Sesja naukowa z udzialem gen. W. JarnzelsHe«I

"Kobiety polskie w walce
oniepodległość i postęp społeczny"
Wczoraj w
tury i Nauk.i

Pałacu

Kul':'

rozpoczęła

l>i~

dwudniowa sesja na,u.kowa na
waLce

temat "Kobiety polskie w

o niepodłegłość i poeotw s-poleczny". Uczestniczą w niej
przed60ta\Vkie~k.i

organizacji

Spotkanie K. Czernienki
z pracownikami aparatu
KC KPZR

i

po}i.t~znych

i

& bm. na posiedzeniu Biura
Politycznego KC PZP R • . d zi....
łem
przewodniczacc~.
Rad y
Państwa prof. Henryka .Jabłoń
skieg., manzałka ejmu Stanisława Gucwy, ,
prellesa Sąd ..
Najwyższego prof.
Włodzimie
rza Berutowicza, prezesa Najwyższej Izby ,ton troli gen. dvw.
Tadeusza Hupałow~kieg. ora.
kierownictw odpowiednich resortów, zapoznano się • opini4
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie doskonalenia struktury i
organizacji
zarządzania państwem oraz pr ...
ponowanymi rozwiązaniami w

społecrzmych,

reprezentantki ruchu Jrobiece_
go, róiJny<:h środowisk i zawodów z całego kraju,
Na ses-j~ przybyli: I sek·re_
tarq, KC PZPR. premier gen.
armii Wojciech
Jaruzelski,
prezes NK ZSL. wicepremier
Roman Malinowski, prze·.vooniczący CK SD, wicepremier
Edward Kowalczyk,
Celem sesji zorganizowanej
przez Radę Krajową Patr\otycz.nego
RUJChu ()dro.dIz:mia
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projekcie ustawy o Trybunale

Nr 48 (3459)

Kielce,

środa.,

Osiedle Na Stoku. -alonbi

W

rę, ..

w domu.

Dochowała

e-

WASZYNGTON. W San Jd1C.i.n-

to w KalifGrni·j w WM!ku 78 Lat
Ditra Flame, le-gendarna ..dama w c:zern.:", która rozzdobyła corocznymi pielgrzymkami na grób Rudolfa
Valentino. Panią Flame poch~
W-aDO w jej sławnym czarnym
k<J&ti.umie. w którym z począt
ku odwiedzała grób sw€i:o idola coozM!nn:e. a później ograo.:czyła ezę"totliwość
pielgrzymek do raz w roku w roczn,icę śmierci Za kałdym razem
głos

kwiat lotosu

Iti

al

A. Bebrow~-,.;a - Miss :Polonia 31.
Pet. A. Marnc

I)-

budyn'ku.

przez

58 lat

Zgon "damy w czer·ni"

ysiącletni

ej

k.iejn~.

wierności

zmarła
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PEKIS PAP. Jatk pojaj.e czasopismo "Chi.na Daily", w poczat k ach l.al 50.. podczas prac
archeologicznych, znalezionG nasiona lotosu. Naukowcy ustalili,
że przeleżały one w ziemi ')()nad tvsiac la'.
Po wielu próbach botanikom
cbińskim
udał<J
się .. oLywić"
naswna. Ostatruo moma już 0g:~ać ja,nG!ila kwia '\' 101.n>u
liczącego ponad t:o,'liiac lat.

.. dama w czerni" pozostawiała
na ptyci.e nagrobnej jed.ną różę,
W 19M rG!<,u Ditra Flame 7.l'ezygnowała z wędrówek na grób
w rocz.nicę śmierci w związku
z gI'Omadzeniem s..ę Ilad miejscem wie=nego spoczynku Valen.tin.o coraz większego tłumu.
Di.tra znalazła bowiem wiele
naśladowczyń,
które pojawiły
s ię na cmentarw równiei
w
cnrnych sukn iach, przysŁo!) ;ęte
czarnym.: szalami i woalami
Odtąd Ditra kontemplowała nad
grobem w kme dni.
Valent!.no zmarł w w ieku 31
lat na zapalenie otrzewnej. K 'edy D:t ra miała 14 lat. w szpitalu została przypadkowo odwiedzona
przez swego idola,
Grała wtedy
w dz..ewczęcym
zespoJe muzycz.nym w Hollywood. Valentin.o był cudowny
- w~pominała Ditra, - Smiał się
i zapewn.iał mn,ie. że (lIe będę
sama. Sam rown ież nie chci:ał
być opuszczony ~ prosił Ditrę.
aby po jego 'm1erci zaw ze
przychodziła na grób z jedn~
róią SoreEna,
jak zdrobniale
nazwał ją po włosku (oznacza
to siostrzyczka) dochowała wierności przez 58 lat. do swej śmier
Ci.

j-

i-

~1,

ię

" Echo" i kielecka "Estrada" zapraszaja dcl W OK

ta
al
lb

ojlodniejsze dziewczęta no stort!

w

ze
e-

tie

!<';

ch

y-

ne

d?

:ej

~m

~V'e

KI

ui

J

tylło

oelcooo

oc

e!:ffl.nocj.i

Łęg

oc~n~

óziel~

nos

wstępnych

kon.ltursu M ss

Polonia '84. Jak już Wormowaliśmy, 16 marco O godz. 11 W
sal: kie-leckleg.o WojelNócizk>iego
Domu KuoltlJo(y jury wybierze noj.
lathie;sze repre-zenoontlai nosze90 regonu, które oo,eqać się

będą

na-s'ępr.ie o

miooo

naJ·

Rok XJV

Konstyt ucy jnylD.
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• W tym roku ostatnie mieszkania na Słonecznym
Wzgórzu
• W ciągu 3 lat 100 budynków Na Stoku
• Dzielnica Zachód nadal na paFierze

MOSKWA. We wt.Gre-k odsię spotkanie
rte<kretarza
gen&alnego KC KPZR Konslantina Czernienkł z pracown Lkami aparatu Komi.tetu Centralne-go partii. W spotkan:u
uczootniczyli też członkowie 0raz zastępcy czł.()lLków Biura
Politycz.nego KC KPZR.
W czasie spotkania KonstaJlt.:n Czern,en.tto wygłosU przemówienie., w ktl)rym okre&lił
najważniejsze zadania
komitetów partyjnych w świetle uchwal XXVI zjazdu pa.rtii oraz
posiedzeń plenarnych KC KPZR,
które nastąpiły po nim,
byŁo

tym dniu sporo jest
zwykle
życzeń,
mniej
natomiast refleksji nad
tym, jak 6smomarcowym solenizantkom żyje się na co
dzień. A w życiu Polek zachodzq zmiany bardzo istotne.
GUS postarał się o specjalne
badania, z których niedwuznacznie wynika, iż poZska
kobieta zaczyna robić: karie-

7.111.1984 r.

ladniejszej i n01:slmpotycIn1e.j.
szeJ Polk, - '84.
Przypomilnomy V'Ort.K1<-1 oczest.
Ilictwa w Ic.onku.-s'e:
ukończo·

ne 18 lot i nie przekroczone 2.
(do 31 stycznia br.), obY"'Iotelstwo
polsltie, stan cywilny - panna.
betdzie no (nie urodtifa dziec·
ko',
proporcjonalna
budowo
ciało i oczywiście ni epos-

połita urodo.
liczą się taicie:
intełigenc:ja,
blJskotl iw oŚć. poczucie humoru, łatwość wyslawiania, nawiązywania kontaktów, ciekawa osobowość,
nie-

poszlakowano opinio.
Elim 'nacje wstępne ooł>yły się
ww·elu reg:onoch
k-aju,

już
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PÓłdzielcze
budownictwo
wielorodzinne vf Kielcach
skoncentrowane jest w
tym roku w dwóch osiedlach:
Slonecznym Wzgórzu i Na
Stoku. Kombinat Budownietwa Miejskiego - główny wykonawca spóldzielezych b'u dynków w naszym mieście do końca grudnia ma tu oddać spÓłdzielniom w sumie
około 1300 mie zkań na 1358
planowanych. Tak więe nie-

S

Pra«ntent nowe "":&.noszonego
osiedla Na Stoku..
Zdjęcia ~. Pańczyk

ł interwenClJjn~

g ~45898
loren\eocje pnyimujem)
W

godz, 9-11

'Vy:okie rachunki za gaz
•
Zdzbława
$wietLkow,ka,
K.elce,
ul
Astronautów
5a
m.e:;.zkanie H: Od ponad dwóch
lat placę bardzo dużo za gaz,
Sprawę zgla;zalam
w
ubiegłym l':>ku
w Rejonowym Zakładz i e
Gazowlł :c zym,
gdz :e
DOKOSCZESIE NA STR. 6

http://sbc.wbp.kielce.pl

mai ealy tegoroczny program
budownictwa mieszkaniowece
realizowany będzie w tym r ..
jonie.

Bardziej zaawansowane jesł
Słoneczne Wzgórze, na kt6ryra
tzw. mieszkaniówka sfina1izo,.
wana zoosŁanie ' całkowicie 1(
tym roku, Zakończono już DlOQ.
taż 29 bloków (część z niem jd
jest zasiedlona), w kt6ryell _
mieszka o!roł.o pięciIU i pół ~
ca osób. Obecnie prowadzl. R'
roboty wykończeniowe w ~

jeszcze bJdoy-n.kach, 7. któcyeh
ostatni będzie oddany do użyt
ku w grudniu br
Uporanie się z o:;laLnim wieżowcem nie będzie jednak oznaczać zejścia brygad
budowlaOOKONCLENlE N A STR. !

Oż~,

gdy. , chciano mu

WyCłijC

ner~

W:\ ZYNGTON PAP. Niejaki
Alan Supergan, lat 21, ofia. a
wypadku
mochodoweltG, zGstal
u~nany ;za zmarłego i zaplldła
jui dee"da, iż je«o nerki 1:0Stan~ pMes1!czepion~ innemu nadentowi. Wledv ok a 1::1 lo si.. , :::e
przejawia """ownje oznaki i ,'eja: zakaszlał. kiedy
umie:.lIClono łl:a na ,tol .. oueracyj.:: 1.
Supt"r~an przebywa w ' .. '
ze szpitali w Lihf'rlyville, W
stanie Illinois. .Je~o 5tllll je ~
krytyczny,

"Kobiety po kie w walce
oniepodle~o' Ć ipo tęp społeczny"
NarolÓO'\vegJ,

Zarzą;d

~j.ąg·u

mÓWU'l.y

Kobiet Polskich i Woj_
skowy Ln.slty$ut Hi/:litoryczny,
jeM ukazanie })aItrriotY'2Ill'll i
bohoaters.tW<ł kobiet w (ilj~ch
na.rodJu pols kiego o: alZ i(: h roli
w żylC'i'U SlPołooznym i ilThtelePołs:ki
Lud.o.....-ej_
kilJual!nym
Na odbywającej
saę
S€!'jl
Ligi

na'\JJkICl1\H!'j wygłas2:ane są
feraty p:-eo.zent'U·jące rol~

re -

kobiiety w życru s,poJecznym i
intelektualr.ym w Pol!soct! na
pr:ze.s,trz.€ill<i wie,kÓ'l.\r, ieh pa ta'jotyun i boh,a,te:,stwo, wKład
w przeobra.i.e.nia ekonomicwe
i k>UJJtJu,ral,ne w ok:!'es.:€ Polski
l.iudJOwej.
Jłrof.
Bogdan
uchodols -i
- pmewodin,iczą.cy Narodowej
Rady K'Illl\1ury, zaprezel1Jtował
ayJiwebk;i wielu ko·b:et, kJtóre
w dziejach nćlJI'oo'U pols,{iego
OoÓeIgrały sz,czeg61ną rolę. POOkreśllił, że w walce o kIraj, w
dziele dohroczynnym, w s.zenz:eni'U oświaty,
w ochronie
rodrz.my, kobiety polSlk.:e 00_

Imię

Józefa
Grzecznarowskiego
dla radomskiej SZkMY
Z okaz,ji
marcu 100

w

przypadającej

urodzin
zasłużonego działacza ruchu robotniczego. Józefa Grzecznarows.k;\ego, 10 bm. ZI06taną zŁożooe
kwiatly llJIl jego groble.

rocznicy

Nastllpnie odbędzie się u.roC'ZYitość nadania imienia Józefa
Grzeeznarowskiego Szkole
Podstawowej nr 10 w Radomiu.
Szkoła otrzyma również sztandar ufundowany przez zakład
opiekuńczy, kt6rym jeSlt radomski "Cersanit".
W uroczystości weźmie udział
najbliższ a
rodzina wybitnł'ilo
raiiomianina, '" ladze W()je~ udzkle i miejukie_
(m-r)

•

W Pi komicy

1I])łonęła stodoła ze zboi~m, naldlłca do n~nr,.ka
B. ~tnt
wynoszą 101 tys. zlotych. P\'1)-

,cyn - poia'u ni
•

.. talono_

Ni~znaDi

!Oprawcy !lodp:;lili
.tutę tyta na p.ldwónu go.podarstwa Ht'nryka P .. zantit'szliałeco w Podl~siu lłoczkow~kim ,
~m. Zakrzew.
Stuły wynoszą
:;0 tys. zł.
\Vcz"raj • ~odz_ 18.40 '"
Diałobrz~a('h radomskich na ul.
Irakow kid ki~rują(' motoro""Hem Tadeusz. Z. pockza ".ypnedZllnia zdenył się z innym
Iaetee:yklem kierowanym pl'UZ
Waldemara K. W ~JBik1l wy padku 'radeuu Z. li"Dał " .. kR~eia pled ta.-y 4"l:aszki. Ra ..
Bf'~O pr-zcwinion&
ol. KJłibla
w ( wr' J,. ••
•

•

Ił.ewniri ""ex Taj w

c.jow6Śei Przedmieście

mids-

Dalsze w
pninio S.lec w god<linaeh JHIhułniowydt wybuchł
poiar w
IIahllclowaniaeh .Janiny K. Ogień strawił
tedolę wraz z 8berlł. S traty wstępnie ocenione
Ba !50 tys. sł. Pnyczyn:t powstania pożan lIylo Kwarcie
instalaeji.
(ar)

m

swą dir J-gt: żydo'\\ ą
całej nazej na.rQoo-

narjdywaly
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waj bi""torii.

