ye1

O~ 8Y~183
rozsądku

Kolejny .apel do
Oświadcze~ie
. To co nastąpiło VI środę w
Genewie, gd'l.i.e d<>&zto do bea.termi.noweg o przerw-allLia ra.du.iecloo--amery.k.ańakich rokowań w
g,pramie ograJIlicZenia
zbrojeń jądTowych w
EJul'opie, ni.e zaf>k.oczyło n.j,kogo.
WSlLy>ocy tego oozekiJwallJi. Od
dwóch i pół roku było w idoczne, że St-a.ny Zjed.noc:z.one

Ceno 5

zł r

z wizytą

J. Andropowa
i

CSRS

NRD;

środJkowej w
ku międ'Zy

w

pobliŻou

obu

Europie
linii sty-

sojuszami

wojskowo----poHt)'lClillymi
. z,o....
sta,ną rorz.mieszcrone IIJOWe radziec'kie ra,k~eoty operacyjn.otaootyc7Jll.e o 7lW'iękSl7JOny<m z.a,si~u.
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.są z,ai,n.te+resow
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97JCzeniem w ' E>wrople Iilw}"Ch
jąd.rorwych systemów . niel"W~ uder.:z.en,i,a". Porja/W ie nie
si.ę 14 listopada VI W . Bcyt.anil pi.erwszych ,.tomałla.wków"
a 23 bm. VI RFN pieI'Wmych
elementów ,,,pershingów 2".
~ba,wiło rokowania genew soki.e wszeilik~ego senGU.
RozmieSll.Czenle
• "pe!rS<hill1rzÓw
2" i
"OOmahlłlw.ków"
unielllia rów,oowa,gę j.ądJoorwą
w EUl'Opie i w skal.. ~obal
-nej na KOI'ZY'ŚĆ Zachodnl. J a.k
oz,o.a.jmił
w
oświadczemilu
Cz,wa.rtk,ow ym Jurij Andropow, pociągnie <Z.8. sobą re.Uzację
?łownych
wore€m.ie-j
z.a,powiedz.i przywódców .ZSRR,

Szkoła

S. Olszowski

"Polmo-SHl"

KIELCE, piątełt-soboło-niedzielo
('3387) ' 25-26-27 listopada 1983 r.

w nowej siedzibie

porządek

Rok XIII

W

IndOllelji

JAKARTA PAP. Na zaproszenie ministra spra w zagranicznych In donezji l\>Iocbtara K 'Jsumaatmadii przybył w ,czwartek z oficjalną wizytą do Jakarty m inis ter spraw zagra n icznvch PRL - S tera n Ol~zow
sk i:
W it2,;ąc po;s~.i<,g>() go~ ia minister s.pra·w ze,gra'nicznych Jndone.zji wyraził zadtOw<Jlen i e z
możliwości spo~kan.ia z
llUn!9~rem S, Olszowskim i pt'1.eD>rowad-zenia roz,mów na tema~y
węzł(JIWych sopraJW
i~zyll\ait'O
dowyeh.

nad )drleckim zalewem?
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• Problematyce kształt·awania
nau,KQWego świato!,>oglądu dzieci i młodZieży poświęcona jest
dwudniowa konferencja zorganizowana przez MLn:sterstwo 0św iaty i Wychowania, która rozpoczyna się w Warszawie. W
programie' konferencji z-naj<Iują
~ię referaty dotyczące filozoficz,nego aspektu kształtowania naukowego światopoglądu oraz roLi nauk humanistycwych i przyrodniczych w tym procesie.
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Największa elektrownia

"na wiatr"
BONN
świecie

PAP.
Najll!fiększą
na
elektrownię
wykorzystu-

jącą
siłę
wiatru
uruch?miono na północy RFN. Obecme
uzyskuje się już pierwsze kilowaty niezwykle taniej energii
elektrycznej.
Wieża,
na której umieszczono
specjalne u rządzeni a oraz skrzydła wiatraka" ma 150 m
wysokości.
Natomiast długość ramion
wiatraka, napędzającego turbinę,
wynosi aż 100 metrów.
Projektowana moc tej elektrowni wietrznej ma wynieść 1% mln
kilowatogodzin energii elektrycz-:'
nej w ciągu roku.
Przewiduje się, że stacja w
ciągu roku będzie nieczynna tylko przez 84 dni; oczywiście na
skutek. zbyt słabego wiatru.

I interwe .mJjn~

m

0-
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090

Int erwencje przyjmujeD\1
w !;orlz. 9 - ) l
Jednym światła za mało,
drugim za dużo
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rzed kilkudziesięciu laty
. zaklad noszący dzis nazwę:
Fabryka Samochodów Specjalizowanych "Polmo-SHL" jako jeden z pierWSZYCh w kraju

P!'Z.yszla z-ima, dni są krótsze,
s,zybko zapada z.rnroK. I chyba
dla.tego wciąż pnyoY'wa im,teorweoocji w spnllwie ruie oświe
tlonych ulk, k'laileik schodowych. Tym ra.zem o trzy<maJriśmy sY'gn.ał od kle+tczaftl z Podkarczówki. ulic: Podklasz' ;r.nej,
Dolom irtow ej
i
Kal~vtowej.
Lampy 'W'uUuoż tych ulic wpraw<!rzie z.ainsłalowa·oo. ale świa
tło nie joot włącz.one. Czy jest
to wynilik czyjegoś niedbalsv.va ,
cz y OOZCZe><lori.ośc i prądu? A jeśli
();,zczęd~i. to źle l>Ojętej, bo
tam , gdJz.ie świ3ltło j:)()Wim.no bvć,
\'0 go n,ie ma i oowrotnie: b yDOKOŃCZENIE

szkolę

Zioła

mającą

młodych absolwentów z dyplomami ukończeoia zawodu, 60 ze
świadectwami techników-mechanlików w systemie młodzieżo

tylu- w

systemie dla
pracujących .
'
Wczoraj odbyła się uroczyst-06Ć otwarcia n-owego budynku
dydaktycznego przyząkladowej
szkOły FSS "Polmo-SHL". Mło
dzież
i nauczyo..ele
otrzymali
piękny obiekt, bogat-o wyposażony w sprzęt i pomOCe naukowe spośród których wiele wykonanych jest rękami uciniów.
Powstało ()n ze 'śr od ków wypracowa,nych przez załogę fabr yki.
Obecn ie kwalifikacje zdobywa
DOKOŃ CZENIE

Ze

Szwajcar~i nadeszła w~ad()

mość, że pięciu
~uijastów....tei
skonSltruowało

tamtejszych enkró~ewskiej
szachownicę

~ry

o
powiel'whni 12 milimetr!>w kwadratowych. Do przesuwania figur potrzebna jest oc7.yw iści e
p:ncela. co_ wcale nie oznacza.
iż gra na takiej szachown icy jest

,

•

W styczniu odbyło się s[>()tkanie przedstawicieli
władz
miejskich i mieszkańców dzielnicy Północ. Zaprezentowano
wówczas makietę
przedstawiającą koncepcję zagospodarowania obrzeży ,zalewu
0pracowaną przez Biuro
P rojektowo-Usługowe Inwestycji
Tu rystycznych i Sportowych.
Była to wizja śmiała, p rzewidująca
powstan ie ' otwartego
ośrodka sportowego: boisk do
gier zespołowych,
urządzeń
lekkoatletycznych, toru
saneczkowego, pa wilon u z krę
gielnią i salami 00 p ing-[>()nga, a także terenów pał'ko-

wych i placów
zabaw
dla
dzieci. Na spotkaniu obiecano, że pierwszy etap prac:
zadrzewianie, makroniwelacia
terenu, w'rkonanie alejek spacerowych rozpo~znie się jesienią.

Tymczasem nadeszła zima, a
nad zalewem nic się na lepDOKO~CZI!:NIB

NA STR. 11

Buty
jak marzenie!

W latach 70 . opteraliśmy rozwój ekonomtczny na pokaźnych
zastrzykach kredytowych.
Część
z nich przyczynt!a się do rozbu-'
dowy przemysIu, a tym samym
uzale:htUa wykorzystanie uruchomionych 'jut mocy pTodukctJ'
od impor towych dostaw surowców, matertatów, maszyn t urzqdzeń. Kredytami
uzupelniallśmy
także dochód narodowy do
po-,
dztalu. który W popTzedntej dekadzte byl z reguly wyższy
od
dochodu wytwarzanego ,
Dzl.$ sytuacja jest Odwrotna. Z
przyszlorocznego dochodu narodowego musimy ,.oddać" 146
mld
zl. aby wywiqzać
się ze zobowiązań ZWiqzanych z obsługą dlugów. Gdyby nłe ujemne
saldo,
a więc przewtdywa ..e zaciąqnięcłe
kredytów w krajaCh
l obszaru
OOKOŃCZENIE

sprawą prOl' tą

o

produktywność bydła.

NA STR. !

Miniaturowa szachownica

dobre

MOSKWA. PAP. Zioła są dobre na wszystko i dla WS:l!ystkich. Można się o tym przekonać odw iedzając
sowchoz "Kirowskij" w Kraju Nadmorskim.
Zioła i korzenie o właściwościach
leczn':czych są w tym gospodar:illwie jedną z częŚCoi składowych
pasz podawanych krowom. M iejs cowi gospodarze twierdzą, że
zioła n ie tylko zapobiegają choroDom, lecz także zwiększają

czał przedsięb.:orstwu około 100

wym i

są

na wszystko

przyzakłado

za zadanie przygotowywanie fachowych kadr dla
jej potrze b. W r 1952 oddal do
użytku
kompleks
ob iektów
szkolnych przy ul. Jeg iellonskiei
w Kiecach, który rocznie do.starwą

0-

r-

P

utworzył

,01;-

mich
tej
iól-

Otwierając nowy lJudynek aydaktyczny szkoły przyzakładowej
FSS "Polmo-SHL", wstęgę przecina I sekretarz KM PZPR w
K ielca'ch, Zdzisław Skowron.
Fot. AL Piekarski

Kielecki zalew - niewielki akwen w centrum miasta,
jest w lecie miejscem wypoczynku
setek kielcz'an, jesienią
i zimą - s'połkań wędkarzy.
Zaniedbane tereny wokól
zbiornika nie 8;' najlepszą wizytówką miasta. A przecież
mógłby stać si" on centrum rekreacji i wyPoczynku dla
mieszkańcÓw miasta.

NA STR. !

s

J

1•

a lk
będzi e
wyglądał brwa ju,ż ok. 15 mld lat. PoDla
pOZrnania
przyszłości
koniec świata? za- czątkowo iStniał tylko obłok istotne z:naczeme ma o-drpostana wi.a.ją
~ię astro- gorącej plaZlIDy. Ashofi,zycy w iedrź na pytan ie" czy roznomow ie
i asbro-f i.zycy . W cx:IItworzyli obraz wydarzeń szerzanie
się
wszechświata
ostat.nich
lataeh
uzy~kano z pierwszych sekund istnie jest n ie-ogran iczone. Jeśli gę
. wiele nowych danych o na- nia
wszechświata, k iedy
w ~ć materii · jest dostaterodzinach i początku wszech- plazmie i temperaturze mi- czn:e wiełka, to siJy grawiświata.
Pozwala to wyciąg lia rdów stopm zaczęly two- tacyjne zah.amLIJj ą w końcu
nąć pewne wnio&ki dotyczą
rzyć
się
lekkie
elementy jej
ro.zszerzanie,
Nastąpi
ce jego ewolucji i je-go koń ch;:>omiczne Badania przesuło wtedy przejśc ie do zjaw i>S!ka
ca.
Wsze.chśw iat
r01Jszer·za ści pozwalają lepiej ZlrOZU - Ord,wrot.nego
ZJgę5Zczania.
~ię, a ten proces zapoczątko m.eć teraźniejszość
przywa!1)'
wielko m
wybuch"-m sZJ10ść wszechświata.
DOKOSCZENIE N A STR, li

N A STR. 2

Takie najczęściej można ogl,,w ukJadowycb wzorcowniach
r6żnyeh giełdach i targach:

dać

na

Po "wejścju" do seryjnej produk-

cji wiele z nich traci na urodzie. Przyczyna - brak odpowiedniego surowca i dodatk6w.
We wzorcowni Nowotarskich zakładów
Przemysłu
Skórzanego
"Podhale"

w

NOl"ym Targu sto-

ją buty zimowe
i turystyczll~,
które Chciałoby się widzieć na
p6/k.ach SklepoWYCh. .,Podhale"
zamierza wyprOdukować w br.
8,75 mln par obuwia, a w przyszłym 9,2 mln. przy 8
wy_
produkowanYCh w 1982 roku. Czy
wszvstki~ b<:dą równie ładne, jak
na zdjęCIU?

Na'

Zdjęciu:

takie buty

znIkną

w mig z p6Jek sklepowych,

CAF-5tanislaw Momot

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

(mpwa

sprawozdawr.z.wyłleraa

PZPB

..

f %0 lal Ba••mskie~ Towarzystwa

Wiele s raw
..
"
.
do zalatWlellla
'

.

o

przebiegu kampanii sprawo:M1awc•• -w)'łNłJ'czej _ _ ~
Inosci aakładewej erganiaaeji parlyjnej w pion ews.im .,77...
nieie.... w okresie osbtnich dwu i )tił roku rozmawiaM)' z I Hkrełanem Komitetu Zakładowego PZPR, Nwar~ Iaskl\- '

.e-

Zakońezyliśeie
JUZ
brania w p-lIpacb partyjnych
I POP. Jaki był ich przebiel?
.::.... Naleiy stwierdzić, że naB'tąpił pos.t4)p w
podejmowaniu i rozwjązywaniu ~ po.dstawowe organizacje parlyjme trudnych problemów wynikająCych z drz.i.ałalinośc:i swokll wyd2liałów i całego pr.z.e<l-a.i~a.
~ie

mamy 19 POP, w
!IEk:re1.a.n.y
łJoełni tę :hmłreję po- raz piel'w~,~. oojęł() ją ponownie
po k:r616U'j 1uł> dłUŻ5z.e-j prze.!IWie, natomia6t w 10 pop -re'-ania ~wierzyły funJu:·j.e re~ pgnownie tym sa-

Irt.i>ry'4!h

ctE!":re-cb

~er. Pr~aml-, a'by W
pr7Jepiłlach reformy goapod3Jf"czej :maJaz.ł się i talki, ktć;fy
mówiłby

o tym,

że

drobni

wy~

twórey zajmujący się usługa
mi dla ludtności powinł'lli ponosić koszty kTyzY$U na równi
z pracownikami pnemysłu.
W 7.3Ikładzie renlQTltów mówi()..
Di)
krytyc:z.nie o postawoch
ezto.n.ków paa-tii i małym 00'1garowaniu !Pię w prace POP.
Z,W!i6oone U'Wag~

na

potrrz.ebę

indywiduai1nych z lud2.lID, Id&e ))O'W'iPwI.i pr:z.eprow~ wOJilrowie
K omi,tetu
Zakładowego. PodulowaJHl, aby Komitet Centralny <lhe~

Sre<lnia

tr~ja była wy$6k:a. Si~

roz1ilcz,ał si~ 1 wpływów
podl()Cbąeydl "ZJe skład~k paa-tyjonyeh. Z'wJoac2lDo u'Wa.,ę na

)J!roe. og6łu c:z:lOl1lkbw
(pełna je6t niemożl iwa z.e-

~ $yt jeszc:ze pwat:t: ideolog.i.azJną wśród
otł()l'llk6w

my-1la

krwarz.ynom.

l ala "12

FOl'

~~u

na

róż,ne

~1emy

pracy). Dokon3Jl1o wy'bo.ru 149
konferencję zakładową 'i 89 na
konfe-remcję
m:Joejską· W dyskusji na :z.ebramach z.abraloo gł<l6 132 towa-

delE€a.tbw na

ny:rl.y.

- Jakie pN)blemy były podnoszone w dyskusji?
- Dotyczyły one spraw społec7lno-goopodareZJ'ch i Wewnął.rą>artyjnych.
tylko niEKtóre 1
W
zakłachie

Wym.i<enię

poruszonych.
,,poIrorfamu"
mówrono () potrzebie odmowy
pa.rl!:u Jll.3oS2yllW'Wego, który ma
wpływ na za,planowany wzrost
jakości produkcji. Postulowan~, aby przy ocenie kadr kierowniczych nie byl{) anonimo-

DOK08CZENIE
ZE STR. l
wa talk, ie uil.ice o<' xiEłtlon.e S'O
lloaIW'et w cklJi.eń.
Swiatła lilie wy~ si~ na40miast pll"zea. caJą .nooc w Sz.1<:Ole Poostawowej nr 30 w
os.
SWIię1Gkłl'Zyskirn.

SąsiedlZ.i

t e.j

szkoly tw.ie.nl-z..ą., te mimo iri. leIwje OOiwIlO si~ tutaj sk-.ończy

ly, ~iemcrumia., zwła&ZIC.za od
trOlItu, są
rzęsiście
QŚWie
t.looe. s,pr.a;wę prz€tkazaJ4ŚTny 00
wy}a8nJE!IlJia Wy~oj Oświa
ty UM.
Wm.ystlkae
n.a.oomiast interw~je 1jWioIjza~e z bralkietn =y
m-admia.retn śwaatła ~.ecamy
'\JIwaillZ.e Rejonu EIIlagetycoz.neg.o.
(h)

sowo

pa.rbi:i.
- Czy charakteryzowała się
miniona kadencja w praey zakładowej organizacji
party jnej?
0Ik.re6, jaki ' poddamy ocenie na konferencji :r.alkłado
wej i w jakim ~szł() nam
pracować,

wywarł

notowaliśmy t,a6{że

Parę

się · zamknąć...
iw lemu

wewnąt.rnpartyjna,

s;połecwo

-polityczna, e!i:onomiczno..,prod tlkcy jna, ideowo-wychowawcza. Każdy z nich zawierał
szereg zadań, które wspólnie
rea!i20wali.śmy
w minionym
okresie. JesŁem prz.e-konany,
że wiele spraw nam
udekl'O,
że nie
wszystkim wdaniom
mogliśmy sprostać.
Niemniej
uważam, że organi-zacja ' partyjna
"Pronitu"
wy peł nriila
swoje statutowe zadania. Peł
na ocena mijającej kadencji
należy jEdnak
do delegatów

na

konferencję

bm. -

wikładow<l .

-się

dziś,

25.

P~IP

red).
Rozm. T. MAZUR

•

,.Trybuna Ladu" pr:qDCl6i
W.S. Dębskiego PWwlę
eony problemom wyrb.wóUłia
w szkołach wyższyeh 2ałyiłolo
wany "Jaki absolwent -mn,".
. J'ed3ta.....owe pytanie, jakie w
Dk()łacll powiDJl.& paśi MwiEhha aJitQl" - bnm.i: jakie eechy

))6Williell

~ać

łl1-

a

went? "Wycbowaliie w szJI"le
w:ymef' d-okumeni &jlraCOWaJly
przez ministerstwo tak na nie
odpowiada:
»Obok
wysokich
kwalifikacji zawodowycb jeg()
św iat opogląd , przekonania,
postawy i cechy 06obowe od,powiadać poWJllDY celom wy·n.ilt:ającym z zaead ustrojowych
0raz programu budowic.twa IIOCja1'i.styczn~. W tTakcie proceau 'w ychowawczego (... ) pożą
da.ne jest ukształtowanie ~
w ości absolwenta przekonanego
o lIłUSDlOŚCi teori.i marks.i~u
-lenini:zmu, rharakteryzującego
się patriotyzmem, poczuciem odpowiedzialności
państw4!wej,
preze.n.tującego wlaściwą postawę etyC2no-JDOralnll". Poprzeczkę

wjęc

są
wyższej ,

Boko,

ust.aw.ion~ baordz.o wyto zadania , dla lI2koly

ale także dla partyjnej kadry. To w1aśme organiza& partyjne powinny podjąć o,6lnou~lnianll
dyskusję
nad
celem
I12kolnidwa
wyższego,
kształtowarnem

osobowości

a-

bIlolwenta.
• W ciągu 10 miesi~cy ~()
roku poligrafi'a wyprodukowała
]51,5
egzemplarzy klsiążek.
Stan zaawansowania tegorocznych zadań wskazuje, że zalo:Wna wjelllk.<lIŚĆ - 187 m]\Il egzemplarzy - zostalllie ooiągn~~ta. W
roku przysz,lym powi.nno ukazać
si~ 8,5 tys. tytu1ów w ląc=ym
nakładzie 207 mln egzemplarzy.
Podjęcie realiq,acji tych ogromnych zadań wymagać będzie
jednak wcześniejszego przygotowania odpOW Iednich środków.
Stan zużycia maszyn w drukarniach sięgnął już fiO procent.

mm

(rem)

DOKONCZENIE ZE STR. I
płatniczego, głów..ie ~ Zwiqzku
Radzieckim, mlUi.elibyśmy 2
dochodu wytworzonego "zdjąć" jeszcze UJięcej, bo ponad 2" mld zl.
Jok

s1ę

szacuje, obsluga dlugów
ograniczy fundusz spożycia z '-doChodów osobistych kaźdego POlaka o ok. 12110 zł. Pozornie niewiele, ale za złotówkami tymi stoją
konkretne towary, których brak
silnie Odczuwa rynek, lub też surowce niezbędne do ich wytworzenia. Zmniejszenie dochodu do
podziafu ogranicza możliwo3ci inwestycyjne. Założenia planu
na
rok przyszly uwzględniają ponieważ nie ma innego wyboTU stosowanie wobec Polski polityki
restrykcji i ograniczeń kredytowych. Dla nikogo nie jest jednak
iajemnicq, że mogliby~my znacznie leptej wykorzystać 1IOSZ potencjał, wytworzyć więcej ł
tanłej, gdyby szanse
kredytowych

milipo ulieach
się pod jed-

"0-

RadODJBlrie T6Wan.yst~o Naukowe
powstalo st.o6un'kowo
późno VII porównaniu do pod~
nym teg4) typu instytucji
w
kraju .•P<l6iadad.o jEónak znajJUr
mitych prek'llroorow. W pierwszych tyg.ooniac:h po wyrz.woJ.eniu powBtał w Radomiu In.stytut SpołecZDO-Nau'kowy.
Plac:ówka odegrała wa.iną rol.~ we
W7IDawiaolliu życia kulturalnego
w JIWe§cie mspirowała oraz or,anizowała wiele różnych form
pracy 1wltur~iatoOwej. W
połowie ]948 rokJU w Radomiu
podjął d:zUił.a]-n~ Oddział
WojewÓÓ2lli Towa1'7.ystwa. Uniwersystetćw Robotniczych. W tym
też ckr~ w m1e6ciil funirejo..
now:Wy CIdod;zjIW,- imonych toOwanystw n.a1llkowych. jak l'olBkieg() Towanyst"wa Historycznego,
P01.sokie«o Towanz.ystwa Geografjez;nego, EM~go,
ArcheoJ.ogicznego,
Lekarskiego,
NOT i inne. ..
RadoornI!Ide Tow.arzy6'tWo Nau!kowe - psze
dJr 8tanisław
z k4ó1"ego opracowania
zaczerpnę.liś:ny
pod6tawowe
wi.adomoiloi powstało pod
koniec paźdz.iern.ilka 1963 rolru .
Jego ł:elem statu<tdwym
była
przede
wszy&tkim inte.g,racja
miejscowe€o śroo.owiska do prał:y_ na rzecz popularyzacji wiedq.y o region.ie
oraz podjęcia
bada.ń nad pr.zeszlc6cią regionu.
Patrząc z perspektywy dwud-ziestu lat, n.a1eży
stwierdzić,
iż towa=y&two wniosło ogromny wkład w dzieło propagowania regionali2Dlu wśród całego
społecze-ństwa
ziemi
railomskiej. DLiś w
meregach RTN
jest ponad 200 czJonlkÓ'W I"1Z.eczywiEtycb.
Szczególnie interesująco przedstawia się praca RTN rui rzecz
organi:zacji badań regionalnych.
Wyniki twórczych dociekań byly prezentowaille na licznych se-sjach i sem-inariach. Materialy

m....

zakupów nie sprowadwly s1ę praktycznie do zera. Przy kredytowanych dostawach surowców i maszyn przemysł móglby pracować
w normalnym rytmie. Sądzić moż
na, że przy równoczesnym zniesieniu ograniczeń
eksportowych
moglibytłmy

nie tylko

spiacić

cią

żqce na nas Odsetki, Clle po pewnym czasie podjąć
próbę przyspieszenia splaty całości zobowią
zań.

Niestety, nadal sq zawieszone
rozmowy na
temat
kredytów
gwarantowanych przez. rządy. Musimy więc uwzględnić fakt narastania ograniczeń. Jeszcze w 1981
roku uzyskalUmy
4~
mld dol.
kredytów, w rok później już tylko 1,5 mld dol. W tym roku otrzymamy je w -wysokoki zaledwie ~ mln dol., a na przyszly
liczyć się musimy
poważnie
z
moźliwojciq pelnej ich blokady.
Oznacza to w praktyce koniec/Zwkupów w tzw. 11 obszarze
tDYlqcznie za gotówkę.
Aby
w
tych warunkach utrzymać gospodarkę w
jakie; takiej kondycji,
trzeba przede wszystkim zwięk
!!Zyt eksport. On bowiem warunkować
będzie
funkcjonowanie
znacznej części przemysłu.
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NUMER 231

STRONA 2

Piątek

melomana

Jerzy· Sulikowski gra Beethovena
Podczas d-z.isie-jszeg() (25 bm.)
koncertu 111/. Państwowej Filh;u--n im. O. Kolb 'wa ..
JU.eleaeh uslyszymy wto&ką JlWzykę współczesną: B. Giuranna
"Masiea per Ollivia", fi k.onl!erl
B-tlar. op. 19. L. van Beethovena
i I symłClRię C-c1Ul' op. 21 L. "Van
Beethovena• .
Rozmawiamy z łIO!istą .Jen;ym
8ulikowskiJn:
• Reprezentuje Pan irC41nie
pok..aenie polskieh pia.n.i5iów.
- Dy-plom otrzymałem w 19M
r . Stu4iowałem w Ka-towic.ach,
. potem w Sopocie. Stud.a pody-

plomowe odbyłem
Paryżu. Od.
tego czasu, tj. od 19fi7 roku, prowadz~ d2.ialaJ·ność koncertową.

