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czwartek rozpoczęło się w Bedini
olejne, nadLwyczdjne
posiedzenie Komitetu M inbtrów Obrony Pań st w ' lron
Układu Warszawsk ieeo. Po iedzeniu przewodniczy
minister obrony .arodowej NRD, generał armii, Heinz 1I0Umann
Uczestn ikó .. posiedzenia przyjąl Erich Honecker. Wyraz ilon
pełnił aprobat. kierownictwa partyjnego i państwowcgo NRD dla
problemów omawiaa)'ch na po6iedzeniu komitetu. Wys oKo ocen i ł
za łuCi sil zbl'Ojnyell ZSRR i innych bratnich armii wspólnoly
socjalisty c~ej, Swoj, ezujnością, utrzymywaniem stalej zdolności
• i cotowości bojowej w o:romnym stopniu przyczyniają się do
tego, ie narody Europy już od dłuższego czasu żyją w pokoju.
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"Tragedia Okinawy"
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Clarer;.ce Knight a
San Mate podtrzyma1 decyzję
władz miejskicll z Hal! Mooa
Bay w Kalifornii (32 km na
południe
od 8aA Francisco).
r:.akazująC4 małżeństwu Lee l
Grace Prince przekształcenie ..
stajnię
Zbudowanego kosztem
200 tys. dol. domu mieszkalnego.
Władze asnały elecaeki ....
sa aadaMe)' się Iła KMonienio
aIa zwienĄi. poniew~i "Ulie.ion. Co II pocwalccnJem istniejąeeco 6d Zł lat ruporądzenia
• pasie zieleni w6kóJ mla ta,
od mona po potok Pilareitos.
W tej strefie o zerokoścl póltora kilomeira wolno wzno je
jedynie todoly i ukladae parki oras tereny zabaw. I nat.mi t obowiltzuje eałkowity zakaz za iedlania.
Państw o Prlnce olrzymali pozwolenie na budowę stodoły.
ale później uznali, że zdołają
przechytrzyć
władze stawiajac
je przed faktem dokonany .
Na b udo""ę po; ..... ięcili w zy tkie swe za oby.
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wznowiono prace budowlane a
zbiegu ulie Winni.ckiej I Moniuszki. Mówiono wtedy, te
pierwsZ& premlera .. nowym
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merykaó,cy inżynierowie 0pracowali szluczną proleze no~i ludzkiej, k lóra
ma wla ne
zasilanie i jesl skompuleryzowana. 'iewielka baleria do I rez
ener!:ii wbudowanema w
prolezę silniczkowi, który
porusza szlnczn
koócz'·nę.
Dz ięki
n ie;
inwaI:d"zi hębą mogli chodzie w
bardzi~j
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no kontralt! Mgraniczn., - morzenie
telc I tysięcy Polaków.
Tymczosem z oceny Ministerstwo
Pracy, Plac I Spraw Socjalnych
wynika, że Wf naJb/iższych latach
nClba zatrudnionych za granicq
będzie ma/ala. Zwiqzane jest lo
z ograniczeniami w polilyce inwestycyjnej krajów socjalistycznych - l wyjqtkiem Zwiqzku Ra·
dzieckiego, Znaczni. zmola/o
zapotrzebowanie na nasze us/ugi Wf hojach rozwijajqcych się,
m.in. Wf państwach Afryki, Ame·
rylr.i Południowej. Kraje Europy
zachodniej taiże l wielu wzglę ·
dów nie sq obecnie zainleresowane rozwijortiem kontaktów I
PoIskq.
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powiódł si~ przemyt koni
p zez granic~ o Czechosłowacji
dzienny pt.'Oce
uię przed S dem Re ' nowym w Je·
km ej Górze s prawie ł
-o !.IJwej p-upy przetępnej ,
której członkowie nielt'c:a lnie
pl"Zeprowildzali du Czech o 10_
w dL. kooie. Podczas kolej.
~j próby bkieg o
przemytu
w okolicach przejści granicznt"O w Jaku lyct,ch z·,trzym.1J1O prawcuw odbiera j~c im
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" festiwal )eunesses usicales"
W roku '980 przy kiełeckiej fiUlGl'I1lO i powsta.lo S1owonyszenie
Polskiej Młodzieiy Muz.ycmej "Jeunes.ses Musicale.5". Kieledtie koło jest jednym z wielu dziolojqcych
no tet'enie krOoju. Wsz:ys 'e
wchodzci w skład federoqi z siedr>ilbq w Genewie.
,.kul~
MUSlicoJe6"
~iek:ooh sloupiioo 50 osób. W
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lei

gro~ 21ooljodujq się c.zklonloowUe
OI'lc:ies:try s)llllfQoiC1ZJne j.
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łilc<ll~".
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Slbrony
p!1OlecSl;oI'KJ6:IŚÓ. tz drulgtej
2>00
- 7~y amolk)rs\9Je. lQCZ'Y

ich jedlno - chęć WISopÓIineg-o
m~~rl'io, ~ Io\ya~
łif.i,~.
Na czym skupi-o się
dziBłołno.ić kieledriego koło' -

pytom wspOlorgonizotoJów sto·
wor.z:yoszenio w Kielcach, jego ak.
tywnych chialoezy - Wojciecha
Zdyba i Jenego MiJlustUewiczG.
- No co dne-ń Ofgoni'Z*,",y
Jc.ooc.eriy 1come.-<IWloe 00 tereni e
flo06Ze9'O 'MlIJ~ i w ...
nydl rejonaoch Itroju. UIRymu..
łemY ~ łooon4oilty 2 ~

mi łDoI<IIm(
nyx:ł.

~OIjqcymi

~q

w ___~ro(och

m.o&lJooo. Nos4

w

~

czlonloow'e
ar~

,~ O~zOQMlOlOych lIok
W I«<llju ja. I pozo jeg<l gor~
cam4 . I taIt, w ciqgu minoioneQtO lIOfta mf.odQ. 2!dołoo sl.1/lZ')tpOczJc.o, Magda Mrugala b)II<I w

~ceJ.onie,

gdzie
przez
ooły
mioesliqc k.onocef'llooWO/c w 2~e
m~
muz)lków wybronych
dr<>gq ełilmmaoOJj z róimyooh re9ionÓON świoto. T(](de koielClZcIIl11O
ZJ'9l'lunł Strzęp ocze6ltnic.zyll w
t~ rnuxyicł Of9<l00fNej w

Rf'N.
Rozmówooy
ołmosl«ę,

jQcy w5.ród

9ę

-br. Zopre.zelll4uje

podaz'OS ł'IOIlPOC:ZYlOOtiqocego

1Jo&;że
się

,.Jeon.e.s.ses Mu..

TI() 2II\OC2fl.i-e p0m09b w
rOl'Solelll!Oflliu jego dłZ io loIoośd.
W W)'IWIw SIł<ll'O'ń CI klI'lIków
"Je.une66e& M~(X)~es" dopr-owod.zooo do pows.to"";o .. kdym
br. Z~ Muz . Dawnej. Zespół łefl rołooi()f)y i pr<l'W<Khony
SZMO.

4nbmują

pnlez JonusIa Króla

wylS<tqpił

z

pre-mi«OW)'ffi Ironce-rtem w ozerw-

oprowę.
Od
2'\.
do
28
p<l!Ździennli.1ro pr.reWidlzoio.rvych jes.t

Sle.-Eg Iaooc mów lcorne«l1lnyc h,
;zes.polów chól-oInyoch,
s.otiM6w.
fe5łiwal z~uruje dzisiej.
S1J koncert symłonKmJ ,.. WJkonarriu kieledM:h filhonnoni.
ków. Solistami będq AIlno Mg..
kJoliewia-Mlec:dro WJocłUmien PowIiII 'ortepian. W pt'09-ie włeczOlU
znajdq s;ę następujące utwory:
R. Wagnera - wstęp do opery
uLohengrin", J. Hoydna - IDoncert 1ńolonczełowy D-dur, S.
Prokofiewa - III koncert 'ort~
pionowy C·dur. Koncert poprowadzi dyrygent Zygmunt Hosso.
Już w sobotę, 22 paździemi.
1"0 o gochinie '9 w soli filhar·
_ i i wystąpi Chór Adwentystów
Dnia VII, natom;uQ w
niedzielę o godzinie '9 w sa·
li portretowej palacu bWcupów
odbędz1e się
konceft kameral.
wySIłępy

wioIoncz.

01'_

się Ze.5pół Muzyki DOWftlej
dyreł!cjq Janusza K.rólG.
A oło program nosIępnych
dni feftiwalowych. We wteKełI,

je

pod

25 poichiemi'ra, o godz. 19,
ró""ieź w soli portretowej, wy.

instrumentów dę
tr<h filtannonii częstochowskiej
z pl'ogromern muz,.i dawnej i
współuesnej. W środę, 26 bm.
w romach koncertu kamenJlne.
go na zamku ..,stqpiq soliści:
Roma Owsiri_a - sopran, SyI.
wester LilwiiReł - p _ , MaI.
gorzata Góro - fortepian.
kwintet

bm. w
sali
filhormonii. W
programie koncertu: J. BraNnS
- I kimcert łortepionowy d-moll

w ~jsz.ej "TrybWli~ Lu,..
du". ha Mar '&1, w
tyi:{'llle
,.D1e.mel;e lłuduje się Sz.p."'ł
..PGllJnik?"
pisze o Cenlt-rum
Zdrowia
M atki-Polki.
C7.esć
K()fl'l'bin,a.t.u, 97.pi.l al dla iJrz.ioOOka
jest już w budowie. W pawiJ..on,i.e d.zi€C~ym ~lz.: e 30 łó
Ż0k dI.a nalWorodków i 453 d.a
wed wi.ększ)·c h. W s-z,pitaloU
dLa maiJli prz.e.wirl z.a·no 3ó9 lóż",k kobiecych i 236 noworodkowych. W pólne będzie zaplecze
teotlIlic-z.no-goopod·arC'Ze. Wstęp
ny k .21torys budowy
w)'l!loO&
8.,6 mld z.loty~h Sz.p:~al finaJlsowae będz.ie pań.sb\ o wspólnie
ze sJ>Olecz.eństwem. DotvchC07.3s
zt'br·a.no n.a ten cel ponad 3Q{)
mln zł i 1400 d.olarów.
Za.nim jedn<'łk sz.pitai. przyj_
U'
p;erwszych
PJcjentów,
lrz~ba m)'':Jr·ć nie n'łko o P'oEJliądzach
Ważna
jest
kadra.
"\v tym celu. w b' ·.ac·m 1'0ku. zwiększ{)l)o nabór d() łooz..
k;ei Akacf'"mi& Me dyc=ej. t~.k _
~ !lO() l;c"ów pieo!een""'rskich w
L<'wi2i i Z~ierzu W przy. z.h·m
ro'{u nrucohomione zo.stal"lie li<",um p·clf'!!ni.arsokie z przezna('? ..nj~m
<lla q,o',t;!.!a-POmnika.
PoJl?ehn.a b<;-dz.i.e też kadTa SJ)()7.;1
LNI,,i Równocz~nie wi~ z
t>"r1()W'l'Z.D'·I.a.la rozJ)Or7.n ie s:~
w?l'l<>t>1R-nie dQlTl\(ów
dra co
n~limJ)iej 100 pracownjoków
2110
rni-Ps:r.1< ...f! w blOl"ach za,pewm.ii
m·, .. p6Mzj ....J'Ilóoa ~M,kaniOW\a
"Cho jnv" Czy w Łodzi poNId'7"l 'XJob'e z t.aIk d'\Jżą iruw€l9l yeją?
(1Ia.s) .
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Kon-

cert poprowadzi Karoł Anbild,
a solistq będzie pianisto Andrzej Domin.
DANUTA POtROLA

WydZiał Hand.lu

przypomina:
Wydzial Handlu i UsJug Ul'Z(du
MiejSkiego w KieJ~Ut pn-ypomina o
obowi~u
reje tracji
kart zaopatrzenia na mięso i jego pn-etwory. Rejestracja kart na
listopad br.
trwać
lM:d2ie w
dniach U.X. do 5.XI. br.
Osoby, które z rói.nyeh przyczyn nie zarejestrują kart ... ww,
\e .. millie

przl'Strzeni

:re~or.ter%y
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mogą

to

u~zYDic

Da

cale!,!o miesiąca w
sld .. patb: • ..Bart .. I{" • ]5& uj. Hoża • l1r ul. Ar. Cnrw n ..j ]54 • :us o. Swiętokrz)'skie • 163 - uJ.
Wi.'nio\ a • lU - uL Sienkiewicza fa.
następującycb

Nieostrożność
WC2JOraó , pnzed połudn.iun na
ulicy
ioellik.ile-wooz.a w OsIt.r~
Swiętokrz.yskim dOGzl
do kar.a.mboiu, w llotbJ'yrn u~
C2.yły brzy samochody.
Jadący
~w.aon;.:zawą"
Krz.y82ll.of L .
1
RadlOlnlia., Di.e Z31CbowUI~ Da_
l_ytt.e.j oot.l'OIi::noiri Pf'"2.y
wy~
na.jEeh:W na tył

.,fia.ł.a 12&p". kie.row~ pnzez
Wlad~Maw.a 8 . "M.;W'IJ h" 1IIIJe....
M.~ W ału:p l.inj,j eiIeilt.'yC3l4.'j.
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• Z udziałem wicewojewody
Zbir;niewa NewIloka odbyło się
wczoraj w Kielcach posiedzenie
Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności
WRN. Omówiono program rozwoju produkcji materiałów budowlanych z surowc6w miejscowego pochodzenia do roku
1990 oraz zadania w budownictwie mieszkaniowym dla mło
dych małżeństw. Do obu tych
tematów wrócimy w osobnych
publikacjach.
(.JPA)

Jeszcze o

śmierci
e

Alkohol

zolomy

1c0000eń

"

• Delegacja p~arzy kombatantów radzieckdch i polskich przebywać będzie w
piątek
w Lublinie. Złoży
tam hołd pamięci ofiar zamordowanycb w hitJerow>&kim obozie zagłady w Maj..
danku.
• Z
pochylni wydziału
montażu kadłubów C-l Stoe2.ni GqpńslUej im. Lenina
spłynie 21 bm. na wodę kolejny statek rybac!ki. .lest to
trawler-pueiwórnia CI wyporności 1800 DWT, budowany na zamówienie armatoł'a
radzieckiego.

pliQllorwy
ZIOf"gon izowooy
21!

Fecs(oiwol

_

• W Łodzi od~dą się 21
bm. uroczy,giOści związane z
wmurowaniem aktu erekcy jnego pod pomnik-szpi taj
Centrum Zdrowia
MaikiPolki.

org.a.n;.~()·torzy

impreozJy - SOOr.vOlltZ)'Szenie F\oIS'kIiej MIociziciy Muz.,..omej, Wy~
diz-iol Kuluy i 5.mJIk' UM.. Poń_
slworo-.40 fii4 hoorrnoooKJ w Kie«:(]clJ
- ~ będz~ mi(l~ bogoItą

stąpi

JarńelskL

W 1984 roku nowe zasa y
wydawania praw jazdy
Po wielomiesięcznych uzgodnieniach i konsultacjach gotowe
jest wreszcie drugie rozporządzenie wykonawcze do nowej
ustawy "Prawo o ruchu drogowym". która zacznie obowiązy.
wać od przyszłego roku. Aktem tym jest rozporz~dzenie mini·
strów komunikacji i spraw wewnętrmych w sprawie kierowo
ców pojazdów silnikowych oraz W2iOŃW dokumenww fi r awo
niających do kierowania pojazdamal
W !trosce o bezpieczeootwQ
Dlatego też uznano za k<miecz.
ruchu, autorzy przepisów poło
nacisk na zaootrzenie kryteriów przyznilwania uprawnień
do prowadzenia pojazdów. Jednocześnie joonak pominięto lub
złagodzoJ)() te wymagania, które dziś niepotrzebnie utrudniają uzyskanie prawa jazdy lub
też komplikują działalność gożyli

ny, podao.s którego zaprezentu-

pOO1cJ-eśloo~q mółq
dobry
łm<li ~
02loo1lów Slowafll~

• OgólIlQpo1ską wystaWf:
..Wojsko Polskie .. plastyce", .zorganizowaną z okazji
40 rocznicy ludowego Wojska Polskiego w salach warszawskiej "Zachęty". zwiedził 20 bm. I sekr tarz KC
PZPR. prezes Rady Ministrów. gen. armii Wojciech

l

e zamies_niu informacji
e śmierci Aldouy C . nasze
redakeyjne telefony wprNt
.. liry wały" się. Dzwonili esylelnicy. sarzueaj~ -m. ie epohlillowaliśm
niepełuą
praw dl!
oraa że okolicaności aconu dziewczyny byly a pewnością inne
nii te. które przedstawiliśmy •
Tylko pierwszy zanut możemy
umae. wyjaiiruająe jednoeuśnie,
że pi aJiśmy e tej
sprawie w
m mencie. r;dy nie "'yla ona jeszcse rozszyfrewana przea orr;ana jcil;ania. Dziś, po sapoznaniu się z pelną dokumentacj~
w skład której weszły również
zdjl!cia. możemy doclae bliższe
szezel;oły. które pOllllinny
rO:l:w iae plotki i posmak ~nsacji
wokół lej trar;icznej sprawy.

P

13
października.
wieezor .. m
Aldona C. przebywala w jednej
z kieleckich kawiarni. Po wypiciu Większej ilości alkoholu
poczula się ile. p pro 'iła więc
spotkanego w szatni l kalu znajomego. y od~iózl ja de domu.
Leon K. zgodzH się. Kiedy taksówka dotarła na miejRe. dziewczyna oznajmiła. ie boi się ro-

drogo kosztuje
C2)()łowo
:ol
naodj.eid:Zla.jącą
II
pr~k.a ".oo.c.rą",
k.ie-l'OWmlą
pl'2.ea.
miem!k,ańc-a
K«IMlCOWta

k . Warszawy.
WS'LYM:Y tI'll'Jej kier09rey
oIl'lIiZ dwie pasa.żedti ,.deciIi'"
i
aw6cll ~acieaVw ...WarntLawy'"
dozn.ali ~ ei.IW.a..
N"JeoOOłIrocina jaa.dIa by. pr~Y"

C:ZYGll _
!I wypadk~
dnlgowyc:.h, j.atie
wyda.ra.yły
si.e

w

wczwaj
~.

%l

GII6b

W

wojewlldlztwie
iIjłl

_tęplttwie

tlIIOI!ItaIłio --}'Ch.

~

/ipodarczą·

Dotychczas. aby ubiegaĆ! się
praw
jazdy kat. "C". uprawniające
d
kierowania
samochodami cięiarowyuU. pofliadaez prawa kat. ,,Bn mutdał odbyĆ! stai zawodowy jak
kierowu.. Nowe przepisy
snNą ien wymór;. Podobne
ułaiwienie
doiyesy
ataraJrł
eyeh się e prawe jazdy kaie!forli " D", które zezwala na
prowadzeóie
autobusów. PonadU rozszerZMlO krąp; osó....
które 'bez przeszkolenia Da
kurm mogą lIbiegae lię e
prawo jazdY kałełforii ..C" lab
.,1)". Dotychczasowe przepisy
w.ezwalają na to jedynie inzynierom -I technikom samochod wym zatrudnionym
przy
budowie. badaniu i eksploatacji p ja.zdów sam~hodowych
oraz kontrolerom ruchu dror;owel;o MO. Od stycznia bę
dą
mieli
takie moiliwŃei
również inspektorzy r;OfIpodarki samochodowej oraz instruktorzy
i
er;zaminatorzy
kierowców.
W związku z mechanizacją
prac w rolniC'twie ułatwiono uzyskiwanie prawa jazdy kategorii ..'1'"', uprawniającego 00
kierowania ciągnikami rolmczye

ue, aby kandydaci do tej praC]
legitymowali się trzyletnim sta.
fem zawodowym w charak tp.
rze kierowcy. Identycznym o.
kre6em praktyki, ale nieko.
niecznie zawodowej, będą m u·
sieli wykaza~ się kierowcy tall.
sówek osobowych.
Od uób posiadających zagra·
- roezne prawo jazdY, które u bir.
.a~ si
e pelskie uprawnieni.
wymar;a się dziś. niekiedy. z da·
wania d datkowego egzami DI
se anajomości przepi • w rUClh,
dre«ewer;e. Hporąd_Die zn ..
s! te utrudnienie, ~dyi nie mI
en snaczenia s pU'Dktu widu·
nia bezpieczeństwa rucha..
eelu za.pew nienia je<i.nll.
kowego pozi<m1u naucza
nia na prawo jazdy :tli.
kwi.dowano możliwość 8Zkolen i~
kierowców na kursach jed1l()T8.
.zowych, organizowanych p rze.
inne jednostki niż ośrodki I5zk~
lenia ~ierowc6w.
Stwierdzone
bowiem, że jakośl! kształce n i
poza ośrodkami jest z regujl
niższa , z uwagi na brak -w y.
kwalifikowanych instrukwrM
oraz odpowiedniego wypQ6aŻp.
nia.
Rozporządzenie nie obejmu]!
:&aSad egzamiJKlwania, gdyż n·
gulowa~ je będą odrębne pru
pisy. Chodzi o to, że norm.
prawne z tej dziedziny do&
ezęsto zmieniają się z uwagi n
dale doskonalenie metod--spraw
.:hania wiadomości.

f

W

~laduszki

Jauowe'83"

mł.

