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Po rozpatrzeniu wniosków komitetów założycielskich kilkunastu federacji niezależnych, samorządnych związków
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opalriia krzemienia w Krzemionkach k . 09trowca przykuwała od dawna uwagę naukowców. P race ba dawcze
w tym interesującym rezerw.tcie geologicznym rozpoczęto
lUZ w okresie międzywojennym. Icb prekursorem był prof.
Słefaa I r ukews ki. Badania prz«wano w okresie II wojn,
iwiatowej. K opalniane szyby wstały zaqpane;
Ekipy Dadawcze wróciły na
ten teren w latach 1953-59. W
~resie tym dwa szyby zostały
odgruzowane, zrekonstruowane i
przykryte kopułami. Teren kopalni udostępniono zwiedzają
cy m . Jednak po kilku latach,
gdy s t ropy zaczęły groz ić zawaleniem, obiekt został zamkn ięty.
Prace naukowo-badaw cze w
kopalni w Krzemionka ch prowadzone są systematycznie do
ch wili obecnej. W trakcie ich
trwania pow stała koncepcja odpowiedniego przygoto wania
i
udostępnienia
turystom
czescl
kopalnianych labiryntów. Od
kilku też lat prowadzonE' <• •
roboty przebiegające zgodni e l
projektem opracowanym przez

zespół

pracowBMWw Akad emii
Górniczo-Hutniczej z Krakow.a
pod kie!-ullkiem dr. m. Ze. eGa
O.lIy.
- l a k lIalek. saawaD50walłe
lit praee w k opalnianym labiryne e1 s
pytan iem
ty_
s ... ieilam się do dyrektora maseum w Ostrowc1l Sw. - WoJeieeha K otasiaka_
- Bardzo dużo zrobiono podcz as tegorocznego lata. W szybach prowadzoni! były prace
związane z pogłl:bianiem chodników i wzmacnianiem stropów.
W wyniku porozumieni a zawartego z Ministerstwem Górnictwa i Hutnidwa w
lipcu i
sierpniu zorganizowane zostały
w Krzemionko.:h
obozy, k tó-

rycb uczestnikami byli UCZUlC)w ie szkół górniczych, m .lon. ze
Śląska,
Lublina. W
ramach
praktyk górniczych pracowali
rt.wniei uczniowie ze szkół z
Chełma, Piask Ir.. Lublina. W
chwili obecnej przebywa tu
jeszcze młodzież z Zespołu Szkół
Górniczych & Ostrowa ' Lubeł
skiego. Praeu j ą pod kier\1nkieOl
Tadeusza Burnata. Cał4 trasę
udostępnimy turystom
,.. 1985
roku.
W szybie nr 1 na głębokoości
5 m 65 cm pracuje ekipa Przedsiębiorstwa Geologiczno-W iertni_
czego z Kielc,':"" Od polowy lipca br. przebiliśm y się
orzeJ:
chodnik na długości olt , • metrów informuje
Stanisław
Ziernik. - Obok mni~ są jeszcze w naszej ekipi e koledzy Józef Kwiecień i Walenty Zajęcki Przy pomocy młota pneumatycznego drążymy w krzemieniu i pogłębiamy chodniki.
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USA Da femat redukcji breDi
euro5trate;lesDyeb. Na zdJędu:
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amer,tlta6llklej PauJem Nltze
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rozmów
CAI'-AP-telefoto

viatkowe

rzed niezwytkłą zagadką
stanęli krakowscy uczeni
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WIEDEŃ PAP. Kolejna podróż
zagrani czna Jana Pawła n, która 10 wrze śni a przywiedzie pap ie ża na cztery dni do Austrii,
postawiła na IW.gi przede wszyst-
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W idoczna degradacja przyrody wskazuje na nieskutecznoś ć
prawa oraz no brak dostatecznych sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ochrony. Istotnym
mankamentem naszego ustawodawstwa jest brak spójności
między poszczególnymi przepisami oraz niedostosowanie w
pewnych fragmentach regulacji
prawnej' do aktualnych potrzeb
s połeczno-gospodarczych. Oczywi ście trzeba podkreślić, że szeroki zakres zagadnień dotyczqcych ochrony środowisIc o oraz
ich różnorodność stanowiq nie·
wqtpliwie duże utrudnienie w
skutecznym działaniu tych prze·
pisów.
Polskie przepisy IW tym zakre sie nie majq charakteru aktywnego, IW sensie kreowania da ·
nych' zjawisIc elconomiczno -s połecznych. raczej stają .się posywDo&O~CZ.ND
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rzy wielkiej wawelskiej wysta wy o odsieczy wiedeńskiej
przekazalI im wielki bęben, a

.lak

już informowaliśmy

w czasie ogÓlnopolskiej kwerendy pamiątkarskiej, gromadzą<:ej eksponaty
związane z
odsieczą.
Podobno pr1.ywiózl
go do T ykocina jeden z uczestników bitwy pod W iedniem. Co ciekawsze, legenda
znajdUje potwierdzenie w starych kronikach mów i ących, iż
rzeczywiście Tu rcy obdarli na
Węgrzech ze skóry jednego z
polskich jezuitów, używają::
jego doczesnej powłoki do tak
rrtecnych celów ..
Na ostateczny wynik ek pertrzy trzeba jeszcze poczekać.
Kawałek odciętej z bębna skóry ffiOCl.y się w specjalnych
odczynnika-::h .
(PAP)

Japończycy
edyna chyba d ziedrina przesamochodowego, k tóra jeszcze oparła się .Japończykom, to wyścigi Formuły l, ale wydaje ~ię - nie
potrwa ~o d~{). O nOwym wyzwaniu. japoiwkim pisze paryr
ki tl~ik .~Expre5 n , puy-.
pPIJlinając
przede wszystkim.
że kilkanaście lat temu podję
ta zostaJ.a. pierwsza - nieudana - pcóba wyłomu '" zachodnim monopolu.
Dokonała
go
·Ilłynn.
firma
"HOftdaM
pieCWIIZT w świecie producent

J

mysła

Polonia'I3"

trzymali ' my

najład-

niejszej
Polki.
Oto ona (z lew~j).
A
obok
.,Mis,
~t.

Swiata"

A. Lebron.

CAF

Rozk az ministra obrony nał'ocIowej
Dla uczczenia 300 ro cznicy zwy cię.stw a pod W iedn iem, It tóre rozs lawilo oręż polski lir świecie, a jego tradycja weszla na tewale
do świadomo;ci historyczne j naszego narodu i godnie kultywowana jest przez żołn ierzy ludowego Woj,ka Polskiego. m inister obrony narodowej wydal rozkaz. zgodnie z którym 11 wrz esn ia b r. w
Krakowie cddany zOlitan ie salut 24 salw artyleryjsk ic lL
(PAP)

no starcie
motocykli,
która po zdobyciu
39 tytułów mistrZó·.v ~wiata w
konkurencjach
pojazdów jednośladowych, zapral:11ęla spraw dzi~ się w
kategorii czterech
k6łek.

WGwezas to .. Honda- w'zięła
. w- wyścigacłi o G r and
PrU: na terenie - Ni~ec zachodnicb, sWsująt; rewelacyjne
własne rozw~zania techniczne.
Jeśli chodzi o motocykl, ~ zaIltosowaDo silnik o pojemnOŚCi
50 cm sześc., który . dzięki maksymalnemu
wyż~łowaniu
~
udrlał

k im służbę bezpieczeństwa, Agen c ja zachodnioniemiecka DPA
in formuje z Wiedn ia. że ~ą
to
.. bezprecedensowe
środki
bezpieczeóstwa w historii Auslrii" i doda je, że tak czujnie
.. nie
pilnowano
tam
nawet
CbruszC\lowa, Kennedy'er:o, Cartera, Breżniewa ezy Kadafier:et".
Niedopuszezalne jest nawet noszenie parasoli i la_ek, a kontroli osobistej poddawani b~dą
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staja
Zł-Ietuia
Lidia Wasiak se
Suzecina,
słucbaczka
Medycznego Studium
Pomaturalneco.
Dopiero dziś 0zdjęcie

Wojeieela l aruzelski i BeDryk
Iti wystosowali depeszo
gratulacyjne do
przywódców
tych państw.

Jabło'

,.Mu.

wczoraj,

właściwie kocioł
o kształc ie
przepołowionej kuli, obciągnię
ty skórą, która w myśl przekazu ma być skórą ludzką. Na
kocioł nabrafiono wTykocinie

Z okazji świąt narodowyell
Bułgarii i Koreańskiej
Republiki
Ludow~Demokratycznei

bezpieczeńsIWa
papieża
Austri

z ludzkiej skóry?

eksperci z d1.iedziny medyeyny sądowej. Organizato-

: y~

dotyczą
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Ireze n ~

,tkan ie

porozumień

cych strategicznych i europejskich zbrojeń nuklearnych. Tych
spraw, jak wiadomo,
dotyczą'
rokowania prowadzone m i ędzy

lkarle

II

niczył w m e j m inbter
~praw
zagranicznych
PRL,
S teralł
01szow ki. W o sta lnim dniu
przemówienie ma wygłosie amerykański sekretarz stanu. Georr:e Sbultz. Równolegle odbywają
się
dwustronne spotkania
przeWodniczących
różnych
delegacji dla omówien ia
spraw
będących przedmiotem wzaje mnego zainteresowania.
W czwartek w Madrycie odbyło się spotkanie wicepremiera Andrieja Gromyki z sekretarzem stanu USA, Georgem
Shultzem.
Jak informuje agencja TASS,
strona radziecka postawiła głów_
ny problem konieczność o-

Formuły
siągał 14 tys. obrotów
nutę, miał skrzynkę z

I

na mi-

Sandacz z...

Wisły

Nie lada wędkars k im sukcesem
szczyci Się mieszkamec Bydgoszczy
Władysław
Niedtwiecld.
który W reJome d zielnicy Fordon
na wędkę wyłowił sandacza z ...
Wisły . Wyjątkowo rzadki w
tej
rzece okaz ryby - dl. 80 cm ważył 5,60 kg,
a zatl'm mieści
się
w wędka rskiej kia~ yrikacJt
pom iędzy
brązowym
a srebrn;'tn
medalem "za wyczyn".
Wprawdzie
wędkarska
księga
rekordów
wymienia
znacznie
większe
złowione
sandaC'lc (za
S-kg sandacza przys łul! uje 1:1 ot Y
medal), je dnak że zgola n iet~· p~
wy to przypade k. by ryba ta.
pr7.ynajmniej ostatnio, trafiała na
stół

z... Wisly.
(PAP)

IDterweocje przyjmujemy

w ~odz. 9- - 11
ma biegami i
Sobiepaństwo?
kość 160 km na godz. W bieg~c-h Formuły 1 pierwsza .. hOIl'z lH'ośbą - CJ pomoc zw~-bc ;,t
da" miała sil_ik o układzie V
l:! i osiągata 'lai 12 tYli. obrot6.
.i~ do
D31Ii
Zea_ G.ra~ński.
na miliutęf
byt-.,
pr_~o:eoMlli:
Kombin atu
Nic dziwnego, że Japońc~~cy
~o
ictwa
M iejskie@O
w
zazdrośnie slrze=li
sw~eh_ ta.
Kieoll!aeh. Bo.ebvwał on , w\"sl ....
jemnic. W czasie postojów tech- : 111' ··lH'zez tę ~ tirmę, na W~~
nicznych i zabiegów konserw~- _
tHCA - - w
ach k~n.tl';W\tt.
t o rskieb . obsta wi li się 9ZcrelW ~cie pób~ u tlUll ki1k.a..
ośmio
przekraczał szyb-
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Świętokrzyskie

Dni Kultury

Swieto Plonów-Kielce'83
na.jbliż~zą niedz.i lę pla~ Obrońców Slalingr~u będzie roIeJscem ur()('zysty~h obchodów Swięta PIODeW i Dnia Dział 
łlowea . Na tę f)o\{Qliczność
organizatorzy (Wydz. KtMtury
j Sztuki oraz Wydz. Rolnictwa UM w Kielca ch) przygotowali sz€reg i.ntt're su jących imprez. Tak więc od godz. 9.30 na pla~u będz'ie
otwaJ·ta wys tawa pło<:iów rolnych, ogrodniczych i działkowych
()faz drobneg() sprzętu rolnkzejlo. O godz. lO ~~znie się część
4Jbrzęoowa i 4Joficjalna. W programie artystycznym wystąpią: Zespoi Pj~ślłi i Tańea "Kielce", zespół "Wesoleg Autobusu", kapela
luóowa Stefana Wyczyóskiego, kapela ludowa z Cbałupek oraz
ka,peJa podwór.kowa z OslJ wca Swiętokrzyskiego. ,,Estrada" przygotowuje k-oncert piosen.ki . Imprezo.m 8f'tysty.cznym towarzyszyć
I>ędz.ie Kierma.sz Sztuki Ludowej przygotowany przez STL, a tak·że
hiermasz Książki Rolnicuj.
Natomiast w muszli parku im. S. 2erornskie,g4J .obok wyiej wymienionych propozycji bę<:izie jeszcze pokaz jlS4łW rasowych. Imprezy artyslyt'zne w muszli będą w godz. 16---19.30.
lJwa,;a: w razie desz.czu imprezy będą przenie!'.ion d.() hali
sport()wej (UlI. Wa,ligóry) w g<Jdz. W-H, natomiast po polud!niu do
filbarmo.nii (1&-20).
Dzi~ (w piątek) o g()dz. 17.00 w muszli pa!1kc-wej OObędzie się
kOJl1:f>rt bi.g-ba·ndu kielecki€j fllharJlWnii ,p~. ,,Muzycz.ne pożęgna
nie wa'ka e ji".
Ciuk)

W

Na tropach "bursztynowej komnaty"
P06zu.kiwania
"bursztynowej
komnaty ", u-nikatowę.g<J d-ziela
lIztuki, trwają od czasu zakoń
uenia ost&tniej wojny. Wywiezi~)Da w niewiadomym
kierunku, nie Z06tala ounaleziona do
tej flOry Jedn ym ze wskazanych
miejsc' zl>O'Ż.enia
skrzyń
z jej
fragwnentami był zamek w Paslęku . Takie przypuszczenie wy-

.Komunika't

MO

Osoby, które w dniu 23 sierpnia były świadkami potrącenia
starszej kobiety na przejści u dla
pieszych przy skrzyzowaniu ulic
Traugutta i Staszica w Ostrowcu

"rzez samochód 4Jsobowy marki
"fiat 12tip" koloru biaJego, proszone są o zgloszenie sl<: do Rejonowego
Urz<:du Spraw We"mctrznych w
Ostrowcu, aleja
l Maja 9, pokój nr 90, w ~odzi
nach

~16 ,

celem

złożenia zeznań.
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Knemll'ń jest twardy i r-obota
nie jest łalwa. Wymaga też sla)ydl konsuJta.cji z archeologamI.
Otld:lnle
tra.;y
turysty~znei
~dzit' ni€ lada gn,tka dla zwiedzających . Oprowadzający mnie
po
szybie archeolog. Dariusz
Mikeil, pokazuje różne war~twy
krzemienia. część przodka ~ór
ni~zegł! . Te
fragmenty zosta.ną
ud4J.<tępn'ione turystom.
Równole,gle z robotami górni4'zy.mi prowadzone są ballama
art'heolog iczne przez pra ~ nlków Pańslwoweg4J Muzeum ArrłJN>Joj!i czneg4J
w
W arszawie.

o.,zczędflo'ioCiowe
<.aklad ające
uzyskanie w
przeds iębi orstwach wzrostu
produkcji, wydajności pracy. obn.alti
materiałochłonności,
enerłochlonności
i zmniejszenie

rQ€ram y

P

'mJ)&rtu
koope-.
'jnego,
w
~"'lu za.kladach
,0jewód'Zlwa
k"'l~kiegł!
realizowane są z
4iDią kOilsekwencją .

W Fabry<,e Samochodów Ci4;iarowy<,h w Starachowicach z
251 J)fZro"ięw zięć p r ogramu 2.l'ealiz_ano w I półroczu br. 7!l,
m.in. przeprowadzając negocjacje z k~antami w sprawie
_w~h cen. Dokonaso zmianv
JH'łl('~W technologicznych na
a uęści y.. ykonywanycb w róż
'&yt'łl .. y zialach. W rezullacie
zma",)szf'nia cen na detale poehod2ą('e 2 kooperacji zaoszczę
~4J 42.1 mln zł. Obn ii:ka malt'T'ał«'hlon~i przyniOoSla
efeIH wartości ok. 4 mln 7.1.
a a.m~na im port owa nt'go do~ łoQ.y~ka na krajowe proou~ji FLT w
Kraśniku
dalsze
1.,-4 m}.n zl.
W Odlewni 2 eliwa w Stąpo;
łu~wit' 2 95 zadań programu ooszca~~io~!!o w pel.ni zrealiZ~aJlO ri, <zęś('iowo 16 przedSlęWZJę~ Poprawie ul gły
wa-
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• Pod prseW()dnidweJlO laBa
w
Warszawie Preaydlu
Jlt)Dlitelo Wy1<OIWlWe:&e«O Rady .rajc.... ej PRON. Uczestnicy )IClsietłsenia wysłUCha inforwa.eji o sy1uaeji S)lC>~41-poJi
tycsnej w kraju, k1ó"" przedstawił wlcepnewoonK-ząey Rady Krajowej
PRON, J()2lef
Csyrek. Omawial1<l łal<ie ~ra
... o",damie sell..eta..... & _ _alJłeg~
Rady Krajowej PRON.
"ro•. Mariana OJT_beWsl<iego,
s daialaloJ06ci PRON po I Kongresie.
• 8 bm. J>rseW<ldm .... ąey Rady Patlstwa. Henryk Ja łoń
ski. JIl'Zyją! pn;ełlywając:ego w
Pol~ce 1I.t'",e53 S .... u NajwyiMego WęgieJ'llkiej RepultlMi:i
Ludowej, dl'. Jen.oe SzilbeTeky.

Ki~cach

D&ltrauy~o ~aM

raził jeden 7.
ol6ztyńskich
radiestetów.
Postanowiono
to
sprawdzjć. W końeu cze<rw~a br.
zaangaZowano grupę saperów,
obaw ian o się bowiem , że dostęp
do piwnic chronić
będą miny.
Badania trwały przez caly lipiec. Obok zamku. od wewnątrz
i z zewnętrznej strony dokon.ano wykopów starannie przeszukując podziemia.
W pewnym
momencie wydalo śię . że w podziemia<,h coś się znajduje. Okazal!> się jednak, że to tylko rumowi ko z luźno uloż!''lych cegieł. Dokladne badania rozwiaIy wsz€lkie nadzieje na to,
że
.,bursztynowa komnata" 7.1lajduje się w Paslęku,
Przy ok azji
przeprowadzony<,h prac zbadano
jednak fundamenty budowli
i
prześledzono
kOlejn-e fazy jej
rozbudowy znajdując przy tej
okazji wiele sz<,zególów interps\Jją<,y<,h ar<,heoloogów.
(PAP)

Klt'TUje nimi mgr Jerzy Bąbel.
- Uwaga na za - ~,formuje
archeolog Sławomir Sałacióski
- ko/}.eel1\l'lJje ' Ię na tzw. :ny-

W podziemnym
labiryncie
bil' zero"'ym. W tym miejscu
pl'o~ adzjmy badania przekroju
pola górniczeg4J. Odeszliśm od
lradyeyjnyrh
metod, a przt'rUJlki pracy i struktura zatrudnienia. Zmniej Z4Jno braki
w
produkcji grzejników i zagospodarowano zlom metalowy wartości
2,6
milionów,
W
Zakładach
tolarski
Budowlanej
"Stolbud"
we
Wl~
s7.czovde
zwiększ4Jno
pr4Jduk<'ję stolarki ok iennej z materiałów
odpadowych. a nadmierne
zapasy uległy w I półrOC'1A.l br.
pomniejszeniu o 6.1! mln zł. Qszc.zędnoi;ci szkla
okienneC4J na

• 8 bm. przebywaj w polsce
jedowdniową
wiozytą
lIrzewodnicz"cy Swiatowe.i Fede.acji Zwi,,:zków Zawooowycb Sand..r Ga paT. przyjety zostal prze.. C2ł...,ka Bitna Polityc:zneęo, se.k.ret"-a KC PZPR
K.a~ Ba.rciJww kil!f;o,
s1lO'tluo! "ie .ówni>ei • d2::iała
cza.mi związkOWYmi, rep.esftltująeymi różne br_u I uwooy.
• Tematem po<;ieclw.""ia Prezydium
zarządu
Glów"'l'go
ZBoWiD, które ohra.d4Jwalo II
bm. w Warszawie, była ~ena
PUYGot6wań do
pr..-idywa-

z

ne~o

w maju

'P1'7vqłeę()

Toku

kongrHu tej najłiczniejszej .,.,
kraju org ....hacji kombatan~
ckiej.
• PJ'zewodniu.ący Rady Pań
s~wa, Hen.ryk Jabłoński, przyjąJ 8 bm. dr. Au.reli4J Pecceipnewoonic:ząceę4J KJubu R:zymskiego.

Uwaga,
pasażerowie

MPK

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kielcacb informuje, ie ze względu na zamknięcie
uliey Wrzosowej dla
ruchu ulim;nt'';o, autobusy linii
nr 3 i 33, 11.IX.l!I83 r. będ"
kor owały od alei Lenina ulieą
Woj 'ka Polskiellio (w obu kierorkaeb).

szlii;my na metooę górniCZa.
Jest to ważne, gdyż w ten sposób nie nbzrzymy zabytkowego obiektu. Kopalnia w Krzemi4Jnka.ch to dla nas prawdziwy archeologiczny p4Jligon doświadczalny. p4J proslu tego typu obiektu nie ma na terenie
naszego kraju.
Zebrany ze wstępnej obróbki
krzem ienia materiał dokumentujemy i wysyłamy do Muzeum
Archeologicznego do Warszawy.
Jego zbadanie metodą laboratoryjną pozwoli dopier4J
ocenić
efekty tegorocznego. praoowitego dla naszej ekipy, lata w
Krzemionka~h.
(dmp)
niżka kosztów własnych odbi je
się prz~ież pozy t 'wnie na zysku,
a zatem i placaeh przeds iębior-

twa.
W Zakładach
Przemysłu

Metalurgicznych
Motocyzacyjnego
,.Polmo" w Koo,;kicn przewiduje
się, tylko z tytułu poprawy odlewów, uzyskanie w ciągu trz~h
lat - 22 mln zł. Z 16 głównych
zadań prz~-jętych
w
przedsię
biorslwi€ dł! realizacji. fi dolv~zy ()f;zc~noki paliwowo-ener-

06:ągn;(!ć Z tytułu (lIS.!.
c.tędnO"Ci są w wielu zakładach
imponujące.
Np. w Hucie im.

Pl:lny

M . Nowotki w Ostrowcu planu ie
się w ciągu trzech lat (do 1985
r.) odejście od dotacji budżet~
wej. wynoszącej kilka miliardów z1oty<,h. Zadania z planu
O<Iuz~'<ln~ 'owego. 7.godnie z uchwalą samorządu pracowniczego wpi~ano w zllkr .... zadań prpmiowy h ltadry 'nlynif'ryjno-te<~ h'l1il'7.nej. I ni
dLiwnego, ob-

kilkUll1<*;toQSobowa grupa
dzj,enniokarz.y - c:douk~w
KlUbu PlI'blkystów Mi>.f'Skkh

SD PRL.

Dziś prtzeds1.awiciele.
i TV z całeg()

gf"tycz.nych . Jednym z wa2AlK'jszych pr:l.ed ięwzif,'ć jest remont
ciepłowni

produkującej

:kraju spotkali sit: w FSS " Polmo - SHL" w Kielca ch z. !cier()wniQtwem kielecklich- z.akjadów pr()dukujących dla p<>tr7.eIb przemysłu stoci..ruowego.
. W
godzinach
popoludniilwych członkowie Klubu Publicystów
MillSlkich
zwiedzą
ja~kin.ię
"Ra.j", a :nfIf;tępnie
spotkają
~
z
żegla'l'7.ami.
P<ldczas
dyskusji omówiona
ZDStan i e hit; toria onłll d:z.ień
d zis.ie j s z.y kiie1€ckit!g() żeglan;

twa..
W so'bot~, 10 bm . dzienni<ka rze zwiedzą miejsca związane

i.

waJ'kamd.

parl.yzani: k.imi

Kielecczyźnie.

