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'-acę nłef"hani k a w Oranie. E!rl1'ie
pr7l'b""'al do 1 9~ ;; roku. k ipdY 11 -

Od ;Jonied zial ~al o,)I)wia~uj:;~
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n ;",~

tety, e .. lej :ę »t.l'Zymujó\ ehał Da zf'1!>!:aJliaCft.

51y-

liHe we WSi..y ·ll;.i~l" o'y~k'~ta'''f··i
s. z~~"a. t:le~ają s i ę !UL.ne opinie i ;'l.vł>y na .enH.t ')o)l!l"j"
.1Jlił"S.&k~bi9
j~ S.L.Jti)i.Je~wa " ".11sz~ Wt.LelH•.<a I>Vtl~ łl .<1•• .,~il'hł
·u.r){~OW
·eft.rel.ty j-

nydl), wolll)Cn SObOl, w.spolza1'<odniciwa
Pl aey
i
l~ lepu...w).:no'il-a .... c .. )cn. Sz..czegull1ie ta
iJoit.<; l>fli-a ypra \ a w y·...·<OJa!a bJłi.· .t;.
UrJQp ","yChOVi.awczy r.ale .. y
J>i"J.y.<n.aw2 ć lylko łla wyc:~JW"
nie dWQjga d z.i H'i.
Jeśli
ktoś
chce miec więcej, n iech zapeo·Nn i opiekę we Wlafffi)"Ul z..akresie lł!Cwili zel.>raili. O
rol.i
mistl·u w fabryce wy",)~iada,..
51ę
jednOznB(:~;ó! 1li-eł;1J
:z.aleiy, jaki
mtał aut'Jrytet.

IW

Cld

-

Nie na

wszystkie

l~'iko
bęOLie

oytani.a

s fo rmułowan e na XVI V1ClllU.tl
udało &am się UłL.ielii: "'yC.lerJ>ujących otlpuwiedzi powiedzia1 I s(·k,·e~arz KZ Pl.l'R

"PWIll(h'SHL" . " ....1 M.kijewski.
- Wynika L4> c.nociaL.by z t(<1O
że lUfhie łlH! znają wielu za~
gadIJien J:~podarczych, ustawy
o pIZfiisi .. biorstwi~ i o SahlOl'Zą
c ..ie t>racownic~yU1. W ' eUIĘie
dys-lwsji pod.kresulIio takle. że
rząd nie IDO-Le ws2ystkiego k<msuJtować
ze społ~~et,stwem nieldórf' sp,-awy powin-ie.n rOtlstrzygać sam. W czasie ubiegła
roCWydł
lumsuJtacji
zdarl.<Ho
lf>.. że niektóre w lloioski , .z braku mO'Ż.liwClsci i wvarunków l
li~ji, nie były brane IY'A uwagę. Wy'Wołał4> t() wź,iliej . niezadowolenie,
a
pr zecież
nie
. wszystkie wnwski z 4lysl.. ~ji
mu zą byc uW:lgl~e. . .

*

*

•

Nieobce
są
p.r~ow~,jl<Qffi
"Polmo-SHL"
sprawy
kraju.
.JlIlk rm.wiązywać najwa-żniej,2e
J>j'Qblemy dziś? J;;k wy~" "~ ae
młode J>()kQl_if',
kt6re llOdejmie je jutro?
.ka;o)

DOKOJllcz.:.NQ; ZE

8T1l.

kl~,;kę, a
pra\ iedliwoś.:
~,;tate"zJlYJn
rachunku
triumfowała".
Zatriumfowała

n~

ł

w
za-

tylko

sprawiedliwoś . . Dla nas Polaków ważne jest i
że w
św:aoomości politycznej naro6U znajdowała coraz szersze

to,

J)()I>arcie nowa koncepcja dróg
rozWi>j-owych
Rzeczypospolitej. Społeczeń two przekona10 się o tym, że bezpieczeń'lt
wc Polski leiy przede wszystkim w jej g.ospodarczym potencjale, w mądrej i realistycznej polityce zagranicznej.
Taką politykę od dawna pcopooowaJa polska lewica. Gonkie doświadczenia wneśnia
jednały
jej rzesze nowych
:lwolennik6w. Oee.n,. różnych
agend krajowych rządu emigracyjnego mówią przeciez. o
.mocno . nieraz radykalnych
nastwjach rzesz mas l'Obotniczych, które i be:i komuny

z
itvcznego KC PZPR

OSI

a zabytkó

am·Jórządu

pra.:ownLzE1:i>
AnoJud ){.<,i;: ki. - W CPR mOwi"
JJlOW o zamóv. ien:ach
rząt.!ov-;.., (;h,
p.dorytetach, centralnym rozd.<:elnictwie.
.'de
ma więc szerokiej persnektywy
do zwiększenia
p:'Qdukcji. A
guLi!! jest n Ljsce dla :reformy
gOS1l.:>tiarczej?
Na to Jlytanif' _!a:-ają ;ę'ZJ12le:i,ć f:dpo iet i
t kle uczestn;ezący lir dyskusji nad p. ,lemami
poleczno-giJ6podarc7..' · ni
kraju członkowie PZPR W 18
pod tawowy-ch
organizacjach
partyjnych w "Palmo-SHL" zebrania pa..-tyj.ne już się odbyly.
Zap:'QszOłłO
na de także bezpartyjnych. Mimo że to okr~
wakacji, s/czególnie na wTdzialach produkcyjnych ''frekwencja
była duża. Naj\'ięcej nMejsca \li"
dysku_ii
poświf;Cono
reform·ie
·go.s J>Q(larczej. W ubiegłym roku,
w odczuciu dys>kutantów, speł
nila ona ich . oczekiwaflia. Od
czasu eobowią :lyw_ia
relo,'my
prawie .. fi() pNIe. wzr.osly w
" Po}.!n4h<;HL" płace. UJ\owoc?e,;tiiono '_ galwanizer nię i wydział
prłH.ek" wybudowanCl b&tel
r ;lł!()~!'i ~zy Zl!łoJlól te 6ocf'!lia .
Al.e wszystkie zaKłady Po ",i n r.były mieć przfii. reformą równy
si art. Ty mcz'aseflIl nape ' if'j w y:di et, k'ó~zy .ie J>~a.co~'ali
cy

'l'll.

•

•

Sesja

lura

•

zakła' przemysłowych

])()KO~CZENm

Muzeum T h.niki NOT w
Warszawie _az władze mia ~B
i miny w Konskich organi:o:ują !5 i I wrzenia w SieI pi
es-

ZE STR.

1

Biuro Polilycme KC PZPR,
wpólnie
z pr.led"tawicielarni
kierownictw
ogólnokrajowych
ję naukową Jl4>SWi~coną ochroorganizacji związ.ków zawodoI. le zabytllo...·ych :zakladów przewych dokonalo przeglądu wę
my.lDwycn. ~ja ma u ' wietnić
zl-owych problemów działa!!}()S
jubileusz 50-lecia muzeum w f ....
ci ooc}aIIW-by!owej zakladów
bryce sielpiail~-xiei.
pracy.
Omówiono
realizację
wniosków w tym za kre.,:ie. wyPie.rwsze~ dnili w J:Odzin~h
nikających ze s>potkań aktywu
pop-">łudniowych refe!'at Tlt. .,Zazwi.ązkowego w
HuC'ie ~ BaiJ
don" oraz Zakladach
Meciiakład
if'lpiai.ski ja łl ))Fuj.",·
niC2ll1ych
im.
M.
Nowotki.
myśli innowacyjnej
.. łioi>ie
S1:wi ecMon o, że występujące
KrólE6twa Polskiego"
wYlrłos.i
w tym ooS'Za.rze zaniedbania,
prof. er Jan ra:zdur. z kolei
dy.spropo.rcje i niep.rawidłQ"'"oś
ini. .Jeny .Ja.siuk ome..... i
ZBci są i będą e-liJminowa-ne. Obserwuje
się zwłaSllcza
po
({adnienia _hniny 1.11 ytko... yel\
XVI plenum KQmitetu • CeDzaJda4łłl..
przemysłowych
ma
t.ralneg4i ""zr()8t aktywno~i
podstawie
QoświlHlenłl
&iel- - &~gallizacji
P 34.' ty jnych, z.wiJjzltów
Uiwodowy<:h.
samorZĄdew
piailslUcłl,
a m,r inż. stanispraCOowniczych i adm i.ri.H;itr.ac ji
law BaJ'8zYlls1~i pr-łed5tawi ' pN>na rzeezza,pew.nien;.a z.ałogóÓl
I_y ~ł-'łIfłarki ' wtHiBej i __
Ilalri.ytege poziomu
UJ;łu&.
i
ŚWiaiCZI!D
s«>ejalno-bytowj"'L
dl~Y ~yt.ów tilłdownietwa
Probl_y
be
Słł
sY:!ltema"t.yclIlIlie
wedlteJlO .:le",.i raełli Curn ..j
roz.patrywane pcaz llier.wf)i~ 
K._GeJowj. Ha8t-:pnie pr_itwe partii, a wnioElLi Iłie~a-:. ·
I b i _ int eY3łt\łf5ja.
•• . . Rady MiJli6.loow .Ja
uwaclędnilenia im. w pcacj · au-'
W 4I-oVAl <ini~ ' .m'1M! 41- mi.
minWsw--acji COIIP4Miarczej. TlallTAoHUI5:i l>aDieł wYCkllli referat
że nica uw(>łiowy w eraz
Dt. "0.-,. lIł1u}wwe PolileeilwiękEzej
liczbia zakładć.. JlilU C2csklebowskiej .. S~łpi
lriaje się kontrolerem i octanijaloo pr~yllład zadan .polec_w
za t«em . fi:z.iała słu-~cydl ::Iauiytł'elllłycłl w J>i"02ramie "ilU&pOkojl!n.i4I pGtz::reb UlK>C i kil
czltnia wymydl ucz~lni". ~
«>dzioll".
I
tem
Matek FfffeelLi
emówi
Biluro ~l~iyoue z""róciło- się
,.Akf'ję S~" i
udział mi&d.. ~wi~ów ' zawooowy.eb 41:
zlfty hałeEfl'lti j w opiece nad
- .'w.rae.ie _ •• ~a 1_ r .
_ola\>ytka.ru 1ecbniki, • takie :&na• . .łeaad i~bji
JW-y
(":łeBie wyd)()wawcze tej allcji.
.r~:& r.1wilti~M - . '.. te.d
Na aake'.eZellie sf"Sji dr i Ż. AIislałal_Mi..
"
_
......
dam WieezO€ek pnedstawi akaie,
tual'.y stall I):-ac nad rekonsIi.k_anie jHi.f!n• .,.. .,-seu'ukcją i uruenomieniem zespo&~... 8taD •• i II
.caey .e
lu zal)yLkowl'ł!h ClbralJiart-k 00
82.l~el:.}"ym
.1F7&I(dniemetali ze zbj()rów Muzeum ZaJliem ."'TZl\oIJiu, ay ,.śei .łl4:bi. StaropoJskil'go.
\wt)

Chof zagraniczne, ale tloku nie ma
DOIi.OllCZIUUE

ZE 8T • 1

Obnłtono także
Cal ę m deI,
ale
te,
nie
we
1l'szystkich
5klep~h
tll'Ogeryjnl'cb mowa kupie:
Cz)t w zwią:;;ku z a\ralł
l',.jl,iej5~mi dla klif.nt~w ł!e 11mi eb!serwuje się wit;ksze u.intereeowaaie tymi środkami czystości? pytamy kierow i1 iczkę
kieleclłieg~ "Ludwika" Allredę

Be,nyA.