Posi zeme mura
Po itycznego C PIP
DOKOŃCZENIE

Biuro

zapoznało flię

łemem

ZE 8TR. l

PolUJ'c~ne

KC PZPR
z aktualnym z_s-

konłroli

państwowej

DOJC,O. CZENlE ZE

l'R. 1

i

nych ze Słonecznego Wzg6rza.
Dyrektor
KBM
Ry5zard
O r . k<Jlłiet
r<lCZ!9. oju
Zyeh, twierdzi, że pracy wyr'Ud,u robomlcze.gQ mbwila
starczy tu jeszcze na prawie 5
polot. Irena Koroedowa 2; Wyż
lat, bo tak długo wznoswna bę
f1ZJ('oj S:z.koły Nauk Spole.ez-nych.
dzie osiedlowa szkoła podstawowa_ Ponadto w programie jest
Przypomniała, że dtopier() na
budowa
czterech
pawilon6w
p,:zełomie XIX i XX w;e'kl\1
handlowych (dopiero rozpoczt:to
na/;'hwhł proces wejścia kobiet
montaż pierwszego z nich, najdO() wieJntiC'h za,lcladów przemy_
mniejszego, planowanego do od<;l'Ol'vl!ych. Wtedv też uznano
dania w tym roku) oraz przedpot.rz.ebę wspólnej z męllczyz 
szkola o 120 miejscach i żłobka.
nam.i waliki o równe'ć kl·aso_
W zasadzie są to inwestycje, od
wą. SZUllroJlO joolIl().Cl.et·n:e (kokt6rych powinno się zaczpać
budowę osiedla, ale w Kielcach
gl, kltóra pozwoliłaby na poinwestorzy i budowlani czynią
godzenie przez koh..ety
roI;
-ehłop ki~j.
to w odwrotnej kolejności.
ma1Jki i praco'wll1ic y .
Zapoznano się z informacją
Podobnie rzecz się ma z osieNa S€&h naU/~owej glos Z3o stanie realizacji uchwał xm
dlem Na Stoku dla około 14 typlenarnero posiedzenia Komitec<eal Wojciech Ja:-u'lel ki, któsięcy mieszkańców.
Budowlani
tu Centralne~o.
Podkreślono,
weszli na ten plac w ubiegłym
ry przekazał z eh:-a n:' m, a za
że ieh konsekwentna realizacja
roku, zaczynając działalność 0ich poś>redinictJwem pol~.kim
powinna przy1lzyniać się ClOraz
czywiście od montażu
budynkooiel()!n, pod,zi~k()\\.-ania
za
kuteezniej
do
doskonal~nia
k6w mieszkalnych. POd pawilotJrud i ofiarno-ść, za :z;:-ozumiestylu pracy partii, wzbtlgacania
ny handlowe, żłobek, przednie i poparcie wysillków władz
dńalań ideowo-politycznych, uszkole i inne Obiekty towarzydl1a p.rzezwycię;ż.en;a trud'ności
macniania jednOŚCi partyjnYCh
szące nie ma jeszcze wykopów
szeregów.
oraz zło·żył ży>czma po-myś1i już dzisiaj można powiedzieć,
Biuro PolitYClzne omówiło akże pierwsze rodziny. które zano~o.i w SilU!iJbie s.opoleczne-j i
tualną sytuację społeczno-poli
mieszkają na tym osiedlu, dłu
pre.cy zawodowej oua2 osob[s_
tyezną
w szkołach wyiszych.
go będą odczuwać brak pod rę
teg-o szczęk:a i sa:y f-auji.
ką sklepu
spożywczego, przy(PAP)
(PAP)
chodni zdro ia czy urzędu pÓcztowego.
Osiedle Na Stoku jest ostatnią
jednos ką urbanistyczną, kOllczącą kompleks
mieszkaniowy
zwany dzielnicą Kielce - Pół
noc. Docelowo Na Stoku stanie
ponad 100 budynk6w mieszkalnych, klóre powinny być w cakał się posel na Sejm PRL P~echenie RW ~RO
. łości zasiedlone do koilca 1986
Mieezvslaw Derdski. Również
roku.
w Radomiu
KGW -w t.t-j miej"cow ści ot-nyNa budowę tych obit:któw
Wczoraj w Rado.miu odbyło
malo
odznakę
"Za
zasługi
dla
REM skierował prawie dwie
się poo;iedzen.ie Rady W<lje!\vódzK
ielecczyzny".
trzecie załogi, nic więc dziwk:ej Pat.ri<ltycznego Ruchu Odnego, że tempo prac jest doroÓ7.eonja Naroo<JfWego. DokonaPod~uml)wanje akcji "Zima"
bre. Do tej pory zmontowano
no oceny dz.Iałal.ności jednego z
Wojew6dzki Sztab ds. Koorjuż
w całości 15 budynk6w,
problemOWYCh zes!Jbłów, zajmudynacji Wakacyjnego
Wy~
dziesięć następnYCh jest monjącego
się interwencjami. Jak
czynku
Dzieci
i
Młodzieiy ocetowanych. W kilku prowadzi się
stwierdzono, w ostatnim roku
nił w cz oraj przebieg tegoroczjuż
prace wykończeniowe. W
do wojew6dzkiej iru;.t611cji PROl'l'
n
ych
fKii
zimowych.
Z
zortym
roku
prawdopodobnie
:z.gło.sZODO koło 200
na.jprze.róź
ganizowanych
form
wypoczynwprowadzi
się na to o.siedle 0niejszych &karg, interwencji i
ku poza i w miejscu zamieszkoło 600 pierwszych rodzin,. Najwni.06ków. Najczę ciej z.głasza
kania skorzystało na terenie
więcej, ho 1500 mieszkań, przeno Mę ze sprawami mieszkaniowoj. kieleckiego po:nad 64 tys.
każe się w przyszłym roku, zaś
wymi, .acjalnymi, b wwymi,
dzieci
i
młodzieży,
o
19
tys.
ostatnie 700 - w roku 1986.
funkcjonowa.nia urzędów admiwil!Cej
niż w roku
u-biegłym.
W roku 1986, wraz z zakoń
nistracji. CU()Ilkowie RW PRON
Organia.atorzy
"zimy",
organ.iczeniem osiedla Na Stoku, skoń
zapozn.ali aię ta.kż.e z informazacje młodzieżowe, zakłady praczą się w Kielcach tereny pod
cją G pnygotowaniach ~gani
budownictwo wielorodzinne. N'ic
zadi 00 zbliiających E;ę w;rbo- - cy i s!Zokoly. zapewnili młodzie
ży
szereg atrakcji. Ciekawe
więc dziwnego, że w KBM już
l"ÓW do rad nlłI'OdOowyeh_
pl'ogra.my
przygotowały,
jak
(w lm)
dzisiaj z dużą niepewnością m6zwykle, Teatr Lalki i Aktora
wi się o pe:-spektywle budowWyriżoieoia dla "Hi t
"Kubus"
i
Teatr
im. S. 2erOlIlnictwa mieszkaniowego, wielo-Z okazji M iędzyn arodowego
skiego w Kielcach. Największą
rodzinne;;o do roku 1990. PadaDnia Kobiet, gospodarze Kielecpopularnością cieszyły się jedją pytania, czy za 3 laia zaloga
czyzny - I sekretarz KW PZPR
nak
filmy
z
"Akademią
pana
będzie miała co robić w stolicy
w Kielcach - Maeid LubezyńKleksa" na czele, przygotowawojewódz.twa. Jest wprawdz:ie
ki, wojew<lda Wloc1zimien
ne pl'2ez OPRF. W tym roku
do rozpoczęcia w najbliższym
Pasternak oraz przewodniczący
po raz pierw~zy oprócz fi1moczasie osiedle Nowy wiat, ale,
WRN - Ryszarel Zbre, spotka\lo" ' ch adaptacji lektur w projak to się mówi, większa nazli się z działaczkami K~ła Gosgramie znalazły się też inne
wa niż osiedle: będzie to zal>Odyń Wiejskich
we Wzdole
l'iekawe
pozycje.
Z
inicjatywy
ledwie
pIęĆ bloków, czyli roboR;;~óowym, gm_ Bodzentyn. W
K()mendy Chorągwi
ZHP ok.
ta na półtora roku. CaloŚĆ tego
dow6d uznania dla spo.łecznej
1500 dzieci wiejskich
przebyzadania ma być zakończona do
i wychowawczej 'r()H kobiet,
walo
czasie ferii na wyciecz1936 roku i w datszym ciągu
K. W zostało wyróinione OOZllakach
w
Kielcach.
pozostaje p anie: co budowlani
Jq .. Za zasługi !iIG Kielee-czyzbędą robie w roku 1987 i na ile
n ~. '.
Minioną "Zimę"
UZLano za
no ' ych miesz -ań mogą liczyć
udaną. Najwyższą ocenę za 0('Z tej samej okazji z kobietaoczekujący
w kolejkach człon
ganiz8"jl! ferii otrzymały Kielm: z.rzesronvmi w KGW w Kokow ie kie!eckich spółdzielni?
~.
(kU)
!l:~cz!l! e (g:ń_ Wblizczowa), spotSl"'łeeznej.

Oeeniono, ze w otatam okresie nastąpił anaHny W'zr t ai:tY~'ności 'wielu 01'r;anów kontroli. Nadal jedlU.k
efekty nie są wpółmierne "o
mozliwości tych or!:,anów oraz
oczekiwań społeczeństwa. Uznano za niezbędne elo kona lenie
s stemu kontroli w państwie,
między
innymi ptlprzez ścisłe
powiązanie kontroli p ń twowej
i
społecznej
oraz
końse
kwentne erzekwowanie ich yników. BiUl'o Polityczne rozpatrzyło wstępną koncepcję utworzenia
inspekcji
robotniClzo-

OOKQ1WZENIE

ZE

STR_ l

l]1 i~k o 3/4 kobiet tI.' wieku
18-59 rat
jest
:omę:nych.
A~c podstau'Otl.'b11l t",pcm rodziny, tv której żyją, ;e

mat':eństwo

be::dz ·ctne. Wnio-

eków jednak złnJt pochopnych
wyciąg ać n,ie można, pon~cważ
(iŻ 40 proc. badanlIch kobiet
je $ z c z e dzieci po pro!tu nie
mialo, Cł jest to w ich. Żllcio 
W'Jch planach. Stqd wys-nuć
już łatwo i b~dzie to upr wnione logiczny wniosek, że eksplozja demograficzna, której jesteśmy akuTat świadkami, wcale nie wykawje tendencji malejącej, a
up,-ost przeciwnie - narasta.
Czeka nas kolejny wyż urodzei'l, zwlaszczt1 że polityka
socjalna państwa bardzo decyzjo~ prokreacyjny~ sprzy-

Ja.

Już co trzecia Polka utrzyJn ji! 6i~ 2 prllC1J ~aj 1'0-

świę 'ając się głównie

wydl0-

waniu d::ieci i pracom domowym. Wi kszość z nich to kobiety przebywające na urlopach
wychowawczych
lub
pTZyspieszonych emeryturach...
lUode~ aktywności zawodowej
zlII.LeJ1ic się. Nie sq to już
wc:::e lU lata mrodości, lecz lata dojrzałe. Kobieta zaczyna
r ozo Lądać się ze pracą wówczas, gdy odchowala dzieci, a
więc w okolicach c:;te-dzie;stki.
Czy taki model kobieczj kariery utrwati się? Socjologowie sq zdania, że tak. Dopóki bowje~
utrzllmywać się
będzie 10 kTaj" trudna. $1Ifuacia ekonomiczna, która 1D1Imaga - dla zaopatrzenia do-

mu - szczególnego wysiłku i
czasu kobict, dopórll będq one
skw .pliwie korzystac z mo':liwości
twarzan!Jch
przez
pM:stu: o. Brak dosratecznej
Liczby .:Iobków i ' prze,lszkol'
tylko tym decyzjom s!Jrzyja .
Jeś?iby chcieć ~portYeto1Jjać
d:;~ieiszq
Polkę,
lIa1.e':aloby
Ją przede wszystkim
lr:.edst wić jako panią z t»ózkie~

i siatkami. Czy bylaby z tego
port.etu. zadowololla? I otóż
okazuje się, że Polka w k11lzysie, choć umęczona dniem
codzie nnym, czuje się coraz
pewniej. To poczucie bezpiecuitstwa daie jej kon~ekUJe tna polityka opiekuilcza pań
stwa. Choć sobie z tego na co
dlicń
nie zdajemy spro'tCy,
wspo!nie dOkonujemy ogromnego wysiłku, aby chronić to,
co w spoleczeństwie naicen?Uej$ze: dzieci i ich ~atki.

Drogim

Paniom -

dobrej

http://sbc.wbp.kielce.pl
kondycji.!.

Teoretycznie
'iadomo, że w
1985- roku ma być rozosiedle
Czarnogórka,
pierwsze z siedmiu osiedli projektowanej dzielnicy K ielce Zachód. Czas ucieka, a tymczasem tereny pod tę jednostkę nie
zostaly wywłaszczone. nie mówiąc już o tym, źe przedsię
biorstwa inżynieryjne nie dysponują dotąd dokumen tacją na
roboty uzbrojeniowe. Nie rozwiązano też ostatecznie problemu źródła ciepła dla tego osiedla: nie prowadzi się na razie
ciepłociągu z ciepłowni na Gruchawce, a z drugiej strony
komplikuje się budowa kotłow
ni dla szpitala onkologicznego,
która do czasu d«e-Iowego rozwiązania problemu miała ogrzewać
budynki na Czarnogórce_
'Ysz tko to stawia pod dużym
znakiem zapytania możliwość
rozpoczęcia
budowy dzielniey
Kielce - Zachód w planowanym
terminie. .Jeśli władze miasta nie
podejmą na.łychmiastoWYClh decyzji w sprawaeh ciepła i wywłaszczeń terenów pod zabudowę, to lata 1986-88 mogą
się
poło ie
poczęte

okazać

największym

mie zkaniowym w
hi tor ii

kieleckie~o

twa.

.J.
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powojennej
budownicPA~CZYK

c zoraj w Raoomw odbyło
ple.."Uirne posie:kenie
Komitetu M iej&kiego partii. Podczas obrad, którymi kierował I sekretarz K.1\o1 PZPR,
Rysurd Rybak, O-'11ówi-ono bieżące najważniejsze zadania dla
cz,łonków miejskiej U1stancji.
W
dYSkusji wiele mie-,isea
poświęco.no re.al.izacj.i uchwał i
dokumentów ostatniej miejskiej
konferencji sprawoz.dawezo-wyOOroze.j
PZPR,
zailwierdu..ano
plan pracy Komitetu Mi~jskiego
na najbliŻi;:z.e miesiące oraz skła
dy sześciu komisji -problemowych. Ucze6t,nrcy plenum pn:yjęli rezygnację członka egzekutywy ( KGmitet.u Miejskiego
partii Adama Wlod a.rBYka "Ii
z,wią:z.ku
z powołaniem go Jl3
funkcję
sekreta-rza KW PZPR
w Radom~u. Następnie w tadnym głosowaniu dokonano uzu pełnienia składu egzekutywy i
Komitetu - Miejskiego partii.
Na zakończenie obrad miejska
insta.!l.Cja pa.rtyjna w przeddzień
MiędzyIUlrodowego
Dnia Kornet wystosowała n,,~s~rd€C:!":liej 
s:z.e źyczenia dla wsz s>~kieh pań
z Radorma.
Zyczenia i gr;:,.t,uac5e z ookruz.j;
II Marca dla wszys·'kich mieszkanek województwa radomskieg() przekazała rów lei egzekutywa KCY-ll:tełu WojewódzkiEgO
Pv!.>kiej Zjednoczo'!lej Partii Rebo~czej w Radomiu.
List z
n ...jlepszymi życzeniami w im;eniil egzekutywy podp:sał I
se :re!arz KW ' partii Ił~dan
Pru.
(wlm)
s :ę

Wy~tawa

nIe tylko dla

pań

Z okazaji Dnia Kobi t \\: Galer;i Tv:órczości Dzieci i ?no-dzieży w Domu Nauczyciela w
3\Glrżysku
ptwarto
wystawę
ID
arstwa emeryto anej nauczycieThi - Eleonory ~ oa.
Obrazy wykonane są w technice akwarelowej, przedstawiają kwiaty z natury, mieniące
się barwami tęczy.
Eleonora Maksoń zajmuje się
malarslwem już od dzieclńst-l\-a.
Obecnie należy do Zw;ąUu
Plastyków Nauczycieli Polskich
- Oddział w Kielcach, gdzie
również wystawia swoje prace.
Wystawa czynna jest w godz.
8-16 i trwać będzie do 15
kwietnia br.
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Sienkiesi ę w
dworłtw ofi<lrowanym
piłOnowi przez nmód polski
w
1900 ro u . obchod-r.i r«micę
25-leci4
istnienio.
Jubi~euszu
jedna« tu nie bylo. O~hody
rocUlicy odbyły się natomiost w
Poznaniu. gdtie w Muzellnl litera<:kim in!.
H. Sienkiewicza
zorganizowano wystawę jubileuSlowq. cieszącą ~ę ogromnym
winteresowoniem.
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Bję

w Oblęgorku
Poznaniu

Henryka

~eszczą~e

tymczosera słychać w 0-

blęgorku ~ Od sierpnto 1961 roW nie podjeidżajq na pobl1s-

ki parking (Jutclcory z wyci eczkami. Czosem zowieruszy się w
strony indywiduomy turysta.
ole odchodzi zawi ed~on., gdy
dojrzy tablicę lnfOfmujqcą o
remoncie . A te" przedqga się·
W ro~Y zam4< nięcio muzeum
prac nawet
nie rozpoczęto.
Problemów było i jest sporo.
Pracownie Sztułc Plostycroych nie
przygot:wlały na elOS Pfojekt.l
oprawy p'astyr...znej.
przeWidyte

l"

ej

cK

-

=a
i

ej

f-

10
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ZDi~Dą dre~ane ogrodzenia
Nie pewna p;rzyszłość "Smolińskiego"

weny wykonawca stola rki milenqł przerażony. iż czekajq go
prCIIC8 nietypowe.
Brak
lego,
który podjąłby się pH)'gotOWanic otoczenia dworkw wg po- ,
wierzonej
dokumentaej(. Gdr
odwiedzałerw Oblęgorek, nie byle je51c'Ie wyłconowcy elewacji.

rozgościły

Uł:ica
ienkiewicu - r eprezeD'ac)"
promenada Iiele.
Pawinna więc był ałI'ake)'jnll wiz7łówk miasta. TymezaseUl spacer "
4epłaka nie ciesz)' aka, a bywa nlebespieezo)' cłl:A łycll. k'órs)' pod negi
' c p 'rz~ Zachowu~ więc w zelkie ' r dki Oóitrrinośei. w)'rusz7liśDly i m)'
na nrilHl.