Najlepsi bednarze
W Muzeum Wsi Kieleckiej ' w
To()karni . otwarto wystawę pokonkursową na tradycy jDe wyroby bed<narskie. Na- konkurs
nade6łanł! 47 przedmiotów użyt
kowych wykonanych przez 13
bednarzy z 7 miej.<;.cowoi;ci w()jewództwa kie.leckiego. Najlepszym z ruch wręczono dyplłlIDY
i wyróżnienia. I »agrodę otrzymał .Julian llisiewicz ze Starachowic, dwit' II równorzędne :
Zdzisław OlesińsJti (również ze
Starachowic) i Mal'ian Pawlak z
Kielc.
(rC!nJ)

Zakupy w "Peweksie"
n adal z bonifikatą
./

Od lipca br. trwa sez.Ool1owa
obniżka cen na towary zakupione w sklepach ,,Pewexu". 30proce.ntową
bonifikatą
objęte
wstały
s>podnie sztruks4Jwe i
dżinsy, 20 procent
obowiązuje

przy zakupie dywanów, a 10 procent - przy innych towarach,
z wyjątkiem wódek produkcji
krajowej.
Obniżka cen spowodowala, że
zrobiło się tłoczno w
sklepach
" Pewexu" na terenie woj. kieI~kiego i rad()l'llskiego. Wplywy z Ob'1at.nich dwoch miesiący
były tak wysokie, że zdecydowano się (decy-zia podjęta na
te-renie calego kraju) wydlużyć
czas trwania obniżki o nastę.pny
miesiąc tj. do 30 września.
O ~.1kie tewary zabiegaj~ klit'nei najcz«:ścit>j? W punktach
z1okalizowany<,h na tereniu obu
województw i
podlegających
Z es pol o ..... i Handlowemu
.,Pewex" w Kielcach ogromnym powodzeniem cieszy się kawa,
szczególnie ziarnista. Wielu klienlów wykupuje jedoJ1orazowo
po dwa, trzy kartony. Nic też
dziwnego, że ten poszukiwany
towar nie leiy dlugo na pólkach
Długie kolejki ustawiają
się
również przy
stoisku ze spodniami. Szczególnym
powodzeniem cieszą się dżinsy produk<,ji
renomowanych w świecie firm:
.. WrangIer", .,Levis".
w przyszlych latach także dieselizacja ..stara" i uruchomienie w FSC produkcji nowych
typów samochodów.
Obok tych dużych
przedsię
wzięć w
programach
Oiizczęd
nościowych znajduje się
kilka
tysi~y
małych, drobnych
uspra wnień ,
takich
ul
.. zIoŁówkę".
Jest..
to
zarówno doklaooiejsze
wykrawan ie
mate-rialu w traserni, 7.mniejszenie odpadów w odlewni, czy
Cl6'ZCzędność papieru lub
gaszenie niepoł.rzebnego oświetlenia.
C4Jdzien.na i<,h realiz~j a w sumie daje jednak kol06alne os~i.

oszczędnościowych

warlosC 2 •• mln U i !tprzedaż
niee<l!:ooomiewe«o .... war\Hlkach
•. Stolbudu·· samochodu .. kamaz"
również wska7.uje na e<l!:()I}omiczne myśle-nie.

a Kiel€()Czy1nie pr:z.ebywa

prafiy, radia

Pierwsze
efekty
,

programow

Sesjo lubu
SD PRL

Wszystk o w 'kazuje, żt' dobre
g06poclarskie myślenie wejdzie
Ba ~tałe do praktyki z.al'zJtÓ2ania
przed", i,.b' or<1 wem.
!lIaz)

Czy towaru wystaxezy
wszystkich? Z pewnością
zabraknie spodni. Zapasy w magazynach są duże. Natwniast
mogą być kłopoty
z nabyciem
dywanów czy kawy. Za potneoowaoJlie na te towary jest
większe niż ad<tualne
dostawy.
Zarobione przez punkt dewizy
wykorzystane z06taną m .m. na
import surowców i komponentów um>O'Ż.liwiających utrzymanie
rozwój krajowej gospodarki.

,

Śledztwo W sprawie

SmlerCI

z

spadochroniarki

CSRS

Prokorat... rejonowy w
wym Ta.rlliu prowadzi śledztwo
w sprawie tragicant'j śmit:rei 0bywatt:lki C~bosłowackid Repo bliki S~jalistycznej, 23-lelniej
Stefanii Sołtysowej.
W dniu 5 września br. w N.wym Targu na lotnisku Aeroklubu Tatrzańsk.iellio,
lnięd7~'narodowyeb
zawodew
spadochron.wych o Pocbar Tatr
nie etworzył się lliłówny spadochron Stelarui Sołtysowej, podczas wykonywanege przez ni"
skoku z wysokości 2000 metrów.
Spadocbron zapasewy był spraWny i nie został uruchomiony.
Stefania Sełtysowa była
instruktorem spadoebT4>1lowym. Dcl
cbwili wypadku w~' konała penad ... skoków.
W hm dniu
korzystała z
własneIIi. spadocbronu.
Dla w~' jaśnienia pnyesyn wypadku powolano sPHjałnll komisję z lAspektoratu
Kontroli
Cywilnej Statk.w Powietnnyeb
.,.- Poznaniu.
Ze wstęnych 11 bIeń wynilla.
że mt::aalbi .. lanie lIi",wne,o spadocbronu nast.ąpHo najprawdopod.t.mit'j na skutH ~1Ii. nłewła
śeiw~. złeżenia.

także

ei€plo dla miasta. Elek t podwy.lszenia wydajnOŚCi kotlów tł! zaO"zczędzenie w c:ąj!u trzech lat
2100 ton węgla. W sumie, di>
konca 1985 roku zaoozczędzi ię
w . Polmo'· ponad jj8 mJ.n zl. Na
straży wykonania zadan <toi dyrek<'ja. rada J>Ta wnlf'za i 01"ganiz:lcja party jna,

8 wrmnia 1"3 rftku

zmarła

nagle

Alfreda Wieczorek
ł1lu«oJt'tnia

i

)Ira owniea radomskiego 0""')z1ał. " łowa Lud."
W-ydawni«twa Pras w~o, pra .... y i 57.1aebc:tny

Kieleł'kit'1:8

Człowiek, ~rdenna Koleża.nlla .

Najwa.t.nie}sl.ym z.aJ'lnil'ln 0w Zakladrlch
PrzemysłU
Wapit'n.ni<,zl'go .,Nowiny" jest z",tąpie-nie mazutu
- w~I'IHl'l. w proc"",; .. spalania.
O~LA:L<;;lnoxi paliwa
przjni""ie
nczędno,;ciowym

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zt'Społy

redakeyjne ,.Ecba Dni .. ", "Słowa Ludu",
"Przemian" i .,TYl':odnika Radomsllif'~o"
Clraz pracownicy Kjt'leckit't;'<> \Vydawnictwa Pra.'Jowf'!\'o

W szydłowieckim pa~ku

.

Rewelacyjne eksperymenty kieleckiego lełc:al"28
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S-Ze8e lat łe_ pelske-br:rtyj8ki ze~ .Arył w naczynillch
krw ......,eh aGW" substancję - pr staeykłim~_ W pełh".rc"
aukees. był prof. It. Gryłewliki a - Krak.w&. Pnewednic z4CY
-zespołowi pr.f_ J. lt_ Vaoe ołezymal
.iłI. n
te esi"gnię(:ie
Hacredę Nebl. w dziedzinie med"cyoy_ Niem I . . razlI potIjęt.
J......i. nad aasteHws.ietn _wo edkł'}'łeco "ermeoll w leezniełwie. J~n.k WJ'lłiki, kiire 11& tym pela uily kal
kieleeki
neuroleC - dec. (" hab. STANISŁAW NOWAK, ordynater
Klinie-znece O;łdzilllłu Neur" gii, lilal,. lilę rewelaeA nlll sklłlę
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Inauguracja
Dni Starachowic'83

~

fi;

=:

lla

u.lr. ("ezpoozynaj, !lię te';M'OCZfte, lnl11\ te jui a k ..ci, Dni
Senackewic. Trwać ene łtętI •• II ...,raeśoi. _ Przes ten ekrea
"lItęłlllie się 'ziclli.. 'k' inlc("es .. jltCyeh impretr kull.("alnycłl, ei...,ia""",• • qtert.w,ek i rek("eu1jnTeh. a ick m&lywe m przew04lni.. jellł.. .....ltu·,. ...cia pł'.zeM,sle..., . . . triałlycji miasła
d Kal1lienBil. Tak .,ię oowiem złltty16. że w nKll bieiącym \Kzypadaj4 ok;c głe r!łCznice działalO()~i prooukcyjaej wielu z:n.aczących przoo.. ~biitrst",: 3:t-lecie prooukcji samochodu ..Mar" . GO-lecie istnienia
sŁu.acoowickiego przemysłu drzewnegOo,
5O--lecie spótdzrelcllOOCi
prac)' i 3G-lecie jedynego w Polsce Zaktadu Topienia Ba" ltu.
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Dni Stuacoowic 83 wstaną zain uguc(}Wade _esj4 ()()pu1arll(){lJluklłw~ pod ha tern ..Tr: tlTcje przemysł...e Sbraeh&wie" roorgauizlłwaD4 pnez Mie jski Komitet SIMP i Urząd Miejski
(ZDK rsc.
godr; HI) Po (»łudniu o godz. 15 w kaw iarni
ZDK odbf!d,r.ie się
..-tkanie s welecarnum i twercaOli przemysłu Sluaehow«l. O g4d!C.
l i u.r4HIZy ty kltRCen inaucuracyjRY połączony z wręoz.eniem medali ..zasłui_y dla 8taucb8Wic". W cześci artyslycznej przedstawienie "Ksif:żnic"!:ki czudasza" w wykQnaniu artystów Operetki Lubelskiej.
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Trzeci dzień święt.a Starachowic (poniedziałek 12 wf"le.iuia) ~
dzie pnlebiegat ~ haslem .. BnaltOowsloe dzieje" . Przewiduje sil!
zwiedzanie Z3ktadu Topien ia BantŁu
pr-te!!: mtodzież i Lgaduj-Ega4u11! pa " W ~zvsLkG o b.JZiłl.cie"
Nastą{łi
.twaroie wystawy
nazwaoej .. Twardszy lHł stall" Graz lu.rnieJu szachowego o [)uchar
dyrekt()('a ZT6.
(lip.)

i staracbQwic OoI·U turniej

tańca

t.GwarzyskiegQ.
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Ltr

p&D. do ..affiochodGW jest za mało o 1
miłłlłD sztuk (1983), co nie jest zasko'!ZeWem. gdyż mimlł wzrootu produkcji zawsze bytG za mało. Olsztyn. Dębica zawsze "nie n <łążały". Dziś zdobyć oponę
trudniej niż "malucha", mimo że Ił.a wolnym rylłku rzalik:ie te Gkazy !: krainy marzeń klłSZtują Ił tysi<:cJ' złGtych sztuka.
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O~n więcej. ate mało!
Z akumulatorami nie in czej. &,tzie wię
cej. ale mato. Lecz: niech wtascidele zdycha jąCYC h akumulatorów nie te cą
wiary.
Rok 1985 z:ostał oficjalnie ogłoszony o ·t.atnim rokiem deficytu. od 1986 podobno._
wejdziesz ki~rGwco do klepu. a lu pÓłki
!: akumulaŁoc mi pełne . Pro~zf: bardzo.
nie kierowco. czy pan obie życzy w obudowie ebonitowej. a moze - mamy nowość
- w obudowie polipropylenowej ZwiE:kszy
prodUkcję Fabryka
kun\ulatorow w Biel!.ku-Białej. rozbudOWUje sic: wytw · rma POM
~ Zamo.kiu. wreszcie Zakłady
klImułato
row w Piaskowie iru.Łalują trzy linie monbzowe. a Huta .. Zabrze" w ol'areiu o proJ kt Centralnego Labor toriUłn
Akumulatorów i Ogniw w Pozn"niu do.. u·czy do
Piastowa mlyn d-o proszkowania ołowiu .
WykGn me i los' Lacia tych urzadzeń
kOSztow tyby w przy~ndku
impo.-tu!: kl< .
około Z puhGnów dol:trGw. ale Polacy ~ip'
w~aęli, zaprOjektowali
likWidację
"w,;adu
dewiz:owegCł" . Ile to ko.,ztuje
w
dotówkach - nie wiadomo. gdyz w tak.im przyp dku Pol cy dotówf'k nie lil'zą.
Inaczej je"t z oponami Na "uro iec do
opon brak"je twardych Pr"ykłlldowo· ów
• W~<)d" do .. pąlonen" wyno',i S dobrÓw.
do "maluch 1" ni .. ,'O mnil;'j
J~k znah·ić te opony' Sk'łd wzi"ć "na
J~

d
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Z ek.'~)()rtu nI'" ... y,I
t,tk,l

r«\)" .... 1

w

nowych, uhy

'fl 7a.

kl";-=. tt"h

j ,k'I.'

Tot z powsl b

lllul.)r)'Z.1

cz/.;.,ć·

V jnO-ol'o-

opon . przed,lwać

n:ętac lL Kiedy wypadły
ty...., nie, tj. p&t wiereztty

oll!
-

(tCl'-Y~lJeooi&,
aiecyoowaŁem
lI'ię n.a r.astooOow.a.ni
jej Ił S2-łei_
nie,;& chGreglł z: udał·em niedo-

P.t.z.rz.a<WD, ile ~'W&l:ytm
imtpu.ls.em iót.a.l;a _iI! porac>Ił kc.rłr
k-owsk.-iego f\a.Uklłwca \JIfM.
Sr;czeklika Iłpubhkowa na w ;an~y.\(~
..La.ncet'·.
g!ielsklllm
Za.~te w iUeo; da.ne <l«yCl!.Yty <łtzt.aJa.n~a pr<JS.lacykli:ny
'VLY
o.Oed6k.rwi<>t .oc. końc-L.rll
<łoot
OTcll. Przy9z.łO mi lWI my ' , ze
tJ'Oll OOr~e-m I~ by s-wóbować

~"ć ch()fo!:ł,

neowt'Oło

g1cE.n.e, a aci.~.ej mówi'!C te. które m.a.ją ~woje ~e w UoS"l'~
kOO.zettłt.:ld\ m.ó~g.u

Włain.ie wtNY, ~y l a _
""taOIt k~e(lHlję e fen8menalDym ..... łan'y pł"O&It.lcyklion, w
przyP dku lIuaźdź7c7 esy
tei

-

ou.tuZYCT!

Or..!w.

Un~

111&

~

te ItGDCe>tJC;e

oc Z)'W i ŚIC+e
l:r>t'a.W>Ół , . że

!:mie-.lIiły s-ie.
w
It.aW.Y1l'lł r ...."'ie GI<a-z'łoły ~if: tl'llllłieoj
obteat,j.ące
,1.łŻ
Da
jY-lCz.ątku .

St W'iOCd~GllO l}ow i-elll.

że l1 o..ółt

c~b n.a -cuk,t·~W'CI! l)!'Q6.l.a.crtltlii.n.a wr.o(ę~je w zmniejSzo.nej
1:000ó. ałe l koQoł.ei POda-w.aok

jej !»WG<!u.ie Cl.lS-eU> J)()dowy';'sUllO.ie ~~U cuk.t-u w orl!.1.niunie. POdobnie llylo L miaidŻYC/ł- Olt.a7.3ol.o si<:. ze ni.e<J.obó.r
ho["mon~ moie ją ;1~",.udOować.
l~ z.1,u\cwioow:ł'<:
Jr",{)Ow'i<'i.e Ul

i_

f»ID'J>"il coor-oby

iE:

Otloe

d

l-

T.aok wi'jC mOoje bao<J.a.n'J 1»)(';7..11
innym ŁGrem. Kloś mu-

zupetłlie

joe.dm.a k
!a.a.'<-N'!i)Lować ,
Ckyre-w~i. je>.J.i'Iil ~
odkrywcÓfW lJ'ł"o..t,1('vkJ.nv I~ł·"e-d-
S'ł.a.wił je 1J'{)'łc7~1S ~W~G n'ij-

sW

je
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W ni~z ielę na ebielr.tacb llperlGwych
"Staru" przn cały dzień
trwać I>ę1Ilł sm3caoi" spGrtewcew w O1Ia~ie tzw.
międzycmhtnt",;e
tllrniej .. sp&rt.we,;. z udziałem drużYIł z Bredew, BaUowa, 8edzeehow . Micca, Kllo.w:. i Pawłowa. Odbędzie się taicie blyskawiczny turniej s"lactwwy z udziałeu.. zawodników Ostrowca. Skar-

- .Jak "98IIłe •• tec_, ił: zaintet"m....,ał się p.a.1Ił ~r_ac1Ui 
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IQi!'irnn.e j Mam n3 myśli 9"lero ..__ lllul.tipl... x cz,h
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za waluty wymienialne w sklepach "PoI.- FSM koszt nle7~llyc" inwesty(';t na lala
motu", albo nawet za bony. Ja jesteU\ za 1984-37. Illlczyła na 30 miltard<'tw. a rocztym i komunikuję t ym krl!gom, że dla tej me rn~ wygosl)()(/arow Ć 800 milionów.
kła ka oczywir.cie - nie n zywała.hy
idei ~dl! mobilizował
ocganizowarue Slę
if: kładką. lecz jakoś bardl'-ie j pGważnie,
stosownego lobby swoim piórem! LOobby dlł
bardzi
j
dO/i.tojnie
dzieła! Opony za dewizy. dewiz,. na ,.wsad"!
Polacy mają duzo dewiz na leglł rVl1zdjll
Miałahy się nazywać: Fundusz
Rlnwojl1
wwsady", gdyi tylko
na rachunku
"A" Maturyzac ji.
BanI.", PKO SA ulokowano 480 milioo<'tw
"Zycie Go"lOdar<.·~"" biorąc liczydła do
dolarow. a wpłaty z zagranicy wciąż ro..ną· ręki [xtwiada. "Je,h FSM lwierd"1'i. ze poNiemało dolarów naszych rodaków depolr eba Jej okol 30 mld zł do zainwestowanują tez Bank Handlowy i NBP.
nia w l ła("h 11184-87. a wi<:c w cillgu 3
I l. lo kw t~ lI! mó~łby wnieś/- miliOH I)()lencjalnych aabywców wvtac- jąc IXł 31ł ty .
złotych w
ra("c-h mi ..",ięcznych [)() ni('p.!-łna I ty"
zł mi,""i<:<'zme
Pozynkę
tę
kazdy wpłacaj~·y mógthy polem ,obie 110tracić w[·az z (>ro.-,·ntami ~rzy roz1i,·zdniu
nal€'Żno.ici za orlbierany
~:l!no('h6d".
Też
jpslem za tym, ..lII' ·hcę n.ieć gwaranCJI!.
że ktoś anollllllowy !lie l)Odpowie w I'~\V
nym
mompn,ie
min
KI·asiń kiemu.
ze
m z.e nalpl,lłohy pt>dr"p,r cen~ »m~lu('ha"
o wy .. okosć lPj ,}()zy'·zki wraz z proN:'nh",i
motyweje? Dwie
poprzednie podwyl:ki na .. malu'·ba" miały motywacje anlyinfla('yjn • ant}'nawisowe Siały. ił;. sła ły
sic:. są jur; lw I·d, cellą. Teraz motywacje
1Il0~ą być.
modepu7acy jne
Rozwiązanie tych dwó('h ważnych
,woWchodzi na ryn .. k "maluch E:". nolem
bl >mów nie spowoduje. że nasz "m a It.,..h"
wp,·awdzle w
z r z - i to mocno - stanie na c"ltere.:-h m.jl~ weJ~ lOn" Fabryka
ope<lrowanylll Il('ogranue o~z,'zc:dno.'.... owym
kółkach.
Potrzebna lei je t bowiem je:.zczt" kł.łd planujD oblllrl<.1! ko"d&w pl"Odukcjl o po II ad
G pr '. le 'ol m dyrektor nIlczelny FSM
ka na .... nlalucha u •
Ry~z lrd Włlkr tak o,'wiMlnył
publicznie
Potrzebna jest \V \V ysokosci
w"<1ług
.. F'abt·yk..
nie
phn"ie
"Zycia Gosporlarczego"
3tł
mili II rd",,, roueii1c tpm" (.. tru"niejsze je:;t nlllomiast wydaje ,II: ,~t zrni~nv c.'n "fI,!!a l:lti p - 6.50 e". \)0(1 wanienie wnio. ku FSM o obnizf'nie 01)< i \7.·ń cunktetn ~tjhllno~'i ce n h,lzy rtl'lv.-rLlt()WOpoo .• tkowyr""). a według
"Słow,~
Po- -surowrowf'J" Fllltlta z·.t.. m ,.Ioi olwor .. nl.
w~z~ hnego" na rozwój ('ald Itl t ry"- a W·zez lo: tLił lkl; Wi .. jl' ku kllento 'n l niecJ i 150 milbrdów. Sprawa byłol rOZWH "' l u [Ii. ,J.~
A n.'1. r Zh" .. n1;lłueh
11 'zy n.) ~kł.łdkę.
W S.'jmie. z tym ze posłowi .. ~koilr7y" n,
dy~k"~il i j,k mnzn:l
yłn Wł'-Z"'· 7
,·non. N. 31 mil .lItł'hY'
STEFAN KlJRI.CKI (Interpress)
lej dy~kll~Ji - na wspÓłczuriu. T)'m('za .('11,
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Trzeba dać mł'>dym szansę
wszędzie . Rozmawiać z nimi,

żyWą I keją histori'

Niech

Wśród eksponatów zg romadzonych w kiefcó-fej "Desie" zwraca ją uwagę
meble. Stylowe, zachowane w dobrym st&nie, prezentują kierunki dominują
te w ubiegłycJt stuleciach. Nic dziwnego, że budzą zdnt«;resowanie klientów.
Wnętrze

jak za ...
Ludwika Filipa

Biedermeier, czyli
styl mieszczański
Oto ladny <alonik zlo.i:ony z
kana·pv. stolu. r o:eli To typowy
biedermeier
wyra,ż a ' ąCY
upodob1nia m ieszcza n w Niem('L~h i Austrii w latach 1815_1848 Charakten's tyczne ce-chy
tych me bli to prostota. fun,kejonalnośi: i n:epre tensj onalna elegancja. B ieder me ierow skie fotele, «a.napy, stoły J>O<>iaaałv
ornamentacje sk.romną. ograniCLoną do pilastrów.
kolumienek często wyko na,nyc h z heb Jnu dla oodkreślenia k on,:rastu z jasn"m tlem
Naj leps zv
e benista
b iooe rmeieru to Joseph Danhauser z
Wiednia. Byl najczęściej
zatrudn ianv przez arcyksięcia Karola i wiele z jego projektów
zna jd uje się w
".. ,edeńskich
mu zeac h .