• Z pewn~1ł nie tylb ..
Polsc>e..•
- Koncertowałem we wszystkich kTajach EurollY, a także na
Kubie i w Ch.i.n.ach. Me główny=
moim zajęciem }e5t ped.a.gogika.
Ql
]9110 roku jestem kiel'OWSl:iHiilm katedry fort;e.piaJlu
w Akademii MuzYC7lllej w Byd1()(jZC7.Y, prowadzę ń>wmieri. zajęcia W Gdańsku orarL wyklady
DA letnich kursad!.
mi6t.rrww.Iticll w W i.edni.u.
.

-I

. lutN), 26 bm., odbędlł się w RafIemilI 1Il'M1Zyst.ki .wiązane
• 20-leeiem d:dałałn śei Radomskiego Towarzystwa Naukowego. W czasie okołimnoś ciowej sesji naukowej pr:lwtaWIOne
_łanlł cl:&ieje. esiąg.nięcia i perspekływy tej jakie ważnej
łeeznie i przydatnej dla ' region 11 radomskiego ·płaeówki.
•

........~..aa........................................

.~

•

regIOnu

I

•

artykuł

)lalJ"8ł

eyjny sp~rująey
Jleilsll.ieh utnymał
. ym se sklepiIw. sk~d d«bocbił
)leckjruny halas. Pedejrsany,
100 iaina z
plaeówek., tym
lIlieśeie o rodz.
2l nie )lra__
wała. Ponieważ sklep ltyl
już
."lDlmięty ŚC'.iJł,nh:to uerow:aicz"ę wraz li klecumi. I wteiy okasał. się, że wewnątrz
s"łlajc1aje się dwooh
_łojłe."
ttIwanasto- j
trzynastoletni),
"hrzy - jak sami ośwaadezyli
- !lali się personelowi sklepu
pmlmąć, po to by . prawdzić".
eo anajduje się na półkaeh. Mieli na4zieję. że r3IDO uda im się
wyd~ać s naręczem lupew ..•

EO

składan.iE

legitymacji, roZiluźn iooie dyscy.piiny partyjnej. Li<:zba t0.warzyszy z 1140 na koniec
1981, zmaJ.ała do 896 w chwili
obecnej'. Te uwarunkow.allia
wyrmaczały zagadtnimia., jaki:'
mi zajm{)wał się Komi·tet Za-.
Icladmvy i jego egzekutywa.
W tym czasie oobylo się 8
plenamych p<l6iedzeń, 8 narad
i spotkań kon-Bultacyjnych. Systematycznie, trzy razy w miesiącu, odbywały się posiedzenia egzekutywy. Całość pracy partyjnej, jaką prowadzi1iśmy' moŻJ1a by podz,i elić na
następUJjące roz.działy:
praca

(kItóra odbywa

Dali

określony

na metody 'i formy
lPTacy ildeowo-wychowawczej
oraz weWll1ąt.rzp3lrtyjlnej. O,prócz osłabienia aktywności,

wpływ'

D·alalnDść na rm

•

tai

ClIy w

łej ehwili

mówić o pańskieh
sach peda,~~yeh?

meina
Bukce-

- Bez fal6zywe-j skl"om:ności
wymiE'Jli~ Ewę ~ł«ką, Kornełi~
Ogó1'k6wmę,
Waldemara
MaJickle-go.
• W d:&isie~m k.s1~r. usłys:aymy pana w ••.
- ... n koncercie B-dur op.
19 L. Vaal Bceothovena.
• Dziękuję za rozmowę l ży
csę daluych sukcesów
a.rtyslycm:yeh l peda«ogiam.ych

http://sbc.wbp.kielce.pl

Bozm.

(żuk)

:zaś zamieszN.l!ilI()

IUI
lamaoo
"Biulety:nu Kwarlalne.g() RTN".
zeszyt]' po-

Należy
wymienić
św.ięcone ży~iu

lit'
W

twórc7pŚCi

i

Jana Kocb.aonowtlkiilg(), biet{lrii
~ita]n.icj,wa w m.ieście od XV
do XX wielw , ]50-ledu powstania Rtopaodowego,
hiE~
:ruchu młoo.z.iewwego VII regioSlie, od;z.yska.niu niepodJegbośoi
czy t.rz-ydrz.iestoleciu władrz.y, hldowej. Sporo uwa·g.i pośw~
też bad.a:nWm
a·rcheo1Dgjcznym
w . Rad m:nsk iem, aorehiw-1styce,
en:hitekWórze i urbanistyce . h~
sWł:yCZDej. Radanscy. naiU'kowcy
JIOIlejmow aJ i tpm,aty badawcze
.. z~ rolnictwa , fu~cjono. waDia UISług i drobnej WytWlÓlr~,ocbrony przyrody, Nui.by :r.dirow.ia, tTall6portu k<W.ejowego itd. Sporo prac Ukazało
się Ó1'Ukiem w ramacb wydawmictw zwartych "RTN. Do na}ciekawszych naJ.eży . mju. z.aliczyI!: ,.PalomorfoWgie
owsicy
. ~ed1iskowej" Witolda Bań·
.~o.

,,Przemysł

III
lio

li.

'r~

llZ

{$
-nI

ni

w

ni
in

C!

lit

Dl

n

p<

\II

%.

la

'Radomia"

8tefa_ Witll_skieco, ,.Prol€ta.riat )Wz.emyslowy ~bernJ ,radomskiej przed I wojną światową" Grażyny .... uszltiewies..
W ślad za d-orobJciem. edy1.orskiim

były też . osiągnięcia

Da

polu k=ewienia oświaty i kultury politycz.nej. Działac:z.e
~
warzydwa w minaonych dW'lld.z iestu latacb wy"głosili
maeciątki ooczyww. prelekcji i I»gada.nek w smołach.
. ...
Tych kilka przytoczonych liwag i ref.lekl>)i z okazji W-leci.a
RadomBkiego Towa.rzysfwa Na-

S<

j,

III

ukQ~e-go chcielibyśulY połączyć
najlepszym,i ' życzeniami pod

k
k

%

II;

adre6em jubiaata. Zyczymy przeto towarzystwu,
by w.reszcie
doczekało się wlasn.ego lokalu,
w ięlkszej ]liczby sprzymierzeń(!Ów w zakładach pracy nie tylko Radomia
oraz atktywnośd ,
samozaparcia i oddania społecLn]J{oW5k.iej pasjd daJ&zych rze6Z
czJonkÓ'W.
(wlm)
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tu ~5 \lC2Iliów Zasadniczej Szkoly Zawodowej. 98 w Liceum Zawodowym i 89 w Tecbn.ikum
Mechanic:z.nym dla Pracujących.
W s-pobkaniu z dyrekcją fabryki i szkoły, ucz.niami i gronem
nauczycielskim udz.ial
wzięli
przedstawiciele władz połitycz
nych, admnistracy jnych i 05w iat~wych
województwa i miasta.
Przybył m.illl. wojewoda Wło
dzimierz Past~rnak, I sekretarz
KM PZPR - Zdzisław Skowron,
prezydent miasta ~ Sta.noisłaW
Garbaes oraz kurator oświaty i
wycbowania - Władysław Fi·
larw. Goście zapozna~i si~ z
metodami
przygotowywan ia
przez
zakład
w ykwalifikowa.lych
kad:r ,
zapewniających rozwój przedsiębiorstw a.
obejrzeli warunki w
jakiCh
będzie ksz.tałcić się młodziei. W
Di!edalekiej przyszłości plac&wka wzbogaci się o budyneik, w
którym odbywać si~
będzie
praktyc:z.na nauka zawodu, Maz
internat.
W trakcie uroczystości dy~
1'ektora Szkoły Przyzakładowe j
- EłIwarda Koboza uhon()I"{)wano odznakę "Za zaslugi dla Kieleeczyzny". Na' ręce dyrektora
szkoły wojewooa kielecki
Włodzimierz Pasternak zJ:oiY!
rowniet listy z pod:z.'~kowalllielJl
od nerowniclwa Urzędu Wojewócbkiego za u-ud i wysiłek w
wyc"OOwywaniu i PrL'ygotOWYwaniIU wykwalifikow.;m)ich kadI
dla pnzemyslu, adresowany do
dyr~ji ; rady pedagog~eoj i
grona nauczycielskiego. Pod.zję
kowa.n:i.a odebrał taokże dyrektor
na.rzelny FSS - Jen;y Boroń.
Spotk.amie 2l3kończył program
artystyC70llY wyi!:onany
przez
młodzież lo .zakładową orlI:ie6trę
(ALf)
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ocznica listopadowa jest jedną z tych, których się nie "odByli
znowu
fajłrowuje". Zawsze wzbudza różne 8kojarzeaia. skłania do sann. a rozpacz ich
pogłębiał
zywej refleksji. atosownie do n.astroiu, CUIIU hlstA>cyc1J[1eg(), fakt,
li cówniei: mieszkańcy
roku- Same wydal"rell' IIprzed 153 lat pl"'ZA!Sdy w mit. w legen- stolicy Da ich widok uciekali
~
w panice.
dę - tak ct..leoe, że !li.e<kooieemUe jui: pamiętMDy, jak bo wł.....
A .......... ~J'1i
oiwie wted-y było...
_aaIeta ....laaq liię dwlt- ko __
~t więc 2Ił liilłopada l83Q
Na.uejKw. _ _Id s,jawil. . . paaie S PuIk10 Piechoły, przypr..-

R

_
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nad!
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r6ktl. W W.nzllwle ~tlJe napięta atmo&!er.. C_
wiM w poW'iew_ to CZtlj
W'szylOCy_ SzczegQłT
przyszłe;
IIkcja _aj. tytko jedll.a.k n~
liczai - IOpjiokowcT roui.a6i po
.
'al . . . . ...
......,ł
CÓZłlycll <Jdd!:l ac.. wo...-a ...... IOkłego, ldócego gu.o.iron WaJ:IlZ.W~l
Liczy 18.001 ŹlOłnier~y
Vtt.cjooował też w IOtolicy gar-tl~(l rooy jski liczący 6.500 i:olnierzy). Spiskowców
nie jest,
wielu _ w aiełrtórych .... tkach
.. We ma iocłl Wręcz w ogóle', W
innych oddziałach - • z-właszcu. w SMole Podchorążych stan()wią znaczny proceut .
Syp łeta do wy ....dlu poWOltaDla ..wo lIyć podpaleaie "rowaI'Ił Weissa na Sole... Pró .... pod_
pałeDla zostala
jedflak przeprowadzona nieudolnie i w dodatku
.zbył .cześnie. Wal1lzawa uj<ZBla jedynie alab" llłnę.
2Ikoła Podchorążych jednak
n.ie z.awiodła. Podcborążowie udali się w
stronę
centrum War zawy. Było ich
wewiełU ledwi~ 160. dobrze
jedna.k wyszkO!lonych iJołnieczy.
Pr()wadztł
czł~wiek,
który
wkirótoe. stał się. legendą p~. PłOtr Wysock~. P()pcowadz.ił
w . stronę kosz:ar . ,trzech
pullk:t)""': Jazdy
r.osJ')&k~J . ~?!
wspólnte z maJąeym oadeJSC'
balabooem 1 Pułku S~elców
dowod.;r;o:nYJ;ll
przez
()f~~
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wle.hli~
_ ... perowaaycll . WJrie• 5 ..uw$ .. zaJęciłl cauebn Da ft7 ~Jły .,trzały. Ta" lIcia'" ed
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1IIIęMoIIIa. GIli Ń.~'" Die ..... '
iMlta7ełl wtłMło.o6ei e ty_o
N
c ... nt*ych (niel".....,. . ...... ...
•
~a,.eb I'ejeaad!
je po ras pienną •
- - l ~łIIł.... p"<:-~wle'.. '
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............ ~~ . . UllłocoiwaaJ' Me

tą ~ns~. Cd-.kowie spny8ięSeaia aaJ'1*. opu6eiłi Belweder
i d~ P<i<iaiej t10wiedzili się.
iż ~aq eaIJ' esu :majdo.al
sIę w gmachu. 1IIa'yą na strycbu.
,y~aosem
rOZpoczął
Iri,
dramat &koly Podchocąh. D _ _>-."~_'
zyc
~......,..,...y SIę
Z
nimi w momencie, gdy rozpoczynali wycofywanie się w sleonę centrum miasta.
Za nimi
postępowały wielolcrot.nie liczniejsze oddziały
rosyjsk ie, a
spodziewaoej odsieczy polskiej
nie było widać. Rozpoczął się
jedyny w swoim rodzaju ni to
pościg. ni to wyścig. Wceszcie
Rosjaoom udało Sołę otoczyć
podChorążych
u
Zbiegu
ulic
Pi~knej i Wiejskiej (.niedaleko
()beonej siedziby Sejmu). tllŻ
' kolo kosz.- pobkiego 7 Pułku
Piechoty. Zołnierze n.ioe re-agGwa.Li jedna.k zupełnie na dramat rozgrywająey się dosłownie pod . bl'amą icll koszar. Sytuację pogarlWlł fakt, iż podS~Z.rslęzerua.
podc~r'łllOWle chorążym kończyła się amunim'eh uden:yć na Ros]aJl . o
cja. Widząe to wszystko WyPo pn:yjściu ... nm6wio_ miej- 500kli zarządzIł atak na bagne- , po4cłlor~owie pnek....1i się t
Zd
. """" h..-·
jedł.ak, że St\ sami. Mimo te poy:
espet.'0~8iIU
.~c~ą~_owili uderzyć. N głym ata- WIe wykonali r02lkaz,
a
iCh
kiem opano.ali pbc apeloW)'o na zdecydowanię nie tylko olwoktórym wkrótce rozpGCZęl
się rzyło im daloszą dr()gę w strozażarta walka ~. P08limo . o- nę centrum. aole
spowodowało
gt'OIIlnej ~al:l Iiczebllej KosJaD też duże zamieszanie w szere..zala
zwyclę twa
pocsl\tkowo
' .
.
przecbylała się na stronę podcbo- gach
rosYJ:"kich, ~ pozwoltło
r~J'ch - wkritce jednak, widząc na względnie ~pook:oJllY
dalszy
1Upływaj"ee cor.u: to nowe od- marsz,
Po kilkuset metrach
działy I'6syjskie. p-otące 01<l'l\Ż6- drogi. na placu Trzech Krzyży
nieD1, Wysocki .zde,cyd!,wał
ię podchOl'ąŹlOwie napotka.li wreszW7ool&ć sw6j DteWlelki oddział. cie piocwszego
polsk iego żolczasie. gdy , Szkota Pod- n.ierza i to od razu ge.nerała
ch<lcążych tOczyła tę dra- . St8ill.isława Potockiego, otomatyCUłą
walkę.
grupa czyli go i próbowali uprosić,
spiskowcó-w
cywilnYCh szyko- aby OIbjął k()łIlen.dę nad oałości~
wała się do ataku na Belweder wal \ci, .. Dziecł, dzieci, uspokójgdzie młeszk t wielki
ks.iążę cie się" było jedyną odpoK~ty - &tEJ'i caca, z jego wiedzią generała. który natychramieoi s,prawujący wł dzę w miast, IDu n iewymownemu roz~lsee.
goryczeniu
podchorążych,
po

ll(mO

Zaliczyć do nich można An.ier~ swoich podkomendnych. Jednak
kolejnych czterech
generałów jeszcze tej samej nocy stan~
polskich: Haukego, Trębickiego, na czele " Czwartaków" i barPotockiego i S iemiątkowskiego. dzo dzielnie dowodził nimi a,ż
Zginęli 00 polskich kul bądź do końca powstania. Ale to już
na skutek pomyłki. bądź pró- inna historia.
bując
powstrzymać
powstań
Tymezasem
noe
Hstopadowa
ców. Nieco szczę'liwiej poto- kończyla się. Rozpoczynał slę 
czyła się spra.wa dowódcy
4 dzień, pierwszy dZie6 jedf1ego •
Pułku
Piechoty Liniowej- naszych naJwlększycb powstali.
płk. Bogusławskiego, który pró- oaazwanego późnIej lIstopadewym.
bując powstrzymać IOwój pułk
BOB.RT WlN'OEL
od przyłączenia się do
pow(..Omnl.I'_·')
stańców, 2lO8tał
pobity
przez

pol8kłełl 'ud plKwsay
- t a J ) poI8ld lfełłel'ał

(Je... life
w _łc

eweJ noey.
Tymczasem całą Warszawę
obiegały
nieliczne,
lecz
bacdzo aktywne
grupki
łączników,
które
okrzykami:
"Do tJr()Bi!
Wróg
wyrzyna
Szkołę Podchorążych '"
starali
się zmobilizować jak najwięcej
ŹlOłnien:y i cywilów. Później okazało się,

że być

może

właś

nie działalność tych' niewielkich grupek zdecydowała o pomyślnym przebiegu nocy listopadowej. Jeden
z
.. gońców"
wpadł nawet do Teatru Rozmaitości, gdzie generał Chł()pic·
ki oglądał przedst wienie. N •
apele o przyłączenie
się
de
powstańcóV! odpowiedział wte'
dy: "DaJcie spokój. Idę spać",
!lO teź l zrobił .
Pod AnieG.aIeła tymczasem .,..
&Uacja tawala się coraz bardziej
dramatyczna.. tJ wylotu jednej I
ulic pok..... 'ę lina kolumna
rosyjska Złojona s pułk.. gwardii
woły6al<łej.
wydaw lo się więc.
je m_nt dWie kpanie
polskie z08~ po prostu zmłecioue. Lees _
w MI< kolumny
. ..-yjaldej uderzyli żełnierze pol.,kiego ł Pułku PiecIloty Liniowej,
słynnI "Czwartacy", kt6rzy
doslo,!"nIe w ostatniej cllwili z 4
jyU <cI0trzee na l!~c. boju. OnI
""WDle po k.6tkleJ 1 krwawej
wał.,.., odpędzili przeciwników od
bezce.nnego dla powstawc6w Arsenalu.

I

to był zwrobny punkt nocy
listopadowej. Wkrótce pod
ArseGał

mniejsze lub

zaczęły
więkloze

ściągać
oddzi.ały
zwykłych

wojska polskiego i
miesrkańeów
to Ilc y . Wszystkie
zaopatr:woe w tJroń właśnie z
Arsenału
zdobytą.
Powsta.nie
stało się faktem .
Wiele było
jednak}eszcze mutnych i dramatycznych wydarzeń tej nocy.

Belweder - WUIiesiony w 1821 roku praes S. Kubiokie,.
na rezydenoję dla księcia KOIlsh:nte,o. Przetrwał w nie zmieni.n)'m ksz1 łcie do czasów współczesnych. W łataoh mię4h,.
wo~nnych rezydencja prez,.dentów i marsz Ika PiłsullskJe, •.
Obecnie siedziba przewodniczl\Ce,o Rady Państwa
samej
rady. która tu odbywa .we po iedzenia.
CAF-Langda

3zko-

Za-

·kum
cych.
aDryi)llem

vzięJi

iŁycz

św ia

iasta.
Wio etarz

non,

isbW
Jty i
r Fisię z
(ania

liko-

liają

stwa.
akich
2, 'Ił

C{yw-

k, w

ędue

ocaz

dr-

owe j

owaKie-

t.()l'a

ol&yl

lielJl

Voje~'"
pwykadr

y

do

E'i

i

~ę

ektor

eń.

graIll
pnE'Z

e6'trf;

ALI')

lat działa w Morawicy koło Kielc najnow kraju placówka dla potrzeb lecznictwa - Ośrodek Kriobiologiczny. Jest jednym z działów Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa. która zabiegała o jego utworzenie. O pracy ośrodka rozmawiamy
z jego kierownikiem - dr med. ANDRZEJEM KOSSAKOWSKIM.
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itko tygodni temu pośwIę
ciłom dość obs.zernq publikację
kobiecie, którq w

K

pi_szych dniach wojny szcze-gólny splot okoliczności rozłq
czył z motką. Działo się to w
akolicach Buska-Zdro}u. podczas
b-ombordowonia szosy zapełnio
nej wozami ociekinierów. Czterolelnio
wówczas
Agn ieszko.
wykorzystując
nieuwagę
starszych zes'lla z WOZ\! no drogę. I
no tej drocke już zostalo. Dziecko "przywłaszczy/o" sobie pewno wiejsko rodzino. w której w
tym czasie zmarło d-ziewczyn-ka o
iolJlieniu Krysia. By/o w wieku Agnieszł!i.
Pochowono
jq
ni~
ochrzczonq. więc zabobonni są
siedzi orzekłi, że jeśli rodzice nie
zapełnią tej nłuki" obcym miecIdem. ~oOne z ich ~sny<:h dłu
go żyć nie będzie. Nowi opiekunowie posłusroi przesqdowi zmieniłi dzJewczY'f1ce imię i na·zwi~o.
sllOrałi się konsekwentnie wymazać zapomiętane przez niq obra'IY z przeszłości. Ukrywali ją
przed lł'ozpoczoną .matkq. Pod
koniec wojny wyprowactzoiłi się
do Tczewa w woj. gdańskim. Pa-,
ni Agnieszko (teraz Leokadio)
do "biegłego roku żyło w przekonaniu. że jest córką swoich rodziców. choć nieraz miewało
różnego
rachaju wątpliwości.
Dopiero jednak po obejrzeniu
telewizyjnego programu. którego
bohoterką było
arsza kobieto
swkająca zagubionej ko/<l Bu·s ka-Zdroju córki. zmieniły się one w
pewn~k. Wydawałoby się, że tu
powi."ien nastqpć już szczęśliwy
finoł sm <Jtn ej epopei, lecz
tał
się nie stał<l. Agnieszko
WCtąz
nie dotarło do swojego prawdziwego domu. Sląd w telewizji 1Jof'wal się. o [;;s ty, które otrzymuje.
zawierajq myłne informacje. W
październiku tego rok(J wystqpiła
z dramatycznym apelem w program ie "Swi<ld«owie". Bez rezul \olu.
niebywałq trudmożna. wydarty
życiorys opublikowałom

Odtworzony z
czec by

nościq.
pomięci

w "Echu" no podstawie relacji
p. Agn ie6zki. Odezwem nań było
kilko telefonów od czytelników.
którzy wyrazilt chęć pomocy w
poszukiwaniu motki. Zabraokło
jednak tego jedynll9O> najważ
niejszego ...

•

•

anuto
Graco.
k1~ownik
USC w Bu5iku-Zdrofu. · się
gając
po store. zakurzone księgi wzrusza rom~nomi: Wqtpię czy
tu cokolwiek się
mojdzie. Te dokumenty nie są
- kompletne. to zaledwie nędzno
pozostałość
z czasów wojny.
Ale może się pani powiedzie._
Pracownice USC ż)fNO komentują
obejrzany lllirko dni temu
prog ram "Swio<l!kowie". Znoją
sprawę Agnieszloi. Współczują jej.
fok kobiety kobiecie. Ale są

D

~łod~ - -

nie

(

ich

pomięć

tamtych lot

sięga.

mną wie-/ka księgo oznaCIQCą liczbę 1936. To p rzy-

Przede

. puszczalny role urodze-nia Agniesz-ki lub zmorłej Krystyny.
Przebiegom szybko wzrok iem starannie wY'kaligrafowa<1Y rzQ<! nazwisk. Nie mo. Jeszcze raz, teraz
jl)Ż spokojnie. óokł<lanie. Nie mo.
Na pewno. P r oszę O dokumenty
z 1937 Iltb 1938 roku. Może Agn ieszko jest młodS:za nii przypuszcza. Nie zn<ljdu-ję zapisu, o
któ. i mi chodz i ło. ,",atrofiom je-dnok no metrykę jedflej z córe./(
opiekunów Aqnieszki, $opisanq
tro<:hę
a rcllaicznie brzmiqcym
dz i ś języ ·em.

sław:

..... 0 urodzenIu dzleclco
wiem. ponieważ jestem bratem
Jana Nowoczkiewicza. żyjemy w
ciqg/ej przyjaźni, o lono moja
by/a chrzestnq motkq dziewczynki~.

Może to być prawda, ale nie
musi. Kiedyś nie przestrzegano
tok rygorystyc~nie sposobił wydawan ia metryk. Wojno narobi/o dużo bałaganu.
Znowu więc powraca pytanie:
jest Agn ieszka córką "swoich
rodziców". czy dżieckiem ukradzionym po to, by .. ie spelniła
się tragiczna zapowiedź zabobonu? Agnieszko., wszelkq cenę chce poznać swoje prawdziwe personolia. W jedny", z Ii.-

.6<....

ohlecl .uło. hd"o z tc~
Illato
.deWCZYAka - l_re"la "e palfti,~a,. 'lrZICJtodzUa bawit si. czasem z .ot.
Jł" •• ~ Nł. wie. sama. czy teraz. po
"U"!ltoal. lega wszysttlego. czy Jul
wted, wy.awalo IIIt sIę, te les' lakał
"tl dzIec' .. ta"!.l ' .... z·"I.. lordz Iel s .. ul ... lotby "y.t,a"o.. a. Doslo"ate _ t.llllosl palll-,Iam te c ...... z..
I. pa
)e~.ł tobleto I . . . lolo dzIecko.
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wiarygodny?"