Mim~ wieli.. p rzeciwności !osu. duu. robót doezeka/~ s i ę
szczęśliwego końca.
Przebudowano t<Hos. wymieniono więźbę
dachową j instal ację e lektrycznq. przeprowcxb:ono odgrzybianie i odwodnienie obiektu.

a banki.em PKO (ic:k\c
od &tcOl1y d\\'''OI'ca PKP)

Z

drogę

nam

z.agrOOzila

Lidia Putowsko i - bariera ?bita :t de6ek. ZajKustosz
r zeli.śro y 2l3. ni ą : kil1w ki dz:i
kierownik muzeum keneun
w roboczych ubraOliach krę
bon no bieżąco nadzorujq przeciło
' po obejściu, a na
bieg prac i przezwydężCJją tru dwmiesionych 1>bolt stalowych
ności. Dz i ęki życzliwości niektókonstrukcjach
wisiaJ szyld
rych łnstyłucji i osób
prywat"Budopo l". Ficma ta jest g nych. wielu kłopotom udaje się
nera1nym wykonawcą rozbustowić czola. Tak np. kupiono
dowy
Domu
Towarowego
dean/ny na zasłon., I obicia me,,PUlChatek". A ('lo co powiebłi Ctf(X pl uszowe
kotary. W
dział nam kia'ownik budowy
trakcie remonty jest czas
no
JiWl , Waw zczak:
przeprowadzeni e
konsarwacji
zbiorów, co czyni się z ogromW lej chwili pJ'iO'wadzo ną pieczołowitościq,
De Sil pra.ce wykończeniowe
Muzeum zostan ie otwa rte w
budynku, pomieszczenia admiprzyszlym roku. po zakończeniu
nistracyjne Sil p rawie go topr::lC remontowych. Zwiedzojqcy
we. kładzie się lastriko na
będą mogli obejrzeć no I p ięt 
klatkach schodowych, k ńczy
rze atrakcyjnie opraco~nq. wg
~)'Dki. W maju powinni wkronowego scenOi'iusza. wystawę
~ć ped\\<-ykonawcy: założyć
poświę coną
twórczości
autora
talacje i rozpoez'ri WY'lrój
..Ouo Vod is", natomiast no porwnętrz..
PrzewidT\van)' terterze ekspozycję wnętrz z pomin oddania .,Puchatka." do
miątkami po p isarzu. Znajdą s ię
d yspozycji
handłowcó.."
to
tu m.in. rodzinne obrazy, p ięk czerwiec 193;) r.
'no s-krzynia ofiorowoila .. na osiedliny"
przez
Cukrown ię
atoDli~ t ",-ykoPY lU
ul.
.. lubno" w Kazi mierzy Wiel kiej,
ienkiewicza spowodo 'a e lł
zegar z wprawioną kulą pocoorobotami związanymi z dedzącą spod Beresteczka, styloprowaOzeniem ciepla. Zak.ówe meble. Zwiedzanie, u (ltwi
Cl»n.
już
właściwie prace
no",y. op racowywany
obecnie
przy głównym kanale deprr wodnile po Muzeum Henrypłowniczym.
J c'li nie pneka Sien' iewicza w Ob lęgor!<u.
szkodzą Dam warUDki atmofcrycane. 1:> Dlarca s leg
(alp)
edcinka ul. i e nkiewieza poZdjęda Al. l"i.Marski
winu)' zniknać drewniane 0grodzeuia.
'

R.-

a-

Podbudowan.i tym wYJ «.3nieniem :zajrz.eliśmy na podwOCze posesji nr 42. Może tu
U:Ż wied~,
kIiedy budynek
n:~ będzie witał
prz.echodlUOW
widokiem
pustych
wnętrz i remontowym bała
ganem? Kierownika budowy
(KPRB) wpra.wdz.ie spotkali.i~y. ale , odmówił
nam jakicihkolwlek iIlfo.nnacji.
ie
będę. rozInawial i już.
Pr'Iwatrue a w zem, proszę bardzo.
ie, nie mam żadnego nkazu. Po"iedzmy, że oficj:llaie
nie mam czasu".

D-

r-

11-

~o

W

ta

'R

,j-

ll -

lO

No, cóż... ldUemy dalej:
róg KJ.lifu.kiego i Sienkie-w1c-za. B yła tutaj kiedyś rena-
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Klient wilkienl?

fotO!Jraf~zna
O

,

II

w

~óny.

anme Cassino

KJ.
Fotografii Arty tyC2nej "Z:u'ys" przy ZDK "Waltera", w-pólnie z WydLiałem
Kulbw'y i Sz.tukri. UM w Radomiu
najbliższych dn~ch
zamiel za zorganizować wyst
• ~rafii dokumentalnej ..PolL'{:Y zdobyli
.lonie
C·

·~ino".

a-

ce

ię

a.
ru

~

ie

~e,

lz,
15
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Na eksp<)Zyc;i

będą

zentowane fotogramy

prewykQ-

n.ace przez :frontowych fotorepocbe:rÓw. Ekspoeyc;ę bę
c:trie moina ~jczeć 'IV dniach
1-31 marca 'IV Zaltładowym
Domu Kultury ..Waltera" pny
uL Ko ściu5z.1Qi . ~clt
od 18 do 11.
(j. 1'7••)

z
w zaltła
, dach gastronomicznych. to
dzli zło
konieczne.
Chociaż
sklepów ł wszelkiego rodza~
upowanie,
usłu'"

kOf'zl/stanie

żywienie

nil, kie,.ownika
płac6wki.
Iq
%mkome lub w"ęcz żadne. Wlldaje .ię, że przl/jemnoić .prG-

mu

wyłącznie p"zlIjmowanie zleceń na ,"zl/cie gamih&"'! ,;esit!"ki CZll płaJZcz,
co
WlqZe
% azan.q oriqan~cia

au:

PUlIzwoitycll

punkt6w o!erujqclIch intere.ujqce nas
świadczenia
wciqź
przl/byu:a, to jednak człowiek
znajdującl/
się
to
potnebie
odllO$l W T'> :: n;e. Ź" ich Ju"kcj01'lOwa~ic

j~

!ikcjq,

wszl/stkU!

łs?'"

Ta f01'mll powitnla,
1ł]ł. WllbiufI
lit to

ktÓf'ą

"""kcie

,.Dom" ModV- przy sI. Zagór.kiej w Xłeł.eacfł, aJc.~mie
Zlłiechęca
diełoOt&.

Jtłifotlta"

Sz_1e _

Qegokolwid:, _ _

1I.ll%e,,~

Je.,.
z

łflf~w

.I 1ni-

zl/.ków. Nie po-

\VPT ..Lysogóry" -

d~jmie

słę

równieź

i dnej

przeTóbki.
Trłldno

ądż

wynająć
po~łasza

miare-relll.a. kaw.i.a ni.
się

koo~ahent

pt'efles

,,społem".

Wst~pne wtalenia
z m.a-rca 1983 r. prz.ewiooją
sprzedai części nieruchomoś
ci na za.;a.OOie W'Sp6łwlasIlOlŚ
ci z ZdSlrz.eżenlem przejęcia
dotychoz.aso wyoh pomiesZ'Cz.eń
Si~nkiewicza.
ROz;p<X:zynają się targi o ce·
nę. Trwają nadal, gdy
we
wrz.eśnj.u ••Łysogóry" udoslWniają "społem" część lmdyn-

PSS przy ul.

k,u dla dokonania prac adapp<Hllie3u:z.eń do zakładanej
przeprowadzki. W
końcu WPT proponu'je cenę
15 mln zł, a raoca prawny

tacyjn;rch

PSS pode muje ~ przygotowan:" aktu rwtarialnego. NIe
do&zło jednak do jego podpisania w 1983 r. mimo ,.podohodzoo.i:l." 00 tego

aż

trzy

razy. Pierw"zy termin odpadł, bo dyrektoc WPT
wstał myt pómo powiadomiony o dac:e i TlJie roPgł oQwQłać pos:edtzeruLa rady pracowniczej, ckugi - bo dYll'ektoc
WPT przebywał w szpitalu
trneci - bo nikt z PSS o
maez.onej godz4nie (i godzinie
tolerancji na sp6źnienie) nie
z.ja,wtil się u notariusza i nie
wyjaśnił
przyczyn nieobecności. Tymczasem 31 grudnia
1933 !'. nastąpiło prze3za.cOwanie majątku i booynek uzyskcl nową C'eII1ę S4 mln d.
Na to P S się nie Lgoclu.ń 
ta, leeoz: n~ Kili(lski~
14

o.:

kolejka

~st

bardzo

~źałobll .ię także
C%y .przedaż chleba

długa.

Na-

zaatanowić

obok wódlei pozostaje w zgodzie % uchwał4ł antYlllkoholowq.
J k też wytłumaczyć
.obie
postllWę .przedawczl/ni
.klepu
mIęsnego
przl/ ul. Sienkiewi-

.
rescz
,

uWtet'ztf~

Ul

erłt#k1JłV
apeŹ1/tee%e.
pclłtld"'- tłłe etdOwł

p"ołłle""".

o

U

Re liG
1IIięk

połtl4m.

dyn.lru. W związku z tym..,....
Ziwano
PSS óo opusu:zen;i.a
pomiesu:reń pmy
Kilińskie
go; oferu jąc zWirot k~tó.
z tytułu re:nonru tych loka.li, zaiąd<mo od,s;r.koOOwant&
za bezumowne z ni.cb. kocq-

tanie . Poczyniono też pI'%,J'gotowania ÓO UlgospodacO'W'a-

ma

budynku. Na uko i
.
dokumentacja t.echrUcma
baru cukierniC7JeoglO,
opca.coW3lt10 też program uiy1ko\1V7

jest

pa-rte.u: w p~erw3zym etapie
pl'zewi.dule on pi:z::rerię (daw-

na ,,Kolwowa"), salę kon5u~yjną ba.ru cuklernicze...
go (,,Klub DLie1uWt.arza"). a
w drug\m etapie budowę kotłowni, bud.
plombowege
na za.plecre kawlarn.i i I»mi.eszozerua bi.u.rowe. Finał:
to stylowa kawiarnia z; dyskoleką. Olwarcie pda..rerii
f.
baru cuk::ernicr.ego przewudu-~ się na 1983 r. Za. całą tą
hktocią lcryje s.i.ę r.den«~
wanie i aW'er~ja 00 mów1&nia o sprawie.
PSS "Społem- -:- h~tad też
ner wy. Okazuje Sl~ z.e rozmowa o lok.alu nie jest ,,na
dzJisiaj". R adca prawny wystąpił bowiem do pełnomoc
nika nąd.u ds. reformy ~
spod<.rcrej e
rorz.;;,t.n.ygnięde
za.saooości
przeszacowania
dokonaneGO przez "Lysogóc,....
I na odpowiedź właOO.ie sig
czeka.. Fakt, że "Lysogóc' Mezygnowaly Le spczed ażT.
n.Le

wstał

wiona jest na

eza, ktÓ1'/l wybul1dza, "dV klient
pT06i o 30 dk" IChab1i? - JaJe

uk,.oję,
przeciet je.t taki
zmroż<mtl! WlIk"%l/kuje.
Nie fiłO~ p31li kupić Ulołowe
gfJ bez koki?

Z. poclofmie

nłe%'r'Owmiałe

http://sbc.wbp.kielce.pl

własn lł

:zagospodarowaoia
dMVłlej
"Kolorowej" rei:
na rok 1935, SlIowem, nie u-

koncepcję

st.ąp:.ą.

Mies'1Jkań.ców

miasta n.ie injednak te rozgcy wki, Chcieliby, b)' w budynka
m6w było gwacno, b)' 1Ir
centrum miasta był lokal ~
teresują

przypominający da.wną śwaet-
ność
.,Smolińskiego ". Wyglą
da jednak na bo, że l1ieprp .
o mdCzenia te staną się I'7&czywistością. I tą n,iewesołą
refleksją kończymy s-pacer ulicą Sienkiew:.cz:a.
(180)

telefcm do PGO Piekoszów. W
słuchawce można co
usłllszeć: "Też
się
chciało!"

Radzę

także

najwyżej

pani

bac::n'e

Zllo-

uW4Źat

smakoszom "pizzy"
.erwowane; w Iljencl/jnl/TI~ punkcie gGstronomicznym prZII ul. Sienkiewicza (naprzeciwko
klubu
NOT).
Płacą jak się okazuje
nie za "pizzę" z pieczarkami,
ale z cebulą. Nie zachowuje rię
też prZI/ jej przl/gotowl/waniu
koniecznej cZl/sto§cI. Niedawno
stwierdziłam

że

rów,{ież

.kła

bilet

Złośliwi twie"dzq, że tllk jesteś trakto'.lIlmy jak n« to zasługujesz w mllśl htUla "bqdź uprzejm!!. II będzieu uprzejmie ob służol\lI".
Rzeczywistośe. fllk widać, "adlda

m.

"OWI/. "ie.podziewanie przyk'"fl
.ent.
(A-Z)

__

s%!łae ssckowCltłIe łdefo
"Wki % iRfonnseji • ".unef'ae".
Nfi PT%lIkłsd Ul "ted%łelę wieC%0f'e1ft "te wolfle
hJt1I!1IĆ
•

wprowalłlaUe

slE: 00 budynh.-u i ma

da łię na nią
autobtUowy'

hasel
~

pn.yję-t y ÓO wiaSp6łdzieln·ia
nasta-

00m00ci..

osobiście

14

ł4kźe

'ro.k ę • Jtlie1It6to
w
.klepie
Ipo%vwC%lIm P"%Y uL Sl4.ktej.
Spruds;e się hl fell"lIM
IłMak1l IIłkolJol • 1'OCUtawo_

ue..

wl...sudynku., w drugiej p o1982 r. decyd;u 'e s.ię

łowie
&prze dać

Nowe
staryc

s

hasta.
jak: ,kUent
naaz pan", "klient ma ;awsze
racj(", .tanowiq wllłqcznie 0zdobę PUstllcll. !cian. J akiei bowiem inne w,.aźenie moŻtł!l odnieść, gdy wchodzqc np. do zakład. krawieckiego, od drz wi
dvuymll: ..czego pa"i
Chcill-

pĆJŹ.niej

I

W"l

R

cukiernia.

ka wiarn1a "Kolorowa" i K l ub
Dz.ienn.i.kar:za. Ale to jui :zamieru:hła
przeszłość.
Teraz
UlOlal()Wane farbą szyby nadają b\.zdynko'Wi ponury wygląd.
Ni.e<wi.ele się zmieniło
od czasu gdy ponad rok temu pisaliśmy o tym lokalu.
WPT nLysog6ry~ uruclloroiły
punkt sprzedaży pantiątek.Oo
natomi.a.st 1 dawną ,,Kolorową"! Rok
temu nie było
~tnych na ten
pa.ook, teraz zaś o "lokal SrnGlińsk.Le
go" toczy siE: prawdziwa bitwa. Prz.edstawiamy przec~w
Mków:
c 'ciel

ię już służby spół

<tni.elni, k e przepcowad.UłT
się z ul.
Mick:iewia.a. Nie
poinfocmowallO 41 tym WPT.
Na początku lut.ego br. ,t..rsogóry" o trzymały w Głów
nym Komitecie Turystyki ~
pewnienLe o trzymania pcxiycrr
ki na zagospodarowanie bu-

ED
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Świński "wyż"

pod koniec roku

"Gościniec Śląski" zaprasza

•
Chciałoby się wierz~

C, ie kolejki

us!awiającc

sic: przed sklepamI
"fanaberii" ~ęśei
kartkow e j
by kupić coś lepfhe,;o nii szponder i zwycza jną. A le zamias t wiary - pora na anaUzę faktów. Te zaś wskazują, ie kontraktacja i skup tuczników
.. słY(llniu stanowiły ~dynie ok. 60 proc. dostaw s przed roku. Na
lut,. zakontraktowano 350 tysic:cy świń, czyli oIkoło 47 proe.
lei. co 2Qszlachtowano rok ternu, a na marzec ok. 285 t ys. sztuk
(liO proc.). Kontrak tada młodl'!;o bydła rze źn ego w picrwszym
"wartale tego roku równi eż zmalała, lecz nie w tak znacznym
p!lęsnyml

koń cu mie"iąca S'\ tylko znakicm
klienteli, która uparła się koniecznie,

w

a!łopniu.