Kie.rowcy pojazdÓW uprzywilejowanych muszą mieć azcze.gól nie dobrze opanowane umiejęi:no6ei prowadzenia pojazdów.

na PodiUlrczówce

bezmyślność
dzieów. wobec ner;
de dem ..
uie pójo1zie. Leou K. siedaiał z
ną lłardso dJul;o na
pebliskim
skwerk ... Widaąe jednak. że Die
uda mu się nakłonie Aldony de
powro'... zaprop nowal, że sawiezie ją de wlasnel;o mieszkania ZDaj ującego się na Podkaresówce. W trakcie jazdy taksówk~ zatrzymaną na postoju, Aldona C. usnęja. Nie od razu udało się ją z samochodu wysadzić, Gdy wresZC!ie kolejna próba powi dla sil!. taksówkarz ...
djechal, a Leon K. 1.0 tał sam
s dziewczyną. Przekonywa ...... j~
że powinna pójść z nim do stojącegO nie
opodal bloku. Nie
ehclala. Byla prawie niepnytomna. Leon K. widząc. ie nie da
obie z nią rady. poszedł do domu. Wrócił jednak po jakimś
czasie. wsadził ją do wJasne,;o
samochodu i wywiózł parę:oc&
metrów dalej. w kierunku domków jednorodzinnych. Mial nadzidę. że dziewC'zyna
wkrótC'e
wtrzeżwieje, a nie chciał by do
h'go ('zasu wzbudzała swoim widoki .. m s~nsa('ję wśród spć!inio
n)'ch pTZO'('hodniów. J tak, leżą
cą. z odzieią 'ił' nieładzie. pozostawił.
Wcześnie r ano znalazl Aldonę
C. martwą jed .. n a mieszkań
eów osiedła.
To tyle, j ..ś1i chodzi o prse-

ieg tragicznel;o zdarzenia. .lak
stwierdzili lekarze aok ... ujący
sekeji swłok, Da eiele aziewczyny nie "'yle iadnyeb widOHnyeh
olaraieó_ WykJlIc_ne rewniri
r;wałt. Smieri: jak napisane
w pretokele - nas~Jliła na sllatek esięłtienia dała. IUe wiaien.
fty tylke łJ'ałfiCIllY sploi
ueliesneki. fty aJkebel i ksJoyśl
a~?
swaiai aeiemy e st...
pni. pnewiaienia .. kałełfe
riadJ merałnydL LeeD IL, k "
"m1l . .bru lo kensekweneJi w
epi_ Rad ćłsiewesyJUt, aestał
aair.aymany do dyspeaye,JS proltarałeIoL

http://sbc.wbp.kielce.pl
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.rui po raz drugi w Kielca
się
koncerty
znanych
grup
i
wv
kalis1.ów jazzowych. Inicjały"
Kieleckiego Klubu .razz.owe,
poparły
wydziały
kultury
sztuki UW i UM, Państwo\>
Filharmonia im. O. Kolberg.
Rada Okręgowa ZSP. W ieg~
rocznych "zaduszkach" wezrtJl
udział: PlayiDI; Fami}y. 8tń
Cennedieo, Tomass Stańko, D
ba BaJl. Tie Break. Bald Fe'"
New_mych eras Bir;-&Pwi a Pinlandii.
Głównym
mIeJscem kODce!
tów będzie kielecka filharmf
nia.
organizatorzy zaprasza
także na imprezy towarzyazą
do Klubu Srodowisk Twórczy
MU Sołtyków" (Play ing Farn il
zagra 24. 10. o goóz. 19.30) i ,..P
odbędą

Krechę".

Karnety są jeszcze do nabY
cia w biurze Kie}Hkiego Klub
.IaaltOwer;o CuL Sciegiennego I
Będzie je można kupić rów ni
przed koncerta'mi w kasie fi.
harmonii.
Ciu~

Wszczęcie śledztwa

sprawie slama
fałszywych wiadomośt
Prokurator
wojeWÓdzki
Warsza",ie
wszczał
śledzt w sprav:ie rozpow · ze('hr.i ~:
za gramcą, pod naz",i<;J;t'
.Tacka Kalabińskiego za
średnictwem dziennika .,lr.lf.
national Herald Tribune", I..
szywych wiadomości godząc"
w podstawowe interesy Polsk'
~€'CZypospolitej Ludowej.
Auler artykułu mJn. na""
łoje do kentYDuewarua. a ~
wet za b'unia restrykcji
pedarcsycll państw zada dn
wobce Polski, nie licząe si< ,
eięiarami, jakie a łełfe ty l"
ponieść:
moR
apołeeseósł
peIskie.
l. Kalabińslrl, b. redak
Polskiego Radia. przewodni~'
f!!Y b. Oddziału WarszawsJllh
Słcwar:zyszenia
Dzienni1l 3
Polskich, pnebywa obeCJlie
USA Da stypendium w Uni "'"
~ w Yale.
(J'/Y

,(1

otowe
nowej
Iwiązy.

e mini·
,"ierow·

upraw·
K<mier.z.
ej praC)
lim sta·
larak te.
nym oniekOdą

mu·

rcy

ta'!!.

zagra·
re ubił.
ii'Dienia

l

iły,

zda·

;zamim
i
ruch.
mie zn.
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. słowami witają nas zawsZłl pade % kiele kiej centrali międzymiastowej. pod numere
900. Nie należy jednak odkładać słuch ....
to nie
w k po usłyszeniu mE:Skiego głosu yłka. Od czerwca pracuje na stanowisku
fonisty pan... w towarzystwie ponad stu
iet,
większości młodych, ktbre nie pru.zyły trzydziestego piątego roku życia.
onoć praca "na cer>trali" do łatwych nie
na eży. Postanowiłam sprawdzil:.
iedziba kieleckiej centrali międzymi&.>towej.
Po j zgłoszeniowy. Normalny dzień pracy.
on ięć telefonistek non stop przyjmuje zIece ·a na rozmowy. Do południa przeważają
za ówienia z zakładów pracy. Abot:.entom pry•
)'IIl bardziej odpowiada pora wieczoro ......
ruch na centrali trwa całą dobę·
S
K · edy pod numerem 900 słyszymy wolny syg
ponosz
as nerwy. Dlaczego Ilie podn~
>Z4 słuchawek? Pewnie plotkują i popijają k ....
ę- Tu. na cet:.Łcali wygląda to inaczej Rucłl
lak w ulu Telefonistki bez chwili przerwy
gują specjalne, w niczym nie przypomice telefonów, urządzenia. PlotkI, rozmowy
owszem
,gdzie icb zresztą nie ma? Z
ałą różnicą. że dziewczyny z międzymia
ej m ją cza na plotkowanie jedynie przed
pracy oraz w trakcie półgodzit:.nej przer-

w

śniadaniowej.

tem z nimi w pokoiku ·niadaniowym. Pojemy aię: Maryla Qsajda, Zdzisława Kom.-

krotni. k~ dłuł:o c:z:ekać telefonistkom z mię
dzymiastoweJ na zgłoszenie się 1 odbiór rozmowy. Albo je5zcze inaczej - osoba pod zamówionym numerem odkłada ł chawkę. Telefonistk.a łączy od nowa. Napr wdę do tego
zawodu
potrzeba dużo
cierpliwości.
Tym
wdzięczniej przyjmują dziewczyny tych, ktbrzy
potrafi" docenil: ciężką pracę. W dzienniku
przebiegu służby zt:.ajduje się wiele pochwał
dla pr cownic z międzymiastowej.

.

.

.

.

.

Zdarza . ę, te mw>imy
stać wczesnym
rankiem. Rodzi się wtedy niepewno~ - zdołamy się obudzić? .. W takich sytuacjach korzystamy najczęŚCiej % usług biura zleceń (nr
917). Telefonistki mające nocny dyżur nie zapomnl\, nie zaśpią. W porę miły glos robi pobudkę. Dzień dobry, czwarta trzydzieści.
Obok - .. Biuro numerów, proszę czekal:".
Wiadomo, ir.fOł"macja ""Korzystamy codziennie
li jej pomocy, numery bez przerwy się zmieniaj", a i nasza pamięć, niestety, zawodna. Nie
zawodą jednak panie Ela Kaluia, Anna Dymura, które właśnie dziś są La dyżurze. Telefon dzwoni bez chwili przerwy...
Aż trudno
obie wyobrazić - dwadzie' ia
dziewięć lat t:.a stanowi. ku
telefonistki!
To
pani Zofia ł.uncsyńska. Kielecką centralę zna
jak własną kieszeń. Koleżanki ię zmienia;ą.
Pojawiaill ię nowe twarze. N mi~dzymiasto-

s to, a on jeden

zkoleni!
jednoTah prze.
ki 6zk<>

-

ierdwn~

:ta1cenii
reg uł;

ak wy·
uktorM
ypooaie.

le'83"

Kielcac

ty

... Boiena Wiewiera, Anna Wiśnie k
Wiewa Kurczyk. Jedzą właśnie prLynl ionl! li
u kan pk •. Chwila relak.'iu. W · par:.iał bluagdzie ją kupiłaś?. . zynka1, ale Cl ę p!)zL. Basia urodziła córkę... Oglądałaś p!)iałb. wy teatr..
Ka ka poznała szalowego
paka!... Rozmowy o wszy lkim i o niczym.
'krótk ta przerwa! Jeszcze naprędce wył ny papiero i do sŁanowik
Z ów koncentracja. Te same,
znudze.aia,
. o a, szybko, bo abonet:.ci ię niecierpliwią.
Dz. wczyny z centrali roiędzymi towej są pod
ni stanną kontrolą. Spe.rjalna
para tur d~
ko uje Obserwacji wy a ił o i l
dokładności
PI" cy telefonistek. Ppro z tego, kierowniczka
i
ontrolerki ocetiaJą dyscyplinę, z chowanie
wo c abonentbw i współpraco w ików. Funkcje
ku Łrolne sprawują Stanisława Ma ejska, Maria Bajowa, Teresa Zinkow ka l Alicja CleślUr..
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Międzymiastowa, łączę zamieJscową pr~
słuchawki na aparal Olbrzymie pomiesznie, tół w kształcie po:dkowy,
migający
laUami, ponad pięćdzie>.ląt (jl"dna
zmiana)
zących tuż obok
iebie koblel LąCZll Ola

tylko rozmowy zamówione przez kieleckich
nentbw, ale l tranzytowe, awizowane, na
k lIre czekają IISOby w rożnych miej!;cowoś
ch Iuaju. Mówią w,,~y tkie na raz CiszeJ,
znów głośniej, w zależności od słyszalr.oścl
łączach (dobrze wiemy, jak ta słyllzalno~
asami wygląda), kontrolują przebieg i "UB
wania poszczególnych rozmów.
Po godzinie nachodzi mnie refleksja. Jak tu
ożna wytrzymać? I
westchnienie jedc.ej li
iewczyn: - Gdyby tak abonenci byli bardziej
czliwi, byłoby cudownie. Niestety, ot choćby
raz, ł'lczę Z!łmówioną zamiejscową. Abonent
zmawia.
- Proszę panów słuchawki na aparal
Niech pani poczeka, właśnie rozmawiam.
Cedrale dużych zakładów pracy niejedn~

we! bowiem ciągła rotacja telefoni .. tek. Wiele
odchodzi na urlopy wychow wcz ,
takie,
ktbn: nie wytrzymuj
tempa pr cy, a braki
kadrowe trzeba uzupełnial: . P ni Lu zczyńika
trwa dzielnie przy woim pulpirie. Pr cę wykonuje dokładr.ie Lubi j , choć z wód tpl tonistki nie n leiy do łatwych, d j pani Zotii
sałysfakcję I zadowolenie z dobrze
p<>łnioni!go
obowiązku .

No i ten rodzynek mę:.IU n
centrali mię
dzyroi toweJ - p . Eu!,:enian Fr oka.lez. Jego
ciepły, mE:Ski glos możemy u łyszeć tylko po
połudmu
Dlaczego? .. No roz, r cuje jl"dynie
na pół etatu Trudna rola dl
j npgo męż
czyzny, ktbry zn lazł się w "gnieżdzie" kobipl
Miejmy lednait. nadzieję, że p. Eugeniusz szybko z niego nie ucieknie ...

•

•

•

•

•

•

Obchodziliśmy właśnie Dzień Łącznościowca.
Kieleccy łączt:.ościowcy, a w:ród nich takU"
osiemna9cie zasłużonych pań z centrali między
miastowej zebrało się n. ur()("Zy~tej akademii
w Tea~ im. S . Zeromskleg'l. zczególna okazja, aby wyrazić uznanie za icb. pr cę. Były
gratulacje. słowa uznanla, od7.n CT..ł'oia. Złctą
odznakę "Zasłużonego łącznościowe .. ot ....J·rnata p . Zofia l.uszczyńska.

Abor.encl nie Irnalll Ich \mion l nazwbk w pracy przedstawiają lę !iwoim numerem
służbowym. Taki regulamin.
.Zyjem7 w CZAsa
nt'l"Wowych, pełny('h
rozmaityCh trosk, napięć. Co tu dużo mówić,
często dominują nerwy. A jednak
potrzebna
Jest nam bardzo życzliwoŚĆ. wyrozumiałość.
uśmiech. Przypominam również o tym zaw ze
moim paniom mówi szefow
kiel c kiej
centran międzymiastowej. mgr Lidł
Borkowda.
Pamiętajmy o tym I
my - abonenci. Po
prostu będzie nam wszystkim łatwiej
IZA8ELLA NIEWlAOO
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ie tak dawno zJechala do
Le długo zapOwiadana "ru"Maanam". Koncert y etek wielbicieli
będące
tem prawie - odbyły ię
ah. Jak zwykle, tlum natk w ztuTmOwat t.lJf'jście,
•
otP1l'l.
zczeLme wypełnił
ownię·
Zapowiodolo
się
kol )ne rockome
za!eństwo
A meza em...
.
e ;ztą, oddoimy ,,10 je du z Ucze tmków widowi Ma. na muę Jarek i, jak
, 1e. ZC7.e medawno ko..Maanam". TeT(lZ
to
'ciwie nie wie
co je t
. ". Tak ~obif' ;. ;~ połem
ł tką rozmotvta:

odY
piewallU o planetach,
bytem
oczar0tDa14l Twoimi
bLuesami. Trzy rClZ1/ pędziłem
do kina na • Wielką majówkę", by WIU sluchat i o"lą
dać ...

wiatr, ktÓTY

rozpędzi ciemne
chmuTY - zawołała
"to'em don śnvm i PTZejm.U-

.klębione
jącvm.

To był "MalInam", któTy koc1~ałem.

Tego w ly tkiego chciałem
na konceTcie. Niestety ...

Dale;

s?ok: Cora tD
PieTw. ly
spOclntach, tnaTlInarce. kapel u-

ju.ż

'lachałem

wll tud brze znone
rytm'l. Cie zll em
'ię.
Cora
udowodnita, ze nawet w hali
kując

obcq~(lnLi

eORA,
mam do ciebie

żal..•

ją odnajdywałem, gdll za.~pie
wala "Paranoję".

l zok drugi: Cora z_. tllsq
gtowq. Światła Z'Tobiły z te"o
oroteskę. Teatr, nieco wi?lIjnll, mi~tycznll. Wtedll ~tota się
rzecz piękna: Czekam ~a

COTa juz w
wo m mim.
Pier1D.;za pil) cnka i radość:
"Bo. kie B'L/'no~H. C'las rXlI n qt.
Odno ite1n wrn 'enif', ZE' C()'ru
był4 zta. Na to, że mu.ł pie-

jasne; peruce. OK,
mnie. Ruchy kan.ciaste,
marionetka.
Powoli
jednak żyw~oł brat 06rę . Już

możn4 śPiewać

owo

It

DOKORCZENIB ZE STR. l

sk e~o

UłJf:ł..ł

~lf':

z.abflo~JljPC':lJ._

p\)iiL('z~~&lny h
lf'inkó"
budowy, bo drQ~i
un dlcll ia
mog
być... r 7kr<ldzi ne
N
koniec stwierdllł. ze n WYI><I_
saienie nowego to:' tru Ilolrl:pha
b.~dzie jt'szczl> m ilion
.)1 rów I
W tym momenci
ruwodniczący
KBT ni
wylrzynnł i
przypomntał zebranym. te w ub:eglvm roku po.~lan wion , iż
na d ewizowe urządzeni
f)'}trzebnych b~dZle nie wi~cej nil:
50 tys. dolarów. Potem gło.. l:ab.erali przedstawicie le
dwykonawcó....- (jest k-h w ' umi
ponad dwudziestu). oczywi~.e
biadoląc na temat nawału trudności
ma er.a lowych .
ka<JrOwy.:h,
kooperacyjf\Ych
tlll.
(chciałbym dożyć czasów. kiedy
na jakim~ zebraniu !'Odniesie
ię jakiś dyrektor i powie. 7e
normalnie coś zrobi w kr:ił
nym terminIe). Np . r rpzentant .. Budremu" stwierdz.ł. ze
jego
przed"iębior lwo
ffiOl.e
przy jąć tylko Gl) proc. zleceń
na wykonanie wnętrz ...
a . zczęs("le nip sic ń .. zyło się
tylko na oO::'lloym biadolcn u. Od kilku mie.,,~r,. n
bud wie te lru nasl. piło wy_
r zne ożywieni". Bud wlahry
przyrz kaj~. Le jeśli będą za()ew ni ne . rodki Cin.
• we, to
nowy te tr l:oat nie odd ny do
uzytku N li~t ludzie 1985 roku
(w 60 rocznicę ;miercl t~lana
:2:erom. "'leg) P t nowiono, że
-Teatr im
:2: . r
"ki go bę
dz\
·"kr'" yWnI
oojbier t pozcz gólo
fr l{menly
nowego
gmachu. P .voł nT l:().,tanie koordynator c łeJ bud wy Na je'
ukończ nie duzy wpływ będzie
miaŁa
ktywn'
poIczna..
Dl lego liczy ię każd. inicjatywa
zbiórk
pieniężna,
wkład zakład{,w pr CY. oo-moc
!al·howr.ow,
czyny
połeczne
itll.
(przYflOmin my, ze dary
pif>ntężne
mmn
skhd"l: na
konlo FlJndusZll Budowy Tpatru
- nr 20027-\1 \1-18')-3,)~ NBP Ii
ddzi8ł
MieJski w K 'elC'ach).
berOle w PoL"".. budow ne są
trzy gm cby tealr t ... e w
Bydg . ZC1:y,
LubltOle i Kielcar h Tpn rulałni je.; l n jbhżt"
ukończenia i .ląd pop rcle Min l ·ter tw KulllW"Y i Sztuki dla
tej inwe lycJI. I jf' zc"e jedno.
• flOłpczny
K
iltct
Budowy
Teatru
wot .• ł - 1: inicjały yy
Zdzi>ławlI
K'Jlt'mby - sek('ję
kontr()lui"r'l na
dzi ń po tę
py n
plar.u budowy. Moie to
pomoże?
woj,. drogą wykon wOlIm tej inwetyrji ('hoialoby ię przypomnif"Ć
fragment
"Krótkiej nauki budowOlczej·
z poł()Wy XV([ wieku (a więc:
z czasów.>
iania kielf'Ckiego
pałacu): ..Bleżcit'z ~T chęć do
budowOlCU'j za.bawy ni
tylko
dla
wy~odypryw lnej,
dla
maku. ukonten\.owanta i wcz u wł. nego (lubo 00 n jpierwzol. II' i dla ozdoby ojC"7.yzny
we). klór'ł wi<:'ł" Dnymiotów
równ "Ibo i lep.sza na4 inne
ItraJe ...
TADEUSZ \VI.J.CEK
DleID