We Francij od powied""'iem
b!ederm€oie ru bYI s:yl L ldw:ka
Filipa pa,nującego _w :a:ach
1830 1848. Meblarstwo
tego
okresu kS'Z·altowane I):>,! wpł\'
wem gU61ów zamożnego mie'zczaństwa,
ce-chowało
u podoban ie do komfortu. wygody P ~ze 
ważały
m eb le cieźki,,,. zd:>bone in arsją
i rzeźba Często
powta,rz ają re s:e
mot vwv
to
lwi e maski, wa zy. m us zle
Do salonu .,De5Y" trafi la s, k r e:era w s:ylu LllrJ wi.ka F:I! pa Nazwa ta na dawan a ':> ..-1'3
rÓŻnym
odmi anom \\': el o{ Ink cyjn~'ch
mebli
~"rzYni owYch
przeznac 7 0nvch do n'sania. kt óre z.a.stap: ł y kab''!1et v
We Fra ncji od końca XVII w
różne odmi an y se~.;rdary wy stt;-

Zdj~c;a

W salonie "Desy" do stylu
bi.eoderme ieru . nawić\zuje efe«towna komoda - mebel skrzyniowy z szufladami wywod-zą
cy się od wl06kiej skrzyni zwanej cassettooe. Komoda wkroczyła do
salonów
w końcu
XVII wieku, a za jej tw~rcę
uwa ża ny joot A Ch. Bo ull e znakomity
francusk,j projekt a nt mebli, działający na dworze L uawLka XIV.
Komoda lako meb~1 reprezentacy jny na·lei.ala do wypo..aże
nia saJonów i I(abin e tó,v, a s l u ży>la d()
prze-chowvwa ni a b ie_
l izny sto!owej, sreber, itp.
Efe kt own ie prezentują -'"e w
kieleckim saJonie krzesła ch a rak t€orystvczne dla b iooerm€oieTU. w Polsce na·zwane pot ocz_
Jlie p l'Zez an ty kwal'łusa::v hamb urkami Utrzymane w
tym
sty>lu krzesla czy fotele m aj ą
lekko wy!!ięte
na zew lLąIt..r z
nogi. pooiaaają oparcia złożone
z dwóch wk lęsl)'ch oo~'"Zec z
nych dese k lu b
t<lczonych i
n.eźb:onych

p ręt ów

(wa.L~ów),

6ą

zwykle forn iroW>a.n.e mahon it>m, zdobione jasną intarsjowa·n ą ż)"l;ką lub wicią roślinną.
Krzesła,
fotele
naW1lj2 ująee
Gil
XIX-w iecznej
hamburki
JłI'Odukuj.a obecn :e Z akłady Wvtwórcze Mebli Art:vstycr.n:vch
w Warszawie-HenrY'kowie S ' ą<l
zwane są cza ~em henrykowskimi. Taki kom plet zlożony ze
B t ołu I k rzeseł można obe jrzeC
także w salonie.
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Proste i

P

Al. P.e:'ars ki

p·lją

pod

nazwami

2/(~żonymi,

Jak n p secretaire en pent. W An-

glii ta i,ze różne meb le określano
ja~{O ,ekretery
Do
WIelu
z
t y C" odm Ia n nie oonosimy nazspo-l5zczonej,
ograniczając
ją na icześciej od odmiany zwanej .ecreta ire a abattart uwierającej w górnej części liczne szuf1a-:lk,i, Skrytki z.arny>kajace t ę część przedniej ścian,ki
slu żą<:ej ja,k o otyta do pisanda.

v.,v

W t ym samym s.tylu utrzymana jest serwantka - ooz.klona szafka o tyln ej ścian.ie wyłożon~l ta!l ą
zwieorciadła.
W
niej przechowywano .5IZkla., J1Orcelanę drobne przedmioty. Mebel ro?powszechni ony od poło
W"
XVIII w:eku.
W salo niE- prezentowane są
ponadt o s tół, krzes la naw ią2'll
ją~e do stylu Ludwika Filipa.
W art o tu nadmienJć, że w
han :Hu a.myk wal'skJm przyjęła
s:e na·zwa ,:mmlĘ'rowskich mebli na o'ueślen i e
neorokokóWV"1 o':J ;ektów z poł o XIX w ie_
ku p"c,l'i ', o wanych m .in . we
F~ ancii za czasó w L udwika Filba iak i w Angli i W okresie
wiktor'ańskim
Wykonywała je
- obok innych - słynna w
W arszawie wy wórnLa Jak uba
S'mmlera. ootomka
ebenisty
Jędneja S ;mmle·r·a spr ow ad zo...
neg o w 1775 r oku z warsozta·w
Roen' genów
w
N euwied
w
Wes'fa'ii
To o~a wda, mE-ble wystawiane 'N .. D(',;':e " mai ą ba~'dzo wysokie cen y i
tvlko
nieliczni
,"ene! m-oga pozw-ol ić sob ie na
ich 7."II'lIp. Ohejrzeć może każ
dv M· b!e, porcelan owe cacka,
n '",:zmatv, cenn e ołótna - to
pow'órka z p'·zesztości. War to
więc wpa~ć tu 0 3 cza.su doczasu.
DANUTA P()ł.ROLA

sami swój

W ydaj e s i ę to nowet doś ć
proste , lecz gdy p nyc ~o d z i p 'zeklado ć
za mi e rz e ni a
no
i ę zy ~
działa ń kon kretnyc h,
zaczyn a j ą
si-ę ko m p likac je.
No przykład ...
.. Absolwe nta " wymyśli ł Ja nu sz
Prz e taczni k, d ziś przewodnic zacy
Ro d y O kręgowej ZS P w Kiek ac h,
oraz kilku j€90 kolegów z Poli techniki Ś ,vi ę tok rzyskiej. · Miało
to być " absolwe nck o-studen c ko "
spółdzielnio pro cy. W pr o pozy'cjach złożonych do Urzędu Wojewód'Zki€90 przewidywaną szeroki za kres usług: ekspertyzy i
badania naukowe p rowadzone w
oparciu o bazę uczelni,
proce
na wy~okościach, ' konserwację
dzieł sztuki, naprawę sprzętu rtv
oraz sp r zętu gospodarstwo domowego. pom iary elektron icz ne,
d iagnostykę samochodową, pro·
dukcję elementów budowlanych,
prace kartograficzn e i projektowe, a nawet wykonywanie zobaw€ok elektro nicznych. Pełną zdolność
miała

produkcyjną
spółdzielnio
osiągnąć w ciągu trzech,

czterech lat. Pny Illinimalnej,
cztero€otatowej adm inistracji.
No dobrz e , ole po co tako
spól<lzielnia?
Według in icja torów, zapotrzebowanie na takie usługi
jest
wciąż duże i nie zaspokojone.
"Absolwent" dawałby zatrud ni enie młodym ludziom zgodnie ze
zdobytymi na stuodiach kwal ifikacjami, umożliwił im nabywan ie
dośw i adczen i a
p rodukc yjn ego,
d<lskona łił zawodowo i uczył szacunku do p rocy, od fizycznej
poczynajqc.
Osobą p r awną spółdz i elni zostać m i ało Zrzes zeni e Studen tó w

Polskich. Statut tej o rga nizacji
zezwala bow iem no dz i ała lnoś ć
gospodarczą, n J p rocę studenta
- regulamin stud iów. 20 p roc ent
czys tej nadwyżk i szłob y no dZ la·
łalność statutowa-k uHur a ln ą ZSP.
Też wożne.

Zgodn ie

I

spółdz ielcze"

ustawą
"P rawo
z dn ia 16. IX. 1982

jący się .pęta ć kagańce m CllwiC211niący 2 obnażonego
ciała niemal duchowe posłan

wiraże

rzez cale lato na lamach
p-rasy panosZlI się wszechwładnie naturllzm serwo-

uwierzą, że

lizac;i,

aię lfII
slipach i kostiumach
kąpielo
Wllch. J ednllm słowem - goło,
ale wes oło ...

p1'Zllwyklq do opalania

wany cZlltelnikom pod różnymi
postaciami a to reportażyk
Plaże
nw:!ystyczne znane ,q
.. specjalnego wysłannika" z plajuż od dawna na c/lll/m iwieży nudllstyczne;
(przeprClszam,
cie. KIedy naszlIm naturlIstom
naturlIstlIcznej), Cl to ukradkiem
jeszcze si ę nawet nie miło, że
wllkonana fotka, II to wytL'iad
by ściąga ć majtki, ludzie", r6ż
z kimś prominen t nym z PTN,
nych kraJach opalali .ił już naCZllli
Polskiego
Towarzllst wa
go. N,kt jednak i nigdzie Aie
NaturystlIcznego, które - dalibóg, nie wiem - legalnie dziala
czy też samozu:a ńczo. TlIgodnik
"Veto", kt6ry od czasu podania
wiadomości o ot wa rciu w War.zawie
pierwszego
polskiego
porno-shopu (co miało być zrllwającllm boki dowcipem), kroCZll w awangardzie
p-rasowej
kampanii, mającej bodaj na celu depurlltanizację naszego społeczeństwa, otóż tygodnik "Ve to" wprowadził nawet na .woczyniT z tego takiego problem.
ich lamach .tałą rubr yk ę pt.
jak u nas. Kto chciał, ,.ozbi..,.Naga plaża" z pasją redago warai .ię "do rosolu" i jdU
ną p1'zez red. Marka Hauszlllda. , w tym nie przeszkodziła policja,
Czeg6ż tam .ię
nie znajdzie?
zażllwał kąpieli ałonecznej, KW
BlIla i relacja 2 wyborów mis.
przypuszcz ajqc nawet, że dokonaturl/.tek'U, bllły adresll plaż,
nu je tym samllm wlIbor" aiegdzie moma lię nago opalać,
maI filozoficznego eZll ideolojest wreazcie rozbudow anll dzial
giczne go. Opalanie to opalIlnie
Iist6w i porad (np. co zrobić,
i szlus!
gdy miejscowi rolnicy przepę
dzają
kłonicami
n aturyst6w
He, he, ale nie " nas! Jdli
znad rz eki, żeby nie r zucili czajuż coś robimll, to muli bllĆ lO
ru na krowy, które zWllkły tam
tllm zadę cie na czterll fcjerll,
pijać WOdę). "N aga plaża" redadrugie dno, głębia etc. Tak lOięe
gowana je.t W tonie superpookazało się nagle,
że
polakie
ważnllm, z rzadka tlllko przenagusy to nie żadni taM, paKie,
chodzącl/m tD ciętq ironię wobec
nudy§cl (od lac. nudu. - -01),
"teJutylnych",
jak
nazywają
tlllko naturlIści, 4 więc ludzw
aat""lI~ci reaztc .połeoefi.hJla.
211jqctl zgodnie II ~ .. rq, . . . . . .

nictwo.
W opublikowanllm niedawno
tA>
"Tygodniku Kulturalnllm"
wlIwiadzie 2 nie;akq paniq A.J.,
naturllstką (swojq
drogą
ciekawi mnie, dlaczego ukrywa
.tę ona pod inicjałam i ; czy::by
prude1"ia odbijała rię czkawką,
droga pani A.J.1), otóż w tymże
wywiadzie czytam ni mnieJ, ni
więcej takie oto zdania: "C2l1""
innllm jest ideologia naturllzmu
I.&' .tanie pow'i edzłałabum -

atu
m.

•
arCIU
czystl/m, czym nmum za; prak'lika. Mtuimy .tolować sił do
J!1'ze.qd6w

.połeczeńatwa,

lO

ktÓ1'ym żlI;emu. A nasze spole-

czeństwo

jest

po

pierwsze -

pruderyjne, po dr"gie - omotane żądzq Q1"omad2enia
dóbr
materialnych, cllwilizowania rię
Z4 wlZelkq cenę, uciekaJqce od
tego, co .tanowi ;ego stan natur/liny". Cżyżbll chodziło o to,
że tO dobie krllzllSU nie mamy
co na .iebie włoży ć? Ale czytajmll dalej: ..... ludzkość odeszła
tak daleko od Kat"ralnego .wojego .tanu, że powr6t do aiego
lO .po.6b ab.olutnll, n iea te ty,
aie ;est możliwy. Stqd konieczROić komp-romis6w. OCZlIwiście

- u r"cA

http://sbc.wbp.kielce.pl

tłU

coJ1łie

rozwoj",

-

mówi

zdobywać

się

głośno.

ich zaufanie.

10'5 •••

r. do za rejestrowani a sp ół d zielni
n1ez b ,,_ e jes t - .. oświ a d c z e n i e
o :e owaści" z właś ciw ego centra lnego z wi ą zk u, w tym p rzypa dk - CZSP. Wyda YKl e jest o no
jed na k dop ie ro po .. zas i ęg ni ędu
op,ni:
odoowi ed ni ego o rga nu
wł a ściw e j ter _n owej rady na ro dowe j". Od kwietni o br. " A bsolwent" ni e może uzyska ć tej opinii.
W czerwcu no
posiedzeniu
Prezyd ium WRN znalazło się
sp rawa .. A bsolwenta". Dyskusję
podsumowano mn iej więcej tok:
- Jesteś ;ny zainteresowani "')x>wstaniem tak iej spółązielni w Kielcach, ale ... I tu postawiono kilko warunków. M.in. zaniechanie
wykonywania p'zez spółdz i eln i ę
ekspertyz naukowych, uzyskan ie
opinii właen admin istracyjnych i
pol itycznych Kielc, uzgodnien ie
zaopatrzeni a surowcaw€9 0 i mate ri dłoweg o z Wy d ziałem Usług
i Przemysłu UW, wskazanie lokal i do prowadzenia d'Zialalności
spóldzielni, podanie konkretnego
asorty. entu tCJWarów przezn a czonych na rynek. Dziwn e to
trochę, gdyż
wi ę k szość
owych
.. warunków" znajd owała się w
materiałach \ p ~ zek a z a nych
do
UW p rzez założycieli sp ółdzielni
no wstępie ich drogi do uz~ka
nia oczek iwanej opini i.
Obieca no, no tym pos iedzeniu
Prezyd ium WRN, wrócić do sprawv
za trzy
tygodnie,
potem la siedem. Jes.t
cisza.
Mate ri ały k r ążą po tru dnych do
ok reśl en io
o rbitach. A tymczasem już p r zepadły zleceni a no
7 milion ó N, co wyn i kało z wcześ
niej zebranych ofert wstępnych.
M i ał
je otrzymać .. Absolwent"
gdyby po wstał we właśc i wym
CIos ie .
złożyl i
p r opozycję.
Studenci
Do p r zyj ęc i a czy do od rz ucen ia?
Dobrze by było rozstrzygnąć to
w końcu ...
(Juc)

a może raczej r egresu ludzkości
(sic!). Ale chcemll robić coś, co
w tych ramach jut możliwe do
uczynienia, chcemy uświadomić
ludziom, że nie zawIZe drogi
tzw. postępu są drogami właś
ciwllmi, że p-rowcdzą one no
manowce r.ozwoJu czasem".
Mocno
powiedZiane. Jednum.
.lowem - naturyzm jako antidotum na bolączki wsp6!czesnego świata, jako droga ku IZCZę
ściu ludzkości. Ze też nie pOJęli
tego jeszcze politllCY i dyplomaci. Być może, gdllbll pani A.J. i je; koledzll zariedli
(nago)
p-rzy stole obrad w
Madrllcie, dogadali5y ~ę jtl.ź
dawno. TlIm bardziej że jak
wyznaje
indagowana
1łatu
rystka:
..Nie
%aWlZe waŻlle
jest, jak człowiek wygląda z
zewnątrz. Chcemy
dotrzeć do
jego głębi, do ;ego dUIZI/, zrozumieć myśli i uczucia drugiego
człowieka". Na Boga!
Toż
to
już nie noturllzm,
Ale .pirlltualizm.
aturlIści
!tli tII1 _ta,.ciu.
Organizuj" zlot II, zjazdII,
pikniki. Nie zaniedbujq
żadne; ok4z;i, żebll aię reklamować (jak cZl/fłi to od dawK4 prezes PTN, p. Matczak, tO
radi owej aUdycji Agencji ..Artel"). Nie wiem, czlI za niedłu
go nie zażądajq u twoTZenia
własnej partii politucme;, które;
celem
będzie
zbawi4ni e
ludzkości poprzez poW1'ót do naturll. A wtedy, nie,tetll, grozić
nam może to, co oglqdamy obecnie to kinach na filmIe .. Walko
o ogień". Ale wtedy będzie już
za późno. Dlatego proponu;ę ..te ku II lni", zewrztljmll uengi.
WALKOWER

N

.,pru.poł"

l

I.

l.

Formy zalotów niektórych 20-1atków bywają dziś
niewybredne - by nie rzec cham kie - toteż zapewne takie przeświadcrenie pozwał to osobom różnej
płci i wieku, 23 maja bieżącego roku, w ośrodku wypoczynkowym na Gutwinie w Ostrowcu, bez przeciwu
przyglądać się, jak grupa
krzykliwych młodzieńców
urządza przymusową kąpiel napotkanym dziewczynom,
bezceremoni lnie wrzucając je do wody. Mniej oczywisty był chyba dla świadków tych zabaw fakt, że k walerską fant zję kształtował w umy sł ch harcujących
- alkohol. Gdyby tak było - być może ktoś potraktowałby wołanie o pomoc wciąganej siłą do pobliskiego
lasu Marzeny erio... Ale po kolei:
dość
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pewqtaje elektrownia atoR mowa
Zarnow iec
(woj.
ozległe

tereny, na których

gdaóskie ) zamieszkiwali i
uży tkowali ludzie w bardzo odle głych
czasach. SwiadecŁwem
:ch
działalności
S4
rozmaite
n:edmioty, wydobywane z ziemi, takie jak naczynia, ozdo-

w

XXI wieku

:)

•
ci
:0

lo

ie
IIi
f14

lI'l

i-

r-

,..H
I-

ti

w
IŻ

,-k

le
2:

lo

Połowa

mieszkaócó
liemi- miastach?
Wedł>ug

przewidywań
ONZ,
rWIe
{)Qlowa
mieszkańców
ziemskiego globu na początku
nadchod1!!lCego stulecia będzie
żyć
w o.a,;większych mia.sitach
~wi
Co najmniej 45 tych
~t z
jdzie się Ild obtizar~h
Trzeciego wiata, główn ie w
zJl. P~ul cja wielkicl1 m iast
wuas
przeciętnie o 3
COC .

rocznie, szybciej niz ogólny
wu'OSt ludllO>Cl
świecie, wyII06Z
y 1,1 proc Autorzy doroc>!:lego raporoo ONZ na tern t stanu zaludnien' stwierdzaj row,iez, ze !U.Czegółnie n iepokoj,cym ~em_ je.:> WU' t u~
, .. ai~;i. w kra jach rozwija}-

>-

<'y
~
Roaoper

!o
/-

:Jrobleuly ZWI Z3ne z zag r<weaiem . rO!1owiska przyrodniczego
i wyczerpyw nie się źródeł Żyw lQŚci
tud iu m
rzygotow ne
we w półpr .-y z
g3n iz3Cj~ ds
WyżywIen.
i Rolnic t w st i f iu, re
'z"st koe region, ' wi z wy t k.em Azji P ItKlnio~~ W hodnie; powinny
yc w
l
roltu 3lł1QW'I'
z: Ine ptxł
71;!Iędem wyzyw i nla
WJ n~m jeo>t ule p:.zen 'e metod \ł
l'" i 'tO<>O W)(1\
tKTli :ukQIII' 3'-0 iio' 'I pl'OdU k t/IW 'oN zb9~a1J \cj'<:h glpD.!
.H ~ro,jk\)w o-

10

1-

ia
~

ie
l-

wskazuje

rÓWGlCZ

it

."...:lob..) J

'~y,--b

a

nI

dod.aJe raport
litu noweg>o .. l4.llec,a 55

.:t
i.

.

R

:'>l~nrllej
~

f'-'7WI)JJ,·UV"'h il~ krljł;w będ~L
>Y'; o ·HI mln :.vi '- J luino•
D.!:
I'n~lvby
wYl.ywić
ze
~N"j prflol,k'lI 55 I;" - , nirh
o.~J'le tę 7n 11'1 )\V.1Ć w Att., ~

by i
narzędzia. Wykopa.lil>ka
na tym terenie pr wadzone Sl\
JUZ
od kilku
llit. AkŁu .. lnie
pracuje t u taj ekipa archeologiczna Przeds iębiorstwa Konserwacji Zabytkow z Gdańska pod
kierunkiem mgr . '\Jffeu Szuldrzyó,k ie(p; o, a także u cheolodzy i studenci z Poznanili; 0maglij tet uczn owie z pobl;skich wio ..ek - T yło w • Karkonyna i Nadola . W czasie robót ziemn ych
prowadzonych
nad Jezi9rem
Zarnow ieckim
n&trafi n. na ś·:.dy o ad z 0kre'IÓ"' : kultur y
omor ~k'ej ,
pływów
r-zym "k ich i wczesne(p;o iredni.wiecza.
Na zdjęciacb: (góra) prace
wykopali k.we
a terenie bud.wy
elektrowni
tomowej
1:arnowiee. (dół) ce ramik
pochodąca
z krel>lI w cyocsnc(p;o
ired.niowiecza.
CAF-Ianusz Uklejewski

w

a~a

znałam

M: n

"sta wach" p. zypadkowo.
PrZYjechała d\l Ostro<WCa
OIroM god·z,iny szesna9tej z kole-L a.n.ką >nJkoJ.ną, kt6.ra t.u mle9'11ka. COClała ~yczyć od mej
re.>zyt. za m
ląC z oUcladem
ob.e m ialy UllyskJ.ć ŚWiade
ct wa uczel1.·nic I k"'a.sy 9l1k ły
za WQodowt!oj.
.
Gdy Się O'kaz.ał0, że mleSZ1kalllle A.ne'ty .J€ -·l zamkmęte,
udały Się n.a Gutw~n, by ta.m
poc~eokać na ,>owrót do!llt)\Ą,'1ll
k6w.
pace-rowaly na ,,:;.t.awach" z pól go.dJzmy Kierowały Się już do pays.lanku auoobouooweg , kolWY Z ktllkuQ,;,ob,)weJ grup}L rO'Zrah~aJą.cych
nad wodą m.łodl.,eńców wylomł snę Jar{)bław . ChwycIl Marzeonę l.a rękę I zac.z.ą.l ją CIą
gnąć Udało
lę jej wysw'>!XJdzić na krótko i wtedy z.a.: z.ę
La lJlC"leokać. Wn t z.oo.tah jednak dQgon.iona , z.a.pr'Jw,Hlw13 Orl"m,xą la
I z.eo; Sld li.
N,."baweffi dolącl.yl tam Maruu z. Obaj ml-Jdzlen:y W("7.UclJ.i dz.lewcz:ynę do w'Jdy By
kąpIel byla pełn:ł. Ma.flU:-il sam W~koc2YWt;zy do nH~J kLIk:! ffirz.y Marzenę z.anwrzyl. ..
Nie plan.J'WIlną. m'l]Ow ką
pici, której LWlwknęla Aneta,
przp.?:yły Ni: tego dnia
prred
M.lrleną aztery inne
dZlewozyny. W,;,z.ystkie je.du~k (dWie
były
z.n.aj()rnynti
rganizatnrów) [hl wyjścI"IJ z wody m'lgly
ę oddaLIĆ. Marzente
na
to me poozw-?lO'rlo.
K iedy pr·Zeffi,Xb)n.a S71G pon0wnle l. Anetą d.Q [Xzy"tallJru
autoblJlSO'w€gQ I była iu?: po-

za

OOrębem
')ś!'Odka
mą
lec M ariUSZ i

1aczęli

za
Oa.m.nn.
UC.tekala II: lk set. meotrow, ale
I
tym rare.m
na
t)r1",:no
Sct)wyconą
pod ręce, mów
Clągll.ętO
i.łą w k leC't.Klliru 9taw6w ...

Tym razem celem kawalerów bj"ł jednaJ.k las. M.mo wolan,ia 0 poomoc i OOIPycb.al(lioa
napa.,.tm'k6-w, dr[,ie'WCiZyna zoSlla ła
do() ~ ~Iąg>nlęta .
Pr.z.ybył t u rychło
Rado1iła w .
Chwtlowo pu.zczono "brankę",
ale cała trÓ<.Jka UlŚwlad'Jmlta
j ej. ze b<!-z.se.n..'io<)wna będue i
następna pr61J.l
UCieczki. Tę
Lez ud.a reomnlą .
Po tym WSl~I}le O.ś WI dcu.ol(l,}
Marzerue takze. ze z.araz Z'lpłon.le w lesie
ogrll..,ko, pay
ktorym wy.;'Chrue m>krc '0dl.leCJjle.
N lepo.mn.a prre:;tr6g. wykorqlSlŁuJąc odda leI liC
z.bleraJą
cych na (}glf'ń chrust, Ma'fl.t'lla
JeSl;~3e raOl.
uSI1Qwal:l ZOle<;.
... Uj..;ll ją i tym raz.oo\ nlcz wlocUIl<!. I ty'm ra.zL'(Tl nie
.,ocl.ędrzuli

"łów

0

beocelQ\V'J-

uCleoCl.ek. Rad-:)s,law I 0 mian ooeo,,"dl ntebaw""n do
rozpaloneg1 'J.gni ka a Manusz
UChWyClWo.l.Y Mart.enę m.).:no
~a rękę w:prowJ,d":lł Ją w ~Iąb
lasu. Gdy byLi lUZ na osobn/),i.;i zaŻądll kateg'X}"::un,e, by
lJdJęJ.a
krotk.c s.pvd~k.. w
kt6re te.go dn.il byla LIobrana l
ŚCI

c;.~J..