Spr-o,u odbywa się JlOCwit;lt ..ego -zainteresowania Rie ma. Klienei przyzwył':lajeni Ji q do prol52ków rodzimej
Jl>roduk.eji,
przedkłćldają
-

malJl~,

f'

" )

,.,.ru

n

n~ ~ey

. ~ka"

n ad "mxan" i "laJlzę'": Mirne
saystk •
Y "aszyeh II
1kew są w tlalszym ci~u koskar. cyjne, 11/ ja;fośi:
cale BW
na~_

W dIf>!:el'ii przy ul. Sienkiewicza w
Kif.lca ch ruch jak
zwykle 4lgroffifly. K ienci l".lt:i;eiej pytają o Jlt"Z~f>ljione ur06Z-

coraz głośniej
oomagają
refOf'm :spo}eC2.lTych".
A

się

te,
jak uczyJy doświadczenia l I
Rzeczypospolitej, mógł zagwaranti>wać
jedynie socja).iz'.l.

ki i rn dl ... T ch os tawicb, niest ..ty, ,ie było i fiie ma. Suzeł:ólnie

poniedziałek

w

dużym

!lOfJytf'm cieszyly się importowane pros-zki. Wysprzedano już
.,SURO" i' "elen ę". W sprzedaży
je t je:;zcze ' .,łanza" j "dixan".
Ro7.!ł1awiamy z Wandll Brze.h;sk~ z y>SS "Społem". Na
ł32 opakowania - Zólgranicznych
proszków, jakie znajdowały 'ię
w sklepie - sprzedano pOlOWI!.
Ale od
wtorku zainteresowanie k.\JIpuj:jcy-cb pr05zkami już
się nieeo zmnie-jBz.y~.
Pl'06zków,

przy najllW"l leJ
w
czasie, nie eralulie.
Jak poinforIDOwała nas ".Ilina
Zawiulteba
kil!i'ti>wniczk,a
d7.iału
pr2emYSH>Wegoo
PS,';
..Spo!e-m" w ilandJu amajdują sil! 52 tony "flixanu" i 3,5
tony
"Ianzy", ł too " eleny".
Sporo proszków jest w magazynach i l>klepaeh PSS ,,społem"..

i stabilność narodowegc rozwoju w sprawiedliwych. bistoryczny€'b granicacb.

Wr~niowe

refleksje

Wrzesiełl b)'ł bowiem nie
Im klęską mllltarną i m{)że

tyl-

nawd przede wszystkim - polityczną. ByJ klt:ską tych wszystkich, kt6rzy sytu{)wali Polsk~ na politycwym zachodzie
Europy.

Klęską

polityki s-LU11:~ sojus;mil{ów
daleko i

odrzucania - W imię egoistycznych,klasowych interesów, w imię Ślepego antybolHewizmu - idei współpracy
'WOjskowej ze Związkiem Radzi~. ,
Klęską
polityki
wi~mocarstwowy<:h i kolo-

plHlj4:eie in~jat w
nietw. w rezw .. ju
""ej d:tiaJalneśei
lu.Huralnr.i,
spertow.-turystyuncj
j
l'f'kreaeyjnej, w tym poprzt:. orc;-anj.wwanie
maso~yeh impru .. la prae.... ni~.w j ie ... red:ain.

Z drugii!j z-aś st.-.ony !Ju.ano
za ,luszne poIllul.al,!" związkó ....
zawod<>wy<:h, by uni{!hi:: z.a~ia
dy n"liczania fuonÓłJEZU 90C ja 1ncgo i mieszkaniowego w U\kla'd ach p.r-a~y. -Z~ro CI)<)()'
ię
do Rad
Millil-;t!'~w lit pOO.ięcie
oopow i~dni('h prai! w tej spr .. 'Wie.
· Biuro. PQ}i!tyt·2.>Jle _ KC - PŻ~R
oo\l()nak loomp!f'koowej oceon
rozmiarów o-raz slanu zapobiegania i z.w a leZólJl i a _ zjawisk p~- '
tol dl H polenf1ej
'srQd
mł4>
flzileży. We wili.4)i'kacb
Prl.y ię
tym nB. P<>fIiedu.iu Biu-rc Poliiyl'UM! z.aleeii6 1Il.W!. opracow-anie dh.tlfo!clowe'G Pr>Ofr;wnu
zapobie.ga.ni-a i zwalczcnia t l'Cb
zjawisk., zat>EoWfli.ające,-o ""la~
ciwl;! koordy;na r .ię · WS"Lystkicb
podejmowanyc b w ty m celu illicjat)"w, dame
dOtikOllaJenie
r-el'Ulacji prawny>eh 'IV tej dziedzinie Dr"" ~nslytuc}onalnej i
!'f}Ołecznej
k~trołi
kb pne:
slTZegani a.
trAP).

Cze~wony

.

niszczy zbiory
Wczm-aj w PrzyS\J5Ze pul' ul.
Cichej płonęły dwie todol~ należ<>ce do J6zefa K . i Mariana
p. W akcji gaszenia oji!nia uczestrticzyły dwie sekcje straiy
z.awodowej i ~ jedłlostek OSP.
Str aty oceniono na J>OIład p6 ł
mln. zł. Przyczyny
pOwstania
ognia dotychczas Ilie ustalono.
Wczoraj -palił się także las w
Nadleśnietwie '
Dobiesz.yn,
w
miejscowości Edwardów. W gaszeniq żywiołu brało udział 9
jednostek straży . SJl>lonl;ło ponad
1,5 .ha drzewostanu.
Wojewódzka Komend:! Straży Poż arnych w Radomiu apeluje do .wszystkich osób, którf'
przeh wają w lesie, bądź w pobliżu kompleksów leśnycn o zachowanie wyjątkowej CI trożno
ści przeciwpol.arowej.
(wlm)

naj;'liższym

DOKONCZENDl

njalnych mrzonek; polityJti j2:~ pi al gen. Jerzy Kirchma"uchylającej się uparcie
wJaściwego
r-ozwiązania bytu Pol ki".

yer -

od

znalezienia

Podobnie, jak bezpieczeństwi>,
trwałość

raz warunkew sedalnyeh i
b 'Iewych w za.kł2daeh Pra.cy i zol;leszt'nif' Wfltosków do
zakladewych plan ' w poprawy warunków pra y na r.k
1985,

Za tę politykę naród zapła
cił stra~zliwą cen~. Ze wszy;;;tkich. lekcji, "jakich nie szczę
dzj}a nam historia, ta wrieś
niowa była naj surowsza. I
właśnie dlatego nam, współ

czesnym, uie moi.na o tej lekej zapomnieć. A 'lI.'nioslti, ja-

kie z niej wyciągnęliśmy muzą być "tV imię tych, którzy w v.:alce :l hiUeryzlnem
~ddah życie stale OOeclW

w

naszej świadomości. Szczedzisiejszej
EurQPy i ćwiata nadal prz~ież
nie w-omego ani od klas()wych

góL'1ie w sytuacji

podziałów, ani od sil, które
Polskę chcialYby traktować jak

instrument
własne

lub pole gry

o

interesy.

MAREK SOBIECKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

(KAR)

ZE !TIl. l

wydaje się tylk-o trzy razy w
tygodn.iu przez dwie i pół godziny. Punkt Obsługuje tylko l
fl5ota. Rejon jest dm.y - lie2y
2.500 tJ5ób. Al>
zdobyc kartkę
na żywność, trzeba stać w kolejce kilka dni. - "Polowanie"
1'a kartki staJo się 1ll~ nas ży
ciową udręką. C ..y nie moV:'2
t ak wrganiwwać punktu, a bY
się dało z niego po ludzku korzysta':? - pytają ezytelnicy.
No właśnie, czy nie ffi()żna?
Z tym pytaniem zwróciliś
my się do
Wydziału Handlu
UM. Z~a kierownika wydziału, Jarosława Rob.k wyjaśnila :
"Mieliśmy trudności z wynaję
ciem łokalu na otwarcie punktu
reglamentacji.
Ponieważ
znajduje się en obecnie w budynku
spółdzielni
.,Pionier".
spółdzielnia
ta
podyktowała
nam warunki, w jakich punkt
ma cziałać (odnosi się 1.0 00 lokalu i stanu zatrudnienia 1f
punkcie). Podejmiemy niezwło
cznie działani-a, kt()re rozladUi4
sytuację".
Kierownictwo biura
reglamentacji natomiast zapęw
nilo nas, iż punkt wydawa.u a
kartek iywoościowych będzie
czynny codziennie. CbciełibyŚIll"
aby tak się stało. ..
(i(a)

10 lat Stowarzyszenia KKJ

•

III

I

ze

w~sport()wej I w
Krectlą". Zaczęły

Początek
Ziś

już

mo
D propagGwa.nia

we bard.z.o wiado-

skąd

wZiął

.Ię

pomysł

muzyki jazzoweJ w Klt"lcach. Nie bardzo
również
<łofladomo.
jak dłU'~o
.t rwały
porodowe bGle tego
przeds ię wzięci
w kazdym razie $olało się w kwietniu 1974
roku ni eo!ic ja lme, a W listopadzie ()ficjalUle powstał w mieś
cie nad Silnicą kolejny kult urotwórczy oSrodek. o mniej wię
cej s-precywwanym
pcogramie
działania
..C.) GłÓwłlyn. celem
naszej początkO'Wej
tlziaławoś
ci musi by,. przooe wnvst~ i.m
zna.le7.oienie odpowiedn~go lokalu. nadającego się do spotkań,
,.Iocha.nia Ilagrań I dyskusjI o
muzy~ iazzower (ze ,.prawQor;KKJ
w
dilllt4 I dz iałalnOOci
lat cb 197.-78).

T. łlml>t tne l:ałożefti . , .ie6te--..
ty, Ille lak szybko d()C ~eok ał! się
rt"aliz.acji: nikt jakoś niE" cbe i ł
pczyjąć pod swój dach Mowarzyszec.ia. W resreie,
fili ł:godą
ó~j
Ws,.<: _Społem". ulokQ....aIlo KKJ aacl ~awi4rtli.1
.,sta rorniejskl" .
Nlemllł rówoocześoie I
powItaniem
klut,u. rozpoczęła się
janoow.
eduk~cj8
kie-ledriei
(z właszcza stlKleonck.ieil &połec z
Ilości: kQncerty oobywaty ';ę w
etJhlU"ffiOOii w iIIau w iOOwisk•• -

W wj a lv mjo;tach na"9Zego kroju p«e eobaolAo

dkl dz~i sq ,urządzooe np. w stylu dawnych
grodów słowiańskie/> otoczonyc~ poMadą i ba~l.
tom, (słanowią o ne doskonalą pomoc w lek·
cjoch Illst-orii). lres.zotą, czego no ty...h plocach
n~ mo? W idlio-!em 'ówllież pioskownice. rów.
nowozllłe . ltuśtowlci, drewnioone leonie i wiele
innych \lfządzeń, (I ll<JIW.et mołe omfiłeat,y . Jie. '
steły. w Ki~coc" placów zabaw z p roW<t,:;we<:lG
zdorze-ni.() jest Ilie.wie<le, CI i te, które sq, bywa...
jQ czę5'ło zoniedba-ne. Sq też tokie osi ed 1-0. któ.
rveh .oomi<nistroc~ udoją,
le ni~ dostnego·jq

ia

I.

W
W

a9

ad
a-

.e-

cłńe<:i oo-ą<:yci> 5i~ no trownik«;~ ... ~()ż.
nych rawo<:h, czy wpr9lllł 00 jezooi. Q ~kże 00
brzepakoch i w śmietniłcocn. Do tokid. ooleżq
m.WI. duże osiedl-a
SWiętokrzysk'e I Stooecz.ne
Wzgórze, goiIie lICI cł'I.rno-mI ro.i:ciągojQ się pus.
te i przest'oone pol-. l"ai"OO jR"lniei część l nkh
moź-no by zamienić no pIoce zobo~ 1Ił& dz ieci.