KB'!'
(z
ekret:anem
KW
PZPR, Zdzi.:.ławem Kowslsklm
na czele) i władz województwa
wyasygnowano w bieżącym r0ku 40 mln zł na kontynuowanie budowy. Pamiętam, jak w
grudniu ubiegłego roku generalny wykonawca obielttu Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego w Kielcach domagał się 60 mln zł i zapewniał, że je "przerobi". Tym czasem okazało ię, że do Itońca
września bież"cego roku na budowie teatru wykonaoo prace
warto ·ci zaledwie 17 mln zł i
is~nieie realna obawa, i ż przeznaczone na tę inwestycję nakłady nie ws tan ą wykorzylane (na szczę ści e pieniądze te
można będzie wydać na zakupy
wyposażenia
wnętrza
nowego
testru). Budowlani zamiast palić się ze
wstydu, wynajdują
oczywiście rozma ,te przyczyny.
które nie pozwohlT im na dobrą robotę. Kilka dni temu na posied~eniu połe('Znego K.,miletu Budowy T eatru ł
niący
oboWiązki
dyr"ktors
KBM przytoczył całą li.:.tę pię
trzących
ię przed nim kl.,poŁów. lVlÓW lI. że trzeob
z pewnil: na tę inw -lycję nakłady
finanM>we (mimo ze nie um.!'
wykorzysl ć juz . ·l niej cych) .
zweryfikować
okument cję,
przyznal: na t"n rei od pow i dnią pulę materLałów (t
te je.'t
b',dow ny z materiał w przydzielonycb. n ..
blldownu-two
mieszk siowe), ulok w l: roboty
II
podwykon wOOw, oopracow ć
h rnwn ~r m
!ina.n...owy. powiększyl: załogę pr cujttc
przy
budowie tego
biektu W tej
<ht tniej praWIE' z proro'lOW ł .
by zwabial: ludzi
prxyrzeczemem. iz za d br.. pra('ę pr~y
wznoszeniu teatru będą mogIi
wy jecb.al: n budowy %<lgr OICZne. Je"li w lalach trzyd1:iestych
k-toś musiał wyjechał: li
• .saksy", to z pła<'Zem żegnał t:o
cała
Wieś.
Teraz
podpisanie
kontraktu oa roboty za gr nic
jed.. nagrodą. Ale p.o. dyrpktora KBM wie. 00 mówi. je Ł
realistą . Be% odpowledmej motywacji trudno liczye na porządną pracę budowla6
w (lIł
paskud n
nazw4 poł.. czeństwo
ukar ło pr oowmków
budowwctwa, ktbn:y nipgdy' nazyWilli
lę muran:ltmi I prarowali
tak wwrow(), te
piewano o
nich piosenki).
Kolejną lis\.ę problemów do
załalwieni
wyg) Ił reprezeotant Dyr uji R01budowy Miasta Kielc. cz.,h inwestor bu~
wy teatru. Trzeba więc: zmienial: dokumentację "w posZM:egÓlnych branża.cb", doprowadzić
do gmachu cie pło, 00 musi
trwać podobno dwa lata, współ
praoowal: z użytkownikiem. W
tym miejscu Eaproponował, by
yrekcja Teatru im. S. z.·rom-

wać, że pTzyszLUmIl ie; słu
chat. Fakt, ci pod scen zachO'lDl/waUę tatałnu~. Te;
muzyki trzeba łuchać, jej się
- poza W'fIjqtkami - nie tań
CZll Ci, którzy przychodzq na
w
·tkie koncf'Ttll, chcą tlllko
czadu..
W
najp!ękniej lIIch,
Lirycznych momf'ntach wrze zczell:
Ko-ro-na!
Ko·ro-na!
Chętnie bym ich Wvrzucił, ale

Z"

CÓl ..•

Potem wylala im na głowlI
ze szkLanki. Nie byt to
"e. t w pÓln.e; znbavly. Tak
wylewa się wodę na traWTuk.
Znów
ię
przebrala. Mo!e
pTze,adzam, ale fUe podobała
ml się e/( pO~lIcja czaTne"o ...
Błamka
piewała wprawdzie
na#' os częd~aJąc ię. ale ;akbil mÓWIła łuchajcie mnie.
lecz nie d!CI wa
piewam, n.ie
je tern % toomi.
wodę

tak, że kaid,.
C?1Jte ne. BlIlem
dum"y u sweao e polu. Zotatem więc na dm", koncert,
nie mogłem oble te"o odmówić. Tak dtu"o cukalem ...

lU, długie;
zaskoczyła

la

•

je t

Naclal lub ię ,,"'aanam".
Zo tanie mi ;/'dnllk z te"o
koncertu w,pomnie1lle - szpilka. Mam po pro tu. zal do C~
rll we tchnqł Jarek.
l tlIle.
(Lu.c)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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dziejów regtonu

W tym miesiąc. pczypada 48 r~Dica &JWerci ..naner;o Dier;dyś
w Kielcach lekarza, dr. Jana Bularskieco, TozstrzdaneJ;o przez
Niemców 24 paidtUernika 1943 ,. WrH a d.zlewięcio1lla kiel~na
mi w jeditlej z \ak awanycb wtedy pnea .kup3lllLa .. akcji odwetowych". Przypominając \ę rocznicę Dauym etlytelniltom, praCniemy zapoznać ick a bior;rafi, teC. aaslużone,o lekarza patrioi.y,
który ,.yme swoje poświęcił ",a1oce • wołnośe .josyzny.

J

an . B':Ilar~ki urodził się 25
pawzler.n.iika 18S9 r. w Po..
rębie

M.rzy.głod7lkiej

pod

Zawierciem jaoko pierwszy % o.ś..
mi<orga dzieci nauczyc·ieła Roeha Jaoka Bularskiec., który

Frontalna część zamku po zdjęciu rusztowań.

~elec~-zamek od~ania oblicze

zmienił zawód.
w rolw ll893
przen iósł lóię wt"az 1
rodunł!
do Kielc i ot.".orz)"ł w=tat
ru&z.n~a;rs~grawe-r&kt W
ro..
dzi'Me tej pochodzącej 1 K :e-

leckiego kultywowano tradycje
paotriotyczn.e.
Dz.i.adek
.JalIl&.
Kajela.D Teodor Bulanki (1826_1893), podobnie jak ojciec: m.a,tki Jana, Władysław P;'ulewski
(1826-l878) Zoołn.iene oddoz.ielu La,ngiewicza., braH udz:ie.ł w
p(}wsta,nru stycUl"Owym.
Szkolę powsz,echną (pod.&I.a.wo..
wą) Jan BuJars.ki ukończył w
Kielcach,
a następruie
ucząc
się w rz,ądowym rOtSyjlSlk..im glm_
naoz.jum tzw. realn~ uczęsz
cza ł jedn.ocze·śnie 00 dOO.aLk,o_
we, tajne komplety nawld hoistorii i lirt.eraotu,z-y polskiej.
Ukoń{!zywszy gID1n<a7.jum
'W
!'oku 1912, za.pisał się na medycynę na Uniwersytecie WaEszawskim, ale wkrótce, w roku 1914, po wy.bucbJu I wojny
świa tOlV\'ej, zmobiJizowMlo go i
wcielono do Mmid rosyjskiej.
Po ewaok aowa.n.iłl1 Un.ilwersytetu
Wa,rsza ws.k iego 00 Od_y .Jan
Bu·larsk i otrzymał iam w rooku
1917 dyp!-om la1{a.rz.a medycY'llY.
, Poświęcił &ię medycyni.e wew_
nętrznej i hi.glie-nie. W
czasie
walk z Au&lri·aJkarni w KaorpaŁach wyrÓtŻnił s-ię 9WOją drz.iel_
oozy .. zesania marmurowej baluna postawą, od,z.n a.czOll() go b0.Zdjęcia Al. Piekarski
wi em roo-yjskim OIrderem
św.

A.nmy za troskl iow ą OIPiekę nad
pow'ioeor:z.onymi mu ran.uyrm
i
u wy.prowanzeni.e taboru &11nłta<rtllego 1. ok r 't7.A!'nia.
W liatopadz.ie 1918 r. \\>S"...ą,pil
d.o orga.nizujllcego się Wojske
Pol.9kiego i zC6ltal ml<><lS<zym leJr:a-r:z.em • Pułku P iechoty Le~ionó<w w Kielcach \IV stopniu
J)OoMlCz.n.iika. W tym samym roJw aV-etnda s.ię 1. Ma.ri'l Swie-

l'"

Pracownice PKZ w
slrady.

trakcie

Liczba chor)cb pSYChicznie dotknięlyeh przede wszystkim ner\\ icami, a w mniejszym stopniu psychozami zarówno w Polsce,
jak
na świec;e ciągle wzrasta. Tempo
życia,
kryzysy,
nan:szanie równowagi
i
niszczenie
środowiska,
wzra~tającl' wymagan ia w pracy, przytłaczający rozwój techniki nie pozostają bez ujemnego wpływu na naszą psychikę. W jaki spos~b
PS) rh ialra przygotowuje się do p!zyjmowania wciąż nowych pacje r.t ~w? zapylaliśmy lekarza psychiatrę, ordynat~ra oddziału
dzienoCll:o Wojewódzkiego Sp~jałistY07.nego Zespołu Neuropsyl'hictryozneJ;o w Kielcach STANISŁAWA HORECKIEGO.
baza szpitalna
ba r.lo z.malala
w
oslatn:ch
latach w zw:ązku z dakap:laliza i ą w ielu obiektów.
Najwię :<s z.a ioh rozbudowa
miała
mie .,ce w latach sześ6dz:e;;'ą
tych Obecnie doŚĆ odcwwalne
sa b:'a.ki łóżek, oddz.iałów psychia ~r ycz.nych. oddzialów
s:acjo:1arnych,
sanatorió>w
d la
nerwic. Równoc ześ!lie obserwu_
je si ę z,wi~kszony napó-r
na
leczn ictwo psychiatryczne amb.llatoryjn.e W związk'll z ~ym
I n",tytut
P "ycboneur olog :czny
wspóJ,nie z resor tem zd.row;a
z3cz,ą ł
w Po!sce
wo.rowadzać
'zw formy zastępcre
lecznictwa p.:;ychiatrycznego Jest
t.o
tzw opiek a domowa. oddz.l<lły
rl,;enne. nocne hostele Np 0J
', a dom(}wa polega na tym.
i); w'o rzy sie zesoól terape~ty 
!'!..!lY
który za jmuje s:ę g:'u';)ą
'.kwalifi.k ow anvch do tego tvp l !e{'zenia o3{'jeD'ÓW W tym
celu
szkoll
się
psych(}logów.
pie:ę~niarki
p.5ychiatrycz.ne. asy,tentów socjalnych stanowią
('vch :rron zespołu pracując~o
pod nadzorem lekarza specjalis y
W Polsce
istnieją
już
w".zY5Ckie formy leczenia psy_
c hla'rycznego
Niek ló>re
ja·k
np . opieka domowa
znajdują
~:ę les.=e w fa:zie E"Ksperyme:l_
t wanIa W mIarę
możliwości
bldż.,.towych
i
kadrOwych
d:c:e:ibvśmy wspÓI opiokidom?wej uruch<lomić w K:e!cach
z końcem bieżąceg o roku Jed_
na k najczę.s:sza torma s'Jbstvtll('jonalną ~a oddz'alv dzie-nne
W Kielcach btn:e-je taki
od~
d z i.., od 1974 roku .
-
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Panie doktorze,

II

jakimi

dole!:liwośoi~mi chorzy
kwalifikują się do pob ytu
na tym

oddziale?
Naojw)"ŻSZy
odseolek
Sltanow i ą
paoj.en.oi
z
c :ężkirn.d
u t rwalonynid I'ub pow~klanyrni
cieleśnie
zespolami
nerwicowymi. W drugiej kolejności Gsoby z ch-orobami psy chiczn ymi,

u których przebieg procesu cho-

robowego nie jest zbyt
o<>try
i coorzy n,ie wym agają ca!od-o_
bowej h06p: t.alioz.a.c;i. bądż
ci,
którzy kierowa.n.i są na rehabilitację po 1~n1u
w oodz:a_
łach
grupę

zamknię'ych,
Pewną
~aonow ią równ:eż OtiOOy

ze
= i an.a.ro i
org anicznymi
mózgu i Ich Pliycruc z,nymi następstwami,
wolne
jednak
do sa rIloOd7.ie-lnej egq.y.;.tencji.
N. esym pole!:a speeyflk. eddziału ckienn",o?
- Podstruwą oddziału dzien..
~o jest. bo, że coo!'zv
przy_
chod7.l\ tu.t.a.j sami. I nawet je żem w pocz.ątlkowej fa 'Lie
leczenia
rodziny
przejawiają
nadopiekuńczość - wówczas drogą terap'.l u rodzin i pacjentów
staramy s'ę wyrob 'ć s.amodzie!IIoOŚĆ. Brak bowi.e<m
samodzieln~i caŁkowicie d '-skwaEfiku_
je pacjenta d-o tego typu le_
czoo.ia Z rodzinami
staramy
się utI'Zymać konta.kt !.n!orrna_
cyjny. lIJby być Z<l'f'ien tOlWanyrh
jak chor~ S1pęd'Ulja czas
po
południn.. N. odid'Zliałe pcz.eby_

wają

w

gcdz..

od

8 do

14.30.

Cz.ns lecze::lia \.rwa

przecięt.n:e
3 miesięcy, z
się "wyjątki",

od 6 tygod'll~ do
tym, że warzają
którvch leczem.ie trwa
nawet
parę la.t. Społeczność podzielona jest na trzy grupy w zależności od .a.ktvwności
!)v.'ie
gnltpy &ą
poddawane bard.zo
ścisłej
i czynnej terapii, w
skład które.j wchodzi:
PSychoterapia grupowa, kulturoterapia,
muzykoterapia, psychorysunek,
na' omia&t trz.ecia
gru pa
jest
'raktowan.a ba'l'doziej farmakologicznie.
Chorzy
organizują
również spol·k a.nia
2:
poezją,
literaturą.
przygotowuj.
im_
prezy dda doz.ieci % odrl.2liału p6y~
chialrycz,nego.
Pa.nie
tym

doktoru.

ciężko wr~ić

lucbiom

dAl 5POłeneil-

siwa, !:daie
cnę6to wita
icIl
niezdrowe zainteresłtwanie, e,oislyczna ł'iekawość• • y "' · ęe
sto~uje się jakieś metedy
lennicze pneeiwdzialaj\4)e temu
przykr~mu
zdenzeniu s
rzeo~ywistością?
Najczęściej
ol:l6.ocw ujem y
dwa czynni·ki stresuj:jce
pacjenta. Są to torudn.o6ci i konflikty w domu rodzinnym
oraa. w pracy, Ro.lll z.espo.hl terapeu.tyc:z.nego jest wplyw na

takie

kszt.ał'.ow4ldl.ie

po6taw

ch(}rych, aby uodpornić ich na
te trudności, aby OOsto.sowae
p:'oporcje ich realkcji d.o si.ly
przY'uych
bodiców.
W tym
cel u stosouj ąc od'PO'W i.edni.o tagodz,ące ŚTodki
fa.rma!kolO€ic%...
n.e S~·WaTz.amy n i = aztuca.ne
konflikty w odrlzi.aJe, gru'pie,
takie z jakimi spottY'kają
się
chorzy ne. 00 ctz.ień. Współpa_
cjenci oceni.ają reakcje i wska _
zują na to jaat należy właści
wie pootąp'ć. Jest to metoda
lecmicz-a ?WaDIa
od~owa
n:em. Zadaniem _ y m je6t
pr7.ede wszysbkim pmywracalll.ie

i

Ube-zpi.ec.zalDt
pralkty_

p!'OwadłZił

kę prywa.t.ną.

Podczas wojny obron.ne-j N..
l!Ik.i w W39 r. M Ja.n Bula.rski.
wy.ruMY! na front ze swoim
4 PP Leg" który walcząc
..
składzie Armi~ •• Łódż" w
re.
jon.ie Za.p()\ ice-S trońsko po:lIióeł
wieThie »t«'aty. Dr Bula.rski ..
caJ.ał
%
niezmiernie ciężkich
wal·k obronnych i oolWrotowych,
a w k.olicu waIaa.l się w JinI..
bie&U>w ie , gd.z.ie ZoMał kCJnlE!ll..
da.ntem szpitala polOIWego. 3d'y
npi-tal ten przejęli Niem.cy, ,
maJo nie OO5zło doo roz.strrzeolani.. Bula:rskiego pod
p<norem
w·rzutu, ie rzekomo k406 'poL
ród żolnie-rzy s.z.pit.a1a slrzell1!
do

Kielecl!:i Ulme-'k, a lM. naprawdę to pałac b1&k upi z siedeIllll"ł--.
tego wi-e'ku, k wry j.ako zabytek kl86y ze<ro j.e;;t cbllubą Kielecczyzny, przechodzi od dawna zabiegi renowa.toors>kie i konserw a torskje.
Os:at.n.io zdjęto rusz,towarua sprred głó>wnej faBady , kt&ra wygllą
da teraz ja·k n()lwa. Prac po.zos~aJ{) je~zcze b3Jl"ÓIZO dl\.lż,o, ałe przynajmniej od [.rontu pałac ulkaie ~ nioebalWeID tu,r)'lS'tom w pełnej
koras:e.
(alp)

tamtejsŁe.j

karz

Społecznej

nadchod'Zą.Cych

oddebaJó.w

nłemieokich.

DOtSta.wszy
.się Go
J1d~wol~
jako lekarz; dość WCze6_
n.ie zwo.lniony :z; e ta,powego 0baw jeńców
w ZaJIllOŚCiou i
wrócH do Ki~lc, Po powroci.e
w'krótce włączył !tlę do k.onSrpi..
rac)i wralZ ze swą ŻOllą, Marią,
późniejszym
pooruc2l!l.i;j<iem
AK. Używal pseudon.imu .KomM" i pełnił !u.nkcję
...zeta
.">a.rntarnego obwoou kieleckiego Armiti Krajowej, Oboje wydawali
falszywe
ddkUłm.e'l1·ty,
koJ.por towali tajfl<l prasę,
udzielali pomocy
u,krywa.ją.cYlll
silę. Gestrupo, ze s·zczególną ~
ciekłością tropiące i
nisz.cząc~
polską in teligencję. nJe mów.i~
już o polskich ofice-r~ch za<wod'OWych, z,a.in t eresowalo s ię w
roku 1943 jego osobą. Trzykrotn ie wzywano go na przesl!Uche.Oti-a.
W
piątek.
15 pażdziernilu
1M3
r. a·re..ztówa.no go
:z;
ż.o.n.ą
i n,ajmlodszą
Baa-barą (dw ie pozostaJe córki
Ja.ni.na i Zofia prrebywaJy ..
tym czasie poza domem) i ~
dziesięciou
dn iach
pobyt..u w
' w ięzi €'llLu kieleckim :ros tal 24
pa:ź.d:z.iern1iia wraz z óziew:ędo
m.a i.nnymi obywa t elami Kielc
(Tadeusz Gruszek, Józef
Janyst,
Jan Tomasz
Jaskólski,
Władysław
Ma.cek,
Antoru
Miernik,
Eugeniusz
Mi~rnik,
Bronisław Niesiołowski, St.anisław Podolski, Kazimierz Polak)
roz.strzelany n.a Słowiku
pod
K ielcami. Zon.a
jego
MaI'A
po kilkutygod.nioowym pobycie
w więz.ien~u zo&tala sk;.e.roow8.n,a d{) obozu Ośw:ęcim-Br-zezon..
ka (llT obozowy 72292),
kwry
to obóz udało się jej przetrwa.ć.
Zmatrła
w Kielcach 23
pa""
dzieroika 1966 roku. Córkę Barbarę po kiłku mieos i ącach zwoln iono z więzienia,
Mieszkanie
cLokt.ora
gestapowcy
podCz.aB
rewizji obrabowali, zabierając
k05z.towności,
ce-nne
obrazy,
ksi4lOO itd. Miejsce
egzekucji
na Słowiku
si<l6t.ra
dokt.o.ra.
Haria Koneniowska, u.pamięt
niła po
wojn.ie um;eszcz.eniefll
bam
krzyża .
Zwloki d.r. Bu\.a.rsk..iego po wojnie ekshumowano i pochowano n.a kielecklim cmentarzu Prurtyzantów.
Dz.iałalności, z.a.słu,gom i POZycji dr. Bularskiego w lwnspi-racji, jego postawie i wojskowo-medycznej tac ho v;ośc i
odpowiad'a ! nadany mu w r 1941l
awan.s do stopnia podpu~
n.i~a. a "IV roku 1943, JUL r:. .
miertnie - pullkownika.
Po wyzwolen1u, w li.
1945
m.ieszJ<:ańcy Kielc domagali 1Ii~
nazwania jego imieniem jw·w
II ulic ("Gazeta Kielecka" lit' •
% !I J.UJtego 1945), jedna.k:ż.e ci~
tycbc.zaa tego dezyderatu StOOleczeństwa ni-(' uealizow.am.o.
N. zakończ.enie poz:v.'o.lę ...
b:e przytoczyć kiJ.ka zdań ,
Wu, który jeden ~ byłych żOł
nierzy -4 PP Leg skierował roku 1962 do Glównej Silił!o
teki Leka.rnkiej w War.sUJJw 'e
"znały
C. I !lunowały
ea!t
Kielce, a wdzięczną pamięć e
nim jak. • lekaM:u % pow.ła
nia romieśli po eatym kntD
~alniani coreeznie de rezerwY
t.łnie-rze ,arnizonu kieleek ieęo.
Cieszę się, ie mam .kuję d~
zeais w ten sposób hołdu §Widbnej
poslaci dr. Bularskie,o.
prawe,o Pol~ka któEY walcZ)!
n .jMyznę. a zycie sw.je słO
łył DA jej .Uanu".
JAN SIK. ()łlSlO
2:00taoł

tewską .
Z małżeńsot.wa
tego
urod'2iiJy się tM,y cÓtrki.
W roku 1920 awan&OIwaJ do
at>opci,a ka.p:la na, a po wojrue
'IV rok."i 1922 u7.ys-kał
dyplo.-n
dIotk.tor~ ~'S.Zech.na'..1k leka,rskich
na UDWwersyt-ecie W a.rs"'30ws:d m
i awansował do stopn1a majo..
ra j.aJLo sta.rs'7.Y ·leka.rz pul!ku.
RównoczeŚ!lie powierzono
mu
obawdąz.ki
nacrelnego le-kaf'2.a
łlllrD i7.OmJU
oraz
komenda.nta
miejsc.owej galI"nizo!lowej
iz.by
chorych. Pracowal też ja~o le-

tych luda.i społ&Ze11st w'U,
roda.i.n om, z,a.i<bdom pracy. x:c, ~
tetY, n.a.leży stwi erdz.i ć, iż miejsc
na
oddział ach
je t
za
m.a.ło. 00 powoouje, że ta'af: ają
tutaj pacjenci. którzy już
ut.racili zdolność do pracy,
lliarlll kultury spoleczeńs
twa jest m.in. jego stosunek
d. ludlzi psychicznie chorych.
Jsk cteenia pan po<l. tym wzglę
Iłem

na~

społeczeństwo?

