~ ciężtc.o i będzie jeszcze z pewnością noile4elak.o. a4e już
nie świotelk.o w tu-nelu ~ lecI wpełnie chyba W)'fOŹ
ny wyt.ot. A pnycrynil się cło le90 - ruemol prcJl!łem p<Wo_ stoo wojenny. torujqc drogę pnz-emionom. no joIoie Cole-
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OOKONCZENJE MA liTR. !

o radadl narod wyth i s morządzie

lerylońamym

I

oniosI obrady Sejmu

Połołców.

wojsko wyszło no ulice. wielu z no5 lęka/o się powstrzyproce5U reform eltonoomicmyoch I poIi.tycznycil. niepoloGiło
może &o być Icres postępujqcego procesu cf.emolocatyzocji.
jednał nie st~. Głównie c::IhyOo dtatego. iż wojsko,
13 g rudnia 1981 r. inicj~. określiło dość josno..
OŚĆ kursem IX Zjazdu PlPR. który llOIkore.śNł wizję
dI<I kożdego obywcMelo prognqcego iyć w
J1.c.l,.,..,'n",m państwie. Ten ~jozóowy 0Z'fIl1Uł no:z-,- się czę
porozumienia' teform • .Równoprawne trCII'cłowo-

Ustawą

zwal"tek jest ckugim dniem
plenarnych obrad Sejmu
PRL Sejm rozpaotrzy spnwozdania . sejmowych korowji:
Spre.w Wewnętrznych l Wymia-ru
Sprawiedliwośei
oraz
Prac Ustawodawczych ~ rZ4dowyeh projektach wstaw: ~
$zcze«6Inej re.gulacjl pl'aw?ej

C

w okresie przezwyciężania kryzysu
spoleczno-ekonomicznego
oraz ~ zmianie niekt6rych ustaw. a takie - zgodnie z uzupełnionym
w środe pOrząd
kiem obrad - o rządowym proje'kcie ustawy () amnestH Posl~mi
sprawozdawcami
będą.
ZyS'mDnt Sarowiec l Muia ....
Startiew ka.

Z ogromnym zaintere.owan.iem oczekiwane jest zapowiedzi.ane "vstąnienle w Sejmie
pre-zesa Rad, M\.nlstrów . gen.
armil Wojciecha Jaronlsk i~ o.
Dzisiejsze CJbrady izby rozpos~ () godz. 8.30.

e~ęł"

('zo·
ratb
Iba ·
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tyo
wal·
tg: y·
m!.Y

bm., zgodnie z rozministra obrony
Warszawie
PRL; oddane zodla uczczenia Swię
Polski i 39
ogłoszenia ManiPKWN - ' 24 salwy
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Zlot we

Wrocławiu -

zakończotlY

sesja w Kielcach • Okolicznośeiow,e imprezy w Radomskiem

z
Praca
nad
łańeem
Gum.d."

J:

SP

w Barlinku (woj. gorzow.,JlI«illkj" ze
Gminnej w

Zbiorczaj
Skusze-

gdańskie).

..Błękit-

Historyczna szansa

•

lodych Pol ków'

dzii szczególną wymowę. Jak
przed 38 la ty JeCO treścill jest
konsolidacja apełeczeństwa 111'00- kół . pro~ramu
porozumienia
narooowego. skupienia szerokich sił społec=ych
wokół
programu dalszej budowy luaju. pruzwyciężenie podziałów
ideowych.

Władysława'. Gomułki,

ta.

a
Karola

także generała
broni
Swierczewskiego
i
generała
broni Zygmunta Berlinga oraz
Leona Kruczkowskiego. Wła
dysława Broni e wsld"ego.
Ksawerego Dunikowskiee.o.

OOKONCZENU MA STil. I

Te myśli towarzyszą wsz~t
kim okolicznościowym iJnprezom akademiom. spotkaniom
z z~służonymi ludźmi.. uroczystym sesjom rad narodowych i ogniw PRON,
Dziś
w
przededniu Swięta
Odroozeni. Polski
społeczeń
stwo całego kraju uczci pamięć wybitnych
syn6w narodu; męż6w stanu, dowódców
wojKowych. twórców kultury
i sztuki. Kwiaty złożone zastanit m.in. na ,robach: Marcelego Nowotki, Bolesława Bieru-

o

możliwoici

"0"11.

rllchlego

nlie-

wojennego M6wiło
się w "aUli'" kra;' od dJuł
ue go czasu. Dqże"ie ta Zlło;do
wało wllroz ID
wllitqpie"lacll
prZf!«utowidell
"ojwllźłZllch
włodz na'%ego państwo; odot"io % apele", otoką ciecllzję
WII.tqpił
PCltriotllcznll
Rv.ch
OdrodzeniCI NClrodowego. Sto'lowuko KTCI;owe; Rodll PRON
z , lipc/l. br. Wllchodziło naprzeciw .polecznJlm ocze/ciwoniom. co
wClŹ'lie;ue blllo
kOllsekwe"c;q do;nczłe.; ku tem,* 'I/tuacji .połeczne; w kra;u. Obecnie wClgo cCllego ,po-

.Iemo

leczemtwo %1OT«onCl

OOKoNCZESIE N

Dzi

je.t

n.

roda. !CI bm. była centralnym dniem Zlotu Młodzieży Polskiej "Wroclaw-83".
Wraz z mlodzie~ w wydarzeniKh zlotowych ucze5tniczyli przedstawiciele najwyższych władz. • wśr6d oich: czło
nek Biura Politycznego. przewodniczllcy Komisji Młodzieżowej
KC PZPR. I sekretarz KŁ PZPR Ta.cas. ~eeh.wic:s. członek
Biura Politycznego KC. I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu
- TMe. il P.ręltskl. zastępca członka Biura Politycznego. sekretarz KC PZPR - Ja. Gli.esyk l sekretarze KC PZPR:
Marian Orzecbawski I Waldemar wir,oń.
DOKONCZENlK N
Ta. I

Nagroda dziecięcego jury
dla olskiego f Imu
MOSKWA

PAP.

XIII

Międzynarodowym

F e ti walu
Filmowym w Moskw ie. w konkur ie filmów dla dzieci. ogło
s i ło sw6j werdykt jury dzieci ęce. kUJre przyznało pi erwsą
nagrodę filmowi po ls kiemu. reżyserii
tanislawa Jędryki pt.
..Do góry nogami". Nagroda ta
nosI nazwę ..za najlepszy film
w obronie dziecka". t.ącznie jury d z ie ci ęce przyznało 17 na-

rozpoczynamy druk

cle Góry ŚWięłokrzysk~"
Dziś

~ sceltie ..Gawęda". Woor~ wieoOl'em ustaU ' my ~espół w
&nll,~ea~e aa KacUidni. Trwały tu próby do koac~rto, ktbry odł>łdotte alę cU" O r;ou. Zł z oka.. ji Swięta OdrodzrllU PO. ki. ~l
Fot. Al. p,.kan.

rozpoczynamy druk zapowiadane j od k Uk u dn i ksi ą " k i
..Pudrówcie Giry
;4ttokny kie". Oto Jeszcze jedna m imrecenzja tego fascyn u jącego dz iel a Cezarer;. Chlebow k ' cS'o:
..A obak njcb - selki ludu wspaDj tycb i padlych, bohaterów, kenfidentiw , dl!iesi Ik1 akcji. bitew, potYl"&eL (... ) LinDe - w
ięk ~ ści nie 1IDaDC
"akumenty. Linne - tri •
większo· i nie reproduko"ane zdjęcia t ...) Z podziw. lodDII
• oltładn • ilt oddana atmo fu4t tamtych lat i odry
ano
realia p rtyu.aekiq:. tycia.
ie zawiódł nas Chl~bow ki
I warte ltyt. tak dlqo Da tę k iąikę czekai".
LA KI

http://sbc.wbp.kielce.pl

gród. czyli więcej niż na poprzednich festiwalach, co naleiy Uumaczyć wysokim poziomem filmó..
prezentowanych
w tegorocznym konkurs ie. t,ą
cznle wyświe tlono w Pałacu
P ion ierów na WZl:ó"a cb Leninows kicb. gdzie trwał przegląd
film6w dla dzieci, 54 filmy z;
33 k r ajów.

• • •
F ilm .,00 gór y no<aroi"
powiedZi ał d ziennikarZOWI P P
retysef S ta nisław Jed r vka nak ręciłem wedlu
scen arius-.:a Jerzeco Woł~a. Akc1a loczv s i ę
na Slą ku. tut przed w ybUChem
dru~ lc j wojny świ atowe1 I 00<1czas okupacj i. Bohat erowie lo
szbc iu chłopców ze ś rodow iska
robot n c ~e~. mles zka 1ącvch
w
jedny m dom u i oasjonu1ącvch _
ię pUk li Dot ną. Są wle rnvml kibicamI d ruż yny ..Ruchu" % Hald uk WIe lk ich. Kiedv WYbucha
wO j na . c h ł o pc y zmUS7e nt sa do
we ryf Ikacj i dOlychczasowych 0 0 l t:<: o św lcc l e . k tóry
w
tych
slras7n vch czasach dosłown ie sla_
le do °e:lIr v nORa m i...
utony filmu polskier;o - oiS7e sp ra wozd awca fes ll wa lowy 3e;enc ji TASS - przypomnieli JtO_wnle. te na j wi~l<. ~ traJ;ed~
Da Ziemi Je l wojDa.

,

-

22
iBicjatyw -i zapału.. ie aoi my ~aw.lić s . e IIQ j
we dyskusje na ppzegF)'W'li'Bie walki :ł nasem. ~y sM:.
wiem lI!aidy thicil, Ilaaa. ,
ai a, W
t s cez j a tyw.Bości zaakcentował na
zakończenie mówca nie może
być u-aktowany Jako jedno azowy zryw, lecz jako ~zątek
proc su rozwoju we wszystkich
dziedzinach gospedarki, nauki,
techniki, kultury. Jutro 18C:6yna
się dziś.
Naprzód, ml"zieży
J'lOlitka!
.. C:łaa
ma"· - tak zaty1ułowano wi®wisko Słowno
-muzyczne,
stanowiące
integralną częśl: manifestacji
pokojowej uczestników zlotu mło
dzieży w
Hali Ludowej.
500
wykonawców, głównie artystów
amatorów, stworzyło niepowtarzalny w nastroju i kOlorycie
spektakl,
yI/
którym
czynny
udział wzięli
także
zebrani.
WiGowisko muzyczne w Hali Ludowej lIakończyło się cdśpiewaniem wspólnie przez wielotysięczną widownię pieśni pt.
..Hymn pOkoju". NastęJ?Dit odczy~no 't ekst apel~ po
j
do
,
y" calego iwiata. Glosi
.A _ia..: Ibisiaj "aŃ.ki Da
a omcHllly.a ael:ane wojny ..,.Itciej nii zwykle e4mierzają
.a~la.,. l
:&1MAi.
1If • i
.eko;t. ~amy: . .J:a ..~nja
deeyzji
•
r . ."IDieszezeni.
amerykański la
rakiet
w
Eur.pie;
samr.ienia :ibrejeó nuklearnYM; rqibrojenia z~odnje a aasad" r.wDeJ;. ,",apieeaeitstwa pautw i
r ....w·
- ioul
.
..
paóstw ~da' yeh It..MI jąd
row," ie iadn. z
.
nie 11iyje jirj jak. pierw_; wyka..nia wejen I etlnisk
zapala.,.dł w iw~ie.
Mówimy w imieniu narod ..
skazanego pr,.ez laiUer.we.""
na za~ladę. WiriHl nali . .winny dzisiaj bye ówezesne daieei
a Oświęeimia i paz stał cli ...
bo .. ów
:r.a~lady.
d."ieei cdla
warszawsk·ieflo. ehłopcy i I~
nlnki z powstania warszawakie~e. sanitariu zki i "eblepaki
a las1I". • .. Inierze pel ey waleząty
_
wszY8tkidl bontaeh
l i wojay - ial>ewej.
ze d:ń5ie'
iycie wyr.aa qłiswzaeb zl'jnowaaycłl
Miaat i w -. _
-s i bela ....
nad li milieD.w Polakiw.
Mówimy więe w imieniu i"h
wszysikidl - .i~.y w~j wej.ny!
' -3>

~

w~

e
ndawi
i woje
Podczas serdecznych, kilkugodzinnych, niekonwencjonałnych
spotkań z przedstawicielami załóg, młodzież różnycb środowisk
i stron k-raju zapoznała się z problematyką produkcji, warunkami pra"y i wypoczynku robotniczych załóg.
bistorycznej 8ali wrocławskiego
killa •
w
kU/rej J»"l1eQ a5 la~, na
parnięłBym KelllFesie
Zjednoczen' 'W)'AII orlaAnacji młedzie-

.s

żowych
dzieży

",

powstał

Związek Młospotkało
ię
byłych działaczy ru-

Po1skiej,

okolo 1200
chu m1odzieżow-ego oraz przedstawicieli
obecnych
polskich
organizacji mlodzieżowych, delegatów na wrocławski zlot.
W imieniu ierownictwa partii, zebranych powitał Tadeusz
~eh.wies.

Pokolenie ZMP - stwierdził
m6wca
przejęło
najlepsze
tradycje Związku Walki M/o4"dl, Organizacji Mlodzieżowej
TUJl, 7.wią7Jtu Mlodzieiy Wiejskiej .. Wiei" i Związku Mlonieiy
Demokratycznej.
ZMP
uU>JIiał llilkQ
milionów
mlo4a.ieiy, en: to niewykształconej
I a.iedoświaoczonej politycznie.
J ehoć nie w zyS4!y zostali kolin nMtami,. tCl jednak w ZMplyskiwali podwaliny wiedzy o
aJM)Je zeństwie, ucl1yli się bu4ewał BOWy ustrój i ja.kCl pokolenie nigdy nie zawiedli. To
ODi odbudowa1i Warszawę i
ianJ! zniszczo,e wojną miasta,
to oni stanęli w
pierwszych
aRregach budowniczych nowej
PolsIli.
Na tępllie głos zabrał przwedniezący
Komisji
H istorii
Ruchu M/od zieżoweg o przy ZG
ZSMP - gen. Tadeu z
P iebsak. Powiedzial" OD m.in.: Wysiłek wielu generacji PoJ'a'ków,
ofiara życia: i trudu żołnierza
polskiego i radzieckiego zlol.ona w walce o wyzwolenie tej
l1iemi sprawi/y, iż dziedzictwo
pias\owskie nie zostało za przepaszc_ i zys ale paraneie
międzYDanlÓClwe.

Obecnie spotykamy ię po to,
by
dofiwiadc%enia W"Jniesx>_
przed laty z pracy w pol;skim
ruchu młodzieżowym, wsparte
wiedzą gromadzoną w toku póż
niejszej działalności społecznej
i zawCloowej - naszym następ
__ i na zym wychowankom
puekazać.

Na tępnie na trybunę wszedł
hlia. Bunak, były dzialacz
ZMP. Odczytał on posła'ni e do
całej młOOz i eży polskiej. Głosi
41_ m.in.:
:JeeWay ". .leaie... kt.re• • w_joa .debrala najlepne
lab _ledeśei. JesMśmy pokelemna, kł.re Hn. iyeia eaerpale
Ile
w
wy iłk.
pny
MHNwie kraja. Jesteśmy
pe••leDiea. ktire wywe.~ się
Ile Z~u. Walki III.dyeb, Or••-.isaeji
IIledaieiy
TUB.
~"'illdl.
1IM•• ieiy \He_lej
a. "Wid" i Zwiltak. 1I1".lei,.
ra'yes ...J .twenyle
eqaai_eję, ... kt.irej pndęJii

"I.q.

-.y •• sw~ _ j

erae~)I-

......y
......Ie ·
Zwitt.k.
MWlliny .elslliej.
DIoij czytamy w posłaniu
- w 31 Ił.. "wlJ.a .. ia Zwi~
.... IIJMairiy relskiej, iwia....1, je jewcse al. na. na
..-y_k. a.raea_y się
i.
. . . .q .
pekeleaia PeJakew.
~ ilU więay krwi. wspólny
łn.. 1t1l4ewa .. ia kraj... Stan~
4e lIi~e masimy ramię przy
ra.ielli...
ojeiee
prsy córee.
prsy."... matka. Nieeh lIaH
sapał Ioędaie wasaym aaanpiewa ..ie.... Da ze ioświadC7enie
wa lym
bo~aetwem .
Niech
wsaystkie pokolenia Polaków
razem 1t .. 4 .. ją nasz wspólny i
sprawiedliwy dom - Polskę Lud.wą.

u-lminacyjnym momentem
zlotu
była '" manifestacja
pokojowa we wrocławskiej
Hali Ludowej.
W imieniu gospodarzy Wrocławia
i woj. wrocławskiego
zgr~madzonych
powiiał Tade411M Perębski.
Wreclaw odbudowany,
cał
kowicie będąCY nowym mias-

En
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tem Porcbski
4e~e

przypomniał

-

je

Tadeusz

, najlepszym

paeownośei i
jHll s lIielol
ieł'O
" ..Ii tw ne!łia i

upot'1l
Aap
nie7:10lll j
pra ]f
potrzeb dnia dzisiejszego i
puyszlości . Dzisiaj już dla 1Iikog-o nie pOwinno ulegać wątpliwo.ści, że Wrocław

to

tętnją-

ce życiem miasto. Ze, zdumieniem i niepokojem słUl'hamy
oświadczeń niektórych
polityków ' RFN, którzy. wzywają , do
rewizji naszych granic za chodnich. Polska zespolona ściśle
ze Związkiem
Radzieckim
i
krajami socjalistycznymi potrafi chronić wy iłek- ludzi pracy.
Wrocław
jest i będzie zawsze
polski ...
. W
imieniu IM>cjalistycznych
zwiłjzków
młodzieży
pol kiej
gło.s zabrał przewodniczący ZG
ZSMP - Jusy Jukiemia. który podkreśli1, ze spotkanie we
Wrocławiu to nie tylko u zczeBil' ooniosłych rocznic w bistorii ruchu młodzieżowego, ale
przede wszystkim
okazja do
dialogu i wymiany d-ośw iad('zeń
z poprzednią generacją Polaków. Ci, którzy próbują skłó
cić,
podzielić pokolenia,
niewiele rozumieją z dzisiejszych
cza ÓW.
Podczas mll'Di1estacji gł06 zabrał Jan Gl we"yk. który prze.kazał członkom socjalistycznych
związków .młodzieży serdeczne
pozdrowienia oli kierownidwa
partii i osobistE pnzdrowienia
cd I sekretarza KC PZPR, premiera,gen. armii - Wo:jeiHha
Jaruzelskier;o. I sekretarz KC
dodał
przy tym zl ił
mi, aby powiadomić was, że
rad b:9łby beZpOśrednio ucze tniczyć we wrocławskim zlocie,
tl!.a€ ' ę 86Oli.'·ci.e :I w~teranami r ' bu
zież_eeo,
z
icn god_ymi następcami. Ni
je' to jednak mieżliwe,
jake
że
'rwa;ąu
&lDe~Ai~
obrad
SejmY! mają szaeg-łnj;e wielkie
znaczenie dla całego społeczeń
stwa.
Sekretarz KC zwrócił it; następnie do biorących
udział
zlocie ' b. działaczy mlodzieżO
wycb serdecznie pozdrawiając
założycieli

Związku

nie Iomóego z łr:zecłl człon ów tej Iin~ - joli ,qdzę - z
kl, ie po 19 mie&iQcof;h sllo.ou woje.n.nego w II~~Q'" roca~tę
MoniłeMu Upcowego ~emy lTlÓINić o ł)m, • nie zoOs((Iły
Z'IllOmOWOtle.

Prrede wszyo54iWn

P~o R1zec.z.poo6'PCIIj,t(l ~ dzilś, u pro.tui inny k.r~ .,.iIi przed 5lief-poi.eq
poln)łC2lOym ,;ok i s.połecroo-elwJ.
1rOOdy, Mo poGz'Y choć , v«hę

gu _ego oz~erd:zie-stoleOO, ł.()
1980, zorÓWlnC pod wzqIędem
nomiernym. Musi \o pr.zy.moć

obiel<.ty.w.ie. Z reform polityczn)'Ch najwoiniejs.ze wydoją Mę Ił
pr~QCe ' ÓD _~osru spolec.znego współudzi'O!łu w. s.pr~
floi-o ~. ł chodzi tu niE łyllko o kooloi.c..,.;n.o.sć rzqdlJ 1 jego

ogeMi ter"en.oW)'Ch, o 00f0!l MęIo5.zy odzieJ be2ipoo)'ljon)'Ch, a po.
iyQo poIit)'CUlego o:z.y wbudow)oworHe w me·
chorri'lm rzqdze.nia 'odpcM-iednioch ~ ~ecmej Ioontroli.
10Icie o tbi(l4ooiG n<JM(iqwjqce wprost do ~ucyojlne-j 2'06m1y
lu.dowłodzłiwo.
_
I
stępujqooq jownoOŚć

W sferze eikollOfT1lic.me.j klorllje !IObte drogę reformo · ~·
c:zo. PodW,g(l stolym ~iorocjom. jej. mec-nofli-ml) są doskooo.
Iooe. Pi~e efek.ty joii sq, ctt.OC może nie dla koroego z 00l
kltk bordro nomoooMe. Te.r01 tylk<l w.ze-ba wyt>rwołoOŚd, by flOf
ulec ~ ' ~
00 st~ metod.
P-.tołe .. stooi-e wojf!!fl{l~ tlKtnlta
.w..urolooo ·
~
żywii nadzieje, ii kryzys ten będzie ostoł,ni . . Talio . je\ll
ioMenc~ wkJdi. WIIełeIr
Jl'O'A'lOrIooc. Temu służą , oomlllY
spe.ojeIn~h ~
PfI'J'IY';nych i sejmowych, IJl(IjQ()'Ch dac ie<
~ poWlSło
~ów w n<l\5-2"1"'l b?ju. Bo że no·
pięt:ie zoooeć

się będą.

kl n-ieun:iIk-niooe .w kci<jym rozwoj\J.
ywać je w ~-e
pojol'Nioffiio
się pierwu)'ch s~ i móc prle.d~KlIoć w sposób b ez.1Ionł~. Sej.m ~
wiele ci(lł dorocłcz)'Ch; o tosk·ie Trybonot Sklfl>IJ or(l!Z p~ r
odpowi-edt~ , kOfl61tytUc#el
rząazqcych. Rząd, poódony większej kontroti Sejmu, będz ie się
kier
Ul6t(tWQ a '
.
'strów orOlZ Cłoku~tomi ' ok~es.lo
jąt:ymi zasody 811ołoni.o ,,€I52czegó~nych- resortów. f'o~o, . p!l.e·
.
.
w - poońMwie, llithwo~iłoo n<l IX Zjeź<h ie 0t0łN'f s
,
rÓW'niei st,W(].-ze<jęcy moiliwt:t&oi s.ze.rolc iej kootroli jej· Jt,je[~
pn
mo.!'Y ułoJl'IIctMollie. Potrlot)'Cmy Ruch Odr«l:zeoj.o,·No.
roOd>owegc, wyra rici-el n<l-łszenzej opin ii pObłiczn.ej, z~larowo l
Z.(M(ldę wcze5f1ego 06tr:zegorn(l . Są' więc stWorzone mec h.bni2 my,
które mogą zoOzioloć, jeśłi O'~,\>y!wn-<>5ć włooz $p<i(!ko się ' z o le.-

C~ jec:ffiok e

1!0. Oby

i,.