W ogóle w Kielcach Ilie wykorzistan)IC1l ploców
mamy wi le. Maż!'!' je wsk CHOĆ kode dziockG
Wort>o więc. oby doostł"zeglł je gospo:J.orze n-WoOo, , o.aiedli.

się

Drugim nu.ctern · działalności
KKJ t>yło (i jes~) odkrywanie i
pomoc rodzinnym tale.nto.m muzyki Jazzowej S7JCzęśl.iJwie liię
uoozy!<t, że Pol&kie !>towarzyszenie Jazzowe za.mieczało rozbudować system warszta.Łów muzycznych: efektem była c.rganiz.acja
Warsztatów
Ja.7.z{)w-· Ą n
•.Hadost'· w Mącbocicacn . W teo
sposóo mlod7..i utalent wani (lub
tylko zdatni) kielcza.nip waleźli
się pod !achO'Wą Gpieką a.ajwybitniejszyeR w kraju mUl:yil:ów
jau.owych.

Pierwsze koty za ploty
dawało s.ię, że po plerwnych czterech latach dl:iata.lno~i
nastąpi !lOwy eta.p rozwoju, mlłczn.ie efektywruejsz}' i ftHlkc·jon ująey !la calk;em jui profesj()j(\alnvch ?aSa-

Z

doch.

Jednak: kilka lat póź.niej cl:look:owit' larl:ą'du
stowarz.vszenia
vI to

f

te "Pod

n~go.

&alllQla-ytycl:!lioe

Kto p myśli o dzieciach
ze Swietokrzyskiego i Słonecznego Wzgórza?

KJ

POJawiać

w Kielcacb. wielkie na.zwiska,
jak cb.ociaiby Zbicniew Namysłowski,
Adam
Makowicz,
Krzysz&ef
Sadowski,
.Janusz
Muniak, popularne nie tylko w
kraju l:e6poły
jazzu tradycy j-

7;~~~tf

Iy

~zątek

i\1iul(\

7.~

!>twiecd.tili,
~lęookłE"go

t<.,el(' ~

że

kry-

."ł! ~tn.ia-

na jazzowej
maoie Polski,
mirw.l
żp ~zególnie rok 1979
l>yl rokiem sukcesów · festiwal
Jaz? o.ad Odrą" z06tał zd()IDi;o..... a.nv przez kielcl:an . WówCUlI
grupa .. MOKO" zdobywa
d··ug~
n~g'·od.
w,·,·ó żpi ('nip
.Sumday Tr io", wyróimie-nia indv" idualne
arandis Jo... ·-· udis . Artur Dulkiew icz. Mare-k
Tom Rok wcześni~j w .. Jazzie
nali Odrą" big-band .,Sunday"
oot r7. vmal nagrooE: za najlep6zy
debiut. nagrodą d zi ennik rzy u1l-Gr.(M"owanv 7.06t ł Je..-u' Stę
!Hero (zaloiy(ic-l. pjerws~y J:)reZe6 KK.TI.
Ale rezloc>ooie tych s!łkcesó 'N
na eał" kolejny ·ełart (00 197.
00 1981 rtllku) dzialalnGści KKJ
daie w
rezultac-i"
Biewieol.kie
..

że

ł- . d"ł dl)

daba

Była

~.

. ,. th ir-;

działalność
ko-.o.cerioowa, a idea
()rganiZGwania muzycznych wars-ł:talów z: róźnych przyczyn upadła.

Niemniej cl:łonkowie Zaiuądu
dOKona li rzeczy wielkiej,
zważ}'Wszy
na obieltlywne w
tym względzie bcudnOOci: ołczy
mali wreszcie miE"jsce do unę
dowania w Wojewódzkim Ooolu
Kultury. H"l to rok 1980. Skoń
czyło się lPE"ł"an iE" 7 WSS .. l»łem" . Nie zmieniło to w !l.iczyOl
{a,ktu, że KK.T nadal nie posiada
właśdwe-i!o lokalu
ld~
weogo.
KKJ

Je-dnak że
w
k<lle-jny okł"es
_ojej działaol.łlośd za,.z~ d.<twarzyszeniot
nie
wcbod.zil PA
specjalnym optYmUmem: oM,.
zerne kooto, rÓŹIOiltce llię k _
c&pCje, unian y OIi6bowl' ... Ter.&M było t.o wszystko Hpo&k!ejać".

Od nowa
. , am&!ilnytn epod!;aftł_. s
1\ jau.em d ała odpór mw:yka
r{)('kow a . Było i jeiil . .
oią
najwięcej
amatorów .. It__
certy rockowe- doOrze ,.tę SfN"FAdają, a dopi..... G mając ołoenł...
d7.e można myśleć o robieł"ł'i."
imprez }a7.7.owycn.
naic7leklel
mocno det.łcyłowycb...

-jt ...

Tak: willC ltK.J wJ's.t~ule _
roo
...~
_~
muzyki rodl:&we-j. Z&Jłr.asz.e k.f.bare-ty, rue orl9tepując jed&G-cześoiE" od głównego udaa a propagowa.nia jau:u. Chyba ju&
na stałl' do koiendarzyka iDlłKeIi
odbywających się w Kielcacll
weszły "ZadU6zki"
li: udl:"iałem.
twórców w~}'cłl ... P~ l
na świecie.
Ot-g.an.izaWr&~"
bie<'ują, re będzie
olU elak.,.
..M~isk . ".

Spo.ro jeGreM rzeczy ~et4ilok
następllM' lO lat ...

Ił.

.JUSTYNA ZlBLI8aIU.
PIł. Stall
OIIIOOOwy ZU~
st()WlIrzy,.7.enia
KKJ : ~
mat:istr.w
(w t l'm ied- .....
ży.nie:rl ) tyle 10_ ",.w.łdl.

~

w LY'f1l c7.asie
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z replikami!

W nr 167" dn. n. ~S. br. "Ech Od" Uka.Z3ł
list dr Krzy "tob (Tr"ań:.kie~o pt. "Os \r ż
nie ~ .rewelacjami.", w Id · rym autor określa
ruoje publikacjt" dotY~iłce testaml"i"tu U. Sienkiewicza od r alezioneco w k.il'l~ckilU Archiwum
Pa pslwow y m pn:e1J p. Tadeusl3 Kukulskieo;-o jako nieporozumil" ie wynikłe
~
I ieznajomośei
rzeczy .
GdY'JY dr Url,a.'i.iki uważnie słuchał radia i
ezyt.3ł n-otatki prawwe, nie '.lbzooby jego uwagi, że mó·,lfiłem i [lisałeOl () t.Vlll, iż testament
ten był publik')wany pM:ez · pro! J . Krzyi anows~iego. Nie tJyloh y więc po tr~e:,y pisania PO ral
wtó,·y o tym, o cz.ym wiedziell
lUŻ 'to' cI!le.ifllej
radi.J5tucha('ze i c-zytel icy "Ec' ", dla łr . :yc
i;yw i~ równy szac-uneok, jak d.r Uorbańs·kł dla redakcji.
Nie był,) bowi-em i.adnych w t ii
tament Sierrkiewi c ~1l w a k t :l C t l II o t ,. r i a Inyc
prćed laty oonalad i skopiował pref.
Krzyżanowski. Podobnie jak nie oyło i nie ma
padal wątoliwvści, że OCygli at testamentu nie
byt fłOwszech ;;ie znany.
AuŁoc li 'u [liSze, iż prof
K(·~y7allOw.\;ki .,jak
na badaeza w:/sokiej klas"
zvstat·J, ood t doklad41 ie. :dŁl oweg~ dokllmec. l.u !lależr nusię

k.

ć·'.

W&hec teg.l kt>mu mamy zawdziE:Czać, że f)!""łlel:
kiłk az;esiąt lat l tV'rR hl'reeon.\rm . dokumente ...
lłWf:ły & !JCvW;A(: jedynie mole w ltip!)t~ycn archi aclt?
.
Co z.roohmo jXl:l'!: tyle lat, aby ocvl;!inal, a Cote
brulion, jak ~a pr()(. Krzyżan()w .. kim oisze aut{H"
lis· u, oot!ł tni ej woli polsk(ego 13ureata 11 groo,"
N"ot.l'l, zt·alazł się w Oblęg<xku, jedylłyul miejliCI< dla !l';ego właściwym?
OłlAczego Muzeum H, Sieonkiewicza w ~~
k,., n <i którym sprawuje zwie'·l:c!Ulictwe Mtł
lIt'-UAl Narod3we 'lIKieleach., l.:tórego dr K.n.rszto( Uł"ba ńi:ki jest wieedyrek<orem nie dys~
IlOwam oot li chOĆby lolokopią oryginałtl testaJmenttł Iiwojego poatr-CMl4, • posiada ło jedynie ImplE: z kopii . !)ieFWlO ej 'Mrony t.e.>tllffieotu z dZiela
p.rol. Krzy ż.łWłOw»k.ieeo?

http://sbc.wbp.kielce.pl

Przecież 00 19.'15 rGku testament H. Sienkl.ew~
('7a hvł w Ki elfoa ch.. Dr Url.Jai,ski pjs7.e, iż "te.ta!lleoOt l>Iozes7t"dl prl:ez w iele rąk praoowruk• .,
rrn!'ry~rycZI'Vch. hipoteki
i arcniwum, k~~.
ooooonie jak prof. K r zyż anow"ki, umali widoc&nie, iż rzecz'ł naturalną jest to, ;'-e testament plsaCl.a, podohpie jak w iele innych tf'Stamentów.
7.najduje się w ąktach hipotecznych".
.
kieleckiego Mu.,Pracownicy meryt()ryczni"
ll'um 'arodowego widO<'zoie uważali tak samo.
,koro nie u itowa I ~iel!nąć pa te-n doK:umeat.
Czy przy'padkiem n ie podaje bo w wąlpliwOoŚĆ,
C}'LlljąC dvr. Ul' ·w·.·.!<!"O:·J ,.slanu badali. nad .autorem .,Trylo:!ii'·. 7"' taszcza badall klelecktCogo
Muzeum Narodowego?
Tak w ięc oryginału test a~eotu. H . Sienkiewic7.a, po prof KrzY:7anows~ lm nl~ szukał. IHkt.
I nie oyło to tak nr()Ste, Jak mowa by &'ę doOlyśL1ć z d .de!" nrof Karzy ż ar.owski go.
Pan Tadeus z Kuk uiski, p06zukujłc r(}(ll:innycll
n amią le k, zadat s?hie trud ogr<~n~ny . Początk:G
w
we
owidzow. a potem )ll": bez zalłnJ'.ch
n~T
~lłT'ta 00 karcie prl:esl:u!<;lwat akta kIeleckich' notal"iuszy. a jest t"ch akt w kieleckim
arciliwu.ffi 46 metrów bieżącycn . Ku liwejeRl\ł
ee
elIiU zaskoczeniu, w . roczniku .1935 akt
notllt"iusza Colo.nnv-Walewsluego,
umlelizcz(M],J'
~ li t erą "W·', a V>'lE:C pa sa {Rym kołłcu tegct
zhiocu, trafił poli pozycja Ar UH na tetltllOleont
lI. Sienkiewicz;l .
Dokument nie ros:lł więc ad.nalezi<my, .m w
dzie Okręgow:,m, lwi w Urzędzie ~Hpot~Z
nym w Kielcach, bo ta it;go !"ądu, !ł'RI taIraege
un:E:du dawno nie ma, ant tez. '!' R1f)(}tece po4
Ar 1996 a w ięc w żadnym z RuejSC wl>kaZlłłłyc
pezed l' ty pez,e.r: !KoL Kl"~! l:lln.!łwskieg~.
.
.
eGż . Pis~ltc do redakcJI
l
pod ,ner&.jlłc li.U:
autocytetem !laukowym, warto ~zasem S&Jł"aWdzł~,
czy podane tam d.ar e de ule~ł-! z ~~."WeOł lat
tlezaktualll:3cji. J~li si;: tego Ale N hl., WlH'telle
renliki może budzić wątpliwości
..
.
Najwa.:r:niejsze zaś w całej ~[H"awl>l' ~ M, Ile
n-:kopis !lktu EllO at"i~j ",,".H H . Si.~nkie~c-za l'MSlal od6aleziiHlv w k leleckH"1l archIwum I . . t,.ill
l.alacll nareszcie ~tan ~ e udO&t~i-eoy w Ql("t<ctnale s~łe<:.ze; lwu.

l ji? t tQ rewelacja . he"- wZI!:Ię4u "a te, w ile
COOl.yo:;;łewÓ;w weżmie j d1r . lk9atł.ski
Z ..........ie..
"

IZI 1l0PB(.