Na pawn.o nie dojrzeliśmy
w pełru k'lllturO'Wo clio prz.yjDl<l'Warui« Jl5ychicz.nie chorych.
choć % perspek t ywy dwudzie_
stoletniej praktyki
obserwujf!
poz-vtywna zmianę
w nast awieniu do (egO typu
06ób.
Zwykle Cleokao...,ość, pozbaow iona
ł'ienia ciepłych uczuć, j.a.k też
wyJ(l~
człowiek,
któ-ry wy_
.a.edł z miejsca
dł.a .. obłąka 
nych " wynika 2: n iez.najom'OCŚCi
r.zeczy. Plojęcie waritat juci się
zdewaluowało, a
tym, którzy
się nlm jesz.oze posług uj ą zawsze porw tarzam swą
pralWdę
wY'Jl'OWieod-z.ia<D4l pruz wybitnego psychiatrę
s:bwajoa.rskiego,
twórcę v."&półC'Ze6Ilej klasyfikacji i DOffienlclatury psych,~atry_
nnej Eugellll Bl e u·lera.
który
-

dO!tOnał

pod:z.i.ału

społeczeństwa

na dwie grupy: ludzi Jl5ychicz..
nie cooljch i wa·r :a-iów Chorzy
ps<'chicznie
to
wszyscy
ci ,
ktD...-zy le=ą si1: w npitalaoh i
pocadniach a pozostała T€&Zt.a
to warioac:'
()(;Idaj ały d.z.ien.ne są
ooord.zJO
poriąd.a.n4 rorm_ leezeni.a
psyebitcz:n.ie
choorych,
po2lwalaię
bowiem DoIl .Wy kon.ta.kt z otaczen.iem i nie sprozyjają nie_
bezpiecznej irolacji
pac}em.a
prz.ed. światem
zewnę-trz.nym .
Cbory psychicznie ma przeciw_
k-o sobie chorobę, lęk
przed
środowiskiem
I nieufność ludzi zdrowych. Dlatego też przebywanie na 00 dzień :re S'W'OilIlli
najbliższymd zmniejsza
poczucie porważnej chorobv psychCczne j, p<102lUcQe r,agrożeni.a
pod
wa.runikdoem, że ci najbli.żsi da..
~ wy,r aa; akceptuj osoby chorego, OkaZlUJa mu rozważną pomoc, lI!t&a lIPt'Zyja odzyskaniu

zaufania _

łatwi tzrndDy
aeńsbwa.

http://sbc.wbp.kielce.pl

wtaaoe Ały, u.poowxót do społe
IWONA ROJEK

"ar cm stawia -ropkę nad "f'" - to h'as o stało się myślą przewodnią
spotkania
słynnego bioenergoterapeuty z gr pą dziennikarzy, potkania zorf
ganizowanego pod auspicjami redakcji JallQramy Robotniczej" i władz To~
maszow Mazowieckiego.
Konferencja była pewną pr6bą podsumowania rocznych ef któ 711 działal
ności uzdrawiacza, który od października 1982 roku, na 400 zbiorowych seansach przyjął przeszło 2 mln chorych.
Poniżej publikujemy fragmenty wypowiedzi St. Nardellego i towarzysz,~y
u 9sób.
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OOlióet

ga ..
lŻkich

wych,
~
)I'JleD..

, GO'!
iCy, •
;rrz.e'lal.orem
.poś..

.rzelal
~'baJó.w

ewool4..
Ii!{;zeB_

go ..

!ilU
i
vroci.e
ooS/pi...
• M.a.iolI,dem
.Ko-

Dr
~ _1oC:
- Wł.a~.ie od pocz.ąUw
o'bIieLalem pacjentów Sto
Nardell go Najpier:w, przyko wielki sceptyk. Tek u warl;.am, :be nauce
na ten ternaŁ mil% boku, Jeśli są widoczne lek1ty i jeśli. 'oenergotera ' ma tać się ,,legail.n.ym" udem lecrz.nictwa, to
~ zylSlkać oaulwwy
tatla
I Ile o ' !óZewcy mają zrob.it,
ale m , medycy.
p
wałem wraz. kołegami
tyrować