~Dl
.
5pothM'łI
" ~' ',. 1_'.
. . -..1..1 "
o I'OZO)'C
uu>rl rome ."",ty z Ł)'C l() ,.,...... 1OZ.neg-o

są

..l_ . .•_

. UlU'W'V"

dem na polepsl(Inie s1ę społecznego lcIimolu. Dkl jedn)'Cn pow5tonie Potri otYOflego Rochu Odro{j.zefloio NEJFodoweąo; d lo
i'onyeh - ""'zyto papieża i owocny dio.J.og -z Kości ołem . Dkl ' ;ed·
nY'Ch - Wl'~t \J'5>łOYł'O<lowc.zej i Irontrolnej rof.ł Se.jmu.. jeqo crAc·
tywnCl6ć; dla innych - zwolni.ęfl'e w5Zystkich Klte<rn<JłNO-nych. Ole
jedn)Odl Ioonseliwen
wdroionie reJ
"I goSpodorczej i 'PI' .
.we·we fun.kc~ie fi
. 'stw<
ji tefen~;
El
i-rwlydlpemłej!life póIti Wf ,*I~poch _ Koidy lIIiID kw1em -.o-ją
D!tr port~ not.omi06t, ~(I nądv,
~~ k.... y zoonąoie.
woli 5>fę o)'OrWe w :erowo~ soc ioHstycznq oOnOWQ, f)()-;woan iejQe j~t, oby w Ioo.i<lej z t)'Ch opł)« dqlyć do poz~)'C h
p-zemion.

Młodzież

Polskiej, towarzyszy i kolegów
z
Organizacji
Mlodzieio""ej
TUR, ze Związku
Młod~ ieży
W iej kiej RP "Wici". ze Zw ią 
zku Młodzieży DemOkratycznej.
W itam - powiedział - bojową
udrę Zw iązku Walki Młody cb.
P..roszę wa , nie u lawajcie w
marszu , ojczyzna jest nadal
Potrzeb ie!
Zyjemy mó ..... ił dalej sekretarz KC PZPR - "fil czasie
kud ym;
trudn e
ą
stojłłce
przed nami zadania, 11> e ..... ia domo. że w icil. zceaHzo ..... aniu
n ikt Das ni. .".~ ręC2:y.
. . poćljęciu zadali socjalist~
cznt'j odnowy, w t one iu "".
prałnyee
realnego
kształtu
przeobrażeń i reform
według
programu nakreśl-oneg<!
przed
dwoma lat,. przez IX Nadzwy_
czajny Zjazd PZPR v.. "fI'alee
orzeci ...· wszelk:emu zlu społe 
cznemu - za ';era się historyczna szansa młodego pokolen ia
Polaków lat osiemdziesiatvch.
Nie ma w tym wiele z przesad-- - podkre ' liI sekretarz KC
- że w obecnym okresie rozstrzyga
ię przyszłość
Polski.
nie tylko na najbliższe k.ilka
lat. lecz na następne dzies ię 
ciolecia.
W tej sytuacji szczególna rola przypada członkom organizacji młodzieiowych . To
wy
możecie i musicie stać się
najpełniejszym tego słowa znaczeniu awangardą socjalistyczcznych przemian w naszym kraju.
Głównym dziś problemem jest
uehronienie Polski przed grożącą degrada.cją,
a jutro
dźwign ięci e
gospodarki
na
wyższy poziom społeczny, przemysłowo-techniczny
i organizacyjny. Stanowić to ~dzie o
pozycji Polski w Europie i na
świecie na wiele lat.
Nie stat nM na trwonienie
potencjału twórczego, mar nowa-

DOKOŃCZENIE

ZE

STB. 1

czoraj. "" przeddzień lipco\"'ego
'więta ,
odbyła
się
. Riel c3{: h uroczy ta
aesja Woje wód z iej i Miejki ej Jł dy Na-rodo 'ej oraz Wcr
je 'oozkiej i
~j kiej
Rady
PRON. Uczestniczyli
w
Dle]
m.in. sekretarze KW PZPR au, ••i.... Cidl" i UaWaw
K.. alslli.
j)l"ezes WK ZSL
f:Malaw X ... k. przewodniczą
cy WK
D ""yuiet Zaręlta.
wo~wo<ia
kielecki
lIt' le.ai_ien Pa.steroak. · I ekre arz
KM PZPR ZdajaJaw
kewr_.
reprezentanci ZBoW iD. Wojska
.Polskiego, organizacji społecz
nych i młodzieżow ch, zakhldów pracy. Obrady prowadził
przewodniczący WRN, ay zari
Zbrec.
Referat na temat 39 rocznicy
ogłoszenia
Mani!e6tu
PKWN wygłosił przeWodniczą
cy Woj e wódzk iej Rady PRON.
pro!. dr hab. Henryk JurkicwiH.
a zakończenie stwierdził m.in.: .,7. ok.azji lipc:oweflO świt;ta kierujemy
WYrazy
najwit;kszer;o uzn:iLDia i
8Zaeunk..
dzięcz.eid i serdeczne~e pOdziękowallia dla praeo..,i~j kla y robetniczej, kieleckiclo rolnik.... kt.ny w ~ rą
cych, żniwnyeh
dniach trudą się, aby wyżywi", kraj. dla
intelig_cji. kobiel i mlodzieiy, kt.ny nie lIZ~zędą sił. aby
myślnie realiz wae te~or6ft
Be zatlaoia 8pełeezn.-~0 podareze".
Następnie głoos zabierali tak:ie
przedsiawidele
rÓŻonych
środowisk zawod-owych i społecznych
KieleCC2yzny.
Podkreślali -oni ,
że
obchody 39
rocznicy powstania PoJ.ski Lu-

-dowej są dogodną spo.sobnością
do pobudza nia ciął:u
relleksji - od hisł.()rycznej poez nając, poprzez cza
spółczęsny
aż do przysz}cści. Potwierdza
się stabilizacja .s połeezno-poli
tyczna w naszym kraju, JlCr
stępuje
iz olacja społeczna sU
ant,.5O<' jalistycznych,
wzrasta
społeczne zaangażowanie w uma clli aniu państwa, budo1l'ane
Ilf struktury
demOKra tyzacji
zarządzania ,
reformy
&o&JlCr
dał"c:tej.

Sesja podjf;ja
uchwalę
w
spray. ie urzecz!" istn i ania idei
porozumi~ia
narodowego
i
kształtowania
...·a-runków dalszego rozwoju
województwa.
Zwró no się z ape em do SDOłeezeń.<h'.. a
Kielecczyzny.
załóg zakładów pracy, rolników,
młodzieży i kobiet o
tworzenie i umacnianie wspólnej platformy
dzi ałani a
wszy, tkjch
oby" ateli
w
poknny".-aniu
trudno' i. .. Ni«h pol:l!l"1Y aas
ebywatelska
edpewi~4aialneśC
:la porz:l!dek społ~C2ny, u awallie za~roieii
ila
bezpieneii twa p - t ·a. :la w pilny
wy Hek w walre e flO podar. DOR na wsz'ntki
edcinkach
IIlLS:IIeJ:e życia i l~pny bYł 0bywatf'li" sterdzono
w
zakończeniu uchwały.

Li czna grupa radnych i reprezentantów wielu środowisk
zawodow ch udekorowana ZIr
siała
wysokimi odznaczeniami
państw w mi. Krzyże komandorskie Orderu Odrodzenia ~l
ski otrzymali - Hellryk Czajk.wski i EUl:eniun Xot, krzyże oficers kie Alojzy Aleksandrewi:l i Gerartl
uara,
krzyze kawalerskie otrzymało
14 c<sób. a zł-ole, srebrne i brą
zowe krzyże zasługi - 22 o.so-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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by. Odznakę ,;Za zasluei d l~
K iel ecczyzny"
przyZAalW) J~
wyróżniają cym się ilu _
cjoro
i przedsiębiorstwom..
Ró nież
w
tar-ac
ic .. h
odbyła

się .

~C1Ol"aj

I

In!

uroczy.sta
es]a
i MR
PRON, na której k:Jitad2iesią;
b udek rowaa.
.&'znacze'niami pafulŁwowymi,
re90rtowymi' i regionalnymi.

4wil
Radomskiem ' lrowne u·
rocz.v tośei z oka zji świę'
la
lipcowego odbywa ją
5ię dzi". W :odzin acb połud
niowych óo uli konferency j·
nej NOT przy u. \.ru ga przybyli
przedstawiciele
niema!
w zy tkich za od '
i środo. k społecznych. W spotkani u
t:m biorą udz.ał władze poHtyczne i administracyjne miasta i regionu. O godzinie 14. a
ięc w chwili, gdy na za gazeta ukaże się w
kiOoSkach,
przewidziane jest okolicznościo
we wystąpienie I sekretarza
Komjtetu Wojewódzkiel!:o parti i
S.~dana Pr. a i wojewodY radomskiego, płk
lejze~e W.jeieehewskieflo. Następnie od~
dzie się wręczenie
odznaczeń
państwowych
i regionalnych.
O godzinie 16 na placu Zwyci twa w Radomiu przed pomnikiem Wdzięczności
odbędzie
się uroczysty
apel poległych.
W programie obchodów Swię
ia Odrodzenia w Radomskiem
znajduje się też wiele imprez
kulturalnych i spor!.owo-rekreaeyjnych,.... Dziś, tj. ~ bm~ w
sali Teatru im. Jana Kochanow6kiego od~dzie się uroczysty k ncert w wyk-onaniu
Zespołu Pieśni i Tańca .,Promni" SGGW Akademii Rolniczej w Wanzawie.
(wlm)
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iana Konstytucji PRL
ru ucbwalenie ustawy
syliilemie rad narodoi san»rądu, terytorial_ _iii-- to elekt
środowych
,cb · obrad SejmII.
wę o zmianie' KonslytuL Sejm uchwalił przy

osach za, l g)osie przei l wstrzymującym się
... nia.

W dyskusji nad projektem
zmian w K(}(lStytucji zabrał
głos 6 mówców, reprezentl1ją
cych slanowiska
poszczególnych kllubów i kół pOOelskich;
wszyscy oni wyrazili
poparcie dla proponowa,nych zmian
VI ustawi~ zasadniczej uznając
je za uzasadnione ze
względów
społecznych,
politycznych i historycznych. Zabrakło
w
tej części debaty
głosu posłów bezpartyjnych .nie
zgrupowa.nych. w kołach i klupach - jednak, jak wykazało
gło&owan ie,
również i · oni w
przytłaczającej'

w iększojci

po-

parli zaproponowane poprawki
do Kón tytucii·

na druga - to określe
lasoweg charakteru pań
I»prtez - jak stwierdził
l;Pł' wozdawca w kakluy robotniczej jako
be_IM", a przemiao, .. sojuoOOtn ików i Chł9póW. NIł
piJ; koostytucyjny nakar uzerz'ł.nie udziału roów
w
rm:wiazvwaniu
pańslwa/ społeczeń twa,
rld .

A o lo niektóre charakteryslyc·zne wypow;edzi, ilustrujące
ton k.onstytucyjnej debaty.
Rl>botnicy - podkreślano stanowią dziś 40 proc. Urodu
polskiego i są jego siłą najbardziej zwad4 ekooomiczoie i
połeczni-e, jed.nolieie motyw~
waną i politycwie
roeterminowallą. Nowy zapW w ustawie zasadni<:zej
jeszcze ba'Cdziej Z<tecydowanie podkre la,
że w całokształcie naszegG ży
ci , również państwowego, interes klasy
rGbotnicze)
jest
wiodący.
Ta
poprawka
do
KGIlStyŁucji ma tet igt.ot.8e znaoCzen ie dla wła§riwej interpretacji inne~ artykuł\l utawy zasadniczej, traktujące
t:o PZPR iakG· przewod,ni siłę spoi
'stwa - gdyi jest
na pal
reprezentującą ionteres klasy r bot.oiczej.
Mówiąc

kOllSlytueyjnym
wpisaolu PRON do tycia politycznegoO i spolE'.:uego naszego kraju zwrdoCa.lW) uwagę, te
ruch ten jest miejscem l11:iatania dla wszystkich llieza.1eż
nych sił politycznycb i w szystkich obywateli stojących na
gruncie
zasad
ustrojowych
PRL, ożywiony ch troską o "'1prowadzenie kraju z kryzysu
i dążących do demokratycznych reform państwa.
Zapis
k.oostytucyjny uwypuki fakt,
że PRON jest PTzejawem o['(tCeslol poszerz nia bazy 9. ła<tzy
ludowej poprzez wzbogacenie
formuły ·sojuszu i wsp6łpracJ'
PZPR. Z')L i SD - ich w pół
działllłliem
z Organiz.acjami i
;;;lowarzyszeniami społeczDymi.
PRON stanie
się
tew tym

I:llallie trwałości
prTwatnego
posiadania ziemi
mor:e miel!
przełomowe r.naczenie dla stabilizacji ludnościowej i produkcyjnej polskiej wsi. Równocześnie zwrócono uwagę, Ze
gwarancja
trwałości
rodzinnych - a więc oie zatrudniających siły najemnej gospodarstw ind ywidualnych nie
może bye tł umaczona jako gwarancja uwiecznierua
każde/110
poszczE'gólnego
go.podarstwa,
niezalemie od jego stanl1 i
wyoike"" f06podarowania .

czy jU'lak?

słoi

Nad zalewem wojsko

Mot,wuj~

w rowadzellie 00
stlLnu wJ~tk.we,o wskazywane» m.in.,
ii: po burzliw ycll do5wiadczeniach ostataich lat sŁało ię
jasne, że obecny okres budowy ..xiaHzmu - jest też okresem wa lki et ten u strój - z
wrogiem zewnęlrznym i wewoętcr;nym, jawnym i ukrytym.
Społeczeóst_ musi więc mieć
pewność, że socjalizm
d,sponuje wy larczajltCymi licodkamt dla jego roz"".jlJ i obr y,
zu 1U~ie mu zą ~ lłl'Ze
kon i, że rodki te s~ wyIIlarczajllCe dla zł mania ich
gresji. R'w oocze · "ie z_elleno \l wagę, że podoo e ł'OlZwi zaaia prawa.e istniej "więk
smoki d
kratyczłlTcb rł31óstw
- a takie . • yraia.oa lK"zeko!laBie. że wprowadzenie stanu
wy~tkowef
będrie zawsze ost te.czności , a demolc:rat,cz n ,.
pósólt rządzeni i dojrzat'loU:
połetterutw
SP«' wilł.
iż
ta
DOr' a K
tr tu rji powstanie
Konstytucji

WiecETście

pojęcia

więc

i -

t .. rlta-

·a

...twa .

Q

składllikiem

a~

·u . r.
- u.-

9OCjalistycz.ne~

systemu poHtyCZ1legG w
Ił
szym kraju. RÓ-w~eMl.łe wyrażono [)Ogląd. że
nie zapis
Konstytucji - a dE i lłła~ i
umiejętDośt zjedn ni
społe
czeóstwa roecydują o roti, jakił PRON
ode~a w historil
Polski.
VI ,k()lłŁekście
t%w.
zapisu
chłopskiego w Kon.tTtucji podkre&l DO m .iD... że II pOdłoia

ruehu .na
rzecz
z pls\l legły oa" rsh,iające
ię latami wypaCl';erua w
polityce rolnej", munlm 00
ro id,., a indywiduallnego. ['(ł
dz ce poczucie zagrożenia. ~ie
pew ści gO&podaroowaoi. UcłlłQp5kicg

teg
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pun-ktllch zs pochodzeme JUiano ju'
Wiele, FTlJllciuek Tneci!1k zrobił nawet
na fw.nwle tego telfl4tu 111m fabul mil,
ktÓTII pTZe ullł 1 kO$
~
więk zeg
powotłzl>'I\ie u pubhcl"l\om, kTqiU z
to
mn 's( ..o źaT'ow wokół te; sJWawlI.
Wszystko bez wif{k ~ei1o skutku, bo

pul'lktll za pochodun;p
mqc WIele To!qorllc ema
skIch rodzmncll.

IIwi'lZ1lJ'l,

C2:lJ-

w IicZ'I\IICh pol-

en ł deTpnitl. jok na wakllCje prZllstt1ło,
Rozem końc%lIh'mll liceum i pott'm n z
wiejui Itolegc dentn' się o wła~llcfł
fClell na medllcunę (w6wcza& pttnltt
ZIl
pochodze1\e bllłZl imtutucjq n ' e~aftq) w
t",dzi

i -rnoiu, pokanujqc

_

więcej .

ile

Na

,."

linea InlJiq barin'ę t ...dt\q do

pne koczenis.
illitem ptlftlcto It prZII egz.ammacll no

at..tła wllma.oa z cai4 peumoŚCł4 Tewizjl i udoskan reń. CZII zlik
w
c.ł

MWłC.e pTejeTefłCjc 4k
lIzUcl cIU9~
skich i 1'olJotmczllch' Jeit wiele wzglę
d6w społ.eCZ'l\lIch, ktcJre przetn4wiojq z
tllm, abll tl~Tzllm t la nicll ~e pnV'w'leje. TUlko te1\, kto "ie ma zupemie

c.

Pu ktyza wyt
o

~

(

CVdow _i więknoki jel' kT6tltł, bo ;e~
nopak leftio-l1.
6j prz,,,cciel przttkład, jeueze ,",)lemie nie4&umo, ;.Jtid
fwierć wieku te.", bllł chłop4kiem z
podłwiętokrzvlkiej w ł i Ul
rzertHłCA
międzu lekCjami palał kTowlf
TlIZ
uaeltn!CZllI CZ,",UI" w Żftlwnll'" ty"dzie
s ch Tod.ricÓ1D, podczaa kielł., "'II. jeg
koledr&/ z m·utlJ. bllcZVHśml1 się ~ hp-

ę

.........,.

łioą'
'~

_

zymaI

życie

""

nleł<ltwe

.tu-

di • mil 'tq.c zapewne w moment ch ię~
k.ich I w chw'lach %1Dq,tpie"la, Zł' tTU
l"Ię oplClei, że jego dzieci będ4 mi łll tatwie]szu taTt żllciowU, Teraz ni mote
zrov4miet. dlaczego w tllm 54mllm kraJU, kt6TII umożliwił jemu, elit p ki"1nM
Iynowi, awans apołecznll t zawodowu, z

"

Tealr6w w·, m6g bU
pTZIIPURczat, że
mł dll człowrek z tzw. głębokiego teTe-

nu me no st TCle

8

WIIZ

zej

zel"i

TcHone szanse z
zlt'rltiem, któTeg
1'0dce mil;" WII~ ze wl/kształcenle. To oI 11'11 e wl,lft i z d mu Tod~tI'Ine
nie-

ptlrówl'lonie
wyż ~1I
·ople. og61 ne l1
przll o W'1llra. ]E'st na
t udzie] o-

czytane, ponad
cza~em :!'IllłJI)m ·ć j~II k 6w ob"IICh, bo n
to WilII >ko bil o
po prlHtu więcej CUUU 'o iflt ph l1l>1'łckim
dom ... N w i, mimo całego p.>~P", Jaki SIę dokonlJł w ciqgu o t4!1\ich dzie-
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Nasza sonda: 19 trudnych

miesięcy

Dorobek, szanse
Dzisiaj, kiedy opadły emocje,
przychodzi czas na chwilę spokojnej refleksji, co w kraju zmieniło
się od 13 grudnia 1981 roku.
Zwłaszcza
że
w
tym ' czasie
byliśmy świadkami
różnych doniosłych wydarzeń. Które z nich
rozmówcy uważają za najbardziej
znaczące?
Jakie sprawy i dylematy stoją jeszcze przed nami?
Czeka nas bowiem długi marsz,
w którym warto poznać słupy mil<JWe. Oto cel naszej lipcowej sondy.

o

Szmiz-erki
Okazuje się, ie i w kryzys:e powdaeiekawe kolekcje ubiorów. Przykła
dem mo,~ być sukienki. spódnice, spod• ' e i bluaki projektowane pnca Barbarę
HoU dla warszawskie,o .. Juniora", po
które ustawiajll się dłucie kolejki Rie
tylko daiewczllt i ehłopeów, ale tei i
nieco tarsllyeh klientów. DzU prezent.jeaa, ukienki II kolekeji własnej lótJ:ak ;ero Dem.. Handlowe,o ..Juvenlus". Sil
one .bielem projektantek tej znanej . ie
tylko w LMzi płaeówki handlowej.
Jlł

Xa zdjęciach: lukn:e • kolekcji
k:e,o DH ,,.Juvcntuz".