..
rzywroconyzyc

Po czterech latach

Królewski w Warszawie

•

za z

Ten punkt w si~rpniu 19~O r. c;J~z.rtywano jako najZ robotniczego protestu zrodziły się SAMORZĄDNE I l'\IEZALEZNE związki zawodowe. Kie
o "Solidarności" pisano w porozumieniach podpisanych
w Gdańsku, Szczecinie i J astrz~biu, a o związkach, które byłyby prawdziwie pracowniczym głosem, niezależnym od wszelkich zewnętrznych wpływów. Ich drogowskazem miały b;rć socjalistyczne zasady współistnie
nia i Konstytucja PRL.

r

ważniejszy.

Na le związki cieszyli się
ludzie pracy W calym k~'ału:
Te dawne, naz\':ane pvzllleJ
. branżowymi, traciły nie za-

wsze

Z-a.,łuienie
. nowych. Był \V

-

na

tym

!"l.ecz
p~wien

istotny psychologicz!lY a-;pekt.
. Budowa ~' od nowa to znaczy
. unikać dawnych błęd6w. I
tak też ~ię wyda\valo, że r!0 wym struktliróm .,tar.}c!] b~ę 
dów ' uda ,IC~ unikllą~ . .
Niestet v. dobrte wiemy. jak
.rozwillęł~ się sy.tuacja. Pow-stafące nOI.~·e związkI, skupio-ne niebawem w N"SŻZ "SolidarnoŚć". po których tak wie le sobie - ol)iccywaEs!'!1",,: po -

a "obranoc

Krzyżówka

nr 170

POZIOMO: I mijuDle z p:ł
ką zawodników druzyny prze('i wnej, 6 rum'eśln:k
WV:'a biający
peruki, 7 w USA
Południowa lub
Północna.
9.
lu billey się bawić. 12. kancelaria notariusza. 13. lekceważąr·o.
lub 2' gniewem o
nledo-fo.;łej
d-ziewczy nie
PfONOWO: 2. W ."ła . 3 ka:Jce lal'ia. 4. ooch\"le pismo drukankie. 5 inkasent gazowni.
7 rodzaj wndl:·ny. 8 gra
hazardowa. 10. ooakowan ie 50 kg
ziemniaków II .t,,1 Dływa cki
Rezwilllzania krzyżóWki prusyla~ oalriy pod 'adre5em redakeji .,ED" wyłąezoie Da karlaeb ~zte.· ycb w terminie
~i"miu dn~ ud daty niniejszf'I[e oumeru Pumiedzy pra"l/łi
d!owe łldpewil'dzi roz\l)suje się
n3/;"r.de ksiąiko""l\ . Karty bez
kup"nu będ.. wyłlłcwoe I le-

coewania.

"Ecno DNIA"
KUPOD nr

1'1'

Rezwilt2.a.nie

krzyżówki

POZIOMO :
ka. kar3f'Zan.
r(K., szaraban.

międlica. Placówpochwała, papie-

Dr

1~

PIONOWO: mopek, dacza. inwazja. A lain. l'e('ep!a,
popis.
wieża. A ~n.

D
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STRONA 4-5

\durzyły

w praktyce Wqystkie błędy dawnego CRZZ, a
na d o datek (rzec by l'awet -:p U.€'de w 'zys>tkim) uza~eżTliły
się' od Opozycji. Wię c była
i
dy ~pozy c y jnoś.: wobec cent rali i lekceważenie intel'e,;ów
ró:i:ny:ch grup zawodowych, i
niel it:zenie się z gł0 3atni tzw .
bazy cz;onkowsklej, i zdomi nowanie aparatu k: erO W!liczego prz;:z ludzi, kti.rzy ze świa 
tcm pracy mieli
niewiele
w ,póInego. ,
Tych prawd jCS'"LCze. dz~;,ia'j
niejeden z członkuw dawnej
"Solidarnoś..:i" słucha 7e szczegulną iry taCją lub niechl;dą,
bo\\"iem właś ni e \" tym byłym
związku uloko\vał cztery lata
temu ogromne naElzieje i 0Gzckiwania. Ale zawicd l.śmy
się;
równlei ci, którzy do
NSZZ "Solidarnoś~" nie należeli, lL'Cz
w nowym ruchu
zwI,jzlww)m upatrywali odpowiedzlalnego partnera wladz,
uajszerszego wyrazici ela opinii społecznej.
"Sohdarnoś:" zeszła z polity:z.nej s!:eny
choćby
to
nie wiem jak okrutnie brzfl1luło dla dawnych sentymentów
- w procesie ponad rocznej
~alnolikwidacji. Sta:1 \\'ojcllny
pott:aklgwal zresztą
ruwno
w -;7.y"tlde formacje rudlu zawod(l\\:cgo. Czy \V zwiclzku z
tym ten pLLnk~ pa.:ol.u.m:eń
sierpmowych, któ;'y mówi o
;,amurząd:lych i
nie zależnych
jc;s.t· d:?lś nie respektowany'!
; Na}b<i,dziej zacięci mówią,
że_ nic. Rea!:ś "j twierdzą,
że
taK. I pOWOłują ~lę - slusznie
zrc .. ztą - na odradwjący ię
dz'ś ruch
z\viązkowy,
który
już l1:eraz o;<azał s:ę rzeczy\\ btj'm partnerem w!adz, w cale llie tu'om ukiad l1Yn1 i dyspozyC) jnym. . C oraz ś:melc j
(bo je"t coraz
liczniejszy)
Slt:;;<l:ą :ym
po należne mu
prawa. Ten rU(;h stroni od
centralizacji
pod wszelkimi
postaciami, jest ruchem reallstuw, którzy potrafią prawidłowo oceniać możiiwoś ' i par'l,tW::I, Jest t eż ruchem proso cjali~tyczllie myśiących pracov,:nikó\V, którzy chcą dz ialać
autonom:cznie, ale dla dobra

Nieznana choroba
atakuje bydło
Nie:tnana cb9reba .d k.ilku
lal atakuje bydł. w
Mali,
Górnej W.lcie, Ghani~, Cnd:tie, E,iPcle, Etiopii, SlIdanie
i Tanzaoii - atVl'ierdza raport
FAO. W 1983 r. sy(oaliuwao.
ponad 1:;1 lI(nisk tej n ifl;naoej
cboroby w U krajaeh Afryki
Np. w Sudanie straty w 1933 '
reku
wyniosły
30 tys. uluk
bydła, a w br. padło w Cud~ie i Taoun;i lllosnie jlli
łysi~cy sztuk. Na
specjalnym
posiedzeniu w
Brukwli. pań
'itwa czlonke"l/ł-skie FAO uchwa-

1"

liły

panafrykański

dziesięcio

lelni pro(ram. zmierzający do
""ykrycia przyczyn powodują
cych oborebę .raa ustalenia
śre~ów zaradczycb, szerokie!:"e
stOlowaDia profilak.tyki rtP. Na
reali~ację pCOIiramu, który .bejmle 29 państw afrykańskich,
wyasYl:"nowanll 83 mlD dolarów.

~

U

panstwa, a me d !a jego destrukcj i.
Ten ruch związkowy b~dzie
się
z pcwno~.:ią umacnia!.
Każdy dzień
przynosi nowe
d ~k!aracje . Bo
kaid y dzieil
w obecnej Polsce to dziel1 po~tępującej normalizacji i spokoju. To dzieil uporczywych
przenHan w kierunku d emokratyzowania państwa, upod miotowienia s połeczellst wa, popra\vy' sytuacji gos podarczej.
Nowe związki
)l1ając
za
sooą
gory-cz ~rzed 3ierpniową
i prze dgrudniowe d ramaty w swej niezależnoś~i i s amorząd! oLi pojęły poo..;tawową·
zasadę:
w
S{}cjalistycznym
paristwie, by $y;utecznie walc zyć o
pracowniczy interes,
trzeba to pa!'lstwo umacr.iać.
- Rozumiejąc zaś to, można być
niezależnym od wszelkiej {la6stwilwej administl:acji, ale: (Jo
oa'lst"a· nieza1eŻ!1ym . być nie
nlo7..!la.
Nie

trzeba i ' nie wolno_
zawodo\",-e są bowiem
elementem tego, co nazywa- o
my ludowładztwem. I
do
fu n kcjollowallia
tej
zasady
mu...«z.ą wnruić ~wój NIEZALEŻNY I SAMORZĄDNY wkład .
Bo owo ludowładztwo realizu je się najskuteczniej wówczas,
gdy w ,zystkie jego podmioty,
dz iałają c z czystych pobudek,
mówią wła~nym głosem, a nie
pod dyktan do jednego dy ry Zw : ązl<i

(1'enta.
~'I.yś'C,

że

je te' 11Y U potZ'1tku t ej drogi. I dlatego u wal.am, iż porozumicn:a sierpniowe \V tej sferze ~ą realizo wal·e.
MARCIN WOJTECKI (PiU)

Ka at Północnokrymski'l
Na

Kanale
Północ ll okr:!-mskim oddano ' do
uh Ik u jeden z pod,ta wow ycb
obiektÓw dru~iej linii - wielki
kompleks stacji prZepOml)O\~ni .
Kanał
prowadzi Gd
Dnif"pru
przez uche sl .. p"y
Półwyspu
Krym,kie~o, które wraz z l1aplyn~ciem
wody przekształci
ły si( w drefe W~ ~oko rozwinielcgo rolnielwa.- krainę sadów
i w inn ic. Dostarcz3IJie wodv z
kanału r;łówne~o
do
nowe~o
koryta, bicr;n!łcego przez
zachodnią ezęśi Kn' mu
umożli
wiajol cztl'ry o;tarje. Katua
z
nich przcpoml)owuje ponad 100
metrów sZl'ściennych ""ody na
sekund~.
Rozbudowa
kanalu
tewa.
I ' cłącym

460

km

;atach od podjęcia deodbud01l"ie Zamku KróWarszawie p!'aee
ators kie dobiegły koń -

Przystanek.

J!~tk.",· y

ny w XIII w. zaw "Czasie II wojny
na osooisty
rozkaz
ysadLony w pow ietrze.
by':: symbol zniszczenia
pols!{iego, k.tóre wec,'owsklch planów nie
nigQY odrodzić. Zaod początku dziejów
ksiażęcą i królewską
le i miejscem naj doh dla Polski w)'da-

pr:ty Rra.m~ Fleriaiiskiel.

z!·odził.a

Omnibusem na Wawel
Ogromne z.tnter&owanie turystów wzbudza jeżdzący po
u!i('aeh Krakowa konny omnibus, któl'ym .pod Bramy FIori ań5kiej przez Ry·nek Głó" n v
doj~hać , można do Wawelu i
......~Ó{>ić pod
Barbakan Rzadko
si ę zdarza, aby
omnibus
jecnał bez.
Kompletu lun·~tów.