u-

zcząc~

lów.iąc
U1WO-

w

ię

układu
ruchu.,
n~dów
~
7<rOIro, Jeśli C
DQW'lJł.woo.ry, to n.a.t)"Cbm
~

rOby

~~~J~n~

\"krot-

w.r~

cór<k41

coc.ki
..

ły

ip"
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VII

,

"-nłoni

Suni-

który
u\\Ca.ć,

pa.i-

Bar-

ę

zwOolz.k.an.ie

OOCUll!

-

Jako lekary. x

dwl.łd~

toletnią prailcJty'ką twiel'dzę
całą
oopowi.edz.ial.oościl\

SIt. Niarde11i. _

jest

x
!Je

ni.ebe~

&
ptmk1tu widre '
medycyny. Chodzi mi
, że
me " t:r 1\1. pacjentów od
1rond.ak!tów
x
~
Wproc pczeclwme• .Jego aLlt..
goniki. kir~czą głośno
pn,ypadkooh licuIych zastabnięt

pioec.zn,y

atakach

podcU16 8e9tDSÓW,

1Jdaczają
'ę, ale głównie d1a~, że ludozi,e mimo OllIłirrl.eień kilkakt"ot:,\' ue, w małych odstępach
czasu bIOrą ud!z.i.ał
utbiegach, chcą "zdrowotnej eIIlergili" oagrornadzi.ć na zapas.

padac7Jkli. Pierwsze

ta'k

epiaepsji

mote chorego

~ ws.z.ędz;ie ~t bal'd1» praowoopodobne, że w tłu
mie, w atmosferze men rwo-

nw.rv,.rmalnego.
Mechanizmy obronne orga-

waru

nt:;.;mu nie

ą

jem.cze dokład

nle zbadane. Trzeba zgodziĆ
się z tym, że
bioenergotera-

pia w przypadku chOórób o
nie znanej 00 końca etiologii
wYlpmedu.ła mOO)"Cvn'<" I

trze-

ich skromnych poczynań,
le
korzystając z okWl:ji chciałbym
poruszyć
też
trochę
Lnne
sprawy. Powiem wprost: to
00
w
tej
chwili
dzieje
się
wokół
bioene:rgoterapn, napawa mnie przera-

rażeniem

pro

·zez.'IJ..

dennatolog:

także wobec
efektów
u z' " nych w zpitalu "Górka"
Busku-Zdroju. Dzieci

dzli eć.
jętnie

mó:zgowytn,

których medycyna byąd bezradna, zaczyna'

MarĄ

!'fO'W&-

..

ba z tego ~ć chociaż
by 'IV .i.mię human4rtmu.
St. Nardelli:
- J tern wdrięcMy za 9ło

Polak)

obycie

.Jędnejew

z.anbnie wł~ia,..
Ul.ÓW nowotwoo.rowych.
go tak się (tLej e mi do!prawdy powieie mmna przejŚĆ 0bo-

r ówn

Kiel~

iernik,

KQsły_

w medycynie przyjże pacjent jest ?At-

5

teł
l4
v;t:ei(}-

Jakólski,

Dr

możliwa,

je6t

wyJ.ec7lOO.y jeśli ?r2leŁ Nietn:J:Uej po zabiegach
Narde11ego - 00
btśai.e uważam 2l:ł duży
jego
ces - niekltórym chorym
us tęp ą
b()1e, obserwujemy
żyje

'-

bęcb;:le 011
wysŁę
wał
częś"!leJ i nie ma 'N tym nic

fi'

kJcha.-

ernika

z.ja-

1.>0 Ulblegach. Z I.>Osiaprzeze mnie dokumenyab jednak, i.e dziBioPGla najłatwiej podtalCle grupy schorzeń,

wyne'l1·ty,

~

ją.cYrlI
t ą 2<3.-

to

łatwe,
yscy ltCz.et>-tni.cy 006ll-orm ują nas
o stanie

.zefa
eckie-

:,

jalro6

Nie jest to

efek:łów

-

DYch brak.

mówi ,
chodziĆ,
m słowem,
ch szansa.

reagować.
pojawiła

się

y<;tYCUlie można to tł
J~ w ten posób: u 50 pł'OC~
cbo
h {)() zabiegach następuje
owi'te wyzdrowienie,
8 30
. widocmna poprawa,
S

wa l..IIZn3oIl.ta pod adcesem m0-

ż-eni.em. W
SIę
tatrno

kraju namnozyło
tylu róine80 u·
toramentu u:z.drawi.aczy, i.e
trudno uwielTLyć, by ich prak-

tyki miały na celu wyłąc:t:nie
dobro chorych . Wlielu z nich
robi wlęcej szkody niż pożyt-

ku. I 00 ~oc~ - PoJ..lJu.e Towarqstwo Bwcenot'yc~ne, towarzystwo, za którego czystość
intencji gwacan.towałem pczy
jego rejestrowaniu., wydaje
dyplomy osobom
wątpli
WIch kwalifikaCjach i etyce
wrześniu przeczytałem ze
zduIDl~llem informację
PAP

We

mówlącą o tym,

te

Coś

tu cbyba jes4. we tak. Nar.cy~jąc własrJ.ym zdr0wiem J. życiem - rwe, me ma
w tym przesady l>ierv..e
dla siebie nl gros-La,
tv ba- ,

pana

delli.

Iru~
WSIl.e 'eg
PGlegająca
kŁadów ~

bka mief'a mamonę l \&twierdza jeszcze ludzi 'lir przekonaniu., że tylko ()na Jelit ...

logiczne '
przez
tanisława
Nar-d ll&go. Po. iadamy
pełną dokumentację podpisaną przez lekaC7--T, mamy też llClJęclOL I
tak
n;p u 5-1etn.iej pacjenlkt II owrzodzen!leffi nóg, Irl6re 00prowadzi~ do nie
gojących
ię p17..e:l. 15 lat ran r.a.stosowa00 wsPGmn'
Y roztwór. P~

8tam.

pod prze,:

woonictwem
pł'Ofe80r
Aleksandrowicza.
z
inicjatywy

wspomnianego

rz;ystwa

odbył.y ~

towa-

egzamiAT

.oa ruoenergoterapeutów. 10

~

sób, między trLl1J'mi Sto Nardelli - donosila prasa 1nymało dyplomy
IJprawn.ające do prailcty;kowa.n.ia wśród

chorych. Zadzwoni.łem
natychmiast 00 proteS<K"a Alek.sandrowieza i moje

przy-

pus~nia potwi.er07..iły SIlę nie pcz.ewodnicl-ył tej konusjl,
~ie użyczał wojego na~

l na.uIrowego autorytetu. Napisał m-esztą nieco póinie'.!
ficjalne dementi.
Pytam więc <YLy bo jest IV
porządku. że fa~uJe
energoterapię

zanim

'ię

bio-

]e6'l!:cze

.z.naIaz.l.a tę ()ficja.Ln~ w rsenale medycyny? Przyllnanego
mi dyplomu., jak państwo chyba się domyślacie nie przy~
lem.

.Janwn NadolBki, red.. na"panoram;r Ilub.truczej":
- Pierww.e efekty ~
d'lliln"
nowych
uzdrawiaczy
już mamy. Parę dni temu aldo

naszej

redakcji

sołtys PGbli. klej wsi Chorzę
cin. Pytał, czy w~my, te przyjechata
kobieta z Gdań
Ska i że u.rz.ądza seanse inkasując po 1500 7J od oeoby. K.iedy Ulmleresowaliśmy się ł>li
żej tą sprawą wyjechała w popłochu. Okazało
ię później,
była bo jedna % "dyplollW-

tam

re

wanych" bi.oenerg

<.!.,peU-te1c.

tli:
~

To jest
Nle.ra%

1lCIalwało

mi.

IUę

w>"pro-

wadzać z szoku ludzJ. Ił któryeb jak.i§ ~ątny trDdrawllaC&
s.twl.erd:nił
raJal,
Chciadlbym
jednak zws-ócić l.IWagę
innit kwemię - ~róbować wreS7Cie odpowaedZleĆ
)'IUłn.&.e
kiło lYl.eQZywdlOi.e jest bioene.rgater pelitą. ()tm wydaje mi

.oa

sri" że tadile eczarnin.1, żadna
ma=yna tego
tWierdZIĆ uie
mog Jedynym ipr dz.ia.nem
tych UJnieJęt.nOOcl jM oddział
$Zpitalny • to taftd. na 'którym
staje aę w oblicz.u Ś'IlUerC'l.
DoI><*i działałem w szpitalach
anonimowo byłem
' zc.zęś>
liIwsz:ym e;clow~iem na ś-.
c~

'[>O~łem idęslń.
ścinały mnie z n6s; Tak
b)"ło wtedy, gdy unarł 19-1etnA chłopak., -p-rzy łói;'ku 1rtóre~o spędu.tem k~}kana.ście dnI.

chOC

które

To

był ciężki przypad~

Momeł1ltami
~. że
~t

nicy.

ezelny

dtLwon'

lich wyleczyć.

NU'

mi
wy jodme

jm

X

tego.

ziar-

wydawało

lepLej,

"Ucu~kł"

u

mL

Chciałem się wówczas wy<Xr
lać.
Bioenergoter {X"uta nie
more
być
efekcianem, bo
to równa si~ hochsztaplerstwu. Biorąc udział w tym ~
kan~ nie srz.uk m
roz-głoou,
chcę tylko dz!t>lić
gię radoś

ciam! l smutkami., które prze..
cież nie II
wyłącznie moimL.
Red.

Aleks od!'r

współpracownik

Sł.

Trz&ska,
Nardelle-

go:

- JeśU mowa
tym. to
choial'bym .pomformować pań
sllwa o najnooW!łl.YIll su~

Jest to premetoda
lec.zenia
rodzajU
parz.eń
na s ~waniA.t ~
roztworu »oli fizjonapromieniowanej
'ła wa .

4 godz.i.nach nas P'llo <>C7.)'S(.lł
O'l.enie w.r7JOOz,eil. nieco pó!mej ~leparue się ran. Tli
samą met.Gdą wyl~ył p. StaRis1aw Z3-1etnl~o to1nle~,
który oparzył sob~ nogę kwa.
sem solnym t parę Innych 0sób. Te przypadki znajdą s~
w p.rzygolowywan)'(!b do dr lł
ka ksiąi1tac'h.
a06sław

Nar-dI>UJ:

- K:;' ;r.ka pl "Rorlmowy o
lra:lrawl.aruu" Jest ju:ż złożona
do druku. Z31bleraJą w niej
głos zarówno UtOI zwolennicy,
jak L pr.ze<:IWrucy, Pootarałem
SIę równiez o wnikliwą analizę
elektów terapeu.tycznych
uzyskanych w ciągu ostatniego rOku, Ma leCI łów na.zbierało się ogromnie dużo, planuje
więc następnie publiJtacje, Nie
wJem tylko cz.y $ił mi slarcq.
Dr

Zblgni~w DrąaHI

KItJoś powiedz.iał, te NarPllZ'ejechał jak taran po
?olsce i wyczyścił pole dla

deJli

bioell

goterapii.. To prawda. l

myślę, że czas 91oońOl.yć z ga·
daruem, że jest to powrót do
zabobonów śroonioW!lof'CZa. Je-

go pacjenci wiedzą to najlepiej - w nich nadzieja umłe
ra 06'taItnia ...
Notowała:
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.0-

lań

:h

J
:i;oł

wał ..,
Biblio~z.a...' e :

~alt

lięe •
ow.la-

kni1l

~ze",,1

eki~o.
ję sI&świri-

·s1Ue~··

9al~JI

je slo-

·edeń zaliczony - kole· a Los Angeles!
tak dawno

wszyscy-

były
WYJątki
ocJonow iś:my !Oię pery-

O. mOl.e

i

dwóch

globotroter6w.

konno udali Slę na Wieak kiedy';;
obieski. w
U'Z- '''_ln
tej wyprawy ("ocz.-

tarpan. Ich towarzy:.zem bę
dZie leż pIes, polski owczarf'k
nizinny. ' wem - podróz z 0siemnastowiecznej cywilizaCJi.
,.IniCJatorzy wyprawy maj,
nadz. ip.. Łe len nawrót do naturalnych form podrózy. ,-bliuJący do m'Uu nem. l to VI' CI)dziennym v p.)łzvciu"
~zla
chf>tnym i lOjalnym ł:wierZl!

wywoła
ympalię
zmęczonych now~nośrią i n-

ciem. Jakim jest
uiotere,owanle
oilonnhm.em~

koń.

i

oc an, Hu..~t.oo, El p",w, Yuma,
San Diego. Los Angel . Pruwidywany czas rwania wyprawy
1 maja - 1 listop.'ld'l 1934 roku.
ieslę<.·7.nie tysiąc ktlome rów,
Zbi~n iew Ma lew 'ki, byty trener lekkoatletyC'Z1lY,
ych w wca rekordzlSty Po ki w akoItu WZwyz
ero,k, później inirjaŁor i wspóltwóre
'rook
w Drzonkowie, Jan Mulakł!rułny miło"oikom ·portu. '-wła
szcz lekkiej atletyki, a także
co bardziej pami~tliwym telewłwm - nie wymaga prezentacI. Innym rzypomnienie - !>o-

P n wie .Jan l Zblgn,ew c~
równiez .,łącznik ml" mię
daj najsłynniejszJ' p bId trener
dzy o rOOk mi
mi~ra"7Jnymi.
kl."r-e n po.kl
na -wej drodze. • l kko Uetyczny, wit>\o\l·toi <1",iałaez i u~ilI: wysokiea:o !rn"7eWybór- wie iej tr y ~
bla 'lir kulturze fizYC7.nf>I, wlOpI}ł
l Ulł oJ. usyluow'łnia .. dróg botwórra ;parbklll.l n,tudzieży . A
cznyf'h o mIękkiej nawipr7.chni,
dto - zn6w cybtt 7. 'Jlollti
uie z.atłocrooych poJazdanu me- Jnan r komentator l'I' II
I
cbaJllcznymi i nie utrutyrh
ł.elewiz,.!ny. cheŁnie s
)'k ';'1
'>Pllliu
,". Jak r6wniez
II)z
I nijnymi
eutuzla t mi
kali:r.v.JI o'rOOków hlppirznv ch
porlu. by 'ił zył!
m Wa7.pc!li stawna, 00 -rodowisk pol ijtronn i.nform cJą"
nych
ł!Wt. r..cza
nt.erp~ w K mki p'ł
ię jU7 w Drzonnych sportem Wsu:pov pto;"kt
kowie, owc7.8rek n zinny b'pga
trasy: Drzonk6w. Berlin, fIpo obnjścu. Igrzyska eor z h'jnowpr, Koloni , Heim" P r 'i,
.. j._
1I~
BGrdeaux, Bilb3o, .,s1tok" pt"7~
być

w,.
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A 5

Podr6ie bez

de~z

eksyk -urbanistyczne monstrum
W' rozleełeJ puały>DneJ eórskieJ dolinie, lIIiędsJ' iniei.nymi Dtt1&Yłami Popcatept':U i Waecihuałl, oa wysok«iei :pooooa.cl Z3eO 1Il nad.

pOoziomem mcn-za, l'02lrilflło aię w ku!l'll\u, ~inach l hałasie aalwiększe miasto świata Ciud-.ul de Hesko" - .ollea Stanów
Zjednoczonych Hekfiykll. W ciągu ł cPiesięcńoleei pn;ekPtaleiłe
się z przeciętnego mioasta w największe mrowisko luc1skie na n;a..
szym globie. I nikt nie jest w .tanie p&wat.r.symai dal~o rOQlro-stu. Obecnie liczy przypuszezalnie 17 mili-onaw mieszkańców, a
na początku przyS'Lłego stulecia będ-zie Ich Już 20, a m~że 30 mlli Oonów. DemograJowie rót.nią się w ~oich precnesiykach.
Wla.d'ze państwowe, adJmitn,ilsbracja stolicy i D.alUKOWCY .są
prze.raJŻeni ponru.rymd pers,pek.tywa.mL Za kilk:m.aście lat doli>na górska i ogromne miasto
m<>gą

stać ";'ę

z;a,b6joze dla

ży

cia 1u.dalkLego. Katasbrafa eko-

lIOgiozna j.e&t oorarz. b1i7.52.a. J (!r
żeli lllie 7..08tamą powcięte me_
środiki
pneci.wiko
śkażenLu środowiska, to w ci.ą
~u nie więcej Doili: 10 !.at torzeba będJzJe ewaltillowa,ć miesz...

cyrlowa.n.e

ka.ńców

sllOlicy %.B6lannow~
osta.tnio. lAIB teg(l mia5ta
}est J)1'7.eSłIrogą
dia ogó.l.nej
len 00nc}i Ud"bani!7Jacyjjnej
!lWI.
'w iecie.
Sbolica Meik_
Iyku
jest w

llJO

Osta.tn.lo
trochę

wydawoaro

się,

że

jasn<J6cl
w-prow.aJdtLiły
wy>oory prezyderJlClltie, od!bywa-

jąPe się 00 • let. Na podstaJW.ie
statystylk wyborczych 06zacowa.no. że VI diys1Iry1kcie federalnym miesmka 1fl mi1ilonbw 11\.1d'Li. Od tego ezasu miInęJo kilka mie&l.ęcy. Kiedy poIWWlIlie
ZIOO1la1Z.łem

aę....

tynn

mieście

.. wysok~ lrudInościowy"
juri: :nowu ..zai.aoŁ Znowu podawano różne Ik7Jby. 17 milionów,
19 minionów, .. _ e t 20 ...
Gda.de aię Ju-yje
t.a.jemnica
tej 2IWarioW1lLl1oej atatystyold? A~y

ją oodikoryć,

wyl>'t=y tyanoo

rz.eczywil;,bości

fe_
dera.vnym". czyn .,D,F. Meoxd,dystryk~m

'0"

wyłątCZ()llym

z 31 pozootaJyClh
stanów
kraj,u.
Nie można się
temu
dz.iwić.
poniewalŻ
właściwie
~wem w

jest
pa-ń
prańs

Ta,k napra'wdę
bo nikt w meksykllńskWj
st0"Wieża Ameryki Łacińskiej" wlezowiec
licy we potrafi
w stolicy Meksyku.
CAF-cTK
:k>k ład'Illie j;u ż oltreślić liczby jej mieG21koańebw,
trochę 7rlecydowa.n.ia i rowagi.
nawet regent "D.F. Mexico",
Trzeba wyjechać na k.tór~ z
Ca-rl06 Han,k Gonza,lez. Kiedy
przedmieść
metropolm, gda.ie
się z rum niegdyś
spotkałem,
grzY'bwoa k1i.tek biedo.ty
1"02.miałem nadzieję ,
że
wreszcie
rasta się z dnia na dz.ień. Osiad-owiem s~ pra.wdy. Niesl\.eoty.
d.aoją tam rzesze 1udJzi. z bHseleganCIki Meksykan.im rozJklakiego() i b.aird7.0 głębokiego m_
daJ ręce. mówiąc: •. Przypuszteri.oru. Stolica sbala się %ludcza:nie 14--15 milionów", Cz.ter_
nym mLraiem. Uci.eka się dJO
n~~.'ie czy piętnaście? Różruioa
nie.j przed nędzą, bezrobociem
to niebagaoteLna Podej.rze.woam.
i be7,nad7.ieją. Ludność 72-miHoże programy 'PrzymłościQwe są
nowego MEłksyku jest bowiem
więc kreślone z fan.ta'Zją lat y_
Dooką, nieraz zbloironą dJO pol_
skiej - .,j akilŚ tam będozie" W
Meksyku słyS"ZY się najcz.ęstszą
odpowoj~ na WS2ellkie wątlpli
wości .. ma!lJllllla". ezyH
jut.ro.

Złote
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m e'ksyika,ński .

n.a
w~

taJn.ie budowIloiczmoniejs.z.ende

°
popuJaryzują

bezrobocia,
środ
antyk oncepcyjne iJt'P. Por-z.eprowad,z,i ły
też "decf'lIltraHzacię" stolicy, dtZ.ielą.c ja na 16
jedlllostek miej&k.ieh. Licz.ą one
po ok. 1 mln osób - więc od_
powtiada !lo optymaolnym 97,aewn.kom, chocioaóŻ n.i.ef;otety, j.est
to vWa.l!'ty 7:y'wy oo-goami.2ll1l i
wszeJ,k ie trudności zwieldkrot..
JlIia.j.ą się. "CiflIdJad de Mexieo"
walczy p€-WII'lie o przet.rwaooie
- zapew,ni'8.'Ilo mnie w s.i-edzibiJe wład'Z stołeez.nycl1 - W!i~
stę te d.vi.a.laoIlia, a
nl3.jlb1iŻSlZe
lata muszą przyrIieść pOpI'a<wę.
Monstrum jeIdJnaIk: -rośnie. staje się coraa bardziej niezn.oone
eRa ludZi!. obrona pned )ego
żyrwloIow()ŚCią jest oorae 1rudniejsz.a.

kd

ski

Słynna trrecka aklerka
r.lmowa 1 teatralna, a łakźe piostnkarka Melina Merceuri, Płuje ~romnie. te -JmuAe 0bl'<'.nle
. Manowisko
ministra
kułtury GreeJl ale może erae
ani w teatru. ani w
filmie.
Tl'j aktorl'e znanej n nas mię
drz'T innymi z filmu wNi!tdy w
niN1zil'lę" i jej zaangażowania
w obronę demokracji I praw
człowieka
nie pozwala
na
sp~lnil'nil' Jl'J marzeń
erecka
ustawa, która zabrania łączenia
fl.nkcji m inisterialnych z
iyciem scenicznym. ("Omnipress")

Meksyk na gbowę pobi~ 1085!:<>lOl5Y świJ3Jta jak Sz.aIn,ghaó i BueoIl106 .Aior~ ma.jące po
Ok. 1.8 m1n lnldrnOOci klb TokoiJo i Nowy J'<mk. oscylujące
wokół 14 mLn. Pesymiści powiadadl\. że na progu następ
nego wieku "D.F. Mexico" bę
dzie liczyć ok. 30 mlln mieszkańców. z.aś kra.j Mek5y1k 130 mlllll, a iJllOŻe IIalWet
165
nUlroncYw. Optymiroi mają nadzieję, że ldez:ba miesz..1tańeów
stolicy nme przek.rocozV %3 m1n, .
a kra.ju - 106 m!lll. Od tej ka_
ruzeli liczb kręci się w głowie
jak
po
weojścLu
w uiiezm.y
]de

towo.

też

Rozterka
eliny Mercuri

Meksyku oralZ w stiI'e.fach U<1'barustyc=ych
GUJadal.a,ja~a
i
M()nteoIT~. Stolil::a w 1940
r.
1iC7.yła zad.edrwie 1,8 mln ~
S2lkriców, a więc wła3clJwie
oopoiWi.a.data w&l»lcU!SlIlej W a;rsza.wie. MinęllO jedm-a.k 20 lat,
a było icil już 5 mln. Po dwu
nastę;pnych dek<aJd.ach
sięgnęła
do 14,5 mi1il()l!W..
P<r<lce6
ten
sta.je &ię cora!L 8Zy>b&zy. Wy&tarez.y tylko prrrejść się obecJlIie za.tłoczonymi uHca.mi Ce.B.trum Lub zaryzylko~.(: wejście
w krz.ywe zaJIlikJ. zagęm.cozonych
'Przed,mieść. Liczba mie.sz.ka~ów
róilnyc.h dfZ.ie.1nic tego() molooha
waha się od JoO tYl5. do 22 tys.
n.a. krlilO1l'llek luIvad>I'oaOOwy·

sposobów

+- sięgrując bliż
;zvch porównań
- polow ę mie_
'izl(ańców
Pol-

ZobaC:7.}"Illy }ułrro. •.

miejska pańsłIWe. w

19t()-lOOO
wzru.ł.a ~
oidkrotn.ie.
N.&jw~ęiksza
k<ltDocentraeja -.stą.piJła w
dolinie

5b01ł«w.e władze %
brudem
paIWUą nad sy>tU3lCją. Przebi.jają :DI8. ziemi i pod n1ą
nowe
s.z1a.kń kom'\lw,kalCY'ine, mu,kalją

więkSlvości
"la;\.~t w
karaib-

czy

LuxkI.ość

Wach

,,&mog"

Lwi e Liczy b0wiem
np
3/4
ludności
niedalekiej Ameryki
Srod,kowej lub
. . kirh

IlliE6ły(!hanie biedna paza wą&
kil warstwą upf'ZY'WiiejowoalllYcA.

RYSZARD RYMASZEWSKI

zagadki II wojny

ałr:&ymaJmY ~ę _
tereaie ai,dy ni. atworzonej .tw~rli. zy alpejskiej", a iciilej mówille, nad hrzqiem jedneKo li: lie:&Dyeh przepięknyeb jezior lUIajda~cych się wśród gór i lasów pełudaioweJ Ba._rii. Wiele poszlak wskaaaje na ta, te wlunie w toni ałpejskieh jezior,
aa krótko pned beawal"1lnkoWlł kapit1llacllł, wladey r..a1at"ll~j ~ę m Rzazy .kryli kompromitujące ich dok1lDlenły oraz rozUczne: poeJlodEllce
a łllpłriesych wypraw beeaetwa.
Stare pnysJ.wie miwi, te ai. ma iymll Ms
ocnla - powlarzaĄce si. aa teD teJDał lIpercsywe pesleski i domniemania ąrawiły, ie pnea
wiele powojeDnych lat &łęlliny tyeh Jemor ..aly
się terenem realiesayeb poP1Iklwań l penetraeJi.
I ta mHaa przytoczył kolejne porllCka.dło: . .kaJcle, a lIJIaj1l:deeie.

Z

I lak w latada pięćd:desiltłycJt dale się • clę
bin jeziora Toeplitz wyłowić parę eięikicll, hermetyeznyeh sknyit a nader dekawą zawartośei-.
Jak ~ę okanlo. lItopiono tam cz~ arehiw6w
Główneco Urzędu Bezpieczeństwa, llzeszy (RSBA)
eraz podległej mll oł'~anizacyjnie tajnej . .lieli
państwowej, czyli de dziś badąeeco erozę Kestapo. Cół znaleziono w tych skrzynkach' Otół
ui mniej ni więcej tJ'lko dokumenty clotyezące
slynnej "akcji Bernhardt" - mającej na cela
zde:zorganizowanie brytyjskiej polityki finansowej.
Nie wdaJąe ~ę w llIC1:ecóły: "akeja Bernhardt"
(nazwa pochodsi od imienia ełównego Jej organi"atora i wykonawcy, SS-obenturmraehrera Bernhardta Kraqera) połeKala Ba udowama lałszy
WYch ancfellkich taaUw aterUn,ów. Procluko-

"Arabeski"
lni piętna.icie lat licsy liObie, założona i prowadzona do i!ził
przea Hieczysławę I Stanisława Kątników, Słupska Grupa Baletowa ..Arabeska". Od początku awil\zana jest z Wojewódzkim
· Domem Kultury w Słupsku, przy którym działa. Zespół k
prawda amatorski, ale może się poszc:zycić osią!tnięciami ealkiem
prOfesjonalnymi. Umiejętności dziewcząt ze Słupska docenili Jui
dawno specjaliści od rO'l:rywki. Z powodzeniem występowały one
ł występuJłł na estradach pOlskich, NRD, Węgier, Rumunii I Czeehoslowaeii. Wielokrotnie też I:ościły w procramach telewizyjBYoh.