łód:a

CAF-Andrzej Zbr::niecki

PARTII

Prof. dr AdoU Dobie~ewski, politolo~:
- Jeśli traktować żyde partii jako
proces, to po wprowadzenIu stan.u wojennego stała się ona bardziej zwarta,
jednoznaczna poli tycznie. Obroniła i
realizuje program IX Zjazdu.
Przed
grudniem opozycji zależało, zeby pokazać partię jako skost·niałą
organizację
głupców
i doktrynerów . Duża ~ęść
członków nie wytrzymała wówczas ciś
nienia politycznego: ode,źlt CI. Których
napędzono do
partii dla popraw:enia
wskażników. a i tacy
którzy JaKu aklyw,iści zmienili barwy. Nie znaczy to,
że w partii zostały
"ame amoły
właśnie teraz ważne jest. by dbać o jej
j~kość. Program partii ciągle napotyka
na opór. Cala odnowa 10 okres \valkl
z rutyną. z partykularnymi interesami.
A do tego potrzebna jest z kolei- jednoŚĆ partii będącej u władzy. Oczywiś
cie w procesie wypraoowywania
programu musi istnieć różnica ~dań - jej
Uumienie byłoby czymś szkodliwym, początkiem końca . To wielka sztuka dopuścić do głosu to co twórcze, a ukrócić to co szkodliwe.
W momencie wprowadzenia stanu wojennego partia była słaba. Stan ·wojenny zahamował proces rozkladu politycznego partii, choć nie sprzyjał odzyskiwaniu przez nią zaufani-a. Ozis ~'a:Lnt:
Jest, aby nie rozglaszać pochopnie, że
partia już to zaufame odzy,kała. Musi·
my się pogOdzić z myślą, że będziemJ
na nie czekać całe la ta.
Dorobkiem dziew'ętnastu miedięcy jest
fakt, że znalazło się sporo ludzi życz
liwych poczynaniom partii, a i taltich,
którzy wczoraj byli przeci w, a dzis Si<.
neutralni. Skończyło się życ i e na niczym
nie uargumentowaną wiarę. Odzyskać
zaufanie - znaczy realizować program
napq,wy życia społecznego, gos podarczego.

o

SPOLEC~ŃSTWIE

Prof. dr hab. Kazimierz Doktór, . _cjololl:::
- Zaczęliśmy powoli wychodzić ze
społecznej anomii, czyli ze stanu, w którym społeczeństwo nie przestrzega ustanowionych przez siebie
norm.
Takie
stany zdarzają się w życiu społe
czeństw; polegają na uchylaniu się od
nakazów i są bardzo niebezpieczne. Niebezpieczeństwo polega n ie na odrzuceniu cudzych norm. pochodzący ch z zewnątrz,
ale na nieposzanowan iu włas
nych. Przywracan ie szacunku dla tych
norm następuje stopniowo, ooprzez samoedukację. Widać to właśnie u
nas,
chOĆby w przywracaniu dyscypliny pracy, jako dyscypliny własnej a nie narzuconej przez
urzędni ków i
.. dozorców" oraz na rynku
kon sumenckim,
który powoli przestaje
być
ry·nkiem
bez towarów.
resorcie zdrowia i opieki
dokonano oceny realizacji planu opi.eki
medyc:mo-sanitarł1ej w czasie
wizyty papieża
w
dniacR
16-23 czerwca br. Zgodnie z
wczeBniejszyU'i ustalenia mi w
akcji uczestniczyło
ogółem
11.455 pracowników
służby
zdrowia, w tym 2:202 lekarz.y i
5096 pi.elęgniarek . Resztę ;tanowili oracown icy teehn :czni
obsługi. kierowcy.
san itańu "
~. N ię zależn i e
od tego. w
niektórych
woiewooztwach
działali
społecznie
pracownicy służby zdrow ia w ramach
społecznej

służ-b kościelnych .

W a kcji b rał o udział 757
k.aretek pogotowia ratunkowe4 śmigłowce s3In itarne oraz 1 samoloł. Przygotowano
rez.erwę 13 tys. łÓŻ ek sz.p:taL
II,Ych. St.a.n u,opatrzenia w le-

'0.

•
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nadziej

Pozytywnym zjawiskiem
minionych runkowegQ poparcia dla "Solidarności" w
Jest także zakończenie spadku roku 1981 był znać'znle wy7.s,zy niż w
produkcji w gospodarce uspo.ecznionej i rok.u następnym Zaczyna Się tworzyć
stworzenie nadziei na dalszy wzrost go- bardziej zobiektywizowany obraz wyda·
spodarczy Jedni twierdzą, że nastąpiło rzeń. Młodzi dostrzegają winę już nie
to dzięki metodom ekonomiki stanu wo- tvlko w błędach popełnionych przez wla·
wskazac na przyczy ny,
jeąnego, drudzy widzą w tym efekt re- .:-~ Potrafią
formy gospodarczej. W tej chwili chyba które tkWiły w . anarchii, w ekstre mi·
nie można orzekać, jakie czynniki pow- stycznych. niepohamowanych dązeni ach
strzymały spadek produkcji. ale najważ i wymaganiach opozycji...
Jacy są dziSiaj młodzi ludzie? Tak naniejsze jest odzyskanie zaufania we wła:;
prawdę wewnętrznie to oni minimaln ie
ne siły.
się
zmienili. 1'0 jest normalna młodzl ez.
Problemem przyszłości jest też, c y bę
Wcale nie tak agresywna polityc:/:Die
dą tworzone warunki do dalszego zmDlejszenia niezadowolenia spoleeznego. Szan- jak to się twierdzi. Raczej zniechęcona
SA taką są, na razie jeszcze mało aktyw- i pasywna wobec zdewaluowanych celow
ne, samorządy pracownicze oraz niezbyt i s10rmułowań. Są problemy, ale domasowe zakładowe organizacje związko strzegam Je w tym, ze większość mło
dzie-ą wycofuje się w świat życia pry·
we.
Problemy społecznego zadowolenia ze watnego. Nie wierzą w wielkie basld,
sprawowania władzy nie zostały jeszcze nie maJą ochoty na uczestniczenie naw et
u nas ostatecznie rozwiązane, wymaga- w wielkich. ale przez nich- nie prngra110ją nie tylko przestrzegania nowego pra- mowanych - rzeczach. Nie dadzą się
wa, ale i trudnego do osiągn ięci a wza- ciągnąć grOmkim hasłom i sztandarowym
wezwaniom ogólnym. W tym stanie Ddjemnego zaufania.
3trojów i po takich doświadczenia ch
O P~STWIE
mo~na ich pozyskać tylko do
konkretProf. dr Witold HenseJ., bistoryk:
nych zadań. Takich. które w .sP9Sób 0- Przeszłość może służyć doskonaleniu czywisty u:ąlają za potrzebnę dla siebie
przyszłości, ale niewłaściwie
zinterpre- i dla społeczenstwa.
towana prowadzi do destrukcji państw i
O ZAGRANICY
społeczeństw.
Zapamiętywanie
się
w
Prof. dr hab. Lonll::in Pastusia.k, poli przeszłości niesie ze sobą skutki
przetolo/::
ważnie negatywne. Lepiej więc spoglą
- Miejsce każdego kraju w między
dać rozumnie dg
,przodu, aniżeli stale
narodowym układzie sił zależy od wiepatrzeć do tyłu, choć obserwacja naszych
lu czynników, zwlaszcza od potencja łu
działań z wszystkich stron jest niezbęd
ekono!1licznego, militarnego, od sojuszy,
n,a .
od mądrej polityki, która potrafi bron ić
Każda ocena wymaga perspektywy czasowej. Mimo to uważam, że da się po- żywotnych interesów państwa i narod u.
Począwszy od 1979 roku, przez ostatnie
wiedzieć o mijających 19 trudnych miekolejne lata, notowaliśmy znaczny spasiącach jako o okresie pełnym roz,terek
dla każdego, ale równocześnie dla wie- dek dochodu narodowego: w 1979 r. lu - nadziei. Nie był lo czas stracony 2 proc., w 11180 - 4 proc., w 1!181 - 13
proc.. w 1982 - a proc, Tak znacznego
w życiu narodu i państwa .
Sądzę, że były t o miesiące pO&lłębiają spadku dochodu nie zanotował w okres;e
cej się refleksji. a.. także wstępnego prze- ~'lwojennym żaden kraj na świecie. Muorywania tradycyjnej mentalności nas .1ało- to rzutowac również- na międzyna 
wszystkich. Był to moment lepszego u- rodową pozycję Polski i na wiarY&lodność naszego kraju
jako międzynarodo
świadamiania sobie
wartości
nadrzęd"
nych, którymi winien się kierować oby_O w~o dłużnika. Niepokoje społeczne i
. włltel PRL oraz wzrostu szacunku dla postępujący szybko rozkład &l,ospodarki po
odmiennych, ale służących jednemu ce- sierpniu 1980 - wszystko to także O61alowi podstawowemu, przekonań prowa- biło naszą pozycję, zarówno wśród sojuszników, jak i państw o odmiennych
dzących do wzmocnieni. naszegn ludoustroJach. Nie jest przypadkiem, ż-e piwego państwa.
.
.
Cele, dla których podję to trudną de- sano wówczas o Polsce jako o ,,słabym
cyzję o ogłoszeniu stanu wojennego zo- człowieku Europy".
Okres po 13 grUdnia 1981 r. niewątpli
stały zrealizowane w generaliach. Dlatego z nadzieją oczekujemy rychłelO jego wie przywrócił ład społeczny i zahamował spadek w gospodarce, wzrosło zauzniesienia.
5Ojuszników. NieOd nas jednak wszystkich zależy, by fanie do nas wśród
w znormalizowanych warunkach rosły: stety, paustwa . NATO, . niezadowolone z
autorytet praćy ludzkiej, kultura stOSIHl- takiego rozwoju sytuacji wewnętrznej
ków międzyludzkich, rozumienie inte- zastosowaly - z przyczyn politycznych
politykę sankcji I testrykcji
wobec
gralności granic,
poszanowanie prawa próbę "umiędzynarodo
oraz szacunek i przyjażń dla naszych PolskL Podjęły
wienia"
sprawy
polskiej,
atakując . aas
socjalistycznych sąsiadów, a także świa
na różnych płaszczyznach międzynarodo
domoŚĆ znaczenia porozumienia z innymi państwami. Wszystko to bowiem słu wych. Chodziło o podważenie. presti~ u
rządu polskiego i ~zolowanie Polski
w
Ż! naszemu wspólnemu pożytkowi.
organizacjach międzynarodowych. PoliO MLODZIEZY
tyka ta sprzeczna była z normami współ
Prof. dr Mikołaj Kozakiewicz, psycbo- życia międzynarodowego i z pewnością
me posłużyła koegzystencjL
Nadzieje
1011:::
- Stan wojenny Iltw~rzył. sytuację inicjatorów ter polityki nie ziśCiły się·
przymusow". Ulegly wyciSzemu pewne Nie można bowiem na dłuższy czas izowątki dyskusji i pewne typy aktywnosci
lować 36-milionowego kraju, który zawmłodzieży . Przyczyny były różne. __ Jedn1> sze odgrywał aktywną rolę w
polityce
trzeba jednak podkreślić: w ciągu tych międzynarodowej i nadal - mimo przekilkunastu ostatnich miesięcy ostre za- szkód ze strony naszych przeciwników
burzenia emocjonalne młodych, wywoła - taką rolę odgrywa. Swiadczy o tym
ne szokiem stanu wojennego, zaczęły się aktywność Polski w organizacjaCh mię
stopniowo uspokajać- Takie jest prawo dzynarodowych, w
różnych
konferenpsychologiczne i inaczej być nie mogło. cjach, wizyty i spotkania polskich poliDokonuje się także, może niechętnie jesz- tykóW z przedstawicielami życia- policze wygłaszany puhlicznie, proces kry- tycznego wielu krajów . Są to dowody,
tycznej oceny tego co działo się u nas że .stopniowo odzyskUjemy nąsze pozycje
w latach 1980-1981.
Badania przepro- międzynarodowe, osłabione . w ostatnich
wadzone przez resortowy Instytut ds. latach wskutek czynników wewnętrz
nych i zewnętrznych.
Młodzieży wykazują , że stopień bezwamiesięcy

pracowała służba

medyczna
w czaSIe wizyty papIeza

Jak

ki, środki opatrunkowe, sprzęt
jednorazowego użytku, których część pochodziła lo darów
przekazywanych przez
władze kościelne, był w za6adz.ie dobry. Znaczna część zakU1>:onych na ten okres leków, sprzętu I innych materiałów nie została zużyta
i
będz i e wykorzystana w bi,eżl\cej działalności służby wrowia.
SłuŻlba zdrow ia udzieliła nomocy ambulatoryjnej
~
osobom
zgłaszającym
się
lo
różnyml
doI.egliw-08ciami.

wśród
których d()!Ilin.owaly
zasłabnięcia. niewydolnGŚĆ
kładu krążenia, drobne urazy
spowodowane najczęściej u-

padkami i zranieniem stóp
oraz zabu.rzeniami neurologicznymi i psychicznymi.
Pogotowie
ratunkowe interweniowało w 5342 przypadkach. Hoopita lizowano prze jś_
ciowo 244 osoby. S tałego pobytu w szpitalach wymagało
w sumie 425 pacjentów. Do
przyczyn hospit alizacji należały:

niewydOlność

kr"ienia" Uamania I

http://sbc.wbp.kielce.pl

układu

zwich-

nięci-a w JI1yni.ltu doznanycb~
urazów, os t re schorzenia ukla<kl pokarmowego i oddechowego, a także koniecznoi;ć
nagłych
i.nterwencji ,inrkologiezno-położniczych.
Niezbędna była również hospitalizacja części O6ób, 11 których
wystąpiły
06tre
zaburze.nioa
psychiczne l ee-ntraił.nego układu nerwowego. S ~wierdzo
'no ogółem 5 zgonów, spowodowanych zawałem, wcześ
niejszYmi urazami czaszki 0raz w
wyniku
wypadków
drogowych.
stępnioe
oblicza się, że
poniesione wydatki na
przeprowadzenie
akcji
wynoszą
ok. 59 mln zł, w
tym na fundusz plac przeszło
28,5 mln
zł, na leki i
środki opatrunkowe 8,5
mln
zł, inne zaś wydatki rzeczowe wyniosły lą.cznie 21,3 mln.
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Z dziej6w regionu

Kie

na przeło
•
s eCI (II)
W

w
w

·ye
la·
lie

wydanej w 1898 r. pracy Aleksandr Janowskiego "Wycieczki po kcaju" autor przedstawił stan gospodarki, przemysłu. oś
wiaty
i tyci
kulturalnego
wielu
miast leżącycb na terenie ylego Królestwa Kongr owego.
.
Oto jaki _na przelomie XIX i XX
wieku w ocenie autora tej ksiątld
był stan oświaty.
kultury I
życia
społeczne go w Kielcacb.
Nie najlepieJ wygI dala
sytuacja
szkolnictwa w mieścte. Znajdował,
się w nim nast pujące szkoły: seminari.um ducbown • gimnazjum męskie
klasyczne, gimnazjum żeńskie, czteroklasowa zkola prywatna i trzy
szkoły
ementarne.
Istniało je&zcze w Kielcacb
kilka
prywatnycb
zkół
element cnycb oraz s7Jkoly dla ludności żydow kiej,
ale wg oceny Janowskiego z nauki
korzy tała zaledwie 113 ogółu dziecL
Jedna zkoła elementarna przypadała
w guberni kieleckiej na 5642 miesz-
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Zwierzę

z z
i ogiet'y zimnokrwi te (pogrubione): A
więc
glery,
tóre wywieralT i wywieraJą wpływ na hodowlę w
centralnej Polsce - a na K~lecczyźme
najbardziej.

i szlachetne, co i pożyteczne. Od tysięc
lat
iemy towarzy z wojów, później ułan ' w i kawalerzystów; współ
czestoik bitew i współtwórca zwycię tw; od wieków tanowią
y bodaj najważniejsze ogniwo w produkcji rolnej; wreszcie, wdzięy
odel dla malarzy. a uskrzydlony w
mitologii greckiej y Pegazem
al się symbolem natchnienia dla poe..,
tyle

piękne

Państwowe Stado Ogierów w Bogusławicach Ullożono w 1921 roku.
Posiada 000 becme 145 gierów (nie licząc pcyw tnych dzierUiw)
raz około
:; koni portowo-rekreacyjnycb. Od
33 lat ayrektoruJe tutaj inż.
ndrrej
Osadziński,
yly podchot'ąży kawale-

o-

u-

ez

ludzi.

ej
ch
ec

oas
o-

~u

w

i1-

Hą

<e

ę·

nomiczne
hodowli koni wpływ pe- rii w kampanii w("mmowej, póiniej
wien mieć możemy. mato. mu ·imy. Co masztalerz tegoż stad
przez
iększą
prawda urzędy wojewódzkie i zwią część okup cji jednocześme członek
zek przeznac~y - i jeszcze przezna- rucbu poru.
czają pewne kwoty jako dotacje
dla hodowców, ale są to kwoty symPc:reds wiciele
boliczne i niemal nie liczące się. A iw. i
przeclez mog one podwoiĆ ię lub rektorzy
nawet potl'oić o ile materi ł hodowI ny będzie kupowany z
ymi referencj mi w stosunkI! O m teri. u
nieh
wian

W mieście czynnych ylo 9 bibliotek "urzędowych" i cztery czytelnie
poryw tne.
Istniał już wówczas okaz ty gmacb
te tru z wioowni_ na 566 owb. Został on zalol-<my
rzez rodzinę Strumpfów, którzy byli do2:ywotnio posi daczami jednej z łóz.
W Kielcach nie
ylo jednak stalego z:espołu. W teatrze występował,
więc wędr()wne trupy. Kilka raz,
w
roku (łrganizowano takte przedst wi&nia am torskle. Cieszyły się one zw7kle dużym powodzeniem. Uz:yskiwany
z nich dochód rreznaczano na cele
dobroczynne.
W sali teatru orgamz:owano także
koncert". Janowski wydal Jednak ni
zbyt pochlebn opime o machu teatru Oto o pisał na ten temat:
"Sała teatna jest aieakWlt.,czna, pe
pierwu.,m _trakcie pel
Ibm. t.,t.o.iow &,8, liche ńwietloo.,
od.,
1:imae i
oe przec~ów. ch ., da
C leni w
. , Itr
i
te cwaraotują.ce bespieczeÓ8two. drewni ne",
Zycie tow rzyslrle, jak w Większoś
ci miast prowincjonalnycb toczyło się
n .,spotkani cb herbatkowycb".
N tomi t w karnawale
odbywał o
się kilka
alów w salacb teatru lub
hotelu .. B(" tol".
Do n jpopul rniejszycb należały bale: tlJdendn.
ni· lu. rz
i lniC1'-F
i traży ogniowej. Cz sem organizow no tzw. bal
h~kitn)'.
n
k.tór y
z:je7:dżat
Ki.elc
óstwo 1'- cal } gu
ni.
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ni zie") or l
J zdy Konnej.
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ile na eoksport nie mamy więk
wpływu, o tyle na IOpr wy eko-

W oiedawny
dorocznym, :>elekcyjnym przeglądzie ogierów. w Bogust wic cb zaprezentowano naje
ie e
reproduktory rasy małopolskiej (rodzima ra
polska, kształtUjąc
od
ziesiątk6w 1 t swe
cl"'h v m ·n . '1
Kielec zyŹflie), wielkopolskiej, śląskiej

No tak,
le jeŚli hodowców koni
szlachetnych ~łe
al ubyw Ć.
teci
hodowlany pnepa ie, to
nae będziemy wsi d ć na konia, lec1:
wkrótce zsiądziemy l Oli ta to iego .
JAN KRZY ZTOFCZTK
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Najbardziej znana i opisywana jest południowa i
centralna Szwecja. Tu bowiem w trzech największych
miastach - Sztokholmie. Goeteborgu i Malmoe koncentruje ~ię życie polityczne, gospodarcze, naukowe i
kulturalne. Południe to również wydajne j nowoczesne rolnictwo - spichlerz kraju.
Fascynująca

jest jednak pół
noc Szwecji - Norlandia, surowa, n i edostępna, romantyczna, a przy tym kryjąca bogate
zas19by rudy żelaza o najwyż
szej w świecie zawartości metali. Norlandia zajmuje połowę
powierzchni kraju, lecz mieszka tutaj zaledwie szósta część
ludności Szwecji.
podróży ze Sztokholmu na
północ do
Norlandii. doaatkową
atrakcją
jest
przejazd przez jeden z najpięk

niejszych krajobrazowo
rejonów
Dalarna
kolebkę
państwa szwedzkiego. W
centrum Dalarny, nad jeziorem
Si1jan,
malowniczo
położone
miasteczka . Ratvik-Mora i Orsa.
odwiedzane przez licznych turystów pragnących podziwiać
kultywowany z wielką pieczołowitością
folklor
narodowy.