J

eśli

n awet brojlernie ru zą
z bardziej zdecydowaną on sieczą, jeśli Ifandel
zagrawykaże w:c:kszą o pera\ywność w zamienianiu polskich
,zynek ! innych spe('jał6w choć
b" lIa wiele tailszą wołowinęł tak nie ma specjalnych
dstaw do budowania zbyt r6wych perspektyw na najbliż
!lZe miesiące. Takie są po proslu fakty, cho ć nie wszystkie z
nich mowa już dzisiaj ująć w
ilroste i łatwo dające się roz"iąza~ rÓwnania.

m=y

t

Na dobranoc

Caly ten pejzaż z szynką
w tle - jest chyba nieZbyt czytelny dla zwykłego konsumen.
ta. Tym bardziej teraz, po pod wyżce cen nie tak drastycznej,
jak się obawiano, ale
wszakże. Statystycznemu
kartkowemu klientow i zdaje się, że
jak już roś jest droższe to ch<r
ciaż powinno być w
dostatku.
A tymczasem ceny podwyższo
no, a obfitości nie tylko nie widoać, I~cz mówi się naw et o dalszym regresie, % tym że rząd<r
we zapewnienie o stabilności
przvdzialÓw kartkowych trzeba
bl ać ~erio.
Kie każdy ma ochotę, a ! gło
do lego, aby zgłębiać tajemnice "świńskiej sinusoidy", czyli
w yżów i ni7.6w trzodowego pogłowia. Zresztą
nawet zrozumienie zjawiska cykliczności podaży wieprzowiny nie pomaga
wcale w akceptacji widoku J!,Ołych haków.
wę

Krzyżówka

nr 48

o co sic: d zieje w h c.oowli
i na rynku mięsnym, nie
jest s pra wą ostatnich tygodni, a wielu już miesięcy. Było
aż nadto czasu, aby rozszyfrować
przyczyny owego wielce
ni ekorzystnego zjawiska. Wśród
nich zaś naczelne miejsce zajmuił pasze.

T

D :r.iqi~j.za
krzy:iówl,a
krzy,iówka niepowtar7alna,
każdym .... yrazie żadna
litera nie W) stf;puje dwuJ;:rotnie.

1JWAGA!

.. uw.
&;.n.

te w

POZIO:\lO: l. ostre zakończenie
pgOŚ, l. zawieszony na ścianie.
.. wyzn ający poglądy 'krajnie Je'51cowe, 8. byk jelenia o o~miu
G<!nogach w wieńcu, 11. krO kie
'Wlókna lnu lub konopi, oddzielone
Od długich przez czesa rue i trzepanie, 14. dod atl'k stopowy do
łtaU , 15. boczna przyczepa pr7y
Olotocyklu, 16. ,.;ymlarov.;y pIat
papieru, 20. tygielek, 22. pil nowaJlle, 23. ssak z rodzi ny pustoroż
Ców, ud mowiony ql·\7.y jako sila
pociągo".a,
24. w sztuce staroCbrześcijańsk.ej p rzedstawienie polItacl w pozie mOdlitewnej.
PIONOWO; 1. może b.·ć S21110Clbslugowy, 2. motyl dzienny, 3.
postum ent. pod~tawa, 4. stragan.
~ pl semne polccenle wypłaccma
określonej ,>umy. 9. d7.lecko pIci
męskiej , 10. ro~lina o mtę8is'ych
JlSciach zaknncz.-mych kolcaml, 12.
uffiugi, zaJoty. 13.

łlC'h\'.':Tt.

rólczka.

prymit)wne
n:rz,!d'ie
<lo
spulch niania ziemi, 18. mnIe PJf'rożki do bMS7.C7.U, 19. oddanie z

1'1.

powrotem. 20. karp, 21. z;enlJa u-

p raw'}a.

ROZl\ i::\7anie krz, ió~\ hoi

prze"iylać

naleLy pod adresem redakcji .,ED"
wvłąC2:nie na kartach pocztowych
w terminie siedmiu dni Od dat v

Djnicj~zego numeru. Pomi(dzy pra-

widłowe odpowiedzi rGz1Gsuje si~
nagrodp J;:sia.llcowa. Karty bez kuponu b<:dą W:rr:ł~zcne z ło<o ania.

,.ECHO Dl\1
Kupon nr n

..

"PuZlO "I) :
f,"f>

\al1{a,

~\\"''' "!.!.?a.
1m~~nlnY'.
t~and]ar7. bOf"?n ca, tra-

gedla.
P;O, 'OWO:
nt:, 'a

s~"""k

śJizg.

elemi, zb,Orka,

ja. h:lb.t. 13nle. zgaga.
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J edny m z wi ększych sukcesów ostatnich lat jest obalenie
sta rego, lecz dziarsko trzymają
cego się mitu, że w ystarczą
ziemniaki i śruta zbożowa, aby
tuczyć świniaki. Co ważniejsze:
slało się to w czasach for.muło
wania tezy o żywnościowej samowy ·tarczalności. Otó ż dziś nie
ma już wątpliwości , że ch6w
;n"ierząt rzeżnych nie może być
przypadku, a winien
dziełem
być
precyzyjnie
sterowanym
procesem, w którym umiejętnie
przygotowana dawka pokarmowa (odpowiednio wzbo~acona w
komponenty b iałkow e !) odgrywa
pierwszorzędną rolę.

Pot rzeba było wielu. lat, by
przekonać decydentów , że to nie
zboże paSZOwe trzeba importować w wielkich ilościach , lecz
pasze białkowe To dzięki nim

Wieloryby
żyły na lądzie!
S!umieniałe szcząlki

zwierząt

ktore dot~(cłlcza ror.tpoznali paleontologow ie, stano·
... ią zaledwie ułamek procentu
wszystkich or,;anizmów, które
kiedykolwiek iyły na Ziemi
Dlate~o uczeni uważają za wyjątkowI' szczeście, kiedy
udaje
im się odkryć' kolejne "brakujące opiwo" pośrednią formę w ewolucyjnej drabinie rozwoju. N ied awno w Pakistanie
znalezione %ostały skamieniałe
szczątki takiego ogniwa miabowicie kości ezaszki zwierzęcia,
przodka współczesnych wielorybów, które jednak zamieszkiwało nit' morza,
ale Illdy. 2:yło
ono na Ziemi 50 milionów lat
temu. B ud owa kości środkcwego
ucha nie pozwalała Pakicełus
inacbus - jak nazwano to stworzenie
.dbierac w wodzie
żadnych dźwięków. iUąd uczeni
wyciągnęli wniosek, ze większośC
doby zwierzęta te musiały prubywac na lądzie, choe nie jest
wykluczone, ie mogły to byc
zwierzęta wodno-ll\dowe. poniewai uczątkI prawieloryba .01kryte
zostały
.. warstwaeh
lu,pa ll1~ch,

polski rolnik, dysponując włas
nymi produktami węglowodano
wymi, może efektywnie i opła
calnie tuczyć trzodę. Osta t nia
decyzja zwiększenia od 1 lutego
norm przy działu pasz służyć ma
właśnie takiemu celowi i jest
odpowiedzją
najświeższej daty
na pytanie o drogi i spOSOby
wyjścia z "mięsnego dołka".
Latem ubiegłego roku rolnik
miał prawo kupić 50 kg koncentratu wysokobiałkowego w zamian za każdego zakontraktowanego tucznika Jes ienią norma
ta została podwyższona do 60
kg, nie dawno - o dalsze 10 kg.
Ponadto rolnicy będą mogli kupić 50 kg koncentratu na ka żdy
zarejestrowany miot prosiąt lub
- jeśli sytuacja paszowa na to
pozwoli - 150 kg mieszanek
średniobiaJkowych.
Rząd dJugo przygotowywał te
decyzję, poszukując usilnie po-

trzebnych dewiz na zakup d<r
datkowych ilości komponentów
białkowych (w tym roku import ma wynieść , 125O tys. ton).
Postanowiono zarazem, by w
wic:kszym niż dotychczas stop..
niu wykorzystać do produkcji
pasz
krajowe
źródła
białka
zwierzęcego i roślinnego.
Niezależnie
od doraźnej decyzji
przeznaczeaia na cele paszowe
40 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku, raz jeszcze - i
oby wreszcie skutecznie - pow 'aca sic: do sprawy zwiększe
nia upraw roślin straczkowych.
Bo b ik, łubin, groch, peluszka nie
zr6wnają się co prawda z soją,
ale mogą stać się jej ZJlc>komitymi suhstytutami.
• ą kolejne decyzje, znane są
da ty wejścia ich w życie, a mię
so - kiedy będzie?!...
szystkie waki na niebie i
na ziemi (zwłaszcza te ostatnie) wskazują, że lepiej w sklepach mięsnych powinno być pod koniec tego roku. Perspektywa odległa, jeśli
zważyć na konieczność codziffinego - gotowania obiadów, ale
jest. Wiele wskazuje na to, Że
j est ona realna. Swiadczą o tym
m.in. w,kaźnik i krycia maclnr
(ponad 118 proc. w grudniu ubiegłego roku), utrzymuj ące si~
wysoki .. ceny prosiąt na targowiskach (prawie 4 tys. zł Ul
sztukę) oraz stosunkowo ni,kie.
o wiele niższe niż przed rokiem,
ceny "bóż I ziemniaków w <r
hrocip mh;dzy rolnikami. Taki e
korzystne tendencje w chowie
trzody chlewnej utrzymują się
już od kIJku miesic:cy. Ostatnie
paszowe decyzje je wspieraj:}.
Oby jak naj.-zybciej przyniosły
one rezultaty.
PA WEI, POPH K

The

ay after

który otrzymał
radów promieniowa·
zasadnic~o
nie ma
~aWl przezycia,
moie jednak
zginąć naty<,hmiast, a moie tei
dopiero po pewnym eza ie Z
humanitarnego,
"cywiln~o"
punktu widzenia różnica mi(
tlzy oby dwoma wariaołam' jesl
niewielka. Z wojskowelto zaś te
minuty czy godziny, jakie upłyną od momentu
napromieniowania do śmierci. mat.! jednak ogromne maczenif' - czasem podobne decydujące Przedłuieni~ sprawności bojowd napromieniowanycłl iołniern
pozwoli im bowiem dokończ}" rozpoczęte zadanie bojowe, czy tei
Duklearnym atakiem odpowiednee na atak wroga. przyjnyjmy sie hipotetyeme;i sytuacji przedstawionej przez Iraneuskie pismo " Science et Vie".
Samolot średnie,;o zasi«u pilotowany przez kapitana M. opuścił bazę w B ... 200 km za IiniJt frontu i lecąc na małej
wysokości a prędkością 900 km
na godz. zmierza w kięrunku
obszar a
zajętego
przez nieprzyjaciela. Jqo zadaniem jest
wedneć się 100 km w głąb terytmum przeciwnika i zniszczyć ośrodek radiolokacyjny ukryb 11 niewielkim lasku. Dla
złowiek,

C 1000
nia,

n", k
a na
i gro

'e dro
e do
klamO
tys.
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obletn
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t~raz

W

ame

...
Kolejny ZQjazd na ~edmieśoiu Katowic przy drod~ E-16
(w lrie.runka M.ikołowa-CieS7yna) zaprasza goGei . .Jest tu res tauracja I kat., cod.dail-bclr i bar S'Zy bldej obs ugi ID kat.
W lecie 40 miejse konsumpcyjnych na tarasie. W e'Zęści hotelowej ą 24 pokoje 1-, 2- i 4-osobowe. Zaja7Al prowadzi pSS
.. Społem·' Kat owice.
CAF-8. Jakubowski

czą

\\ wa

óry
abywc
can 1

te

al

szero

woje

śledzt

am l V

a jed
rów

ańs kl!

~abom się udało
Rozpoczęta

po

l~S

r. goracz.u

budowlana, rozprzestrzenianie

się

osiedli podmiejskich w Anglii, doprowadzi/o już w latacb sześc'dzie
siątych do ,niszczenia naturalnego środowiska życia wielu gatunI<ów gadów i płazów. Raport Rad)'
Ochrony Przyrody podlcreśla, te
ginace gatunki weźy, jaszczurek I
traszek udałOby się utrzymat jedynie dzlęlu ochronie państwa. Na

padek
dla

razie tylko :labom udaJo się prze4rwat kryzys związany ~e :tIDSZezeniem Icb zwyklyc:b siedlisk.
Znalazły one nowe środowiska w
zakladanyeb w przydomowych 0grodach ua peryferiacb miast sadzawkach I stawach. ,,"utony raportu liczą, że w podobny sposób
udałOby się Jeszcze ucbronIć traszki. Pozostałym grozi zaglAda.

erskic
arwne
ze śm

la narr

ale
kiej ~
do l
rlą on

Ił"APi

bp,dzie żałowaŁ
komitej zabawy
do my śleni a, B o
się można (lub
nowy<:h i nie
żyda Ale Mac
Iityki na ekr ar
miejsce w film
uli'\lS% MachuIsk.! należy do grupy reży wyglądać nasza
serów, lttórycb nie trzeb. ,Uugo nama-- stu bezpretensj o
wia'" do robienia dobrego k i na rozryw- wi na trochę
kowego. J~o poprzedni film .. Vabank" j esz- inteligentną sat)
Cze gromadz.i widz6w 1\2 pro;ekcja<:h, a juź
"Seksmisja"
MachuL~k1 pTZygoto'....'3.1 now~
n ies podz ; ank~
czalny walor.
T)rn Tazem będz.ie to film z nie upr awianego najwyższym po u nas gatunku .,c:eme Iidion. Oglądając "Seks- l Olgierda Luk
mi -ję" (bo t k si e Jego film nazywa) za<;ta- uznan ia , które
nawIałem się
czy to możliwe , by ten film występują<:ym
,)0'" tal w P",!.;ce
Pn:v 0"1 'Z"c r
<k:'oml!l_'ch mitemu W:esl a
~rodkal"h m-C f.'n i zacyjnycl
:>JIachulski zrobi) sootykanej dob
film, którego nie mogłyby sit; powstydzić k i- jak i debiutu
nematrogral 1 ~ mają<:t :tw spor~ doświad<:ze w,;zystkim
nie i j e s zcze większe sukcesy w realizacji fil- chodzi), k tóre
mów dotyczących odleglej przyszłOŚCi.
nego blasku sw
Ani mi się śni zdradzać przyszłym widzom,
To będ zie "h
o co chod7j w ,Seksm isji". Mogę natomi:lst l1iew:eJu polsk:
zapewnić, że nikl. kto ten film Obejrzy . n ;e woroctwo

Przed

premierą

To będzie "hit"

wykonani~

teg. t;adanill samolot posiada pod skrzydłami dwa
pociski • ~adunkielJl
nukłear
nym typ.. powietrze - ziemia.
Zwolnione lt kw przed celeR>
!:am trafią I:dl.i~ naleiy . Ni~ ·
bo pochmurne. ""idoezn.ośio ..
pobliżu ziemi ~obra
Godzjna 12.17: sam lot zbliia
si( d~ linii frontu Kapit a n M
z uwagą śledzi teren, za 2. se·
kunj powil\; ~ ."uwaiyc; ",7e-

--------

Cho~ niemal %npeJnie oślepi ...
nl', M. pozostaje w pełni pr ygotowany. Zarówno postawien.
amoJnh "na ol;onie" w celI!
nabrania wysokości, jak i -próba gwałtownego wiraiu,
sta wiłvby
amolo! powierzchnią
boczną n. d ziałani ~
Jali termic(Zoej I uderzeniowej. W tej
ytuadi jed ną ~ansą jest kon·
tynuowa;' łot i stawili ez<>ła
wybuchowi od frontu.

nIe.
ze wic
Jość

hisLoJ
k,i, n
z~z e

m

a

Ul

w,.-

._--------

- ·- - -- - -- -1'1--

Czy można uodpornic się na pr nil
rozlokowaną dywil.ję
cerną,
ostatni poster li nek
dzimytob sił zbrojn vclt.

r ko

panrodalej
rozpościera się obua' nieprzyjaciela i trzeha poc!'.. oić czuj.

ność.