Zamiar z:gwałcen.• a tal 51ę
w t)'IU mJtffi lCle dJa d..:,ewczyny oczyw 'ty Zaczęła pro:;IĆ. Gdy Ma.rl'lJ.S?:
zJoCt.ąl
śCiągać z JloleJ podme u,;-;iłowa
la mu Się wyrwać. Od[lychanie nie pJffio.gto, obrona byl~
bez.'łkuŁe<:una Zoo9tala r0z.e.brana do [lHa. W'Jbec agre .. ywneJ
po.",tawy napa . cmika w ooaw,e
prze<! pobtc~em Ny:\oofiała drugie ~o po.leee>me - pol"Jlyła
się na 7Jleoffil T en wÓ'Wczas u>.:ywaJąc
ły odhył z nią
~u
ne.k.
Gdty ę ubrała . sŁaoną.ł przy
n.eJ za w:> l ny pc-= Mai('l'W>z.a
R:h:1 sla w Za ~ądal tego 'lamego. Wobec IXłmowy pr ..ewróc.ł (J,-.. iewo:yoę n.a zleauę

=

kręgu telewizyjnego zła

ełewizja

ukocb:i dzieciom - pogląd ten jest
wymowany dość powuechnie, choć nie pomiełają go .. , same drieci. Niemniej specjaliści do tej pory spierają się między sobą o to,
no czym właściwie połega szkodliwość telewizji.
Badanie pneprowodz.one Ńedaw eJ w Wielkiej Brytam; nucily dodatk_ świotło no te
problemy. utorą jednego z raportów - grupo
sldadająca
ię z piętnastu
nauczycieli, której
opracowanie ukazało się pod auspicjami brytyj.iego Ministerstwa Szłrołnictwa - doszli do
wniosku, że ekran telewizyjny prezentuje skażony i amoralny obraz współczesnego świata.
Nie ma dnia, ob, dzieci nie oglądał , scen
gwałtu, awantur rodzinnych, znęcan i a się nad
starcami i kalekami.

T

Podobne wnioski nasunęły tei bodania dzi'i!kona Instytutu Politechnicznego z Oxfordu, Cedrica Callingforda. Przebadalon 5 tysięcr dzieci w wiellu od 6 do 12 lat w Kambrii, Birminhorn, Manche ten:e i w ameryk ński m stanie
Telas, twierdzaJqc. że zaledwie sześć z nich
nie ogłada teJe_izji kaid ego dnia. 98 proc, testowanych stwierdzilo, źe ogłada telewhję do
póżnego wieczora. Callingford wykazol tei, że
dzieci molo zapamiętUją z tego, .co oglądojq

i cz,m JIIięcej tracq aow prz, ekronie. tym
mniej informac;i pozostaje w ich pamięci . Jedyn.. co długo pozostaje w idt świodomości,
to sceny przemocy.
Wcześniej wiele ipierano się o
czy oglą
danie awantur i zabójstw w tel.wizii w~a
jakiś
plyw a realne iycie. Obecnie zos ol udowodnia", bezpośredni związek. Zdaniem profesora Georga Gerbnera z Uniwersytetu Pensylwania związek ten nie połega tyłka no fakcie, że lumie, którzy oglądaja w telewizji liczne
sceny przemocy, mogą w wyniku tego somi stać
się przestępcami. Wielu z nich zaczyna Jię t~ż
obawiać. ii 50mi staną się oliararm przestęp
stwa.
15 br!tyjskich naucz,ci~ wezwa'o - we
wspomnian,m oprocowaniu - kierownictwo telewizji, aby wykazywało więcej społecznej odpowiedzialności prz, układaniu programów. C.
Collingford uważa natomiast, że bardzo ..,iełe
znleży tu od rodziców, któn, powinni zcrecydowonie ograniczać .. bezmrśłne oglądactwa" charakterystyczne dla większości dzieci. Jednak ro·
dy takie łotwo dowoć, o wiele trudniej Ialecenia te stosawoć VI praktyce...

http://sbc.wbp.kielce.pl
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I pnl.y po.lTh)<:y Mar·.'uSb.l pou wnte ją bnażył, a na.sot~·łle
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ł>tJety auWOulS'owe MPK i 00szedł 00 ~rtlsk.a . W ul!'lI(>ełnie
n.i'll "drren.teLme~lego" gegtu tkoleg,! - Ma.n'llm Ła<Olero
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jurż: od OldTl:LaOJ o z.gwakeOlu
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Podr6że

bez dewiz

Propozycje czy

•
Na moull nie widu Już ialll.wC:Ów pirackie", na ... ybojaeh
miejskieh karoce nie łamill .si, • s pobliskich plantaeji snikDęły lta~e eukrownie. K.lorowe miasteczko
Trinielael, weimięte
między lIóry Eseambr.y • M.ru K.ralbskie ... eilli jedn.k trwa
w śnie kolonialnym. Zał.żone na p.lecenie lIyna Kolumba J.kby
nie dostrzegało, że przemija już pillte stulecie. Ma za sobll bunliwll pnes:d05ć, wiek zapomnienia i wreszcie nadzieje na odrodsenie.
trwaJo to do nasu gdy zawiśli na
Hiszpańska
pirackiej rei lub "ostali li karaweli flibustlerskieJ strąeenl mię
chciwość złota t
dzy rekiny...
Wśród
placyków i domków
Słodki sen ...
parterowych w stylu andaluzyjskim panuje niezmącona ciHistoria galopowała jednak

lIza. czasami pojawia się objuczony osiołek. a w tropikalne
południe miasto ogarnia sjesta.
Najpiękniej jest na romantycznym placu głównym wśród
trawników. kwiatów I olbrzymich palm. W jego pobliżu odnalazłem właśnie
Carlosa ~.
Zerquera Fernandeza de Lara.
historyka Trinidadu. Nie ma od
niego lep~ego przewodnika po
dawnych dziejach tego jednego
z siedmiu pierwszych miast kubańskich.

Don . Carlos pochodzi ze starego rodu hiszpańskiego. żyje w
rozległym
domostwie wzniesionym przez przodków przybyłych szlakiem
Kolumba w
1700 r. z portu Cardenas. Zabytkowa posesja stanowi obecn ie muzeum romantyczne. a jego dyrektorem jest Zerquer.
W jego opowi eści Odżywają
dawne czasy złota i konkwilItadorów, niewolników i korsarzy. kupców zamorskich i rebeliantów kubańskich ...
Trinidad zrodził się z ... chciwości
złota
królów hiszpań
skich! .. 2ywimy podejrzenia, że
na wyspie Kuba istnieje złoto
i musicie wszystko uczynić
abyśmy wiedzieli o tym z pewnością" napisali do wicekróla
Santo Domingo. Diego Kolumba, syna i następcy odkrywcy
Ameryki. Ten powierzył misję pierwszemu gubernatorowi
Kuby don D iego Velazquezow i
człowiekowi
o ..szczególnych
walorach".
..Posiadał wiele eksperiencji
w przelewaniu krwi. a przynajmniej w pomocy przy jej
wyciskaniu z miejscowej ludności" przyznają stare kroniki Wybór padł na ziemię
kacyka indiańskiego Guamuhaya. ..Jest to miejsce zdrowe
o
jasnym niebie. powietrzu
czystym i łagodnym". Sprawę
załatwiły dwie wojenne karawele. I tak powstała osada Trinidad. która wkrótce przeobraziła się w gród warowny.

Piraci i kontrabandziści
Złota okazało się niewiele. ale
lor\Ul1a była sl\dzona Ttinidadowi clzięl<i położeniu przy wleUlim
ulaI<u żaglowców li ·Europy do
Ameryki. Ziemie te były bogate,
.przYJające hodowli, uprawie t y"'niu, a póżnlej lnciny cuUoweJ,
IndiaDle zagonienI do kalOriniezej pracy w kopalniach I Da
plantacjacb maso'.o w7Jll1erali.
HISZpanie slęgnęU więc po "czarDe rezerwy"
czyU po nl wolnlkbw
li Afryki. CI POlem i krw~
C __
przysporzyl&
dodaUlowyCh bo-

a

W tym czasie lIiIaclry\oWi pozaiDne mocarstwa - AA,lia, Francja I POńu,alla. Na
&Maibaa. zaczęły
lIlę
IHarzUwe
czasy korsarstwa. plra_a I ILonarabandy. ,.&oJlt.raban4Jri$d _)'li
uJldlanamj monkim1, kersane
- ioInierz.amj ł7u w6d W&IcaIlcym.1 rozlUla n~yu ~w,
_mlast - piraci lU rubłuUe
nwle byU zk4lClaJanami wyk.sdrOŚcily

rz)'SłyWaJl 7JIl1
~ rq!I;r ADI ~cji łIla UliaacUuia ...,
. .bienia PGłę«i
u . . . . nII Da
&arailIach" - pisał wap6icaeany

aw

IailICOQk Juan Boah.

"eat .. lnriD-

tesencja Juwawycb wyezyn6w lakich piratów, jak JIIorpllo Dra.
ke. OIODeS lub Diego Grill..
Trinidad Jedpak
ChwalU aobie
te ~, ponlewaj aa.m aCal się
zbrojnym siedliskiem korsarzy
k&órzy tyU w marowaJlycb dO:
mada, dobierali załogI, • nleraa
odple~U ataki Da gród. Kontrabandziści bor;acill si~ naJbardzieJ,
ale .. splendone
s.z.Jacbeckim
nosili się tylko korsarze dzięki
.,lalIkawości korony". Naturalnle
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wciąż pozostając
łaskawa dla
grodu karaibskiego. Czasy pirackie przeminęły. mocarstwa
podzieliły się Karaibami. a Kuba rozkwitła jako potęga cukrowa. W Trinidadzie zaczęło
się od fabQ'k.i miodu. w 1702
roku powstała pierwsza
cukrownia. a w połowie następ
nego stulecia było ich p6ł setki. Podstawę lItanowiła praca
niewolników.
XIX stulecie zapowiadało się
jeszcze lepiej. Trinidad zyskał
rozległe prawa handlu morskiego i do jego portu zaczęły zawijać statki m.in. z Filadelfii
i Bostonu. Dubrownika i Genui. Bogactwo zrodziło ambicje kulturalne. Rozbudowano i
unowocześniono miasto. Powstała scena teatralna. szkoła tań
ca. akademia języków obcych.
Ukazała się też gazeta "La Corveta Vigilancia".

Sto lat

ciemności ...

Sto lat c:lemnośel, Jak okreśW
Zarquera, "walilo się jak grom
oko1o 1860 r. Na świecie doszło
do krachu cukrowego i na Kubie zac"ęly się rucby niepodfegłościowe. W kraju
zniesiono w
1866 r. niewolnlctwo,
ale poza
tym walki rebellantbw nldego dobrego nle przynlosły Trinidadowio W lSOZ r. powstała republika
kubańska.
Dzlslaj powiadajĄ o
niej "pseudorepublika" ponleważ
znalazła się w cienlu nowego mocarstwa, Stanów Zjednoczonych.
Dla Trlnldadu trwal)1 ezarne
nasy, wcześnleJ powstańcy znis,,czyli cukrownie. aby osłabl~ potęgę hiszpańskIb a nowe
wład:r:e
nie "uwracały sobie głowy" podupadaj"cym miasteczkiem. Biedota wyprawiała się na tropikalne
"saksy" prz,. zbloram trzciny
Cukrowej, a motnl wypnedawali
się. Doszło boWiem
do Inwazji
nowych ••pira~w" na Kuble. Icb
orętem był ... dolar!

Pasja rytmu i

tańca ...

Ze wszystkimi .. naroślami". a

więc z resztkami kolonializmu,
władzą dyktatorską l domina('ją amerykańską uporała
się

dopiero najnowsza rewolucja
1959 r. Trinidad wychylił się
ze stuletniego mroku. wszyscy
zyskali pracę. pojawiły się no-

n

Zlote zagadki

Związki

Piastami i
nA

"Łzy krokodyle" (czytaj fał_
szywe) i łzy prawdziwe różnią
się znacznie składem chemicznym. Do takiej konkluzji doszli niezależnie od siebie badacze w USA i ZSRR. W trakc ie doświadczeń porównywano
łzy
"wyciśnięte"
filmowym
melodramatem z tymi, które
roni się przy krojeniu cebul i.
J ak się okazało. te pierwsze.
autentyczne. zawierają znacznie więcej protein oraz duże
ilości hormonów. np. adrenaliny. Oznaczałoby to. że łzy
wywołane
bólem. smutkiem
czy też gniewem nie tylko
sygnalizują zaburzenia nasze_
go samopoc1.ucia, ale i umożli
wiają przywrócenie rów nowa_

z ...

więc większość mleszkańców

potomkOwie korsarzy lub piratów? MOja konkluzja nie przypadła do gustu gospodanowi.
"No, nie tylkO. o nle - odparł
- są teź potomkowie królbw, i
to nawet ... piastowskicb".
Sądziłem. że się przesłyszałem.
.,pocbodzę
ze starego rodu Aragonów, a wśród molcb przodków znajdowal się
wyjaśnił

don Carlos trojga nazwisk - infant "uan de Castilla, ktbrego oJca łączyły związki krwI z rodem
Piastów poIskicb". Widząc moją
minę wygrzebał zakurzone papiery i zaczl\ł tłumaczyć meandry
lIenealoglczne. Była to podróż w
głębokĄ przeszłość z brzegu osady karaibskiej. na południe Wszpanli, !' potem aż lIdzleś Dad
Wislę ao Lacbbw!_.
- istniejĄ Jakieś inne zwlązkl
Trinidadu z PolskĄ? - zapytałem
Ju serio. Konserwator slęgnl\ł
po album... "La Polonia MilenarIa". Dedykacja była w językU
polskim. "p.nu dyrektorowi carlosowI Zarquera li tyczeniami,
aby Jego nkocbany Trinldad staj
się
praWdziWI! perlll zabytków
Kuby" podpis: prof. Marian Konleczny. rektor Akademll Sztuk
PięknYCh w
Krakowie. Data: 30
czerwca 1'77 r.
Od &ego ezasu minęło ponad I

W

w_

rykaDakie . . .tawy broili i inne&. ąnęt. .o~
.....ec.. W myśl u.arlych pomIęłzy .liaetamI
.mó....rq. Zwilpk. aadzłeekiec. aoIIowillzal się
.. sęse tyell iMław . . płacie sł.tem. Oesywikie,
oaht tę .peraeję finallH • • -tralUpOl"to......kryt.
lłęboq tajemniq.
"
k.ile. k ... letni. d. raelzieekie&. portu ...
KUJ'mdun W"płyDllł brytyjski krlli.... nik BHS
.,Edinbur&b" ... uyieie dwóeh ui.szezycleli. Ta
mInifiota . . eumował. przy .el1e&lym n.brzeiu.
na które skierowano tei konwój kilku cięiarówek
obsadzonyeh siln .. eskorb\ ",oJskową. !5 k ... letnla
Z&eSllł się łajemnlny sala dunek
elo.ta.raonyeh
przez cięiarówki skrzyń ... prost pod burty .Krętu.
Sknynki ... y«ląelały niepozornie. ale obchodzono
się s nimi a · ... yjątkowll troskliwoścU\. Nie zresztą
dziwne«o - w kaidym puelle obitym stalowymi
taśmami znajdowały się po atery ntaby ezys~o złota. W sumie 465 ntab o qeznej waelze
5,5 tony kruszeu! Sknynki skłaelo ... a.no w najbarbiej bezpieeznej teoreiynnle ezęiei okręt a - w
Itolborze amunleyjnej, posładakeeJ naJgrułlfte

zewnątrz nadwyżek niepożąda
n ych substancji: Jaki stąd
wniosek? Nie bójmy się pła
czu! Może on zahamować rozwój schorzeń. których istotną
przyczyną są stresy emocjonalne (np. nadciśnienie, cho-

roby wrzodowe. niektóre dolegliwości reumatyczne). Warto
zaznaczyć. że mężczyźni częś
ciej zapadają na zdrowiu z
powodu działania czynników
stresujących. Czy nie jest to
przypadkiem efekt działania
pewnej reguły ogólnospołecz
nej, mówiącej. że prawdziwy
mężczyzna nigdy nie płacze?

HOmnipress"

Nie. Para ukoehanyeh
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mewi-

eloeznej

desu
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CAF-AP

z

*ba .. ~rem. Znaes~ . .moelł . . aDIII••me-

gi biochemicznej organizmu
poprzez
odprowadzenie
na

.?
nam WOdZJe.

opanurzenie i podobnej przez to do bankowego
sejfu.
Swladek i aczestnik tamtycb wyda.rzeń. nło
nek załOIli krlliownika. narek Re& Levicll, ....-pominał po latach. ie lIaelzoruJlley . . łaelanek oficer
Royal N.vy tak powled.iał pól tartem, pół serio
do nle«o: - Stary! Nie spullzczaj oli. II ładnej
*rzynkl. bo gelyby ... ypaelła sa barlę, Am aębmi bęc1aiesz JIl a tln .... yeiĄ«.ł_

~esł ... i. .na 1S«% rok.. Z",u.sek Racłsieeki jaj
" II miesięey teezy heroinn..... alkę s hitler.... -

CAF

Rozmowa

Jat.

światowej

ła

/

Polską!

Dziś przewodnillJ gło8%4: "TrInidad - perłą architektury kolónialneJ Kuby".
- Zafascynował nal Krak6w I odbudowa Starówkl warszawskiej dodał bistoryk pobudzało
to
do ..ieustawania w wysiłkach
dl.
przywr6cenla
Tr1nldadow:l
dawnej urody.
aVSZA1lD RYMASZEWSJU

mody?

Zdjęcia

to

tym JlIi~jsc. m.m . o mouldeh
~ransportaeh słota i ... al.rów ltankowyeh n.leqeych d. aasobOw państwo ... yda róinveh
kr.Jó.. Te bjne operaeje "ueieesell." uarbó.
przed hitler.ws~ in ... azM fłnb Jej IIroibll) mimo
wiei a prZYllól! i perypetii, sakric:zyly llię po.yŚl
Dym 'inałem. Nie ..
JecJnak tak .,......ało._

P

isaliśmy jut

wojny

we domy i szkoły. szpital i dr~
gi. W ostatniej dek.adzie przyszła kolej na kulturę. I o paradoksie, mieszkańcy już jej._
nie pragnęli! Przestało się przymierać głodem, ale daleko pqzostawało do dostatku. Jednakże znaleźli się zapaleńcy. dużego wysiłku dokonały
komitety
obrony
rewolucji,
a
wszystkiemu patronowało pań
stwo.
Zwyciężyła
kubańska
pasja
rytmu, śpiewu. tańca i barw
- stwierdził historyk. Powstały muzea. domy kultury. szkoła plastyczna. ośrodek muzyczny.
Odkrywano
dziedzictwo
kultury europejskiej i po raz
pierwszy sięgnięto do afrykań
skich korzeni kulturowych zaciekle niegdyś niszczonych przez
kolonialnych zdobywców. Wracały nawet wspomnienia splendoru .. , korsarskiego.
Wielu ze zdumieniem dowiadywało się.
że są potomkami
takich kapitanów
jak Velazquez lub de La Crois. albo że
są skoligaceni
z zamorskimi
rodami kupieckimi np. Djuroviców z Dubrownika ...

szaleństwa

zespole cel - to jest ...łaśnie krlliownik.
udany. Pierwsza torped. trafiła ...
drulla ... rufę okrętu, .sz!tadzaJllc
sterownicze. ,,Eelinbur&h" lIabrał __or_.
przechylił się na prawy bok. ale
.... ł na powierzchni. O wiele IIro'lnleJli'}
ie nie był ... .tanle ...ykonae
iaelneco manewr.. Na aDierurODIIJ"V '" '
tyee .kręt niepnyjaeieiski

'h

ni
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ty
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za k ...ietnia ,.zcn.bar&ła" ..na . .
an-ab\
kotwłeę. opuśeil port w KarmaDslla ł
.. krótee doląesył do kon ....ja 13 pustycb lItałk'.
h.ndlo ... ych, które ... raealy d. .n«ielsldeb portó... po dostarczeniu kolejnych ladunków sprzęta
woJskowe&o. W .wa dni póiDieJ konwój ten st.ł
się
.biektem ataka Ee atrony hitlerowskiej
Krie«smarine.
Nie Die wskazuje na to, ie Niemcy wiedzieli
o ł.elunku, jaki wiezie ..Edinburllh". Zwykle
znszb\ atako ... ali konwoje płynIlee a. p.rtów
radzieckich. TYm razem elo ataka .,sadaęeiła" ieh
widocznie nesupłość eskorty - tylko jeden kntiownik 1 dwa niszczyciele, eo bylo tri ewidentnym błędem brytyjskiej admiralicji.
!O kwietnia hitlerowski okręt podwodny "U-ł5S"
.. atak owal a sanu nenia najb:UelzłeJ ,odny w
podniósł
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atak tym rasem •• ...alki · .1tok
wroca ... lIlezyly llię tri łalłlerow*ie
"Edinbar&h-. który zaeh• •al mim.
r ••llości lIloillwŃei bojo...e, _ .......I1I.~·
..... eskortę ....61:11 niszesyeieli a torpeelowC:Ó. Krlellsm.rine, IIru«
smalIiI elo wyeofania. aJe sam tei _ł1' _. ~'.
lejny doli. Tnecia lJiemieeka
ponownie • rufę, pot:ł4:biaAC!
wicie «o unieruebamiaĄe. W
Je«ło lei 31 marynarzy
s
Dru«i atak hitlerowców - Jak się
BIlazaAcy 1_ .krętu - mial miejsee
eie 1 maJa.
Podejmowane próby ... zięcia
hol ł el.pr.wadzenia 110 s ....,.,.' .. tem

t łatwo · zawierasz-nowe znajomości
q żonę (męża) poznałeś dzięki pośred'spólnych znajomych, współpracowników

o)

b)
e)

o)
b)
c)

6. Czy łotwo zapamiętujesz nazwiska I twarze
raz widzianych osób?
o) tak (O)
b) nie (10)
wo (5)
c) zoleży od sytuacji (5)
dyż som nawiązałeś kontolet (10)
7. Czy zależy ci no okceptacji twojej osoby
o, którą nojchętniej wykonywa/byś, to... przez środowisko?
nie wymagające żadnych kontaktów z o) tok (10)
(O)
b) tok, ale nie za wszelką cenę (5)

)'Woni e obowiązków np. akwizytora, dzien-

c) a.ni eK (?d)
...
oz o nowo znajomosc ..•
zmu szający cię do konta,któw wciąż z tq ' o) to nowe doświodczenie (10)
I d ()
b) to kolejne obciqżenie (5)
gru pq u zi 5
c) tworzy sytuację wywołującą twoją nieufność (O)
m i%ść to...
9. Otrzymujesz telefoniczną wiadomość, że ktoś
ludzi skromnych i bogatych duchowo (O) obcy chce się z tobą umówić i proponuje spotosób zarówno głupich. jak i mqdrych (5) konie w kawiarni.
powaina usterko osobowości (10)
a) spotkanie warunkujesz wyjawieniem celu (5)
mywani e licznych kontaktów jest właś- b) decydujesz się natychmiast i idziesz (10)
ludzi...
c) decydujesz się, ole wahasz się i rezygnujesz (O)
h (5)
ROZWIĄZANIE:
rzchownych (O)
80-100. Nowe znajomości nawiązujesz bez trucych dużo do powiedzenia (10)
duo Za wiele czasu poświęcasz innym. Warto go
jęc i a towarzyskie, imieniny, obchody ja- trochę zostawić dla siebie.
nicy to dlo ciebie...
30-80. Znalazłeś z/otY środek. Nie masz hadarzenie (O)
mulców przed nawiązaniem znajomości.
ązek, jakiego nie lubisz (5)
0-30. Zawrzeć znajomość to dla ciebie spory
nno ść (lO)
problem. Więcej luzu!
(OMNIPRESS)

o 'lp. (10)

'ungla

vymJorku!
olicy jne Nowego ,Jor-.
że w tym
mieś
pieczeństw o

ukąsze-

d-rapieoinika
jest
yisze n.ii w krajach
tJ;. Wedłu, ofic;aleh, w ubie,łym roańcy Nowe,. Jorku
rosłali 1)uez żmije,
y, pawiany i skor-

,

w mieście
or:romna
limba
które
sprzeda~
dkie zwierzęta. Ku-

przykład

małe,o,

s,a-

akala, MO uabywetwykle zadowolony,
drapieoinik pOdrast.
,r.iny. pozbywa się

Na

zdjęciu:

jedno • lieznych sanaloriów w Jormale.
CAF-TA SS

o<;tawia j~
w
poclJła.rk u, esv
wprosł
na ulicę! Tak 00takż e
z małpami,

r&ltodylam!, lemoraikałnymi
.wadami.
l i I! policji zorcanizoialn. słuib~, która
'ę

wyłącsnie

tym

łowi
KWierz~b.
PO mlr.śeie na woł
dot.d .11ało się

i

IV,

kilka
ty,rysów,
krokOdyli. a na(m-k)

r
Hist-oria naj'bardrz.iej znaoeg-o
\1IZdirowu;ka mocskiego L-otwy
Ju,rmały lkzy sie od 1824 roku.
Ktll'()l"t rozciąl!a się na przestrum.! 30 kilometrów między
m-Ol"7.em a rzeką Lieliupe. Jest

to

właściwie

ki1ka

ośrodków

o nazwach wywod2ących się z
dawnych . wi06ek
rybackich.

mo,ły przynieść ocaleni.. T.ki konwój
m~ł płynąC tylko _ prędkośeu. ok. 5 mil na
dzinę. A wszystko wskazywało n. to, ie nieprzyjaciel ponowi atak większymi silami, aby dobić
łatwlI ofiarę. W tej sytuacji d.wódca konw.ju,
kontradmirał Carter, podjął ara.matyesnlł, ale
słusznll lIeey_ję.
Niszczyciel BMS .,F.resi,ht"
w~ł na ,wój pokład 1St marynarzy s kl'1lżow
nika i słneUł w jer:o irodek czw.rłłb ..tatniJ! tym r a _ .ncielskll - torpedę. Nie m.iD. Iłylo

ska, nie

'0-

. . iadnlł cenę aOllńeić• • by Niemcy op.nowali

.krę&. który mimo powaillydl aszkodsea a.cle
••chowywał pływalnoŚĆ. Po tym ancielskim ..cioIie luki" "EdiDbllq'h" przewrócił mę .tęllkll dl!
Ciry i ....mtł •• lIorz. Barentsa, .. odlqło5ei
ok. 1'1' mil morakic" . . .urmaii.ka. Ocaleni
moakowie jeco ..łqi powrócili" . .kładzie
Iliszesyeiel. ao teco
ccl1Jie ~ • al. . .
tYlD wiei. raDIlYdl, z....b otoesona troskli.a
opiekli • r.tbiedllej .,.zie .. P.larll .... W DÓinieJDym terminie przetransportowallo waysłkidl ao
Aur;lii.
LeiJlCC we wrak. na CłębokNd lU Dl lIIoto,
- naeowane na około ,. mln aolaró •• ai 31 lat
mu"o ezekał na ..tatenny fillał swer:o fatalIle,o w sklltkub transportu. Dopiero w 1981 , .
kll. w wynJk1l porozumienia brvtyjsko-railzieckieg., .n,lelska firma .,.Ja5son Marine lleeort'erics" podjęła próby wydobycia • dn. morza cel!lIe,o kruszcu.. Była t. bardzo trudna i skompllkowana operacja techniczna, ale zakończyła się
nJemal pełnym sukcesem, bowiem w wynik';l
podjętych jesienu. te~o roku prac .dzyskano as
5ł proc. zatopione~o złota. Pierwsz_ ~o sztabę
Wycią,nął • Cłębin 16 wrnśni. nurek John bsse.