"Statua Wolności"
wymaga remontu
Wolności" stojąca
u
do portu nowojorskieRO
:tle znosi wpływ warunków atmosferycznych I wymaga odnowienia . co bedzie koszowało co
najmniej 30 mln dolarów
stwierdza sprawozdanie
rozpowszechnione ostatnio w Waszyngtonie .
W szczegÓlności stwierdzono. te
trzeba
wym I enić
pochodn i ę
I
fragmenty metalowego pokrYCIa
posągu. które przeta rła rdza
Intynierowie amerykańscy i francuscy, którzy dokonali oględzlD
statuy, stWIerdzilI, te 300 pła
tów blac;hy miedzianej pokrywa_
jących lą jest w dobrym stanie.
Blacha ma gruboŚĆ 2 cm Trzeba natomiast wym I enić 20 tys.'
do 25 tys. nitów Proponują oni
takte ula twi<!-n.ie turystom wyjśoi.
na koronę posąl\u . Co roku wchodzi nań około 1.8 mln OSÓb.
Wewnątrz
intyn1erowle zalecają zamontowanie klimatyzacjI.
,,statua Wolności" to prezent
Francji dla Stanów Zjednoczonych. Do Nowego Joom przybyła
w 1884 roku na statku w 214
skrzyniach, Autorem jej jest rzeź
biarz francuski, Frederic Auguste
Bartholdi.

"Statua

wejścia

Czy wierle, te...
_oS
jadć>w wy'waru się przede wnyRkim surowice niesaatąpi_e w pnypadkacb uilldleń, Preparaty
ze śliny kobry !lt"owane ~ pt'zy
Diu nowotworów sł.śliwyeb, epilepsji
i duS'Zoicy
bolesnej.
.Jady Ciuny
pomacajlt Prsy
dxiedz1tzn~ sch~zeniu pelecajlltlym
na
zabursealach
knepnięaa krwi.
_.ziemia jest jedn~ z ""elu
ciał n :eb:eskich, k~ilteych wokół wspolnej cwiazdy SłoD
ca. NaJeiymy do tsw. Układu
8łeneezneco, klóry składa
alę
• , planet. 33 księłyee... I Alej masy drobnyeh
kawalk'"
ma'eńi. jall pl_eloidy. Ilomety, meteory itP. Ziemia Jeał
trzeei_ płanetlt od SłoDea, odlecilt od nie&o o 1S1 mlD km.
Najbliiej pelotony jest Merllury. któreco .bieli od nanej
cwiasdy &O mlD km . Bok, esy
inaoej mó ...illtl - pełny ebrót.
doekeła Słońca. trwa na
erkurym 3 miesi~ z~msllie.
Natomiast lIajdalna od Sleńca
planeta Pluton. potrzebuje do
teco celu aż ZSl lal.
(m-r)

1_-
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Herbem Dalarny jest czerwony
drewniany koń, słynny nie tylko w Szwecji. ale I daleko poza jej granicami Dalej na pół
noc leży już Norlandia, a jeszcze tysiąc kilometrów bardiiej
na północ - Laponia.
Co inneco przyjechać lu i
podZiWiać
urozmaicony kraj·
obraz Norlanaii. a co inneco
mieszkać tu i żyć na co dzień.
Na ołbrzymieJ przestrzeni zaledwie kilkanaśeie miast. sllupi.nych clównie wzdluż wybudy Zaloki Botnickiej. Trudn. jednak nie podziwiać wspanialec. krajobl'1l1Zu Norlandii.
podłużnych polodowcowych jezior. Cór ze splywajl\cymi do
Zatolli BotnicllieJ- rzekami i cę
słych lasów, które Im dalej na
północ tym wyraźniej zmieniaA się w karłowate iclas&o-lItrzozowe zacajniki. Bocadwo
tej krainy to enerc:a wodna.
lasy i ruda-ielaza.
jak ruda żelaza. to oczywiście stolica lego zagłę
b ia - Kiruna. Stąd wiedzie szlak kOlejowy
eksportu
szwedzkiej rudy na południo
wy wschód - do - Lulea I na
zachód. do nie zamarzającego
norweskiego portu Narwik. Kiruna przeżywa obecnie poważ
ne trudności. których przyczyną jest
niedostateczny
popyt
na rudę. związany z wysokimi
kosztami jej wydobywania w
porównaniu np. z rudą australijską czy
brazylijską.
Wybudowane w
ostatnich
latach
przez liczne stocznie wielkie
masowce
sprawiły, że ?:Bczą!
się opłacać import rudy nawet
z Brazylii i Argentyny. Duzo
niższe koszty wydobycia w tych
krajach dopełniły reszty. Kiruna, mimo że ma wspaniałe,. nowoczesne kopaln ie. nie wytrzymuje konkurencji. Miarą problemu jest tu 15-procentowe
bezrobocie. najwyższe w całej
Szwecji.
nna .sobliwość dalekiej pół
nocy Skandynawii t. Lapoń
czycY' i oczywiście renifery.
Nikt dokładn;e n:e wie. ilu jest
Lapoń.:zyków. P.dawane Slł róine liCZby, w Norwecii 21-30
tysięcy. w Szwecji 10-15 tys .•
w Finlandii 3-5 tys. Wielu Lapońcsyków
opuściło
surowll
północ, pożeniJo się z Norweikami. Szwedłlami i Finkami
Ci. którzy pososiali to rybaey.
rolniey, robotniey i rzemieślni
cy, a zaledwie 10 proe. - jak
się .blicza syje z hoaowll
reniferów.

A

I

Jeszcze 30 lat temu uważano.
że lapońska kultura i język są
na wymarciu. Jednak dzięki inicjatywie Nordyckiej Rady Lapońskiej
i Rady Nordyckiej
powstał w 1973 r . w Kautokeino, malym miasteczku na pół
nocy Norwegii, Instytut Lapoński. Do jednej z najważniej
szych dziedzin działalności m.tytułu należą badania nad ię
zykiem lapońskim i piśmiennic
twem. znanym już w xvn
wieku. Praca to niezwykle trudna, gdyż język lapoński należy
do grupy ugrofińskiej i skła
da się z dialekt6w tak róż
nych. że ludzie mówiący nimi
nie mogą POł'ozumieć .ię na-

Nadziemna kołq
jEdnoszynowa
Swlica Ukrainy. Kijów. otrzYIJlJI
nowy rodzaj komunikacH 1Il3HweJ. Do ltge r. :wsIanie &u zbudowana elektryczna nadziemna
kolej JednoSllynowa. uprojektowana przez kon truktorów racbiecldch. Nowy ŚTodek komunikacji . . . yblti l bezpieczny. od c~
ty metro. a jeco budowa bt:dzie
kllkaootnie tańsza Dit liZybkieJ
kolet podsiemnej.

Pić

SIę

Gorące

chce!

w Bu_. . .
Kto z nas nie chc:ałby choć
recki basza? .Jak jednak wybrac

górę, dolinę·
Za ogromną przyszłość i szansę dla północy Skandynawii uważa się
sport i turystykę·
Sport zresztą stał się jednym
ze sposobów życia Skandyna-

ną szansę stać
się
napr a wdę
atrakcyjną turystyczną krainą ,

MACIEJ GORSKJ

owa słacja
dryfujqca
Na północny
dowatym. na

Ocean ie Lorze - lodowej.
znajdu~ej się obec:n:e w odlecłości
700 . km od Wyspy
Wrancla, uczęła pracę nowa
stacja dryfująca . Procram. kompleksowycb badań n'aukowych
oprócz tandardowych obserwaeji
aerometeorolocicznych
obejmuje także wieI.e prac ceofisycmyc:b,
ceomacnetynnych,
eeeanocraficznych,
hydroehemiez'1Yc~
medyczno-b:oloCicznyeh ilp.

CAF-Stanisław

Momo'

Tam, gdzie ·dusza
ł~czy się z ciałem.
Odwieczny problem filozofów
na temat tego, gdzie Łączy Się
ludzka dusza. czyli psychika z
ciałem, który po raz pierwszy
podniósł Kartezjusz, może 1.l1ależć rozwiązanie w biomedycynie. George F Koob z Salk [nstitute w San Diego. odkryl
środek chemiczny. który jego waniem - działa w naszym
ciele jako hormon oraz jako
przekażnik
sygnałów
nerwowych w mózgu.
Srodek o nazwie

CRF

jest
41-aminokwasową
peptydą
Do
jego zadań naleźy m.in uwalnianie mnego hormonu. który
jest jednym z elementów reakcji organizmu na stresy. Patwierdziły to badania na szczurach; wstrzyknięcie tego środ
ka do mózgu zwierzęcia powodowało
wystąpienie
reakcji
stresowej. Jako hormon neuroprzekażnik może on zdaniem Kooba - odgrywać waż
ną rolę w centralnym systemie
nerwowym właśnie w reakcjach
organizmu na bodżce odbierane przez organizm ~z otoczenia.

W Budapeszcie jest hl mo ż
liwe za jedne 10 forintów. W
pl,erwszym rzędzi e trzeba zn aleźć ulicę Fo, czyli Główną. co
jest sprawą dosyć kłopotliw ą,
bowiem tak naprawdę ulica
Główna
jest niewielka, jest
najwyzeJ 15 kroków szerokim
zaułkiem. Potem trzeba odszukać
ukryte
tu
Kiralyfurdo.
czyli K.ólewskie Łaźnie, które
przed 4 stuleciami kazał d la
siebie. wybudowac z czerwonego marmuru Mustafa
Sok<>li.
k iedy to podbił Węgry.
O ile bUdapeszteńczycy
, m~o Mustafę wspominają nie
najlepiej, o tyle z marmurowej
budowli. są dumni. Cztery podcizewane baseny, parę saun, r.miankowa laźnia parowa. sale
rekreacyjne z masażami, barek,
na&,rzewniee... Basza sył sobie

Re p orla iż

poświęcam
OD AUTORA

Szybciej

l\oboty

nieźle.
Być

baszą
w
Budapeszcie
m<Jżna nie tylko na ulicy Głów
łecz w kilkunastu innych
miejs~ ach. bow iem st<Jlica Wę
gier boga ta jest w aż 123 go--

rące _ źródła. z
jes t
należycie

cieszące

się

ruezwyklą

wśród ieczących

b~

;~~'~;~~l:

zażywali
reczaruomiędly
0-

tematy w ocóle
z cotąCymi źród
PAWEt. DERESZ

sterowane

puterem
.,__

:I: Charkowa (ZSRR).
kompulerowy &yalem
turbinami ałolDGwyo:b
rletyezDYcb. System
e wprowadzony 00

~_,

w il:DaJiflaklej elek,.

"ej Da Ulwie, Idzie
wal "bokiem enerle.,ocy lSłI MW. W
komputerowe ateromają &akie elektro",l u...- IIUL, bałakoweka l rOI-

... ~~_.... ~ Anglii. 8ywolo
Iii. Za tę fatygę doktor A. g0..adomie talKOwały
tów jest nawet zapło~ć z wlaspodotkowe kołej
nej kieszeni, po iedzmy po 3
..li. - -..,ch dusz", a. tałlie
lotem, rad niet'Cld, musiał łys. z/oty<h za przesyłkę._
snych nGxwisk i oddok1lOr A. pracować zawodowo
Interes powali zaaql się rozinteresach nie byjało Iełlorz chorób
Irobiecych. kręcać. Po nadejściu awiza J
Dbały takie o ta,
Choć nie mial do tego zojęcia poczty, że paczka czeka na odnie czekał zbyt dłu'tzw. serca uzyskał II stopień biór, adresatka potriodaosiala
ce_ To jui nie byly
specjalizocji l na brak pacjen- doktora A., który razem J niq
a.ntki", którym wytek nie mógł się uskariać. Zwy_ odbierol przesyłkę, a następnie
cić po 3 tys. :fi Ul
aajowo, r: po :folrończeniu ku- zawoził kobietę do wydziału fiyłkę. Ich .ynog~
racji, musial pnyjmować je w nansowego, gdzie
pacjentka
nosi/o killMlcbiesiqt
gabinecie i zbierać prezenty w załatwiała zwolnienie z podGtbywało, ie doktor A.
postaci bukietów bricrtów. bom- ku. W końcu taka poczka, fQZ
procent", z córy
bonierełl i koniaków.
na jolriś czas, miala charokter

oz

precyzyjniej

montują

Wpr()wadzen'
.Hlelu ,,sierra" d() produkCJI poprze~zo~e

renomą

drogi oddechowe. W zapasie ma jesz~zE' Budapeszt Wyspę Małgorzaty
z
" Palatinusem" i wielkie
łaź
nie tuż obok wesofego miasteczka, czyli Vidamparku. gdzie
dwa żródła biją z głębok<Jści 2
k ilometrów.
Prospekty hlrystyczne Arabii
Saudyjskiej mówilt. se wystarczy -p01knąć się o wystający I
liemi kamień i zaru w tym
miejscu wytryśnie ropa.
Wę
ciersłlie prospekty
zamieniailł
słowo ropa na srcH1ło mineralne. w które bęc aty jest nie
tylko Budapeszt. ale cały nad-

.I

TI7JYll1aśoie lat temu I), ~c s!<>wo wstępne do. pier~go
wydania t) prążki PozdTówcie GOTlI Swu:t.okTZlls!<t.e. czyniłem

•

I

gruntowną

z dwudziestej części

modernizacJą

zakładów. w których pojazd te;u

jest obecnie produkowany. Ltnie montażowe "sierry" wyposaż<>no w
nowoczesnp • r~bo~y
przemysłowe .f! łączne! liczbIe
300. Większosc
z OlCh, ponad 80 proc., wykorzys~wana
jest na liniach zerzewama nadwozia.
tZainteresowanie produeen ow
robotami przemysłowymi stale
wzrasta. Ich największym odbiorelł i lIiytkownikiem
je~
właśnie prumysł motoryzacYJny. Wykorzystuje on ok. 45
proc. WDystllich wyprodukowanych robotów przemysł.wyeh.
Najwięlls&lł linbll robotów meie poszczyeić się samoeb0t!0wY
prumysł
.Japonii. w ktorym
pracuje ich ollol!,. Ił . ty.. O
wzr;lędnej wielłlOHl teJ lloby
Ś'Wiadesy falll, ie we wsaysl~ch układach motoryzaeyjnych

osobistego takie trzeba
uas.
Dolńor Maria.n A. "wpadł",
poniewai we W~łowiu. . w
punkcie skupu (z ktorego k....
rowniclą związony był

K~

giem .... tere-sów) stwier~ono nI~
prowidłowosci
w ksU:gow~IU
zakupów. Siłą rzea, nGn"~o
A. w tym zesłiClWieniu klientow
pojawioło się najczęściej. NoIeżało więc sprawdzić całoSć iIltere-sów doktora A.. a przede
wszystkim, jak wywiązuje się ~
po 'nności podatkowychł No I
oIIaz.aIo się. ie ty o w lotach
1979-82 w~ rtość
sprowGdzon,ch kosmetyków równa Jię 20
m~ złotych, co 0lIIWI0a,
ie naJeia/o xapłocić podot
w
wysokości 6
In zl, a lego zaś
dokłoł A_ nie tylko nie uuynil,
ale nawet uczynić nie ioI_mioruł

Z

tego _i powodu Marian
A- oskoriony ~ ! -opeł"ienie

pawo:mego

T. prezenty ifytowaIy go RGj- darowizny. Dopiero przy ttÓfymi r':,:glredlefllia, jakie mu pny- przestępstwa gospodorczego i
. i wspólniczko • obardr.iej, bo cói to za in . .1 z kolei odbione doktor A.. wy.
a sprzedai col ej par- wraz ze
butelka toniakuł Wreszcie pew- pIocoI prowizję rozumiejąc, ii - si
ów. Mimo tych do- czeł:uje n ' proces tamy pned
nicuti, ~ocujqc. z ginekoJo- nego dnia ~ roupÓwić pacjentka wyśWliockza mu duiq tii
kantów, interes sta- stołecznym Sądem Wojewódzkim.
Raczej wątpliwe, by w nojbliigiem A. na jednym szpitalnym się ze swoimi pacjentkami. loż
odbiorcrynitJ przesyłell WlIKentego Z. stala się łona -doktora,
a nG~ dwie cą trzy piełęg

oddzial.' To wszysłllo by/o '"/MIbiorąc nawet pod uwagę, ie
doktor A- w interesach z finnami hancBowymi PRL reprezentował także JIOdrinę Wincentego
Z. Raptem miesięcznie oznaczalo to obrót najwyiej dziesięcio
ma poczłtomi parukilogramowymi, a sprzedać taltich pocz.ell
moina było kiłkadziesiątł

&o.

dej z osobno

wyjcdniloco
chodzi.
Jato lekarz
a do swoicli
pacjentek zaufanie i one tokie
pawinny ufać swojemu lekarzowi. Niech więc, w ramach tego
zaufania, przestaną
wreszcie
znosić
butełki i kwiGty, Ul
to
wyświadczą drobną przysługę i
uiyezą swoich nozwisk i adresów do odbionJ paczek z Ang-

~ć ~dziale

rlnansowym
jak równiei w punktach skupu
artykułów pochodzenia xagranicznego, był osobą aż zbyt
dobrze znaną· Miało to .$Woje
minusy, ale mialo i plus,. Jako
stały klient nawiązywał znaj omoici. I doszło do tego, ie procowniati. z«ówno wydDału finonsowego, jak punktów sb !}u,
stał, się wspólniczkami w obro-