G

moch teJewizji
przy ul.
Woron icza jest trudny
sforsowania. Gdy

cie końclą się biurokfOty~z n
zabiegi zwiqzane · z wyoo'ł'lie
p rzepustki. pojawia się n
trudność. Red. Dariusz Bo~isz
ski j~t po prostu nieuchwytn,
W,zędlzie widzial\() go "doe/ow.
nie Gzi-esięć m~n uł temu". O<J.
nojd"ję go w końcu w jedne.j
kawior ni. Siedzi przy stolit-u
bohaterem następnego progro.
mu. ze świodtriem koźni w Stutthoffte. OpraW«l z obozu .ch
podobno dQ ter Port po ułkod.
Wors-ZO'Ny.

- Cz, pnypomina pan sobił
program, w który", nęła IIdzial
mallla Agnieszki!
•

-

Z

całą pewno-ściq

n-ie byli
Przechowu jemy pełną dokumento<:ję. p rze·
ciei po \o ten p rogram istnieje
W paźdzterniku robiłem audvc'e
z p. Agn i esz:&ą. EmitOW'Ono bylo
w sobotę. powtarzaliśmy ją w
niedzielę . 24 minuty no ant enie
to ckrio. Myślę. że historię j~
pozna1o CO najmniej kilko. mi·
lionów lud'zi w Polsce. Siedz ia.
łem kamien iem
przy telefon ie
przez kilko dni potem- Motka nie
odezwOła się. Widz;
ponł.
II!
wojno dla wie-/u ludzi jes.zcze ~'ę
nie sloończyło. Swkają się do te;
pory. żyjq tamtymi lato mi.
- Byl to więc inny
- Chybo tale, a~ e jego
rry rówonież s i ę nie odezwo
a rchiwum nie ma sen5\J
Jaśmy
Pew;lO s.kasO'NO ne
Kryzys.
Z listów do tełeW'l2ji:
\o "SwiadKoW'ie"!

...

.,6<ał
arło! It. bo ja " lom! ... 6wltów skierowanych do USC pisze:
.. Dzialo się to w mleSCle Busla. przeclet. t. ,IoItI .. "le .Ie I,,'e"Przepraszam, że tole ciqgle zaIw dnia osiemnastego listopada
,.sowal,.
wracam g/owę. ale co mam zro1938 roku o godzinie 12 w po·
Podczas pobytu w Zbludowi bić? Muszę wreszcie wyjść z tej
ludnie. Stawi/ się Jon Nowaczcoch wyslochałam wie-/u dornysrodziny. gdzie za leowalek chlekiewicz. lot 36 liczący. robotnik
łbY. i wielu
ie dojących się
ba zmuszono mnie, abym obw Busku zamieszka/y. W obecprzeło-żyć no pHlSOWy język incych
ludzi
nazywało
rodzicami:'
noscI 5wiadków okazo/ nam
welctyyi pod adresem lu<lzj. któProszę
mi wierzyć, przeżyłom
dziecię p/ci żeńskiej 05wiodczarzy rozmyślnie złamali Agnieszkoszmar na ziemi".
jqc, iż ono urodzi/o się w Busoe życie. Ze strzępów rela<:ji o
ku dnIa 5 listopada roku bieżq 
zdarzeniach. podpowiedzianych
Gdyby możno było porozmocego z jego ma/żonki Karoliny.
przez wyobraźn ie lob istnieją 
wiać ze świac:!;k<lmi. których zezDziecięciu ochrzczonemu tylko z
cych w po mi ęc'i m i eszkańców. nonan
ia
posłużyly
do
skonstruowawody nadane zostalo imię Zofia.
prawdę
trudno pochwycić · tę
nia metryki! Ale to r1ieroożliwe.
Akt ten stawajqcemu i świad
właściwq n-itkę.
Przy wydatnej pomocy majora
kom odczytany przez nas i przez
Powrót óo PlHllc.tu wyjścia. InZbigniewa Kubickiego, komennich podpisany zosta/".
formacji .po.twierdzających istnie-,.
danta
RUSW
w
Busku.
dowiaPod spodem widnieje nieczynie prawdziwej rodziny Agn ie~ 
duję się że oboj już noie żyją.
teiny podp~ księdza. Są też meki w i ęcej. du.io więcej . Ale mottr)l'ki irmych dzieci Nowoak ieWi, ki "0001 nie mo. Repo rtersk a
czów. Dlaczego jednok d'Ok"menbludow ice. oddalone od
penetracjo terenu nie miała filtY nie wspominają on i słowem
Bus.ka zGleówie o porę
mowego za-kończenia. N<J dzień.
o istnieniu Krystyny. miejsce któkilometrów. nie wprowaw którym dwie kobiety po lata~h
rej lojęlo Agn ieszka~
dzają dysonansu w worowiskopos.zu.Jc:iwoń padną sobie w ra wy krajoobra'l. Domy nowe, so- Wyjaśnienie ",oie być tylko
miona, przyj.ctzie jeszcze poczeIi.d.n e. jakby 6_ iero co zbudojedno. Jeśli nie zostało ochrzczokać.
wane. wystawia i 1 pochlebną ono, nie będzie żadnego śladu.
•
•
pi'ł'l i ę zapobiegliwym
gospodaPrzed wojną akty urodzeń spi31.X.1983 r. Qost<lłom ~oIej
rzom. Gdzie wśród tej bijącej w
sywano tylko w parafiach. One.
ny list od Agn ieszki. Z Iłowy.
oczy nowoczesności szukać mitei prowadziły rejestrację zgoJest w d rodze óo Siemiatycz.
nionego czasu? Lodzi-e wiedzC!.
nów.
skąd nadszedł któryś już _z rzęd.u
Ludzie czytaią ga,zeły i oglqdają
Przypomin am sobie, że Agnieszsygnał.
telewi-zję. ludlzre pomogq. _
ko mówiło mi o tym. że metrykę
" ... Jedno poni napisało do
O Agnieszce w Zbludowico~h
opiekunowie "wyrobili" jej dumnie, że mamo moja by/o Jej
głośno. Jesień teraz. pracy w pożo później. w lotach p i ęćdz i e
koleżankq. Poznały się po wojlu mnie.j. Przyjdą więc. zbiorą
siątych. Już w USc. I rzeczynie, wie. że zginę/o_ jej pod Buss
i
ę
kobiety.
wspominać
zaczną.
w i ście. 22 majo 1959 rolcu wykiem dziecko. Widziało jednak
Te starsze oczywiście. bo one jedano tu tego rodzaju dokument.
"mamę" (która podobno nozydynie mogą dorwcić brakltjq<:e ' 1"0 si4 Melania Klonowska) oNo użytek urzędu zrobiono ade-/ementy do tej dziwnej łami
notację. jakoby Jon Nowaczk iestatnio 30 lat temu. W tej opogłówki.
wicz oświadczył ustnie. że jest
wieści niby wszystko się zgadza.
MARIA PAWELEC:
ojcem urodzonej w 1936 roku
ole jaleoś n fe mogę uwierzyć:;
Leokadii
Krystyny (Agnieszki) . .
żeby to już był kres poszukiI
.
w!,ceJ
.gił,.
r.J
.....
wl
••
wań".
Fakt zbyt późnego zgłoszenia
Ilf.. bardziel 1111 się wSl,slkó .Ieua.
urodzin tłumaczył zaniedbaniem
6.X1.1983 r~ Tczew. "Jestem
To led.a' lawol czo... 'Nowacztl..
księdza. który dziecko o<:hrzcil,
wlezawl. ..Ieuk.n z . . .,
Już po wizycie u fi- Klonowskiej.
dom. lalld tn, .Iesl"c•• WprowadzIale metryki nie wydol. Jego reOna nikogo nie zgubi/o oni ni" "ę. Id, Iplonęl. od UIIIIIg chI lip.
lację potwierdza świadek WinIcogo nigdy nie szuka/a. loden
tospodorzo. w kl6'-I wcułalaj H/_
centy Fitowski
brot Staniwal/ nI. IZb,.
IIIN1Ie .0.111 ...
szczegół nie posuie do 7.opo-

. * .

Z

w...,.,.

r. IIV'.

Z dziejów regionu

Kompania

Z06tała

borą. Posiadała

zwolnWona :l podaUtu :rwanego olona 32 akcji po 1000 duka tów. Począt

należeli do niej tylko a.kcjollarius.ze zagraniczni.
później przyłączył się do KompaJtii Solnej król Stanisław August, jf''!o brat prymas Michał Poniatowski
oraz przedstawiciele magnaterii, • wśród nich Prot
Potocki, AUłUSt M06ZYńsld, Piotr J'ft'Cll6SOll Teppec

kowo

1772 r . w wyniku pierwszego rozbioru Polski w
iyciu na zego narodu wyłoniło się wiele prOblemów. Jednym z nich. pozornie niewielkim w
stosunku do całokształtu życia społecznego i politycznego. było pozbawienie Polski na rzecz Austrii kopalń
soli wielicko-bocheńskich i tzw. warzelni ruskich. KuPowana dotychczas niemalże za bezcen sól z.nacz{lie
podrożała Na rynku Rzeczypospolitej wystąpił waczny jej niedobór, a nawet brak.

•

Slostrz•• leG

Iłł.wt.te

wl...aat.. w I.... ..... .sl_ MI.

miętonej przeze mnie przeszło ~
może pani natknę/a się nc
jakiś ślad. który byłby wreszcit

ci. A

Sytuacja ta wpłyDł:ł. 8& podjęcie POszukiwań ' dół 110ft
oraz popieranie prywamycb warzelni. lnicj.torem tyell
po zukiwail byla powolana pnez króla S"'nisław.' Aucusta Poniatowsldeco U.IV _l78Z r_ Komisja. Kruszcowa- Poszukiwania zł6ż !lOn prow.dzono
Icwym brzecu Wisły,
w rejonie podkrakowskim oraz w dolinie neld ~id,.. Nio
przyniosły one jednak oczeldwanych ...ynikó..... Bezskutecznie poszukiwano &akie son na K ..Ja .... aeb. W tyeb HOlicznościacb przed dW\lStu Jaty powstała sp6lka akcyjna,
która prowadziła poszukh~ania złói soli I zajęla się eksploatacją b'ódel solnYCh _ w ClkoUeach Buska- Zoreannowal ją I kierował Jej pracami sprowauClny przez króla
11 Saksonii hrabia -LeopOld Beuts. WspomacaJ &,0 inny
Saksol\czyk. Gentscb. Na mocy przywileju królewskieco
z 2.IV.1783 r. spółka, z .... ana Kompani" Soln", Cltrzymala
prawo poszukiwania I warzenia soli, a także poszukiw.nia t eksploatacji węCla kamiennego w dobrach królewskich,

D.

Przywilej królewski mówił o prawie wyłączności do
prowadzenia pl'AC ... promieniu • mil od solanek.

i inni

Soma·
Kompania
W 17114 r. kompania wYd~riawUa . . okr. . . lat od
klasztoru sióstr norbertanek w Bu51nl obszar, DA kt6rym
znajdowały się slone b'ódJa :lWane solankami. Za d:aleriawę płacono klasztorowi roezn1e uoe dp. 01'&&
Iram.,,.
aoli. Kompania byla takie :lobo-willZ3J1. do płacenia oc1azkodowail za zniszczenia p& spowodow.ne praeaml po-

1'"

azu.kiwawczymi.
Prace rozpoczęto }ui w 178ł r. Poezątkow. wydr...
tono dwa srzyby o głębokośei 111 i II Dl. P6izrlel silę-

http://sbc.wbp.kielce.pl

błono jeszcze ,
warzelnią soli.
nie. Więuza z

no

;....w zwiqzku z
programem proszę o
wonie mnie z tq poniq,
zginę/D
motka.
Może
mógł cokolwiek pomóc. Rys
T. Jasnowidz z Torun;o".
" ... Prawdopodobnie- jestem I
strą tej Agnie~ki. nie wi,~m
pewno. MamUSia "nasza
jest już w podeszłym wieku.
dzo chciały6yśmy dojść
Prosu: nom pomóc. Emilio
Krosno".
", .. Tok się sHado. że obejrza·
łem oba programy. Ten z ma tką
i ten późniejszy z córkq. Je.s tef/l
wzruszony losem tycll Icdbiet
Zróbcie wszystko. by wreszcie lię
spotkały. Uczeń z Bia/eoostoku",

. .

.-

gn ieszka wierzy. Każd ~o
tygodnia wsioóo w pociqg
i jedne sprawdzić naj·
mme~y. nojwqtlejszy śkJe!.. N',
zrożajq jęi nj.ep.owodaenio: Cze-

A

ka.
ANNA WILNIEWCZYC

szybów na głębokość ok. 30 m . Poza
kompania uruchomił« także dwie tęż
nich miała ł2 m długości, zaś mnie~a

Im.
W Ja ....,h n83-1~aa kompania _yskllła Ul to. ~H. 110ryII:ala się jednak • powaiDym1 &nIdnoriclami. leJa oJJi~Y
anajclujem.y w rękopłsaeb ""howanyeh pr.tokol6w " polIIetlacil ltoml!lJi KrWl1coweJ_ Pocłstawo...,.m problemeJl\,
kt6r)' Dle pozwolił Da rozwój posauJdwa6 Ba saenSĄ _lIaIe, ..,.1 brai< pienJęchy. Wielu llłopot6w pny.parul takk
Itralt: drewna opaJoweeo. Projektowano w tym eelu wykony_tanie Nidy. W :lW~zku :I tym plauowa_ p ...uprow.ueDie jej reculacJt Dzialalaołć kompaaii spowo'
d ....al. takte spory pomięcby ki autorem Dorbeńaar'
• .ue.uunami bnskimL

Naleiy ooq.ać. że ltOZa pracami prowadzonymi '91
okolicach Buska. również i w innych częściach naszego regionu prowadzono poszukiwania solanek. W 1785 r.
do króla zwrócił się ło-wczy chęcińslti, Karw06%ecld.
• prpśbą, aby pozwolił on ,.uform.wać k.mpanię I
..eb krajowych końcem daIsz.,... uukani. seli (_ ..) na
pUlltach swoich dziedziesych wili ~es:ki". Prac~ t.e
uk.ończyły się jednak fiaskiem_ 7 lipca 1788 r. pry'
mas Michał Poniatowski wyroaczył proboszcza bOtłzenŁyńskiego, u. Kamorskiego, późniejszego kanonika kieleckiego, ,,na wynajdywanie maków soli kopalIlej po województwie sandomierskim i polecił one~ c
ebywatelom miejsc tych. Da których esynić to b~zir··.
InIcjatyw takich w końeo xvm wielur bylo więcej.
Nt. przyniosły ODe Jednali: oezeIdwanych resultat6w_
ANDBZE.J REMBALSJtl
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Mińsk-Moskwa-Leningrad

Na .trasie

r

podr~ży (I

brazki z
,

Miń.sdta

o

D

pr1Z€Iffiy>Słowe .
pooslawę

i

Za

sobił

CQS wyruszyć aa leśnlł trasę.

"ział

e

Hu e ·fu w
o mi·
edz io.
fonie
o nie

Wojewód?Jkó. Ośrodek SportlU i Re4«eacji przygotowll1je l'okrocz..ode inLprezę, która dla wszystlcieh, któmy konie koch.a,ją. jest tr.a.j&\ nie lada. W d.niu Hube-rtu6a ści,ągają licznie do Borkowa tak
jeźdźcy, jalk i kibice. Dla jed'll~h jest ()kazja wykazać 9ię sprawności,ą , dla cirugich a.trakcję stanQwi podzJwianie kom. Głównym
punktem programu jest gonitwa w p<l6zuki wwu lisa., którą ci,
00 koni n.ie d.osiadaią, oglądają z bryezelk. Jeźdźcy polron.ują przeSJlkody w terenie. biorą udział w z:abawaoh. Jest ta'k.że SopootJk<lnie
przy ogujsku z bi.gasem i kiełbailką.

Na AaIiIZ~h 1rljęci.aoCh WIlpOOUlie'Clie tegorocznego Hube.rtusa.
(alp)

Fot. Al. Pi.eók.arski.

ma.ł

z.a.s7JCZy.tny

gta

Bohatera".

je~

to n.owOCl;OO[l.y ośrodek
mysło'Wy (zakŁady MAZ,

prze-

Mińska
Fabryka Ze~'l1k:6'W). kul,turalny i naJUik:o-

ranem.

k.a,rz.e pr.z.egrali 1:3 i odipad!1i z roz.grywelk puc.ha.rowych. Ale Węgrzy ni.e rozpaoz.a.ją.
Ba WLą się jeszc:ze W
c-z asie Ś!rJJiadaJruia, a. w Pl>-

nG

~raw dJ.

si kibi.ce.

motkq
Je.s teRl

Icdbiet
leie ,ię
Istoku'.

ożdego

pociq9
noj·

d. N'f

o: Cze-

Mabjonk.a.
Na
ap001lkaniu
oiboony jest cÓWIO.iei; mi.ejSlC<>wy s1afWIISt,a., doc. Mam
Maldz.ias., IIIPOC jaliaAl.J.ąc Y
się
W literatuTze po.I.sIk.i.e,j. 0»Ła
Wo opruawal kolejne wydanie "Pana Tadeusza" w
przełdadrz...e biało-ruskim. M6.wi .
cze po pod.sIk:u. choć
Be 'lII!6C~um akcentem.

tęi
ejfl<tl

I• •0epi5Y

a peemeJJl,
sila·

p~.'

poWO'

ruMk

mi-

asze1785 r.
uecld.

nię

J

•••) na
c~ te

pry'
bOaIlDDiopal-

OD~r:o

cbi~'·.

ięcej.

W.

ALSJtl

tY~li

UlZyskaly
BołJ.a,teraw'

jakaś

drziewczyn.a

W1ą.z.an.kę
iklwiatów'
t.abhcy z. na.zwą tego

na
mba.stta Potem mijamy
Nie z.n.arrego - Zołrue rza,
k1t.6rym
ta.Ie pronie
Na granitowej płycie
p

Mińsk

pomnik znanego
{)Oet,. bialoruakiego, .hlllki KIIpał,..

wa
w

8ię na
1ół1000000000ej
końou XIX WJeiIru.

WISi
BaTwna scenQgratia, jeszcze bar-

dtziej kodorowe st.roje, dIużo
mu.zyt\ri, tańca, humoru.. Nas
ba'W.lą
licrzm.e w
białocwki.rn
pooloni1Jffiy. Ze ltCeny padadą m.in.
taJk.ie ~<l'ty, jak ..Pa.tlJl dobroóziejko", "pani Zosień!ko",

doda.bkowo
ję.z.yku

aillbo •.iPl'06:Zę si.ada Ć. bę-dziem
gadać".
Dui.a &al.a teąŃI'U
w)'1Petłnio.na po' brzegL Ptr.ze...
młodz.ierż

wati;a

9211ro1n.a, kltó-

.

I['a reaguje na kaiJdy dQIWcUp
1 ·kuplet.. Uóa.ny wiecWr.

..

..

oekwa w dnilu 66 r0cznicy Rewołucji ParlWyb~-

ramy ·się na defiLadę. Obcolct-ajowcy
ma.ją
wyd:z.ieW.ny

LInIę

twoJe

Grób
przed
Ulic.x.
napis:

nleUla.ne,

ale czyn twótj - nieśmieJ:te,..
lny". Prochy nieznanego żoł
fiue na

~

tu

pcrz.enie&io.no

C'ZltIeorolie-stego pierwm.ego kilom.etra -rosy leni.n.gcad.lit.iej.
gdZJ.e w listopad~ 1941 {'0ku prreblegaŁa pierwsza li.nia firon,bu i. gd.zie rad.z.ieceT
żolniecre W'M.Z .z oddz.ialam.{
po,~li.tego l"US7..enia z.a.1rLymali wroga Odsło-nięc.ia tego poannLk.a ookonał Loo-nid
a.reżn~w 8 maja 1967 roku.
24
więc

gtycz.nia

w

ny

19M roIru.,

dni po

1l

śmlercl

Leni.n.a. roUóowalW na.jpierw

dlrewniane m.a.uzOdeum. Ale
już w maju tegoo cok'll wstało ono
przeb'lldowane. W
rOIku 1930 pogtawiono [);(}wy
budynek mauzolet.ml
~
grani>tu . i mar-m uru, a jego
proje4ctantem był 8'rchi.teldt
Aleksueoj Szc7J\.llSiew. Na wielkim czarnym
bloku.
nad
wejści€'ffi.

jest

tyilko

jOOen

. 7A!In~
.,RozbiJte
g~
Kupały OI['~
"Wytkońcw-ne
go ą>ostoła" i ..TtrrlJun.al"

Poza

ta~

Droga.

9k:ł.a.da

!tz.iernilkQIWej.

•

W miil.slk:im Domu Ptrrz.yjaW spotkanie z. dz.i.a.łacz,a
mi ku!IJlIw.- y i aJlctor.am.i mlejltCowycb teatr6w. MÓ'Wią o
swojej pracy, o Łrudnościach
i osiągnięciach . Niac.tooz.y z
nich z roz.rz.ewnieniem w-sopomion.aJą ~ poibyt w Pol1tC6, k!tórą n.~dYŚ c.z.ęsto 00wie.dz.aJ.i.. Szccr.ególnie Ultkwiły
iIm w paro ię.ci z.abytki
K.raikowa. W roku 1975 Ak,ademi.ctti Bialoru.Sok i Teatr IIll..
J.a.nki K~y gOOci! w wbilinie i
Bia.ł~
pre-

,bejrz o·

I wy·

WŁaśrue

pi(ją
~n.ad·nego
sz.atmpana.. ~ie jak na--

nilio L

świata.

po
()statmej wojnie: Lellincrad\,
Odessa, MińSlk, WoIgogra<L.

rudlnie

u. Bar·

zatkąltków

ły

crz.ytków 1960 rokJu. W Ulbiegłym rom "P1a.neta" zdobyła pietrWlS7.e miej-sce we wSlPÓł

d09'k.on.ale wypooai~ pokoje, Liowe rest.aJu.racje, bary,
lolka.le nocne, poc'llta., ~ka
Mn-dll.owe ~. MllffiO że je;s.t

.

•

miaoSt. które
.....\lIi.a.so,

wy (27 instybutów
naukowych, prawie 100 tyoS. 9buden!tów).
Zamies.zk'Uljemy w n,a,jnoW'OCIreŚnie.jsq.yqn OOtelu
miasta - ...Planecie". ZJbudQlWaIW go na po<Łrrz.eby QoliJm;p.id-

z,a wod-rric>bwie. W\9Zy.stkk.h raboltetLi. To U'Oz:uwsz.y8t'ko je 9t bu
na
aaJwyisz.ym
po-ziomie:

.

Alby do tac &lIę 00 ł4.alu l.()leum Lenwa na placu Czecwonylffi, ~r.z.eoa przeL goolinę
posuw.ać się w wezwykle d-tugle.j kołeJce. Tak jest
tutaJ c<l'<iltenrue. W gigantycznym Qgo.ruku z.naleili. &Ię
lud.z.le
rue
ty.lik$) z. calłego
Kra}u Rad, ale talktl.e z Wl&-

do Ma u.z.oJ.e<UJIIl wcale się nie
dłuży.
Idziemy
od monT.
O~
AlekGa.ndorQwskiego.
przechodlZ.umy 0Ib0tk: symbolicznych bloków z. nazwami

cych,

ooie.c.k.ich
miaille -

LeWrLyj.n.ą .
No, ale o.n.i nie
wi<lrUoełi prz.ecież na wet fra~u de.fi.Lady ~ bl_a.

lou

Mm-

mówiąc,
me bardIw mają
się 'L czego cieszyć. Ich pi!ł

żyie.

IIIpekt8!ldou

nie prrejmuj
się".
Jest to komedia [I)\1.zyoz.n.a., Idórej akcja ro~y-

9kde Zaikłady Maszyn Licu.ą

na Irorj'ltan'JU
ro.-z.baw:ion.yc-h
Węgrów. PrzyjeC'ooQi
tu na
mea o
Klubowy
Puchar
ThlrQ9Y m. iędz.y ich drrużyną
Raba Et<> a mistnelffi ZSRR
Dyn.amo Mińsk . PrrlllWę

'em

na

c>trz.y•.Mia-

PQtY'katm·y

..

10lŻY
..Ożeń sii:.