.-n.. .

TADEUSZ S'l'ĘPlER
("Omnlpr_")

----------------------------------------

Wszy&tkil! położone są w So(JI5nowym lesie. w oobliw -plaży.
W 06t.atnich latach Ju,rmałę
intesywnle rozbudowano Obecnie jest tu około trzydziestu
san-at-oriów i tyle sam.o Qo...ów
wypoczynkowych. kiolk-a domów
pracy twórczej. oboz.y piOlllie'l'skje i
ie-Ie dacz.
Stałych
mieszkańców jest około 60 tys.
Oprócz stalvch gości z Rygi
Jurmala -przyjmuje co roku 250
tysięcy wczasowiczów z całego
Zwia.z,ku Radzieckiego. To dla
nich ~łównie zbooowa'llo sanal.oMa I domy wypoczyonlk awe a
także oawilony za.b! ~-owe I pija.Iole wód W Jurl1Ulle znajdują si.: źródła leczniczych wód
min eIIaol nvcb I borowiny, ale

goście Dr7.yjeżdżaill
111 także
dla w&-panloałeeo. !t-pecyficzneeo
klimatu nadbałtyckiego

Arcydzieło

Goi
nielegalnie wywiezione
J"e-d_ s
aajwiększyu
»'rallctaeo Goi .,Marldsa _

obiel

Saata
eras", o lłezceBllej w.rtości, __
.&alo IIlell!caJnie
wywlezioJle
•
HiszpaniL
Pł6tno znajduje się
prawdopodobnie w po ladanIu Jednego s
IODdydskleb bandlany dzieJ '!Słtt
ki, lub jest zdeponowane W baliku \II' SzwaJcarii.
DzIeło

to

zostało

wywiezione •

Hiszpanii p~ przemysłowca •
Majorki, AIItonlo Saorbla przypuszczalnie na Je~o Jaehde. Saorin, kUry na pr6tno
pr6bowal
je sprzeda~ muzeum w Los AD~es, zosIal
utrzymany w iU'~tyDle I Jest obeenJe prusIQ.eblWaJlY l I " " poUc1ę-

Na beczkę przeciwpożarową wskakuje .. Esesman" -).
- WlI swobodny. Iditie w Zes k paTtizanam bit' gieTmancew.
W tieczenije piati minut od naszego otjezda wychoditie iz tiUTmy. Nie zabyt': w tieczenije piati minut - powtarza
"Ponury" gwiżdże dwa razy na jednym z więziennych kluczy i na ten znak żołnierze grupy uderze niowej wycofują się
ku bramie. Na dz iedzińcu pozostaje czterdziestu więźniów, odczekując nakazane minuty.
ODSKOK
Trzydzieści metrów przed bramą więzienia stoi clęzarowy
ford "Montera". Silnik cicho pracuje. Przed chwilą za wielkimi wrotami zniknął opel. Właśnie zza muru dochodzi odgłos strzału. "Monter" przełyka gęstą ślinę. Obok niego dygoce
nerwowo "Pakunek". Za trzy minuty mają podjeChać pod bra_
mę·

W wąskim kręgu przyciemnionej latarni ulicznej wyrasta
pięc(u żandarmów. Idą równym, kołyszącym krokiem, krótkie
lwy bergmanów dźgają ciemność Są o pięćdziesiąt metrów
przed wozem.
- A żeby was ... - szepce "Pakunek".
- Weź klucz i właź pod wóz - glos "Montera" jest drewniany, beznamiętny.
Zolnierz wtula głowę , potem desperackim ruchem lapie klucz
i wypada z szoferki. Zandarmi otaczają już wóz. "Monter" podaje im ksią:iJkę wozu i rozkaz wyjazdu.
- W porządku. Dlaczego stoisz?
- Sprzęgło nie zwalnia. Pomocnik poprawia. No, długo tam
jeszcze? - krzyczy w stronę "Pakunka".
- Chwilkę , chwilkę - odpowiada chłopak.
Zan.darmi zaglądają pod samochód i przez chwnę rozmawiają
po niemiecku.
- Sp:esz się , a jeśli zaraz nie naprawIsz i zastanie cię póź-'
ny wieczór, nie jedź do B rześc ia. Cała szosa pod kontrolą sowieckich bandytów. Jeśli to coś poważnego, jedź do naszych
garaży, tam ci nareperują. Wiesz, gdzie to jest?
- Zapytam się - odpowiada zdenerwowany "Monter".
Zgodnie z harmonogramem ~cji już powinien podjeżdżać
pod bramę, a tu żandarm wyciąga kartkę, olówek i zaczyna
rysować drogę dojazdu. Na szczęśc i e "Pakunek" wylazi spod
wozu i "Monter" wrzuca pierwszy bieg. Wóz powoli rusza.
- Jakby ci się znowu zepsuło, to n ie jedź nigdzie, tylko do
naszych garaży! - krzyczy za nimi żandarm.
Przejeżdżają szybko przed więzieniem, a gdy żandarmi n!kną
w mroku, wstecznym biegiem cofają samochód na stanOWisko.
Niedaleko przed szkołą stoi kilkudziesięciu żołnie!,zy nieI?ieckich , wybierających się widocznie z przepustkami na miasto.
Do bramy w i ęziennej podchodzą co chwila· strawicy spieszący
na wieczorną zmianę. Trochę ich zapewne dziwi kolega na wartowni, który wpuszcza tyłka pojedynczo. N~raz pod ?ram~
podjeżdżają sanki z dwoma podchmielonYIl11 warto~nilt'ł1l?L
Obaj pchają się w furtkę jednocześnie. Powstaj«; ~lesza~1i~.
Woźnica sanek ciekawie przygląda się sprzeczce l mespokoJnIe
się w~rcL
. . '
- Wyjdź i każ mu się usunąć, bo tarasu~ wYJaz~ O~IOWl.
Tylko przytrzymaj go, aby nie o~.jechał i me na~oblł bigosu,
bo on coś za ciekawy. Przy OkaZJI otwórz skrzYl1lę poleca
..Pakunkowi" "Monter".
.. . .
Obaj strażnicy tymczasem zniknęh JUZ w furtce i "Monter"
obserwuje wycofujące się sprzed w ięzienia sanki.
I właśnie w tej chwili otwiera się brama. Wpra~ne ucho
rozróżnia wyraźnie pracę opla, Osobówka wyskakUje szybko
na ulicę - "MSZ" siedzi przy kierownicy, a w tyle trzech
nie znanych ludzi. To znaczy, ż.e się udało. Uf! Opel z wysokim gwizdem silnika zn ika na szosie prowadzącej do Brześ
cia i ostatnie co Monterowi" rzuca się w oczy, to przechył
wozu na lewą stro~ę - auto siedzi na tylnej oponie. Cholera!
Z bramy wybieg~ ,.Ponury", a za .ni.m sze~egiem żo.~n i ~rze
grupy uderzeniowe). Wskakują do cu~zarówkl. "Motor liczy
głośno:

-

Odin, dwa, tri, czetllre, piat'!
nikt nie wychodzi z bramy.
- Cholera, dwóch brakuje - denerwuje si-: ..Ponu~y".
.
Wreszcie są i ci ostatni. Mają klucze od bramy l chwU-:
majstrują przy zamku.
..
Zostawcie otwartą fuI1«-: dla ewakuaCJI pozostałych poleca dowódca.
Już

.} Istniejlł ai ~ztery wersje 00 dcl OIIOb! przema~ia}ącej do uwolllionych z eri i zCromadzollych n. dziedzi:6cu więzle~a - .. Pon~rY>"
117 swym meldunku podaje, że przemawiał "Ryks • ,.Mon~r
11trzymuje, że z relac}i ..Ponure,o" w samochod:r.ie w ezasle odskoku oraz późnie~zych opow lada:6 "Motora" wynikalo, ił przemawiał ,.Motor", ..Esesman" uś twierd:r.i, ~ ak~ptuje Czesław
Lowiński, jeden li więini6w - b. tamburmaJOr orkiestry 84 pp, te
przemawiał właśnie "Esesman". W załączonym meldunku. ~ ~G
AK znajdujemy stw ierdzenie, Jakoby po rosyjskU przemawlac rruał
sam "Ponury·. co nie jest wyklucrone, gdyż ..Ponury'" będąc prz~~
rok k-omendantem p<l5terunku policji na Wołyn iu (w 1937 r) do<;c
d-obrze poznał ten j~zyk. Istnie je różn ica zdań , która ma istot.ne
znaczen ie dotyczące czasu, jaki od skakująca grupa da~a .'\lwolru<:
nym n-a opuszczenie więzienia. Oten .. E se~ man" twier.dzl, z: . pol:Cl ~
ewakuować się w 5 m inut po odskoku grupy (ID h ecze1'UJe pla~l
minut), Low iński zaś utrzymu je, że czas ten okr eślon~ na 20 minut. Ten nie w yjaśniony do dziś szczeg6} miał zasadmcze znaczenie dla dalszego prze biegu wydarzeń na terenie więzienia.
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- o nie, taka chora to ona
jeszcze nie jest!

W FABRYCE

Panie kierowniku, dlaB. Czyż
czego taki maty wózek CtqgKtelce
nie aż trzech robotników?
DEFEKTY
Bo czwarty. panie d1lPani bardzo mi się porektorze. ma zwoLnienie ledoba. Nie widzę tych defekkarskie.
tów. o których pani wspomiW RESTAURACJI
M. Angelo
'lala w ogloszeni14 matrymoSkarżysko-Kam. niaLnym.
Jak sZ4nownem14 pan14
Defekty Bq w szkole. usmak14je ten bel$Zt1lk1
USŁUZNY
czą się.
Hm.. Jako fachowiec
P . Ku!imierskl
ItwłerdZ4m.
źe
to pierwszoGrzyb1l to sq w waszym
Warszawa
rzędny gat14flek.
le3ie?
Z ZASADY
- A to ~za1lown1l pan jest
- Sił. .q. Pan chce zrobi.
rzeźnikiem~
prezetlcik z: prawdziwków toA wy PoltlCll macie
- Nie. szewcem.
nier
śmieszne
obyczaje
14 was
P . L.
- Nie. tdciowe;.
niewiastll chodzq stale po
K ielce
- A, to ł ..szatan1l" też Hę prawej stronie ...
trafiai4- A w ParyŹ14?
PAMIĄTKA
M. Cymerya
- W ParllŹ14 chodzq zawsze
Starachowice po tej stronie, po które; sq
W tym medalionie ma
wystawy.
pani zapewne jakąś pamiątkę.
W KWIACIARNI
J. Antkiewicz
Tak. włosV mego męża.
Kielce
- Przecie ż on Żl/jel
Proszę wiqzankę
kwiaAle włosów ju.ż n i e ma. tów... i żeby byty ladne. bo
Nagrodę za najlepszą. nato dla chorej narzeczonej.
szym·zdaniem. anegdotę otrzllZ. Szczodry
Mam piękne róże. wiq- muje w tym tygodniu p. P.
Pionki
zanka zc 200 zloty ch.
Kuśmierski z: Warszawv.

Wirokrzyżówka

hasłem) nr

(z

177

szczęśliwą

Pod

września

Od 11 do 17

gwiazdą

51 -1
I) wO'
lal n

1983 roku,

Za ten minihoro5kop nie bienern, żadnej odpowiedzialności.
To dzieło a$trologó•• Możem, jedrnie powiedzieć
chcecie,
to pneczyta;cie.
KOZloaouc:

"ciąl

kim
Ji\kj"

rowa
nL'R~

(w. U..l',,~a.I.,

Zoprz"tnlj .w6j umvsl s,.,owa",I. klóre nie. mooą bllĆ nadoi lekcewatane. ZoslORÓW ,Ię te no6Qlbuł jencze lmlenlt w t ręQu spraw zowodowyc1l. w jOkl
spos6b wzmocnić .... te.z SW" dotvcllczoso'ORt pozvcję. Wspólczując Inn\lłll . nie
zawsze .. a lo zasl"llujqcvm. ulrUClnlOsz nlepolrzebn'" swe wlas"" tvcle. CI z Wo .
kl6rzV "'_III c:lę W dnlodl od 6 d" 9 slllClnlo I S" jeszcle .Ionu wotneo;,o. po'
do..I zosIon" pod kOftlec tygodnia próbie cle,pllwokl I prowdońiówno~CI. 1'0'
ne'WOWOllIe .. IcteQo nie zmieni w tvno względlle. osobu z klóryml Jesle~ w .,,'
lekIoclI clKq Clę lpfowdzR:. bo "le cllcą po prosIu kupo wać .. kolo w WOł ku
WODMI1I ( .... zl.I-II.'"
NodcłIodz.ący lyd>:Ie" zapowiada się dla wielu z Was bordlo pomllślnle. NI
mol kotd. dlleA przyniesie mile rOlClOrawonle. Za skoc>: w Iych dniach sw ego
porlnero drobnym choclolby upominkiem. Zaslulyl na lo .wą zdecydowon" po,·
lawą w spraWie. kIMa orazllo wllbuchem powotneo;,o konfllUu. NleklMlV z WOI.
a szczególnie ludlle mlodzl. urodzeni W lalach 195~1956 spo",ają stę w nCl
bll1szllCh dnlo<:h z pomocą w uflecrywlslnlenlu sw~ .." plonów zowodowUCh. p,.
wodzenie w sprawoclI sercowych przed tymi z Was. lud!ml mIodymi. klMZY nie
rozmieniają no drobne SWllch UClUĆ . Porlner bordzo lO .oble ceni I W zasadzie
nic ni", SIal no pn:eslkodzle W zawarciu lwlązku maIżeńskiego.
aYBY ( ... 1'.II-2...
5q sprawy. z Iołór mI lUlka Jlte wlo.nym przekonaniu nie mote .. sobie po,odzlć . Zopomlflo.. leonot o Iym. te przy .IInel wall możesz pomuślnle rozslrlq~·
nać 4ręczące Clę sprawu. Pomięto). że cHcle<: lo móc I W pożvclu I1IOlże n·
.klm nleklórych z Was oabrzmloto kanIlIkIowa syluacja albowiem uwatosz. "
we wsz s",lch ,prawach "'clę masz tylko Ty I nlkl Inny . Myli" się po stok,o
I leŚII lekcewotyl będziesz zdanie portne",. zburzysl to wszystko co w wlelk «
miłości budowaliŚcie w.pólnle. 1~lewqkluczone k onlllkly w pracy zawodowel. D'
pÓki nie wypowiesz jasno I glośno co leży CI no sercu. dopólU la wsze będzi e>
przeq",ny.
B.a. M (ar. 21.lIt-H.lV)
W nodchodlącym Iygodnlu nie podelmul zby wielu sprow prywatnych. Colo
sWQ uwagę skoncenlruj no spraWaCh zawodowych. tym bordziel. te woslotn im
okre"e przetotenl I wspólprocownlcy molą do Ciebie zbyl Wiele uwag za nlezłlyl
solidne- wykonywanie swych obowiązkÓW . Korzystne p,opozycje w >prawach lO'
wodowvch powinny być slorGnnle przeanalizowane przez l udzi m:odych. urodzo·
nych w lotach 1957-1960. Trudnieisze I bardziej odpoWiedzialne obowiązki wiO'
LaĆ stę będą lokie le znaczną poprawą syluacll malerlolnel. Nie liczcie p,ze'o
no wIe litą wygraną. chociaż I loko nie lesl wykluczono. liczcie no wIosną. SO'
IIdną procą pomnażalącą Wasze zo.oby w sakiewce.
BYI( (ar. 21 .IV-H.V)
W nadchodzący .. Iygodnlu nie rozpoczynajcie niczego nowego. Skoncenlrule l •
colą swa uwooę M
dokończeniu rozpoczęlych zadań produkcylnqch.
W
ty cN
prywalnych zaslosuJcle w najblltszym okresie
lę
.omą
zasadę.
Łopan "
dziesięciu
srok za ogon końclY się zazwyczaJ niepowodzeniem. W " ..
lawie tygodnia zdorzv się korzystrra okazJa do zrealizowania lednego z marzen
NIe wahajcie się oni no Chwilę. przySlapcle do dzlalanla. MIodzl. urodzenI w 1"loch I 958-l 961 • klÓrzy nie chcą uSląplĆ l>'Irlnero'.' ni no ~ro~ nie llSzcza .w~ '
plonów. Parlner nie mo zamiaru być II tylko I "'!I'ączn'e wykonawcq Wosz y
zamiarów.
IILt~MI~T4 (ur. 21.V-21.Vt)
Niektórzy z Was. n!etw'odon,' nawet lego. wykazulą .po:e skianności do prz'
sodneqo Iraktowanlo nleklórych spraw I przeceniania wlasnym mailIwoścI. P'l
cenianie wla.nqch sil I zdOlności Drowadzl czo:sto do nlezb'Jt trolnych decy'
We wszelkich plonach zawodowych I prywolnych lepieJ wzlQĆ oprowkę na. ew p
lualnaść niepoWOdzeń . Sprawo. klórel nie chcloleś 'ub nie mag leś zotatwlć zgO"
nfe z t'lclenfetn Dortnero obrzmiewa I !eśH nie zmienisz ~wego stonowlsk:o, gf n •
zl CI dlugolrwaly konIlIkI. SIresy przed tymi z ludzi miodych. ufodzanllcb w lo·
tach 1957-1959. klÓn:y zbyt pewni siebie lic zyli na to. ze porlner zookceplu,<
w pelnl Ich tadanlo. Nle.lely. lok się nie SIanie.
U.I( (ur. n .vl-u VII)
Ważne wydorl""'a . <IMe w najbllż.zych dniach lowarz'•• zyć będą tyci. wle'u
z Was. potraktujcie z colQ powagą. Nie lekceważcie nojd,obnlelszego nowe'
szczegółu. bo w przeCIwnym rozle ptany Wasze lostonQ tok pokrzut:owone. ze
Irudno będzie znaletć rozsądne wYlścle . Morzenia wielu ludzi miodych. le wy ·'
nlone. są do spelnlenla. Ich urzeczywistnienie za leż y jednak od Wo. samych.
Waszej solidne). zaollgotowonel procy. "Ile oglądalcie się na rodziców. bo Im
let nltt nie przydlo<hll z pomocQ. Mtodzl. obalętnie no wiek I pleć. stanu WO
nego. spalkaJII wkrótce osobę. l którq wa,lo będzie związać no trwole .we doiSl '
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LEW (lir. 2l.VII-21.VIII)
Tydzień raczej burzllwl/. niespokojny. Ze w.zystklch niemal stron zgtoszone bę
dą prelensje pod adresem wielu z Was. przede wszy.tklm tych. którzy wszy s" '
Oro najwyzszo. abyśc'>
I W,zY'",lm "bleculq o z niczego się nie wYWląlU,ą .
się zolęli no oerlo walnymi sprawom I rodzinnymi
Nie oborc<tajcle wnySlkl m '
ObowIązkami

Po prawidłowym r . .wil\uni. wirekrzyiiwki
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_desłać jako ronrilłlUOoie zadsnia.
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z: ZfłaC7.l)ł1ylłł,
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wpC.u zeg
A} r!\doŚĆ. 1Idecha.
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odry. E) ubó.~lwieW , F. (}is' n
(juru.k.
(t005-1m"
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Gl (}rzyjemnGśC, rozrywk~. H)
karierowicz:,
iłWOO lłO(ijęci
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L)
spr wdziaR
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WŚl'OO uCEni')w w klasie, M) ~
mocni~ praktykant.
N) rocz.-

nik uw. rahcy rt,kut, z daneJ dZ'e<łE.łty Iłauki LUG ~tułu..
O) rodul -cz plti nGswnej cbww e J prze>: Zydl)w. P) Uldoy Z8by lRk E Krakow , R) pOI tOl&n el.ka
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duch. widziddlo. 15) f chowiec
Cłd
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cenoym fu Łt·ze. t1) \.łuszcz roś
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pa..."yhc D.,.I~i:r po
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POZIOMO: stanej'" kal}U~ta.
blaga. portier. płaza.
lamoa,
SpilOl!:, rozmiar.
je<łyuak.
Ttiaaa.
kr zanka.
m kam,
hadzk • iwl tor. rEch::. tard jk • borowik,
ak; er. pomidor, atlas. mięcEak. l rw • alopata. kolor. rysunek. zastawa.
PIONOWO:
porut. adresat.
chtnma. "braz:jll. Kasandr . kanllonlt]. kop,ul<: . pta $zr.~.
tadwu. aktorka. arnua. .lkeJ • ltaw • nazw.
ł wo.
mado.
kroki. ma.rka.
7. kr~ tk ~. klduZ:lIla, tapIcer. Ponoulus. dederon. jarmark, brak n:. rolmops,
wy . tawa. Kal'zaw
Rozw gł. "Kte ma om ze
IIZkt... nie nUCili
1.4z. 0mien.~mi".