samochody

.J d Il • najbllrdsiej k.mentowanych konstrulleji samochodów
wp: ~adZOnyeb do produkcji w .biecłym roku w za~ladae" ell:
. k' h je.t bes "'l\&pienia model .,forda" • nazwie .,sIerra •
~~~d ~en wzbudza duł- zainteresowanie nie tylko se wz,łędll
na konsirukcję nadwosia . .Jen jednocześni~ d~konałym . ptzykła
dem jak nowoczeŚDie i teebnolocicmie wykonac nadWOZie.

neJ.

których każde
wykorzystane.
Do najbardziej znanych naleźą
"Pod trzema słupami",
gdzie
tryska w górę 8 żródeł -pomagających leczyć schorzenia gastryczne, dalej •• Lukasc" I "Csaszar" - oobre przeciwk<> reumatyzmowi
i chorobom 'Ilarządów
ruchu. Wreszcie, ulubione ' także przez polskie --wycieczki - Łaźnie Gellerta. od...restaur<Jwane przed 13 laty,

historyczny

Żolnierzom "Ponurego"

Pra ktyki doktora A. (II)
arian A., lekarz ginekolog z Worszawy, konystając z zaufonia, jaIUm
danyl go Wincenty z.. kupiechurłownit kosmetyków z Londynu. w ciągu paru lot stal się
cdowiekiem bogatym. Produkty
firm, "Sterlmg" spnedawal w
punk10ch skupu artykułów pochodzenia
zagranicznego, a
wobec notorycznego braku tego
rodzaju Irosmetyków produkcji
krajowej, nie rKJIIełlał na brak
zainł'Yesov.. ania
klientów. Jedynym zmartw~ doktora Abyly obowiązujące przepisy podatko-. DoII_
ógłby
sprowadzać
i sprzeclawoć więcej
szminek; tuszu i pudru, gdyby
nie klopoty w pos1Iaci osiqgonia nazbyt wielkich ąsków. Cói
z tego, ie męU pauełl ,.braI
na swoje _~sko" bfot, ie

Cezary Chlebowski

Być

wzajem. Dodatkowo Lapończy
cy używają
ogromnej liczby
słów.
którymi nazywają
po
swojemu każdą rzek~ strumien.

wów, jest pewnego rodzaju fenomenem socjologicznym. Masawe uprawianie sportu lamie
bariery wieku i przynależnosci
do różnych grup spl)lecznych,
bądź etnicznych. Uważa się tu.
że aktywne uprawianie Sportu
i turystyki odciąga młode pokolenie od plag cywilizacji XX
wieku, takich jak narkotyki,
papierosy i alkohol. A północ
to właśnie wspaniałe tereny do ~
uprawiania sportów zimowych,
zaś latem raj dla wędkarzy i
miłośników surowego
klimatu
i przyrody. Władze lokalne i
państwowe na szwedzkiej pół
nocy od lat Inwestowały w urządzenSa sportowe I turystyczne.
Przeszkodą w korzystaniu
z nich były jednak wysokie ceny i to zarówno dla cudzoz iemców, jak l Skandynawów. dla
których często taniej było w~
brać się na słoneczne poludnte
Europy niż na piękną pó'noc
własnego kraju. Znaczny spadek
wartości
walut
państw
skandynawsk ich spraw ia
jednak. że daleka północ ma real-

Kampu~z)'"

Sól w

źródla

~

~a:z~~3 ; c t

szym czasie ukończył budowę
domu dło swojej licznej rochiny i aby mógł CI~ć zyski l
, cor.az więcej roboty kunej fermy w Pieńkowie kolo
m paczek i księgowa- Nowego Dworu. Mazowi~ck.ie~o.
ów. a wreszcie _ l u- chociaż - zdaniem s.peCjo!.stow
lokowaniem- pienię- _ budo~ę tej fermy mnać nolea tym, joli już wiemy ży Ul wzorcową·
(koniec)
i kiem ..dwurocb:innym"
JANUSZ ATLAS
elęgnowanie
szczęścia
przełść na rentę. CoClOSU miał dla swoich

http://sbc.wbp.kielce.pl

w USA zamierza się esiJlCnllĆ
liczbę SI ty.. robotów depiero
w roku 1990. W tak znacU\cej
firmie samochodowej Jak GeAeral Motors ma ich bye Ił tY.8.
....bec llot pracujących obecnie
w zakladach GM.
CelowoŚĆ stosowania robotów
w przemyśle jest łM;zsporna. ~
Jll()żliw iają one wyzszą jall:<Jsć
produkcji, jej większą ry tm~c~
ność i wydajn<Jść. TC? w~as~le
dzięki robotom w
]apon;;kim
przemyśle
IJl(ltoryzacy]nym
wielkość produkcji wzrasta rocznie średnio o 8,5 proc. •
W przemyśle motoryzac:y~n~
roboty przemysłowe .lnaJd~~
zastosowanie ... proceSie ~alue
rewania nadwozia i nielltoryeh
.peracjach montaiowych. Gło"'
nie S2ł jednak wyko!zynywane
w procesie q;rMwanla na~wosi.
.Jest to ~wodowane wYJllltke-:
Wll pracochłonn~ściIl epera~ji
łlłc:zenia elementow nadwoZJowych w jednll eat.ść. Prsecięl
nie do poiJIczenia waysłkleh !lementów , jedneco nadWOZia
wymacane jest wykonanie S-I
tYI. qnein plluktow~ch. We
wspomnianym nadwozl.ll P,?o_
chodu .. ford sierra" JUt _I~
jui ty!ko ł213, co
yras~lI!l
świadcz, • ~. nowoc:zesnoseL
W spółczesne roboty zgrzewające nadwozia
montowane są
głównie w ~ł.adz~e .~odułow~.
który nie Wląze l1nll produ k cY:lnej z jednym ty pem. ~ a d~oz l a.
Ist n ieje bowiem mozliwosc . zam iany danego robot a na Inny
o cd..wen nych . pa~a~etrach , lu b
innyclt
możl! woscl ach
pr a cy
podczas zgrzew ania elem e n tów.
. Z:utosowanie roboliw. w tY!D
i scrzewzjąeyc:h, w
prOC:el!UI
prodllkeji moiliwe jest ~esyWii
cle uięki .ykorzystanl. .kladów Ilomputerowych stetuJlleyeb ich praCJl. PozwalaJll ~e
Da
precys jue
.• te~wanle
wszystkimi uyoneieJaDll r .
liw. .Jak wYkazlI" badan...
_
efektywnej praey r.beta
scrzewaJ:\eece olldwozie . doelte4zi d. n proe. ~lkowllq.
_ _ pracy. pedeSaS Cdy pr~
co... nill q;rzcwal!łtly l!adw07ole
wyllorzystllje efektyw~ue jedynie 31 proc. _eco ezasu praey.
.JERZY BOJlKOWSJU

1000 studni

angyszlaku

Man~ulak -DUywa się .,pół
wyspe m al<acbuw" . BTakuje \u,",j jednak ilodk ieJ wody. "YdrOr;e olodzy Z Kuachsun!, opr~
eowali nowe metodY wlerc::..~~
otworów w skałac b Ma"
kl '
C6ło'W~ mapę, pny pomocy
0rej moma wydobywat wodę spo:
ziemi. We wskazanycb pne .. ~
.uDktAeb
. sbudo-waao
o
o
1 tys. Kudnl.

to w atmosferze dalekiej od przychylnOŚCI dla ]ej . bohatera.
mjra Jana Piwnika "Ponurego". Oficjalna ~ers)8" wy,wo:
dz.ąca sję.Jeszcze z lat pi~dziesiątych. licznymi pubhka.c)8ml
oraz ksią~i. kt6re wajdowały się W wykazaCh. oboWiązko
wej lektury szkolnej, utrwalała postać .,zatwardzlałego reakcjonisty" i "wroga ludu" .
Podejmowane wtedy przez nielicwych r~telnych ..publicystów pr6by pokazania mjra " Ponurego': w śWletl.e zbhzo~ym do
prawdy nie były w stanie zrównowazyć tamtej długo I uporczywie urabianej opinii.
Gdy dziś, po trzynastolętni~j p:zerwie. piszę sło~o. wstępne
do drugiego wydania. sytuacJa Jest lepsza. Młodzlez ~olna
nie jest już odpytywana o .. spr~~cę. mordu w ~ardoło~le . .N,~
honorowym miejscu w domu mezYJących rodzlcó~ ~]ra PI~
nika we wsi Janowice pod w;tosławsk~ G~rą ~.lS1 .na mebiesko-czarnej wstążce srebrny Krzyż Virtuti Mlhtan nadany
Piwnikow( za rozbicie ięzienia pińskiego. zweryfikowany pr~ed
jedenastu laty przez władze PRL. Dość drużyn ha:cersklch.
które noszą imię mjra "Ponurego". przekroczyła liczbę l~.
główna ulica przyszłościowej d.zielni~y Kielc _nazw~na wstała
aleją mjra Jana Piwnika, a )ego włnlerze. ",:olm. od o~aw
WYWOływania oficjalnej niechęci, z dumą opoWiadaJą pubhcznie o swoich pod jego komen~ą walkach.
Ale byłoby rozmijaniem się z faktami stwierdzenie. i.e ju~
wszystkie niechęci nagr omadzone wobec spr~w~ " Ponurego
należą do przeszłoścL Spośród licznych wyrme!1J ę. cho~by. t~,
ie mimo wyrażneg<> zapotrzebowania na w~nowl~me teJ k~lą:
k' po 13 latach oczek iwań l licznych apeli mUSiałem znl1emć
V:~dawcę bo poprzedni konsekwentnie nie widział jej w
swoich ~lanach edytorskich. Do dziś też pr~chy ,,Pon~ego"
leżą nad Niem n em mimo iż od 12 lat rodZIna chc,: ~ wldziet na K ielecczyfnie l wlad:le radzieckie nie stawIają po
temu przeszkbd.

, .

.

.

W międzyczasie poszerzyło się grono mesw.lado~y~h mo ze !

ale bardzo wawych sojusznikgw w walce o u)Clwm~ru~ pełne)
d o Ponurym". W wydanej niedawno w AłtaJskim Kr~
f~a~si~żce" radzieckiego spadochroniarza zrzuconego "!'. czaSie
wojny na N()wogródczyznę, Iwana Zołobowa. po WOJ~lle p~l
kownika-czekisty znalazłem pod adresem "ponure~o'. sąsia
dującego przez Ńiemen z radziecką partyz.antk~. Wiele autentycznych słów uznania. zmuszających do powaznego zastano
wienia największego nawet nie,do,,!,larka. który . by przes zed
do porządku dziennego nad mounl argumentanu.

i

Od chwili wylądowania pod Lyszkowicami w dniu
li~to
pada 1941 roku do bohaterskiej śmierci w ataku na r;;emlec~
kie bunkry pod Jewlasz.aini 16 czerwca 1944. roku. " onu~y h
d ił na okupowanej polskiej ziemi 1052 dm. Kazdy z n~c
~';i ~zycz.ącym zaprzeczeniem niesłusznego zar~utu. -ł .ULY.
ze tak niedawno w stosunku do Wielu zo merzy
wanego )eSzc
P
.... zmie~il
AK - "stania z bronią u nogi". 'l'ym. ~o "o?ur,1 .
b
w tysiącu swych dywersy jno-par.tyzanckl~h dm. ID<lzna.
obdz ielić kUku ludzi i każdy z nich zasłuzylby na . pommk. ł
jedn ak, zamiast chwaly, przez w iele lat je go pamIęć otacza a
niesła",<a.
•
Czy to przykład odosobniony? Nie, rac:z.ej . ~ nas do?~ częt
I to jest odpowiedź Da zadawane mI meJednokro me py~e, dlaczego na bohatera swej k~iąi.ki. wybrałem ,,Ponurr:=
go". Właśnie dlatego, ie pisząc o mm. pisałem takie o sp
wach generalnych,
.
.
Na szczęście tamten okres należy do przeszłoŚCL ~Ie tracę
tei nadl.iei, ie czas pracuje dla prawdy historyczne).

?

X

.

mnłe do U wydania ksilliki w

I) Niniejszy w tęp p1S&lIy przeze .
....,
aktualność I Z06ta2.nLl981 roku uchował IlWO]ą .....04
. .
.
dnJ\l
.
m'
bec:nym wydaniu w wersji nie ZIDlenla-

wiaro go tez w
::. o .
kt6re pn.yniósł
nej. O pewne uzUpe ... lerua.

czas.

rozsz.erzyłem

posłowie.
. ukazało się w roku 1968, w nakładzie 10 tys. egzem%) I wydan~e
'- póżn ' eJ' dodrukowano z klisz folograficz-

w nJeCały ro..
1
. '
ej
w dania dals zych 30 tys.. ale wobec t e go. ze w t e] no,:",
.: mogle m dokonać popraw ek nawet błędów drukarsk: ch ,
~:~t~ j: 1 ją nie lak o n wydan ie, jak to czynią edytorzy. lecz
jako dodr uk I w yda n :a.

pla rzy

i

nych ..

Autorką od7naki oddz' alów ,.ponureco" i "Nurta" (wkompono.
w in 'leI· ) OPst 1alt; onala Sw ider Ila Ka pr'J.yk. autorem
w an eJ W
.. ,win iety - P ,otr WO.leobeI'C.
(l)

•

ONA ZA KmROWmCĄ

PO NALOCIE

- Co wasz Ize! taki wściek
Patrz. to jakiś wariat!
Biegnie p-rzed naszym samo - ły? Pewno znowu nic nie strqc1..odem.. jakbll nie słyszał ciliście w czuie nalot,,?
IkLak.sonu. Co robtć?
- Ch.yba powinnaś. kocha- Ależ nie, .trqciliśmll aż 10
~U:, z;e.ctr.ać z chodn ·ka.
.. sztuk, ale Wl/O!ITCU lobie, tl/lSPOSOBY KOCHANIA
ko jeden niep1'Zyjacielski.
Mariu z Switek
krzy ~.
- Panie Bernardzie, jakie zna
Sk.a.rżyśko-Kam.
Starachowice
plrn ł:P&SfJ'b1/ kocnan'a kobiet?
./
!Test wiele -spesobó1.lJ.
Z AKOCH
Pie-rw~ to miłe dla
,partU LEKARZA
ntl1"1oi zat6ty, M.rug\, to dbdaK-oChana Etll" taki jesrlYW1fWanie jed pieszc.wtLiwlIKażde1 noc1l im mi się
mi
pocatunk.ami.
Bardzo tem w robie za.Jc,ochany, że nie
piękn4 dziewczl/ft4, która tań
ważny ;est trzeci sposób. /1l.e potf'atu: już nawet spać. CZll
CZ1l d~koł4 meglJ łóżka.
ze wzgLędu na swój podesztll nie wyszłabyś M mnier
- Aha, tylko dtate(1{) żeby'
wiek już go zanie.cłhatem i za- P4n zapewne chce, .tefilim
zasnq.ł w nOCll.
pomniatem.
przerwał te ,,!11?
Czesław

Mał"erzata Osełka
Mątc~

Nie, 41e może mógł b 1l paR

-

wpłtlfkić n4 to, .teb1l on.

odchodz4C. nie trzagkałCl tak mocno dT%wiami.
B. Csy'
Jadziu. styszataś~ WlotnaZosiu, dlaczego nie WtlKielce
leziono nową "-onierwę od- ułal Za J.rka. cZll ci rię nie
chudzającą. Otwierasz pusz- podokł?
"ę. a w śrook" nie ma nic.
- Owuem, podlJbał mi rię,
W WAll8ZTACIR
tulko on ,;ę wcale o mme Rie
Czesław GItska
METODA

<

GItska

Śwmiów

121

DLACZEGO'

Świniów 1Z

W

POCIĄGU

Zo sHL. CZll doborze ci się
tam siedzir
- Dobrze. dOOru..•
- A n i e jest ci ztm1lQ7

-Nie.
A z okna n.ie tdie;er

-

rię

No tl) zamieft

8e

B1Iłem ,tam z
dzwonię ł dzwonię,

ROZTAIlGNIENU

otwier..

pięt

Palilak
Kielce

łargnłonlf.

pr4wda. Wczora1

m,lriGł4m
prZt/PGmiAlJĆ, że je.

"li II to",,- •

m.

raz.,

dle ,dkt nłe

Paweł

J a _ je" okropnie ro...

- To
spacerze

Skqdżel

-

ataf'ał.

_

wci4ł
Z4rę~

_

Nacredę

naJlepall, nanym

"anie... anecdetę .\nymuje
C. BercetUsłaJn w t,.Dl bCMaia P. Paatu a
Sk. .żysko-lCam. Kiel ••

nie ze

Z. 8.
Buslro

mną.

K.Fzyżówka (Z hasłem.) nr 142
P. prawiał WTIR r.swi.....ni. knraiwki litery s kratek pon...erowanyell dedatkew. w pra"'lIl ....ya r.c. naleiy praeni_
d. podanece diagram.. W,.piaane litery clad&lł hasło. które wy8taresy ~adesłać ja'm roswilłsanie zadania.
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wana 00 potraw dla polepszenia ich smaku. 9. dawna odpowiedź,
12. Średn. wędrowny
śpiewak i poeta, 20. inna nazwa
Szwajcarii. 22. w
k~iołacn
wscll.. Gzdobiona ikooami pn:r,groda oddzielająca ołtarz od
reszty kościoła, za. wąskonosa
małpa człekokształtna. 25. wódz
germańskiego
plemienia Swebów; w 58 r. p.D.e. poniósł klę
skę .. wojnie z
Cezarem. 26.
jednomy'lne wyrażenie zgody
bez głosowania, 28. samica tura. 30. najstarsza era w dziejacb Ziemi, 33. domena Karpowa, M. nau.ka i praktyki joginów , 3'1. ozcłobny krzew lub
drzewko z Az.ji Wsch. i Ameryki Płn.;
Iiście
owłoswoe.
kWiaty żółte.
Treić hasła pnea,ł&Ć aalei,
poci adresem redakcji ,,ED" wyflłesnie na kartach poestowycb

w terminie .iedmia .ni oa daty niniejtrzeco nomena. P mię
ds,. prawidłowe .dpowiedsi rosl . . . je się 'wle oaered,. ~
kowe.
paD.

ma.

211

S:apoD nr:ut

a.nriltllaaie

k~,...wkł

kdsUanła.

lInał.

elin1k.

m

NUMER 142

STRONA 8

ubieg polegajlłCT na sztucznym
uśpieniu chorego. 32. szkic literacki. 35. współczesny tlłftk, 36.
uryo.
38.
wykorzYlIlyw Ilie
odpadków jako urow ·w wtórnych d.o dalszeg.o przerobu. 39.
promieniotwórczy
pierwiastek
chem., 43. Tadeusz... (1765-1813),
działacz
gosp.
i oświatowy;
współzałożyciel Tow. przyj ciół
Nauk (1800 r.). 41. mit. imię k9zy. karmicielki ZellSa., 42. wieł
ka krzyflla bez dna, przezoaczona cło prac pod wodą. 43.
kunszt, mistn:.ostwe
PIONOWO: 1. Olerób, pl"ÓŻ
ni k, ~. pr. cłopł,.... Kam,.. l .
o;ezbedllY - .. telewizorze. ..
czł wiek pow 107, p<)Zbawi()ny
energii, 5. gwara, 6. zasada
dziedZiczenia dóbr przez najstarsze80 członka rodu lub rodziny.
7.
przesadne
wyolbrzymianie
Objawów ctwrobowych, 8. doda-

dzieflięe;ot~

r
es.
,eboletnla. nakaz.

8?JeftC

dato, penŁaf:c
JOO __ nilt. Itleń.
czaso nik.

POZIOMO: l.
tdtaj. nicp06.
T. jedn. oatężenia prądu elekŁr .•
10. geoerał; oowooził grupą 0peracyjną .. Polesie" w słynnej
bitwie pod K()Ck.~m (3--5.x. l939
r .), H. miasto w płd.-wsch . Fioland ii. znany ośrodek turvst.,czoJ', 13. pld.njatycka małpa wąko ll{)sa , 14. sport odskocznia,
iS. tum.ałI: lu-b kaRlionk • 16. Ił _
lone 100 ga zon . lT. skorupł k
morskL, 18. harcerskie ubranie.
l . bezł d, zam t. 21
dawna
dota m6neta francuska, 24. pi_
arz ro yjski. autor książki dla
młodzieży ,.Syn pułku". 2'1. ()piekua prawny. 29. tu.. k~ la.
rynek miast starogreckich, 31.

nr l!I

POZIOMO: opt,...wt
..... laaeczka. uci.ecMlie. neWka. · Jed.DOróg. a ...ang..-da. nałóg.
roUina,

Dik.

•

E......

HurmA.

Pl0łł9WO:
nuC&. teina. MGr~ . SZOll". alej . jednoŚĆ. szarpie,
LanglWlll. nawał. ewa-n~eHk. wyraz. 006Ze.
lmi. <lonka, rano.
10ll. ~.
u:ten . dwoczania.
l.... tusz. z ' , Irena, kroczkł.
c:r:łon<*
wałek. Oskar. JNja.c. 0.<:-

dza

madc». Renan.

makak.

Roz.. 11:1.: •• Wobec przes:r:łoścl
obec PttJ'sl:łości -

skłoń głG~.

zakasz r<:k wy".

. NAGRODY
W wyniku przepr&Wad:r:eneglł
losowllnia o grodJ' książk.owe
otrzymują:

-

nr 124 - Zofia PajJtk (O!Otrowiec Św.,.
or 125 Jacłw13a
Wal...a
(Kielce).

nr 126 -

~ers,.

szczęśliwą

g W iaZdą

Od 24 do 30 lipca 1983 reku.
Za ten minihoroskop nie bierzemy iadnej oćIp · edzi alności. To
dzieł o astrologów. Moiem, jed,nie powi edzi eć - ch cecie, to pną.
",tajcie.
. KOZIOItO t EC ( ... U .KII .- al.)
oslqgnlęckl j o kłegok<łlwlełl celu I\Ojbordzlej pewni I gworonl_Oft1łMI trod·
ko",1 S" clerpllwoU:
odJ>OwlednlO loklyko. Pomy'lcle O Iy", zwlonczo leroz,
I<ledy pewne okolIcznokI wydojq się beznodzlelne. LudzIOm miody"" <.Orodzonym