SlWOjed
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hcłvornię i. oodoobi:ą je bal'wy MJta, ..ęt.& t
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Polka znalu'a się niespodziewa.nie w najwięknej lunezy jwej Ca.zecie ,.L' Action". Było ło zdjęcie ,,Miss Polonii", pani
Lidii Wasiak. Nasza ..rod~a pięknośi:" zaprezenłowała I>ię na
lełocufii nie corzej ec1 wsehodzllcej Cwindy
amerykańskiec.
ekranu Brook Shiełds, a jui na Jlewno lepiej od iwieio lIpieellonej synowej sławnej BB,
Norweiki Anneliny kt~ych
.djęCia równlei znalazły się w trm dzienniku.
W odróżnieGliu od mnych krajów Maghrebu prasa tunezyjc
ska często zamieszcza wiele
C!iekawostek i nawet plot eczek ze świata kobiet. Trzeba
zresztą

przyznać,

że

postępowe

kobiety Tunezji potrafią, bardziej niż w innych krajach tego regionu, korzystać z przyznanego
im
konstytucyjnie
prawa równoścL Młode kobiety, nawet mężatki, nie chowają twarzy za zasłonką, odwiedza ją kawiarnie, często samotnie, co jest nie do pomyślenia na
przykład w $tolicy
sąsiedniej Algi1&ii.
Tunis zyskuje
!la
wielkomiejsko6ci. Trzysta
tysięcy
samoc:hQdów
krąży
po ulicach. Są
poważne
trudoości z parki.ncami - jak to
riwierdził
mer
'i'un isu, Zakaria
Ben Mustapha.
Na szeroką skalę
prowadzon e
jest zadrzewiaJUe miasta.
"Musimy
w
piaszlIaszym
ezystym
kraju
dać
ludziom
jak
najwIęcej
%ieleni" powiedział
mer .
Zaakceptowany
został plan budowy
naziemnego
metra.
Coraz
więcej
zagranicznych
turystów
od- .
wiedza
tunexyjską

siada najbardziej ustabili2.0waną gospodarkę spośród krajów
Maghrebu. Cechuje ją równowaga. a inflacja utrzymuje &ię
w "rozsądnych granicach", przy
czym- rząd dysponuje rezerwą,
która pozwala na zmniejszenie
nacisku inflacyjnego na rynek.
Inwestowanie odbywa się zgodnie z programem i zaczyna
przynosić przewidziane dachody. Odsetki za zaciągnięte kredyty są w miarę regularnie
spła~a'lle.
Jednakże

wz.root cen rynkowych odbija się poważnie na
budżetach
r04zinnych.
Tune-

użytku

~

koniec 1984 roku.
łączność telekomunikacyjną i radiowo-telewi%yjną między wszystkimi krajami arabskimi. stacja budowana jest dzięki pomocy techJIOiDgicznej Japonii. a inwestorem jest Arabska Organizaeja
Sztuc=ych
Satelitów
(ARABAST), w której czołową
rolę odgrywają Alf8bia Saudyjska i Tunezja.
Pierwszadz.ięki
wkładom
finansowym,
-druga - dzięki swoim młodym,
specjalistom
wykształconym
zwłasZ(;za we Francji (ostatnio
również w USA).
Własna inteligencja techniczna nie słanowi . wciąż dostatecznie silnej
podstawy,
na
której mogłyby spocząć szeroko zakrojone
plany inwe-stycyjne kraju. Wyższe uczelnie w
Tunisie \ w niektórych ilnnych
miastach wypuszczają każdego
roku nowych inżynierów róż
nych specjalności,
ale
kraj
wciąż dotkliwie odczuwa brak
wysoko kwalifikowanej kadTy.
pod

Zapewni

ona

Niektórzy młodzi specjaliści
% rOdzin tunezyjskiej
emigracji
zarobkowej.
która
liczy obecni e około 380 tysięcy
06ób. (Najwięcej emigrantów
jest we Francji - ' prawie 220
tysięcy. Drugie z kolei miejsce
zajmuje Libia - ponad 81 tysięcy osób. W RFN
i Belgii
przebywa po 25 tysięcy TunezyjczykÓw). Jak podają oficjalne źródła 45 tysięcy mło
dych Tunezyjczyków, uczy się
w rÓżnych szkołach we Francji. Rząd w TUllisie pragnie,
aby w przyszłości służyli swopochodzą

ją wiedzą ojczyźnie.

Sp~awa powrotu
do kraju
CZę501
emigrantów,
zwłaszcza
młodzieży wykształconej i posiadającej zawody
techniczne,
2IDajduje się na porządku dziennym starań rządu w Tunisie.
Powstał
program przygotowa-

nM!

miejsc pracy dla powraemigrantów niezależ
nie od
tego, że tworzy się
miejsca pracy dla
roczl\ików
wchodzącyc h w wiek produkcyjny. Tunezja pragnie Ulliknąć błędu
popełnionego
przez
inne k,raje rozwijające się. Polegał on na budowaniu wysoko zautomatyzowanych zakła
dów produkcyjnych, które nie
były w stanie zapewnić miejsc
pracy
młodym
ludziom. Od
kilku już lat Tunezja nastawiła się na budowę średniej
wielkości i małych fabryk czy
%akładów . Rząd popiera rÓwniei rozwój rzemi06ła i ueług,
które stanowią bar.d%o powain_ rezerwę zatrudnienia.
BRONISLAW TKON81U
cających

stolicę,

w której

,
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raJ Sple a· i tańczy "
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..o~heMre

OOree"

' był

pr~WQ

se.n6ocjq. Czegoś tok;ego - jok
fęs.tiwcU festiWOllem nie 09Iqóono. Widzowie
p!1Z)'IZWYIC2a~
jeni 00 słuchania muz)lllai. bercmej lub mn.i-ej ja.wowe-j, ewent.uałnie
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AngIi i cz(J(nycłl l Gna" .[
rY'/, Górnej Wołt:y i Sieffo Leone

Jorz:jro" ·· !rÓN z

no tegorocznym ,,Jazz 1om-

Zoc:M"OnŻ()W(J(le przez ..hirę" olryłc.ańskie tradycyjne melO-I
dioe hJocł,owe" pioooeoki drieci itp.

O(CIIZ

,.Ja

tfQ"

~WIO

więc 1l01rÓtNnO

czy

rollem

oglqdoć

po.pilSy IioITloeOZ ne.
Ta piętnc~soboY..<a czaroo-b'ckt gorupa 2 londyou powSltoJo role-dwie Wy J.ota te>~
Jej zaomiorem było i jest popuktor)q~e mllZ)'łt~ i kultury ołr)'fkoo~j wszędtie
boom,
gdrriE je« ono 0100 ~n.a'l1O\,
01100 trokbowOll<l jako ~
ny pr)'IIl1i'tyw. UÓOłje jej się to.
na raaie mołcomicie. ..Autentyozne alrydcoOOkioe bMmieru.o
l'
bogo.ctwem pe;rIt!ul9~
i instIrume-noŁów dętych buduj(! otmo6ferę
nieodpcrde
pf1OlW'Olrutjącq
oud)"loOO(Jfll .do klÓOO" - pitslzq

od~
feNowy hotel • futurystycznym kształcie w
,tiwale
arabcentrum Tunisu.
CAF-AP
akiC;h sztuk teatralnych oraz klasycznej muzyjskie związki zawodowe zyki europejskiej, a także konUGTT, które od dwóch .Iat pocerty znanych w świecie piosiadają w
parlamencie swoich
llenkarzy i ich zespołów.
przedstawicieli, stanowczo doOkoło 1.600 tysięcy dzjewcząt
magają się
od pracodawf'Ów
i chłopców wypełniło w br. w
prywatnych ocaz państwa recalej Tunezji sale sl.kó! podkompensaty dla robotn ików
nawowych i liceów (a więc o
najmniej zarabiających.
około 60 tysięcy
więcej mło
Często zaskakuje -szybkość z
o .. Orcllcw-e. .llcmro·· ItflYlt'łlCy.
ch.ioeży zasiadło w ławach szkoljaką Tunezja
wchodzi w porochW)'C(J.;ący
SIię jej wy&ł~
nych w porównaniu z rokiem
siadanie najnowszej
techniki.
akolnym
1982-1983).
Liczba
mi. ~ć ~
ory..
Niedawno
~żono
kamień
.auczycieli wzrosła w br. o
węgielny pod stację satelitar~ 91\Jp'f SIIIOnowiq
kom:
około 5 tysięcy i wynosi obecną, która ma być oddana do
Jl'OolY'Cje wf.o6f1e biot-,dl ~.ie pon~ 51 ' tysięcy. W TuBisie otwarto dwa JIOwe wzoreowe licea, w tym jedno z anP. wojnie ~.t węCierski CIIym
_aJd_ae fi. lU"~łWIa w "ałniej .wUi b ,ielskim
językiem
wykłado
światowej
rona j ... Stelana.
o awreł Hcraltioaydl sk&rbów.
..ym.
walwy .... 'IU... • ••
POłilw jedlie 0& saeh" i .Ia .. podrii "fi- myilAym _llłJUem Jest rzeczą cbarakterystyczłuje w wiele tkamałym.ny. moment..... Cdyl w większojci Gzieła sztuki wraea~
BlI dla tego rozwijającego się
trwa Ir.ilb aue.i~y "
jeaieai 19ł4.. WiOEY Ale nie ... wiród Dft kw.uy kraju, że % roku na rok coraz
udy na.ród ma .. _ydl ....~1teadl p-.ma- lH5 Nks. Nie mamy miejsca, aby je _ecół. likwU węcierskieJ sacinlłł.
.. iększe lumy z budżetu pań
wo
relaejeDowae.
Wac.ny
z eennym tadllllJdem syłll-&(lji tisł o..esaaeco prymasa
d'ąeyeh hiaiocyesay i kaUrawy
iIorobeł:
.twa przeznacz.a się na o6wiaminionydl wieków - je4łn, rs_ aajeeA- ~ .ę M.&M\ii .to staeJi, aly Ha. pod Dala llindftenłyeco, wy.....w_y
~. Nie iałuje mę pieniędzy Da
M- iWezesDecO PRetiławieieła 1JSA
Iliejsą. uDikato_1L tę Daroc1.wlł relikwię. Dla nu "Ulloeaioa, oCbl-oą wieroyeh 8salasiem_
budowę nowych szkół Maz na
wuierUieh
lasaysł.w.
WUiersey - Sełckile CIla.Itlina. Karilyllal
POlaków, jest Bill Iliewllłpliwie "S_rWee" .!Siałó..
Icb . wyposażenie. llekroć ro:z;.atrieei
sa
wsselkll
eelllę lilie, ie wflłłq J*łia.t-anyełl. _"' _ _
mi_ llonuaeyjny uólów ~ l4Iy. JU k ..e,....1Ił!
mawiałem z tunezyjskimi nauwia40m0, iaDe l'ł!C'&lła l&lriDęły w _rNie r .... eIaq -*nYłDae _ _pwł. 1Jsska4la.aJ. l.um.ły- ki klejueł Węcier tlRaid_je się w
czycielami słyszałem st1ll.H!rdzeIri~r"'. Pla WUr.... - ~ ,.iwiętoieilt" Ityla.
aie "ptezydent Bm~a rozujeR i ltę4bie kor_& iw. Sklaaa, łwiTey pail.'~_ _ _----~------------------------------....
Jllie, że współczesne paDstwo
słwa i ~rw sec. króla lla4łaiaró... Ołnyaal
aie moie
się
rozwijae bel:
_ M. W li: ·wieka wral s but)"lai may,malll!
łwiaU;ych ludzi".
bile..*iej wbtlay - IIcrłe-. jallłldea i _ieBardzo rozpowuechniony jest
__• - M papieta Bylwaba D w i _ _ - - ~em półroemy~h i rocznych
ala sa knewieDie ..iary "iękj _
~
k:ursÓ.. zawodowych (po ukoń
....ię4lsy Da_ajem • CIq: Oł la. W.O 'y~
fSeniu ' szkoły podatawowej) z
_ słała . . . . . . 8YJDltekJa ale 'ylu ..-arekU,
zakresu prawa i administracji,
ale w oł• • - ł.....oiei Węlier.
handlu. hotelarstwa, maszyno. Gtły w _afta lM1 W~ ..taty
pisania i stenografii, muz_l)Il'SeI Idłler_ _ • m ........ _
... k ......
IUdwa i zabytków, organizacji
.yJDelro rqd_ słaB", Fereaee 8u1ui. Krełkie wy,,, ~ wwla. ~ swr. . . . W. . . ....,.a6IkłeJ I jeI&
pr4cy i ekonomiki. TWOTzone
IIy. ielo paa_aDie - syłaaeja _
~t.aełl
~_ _• Pik TaUly ..lIlIdkiInł . . . .bami ..,aje
Wia1ta11 __
pnei o
są również (nieliczne
jeHcze)
prsedstawiab się ..
fanysłiw
k~
..we Ul1(ę - _
k-u., a 0& JeGłej M kor.ny ped epiekę papieia PiUII
szkoły przyzakładowe . Pozwałuk.łiałnie, wojs.b rach.ieellie 1IIi .-fty walili ałacIjI \"IIŃ rftdawał __ bie racł:ul. lIł* HCar- saehow" JIł .t. momenta lają one robotnikom na opalila
Wyt.rium
Węcier.
Ifulasi · próltaje kl U4Ileo - sa w.ulk, eenę. Oesywiłcie M Jenc-e w resta.uraeję mona.rc1Ui nowanie
nowych
procesów
r&łowae wł~ _órę. u1e1kałlłc
umi~sa
tri skal"baml.
Dla Wił aowec. wbdey Ha.dsiarÓ'lf·
technologicznych.
W
Tunisie
..ywieić 00 się . . le qr.maclzonyeh bocactw o..t. . . eta.P to ...OC& _ Si&IacOi Br_bercballlya .ul. na rasoweJo .typlomatę,
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Specjaliśei s Salt Lake Cily w USA. cdzie przed rokiem przeprowadsono pierwszą Da iwiecie udaną operację wszczepienia paejenlowi ntucZDqo Rrca, infermują. te S2ł od kilkil miesięcy
towi do powtórzenia IJWCfię poprzedniq. os~nięcia. Zosłały przy"otowane wszystkie potrzebne w ' tym ceha urządsenia i przyrządy.
Jak rÓW1liei qromad70no potrzebną sumę pieniędzy. Ko zł takiej
operacji jest bowiem bardzo wysoki i wynosi prawie %5ł tys. dolarów. Niestety Jak .twierdz..ją chirurdzy wciąż nie ma
formalnej scody centrum medycmeco w USA - lnstltutional
Review Board na przeprowadzanie taldch sabie"ów.

"O-

Jednym znajpoważniejszych
zarzutów.
jakie są zgł.aszane
pod adresem sztucznych organów, są ' problemy etyczne.
Podważany jest równ ież sens i
celowość tego r,odzaju operac}i.
które często uważane są za
nioodpowiedzialne doświadcze
nia na o.rga81.itzmie człowieka.
Stwarza to ogólnie
nieprzychylny klimat. który powoduje. że od kilku miesięcy nie
ma ostatecznej odpowiedzi -oraz oficjalnego stanowiska w
tej sprawie władz administracyjnych służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych.
Tymczasem nie ustają eksperymenty ze sztucznym sercem konstrukcji Jarvika na
zwierzęta.:h. Opracowano również
nowy model. nazwany
Utah 100. który wszczepiony
zostal niEd3lWno kialkumiesięcz
nej ow iećzce. cierpiącej na nieuleczalną chorobę serca. Nowa
konstrUkcja odLnacza się mniejszymi rozmiartami i ma był:
bardziej trwała.
Co zatem będzie z kolejną
operacją
wszczepienia sztucznegu serea? Jako główny argument przeciwko oponentom
przedstawi.a się fakt, że w USA
podobnie jak w wielu innych krajach wysoko rozwillię
tych gospodaa-czo - choroby
serca są pierwszą przyczyną
zgonów. Wiele z nich jest nieuleczalnych i nawet transplantacja tego organu nie jest w
w stanie pomóc niektórym pacjentom.
Ba.rney Clark. ktc:.:y jeszcze
przed rokiem zna jd ował się
właśnie w takiej sytuacji. podjął decyzję stawiającą go wśród
ludzi najbardziej znanych nie
tylko w swym rodzinnym kraju. Przeżył %e sztucznym sercem lU dni i :r.macł na skutek
licznych komplikacji
powstałych
zarówno
n"
skutek
wszczepiEllia. jak i wcześniej
przebyte.j choroby. W tym samym czasie podobną decyzję
podjęło równieł kiLka
innych
osób. a ~śród llich łIO-Ietnia
kobieta.
Można się więc spodz.iewae.
że podobnie jest i teraz. Zawsze zna.jdą się osoby. któr-e w

"

'Jazi

jalDy komanikat. Stwienl ....... t.e w MaiNi_iu
4. re~aliów - wę~ier.Deh Ilie ma sastesowaaia
arl. 3ł m.ięchy.nare4~wec. . .akłada • pl"U'ka.zaDia" (doty«y _ re~ 4Gobr kulturalnych
uopowanych przez hiUereweów). edyt korona ...
lIie HSł:ała wywies.iona aill\, ale pnMau.n&
ów«esne wladllC węcienkie (fauysł.ewskie) wladllOlD Stanów Zjedn_ych eelem pnec:howaaia
i otonenia .piek~! Sprawa staje się jasna - ko_
hr. Stefana Jed w USA. WkrOtee tei przeeiella wiatlom_. M ..rua_ .M w f.rcie
~x ~ ccbłe ..ajd.aill się ł'"~wy Bank •
• ederalncco.
-

niei'.wykle
trudnej
sytuacji
zdrowotnej zdecydują się nawet na zabieg 7.llajdujący się
tak naprawdę wciąż n'a etapie
prób i eksperymentQw. . Nie
dziwi zatem niedawne oświad
czenie chirurgów z Salt Lake
City. że
kolejn-a implantacja
sztuczneg<l serca
człowiekowi
jest kwestią najbliższych mie9ięcy, jeżeli n ie tygodn L
(PAP)

Pali mu

•

SIę

w r~k~h
MłOOtlJ'Ut1ka
sosJlOwi.czalJlka
Joasia,
p!lZy k-t«ej <rÓżn.e
pr.:redmio-ty
zaC2ynały
żyć
własnym
{niespo.drtiewa·nym}
żydem, ma kolegę we Wioszech, wyw<llłuQącego jeSZC2.e
d:z.iwniejsrre ':z.}awi.6lka.
JeSJt
nim 16..Je<tru Beonedetl.to Supigw, mie5l7Jkający w FGrmiJi,
%na·nym 1kąa>ie1iskJu w poło
wote drogi mię·dtzy Rzymem +
Natp01em. Do lipca tego ro-

IDu był prrec~ym chiopoern, "nie waózia nikOlIllU".
at tu od .pewn~o moment.u
wierzyć

jdli
ag~mcji

pra.sowej

wmyst'ko &i.ę
dy W'Cbodrz;i~

włoskiej

ANSA

zmieniło.

-

Kie-

do iPOkoju -

wYWoływał

k!rótllcie ~ęda,
kiedy ezyttatl garretę - palPiec
:z.ac.zyna} &i~ palit w jego r~
kach!
Zac~

coraz

się

C!ZęŚCiej.
pooIożył

to

po<WIt.a.ma~

Pewnego dnia,
k1edy
się,
by odpocząć, '.nagle 7Aipalii
pod
nim materac! Gdy zerwał
się d u&łował llIrawwat pa-

n:

sa.:

klriążek leżących ~

na

rloiliiru, rów:n.iei i one zaeu:lY mu pl-oon.ąć w rędtec-h.,.
'Nie
%

było

' chłQpca

wątzriiwośc.i.

emanCl'wała

Żle

~ikaś

o wyjątkowej siJe.
poddany badaniom w
Fonni~
a nawe't umiE6U:z.ony w sz.piltaJu na obserwa.-

energia
Zo&~tł

eji. ale nic się nie wy jaśni
!.G. _ ~o gOTlSze 7(jawi.gko wy~Y'Wani.a ognia n ię ust:wiło.
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Okruszek
dla sikorki

'1'. llilltoria ma .,.t,.u.ly-- ......Deuaie. W
U'1J rek. rq4 Sbniw Zje4a~dl AP .iw __
r..Po kWry ~wił swricie Pe15ee sde.,._aterryMriaJa
we. m.iD •

lea... ____

~y się światło.
Szarpnięcie klamki

.. _ Je.. "i ..s-rlriee'"
ak",. .....

~y podnosi :N:Ce

ł arrasy . . .jtł ftcy.ję .~ Ww.r- ieIt aajcemUejlINCe M.Y.a-CC. 1d~jDe4.. 3CC. . .wrót •• h apasła •
~ _.;.II_ej, a - ~ .,..&a.ieaie _
.Wek . . Włeay . - uj...
.iębaeJ Ali )l&rtamenł.
DaDajem
.&e.je

.

uaHIIowym.

ebręea

•

.-..u

płylbmi

emalii.

D ....

_ _ _ • •a półkJolWe kabł~i *-'-YiOWlWle pod ~em prosłym, mWer>nie qlobieae
wizerunkami I apostołów, a _ień~ • 82ft yt. eha.raltłerysłYHDle prlfJClhylonym ~yieDl jest znów w posiac1;ull1l na.rodu węflierskie~ •. Ta
słota saca4th D wojny iwiakwej a_kala się
_ęśliwece i pomyśłne,.o , wyjaśnienia.

kłór~

~

w

środku.

Dwóeb kole-

- Zajmujemy łNok. Be% i.adnycł1 kawałów - Croinie anoń
nją iołniene.
- Panie leśny. jaie my kawały mamy robit! .Jak ~
- Czy ..,odziewacie Iię jakieaot pociągu?
- Za pół godziny leci urlopowy pośpieszny II wai-szaWJ pnell
K 'raków do Rzesz,..
Za pół JOChiny - arlopowy. Jt:ilkU8et iołQaków rozwalonych
w pulmanach. Chłopcy delektują się ~ wieścią: oczy im błysz
~. Widzą to kolejarze i fi8!;łz stanzy.:r. nieh mówi:
- Panowie. wsadźcie nas do piwniczki! My wam wszystko
będziemy mów~. ale to musi tak wyglądać, że my cały nas
w piVl-ruczce siedziell Rozumiecie. żona. dzieci.
Nie czekając na rozkaz otwiera drewnianą kla~ w podłodze
i wchodzi YI kwadratowy otwór. a za nim drugi dyiurny.
Dwóeb ludzi zostaje w dyżurce bloku, reszta zaś pędzi do
komendanta "Ponurego".
- Za pół godziny urlopowy PQŚpiesznył

-=-

.a

i eh10pcy jui
do t.~.

tr:leba. to jeszcze pomcnemy.

"'--eJ

Deł..

Przez stratowany zagon żyta wracają do lasu. Zapadają mię
dzy drzewa i teraz dopiero jest czas na odpoczynek.
Nad dymiącymi zgliszczami zachodzi słońce. Między drzewami po~wiają się jacyś ludzie. Niosą konwie. koszyki, pełne
chusty: Rozwiązują je wśród milczenia i Nl-dają chleb. kawa'l'ki słonmy , nalewają do manierek. mleko i wodę. To michniowianie. mieszkańcy ocalonych zabudowań, przynieśli żyw
ność dla swoich żołnierzy. Rozdają pajdy chleba, jakby się nic
nie stało, jakby powietrze nie było przesycone swądem s,palonych ciał sąsiadów i krewnych. którzy jeszcze wczoraj robl.U
to samo r dziś za to ukarano ich tak straszliwie.
Zołnierze przeżuwają chleb, międlą go długo. b<> nie chce
przejść przez . ściśnięte gardło. W lesie powoli się ściemnia.
Jeszcze tam nad wsią. w zachodzącym słońcu, kłębią się bure
dymy. ale tu, między drzewami,' zapada cień.
.,Ponury" siedzi na pniaku i ściska dłońmi głowę. Obok grono oficerów: "Nurt". "Mariański". "Szort". "Rafał". "Czar.ka", "Ste:fanowski" ••,Robot". Porozumiewają się cicho. szeptem.
"Nurt" o zmroku r~zsyła patrole, odwołuje na b<>k .,Robota",
coś razem szepczą i potem .,Robot" idzie do swoich ohłopców.
Od wsi mów idą 11ldzie. Ryczą krowy nie dojone widać od
rana. skrzypią wózki, na które włożono skromny, uratowany
dobytek.
Zołnierze czekają w mmku godzinę. dwie.
Naraz pod lasem migają jakieś sylwetki. Okrzyknąwszy się
czujkom. z.dąża jeden z wysłanych patroli Krótki meldunek.
który skła~a dowódca patrolu, wyraźnie podnieca "Nurta".
"Ponury". któremu oficer przekazuje zdobytą informację.
chwilę zastanawia się, potem jakby z nowym napływem energii
uderza si ę po pasie i wydaje rozkaz :
- P~rv..ać oddział!
Oddziału nie trzeba . podryv;ać. Zołnierze C2ekali na to co
najmniej od kilku (odzin. Większość to przecież doświadczone
leśne wygi: -rozesłan ie patroli w7.ffiOgło ieh czu)nOŚć, powr6t
zaś jednego z nich był sygnałem alarmowym Teraz więc stoją
z bronią w ręku i czekają.
"Ponury" w ciemności w~uje kierunek ' i oddział idz.ie lawą
.J)rze% chaszcze i maliniska. Przedzierają sic: niedługo. może
dztesU:ć minut i znów zatrzymują się na skraju lasu.
.
Przed nimi kilkadziesiąt metrów dalej, w poświacie księżyca,
widat nasyp kolejowy. Tera:& wszystko jest już jasne.
Wezw a ni oficerowie biegną do komendanta. Po kr6tkiej odprawie rozchodzą się do oddziałów i drużyn, rozdzielając zadania. Małe grupki żołnierzy odrywają się od lasu i nikną ' w
ciemności Dwie sekcje % erkaemami zabezpieezają operac:j4:
pned niespodziankami ód strony Kielc i Skariyska. Jedne
:I aekcji skrada lic c:icho ku budce bloku rozjazdowe«o na
PocRaziu. Prz~ nieóołl:ladni. zaciemnione oCno se:ołtą uparaa

~yj8ltie-

. . . . . . -i_y

lię iwięiem

Odpoczynek w ozas'e cwiczeó - od prawej: "Fodmuch"
Edward S"m idt. "Loś" - Eu~eniusz Kowalski•••Ben" - Bernwd
Zalis". " Zwawy" - Leszek 01ejnik. "Szarny"_ - Les%ek Szczerba.
..Pytko" - NN.

A ile jcsscze podobnych a«Mek eseb cl. clsiś
na swoje odkrycie i 06&ałeeme r~nie1 Aatw nie wie_
TADEUSZ STĘPIEŃ

(90)

(.,Omnłprea")

.,-;.

CAF-WojeiecJh Prelek
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CZII łq rod%1f\'l'ki?
Nie ma. A buUoi • rodzvnkMrM?