WYQlOno worze lic'
bowej lub w lot 10'ltu dllolO
ler.,," flO,kOl k. ale nie licz. te wIelko lottlI"
o • ...,z""'e w sprowoch ",IIo ... ucll ,.,led wieloma fudtnoł '"
c zello Re Ciebie
dymi. SI......
ulOdzonllMl w dniach od IZ 00 11
ldzler"",O Wkr6łce po
flOCie pew~ o~. z ktM" WOl'I. odowo(: swe long tyclO_. ""'" ~lcle
owy
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NAGRODY:
W
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po"nero. Ludzie mlodll. urodz"'" w lotoch.1956-1960 .koncentrowo
powinni w 1!ICh Iłnloch uwagę no sprawach . które toczą "ę obok nich. o k'ó,
nie 00'1""901'1.
rzegopl""'e Slans Owon u W procu zawodowej lo skazonI>
.omego sIebIe na bezwarunkowq kapitulację wobec plOl)Ów tyclowych.
P.NM. (at. 24..VIII-Z3.11C)
Wiele ldorze~ dzieląclIch .Ię pozo Twoi.. ",tejscem rOCIl wpIlIWO ulemn'" no
Twe samopoczucie. denerwule Clę. Od Clebte je dAał< lale y wllP'enlenle z zyc"
tego wszysl.'ego co nie tU'ko Tobie. ale I -U'" przeszkadza. W wiei .. d_a"
d\lsltuslCl z porlnerem no rÓln",ce Was dotychczas podel~le dO >praw WllchO .... nie rodz"'" zOkońClUtV się pootll"nle. K10~ Jeonok musi
flynalmnlej clę~lo,, '
pólść .... ustęp.t .... Lud,'e mlodzl. urodzeni wlotoCII 195&-1961 powln.I Wfst"'"
goć się w nOjblt,szll'" okresie podejmo .. anlo ~hopnuch. nie ,.,zefllyślonlJCłl decllzll W .prowaclI
gWO"'lIch. Itozsqoe« nousl wtląt liMę nad
IROCJOMl.
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51-ldn ia d zi ś LIZ TAYLOR nadal pozostaje iY WIł l e gendą Hol I) wood u . Niezapomniana Kleopa !ra ze srebrnego ek r anu, od dwocb
la! m e n a k ręcI ła wpraw dzie ż adn ego f, lmu, ale za to odnosi
"riąi n ow e sukcesy na sł ynnyc h scen a cb B r oa dwa y u . Po w .el ,
kim szla g ie rze, j a k im
byl o nowo j orsk: e przedstaw ien ie "M:.ue
Ii~ki", gr ać bę d zie w " P rywatny m życiu " we dług szt uki
Noela
eowarda. P a r t nerem Liz bt:dz:e jej eksm a ł ż o ne k, RICH AR D
Jll'RTON.
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W Hollywood Liz slynie jed przede
wszystkIm
l.e
S\I ycb
fmansowycb
i
miłos
ny'-b szalenstw To.eż nic dziwnlgo, że Jej ósme JUŻ z Kolei
malżeóstwo,
z
meksykańsKiClI
adw okatem Vict orem Gonzalelem
L Ułlą, zajmuje
pocze~ne
IflleJsce we wszystkicb kronIkach tQWarzyskich. Ci. k:orzv
dl.wili się temu wyborow ,. .r
nym ali
należytą
odprawę .
"Nikt ni e przeszk od zi m i ko,
lhać
mężczyznę,
któr ego wy DJ"

brałam!"

oznajmiła

ze

zloscią
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Drugi mąż Liz, n;eżyjący jUL
'.orni k angielski, Mich ael Wił 
ding napisał wspomnienia , «tort opublikowane
teraz>laly się sensacją na rynku amery kanskim.
WspomiraaJąc
,\I e
małżeństwo
z gw iazd ą,
W Id ing wyznaje, że juz pierwsago wieczoru spędzonego w
wówtowa rzystwie 19-1etniej
rzas Liz stał się jej zdobyczą
~Lm o swych
40 lat, Wildi'I: ,
o.:zarowany jej urodą i wdzię
k·em. nie był w stanie zrobić
p.erwszego kroku. Ostateczn:e
o Liz kazała mu się zapro~ić
Ja kolację, a następnie oświaJ 
•. )'Ia mu się.

ty c~.

niesamowitą

lapon l•
N 1)<)-

fur i ę.

Nazywała

go w tedy
przeklę ty m
Anglikiem i krzyc zała , że gdyby mu
oznajmiła,
że
ma kochanka,
zaprosilby go pe wn ie na her-

morz eń

'w

Wilding, który miał z Liz
Taylor awócn ,ynow (Mich ae.a
II oward a w 1953 I Cilr.~ top hera
Edward a w 1~55 r.) tWIerdZI, IŻ
gdy IdZIe o milose i plenląd-'e,
Jest to kobieta n l ena~ycona Na
Jednym l pl zy )ęc. na k LOre w stali obOle za proszeni, L1Z llV\,' lesila
s:ę
na sZyi kelnera,
młodego :hlopea, z którym tanczyła ~ak b:isk o, aż 5 ! ę bleaaK
zaw5tydził. Po czym wl'Oclła do
stol ik a. przy klorym
MiChael
rozmawiał z przy Jaclołmi I 0świadczyła, że J eśli mąL me bę
dzie się nią za j mował, to weż
mle sob'e tamtego chlopca. Innym znow razem. gdy Jak LO
mial w zwyczaju rOLw :ązywał
krzyżowki
po snladaniu, Liz
wydarła mu KrzYLówkę z ręKi
i wrzuciła do ognta, a następ
nie kazala mu dowiesc. ze Jest
mężczyzną.
"Nie rZucam się
nigdy n a histeryczki" - odrzekł
z iście ang i el $ką flegmą mał
żonek. " Zawsze kochalem
Llz
- konkluduje W ilding - ale
tego ranka zd ałem sob ie spraw ę, że coraz
II'udniej będzie
żyli :I t~ g o r~c~
jak wuł k an
plotk arze holko b ietą". Znani
lywoodzcy
t wier'dzili, że za
sprawą nienasyc on ego
apetytu
seksualnego Liz Taylor, Jej
trzeci z kołei mąż, Mike T odd,
z premedytacją pch ał Ją w ramiona innych m<::l.czyzn, aby
móc spędzić kilka s pokojnych
nocy.
W związku z tym, Mi chaEl
wspomina, że aby go podniecić,
Liz wszczynała kłótn:e o byle
co, gdy jednak on zachowywał
kamienny spokój, wpadała w
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Liz bała się za W$ze sytuac ji,
gdy miala kogos o coś prosie.
.. Kiedyś wspomina Michael
Wilding - na początku naszego małieńsl wa, musiała poprol> ić swych szefów o zaliczkę na
urządzenie wy!>tawnej rezydencji, którą wybrała. B) la wowczas w c iąży. Mimo że UZ) skała to,
czego chciała, wróciła
pełna oburzenia, gdyż dano jej
do zr ozumienia, że powinna
kręcić filmy, a nie rodz:ć dzie-
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P ierwsze trzy lata
małżeń
s tw a opisuje Michael Wilding
jako najp ię kniejsze :
"Wyle"iwaliŚD)Y się w
lóżk u i wyda"" aliśmy pien:ądze, j ak
pi j ani
marynarze" •
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E. Tay !or

R . Burlon.
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<.,Om nipress")

Kolt'kcja zabytkowych szkieł

z XVII-XX wieku
w Muzeum Narodowym

w Kielcach

Fol. H . P itC7.ul

W·kom Bractwa św. aurvcego
(część

pierwsza)

przez
J nie p rzeniesi()fl!l
do

e d n ą z na j ba rdziej pop u);un ycb m etod
:r.dobie n ia szk ł a,
zastos ow a n ą
W łoc h ó w w e poce re n esa n u , a n astęp
pÓłnoc n ej
E uro py, b y ł a tec hnika
sz k ł a emalio wanego. Po wierzc h nię n aczyń ma łowano far bami
kryjącymi opalowymi otrzymy\\'an~ mi przez m ieszanie
łat w o

t o pliwego m ielonego szk ła z b a r wiącym i tl e nk a mi m et a li, a
wyp a la no w niskieh t e mper aturach.

Szczególną popularność
zyskała
terhn:ka w krajach
n iemieck iego v-bsza ru języko
wego. Naczyn'ia o r6żnorod

ta

nym przeznacze n 'u, jak flasze, butle do wma, piwa, sz.klanice, zdobiono motywami heraldycznymi,
panopliowymi,
częs to w izerunkami i
inicjałami wład(:ów. Pvja wiały się
t e maty b :blijne. m , tolo-g i cz11e,
a także sceny rodzajowe. Towarzyszyły Lm często okoJ.cznościowe Inskrypcje. W
\I\.-:ę
kswści krajow, jak w Polsce,
Czechach, techn ik ę tę
tosowanv od XVI do pocz.ątkĆ1w
wieku XVIII, natomast w
N :emczech tradyCje by ły zna czn:e dł uż.s,ze i s i ęgał y w głąb
XIX wieku.
Szczególny m wytworem ep-J,
k i późnego renesansu i wczesnego ba:-o-ku byJy wy sok.e cyLnd ryczne sz.klan:ce o n,e-:o
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sceny hilltOTlIczne - pnede wl2y.tkim ba - byłabl/ znacznie pf'2l/da :niE'j.za ani ~e li tl/lko
taHltl/ka. W Skandllnawii p1'odukcja ta jest tCeT'balne lekcj~ przllspo.obienia do żl/cta VI
na10bojętnieja:za, bez znakow IZcze"ólnllch, f'(xLzinie.
(ta w)
ale i bez IZcze"ólnej popula,.noici, mimo po- - r ,
_ _ _ _ _ ~.,~..
np• •• _
tCszechnej dostępności wlzelkich form, (> ,e. budownicż!iwq sko/q świadczeń gospodor
rodzinnllch. Obecnie jednak wyodrębnił &ię filmów po,.no pr%ez poTnO-lhoPII C%II I ' mel ioracj i.
ki i budżetu no cele ochron
• tego zespolI', Itał się niejako autonomicz- na żIIWO. W tl/m krę"u kulturowIIm ~rezvd iu m WRN
środowisko, nad skuteczności
ny, ale nie ma ,eszcze nowe; kultuTlI .ek- .prawq n aturalną, że człowiek, ktÓTII ( sekretarz KW
slosowonio
dotychczosowyc
lua lne;. Jeśli kiedllś ,.olę edukaclljnq w Ife- kTe.ie młodoici korzllatał % .ek.u na s.P rus, przewodniwielkości kor
op/ot. Trzeb
r.e sekau pełniła rodzina, to dzisiaj już ona daż, sta;e lię pr%l/kładnllm ojcem ,.oa Kn~' sxtof Sx,"w,ówmez usprowmc slolyslykę
!Ile wll.ta,.c%a. Choćbl/ z te"o wz"lędu, że i prezentuje 1.0 nie; tradllcY1fl1l model Wł . radomski pIk
i
llcia
.ek.ualne"o
...
Takie
U'lItuowa"ie
se,,_~ki.
(wl
m
)
plonowanie
ochrony
środowisk
Jl'zuułoić kultu"lI sekaualne; należll wiqzac:
z etllkq wza]emnllch kontaktów międzlI ludź IDI/płllw'a w pewne; miene z te"o, że t
mi. Ponadto młodzież wcale nie oczekuje od kultune . kandll1lawakiej bllł on zawsze doś----------------------4l
rOdziców, bil pTZekazllwali je; Iwojq wie - jawnll. C-.) W tej chwili do p1"zll;ęcia pYr
anął
w
pIc>Pojawienie si
w
zranka('
d'ę O lekrie (z.relztq bardzo problematliczponió,ł
~mj(-rc .
Formuły l
ma proste uu. " .. d
Ii'!). Bardzie; daje alę posłuch rówieinikom,
.-a'lI,dł.
'LA!
"
HonJlienie.
a~" iato ... m
którŻII na o"ół majq na ten temat dość P"IIę na plln: łat x
amochodowym
tr"-a 2,at'ie;
lIlit llwne wiadomości. WlItworzllla alę więc
.lly 1.
walk.. konkurem·y jna.
Kaid
lUka, które" niestetll, nie \DI/pelnia jeszcze
l ~k oła. Wp,.awdzie problematyka leksual~
z .... ycięstwo w wysdcacb
jt-8
.980 r. japon~ka
ob.eC1la je.t tv Polsce od lat w prasiE', tele5, nonimem
jako~'i
firmy,
a
)wiła
1)()1l4)'" nie
"'tzji i kinie, ale nie może to zastqpić 1'21.'prudeż
każdy
"'y"dr
jt-<.t
u:
do lej kan kutfłne; nauki w ukole. Nie Ipełniq te; ,.oli
tra n,mi to ... any pnex około 6(l
również przenika;qce do mlodzieży wlldawsiet.-i telev.-izy jnl'ch, więc o leJ}szą reklamę trudno. Sla,., Ita zaIllCtwa pOTnO"T'ajiczne ("świe",zC%lIki"), ktÓ1'e
IP1'2l1;a;q T'aczej wypoczonemu spojTZeniu na
tEom jest poważna . Olate.:o tO' "
I~ aPTawl/. nie mówiqe już o ich amo,.alne; blematl/ki lekau", takiej formie nie;
wielkie sumy inw~tuje i
lITonie .
mil zupelnu p1'zl/"otowani. Jedlinie "
popra .... ienie
O"iąl:nięe
J)Ojaz
. eZll '" te; IlItuacji możemy .obie pozwo- "ruplI - m4jqce ul.'Sztq ID .~.ób półle"m
tlów wy<Ci~o ... Y('h, "hOl'iaż ni
hć na prezentowanie w kinach ehoćbll p61- kontakt z te"o typu produkCJq - mOgj
UlW!Zt' ~ą one mot:ły zna
J>o:"n0",.aficznych filmów? Na ten temat mó- Jliebezpieczeww kOT<!lIltat :I niej bez
lt'Żć Ul"to<owanie
w
.
d d
~I/a '" wllwiadzie dla "Filmu" .ocjolo", doc. niczeń. Jelt to jednak ba,.dzo wqski
"cywI1Jlych",
pr dultowan ,
ginel".
~a J4>dnak
o ~
• MaTia TT'awimka:
S€ryjnil'. Chodzi główni'" o zdy
Nu pozostaje nam zatem nic in"e bryt!~l{Jego
konJe ,,zadalam lobie trud obejrzenia w Tóinllch
namizowanie obrolów w h .. n
dotlIchczas
.0fH'Jalnte wy~lę
'Il,ach EUT'OPll przykladów ,.odzime; p1'0- znacznie ue",zlIm niż
tllu <amOi·hodami. Japcól'zY lY
fIr,?,,~
nteUlI ..zna,
clukCji porno"raficznej i Itarałam lię :za ob- wprowadzić edukację e,.otllcznq dl
tak sprzf'<laja 'we wozy na ra
:"!V?wać I wl/chwycić pewne prawidlo- po,.adni i innI/ch o.,.odków dutbll pDda J{-sl Jej ){'dyłym i;wipril'. ale wina{' ,,!dz.
Ba,.dzo
pomocne
bUllIbIl
tu
filml/
;orem.
.
POjazdy
są
"°a,cl. We Wlolzech na pnllklad filmIl po,.ŻP i ta for ma rel< lumy
moz
w
'1lrttkl V 6 o
ich p1"ezentac;a łqczq .ię aciile ze .pTZe- we "a t_ temat, takie ;ak np. z.
"I! Iln przyda.'.
z J.>Odw~ Inym
d flZą 'eksu. Kina znajdu;q .ię często obok niemiecka .. Hel"a", wlllwietlana w pŚ".
'" polowie lat riedemdzFł"orl'm,
a O'ihll::lJ'l
1D0rCÓ\D, a w ich okolłclI ",ksem tv fo,.mie kinach
PIOTR KUMA ZEWSK
JlrClatl/tuc;i kupczą autene,.zll. W RFN sek. P r ezeJltGl!ja takich filmów (trzeba' M.
: l.'lmach porno łqczU rię często z pnemo- piu\D zrealizować), połqczona z
CI I "wałtem.. TowaTZUlzq mu 'al-że ezę.t. nem Hluuologa. pal/cholo". «:zll
ie od dziś wiadomo, że kultura ('TOtllC%na w Pulsce znajduje się< na bar'łzo niskim poziomie. Niegdllś erotl/zm
nie tlllko u nas łqczyl się ściśle z
d,icielstwem, należał do zespołu wartości
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Potrzebna
edukacja
seksualna
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szc:szych stopkach (gładkich
lub karbowanych) nazywane
w N iemczech "wilkomami", a
w Polsce "szklanicami godowymi". Zamaw.aoo byly prz.e:z.
ceChy, b ractwa i o . gan , zacje
m lejsk:e, a sluiyły dv p ic'.a piwa w czas.e różnych uroczystości
cechowych.
Pow ierz..
chn.ę \\'il komów zdobiły cu:;;to
sceny
rel.g:jne,
'Ą':zerunki
śW. ęt ych, np. patronów dane go
rzem:osla, emblematy cechowe, odpow.edn:e nap.sy i daty. Dobrym p rzYKJa d em mvże
b) Ć Lakup.o-n) w b ..e-~ącym ro ku w. łkom B :-actwa św. Mauryce go w Magdeb,ugu.
J est t0 wysokie, bo Lcz.ą:e
30 cm, nac-'yn;e cyl!ndryczne
o n,eznacznym ro z.,;zerZCnl U w
partii środkowej, z lekko zaznacz.onym z.grublen.em sw pkL Sc:.a nk.! naczynia wypełni a 
ją ulożone w
d \\' óch pasac h
ba:wne szlachecK.e kartu.sze
herbowe w bogatych labrowych obra m ierllach. Poś rodk u
gornego pasa postać św. Ma urycego pr ze<:lst aw ionego jak"
Murzyn
w
rcnesanSQ\\ ej
zbroi, stojącego obok tarczy %
dwugłowym o:'łem cesa r skim
i trzymającego drzewce białe
go sztandaru z czerwony m
kr zy Le m (sy mbol m~zeństwa).
Powyżej napiS .,S. MaUritius".
Obok jesz.cze t rzy, 'N doJnym
pas.e cztery rOLbudowane motywy h eraldycz.ne , powyżej nazw:ska o.sób i nazwy funkcji
pełniollych Pl zez nie w bract-,,\·ie. K r awędź gÓr11ą i dolną
oraz parWę środkową obiega
pas tz\\'. ka r p ie j
łuski
na
zJvt) m Ue. lamowanej podw6jnym: rzędami b i ałych i błęki 
tnych perełek. W dn:e sudan.cy w;doczne w y datne stoż
kowate wgł~b:enie wchodzą
ce znaczne w głąb naczynia..
O dalszych szcze.gółacll w
następny m odc ;n ku . ~1: inI mu
l.eclm" La tydł.,eń.
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zn.d.' .. ..~kinie Mao
-tu Oj;.

Acmia

lat
T.e·

Radziecka

wy z .... liła Bul~arię.
Ułł
r. Zakończyła
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1554 r. -

Car R .... ji. AIe .... y.
prry-st pił d.. wojny z Pol'k"
i k,;. ...ojska zajęł, Sm..
leu .. k.
ll.lX.
lt7J r.
W Chile dokonaOB wojskowego l!amacbu sta-

APTBK:I Dy1;UIłNB nr .-łOl
ul. Buct:ka :17tH, nr .-łOI ul.
Sienkiewicza Ji.
Perad.;e dyiur .. j""e: dla dZieci
I
dorocłych
ul. Pocieszka 11
(Przychodnia Rejonow.) w godz.
17-21 W nieddelę _14, StoIra to logiczna ul. Pocieszka 11 w
w god". 17-!1. Od godz. 7 w nie·
d!:ielę
każdą

do

i

l!am8rdewaoe

S3lvad.ra Allende.
1!H4 r. - Wojska merykań
p&d Trpwirem

wkreczyłv

os
terytorium
Nif"mie-e ltlUerowsk;ch.
.,;12 r. Na terytoriunl
Ct"echosłow c ,ii,
w k taatro~~ie
lotnic"ej z!;inęli
Fr. ~wirl<o
l St. W.gura.
1_ r. - Uroddl alę D. B.
L wr.....,e. pisarz brytyj"ki.

sobotę

sołej

Kielce
TI':AT&
Ino. S. Zeł'om"klege II .IX. "Odj)l'awa poslów greckich" - g.
18. (Zamek.
KINA
."RemanticaH - ~l1.rx:. - "Penajd p n. Latt.-.'.. pol . kol . I.
U, g. 1.45, U .l, 17 . . . . . Walka O
oglel·. .. - kanad.
n. kol. I. la,
.. Wej :ci~

'I.

Smok ., - USA., pan. kOI . I.
g . Ii, II I 2ł. Ił . nc . - .. WejścIe
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ŚWI
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11 I li lt.I K. - .. Jak
lem U wOjnę ś Wlalow
I cz. g. 9, U , 14. zestaw bajek
- kol. ~. 11 . ,.Wej,.cie Smoka" g. li, II I !II.
..StudYJne" - _1O .lX. - .. Sw,adectwo urod7.enoa" - pol. I. 15,
g. 15. 11 I U. 11.IK.
"Pt"ki
ptakom" - pol. I. 1!, g. 15, 17 i
-

rozpę

n.

.. kalka" - ~ll .IX . - .. W' elka maJówka" - p I. 1<01. I. 15.
g 1538, 1738 i 19.1e. II IX. - dodatkow
- 7.p,Ław ba jek - pol.
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TEATR POWSZECIłNY
..... .laDa Ko<:bLO.ow&1...~c.
.. p..,yj ciel w esołego
d ,a bla " - K. Makuszyńsk..iego g . 17.
KINA

PROGRAM LOKALNY
17.05
Dziennik
17.1!
Piosenk
tygodnia
17.15
"W ludowych
rytmach"
17.31
,.Wokół
spraw nasze go Siołu" - aud. A .
DąbrOWSkiego 17. 5 Polska muzyka młodzieżowa (stereol 1'.05 .,Zapis ki o umarłej nadziei" - aud.
Zb. FI\{rowic",a - aud. lIrchiwal":
n II.!S Skrót dziennika I piosenk
na pożegnanie .

I-U .IX. -

"Bałtyk" sŁany

mIenne

9--1 l. [X.

-

"Od-

ŚW'8dom~Cl"

USA, kOl. l. 15. g . j, 13 I n .li.
,.Walłta
(}
ogień"
kanad.
p .. n . kol. I. II, g . H, 15.15 l 111.45.
•.PnyJ!lŹó" ~H . IX. .. Nie
zaznasz spokoju" - pol. kol.. I.
li, g . t .•• 17 .• l 11.• .
~'.IX .

-

_....

góry nogami" - pol . kol.. I. n,
g . " 11 I U . ..Sąs.edu·' - pol. 1.
15, g. 15. • I II. lI .IX. Zestaw
.'? i~.L,;o· ~l ...k'l1.v!;. I.!" '!!_.UJ·

PROGłlA"
,

27'

33.

R

zWI~z~nla

wlriłkcs)'z9wk,

pr e"ył c u-:.I ..z y pold .. dre~ru
re4.h k cjj ..EO'
wył~~nie
n
k .utat'h pocztowych w terallledmiu dni od d ,ty niniej'''I!:'O numer.. .
Pomięd7y pr,"id".""e odpowiedli
rl\"I.'''J;t'
ie: 2 nagrody Ii."i-\ik.) we. K u-

I",.

..

. TELEWIZJA"

uDo

runa. 12) mMe
być górzysty,
13) grupa ludzi wyróżniając
su: cz"nu, 14. imię Wleucza,
18) rózga,. 19) moze
YĆ pł'z,,
da tna
zy ką pu~h. 2()) c u kroWY.
25)
odauaaa aloLcopow
tlenu. 26) roiliany kaz zdroWla,
kurOł't l'! molem,
28)
warown" obóz Koz ków zap&l"O.,>kich. ~ oszukaócze prze4_
' lęWzl ęcie,
ro~lJ.Ra z rodziny
dyniow ty'·h.
J4)
harceno2
aloo m a rynars ka
PIONOWO . l) ry ba
łodkowodn , 2) eglpslU bóg Teb. 3)
grają D.a nim tenisi' i. 1) dzIUra, S) rodzaj balkont.t, !ij dla
p6J zdów
mechanicznyrh,
10'
ducb. widz llh1łG, 15) fac h wiec
od okularow, 16' s..ak dr plezny E rodl!1ny ta H"()watyc~
cennym fu Łt·ze. 17) t.tuszcz roś.
llORy. 21) włókno otrzymywaue
z ltsri a g awy, ~ f}t'łz k, p'erwotnb.k z grOlIl dl" korzenionÓŻek. 23) indyjski Pl .... iVIz. '4.
ławlc~, m.ellzn
Ul rzec...
~ Il
nk.r literack..
I)
dZlt~lnlc
W,nz"wv, 1/ luŁt'r ł

.

APTEKA DYZURN A: nr !9-O71
ul. Starokunowsk 1fT.
POSTO.II': TAKSOWEK.: pl. Wolności
5:17-9%,
ul.
lenklewicza

46"-3'ł .