"scianochód"
pOdbija świat
W

wyproduko\',;ano
no,,"ą zabawk ę, która szybko
zdobyła sobie
światową 00pul :1f ność i aż
dz:w blerze,
że jeszcze /lie dotarł a 00 nas.
W sa mych Sb.nach
Z jednoczo·nych sorz e<lano jej już ponld 10 milion6w Jest to by dokłatinie prz.etłum lczy ć
nazwę
.. ś~ianochód"
n;e w:clki :<awał ek gumy. z oś
m;om3
odros t kam ,-noga m i,
prtypom:nający z wy~Jądu ,n a lą o;m:orn::ę. Przylepność n óż('k i \\- aga z.abawki obliczone zostały w ten sposób. te
gOj" rwc! ~:ę ją na pionow ą
;ci ,·nę, n.e sp3da na ziem:ę,
ty!ko przyle-pia się. po ~zy m
powoli .,schodzi" \\ dół. zabawn e
prze.n : e.szczając
się
jakby ,.w zadumie" i sLwiając to jedną. to drugą nogę
W"gląda . to w.pełnie jak ży 
\\'a istot;;;a i roz-b:l\vin me tv lko dz:ed. ale i do.-oslvch W
Stanach Zjednoczon ych o:gan'zowane są n<lw_t z.awody
.,ś~:anochodów", w których na
o;romnej. gł ~d kLj śc:an : e b:erze u<l.ział nieraz i p:ęć t y ,ięc y gumowych - krzatów. Gum::l "ścianochodów" stopn:owo traci swą przylepność. ale
\\·y.starczy je przemyć w cieplej wodz:e, by n:ldawaly s;ę
00 d a!..;zej zablwy.

się

myśl

dowie. WieJe

f

I

zdobiących
zamkowe
ofiarowały rzĄdy li.,.-,n

Konny we.hik..ll d-okladnie przypomina piel'wsl.Y omn i bus, jaki w K!'akowie uru .~homiono
w roku' 18'15 Da tra.>i~: Most
Podgórski - Rynek Główny Dworzec
Kolei.
Nie
wiemy
wpraWdzie, z jak)! dokładnoscią
kurrował omni bus
przed stu
laty. ale ten, o czym mogli-śmy
się przeKonać. na przystankach
zjaw;a się co do minuty Ki.eiły się pomyśli . z ja ką do-kladr.oś-~ill jeżdżą np. W
Kie k a ch
mioej<kie autobu,y... Ech, jednak niE ma to jak k~nie.

ziQ .... ~

m.lf'

rk

4

t ys

~:,';:' ... :~

i

W odbudu"anym zam!.u zll,ljdLlje się ponad JUO &"-., lU:!
nich mają charaktcr

~1)u!o:rud

lu'LO", czuy.

Pomies7czcllia te zostaly wyposażone
w
i rzeżby

sprz'!ty. obrazy, tKaniny
z epok historycznych, w
których po"slawały. Jest "ś"ód
nich wiele przedmiotów ur~\t.o wa
nycb i) przecbo\\·vwanych do dziś,

jak np. arrasy brul,se lskie z X VI
w., kolekcja obrazów Cal}aletta,
nadwornego
malarza
o~talniego
króla Polski,
tanislawa Augusta
Pooiato\\'s kicg-o, wspaniale żyran

moment, że w o
ChYba najl::ard,uej zado"

\\yjątkowy

sa żerów.

dole,

kandelabry,

świeczniki

i

wiele innych dziel SLluki zdobni~ej.

Topless
Przed 2;; laly ~zv.ed:dta turystk a
na slynoym hiszpańSkim v.ybruiu
mandatem za ... noszenie biltini.
kuje i bynajmniej nie egraoicza
na

IIbyc:zajowośei

" 'ej turystyki w

podykllłwana

łIioszpanii,
prz~ ollsząeych poważne ilo' ci

maseprzemyslów

r~zw.,ju

jed
dew is.

Za:nek od momentu przekazania do UL)' ku jego p:e!'w szych sal stał siE: ins~ytucją
kullura:ną.
Odbywają
się
w
nim
u roczystości
pa'l.~wowe.
:toncerty, o rganizowane są liczne ekspozycje ob!'azujace rozwój pal;st wowości pOlskiej oraz
kultury naroriowej w poszczególnych epOkach otiejowy('h.
Wyodr ębnion a już została I.!aleria malars'ta Canaletta, k tó rego płótna s' anowily bezcenna

prawa, że zdania co do ewentualnej u chronnie czas budo~ y ws.półezcsnYl:h .apararoli $tatków powietrznych są dosć po- tów aeroetatyc yeh" najroUllaltszych ..:astosOdzielone. Gdy na Zachodzie. a zwłaszcza w USA wań.
apologeci "zeppelinów" myślą głównie (} ich
O nleklórych z tych projektów donosi czasoprzywróce-niu dla pOdróży w stylu retro, w pism-o "Związek Radziecki dziś"_ Oto np. leninZwiązku Radzieckim widzi
się ich rację bytu gradzkie
Biuro Konstrukcyjne Statków Pow zastOBowa.niach bardziej współczesnych L .. wietrznych od s:z.eregu lat pracuje nad projekprzyziemnych. Np. jako na powietrznych środ tami n ies koroplikowanych i tanich w produkcji
ków iransportowych, szczegÓlnie przydatnych w statków powiet.rznych o dużym udżwigu. Lenintrudno d<16tępnym terenie, jak choćby niezmie- gradzkim konstruktorom mniej chodzi o piękną
rzone obszary Syberii.
li.nię proje-ktowanych bolidów. a bardziej o ich
Myśl ta ma już zresztą w ZSRR swoją histo- przydatność do pracy w trudnym terenie. Jerię, a jej gorącym orędow nikiem jest od wielu
den z opracowanych przez nich projektów stat-

projektowaniem statków powieU'zHh mieć zastosowanie w transporm. w tym balonów .. pociągowych".
również przez placówki w Ki"'''- '.'~,,,,-,
i ni~k t órych innych mias'e m szczególnego za'nteresowania są
';Ons trukcje statków powietrznych uprzy napow ieirznym montażu linii
~a I>ięcia na trudn o d06tępnych teretransporcie ciężkich konstrukcji na
ce budów - a w drodze poerają~yc h w;elki~ .. bale" drewna z
;e statki przydatne do rozpy:an ia

roli

d

•

~ aj-:ięL..:;l. ą książką Św:a

ta Jest

wai.ący
50 kg tom,
\\ ydany v Well ington (No'wa
Zelan<l.ia). D zieło, któ!'"ego nakład wyn:ós! zaledwie
~rę
e;zem'J!arzy, po św: ęcony jest
h isto rii g!'y w !'ugby \\' Nowej Z <-,bndi·i.

• N a jmniejszą monetą świa
ta poszczycić s:ę może muzeum w Bl'etn ie (RFN). Jest to
egzem?larz du~ata, będącego
w obie.gu w Norymberdze w
latach 1699-1700. L :!ilput ten
waży 0.1 gmma!

Najwę-i.sz.ą z ko-~e i . ulic ę

tajgą

można w Amster<l.am ie. Przechadzka po n iej n ie
będz i e jednaok łatwa, bo,,:iem
z h-udem wyminąć się tu może dwóch ludzi. S zerokość ulicZA.i wynosi. .. 81 cm.
• Najkrótsza liillia Io-in.icz.a
świata łączy dwie wysepki w
szkock:c:b O rkadach. DIugość
rej.su wynOoSi 4 km, li. sam
lot trwa ... 2 minuty!

kamieniarskich

o dtwarzane były z niezwykłym
pietyzmem, zachowaniem wiernosci, hi<ilGrycznemu oierwow:wrowL Konserwatorzy korLystali
z d,awnych plóeien, rycin, fotografii. Na terenach zamkowych
pracowal<l ponad 100 przedsię
bim'siw budow~anych. naukowych, technicznych oraz ok. l
tys.
specjalistów
najwyższej
klasy: arlystów. rzemieślników.
techników. Za instalowano svs:emy elektroniczne z nowoczesnymi urządzenia-ni klj-:1atyzacyjnymi,

To

pien".

•

r~agmentów . ~1\~t:'za żamkow.e.

Japo nii

Dziś g~{r"ć
niezw)"klych 0siągnit:ć cywilizacji h.omo S3-

znależć

rzeźbiarskich

'.l P .")

..
.
na]., naj ...

• Ndjszer.;;zą Ii]'icą na świe
c:e jest .arteria w mieście B r asi·l ia_ Jej szer6kość orz.ek r acza
300 metrów.
•

00-

CAF-Archiw_.

;,Zeppeliny'

In.ua

ch p au.tw

d<lku ,1.enta('jE: w rcko~ strukcii
zamku. Wk r,J~ce dojdą sale Matejki i l3a cciarelle:;o.
Pod('Las U!'ocz"stości oficjal~ nego ot'.~;arcia za !nku, l \\' !'ześ
nia 1934 r., w Kaplicy Królew:hkiej umieszczona zostanie Uf'na
z se:'ce:n Tadeusza Kosciuszki.
EW.'\ S, RO'" !'\r- -C -\ ' ..... 1)

Komisji Eduka ~ ji Napiel'wszego w EUt'owa ośw i aty, tu w
zos:ala uchwalona
3 Maja. najoal''Mt .. n.m,,·~ W ówczesnej
odzyskaniu przez
w
roku

Od

przyszłej

WD(trz-a

W ciągu trzech lat zrekonstruowano mury za:nku. W n!)we ściany wmontowano kaLdv
element, który udalo się tli'atować z ruin -i z~liszcz. Zuale-

bla ny jako model eksperyme-ntalny
przypomw a ILształtem dwie związa
kiszki. Kon.slJ'uk torzy wyszli z zaraC' jonalniejsze niż budowa jednego
.kad ł u ba" staLku. jest łączenie w je~iJku mniejszych. Pozwala
to ną
rOln ych kombinacji poje-mników. nagazem - w zależności od po-trzeb
h prze'! -latkiem zadań.

DO" t'j

sztuki

i osoby prywatne.

lat pro!. Di.Jńitrij Spa5~ki , w latach 30. aktywny "zeppeliniarz", a dz: s przeWodniczą cy Rady
W ćleranów Lotnictw a pTzy jednym z - instytu tów naukowych w Moskwie
Warto w tym
mieJSCU przypomn:eć, że radz iecki sta le k
pokilku już. lat pn:.wd.z.1wy renesans prze- wiet.:my. oznaczony symbolem .. W-W' ooilil \V
żywa Idea statków pow •.etrznych, kiedy 3 1937 r oku rekord długosd
lotu (130 godzin).
zwanych ~zeppelinami". Oczy\lrtscie,
w Ob~cnie - zdan iem pro!. Spas~k iego - po ladob.e szybki('h odrzutowców i wszędobylsk;ch tach pracy nad projektami, zbl"ia się nie-o
helikopterów, zwolennicy
la tani a wehikułami
lże-j,zymi niż powi-etl'ze,
są . w
zdecydowanej
mniejszosci. W nieco lepszej sy~uacji są "baloniarze", choc ich aktywnoŚĆ ma dziś charakter
głównie
si,>Orto ..... o-hObb istyczny. Bo entuzjaści
napełn:anych gazem wielh-ich statków, napędza
ny h motorkiem. mają ambicje i inne, i więk
sze: marzą o powrocie na szlaki
po\vietrzne
'" ;Elki('h, ckhych i pojemnych .. ('y gar" pa~a
żerskich, szybujących ponad morzem i zi.emią
niczym maje6tatyczne niebiańskie parowce.