-

ProoNę wlłdł~ 20 <łkg.
Mo Nie'łlllilMomak1

-

Radoooa

Nagrodę u
o.a,jlepsZ4,. lIoaHym
maniero. anegd<Jotę, ()tf'l.ym.U!je w
Siudak tym tygodniu Marek NiewlalGeke . demski z Radomia.
-

hasłem)

szczęśliwą

Pod

gwiazdą

Od 27 llistopoda do 3 grudnia 1983 roku.
Za ten minihoroHop me bienemy ładnej odpowiechiafnoici. To

chieło astrologów. Możemy- jedrnie powiedliet -

-Sq.

j,.odkCł Re( -ię-

Włeu, tWnÓWmll rir.
JQt.o . CM ~rCł'
pie-1"tlł&.2l1 ~B. ~ 4~

Krzyżówka

A.

SIk.ariysko

W 8;KLEPIE 8PORwCZ"YM

Erud ~ ~łem •
JllPAer przecM.ołto bólom
l 00. J'lOIIWCrfo.'

-

-D~ęciu.

Deł'NiÓillu~
S~d.łowiee

W APTEC&

w.

- 1'.. 4tUomat pl'GIC1łje . .
ezekiu lud.zi.
- A ilu go ~uje ludzi?

cątajcie.
It~C

lu'.

chcecie.

to

Prl'"

U.lUI.- 2111J.'

WylrwaloU:, konsekwenCja I mocne zaongotowOllle się w lo co robisz doprowocnq Clę do upragnionego sukcesu. Porlner ponownie poIrzebuje dowod6w ...
lO, It !eslri III" wiemII. Slowo
uszą znvlett pGkrycle w czynoclI. C1 z Was"
kłÓr%1l podelmą leraz działania zw1llwne z nową InwesłycJą, oboJęłftle l okIegO
rodzaju, "'ogą liczyć no polllllślne
oplacalne w sumie Je! kanlllnuo_le. MlodZl, urodzeni wloloch 1957-1959 myśląc o plonocb małteńsklcll nie uwzględniają
w nlcll bazy molerlalneJ, klóro sIanowić musi f undamenl tycio I lO%wolu rOdzln~
OglądOnJe się I liczenie no pomoc rodZiCÓW lesl poglądem królkowzroczny",.

WODN1ll (w. 21.1.-11 .••'
Czos_ bezIroski sq dla wielu z Wos czasem przebrzmialy", o cZ1/" niesI""
zapominacie. SIole się lO przyczyną IIcznllCh niepowodzeń zarówno W procy zo..
wodowej lok i w tyciu prywolnym. Nie wyladowujcle swel dOścl no nolbllżs%ycb,
ba ~sZ1/s",lemu ~o %Ie winniście lesleścle l edynie sobie. Sytuacjo wymaga nie
tylko doglębnel anallz9, lecz lokte podjęcia odpowiednich decyzll.
Nleklórq
"J: Was, ., szczegÓlnie ludzie mlodzl klerulą swe uczucia wslronę Innel osob\ło
CzU Ile zdajecie SObie sprawy z lego, te oddalacIe sIę coraz bardziej od portneraf Wielu ludzi mIodych, urodzonych w l oloch 1954-1956 przeżyje spore rozczorowanla. Parlner nie laoprobule Woszel propozycJI .
RYBY (w. 19•••- 20-111.)
Jeśli pragniesz zgody I harmonII w IIIleJscu pracy I w tycIu rodzlnnllm, nie motesz wszysIkiego widzieć t I<omenlowoe Inaczej anitelI
widzą
to Inni.
NietOlerancyJnoU: Jest Twą największą wadą, unlemo;H Iwlającą dobre slosunkl z I ....
,,"ml ludtml ••• NleklÓrzy Z Was,
przede wszyslklm ludzie w tzw. śtednl'" wiek" powl,!nl być przl/golawanl no lo, It czekajq Ich dni pelne podenerwawanio
I rozczotowoń . W lej syluocjl nie podejmujcie pochopnych decyzji I lepiej przemyślcie sprawy Irzy razy lonlm raz zdecydujecie o czymś . Osoby młode, urodzone w lalach 1951>-1959 "lochowonlem 5Wylll mogq pomóc swej sympatii w let
lIudnel syluacll tyciowej.
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BARAN (....

~.IH.-

2OJV.)

Bez :bJl'ecznycl! slów powlnlene' wiedz ieć czego porlner oczek...., od CIebIe. .
Nie zadręczaj go Więc pylaniamI. FanIazjo nleklOrych z Was nie mo wprosI gronic, przelo oddalacie się od .tyclo, l ego codziennyell realiów. Uwotolcie, bO
soml zapędzicie się w Ślepli zaułek. Dla wielu z Wos, a su:zególnle ludzi WitksZlałconych , zdolnI/cli I % Inlclolywą sprzyjający czai da podJęcIG wotAej żlt
clowo I lawodowo decyzji . Nie b6jcle się Odpowledzlolnaśdl CI l . - -'oddych, którzy nie tlChyloją się od Irudnych, wymaga l ących wysiłku IIlycrnego zodaI\, CI lOwsze I śyslemolycznle pomnażają swe lOsaby lInonsawe. Slczęścle w
sprawOClI nlllosnvCll przec:t urodzonymi w lalacn 1955-1961.

BVI( Iw.

auv.- 2O.V.)

Wielu l Wos I' lO obojęlnle no wiek I pleć, urodzonych W" Irzeclel dekodzie
kwlelnla mUSI liczyć się z poważnymi sprzeciwami pewnelosoby. TI/llto
rZ1/
.Ilnej woli I clerpllwaScl będziecie w sIanie dalSe do porozum len lo. W płocl/ ~o
wodowej unlkoj klÓlnl I nleporozum.eń , tym bardziej, te w wielu zagadnlenlocb
nie masz rocjl. CI • Was, przede w"yslklm ludzie mladzl , urodzeni _w lolacl!
1959-1962, I<IÓrll/ zbyl włele wymagają od swel sympallł względnie parlneta, nie
bIGrą pod uwagę lego Ił osoby łe wymykol q się z .. telaznego" uSc l sku I zaclItnolq kroczvć swolą drogq. Porozmawiajcie szczerze no r6żnlące Was lemały.
8l.ltHlĘTA

I-w. 21.V.- ~.VI.)

Nleltł6rzy z Wos ChCieliby zbyl wiele naraz, nie doslrzegaląc przy ty .. lIronie
wlasnych możlIwaSc I . W nadchodzącym ' I ygodnlu nie podejmul żodnycb nowycb
cnlołoń o raczej zajmll się doprowadzeniem da końca spraw, które sq, j ak się lO
zwykło m6wlć, w l oku. Uporządkowanie dzloloń uniemożliwi przeciwnikom dalsu
podkładanie kłód pod Twole
agi . Pod kon iec II/godnio nie wchodźcie z nikira
w tadne układU ani nie zowlero]cle żadnych wlątących Was lermlnaml umów.
Nlekłórz, z Wos, urodzeni wiolach 1956-1959 są j uż mySla",1 swymi no proge
1Iq:ę<lU slonu cywilnego. Wkrólce nadeIdzie la wymorzono cIIwU. I lacmq Si,
MWe obowiązki.
.

!MI(

P. pr-awillt_ym r_w~ krlłY&9w/li lituy Ił kratek INDU- _ _ y . cteolatk-9W4 w prawym. 40lnym rOC1l o.ytane w kolejo.. .......ad~eh im liczb dadlllł I1M__
IltWe wysbrcsy
nMesu Jak. ~nie udania.
POZI()1I0: l. miejsce w le9i.e.
glkle się wy_oiua. dnewo, 5. ~
płata pocztowa za. . listy l pacz.-

ki.

Ił. ~~adzenie
obyw.aAleU
pa.ó&tw ch lItarMytnej G.l:eoj~ 12 rodzaj tkaniny wełnia

w

De.

z; pczęd.1!y czesankowej, 13.
czlo~ek p&2lU.jący Dll kiQgoś, 14..
może p<tW9tać
Ba rzece z;~
15 m,~, ()4c,re~enie, 16. ooję
albo długQ8ci, 11. nami.a.-

.ooci

6.a. ay-og.

18. pomocniczy

~ik nawigacyjny zawi&-l'.a.jący lnlormację
o maikach
n.a .gac7 jn~h, pl'
h.. głę-

bokOOciacb itp., llł. O6Ita.tni wyb itny historyk n:ymski. żył w
La
h (oOk. 55 - ok. 11n),
1.0.
l'OItr.aj pralktycz:nego "materiału

tat"~yUIh-

te, !1 w

na
jci gnW
~ roślina.

watycIl,
pczypraw ,
wa g(i'lae
1.8 rodtar.,

nełtą Skamander,
ba1da&~

z rodziny
. ODa

używane

24. część

odbywa

jMto
bwarzy, 25.

się

lelreja,

polecenie, Z9. Raduna , ». dział mechaniki u-jmujący
bad iem l"Il.IICbu ciał,
33. zet;T.t,JIC_ienie całego
ciała
pos:l'lCzegól-nych członków,
w
j
pa,. łristeriI.. hipnocie 100 w choll'obach pGychiczDycll, 'lIIi. prowi"l:or-ycmy budy-

nek.

!!grubiała cr.ę~

lodygl

poc&z.iemnej nliektÓTy.ch
roślin.
40 po lOkacie
b'ł!i6łdeoj
06oby,
43. prz~ pl7.eZ Wereoę, łoi.
ok! SiIt1 • kn;yki wyraż&jące uUl.Ił;nie , 45. ml a9to na linii koleJOwej W
~wa - Kraków 46
pt"JHl itywne naf'l.ędzie orne: 47.
u mu:zubn!łnów- i41nowien:a,

NUMER 231

STRONA 8

chruśc-Lj:min, ł8. w &z.tuce staroch=e9c~jańSkiej
l
bizantyjlItojąc.a postać w
pinie

skiej:

modlitewnej !: w=iesion.YOJi do
góry rękami, 49. wo()["eczek
na
t»eni~, 5l. kolekcja. 5Z. krewny w lmt; m~ei. 53 pewność
siebie, śmi.a.ł.ość, 54 pioco c.z.paie
używa'lle
dawniej do ouJ.oby
kapeluszy bub kJ7A.1r, 55. naj..
więlk=a z s.ntylop, 56. Da
termometrze, 57 praCU!je przy za..
ładullllru w poecie,
58. uczta
pierw5Zyoch ch a.eśc i .
PIONOWO: C u.k!roip, war. 1cuch obrotowy,
3.
kawałek:
wstązlti odznac-z;eo,i.owej
ustę
pUJący wŁaŚCiwy o.rder lub od.r:nakę, ł. pokrusZIOO.e ~ty,
S.
(JIkcęt wojenny mnie opaocer:zc.-

nI', 6. podipallk:a,
7. k.ootium
damski do opalania, 8. ·egły.
ek.s,pert, Ił . wła.9cicieł statku 10
pn -woch część grani 00c1loitzącej od Op
ego WJerehu
w
Ta.Łrach W~lCh, U
ynu.
lir pn. Cłllle,
wT: t wi -nie,
26 pi.ecw y
ctolarny
pac t
foł.ogr icw.,.
na
llmę f"tLmow , 'n. część widowni teatral.n.eJ.
30. enotu?l}a.zm, Ullhlesienie. 3t ~
ł3ltw
małemu d.zteclru trzyma,Il-łe się na nogach i
hodu-nłe.
M mi.Aera.. clr<* O"l;iUllwta odmiana gji\psu, 35. aprT.ęt do Idę
crea' , !ktad.a.jąą ~ 1: podaóż
ka i IJlI4liW. 3IIL wyoo'k:te drre-

wo z; -rodziny palm o wachta.rwwao+ycb. liści.acłl, sot.odIk.cłl
t
jadal"łlYch
_ach. 31. źyz;o.a
gleb p&wslata ił Slkałacb wapieony ,3& /ki lab " NefłpiJ'
lu w XVI-XIX w Klku, odipI)wlednok YCył.ijskiej m.ai:ii.
.
potomełt królewski ze ~iąz;Iru
poza.ma,lżeńsk4~,

żen~ kogoś .
ąl:yw&Oa

4()

I~cewa

41 ehusteczll;a
Wl

iOZYl.

ł2..

u -

pierw-

sa.y okres,
być

począ.tek:.

50.

mo!i:e

przesyłać

naleiy

foof()rowy.

Treić

hasła

pe4l adr~ redak.eji

"ED" wy-

łlłOZnie

na kartach pocr&iewycb.
w terminie siedmft dni od daty DiDiejszeco numeru. Pomię
dsy prawidłowe odpowi.edzi 1'0.OOsuje się ! nagrGCly ksia"kowe.
Karły poeztowe beli kup_u bę
ą wyłlłc:zone Ił l_alllia.

POZIOMO: przęg.ło, bocz.niea..
rubel. pta,tnen., rabe6ic:a, erzae,
saka.rbiec, Horyniec, b.alrta. m.akilyma, OIk06tna., ~cz. re~
gał., Ecmi-taż. maga7:yn.
rzyga,
admirał, IJtras, jaskółka.,
mll&-

waga, l:ódJk.a. miętówka. repor_
!!er, taśma. impcesj .. K&a.o.typllo.
~IO OWO: pałąk. zat.or, gjre-

mmm. ocrech.. OO&z.itr, blacha"
czaprak, niesGa9lr::i, cukiernia.
szmec, ark n.
egat, tras....
ast.ma. ozena. ootuarium, ~

ku-tor. terma.,.

źy-lka."

gołow

l'ad.~.

-ak.,
Glemp.
, RłlZW' gl : ..Głapeta
e lSJtnieć i hM
ychy, nie ma JNWk.r~

Dak p,cby ł»ftI ChlpM~.

o.r

:Mł -

uSlępuJcle .

WoAGA (_.

(PińcWw},
• lIC ~1.6

w.l,

Gr &J"D& Kobyl-

(Chmielnik) i

Tad_

!l.K.)
do rolotwlenla Wiei"

ważnycII $pIOW
rywolnycl!.
Je odba wiałnIe po""," • nlaym Je będlłecle się magU
sIt...
uporać . CI z l ud"ll mlOd cli, kl6nv urodzili się w lałocll 195&--1961.
klórzy zamlasl solldnel prOCII spekulują jedynie no lemal ulob",,1e leftlędr nie
szyblto aslqgną sw~ cele tyciowe. Bez racy, o czym chyDo zapominaIq, nie mG
koloczy.
le lJfZY_nojcle się za bardzo do niebieskich plak6w, ba wcrełnleJ
cz. p6tnlel I Im zoslaną podclęle lotki.
lespodzlew y flirt zagrozi Irwoloicl
EWlqzt.. IIIOltełisklego nleklórym l Was, leśII, l ak się to m6W1, .troclcle glowę.

,8CZ"'"

J)Ołem,

.0WI0f0I (_. u.JL.- 2UUJ
CI z Wós, u<odzeftl w płefwszeJ ~kodtJe lIsIopada, I6rZV nie deSlOiUją 1 _
go postępowanie do obowlqzlłjqcycll obecfłle msod opolkajq o spOre Irudnoścl
we wsp6łprocy z Innymi Złośliwo t %asląplono
t usł tyczltwołclą. letlórzt
x Wal, szczegół nIe urodzenI w
loCh 1954-19511 swq podelrzllwołClą I rozdrolclą
_
stwarzajq- kOftłlllt ly w po !jclit- PQfł"IIef>ł<lm
fe
on podslOw do
!<Irości
I _Je ł lcz, te ~e< klęcz_ł
le pł"le4 Tabą... ołOItoCII I udowodlłłeł W 1et6
spos6b ""lI 10J lność wobec Cfeble. JeUI kłoł
z.. letllć swe poslępowallle lo ltOIWoWdę tlI
Ie lekcew kle
la40M
I, lóre
de WIK
kOIł""
tvgodoIlO.

5TUIU'C fur.

D.Xł.-Z1.ltIt.)

dolI nodcnod-zqc"1lO 1!I9Gdtt/e
korzvslOl" ..,,1.."'1.,..... .. lepot~
rodzinniclI
ar.. wPfowOdzlć we wm emne słaswokt
sno~ I okrełllt
lOsod!J. kl6re
a$.l" prreS/"ec.toć błe sir ...... Zodonle, kl6ie po towlOae roslo.... przed nlekl()r '" l Was powlnRII W...
rz_wróclć wlorę
we wIo"", sllJ
I 1!'IłołtIołcI . IRaczeJ alll.ell sądzilIkle ocenIoni l eslelcJe pruz przełOŹOAIłCh . Bardziej WSłne .. lętllwe życie rowodzlć powinni CI spo ród "ldzł
lody cli. slo ....
woIlIegO. kl<inll m!l!I"
lato lenki wloslleJ rodzIni. Impan_onle rozrru"'ok/q,
leUOIDVłlnoklą
r-rynosl wręcz Odwre"" od la mierzonego sltutęt. IIIliko Wo ..
osobo oddolo się od Was.

(Kiekeł,.

nr :M5

2A.~X.-

Spnylalący okres
tłodojcle nIczego
o

. Ell......

N A G Il O D Y:

•
ska

u.vm.- 215.IX.'

Nojł»IIUte

W
yn.iJm prsepr_ -eco
l_w
nagrMY uq ' bw4l ...
tRym"; :
nr ~13 .iB.. Gel'Dt.ie-

wica (O!;trowiec

PANMo\ .....

NJeklÓRll l Was, o szczegółnIe osoboJ w itedn'" W/elal, cIIoclet nie lest to
regułq, dJ<lololq w wielu przypodkacII wbrew wlasnej noturu. DoIICZII lo %Oró_
no slerv sprow lawodowucll jOll I prywatnycb. SIroIII IDOrolne z lego Iylul. sq
%noczne; Iraclcłe oulorylel w IIrOtlIe osób Walii blIskicIf
sprzyJajqcycll. Sz<:zęśc.e
I sukcesI we wszl/slkllll co podelmlecle w tyclł dnlacłl przed ty",1 z Wal, kl~
rzv IIrodzlll sI, w l alach 1~1960. CI l Was, kł6rzll lublq ponqdek I dobrą
organizację procy ltayć się ", ••szą l niezbyt przycłlylnq ołmos!etq l akq .tworzać
będq wokół nich wszelk~ rodzaI" balallonlbne.
. le uota]cle się IJ-. nie

..ECHO DNIA"
Kup-. Dr !31

dmUiPlA,. alat&.

(_.2Z.VI.,..-2iZ.VII.)

Pora najwyższa , oby nleklórzy z Was, abojęlnle na wlet I płeć uwolnili ...
wreszcie od slarego, brzemiennego ,., skulkoch balaslu. Akll/wne Wląclenle sI.
W nurt l oczqcego się worlka zycla sloje się konlecznaśclq . Śmiało I kan etwenlnie realizujcie swe planw dlugalalowe, "Ie lękajqc się Irudnoścl. Ponooe no kl6rą
liczycie ze slrony znajomych slol pod znakie... zapylania. P'orozmowlolcle na l .
I _ I ~eczowo, ba ledUnlt 10 sposób btI prllsly wszelkie
Ipllwokl. MIOdzl.
urodzenI " lolocll 19S7-1<r.it powinni w pe"'l wykonlIslać 5I:o...e, kl6re pod
koniec łY!WOnlo zorysulą się w miejscu procy.
Je kopllulu]cle w SP«Jwocłt pł\r
WOlnI/ch, sercowIIch, bO szanse Scą IIIlmo wS~slko spore.
•
LEW Iw. U.VII.- U. Vłfł.)
CI l WOI, I<lórZll zdecgoolq IIę w poczqlkawych dniaCh II0Odnlo no Wpl~
dZ""ie w życie swego pomysłu, płzeżyJą, poza soł\jslokcją, . sporo rodakl. Słowa
"."".. 10 wspólprocowolkÓw poporle zasIoną solidnym wynogrOdzen"'- ze str.,...
przelażonych . Lucnł miodych, urodzonycII w l alach 1955--1958, umiejącIclI z.
cllowot lokt wobec
11gch, czekojq rodosne chwile. W sptowocłt osoblltvdl _
łlecle śmlolo podjąć r,qte. Powodzenie ... urowanel Korzylci nie
prlellczycl.
I wpraWdzie w zl016wkacłl, niemniej odczujecie le na co dzlet\. CI z Was, klórz,
ezuJ" się osomalnłetll nIe powinni .... Ikot przyjaciół I lnojomgc1l. lIIcle IIOtI/e
się wówczas zapewne clekowue I radośniejsze.

Rak

Barbara GUllfll"a
Leszek GryCYloka

~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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j E u ropy. W latach pierwszej
wojny swiatowej ro::.yjski producent Drankow w 'puscił r.a
ekrany przygody
"Rozbójnika
Waski Czurkina",
którego w
podtytule
r:azwał
.. rosyj~kim
Fantom a~e m". · W
lata c h
mię-

•

fantomas-

ni

Niemal . . chwili swoich naro.b.in film PfJ .kiwał inspiraeji w
- tej powszeehnie ._anej sa pięlmll, klasyesu~. warkicMW~ artysty~,/ale .lakie w literaturse ltnkowej, nmir.watej, lłłi5kicj kin•. Pierwszy •• rt pnynOliÓł aę t. wybitne daie1a - tUm.we. drv.&i lIat.m~ jui w _l.zenitmiał slużye rHrywH, cremaclsie jak najwięcej publiesn_iei na wtllłowni i pl':&YlHHlie
ayslli predu_tem. Bez aasadniesyeh S-"IlM t"k Jesł d. dsi iaj.
Ii~atłlr:lc

ilka lat przed wybuchem
pierwszej wojny
świato~
wej, już po udanych dl)awiadczeniach powieści kryminalnej (Gaboriau, Conan
00yle, Leroux), Lastąpił niesły
chany rozwój opowieści fantaslycznych i
sensacy jnych
jednocześnie. Literatura brukowa
zalała cały cywili:z;owany świat,
a najbardziej plebejską
rozrywką stały się opisy przygód
Barbary Ubry~, Zorro, czy tajemniczego Judexa.
W
tym
właśnie czasie dwóch
francuskich autorów Pierre 80uvestre i Marcel AlIain
stworzyło postae
niezwy4dego
monstrum, u którego
odraża
jąca
powierzchowr.ość
szła
w
parze z genialnością w wymyślaniu
niesamowitych
prze-_
stępstw:
Fantomasa.
J e go
przygody opisywali oni w wielonakładowych
wydawnictwach
zeszytowych, przypominających
dzisiejsze komiksy. Zeszyty natychmiast znikały % 'punkt4w
sprzedaży, a
miliony czytelników domagały się kolejr.ych
wydań i
następnych
przygód
złowieszczego bohatera.
Francuski kryty\!: tak charakteryzował narodziny· Fan tomasa . w
latach poprzedzających bezpl)-

K

średnio

pierwszą

wojnę

świa-

zach vplaszcza i

zagadkową - . . Feujednak artystą ekranu
podstawie
szmirowatego
udało
mu się
nakrędt
składający slo: wprawdzie z
posępnych
krwawych
obrazów,
ale ' jednocześnie pełen tajemnl«ego uroku, poezji I surrealizmu. Tak było I", późniejszymi
jego obraumi.
Postać genialnego
zbrodniarza
o
nadprzyrodZQnej
sile
fascynowała w tym czasie nie
tylko widzów francu~kich. ogl ądali go widzowie niemal casjonującą

Ulade
na
tekstu
lerla!

był

•J

li

t

:1

..

..

t

•,•
.."

n-awi.cze.

W 1916 rok.u, po akcie 5 I.ilStop<l.ckJ, w którym Fro nci>s.zek Józef I
i Wi~helm II prokol~i \.It'>Moo2en.ie romooz ;e4n-ego poimwo ' poIs.ki-e9a.. pułk 51kie«7No.ny Iosrol w rejony Mo.dl:.n<l, Zegnzo i lomżoy,
gdz ie prz~łlodIńł reorg.o.n ·aooCję. Leg 'oni-śoj, w myśl ~ń
oby>dwu moco.rs.!1N, m;ełi być. woielen-i cłoo sze-regów PoISlIcJiej Siły
Zbrojnej.
Więk<szoK żo/.nłe>r.:zy od>mówiło złożen ie p rz)'S ęg i no wiemoOŚĆ 0bcemu rJlI()O(W"SIre, Legioony IIOzwiQ/lOl'lo o n.ie podpiOrzqdbJjqcydt soję
r~ zesloono. dQ obozów óle i-ntemowo.n'('Ch w Beni<l·mi.noNie

I Szoz';lPiomie. Część z oddz iałów łegj~ w)'Słaoo ,zoMiOło na

fr<Jnt w/o$łc.j, poz05l1looł-i utworz'flti Polsloi Korpus Posiłkowy.
C iekowym \Ilupełn.j.e.noiem chiejów i'll-temowo'n'('Ch leg ion.i$&łów je«
notOtt.nolik Włoóysl_ Greeno (n<> rojęc iu p ;erw6-z)' z prowe-j libronr). żołnierza 9 kompanii .. Pułku Piechoty Legi-on<l'Wej. No\'CI<bnoiII
powstoł w 1917 roIc.u, o o~-cMJl1'i e '..,pilSy nosz.q dotę H : O, o więc d'OIoonone zosboły już w troA(cie two-nzen :o n.ieopodłegłlOŚci. No k.ih~
dz iesięciu st()!f1och zes-zytu.,
nJ.e.zbvot owych wymi-omch 18x11 om.
z~e sq .....er'SlLe o leomot'('Ce łegion<l'Nej t<ldcich o.ut'Orów ~
Edwm-d Słoński czy Józef Mączka, fr<lgmenty sonetów Asnyka, po.
ematów MickiewKza.
Wśród w:el-u różnorooo'('Ch nd.otek odnajdujemy
.. POOpls)' no
pc.mi<łtkę z obozu teńców don. 25 . Vłl. 1917 r." - trootlo ozytelf1oe po
tyłu IO'lo(:h o.ubogrofy klIwoorz)"5zy niewoli WI'Odysł<Wł<l G rEeoo.
Ncjdeko.wszym fragmentem brl1l ionu jest .. Kronik<l OOOZO'oNO" - pisono wi_em. Pierws.ze st~oły IXlSlZQ dotę 17 Ii·pco 1917 ro*u I

°

brzmią: "legionisty nikt life złowi. by pnysięg"ć Beseleł'owi". Os..
..kMni wpil5 podlIOdzi z 27 potŹd.zkm i1!ro, o · po nim noo&ę.pu.~ klt.o
o to n-oto.tka:
HD/ugo nos jeszcze łudzono rozmaitymi obietnicami i męczono

za trudy bohaterslrie i poświęcenia, że w końcu numera niewolnicze przyszyć Irazono, co wywolalo u nos straszną glodówkę.~ Dnia
13 grudnia wywieziono nos do

Łomży... "

_

W m'esiqou pomięci o tych, ictórty odewi, VI dIn.i<lch obchodów
65 IIOczn:Cy ~Cl n+epodl~łośd, tl"1:e.b<J wspomniEĆ o żołoi.e.
nrodt poIs.1oi.ch - legionics>łlaoCn, kt~y "zycie swe -dlo icłealu i

,.oj"

kr_ i InOneń ",y".