W' eivu piętnastu lat ,,Arabeska" dała 120ł Wy!lłępów.
winęło się przez nu' około 510 dziewcząt w wieku od 18
lat, w większości pochOdzenia robotniczego.
Zespół Jubilat, po pracowicie spędzonych wakacjach w NRD
Bułearii, przygotownJe się właŚDie do koncertu, z którego
dochód będzie przeznaczony na fundusz budowy Centrnm Zdr_ia
Matki-Polki I występów w NRD, ,dzie ma wielu zagona.łych
_oIenników.
CAF-Stefan Kraszewski

ł,Dar Grudziądza"

zfundacji młodzieży
Młodzież zatrudniona w
Zakładach Przemysłu Gumowego
"Stomil" w Grudziądzu (woj.
toruńskie) gromadzi od niedawna środki finansowe na zakup
najwyższej klasy szybowca .. Daru Grudziądza" dla .miejscowe-

go aeroklubu. Do inicjatywy
tej dołączają coraz liczniejsi
.. akcjonariusze";
rozważa
się
m.in. koncepcję, by w najbliż
szym czasie uruchomić
także
dodatkową
produkcję na ten
eel.
Prze~8ięw:dęcie to
łliwie
rozwiązanie

ma

umo-

kłopotów

aeroklubu ae sprzętem. Aeroklub dysponuje zaledwie jednym szybowcem aawodniezym,
ee uniemoiliwia ukolenie na
DerPlł akalę wielu amatorów
tej dyscypliny aportowej, aaś na
zakup clnIgieKo aparatu brak pe
prostu pieniędZY.

światowej
wala Je POlipa więiniów - specjalistów poli«rafil, w jedDym a obozów kODcentraeyjnyeh. Pał
neistwo Ityło lak doskonałe łechnieanie, ie nawet ekaperei nwaJearskieb baUw - a .. ~.
anaJĄ na pieaiącbaoh lIznali "lewe" f_ty . .
autentyczae. Hitlerowcy zamierzali przez "zasypaoIe" rrllłl6w ~towyeJt fałssywymi bankno-

Problem wykorzystania morsk o ~.
poc1.Ał radsieoki Instytut Monkiej.r l , , "
Itrafii. ZaJlłł się fa.uDIł m.~.
. rr y
się wydzielić eptatretię, silny ir o yBadaeze buny morskiej awr ' : ' "
rekiny ni«dy nie eołIIHuJą na n_
rekinów wydlz.iela pewną _,"""lM1~~
rakowych.

ko ezęji. Zniknęły (może do dziś
dnie) niektóre matryce I formy
tacy, którzy twierdzą, te już . .
nyatywano 'je, Dadal uukuJąc tneh orcamzacji aasiskwslUeb I
się przed wymiarem ąrawiedliwośd
W każdym razie Jezioro alpejskie
.... Izystkich Iwych tajemnie.
A Ba dodatek okazało się. ie
nim prowadzone nie naleą do 11
kld tajemnicze ręce lIszkadsał1
waezy, . .uły lIrqazeDła do Iłarll

•

Archiwum RSHA 1••• król Pr
tami

a'neąanisewa6 cupeclad:ę

anpelak.., wy_ eieldadl qaak wart.icl fuDta, 11 przy
okazji clYQOnowa6 teł wlaPyml łewisami _
sakap _ I:raniq Gitowców ałrateciesnych. Iloz..
wój wydaneń .Da frontach przenkoclził im w tej
Cne, zdolali Jednak wyp~ ok. 151 mln bł
azywyeb flintów.
wołał

W obliczu Oltateczne;l klęski uukarnię alikwidowano, rotowy jut nakład spalono, zaj caą dokumentację teehnicznlł przedslęwsięela rysunki, matryee, próbne drukI, materiały dotyO'Zlllce
proliukcji papier. i farb - akryło. 'l'e komproJIlitujące materiały wna a iJlnyml archiwami
UHA _topiono włdnło w jesie.... Teepliłs l
-ę6e po woJałe oiDalałono l wyclobyto. Ale ty\-

http://sbc.wbp.kielce.pl

..nęł. Co

....

włęeej, w nie wyjdDl
eltoHc:zne6ciaeh aostał zamordowaJf am.
a_nych qtraweów francuski pr.1
Jean Ie Sa_e, znawca re«ionu Al
&rował to okolice i Jak closila f
Jakiś cenny ilad". Zniknlłł teł UCftstnik jednej a podwodnyeh '
biDy jeziora Toeplitz niejaki Bani
SS-mail, biorący udział w "akcji ....."""...',,dobno łwiadek akrywania taje
iei-.
Od ponurych ąraw RSHA l '
..
my uę w ensy IUItYC1:ne. Otói .,
wojnie na Jednej a antykwarycI kilBerlinie Zach. ktoś noferował cl'
kanaście antycznych
rreckich
al. mieli wąłpHweśd, te poe1l'

------ y om grozl•
•

•

łęCie
~

C16 JOI'yS.i górsk.ich

kiI1kuna&t.tI O&Obnlków ~ ....
Woku w ;eh 1Il1ll"-U<raLBydl ...a_

ronkach.
Od dłu~o )u&

erne,

,

żyjące

,

w

sa.-

)"iki. w zdluż

M'UIIl

kanÓIW na wysolro62 tys.
n.p.m., przy
ga y. Zai/rlu i Rwamże

IŻ

w

iedy

były

la
t.o

objęte

h

d.wu~ie-

ut.worzono

zn,ajdoują -

Rw.amdy,
'ejswoy w 1969 r.
szybkiego
kań(:ów

pod eW..ortą uz.brojOlDycb słlrai..

nikó.w
rylreh

Tutaj odblllo się makabrlIczne i WYJątkOWO ICru:awe przes,,,ch.an~e. Wieczorem, pod :lilną eskortą, w aSlIkie motocykli, prze-

mogą zbld~ M~ do
rod1Z'lln Da od'łeg~

JPk
(pAP)

ku met-rów.

o-

poa.rk a ykański, są
ra.z r... ld:ziej spotykaoku 1981 byto ich już

Park
a obsza

~

czaIIU

te!Jl jest z porwod&ze.n.ienl T.eallrr..Gwany. Małe gru.pki turystów

te-

Dustin Hoffman
wraca do te ·N...
...po ueoiciołdniej w
.im
lIieobecno&ci. Pierwsą _uk"
w której wysł,pi znan,. ame-

rykański aktor filmowy, bęc1sie
"Smierć ltomiwoja.żera" Artura
Millera. SUuka będzie precteB-

towana .. wiei. mnsiach

~ 4łe_

ueina, a ... wy~rawnych

aimna, dla

da

łqlarwy

_

Jes-

••

~

uk.ńczył.

we

a-

mnyk,ańskieh.

Te rzeczy

m.

ROll'Tlawiałem z Leonem Wanatem pytając go, czy udało
się dotrzeć do jakichś absolutnie wiarygodnych dowodów wska-

Łóżko
Parli 'lIpiają

te rzecz1l Tobiq

wspólnym łóżku, 4/.bo te oddzielnych, .ze
jedn1fl"l f n~ ;en zupełnie obojętne, jakie to

we
110

łóżko

jest.
Z1Oaill1OJ2l1 _
ciasnotę
~
.zuch mieazkcs1\, "ędzę prze1Tł1lC łu
mebz.a.nkiego i %MDł'otM
Unll
jakie"okolwiek mebl4,
trtlldno
jelit prZll dDbMze iet1o, eo 114ztfW« się
CZMe1Tł 1Oarl%ta.tem
mcsłżeńskim, ltierotDcsc! dę
1011łqcznie
pragnwtllkq ~ka1l.al-nq.
Tueoo iść na kompromia s rzeCZllwuto'cłq, ale o peumueh %4Mdt·~" naleźli pamlęt«ć.

A więc, im tclękazll;ect Uoft
me~, tllm lepuy.
Twierdzenie, źe nic tak pMt/ nie zbliu
jak c i = kozetk4, naleŹli odkłonic!. Przvtulic! $ię do
deble
można

i na pod4niu o powierz-

chni a1'a, zai

wllmaga

"połcs

paUl t~.ekc
manewru •

bllc! - ł te
ccnditio .me ą1t4 nmł
mocny.
Nie 11'14 prawa zło~
hę Uli załamac! 10 trakcie S4;%4pamiętauzlI<h k~rec61O.
7'0
moźe zep.uc! wszystko ł
lMI'W1
Mebel ten mwi

~

•••
ów lecznictw..
nej i Oe_noryJa,. miksiny udało
osły_
acyjny.
uujJtey fakt:

ki

a ,.

obmoa, że eol takiego 1ł08tąpł,

moźe zepsuc! całq %Głlm»ę.
Pcsmiętam jo.k Ul dawnJICh 14tach
poźllczcsnej
eh4cie ZCl1Oo.lił
hę pode m~ Ul tokicJł 1Oło.Inie

i te

oJc.oliczno'cicsch ta.pczan, stojqeV
na trzech nogach i... jednej b,,teke.
Z uokiem poradziliśmy
.obie IIOzględnic 1%1Ibko, trudnie;
natomicut bllło z '/lriad4mt s

jańskieg.

abrbn krób Priama. Przypomuieć
t. trzeba, ie znany .. iwiat.wej kuUune aieeki archeolog amator, BeDryk 8chliemanD,
'ry wsła .. ił lię oc1ltryeiem ruin .pie..aneJ w
meryclum eposie Troi, .dkrył tri w aule wypalislt na wqórsa Hissarlik ...pomniaBY j.t
karit Priama".
kladały .ię Dań

mJD. alok tia4emy, prze~
Jtalesyk!, piericienie, ••sy I ..endY. T. uniowe - nie tyli:. a ...agl .a wartaU kr~
- analemko ekqtOll.waD. prs" ..Iele lat ..
rliiJ.skim Hazeum W_uej m.t.rU .rxy al.
ssemanDa. Gdy aUanekie aal.ty Da Berlin
ZYbrały Da sile, alloealnle,. atłeeytłowali 1141
lekcję sch...ać .. lłarcbleJ ltnpleesn,.m alejWybrano wiel.k.ntłYCllaeyjny. lteloa• .,.
~kier prseclwlotniesy .. pobUła z... P.4ł.lna.
enaono tam tri iuDe ablory .ueł ntllki.
Wiei,." - łak berIiiiea,.ey • ..".aU b.Dkler .wały wlM1l4 1tU f. ...moeDi.ne posłeruaJd
-mJlDó". Przetrwała __ .blęieuie t ałuna
ta. Ale . . kapitabeJ. Cd,. ra4łsiecey opersy
U l14!uełr... ał jej kaumały, a.aldU łam
k. i]rwnołe, porsaeoD1ł Ił". t IliJka tnpjw
tatDich .broiicó.... - Pesłun, Berlin. P. qr...
dxonych tam skarbach ale Ił,... -umi..t łlaZo tały ..ewakuo.. ane", ale ki~y l p"n k ...
I eo się z Dimi słalo'
praWa Die ponła w u.pomnieaie, arcydzieł
,kano bezsltułeeznie w pi.. nicach innych muo .. l r:machów państwowych, pod cruzami zbat;1ych .biektó.., .. podberlińskich pałacach, a
e ... _ Alpaeh. I Die - ai d. eusu, Idy aa
?omnianej aukcji "wypłynęł." kilka monel
la Priama, A eo s renU. bezcennego dla łwia
ej kultury zbioru - nikt ale me wie. Chy1ta
SIl tu,., eo wie~ - ale mlleą.
TADEUSZ STĘPJElt
(..Omniprea")

~, ~zV .~i się

% -

t"1'q,
Mebet ukaualnll m4 "lic! Me
ł1I~ko mOC1łll, ale i cichli. SkTZYP
ł mne od"łosll 101/d41D«ne przeu6 te t"4<kcie atownk1' b1/tD(I,14 może podniecajq.ce, lik tylko
c!I4 pod łuchuiqclIch. Koeh4n.k6w
pełZli tli bcsrdzo ł nieraz w
ł
lItotnll sposób OQrGlllicZ4 kh akS,.wnośc!, II azkoda.
Pou ttlm, ma 01\ bllc!
elGlItyczntl i twa.rdll. O dob1'V n-wz.ter4C tego typu jelit • 1141 doeł
trudno. Przeważnie łllpiMnll ł
kochamll hę _
niewwodnych
tcpker.kich tllpcZ4nach, gdzie
.,pie,.1O .ię
człowiek
tu,.z.a. %
1Oypukłego środko.,
a potem
zap400 ., dziuTę i blltOa kłutll
wlIS'tajqCtlmi S>pręź1Ifl4mi. Dru"a
m<ńli1Ootc:, to mało higieniczny
materac u ałcsbei gq&ki, kt6ra
$ię pcMlrodku
u"nłcsta i ubiiCl.
JeiIi jednak tTudno jest nam
zd.obllc! należytą ,,1Oykłółkę", te
dbcsJmIl, C1bll było. oncs 1"'ZIl'l4;mnłej

me

t 104r&l ,

żebll się Ul

"i~

Z4pdc!, mimo źe "ie taJe
jeucze
pieTnaly "1Iłt/

eł4wno

IsrnOl\imem

luk.UIU.

T1D41'de

'Pilnie lekcsru %4leca;q ze

wzglę
kręgosłup, Ił nie ma dorosłego czło1Oiekcs, ktÓ7"V by go
micsł 10 kiecslnym pMzqdku, ale

du na

te.t i dlcs .ekau ;est ono o wiele

"-drWi

przlldat"e.

A jdU tTClfiliimy

nM

_z, .,

~

Meb~

ktÓ7"Y tłU moźe",v
łMDe.t01DAc!, ,., 1t4Źld1lm
łlqd.i
t'azie, ldedll bierzemtl lię
do
lI:oe"~,
to zcsllOsze moŻe1ftV

leQOwWco ~ "odIoclze, kt6ra ju' ł1Oa,.d4 ł eł
eIa4, apełnł4 Ulię.c tDlIzJłlltkłe wy-

.obu

wlezwno całą pokiereszowaną grupę na Pawiak, gdzie po przeprowadzone; Tewiz;i porozdzielano ich pojedynczo po celacll
oddzialu V II.
Badania aresztowanI/ch odbllwalll się xa Pawiaku i na Szv.eha. Pastwiono się nad nimi strasznie. Pamietam pewnego ma.;ora zbitego do utratll przlltomności. Cialo jego przl/pomixalo
krwawą brlllę, W które; trudno bylo poznać czlowieka. Szczególn~e krwawo torturowano oficerów .,Wachlarza", kapitana
Manana Przysieckiego, porucznika Freda Kojera, którym połamano kości tak, że musiano ich zanieść do szpitala, inżynierCl
N aTCI/Za Obrllckiego, któremu podczas przesłuchania wybito
zęby i wielu innych. .).
Większą częAć Aresztowanych rozstrzelano w ruinach getta
te dniu 7 maja 1943 r . Zginęli wtedy przyniesieni na noszach
ze szpitala kapitan Marian Przllsiecki i porucznik Fred KO;eT.
Po:::ostawionych przy Ż1Iciu aresztowanych wywieziono w dniu
13 maja 1943 r. do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Jak później ":ltalono, aresztowanie w ko~ciele Sw. FLoria'llCl
spowodował porucznik MotoT-JuTek, kt6ry jako konfident tlestapo dostał się w szeregi AK.

1Iło.tvt

tI'&404M tOaTU"kł.

Z_nv

Nkfl&-

ołog angidMi, dr Roben CMrJa.M, .piera dę, .te młłoki . .
,.obi .ię tli Mik_, .Je ~ ł6tk..

JftIł Iię 2 tU", %godzimtl,
..
.Jpd%ł"', .t4 i ~ podłogę.
ela(O~_

Kaczor Donald

w-B~2E!!~W!!~[2mJ

Ipraw lIłoc1aieły }IOCIjęła dee,.aję e Akasie aHII.waDia prses
IłlbH.&ekl .ablicsae
k_iQiw
WaHa Disneya połwięcenyeh...
Jtaes....wl Donaldowi! Ten mw.y bohater historyjek rysunkOwych .kasał tę bo.. lem d~
eieD1Dll posłaeil!. Poaueie przyswoitołcl nlonkó.. lt.mi li ale
~ło lm p.'ZWolie Da publiczne
prezent.wame osobnika, który:
a1ty1 ezęst. widywany jest ,. to..a"yałwie aasieh kanek, 1.citymaje się ntepewn}'lll pecho.aeDiem, pnede wnystkim iyje

!IW" uochan~ [)ais}' .. aułe1l
łyemym k.nkublnaele.

zujących na to, te sprawcą nieszczęścia w kościele Sw. Floriana był ..Motor". Okazało się, że infcrmatorami znanego I wiarygodnego autora byli lud;de z otoczenia pOf. "Mariana". Rozmawialem również z nimi i okazało się, że przypisywanie "Motorowl" winy za tę wsypę oparte jest wyłącznie na rozpow-5zechnionym I logicznym domniemaniu. Bezspornych dowodów
na to nie ma. Daleki jestem od prób zdejmowania z "Motora"
odpowiedzialności za to, co się
tal o po mszy, wedlug mojego
jednak rozeznania nie tylko ,,Motor" był informatorem gestapo
o miej cu i czasie zgromadzenia kilku ofiCf'r6w "Wachlarza",
w tym por. PI'zysieckiego.
Bardzo charakterystyczny jest moment, w którym gestapo
a resztował o por. Przysieckiego. Za pośrednictwem
Kesslera
miano go już pod obserwacją od przeszlo trzech kwartal6w.
Dlaczego go nie 8l esztowano wtedy, w lecie 1942 roku, gdy
Kes sler doni6sł Fuchsowi o nawi<lzanym z nim kontakcie? Odpowiedź na to jest prosta Przysiecki byl potrzebny Kesslerowi jako jedyna na razie nić mogąca prowadziĆ do organizacji. Poza tym Przysiecki w oczach Niemców przez dlugi czas
był szefem sztabu "WachlarUl". Potem wiele się zmieniło. Od
lutego i943 roku w Warszawie przebywał już .. Motor", a więe
UChwycona została druga nić prowadząca Kesslera w ~prawy
konspiracji.
W dniu 6 lutego 1943 roku zginął w płonącym domu w Miń
sku Litewskim mjr Rychter - "Tumry", faktyczny szef sztabu
..Wachlarza", otoczony przez gestapo, które udaremniło mające
nastąpić w tym momencie uderzenie na mińskie więzienie.
Niemcy natychmiast wiedzieli, kto zginął, p rzekonali się więc,
te Przysiecki nie jest szefem sztabu. Wreszcie w marcu 1943
roku por. ,,Marian" popadł w zatarg z konspiracją i z05ta1
czasowo przeniesiony do rezerwy, a zatem znalazł się na boka
wielkieh epraw podziemia, ,,Motor" zaś - najprawdopodobniej
już pozyskany do współpracy z gestapo - miał nowe kontakty
i przydział do szykującego się do wyjazdu na Kielecczyznę
"ponurego". To wszystko sugeruje, że Przysieckiego a resztowano nie wtedy. gd,- Niemcy wpadli na jego ślad, ale wtedy, gdy
Ich agent stwierdził, że tędy do konspiracji nie dojdzie, i gdy
ocemono, że ,.Motor" to lepsza droga; po prostu wtedy, gdy
Przysiecki przestał być przydatny Kesslerowi. To warto zapamiętać.

A teraz druga sprawa. Wiemy z zeznań Ke slera, że o każ
dym wydarzeniu w konspiracji, o każdym kroku zleconego
swej "opiece" Przysieckiego meldował mocodawcom % gestapo.
O nabożeństwie w kościele Sw. Floriana i spodziewanej w nim
obecności Przysieckiego oraz innych osób z konspiracji wiedział
na kilka dni przedtem, powiadomiony przez swoją siostrę, wdowę po Kowalskim. Czyż możliwe, aby c tym ważnym fakcie
nie powiadomił gestapo? Jeśliby tego nie zrobił, mogłoby lo
być poczytane ze strony tajnej niemieckiej policji za dowód
wielkiej nielojalności l zwichnęłoby prawdopodobnie całą karierę agenta. A na to Kessler sob.e pozwolić nie m6gł. Nie
~a wątpliwości, te za taką nielojalność spotkałyby go represje, o któryc.h Bie omieszkałby zeznać po wojnie oficerowi
śledczemu. Za bardziej .błahe pł'zewinienie wobec Fuchsa
Kesslef" otrzymał ponot mocWł reprymendę, o której w powolennym śledztwie pl'zypominał kilkakrotnie, jakby .. ten sposób chcąc. podk:rdlif, że on tak całkowicie lojalny wobec gestapo nie byŁ TyD\czasem w sprawie związanej % wydarzeniami w kościele Sw. Floriana nie widać ani śladu niemieckiej niełaski. Bo nie tylko sam agent wychodzi % rąk gestapo
obronną ręką po półgodzinnym zatrzymaniu, ale uzyskuje
zwolnienie swej siostry i siostrzenicy, o której on na pewno,
a gestapo prawdopodobnie wiedziało, !e działa w konspiracji.
Mało tego, wyszli także bez szwanku z tej opresji Olszewski
z żoną, naj prawdopodobniej dlatego, iż Kessler nadal potrzebował jego nieświadomej pomocy. Czy tak postępowaliby Niemcy wobec człowieka, co do którego mieliby wątpliwości, że jest
wobec nich nielojalny?
. , CytoW3I1a już wcześniej

t!I

wymienianych

lt

nazwiska

kronika pt. Pawink mówi Da' s. 108 o
mężczyznach, z których ponad 20 był.o

a1icenmi "Wachlana" (przyp. C. Ch.).
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me

uważam, że pomimlt
tego
zasługuję "a dw6;kę.
- Wiem, ale niższlIch dopni
już nie ma.
Cz. Gąska

MORZE
Patrz Piotrusiu, tu gdzie
teraz ;est las, kiedyś byto
morze.
- Widzę.
Co widzisz, synku?
Puszki po TlIb k acn ...
R. Switek
-

W WOJSKU

IJdttbv
growe
.,.zel-

bl/'ŚCle .erobi<lt,
nłeprzy;aciel
od.W>rułił

-

CIt

~jłe))8ze-mu

wlJ&zyclł

!:

c6w?

Ja już pracu1ę, kolego,
kopaLni 20 lat.
Ska<rżyskQ-Kam.
- No tak, aLe z mojq Magdq n ie wytrzymałbyś ani ;edSZYBKO
~ej szychty.
Kumie WOjcłechu, eo tak
E. Szezerek

-

DlocUo(1o

Pil-niewa.t j4 właśnie ~
Il'trzekem Ul ntł

-

um

Pod'TJa ffiC'Z"e 15

Bimbet'1

z.a.

"te?

na.;le~.zvm

Busko

tym tygooniu p.
Switek ze
Skanyska. Prosimy o podanie
L Maklleh
- Ja wiem. te moja odpo- dok:ładlIlego adresu, bowiem naKielce włed-t nłe była "ajlepua. ale grodę wyślemy poczt".
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nadehłab, jako

POZIOMO: L ~two za
7. profesja J. Ji1candola, lL jęz. wyraz
powstaly
z poIączen.ia dwóch lub więcej
samodzIelnych elementów z.1laczenl()wych, np. Białystok, 12.
pomles2lCZet1ie na zapasy. ~ład.
13. coś bac<lzo smacznego,
tło
piękny kW.at dekoracyjny (czę
sto dla SOlenizanta). 15. gą
siad'ka Finki lub Norwe~i, 17.
mIasto oowodQwe nad Bohet:ll
(nieobce kielczanom). 19. demonstra-nŁ. 23
rze,ka uchod.ząca
do Morza Laptiewów, 26. znany
liryk ~ymski (65-6 r.
p .n .e .), ~atyry,
pody. pieśni
(ooy); li.~t .,Do PlZonów" (Ulany
też. Jako .. Sz~uka poetycka"), 29.
ki ,na geogr w pd. ArgenŁy
nH~, flllę<ltzy Andami i O. Atlantyckim. JCł uli~waga, potwarz,
31. iml'; lw6rcy języka es:pp.rant.o. 32 Jad wity palą.k pd..-europe 1,;:1« (d 1. do 3 m). 33. m.a~yw gÓl' k. na Korymle ZUdny z ,onetów wie.. zcza, 36. lek
zrobl()ny w wrmie ·WLka 1fl
~twIN'd7eoie. ustałenie jakiegoś
faktII. 45 cl(~zka włócMia
dl.
do fi m. u"ywanił przez pi-E'chotę macedońską w IV w . p.n .e .•
"" clęzk. wyczerpująca praca
pt)nad ..J!y. 47. rllPANIE - po
zanagr lmowanm kwiat..m? 18
I)hn"m roślina zieLn~' lub
kr7.E'w

w

Pol'ce m ;''1.

g"rz (a'.H>:.l·am wyr
4'1

b\"l.nił

-

kt<>wv~h,

.,I()o'I.koPlSI\NKĄ).

t'l":ow t o l"S"of;rrOWh)t,lO'lych kwia-
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Łach. 56.. broń d.newcowa
kawalerii. 5l. pewna ilość, liczba
czegoś,
52.
dawny odlewnik
dział. dzwon6w ()T'az posągów.

PIONOWO: l. Ze6pół osób powołanych do wykonania ok reś
lonych udań
(n,p.
sk()D.t>rolowania czegoś), 2. urządzeni1t umożliwiające naświetlenie
taimy lub kliszy fotog.rafic.z:nej, 3.
cOOrołta objawiająca stę
nadmiernym
rozdęciem
tkanki
płucnej, 4. metal srebczy!rtobiały. kruchy, dodatek
00 stali
sLopowych, 5. w USA: przedsŁawiciel władzy
lOkalBej
(z
gwiazdą na piersi), 6. bankiet.
uczta. pr7.yjęcie. 7. pożywienie,
pokarm. 8. miasto w