Nagle, gdy

k "itana •
d r i i zagajniki, niebo tui pr- d nosem
samolotu zostaje rozd a r ' straszliwym błyskiem. Pil,
ie musi się zananawiać Ct II: stało
Wie, :te nad dywiz!. an cern'\.
na uiedniej wysok .
eksplocłował pocisk nukle ... ~
uwagą

oczy

przebiegają

http://sbc.wbp.kielce.pl

l!IIeC:'LIlych,

" I'ViK8

.Je.!nakie, Cle atanowi szan ~
dla samołotu, dla pilota jest
wyrokiem śmierci w trakt'ie przecinania promieniotwór·
czej chmury !lOstanif śmiertel
nie napromieniowany. Kapitan
zdaje sobie I tego sprawę. W
tej chwili uwa,;ę jqo zapnąta
jednak tylko jedna sprawa jaką dostanie dawkę
promieniowania, ile minat żyda mu
pozostanie? Teoretycznie, IIOrt'ja promieniowania gamma i
neutronowego,
jaką
oln:yma
przelatuJąo nad litrefą wybuchu,

skandale

kolumnę

Zygmunta

na wyrafinow:l"lych kanciarzy ha nw U A. J"UL od lat r;rupa 500 NiemRFN toczy proces przeciwko firmie "Prefered Equiły Cor", która sprzedała im bezwartościowe działki w dolinie
na zachód od Los Angeles. Do dziś nie odzyskali oni jeszgrosza z wpakowan ych w 1ę aferę 3 mln dolaró'W".
wci~ż wpadają

ch

e

nieruchomościami

drożej

kosztowało

ślepe

do atrakcyjnych materiaokazane prze?
tys. Holendrów, Niemców,
I Francuzów.
Uwierzyli
obietnice "American Land
Inc." % Los Angeles I
o wplacone 200 mln
Władze
kalllornJjskle
co prawda oskarżenie
Bernhardowi Whltneo nazv.,"1sku
o "międzynarodową
i fałSZerstwo
w,"rtIDś,"o'wv'ch", ale Kawiększą

nleruchomoScl w
Land Program Inc.",

trzymywala firma "American Land
Program Inc.", stanowił jej włas 
ność, znajduje się tylko głęboki
wykop. W Dolinie Antylop kolo
Palmdale, gdzie już przed trzema
laty mialo być wybudowanych 10
tys. willi jednorodzinnych 'IV cenie
60-70 tys. dolarów za domek, do
dziś mamy dziką, pozbawioną wody karruenlstą pustynię. Bezslruteczne były też poszukiwania zaplanowanego na 1981 rok l " kupionego" przez naiwnych Europejczyków terenu narciarskiego w
May!lower Mountai n kolo Park
City w Utah.
Przypomina się w tym miejscu
nasze: "Sprzedam
kolumną Zygn
munta ...

rozprzestrzenII

się
falą. Sprawę wzię

FBI. Po dwóch
przed paru
Dochodzenie
fakt, Iż żaden z
był
obywatelem

RENATA SJERZPUTOWSKA

ujęto

Wl~ltne·va.

_ norl"l<" afery Whitneya jest

metod
. aerskiich jako
ez-

pracy

firm

przynęta ~lu

nierucha-

m6"';:j-

k.

w

o-

,bz-a-

projektami rozżaden ,. udziaJowców
Europie nie pofatygoUSA, by upewrtić się.
one realizowane.
zamiast

"Mlędzynarodo

i

gigantycznego

chmur uLook"

\v een-

Angeles, który. jak u-

wierna godzinami zna~,.,.IIł' lTIi ~
" może dać sporo
film o tym, jak
przystosować d<l
j ających warunków
nie uprawia żadnej ponieiednokrotnie miało
"""~ 7Pu,.; dujących, jak może
Opowiada po p ro-,_._ .. ,. <_._,- pozwala widzorelaks podparty
jeden niez.apll"Ze·
m aktor stwo . I to na
K:e:H:jt Jerzegc Stuh:a
;'as ługują na słowa
należą się wszystkim
filmie. Zarówno wako'chni kow~kiemu w n;e
w jego dorobku roli ,
Bożenie Stryjkównie i
głównie
o kob:ety
filmowi niezaprze<:zaJi ·..aJentem.
i szkoda tylko. że tak
można d :J ć takie
STRZE!\IZALSKI
ma bardu niewiele
jemu potrzeba na za·
e misji "aż" ośmiu mina ... ykonani~ zadajesl Kapjtan te~o
podobnie jak eo dzień,
tl'ZJ
tabletki
środka
odporność
na
an1. Teru wszvstod je,f' kuteC2ności_

~

est

kór-

el·

an

W

ąta

emu

Or-

Ula

u,

historia
spędza

ilustl"llje

sen z o-

j naukoweom
krajach. Lek zmniejskutki napromieniowatYm, ie bynajmniej nie
tu przede w$l.ystkim o
bardziej natomiast o
sprawności
boJopromieniowanego iomieWarunkach nuklearnej
pr1:eZycl6 pneciwnika o
dajf podstawa do
się zwycię%CIl... Wojnie wystarczają już eo-

Nasze

I

.Jiuba.
Hawany.

FJ'agmł'nt

starej
CAF

I

lektury

Córko o
I D

im
ojcu
udało się lldobyć

la wSlZystkioh, którym
przed d woma laty
wydaną przez PIW mcmografię Lwa Tołstoja, pióra Wiktora Szkłowskiego, pasjonującą lekturą pozwalająClł lepiej
zrozumil"ć i poznać życie ł działalność te~o wybitne~o pisarza,
będą pamiętniki najstarszej s J~o córek, TATIANY SUCHOTINYTOLSTOJ"*).

"Książka niniejs za jak pisze w posłowiu Maria Leśniew
ska , - powstawała etapami,
9kładają się na nią fragmenty
dziennika Tatiany ... pisane€o od
piętnastego
roku tycia oraz
wspomnienia. powstałe później,
juź po śmierci ojca, częściowo
na emigracji t ,_
"Wspomnienia" Tatiany Toł
stoj są ksiażką atrakcyjną. łat
Wą w czytaniu I nie przeciąż.oruil
faktografią .
Pozwalają
lepiej
zrozumieć motywy, jakimi kie-·
rował się Lew Tołstoj w życiu
i idee. kthre głosił w swych
dziełach

"Dzieci Anny"
czyński ego

U)

.Jan. Dobrawydane w u-

biegłym roku stanowią powieś
ciową k ontynuację "Małżeństwa

Anny",

ksfążki.

która ukazała
natychmiast

się
w
1981 r .
zdobyła
serce i
wśród ~zytelników.

popularność

książki lo"tanowią interew treści, w zdarzeniach
i losacb bohaterów, sagę rodziny Rogowskich. Anonsowana
dziś ksiąika. której nie ma już
zupełnie
w księgarniach, w

Obie

sującą

raz to leps%e paneerze, teras
idzie o uodpornienie .,siły iywej"
aezynienie żołnierzy
mniej p datnymi na skutki promieniowania..
Wspomniany środek nie 0puś<4!
jeszcze
laboratoriów.
ehociai badania w łym kierunku prowadzi sic: już od 1945
roku.
Poszukując:
substancji,
która wprowadzona do organizmu potrafiłaby UOdpornić 'o
na promieniowanie, przebadano
na %wierzętach tysi\łce chemikaliów Rezultaty
były wciął
niezadowalające
.ubstancje
okazywały
ię alb.
sa mało
skuteczne, alb. zbyt ioksyune.
Dłur;ie. zmudne badania P"yniost,. jednal pewnI rezllJtaty.
W amerykańskim ośrodku badawnym
Walter Reecł Army
InsUtutiou
uzyskano awU!uk
memicsny lldolny trzykrotnie
awiększyć
odporno_
iywer;o
organizmu na promieniowanie
gamma. Srodek opatrzon. symbolem WR 2721. Podobne badania w-e Francjl prowachl o~rodek
badawczy
wojskowej
służby zdrowia w Clamart.
Moina przyjąć. że rozwiąza
nie problemu od strony ehemieznej jest jui bliskie. Wojskowym i naukowcom pozo!łta
nie jeszcz6 sprawienie, aby zszoko any, v.strząśnięty, C2łowiek
~
wypisanym
wyrokiem
imierci - chciał 'yć "skutenny" i "wydajny".
(Ols)

związku a: czym można upominać się u wyd awcy o nową jej
edycj~ traktuje o ezasach po-

wojennych, na których t'le występują d alsze
1000Y Anny Rogowskiej, jej sy;na Jędrka i córki jego Ani, najmłodszej spadkobierczyni rodu . Nie są to
czasy łatwe, ani łatwe sprawy
i problemy, jakimi przychodzi
żyć
naszym
bohaterom we
wsp6łcz~snym
Św,iecie.
Prawda życia przeplata się tu z fikcją lite-racką. a żyjący
ludzie
zjawiają się na kartach książ
ki na prawach wymyślonych
bohaterów.
Tytuł nowej powieści Leona
Biel asa···) ,,Marly dla przy jaeiół" z.ostał zapożyczOlIlY % wypowiedzi Ludwika XIV, a tutaj motta książki: "Wersal zbudowałem dla dworu, Marly dla
przyjaciół, aTrianon dl3J siebie". W książce przedstawione
zostały paryskie perypetie pewnego polskiego nal1kowca, który przebywa w alLolicy Francji
na stypendium.
An()~owana
powieść
przynosi imponującą. a niepodręcz
ni.kową wiedzę o Francji z dziedziny sztuki, literatury, historii i Obyczajów, powiedziałbym
nawet że 1:byt dużą dawkę, nużącą niekiedy czytelnika. Najogólniej jednak jest to powieść
O miłości. zarówno tej 1: bogatej "przeszłości erotycznej" bohatera, jak I tej aktualnej, przeżywanej w Marly.
WIG.
*) Tatiana
Suchotlna-Tolstoj,
Wspomnienia, Czyt. s . 581, 11., ~

200.

**) Jan
Dobraczyns!d. Dziecl
Anny, PAX, s 242, zł 200.
- ) Leon BIelas, Marly dla przyjacl6ł, .. Sląsk", s. 373. ~ 120.

Piękno

to jest tO!

Pisaliśm,. niedawno o wykonyslanill wiLryny obok radomskiego "sezamu" na wystawę
prac plastycznyeh młodzieży s
Państwowego Or;niska Plastycznego. Inicjatywa jest kontynuowana. Obecnie wystawili tu
swoje praee młodzi rysownicy s
sekcji 1llastyeznej Młodzieżowe
~o
Towarzystwa
Nat'kower;o.
Temat rysunków: "Ten sam
motyw ... " Prace są niebanalne
i wska:luja na spore już umiejętności młodych rysowników.
W sumie, ustanowienie w centralnym punkcie miasta niewielkiej galerii, ~dzie mOR
przedsbwiali swe praee młodzi
p a8tyey, lIylo ndaną I eenną

inicjatywą.

(~)

N'eco poźmej jechał "Mor.or" z panną Z.*), "Ludwikwm"
i ppor. B.*) ze Skarżyska do Warszawy ( ... ) W czasie w.pomnianej jazdy do Warszawy ID Jedlińsku kol o Radomia "Motor"
ma przed sobq kolumnę wojsk niemieckich. Chce ją u'yminą ć, ale w tym momencie z p rzeciwnej strony nadj eżdża samochód. "Motor" nabrał już szybkości, nie jest więc ID sl a'lie
zahamować i wpada na maszerujqcych
Niemców.
Krzl}ki
i wymyślania mieszają się brzękiem szyb Huczonych kolb ami. Z . dost aje szoku. "Ludwik" i ppor. B. ulatniają s ię , a "Motor" Humaczy coś oficerowi. S y tuacja się wyjaśma. Wóz 0.tatecznie jest fabryczny, wypadek niezawiniony. "M o[Or" jednak zostaje odstawiany do Radomia. Jed!ińs k byl w połowie
zajęty przez Niemców. Opodal wypadku znajdował się punkt
sanitarny. Biorą Z. za Niemkę, jedna z pielęgniarek zajmuje
się nią i Z. powoli przychodzi do siebie. Po paru godzinach
zjawia się "Motor", odnajduje Z. i kontynuują podró:,:. 1 tym
razem udaje mu się jakoś wymigać. Jest jednak baf d ::o zmieniany. Przejś cie widocznie nie było łatwe. Zbywa t r oskliwe
pytania Z ., 4 swoje zafrasowanie pokrllwa wnet t ypowym
humorem'-).
Przytaczając ten fragment nie można nie 2JWl'ócić uwagi
na niewiarygodne wprost szczęście ,,Motora", które musiało
rzucać się w oczy każdemu, tym ba r d ziej że
jego dQwody
zdarzały się zbyt często. Jeżeli uważano
to dotąd za rzecz
normalną, to już okoliczności wjechania wozem w kolumnę
maszerujących Niemców powinny otwo rzyć oczy nawet tym,
którzy mieli do ,,Motora" bezgraniczne zaufanie. Bo chociaż
można mnoży ć argumenty. że wóz był fabryczny, że stal0 się
to na skutek wyślizganej nawierzchni, ale przecież był to
przeł o m 1943/44 roku, a kierowca był Polakiem i poważnie
zranił kilku żolnierzy niemieckich. Za o wiele bardziej blahe
przewinieni a ludzie jechali do Oświęcimia. Wojsko, któ~ego
stosun k do ludno ści cywilnej był podobn.o łagodniejs zy, zatrzymało ,,Motor a" i skierowało go d'O radomskiego gesiapo,
a tu_o natychmiast go zwolniono. Można to było tłumaczyć
tylko specjalnymi ła s kami, a co się za tym krylo - w iadom o.
Tego jednak nie p odejrze wali towarzysze "Motora". Podróż
d o Warszawy przebiegła szczęśliwie. W przeddzień W igi lii
.,Mariański", "Antoniewicz" i "Motor" rozstali się na rogu
Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej - życząc sobie w'SLeI kiej pomyślności z okazji świąt, a życzenia kwitO'1Ą1ali ucało
waniami z dubeltówki.
Tymczasem na przyjazd "Motora" z wielką niecierpli'A·oś
cią oczekiwał
Warszawie jego dawny podkomendny z brzeskiej drużyny transportowej ,. Wachlarza" - " Pakunek" (Henryk Fedorowicz). Pojechał on w końcu maja w Góry S,.;'!tokrzyskie i tam w zgrupO'1Ą1aniu "Robota" walczył przez poł
roku pod pseudonimem "Cichy". Gdy przed nadchodzącą zimą
polecono następcy "Robota", ,,Kmicicowi", zarr.elinować ezę~ć
ludzi, rozkaz ten objął również i "Cichego".
Przerzucony do Warszawy w połowie grudnia samochodem
,,Motora" poszedł do ciotki, gd zie ukrywa! się już poprzednio
po uciecze z Brze ści a aż do połowy maja. Teraz jednak okazało się, że nie może się tam zat:"z ymać, gdyż gestapo a.re~ LI owało niektórych członków rodziny i miesz.k a ni e jest pod obserwacją. Bląkał się więc przez kilka dni po Warszawie, codziennie zachodząc do lokalu kontaktowego - knajpki Ols zewskiego na Brzeskiej, aby złapać kogoś z warszawskiej ba zy
"ponurego" i uzyskać pomoc.
Dwudziestego drugiego grudnia, kiedy siedział którąś z rzę
du godzinę na zapleczu lokalu, dostarcz'ono mu W pevl.'nej
chwili karteczkę, z której wynikało, że na najbliżs zy m rogu
czeka na niego "Czarka". Poszedł tam i w czasie spacer u po
za śnieżonych ulicach przed stawił porucznikowi swoją SytU3Lję.
"Czarka" po chwili zastanowienia powiedział:
Ja ci w tej chwili nie mogę osobiście nic pomóc, ale
poczekaj jakoś do jutra i bądź o osiemnastej na punkcie kontakt owym. Jutro przyjeżdża "Motor" z ludżmi, ma się zgło
sić do mnie, porozumiem się z nim i on cię gdzieś umie ści.
Czekał w ię c "Cichy" na przyjazd ,,Motora". PQrucznik zjawił
się o oznaczonej godzinie, zmarznięty.
rubaszn y , wysłu chał
pro śby i podrapawszy się po głowie rzekI:
No, stary, przecież cię na ulicy nie zostawię. Coś się
zawsze znajdzie. Na razie przenocujesz u mnie na m elinie.
Skąpo oświetlonymi ulicami jechali czarnym oplem wśr ód
wojskowych wozów ciągnących bez przerwy przez most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie, skręcili następnie w Zelamą i zatrzymali się tuż za rogiem ul. Krochmalnej. Przed
wejściem do domu "Cichy" rzucił okiem na oświetlony numer
i przeczytał: Krochmalna 51.
"Cichemu" przedstawiono gospodarza mieszkania - Kesslera, znajomą ,,Motora" - pannę Z. i ppor. B ., którego żolnien
pamiętał jeszcze z okTesu lata jako zastępcę komendanta "Po.nurego". Obecność ppor. B. w tym warszawskim nries:z.kaniu
zdziwiła nieco "Cichego", ale był zbyt doświad~zonym konspiratorem, by o cokolwiek pytać.
Przy kolacji rozmowa, która na początku kulała, rozv,.;n<:ła
się i tu " Cichy" dowiedział się o dalszym ciągu suchedniowskiej tragedii, o are-,ztowan:u przed dwoma tygodn iami w
Warsza'wie kierownika produkcji stenów, "Korebki".
Orowia d ał o tym ppor. B., opowiadal "Motor", wyrażał SWÓJ zal
Kessler.

w

*) W oryginale podani> nazwk.ka prawdzi.ve (przyp. C. Ch.).
U) Próba zarysu, s. 68-70.
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STACJA NASIENNO-SZKOLKARSKA
SIERADOWICE, 26-010 BODZENTYN
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l 6.00 Od melodii do melodii
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1984 r.
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ezecbosłowaekJ m ł

1859 r. -

MO

Milicyjne !l97, Pomoc: drogowa "1
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B.-ytanii rozpoczęły ..fella,. ....
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~Byłaś

"Wejście

.,Hel" -

I , CNCE..l'(TYM

UU

i Małego Lotka
16.30 OT - Wiadomości
l 6.40 .. Krąg" - mag. harcerzy
l 7.05 Dla dzieci': ..Między nami
i ksiątkami"
17.30 ..Tele-gol"
nieml S.10 "Zywot człowieka
czonego"
19.00 DobranOC:; ,.Przyg<ldy Patapika"
19 .10 Na chłopski rozum
l 9.30 Dziennik
ze.OO Publicystyka
f!:stiwa~a:
20.15 Filmoteka
" Proszę l) głos
fllm.
obycz. ZSRR
22.35 OT - Komentarz.
23.00 ..Nikt nie ma .!ducza, któ;;
ry otwiera ruebo poezji.
proba
podiltm1owama
4O-lecia (powojenna poezja
polska)
MAO OT - 24 godziuy

It I N A
.. Bałtyk" "Kochanica I'rancuza" - ang. kol. L 15, &. Ił . H,
U i a.311.
.... rayjri." braJl: $ermlnana
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J . Skotnickiego -
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' - - - -_ _ _.....J
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wat .. - c. 13.
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"Serce tyrana.
Węgrzech"

kol. l. 18, g. lS. 11
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H

-
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I

.,nDm aJ1Uc.s"
.-,Duch··
USA ,
ol. 1. U, g. 1415 i 19.15.
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ang.
1101. L 15, g. 11.
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piosenka na potegnanie.