JAN GlOWKA'

tową

,a

"•

.szpady". Posta-

nowiJ on powrócit do zapomnianego Fantomasa - potwora UźY
wającego
~nacznie
bardzi"j pomysłowego sprzętu aniteli Hond.
W dodatku jego film już w założeniu
miaJ być fantastycz ną
komedi~ sensacyjną barwną I
na szerokim ekranie. Tak powstal - w roku 1964 film ,,Fantomas", w którym podw6jną rolę
gJówną
potwora i tropiącego
'o dziennikarza - odtwan.ał populanlY amant .lEAN ~fARAIS.
Przeciwnikiem Fantomasa - komisarzem policji Juve
"OSI3ł
niezbyt Je~zcze ,łośny
komik
LOUIS DE FUNES. I siała się
rzecz niezwykła: Indywidualnoś"
aktorska Jeana Marala :aostala
przesłonięta przes pełnego energIl,
temperamentu I żywlołowołc:ł łA>
uiąa de Funesa.
Zjawisko było
e tyle zdumiewające, te Karais
otrzymał bardzo efektowu,,' rolę,
pozwalająCII
mu wykazać dużą
sprawność fizyczną. Za partnerkę
mjal ślicZllą MYLENE DEMONGEOT. De Punea mlaJ występo
wać tyłko w tJe, ale natycbmlast
z,lominował ekran. OKl'omne powodzenie fllmn .prawDo, że Hunebelle jut w następnym rok ..
zrealizował koleJn'l
wersję
poygód potwora - "Fantomas wraca" - .... tej samej obsadzie aktorskiej. IIliną1 rok I na ekranach pojawiła się trzecia seria "Fantomas eontra Scotland Yatd"
- ~ g6r:v zało:tbna 'ako farsa, ....
któreJ Louis, de Funes
szalał
wraz ze swoją "poUdą psychologicEną".
Ale ten trzec:ł nIm _
Fantomasie widownia
przyjęła
Już " rezerw'l, a kryty" bardzo
chłodno.
Nłe
pomogl"
popisy
j"żdrlC:C:kle
MYlene Demon,eot,
liczne przebieranki. pogonie I
fajerwerki. Zabraklo pomysłó.....
Kto wie, czy jeszcze kiedy i
Fantomas Lie powróci na ekrany w nowych wersja ch swoich
przygód.
Opr. TW.

.Jean Mania i Myle"e Demon lll"cot.

his(()('joj Kielc test rozdział 2-MQzon)' z dziejami stocj.ołwjqce-
go tuklJ przed Ił wojoną świ<Jl\lowq .. Pułk.'lI P~ leg. WP.
Tr'OC)'Cja puł\cu sięg<l lot pierwszej wojny, gd), po wyOooze~'och 5ierpn~h 191-4 row - mo.rs'l
I K<ldrowej
do Kiek: rozpoczę!Jo twol"lzeoe Legionów Pol s.k ,ch.
15 lipca 1915 rok'll ś-Meżo zorgo.nitzO'NOlOy .. Pułk Piechoty le..
g ionowej wyorus.zył n.o frONt. Kilko d,ni późn·iej . w cięikkh bojclcła
pod Mojoon-em BorzecOON5;kim żo~n,;erlZ.Et przewił chnze6t ogn·iowy.
M iej sca.. które 00 zOWSoZe poź<l6toly w po,mięci wolozqcych w ~
Iw żołnierzy i oficerów, bo Jo.s.tków, Brze ś ć noo BU9:eom, K~, KOSoZ)"SoZcze, Kosti>uchnÓW'ko, osłOt1'O mOO'S-"!>u na Stochoo'li e ()I'O!l Bo.ro.-

W

CZY na zawsze!

C

Ił

dzywcjennych
zapomniano
o
tym potworze. Ale zaraz
po
drugiej wojnie światowej po.stać odżyła w dwóch filmach
ki.nowych ,.Fa-ntomas" (1947)
w reżyserii
.J_D
Sadla _ i
"Fant()(JJ a15 «Xltre
Fantomas"
(1949) Varlaaya. Oba obrazy nie
spotkały się jednak z zainteresowaniem publi~zności i wydawało się, iż monstrum zniknęło
na zawsze z ekranów.
Na początku lat s ..eUcbie '-tych nIeprawdopodobne
wręc:s
powocbenie zaczęły odno.i" na
Zacłrodzie ' filmy
li .uperacentem
Jamesem Hondem, który PfJliłu
giwał
się ' Iant-astyeznymi
POJazdami, urządzeniami I bronł4- Tę
falę
"bondomanil"
tnteligentnle
wykorzystaJ
francuski
re:tyser
ANDRE HUNEBELLE, kUlry specjalizowaJ sio: poprzednio w filmach sensacyjnych oraz obrn-

•

(cyt. za "Cillem,a el", ll!'
55): "Wraz:& Fantomasem "e
llteratary
tri n mfalnie
wkrcrczyła
zbrodnja.
Pedezu
32
miesięcy pomiędzy rekiem UU
a 191ł Franeja kąpała !)ię w
wannie pełnej krwi. ... _rcii
m_rdent... .wianych pen.rym
.r.kiem Fant_masa .kryter;e
JICId esarn~ peleryu~_
Za 15
_tym .... -kAidy m.cł snaleść
w kiosk. .w-M ler;endę, ... -kładce e krZYc:'Z~eych barwach.
Dwa
lata
peinjeJ
zbrednia.
ktirej nie wyatarczał sbyt .arJroniezeny
krU
literahary.
wkreesyła na ekrany".
Talii
biel;
wypa.cUtów
lat"oina było przewidzieć. Nie
&darzyło się bowiem, ~y ciHlU\ey się zawrotnym powodzeniem
"'hatu ~rukowycłl zeszyt6w ..le
_intereso....aJ filmowe6w. W ten
IJP.".ób
postanowił
wykorzystać
Pallłemua .
doś.... iadCllony
jat
Wówczas rełyser LOUIS I'EUlLLAnE (117. -1!!5) , ktory uczylI.ał pracę uwodowa 04 dzle":.Illka",,~wa, ..potem
był
antorem
.~narhuzy, a od roku l~ lItalU\ł u
kamer~ Dzisiaj
Jest OD
uwaŻAny za twóreę filmu seryjnego - na k.IIltadzlesląt lat przed
pierwszymi pro~mami telewizyJnymi! W rokn l!U Feuil1ade
uealizował pierwsu
serial filmowy realistyc:zn" opowieś"
pt. .,Takle Jest iyc:ie". W latach
nu - UH podbiJ ' publicznoś"
seri" plędu film6w o Fantomasie (potem był autorem taktcb
aeril filmowych, Jak ~Wampi.ry",
,..JudeI", ..Powrót Snder.a"l- Pol17c:zegóJne odcin1d Jantomasa"
nrezentowane były wtchom eo
tytJ:zIed, a kaMy koAaył się pa-

"'0

Te rzeczy .
pierw dzieci przt'z dh,gic Jat. p1'%eukadzajq w .eksie .woim. rodzicom..
Potem r~ce - cizieciom. Po cirodze
je8t taki okres. kiedł! oba pokolenia PT2!ukadzajq .obie wzajemnie. O ile dokuClltWOIĆ i "ietoler_c;ę cizieci mama wyUum4CZIIĆ ich wiekiem, o tllle w pr.%lIP4dku rodzic6w je!t to okolicznoić recu; ob-ciqiojqca.
Aczkolwiek 8 p'lIchologicznego p.nkt. widzenia ich po.towo jest zrozumiała, to 111
ocenie pozostaje
przu_jmniej kontrower'lIina, jełli nie całkiem "agannCl,
Sek. jest, a rClczej powinie" OllĆ, za;~
ciem dla lud2i dorodllcn.
To %1Iaczl/, ze
moma go uprawiać 1'ławet w ba,.dzo mloalim wieku, ale _
własnq odpowiedzial1WlŚĆ. To pode;icie dominuje w obl/czajach
wieI" lud6w, gdzie
z.awo,.cie małżemtwa
je" ;ednOZ1łGCZfłe z uzu.koniem pełni prClW
w danej ~ołeczności. OczllwUcie, praktyka
jest takCl, że biorq .ię do tllch neczu ludzie
zupełnie niedojrzali P'lIchicznie i społecz
nie, 1.11 wiek. od pięt_.tu do ... 'rzudzie.tu
i więcej lat. Wiek nie zawsze jut wu,tarczajqcą
cezU'Tą.
Najczę.tua
reakcja rQdzic6w wl/raża .ię 1.11 .tanowisku: .. Bier=eaz
się za te 7'ZeczlI?! Przecież nie jesteś do,.osłU (dorosła) i do;rzały(aY'. Ja bl/m optował za reClkcjq: "Bierzesz Iię ZCl te rzeczl/?!
A więc jesteś dorosłllfa) i munsz bllĆ odpowiedzialny( a)",
Moma z latwo-iciq prZlltoczllĆ mlUę ar"ument6w dla którllch młodzi ludzie nie powinni się zajmować .eklem - i pa'-ę, dlaczego powinni. Moma, choć z trudem, upiltaować
młodych
przed
podejmowaniem

W

To wlZJi.tko rozsądnll człowiek ,-oz.m;'
ale nie
_Ż1ł4 łtIł
je.li .ię tam ;1łi za- i aam fiawet na uŻlltek ifj"lIch pówtarzo;
A salęga atę _ "ie tule a poru:zept. cde bieTZe go cholera, gdll widzi, jak je~
gai_a.. 8Ugo wpł"w. CltoczCfiia.. .iewłalci- własne dziecko brnie w AiebHpNezemtwci,
wllch lekt"r CZł! tilm6w - chCH! to W8ZI/-'- .k"tkami którllch nie omieszka sił po'dzielU
ko po trochu td - łle Ql6umie a pnllczll" • rodzicami, pTZlIjemności zostatDiwazll .dIG
ftoturalfłllch. PTZł!rod& tok .al Z4prog'-4mo- .iebie. Niutetll, wydaje się. że ". to prz.wołG, że dojrzeWAjąc, eo następuje \D wie- "'Clmie "ie ma radu.
Pierwsze kroki w
k. Jot kilk.naatu, .tajeml/ atę .ieobojętni d01'oałllm życi" obfi tują we ",uelkw .tetOobec nk.u, tn6uńąc
j4k
_jdeUJcoh'ie;. bezpieczeństwa. Nie
tylko 10 .ekm, cd.
Staroi!»ieckie powiedzenie, że "czuje się wolę mało kto powstrzymuje dziecko przed poboż,," cio'o! ciobrze oddaje utotę sprawiI, dejmowaniem studiów, P,-aclI i innllc1ł 101''''
aktllumołci żllciowych. Seks "atomi .., trak•
'uje jak najgoTlzego diabla.
Takie rzeClU, jak uwiedzenie, porzuUBi ••
choroba, ciqia itp. mogq być i ezęato buwajq
.kutkiem pode jmowania aktl/wnofci seksualne; wzblIt młodllm wieku - choć i dopzałll wiek p'-zed tllm
nie chro"i. Naiwnolciq jest jednak sądzenie, że uda .ię tet7MI
zapobiec wrzaskiem i nudzeniem, o do tego
•
przeważnie
.prowadza .ię działalność zapobiegClwcza rodziców. W ogóle, gadanie tu
mało może.
Szczególnie w wieku, kiedy
S"ge",;e ai, podIuwanie młodzłe.łll ezll"- rodzice uzna;q .woje dzieci Z& uitDiadomil)"ości zaatępczllch, w rodzClju .po,-tu, tU'-lI.ek.ualnie, co przeważnie ft4ltępu;e Ul
"liki, zaintere.owaft naukowuch i społecz kilka lat po teh faktycznym uświadomieniu..
nych. W.zyatko to bardzo jnt pożllteczne, WllchotL.'U;e dzieci osobowość rodziców, ic"
lecz ft4iwnoiciq je" sqdzić, że dzięki tem" postawa i zachowanie, atmo.fer4 1D domu,
młody człowiek zapomni o seklłe. W .wo- piu. wiele innych czynników, na któ,-e rl)im czam brałem to wlZl/.tko ł pamiętam, dzice n ie mają wpływu.
że sporl wl/Tabia Jcondl/cję
o"ólnq, która
A ;dli już się przydarzy bieda, CZI/ zgola
raczej aprzll;a witalności, w tl/m sek,ualne;,
4 te pozoa.tałe czynności dajq ppczucie dl)- "ieszczęście, to człowiek mający prawo Irroslośc;'
uaktllwniajq wszech!t,.onnie, po- CZIIĆ na fachową pomoc spowiedników, lezwalaiq "awiqzywać wazelkie kontaktlI itp. karzy, adwokatów, tym bardziej może jej
Z kolei trzymanie młodzieŻ)l w domu rodzi oczekiwać od swoich bliskich, z właszcza "0tzw. złe myfli i pobudza wyobraźnię tli dzicótD. I przyzwoici ludzie, II takimi okakie7'unku "ie zatDsze uznawanym za 2d'-l)- %Uje się jednak większość Todziców, pomagatD1/. Naturll "ie udaje się więc ani stłamsić, ją jak mo"q i pot,.afiq.
ELS ( ..Omnipre....,
ani tym bardziej oszukać.
W8półŻllci4 płc:iow4lUO.
N"", Wl/bić 8 głoU>iI.
Iq"ł.

•
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,Warto wiedzieć, .:- ~oba'c~yć, .~o'~!~chać . '~_'-, VJ.a_r~o... · wie.d~ieć, zobaczyć, p'osłuchać
••

Piątek-sobola

-niedziela
!S-U-!1 listopaU
1983 r.
. , . . . . . . . .,

ty. . . . .

allAZllOII
l &.A.TAaZTNOII

....

wiekun - ZSRR. kol. L 12. g. III.
!'I.XI. "Glina. czy lajdak'" g. 8.45. ltl.30 i 111. Zestaw bajek
kol. g. 11. ..!mperium kontratakuje·' - g. 1Z i 14.15.
..S tu.d"jn e" - ~JT.XI. - "Nieumętn.
kobieta.. USA, koL
1. l . . g. 15._ l Ił.
Ulta " a~. ..Vatka Varia" ZSRft,
kol. 1. I I, a- 11. IT.X L - UMaw
N jek pol. C. U . " Su,,", " vn
klasy" - pel. be.. C. 14. .. Męt
e&p'" .iepotr l!ełJn"'" - ' pol. L
koj _

........ ik .. -

fr.

LIgi Arab-

KieJ .w Fezie (Maroko, u.kODllOIyIa się liaskie... po odrzuCIemu pnes Syrię audyjskieJ
kGmpromillo",eJ propozycji ure!:ulow.nia konfliktu bibkowacbe"aier;o.
l.t'K r. W wieku es lał
zmarł na raka wieloletni sekretarz !:eneralny ONZ. U TIulnt
(pnoedstawieiel BinDy).
U'n r. - W Greej; dGkcmane
wojsl<&wego zamachu stanu. w
wynikli którego obalono prezydenta .Jeorlosa Papadopulosa.
ust r. - Zmarł Gerard P1li.
lipe. francuski aktor UbGWY I
teatralny.
11115 r. - W. Brytania u.knpił. akcje TGwanyatwa Ita.....
Sueskiece I stala się je.. • ..
właścicielem.

1'1łS

r. - Abdy1lowar ostałnl
kriI Polski. Stalli ł w A~
PoGIatewald.
lSi1 r. Urodzll aię Lope
Felix
Ve!:•• dr.matur!: Itlsspailekf.

.e

r. -

W Ma!l.lll na Filiplnlezró ...... wai&ny
chianIe .....an "Uwijskl pr6bowal d"'ona~ zam.aebu na
papieśa, ....wł. VL Zam.cll ali remni_.
1łA r. ONZ przyjęła konwe!lcję .. nieprzedawnl"nlu bitlerowskich zbrodni wojennycb
I zbrodol przeclw"o ludzkołcl.
U61 r. - W NRD zmarł Arnold ZWell:. postępowy pls....
niemiecki.
1945 r. - W Paryłu odbył się
t
Mledzynarodowy
Kool:ł"....
Kobiet.
Załoion.
w6wezas

pa.,.-

SwiatowlI Dem.okratyCSll.ll
der.clę

Kobiet.

.,22 r. -

W

Eglpcłe

re-

odkryte

lP"ób Tutenchamona.
Ul! r. - Urodził się "Rugene
ten .... c... dramatul1t frauCWlkI
pochodzenia ntmu.tlsklego.
1155 r. - W
TUrcjt anad
Adam Mickiewicz.
lit! r. - Wracajllet! spod Moskwy woj~1<. napole.ńskle ponles", klęskę w błt~rte z wejsk.mI rOoSyjskimł peol Berezyo",

n.XL
ISłt r. otwarto kanał G0ple - Warta.
1M! r. - UJUerowska kołool

zacja zamejszczyzny. wybum
powstania zamejsklege.
tnS r. Zmarł Aleksander
Dumas (SYII'. pisarz fr.ncuskl.
Im r. - Ur&dzłI sle WIadysław Orło:a.. (wlałc. Franciszek
Smreczytiskl.. poeta l pow1eś
el_pisarz.
1'1'01

r. -

Urod.zU

się

g.

"Du15.

stn:eń).

MUZEA
•• NARODOW. ~PAł.AC" - plac
zamkowy - .•Wnętru pałacowe"
.. Galeria malarstwa ~lskjego" czynne .w ~odz. _Iti. ponleddatek IwIorek - nieczynne,
Muzeum prsy pl. Partyzantów
Wystawy stałe:
przyrodnicza I
broń w zbiorach Muzeum Narodowego w
KlelcacłL
Czasowe:
.;Najcennlejsse zakupy. dal")' I
znaleziska
lin_1M3".
Wzory
sztuld ludowej", "Człowiek epoId
looowcowe)"
czynne w
godz. lł-17. wtorld 10-11. poruedztałek l §rod.. nieczynne.
. _....

Lał

rGBlSA<ieg..

Andres

Celslus (CelsJus.q. astron ..m I
fizyk szwedzId.

Sak '.ycll
czynne w

Ił.

te-

Coda..
11-1.. wtorkL - nie-

_11. śrooa

czynne

.".

'11.

489-".

I. -

- -K
- ielce

l..

l...

APTEIU
O Y'l:UR NB: nr· 87-010
pl. Zw"clęstw_ T, nr 87-311 pL
Konatytucjl 5.
lNFORMACoIA Służby zdrowia
CJ:7Dna W godzinacb _11. W
sobole
teL !l1-ZT. InformacJa o usługach - 2lF5-ł5.
TELEFONY: Strat Potarna ....
Pogotowie Ratunkowe t9t. Pogotowie . Energetyczne _ . Radom 111.
Komeon
MO 251-Sl, PogtKowte
MUlcy1ne lin. Pomoc: drogow_ Mł.
POSTO.JE TAK.SOW"RIt: uUca
Grodzka- 1D-5!. pla~ Konstytucji
Il!Io-It, Dworzec PKP !ItI-II. ulIee
Zwirkl ł Wlgury 418-la.

_!I.

"ao-antie."

~!'I.JCI.

.. Kaskader z przypadku" - USA.
kol. l. 18. g. Ił. il.U. 14.U. 11
I lt.3I.
.. Moskw"" - ~U.XI. - ..Glina. czy łajdak" - fr. pan. koł.
I. II. g. 1.45, l3 l l'. "Imperium
kontratakuje" - USA. pan. kol.
L 11. g. 1'.«1 ł 1'.30. .'piraci XX

~.XI.

.Jana

ER 231'

10

" Wiprna

żona"

-

g. 15.30. 17.30 i 19.3(1.

fr.

kol. L

..WelDoś~" - ~:rJ'.XL ..0kupacja w ,. obrazach" - Jug.
PK.. koL LII. g. 17 l tt. .,Nle
chcę b,.ć dorosły" ZSRR. pan.
kol. dub. bo., g . 15. !'I.XI. - d0datkowo - "Wilia. Masz. I morska plecbota" - ZSRR, koL dub.
bo., g. ll.
.. Metalowiec'" ~ZT.KI.
.. Miasto kobiet" - wł. kol. L l ••
g . 16.31 ł II. n.XI. - dooatlrowo
- poranek dla dzleci - g. 11.
APTEKA DTZURNA,: nr 29-łłł
ul. Apteczna T•
POSTOoIE TAKS()WBKI D ........
rzec Gł6wny PKP 7010. osiedle
Mlllą

-

!2-ł4.

Starachowice

16.50

Piątek
PIlOGRAlI LOIlALNlf
· 1"_
Dsiennik n .ll · PioIIeDka
tyg odnia lT.15 W luclowyełl r "",,"
m a c ll lT." "Dok IId pł,.n ie ..
k." aUd.
A.
rt"broW1lkiec.

.....ltotnll<" !S.XI. - ..Księt
niczka na "achu" - ZSRR. koL
00.. g. 15. ,.ocalenie" - pol. kol.
ł. 15. g. tł... ..Agoni..... ~RR.
pan. kol. l . . II. g. 18.39. !S.XI. .. Rozkaz. prl'ekroczyć "a nicę" ZSRR. pan. kol. l . Ił. g. 15 l
1'.40. ..Agonia" g. 11.39. ZT.XL
••KOIIłandOlll. z NaWJrony" ang. pan. kol. I. 15, g. 15. 17 l łI.
.,star" !5.XI.
"Klejnot
wolnego aumlenia" - pol. l . l ••
g. 15. 1T I 19. !&-ZT.XI. - ..Ucieczka z Nowej!(o Jorku" - USA.
l. 11. g. 15, l' I l' n .XI. - d ....
datkowo .,Czarna kura"
ZSRR, bO.. g . H .

53-l

53-80.

r_

Polak. muz)l'ł<. młodaiełe_
(. tereo) l . ..
PowtlKb s _
go a rchiwu m : .. Kurier" -

.\141.

V.

Smożew,*iej-W ój elkiewiez
S krót dziennika l ~ka

I I ..

. . po1Je' .. anie •

TELEWIZJA
Pi2ttek -

~5.XL

16.1J5 NURT
16.515 Program dinia _
a.nMnow.ao.y
..~ ~
ki"
16.00 Ob
młodoych
wtiz6I1r.
ElocY'~ TDC Ito6lIDOIS

.

ljJ.30 Dla dzieci:

~ &

P ....

lDracJ'Ol"
17.00 D?Ji.e n.1IIiIII:

l'1.16

_Renciści ~ - . mo.
ją czasu" (4 i 5) ,.Re.UT
mat~"

,..Pt.ama

ooooc....

_

&eftoat obycE. NRD
18..05 Kodoeb Ikogowy -

Go-

diz.i-n.a "~..
UI.lO ~ "finy
18.40 RolRic!le ~
Uł.!Jt DobrMłoOC
_
19.00 ~t.a& ł!iImooIwy
18 30 Dr.oioeoIlik

ZO.!» ..Mooi.1ior

ZO.030.,Miłość

Nądoow,..

mię<ky

kOOlJłam'

t-ilm

taD.

&

miłionów: MaRozePńs!ti.ego

Z5.XI.

P OGRAlI I
6.00 TTR, chemia, s. I
6.30 TTR, biologia. .. I
7.00 TTR, fi"zyka. .. ID: Fale
elektromagnetycz:ne - cz. !
'1.3& TTR, biologia. I. III: Mechanizm i przebIeg procesu eWOlucji
8.Z5 ••Tydzień na działce"
8.55 Program dnia oraz film
aLim. ..Oto Shadok:i"
9.00 "Sobótka" oraz film r; serii ..Czterej pancerni ł
pies" - .. Zakład o mlerć"
10.30 Historia dramatu polskiego: C . K . Norwid .. Pier. ieó wielkiej damy"
l!.aIi TV k()ll.Cen życzeń - dla
honorowych krwiodawców
12.55 ,.zdrowie" - progr. wojsk.
13.25 Poradnik rOlniczy I
13.55 •
Polski rodem" - ma,:
polonijn,
14.20 ·"W świecie ciszy"
14.40 ..Jaru w Pol ~"e" film
dok.
".20 Dziennik
15.35 Filmy: Ch. ChapUna: "Włó
częga". "Charlie Iderowruki1mt działu". "Charlie ł
hrabia"
17.05 "Aut" - mag. rep.
17.48 ..Trybuna sejmowa"
18.10 Progr m lokalnJ'
18.40 Rolc.icze nn:mowy
18.50 Dobranoc
19.00 TV lista przebojów
19.30 Dziennik
20.15 ..Portret!:ony rt;rsty"
radz. film psych.
21.45 Dziennik
22.05 Wiadomości
portowe
22.15 ••Z wsze po 22"
22.45 Kino nocne: •.NashwiUe"
- fIlm USA
PROGRAM fi

KIN'A
•• Rutnik.... -

dzictw .."