Kanadzie, port nad jez. OnŁaor;o. 'I.
ćwiczenia gimnastyczne kS7.talcące
zueie rytmu, 10. miejsce ?,.akwaŁ",I·owania żołnierzy
16. g~r7.ys.ta wyspa grecka (8 p O-:
rady PW). 18 wziewanie. wdyehanie wrelach IecZllliczy"h, 20.
sprawa do z.,łatwienia, 21.
Gran<lf"t - w tytule powieŚC'i
H. B317~"lca. l2. wygOlony kra7.pk na głowie z"konnika, 24.
~Ie-py 3100 !>:itry, 25. meteor duzych ("o1.mi.ar w, 27 prymitywne na (",'-ęOzie dTewniane
do
spulchni oia
gleby.
28. pań
slwo z . antiago. 33. potrawa 7
m ',!S'\ l\lb ryby
w galarede,
14. jedna
re publik
r"d,ierkich, 35. mineraŁ, borokrzemian
w~pnia. mang nu i zelaz.). 37
Muius7. (l 867-ICl4l);
generał.
nuryn IrZ, i.e~larz. t:lternik, pian. 3$\ roślina ozdQb:la o ct'lży<'n,
"f("~t()wnych
kW'3ta 1),;
r>e.:)~ ·.a, 'l'l 06, S7."w~k· 4t
m"terial
zapJla iący Isicxowany

r

. . ...oj

~

22

24
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m.in. przez Amerykanów w
Wietnamie), 42. głuchy odgłos
kopyt końskich, 43. mit. s yn
Zeusa, kazany na męki w Tutarze. 44. reL
yzn.awca chasydyzmu.
Treść

hasła

pod adresem
łącznie

na

pnesyłać
nalei;y
redakcji ,,ED" wykartach pocztowych

w terminie siedmiu dał Od daty
niniejszego
numeru. li"oIII.iędz)r
prawidłowe Odpowiedzi nnlo31lje
się dwie n a grod,. kai4ikowe. Karty bez kuponIl będJt
wYąezo_

,. IDlIOwania.

,.ECHO DNIA"
KupOll nr ZIIf
Rozw~zanie krzyż6wki

III' Ul2

POZIOMO : Kakongo,
laryngolog, ra pa, wil<lina, tancmistrz.
CarL ~ , luminizm. Nazaret. okleina. _mk, lok, ZloSć, Tot,
aikin. CIuromanta,
Babo1,
Inn,
folia, Uii, morena, autobus, szaniec. z bijaka, Jarosław, erotomania, Ententa. zecer, Araracuaraf Santana.
PIONOWO: kawalarz. kakemono, naiwność, oracz. nlar, lato,
cani. gwiazdka, latarnik, gazotron. ankieta, Canaletto, amok.
Balaton.
Ośno,
inhalacja. łza,
omnibus, Leon. Idi. Ristorl, biosfera , hojarka. lupmoza, felieton. latarnia,
ambasada, msza,
awers, Anna. oaza, t ch.
Rozw. gł.: .. N jcnoUiw ,.ym
:o
łu<t~i j~
tPD, kto całego narodu
los polt.!(tS7!l"_
N A G R O D Y:
W
wyruku
przeprowadzonego
losowania nagrody książkowe 0trzymun: nr UlI - ,Jacek Flak
(Kozienice), nr
11111 Tomasz
G~l,..
(KQzim!erza
Wielka),
nr
190 - Andrzej Grabowski (Kraków), nr 191 - Marl
akubl k
(Ki!'!"c). nr 192 Elżbie
Such.)Johka (Pionki) oraz Ewa Ro wińska

Od 23 do 29 poźd2iemiko 1983 roku.
Za len minihoro skop nie bierzemy iadnej odpowiedziol1"losci. To
dzi eło astrologów. Moiem, jedynie powi edzi eć
chcecie. to p rze.

(

aytajcie..
K OZłO.O UC (at. 22.1(11.-%1.1.,
Reolne podeiścIe do WSlll$lklch spraw 1 SlIluacll zwlqzanllch x uczucla",I toem...
nte Clę "'aże od popeInlenla wielkIego glupSlwa. Terminy urzędawe ponao'at
będą do bezzwlocznego roIalwlenIa spraw osobIstych. Watne ro,,",owu w SfK'"
wocll urzędowyc" przel6t na przysrlV tvdzłeń . HleklOO1I .: Wos, G UCZególRIe
ludzie talodJ:l, urodzeni w 101octo 19Sf>-1958 zOpoMlnalą obecnie
tym. że nIe
pora no ekspe.ymetlly kosttetll wtlledbywanla obowlqzk6w rowodowlclL W spr...
wocl! prywalnllCh poslępul zgodnIe z dOlychc%osowyml zasadomI. "Ile sIoroi sI,
narztlCoć sUą swej wall lnnllm. WladomMcl, kl6re uslynysz w fVch dlllocll od
znalomyclł poiroklUl .: całą powugą
W ODNI. (.f II 1- 1I.1lJ
Howe przvlaźnle zoslonę umocnIone Jeśli poslępow.9ł będzIesz lat Jat doly~
cms. W nodcl>odz"cy.. tv9odłll. nie bierz no sIebie nowp obowiązkow, lecz
poslarol się w pelnl zreollzowoć le, klóre puuląleś dobrowolnle na slebłe w
poprrednldl "godnio ch. Osoby slarsze wleklena powInny lWr6c1ć bacz"lels...
uW09ę 00 swe zdrowłe . "Ile lekcewatcIe wleceń lekarzu. Spraw, tllClo "' ......
nego wyrnooalQ od ludzI ..Iodllcll. urodzonllch wlolacl> 1959-1961 dutel dysll,eclI ba w pnecl"",y'" razie ..omalć ",ożecle siebie I osobę bardzo wona bllsk,
na' nleprzylemnoścl ze $Iron, wle....- nlet,czllwp osób. Wkoldym pf'typodltll
posI",ul ronQ<lnle.
RYBY l- . 1'.11.- 20./11.'
W krylycznel syluocJI, zmienIającej dotvchczosowe życie, moldq sIO w
bIliszlIC" dniach CI z Was, III'odz.etIl w lalacl! 1955-1957, kt6n:. w ~uc
swycl! nie są Irwall
rozdzlelaJq Je ne lewo I prawo. LekkOfllyśl"oU: I bł ,,* , _
waOI akatą sIę brzemienne wskulkach. NieklÓfZ\l z Was, o srczeQ6lnle ludzie
mlodzl. zapędzalą sIę w dyskusiach w 'lepIl zouleł<, bo argumenty leli rozmłla)CI
się z raklom!. Krzykle""
geslykulaclaml nIkogo nie przekonacIe I Pewne podeftetwowanle w sprawach pry walnych wyslępowat będzIe pod konIec tygodnIa Ol Iycto
.: WoS. 1<10011 byli przekonania, te parlner czynił będzle wszysllte lIG sk"'lenle
polcQ. "lIc lakIego SIę nIe sIanie.
BAlA .. ( .... Zl.I11- 2O 1\1)
W nolbłłtszllcll dnIaclI spełnią SIę morzenło wielu z Was dolyczqce sprow _
wodowych. Aklywnaść I zaangatowanle w l>facy zawodowe) pozwoli ludzlOłll
_ . " , A G szybłtle osłąonlęcle tyclow dl cel6w. Dlo wIelu ludzI ",Iodl/ch, urt>dzooIllcto w lalCICII 1958-1960 SIlfZll)ajQCII okres do zowleronla nawuell znoJomaścł
.: osobami pICI OdmIennej. Bqdtcle jednak oslroinl, bo nie każda pornana osobo
warta będzie Wa szego szczególnego nlq zalnleresowanla. Pocłooplle I nlepne"'\I&lane I»Osłępowoole !-.ote przllsporzyć 'wam wiele klopol6w. PosłuchajcIe rod
oSób sIarszuclI, t!jCZIIWIICb Wo", no każdllm "'oktl. CI, klórylR spieszno na ślubnV
kobierzec wkr61ce usłll SZą cltwlękl marsza weselnego.
BVIt , .... 21.1V.- ZO.V.,
Nlekt6rztl z Was zmuszeni rosIoną pewny 10kollcznOścloml do podjęcIa wotnej decgzll w sprawaclI prywo1nych. Wiązać sIę to będzie bezpo~redtllo .:e z"oczn mI "'Udo",aRlI. "Ile działajcie jednak lekko",yślnle, pochopnIe, bo strOIli mogą
byt wIększe od domn lemanycłl korzyści. Nlek/6rzy z Was, w ty .. ludzi"
lodd,
urodzenI w lalach 19S5-1958. przeżuwać będą krYllIs wewnęlrmll. Nle przejMtlicIe
się lednak zbyl nlo odmowną decyzją partnera, bo będzie lo x Jego $Irony próba
SIlrowdzenla Woszych uczut I pOSlępowonla. CIerpIlwie odczekajcie Jakiś ""os
przekonacie się, te portn .... sam ,:",'enl zdanie I wsz,slto układać się będzie
dalej po Waszej myśli.
BL12NIĘTA l-. .21.V.- ZI.VI.)
W nadchodzqcym Iygodnlu nIe angażuj się w żadne sprawy 'Inansowe. onI prg- - , oni slużbowe. Nleklórzy .: Was, o szczeg61nle osoby w lat zwonej sl/.
wieku. wykaują sporo energII I cbęcl do dzlalonło, do ulepszania tego, co Icb
zdanIera mogłoby przebIegać lepIej I sprawnIel. Dobro la cecho z kl6rej wbrew
oponenlam, nie rezygnulcle.
rzyklad Woszego
oslępowonla będzie J:OratlłWg
W pozylywnllra łeilo seasle. Sf'olt61 wewnęlrznl
I kon..,ltwenln.
ątenle
da
wylltnlęlego celu zopowladają wIelu ludzlo",
młodym,
urodzonym wlalacll
1957-1960 sparli SUkcesII. Zwracojcle bacznIejszą uwagę no tych, kl6rvch JedV"Ira celettt lest kolporlowanl. plolek dolyczqcych Waszej osoby. ZWalczajCIe 1d1
nieubłaganie •
RAK &-. Z2.Vl.- 22.YlI.)
TlIdzIelI raczej spokojnI!. Wykorzy $lajcle le dnI dla załalwlenlo wIelu ",omyci!
spraw o$Oblslych. Zwróćcie baczniejszą uwagę no wychowanie daro.lającycb
dZlecl, ł:16r" dosIalą się pod wplyw os6b poslępulQcych IW sposól» lekkOftł1lłl".
Okotcle partnerowI naprawdę l okI", darzycIe go uczuciem I uznanl_. Mlodd,
slonw wolnego, urodzetll w lalach 1956-1961, spolltoJą w tych dnlacłt osobę, klórą
warta sIę blIżel lOInle<esowoe. PoslępuJcle Jednok laklawnie, btI nIe .razlć Jel
do siebie. 1'0m1lłlny obról przybierze wrencle Irwojqcy 1010",1 sp6r rodzlhng
dolycl.QCll spadku. RazsQdek weflnle wreszcie gbrę nad zoclełrzewłenłetll I wr~
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Nagrodę za nail~ naszym
maniem anegdotę otcgmuje VI(

szczęśliwą

Pod
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pędźłcie?

-Nic.
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Swini6w
WYTRWAŁY

°

gośclq_

~

LEW CW. Jl.YII-U.YIIIl
Spok6J wewnęlrznll, lok bardzo poIrzebnu wIelu z Was,
szczególnIe osobo",
w sIatS'ZyfR I ŚrednI", .wIeku, pozwoli Wam wreszcIe no reollZ<łCję dawno powzl~
IUCłt planów tycIowych. "Ile lę kajcie sIr: trudnOŚCI , bo będq one do pokonon lo
wspóln\llll wyslłk_ całej rod zIny. Zazdrośt, lok
yrotnle okazIIwona ... koidytll
niemal luoIt:u, slall le woprzek plonono wIelu ludzi młodych, urodzonyc"
VI
lalOch 1957-1%0. arlner nie
zamla1U shłcboć ciąglych prelEltlsl1 I zoslrzeżeń.
lU" bardZiej te spolyko się z zarzulamI, klóre są niczym nie uzasadnione. Do
ropozllcJę przekallCa ",god"lo przy Idzie nleklófll'" z Wos odpowIedzieć no
latonUch w sprawie objęcia bordziej odpowiedzIalnego sIanowIska..
'ANM. ( ... Z4.VIII-U.IX)
Mimo Ił nlekl6rZ\j z Was urodzeni pod ty'" znakiem ZodiakU przekonani są
o wlaśclwVm no kaMy... \t..okll postępowanIu I pewni powodzenlo lego WSZYSI'
kiego co podej mu j ą. nle powinni w najbłltszll18 OkreSIe podelmować nowvcl1
zumlerze6 w racy zoWOdoweJ. Zoslawcle ludzi"", czas no dokonotlle Igd
zatlon, kl6re ZOSIa" nIe lak downo lapocźqlkowane. OokłodnoU: I sIaranność
WII wSJ:ySlklm co robicIe uChrOIlI Was od popetnlanlo glupslwo przvk'llCl1 w-U d
sl<Ulkoclł. Dlaczego nleklórym l Was, w tum takte ludziom mtodym, przychodz.l
z lok wlełklra trude.. powiedzenIe partnerowI /Ok bardzo 00 kochaclef Poslępo
wanlem swUm porlner zaSługuje no pamięć ł drobn" clloClażby upomInek.
WAlrA (ut. Z4.IX-U. X)
No o~ans w pracy lOwodoweJ I znaczny wzrost preslltu
w
oczacb
podwłodnycll Uczyć mogQ w nOjblltszym czasIe CI z Wos, k l6rzy w dolychczo50_1 praq polwlerd.:lIl. It w pełnI
korzllsłuJq swą wIedzę zawodową I laletlI
do rozwlqzywonlo o~Iet skompllkowonycll sgltlacjl zuwodow cli. Hleł<IÓfZlI
z Was,
przede w zll "'lIII ludzie mlodzl, urodzenI Wlatacll 1957-1961.
mi
komplikują swq syluocJę
clawą nleprzem 'lanymi a CzęslO I lek1<om 'In mi
decyz)oml. Spój rzyjcle bardzie, oplllmlslycznle w przysztość- Ola nleUórllC h
z Was skończy się wreszcie czas prbby, klOreJ poddoQI zOSlollłcle przez
parlnera.
SKORPION (.r. Z4.X-Z2 IQ)
Pomllślnle ZOpowladaJącU sę nodchodzqCU ludzleĄ sprzyjać będzie nie lórll'"
z Wos w podelmowanlu dzlolań w sprawach prywotnvch. Zawarte I,onsokcje
lInansowe I dlugolermlnowe HmOWV ",Iet będą szansę pelnego powodz RIO .
Zazdrość nlekl6rych z Wos. D szcleg6lnle os6b mlod!jCh. urodzonych wiolach
1959-1961 ,eS! nIczym nIe uzasadnIono. NIe obWInIajcIe partnero za la lego
w og61e nie popełnił. bo zaslonlecle samI. Slon zdrowIa wielu os6b I lo nie
tylko slarnych wiekiem, nIe jesl nojlepszg. WIzyta u lel<orzo. nIe po • wolnIenie
lekarskIe. o le PO radę ,esl ,ak najbardziej wskazana. Pamiętajc ie, !II zdrowł.
Jest lUlka Jedno I
STlZELEC (w łl.XI-2tJt:I)
(ydzleń raczeJ burz liWII, pelen rótnOrOł<lch zdarzelI. W J:Osadzle nic nie przeblegot będzIe Ołodko I bez zdenerwowania. W lej SVluocll nie podelmulcle !od'
nycll waznuch decyzjI. • szczegÓlnie w sprawaell IInansowycto. Odczeł<aJcle _
czas lesl najlepszym lekarslWemt Clerpllwołć I lakt pozwolą nlek!{)ryra ".dzlam
mlodgm, urodzongm wIolach 19S5-19S8 no zreaJlzawonle sw ch zomłorów
."
Sprowacll osobls"ch. Osoba, kl6rą Się InleIesu)ecle waho sIę z podjęciem decyzji.
Wnyllko wskazuje Jednak na lo, ze rnobywcq je) serca będzIecie Wy. Dloczego
nleklOO l Was zapomlnoJą (I swyd! prz jaclelachf Nie odrlucaJcIe prDpozycjJ
spotkania no ItI6re zosIaniecle ..oproszenI.
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i -()fI p.>Na 'eL"l o
pr.zygotować t.N~ny w slawowe,
zadbać o transport płodow rolnych I 7.w ierzą(. z ająć .. ( ueze.st.ni.kam,i ekspo7.ycji i . (>0dziewanymi gośćmi.
P r aey tt'j poó ~la s ię g ,m.tka
k ieleckich sWecZll Uw. kt6 rzy
powoła li lcontil.et or gan 7::\ryjny
pod przewoonictwem A. Wi4':lowiejskie,.. Gospod arzem wystawy. przy}mujll\Cym z.a:l.oozl'n ia
w kallc~la,rii przy ul. D.ul'j w.stal St, Skarbek Borow1ki, natomiast ekt'etal'Zem B. Kotiońki,
O, gania.a.torzy otrzymal . z ka. y miejskiej dotację w wySGk ' i 4 ty.;ęcy r ubli ! w c:ą~u
dwóch miesi(Cy poczymH nlC~będne
p rzy gotowania, aby l
września dokonae otwarc.a w,'.stawy, kt6ra trwa ta Idolka dni
przycillgając tłumy kiela.an okolicz.nych
wła ' icieli
z'emskich, a także wł o.';.ciAln, Z" II"
dzający ekspcnycję m :eli okaz.lI!
k't: p;ć r6mego rodzaju przedmlo'y z.e st060w nymi nap:<ami,
a wsród nich krawaty oraz (P,<GIlr:t.noi;ci<l'We medale.

r.

..

om ćlde-n.iu ..=.-net' i .,rÓŻOWi1jN J»rnDgTaJii, w$pomni.eć irz e ba i o tllm, że
porno lIa Zochod.zie wcUk a 'If wkźe
lmólD oś wiat-otD lICh. W latach Iz dćodzie 
~h ID kalku kT'Ujadł uchodni ej Europy
lnfła ~f produkcja pełnom et Tażowll c h
ID populaTnonGukowllch. dotllczqcych
II , not l/ki i fiZjologii płci. Przuiwiecd
u.'iatlll cel - uz upełnienie wllclwwoni4
~go m!odzi.e ży oraz ... dorocłych. Róż 
.fi.l,mll .tego rodzaju - od utr wa!cmt/C h
mle, Ilu lt rowan llch planszami odczypecjllliłt6w, poprzez inscenizacje
nieobula.me, o.ż po dl/skusie na ekron, .
tego rodza.j u produkcji wyspecjaliwSlf z lL"lauC.za ID RFN. Po tMtała tu caia warJościoWlICh filmów oIwiatowlłCh,

ID pełn~.,.o.żolDym wllmiarze Iłuukacji erotycmej, Najwartoacicwue %
to "Helga" i ,,Jak to p&wie m m ojemu
u ?"~ PierwlZlI z nich trafił na polskie
II kinowe ID połowie !.at riedemdztesiql wbrew kra.kaniu zakutt/Ch J'Url/fan 6w
l/1L'oła ! wcale n i euirowej unaacji, Mao, Qd y bll nie organizowane waMI' dla
mi,alby bardzo umia r kowane powodze wIdzów. Przed lta.sami " iI' ,,,(awiołll
"Helgę" t4k cllugie kole jki, ja.1t np.
etV na "Walkę o ogień". WllchOtDGlIfem
nym poprzez film za.;ęto rię tak że ID

ołłol.Cacji . PrzE!'TIiełioną na ekra.n Zn4v na. ksiqżkf Va.n de Veld e'a ,.Maluń
dockona!e" wyświetlano tam dla Mna specjalnych lea1ł$(lch, poprzedzało wem Włtępnym .eluuolog6w.
Itetll, równ iet do
film6w popula~
olDlIch o tej tematyce azUbko wcisnę
S ~grafia.. Celowali w tym oczywi ~'t'ed~ W kraju tym edukację seksu19 odZ1ezll wprowa.dzono M ukół już od
~bol.Ciqzkowa dla wszystkich uczki °i a.
W roku 1956. Zn4;omośt ~Ta.W
Il' I'IL ~st więc to Szwecji zjawi'lnł1\4t!lrallltrm ł powszechnym.
Tu
e l po1DaJlrt.w ffealiZ01.Datle tumu po-

Ch,
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• 4:- 1:
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Kieleck

J"

•

Iau r la .rywatnycla w4.adomaści . projektowana w Kielcach 'IV stawa
kol1li, inwentaraa, narzędzi rOlniMycb i pnedmi04.ów • ~o . podar.twem wl4':j.kim .wililzek mają<,)'cb, bZy kała już .at .. i.. rdZ<"ni~ miDu.ler.um dóbr państwa i rolrtlclwa" .
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n;e

. h W)lnikalo: płyty, p!'OfTlOC je.
progro.my. Ze-by lo był domy
ciąg ro r~, a rwi. groAie
lO
poc'ę dokwów. D!O'Iego 00 rnó-

klOrą

W jednym z czecwcowy h numerów

cią

VI

to

pamiątkowy

Wyst wy Rolniczo-PrzemysłtwV j
w Kielcach w 1898 roku

b)'4oby tot ile...
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P
". "M __ 10 ., Rio", wł~

.av-

Myślę

M ini.,)
mUzeUlll

Wy-
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gu

tów.

Pet, H . Pie ul

Ńmo_

Ictóro - OOISIIym 1(110";_ - ed
roru poW MO lfooioć koriwę. To
si~, nacywa "VOOemecwn
ki ,..

mi ni-e b)'lo jui

robi

f09raię. . .:J

k.u~.
~
wcz~
"1>& śpl<!!'WOł o taWch 'PI'1M'OCłl
wkKlomo o ~ I dołe; jwi

kze.oo

jcrłl zespół rockarieł'ę, to wydaje

- Na iwi.e<ie,
kowy

wk.mH.

Gdy - nopioerw na ~e.

-

nomy Ia~ .. Olx:ego". lo.
eoay.my. czy ' ę 000 ...

bordzie; __

pr7ebój ..Tońoz
klńGz". To było nowość

ozęło się

IIIOOQ

wi ęks.zeoj
~Iiś my

wie

doszłoł

do tego
-

:II(lCl-

odz!,
"'Iele

zołożył'ś""f

mpa>tylków
'/.

ICłodo

I

gitarzystą~

"Bu.dką" rozstaliśmy llię WIO

baor<kI. "Turno

T-o bo.rme dobNe-! Paeto, ż~y mieć ~ucOO-

, bOJ-

.,-

tym

ileł

podltll

lefterI lydI
'lenie

pola

na n06 mołoIoty
l
prośbq
o oubog rofy,
Robi --ę z<Nni~zc..) e, nioe moi_
oj nie pnejść ...

t.llskQ

.. lloJą

jesteście

p{łsto",

no

y$l(.e-

l roaludzie

już

najlepupq rockowq w Polsce ł
Uet
'e wiem, zo mało og lqdom
ępów koolwre-n.cji. Ale jui, po r<licu dzfol.ołności.
ooś
dzieje... Te widać na
.",
h.
N;-e mo soji w
Polsce, w k1ó'ej mlJ.9i.e.fił>)'Ś m y
ciqgl.

,Igcto-

•

mowa z Janem Borysewiczem,

(

~J

10glot

?

Do n.,,,zych C.7.... S0w d,xr wal
z prc)jektawany przez K. Lipnyo kier;a mL-dal p"m,ątkow y
v.. ykonany z pooo;reb, LaIH'gO cy nku. Na awcr ie wdLlmy f>'>5t.acie robotnika ! chlop:~i podajqcych sobie dlonie pon:.d prU'd m:otami 1. .... :ąl.anymi z produk cJII przemysiową i rOlni('zq W
oto:m z.najduje się nap:s w ję
zyku polskim: "PamIątka z Wysta .... y ROlnkzo-Przcmy łowej w
Kiekach 18'18"
Na
re~ roie
przedstawion o herb guberni kieleckiej i n api~ w j~/yku ra.;yjskim o !.rei;ci jak w y.i;Ę'j
ledal
lcn stanowi jNloą z n'( v.. 't:lu
pI>Z06l"IO<ici po ciesząc',j < P, 0gromnym 1>'>"" 01z('nipm \\ y~ln 
w e , 'a lei,y pn:\' pomnle~. ze
tny lata w('wśniej wyd ano w
R dom'u medal l p~obn"J 0\0;017.Ji
:\Jeda~
1I.14Y Ale ... ""Jfi ra w
B,alogonae I med.J! pan.:ątkowy
W 'sta\\ y
Rolni<:l.o-Prz€'IlIysłG
..... ej. ląną j~k j!oybv klamrą
k li<aoz.e<:ąt I .. t <:lziejów :OlW,,ju gObpodarcLego ~iem JW\. k ('h
plYi zaborem ros) hkim O u6:ąg
n.P,<'iach tego o"rp9 I Ś'., Iloczylv
wystaw!l>ne w holi prtpnns l ()wej i 30 paw :'on~ch pIO'I" roI np, p"od'Jkty drob!Hgo p·l"fl ,,sili. zbioory etnogra! ,<'7.nc
W
szopach. j,.k wó Nczas
p.,,~la
.. Gil7.l'ta Kiele.:ka", a .... Ia, .\~·e
w
pa .... ' onarh
w)'sl:l\', o yc h.
Jak powiedzi~libv~my
rlt'5laj,
znajdujących
się
w "ogrt><!z; e
mi.jsk m" i na ulicy Ogrod ~
wc j. pokazywano najpi~kn :ejsze
i najbardzi .. j zadbane 1>'«lZY
kO!'li. krów, O\'o'/'C oraz lIrob:u

i

p('ó\Ą,~

Wysla""e towarz,. cyl)' WY'łt:
py ea ru amatorsltiego, kOllrprty "Lutni" z ł,odzi i pian 'b' y SIiw'i" kiego K,eleckie cuk ern:e
były
dobrze ,,'-dopatrzone w
<'ia.stka. herbatę. kawę. c ",koladr; i ]od,,",
l

k. d obr~. ,dvi
'nowycb "" póll 8 zrealizoa br .
ki~j
li ....11', ona rozwoJ wi

Obrady w Berlinie były t
okazA do spotkań' d ... u~lra
n:vch. np. przewodniczący
eJ
ler;acji
po k irj Wajci~('h J
ruzelski, J k ..ladomo, ,palk
' 1; • I Rkretarum KC N pi

]'i GŁÓWKA

Nagroda stulecia
Trz) dz.ic..,ttl$.Leit:lOletni