(rE'LEWiZJA
.'

"

~

PJlOGaAIIl
15.25 NURT
15.51 Program

i

l 6.55 Prognm dnia
W i adomości - Tel 7.01 OT -

le!oo Dwójki
1'l . IQ "Muzyka" muzyka" -:- mło;
d'7Jieżowy

trT.JO
18.00
18.30

19.01
19.10
19.3
ZOo

20.15
20.45

21.30

koocert_

~I!

na co dzlen
:',Mapa polskieg? !o~klocu"
- Besk id Zywlecki
Program lokalny
Przeboje Dwójki
.,Spiewnik domowy"
Dziennik
"Z dymkiem cygara~
"Z wizytą u. '" Kunnlerza Kowalsluego
,Dookoła świata- ".1.Ponia po raz drufi"
OT - Wydarzenia - Telefon Dwójki
. ,24 klatki na sekundę"
Serie dla docoslych
Semaf01
Magazyn spocto w,. - mEkOollotnie

pe~liga

~a

IitołowełO

Jutro

p nadt.o sprzeda:
- SIANO
nie belowane•
w ilości 300 q;
SL~łĘ
prasow~

-

6.00 TTR, chemia, 5. II
6.38 TTR, matem., s. II
8.10 Przysp. obr.: Jak: waJczye
z ogniem
g.OO Praca - technika, Id. IV;
Budujemy dóm
9.30 Film dla II zmiany: "Bliź
niaczki, czyli blen przyklad z siostry.. film
obyez . NRD
11.00 J zyk poL<%i,

M ickiewicz.

kL ~
Słowaoki.

lic.:
Kra-

siński.

13.30 TTR. upr. rośli n. s. IV
14.00 TTR. fizyk • s. IV; Prąd
elek.tryczny w gazach
Uwaga I ZlI ewentualae ~~
w ,roJ;ramie telewlajl redakcJ&
Die odpowbda.

Ceny do zgodni
29. d godz. 15.

i

ryc,
niu

na miejseu. Tej. Romen ~

...... .. ...
,

"

a:t-4l:

,.-,---~.,_.,._-,~

e

r
W

ódzka

bliczna w ltieleach upr

ci 1

lIkF

za dzie-

dorosłym mie'lzkańców dzielBeelaneli: 1&& &twarde biWie-

łek! I .....ea • • • ~od&. lL
1"l1ia
bibUotec:zna z1Dblizowana
jest W pawilołlie przy ..1. Itonop-.łcłUeJ 5aoóołlliese
St WJlI<ZJ' z"ni..
Twórców Klllłury w Kiełeaell ...-

!:aDbgJe

dy kasję _ terodziców aa ebUcze
pokolenia", łtłóra odII marea tnł l'Ok1l, •

otwa~

JQat : ..Wpływ
przyszłego

bęc!zie

si

!:odz. U, w
łene ieJ w

~odku

Iultory Li~leadl, llL Wspóbaa
la (wejście
pedwórza). Z8(Waw zys&kich, którzy pro~
ię pedzielić swoimi uwagami, po~.i,

doświadczeniami

ete.

Ilielecka Spółdzielnia
leszkanlowa organizgJe wspólnie a

W"dz..

i
,.ulejsld

%łuki
UM _
K
rurs Pl...
~ Dneeięeej". ltoulUII edbę
łlzie
U marca • goda:. 11 W
JtluJ»ie .,PoloneZ"
przy aL __
KlIłtury

ltJeJcacłl

."i,

desu. 11.
De ud.zi III ...,aniz2torzy
~ dzieei • miasta,
'l
tanĄ p&dz.ieleni na

kre:

wiś

t4.

m-5T.
atrakcyj

J

Komunikat Okręgowej
K misji Badania Zbrodni
Hitlerow kie
Okr« wa

enie ię d. łatejs.zej Kemi~jl
e",enłualni~ listo nie l.h t leinni~

-

"1!-:;1.

Ni

zvd
kt~

rzą

ale

mi!

X'Ol:
nał

ciel

na

11

tan

jo,"

pn-

lIczestnle,.
trzy Grup;,

zaI
la

~ lat, 1-10; U-Ił.
przygot wać dwa 1Iłw0l7
(repertuar dowolny), dJJI wyk...

wiekowe:
Należy

I
t ej

naw... " nie posiaolajĄeyell Włas
neco a omp.udamenw DrJ;SlIizato-

WIJ

cjo
cel
dy
mi

sel<eję ał:om,paala

rsy zapewniaj

prz.
czy
jak
da:

Badan'

Komisja

Z1H"edni HiUerowskieh w K ielftda. ul. Gwardii Lull ••ej 12s.
pekij 105, :Z-Wr&C2. tę •• "52~sł
kicll as' b, ki'ryeb nlou Wt
rołhi.1l byli areszt.wam
ze.
ok.paeyjne ... labe łUUer.w
skle, nast~pnje wywiezietli :I
wi(zienia w Kielcach i rouł"e
l ni ... 1M r. 11 pro~ o :ą;ł.eł

skic
post
plas
ca :
eIsk
rak
czy'
cen
wie

PIł-

an.liote

ląe4.

Z;;Joszel1.i a plsemue lub $etefooU1:ZJle pro imy kierować (do !I
maz_) pod adresem: OSiedlowy
Jav.It Kultury KSM "polonez". uL

ml

n~

poi'.n.fom-toOwali nas, że Itłopo.tr
z realIZacją karteOi: na te arty.kuły wyn.iJ;;ają
z
nOewystal-czających
{lfzydziałów
smalcu

i

tywnie prośbę ~ządu o czasowe wył~en~e zegara zna.jcLujące-go się na jednym z No-

ków w osiedlu Zagóc9ka. Po.wód kłopoty
finan.;;owe i
brak ż.Hówek.
Aby ze-gar Wy';WI Ud
kla.dnv cza6. I-Otczebne Je.:;t toG
żarów'ek o mocv iO W k3Żda..
Produkowane obecn.ie żarówki
są ba rdzo
złe
ja.lro' iowo i
tyl.k.o w 1983 r. w zegarze wym:i-enl.oon ()
Ich
0, podC2BS

"dy na ~bm n,;edlu 1500. Po~adto zdrcnała
ener,gia
ele-

ktryc-zn.a i w:r.rosly inne ko&ztv Cllo •. kawIe rady sp6łdziel
D.i. doozl; do w:llo.sku. ~e 197
tys. zł ·yd:J.nych w ub. roku
na eks.pl ata.cj~ zegara to stanowczo za 007,0. Tak więc, ehoe
ze.gar wska.zywal dci,{~.atiCy czas
m:eszkańcom n:e tylko tego 0-

siedla. uNyciężyły względy

TIl.. 1

z..nano reldam- cję i l!:tvrÓC<!n
mi 531 zł za olcres od czel"WC:l
1982 roku do paźdz.ierIUka 1983.
• ·estety. w d3J.szym e~u rachu.nki
rzychodza za wysok:e.
Wojcieeh Now kow i - dyrektor Rejonoweg-()
Zakładu
Gazowniczego
w
Kielca. :
Sprawdz3.liśm,.

(UW)

drobne

. BwIiro&. ll! styoDa
~

już

sl()!1Jny dla
województwa
kieleCkiego. Przy jęto zasadę, że
00 25 kaŻdego mies-:ąca można
realic.owa~ zakupy
na kartki
dziecięce i mlodz[eż&we a ponadto {)!"Zez cały mie ląc sp.rzedaż prowadzą skJ.epy wytypo'aDe do rejestracji ka.rtek IM'
talOllym
terminie.
Takich
sklepów je,t w Kielcach szeŚĆ.
Od 25 karoeg,o miesiąca moi;na
dopiero real~z{}wać kart'
ns
te artyku1y dla doro.slFh. Vf
zaJnia n
malec i
słoninę

za

można

wy,wpć

r ej
By
mi.
mi

ob
ga

N

marg"rynę

(li' -\,

d2lialani~

. talacji
gazowej
paru
Sw ietlikowslriej i nie stwiecdziU;my z.adnyc
ustere~ Jeszcze raz kontrolujemy yrzewody i pra-.vd&;>Odo.l:JDie
wymi.e ni my '>C2lll •k gaz,ow y. Spr awę postara.my się załat.IoHc 'V
najbllź.<,."Zylil

·ma.,,·.

Gdzie kupić słoninę
i ma ec?

e-

DEZYNSEKCJA. K.ieJ.ce.
teł.
~1 , do jedenastej.
ł31...g
SPRZEDAM ob%y)n.ie ,..peiD-

tel. x..3L

DaD

łyft

06latrUn posiedzeniu Rada Klleleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 21aopiIliO'W'ała porz,.--

a.

wła

cho!
arer

uniwersalne,
w liczbie 300 szt.

N

Ogłoszenia

wej

w ilości 150 q;
SKRZYNKI
NA OWOCE,

Kosztowny zega

k()JWffiICZ!le.

pszenną

jęczmienną

i

zaJD,.

PROGIlAM I

n_" (

dała

cięte.

PftOGRAM D

21.15
e

od 1 marca 1984 r.
TUUPANY
i
CYZY

w

.iM

ub:egłym tygndn.hl
otrzymaHśmy
kilka . terwencji
w s.prawJ.e JdG.potów z re~a

CM
lec.

karł..ek
Mlędzy

na

słoninę

i sma-

i.nJlymi w tej 1I'pl'll1lrie dzwonili. do nas: Eiibieta
Nendarczyk l Zbi,~ew
Witectr.ł

-

oboje

J: Ki.ełe.

~ -

oca.z

BWC-'-

icłt ułq k.n:~
~ńc,. ułedwie
71

ma-

p.tnelt.
W

kroplę

i

D

cP t.

.a..

_n.

jbllmYID czasie "łDa

n.e..

~1Ue raacmej

wie sa sprali',

aece

w

Pnethtęhiomwa

...,rapow"""

lhIle.,.
i lUIlalisadi WiejsIdeIL W ty. Nit. pne"~
w.t-aw. te UJDieru wy1[-.ai
15 kaR ."oeLwi1I' warieieł
51 ala do

W~iw

N~w,..ł prezes
PSS ,,8połem" .. K1ek...ch
zas~.
prezesa
I» spn...

I(nynief

w j. rad msk.im a:TDIrYc:h
kołD 51 w4HloeilK'w wiej...

skUb. Z

Liaw41

http://sbc.wbp.kielce.pl

<.-t)

D

Liban -

Izrael -

USA

Anulo ane u kłady
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Bejrucie decyz' E; o an.uc,,"Miu ukladó
z l:i:raelem
określono
mianem hi,;torycz.nej. Cz:y jest to decyz'a
naprawdę
historyczna i jakle
będą jei skutki, pokaże
czas.
Bezsporna jest natomiaSt klę 'ka
amer)'kańsko-izrael skiej
koncepcji
rozwiązania
k 'estii
abanskiej. Porozumienie z l'i
maja ub. roku, pomijając zupełnie interesy
yryjskie, gwa,antowało Izraelowi prawo kontrolowania sytuacji w poludniQwej częgci Libanu i wiązało
władzom w Bejrucie r~ce, jeśli
chodzi o swobodę działania na
arenie arabskiej. Ponadto, co
Damaszek od początku kategorycznie odrzucał, w porozumieniu tym obecność wojsk s 'ryj,kich i izraelskich w Libanie
postawiona zosŁała na jednej
pJaszczyŻDie. Tymczasem różni
ca jest zasadnicza. Wojska izraelskie przybyły bowiem w charakterze agresora, guy Syryjczycy weszłi do Libanu z polecenia Ligi Arabskiej, która powierzyła
im misję położenia
kresu wojnie domowej. Oezywiście rola
yryjczyków
jest
przedmiotem różnych ocen, przy
czym wszystko zależy od tego,
jaki je t punkt v.idzenia oceniającego. Fak' ~~ jest jednak,

.

Nixon moze mieszkać
Nowym Jorku
'OWY JORK PAP. Były proezy dent U A, Richa. d Nixon,
ktQry opuścił nie"lawnie ten urząd przed 10 laty na
kutek
afery "Watergate", może zamieszkać w Nowym Jorku. NiX'On już dwuk~otni~ usiłował
nabyć mieszkanie w tym mieś
cie, jednak nie udawało mu si
na &kutek spr-zeciwu l<J.kator6w.
Nixon zamieszKa na Manhattani e w luksusowym 12-pokojowym mIeszkaniu, za które
zapłaci 1,2 mln dol. (inne źród
ła podają, :ile l,
JLln d 1.).

Decyzja w sprawie zgody w
tej sprawie zapadła, gdy La
wnioskiem opowiedzieli się akcjonariusze dy poonujący 70 procentami akcji 13-piętrowego budynku, w którym znajduj!! się
mieszkanie Nixonów. Tvm amym przegrał jeden z - ak,.jonariuszy, Jacob Kapłan , do którego należy 15 procent akcji.
Był on przeciwny
sprzedaniu
miesM-aniJa Nixonom nóe hcąc
mieszkać w pObliżu
czJowie-ka
obciążonego skandalem "Watergate".

Najładniejsze dziewczęta

:te iły libańskiej o;lOzycji znacznie liczniejsze o sił prawicowej falangi, widzą w yrii swojego sojusznika.
Izrael od dłuższego JUZ cza u
odrzega, że zerwanie porozumienia oznaczać będzie okupację południowego Libanu. Zanim jednak rozstrzygną się lI)sy izraelskiej obecności na tych
terenach, w Bejrucie dojdzie zapewne do istotnych zmian. opozycja do tej pory żądała dymisji prezydenta, wywodzącego
się z jednoznacznie prozachodniej falangi. Jeśli Amin Dże
majel pojechał w zeszłym tygodniu do Damaszku i po rozIJllOwach z prezydentem Asadem zdecydował się na unieważnienie
porozumienia z 17
maja, oznacza to, że doszło do
jakiejś ugody, w ramach której
- za cenę rozsLania się z Izraelem - uzy kał zapewnienie, że
pozos~anie u władzy.
Rozmowy w Damaszku były
tylko fragmentem skomplikowanej gry dYP!OJ;na!ycznej, w
której oOOk prezydenta udział
biorą przywódcy libańskiej 0pozycji, a także politycy zachodni, np, francuski minister
5p.aw zagranicznych, Claude
Cheysson, czy Caspar We'nberger - amen'kański minister obrony. Obaj byli w tych dniach
w B ejruc-Ie.
W przyszłym tygodniu mają
zostać wznowione w Szwajcarii
rozmowy pojednawcze między
zwalczającymi się ugrupowaniami libańskimi. Poprzednia runda - przypomnijmy - zostala
przerwana z początkiem listopada ub. roku. Opozycja dQlnaga
się :zasadniczej reformy struktury
ladzy tak, by zlikwidować dominację chrześcijan. Cz:y
prezydent Dżemajel, który bę
dzie uczestniczył w rozm<lwach,
zdoła obronić swoje stanowisko?
Dla Walida Dżumblata, prz:ywódcy Druzów, jest on zdrajcą
. i powinien iŚĆ pod sąd..
Jest charakterystyczne, że w
doniesieniach agencji zachodnich powtarza się stwierdzenie,
iż dla Waszyngtonu wycofanie
się Li
u z porozumienia z
Izraelem jest yjoem w gruncie rzeczy pomyślnym, Czyżby
Biały Dom mial nadzieję, że w
ten ap0e6b uda się wciągnąć
Syrię w akcję ratowania prawioowego prezydenta Liban,y, ld6rego władza kończy się na r0gatkach Bejrutu?
Pytań i wątpliwości jest wię
cej niż odpowiedzi. Kryzys w
Libanie wszedł w nowy etap to pewne. Ale co będzie dalej?
Tego nie sposób przewidzlcć.