!5--!'T.Xr. -

..Dzie-

ang. koL 1. 18. g.
..Poł6w
W mętnej
wodzie" - jUg kol. l. 15, g. 15. II.
ZT.XI. dodatkowo zestaw
bilet< kol. g. 11.
"Zorza" - !5-:rJ'.XC. •.Męt
cz]r!:n z białvm goździkiem" szwet1zki. L li. g . 15 i II. ZT,XI.
dodałk..wo zestaw bajek,
pol. koL g. 11.
17.31 i

-

19.30.

APTEKA O'yZURNA: nr !t-ł'Tl.
ul. Słarokunowska In.
POSTO.JI!: TAKS()WEK: pl. Wolności
537-12.
uL Sienkiewicza
515-73.

UWi\GA: Za ewentu a lne ,zmian" .. prn~ramle kin, redakcja
nie odpowiada.

.

..

r!
~

czyli
jak
&karb
nie pal - wni<x-

I

O

8.45. 9.15, 9.45 NURT
9.00 Pr miera
w
.. Dwójce":
..PQrtret ' żony ar-tysty"
ra& . film psyclL
U .40 Sobota
w
.. Dwójce"
Cl:.vm żyje kraj?
U.50 Ola dzi,eci : "Wy pa &kacbów" (!) - film radz.
13.00 MlStr ostwa Polski w badmio.tollle
13.25 ..p()wst w3łłie człGwWka"
(8) •..P06zu.k.i.wanie energ.i" ang. io:lm dok.
1ł . 15 .. Goc ca Linia" ekspres
rep(}cteców TV
14.45 ••W ideoteka"
muzyka

u-

CSRS
~.OI TV" k l ue &aCMwJ'
1. . . D&ie_jk (41.a a.te.t,1ią'"
cy c h •
lG.li Koek\łl"S - rep.
! 1.1i Muzyka . a zamka W' 1_
romierz,.cacR
!1.30 Tydzieli w polityce
! 1.40 K i.no dorosł)r:"ch: "pMlH! na
zamku VaUa.... (6 os\.):
•• Dzieck o miłości" - film
f r aN:.
!Z.48 Kooc: jubileuszow7 Orkiestry PRiTV w Pomaniu
pod dyr. Agnieszki DuczmaI

Niedziela -

publ ic.

http://sbc.wbp.kielce.pl

27 .XI.

P ROGRAM I
6.00 TTR Fizyka. I\. III
6.30 TTR Biologia, s. m
'1.00 TTR
Wiedza
nasZ4

'.45

szauą

NowoczesnoŚĆ

w

domu

l

zagrodzie

8.15 "Tydzień" mag. rolo.
8.55 Program dnia oraz film
anim. uOto Shadoki"
9.00 DLa młodych widzów: .,Teleranelt" oraz film r; serII
"3 plus jedna- ,.powrót"
10.28 ..Ant.eł:a"
10.45 ..Dzieje
Earoków" (3ł . "Alhambra"
frane..oozp. serial dok.
11.35 "Siedem anten"
l!.3:i TV koncert życzeń
1S.~ ..Wieża odów
franc.
film dok.
13.45 "Kraj za miastem"
14.15 TV teatr dla dzieci: "Przygody podróżnika
Pipsa15.00 Od melodii do melodii
15.15 Dziennik
15.30 Losowanie Dui:ego Lotka
15.45 "Z różą wiatrów w herbie"
16.30 ••Gentleman
tramp"
film tab. USA
17.45 ..Saga rodu strażackiego'"
film dok.
18.65 Magazyn sportowy
19.00 Wieczorynka
19.30 Dziel:.nik i mag. ..Swlaf!'"
20.15 ..Blisko. coraz bliżej" ~ (1Ił
..Obcy wśród swoich1914 rok" - seri l TP
21.45 Fantastyka:
Gwiezdn.
wojnJ'
22.25 Sportowa niedziela
PROGRAK fi
8.15 Premiera
w
.. Dwójce":
"Blli:ko. coraz bliżej" (1Ił
..Ołx:y wieM
woich1914 rok" - serial TP (dla
nieslyszących)

9.40 .. Cl:as reformy
10.30 Niedziela w "Dwójce" Czym i:yje knj?
10.50 ..Goc1zjna dla zdrowia"
11.50 Południowy koncert: Wielkie inteł"pcetacje
L Ojstracha
12.25 Finały Międzynar. MP ..
badmintonie
12.55 .. Niedziela w._" progI!,
public.
13.35 ..Historia muzyki rozrywkowej'" (9): "Swing"
14.25 Zapcoszeoie
do
teatrm
"VVesele ~gara"
14.55 "Verdi" (9) ••Stary czar&dziej" - wł. ..erial biogr.
16.05 Klub Kibica eliminacje PP w piłce I:.ożnej
16.50 "Jutro
poniedziałek"
mag.
17.20 Cze:ika
uita impresja
11 Czech06łewacji
17,30 Grabiei:cy kultury
1800 Wywiady I. Dziedzic: prol.

B.

Szczygieł

scenie II Rzec2IYpos•.Nadzieje l złu
dzenia" (4)
Gra Di.xe ·Lovers
Dziel:.nik i m g , •.swiat"
(dla niesłyszących)
Konc. Orko Ak demiclriej
Filharmonii
Leningradzkiej (Z)
Moskiewska łyżwa pekaZ)' najlep zych
Wielkie filmy małego e kranu : ooNA)dłuższa wojna
nowoczesnej Europy (9) .. Aus rotten" - serial hist.
'rP
O kondycji a rty ty : ..S pet kaLie z T. Kan t orem"

18.30 Na

poLitej~

19.00
19.30
20.15

21.10
21.40

młodziemwa

15.15 " Pal aie pal. ale nie
truj innyc h" (1)
15.30 •. S wl3 dkowie··
progr.

."Pal -

ki" (2)
16 .1 Magaz}'1l kibiców
1'1.08 ~ po ~j Prad%e
r UI ,,Mówić - Ilte IDÓw ić" ił
szpita laclI
otwmyc •
dnwi
. 18.01 ,.I"I-aw_ r ocbu" (Qt - ..
pade k"
seri.al
til. .

11 .•

.z

Ostro iec

18,

;....

łatwo ukraść

Sobota -

Koclla.D09Skieg,.

.. Przyjaźń" ~ XI. ..Prognoza ~~ody" - pol. kol. L 15.
g . IS.lO. 17,34 i 19.30 . !S--r7.XI.

' ..

15.55 ..Pw:wanie" -

l~

"PrZY.Iacieł
wesołego<
K. Ma~kiego -

I 1'1 Je.

• _~ .,._'

!!. ~
33.M Gakria 36

Skarżysko

1 n"

"Bałtyk" !5..XI. uKomandoo;i zNawaron)'" ang. paD.
kol. l. 15, g. 14.31 i 17. "lMl rok~
- USA. pan. kot. L 15. g. 1t i
U .W. __ ZT.XI. - "Trope.n tygry.... ZSRR, koL bo.. g. ' .31.
.• Komandosl z Nawarony" g.
14.U l 17. ,,1941 rok" g. lZ

.".

CSRS

APTEKA Dv;2uRNA: nr 29-075.
ul. Stamca- I
POSTOJE TAKS()WEK: telefo-

diabla" g . 17. M.XI. - ••Wspoonnleru.~~ A.
Arbuzowa. g. 1.. ZT.KI. - .,PrzyJaciel wesołego diabła" - g Ił.
Scena Inicjatyw ,.Szczęi;liwe
wydarzenie" S . )(.rożka.
g. 11
(premiera).
KINA

:a,

des7JC!U"

TEATR POWSZECHNI
im.

Im. S. żeromskiet:o - ~2S,XI.
.. Kordlan i cham'· - g. II.
!'I.XL - ..Odprawa posłów "eckicb" - g. 18-. Muzeum - sala
portretowa.

• ...........

uL

R dom

TEATR

.

"PokoleAie" - 2:>-Z6.xI. - • .Lęk
USA, kol. L 15,
g. 9. 11 i ll. ..Anna Karenina"
- ZSRR, pan. kol. l. 15. g. 15.30
i 18. ZT.xI. - zestaw bajek poL
kol. g. l. . U i 1,. ,,Lęk wyllOkoW" - g. 13 l 11. " Woj_
światów" pel. koL. 1.
a17 i 1t .
" ReI" _!l.XI.
" Bai"
o .JamJ'lll . Sokole" ZS RR. be..
g. I I l . .. . ..Bli8kie s pot kania
tr:ucieco .topnia" - USA. L U,
g. 11.. i II . ..Viole tte i I'r a . .... ła.. - łr . L II. C. l7.M i tł .• .·
IT.XI. ,.Ba śa a .lasnym Soko le" g . , ._ , l J l ts. "Na pad
pod eł>oink,,'" I inne :ł>ajld JOOł.
g. 11. ..Błłakle apotkenl. tn:",,*go atopru." - c. 15. ,:Odwet" pol. I. l' , g. 17._ i l'.M.
.. Od.,o"" ~!'I.XI. " Podarunek
Czarnego
Ksi."ta" baśń
radz. kol.
bo.,
g. 15.Je.
,,s,,..a ..a Kramerów"
USA,
kol. l. 15, C.
I l'.Je. ZT.XI.
dodatkowo zestaw bajek.
poL - g. 11.
.,Walter" - !lI.XI.
..Kiedy
będzie
ślub" ZSRR, l. 15. _
.. Dziewczyna i Gr.nd" - ZSRR.l. lZ. Godziny IP"Y ts l II.
_!'I.XI.
,.Dziewczyna
I
Grand" i ,.Kapelusz" ZSRR.
l. 15. Godziny gry - 1. Ił•.
!'I.XI. - dodatkowo - .,.Jak Iwanuszka szukał cudu- ZSRR.
bo., g. n .

He.ryka
Oleczynne.

APT"RIU oy;2uaNII nr .....
Buczka n/la, ~nr . . . . uL
Slenldewicz. 15.
Por.dnie dyłuru.jllce: dla dzieci
l dorosłych
ul.
Pocleszka 11
(Prz.ychodnia Rejonowa) w godz.
17-11. w niedzielę _14. Stomatologiczna uL Pocieszka 11 W
godz.. 1'1-11. Od god%. , W nle- '
dzielę · do T do poniedziałku.
W
każdą . . botę czJ'Ułle są w
godzinacb 00 • do 14 następujące
przychodnie rejonowe z gabinetami ogólnymi dziecięcymi zabiegowym
oraz
stomatologicznym.
Przycbodnia
Rejonowa
nr J - uL Pocieszka U. nr ł uL Zelazna 38. nr • - ul. P ....
morska &1 I nr I - ul. Lecba •.
Gabinety specjalistyczne - dermatologiczny - przy ul. Buczka 4. laryngologiczny.
ginekol....
giczny I chirurgiczny - przy uL
WesoleJ 52.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 9t9. Pogotowie Milicyjne H7. Pogotowie
WSW Ua-~. Strat Potarna tlili.
Pomoc drogowa 911. Pogotowie
Elektryczne Klelce .- MIa5to .,1,
Kielce - Teren m, Pogotowie
wodnokanalizaeyjne- 5411-1.1, PoC%towe Inf. o usługacb
Rotet
Centralny 525-U. Informacja kolejowa 931. Pogotowie wod.-kan.,
c.o.. diwigowe. elektryczne SM
51..U.
Pogotowie
gazowe
teŁ ....»-tł. Pogotowie wod.-kan ••
c.o.. elektryczne RPGJ\I - CZynne W godz. T-U. teL Sl-16-47.
Ośrodek Informacji Usług WUSP
teL 45"f-U.
POSTO.JB TAKSOW1!:K: Dworzec PKP - 62!1-!3. Tal<ll6wkl bagarowe - ul. ArmU Czerwonej

~ *-.~."S_

_"'_

wysokości"

.uselllll

Siea.kle .. icaa -

2LXL
lt1e

15.

Galeria BWA .,PI;'nle.,... III.
Leśn. , nieczynn •.
Galeri. Fotografiki - uL Rew.
P.tdzler.lkow eJ la - e%J'Ułla w
godz. _17. Wystawa fotografiki
Marka Gerstmanna (Subprze-

Oblęg.rek:

nacll

l.

GALII . II:

Z5.XL

minaJn:yDl

__IT.JtI. -

koł.
uczuć"

tr. kol. l.
1' , C. 1T i l.. ZT.XI. dodatkowo - Zestaw bajek kol. g. 11.
,.Zuzan
i zauarowany ' pierś
cień·' NRD, kol . .g. IS.

.ie4aiełę

Sesja

___ .xI. -

lf I

WlBGILIU~ZO.

r. -

..Spopol. k ol. 1. II .

............ -

..PTzypł]<W'

W-'LBKIANOM

1Hl

0.

biec"

DELFINOlI
1 S YLWESTR O M

I

_

II . g . 1T i M .

.tak.
w

•

f

I 22.50

e

..,c
•
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...
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C
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Kiedy porząd k
nad kieleckim zalewem?

-

•

Warto

Poniedziałek -

wiedzieć,

28.xI.

13.30 TTR, małema.t.,lI. I: Funk. cja liniowa
14.00 T'ffi, jęz. pol., II. I: 'l1rwałe wartcści literatury sta:roWlllkiej: łreooiowiecze,
odJ'OOzen~

15.25 NURT
15.55 Pr~am dnia waz film
anim. "oto Shadoki"
16.00 Dla
młodych
widzów:
,,zwierzyniec" oraz film
,,Jana % dżungli"
17.00 Dzioomik
17.15 Spotkanie % Jugosławią
lS.lo. Program lokalny .
18.40 R<llnicrA? I'oa.mowy
18.50 Dobra:n.oc
19.00 ,,Diagnoza" Problemy
żyw.nOŚoiow~ świat:"

19.3.0 Dziennik
20..00 Publicystyka
20.15 Teałlr TV: J. Dł"da ..Igraszki % diabłem"
21.50 DzienJlik
22.10 "Partyzant, który "płacze"
- jug. DOwela film.
23.00 Spotkanie % JUg<Jllławi4

Wtorek 6.00 TTR,

29.XL

mate.mat., II. J
6.30 TTR, jęz. pol., II. I
9.00 Jęz. polski, kI. V: M. Kc>oopnicka
9.30 Film
dla
n zmiany:
.,Brumłeles" - fdlm' obycz.
CSRIS .
11.00 Plastyka, kl. li: O białym
i CZ3il"nym rycer;z.u
12.50 Pla6tyka, kl. Ul: Z Sz. Kobylinskim llpotkanie nI
13.30 TT.R, hist«ia, s. ID: Wy·st.r:z.al .,Aurory"
14.00 T'I1R. matemat., II. ID:· Cią
,i rozhleżne do nieskoń
czoności. Gca.nica ni~łaś
dwa f~cji w punkcie
15.40 Program dn.ia oraz film
anim.. "OkI Shadoki"
15.45 Kwadrans :r. .,Artelem"
ULOO Dla .młodych widzów. A.kademia muzycz.na - ta-jemniaa «tusza czyli czarodziejskie skrzypce
16.30 Dla dzieci: "skakanka"
17.00 Dzi~nik
17.15 "Intersludio"
17.40. Czeskie polonica
18.10 Program lokalny
18.40 &lnicze roa.mowy
18.50. Dobranoc
18.55 Rc>zm. :r. amb. SFRJ w
Polsce, M. Maksicem
19.OS Poezja i polityka: Kulą,
pomarańczą,
wspomnieniem wsp6łcz. poezja

'.00 Prau - łecbnill:.a, &l. 11:
Montujemy dżwig
9.30 Fiam dla U :unioally: ,.l{ojaIk" "Bardzo n1ebe2pi~Ula gra"
11.55 Nauka
CI
c7lowieiku., kl.
VID: Oddychani4ł
]3.30 TTR, mech. rOł.n., ... ID
14.00 TTR, hodowla 2.wiJ!.n.," III
15.10 Pł'Clgram .ia ora2. film.anim. "Olo Shadoki"
15.15 "Rzemieślni4:y" __
]6.00 Dziennik
16.45 Dla młodych widzów: O
~e, o tobie,
nu
oraz film "Testa~nt suTego mi&trz.a"
1'1.ł5 ,,Patrol"
-.kolenie
woj8lI. i uw. w OBP
18.10 Prog;ram l4Jkalny
18.40 ROJnicze rOtllIDOWy
18.50 Dobranoo
•
19.00 "SolIda"
19.30 Dzjenn.ik
20 00 Publicystyk.a
20.15 ,,Kojak" "Barcko :at.bezpie4::zma ,1'a".
film
krym. USA

°

%1.10 JlrClgw. pubL
21.50 Dzieonik
22.10 "Pegaz"

Piątek

II.

9.00
9.30

11.55
12.30
13.30
14.00
15.25
15.55

16.00
16.30
17.00
17.15
17.30

18.00
18.10
18.40
18.50
19.0.5

HI.3D
20.00
20.15
21.45
22.0,:;

dla
n J:mia.ny:
,,Pierwsza wyplata"
11.00 Wokół nas, k1. J.-.n: Co
SI.3D Film

n815 łączy?

11.55 Geogndia, kl. VIl1: Bra:r.ylia
12.50 Wok61 iI'WUI: Kto ty jeflten
13.30 TTR, chemia, II. 1: Budowa atomu
14.00 T'I1R, fizy'ka, L J; P.raea
l energia. Moc
15.25 NURT
15.55 PrOłl'Tam dnia oraz film
8I1im. "oto Shadoki"
16.00 Dla m10dych widzów: FA..
ł:yklopedia TDC
UI.30 Dla przedszkolak6w: ..Pilt-

tek z

Pa~acym"

17.00 Dziennik
17.15 "Cz.arny kot.. - wę,. ~
fjlm.
18.05 Aktualności Agencjl ~
tel"
18.10 Program lokalny
18.40 &Jnicze rozmowy
lS.50 Dobranoc
19.00 Reportaż filmowy
19.30 Dziennik
20.00 Monitor rządowy
20.30 FiJm
TV
na
świecie:
,,Pierwsza
wypłata"
fr.anc. film spcl.-obyc~
~1.30 Bogata
:r.iemia prOCI'.
public.
22.00 Dziennik
22.20. ,,san Remo 83" li e2:.
kOllc. Festiwalu P!oosen1U
Włoskiej

Za ewentualne Dniany
pro«ramle TV
redakeja
odpowiada.

ID
Fjzyka, kl. VI; Kiedy upadnie Knywa Wieża
Film dla n unJ-aIly: ,,znaki :wdiaku" pol. dramat Jl6ych.
Historia., kL V : Złoty wieok
Aten
"Czas refo.rmy"
TTR, mech. roln., l. I
TTR, hodowla zwierz., S. I
NURT
Program dilia oraz film
anim. "Oto Shadoki"
"Krąg" mag. harcerzy
Dla dzieci: "Tiok-Tak"
Dziennik
Losowa.nie Express Lolka
i Małego Lotka
Sprawy
międzynarodowe:
Teheran
"Człowiek dla człowieka"
- Dekada krwiodawstwa
Prog.ram Iokamy
Rolnicze rozmowy
Dobranoc
ReportiK rumowy
Dziennik
Publicystyka
,,znaki
zooia'ku"
pol.
d·ramat psych.
DzienJlik
Suwalskie pod lupą - pr.
S.

NIE SIEDZ W DOMUI
W

1.XD.

niedzielę

(2" bm.) wyruua

• Kiele kolejna piesza wyp~wa
• cykla ,,Jesienne wędrówki".
Tym razem trasa bętbie wiodła
"Do iródeł Nidy".
Wssysq
chęlni moc~ .potkae .ię II prsewodnikiem PTTK na przystanku MPK przy al. IX Wieków
Kiele o «odz. 10.00 (odjazd aut.obusu do M~chocie o Codz. 1'.11).
WYCIĄG I LOJlt)WISKO
ZAPRASZA.JĄ

Spadł

progl'.

6.00 TTR, medl. roln., I. I
6.30 TTR, hooowla zwierz., s,. I
8.10 przy9Jl.
obr.:
PrZedSięwzięcia obrony cywiMlej

w

.ue

Proponujemy •.•

1ilm.-pu~.

Czwartek -

nI

DOKONCZENm ZE 8 TR. 1

S7.e nie zmienia. UdaHmny &i~
wi«:c do Wydziału Gospodarki
Terenowej i Ochrooy Srooowiska Urzędu Miejlskie.g(). Tam
oowiedzieliśmy s~, że:
Koncepeja przedsławiona

Da .
makiecie, owszem. W!lpaniala,
leca nie na ch'isiejsse NaIIY.
Załoienie jest więc takie, aby
nie stawiał obecnie iac1:nych
obiektów kubaturowych, • __
granicll.y4) się do maksymalne'o wykonystlUJia naturalnej
nriby tercnn: umocnił linię
.negową, okntałłował Ikarpy, wykonae alejki spacea-owe,
posadsK drzewa i krzewy. 0praeGwame rozwi:pań teehnk.nych
.Iecono
autorom
koncepejj pnedstawionej na
makiecie.
Umowę % biurem
prOjektowym podpisallO
waierpniu, a termin wykonania
. .'aIoDO Da
kolliee aradnia
br. Niesłeł::r: WGTiOS eeCllia
P08ł4:P prae jako niesadew-alaJ:łey. muJ'o nadal lallSaje koneepc): ośrodka dla sporlu wyeaynowq-o: potksas ,dy ch d1Il o .wykle lIpors:.tdkowanie
terenu. Ponieważ
ma do-

me

~any

30.XI. -

2\35 "Televarl~te"
r02lr. TV CSRS

2.XIL

1.10 HiIJtoria, kI.. V: Nie t.y11lo
Wie.1iczka
8.00 Goografia, k1. "\'; L4ad7 I

palestyńska

6.00 TTR, hist.. S. ID
6.30 TTR, . matemat..

-

1.00 Tl'R, mech. rolo.. .. m
G.3O T'l1R, hodowla awiel'Z/lt.

19.30 DzieJllDik
20.00. Publicystyka
20.15 "Brumteles" - film obycz.
CSRS
21.45 Dziennik
22.OS Hana Zagorova zaprasza progIr . riJzr.
22.35 Zwyczaje
i
obrzędy:
"Wróżby "Q Hondrasa"

Sroda -

zobaczyć,

J

iDU« i wYCl ..da na t..,
ie lIima Ną;oścftła się na dobre.
Ci, kt.rym me wysbz_aj_ tylk. paMry, .k .... ystać mo«.. II
otwadyeh jui kieledlieh obiektów spod.wych. W ..betę o
«odL l . ... rus:&a wycq« na Tele«ralie. Cena wja.:r.du - l. si.
ClIy~e iesł także lIZiuC2De lodowisk. .ny ul. Pieell.a. Oba
ołtiekty aaki.. d. WOSjR.
(lo)
Ilob NA WYSTA WĘ1
Itetruese
Skwarsyssem.e
TwirŃw Ku1tury
w Kielcach
lIaprasza na wysbwę lIIolIIIIIZ)'D oras wyrołl9w włekienaiozyeb,
IItóra będ2ie trwae od 26 do •
lisC.pada w Spółdzielni Praay
"Twóroześil" prsy
al. SJ=łSJde).
Wystawa eroylUUl będzioe w Cods.
locJs.. lI--l&.
'\.

re'~orter%y

:a.notowClli:
•
Na zapriJSzenie UczelniaLego Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu wojewoda radomski spotkał się
z grupą pracowników nauki i
IItudentami uczelni. Zapoznał
ałucha czy :r. węzłowymi problemami społeczno-gospodarczymi
wo.jewQdztwa
radomskiego ..
Stwierdził
m.m., że około 30
różnych

zakładów

przemysło

wych w br. n~e wykona planu, a
przyrost płac ~ stosunku do
wyda jLości pracy jest nadal duży. W niektórych zakładach prał:y wynagrodzenie wzrosło o 37
procent, natomiast wydajność
pracy tylko o 14 procent.
Słabym ogniwem regionu jest
nadal rolnictwo, którego wydajność podstawowych
zbóż z
jednego ha wynosi 22 kwintale.
Jest to o wiele za mało. JedLocześnie podkreślił duzy spadek skupu żywca.
Podczas spotkania poruszono
problemy i polrzeby radomskiej
uczelni, stwierdzając, że swą
działalność
naukowo-badawcz.1!
winna szerzej syn<:.hronizować
z przemysłem regionu i nie
tylko.
(wojwar)

Problematyka kukuralna
w prasie regionalnej
Wczora.j w kieleckim Klubie
MPIK odbyło się W6pcXDe po.iedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Naułti KW PZPR oraJ:
Rady Kultury miasla Kiek na
temat miejsca problematyki kulturalnej w reg-ionalnych środ
kach. masowej informacji. W obradał:h ucz.esł.nicz.ył
sekrelam
KW PZPR, Eu«eruass Cl.eh.ó.
Podc~ otywionej dyskusji starano się uzgodnić poglądy ~e
z.enlowane przez przedtitawieleIł środowisk twócC7.Ył:h i d7.ienni.karzy. Zwracano uwałę
n.a
poWzebę bacZlIlijejsa.ego
od notowywania przez środki przekaz.u
dOkonań kultury robotniczej
I
wiejskiej. Sporo miejsca
poświ~ 1mztaltow4lniu w społeczeństwie
etyki zawodowej,
:zaIintere60waniom pooblematyfk.ą
regionalną oraoz pe1niejsrzej informacji i puJ>li4:y5tyce na tematy %wiąrzan~ z rozwojem lru1tuJry w wojew~Je.
PowołaThO
specjaJ.n.ą kom1sj-:,
która opracuje wn.ia06kii d>Otył:zące ści&ejszej współpracy Śl"(j...

dowisk twórczych l 1rulturalnych ze śr-odoowiskiem dzienmlk.a.rslWn..