Slalki po" ielrzne w

eeouy~h dŁieł

I Naj,

Nasze lektury

De Gaulle

•
• •
I InnI

Pod tym t) tulem R obert Bielecki 0) przedstawia ·y4we.w<i francu"kit:h m ww ~tanu i poli ty ków, kt.ó.rzy decyd-owali o l06ach
S\,' o:ch rodaków od pami.ętny'eh . sa:eśćd.zie..ięciu dni, któ.re wiosną
1940 r. w. u'Zą.mQly Francją, aż do nieoczekiwanego zwy ci ęstwa
lewiry w wyoora<:h pl'ezydenękieh 1001 ro>ku.
Zr esz!.ą,
przedstawione
nazwiska i pc.,tacie nie ~ą obce,
zwłasz('za
czytelnikom interesującym się zagadnieniami polityki
międzynarodowej.
czy
historii drugiej wojny swiatowej: Philippe Petain, P iw're
Laval, Vi·ncent A uriol. R<>bert
Schuman, Antoihe Pi·nay, Pierre Me-ndes-France, Guy Moll-=t,
Andre Malraux, Georges Pompi<l~u. Valery G iscard d'Esta ing,
Francois Mitterrand i na tural nie sam Charles de Gaulle, który niezale.inie od innych po-Iityków
odegrał
w dziejach
Francji de-cydująco wielką rolę.

.Jedni z wym ieniony~h
mę
stanu i polityków pod koniec swej kariery budzili powszechne potępienie i odrazę,
inni szczycili SIę n;eprze-mijają('ą
popularnością,
byli
szanowani i lubianL
Nie wszyscy god n i uwagi -politycy omaw ianego czterdziestoleci a znaleźli się w prezenżów

nawozów, ś.rodków ochrony ro>ś!in i nawadniania (z powiet.rza) wielki.ch obszarów rolnych_
Nie jes-t to dzi-ś zresztą teor:a. Doś wiadczeni a
przeprowad·zone ze staLklem .. Ural-3" o udźwi
gu pół tonv, potwierozily w pełni przydatność
tego ·n~~odz;e-ń.ne·go ~rodka transportu. Przypominający z wyglądu wie-lki kufer o wymiaracb 18x20x7 m i napędzany dwoma śmiglami,
"Ura-I-3" przeszedł pomyślnie próby w rejonie
Św iel' dło\\ oka
Okouał si ę on przy tym
trzykrotnie tań<zy w e~ploatacji niż helikoptery.
wyka zując szczególnie wielką przydatność przy
mo~ta~u Wy:.ok<> ŚC'IOW CÓW i masztów wyso~iego
napl~ Cl a w trudn 'ch warunka.ch
ał.mo-:;fer\'cz 
nych. Zużyc ie paliwa przez .. Ura l-3" było' aż
o 96 proc. ni,ż"2.C, cH gdyby do tych prac użyto
hehkoptera.
Pomyslne wynlki t~l.ów .pr"wiły, że już
v. królee. n~"z! seryjna produk.:ja na.;tępry "Ura10-3" o UOG\' .g',l. trzech tM.
Zwo1 nniey wprzęgnięcia ,laików napełni-a
ny<:h gazem lżejszym niż powiet.rze w służbie
cz}-o\\ ieka wskazują nie tylko na takie ich zalety, jak pr06tota kousirukcji. niskie k06zty
ek;;ploatacji i ogromna statyczność., ale także na
ich._. przyjazne usp060bienie wobec środowiska
natu'l'alnE'go_ W przeeiwieństwie do ciągnikÓW
gą,:enicowyrh i c iężkich
machin naziemnych
.. aparat aer()g~aty('zny" nie pozos·av. ia po sobie

http://sbc.wbp.kielce.pl
żadnych śladów .

K .o\MlL DALECIU
(PAl)

Drugi
ze
szpiegów Norbert
Adama ... chek
c:e~zyl się wolnoś;.;ią
dwa dm c!1uiej, a to dlatego, że do piero na 12 listopada
wyznaczyi
swój kOlejny przyjazd do Polski.
aby spotkać się ze swym kompanem i p rzy okazji załatwić parę
spraw związanych z pewną firmą
polonijną, o której mu
powiedziano, że można z nią zrobić dobry
interes. W swej pieśni Adamaschek
oprócz skruchy dorzucił k ilka szczegółów, między innymi o przewiezieniu szpiegowskich akcesoriów ukrytych w lusterkach d<J amochodu, o dwóch ra d iach marki "philips" i "sony" wręczonych Jur zakowi, aby mógł odbi.erać szpiegowskie instrukcje, komputerze z ma -zynką do wydruk6w
pot rzebnym
Jurżakowi, blokach listowych z kalkami do tajnopisów, instrukcjach i
ustnych poleceniach
pracowników
wywiadu dla swego agenta.

W yrok
Nie był to trUd!l y dla sądu p r ocee. Dowody były oczywiste, a 0;:skarżeni przyznali się do wszystkich za rzilcanych im CZl'.nów, ehcąc
swymi
wyjaśnien i ami wplynąć na
wysokość kary. Gdy jednak pl'okurator zażądał 25 i 15 lat, zadrżały
im wargi. R ównież wtedy gdy u '}yszeli werdykt o s tateczny: 15 i 12
lat. Co im pozostało? Dłu gie rozmyślanie wśród murów i krat o zma rnowanym życiu, nie wykorzystanej
szansie i o zd ra dzie. któ r a zo.,tala
ukarana.
(Koniec)

(6)
anym zb;orze. Chyba jedy nie z woli autora. dla uroz ma:cenia, figuruje tu Pierre
Poujade - bożyszcze sklep:karL.y z la.t 1954-1958.
Jeden z rozdzi.ałów poświ~co
ny jest sekretarzowi generalnemu FPK. którą to godność
l'.1a u rice
Thorez
spraw ował
przez blL-ko połowę swego ży
cia_ Po zakończeniu li WOjDY
' wiatowej, należał ponad rok
do - gabinetu de Gaulle'a, a
p.rze-z kilka mie':E:<'y piast~wal
rangę
ministra stanu, cz)-li
właselwie
wicepremiera.
W
swych .. PamiE:tnika('h
woje.nnych" de Gaulle wysoko ocenia Thoreza.
W~ród
ple-jady
polityków
mężczyzn, mamy również i. kobiety. Wsród nich najdlużej utrzymała
się
Simone Veil minister zdrowia.
Przez całą książkE: przew ija
~: ę jednak postać de Gaulle'a.
Jako gen era ła. prezydenta za
kil.koma nawr()tami, czy samotn:ka z po.,iadlości wie.i;;kiej
Co-Iombey.
Ludzie z otoczenia prezydenta i szeroki aktyw, k tórzy wierzyli w jego wia.j .. silnej Francji, nie bez d umy uważali s i ę
za gaullisww. Bezkompr()lllis owymi gaullistami. którzy Da
każdym ~tapie' .bul"f.liwej politycznej' ·ka.riery nie za wiedli
zaufania gene-rala. to premier
Michel Debre. gener ał JacquEl;
Massu i Jacques Foccart - o-'
ficer
kontrwywiadu.
. SlZ.ef
..słuib specjainych", w o>kd'eSie
formowania
rządu
specjalny
d"?:-a?-c.a de Gaulle'a. a jeszcze
poLn;eJ
sekretarz
generalny
~ sp o ln Q!y, funkcja odpowUldaląca
drugiemu
m i.nistrow i
$praw zagranicznych na kraje
a frykcń ;ki e. Sylwetki Massu i
Foccar ta jaw i ą się, jak najlep'SU.! .n;a teriał. do p?li tycznej 1>0-_
wIescI ltrymlllalneJ,
Próba szkirowegc> Drzedotaw ienia działalności ludzi, któryc,h nazwiska kojarzą się z
waznymi etapami dziejów Franc.!i. wł"ŚC'iwie udała się Bieleckl~mu. Jed to zresztą intereSUJąca
forma
popularyzacji
Łatwa ~ czytaniu i zajmująca
w tre~l.
WiC.
1.0\>0

. •) . Robert Bielecki, "De Gaulle
"Czyt:', s. 415, il..

1
Innl",
150 zl.

-_...........

Jacek Artowakl
/

Człowiek l węgla
Alojzy P ;ontek "tal si~ o,obą pu. blicz!1ą 30 marca 19-; l roku. J ak go
ratownicy wydostali na pow:erzch nię, to si ę zlecieli filmowcy, fotoreporterzy, i ci z telewizji też. Bo też
niecodziel1na była to sp ;-a wa. Alojzy
Piontek przeżył w skale węglowe]
siedem dni i siedem nocy! Nie calkiem; do tej liczby brakowało jeszcze sześci u godzin, kiedy. z obandażowanymi oczami z;unął
i ę przez
wyrąbany w zwali-iku otwór wprost
w ręce ratowników.
To i ę działo na Kopaln i "Rokitnica" w Zabrzu po czym ś na jgorszym, to jest - po tąpnięciu. Wtedy ś~iany, chodniki,
stropy
w'zntko idz:e do góry, a zaraz po·tem :;pada. I już !lie ma niC': świata.
światła i ludzi.
Pierw;:,za d oba dawała je<zczc
cierl nadziei, że r .. townicy (którym
pod żad nym pozorem nie wolno
przerywać akcji, dopóki
wiizystkie
numerki nie wrócą na d y-s po zytOl'nię) tra!:ą w skale :1a kogoś żywe
go. Ale odkopywali trupy i pozbywali sil; zl~dLeil.
P ion tek opowiada:

,

- Nie 'oyłt::m sam. Gdzi eś bli,ko.
dwa metry w bok. leluI A,fred Gebauer. Nie widzieliś..'11Y się, n:e mogliśmy sobie podać ręki, ale mogl.Ś_
my rozmawiać. Geba.ler b~'ł raYJny
dlatego nic dożył pomocy. Ja bylem
tylko potłuczony. Ale nie wiem, czy
bym wytrzymał. jakby Alf:'cda nie
było koło m:1 ie. Jak 'nas było d '.\·(,ch .
to z:1aCZ) lo, że my je~z~ze ~ą na
świecie ...
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Środa

.
.
Sierpnia

29
1984 r.

Dziś składam,. źyu:eoia

JANOM
i SABINOM

ju'ro
ROZOM
SZCZ~SN ł'M

i

lm r. -

Dwaj Brytyjczycy
jak. pierwsi w świecie odByli
podreż dook&la kuli ziemskiej
kas" połuclolkewą, p&II.onując
biegun północny i południowy.
lnt r. - NRD i USA nawiązał, st.sunl" dyplomatycz-

Radom]
KIN A
.,Bałtyk."
US , pa Ił.

"Na granicy·' .
kol. I. II, g. l7.38...N.edni" - USA, kol. L li.

btańskie

Re.

lKi r. - W lordanii zamOł"
lIowa... prellliera kraju, Haz"'ę

&. 15.•

el-lladżali.

kol. l. II, g. 15.31. 17.31 I lł.SI.
..Pek.lenie" - .. Zemsta po lakanad, kol. l. l5. g. 15.3i
..Przeprowadzka" poL
kol. l. 18, g. 19.39.
,.Odeon" - nieczynne.
APTEKI DYZURNS:
nr li1-IU'
pl.. ZwyCięstwa t. nr &7-815 pL
.Konstytucji 5
INFOKMAc.JA służby
wrowia
- czynna II-Zł, tel. ~I-!l . Informacja o usługach - 365-~.
TELEFO!'fY: Strat Pożarna . fi,
Pogotowie Ratunkowe 1199. Pog....
towie Energetyczne - Radom 981.
Komenda MO !SI-aG.
Pogotowie
Milicyj nI! 997. pomoc drogowa !lli1.
POSTOI E
TAKSOWEK: "Uea
1:wlrld lWIgur:>, 418-11.