Radom

Niedziela -

"Hutl'li"''' - ł-ll . lK.
..Stefan
Luchian" - rum. kol. I. 15, g.
15.38. .. Anna I wampir" - pol. kol.
l. II. g. 11 . • i 11.38. n.1X. - d~
datkowo - zestaw bajek - kol..
g. Ił.
HPn:ed.wnlk N
1*-ll.IX. zagubion
MleczY''' - wt. kol.
i'. 18, 'g. n I Ił. l1.IX. - dod ..
kow~ restaw bajek - pol. kol.
g.
I
.
.
,.zona" - '.IX. - "SpojMlerue
na wrzesień" - pol. kol. 00., g.
1& I 18. l_U.IX . .. Domek .. kart"
- pol. bo., g . Iii I 11. U .lX. d ....
datkowB .. Krabat uct:er\
czarnok .. iężnika·' - CSRS bo., g .

Tt:LI!FONY:
Pogotowie Ratunkowe 11M. Pogotowie MUlcYlne 997, Pog Iowie
WSW 418-!5, Strat Potarna ...
Pomoc drogow
981. Pogotowie
F.lektryczne Kielc - Miasto "I,
Kielce - Teren iMł!, Pogotowie
wodnokanallzacyjn
$M- U, PAct:towe Inf. o usługach .\l. Hotel
Centralny" 625-tt . Informacja kolejowa m , Pogotowie wod .-k8n .,
c .o .. dfwi~owe. elektryczne SM
5!fI-Sl,
Pogott>wie
g " .._
tel. :lt-M-tt . Pogotowie wod .-kan .,
c .o .. elektrYct:ne RPGM: - czynne w godl'!. 7-'-S, tel. 31- 16- -47.
Ośro<1ek Inform cjl Usług WUSP
tel. 457-41 .
POSTOSI! TAKSóW8K: Dw....
rzec PKP - 6%9- 23. Taksówek bagałowe ul. Armil C,",erwoneJ

,'pokoleoie" -

g. H. 15 .• i Ił 4$.
,.Meskw.·· 9.1X. -

poniedziałek. W
c"ynne są w godo 14 następujące

do
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dzinach od ,
prZYChodnie rejonowe z gablnetarol ogólnymi ddecięcyml Ulbiegowym
oraz
stomatologicz·
ny... .
PrZYChodnia
Rejonowa
nr ! - ut. Pocies",ka n. nr l ut. Zelazna 341, I).C • ul. Pomorska 81 I nr 8 - ul . Lecha • .
Gabinety specjal.lstyczne dern.atologiczny - prz, ul. BuCEka
4. laryngologiczny, ginekologiczny i chlrurglct:ny - pc>!y ul. We-

nu. w wyniku ktere,;o b leno rz"d Frontu Sednośd LudBwej

Starachowice

nieezynn~.

Sieakiewicza -

aie4uelt;

PilOTOM
i JACK.OM

c. -

NARODOWE "PALAC" - .Iae
Zamkowy - .. Wnętru pałacowe "
MGalecia malaratwa polskiego" ezynne W godz. _Ił. wtorki. nieczynne.
M .. zeu.. pra" pl. PartyzalIw ..
Zeromakie~e czynne W godz.
_ l i , ś..oda lI-Jł. wtorki niec"ynne.
Oblęcerek:
M .. ze....
Henryka

ŁUK.ASZOM

19-".

pol. kol. I. 18, g. 17 i 19. Il.IX. 12.30 ..Polskie wzlatują orły" dodatkowo - zestaw bajek - ,pol.
występ Ze5pcKu estradowekol. g. 11.
.
•
go ,.Radar"
.,Metalowiec" - '.IX. - .. Z ty- (
13.00 .. Historia TwIerdzy Modcia marionetek" - RFN, I. 11, g.
lin" - wojskowy film d~
11 i l.. le.IX. .. Austeria"
kumentalny"
pol. I. 15, g. 17 I lt. U.IX.
.. Hultajska cr.wórka" - pol. bo••
13.30 Wielka Gra - teleturniej
g. 11. ..Austeria" - g. n i l • .
H.35 Rolniczy Magazyn TechniAPTEKA DY1;UJtNA: nr 2f-ł4C
czny
ul. Apteczna 7.
15.00
Dziennik
POSTOJE TAKSOWEK:: Dwo15.15
Z Polskim rodem - festinec Główny PKP '05. GSIedle
wal zespołów polonijnych
Milica - !t-H.
15.45~ "Z czego się śmiejlł nui
S4Siedzi" - .. Teść'" komedia CSRS
17.18 Zloty
OrfellSz-ft pi ....
aenkarze bulg. w Słonecz
Jt I N A
nym Brzegu
"Robotnik" I.IX. "Komo17.46 Nasi ulubieńcy: Flip i Flap
ra celna" - ZSRR, kol. L li, g.
1&.10 Laureat ...Złotej Tarki-lt"
15. ..Seksolatkl" pol. 1. 15, g.
- Adam Ruszata
11 i Ił. l_lI.IX. .. Niespodzie11.26 Program lokalay
w8ny strzał" - ZSRR, pan. kol.
11.50 Dobranoc
I. 15, g. 15. " Zmory" - poło kol.
I. II, g. 11 I Ił.
19.00 .. Victoria wiedeńska" (Z):
HSłal"n ' .IX. - " Przeprasza""
..Triumf ~y
błlld
policzy tu biją" pol. I. 11, C. n
tyczny"
I Ił. lł-U . IX. "Trędowata .. 19.30 DziellDik
pol. kol. I. l!, g. 17 I II. 11.IX. :!O.15 ,.Na Wschód
00 EdeBu"
dodatkowo - zestaw bajek - pol.
(Z) . adapt.
pow. J .
g. H.
APTEKA DYZURNA: nr H-t7i,
Steinbecka
ul. Staszica l.
ZI.46 Studio Sport
POSTOJE TAJtSOWBK: ~Ielo
22.M Dziennik
nI' 53-11 i 53-".
22.45 Kino Nocne: ..Łańcuch"
film krym. CSRS
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GALERIE
. Galeria RWA .'piwaice", ul.
Le"oa 1 Poplenerowa wystawa malarstwa ..Grabki Duże 'll"
czynne W godz. U-11. niedziela U-15.
'
Galeria Fetocraliki - .. I. Rew.
Pażdzierllikewej la czynna w
godz. _17. Wy"tawa fotogralii
.. I>. rakuw" . .. U Z li: A.
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13.38 Kraj za mi.aatem
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OZłenoiC

14.15 Ola dzieci: "POOróże 00
te tru"
15.00 Z kameeą w~ród ...wierząt
15~ L()S()wanie Toto-Lotka
15.4 Z roz
wiatrów w heebie
16.25 Jutro pon i edziałek
16.55 W starym kin ie: .. Wyrok
życia" polski mE!Iooramat filmowy
17.45 Vicroria
W iedeńsk a
(2)
"T jemnice imperium ott.omanów"
IS.IO Sludio port
19.00 Wieczorynk
1!1.36 lliiennik
20. 15 3OO-I.ecie ods.iecr.y wiedeń
skiej - koncert finałowy
uroczystości w Krakowie
21.45 S
rtowa niedziel
22.ł5 ••Jabłko"
film
fab.
CSRS
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15.~ NURT
15.55 Pfflf!:r Ol daia OC'll: film
animowany ,,01.0 Slladooki"
16.00 Ola
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wid ...",:
,.Zwierzyniec .... i t.Jan
'Z
dżungli" - film prod. USA
17.
OEietHłik
11. 15 MistrWGlwa
Eur~y
w
koszykówce kobiet : PoI.sk - Holandi1800 Tel_izJ
bułg n.ka
na
polskiej anteoie
18._ Progr m lok lny
I 50 Dobranoc
19.
Aktualności
a-g~llCji .. ArleI"
1 .95 Kli tI< ulroweg c~ł()w ieka - ..~ześc, ol alki ..
Dziennók
Pubticy Lyk
..N o . . iec7 Wi ołowi (J.{)kum nt f
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2l.50 Telewlzj
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900 Jezyk p61 kl. kI IV-VI flOł.kanie
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8.15 ..Tydzień" magazyn
S.55 Program dnia onz film anim~wany ..014 Shadoł<:i"
lUlO Ola młodych widzów : Teleranek Oł'U drugi odcinek
filmu E serii ..l plus l"
10.28 C"rki świata
11.15 WjarA Jana m Sobieskiego do Krakowa po wiktorii wiedeńskiej (widowi.l;ko
hi.l;.tGryczae}
lt.ll Siedem antea
1.2.48 TelewioEyj.y koncert ty-

'>oL'ki, kI ~ li,..
drip)e .. dr;1l1'.Jlu
Ith~r1 .. NorJ
1'l1t) 1'TR - j~'yk (Y)1,ki, ~m 3
411:1 TTR
15 ..f
Pr,l~nm nnh
OPI film
"Ol o SI'3r10'{ "

11.!i5

http://sbc.wbp.kielce.pl

J~7vk

15.45 Kwadrans z .. Artelem"
10.00 Ola młodych widzów : .. Adres Polska" - Za rzeką
16.30 Dla dzieci: "Michałki"
17.00 I4iennik
17.15 Interstudio
17.40 Kram magazYIl kOOs;lImenta
11..2;0 Program lokalny
11.50 Dobranoc
19.05 Wielka
~i.I;tocia
małych
mialit - Chetnut.
19.30 OEie.nnik
20.00 Publicystyka
20.15 .,Do krwi a..tałlniej" (2) HOn.ł. i my"
!1.15 Country w ,,stodole" - ...liiJci
!l.45 Roln icu jecień II
Zl.S5 Kronika
mistrzostw Eu.
ropy w kosl'!ykGwce k-obiet;
JUl:osławia Polaka
22.35 Dziennik
!!.S5 Sprawy ludzkie ( l. - cie<'.
pienie

Sroda -

U.IX.

1250
13.~0

}4oo

15 no

15 ~5
1555
It: 110
1630
1700
171 5

IP 15
'F 20

50

,~

P55
IS05

9.00 Cbemia, Id. vn - MCzym
są meble"
9.30 Film dla ! uniany: ..Tajemnica niebieskiej wu,"
- ang. film Iarymin.
11.00 Muzyka kl. l - ..Co .. I,·
szysz!"
l!.30 Czas reformy
13.30 TTR
14.00 TIR - hodowla zwten!t1
15.?n NtffiT
15.50 Program dni (K'az film l '
nimowany ~Ote Shadookl"
15.55 Ola prl!edsl.k()la-kÓw: ..Tik·
-Tałc"

16.25 Los wanie ExprE'6& Lotka
i Ma lego [,()tka
16.40 Dziennik
16.55 Pucb r Eul'Op)' w piłce ..:tżnej: Lech Pcn.nat1. Atletic Bilb304ł
w przeewie Bk.:
17.45 Progr m lok ln,.
l S.59 Oobc noc
l .51 Bez li at Y - tygodnik p(Ipularn auktJW"
1~.3() DzienRłk

ZOo
Publicys t yka
:!i. 15 Roloicz je$ieći 83
:!i. ~ Puchac- ulobywCGW pucha·
rił ... w pike noinej: Jy.
ventw; TlR"YJl - _Lechia
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informUją:

Wokół

nas,
kl. l-ll:
Prawdy i legendy o Warszawie
Wokół
nas,
kl.
l-ll:
Pierwszy dzwonek
TTR chemia, sem.
l
TTR biologia, sem. 1
Między
szkołą a domem
Wszystko dla , nich (o
blędach
wycho,wawczych
rodziców)
NURT
Progrilm dnia oraz." film
anim. "Oto Shadokl
Dla mlodych widww : Encyklopef:lia TDC - Ziemia
Dla d·zieci: "Piątek z Pankracym"
DzieDJIik
"Czterdziestolatek" .(20) --:W obronie własneJ, czyh
polowanie" - film TP
Wystąpienie amb. Meksyku
Program lokalny
Dobranoc
TV informator wydawniczy
Plus - minus: "Dobra ro-

W Libanie nadal toczą się
walki o wzgórza Szuf
i Aley po ewakuacji z tego rejonu wojsk izraelskich.
• Dziesiątki tysięcy Chilijc.zyków wzięło w czwartek udział w piątym
ogólnonarodowym dniu protestu przeciwko
faszystowskim rządom reżimu
Pinocheta,
zorganizowanym
przez opozycję demokratyczną.
W Santiago i innych miastach
doszło do starć sił bezpieczeń
stwa z demonstrantami. W starciach tych, w których policja
użyła broni palnej, dwie osoby poniosły śmierć, a kilkadziesi'lt zostało rannych.
•
Do zbombardowania w
czwarlek
lotniska
w ManaIlw przyznał się Rewolucyjny
Sojusz Demokratyczny (ARDE),
czyli wrogie rządowi nikara•

zacięte

: "TIwaz1"
n.
:o sI"

,ter7~

:iłm l-

adoki"
..Tik-

30 Dziennik

21 no Monitor rządowy
j·30 "Pociąg do. Stambulu" (3)
- węg.-wł. damat społ.-obycz.
_l40 Kto piosenki
te zna? recital grupy "Gang ;Marcela"
__ lO Rolnicza jesień-83
2_ 20 Dziennik
_ 40 Spotkanie z pisarzem: Adam HoJlane.k
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\\ zglę dami bezpieczefu>twa 00""ktowana była także decyzja
( za kazie w,zelkiego ruchu saOI'oodowego właścicieli indv\ ,dualnych po Wiednil:! i okoy w cza~ie wizyty papieskiej.
\lożn a sobie wyobrazić, co taparaliż
komunikacyjny o'o 'za
dla tak wielkiego mia, a jak Wiedeń.
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.'O~nie odwied'LaJ
roozinę
w
,•. aju
z,gOOIllE z przy"ługują
"m ~u w tym zaJkresie przy•. :ejem. Pracę na
Węgrzech
,'ończ vł n:edawno i teraz u.ega się
o
zworot
kosztów
-~ .. o tnych poMóży
1:
Buda"";ZlU do miejsca zamie~zkania.
. ,e;;te.y, KBM oomów.ił wvpta_
enia tej naleiności, tłumacząc
,,c br.a.cj,em cennika.
(;Zytellll Ka nie in-tere.;u)e - i
l.l1.Żn:e - d:aczego tirma pod
~,ciem KSM nie po6 iada ta,.go cen.nika. Powi.nna go m Ie<:
0' o w'-tiyla pra.cowniJków za
,itnK:ę na
kooua-lu,y.
WObec
go jak roz.hcza k:h z deleg<ł
'J? Zainteresowaony
lwierd'li,
Le zwracał sW:
w tej .!Oprawie
00
dn·ektora.. ale nie z06tal
"',lez ' niego przyjęty . Pt-y'f\cyt",ł
oświadczył IDU, że
jego
• K , e sprawy JPie intere..uj:j.
Re<lakcj.a na6Z41
iIIltec-wenio~ dła w KBM u wicedvcN!l.-tora
Z"che, .JuŻ ja go sobie znaj0<; Jl()kf'Zvkiw.a.l J>;Wl
wk:e',eklor -Chodz.i naska.r«-i do
·a.ltc;i! No tel umówmy
ię.
L~ ja mu \.ej sprawy nie
zazwyczaj
'-y", .. ją róz.n.e.

II.

ZE

dyrekt()rów
4m)

KieJe Ilie
W dawninw.
Pr .. , we Ił :lokuje r;araiD na
'am&f'bed
eb6wy w rej.nie
• ".dmif'Śt"a lob o,,~dla Sady.
()f~rh kinewat': KWP. pl .
hrnóc8W 81alin~radu 2, dział
hanęJ)lirlu, 1,,1 . 4(:1)-31 w. 32.

-

poprawką·

• W ł:Zwartek przybył z tygodniową wizytą do Pekinu radziecki wiceminister spraw zagranicznych,
Michaił
Kapica.
Jest on pierwszym tak wysokiej
rangi
przedstawicielem
rządu ZSRR, który składa wizytę w
Pekinie od ponad 20

lat.
• Laureatem t gorocznej nagrody im. Sibeliusa
funda cji
Wiburi został , Krzy 'ztot Penderecki.

d kilku miesięcl/ w niektórl/Ch f}8ied~ach m:ie«z.kall-iow1JC'h TrÓjmiasta panuje pl/l.{lG pcheł. Mieszka1W:1/ bezskutecznie proszą o interwencję
opat"S2ałe
6-dmjnistrac~ O!Ii.edZi,
którym najwidocZ'll-iei te małe
8twoTZ()1lka n.e 'Jl'T~zkadzGją •

O

Urzędnicl/ tłumaczą się
długim
okresem oczekiw~mia na realj-

zlece1\ przez lpecjaliulJCz-

w butelce

Prawdopodobnie
w
jakimś
sto.pniu na zaostrzone
środki
bezpieczeństwa w Au4rii wpł\'
nęły
zarówno nie wy jaśniona
do dzisiaj afera wokół porwania Emanueoli Orlandi i kierowane przez anonimowych oorywaczy pogróżki pod adn> em
Walvk 3nu, jak również inspirowa~ i organizowane przez austriacka organ'zację mlodziei..,·
socjalistycznej protest· przeciwko
przyjazdowi papieża pod
głów nym zarzu temnadmiernveh
kosztów .
Niemniej ochrona bez,pieczeń
_twa papieża szczególnie podczas jego podróży zagran icz,nych
staje się coraz większym problemem. Podczas jego wizyty w
l-liszpanii nad bezpieczeństwem
rzadkiego gościa
czuwalo wg
oficjalnych danYCh 72 tys. polkjantów i tam po raz pierwszy
papież wsiadł do kuloodpornej •
szklanej kabiny ,.papa mob ile".
Tiemniej surowe przepisy bezp:eczeństwa
panowah' podcza<
niedawnej podróży papieża do
Lourdes.
Jeśli chodzi o wizytę Jana Pawła II II>' Austrii, to wg opinii
koresoondenta DPA, ~mtejsza
hIerarchia kośc iel na, ,,2airoskana brakiem księiy i ",'yslępo
,.'aniem wiernych ,. K05cioła,
iY""i nad~ieję, ii wi:lyta :la poc1U\Iku~ irend edwreiny".

DOKOIliCZENIE ZE STR. 1
n~'mi
za~łonami,
a uprzejmi
lecz
l<loo..-czy
porUjdk wi
prze,,, ięcali z na)bliższ. l'h okolic wszystkich
ciekawski h.
Niestetv,
pojazdy
D. ły
zbyt
cięzkie: .. Honda", na 35 na.:róó,
do których startowała, zdobyła tvłko -dwie. KiedY firma zdała :obie prawę i
pod ta,. oweto mankamentu, zastosowala podwozie z magnezu, najlżej
szego materiału,
jaki był dl)~lępny wów czas, ale i naJbardziej ni bezpie.:znego. (Juz w
1955 r. _merced " tak wla~ni
wykonany, w cz.asi
wysdfu
.,24 godziny w Le Mans" we
Francji wyleciał z toru ~prl
w trybunę, zabiJając 80 wiozów i ulegając dezinugraqi) .
Wyprodukowany
przez .,]Jondę" model pojawił ,ię "" 1.,8
roku na torz w Rouen, ale rue
ukt'ńf'zył r,;JW t dru~ipgfl
kr.ą
zł:n;a bo' ilnik zablnkował 'I~.
a "" ó', \lo pad) w po~IILg, rozbil

swojej

zapowiedział
grożbl/.

spełnienie

(PAP)

rCJlorter:y'

,%D.notowCLlI:
.
...
Wczoraj w Radomiu odbyło
•
się po6iedzenie
Prezydium
WRN. Dokonano oceny sytuacji
społeczno-g06podarczej w województwie za ()Statnie siedem
miesięcy.
Gospodarka regionu
notuje dobre wyniki. Przemysł
osiągnął w zakresie
produkcji
wyrobów i uslug wyniki wyższe
o 10,3 proc, niż w analogicznym
okresie ub, r. Sre<lnia płaca w
gospodarce uspołecznionej w tym
samym czasie wzrosła o 35,6
proc" zaś wYdajnosć prac)' była
wyższa o 10,2 proc. Dobrze realizowany jest skup z,boza P I n
w tym zakresie został w,'konany
w i23 proc.
-W t<>ku obrad
Prezydium
WRN omówiono też sprawy IDweslycji w oświacie , budownictwa rolniczego i melioracji.
W obradach Prezyd iu m WR.·
uczestniczyli: I se-kretarz KW
partii Bo«dan Prus. J>!'zewodoiCU\n- WK SD Kn~' szlof Szewesak, wojewoda radomski płk
Alojzy Wo~iecbowski.
(wIni)

~ię

o nasyp i stanął w' pło
mieniach. Pilot poniÓ';1 smierc
Wypadek ten sprawił. i.e ~Hon
da" wycofała si na P"rę lal z
wyscillów Formuły l.
Dopiero w 1910 r. japoó~ka
firma
pot;tanowiła
porw'" nie
przymierzyć się do t j konku-

Japończycy

w Formule I
it;gnęła jt,dnak do dO"
swiaoczeń
brytyj<;kiego
1I0ntruktora
i
ofirjalni
y~tę

rf'nt"ji.
pui

jako firma
mezalPina,
"Honda" kst j j jtdynym sponsorem.
P Jazdy '<II
w po.azone w
<ilr-iki V 6 o
l5(l() (JTI sZPśc
z podWÓjnym
tUl bok mpr ..s rem,
a osi cają
moc tiOO KM.
hooiaż

Spotkanie Gromyko-Shultz
DOKOŃCZENIE

ZE

8T •

l

rzył

• ZdpowJed.l wp. w .. dL nła ewentualnych ogl.mIC:lCll w '"nKow,,""u benzyny pl <-eL pl ywntnych
właŚCICIelI samochOOów wzbudZIła
uozumlałe
dysku'je, T:\'1l) bardziej 1e pr&wd po<.lo ien 'Iwo tcj
e",entualno!;cl jest d u2. zy jest
to rzecZyWlSCI jedyne I :i.W1:jZ3nie?
DZJSJC'jS7..a
koment-"ł'zu

porządkowanJ

DOKOŃCZF.NIE

ZE

STR. 1

reakcją

na zaistniałe fakty.
Np. kory za przekroczenia norm
zanieczyszczeń
powietrza, czy
też za odprowodzanie do wód
zanieczyszczeń
ponad dopuszczalne normy. Mimo obowiązku
zoinstalowania urządzeń oczyszczajqcych nie mo
proktycznie
sankCJi za ",eprzestrzeganie tego obowiqzku. Istnieje ponadto
możliwość częściowego zwolnienia zakladów przemysiowych z
instolowania i ehploatacji urządzeń ochronnych.
Istotnq rolę w ochronie śrada
wiska ma da spelnien,ia wprowadzono reformo gospodarczo.
Ale dla odpowiedniego jej wpły
wu na stan środowiska trzeba
przystosować
przepisy zoworte
w pakiecie ustaw
dotyczqcych
tej relormy. Chodzi o -wykorzystywanie narzędzi ekonomicznych
dla zapewnienia ochrony śmdo·
wiska.

Wiele przepisów prawnych obecnie zdezaktualizowanych powinno być znowelizowanych dopiero po przeprowadzeniu studiów badawczych np. nod mo·
żliwą skolą świadczeń gospodorki i budżetu no cele ochrony
środowisko.
nad skutecznoścI q
stosowania
dotychczasowych
wielkości
kor
oplot. Trzeba
równlez usprownlc statystykę i
plonowanie ochrony środowisko.

Pojawienie si
w
zrankac-n
Formuły 1 ma pr
le u ...... "adIlienie.
a "wiatow m rynku
amcx'hodowym
trw.
zad\;
walk
konkurenry jna.
K .. zd"
z""'ycięstwo w
w. y igac'h
jt->;t
ynonimem jako~'i
firmy,
II
przeciE'ż
każdy
""y~di
.if'-.t
tran<mitowany pr2ez okol
tiO
ieci lelewizyjnl'ch, więc CI lepszą reklam
\rudno. ta", Ma U1~
tern je t poważna . Dlateio t~z
wielkie urny inwe-:luje 1 w
poprawienie
O"ią.:ni'
llOjazoow wyą.igowych. ,.hO('iaz nie
zaw~ze ~dą on
m gł)' znależe za 'tosowanie
w
woza. h
"('ywilnyc-h",
produkowan. (h
~'ryjnie. Chodzi glówni
o zdynamizowanie obI' t w w handlu "amQ<·hodallli. Japońrzy(y i
tak prZf'naja we wozy na rałym .<wipcie. ale winal <:joz:'!,
z" i ta forma n·k lamy mozp
~ię im przyda;'.