~~~ ~zÓ1» .ar~J
..

ID

lICh k

_ch, WickmaA nalllchmWYi nakręcIł ~
ciqQ dalulI .. Więcej o
jfZl/ku miłośC1

kierunki

Przed wunł t. m.in. ltCN1tnJoi homOK~1Tji mil;.bynaremi ędzlI męU:211~mi i kobietami , tycle 1I\aA4':o ie .a~
łos!\e CNlób kalekic h • • torunki rrotllCZ'711! "U tay iwiala idwidomtICh. W koleJ'lym .wo1m filmie "XY 70S
m ilo'cł" vkawł m .in.
cod zi~nM
111ci 3'7

•

oje .. ayt.-

Ja R

PG

kQmuTlIl
f'odrin,,~j
I upf'Clwiallw
tkie kraje
pr zez ~q . eks grupoWU. Publkllści OCl'Ol. alPyclI 7
'w
te utworll jako por1ł-<)f1TClJ~ lt: orzy ta;qcq 'ojeltlowe I MpGoTa4IoUI eduk/JCji notvczneJ, lt:1Ó1'1ICh twÓI1aII '
taJot
ClI zaleŹli głótDflie na e kscvtow~niu w!dz
· ł.rac:y & pei 10ysakteh cioclJ.odoch. NiektÓ1'zy . eknolGltklDll
wa§OO>ie i pe~odzll Jta1łęłi MI ctbrome reży
_Ta.. ZdQ.1\Ws b vłl/ tcifC podzielone. J~d'M~I« epouńed.zdli 8ił ~ toidzowielkiej

bl.Znes-

ak:)
ldt"dyli:olwl .. k
pn:yznano
wycl(zcy quizu telewizyjnego.
Wziął
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'0/
turnlt'ju na
ledl.ę
ogólru\, sło w em, na Inte.
'gencję
I W)'l1:ral 200 ly~lę<,y
prsewoc1nieallle m
cły Pan twa olaró..... austraIlJ~k\ch, .."mochód
NRD ri~hem Ho e kerem. ora' !irki "bmw", basen
pływa('ki.
premierem rąd. ZSR
i1l ... kce'orJa dla wyposażenia domu
b.jem Tidl n wem._ W r sm&- r'y rowery (ma pl."toro dzie<"I),
wie Wojciecha Jarasel ki4':&o • brania. m~b:e bltuter~ę I v,laEri em Uoneellerem
.1_ acJe dla s.('b'e I tony. Rohany,
.
a Fldt.t I
TajlandII - lą<"zn1e,
nie wJeJe lIlI
"'xły akt.al- , przellc:z;pnlu. 3(19 I)-.;l(cy dolane pr.1tJemy
_j~zyDar
od
we.
'w
aMen'kll!'l~klch,
tralld• •petkallia la1'1l-1-I-_ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_l -

dI •• ow. .
")1'1'0 I ma·
tyki
lIlIęlbYDar CI _ej podJę
&. ńwnieł k. rełne .!łaJeala
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Samochodem :I Kielc do
Daleszye jedzie się około
ZO minul. Rejon dobrze
znany ~nybian.m :I dorodnych cserwonych kozaków. również:l wyrobów
wędliniarskich, d obrej kaszanki 1 wiejskiej kiełba
sy. D aleszyce l o niewielka
osa4a :I Unędem Gmin)'
na rynku, g08Pocl~ i kioskiem ..R ach.... do kl.
rego nie
doeiera
k le.Iecka popołudniówka ,.Eeho D n ia". A s_oda
mówi ~ tam lejsi mies:lkań
ey - 51 egllCmpl a n )' . .jak WMa.

Intere~ujący .pojedynek

przy ulicy' Konie1rva
•
•

Bron gra z Hutnikiem
Błękitni wyjeżdtają do
''''1'''''' ....... ..

• &:$bo4ę l niedlYelę
• _ish·_tw. n lłei w pime ao:ineJ.

."ob,.

-

Bytqmia
k ...,.. .....,."
.

Najciekawiej ~wiada aię pojedynek, kt.ó17 ~ aię w
Kielcach przy ulicy Koniewa pomięd'&y wicelidorem '-beli aadomiakem, a aktualnie trzećim .zespol_ tej Jł'UPT Ilw_...
Kielczanie mają szansę zajęcia pozycjt radomiall, 'wanmkiem
tego je!>t odniesione zwycięstwIł. Korona w OIltaIklich Waeełl meezach uzyskała r.aledwi.e jeden punkt i ao ak\Jtecznok', W nie
JIlIit najlepiej . 'Być może ł'ibice doczekaj, ~ więknej H~y
bramek i dobrego poiiomu. Mecz rozpocznie ~ w .ledziel. e
,odzinie 13.
.
W Radomiu naLomiasl w Bieda.ielę o godz. 11 miejacowa Broi
podejmuje Ru4nika Kraków. Chcąc połeJllizyć lokat. w tabeli podopieczni Aleksandra Brażyniaka muszą zaprezentował lepszą
grę i uiobyć dwa punkly. W podobnej sy~uacji inajdują się także
. zawO!inicy Błękitnych Kielce, klórzy pod wodUł nowelO trenera
Antoniego HermaJl<)wicza wyjeżdżają do Bytomia na pojedynek
z Poloni4.
Z innych ciekawszych pojedynków na czoł.o wyauwa się konfrontacja w Mielcu. gdzie tamtejsza 8bł :unien.y alę li: aktualnym liderem Górnikiem Knurów.
(mar)

Na sportowych arenach
PILKA NOZNA
LIGA. Na naszym terenJe
tylko jedno spotkanie. w Skartysku Granat podejmuje Un"
Oświęeim. Niedziela godz. 14lU

PILKA

li

LIGA.

RĘCZNA

Zawodnicy

ltieke 7.mier7ą się
uL Jagiellońskiej z

Itoroo,.
przy

w hałt
zespołem

Ud

Tarnów. Sobota godz. 17. niecl~
la godz. 11.
BOKS
II LICA. Pięściarze Błękitnyclt
Kielce podejmą w hall przy 1\1.
Wallgóry druzym: Mafilra mIL
Początek. niedziela godz. 11.
KOSZYK.OWKA
l i LIGA. ZespÓł kobiecy ~
Starachowice zmierzy
się
na
własnym terenie z koszykarkami
Słali
Stalowa Wola. Początek
spotkań : sobota godz. 17. niedziela godz. 12. Przed pojedynkiem
sobotnim o godz. 16.:'10 przewidziana jest uroczysta inauguracja

sezonu.

BRYDZ
LIGA. Klelecka Korona jest
gospodarzem turnieju. w którym
wystąpią
drU-tyny :
AZS-AWF
Warszawa, Cracovia i Kesovia.
Impreza odb~dzie się w Klubie
"Kumak" przy uL Konopni.,..
li

• Paweł Skrzecz wróci I
Rzymu z brązowym medalem.
Polak po zwycięstwie w ćwiere
finale rozgrywanego w ',I.Palazzo delio Sporl" Pucharu :swi<ll.a,
uad
r eprezentantem
Ugandy
Jonathanem Kirisą mial zmierzyć Się w kolejnym
poj edyIlk u z Amerykaninem Rickeyem
Womackiem. Wszystko wskazuje
Jednak na lo. że nie stanie do
tej walki, J: powodu konluz.)l
ręki.

Sprinte:m
•

W fina le gry podwójnej
mężc:...yzn na międzynarodowym
turnieju tenisowym w Melbourne s.potkają się Ivan Lendl I
Steve Denton oraz ł'erdi 'raygan I Fritz Buehning. W półfi
nale Lenili i Denton pokonali
Kima Warwika i ROcisa Case 6:3
7:6. natom[st Taygan i Buehning wyeł ; minowall Sherwooda
Stewart.a i Chi.pa Hoopera 6:7.
6:3. 6:4.
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Kielcach.

klej 5 w

sobotę

lf'Wwe.lt w

Początek
}Ii.

o lIOda..

re.-

8lATX-()~

PUCHA. POLSJU. W Radomiu
w sali Csarnyda przy łłl. Lubel-

sklej 150

da

ro~grana

Pucharu

Po\sld.

zostanie FUnDziś

zmierzĄ

aię: Csarnł-G6rnik Siemianowice,
Posnanła-GKS

Jasb'zębie;

.....

bOłę:

GÓI'nIIt-Jastl:'Sębie,
C:oanń
nłedzleJę:
l Jaalnębłe-Czarnł.
czątek: dziś 1
sobotę godz. 1ł,

-Posna.nia; w
-Górnik

w

Posnanla
Po-

niedziela godz.. 10.
LIGA REGIONALNA.. W Skartysku Skórzani podejmują w s0botę o godz.. U IIZKS K:ozlenłee.
w niedzielę a gO<lz. 10 Orlę~
Dęblin. Sala II LO przy uL Konarskiego.
W Kielcach AD W' sobotę gra
s Orlętami, godz. 17. ... niedzielę
o godz. 10 podejmUje MZItS KolIteni"". Sala Pol1techntk:1. al. Ty-

~ %/wjęzlNl.ycil

k

D

.
-

JW.e j8IIIt iroadGo\
tajełll,!1<i~ że DaJ.~y~ . .

li portem

~.

kluv Spariadr.U&.

&

d.UaA..

ezamj., zalWodniJtami i kliIbicaooa.

p,r-zed drwilOWl . ],aty

z.r~

• •

pMnysl budowy ~i spoc<towej.

- Niech ~eó: i u ma r02.ry-'Mkę . - mówi pre.klubu
~Pjlrtakus. , B~~słaW
Furmanek.: - Le\peu to lWt wy...
aiadywa.nle w cospodz.ite. W~
)l.I. ,; mi.ęj&cowymoi d«.ialaouani
i y
)lClII'OI:I:umieniu r. Wydrz.i.a;.
l.eom KuoLtury Fł'Z)"CZIleoj i Tu-ry.t}'lkł

Ucz.ęd.u

prez.en.t8lIllt na

-

_

BiEt ... pcacuje

wierdlli. ~ Wa~--'
W~ ~ roq,a4... .tę. Pir.aee wykOllY'waDO me lICodnloe :II doltumentaej, i przy
Wab doelinl łeehl1iem..co. . .
r.e S7..o7b.
, _t.y.m NJk. Jll)Ółd&ieiru.
reobunek do __
_
_
•
okole
lt mi'
.on.6ow 1IIotydl. Rachunek jN4
_
. .-płaeooJ', roboty _ie •
dlebł1Ml6. I w t)'lll .tenI.
nie
orjhioeu.emy .
. ..PC-......... - - li: jej DI9IL. w..em pr-. ~!pę od prodou.w~

pl~i&

cen-ta,

~_

porzed

<łw.

m& Wy .. milay s.łotych. Dzi;i
k-oszt Jed wao6ał do 14 mln. W
8ierlJlft.W br. JIII'.l.yOyU ebiperd
Pi!LaJw y.
8twieromi:
bal.ę

sw me

Wyścig

Pok.o,j.u.
Wy
obiekt po.

podtięto

dec)"l.;ę.

że
remon.to~

st.a.wi g.ru.pa
dow\;aaa RIoolnkzej Sp&ldfz.ielDL
P.rocLu.kcyjnej W' Szozeconi.e. z..
f~t
tej
praey to pękająco
ściany i dad! ~y uwale-Mem.
- Do duu,a dJz.isi.ej&z.ego nie
lHE!<gul>owaIllo rachu.nku za prąd
- dod!a~e .Ja.1l Kapela. w}.aści_
ciEl gos.podaIilbwa sąsiadujące
go % Wz.n<lSZ0IIl4 halą. - Byb.
umowoa. że grwpa montaOOw&
będ.z.ie korzystać li: mojego liirlIć

do

I

co

teraz?

Wytpade

soądu. ..

O

nami kibicami

ponow, kibic lubi seMOCję. infonnację z pi-erwszej r4lfó,
takie co doją dreszcz i podnie<enie. Sensccja jest RWIe
widziana uczegó~nie PI'%Y kawiamicmym stoliku mniej
•
kłubowych pomiesza:.enioch. Co jest obecnie sensacją cia kieIe<kiego czy rodomskiego kibicał Chybcl nii! to. ie trener Gozdur poszedł • ślady trener<l Góry. Se-nsa-CJjnie brzmi powód
odejścia szkołenioowca Blękitn,ch, ktÓłJ zloi,1 dymisję ze wzglę
du na swój stan zdrowia. Skończmy z tym jedna«, sprawa byki i minęła. Pogloska niesie notomiast, że na trening nie zgło·
sil się Storości<Jk. któą ma propoz,cje przejścia do innych ligowych zespołów. Czy będzie on grol nodal w ltIubie pn.., ulic, Ściegiennego, jest to zupełnie jego i prezesów sprawa.
Wiadomo jednak. że w najbliiszym czasie nie będzie trenowol
obrońca z rezerw, brły rawodnik Korony, który mów wszedł w
ko lizję z prowem.
Wiele różnych. czasem dziwnych rzeczy dzieje się na treningach. Pewnego dnia w ho~i przy Jagiellońskiej w Kielcach 10jęci<! mieł.i piłk<lrze ręczni drugoligowej Korony. Trening
odbywał się w godz.inoch wieczornych i w pevmym momencie zgasło światło. Wszysc, zebrani myśleli, że zajęcia majq z glowy.
Niestet" w tym momencie trene-! Strząbała rozpocząl P"o'jedyneł
z braldem energii elektrycznej. Postawil świece no stole. no
środku hali i w tckim kolorycie przez kilkadziesiąt m:nut dnJżYO<I mi<lla rajęcia. Widocznie szkoleniowie< jest pewny $'."Ie90
i w ciemno sławia na powrót do ekstraklas,.
Inno nie<o~nn<l historio, bardziej dromCJtycIfHJ miala mi~_
sce ostatnto no trenmgu piłk<lTZ)' nożnych Korony. Asystent trene ra pierwszej drużyn, Czesław Poii" tok nioefortutmie zawieszał
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Wiodomoici z pierwszej ręki, moie nie toIr.H! sensacyjne od
na któr. oczełujemy. Cói bowiem się stonie, jak kt~~go$
dni.o kibłce poinformowani zostcmq, ii! m,u, zjadłr ruszojący
się porłI.iet • holi pny Jogiellońskiej, lub i.e Kor~a jui gra w
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klubu poda się do dymisji bo zawodnic, tego żąd<lją. To będą
bomby. o których POWłemy pa, ~~j QQmej • kie\.edcim Idubie olimpijczyk<!. To ~i będzie sensacja I

Sensacja goni

sensację

PS. Po ukcrz.oniu się materiołu pl .. Pedogog w klubłe" jeden
z naszych czytelników J. A. z K~1c zglosił wiele zastrzeżeń Yf
których nie zgam<l się z demoralizującą rolą sportu. Według
/liego stanowi to niewielki margines. W,.m~nione prz,podki zachodzą, Ie<z moją wąski za«res. Sport nadoi w,chowuj.e na CD
nasz czrteJnik ma wiele dowodów m.in. byli zawodnicy kończą
szkoli w tym rÓlW1~i i wyUZi!. Są później cetlK>nymi fochoo"lca·
mi. Wiośnie sport nouc.zyl ich pokonywania wielu trudności VI
organizacji życkl zawodowego i osob~ego.
OD AUTORA. Tok. To jest wIośnie wycMwowaa strono sportu. Są jednołt pn,p-adlti nie raz Pf7lJ e i odwrotne. na które
również trzeba zwracać uwagę.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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