W dniaclI od l do 6 slycLnle rodzimy, oby ., sprawoch sercowl/Cłl kierowo H $Ię
plerw ..ym Impuloeno. Odlót na bok wszelkie "dobre rody". W p~c" zowodowej
nie pfleg~ szon .. QWon... I nie sl61 no Iłboczu wot"ycło wydorzeiI. Jeśli nowel
sullce~ C) kl6rycło
OfZySZ Ie będą z ",Iejsco Twoim udzlole",. po .. lęl.... ze
jesleł "'Imo wszysll<O na I\Ojlepszel drC)4tte do Icll osl<l9"lęclo . KIOŚ bordw proQ'
nie obU' się z n.... społI< o l.
WODNIK (Uf. łt .I .-łIJ I .)
OoIKV tydzlell. Szo.. se zor6wno w pracll z4wod"",el. jot I w tyelu prvwol"ym.
Wkr6lce nlek/6ryclI z Wos czekojq AOWe rodonlo I obowiązki, kl6re slonow lt
mogq- począt~ korle<y lO.WOdowej. Pewne nleporoz..... lenlo w gronie nojbHtszllch
nie są wOfle poświęcenie I'" w środę czasu.
Ima Iż zalnleresowonl tym będq
nOlegO<:. Nie zonledbujcle zobowlązoń wobec nOlblltszej rodziny. choclo.1 nie
posują one do COłoksztoHu Woszych zolnle<esowoń . Ludzie młodzi. sianu .-roi • .,.
go. nOkIonioni będą do Qodjęclo decyzll w sprowocło _Iteń ... lcll. Odn,uĆcle no
rozle le tqdanlo, Ito prowdę m6wlqc nie doro""cle leszcza do pet~letll. roll
glowy rodZin".
ItYDY (.n. ".II.-U.III.)
Nie będzie 10 Iydzleti I"Iwg I nie upGłasz się ze .. S<9SII<l..1 sprowoIIII • . Forlu·
no przyglJtuje nlekl6rym z WOIS coś szczeg61nle milego, cO nie ZftOCzY. że z"lknq
wszyslltle Wone k\otlOłt II.._sowe I z
'wletOla. SpGk.aju
.,ewnęłrmego
nie
kupICie za todne plenlądzet CI z Wos. kl6rzy progA<! sobie zopewnlĆ sukcesy
w pł'ecll zowodowej. "czegolnIe llIdzle w ŚTednl.. wiekU, IJOSlępGwot m. .zq
bor• • k..... wentlłle . ~'e udwwejCłe ,e ..... k
dZl .. womych". nie po/rzcle IUlto
n. koniec wlo"""9. a.... .... 1 "leCie wieI" nleprzvjemnycłl zdall,elI, kl6re wI'
nll<ft(jć raeoą w 'óżne .. lerze llorololtl6w I ... _rot sw6j "egoIVWł1y wpIlIW pllez
dlwt""!l okres. PomYŚlnym dnl_ - sobolO.
IAItAN (ur. !t.IIł.-aIV.)
Wiele z Woszych pl .... 6w osobistych wyglQdo lepiej oniżelI .....1 to ok,e"ocle
1eI</6rzll z Wes "'OO'ł oczeklwoć w IIICh dnfodt poZllIIIWłlej decyzji
I oc_le.
wlod1 ., spr.w.cI, IIIleszkoftlowgc". W "odcllodzqcym llgodftlu, jut w pl... w·
szlIclI jego dnioclI, Z<lry$Ufe się przed WOtlIi sporo
ożll.,ok\ w rótAJIl;II sle·
rocll dzlolOl1lo, jellnok O konkrelne, osoblsle spliÓWlI I pI~ t,~zczyć. siC m"slclo
.....1. Stt<aw, .. Hosne odg'''WOĆ będ" w nojbll~szy .. cZIHle u os~. miody ch poqesne ..lejsce. lec" Ie ..>:Ieje się lO j_ok kaSZle", zonledbywanIe !.,ych
obowlqzk6w wwodowyc". 6k1 co Ale podej"'l!jCle w tyell dnlOcta. _lIlIch decltljl
w sprowocll prll"'Olnyoll I lOwodow.c".
':
BY. (.... ZI.IY.-a..V.,
.
__
Wiele mlely • AodCllodżqcym Il/Oodnlu od Woszego _ .... ku do otoczoj'tCego
Was twlota , zjOWlsk, kl6rl/ch jesleścle "czeslrtlkoml. Swoje życie prywatne
cle I Z!Or,anl>:"jCle 10ft, "lit IłVIo 0010 l>ogalne o _rtokl' ducf.owe a ńle Iy ko
mo/e<lolne. Czeka Wos _ o proc" oro" kilka Irud"1lcll Sf'ro., clo rozw"'lo .....
Nie lIOła ..ujcle "'*'lIk r""- łIo jeSletcle WSlOnle podo:ot poIrzebom . clIwilI. pe.,·
"o. lOIIIIulęl. joli: rozlerka .. I/osna, wclqż jeszc~e spr_1O nlekl6rllm t, Wos, ",adz.....,m w dnlClCII od ~ do a mOjo _ o klopoi6w. Nie. nie jesl to
I"'kO
•• slorcl ",IIaU:" , ki.... "Ie rei zew leje.
Ie ro~llZqs", spr_, które
m.lroęly.
Pn,szloU re_wUje CI tvcle piękne I prz"Je_e.
.
ILIZNI~A (1n. ZI.V.-ZI.Vł.1
.
Czeka Clę WIeIe ' chwfl pel""Ch nlepOkoj~. ole spr ....
kl6rUcll jeslet naoan
i w . - - . mle<: będq Losodniny wplyw na Twe dolsze losy. M ...... lednoll w .
kozoć jeszcze 5ł'Of0 cIerplIwoki. Nie wSlll'IIt", co _cnle przedsIowio się w
nowej szacie I w seIftVcll S...,erlolgwoch. godfte jesl TwoiclI
storoń , l wY5I1k6.,.
W9III_ lyM musisz pr>:eclwslewlć roz"lIIne dzJolORle. Amor będzie $pfo.cą
oczeklwon"cll przez ...... yell przetyć, ole Iel<I6re z nlcll przyjdzie Wom pole...
gor&o IJOzolowoć. Nie IIQ,,,,,,,jCIe W · s.,ucll <lęUtOloca do korzy iOrIlO w IOefłoI z
lICIeclI lego śwlOIO. bo sromo", le pfZegrocle swq
prz~zlOść.
We W5z.slktlro
.slto",.O"ł Jesl ,,",lor I rGZsCldelt..
U .VI.-U.VlI,
SI0500kl prllljoclelsltle WVM090t będą ., fllCII d<olOcło Więcej lekho. Wkrolc.
powIttlenet poczynić w procV zowodowej LOOe<:ZJIt
doIsz" krok IHIprz6d. [)lec..,.
ltłł jednok slOłłąlei • ntleiscuf Po"",wlle w ekl dotrą w iycłI ""Iocll do nlek'"
rycłl spos.6d Was. klór~U 1110;' klopoly lłlteszkOtllQwe. PomIętoIcle, II doIgczy I.
uczeg';lnle I.. dzl - p. te IJOflne< nie _
mmlo.u dłuzej wVkozywot nlel$l lej .,pr.sł cierllUwoki wobec T'łIOlcll kaprll$Ów I LMle-ycll ostroj6w. Łasło
n6w się ay nie Igrosz oby z ognleml Pewlle sproW]l nIe będą się klodoć Ief<JZ
lok, Jol< SObie lo zoklodojq nlekl6rzy z Wos. szczeg6łr1le 11HI~'e ...Iodzl. ",e).
dzetll ., 10locłl 1t5+-19S7
Ie rezvgnujcle Jednoł< I nie kopllulujclel
LEW (.,. Zl.VII.-Zl."U.1
"..,U tvcIzleA upłynie pod moklem Ochol. do proc. I dodo CI oIuc/111
do doiszego wykozllwoola Inlcjo lyWll ., procy Lawodowej. ~I~ borózo ClisItI
oczek"je tJd Ciebie I<"',,_cjl C» pr'lI okozjl dobre9Q słowo . W prOCU zowodowej "Ie 510101 się forsowoć zo wszelką cenę swego _ I s k a t nie DonłlCOj
Innvm w spos6lt lal< nOlrę"'y swej woli . JeUI tłIOSl j okleś szaegó _
spro.,y
I jeUI coł leż" CI na sercu, Ie AOŚ lego w .olltle lecz fJOfOzmowl~ no te t.... a" z hIcItJnl, kl6rycll dany u sllmpGłlq I ~oufonlem. NI~I6n1l z Wos. obojętllle
... wiei< I płe<: liczyć ~ _szq z ,"".,,,,,,,,1 _1000_1 w pratt lOw_ej. ZlałoIł' te wptynę j
oft no WasZ4 konyŚĆ.
PANNA (w. Z4.VIIl.- ZlJlt.)
Wiele spr.w IejHZ!lle... "ycłl do się anlkn(jć. Jełll dostosujesz się d. tyczeli
portlle<. I WSltÓlłHłłCOWft'ltów . T!!dzleA
es~.." p r _ .szys"' .... dla c»s~
przesQdnych. \lftlk.,cIe "Ięc SVluaql lom,.._ilłl/ącvdt, zajMIjcie ~ wIosn"""
sprawo...I, • szc~~.1e 1"",1 , k/6re przez col. rok odklodollkle ..... pole .....
5tH.w. I_ e wielu IlHIzf mloclydo, urodZOllIlCIl w 1 0łocło 19:>4-1951 "'oią
się
~Ie ;ed te w6wc ••u . k~ _
me_te _IęPOWO<: ronąrMłe.
Ie
/cle po.tIlCIW deMo
k:znllM ~eoleto
kl6rq WcI4tt tuj" w
ok _. PotI koniec 1!I9O<MIe ..Ile SłNHk Ie z <KOlNi. ki o . ..,rze "" Wes <:Zerllł9ce wr._le. Nie Irotcle leQO kOAlokluł
WAGA (w. M./I-nlW
T_o Dędzle 1ek16r. z Wa$ wwlqłeC się z oblelOlc, I<I6r1I",1 SlO'_!k1e
1lo",le w CE.sie wesele sweg. prZlljoclelo.
Ie el,. . no "'1Ofę sił I lRGillwokl _sicie -rlll"'OĆ si_o, jeUI cłlceCIe zoc....wot I won. Jdll nie je.leścle
W słellle sttefn~ ob/ełnlc. prz\łInojcle się szcrene terM, kledV olkohol wyperGz tJl...,.
_Iete
.... _ _ t loftle pr,,~kl ldor~.,q
się c.cłej. lAM
się CZV _
picie .,.,.. a po4 jej wply.,_ d:r........
010 bez /tOkIyclo. [)eIHe wI~ w łrcNk .. I
ni. powltłnU zmobfll%owO<:
ludzi miodydo. urodzooyCII w dnłocll od 17 do 19 potdziefnllta do ~ ..
s,,",po", CłSOb!j. ktO<. zlekcewetvlt.
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"OCIeII....
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..ECHO DNIA"
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ady pecst.we be1l k.110 le.ewa-

będlł w:rbłnene

Pod

,......tae

05 do por:IJę<:1e dec_zjl w sprowocll prl/wolnI/cło
$lor. .,Iecle, te ...,.1 b\jt <>fIe podjęlo! Pora ./łOJwUnzc» obu podjął "'uleczne
la umalllwlojące kORlJjfllIOwon le dobrYClI I sensownyclt plan6., tyclowyelt.
W protqj z .,odowet !Hz
np
losny.< WII"lko",1 I zoongoiowOłłłefll ..
e czc~y",
Ie ... CI z W s, a nczeo~"le '.zle mlodzl. lHodZE!il1 WIoloclI
1~19S9, 16rzłl Żti<ł 11...;0.. 1, Me
Jlcz t
Ie I
o
Slczęłde • ~o. WOCII osolłłSłycłt , ole 1II0gq być pewni, że .,ny Ikle Icll płonv Plzebl~
nieJ>oMtłl"te PO'-Cle ... ro.... zejdtcle z obłok';w no ziemię. o w6wczos
unłk"lecłe w _ r zcZOlOWlŃO z_szczęRkle Icll ' .....Iet
STllZElEC ( ... Zl.XI.-2' K
Ie po.o ....wtojcle.
odcllodzqq,.. I QOdAlu nlczego prz JO'łdI<owl. jeśIł ...
wet ,""wne
rowy sq częśc'OWO w1ljo .. Ione. TcIk somo Ie<OlSędIOe bylybv wszelkie Wll'JÓf _ _ w !Hec!! m-..wel z
10. De r
6w I perWokłecjl no terno"
....-we n etos..,. d
rle łr_. W
.Iocll ..... In
..ąć
wszelkie W'CI lwokl loł!. dr
pGWlMI 1U<>a1lĆ lłIcIzle .......zl ...~etII w I
19:>4-1964t. ,.Ie dajCie s.lę w",onewr_oć w tlił" "UcZllę. bo Ilcrą ... I. CI.- kl6rZV zo""rMzcz
W.", 1t000sel<weftCfl I bezt<ompro",ls_ego lJOs.lępoWorolD
w
""_11, k e .. ltitte i
",Wisie. MłMZI. 41e"'ec~"" _I w pr...ocII
prpotn!lcłl, .,,1 ~o.,od&wP.
wlR<lł wreszcie _ I _ o t ' " rodzIców I słorszvcto,
dałwktdczonv ' o~ E r4dzln".
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(Radom).
or 12'1 Paweł Koieiółek
(Kazimierza Wielka).
128 - M.iehalioa Witkowda (Radom) oraz Janina GIlsi.ruwska (Kielce).
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..Kamiennych taWojciecha 2ukrowsł;iqo
ezekajll na
bestsellera
i Czesława
Idera z&powiadana
koniee roka. Gra paD
filmie rolę .Jana Tokarradcę kulturalne,o polambasady •..
Piervvotnie Iniałem
grać
Jednak stvvierdziże nie jest to
rola dla
Po rozmovvie ' i konsultareżyserem,
pan Petelski
nr.r>nrm,r>wał
mi rolę Jana,
przyjąłem bez oporu Są
że będzie to chyba ostatlego typu vvcielenie vv mokarierze...
.
...T
Tylko ,Gary Cooper mógł
pozwolić na role amanta
wieku 70 lat.
- Och, ,nlbo za wc:zes lIe
aluzja do .,siedemdziesilltki".
e... Jak się pan ezuje w roli
naT

- Muszę przyznać, że Jan
jest mniej radcą kulturalnym
ambasady n1Z poetą, kochankiem i zakochanym czlowiekiem, przeżywającym
swoje
prohlemy i dylematy życiowe .
- Pl'Z!' padła panll la postai:
do ,ustu~
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archeolodzy i konzabytków pracuj"
Egipde przy rekonstrukcji
t.rożytnych

świątyń

laraoń

kich. Zaawansowane Slł prace
Swi"tyni królowej Hatszepwt w Deir el-Bahari w ,órnym Egipcie. Zbadano już znamą część budovvli
i zrekon_truowano kilka poziomów. obecnie montuje się wielkie bloki skalne na górnym tarasie
Prace koncentrują
aię
także
przy kolumnach i stropach poudniovvego portyku. Inna polka ekipa pracuje nad uporząd
ovvaniem i złożeniem fragenlów zniszczonej jeszcze w
t~roiytn ości świątyni
faraona
otmesa III, znajdującej się vv
ąsiedztwie świątyni
Hatszeput.
• W siedaibie stale,o przedlawieielstw. PRL pray Biane
NZ w Genewie odbył się wie·
Hór. okazji 101 rOHnicy Drod_in Karola Szymanowskie,o
Na pro,ram złożyły się poku
JOmu o iyeiu wielkie,o polwelo kompozytora j wykona
nie niektórych JeKo ' utworów
Hannę
nlkowsk~,

P!SCZ

Rumowsklł·Maeh.
soli tkę
Teatru

Wielkie,o w Warszawie oraz
ł:"'ę C'&yiewsk=4, pianistkę, profe. orli. konserwatorium w Ge·
Ilewie.

Oczywj,ście:

w przeciwnym
przypadkU nie Przyjlllbym takze I tej roli. Jelitem, na ' 5%częś
cie, na takim etapie, że nie
muszę ,rać te(O, co mi nie odpowiada.
_
Przeniesie.le Da ekran
wielowllttowej i tak bolatej
temalycmie powimi to hyba
karkołomne aamierzenieT
- Sądzę, że jest bardzo trudno zrobić film z dvvóch grubych tomów pow i eścL Doskonale natomiast wyobrażam sc.bie tę realizację w formie 25
- powiedzmy - odcinkóvv serialu telewizyjnego. Ale nie ja
robię ten film.
- W ekranizacji
zmienione
Uo wydarzeń polityeznyeh z
wę,ierskiCh na pOlskie.
- Sytuacja "pasuje do wydarzeń, które m!ały miejsce w
Polsce vv - 1956 r. W ięc chyba
to słuszna decyzja reiysera
Zreszt ą , gdy po raz
plerwzy
wydane zostały "Kamienne abUce" już wtedy pytano: dlaczego nie połskie tło.
- Czy Ina pan woje emplo:?
ie mam i nie chcę mieć.
Mając 23 lata grałem starców
i teraz, jako starzec, gral)l rolę
amanta.
_ Och, z tym "starcem" t.
znowu przesada. Protestuję w
imieniu wielu pana wielb·c·e·
lek i w:elb:cieli. Zwykle ob~a-

I

dzany jelit pan w rolach męż
czyzn moen}c:h, zdeeydow&nyeb,
władezyeh i nonszalanekieh. T.
podoba się damskiej i męSkiej
pu blieznoki.
- Ale czy pani w'e, że najlepsze moje role to te, w ktorych kreovvałem ludzi słabych
i nieśmiałych. Tak ja przynajmniej uważam. Może dlatego,
ie kiedyś taki bylem. Jednak
po wielkich trudach zmieniłem
się. Te cechy charakteru uniemoiliwiają
bycie na scenIe.
J eieli nie jest się do głębi
przekonanym o tym, że jest się
świetnym
I najlepszym
ze
wszystkich uczestniczących
w
zdarzeniu scenicznym, nie ma
czego szukać na scenie.
- Jak dale
identyfikuje si ę
pan z kreowan~ postaciII?
- Na bardzo wiele ról, które grałem, vv paru zaledwie udało mi się naprawdę zbliiyć
do kreowanych postaci. Kiedy
mi lIię to powiodło, okazało się,
że wcale nie jest to korzystne
dla rolL
I na aakońeaenie pytanie
o plany.
- Przez caly rok był głów
nie film, teraz będzie głóvvnie
teatr - Narodowy. Ale w okresie urlopu, być może, będę grał
w filmie o znanej erupie terrorystycznej
Baader-Meinhof,
realizowanym 'IV RFN przez
Bu leara
Mirczewa. Ale
za
wcześnie jegcu o tym mówić,
' 7 ~ynę
t1aiękllję _

więc

•• lIeesew

-ł

roamowę.

" ....wiala
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Coraż mf)iej

MiniKsięga Pamiątkowa

Muzeum
Świętokrzyskiego z lat 1945-1956
T_i ..... yawoleDi_

.a~':ZłlUtowan.

praee or.anjzator kie,
IDnealall W IUeleaeh., .. pierw ay.
te. prawllYm. •• łalaitey.. przy I. ' abiore.... Ityl "Stat _t
warayałwa
Iwięł.krzy kieco", .atw·ert1zon
pr_
.Ykutwo J[gU_ry i S.łllki .... liltopaili. 1M5 rok_,
przedlaiyć

tbialalnŃĆ

II_H_.

Na pierwszych kartach Księ
li Pamiątkowej Muzeum Swlę
tokny kiego w Kielcaeh z lat
19ł~19l!ł sąsiadujll ze .obli nazwiska os6b
zainteresowanych
.. OWił Inicjatywą, odwledzają
C')'ch siedzibę muzeum w Itarym ,machu z o iemna klwieeznymi podciellia.mi przy placu
Partyzantów,

RFN

ostatnieh dwóch lat
.... RFN okolo IM
bibliotek. Obrat1_~ee w Bannowerze ,remium zachodnioniemieckich bibliotekarzy rozpatruje kwestię likwidacji
jeSZe'LC
większej liuby tych placówek.
Sednll _ pnyezyn teco stanu
rzeczy Jest stale zmniej zajllea
ię lie'Lba o ób wypoiyezailleych
ksqiki. W ostatnim roku np.
w Kolonii wypożyczono 27 proc.
k i~ek mniej nii w roku 11bie,łym, zaś w Kilonii nawet
51 proe. Spowodowane to je t
I:łównie zbyt wysokimi opłata.
mi.
W Kilonii wypoiycunie
luiąikl koszt_je 1,30 DM.

przye dla
historii muzealnictwa kieleckiego. Za.:hvwala ~ię lista osób
biorących
udział
w zebraniu
organizacy jnym
TowarZystwa
Muzeum SWlętokrzyskiego w
Kielcach, które odbyło się 27
stycznia 1946 roku. Komitet Orf
ganizacyjny Muzeum Regionalnego, który zajmovvał się dotychczas ratowaniem i porząd
kowaniem dzieł sztuki, archiwaliów i księgozbiorów, z myś
lą o utvvorzeniu wielodziałowe
go muzeum, postanowił zwołać
zeb nie osób czynQ.Ych w ży
ciu kulturalnym Kielc, zw1ąza-

W

W

eill,"

zamknięto

Koli!jne karty

n'osły

materiały

Księgi
beL~enr

Ię

I
e
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Przy okazji dopracowano się ba.r~zo u7
danego pomysł , by przy po:nocy s"':laUa I
odpowiednio dobrane} muzykI z epokI st",:orzyi: coŚ vv · rodzaju misterium -: widOWISka muzycznego, podczas którego bardzo dowrócił
kładnie można będzie eksponować ten wspaniały zabytek.
..•.
Pomysł jest tym bardZIe} na cza le, że
amiętamy jak nie tak dawno
prasę
obiegła wieść o :r.agrożeniu jednego z właśnie w bieżącym roku przypada 450 rocznica śmierci twórcy oł ana, Wita
twonajwiększych krakowskich skarbów ołtarza Wita Stwosza w kośc iel e Mar,ackim.
POkryty warstwą tłustego brudu tracił svvą
wyrazistość I krasę. A ponieważ niejed~n
c~nny zabytek, nawet rzeżbiony w kam.lenlu! zdążył już skruszeć pod wpływem d2lałanIa zasiarczonego powietrza obawa o
1o.s ołtarza z drewna była tym bardziej

Oltarz Wita Stwosza
na

swe

miejsce

P

uza~adniona.

!achowcy orzekli, że Ołtarz Mariacki na-