(wQ

nmentadi łeelmiesnej,
nie
m ina byłe reąoCl&~ jesieni..
obieeaByeh pr&e. Jak dobne
pójdzie, d piea-o • witNInlł cd
Dac1 salewem aię ruDy.
Poszliśmy więc &
Projekt<Jwo-Usługowego

DO&OBCZENU:
~

lei

Biura

~ l7lSRIR
nJięcia rw

atame

1

pczy której TOoZ.ISze.rz.anie IIIoOże przejŚĆ w ~ęs.7JC.1.anie.
Jakie prOCe6y bęóą prze-

w

ci~

roZJSz.e:rz.aj.ą

cym siA: wez.echświede? Zacz.ną powoli ga snąć gwia.z.dy.
Nasze Słońce
z.akończy
po
kiJJku miliardach lat swoją
działalność i za mieni s.i.ę
~'
białego
karla niewie&ą
stygnącą

Z iemi.

gwiaul~

wie-1ltośó

Gwi.udy ma.sywn.1ej-

prTLefkMJtałcą filię
supergęste gwiaz.dy

&Ze

aJbo .W

neutroail!bo
teQ: w czarne
d2.łury <Jbiełkty o nie<wyoDraealnie 6!iJnym polu grawiltacyjnym. Nie będą po-

n.owe,

wslawaJy

jUlż

Ilowe gwiazdy

powo<lu wyczerpywania lię
UlIsobów m8łterii. G wie.z.dD y
okres eM>l'UClii W'S7JeChświata
Ulikończy
się
po Ok. lOu
latach. Jest tt.o okre.. 10 tysięcy razy dihfiJszy Illit J.i.czy

%

obecnJ.e
kltyk-i

~.
GaJ.aZJłooaJGne II. mi1iar-dów

gwiazd z.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Cz.88l,ymil

T

UJl;rall.ę

~łJIw".

i

_efMJIC'lJI.Iria be&-

2JIl.8cz.nej ~

~ Ikunf~

Jeśli
gęstość
ma ter i.i je SIt
mała,
to będzie ona ~le
się rOZlSzenać.
Ostatnie badania wykazują. ie
średnia
gęs lOOt 1TlaJt.e.ri.i we wsz.echświe(;ie jest 3o.....kfOlm1e mniejsza 0<1 kryty<:~neó w ieLkości,

ważać

'Illi.,u.em

3IłIiIl€ÓW

Za

stanie ze
STR.

,

Ameryłi.ani!e n&e ~ n»ogIa
mieć lIo8da.iei., że iluroaó id! 1pcrlObeapiecamą
ftlIcloalW1ł
w
JJl'2.JlPQDIku
g,dytJy
~on
cbri.ai JlIIl&buiyt. 6i.ę ~ia1Al.
Ayol do EulJq)y
~-

Przedsię

ZE

~..

cr.asaAlbCtl.4

USA.

Jak widać, zagospo<larowanie zalewu nie spędza nikomu
snu z powiek.
COŚ się
tam
robi, coś się dłubie, ale wła
ściwie kto powinien odpowiadać za ten bałagan, bliżej nie
wiadomo. Wygląda na to, :be
kielecki zalew nie jest szansą
dla miejskiej rekreacji., a tylko jeszcze jednym kłopotem.
(lue)

DOKO~CZENlE

~1I/.1C7.a

lIlIIoędrz:y 6ytu.acją prud
~
ka.Qją .wych "ftU"Oralk>id" l po
jeQ ~owaillW.. W ltat;i~
glU tych raJdlz:ileddcll
II~
~ lilię 1.aki.e
te«-ytorialm

biorstwu Geodezji i Kartografii Czy jus wysialiśmy zlecenie? Zrobimy to w najbliż
szym aasie. PoAlady otnymamy lI.a jakieś Z-3 tygodnie,
rcnrysujemy projekt i zaniesiemy do zatwiermenia. TCI'min 31 grudnia br. nie zostanie w takiej sytuacji dotnymany. Jeśli się "spręiymy", to
zrobimy dokumentację na koniec marca 19114 1'. I to tyle w
tej sprawie • .

się

)edmo-

):1IOd.ejmje ~ lJo06UI-

a.alkn'&ie

~

tym lIa1eeeniom. opracowaliśmy koncepe): .,.nownie
na
podkJaiaeh ,eodezyjnyeh dostarczonych Bam pnez inwestora, c:zyli UnlłCł Miejski. 9
listopada odbyło się spotkanie, ale architek4
Da nas.
projekt ledwie ilpo;Zał.
Powiedział, se moie
co rozpa'nye dopiero wtedy, ,dy IlOstanie wykonany w opuciu o
odkłady z warstl'\ieami.
A
ich wykonanie musimy lami

Co

~

_ydl
s~
j~
wyd!. _
Stal Y ~

ilości .ieleai
Staaię
.odpo~owa4)

zlecić Okręgowemu

udl~

Rada.iIeIti

....,.~ IIWI

l

Iloia

sprowadza~c Ją de prosłych
u~eń rekrea yjnych I makraliśmy

RTB.

~~w~
sioe ~ );p'owJ\:lI. Fonaid!-

Inwe:itycji
Turys·tyc2ll'lych
i
s,portowyoh spytat 4) przyczyny opieszałości W opracowywaniu pojeJrtu wy.konawc2.ego. Odpowiedź brzmi ala. tak:
- Pnycsyny 8lt dwie: brak
podkładów lteoc1ezyjnych
Da
wal'Stwicach oras z:mi:aDa na
stanowisku architekta miej8kiego. Popn;edni po wniesieniu poprawek d naszej koncepeji satw-ierdaił ~,a my
Ba tej podstawie opraeowywaliamy projekt wykonawezy.
Nowy człowiek podważył wła
ściwie eałośe
Danej wizji
aymalnej

ZE

drz.iw-ami

pi~.
IL~
będ",
~ nikoeIo iIotn.e-gJO, j.a;II:

"o

lJlOOt!;U
tyH!:o

'WirulIly l'If4i ~
IW dlK>
~ ~Y"NY
~
W'ilonej &lkJ8nywn 1J1meol ~wt

:r.yjnym "The day
da.ie-ń IPÓmiEó").

a1te .... ("W

Je.t
IWA

(e icll una...v.vioetlUe.
1IWl~E':iJsa.e }et;t to,

DlIf}·iE(j berląloiee=.ym
JlJÓIejscem staJe f!Śę

flł.a,

iycia

ai

alU.aa.

t<i

~

nil62.& _ara Eu.rotpaI,
leży

Elurqpy, k1ti>ra.
~

i

~~

n•.
ae

mi.ęd'a.,.

j.etot

Qb..

~em

.at~ócam.ie tak wa,m,ym.,
te
1DIa 'W~liIwooQ, ~. parl;l>łylby
jąd«'owe gilowa- prrl.eIlO&.ZOIle
prz.etl "pershi.ngi
2" ł
,.tom.aharwkti", gId~y obema
,.a.imna wojna" pr~ IW ~
.,g0NlC'ł". NiIk1t <!!zU!iaj mile rwie,
CtLY', lLied'Y' jak d~rlie do

D4.e

rokowoo

w.Ll'lO\V1iemia

UIIlkoe-

~yc.h

poata,wll USA. ~
m.u, a lIiWialStl.CZa n.atn. Pd_
kom., nie jef;t (lbojętJne, -Y'
J)ClIdl,t8IW,..,
Ila jalkidl
qp.le.r.at
a.ię

ra.dwiedk.o--am~

doi·Bieg 'W l!P!"alWje og!I'4ł<D~a
,.eou.roralkdet", ilIdla ~ę kilOOyŚ 00.budowoać, czy nie. Ale imUfte
pidlruie tego wym.aoga..
Andropew określił wa"ulIIki w-.a.wienia tłialoca: prsywrócenie przez Zae}lód stanu
neny na płancllyinłe ją.i.ro
_ej • ~TesU pnM JI~ruflUl
dy3łokae;ii a.nurykańsll:idt ,.eur_akiet" (wówesal Z8łUl bę
dzie «otów prlIywririll sta.t-ue
Qao ante w tej tbiNm.ue
po
swojej at.ronłe) . .JM to w&rUnek prosty j loCiwny. Po trtNnie saoo.ec1niej pM-Fwbne
je8ł
otr'&eiwienie i reaai"m . .Jeśli ..
kaie aię, te i1eh nie sabrak.. ie,
nie wny_t1u. jest Jt'ueze 8Ib'a.EuII'QPY
~.

CCWle.

I

wszechświatem?
w

centlum będą Ill'Wpru.o~
Ro.2!pOCz.nie oS1~ ;Qjawilsko uciee-z:ki gv,.i.aul lo cenwalnych rejonów ga1a.ktyk
i zag~zanie czamyeh dz.iruT.
zanilkać.

6U.pe r.m.a.B!Y WIne

PQIWI5Ita ną

czarne drz.iJuxy pochłalloiające
:res7Jtki gwia2Ó. Proc~ «'()2.paoo galaktyk zakońc:z.y 5~
po 10 1' latach.
Kolejny etap, to
r~
.nie aię ID.aIteI'ii €,w.le2ldme-j.
Gwia7Jd:y i !planety prz.eiuwjał
cą tlię w fotony Ij fl~lI't!"mo.
Będą
ietnie~y
tyil!ko cz.a.rne
dziury, ale i one w k()ńcu
ulegną rozpaóowi. Nast;wi kolejny etap ist.nienia w8rZeChświata nia, kie<ły

era

promieliowa-

nie będcziE
ju!
praktyC7Jl'lie nic mał.eriaJllego.
Je<lnak as"brofi.zycy JII'YbI!st.rzegaiEl 'Przed popadaniem
w pesymi2nl. Zmieni 6ię 0braz świata, prz.e.staną d:z:iałat pe.wne procesy
1i.z.yc~

ale w procesie ewoirocji
gą powstat
zmieniające-

ac».

EO

IDO-

nowe ~
cad!koOwicie syto. (PAP)
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iłkarse !.ę cmU kieleckiej
Korony w połowie te&0 r~ka _bli
zde&Nldowaoi z eksłraklasy. 0beanie SIł . Da dObrej drodze
do awansu w sere&i pierwszoli&owcGw. Po
jesiennej
randzie, dru.l!:i~o fronta, Korona zajmuje miejsce lidera z 'punk łowił przewar:łl
mul nakroźniejszym rywalem,
Grunwaldem .
Rada
Sląska. O n.końm;onych rftr:rywkaeh i pracy zespołu
mówi jeco łren.er l"nWAIlD

Bokserzy Blekilnych

STRZĄBAł.A.

na liście
iędzynarodowa

M SM

Boksu,

wspólnie

Bokserską

- Plan ue-alizowany został
"fi 100 proce-ntach. Zakładaliśmy
%>dobycie 32-34 pkt.. udało się
i przekon.any jestem. że druży
n.a w przyszłym roku. znów za.gra VI pierwszej lidze.

Europie

nailepszvch

lekkośrednia

Federacja
z Komi-

-

ł.apietiew

Międzyna-

papierowa - Mustaiow (Buł
,aria), 5. Sakowski;
mus'UI Lesow
(Bulgaria)J
PO>1aka brak w pierwszej 10;
kogucia
Aleksandrow
(ZSRR), I . ZAPART;
p iórkowa - Nurkazow (ZSRR),
ł. K. Kosedowski;
lekka Czuprenski (Bułga
rl ..), 10. Kaczmarek;
lekkopółśre-duia
Puzovie
(.Jugosławia),
10. Piotrowski;
półśrednia
Bruno (Włoehy), brak zawodnika Polski;

-'>- Podczas spotkań prowadu_
my szcze-gółową obserwację zawodnika, jego udane akcje. błę
dy, strzały. fa.ule, a więc wS'Zyst\to co się dzieje na boisku'- N ..
koniec rundy analizujemy ! 0cen iamy każdego według przyjętej pUnktacji. Najwyższą notę w minionej rundzie
otrzymał bramkarz Latos, na
drugim miejscu znalazł się Zbi gniew Tłuozyński. który wyprzedził brata And.rzeja i Mone tę.
Oceny te pookrywają się z podstawowym
zestawieniem.
w
jakim występowała drużyna w
poje-dynkach
mistrzowskich . ...
Wyglądał on n.astę.pująeo: Latos
- Zb. Tłuczyński, Moneta, A.

Tłuc.zyński, Zięba, Orlińsk i
Przybyłik.

TENIS STOLOWY

• W Klelcach, w sobotę i niedzielę
rozegrany zostanie
Plię
!lzypaó8twowy mecz w akrobaę-ce
aportowej pomiędzy repre-RntacJami Polski i RFN. Zawody odbędą aię w hall widowiskowej
przy ul. Waligóry, pp~tek
w
sobotę i
niedzielę o
1łOdz. 1'1. Bilety nabywać można
W kasacłl hali przed
rozpoczę
eiem Imprezy. młodzież szkolna
ma wstęp wolny.

• W Radomiu w hall Beoni
rozegrany zostanie wojeWódzki
turniej klasyfikacyjny we wszystkich grupach wiekowych. Początek w sobotę o godz. lO, w niedzielę. o godz. '.30.

-

.

'Również .. Kielcach rozegrana
zostanie podobna impreza lecz
tylko w kategoriach mlodzieżo
wych. Sala SP 13 przy ul. Proatej, początek w sobotę l niedzielę o godz. 10.

1łIATKOWKA

KOSZYKOWKA

I LIGA. Siatkarki ' Radom1d podejm" dwa zespoły z wybrzeża

Gedanię

..

J

Spójnię

lI1ezmiernie

Gdańsk.

ważne

Będą

spotkania

dla drużyny radomskiej l jeśli
chce ona poprawić lokatę w tabeli to musi
odnieść
przynajmniej

jedno

zwycięstw o .

·

LIGA. Zespół męski Tęc:zy
Kielce
podejmuje we własnej
sali przy ul. Dzierżyńskiego rezerwy Stall Stalo..... Wola. NiedzIela, godz. 11.
m

Hala

PIŁKA RĘCZNA

"' "zrernbu" przy ul. Wernepa, 80-

· bota, godz. 18.30, niedziela godz.
12.

.

•

fi LIGA. Atrakcyjnie zapowiadaj" się .... ystępy zespOłu lidera
· CUrnyeh Radom z benIaminkiem
ujmującym
drugie mIejsce "tV
_bełt
drużyną
Grodziec Rędzin.
Sala przy Ul. Lubelskiej , sobota,
· godz. tł, niedziela godz. 10.

•

W Kielcach ... hali Budowla-

nyCh . pn:y uL .Jagiellońskiej - .
. ogólnopolski turniej piłki ręcz
nej dziewcząt. Udział biorą: AKS
Cborzów, Padwa Zamośt, Piolreovia, Swlt WoUca, bit ł Budowlani Kielce. ' Sobota godz..
10.30, niedziela godz_ '.30.

W. włOskiej m iejsc owości

•

· BormiG odbyła się druga konkureneja narciarskich zawodów
w slalomie gigancie mężczyw.
Impreza, która jest je-dną z o.tamiCh przed Pucharem Św la
ta, zakończyła się zwyc ' e«twem
Szwajcara Julena.

Sprintem
• W pierwszej rundzie halowego turnieju t€nisowego w
Caoberze Lendi pokonał Fitz&enida 1:6, 6:1, 6:2. McEnroe zwyciężył MeName 6 :1, - 6:l.
• W klas,yfikacji "Sportu" ,
PZLA najlepszą lekkoatletką
została Lucyna Kalek, natom iast
wśród mężczyzn Zdzisław

Hoff-

man.
• Piłkarze Kenii i Z imbabwe zmierzą się w finale pilkarakiego Pucharu Afryki.
(m)

EO
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Między

.
nami

drogi do I ligi
- Przed panem
nia ... n rundy.

pnYl!:ołowa

Z poc:ząt1dem
grudnia
wznawiamy
treningi, później
wyjazd na zgrupowanie w Zakopanem, gdzie zajęcia skoncentrowane będą na przygotowaniu !tondycyjnym. Na
początku n~wego
roK:li drużyna
jedzie do Innsbrucka na turniej,
w którym wystąpią m.in.. Jugosłowianie.
miejscowy da:ugo.ligowy 7A!6pół
]. k·i elczaninem
Janem Piotrowiczem i prawdopodobn ie reprezentacja Austrii.
W tym kraju występuje rów!lież były zawodnik
Korony,
Marek BosZlCzyk. Podczas tur-

Czy

młedzieti

robi

A

Fragment
najlepsze&o

- Je6t zróżniCQwany, druży
ny z czołówki nie ustępUją zespołom z dolnych rejonów ekstra,k:lasy. Niejednokrotnie
potw :erdza się to na różnych t\.llI"niejach, gdzie z ligowcami idą
"łeb w łeb" Korona najlepsze
spotkania rozegrała z Chrobrym Głogów
i rewanżowe z
Grun waJ.dem. najsłabsze , przegrane z opolską Gwa.rdią . Po!lom sędziowania
jest
także
tIoierówny, co ni e oznacza,
że
jest on stronniczy. Arbitrzy za
~rdzo

są

drobiazgi
a-kcje.

szczegółowi. gwiżdż ą
! często przeryw aj ą

---

Jest pan trenerem znanym
Dwu-

Korozespół

posadził

na tronie mistrza Polski. Czy sukces druży
ny jest potwierdzeniem rut elnej pracy szkoleni~wca.?

postępy?

apotkań n-~-owych?

-

Sląska

(Bil-

jak

. - Liczymy się z tym. Zbigniew ma praw ie pewne miei_
sce w repre:rentacji na igrzyska
w Los Angeles. Andrzej musi
wygrać rywalizację i też
ma.
szanse na wyjazd.
Wcześniej
wystąpi on w drug iej
drużynie
Da turnie-ju
w Tb:lisi
a w
. ze
s1;ycuUu praWdopodobnie
Zbyszkiem w Pucharze Świata.
w Szwecji. W przyszłości . duże
nanse dostania się do p ie rwszej kadry ma także Lat06. ro..
ąi.ący spore postępy.
świeci~ sportowym.
krotnie wprowadzał pau
nę do ekstraklasy,
a

- Poniżej możliwości
grał
B il&ki i Kromer, którego uspra.wiedliwia wcześniejsza kontuzja.
W ostatnich meczach
n~eź1e
pre-zen"towal -się Wołow i ec . pewne postępy
robi drugi bramkarz, Sow iński. Dobrą opinię ma
Stodl.lJski, a Swigoń i ' Przybylski to zawodnicy z przyszłością,
ale w spotka;niach
o punkty
często nie
wytrzymują
psychicznie. Podstawowym celem
jest przygotowauJe młodzieży
do przyszłej gry w Hdze.
Oka.zją jest m.in. występ w Pueharze Polski.
-

- Chodzą pOl!:łoski, że po ..
limpiad1Jie bracia
Tluozyńscy
wyjadą lU Zaehód.

W"

ski),

Na sportowych arenach
Alt&OBATYKA SPORTOWA

Jak pan _ i a swoieh pił

karzy!

(ZSRR), bez naszego zawodnika;
śroonia Mielnik
(ZSRR),
1. ŁAKOMIEC;
półciężka - Pa we! SKRZECZ;
ciężka Jacubkin
(ZSRR).
3. G. Sknecz;
superC iężka Darniani (WŁoehy), 10. Klass.
.
W opUblikowanej liście najlepszych pięściarzy na świe-cie
w kolejności wag
uplasowali
się: Sum
Kim (Korea Płd.),
Reyes
(Kuba),
Aleksandrow
(ZSRR), Gray (USA), Goire (Kuba), Sziszow (ZSRR),
Breland
(USA), Lapietiew (ZSRR), Mielnik
(ZSRR),
Kacza.nowski
(ZSRR), Jal!:ubkin (ZSRR); Damiani (Włochy).
• W Domi.nikanie za.kończy~
się
pięściarskie
mistrzostwa
świata juniorów. Najwi~ej zło
tych me-dali
wywalczyli
zawodnicy Kuby - 4, USA i Do-,
mini-kany po 3, oraz Portoryko
i Kanady po 1.
(opr. max)

1"Odowe-go Stowarzyszenia Dziennikarzyopublikowała listy naj1eP6'Zych pięściarzy w Europie
l świecie. W klasyfikacji Iłaj
lepszych
naszego -l!:ontynentu
znaleźli się dwaj p ięściarze Błę
kitnych Kieloe: Sławomir Zaparł .raz Stanisław ł.akomiec.
Oto lit;ta najlepszych w Europie i miejsca bokserów Polski:

-

połowie

W

P

pierwszer:.,
nie
meczu Koroay
_
LubUnjan1l.ą. Na zdjęci.
m.in.
dwaj czołowi zaWOdnicy Kielc.
Andrzej i Zbil!:niew (w &Ięhi}
Tluczyń/ICY.

- Trener to ojcie-c chrzestny
zawodników,
interesuje
go
wszystko. Sytuacja bytowa pod opiecznych ieh problemy w ży_
ciu prywa tnym. Pr acę
trzeba
traktować bardzo ' poważnie, wymagać od zawodników jak najwięcej, być rygorystycLllYm
i
podać rękę , jeśli za.,.chodzi
potrzeba. Zycie trenera to nieustanne kształcenie. a w 17-1etniej kane-rze uczyłem się ciąg
le . • Najw i~ ej korzyści wyniosłem- ze Sląska. w czasie
imprez międzynarodowych,
gdzie
miałem możliwość podpatrywania najlepszych. Znaleźć eel .i
- wzór to naj ważniejszej elementy dła szkolęniowca.
Wyniki
zależą także i od działaezy i tu
ukłon do kierownictwa
Korony, które s twarza warunki w
miarę swych możliwości.
Zawodn·jey
to doceniają i gdy
przychodzi potrzeba oni także idą z
pomocą.
M.in. we
wrzeŚn.iu wszyscy w~az z kierownictwe-m drużyny pracowali na budow ie przychodni lekarskiej "Iskry". Mieli oka zję
przekonać się 00 M.llacza cięż
ka praca, nie tylko na boisku.
Rozmawiał

MAREK MlCHNIAK

Bramki strzelali

Fot. Al. Piekarski
n leJU za Jaruka otrzymać m~my
no ..... y s.przęt, zgodn·ie z wcześ
n i ejszą umową.
Po powrocie
szkolenie. me-cze kontrolne z Anilaną i Hutnikiem oraz krót.k ;e zgrupowanie ' prze-d wyjaL.
dem do Lubliniank.i. Nie ~kry
wam, że pojedynki rewanżowe
będą o wiele trUdniejsze,
ale
wystą.pi już Zbigniew Tłuczy:ń
ski i Saba towski,
który
ma
wrócić :!: wojska.

Bramki dla Korony w I rundzie zdobywali: A . .Tluczyńskt
147 (w tym 44 z ka.rner:o), MGneta - 122, Zięba - 90.
ZlL
TIuczyński
- 56 (w 11 ~- ~
ozach),
Orłiński 44 (w 14
spot1l.aniach), Przybylik Z7,
Bilski - !1, Swil!:oń - 15, "'W_
lowiec - 11. Przybylski - '1
Kromer oraill Stodulski po 5.
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kibicami

oda na długie spodenki popularnie zwane dynamówkomir
już dawno minęlo. Obecnie mistrzowie igly i noiyc ' dbajq
o sportowców, oby ich stroje były gustowne i eleganckie.
No równi traktujq zawodników i płeć pięknq. Styl sportowy
wkradł się do codzienności; pojawily się nazwy: sportowa fryzuro,
sportowy samochód, sportowa kurtko, sportowo kosz~la, sportowy garnitur, sportowe buty, o określenie np. "uwaiam to za
sport", "idziemy na strzelnicę", czy "no sztafetę 4 X 100" - majq
dwuznacznq wymowę.
Od pewnego okresu doje się zauważyć zwiększony ruch w sportowej modzie, najbardziej pod etykietq zachodniej firmy. To jednak kosztuje, o ceny komisowe i czarnorynkowe doprowadzają
do bólu glowy: buty narciarskie za 40 tys. zł, włoski sweterek dla
tenisisty - 15 tys., dres - 20 tys., koszulka - 7-8 tys., czy spodenki z nadrukiem "adidas" za 5 tys. złotych. Kto mo, ten jednak '
kupuje. Inna sprawo, że niektóre związki sPQrtowe liczące się
na międzynaroc;lowej arenie podpisują umowy ze znanymi świa·
towymi firmami produkującymi sprzęt sportowy i przydzielają go
kadrowiaom. Od niego zależq takie wyniki i rezultaty, np. dotyczy to butów dla wyczynowca. Niejednokrotnie zawodnik śred
niej klasy ma na sobie ubranie wartości kożucha czy nawet fu-

tra, za których

cenę

moina

odstroić

niejednq

młodq

i pana

młodego.

O · wiele tańsze i nawet ładniejsze bywajq nasze rodzime ubioty. Mamy .. pamięci kożuszki produkowane na olimpiadę w Grenoble, które uobiły olbrzymi q furorę. Obecnie Zakłady Przemysłu
Odzieiowego "Warmia" w Kętrzynie przygotowuje wzory ocieplanych kurtek i spodni dla naszej ekipy na igrzyska w Sarajewie.
Gustowne, ale C%J ciepłe' - trudno powiedzieć, gdyż oglqCfane

Spodenki za 5 tys.

zł

na rozie, rio zdjęciach w gazecie. Również trudno wypowiadać
się o ich ilościach, bo jeśli szyto wyłącznie dla zawodników, to
b~dzie niewiele. ..,W«rmia" podobno jest potentatellI w produkcji odzieży sportowei, a tamtejsi krawcy przygotowują na sezon .
32 nowe wzory. Mamy wi~ chyba konkurenta dla firm zachodnich, nie pierwszego i ostatniego. Tylko gdzie te wyroby kupić,
bo dotychczas podkoszulek i majtek sportowych nie moina dostać, kostiumu gimnastycznego, tenisówek i to jest przerażające ...
2X M

http://sbc.wbp.kielce.pl