Zł:

nukłearnych.

• Kończący wuytę w USA
kanclerz RFN, Helmut Kohl,
uznał

amerykańsko·radziee

kie spotkanie "na szczycie"
za mało prawdepodobne w
tym reku, stwierdzając, że
zbliżające się w USA wybory prezydenckie pozoslawiły
male czasu dla przeprewacbenia tej inicjatywy, która
w jego przekonaniu mogła
by ozywić wysiłki na rzecz
utrwalenia pokoju.
• Na terenie kanadyjskiege poligonu wojskowt'go w
prowincji
Alberta
Stany
Zjednoczone przeprowadziły

Wahadełko

-aliSI. lO
W zystkie głów ne ś\ :ato~ e
agencje prasowe obszernie komentują poniedzialkowe
propozycje pailStw socjali~tycz
nych dotyczące niE'zwiększa
nia i redukcji wydatków wojskowych.
AgenCje
podają
szczegóły
tych propozycji i
zamieszczają pierwsze
wypowiedzi polityków zachodnich
na ten temat.
Agencja
France
P 'esse
zwraca uwagę, że aide-memoire państw Układu Warszawskiego
zawiera
propozycję
roz.poczęcia
tak szybko jak
tylko jest to możliwe, konsultacji wstępnych, których c-

Rząd syryjski

. do dymisji

podał

SIę

BEJRUT PAP. Agencja AFP,
doniesienia
Damaszku
we ...dorek
w godzinach wieczornych podał się do dymisji rząd
yryj ki.
Według tych samych
źró
deł prezydent Hafcz el-Asad
przyjął tę dymisję i powierzył zadanie utworzenia nowego
gabinetu
premierowi
Abd el-Raufowi
el-Ka emowi.
powołując
się na
kół oficjalnych w
poinformowała, że

we wter" pierw zą próbę
z poeiskiem manewrujac}'Dl
(bez głowicy atomewej). Pecisk zestał pedwieszony do
bombowca
"B·52".
Próba
trwała 4 godziny i zakeńczy
ła się w
pobliiu poligonu
w Cold Lake. Alberta została
wybrana na podobne
eksperymenty z uwagi
na
rzeźbę
terenu, przypomina·
jącą tundrę syberyjską.

• Rozejm w Bejrucie. który wszedł w zycie z ehwilą
anulowania przez prezydenta
Liban., Amina lliemajela,
zeszłoroczn~o

pero~mienia

pGkojowego z Izraelem, we
wtorek znalazł się w zap-Ożeniu w zwi.ązk. ze sporadyczną
wymia~
ognia z
broni automatycznej i przeciwpaneernej w samym micieie I na okGlicznyeh wqinaeh. Wraz z zapadnięciem
zmierzcha w centrum miasta
doehodziły odgłosy
lieznyeh
eksplozji.
• I zraelski minister o.rony, Mosze Arens, nie wykluczył now-"eh rGzm.w z r~
jem lliemajela Da temat zapewnienia bezpieczeństwa ..
połudDiewym Libanie, mimo
w ypowiedzenia przez Bejr_t
.kładu z maja ab.r. w sprawie w&r1lJlków wyeofania
wojsk izTaelskich z Liban ...

Coraz ,dłużej
przed telewizorem
WASZYNGTON PAP. Mieszkańcy
Stanów Zjednoczonych
oglądają coraz dłużej progr~
telewizyjne. Przed małymi ekranami spędzają ostatnio niemal jedną trzecią doby.
Według

ostatnio opublikowadanych
statystycznych,
przeciętny Amerykanin poświę
cał w 1983 r. o«lądaniu telewiz.ji 7 godzin i 2 minuty. Bvło
to o 14 minut na dQbę Więcej
niż w poprzednim roku.

nych

Gdy telewizja była
jeozcze
nowością, w latach 50. m:eszkańcy USA poświęcali ogląda
niu programów przeciętnie ok.
4,5 godz. na

prawdę

dobę.

T . 1

Vi Szczec·.;e ()fCC stołicy
i sqs:ooojQC)'Ch z Wo ' s.zowq wo·
je:.OOa O< h, s.kqd do dol5olych
minccji
za .-.o~iii OVooło s.;ę
k' cmośc,e nojło&.-;oej.s...-ych po-

e:

00 e
ji re-g<o o~nych w
K:elcach zopraszomy óz'e lezę·
ta z wojewóóztw - kj~ec '~.
ra.d-ornslt:.ego i to.. llG-brzes~.
Pros'lWf o zabranie ze sobq kos.
tl
kq.pieloNego ()(OZ su"-'en·
ki
: ec.zo "'OWej. Z(lp:só« do ydz:olu w kankursje nie będzie.
kandydo
proszone sq 'Więc G
bezpośre-ór!'e zglaszan;e się de
WDK przy ul. ŚC'eg'e-rnego w
K:e!c!lch.

Inf<Ymocro o o;, ~e: .. Echo
'0", tel. 458·20.
(Kos.)
PS. P' erwsz~
po
wojnie

• ',r;.ory M'ss PO'OIl'O odbyły s'ę

IN 1957 roku. ZWYCIęŻyłO 'NteCy
21·le·
stude' :l s.rkoly teo\roLnej w Kr<lkowie
Nicjo
Bobrowslc.JJ (fot. 00 str. 1).

Z

e

mÓWIc iak: wahanie boczne od
strony lewej ku pra.we-j, znaczy
,,nie", wahanie od przodu ku tyłowi "tak", wahanie po oJu-ęgu jerzcze co ialnego, Ulożywszy takim 8))06obem S'Woi6ty język pGrQZUm.iew·
'ę z
wahadełkiem. można się dowiedzieć
wszystkiego o wszystkich, w tym takie o s.prawach
wielki~ polityki.
Można zdumiewać «oczenie i cały świ8't
bulwersującymi informacjami. A
.:lód wiedzy zwłaszcza CI bHż
nich i 060bach w;rsoko po&tawioony('h jest olbrzymi. Ba>:dzo
nkoda, że nasza JXab3
tak
rzs.dko wycbod'Li teina naprzeei.w. Sam widziałem jak pewien.
bl'rIź 00 bądź S?aCOwny
wowiek., po.ruszając
dłonią nad
fotografią
w guecie, powiedział ~em człowieka nie mającego powaillliejs,zych
wóftpliwości:

-

z:

Ma N>6 z

trzustką ...

Było

wątrobą

AFP przypomina, że P:fl!Xlzycje redukcji wydatków woj skowych zo'tały po ral pier w.zy sformułowane w styczniu
1983 roku przez pallstwa U kladu Warszawskiego. W ";leś~
miesiE:cy później krc je ~" cja 
listyczne powtón;y!y h~ propozycję przy okazji m"-k· ewkiego si,lotkania p::,y\\' ,r:ców
tyCh państw.
Mó.wiąc

o nowych ~:>r.)!~":'y
ogloszony::h \'.' ponIedziałek,
komentatoz
AFP
w kazuje, ż
zawiera5~
one
nowe slczegoly i klJr". L t e
o:.Jgestie.
cjach,

•

Przebywaj:tcy z rllb,){'zl\
w Gnieźnie prze","d·
Rady
Krajowej
PRON
Jan
Dobr"cz"ń ki
spotka się w tym m;t'~";e z
młodzieżą w szkole,pol anik u
tysiąclecia pań twa pol-kIe~o. Znajdą
ię w5ród
niej
" osiemnastolalki" dliewczęta
i chłopcy, klór:r;v 110
wizytą
niczący

raz pierwszy "'lZm..\, br.
udział w wyborat.h
o rad
narodowych.
• W War zawie zbiera <;ię
ua swym plenarnym po "t'.
dzen.iu
Zarząd
G'ó ny
Związku Socjalislycznej :\110dzieży
Polskiej. Tematem
ebrad SIl przygetewania do
obchodów w 1985 r . Międ~y
narod w~e R4ka Młodzieży

oru

kolejne~o

iwiatowe~o

Festiwal. Młodzieży i
dentów w MCNlkwle.

lu-

12 tys. kanistrów
z Białegostoku
Bialo.<tockie

Zakłady

Ma~zya

i Ul"Uldzeń. Spożywczyl'h .. Spo-

masz" przystąpiły do produl~c)l
poszukiwanych na rynku kari.strów na benzynę. W
br.
wytworzy
się
ich
12 tYL
2.O-1;l!:owe i>Oje-mniki są łaQnc.
funJt.dOlllalne i zostaly wypcsailone w le je k.

natomia,,~

cały

leg~on

v. ięk.szych lub mniejsz 'ch 'loch-

e

bliia się kOolliec wieku. A
jak zwykle w końcu wieku ludzie skłonni są do
odc.hyleń mistycznych. Tak było sto lat temu, tak jest i te.ra.z.
Być może jest to wyru
1Iu<kki ego lęk u przed nit!'7.I'OlZ umieniem czego.ś tak pod.sta.wowego
jak czas j przemijanie, ktOCe
przy okwzji okr",ł~h d.a.t odczuwamy lIa' ·wej.
W każdy
razie możemy mówić «I wproo&t nadona.tural:nej popularności
różnych
zjawie)[ z
pogranicza rozsądku i eZY6tego
ob5kurantyunu. Weźmy ta.lrie
na przykład róż&karstwo, kła
roe zyskałO sobie w ostatnieh
la:t'ach naukowo brzmiące miano radiestezji. Kiedyi;
rótdikarz trafiał się jede-n na powiat albo rzadziej. Dzjaj.a,j co
drugi mies?karuec bloku pcóbuje
oich uzdolnień.
Pewną odmianą róiAiki
jest
wahadełko. Niektóre !rtowarbynenia różdżkarzy (przepr~
radiestet6w) za opŁat/ł pro.wadzą nawet szkolenie
w ZAkresie po6ługiwama aię ta.ldmi.
wahadełkami. Uczy się \am, te
z wahade1ldem moŻlloa aię 1l>-

IL11
by loby
pnyg, ,t,lV. ani e
rozmow na temat nie<wi"kzania i poźniejsz.ej ,cdultcji
wydatków wojskowyc·1.

że-:-uje

c i powie?

Jasnowidze spod CIemnej gwiazdy

rn.:.n.

D

zbrojeń

(E

KRZYSZTOF WWNA

aa start!
DOKO. CZ . tE

• Przebywający z wizytą
w Argen& nie pryma Polski, Józef
Glemp, lO ał
przy jęty
w
poniedziałek
przez pre'Lyd~ta Argentyny,
Kaula AHon ina. Tego
megG dnia kardynał Glemp
potkał się z argentyńskim
ministrem spraw zagranicznyeh, Dante Caputo.
• Ueie1tająe się do wyświechtanej retoryki pre:&ydent Reagan zarzucił oponentom
swego
programu
wzmagania zbrejeń niweczenie szans esiągnięcia porezumienia w sprawie kontreli

! chyt>a

W dla mn·ie wst.rząsają
ee. Zapl'wne mówi to setkom
Wd.U i ei mu W1«2a. A pomyil.c, Ze SIl my, którym tylkO
to POZ06t.ał~. J,a,kież tutaj atwie-

ra się pó.le do pop'.su, ja)nez
nieograoIlicZOCle możliwości!...
ZebyŚlDY mi.eli jasnoŚĆ jak
mawia pewien mój znajomy
spod Siedlec w chwilach szczególnego zaćmienia - to mUS7.ę
tu powiedzieć, że sam osobis.cie
w pewne tajemne rzeczy wierzę.
Zycie- bez tego byłotly pozbawione uroku, i w w:J'lDiarze li
tylko zoo.teł'i.a»lym płaskie jak
daka. Ale dalibóg nie mW;,na
wierzyć we wszystko I
Przyjml.jmy z duia tolHeraneją, więcej J. dobrll
wola,
bardzo już tę tolerancję roozszerzaiąclł, że jest w tym CGs. Co.;,
ezego nauka jeszcze uchw~ić
nie może, a.le już to "coś" goni, śledzł i odnootGwuje
a
być może lada dzień, lada tiO~/ł złapie. Musimy przecież
i tak stwierdzić, że ogromna
popularność tego .. czegoś" jest
nieuzasaóniona I otwiera pole
do dzi.ałal!ia różnym nabiec -

sztaplerów. I tutaj zaczyna się
nieorzyjemna sprawa. To .. coś"
co nie".. ątpliwie :stnieje, ale nie
:wstało jeszcze złapane do wocka czy probówki (mnirjsza «I
to) zaczyna znikać w odmętach
niezbyt
czyst Y): h
mach'nacji.
Tak stało s i ę ml~z innymi ze
slynną, również u nas, mag·ią
Polmezji, dołączyło Ć·.., n,ej tylu oszus ów t nie::"az t k p!e-irielnie z.ręczny-ch, że dzisiaj M
chyba sprawa nie jest d{J zbadania. A ueszt~ gdzie je_t powiedziane, że sa;n cz!ot'.'iek o
paranormalnych
uzt.!oln : e!liac.·l
ma być c~wiek:eal jak krynł7

Dzisiaj w I."iClliu na - ;lP;'vcbologicznych asów czają s;ę pn.f!pow!adacze
szczęsliwv-ch
dni,
handlarze lUllu!etów p~z,w ra
cających J.drowie i jasnowidze
spod eiemnej gwiazdy.
~az
częściej trafiają sie "śród naszych znajomych ludzie, którzy
siadają do obiadu J. wa'ladelk.iem py!.ając go C1) mv.gą, a cze&:'O nie powi.n.n.i je5ć. Już sam
nie wiem, czy to lilie od n·kh
wywod.zoi się pojf;'Cie .. diete-c-ud".
KAZIMIEIlZ l. KOWALCZYK

CWIJl.

a

ludz~

o \Wiomieniaoh pa-

ranocmaln~h, to zdaje llię nie
ul,,~a~ kw EIS't ii , ale }esl )ch n.iezwrk e roa}w). Na icll rozgł06ie

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Przed Dniem Kobiet

Czy Wojciech Fibak
wystąpi

Czy one ubiq wort?

w renrezentacji Polski
na Puchar Davisa?
J

.

W z.>v ią-ak u
z. niedawnym
wy wia.dem prasowym Wojciecha Fibaka prezes PoL,kiego
Zwi ą7.ku Tenisowego Roman
Garbac3ewski oświ adczył
w
ro-z.mowie
z. dz'enn ik arzem
PA P :
Zar u1 d PZT z sa tysfakcją

pr'~yją! w :adomość,

iż Wo~

ciech F ib a k chci a łby powrocić do re,>re zootacj.i i ponown.i.e
wystąpić
w
Pu charze
D avi;a .
Chci <.! lbym tu
dodać,
że
WO jc:ech F ib a k ni.gdy nie był
zdy skwalif i.kowany prz.ez PZT.
W ub. roku PZT ogłosił komunikClit. iż rezygnuje z jego
usłu g j a ko reprezentanta, ponie waż n ie s tawił ~ię na mecz.
pUlOh J.r owy z Belgią
i
nie

beZ'p<lŚTednich

ni.eomo ż liwoe".

lloktłn' a

eks tra"klasa

W
rozegoraIlych
wc:ooraj
apol.!< a>Olrach
hokejowej
e4ut.raklasy uzyskaao następujące
u.zultatl': Naprzód Janów
GKS Ty_ 4:3, Podhale Nowy
Tult - ŁKS 4:0, Za,łęb ie 8__ wiec Polonia Bytom 8:1,
Unia Oświęoim
Budowlani
Bydgoszcz j:5, Craoovia ~ GKS
Katowice 2:5.
(j)

•

Mi:s t.rz olimp.:js-kJ z M<JSk.wy
w b ieg u na 800 m Steve Ovrit
pOw rócił na b ieżn ię po fHnieaięc:z,ne j
przerwie spowodowanej kontuzją. Startu jąc w biegu na 1500 m w Melbourne z.ajął
drugie miejsce z n.:ezłym
czasem 3.37.:H. Bieg ten wygrał
No',vnz-eland.:!zyk Donoghue.
• Podczas między narodowego
Wrn ieJu piłkarskiego juniorów
rozgn'wa.nego w Taszkiencie, w
k tórym startuje również reprezen tacja Polski., Związek Radzie cki pokonał CSRS l :0, Uzbekistan wygrał z Węgrami 3 :0,
a B uh;ui:l :z.wyciężyła Finlandię

1 :0
• Startujący w t urnieju

teni-

sow ym Grand Prix w B r u ksoel.: ,
Wojci ech Fib:>k już w pierwszej
run dzie przegra ł z AmerykaniDem J :urydem 6:0. 4 :6, 0 :6. Z
ilw. ych cie-\tawszY'ch rozegranych

Komunikat
TOłaliz3lf1ra

Sllorlowego

P P T p.a hza tor Sportowy zawla-

. am ,a,

że

• d ma

3 ' t.III.191lł

'"

zakładach

r. wg

pilkarsldch
wstępnych

pnYl!h ~tw ierd7.o n o:
I i II LIGA ANGIELSKA aesla w I 7 rozw. z 13 trafiewy~["ane

p o okolo 656.000
zł !'Jl rozw. z 12 trafieniami wv~r ..lOle po około %%.500 zł , t .705
roz\\' . 7 11 trafle:1 iami - ,,~grane
(hl ok·A'> 1..)09 zł, 22.624 rozw. z

tra l !..!:1.t.l m i -

wy~ran e

po

%03

zł

i

lU LIGA ANGIELSKA _
....·uaw fi - 25 rozw. z 13 trafieniałrd
zł,

-

1.~ ·U

Cwiercfinalv europeiskich pUcharów
Atrakcyjny mecz Liverpoolu z
OO!raz
rozmachIl.
P Po
inauguracji w Polsce
iłkarska machina
większego

nabiera

nowego sezonu ćwierćfinałami
Pucharu Polski, dziś na 12 stadionach europejskich rozegrane
zostanlł pierwsze mecze ćwierć
finałowe piłkarskich pucharów.
Niestety wśród walozlłcych drusyn zabraknie polskich zespołów.