1'.4~.

i

.,..przyjaźń"

lHł r. Na SI.wacji wylłu
cW. zbrojne p&wsłanie anty=
łaszystewskie. Pnu Z miesią
ce ",iJlzaJe en. na tyłaclł fr.nkl ZAaczoe sily wojsk ltiłłe
rowskicll. Brali '" Bim .. dział
także
przedStawiciele innych
• arodów, w tym Pelacy.
19Z1 r. - W Niemczech egJoIIZooO stan wyjątkowy w wyniku poglę1łienia się kryzysu
cespeClarczege.
.,lIł r. Kada
It&misaczy
Ludowych (rząd) Kosji radzieckiej na wniosek Leoina aoulowała rozbiery l wydała Hkret • praWie narodu potskieC. d. niepodlegJo~ci i jedneści.
IK! r. - Urodził się Maurice
lIlaełerlinck, p;san: belgijsld.
11.. r. - UJ'.chil się lea.
Ingres, francuski malarz, rysownik.
17Si r. - PruSy Fryderyka D
"aatak.",ał,
Saksonię.
Wejoa
kwała siedem lat.
15Sl r. - Na rezkaz dow6dcy
k&Rkwistadorew hiszpaóskich,
Francisce Piz_rra, w Peru powieszone ostatniege króla lnk,;w, Atabualpę.

"Bluszcz" -

-

pol.

laCh" I 17.38.

Skarżysko
iti N A

-

"WoIno&ć"

"EłaUada

walecz-

o

nieczynne.

"Metal.wiec" -

.....ec

ul.

OYZURNA:

Ap-

TA.KSOWEK:
Dw ....
PKP Il-St1, Gsiedle
teL · lS-1&5.
.

Główny

"DJ:ied< KaseUS.
kol. ł. - II , C. Ui.3ł
l ił.at. .."''''' e lIt1Ii «łów
arów" - fe. l. li, C. 11.«;.
..MoskWa" .. Walk
• ~eń"'
- kanad. pan. kol. l. 18 oraz zestaw krótkometrażówek, g. Ił,

..staclyJne" - "Wujaszek Marin"
r\lm. kol. l. IZ, g. Ii, 17 I 19.15.

..skałka"
"Zemsta rÓ;lowej
pantery" - ang. L 11. g. 15 i 17.
"Emil komediant" - NRD, l. 18,
g. l •.
.. Robotnik" - ,,1941" USA,
kol. 1. Ui, g. 15 i 17. "Korek"
wł. kol. L 15, g. a.

.. Dla Jednej trójb.G. g . 15. "Droga
rum. l. Ii, g . 17

......t.il<.. -

tri" -

b ul!:.

M4<łełełów"

i 1'.11.

,.star" -

l&.M I lt.

nieczynne.

APTEKA

DYZURNA:

ul.

Współczesna grafIka
polska : Ochrona środowiska naturalnego - czynna w godz. 12-17,
nied~iela U-15.
Galerla Fol&grafild uL Kcwelucji Paźd"iernikowej !la
Wyst wa fotagraf il Jerzego Mą
kowsklego pl "TE TR" - czynna .. 1:00z. ł-17, niedziel
nłeczynna .

,,IIutoik" - ,.Na tropach Ełart
ka" - pol. kol. b.o. g. 15.38. ..39
st&pni" - ang. kol. l. I!. g. 17.38

łłłee7.ynae.

APl'EKJ &Y1:uaNE: nr !I-Gtł
BuCEU 3'f'»; oc . . .. ul.

....

(PPQ'<!łłelln l& ~9n_) ..
l"fo<--tł . . . ~ tę małolOll!OIIne ul. ~ee'-!:k..

_!ol.

~ę I ~wlę"

APTEKA

DVZURNA:

St&rokunowska In.

D STRONA

POSTOSE TAISOWBK: pl. Wol5"Hn. III. Sienkiewicz&

Końskie

rllOGłlAM

•
' .00 K ino Teleferu: .,Niebieski
kask" - film (Kod.. NRD
HUI} Film dla n Wiiany · · ..0ata tnia noc samot'!lQSci"
rum. film obycz.

drobne

CICHOŃ

Stef_ T.gubit amatorskie prawo jazdy oraz talony na paliwo
w ydane
przez
Wydzia ł Komunikacji Skarzysko.
l~g
PYTLEWSKI Krzy ztot zgu9ił prawo jaZdy wydane przez
UM Skarżysko .
1851-g
BRYK Rom3.'l · zgubił dowód
kU llna .. jawy 50", nr
silnika
1464031.
1S52-g
SWISZCZAROW::,K[
Józef
z:gubil kartę drogową nr 21247
l!: dn ia
6.08.19*1 wydaną p.rzez
PKS Kielce
1853-g

.,Pecaz" -

"Synteza" -

pol.

pk.

L ł!. g. l~.M, l7.M ' 1 i9:at.
..AoK.9' ...," - "Pc&cna.a PO""'9-

poL .k:.el. l.

M;,

C. 16 I li.

Za ew_tual _ _ ia.. lilie łUol , reclalt:oja ale

UWśGA!

... w pl"
ecI~wiada.

_UGRAM

z

1'1.41

A3Szego

«_-

~...

archiwum:
łł.~

na

Skrót

n.M

.ud . CJ!.

Koncert muzyki

PCQ-szłOść"

~

Figle

.lalu,.,. . .' -

(st~reo)

Błełeek1eJ

·1

LOK,..~',

PiM["..

po~ytecs.kiej

..,nft(!f;y

.:

DlIiennilf.: !T ••e "t: tell<.

J:A-j

Barbat·a
PKS
legitymację służbową · wydaną prrez
Wojewódzki Urząd Poczty.
.
1855-g

LA

Maria

WÓJCIK
Mi!'osław
zgubi ł
prawo jazd.,. fal. ABC, wydane
przez · Wydział
Komun ikacj i
CtHniel n ik .
llł5lł-g

1 !ł5!}-g

DOM AG. LA Henryk zcuiH t
plOIwo jazdy wYdane [lł'Z-ez UGmin..,. VIff Michalewie.
lMI-g
.

· t'ząd

K JD

9["-

~Gwtck"k

_Dos ..
rep.
111..
li.ie ....'k

~eg<MOł\ie.

Grzegorz zcubit LegiZ::,B przy KBM

t,ymację sl!k.linlł

Kielc-e .

RADIO
KAi

GWIZD

k .

ło@I.

Il,y" -

monters ką

BELSK I Marek zl:ubił (lCaWG
juliy wydane
(}czez Wydzia. t
KomlMlil!:acji Kazimien:a W iel-

"IN &

K:~lct

6

U-071

naścl

gQdz .
Ste-

171

nr

515-7-3 .

•• Z.mierreni~

NUNE

mę"

zgUbiła
bilet · miesięczny
na trasę : K ielce-Mniów,

ł!

n w
w ' COM. 'l-tt.

iłmpr . film.
35 Pi.ooenki
~Bratysławsk.iej
Li.ry"
!:Z.4i .00 - zgłoś się" ~Dla
c!:ego pan zabił moją ma-

i 19.30.

clzieel

Pech!wdta

Słowacji"

. .,Przodownik" - "To tylko rock"
- pol. kol. L 15, g. l7 I l'.
.,zocza" - "M<:żczyznlL, w peruce" - NRD, kol. b.o. ~ 1& l 18.

ul.

m.

n.

UN:IEWAZNIA siQ pieczątkę
o treści:
.. Predom-Ser vis" 45-3.
l854-g

IIIUZEA

Hreslyeb

telefo-

Ostrowiec

!lI.

NAR9D&WE "pALAC" - plac
Zamk.w, - »Wuęlrza pałacowe",
,,<aleria malarstwa polskiego v ·~ J'ene ł-tł, wtorki nieczynoe.
Piec hrty_atów nieczynne.
MlReu. Lat Su&l.ycta •. :!e- ~. czYnne coo.llieł\nie
W" ~otU . t--15, kody
~-l.,
p9Med.....u.i, wtorki niecz:vnne.
8ItlęcaN:k:
. . .zeu...
B_ryka
Sł<mkiewkBa aleczynae
l l o u _ Zabawki III. _
le_a ! .. ZaiMwki retnyeb ""r~ aQl'nRe w godz. .-\.,
po,aie4 1 lkl I II... pOliwiąteCl!lP.e -

,

U-076

It I N A

"Piwnice·',

:MeAlliewiCZłl \5
Pe_lhlle ąsUruMee

nr

uL Staszica I.
POSTOlE TAKSOWEK:
ny "-Ił l 53-80.

GALERIE
BWA

'!.

Ogłoszenia

atic:a" -

Galeria
Leślta T.

PROGRAM I
10.30 Film
dla
[l
zmiany :
"Gwiezdny
pyl" filro
TP
16.50 Program dnia
16.55 Radar"
17.10 Losowanie Express Lot-ka
i Małego Lotka
17.20 OT - wiadomości
17.30 ~Gdybym mia ł
ka.rabin'·
- mm fab. CSRS
.
19.00 Dobranoc: ~Pomysłowy Dobromir"
19.10 Polski
Wn:e6Ie&
1009progr. dok.
19.30 Oziennil~ TV
W.OO PublicysŁylu
M .1 5 "Gwiazdny
p)'l" film
TP
21.15 M iędz y BW: • w&zyliAJk(ł
cd ciyskusjl
U .15 OT - k~t.anA
!'l.39 :2:ni-wa 84
~. 45 Studio Spoct
~ .5(ł OT ~złRY
PROGIlA
U
LS.25 Progr am dlłła
18.39 Prog r am loklllny
19.00 $piewnik domowy
1~.20 ~rzeboje ..Dwójki"
lalrD
19.30 D ziennik TV
20.00 Festiwal muzyki Ravela VII
Poznaniu
Zl .00 QQść
Le iego
Studia
"Dwójki"
21.15 OT - wydarzenia, teletQll
•• Dwójki';
ZL30 ~srowackie powstanie narodowe" - film dok.
Z1.50 Tllk było rooun z uczestni~ami
pow9tania
~.05 .. Słowacja
dz:iś
rep.
fi.lm.

Jutro

\

-

Dziś

~

nym rycerzu" - ZSRR, pan. kol..
dub. L U, g . 15 .... 11Ml" - USA,
P n. koL L l';. g. 17 l tł.

Vitiea -

-

~

?:t. ~ ~Pamiątki

APTEKA

,.a-

. TELEWIZJA.,,;:

N

teczna 1.
POSTOn

macy~

-

.

Pogotowie Ratunkowe 999. PogotowIe MO 991. Straz Pożarna
9'8. Pomoc Drogowa 981. Pogolow.e Energetyczne K ielce - Miasto iti, Kielce - Teren 95&, Po!!olowie Wodociągowe 994. Pogol<lwie Gazowe w dni powszednie
31-20-91
w
niedzie lę
I
święta
SI-20-20.
Pogolowie
wod.-kan.•
c.o.. elektryczne RPGM czynne w
godz. 1-23. tel. Sl-16-47. Pocztowa Informacja o Usługach '11,
Informacja PKP ~30, Informacja
PKS 60!-19.
Hotel "Centralny"
6Z5-11, Ośrodek InformacJI USlug
WUSP 451-41.
POSTOlE
TAKSOWEK: Taksówki bagażowe
ul.
Armil
Czerwonej łG9-8'.