łez! vvięc jak najprędzej zabezpieczyć .i ~

dac właściwej konserwacji w

pracow~,,:ch

PKZ. Tak się też sŁało i na długie t;rueli~ą

ce Centralne miejsce w kościele Mariackim
zasŁonięte zootaJo ogromnym plastykowym
całunem.

W . połowie maja ołtarz po konseryva.cji

Wrócił

na miej ce i przez ponad nuesląC
dokonywano ostatnich prac. przed
}ego oficjalnym odsłonięciem. Wreszcie na
dOToczne Dni Krakowa 05tatnie rusztowania zostaly usunięte. Okazalo się, że na
SZczęście uszkodzenia były niewielkie: a. 0czysZczenie i przywrócenie zabytkOWI Jego
Właściwych kowrów, dawno vvytrawionych
upłYwem Czasu, było wykonane w samą pa~eszcze

rę.

akompaniamencie staropolkich pie "ni religijnych można ol:lądać w zbliżeniu, w doskonałym o 'wletleniu
po zczególne
części
ogromnego tryptyku, który na co dzień jest
zwykle zamknięty. Dopiero w tej atmo terze kontemplacji, niesplesznej i spokojnej
można w pełni zrozumieć ogromną fascynację tym dziełem, którą w uznaniu
dla
talentu arty,;ty wyraził Cyprian Norw:d
pośw i ę<'a jąc specjalny utwór "Wita Stwosza
pamięci":

SPO;TZlI; «rtll.tv okiem "a rumę,
1(0. pa;ęcztl'lv przll ałońca promieniu,

Na

~

Fot. B. pi.,csuI

Anonimowy (O" pod datą II
, rudni a 1945 roku napisał: "Uz.
lianie wytrwałym s:rae.wnikom
Kultury Polskief'.

bibliotek

o

191.71'.

je

..-

tur~

ni"

mierzw na polac", na QONlcarakq
glinę ...

;;kończy się czę'
zatytułowana ,,Dzieło
dzowie przeChodZlł do

Gdy

pierwsza misterium,
chwali mistrza", wiSukiennic na drugą
część, zatytułowaną ,.A nikt nie płakał po
nim", opartą na dramade Wincentego Rasza, artysty przy~ył~go do, ~rako~~ .dla packiego "Wit Stwosz" oraz wier<;zach
wykonania zamówle~la
ra)cow mle}:s.k!cb, Maximusa ~ Tyrru, w przekładzie Czesła
którzy chcleli w na}wspan1alszym kOSCIele wa Mił06Z4 i U'tworach Cypriana !'forwida.
mieć dzieło tak zdolnego mistrza. A Kraków z kolei okazał się dla Wita StwO>iza
arkl kontynuovvać_ taki sposób ukazy'najszczęśliwszym miejscem pobytu,
edzi~
wania n.ajcenniejJ;zych polski h zabvtprzeżył najlepsze chwile życia osobistego •
ków, Jest to bowiem forma iywa, j.ntwórczego, zanim bezpowrotnie wyruszył do teresująca., która t.bliż.a samo dzielo be:!:
jakże dla niego niełaskawej Toryml?erg~. ~y pośredni twa przewodnika. Unaocznia
jedprzeżyć tam najvviększe upokorzenia, Jakle nocześnie potrze-bę nieustannej piec2.y
nad
człowieka spotkać mogą·
ma}ąotkiem kulturowym narodu, której wvrazem
są
nie
tylko
!lIDdusze
i
środki,
ale
Mis~z i jego dzieło fascynujące z~~~e
główn , e konkretna dzialałno" ludzi
wyobraźnię paetów
zostały
..-ła CIWle eksponowane 'IV widowisku towarzysząc:(m cbcacych i potrafiących k'Ulturę tę zbliżyć,
powrolA>vvi ołtarza Wita SlwOtiza do ."OS('lo- popularyozo ć.
WANDAl
la Mariacki~Q. Wieczorem. tu ",laśDle pr:q
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Dych z działając~ pr~d WOj-o
DIj Polskim Towar stvvem Jtrajoznawczym i m ących 8lużyc
radli I pom.ocll. Na dłuliej liś
cie widnieją nazwiska ludzi,
którzy przed laty postanovvili
kontynuować chlu bne
tradycje
k ieleCkiego kolekcjonerstwa z
czasów T<>masza Zielińskieeo i
Tadeusu Włoszka . Podpisali się
m lęd:ty innymi: Edmund Massalski, Edward Wołoszyn, Wła
d ysłavv Koster k i-Spals k i,
Edmund Padechowicz, S, Kowalezewski, Juliusz Nowak-Dłu
zewski, Józef Klodawskl
wielu, WIelu innych.
Dzięki
rządu

staraniom nowego zamuzeum, w październiku

1946 roku otwarkl

wystawę

0-

brazów I mebli zat.ytułowaną
.,Wiek XVI i XVII", Odwiedz . ł
ją ówczesny wojeWoda kieleclu

Wiślicz-Iwańczyk,

życząc

muzeum. ..dalsztgo chlUbnego
rozwoju ku pożytkowi ludu i
oj~zyzny".

W 1947 roku dokonano oficj"lnego
otwarcia
Mu:!:eum
Swię okrz -kiego
vv Kielcach.
Uroczystość odbyła ię Z4 sierpn:a w cza ie SWiętokrzyskich
Dni Kultury.
ale muzealne,
w których pokazano zbiory dzieł
szluki, eksponaty archeologiczne i zabytki architektury regionu kieleckiego odwiedzili:
Stefan Dybowski - minister
kultury i sztuki, A. Rybar~ki
minister oświaty, profesor
Jan Zachwatowicz oraz Józef
Ozga- :lichal ki
Jan
Maria
Gi. ges.
Odnajdujemy lutaj takie zamaszysty autograf Jaro ' ława 1wa:szkiewicza. a obok niezdarnymi li erami oodpisal się .. Jureczek", zapewne młody miłoś
n:k historii.
Księga nie
była
prowadzona regularnie, sądzić można, te
łuiyła na specjalne,
uroczyste okazje. S"'iadczy o tym
ostatni
wpis
dokonany 24
wrzesnia 1956 roku. Z okazji
TvpnrlniR MU7""1",, .. " w Muzeum
wietokrzy kim w Kielcach wpisali się muzealnicy :!:
Pragi i Budapesztu oraz pr.zeds awiciel" na zego kraiu. prQlesorow;e . lani. ław Lorentz i
Jan Za chwatowicz.
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15.Z5 W staryM ....inie: "Romeo
i .lulci " - poL film arch .
li.56 W,.st pienie
mb. Arabsk~j Re-publiki Egiptu
16.55 .. Czlerdzies ol tek"
('1):
...rudym. czyli czyn społeczny" --,- film TP
11.50 TE'ybuna sejmowa
18.20 Program lokal ·l .T
11.50 DobrallOC
19.00 .. Z kamer~
wśritd zwie"ąt

M

l .38 fuienrti ....
zeus ..Ni~ m mocoych" k_" fitlBc
2ł . 51t- DzieRtMC

._ "zi

(M)l.

Cyrk •..A-

ot' - f~
film dok.
LL 1.. ..ste
• amen:'
1 l •.Jul1u r
kroc Gomulic-

. .. - JH'~!' . dok .
'l!V Ironcl'ł't i:ycze'
.. Kraj
za. mia.
_progr . .-oL
14.10 Kalejdo kop film .y: Kin
..Oko":
..Olimpiada:
człowiek contra zwierzę"

tt

1~

15.15 D7iennik
15.3Q ..Tan. g zie pieprz

rośnie"
najmł<>dszy

"O Ił

podró~ ilc"
16.15 Looow nie Dużego Latka
1630 ..Jutro
poniedziałek"
mag.
1700 .. Pan !)OSet" - węg. kom.
kostium.
1800 ('h. JVnavolir nie tylko po

francusku

HU5 Zatopione

http://sbc.wbp.kielce.pl
dok.

-

progr.

mi:lsta

-

Poniedziałek - ZS.VII•
15.55 NURT
111.30 I>zienn ik
16.35 Dzień Egiptu w TP
17.10 .. Echa stadionów"
17.35 Dzień Egiptu w TP
18.20 Program lokalny
18.50 Dobranoc
19.05 ..Klinika
zdroweg. czło
wieka": Jak korzystAć &
uroków lata
19.30 Dziennik
20.00 P ublicystyka
20.15 Te.tr TV na liwlecie: W .
Szekspir ..Henryk IV" (Z)
22.45 Dz iennik

Wtorek -

21.VII.

' .M

Teleferie:
..Towarzystwo
Trzepakowe" ...,.. oraz film
z serii: •.Marynarz: !:si"
(4)
18.30 Film dla II zmiallY: .,1tobieta za ladą" lU' - ..We. 'sele Oblinki
z <lełikate-

sów" ·

.

.

'15.45 ..Człowiek tU; czł~wie""."
progr. agencji •.Artel"
li.. Stwiie Sc--l
'
16.30 Dzie-nnik
16.45 KiDO lietftie: ,.JItlłcł _ y pnn.

18.23 PNCP

WIu

18.51ł DolH'aMC
1S..(JII .. Wieł
~
m·
"': Cbe
L
1S..:J9. Dzient1ik
20.00 Publicystyka
2tU5 ...Kooieta za tatłą" (H, h Wesele
ObliDki z
4Iel1katesóW''' - seri
CSRS
21.415 Siew
Yves !II<Mltall4
21.45 RolDicze l t. a
2!.
Dzienllik
2Z.2Ał Stlld ·
port
2!.31 . .My- i nasz ię~J'k" (4': Ję
zyk pisany i mówiOfty
22..45 OllcyR
.. Pojezierze"

. Sroda -

t7. Vll_

l).IlU Teleferie:
Ki_
Bajka
..Złote rogi" - radE. ha
film.
10.30 Film dla I zmiallY: NBeZ
wyroku" _ . węg. film fait.
12.30 "Cza reform,."
15.30 NURT
16.00 .. Przyjemne
E
poZ)'tecz..

Il.,m"
16.15 Losowanie ExpE'e s Lolka
i Małego Lotka
16.30 Dziełllł.ik
16.45 Spiewa Rit Pavoae
17.00 Studio Sport
17.55 "Interstudio": Moncalla
18~ Program lqkalo)'
111.50 Dobr IMC
1S..0 ~OpOwi~
z
ruaóoow
świata"
(2) :
RepM-tau
sprzed l)'silłClecl
llUO Dzie-nnik

20.00 PubLi'cy"ly"a
:!!O.t5 .. Bez wyrokIt"·
film fab.
2U., ••KraOl-" mag.

węg.

....oa5Ou- .

menŁ.

IM' 1!.11-

.

19.00 Wiecwrynk.19.30 Dziennik i mag. ..swiat"
20.15 "Kochaj albo
rzuć"
• kom. pOl.
22.10 SpOrtowa niedziela
22.50 •.Rf!Cital na d~a głosI'''
progr. muz. z . udz. E.
Mielczarek i M . Grecbuty

Z2.

23.00 Wi durności pOf'oowe (relacja ze Spartakiady N rodów ZSRR)
23.
Kino
nocoe:
.. Bombowy
temat" - film kao d.
Niedziela - Zł. VII.
7. 15 i 7.3$ TTR
7.55.Now zesDOść w domu
zagrodzie
8.20 "Tydzieft" - mag. rola.
9.00 Tl'leferie: .. Kino- pn:ygoo
oi~wy;k.łych~
"W kacyjn'
w ..
film
.15 NCyrD .

PROG«
Dz·i~

mO&

19.30 Dziennik
20.00 Sprawozdanie z obrad Sejmu PRL
Zl,OO "Jak
zginął
Cbadie» film krym. USA . & serii

r(}1'l'

łilm

:!!:!':1M'

DzienAiłli

s"o.ri

2Z.33 Wiec ór filmowy
.la.
gw i
R
życunie:
astazj Kiosky; Aktu l ś
ci pr ed l ~

ZIł. VII.
lU. Teleferie: PołoeijAe
kania oraz: film z serii
.. Pr~gody pSa Cywil ..
10.311 Film
la II zmiany: ••
znaka
detektywaM
amer. film
sens. z serii
..Koj te ..
16. ~ TV inf rmaŁor wydawA.
163 DzlenRlk
16.45 KiRO lelnie: ..Siedem czerwon.,ch roż. cryli Benek
k ...... iaci n ' o "mie i
innych" - film obycz, TP
17.55 StudłO port
18. ~n Pl' gr m lokalny
18.5 Dobr n
19.00 .,5onda~: ~R()Zbitkowie"
1930 Dziennik
ZO M Publlcy tyli:
detektyw"
20.15 ..OdznH
amer. fi~ sens z eril
..Kojak"
Zl 5 Rmn icr:e ta-t& Itł
2ł. 15 "Zm rn _ ne oie bog ci"
- progI' rMa.
21.40 tudłO SpOrt
22.00 DziennIk
21..20 .. Pegaz"
Piątek ~ .VII.
900 Teleferi _: F ilmowy Klub
p'l
grus7a" - .. Po nitce
do kłQb ka" (I i II)

Cz artek -

ea,
ap

~.i

'J
12

•

W

ongresn USA
zatwierdza wydatki na "MI"
.
,.ee ze

p ilłWk w

Wj.ed,uu naru y ro.-broj.,oiowych De_
l e&","~ U
P 6".,.. Emopy
;
Ame;ryk.i Północnej .. biorą aię
.tąpi

sakoncze-aie •

kowań

JI~n.",Me

•

a~u,

_

poOl keR i Il

Ameryku; i
Ie-llrełars
. .,orr;e ShulU, wyr"""J

w . . . ..a

da

r

"b

-.: n.tdD y;
starym kinie : "Bary- film . lranc.
2Z..20 Dziennik
22.~5 Wieczór ze Zb. W d c kim
vw ~G"r " ..I .w aad .. I ele·
wuJa ."'UHaJa wlue mołhwo't
ł~zka"

TP

zlDl.ao •

.,
•

uamał!ram • .yiuaeji,
_ł.oraoDq:o
prsea .Ui.ała.., k ..TeCO
termin

uotlę o .... oey,

II:llu ..h .....,1

śletldwo

... uaA
Ali A,ey
tly-n:t. sa ....MI
iDDY, nalDY eel i:reb,
przetraym.M tlme..e.yJall.o

.aklat1ni~"4:.

.Zasta.nawia~ . 0koii~D_~
jesf te, że pory .. acze zaez(1i
mewie o wymianie Emao_eli
ńll 'ut'e~ki~o terlGryslę 5 lipea, ... Iłwa tiDi po pierwszym
apelu papida j' W 1~ "łniu po
~,j zniknjęeiu.

' Ek perei słwierdzili, ie wirid
12 "o fiejałnydt" telefon'" od

<

STa. 1
S~jm.

którl/ w przl/QotowllwapTawnl/ch ram żl/cia pubhcmel/o
odgrllwa
pTZecież

nt~.

n ;waŻ1'lie; zą rolę.

Sejm podjqł wielką pracę nad

pr:l/l/ototDaniem pańsaoa i jefl O • obl/wateli do nówel/o rozdztału w. naszl/m rozwoju.
. Zdeclldowano w;ększoić proJektoUlilnl/ch
po.tanowień
o
'Zc2eflólne; rel/ulac;i
praWfle;
w obe.ie przezwllciężcmio krl/ZI/'1I "'CI charakter rozwiązań
.pole.cmo-ekonomicznl/ch
lub
podl/ktowana . ;e.t- wl/mol/ami
och~~nll z.a.ad prawoTZqdno'ci.
C.zę.c z nU'h wychodzi naprzeCIW ,?ołecmllm- .źqdaniom domalla1qcllm .ię, ·· przl/kładowo,
zahamowaniG
niezT021Imiałel/o
1"2~Ołtu. cen. co godzi -'D poziom
~IICta WIei " gTap procowniczl/ch.
l?~dobnll waloT maj q także TOZwIązania zmieTz«jące do
dallZ~gO ol/ra"ic.zenjo. z . .ił~ .zjawuk. celowe go ,,-chl/lania się
~d .praclJ zd~l~cJt da je; podJęCI. młŹC2p".

Sejm ped;qł taltżi proltTeM4tlfk~ ciziałoft .prz1/ja;qcvch dol"~rmdizoc;i
"o-pohtllCnłe IlCl ,

ne,

.połU2.tworz o ją

jl/cio

a

eych Możliwojć powrot" do "or~olnello żl/cia i .połecz"ie .l l/t.ecZfl e ; p1"at:lI tl/M tolZl/.tkim,
ktorl.lI mimo " arulZe"io p1"awa,
Tok~]q 7ładziek "a przestrzegonIe w Przlll2łośd zasad porzqdku prawnego. 2() bm. ,,z pełniono porządek d ziennll
plenarnel/o posiedzenia Sejmu
o ~ra~ozda"ie CI r24dowllm
prO]eKCte uato\CtI o cttnnellłH.

~ aga . ?~awianllch .praw, ich
2~ozono.c I znaczenie w żl/ciu
-yu:ateli i pońatwa nie zawIZ.e pozu:alałll nam na szczeg~o~e .peł!le relacje. Tlim bardZIe] ze IntenSl/wDe prace w
kompetentnl/ch komiSjach se;mowych trwa'
n ieprzerwanie.
Kontlm~OWa"l/ jest proce. do.-

ko~alenla

rozwiązań.

j(lkże

tl.'nznllch przecież dla kr_iu.

)lerywaezy
(mi4:tlay .. i 18 Ji)tf!a) )lewiórayły lÓę w sl.ehaw
.. ,lasy. D a atlratlaały a"eeai eDtl...ne.....i
(a_erylla."i?, arabslli?),
tlwa
Iłyly wl .."ie.
WS'lIYsikieie ,losy
potln iły
••rawę perlralltaeji "poliiynB,.dI". Zarasem
pomja
lila
pewo_, ie jetlen a uiereeh
C ....w otl_al się i aHia.ł nacra.y
w
tłem.
_manueli
wkr.tee . . jej snik.ięeia, a
.raećbiawial
rodsinie wer.X
.... a j wjeienki" .
Pl'owatJz:te1 Ile.btwCl ma~
d. eIIY11ienia z niewidzialnym
prseeiwDilliem
aacłlClw.Meym
.ię niekansell...,eninie · i niele,iaRie. 8tawia~
~ie i,.siJtee
pyłar i wehti. mDSZ4 wiaeae
tla
'" U:ieb moiliwyeh "trępe""
hipotez.
W śrotJ4: raDO d .. aj ei sami
anonimowi
Oli 1miey, jiHleD o
ak ende eutJzoziemskilll, aatelefonowali najpierw d. zakonu
Pra»eiszka iw w
az m ie , a
następnie
~o
a,;encji 'ANSA .
p.wianająe
.Uimat.m. · D
Naa sak.m.
po.. ietlaieli, - ie
"Emanuela za tani~ aaltita o ile
bie basi4pi fali t no.. y".
tl.DUłiemaaydl

" 8z",,t" pr... adZlłCydl ilecbłwo, k"ny tlziałają wc w zystkieh
m.iliwyeh kier_kae",
dHSedJ tlo wnios"u, . ie b d a
.,.ry.aczy klatJa się a wielu
osi".
Papiez JUl Paweł n na sak ' f!'&enie ir d_ej
autlieneji
rene raind aa .lae. iw. Piatra jessne raz aaapel.wał do
porywany o . . . .lnid,ie Ellla••eli. Po lIIodlitwie .. tej iniendi 35 ły.i~y lutJzi wy.luehało "A 'I'e Maria" Sełau1H:rła
wykona~.
.010 na .lIrsypeaeh. W ten ,Ięhe'" pnejm.~ey
przypomnia"o, ie
ltO rwUla .nę!\l!caala tl .akoI,. . mu.yuDej .... Raymie.
Najw i ększa
w~tpli .... _ : esy
Emanuela jeszne iyje! Wlłł
pli_eR ta tlręesy rotllÓD4: i
tn,.lI.. w .api~i. epin~ . . Itłiesn:t .
awia
"le .y. : e~ .. jaIi ..ł..tai reatl.... lir". '
.. S..
elit i
jak si" _
. .11.-.,.1 lIalelll
.atl.ieje, .. łiaał ..... ~ć
. . . . .liwy.

.pOIIi"

_a ..

Jimmy Carter

a.genc5e

!nformujq:
..

.~,.

ie_

w y buehowym ekspl4ldewal w
hedę wieuIKem w ....lIlem.
.ym
~arloin,;u
"jroekier;CI
.etelu

" S . . . .er)

.',

"_8_

dullle ł mie-rt co .. a)maiej Z
oll6b _al; ranąc kilka .~ł·
BZy Jo.

•
W aowołorsJUej lIie Mic
ONZ r_..-.ęł~ lIię H"ja Ie_
_iwt. .-JaIJBeC . . p ..aw
Oeean. 1•• yj8lLi~CO. G~"",,_

eelem .br~d ~ ~nYcołowa.ia
do 'lI_rereRc)i w oprawi., 0_
e~anu hld,.)IIlrieg , p Iali waae
)laa
roll w
e , .teliey Sri LaMi .

«:......

l,..

• M;"is trowie .praw aar;ra"';e.Dym lWi &..a_u, Laosu I
ILampuHy saJl...-ewali pa6-

cS'OIIk.w8kim ASEAN
r_poesęeie d iaJOI:U , Ile,. iad.yeh warOil106w w ..tępnydl. w
.,elu umoeoien.ia pokoJu i li_
lI_ida ji .. api~ w
rejtMWe
Asii p41-'udn~"o- W"bOdnif)J.
_&.00..

Woelrzt w starym

slyłn

._------Kielecka "Desa"
już czynna
w-.j k iel~~ ..
tlzili .twdstawieie-~
je ... .
i mi .
a
ieewojewMlł Wojeieehem W..kiem i Jl[eayd_iem _la
8ta.i8ła~Gll'łt
W'&ięJt ia~
.rM4l~wieiele
,...~d

spot...mu

t ..a .. Dea" a

wlsiar

i4:bienansa_y i Otl-

.aial. .. Krallowte eraz IIjel
"iec. Kas_m Nu-edo..q:o.
- Po 1I4el.nich 8'lara.oiaA:h
jak podk re ' ila Ma.;ria DaII.ta
WiU, ...... ., dy ektoc naczekly
P.P . "Desa" - Dzieła sztulli i Antyki - Ki~ee otnymały salUt.
W kraju icl kolejna

~w

ka , a w Oddzi.aJe ltrallowskim 19. Jest to jeden z najladniej"Z eh fi zych sir. epów. T
.
zp-omadzono w niej w II \:iIim
eu.ie Spel«)
Dłlyełl
pned.m 'W św' 7IY o t • _ sklf'p
bęti '
ci
l iIt JMIW
ni
Daiś
~Jl
_ _ył woje
woje.

szczędzi

WASZYNGT N PAP. W
zuHa ie iBh:nsyw.ny h zabi gów
ze trooy Białego
, Izba
Repr~zen t .ntów Ko
U ·A,
po d ramaty Ulej d ba ie. zaapl
wała w
środę
wi
wytlatk
a.nie 2.5
Ili
Jarów na produk j4; pl
27 rakiet m i ~zyilontyn
typu .,M.."l".
Ołl6erwatorz.y

wyrazy lI%ucre,o w pełnaei. s powotlu śmie.tei

TESCIA
akładajll

pracowoiey i .dziennikaru "Eeha I)oia"

na

Praca nad tańce:m
....... ........

DOl(O CZ"EIII._

8T1l. 1

SłI

Of!ze"iwaaia
intym mówł lia ·
ra uj:ł CY :r. ze',·
yiu
Pie "
poł m .,A I rt".
- Pc war zta
h p d zi wam
się przede w szystkim uświ:.1:! mi nia mJod i ży i tni Dia wła·
snego iała.
t go że ma 011<)
r.,:
i nogi. a
na
enie
mam zacbowywa
się w