Benficą

W
Pueharze UEFA nie ma
tak atrakcyjnych s.potkań
jak w PE i PZP, ale duże zaintereSiO'Wanie wzbudza pojedynek
i\nderlechtu Bruksela ze Sp.artakiem Moskwa. W innych meczach ćwierćfinałowych Pucharu UEFA spotkajl! się ToUenham
Hotspur s AustriI! Wiedeń, Sparta Prała z Hajdukiem Split l
Nottin,ham Forest ze Sturmem
GraL
(j)

już

w .'/f;: rane po okolo 2':1.500
r ,)'lw. z 12 trafieniami _

P) -iSO zł. 15.-ł64 r ozw. Z
1L tctfl 'n t;f1 l - wy~r3ne po 43 zł.
\ -\ ,t..;~'<1 \,!
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spotk ań warto odnootować
rażkd Teachera I. Pfisterem

po.2:6,
5:7 i Scanlona z 8und.stromem
6:7, 6;2.. 6:7.

• W T urynie rozegrano t.u.rn iej we fl orec ie kobiet z.aL:C'Lany do Pucharu Sw i aota, który
wygrała

Wł<lSl.ka

Vaecaronł
Związku

przed repre:z.e.ntant:ką
Rad-z.ieckiego Sidorowlł
c u2lką Brouquier.

Fran(j)

Wieści
•
d ringu

s

Bardro doobrze s-pisała się
brz.yooooowa ekipa mł.odych
pięściarzy

podczas

Błękitnych

Kielce

półfinałów

misu-zostw
Polski. pionu
gwar dyjs lriego
rozgrywanych w Lod:zJi.. D w aj
• nich ujęli p ierwsze mieJ-

sca' I

Góra).

• • •

Podczas spotkania mię<hy
państwowego
w boksie w
najbliższą

niedzielę

sportsmen.kli

zd,?-

z dziedzi.n wSIpÓłczesnego ży cia.

WANDA CIESLlKOW A, żona
- .. Trudno n.ie lubi ć
sportu, jeżeli jest się związa
nym z człowiekiem, dla którego z.naczy to tak wiele. Zresztą
poznałam Gerarda, a było to
sporo la.t temu, w Kochłowi
cach na meczu, ~dczas ktbrego
zdobył._ 9 bramek. 3 lata póź
niej gył ślub. 2:o.n·ie sportowca
nie jest łatwo, ale jeżeli sit:
kocha to można się przyzwycza ić do częstych rueobecn.ości
męża i do tego, że czt:sto :z.ostaje się z prostymi, domowymi
kł<J>potami
samemu...
Jestem
jedna.k zagorzałym kibicem i to
mi chyba także pomogło pogodzić się z wieloma sprawami,
O ile pozwalał mi czas, jeździ
łam na mecze Ruchu Chorzów
i przeżywałam je chyba bardziej mocn.o n.1i i>lllllL. Lub'ę
w sporcioe walkt:, rywalizację.
dramaty. Nie lubię natomiast
chamsłwa,
brutalności"
i na
boisku., i n.a widowni ...
piłkarza

t e legraficznym. skrócie

prow ~ dzen' e

rozmów w celu ustalenia jej
zas ad. Z a łatwienie tych spraw
drogą
kore s pondencyjną
lub
prze z osoby trzecie byktby

II

•

P ODacU. G. Aniola uznane
oajlepsz)"1JI Awednikiem łarIlieia.

ub. roku obr zy maod n iego list, w
którym dekla.ruje chęć nawiąza
nia ponoV\n:e współpracy. W
odpowiedzi
napisaliśmy,
it
uważ a my za niezbędne prze-

10

środa

a wa.nsowali d o finału.
W wadze ~kkiej G. Anioł
wygrat kolejno z Tom ezykiem
. (Gwa.rdia Wrocław), P osia-k o wskim (Gwuma
ZielQi1a
Góra~ i Zakrzewskim (Gwardia Łódź). W wadze półśred
niej K. B ieleeki pokonał Pedemniaka (Gw3irdia
L6di),
Pisarka (Gwardia Wrocław) i
Masłalena (Gwardia Ziel()lla

Jes i enią

liośmy

nta n1i -

Piłkarska

W Pucharze Europy najatrakoyjniej zapowiada się pojedynek
pomiędzy mistrzem Anglii Liverpoolem z mistrzem Portugalii Benfią Lizbona.
Własne
boisk.,. i większa rutyna przemawia za zwycięstwem An,Uków, ale Portugalcsyoy łoe zespół nieobliczalny i słać ieh nawet na wywietienie dwóch PUDIdów z Liverpoolu. W pozostałych meczach w tej grupie spotkają się Rapid Wiedeń z Dundee United, AS Roma 'I Dyn.ame BerHn i Dyna11M Mińsk II
Dinamo Bukaresn.
W Pucharze Zdobywoów PIleharów znów najciekawszym
spotkaniem będzie m_ dru~yny
Półwyspu
Pirenejskie,.
FC
Barcelona z Manchesterem. United. Ponadto w PZP grać bę
.aie drużyna Zbi,niewa Bońka
- Juventua Turyn. która we
francuskiej miejscowości 8trasHU!!: u
spotka się. fińskim
zespołem Haka Valkealr._ki. W
pozos,ałyeh spotkamach umerq
się Fe Porto Ił Suehtiorem Donieok i UjpMł Dozsa B udapeszt
z Aberdeen.

wyw iąza ł z przyjętych wcześ
nie j zobowiązań.

w

Kobiety

bywają
medale,
dostarczają
częs to kibicom niezapomnianych
wz.ruszeń i e mocji, one lubią
bo 00 robią. J ak jednak
jest
z tymi., które są matkami, ż0.
nami sportowców, a także jednym1 z wielu, którym słowo
sport nie kojarrLY się z n.i~zym
bliskim, jest po pt'06tu Jedną

pomiędzy

reprezentacjiJllld Rumunii
i
Polski, które rozegrane wstanie w Bukar e 3zc.ie, jednym
x poLskiJch s~dz.iów fungują
cych to spotkanie będzie k ielecki sędzia boksers ki ~larek
PodsiadJo.
(j)

R Y SZARDA CHROSTEK, g~
spodyni domowa z KattJWjc:
..Bardzo lubię pływanie, sama
zresztą kiedyś tego
probowałam. Byłam ambitna,
mi ałam
nadzieję osiągnąć coś w
tym
sporcie . fuŁem ~ysz.lo mał
żeństwo, dziecko i pozostało mi
tylko k·i;bicowanie. Nie
lubię
piłki nożnej. Powodem
jesL
mąż. który mWli obejrzeć każdy,
nlllWet zupełinie n.udny
dla
mniie, mecz. Siada prrly telew ilZOCze i n.il= dla niego nie
istnieje... Chciałabym natomiast
żeby moje
ambicje sportowe

zrealilwwała
s.i.ę uda ..."

córka.

Może

jej

B ARBA RA OGOREK,
~i()6karka ,,Ruchu": .,Sportem nie
interesujt: się zupełni e l naprawdt: nie potrafię zroo:umieć,
że ta·k dz.iecinne, moim
zdaniem. zajęci e może porywać i
fascyn.ować . Jest tyle piękniej
szych i ciekawszyc h rzeczy na
tym

świec i e ...

l
'

ZYTA PIECHNICZKOWA, ż0.
na trenera reprezentacji Polski
w plice nożnej: "Początkowo,
jesZ{!ze podczas studiów, sport
nie mial dla mnie większego
zna czeni~ . Po prostu
miał am
me
zainteresow ania.
Wtedy
teź n.ie przepa dałam za grami
kontaktowvmi, w których widziałam sPoro brutalności. Wolałam bale t. g im nastykę.
Mój
stos.unek do sportu zmieIhil: sit:
k iedy
zaczęłam
.,sympaty:oow ać" Z przyszłym mężem. Nagle
zaczęła mnie i n te resować piłka
noina, zaczęłam chodzić na
mecze , oczywiście te w których
gral mój chłopak. albo te które on chci.ał obejrzeć. Jestem
natomiast przeciwniczką
zbyt
daleko sięgającego
wyczynu
wśród kobiet. Przecież my jesteśmy i nne od mężczyzn, i.naczej skonstruowane i fizycznie,
i psychicznie. G imnastyka artystyczna, łyżw i arstwo figurow.!!!.
to rozwmi em ale wiele . innych
dyseypli·n w wykonaniu kobi,et
zupełnie mnie n ie przekonUJe.
Mimo tego ~dziwiam te, które
potrafią
zrezygnować
z
w ielu w spa ni ałych rzeczy, dla
osiągnięcia sportowego wyniku,
Rola żony człowieka słynnego.
związanego
ze ;;portem
n.ie
ciąży
mi zupełnie.
przyzwyczailam się do tego i przyznam.
że nie wyobrażam sobie innego
żyda . N ieraz brakuje mi męża
w domu . nieraz
chciałallym
żeby pomógł mi rozwiązać taJd
czy my problem, prosty i ży
ciowy, a jego nJ,e' ma. Ale z
drug iej ~rony dzięki temu nasze życie jest. ciekawsze, bardz iej u['()Zmaicone".

Piotr .Fijas najlepszy

pośród
licznych
n ie bezpiecznych zjaWisk trapią
cych
ws p ółczesnll
.port
wlIczynowy (skra;ine zawodow• two, doping medyczny, kome-rcjal izm i in.), jak ł towar211azqcą mu atmo'ferę, za poważ
ną
groźbę uznać należl/
roz.pleniająctl się azotcinizm.
ObserwująCl/m zBwodU
.portowe
zależy ;uż niemal wl/łącznie na
. tl/m, żebl/
wl/grvwali "na. i".
Coraz mniej kibiców zachwyca .ię pięlrnem rvwalizac;; na
stadion/lCh, emocjonuje .ię sportową walką
na
na;wvżuvm
poziomie, potrafi docenie! wuaiłek wszustkich zawodnik6w. W
gruncie rzeCZll idzie bowiem o
to, by "nad' nalali ,.przeciwników", a jdli tak się atanie,
to wtedv mamli wielką fetę,
· ogólną euforię, wiwatll i powuechną radość. Tak się jednak
.kłada, że ostatnio "nasi" najczęściej przegrywają i to dośe!
sromotnie. Reakcja
jest więc
odwrotna . rzesza kibicowska
zlorzeczu, wyklina, domaga się
,,ścięcia głów", wpada w przygnębienie 'lub
czarną rozpacz.
I tak odbijamy .ię od ściany
radości do ściany placzu, zapominajqc zupełnie o idei sportu,
którego widowiska .q nieodłącz
n q czę ścią kultury masowe;.
Oc zywiście d zieje się tak dl atego, że zawody .portowe w
odróżn ieniu od widowiska t ea-

tralnego c:zll seansu filmowego,
wyzwalają

niepospolite emocje

zbiorowe. Sport jest nierozłącz
nie zwiqzanu
z rywalizaCją.
rzadziej z doznaniami eBtetllcznumi. Rzecz w tllm. żeby umieć
emocjonować się nie tlllko walką "naszych", ale
i
innllch,
żebu

oklaskiwać

I Rzuty

zWllcięzców

W trzecim dniu ogólnopolskich zawodów o memoriał J.
Legi.er9kiego rozegrano otwa·rty
konkurs skoków seniorów na
sk.oezn.i ,,8kalite" w Sz.czyrku.
Kookura wywołał d~ że zadnteresowanie i był
prawdziwą
atrakcją 9p()rlow4 dla kibiców.
Mistrz PolskJ Piw Fijas wziął
pełny rewanż za niepowodzen.:e
w konkursie na dużej skoczni
w Wiśle - Mali nce. Tym raJako kibic ..telewizyjny" słu
żę dziesiqtkami przekład6w niemal z każde; transmiSji. N ajczęściej

odn03zę

wrażen ie,

tOWI/ch % wielkich międzyna
rodow1lch imprez. obchodzi wyłącznie .tart,
walka i wynik
polskich zawodników. Sq bez-

Polska gola!
Dlacz ego na trybunach

sta-

dionów i hal, przed telewizorami, biorq górę nastroje 8zowinistllczne? Najmniej winiłbym
kibiców . Te nastroje sq bowiem
wywoływane
i
podgrzewane
przez środki masowej informacji, głównie przez telewizję.

że

polskich sprawozdawców spor-

osobiste

nie tyiko Ul białocze1'wanllch
strojach, żeby
cenić
również
rllww naazllch he-rolów. I tak
zachowują się prawdziwi sllmpatyclI .port u. Szkoda tulko,
że sq w mni ejszości .

Pl

Cz.e<
zem Slkałerul bardzo bo.jo>wo. lmpooując najw ięks zymi
długoś
ciami i świetnym stylem. BarMO dobrze sp.:sał s ię młody sk0czek i dwuboista TadeuA Bafia
z zakopiańskiej Wisły - Gward ili, który w silnej !Yta.woe zajął drugą
lokatę.
Rekordzista
skoczni w W iśl e Ma.I.:nce
(101 m). Janusz Malik tym rarem by ł slab:ej
dysponowany
i zajął dopiero piąt ą lokatę.

- -

S

c

naszych sprawozdawców
telewizfl;inych najważnieisze
bllly
starty Polaków, choć na tych
igrzyskach stanowili oni jedyn ie blade tło dla najlepszych •
Zamiaat pokazać nam w pełne;
krasie piękne widowisko sportowe, musieli§my
oglądać P9
kilka razy porażki naazflch zawodników. Dodajmy do tego
nagminne tłumaczenie polskich
aportowców z nieudanllch startów - ' złllmi warunkami klimatycznymi,
niedostatkiem
przvgotowati, młodym wiekiem
itp. To t1llko zagraniczni zawodnicy
są .. be" uŻl/wa;ą
niedozwolonYCh
irodków
dopingujących,.q
brutałni, nie
przeBt1'zęgajq za~ad
f air play.
Nasi są czyści jak łza.

Taki e traktowanie widowisk
SP01'towllch przez TV musi pr~
radni, gdy kamerami zaw!adu- . wadzić prostq drogq do Izowiją
zagraniczni
gospodarze
i nizmu _ kibiców. I nie przy;wtedy chcąc nie chcąc muję wlljaanienia, że ,.telewimuszą komentować, to co na
dzowie tego chcą", Że polskich
ekranie. Ale jeśli tylko majq sympatllków sportu interem,e
okazję manipulować
obrazem, wyłącznie pOlotawa polskich re-:
to mOżemy ' być pewni, że po- prezentantów. MarZli
mi się,
każą piętnaście
raZ1l
upadek by w aie1'pniu nie było w Warpolskiej narciarki
lub walkę szawie St udia Olimpijskiego, to
polskiej łyżwiark i o czternaste którym mont uje się obraz wewidzimisię
miejsce, niż pojedvnek o cza- dle zaściankowego
wpatrzonych
w
towe lokaty rozgrywa.lI przez redaktoTów
hasło
.,Polska
gola!".
"innych". Tr a~Jmisje z Sara je 104 dost arczały tak ich przykła
TADEUSZ WIĄCEK
dów codziennie.
Dla gromad !I

http://sbc.wbp.kielce.pl

cim
Zje«l

-

duce

pr

W
ków
mIel
ku
new
ki

lel n ,

nios

T

E
L
[

f

O
lot

Sp·