PIOTR KUM / . ZE\""SKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

1(2.J01

Wl

OlSZ-

w LyFtkl II
koz ~niyny
Nadal
1~lni<:Je boWIem czaI ny I ynek Iltc-nzynowy, na którym /!ł wną roll!
~lają kierowcy samochooow J)ań5two~ych. Z<lmknl cic
I
inOJodnych . prz(CJ(:ków musI
prz~
w z:\,Slk,m wyprlc-.:!zac d"I,z«" )lO-

ny

tających

clą~nJt:cja
dIorą

!"(J!l ... ·nlC.:ni. cyjne _ Bo

gl/bl ~I
palIW
nIe htrami, lecz t n,ann

I

tą

lnlel:tonc

Ludu". An;IHL.ując
charakteryzując
'.Iom jatJudno o O))l}nllnn.
PT7ykł"dów
JOlI-proc ntowc:j
w;,tlllwo<ici
'YI.~yrobów.
j.lk
~twł(",dza
•

~I
ną

SI

e7 dno"clOwemu

została przez stroradzieeką
wystar zająco
przed 'tawiona, m.in. w o ~wiad 
czeniu 'rządu Związku Radzieckiego z fi wrze~nia br.

się
u~prawiedliwić
zajęte przez stronę

"RucspospeJia.a u
w
"NdS/'YJfl
2.dOJJl Ol"

podkr 'la, 1 podst:.wową '<»,aw:j
w gospoda,ce paliwowej j t pod.-

nę

larając

G. StJUtllz J)OwUl-

wer 'Je in-cydenIlu z t.y,m .'Iunol l m, roz J)O wsze.cluJiane w USA, m.in. Ilrzez
Biały Dom, ktÓre n ie mają 'li~
wspólnego z p"awdzJwym sianem rzeczy, a który.'h
-celem
jest. wprowadzeni w bł'ld ł 0szukanie światowej o.pmii IlUblicznej.

Wysunięio także poważne 0S'karżenie pod adre fc-m administracji U A w związku z brutalną prowokaeją wobec Związ
ku Radziec-kiego dokonaną przy
wykorzystaniu samolotu połud
niowokoreań<kiego, Podkreślono,
że kwaJilika c ja teg
przestęp

stanowisko

ką,
kłamliwe

amery.kail

ZSRR • USA. Przedst.awi o
t>ryncYl>ialne stanowisko kJ rowmct.wa radzieckiego w teJ praWIE i ZWrÓ<"OllO uwagę D.a wielką odJ)Owit'il:zii'Jno "
jaką biorą na Siebie Stany, Zjednoczone,
u hyJaj~ się od J)OJSzukiwama
porozumień i jednoczesnie wszelkimi spo.so-bami
f.orsując nibezpieczne pla-ny
rozmI esz('Zania swoich l1OW)'ch systemów
brom nuklearnej, prz d w, zy ikim w Europie zachodniej.
Sekretarz tanu ograniczył się
do wYPOWIedzi natury ogólnej
i faktycznie uchym się od omówienia istoty prQblemu.
Strona radziecka zwróciła na tępnle uwa,gę na odpoWI dzia1IlOŚĆ adminisiracji
amerykań
skiej w związku z prowadzOn)'lfJl przez nią kur 'em mIlitarystycznym i nieustającymi aKcjami zmierzającymi do pogorzenia stoo;unków ra<lziec-ko-amerykan ' kieh, do sk m;plikowaDla sytuacji mil;dzynarodowej.

czego czynu

OSltatnio jeden 2 zde perowanllch
mies2lkaflców
dziehłicl/
Gdamk - Chełm 'Jl'Tzlluedł do
administracji z but ~ką
pełną
pc'heł i zagroził, że otU>&TZI/ ją,
abl/ udowodnić, jak ..tworzenia
te ~ d-okuczliwe.
Po burzliWI/ch pertroJcta,cjach
"stalono, że butelka chwilowo
pozostanie zamkni('ta, a zatrwożone panie z administracJi będą
mole.atowCU: zakład
deTotl/UlCji,
dez)lflfekcji i
dezyn!ekcji
o
szybsze i 3kuteczne
działanie.
Jełli im się
to w najbliższym
cza.rie nie uda, zdesperowany in-

teresant

kieg&

d.

pchłami

Wviatk e
DOKOŃCZENIE

puchlj: Jy-

~mia

wspomniane dwa samoJ ty (jed n :został zestrzelony) wy tartowały z terytorium nikaraguański go
"znajdują.c go się w
ręka h ARDEn.
•
W Republice
lrlandzkiej
odbyło się w czwartek reler ndum w prawie konstyiu4:yjnej
poprawki
dotyczącej
zakazu
przerywania ciąży. Według ostatnicb oblicz8ił, zna zna więk
IIZOŚĆ tutejszego
społeczeń twa
(s osunkiem głosów 2:1) wypowiedziała się za tego
rodzaju

zagroziłeee

bota"
l~

łuailskiemu
ugrupowanie, załmone przez byłego komendanta sandynistę, Ed na Pastorę.
R:zec1nik ARDE oświadczył, że

"Tr)-buna

d;.n<:

kO'Cl

Po]ski Kon, 11 et :"JOl JndlJul II M..hJf
i J;1KO"'ci. jE'st wc; J nl{ Joaro.

PI Lodt:je bI,mta (,bu wnlcz".
W ubiegłym, ku P" wo tl wyró1nienia znakiem a przyo;ługlwa
lo 174& wyrobom. co "tan W1 lH:Z~ o 1 ,I proc mmej z:j mi
dwa
h,la t mu. Wiirod now, ch l zmodernizowanych' w, bów. któr
miały prawo do
OLn"CLan;a pań
slwow mi znakami Jako~ci przew,1ały odZI i, dZI WI." Iw ' Er,,kowało natolllia~t
w
tej J'rullle
ZJnechaniz want gO prz<;lu gosPOdarstwa domow go, md..;zyn} 1)r7ądzeń dla budowmctwa i T lnictwa brakow;,ło wyrobów Jlrzemys'łu
pr(..,yzyjn~'.
ap.'1ratury
pcmiarowej, pod,,'~poł W ()('Jo.tronicznych i teJelecllDlc~ny h.
4rftn)

Koedukacyjna
kopalnia
WA 'ZYNGTON PAP 7 k>Oibi('t
:u;troonionych w k palni &-ckley w stanie Wirl!illla Za.·hoonia zażądało od ki erownictwa
ods~odowania w "y,.rkoo;ci
8
mln dol. za straty m ralne, wynik;;jące z podgląd .. nia ifch Iln.~
kolegó", pod za,
brallla nall'y...k .... Obie szatnie były b wIem
przegrodzon
cienką
i.rianl- II
dzialową. w któr J górlll y w1wier,'ili malą dziurkI; ~z",ln
kobiety pru·z dwa mie. ią.. walczyły z kierownic1\H'm zakładu
o -zatkanie .,W1Z· ra". Wrf'Sz,cje
06 ią gnęły cel. ale uznaly, a jakii; czas pozbawione
yly li n~Iyt u<: ," jnego pr4iwa
~warantu
)lłCego t jemni< P, ~yria
-ob;';' ego.

"Łysica"

W nowym

wydaniu

X.wy, ..lt
"II~ary~ .lIit'k~ «astr.nemi .. ""y ~r,,'" .:Ue.i .nB1118 Jlit'l .. em. W mie~" .. a"" ••j
r"~
ra ji, ",.Bid j ...łł"ajal
.,I.y'; .. a·· ..... t"",ie ltar "'be e
łej sa .... j &aawi... W III>ppy ..h
.ar .. "ka.... pracy,...r a l l .... al" M'rwewai lt .bie
kłi"Dtem
.... gia ar _e, śaia .. ania., ebia.. y
i k.lat;~ . Bęll1zie meina lau..
~amewi
wyiy.i .. nie .ltena_ • We i ,."ierew... Olty ~Łysi ..
w n6.ym wydao •• B~ ~r y8~
uTła mienkaó
m ek.n lIłye1a
olom... 111 lI1atk.wyeb _.aie6
" '" d waJ) ch Iłn .. daią łHł.1I
larnycb "d",ń w plyni .. ".
(kaz)

...

EO
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!STRONA 11

Zb.

o krok
od medalu
Z Włoch, gdzie odbywały się
mistrzostwa Europy
juniorów
we wszechstronnym konkursie
konia wierzchowego powróciła
w ezwartek polska ekipa. Drulynowo nasi jeźdźcy startujący
w składzie: Zbi,niew Kościeli
Hi,
Arkadiuu
Pietruszka,
Itnysstof Bartko i Sławomir
Jareeki nie ukończyli kocKureneji podobnie jak drużyny
Holandii i Szwajcarii. Bardzo
dobrze wypadł natomiast w
konkurencji
indywidualnej
ZWcaiew Itoieieaaki. zajmując
ezwarte miejsće. Po croSsie Polak był drugi jednak 'zrzutka
_ parcoursie zepchnęła go' Da
ezwarą pozycję. Drugim jeźdz~
eetII startującym w konkureD- '
'eJ drużynowej, który ukończy~ ·
zaWody był Arkati ... Pietr ... ka. Zajął on 40. miejsce.
Sukcesem jest także • miejs" babeli CimaDowakiej. Nie~,., występowała ~Ila
tylko
w konkurencji ip.dywidualnej
l jej wynik nie liczył llię dla
espołu.
Druga startująca iD4Twidualnie zawodniczka Ib"nyua K.Dlorek nie ukoóczył. zawodów.

•
Trzeci etap kolarskiego
Tour de l' Avenir, dłu
go,jci 193.5 km, biegnący z Lorlent do Sa int Nazaire, wygrał
Olaf Ludwir: (NRD). Liderem
wyścigu

tenisowyrh kortów
korl ach Flushing Meadows
rozegrano po dwa ćwierćfinałow~
8pOtkania m~źczyzn m l~dzy na ro
dowych
tenisowych mistrzostw
USA. Jako pie l
'Y do półtlOa16 .... zakwalllikow~ł si~ obroi,c ..
tytułu . 31-letni Amerykanin J im mT Connors. któ ry pokon a t swego
rodaka %4-1elni~o !:liota Tell~che,
ra 7:5, ' :!, ':2. W dz isiejszym pół ,
f!nale przeciwnikiem Connorsa ~,
du. Amerykan in Bill Scanłon
który zwyciężył nie rO"lslIIwionef:o
Jlweco rodaka Marka Dieksona 3.'.
Iła

' : 4. 4:' , ' :3. 7:•.

PILKA NOZNA

W

związku

z

opl,lblikowanv-

~tatnich ~niach 'krytyc;z-

m!ormaclami

prasowy-

mi,
dotyczącymi. wydarzeń
~tó!,e miały mrej ce pQd~a;
Wl'Jazdu dB RFN repre!!entacji
~Coweeo

ZwilłZlru

Bokser-

ddeco w Katowicach, ' rzecznik
praaowy G~FiS '·hra,. ~h a -

STRON

12

11 LIGA. W Kielcaeh aa stadionie Blękitnych pra,.
Scie~ienne~_
o &oda. l • •er~y
ki eleckie
Blęltitni Kerena.
W Radomia, spotkanie mieJscewej Broni :I Hutuikiem Warszawa, Pocillłtek meez. o ceaZiDie 15.31, Da .'adionie Broni.
Piłkarse Radomia};a wyjeidia~ ao Krakowa, r;dzie spotka_
się a
tamtejszym Hutnikiem.
Wssystkie meeze w niedsielę.
m LIGA. W niedzielę • ().
słrewe. piłkarze KSZO społy~
ka~ się a A ... ill Swid_Ik.
ezllłek mcez • • &.az. 11. Ilów,
aiei w Dielłzielę w Skadysk.
~ ...aa_ 11 miejscowy
Gralłat
s.-tka się a zespoJem Górlłl
ka " My lł.wiee.
.,
LIGA OKll~OWA. (ltie.ee).
PadyuDł Iladesayee . Star
Staraeh.wiee, BIJeo..-i. BBk.wa
- AU Ilask., HełmaD. WI_Uowa - Biale Za&lę~i., -.,aę
kitlli UlUelce - Orli.,. S.eltedniów, Sparła Itaaimiena
W iel ka - Niia Piaesów. Haprsód
.Jędrzejów
Nellta.
Koóskie. Wszystkie . _eetle •
niedzielę o I .... ,11.

.1.

Po meczach z NRD

.I

Rumunią

spra dZian
I

Ubiegła Środa była ważnym
dniem dl. naszego piłkarstwa.
Dwa mecze _- senior6w z RumuDią i- arcyważne
spotkanie
Qlimpi~kiej drUŻYnY. z NRD to były . istome iprawdziany
szerokiego '. "frontu"
naszych
zawodnik6w,- ' Spotkania
w
Krakowie i Karl-Marx-Stadt
nie! dały satyifakcji
kibiCOBl.
_Remis z Rumuni4 był zask...
.czeniem, bowiem wielu PrETPw;ząlało,
iż .
to IOpot.kanie
pierwsza
reprezentacja
r ozstrzygnie Da swoją · korzyść. W
Karl-Marx-Stadt rezultat był
.bardziej dotkliwy, porażka wy~lużyła naszym piłkarzom dro:ę do Los Angeles.

Zapewne niejeden z kibic6w
nie kryje' rozgoryczenia. Trzecie miejsce polskich piłkarzy w
. hiszpaD~kich
mistrzostwacJa
~wiata, rozbudziło apetyty. Niewielu dostrzega, iż drużyna z
"Espana-32" przestała istniee.
Szeregi reprezentacji
opuściło
wielu czołowych piłkarzy jak

po trze<!T\ etapac h jest . szwajcarski zawodowiec Hekimi.
.. W towarzyskim spotkaniu
hokeja na lod zi e, reprezentacja
Szwecji pokonala Ol impijską reprezentację Kanady 7 :5.
.. W rozegranych kolejnych
meczach ang ielskiej ekstraklasy
uzyskano n astępujące
wvmki :
NoUiur:bam Fores'
-A lon
VilIa 2:2, Sunderland - Volyerbamplon 3:2, We s, Bromwlcb
- ToU~nbam 1:1.
•
W meczach
o piłkarski
Puchar Ameryki Południowej
Ar&entyna nieoczekiwanie zremi owała z Ekwadorem 2:2, a
Chile pokonało WenesBeJę 5:0.
.. W towarzyskim spotkaniu
hokeja na lodzie Craeo..-ia przegrała z Pod balem Nowy Tar&
3:8.
..
W
rozegranym
meczu
pierwszej ligi piłki ręcz.nej ko-

Komunjkat
aj ~
ll}'IIll

l

Kościański

GKKFiS
że przewodIDKomitetu Kultury Fizycznej i Spottu zlecił
wszechstronne
i
szczegółowe
zbadanie tej spra.wy.

roó

informuje,

czący Głównego

O w .. nikach opinia publiCZAa
z06tanie poinformowana- w najbliższym czasie.
.
_ Wstępnie - dB czasu' wy jaj.nienia wsz,.5tki~h okoli~
- podjęta została decyzja o
całkowitym wstrzymaniu kontaktów zagraniczny'ch OZB Katowice.

choćby

Gne,on Lat_, inni jak
Zbieuiew Bouiek czy Paweł
JaDaa nie zawsze są do dyspozycji selekcjonera. A jeszcze
inni. np. ADu-ze; BBneol czy
Słef_
"ajewaki, z r6żnych
zresztą przyczyn, nie mogą odnaleźć hiszpańskiej formy. Trener Aatoai Pieehuiezek niejednokrotnie zapowiadał, iż z ' myillit -ił na Łępnych mistrzostwach
świata, iui teraz trzeba budować drużynę. Stąd -Wiele eksperymentów, włączenia do kadry piłkarzy, którzy nie są dobrze znani og6łowi
kibiców.
Eksperymenty nie zawsze dają
oczekiwane rezultaty.

, Trener Piechniczek nie miał
przed meczem z Rumunami do
dyspozycji · wszystkich . piłkarzy.
kł.óry-ch chętnie
widziałby
w
składzie na spotkanie z reprezentacją ZSRR. W jeszcze więk
szej 'rozterce był trener WaJ .emar Obrębsk i przed meczem
w
Karl-Ma rx-Stadl. Kontuzje
wyeliminowały kluczowych pił
karzy linii obrony. Tch zastęp
cy, mimo iż zebrali pochlebne
recenzje indywidualne
w
sumie nie sprostali zadaniu.
Nasza drużyna
w
końcówce
straciła ważne bramki, nie unikając błędów. To może drogo kosz tować w ostatecznym
rozrachunku eliminacji olimpijskich.
choć
do kwietnia
przyszłego roku (rewanż z NRD)
pozostała jeszcze naszym piłka
rzom nadzieja wyjazdu na olimpiadę_ Wydaje
się też. że
nie tylko nasi Obrońcy nie wytrzymali próby charakteru w
środę. W drama tycznej końców
ce spotkania. gdy ważyły się
losy zw)'cięstwa. bardziej odporni okazali się
zawodnicy
drużyny gospodarzy,
a nasza
cała drużyna wypuściła z rąk
olbrzymia szansę.

biet Cracovia
Wrocław

pokonała

AZS

25:22.

Ze glarsk irb mistrzem świa
ta w klasie "tornado" zostal
Austra lijczyk. Cbris Cairns.
.. Na rozgrywanych w Bukareszcie strzeleck ich mistrzostwach Europy. rozdano kolejne
medale. W karabinku standard
kobiet, tytuł mistrzowski drużynowo przypadł zawodniczkom
NRD. W skeecie mężczyzn zło
ty medal zdobył
zawodnik
NRD. Hochwald.
epr. (j)

P.-

~Ekstraklasa

odbędzie się

LIGA OKRĘGOWA. (Radom}.
Proch Pionki - Broń D aa.
dom (,oda. 13), . Piliea Wacka
- Mazowsze Grójec, Csami Bł.
dom - Zwolenianka ~ods. 13),
Gerlaeh Drzewiea Szydł'.
wianka, Piliea Bialobrzer:i Polonia Dia. Wszystkie mecze
w niedz ielę o ,.az. II, POIł
r:~tbina mi oznaczon ymi w
na·
wlasach.

PUKA

RĘCZNA

m LIGA. W Kielcaela w saU
Budowlanyeh lin)' al. .ralidIOńskiej 9t spotkanie
•
_ iltrzostw. ID li,I, pomiędsy Bil'
dowlanymi K ielee I AZS A Wf
Kraków. Poczllłek spotkania w
aiedziieJ.ę o '1Mb. 17.

TENIS STOWWY
W · ""tę w sali WSP w &ielLeiuej l. t.raleJ
kłas)'fikae.,.jDy 5eDierek I teai..
re. we;' kieleekie,o, Poeqł tk
&ier : Dlęzelyini _ . lodL • .••
kobie',.
lods. Ił.

uela przy

.1.

opr. (j)

juZ gra

. Pl) prze rwie
.powodowanej
meczami międzynarodowymi pilkarze I ligi wracajlt na krajowe
boiska. W najbliŻSzą sobotę i
niedzielę

s

7

kołejtka

spotkań.. Oczy kibców piłkarsk ich
będą zwrócone na pewno
na
mecze tych zespołów, które już
14
wrzeŚłlia
wystąpili
w

pierwszej
rundzie
europejskich
pucharów.
Chodzi
tu
o Lecha Pnnań i Widsew Lód:i.
Poznan iacy g06ZCZą u siebie Motor Lublin, natomiast W idzew
wy jeżdża na s:potkanie % Górni-

kiem Zabrze. Nie mn iejsze zainteresowanie WIDlen wzbud zic
mecz warszawskiej Ler:ii z P.,onill Szczeein w Warszaw ie.
A oto pełny zestaw spotkań
ligowych. SOBOTA - Leeb POI'
nań Motor Lublin, GKS K atowice - WisI a Krakew, Ruch
Chorzów Sląsk
Wrocław.
ŁKS Szombierki, Górnik Zabrze - Widzew Łódź. NlEDZIE,
LA - Le,ia Warszawa - Po~ oń
Szczecin, Cracovia - Za~lębie
Sosnowiec, Górnik \Valbnvch Bałtyk Gdynia.
'(j)

Biegi na
Przed kilkoma dniami odbyły
się
na Węgrzech mistrzostwa
świata w b iegach na orienta-cję.
Brała w nich udział także siedmio060b0wa
grupa
polskich
b iegaczy. Nie odnieśli oni więk
szych sukcesów, zajmując zarówno w biegach sztafetowym,
jak I indywidualnym dalsze
miejsca.

W b iegu sztafetowym męż
czyz.ny Polska uplasowała s ię na
dziewiątym miejscu, a w b iegach indywidualnych, wśród k~
biet Ar:ata Czerwińska uplasowała się na 42 miejscu. a wśród
mężczyzn
Boman
Tnmielewski był 31.
(j)

•

3 miejsce koszykarzy Gw.ardii
W Tbilisi zakończyła się XVI
"gwardyjska"
spartakiada w
koszykówce mężczyzn.
PolsKa
Gwardia zajęła w
turnieju
trzecie mle)sce zdObywając 4
pkt. za Dynamo Tbilisi • pkt. l

W grupie I do rozel:~ania pojeszcze cztery pojedynki,
z których n~Jbli.ż.sze to mecze
S.bej - Beleia (12. 10) i N1łD
- S . .ajearia (12.. la). P r owadze.laLe w· tabeli naleJ.y do piłkarzy
Belcii, prawie pewnvch kandvdató"!,, na !'m.ałiBtę . .'
.zosLał,.

W Polskiej ~p.ie elim inacyjnej, czyli w n, najbliższe mecze
to spotkanie., ......całia - ł'in
ta.n.ia (Z1. 9). i. n'as najbardziej
I.ntere.ujący pojed~ne-k ZS'll1l .....a 12 ~ziemilf.a w MOIi-

Pardubice (CSRS)

6 pkt.

Polscy koszykarze przegrali l
Dynamo Tbilisi 71 :86 i z Rud .•
Hvezdą 72:77. Edward
Rekon
uznany został za najlepszego
.. środkowego" turnieju.

«

Eliminacje ME

Srodowe mecze elim in <,yjne
do mistrzDB tw Europy Norwe,ia
- Bul,uia i Holandia - Islan• ia rozpoczęłY' całą serią spotkań, których będz;emv ob~ erwa
torami w 06ta tnkh 'mie iącach
teg() rok lL

Budą Hveztłą

-

kw ie . Liderem grup.. jest zesp6ł Związku Radzieck iego, najpoważn i ejszy kandydat d() wyjazdu do Francji Da finały ME.
Najbliżs ze mecze w grupie III
to AD,lia - Dania (21. 9), Wę,ry
nr;lia (12. la) i Dauia - Laksemltnr" (12. 10). Pretendentów do zajęcia pierwszego roiej&ca 'fil grupie je~ dwóch - Anglicy i rewela-cyjni Duńczycy.
Więcej' szans majll jednak naszym rAianiem · wyspiarze.
rooowy mecz H _ _ ta
"ł"aria t'OZpOC7Jlł końcowll rywali~ację ... grllple IV. Kolejne
spotkania t. łł-cia - W.'
(21. 9) oraz .r.«odawia - KOI'wceia (U. la). Po porażce Norwegów 7: Bałgaram i trudno wytypować
kaDdydat6w. ]la przodownik';w . Szanaoe jeli!Cte 1Il.~

http://sbc.wbp.kielce.pl

zarówno Norwegow ie jak i J u'
gosłowian ie i Walijczycy.
W grupie V już w tym miesiącu pierwsze spotkan ie Snrreja-Czeehosłowaeja
(21.9.). a
następnie w październiku Wło '
eb,. - Sswecja (5. 10). W grupie
tej jedno jest pewne. że f in1.Ii.-;'
tarni ME nie będą mistrzo'" ,t
świata Wl06i. Natom iast z róWnym i szansami startuj,! Rumun i .
Czesi i Szwedzi.
W grupie VI w na jbliższY!l'
czasie dwa ważne pojedynki dl.
Austrii. pierwszy to Irlandia pili.
- Austria (21. 9) i IlFN - Au 'ria
(12. 10). Gdy Austriacv stl'ac~ VI
nich punkty to skorzystajll
tym piłkarze RFN, którzy
głównymi
rywalami AUstria'
ków w dradze do pierw zegO
m iejsca.
Hołendrn
grupie VII pO
IirodGWym' zwycięstw:~
nad
IslaDdią jako jedyni mGg4 :;a' •
grozić H~zpanom . w icll drodl'
do finał6w ME. Kole-jne rnec~e
w I:rupie to IlilaBelia - Jrla.' J•
(Zł. 9) i Irlandia - Boi et;'

D'

S.

(I!. 10).

(jI

•