!>O.
sób naturalny. Liczę na t~, z·
wpółnie z· będzi my utaj ma·
teriał. na którym będziemy bazowac późni j. ju:i. w Biehkll
IW o
inl4l 2Q W amliill- '
"all;e

~

De .. "IlU" " MDK w Starga rdzie Szczeciń kim. "E łradlla
Uesałka" z ~P nr 8 w Ru z{,wie . ,,Alert" z IV LO w Bielku -Biał j, "Kr jłoi"
z t.łldzi,
,.I k ierk i" z P nr 18 w Gru.dziądzu , " Wir" z MDK w
lupsku. " Jlaek" działają cy
przy
PGR w Niepruszewie {woj. poznańskie), "Gawędziaue" z Morawicy oraz Ze.,.1 Pi. eoki i
Ilueba z Radopye - lo grupy
skupione w .bozie Vi -eaki i
Itu..
~
Na
m-at' pracy w ~
aeh
rozmawiamy z konksultantem
CMI:r: m i.enem
.. _
•
PUJil t
- Wit:
d bre
lub
bM'dz
bre.
Al
zdarzają
się
również
takie.
z
któr mi
pracę nalezaloby za zą ·
ra, od najpro tszych el m nlów
rytmiczny rh. Daję wiec proJ>OZycj pewnych rozwiązań ru('bo Yl'h w oparciu o
rytmy
kla syczn yeh tańców towarzyskich, . to propoz ej dla intruktorćw.
którzy mo ą t
pomysły rozwijać już u slebi .
Jest to materiał do późniejsz ej
obróbki.
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4iu" )

re~or·ter%~

ra.notcwCLli:

e

.W z.akladach M !alo eb
JIJl. ge1l. "W ał ra
Radomiu odbyły
w ybory Go
5amorutflu pl' owniczego. PneJI'"Owadzono je w dwóch turach.
amorZ4«! w .a jwię zym raGom kim prz.ed8it:biorstwi
bę
dzie pt'U'z najbliin.e d a lata
repce:z.et'llowal Wl\e re y :&a)()gi.
Na przewOÓllic~~&o rady praeown iczej " Waltera"
i i.
a.eni_
.,
Da, :&a
wicepnewoóoicutcyc:b 011O
iqo i W W
r
ra_w*iqo. Fum. j Hłl.reta u.a JlClW je
. •
A leIl....iIr_i SM....

a_

.....,
>e

a

aW1lł ..

.....j",.
Ba

.,

te

w, _

wi O
:iólJ<łł
prawy pTze ieztabu wyborztabu
wyborcu:go

..,a-

aastępey redaktora nae.zelbe,;o ..Tygrinika RadamslU go"

mwi

rytyki

ie
TOKIO PAP. B y ly prea} tle.t U A, l i __ y Caner, ..
s .. ej wisy t,. pry wailtej .. Japenn w y ł:tpil lIa 1I_'ereneJl
s-wej.
adminj~racji, poniewH
prawCarter slu"yt -kowal praktyczda polega na tym. i.e pop fa
nie wszystkie dziedziny
poliona w zelkimi silami r
Iiantyki
zagranicznej
prez,.denta
tów zmier:aojący h d
obaleReagana. Stwierdził, i.e w Afi;" rządu nikaraguaiJ ki go.
meryce Srodkowej Reagan popiera reżim
Salwadoru. ktor~
Carter stwierdzIł, u
:r.więk
jest ,,najbardziej krwawy,m
I
szone dostawy broni dla Tajrepresyjnym reżimem .na ~
wanu doprowadzily do bardzo
chodniej półkuli. a byc mOle
powainego pogor.ze'łia stosunna całym świecie", Jesli idzie
ków
chińsko-amerykańskich.
o Nikarague. to nie wolno wie:
nad
tórych normaJiza ją prarzyć w całą retorykę obecnej
cowało trzech ostatnich pre:r.ydentów, łącznie z nim.

Red. EUGENIUSZOWI KRÓUCKIEMU

IZ

w

iaeh poprzedzaj V h glosowani rząd pTe2.yde-nta Reagana zrobił wszy
4)
maili we,
aby
hm;' k~ m n w do
opowiedzenia się
po
tronie
p rezydenta.
Prezydent w,.s.:-ował list do
Kongre 'u, w któl-ym prz kony-

orncralOte.

•
imo

.0-

pror e • tuaej;
sa·
_ow.- !ta w
I a·
done. Je!łftM:l".n';
zdauiem
J.... tu • • ie ..... ład ydl ......
ltaw, aby Sta Ry z~dnCH'Zllłle
Jlie k .... tynllowaly pomoey _ilitar.. e-J dla rrilimu aaJwadGrwkic'r; .
W

W

ni-

f

JesJi idzie o st unki
ze
Związkiem Radzi kim •. to ~ea
gan również .aprz pasclł
ląg
ni~ia trzech ostatnich
'prez~enlów. a j g obecne ItZlałanla
nie wskaZUją na to, iż naprawde dązy d
mają ego
tak ogrOTDJle znaczenie dla ~wiata
pGrozumienia
ograniczającego
arsenały strategic.we.

twierdził, że

na pewno dwóch •• kretów", kt6rzy przekazywali infonnacj z
jeg obozu.
Część informacji
ztab wyz,. Reagana otrz m wal z
Jrona ludzi w
zlabie wyborczym Cartera. ale inne inlormac ' otrzymywał bezpo~rednif)
od k goś z Krajowej Rady Bpzpieczeństwa i to jest
prawa
niezwykle niepokoj1 t'a Cart .. r
n'
oskarżył Reagana o to. i.e
on ~am był inicjatorem ('ałej
sprawy lub że o sprawie wiedział . W raził jedynie n:v!zleJę ,
że
prowadzone
d hodzenia
w z,. tko ujawnią i że zostaną
wyciągnięte W5ZyS kie kon!<ekwencj. Carter
podkreSlił.
że
niefortunna dla niego dysku Ja
telewizyjna 2 października 1980
roku miała na pewno ogromny
wpływ na przebleg wyhorów.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Na arenaeh X OS

Wieloboista
ze Skarżyska
srebr~ym medalistą
Na sakońesońycb w Zielonej Gane
mis'rzesuvaeh
Pełslr.i 'IV
lekkiej atletyee
juniorów w ramaell X OSM
reprezenłanei

Sakoleniowey k ieleckiell Błęki tnych wyehowali nlll plejadę
na rincaell krajowyela, i Die tylko, :makomityeb P. ęi
eiany. Wspomnę ·t. o Zapareie, Lakome. (widoczny Da sdję
eia wraa ' ae swym trenerem, Andnejem Sbwskim) esy SseHa~nyell

Tró;'mecz w

Sofii

Sprawdzian lekkoatletów
przed. MŚ w Helsinkach
ned mistrzostwami' świala
w lekkiej atletyce w Helsinkach, czeka
polskich
lekkoatletów jeszcze jeden poważny sprawdzian. Będaie aim
trójmees w Sofii a adaiałem reprezentacji Polski, Bllłcarii i
Węcier, sarewno w konk.reneji
kobiet, jak i męicsya.. Rok
temu, trójmecz w Budapeszcie
nie przyniósł nam powodów do
zadowol~nia. Polki przegrały z
Bulgackami. jak i Wę&i~rkami,
natomiast mężczyźni _ nieznacznie pokonali obu rywali.
Nasi repl'ezentanci wyjadl! do
Sofii y , .nie .najsilniejszym skła
dzie. Zabraknie między innymi
Bocaslawa lIa~co. llasze-

P

Proponujemy .••
• J:>rzed nami trzy wolne dni.
Wo:'?wódzlci Oś rodek Sportu i
Rekreacji w Kielcach propop.uje: tt lipe:\ nad zalewem miejskim o godz. 11.00 odbędzie się
festyn rekreacyjny. W programic m.in. gry i zabawy zręcz
nościowe, tor przeszkód. Natomiast w sobotę o godz. 12.00 na
basenie letnim (Stadion Leśny)
rozpoczną się zawody pływac
kie. Będzie maina również r.dobyć kartę pływacką.
lo
• Z okazji Swięta Odrodzenia, 22 lipca od Codz. 13 w 0środku
wypoczynkowym
w
Pionkach odbędzie się fe9tyn
<portowo-rekreacyjny.
W godzinach wieczornych, w
mieście chemików odbędzie si ę
zabawa tanecma i pokaz sztucznych ogni.

Totalizatora Sport We,!o
Totalolzator

Sportowy

wiadanUa, te w zilltJadach

t~

LM ....

!:

dnia

Ul-

Du-

17.VlI.1983 r.

wg wstępnych
danych stWierdzono:
LOSOWA NUt l: I rozw . !:
5
traf. prem
wygrana LMt. UI
zł. 14 roozw. z 5 traf. zwykł . _
wygrane po około 1• ._
zł.
:1&31
rozw z 4 trafien.lami - wygra.ne
po 473 zł. U17 548 roo:w. z 3 tranenIami - wygrane po !2 zł
LOSOWANtE fi: 4ł rozw. !: S
"""tleniami - ovygrane po okolo
fi! 00ł zł, :WSI rozw z 4 traf!pnlami - wygrane po okola 1380 zł ,
1l .!9I ro>;'"
z 3 trafien iami
wygra ne po M zł.
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Czy przy tak powaŻollych ubytk-a.ch ds:my radę silnym zespołom węgierskim i but,ca,rskim?
- ulety wątpić.
.
(J)

12

brydżystów

Coraz lepiej poczynają sobie
nasi brydżyści na mistrzostwacb
Europy w Wiesbaden. W dwóch
kolejnych spotkani ach odnieśli
wy:;okie zwycięs twa. Pokonali
oni Danię 17:3, a
następnie
wygrali
z Jucosławią
19:1.
Zwycięstwa k
pGzwolily Poła
kom
na przesunięeie się
w
klasyfikacji na dru!tą pozycję
z dorobkiem 87,5 pkt. Prowadzą FranQoUzi,
którzy zdobyli
104 pkt.
'
( j)

• 11 etap Tour de France
długości 247,5 km wygrał Francuz Miellaa. przed Hiszpanem
Arr oyo. Na pozycji lidera nadal jest Francuz PiCDon. którl.
umocnił się na swojej pozyCJi
i ma już ponad trzy minuty
przewagi nad następnym swym
rodakiem BerJl.aadea••
• W meczu piłkarskim w
ramach Pucharu
Lata zespół
Werder Brema pokonał szwajcaorsk, lirui:ynę St. Gallea 3:2.
W towarzyskim spotkaniu
piłkarskim drugoligowy
zespół
Stil_a ' Cor.iw :&remisował
z
c1:ołowl! drużyną n
ligi NRD
Dy.amo F.ersłen.,alde 1:1.

Działalność
PKOL i zadania
komitetów
fu.nd'llSZU olimpijskiego oraz klubów olimpijczyka w obliczu igrzysk olimpijskich w Sarajewie I Los Angeles były głównym tematem 0brad trzeciegtl dnia a światowe
go sejmiku działac1:Y polonijnych PKOL, odbywającel:o się
w Białymstoku.
"Marzeniem Polaków, rozsianych na wuystki~b lcontynen-

• W mistrzostwach Europy
w koszykówce kadetów zakoń
czonn spotkania eliminacyjne.
W meczach półfinałowych spotkają się RFN
z Risspanią i
Grec;ja z "ucmawill. Sensacją
ostatnich spolkań eliminacyjnych była poraż" Związka
.adsieek.i.eco z GreeM 57:62.
· .pr. (j)

Wczoraj wieczorem w Luksemburgu odbył się mityng lekkoatletyczny.
na którym
uzyskano kilka wartościowych
rezultatów. B ieg na 800 metrów wygrał Amerykanin Ro-~
bilUOD 1: czasem 1.44.32, będą
cym trzecim wynikiem w tym'
roku
na świecie.
W
skoku
w1:wyi zwyciężył
oecenbarc.
przechod1:ąc poprzeczkę na wysokości
230 cm. Ponadlo rekordzista świata na 100 m Calwin Smith uzyskał na tym dystansie cza~ 10,20, ale przy :>rzeciwnym wietrze.
Wśród kobiet doskonały
rezultat os i ągnęła
Amerykanka
Carla LeWiI, k tóra w skoku w
dal ustanowiła nowy
rekord
USA wynikiem 6.97.
(J)

yeb ~ zmagań'

spa.
Był rok. ' 1969
Wrocław; Til
. po ras pierwszy na swoich igrzyskach spotka~ aię poUk.a
młodz.ież., by walczyć o · medale
I
Ogólnopolsk iej Spartakiady
Młodzieżv. W stawce finalistów
biegu na 3 km xnalati się szerzej nie ZJlany 17-letni chłopiec
Bronisław Malinowski.
Zdobył
srebrny medal. Nikt wówczas
nie przypuszczał. że mł-odziutki
medalista sięgnie po kilku latach po ws.paniałe sukcesy. Na
tej samej imprezie startow·ali
m.in. kolarze Sbnisław Szozda
i Mieczysław Nowicki. le-kkoatleci
Gruyna Rabsztyn,
Michał Joachimowski, Wojciech
Buciarski., Mirosław Wodzyński.
C_ .. ryciem zawodów
kajakowych był Gne~ors Sledziewski.

. na

tach jest, aby bialoc1:erwona
flaga była jak najczęściej wcią
gana na maszt - ' powiedział
przewodniczący Komitetu Fuftduszu Olimpijskiego w Montrealu, Zdzisław Ad.amczewski w
rozmowie z dziea.nikuzem PAP.
W zwiłlzkuz tym, w Montreaki powstał ' Komitet Funduszu
O1impijskiego pny Towarzy.t w ie Przyjażni Kanadyjoko-Pol!tkiei, którego prezesem jelit Janusz Kramar&ki, po ~ pierwszy uczestniczący w .ejmilru
działaczy polonijnych. - Pochód
z imprez organizowaJl.ych przez
komitet .przeznaczam~ ocz)'wiś
cie na polski !1.IOOUSZ olimpijski.
. Oprócz wpłaty gotówki. przekazaliśmy' bokŚecom ochra.niacze
na szczęki. Równ ież. dziś mamy
zaszczyt przeka~ać od członków
i
sympatyków
Towarz:y9twa
Przyjaźni
Kalradyjsko-Pobkiej
w Montreuu Mu'omn, lumę
1&14 dolarów".

Sprawy transferów naszych piłkarzy znajw centl"Um zainteresowania nie tylko
ligowych klubów
le 1: ró niei: i p' arzy.
W jakiej drużyni e od nowego sezonu będzie
grał ..X", czy odejdz ie "Y"? Tego typu pytania mnożą się. Niestety na ogół u najbardziej
zainteresowanych - w klubach niewiele moi:na się dowiedzieć... Działacze klubowi sprawy
transferów otaczają mgiełką taJemnic)'. Natom i8Dt przysłowiowa w ieść gminna
mówi,
że ...
Spróbujmy sięgnąć do wiadomości ~rasowych.
Ostatnio sporo w niso informacji na temat
konkretnych transferów. wiele jednak zaslrze- .
żonych. ii: są to informacje nieoficjalne lub

dują się

usłyszane.

za,paśniczych matach debiu_
towali póż.n iejsi medaliści mistrzo.st.w świata i Igr1:ysk olimp ijskich KaRmier. Lipień i
Aadnej Sapren, a na boisk ~h
piłkarskicb ujawnili swój
talent Roman Ogaza, Kazimiero
Kmi~ci.k,
Mirosław
BlIlzaeki,
Paweł .Janas._

Minęło 14 lat i Wrocław ponownie }est- gospodarzem ogólnopOlskiej spartakiady, a właś
ciwie jej cz,wartej. ale najwa ż
ILejszej fazy. - zawodów w ••__ .......e.l>portach let.nich 22 lipca w HaIi Ludowej nastąpi uroczvste
otwa·rcie wielkiej imprezy,
której
wystartuje ok. 5 tys.
młodych sportowców. W min ionych la tach 1.ł1lieniały · się spartak iadowe regulaminy, nowelizacj.i poddawa~ zasadt rywalizacji . ale formuła POZ<J6 tała ta
saoma. Jest nią szero1.;i przegląd
młodego
zaplecza
pohkie~o
sportu wyczynowego. wstępn a
sełe<kcja, a
także sze roka
P3pularyzacja g.-portu wśród ~
d!:iei:y.

Kupcewicz
w St Etienne?
Repreze!ltac1j.oy piłkarz. h. _ _ Kapeewies najprawd~
dobniej grał będzie w prz)'szły'lll
sezonie we francuskiej drużynie
I ligi - 'SL Etiltnne. FranciJaid
klub -- zamiena
za n~ażowae
K upcewic!8 na dwa latą . PZPN
wyraził · zgodę na ' zawarcie tego
kontr.aktu, ~ak przed. ostatecznym podpisa.niem UlIl&.wy

ma

nastąpić

uściślenie

ków kontraktu.

W&ł"lJĄ

-

PiŁkarzem polskim zaintereso.."ane były także - Rapid Wiedeń i Feyenoocd Rotterdam.

•

Transferowe

•

Na II koatletycznycb

Uroe~yste , otwarcie

zialaczv

telegra •cznym skrócie

bieżniach

Komunikat
PP

go najlepszego przeszkodowca,
Rysurda Ostrowskie,o, złotego
medalisty
na
Uniwersjadzie,
Jacka Wnoły. jak równiei: naszych czołowych tyczkarzy. W
tej ostatniej konkurencji nasze
barwy reprezentoy;ać będą Mariali Kołasa i Dliclliew .aalllkowski.

Awans

Wrocławiu

Kiełeeeay'&Dy

zdoltyli jeszeze jeden medal,
tym rasem kolora srebrneco. Autorem lec o byl wielobois'a • Granata Skariy.k~ JANUSZ MftSTALER~
ktery usyskal w swej k_karencji i.%4% pkt. WyprHaół c. tylko Aleksander ....
~ewski a Zawiszy Bya,ossea.

pańskim.

Na rospoczynajlleycll się finalowyeh walkacb bokserskich
X OSM we Wroclawi., wystart.je dwóeh miodye" wyehowaD. ków kieleckieco klubu, Glik i Csa»ko, ktiny malll wszelk Ie
dane, aby pójść w ślady swycH sbrsaych koleców. SlId.!m~,
że nie zawiodll swyeh sympatykiw.
(J)
·" Pot. T. Ssm'dt

Jutro we

nic

•

wie

pLsze dziennikar~ gazety - "ą to nieoficjalne
poza klubem przypuszczenia".
DZIennik dodaje, iż do Bałtyku na pewno
przejdzie
reprezenta~yjny
junior,
17-letni
ByosYD ki a Wieraycy Starocarcl Gd.. ubył do
Górnika Zabrze ~.tc:zyńs.ki i należy liczyć
się jeszcze z odejściem
Korynta. Pllukaraa
i No.,aekie,o. którym k;!ub dał wolną rękę
w wyborze zagranicznego zespołu. W sprawie
Dziekanowskiego z .. Dziennikiem Bałtyckim"
n iejako "polemizuje .,Gazeta
Krakowska",
która stwiel'dza: "O Dziekanowskim. który .
miał
jednak rostac w .Gwardii
Warszawa,
mówi s i ę, iż 1:a.!iili W idzew". "Łódzki Expre~
Ilustrowany" pisząc o zmianach w Widzew :e.
s ierdza , i ż w klubie tym. nie licząc Wijasa,
z nowyeh
zawodników
trenują
bramkarz
lVoiniak. 1: Konina, Le lICzyk z Bełchatowa,
Marciniak ze Stali Rzeszów, a w najbliższym
czasie ma dojŚĆ ~a~~ Gierek, który skończył
zasłyua.ne

"Kamykiem, który uru chom ił tę transferolawinę po zakończeniu sezonu
pisze
katowicki .. Wieczór" - stała się miłość od
pierwszego wejrzenia prezesa Widzewa Sobolew!ikie~o do obrońcy Katowic Jerze~o Wijasa. .,Boss polskiego R ealu" postanowił mieć
tego piłkarza "za kai:dą cenę" w Łodzi . Praw ie je-dnocześnie Wi<lzew nabył dwóch innych kadrowiczów. W Warszaw ie na stadionie
WP aklimatyzują się Bieraat, Kllbieki, B •• a
j Pulek. W Po:z.naniu zameldował się
Gue!ton Kapica, w Zabrzu - Andnej Z&'utczyń
ski. Ruch kup i ł względnie kupuje Perłaka
z PolGn ii Bytom. Gawarę. Sensacyjne nabytki kadrowe zapow iada trener Motoru Lublin

próbuje zestawić
Robotniczy". Na liście tej znaleźli się: .
w Gór niku Zabrze - Mirosław
Pękala
ze
Slą.ska Wroc\aw, W SłlłSku Leszek P1łrtyn
.ki z Lecha. Bopsław Pliell (Legia)
ndnd
Latka (Stal M ielec). w Lecbu - Grse,orz Kapica (Sz.ombierki) i Henryk
'łouewin (Leg ia). a w Górn iku Wałbrzych
Zbittniew
Stelmasiak (Pogoo), '" Legii - Jarosław Biero t (Pogoń).

•. Dz ienn i k Bałty cki " zastana w ia się jacy n0wi p i łkar:r:e grać będą w Bałtyku Gdynia.
Jednym z n ich .. ma być aktualny reprezenlant Polski (pie rw sze j drużyny) . Wróble ćwier
kają że chC<lzi tu o Dziekanowskiec.. ale -

W składach ligowych zespołów pil~arskich
na pewno nastąpi w ie le roszad. Jak ie one
bę-dą k ibice chyba przekonają się dopiero
na ~ątku sierpnia, gdyż drużyny wybiegną
lila boiska lig~we.

wą

ĆmilUewiC'Z".

http://sbc.wbp.kielce.pl

służbę wojskową.
Zbiorczą listę transferową

,.GłOS