,

1~-g

9UDEK RahI zgubił legit.,ffiftCj;:: szl!:i)lUIł ZSE nr 1 Kraków.
1857-C
L. KOMI E<...' M łlisław ~t:ubi t
l>rawG jazdy kat . 8CD i E nr
1311'1fi'f
wydane -fH'Zeti
WycllWst Komunika<;ji '~łełce .
·1!ł64~

ftOZYCKI Jaoa (um. osjedlt
. łWzu.s.lów. zgub" , pr.a-NO-_ jazdy
w.yd9.ne ;M"".?:~Z Ut'!;ąd Gmi'l:'T VI
Garhake
2&-r
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D
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FABRYKA ŁOZYSK TOCZNYCH .,ISKRA"
W KIELCACH, UL. MIELCZARSKIEGO 45
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ZATRUDNI ZARAZ
O
MĘZCZYZN W ZAWODACH: ELEKTRONIKA
g
przy konserwacji urządzeń komputerowych, g
z wykształceniem wyższym technicznym, o O
specjalności maszyny cyfrowe;
INFORMATYKA w dziale projektowania
i programowania, Z wykształceniem wyż- g
szym technicznym. o specjalności progra- O
mowanie i projektowanie;
EKONOMISTOW
o
z wykształceniem wyższym lub średnim Et
ekonomicznym.
EJ

g.
El
El

El

•

[]

[]

Ponadto zatrudnimy kobiety i mężczyzn w za- El
o wodach:
[]
TOKARZ, SZLIFIERZ AUTOMATOWY,
g
TOKARZ, FREZER, SZLIFIERZ NARZĘ- o
o
OZlOWY LUB REl\10NTOWY,
.
O
El
ARTOWNIK STRAZY PRZEMYSŁOWEJ,
EJ
POLEROW ACZ.
[]
Na stanowiskach robotniczych zatrudnimy g
O również absolwentów zasadniczych i średnich El .
szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcęcycb, []
8 Sz~zęgółowych informacji udzi~la dział spraw
osobowych w godz. 6.30-14.30, tel. 632-21, wewn. o
8 10-23 lub 10-21.
354-k EJ
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g
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RDRMiOW Z6-1l2 SKARZYSKO-KA.M.
ogłasza I, II. m przetarg oieogranicz 01
na sprzedai połączoną z równoczesną rozbiórką, lIpOrządkowaniem terenu po rozbiórce budynku
mieszkalnegG położonego w Skarżysku-Kam. przy ul. Pułaskiego 22 i 22A, cena wywoławcza 73.703 zł.
Cena w II przetargu wynosi 50 proc. ceny wywoławczej, a W III 25 proc. tej ceny.
Przetarg odbędzie się w RDRMiOW w Skariysku-Kam., w dpiu 4.IX.1984 r ., o godz. 10.
Gdy I przetarg nie da rezultattJ, w tym samym
dniu o godz. 11 odbędzie się II przetarg, o godz, 12
111 przetarg.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.
Oferty ' należy składać w biurze dyrekcji codziennie,
w goo.z.. 7-15.
Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej
I przetargu.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
373-k
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PRZEDSIĘBIORSTWO

pr.

TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO LĄCZNOSCI
NR 6 W LUBLINIE EKSPOZYTURA W KIELCACH,
ul. Lotnicza 18
ogłasza I przetarg na sprzedaż:
1. .,stara A28" furgon, nr rej. KIK 441B, rok prod.
1971, nr podwozia l1225, nr silnika TU 56-99, cena
wywoławcza 229.750 zł;
2. "stara A29" furgon, nr rej. KIG 2895, rok prod.
1974, nr podwozia 42323, nr silnika 33078, cena
wywoławcza 172.040 zł;
3.. "nysy 521" towos, nr rej. KIG 670Z, rok prod. 1975,
nr podwozia H7738. nr silnika 091022, cena wywołaWcza 128.800 zł;
4. "nysy 521" towos.rej. ~IH 333G, rok prod.
1975, nr podwozia 147666, nr silnika 375955, cena
wywoławcza 128.800 zł.
Przetarg odbędzie się dnia lJ.IX.l~4 r ., () godz. t
w świetlicy przedsiębiorst wa.
Pojazdy można oglądać na trzy dni przed przetargiem, w goaz. 10-14.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej. najpóźniej
w łłr·zeda.zień przetargu, . w godz. 18-14.
Z chwilą niedojścia do skutku I przetargu. II przetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11. CenY
wywoła.wcze zostanlł &bniżone do 50 proc.
Osoby pragnące wziąć udział w przetargu na wię
cej arl: jeden pojazd, winny wpłacić wadium osobno
.na pojazdy, którymi są zainteresowane.
Zastrzega się prawo tmiewainieRia przetargu bet
podania przyczyn.
'J77-k
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Polska 19 4 r. jest krajem zupelnie innym n.z len, który paamy przed czterech lat, gdy ·taly tonnie i większośi
zakladów pnemy"łowycb kraju. .Je t krajem innym pod wieloma względami.
mię

My ślę, że najważniejsze zmiany zaszły w świadomości ludzi
- wszystkich, bez wyjątku tych na górze, u wladzy, jak i
tych zwanych przeciętnymi obywatelami. Tę zmianę można
oj!eniać pozytywnie, choć okupion a
z ta ła
dramatycznymi
1A ydarzcniami, jakich czas, rzek9mi r'~.ty jadele Polski i sami
sobi e n i e slcz,ędzjjjśmy. W d .amacie tym jednak rodziła się
nowa jakość s,)(J!eczefJslwa. Po_
lacy mysIą dziś 4l swoim kraju
l1li sPOsoo bardziej odpOwied zialIly, raejom,l'l'f L. eilłodny. Nie
wliczam w t4l ~c7.y""iście . tetf
ma,·,i, "SU ,.nawie.-];ronych", ktor·y ill nieje w lLa.i.dyra pailstwie,
a nie trafia doil żadna zor()w()roz.'!ą dx, wa , ]41licana a r l(umentaeja . Mówię
~M t f'h
wszystkkh; ldóri,. lliaprawdę t4l
państ wa ' t we r z 'I.

. W si(;rpoiu lM 'I. za~ied~i .
napneciwkil ieoie przedst aWIcie le świata J)racy i J)rzeosta-.
1I'iciele wladJ.y. D.lielił ich s Iół,
ale tI.tielil ich la kie baJ(aż Jliedobrych do ~w iadczeil w por()zumiewaniu ię ' i we wzajemnym
;moowaniu ojczysteg4l « machu.
MY I ONI. ONI I MY, Takie
dtiE1enie byk> " 'ówczas na por ządku
d zienn m, bo też 00zwi erciedlało autentyczny stan
(leczy. Wya lienowana ' ''''ładza
nie
pOtrafiła
'A'ys t a ,czająre
postawić

właśc iwej

diagn-ozy polskich schorzeil, jak
też zapr-oponować
ta-kiej kon-.
cepcji rm;woju pailstwa, która
saty~!akc~no ,'ałaby jeJ(-o doros łych
bywa teli. Ale w tym
dnunaci« jedno zQstak> zrozumiane iż ~ierpnjowy p ro test
jesl
li l u z n y.
Dlateg4l tei.
/ asto ~wane rozwiązanie. naz_
wane
później
porozumien iem
społecznym, byk> w
tym momencie j e o y n y m właściwvm
wyjściem. A~ nrzecież w «runcie rzeczy chodzik> nie tylko ()
soełnienie
tych 21 łlOStulatów
zawartych w oodpi6anej wów:-

pr acowała

975,
wy-

.rod.

cena

lz. t

~tar-

liUJll

~iej

ZE 8T1l. 1

w chal'akterze spe-

c j alistki od makija-iu 4lraz roe- ,
Cl'pejoniostki u fotografa, Toma
Chi.apela, który
zaproporwwał
jej pozowaniE d-o aktów.
- Nie r ob iłam t ego niłdy
przedtem i byłam po pnl6tu
ciekawa, obawiaj1c się zara~m
ryzyka uk:aza.nia się :ldjęć ~
za stud' m. Zgod:z.iłam się więc
!la pozowanie dopiero wćwczas,
Cdy Tom zapewnił mnie, że
b!;dlł 1-0 zdjęcia ściśle prywatne, zaś netatywy wręczy tylko mnie.
Vanessa l'iyrazHa p~świad
neniE, że pui>liJracja uJjfić stanowi pogwałcenie jej "privacy"
oraz że nigdy nie zawierała u~owy. zarówn~ z
fot-ografem,
jak i z "Pe-nthousoem", upoważ
nia5ąCEj d-o public~go wyk&f ,,-ystania 1Aljęć.

Business is business
Tom Chia,pel oczywi<ście n~
2.amiel'2ał mgdy dotrzymać daneg-o swej modelce przyrz.eC"zenl.a i już wkrótce zapropon()Wał kupno uJjlić
magazynowi
, Playooy", który }t'dnak nie
skorzys al z oferty, gdyż rzt'CznIk tego pisma oświadczył. że
nl-e zamioerza rujnowae kariery ml-od-ej kooiety".
Obiekcji takich nat-omiast nie

POsiadał dyrektOl' "Penthouse'a"

bet

:77-k

czas umowie. W szystkifll nam
cnQdzik> o coś wiE;cej - o nowy styl zarządza,ma
Majem,
'" ięks.lY udział o.)y",,·ateli w
sprawo ..... aniu
władzy,
lep.szy
spoleczny byt. Wszystkim nam
ehod.tiło i chodzi nadal - 4l
lihwidację owych dwóch stron
k().lltJikl,~,. 41 ]il:'-,~'idację podziału

na ,.my

l

uonl .

ierwszy trud likwidacji balie,· podjęła sama ~'I<ldJ:a,
oczy~ zczaj :~c ·się
stopniowo.
leeL sys~~maLy(!znie ze złych
schematów rządzffiia i z ludzi, '
którzy nie pojmowali oJ(romnej
z'lliany, jaka zostala :otaooez.ąt
Kowana ... sierpniu 1880 r . Nie
można
po~iedziee,
aby ł)we
pr:otemiany władzy mialy dosta_
teczn e zrozumienie ' 'A' soołeczeń
stwie, nie zawsze tt'ź były xonsell. wentne. Przez ostatnie lala
siedzierrnlziesiąte
na2romaozik>
się tyle l4lr yczy i neJ(atywnych
d06wiadezeil, a skutecznie llOdl;yc8Ji je rówi działacze OJ)oOzycyjni, a 'PÓźniej ood ich J)r:ote'A'-odem .,solidarnościowa" ekst~ ema , iż zarówn4l Dartia. jak i
rząd mimo r2eczywisteJ(oO 41zdrowień'czeJ141 i kon.struktywneJiO wysiłku - przez wiele miesięcy 191M1 i 81 byli w s,·tuacji
. człowiek.a ustawionej(o ood ścia

P

ną·

Dążność do likwidowania barier na linii wJadza - -obywatel to także dzialalno!ć
prz,
otwartej kurtynie, to sZt'fokl
zakres konsultacji SpOłecznych.
to działanie na rzecz jak najze:'szego udziału SpOłeczeństwa
w cec 'zjach Dublicznvch.
Cus ~ramatiw z 1 _ i lM1 r.
, nie "ltuyjal .biekly __ j _ i e
~~iałania Itarm i n.~~.. Caaa
stan. wojennt'"1!'. ta w:&I, •• aał
w wiei. ir......i.ska.ll .~aływ
.le emoeje. Ale .. wlainie w
lyeh ~eh _tały Itrz,. ...ie.. ane po~waliny 'ItO~ rd.rmy
.lMleea~, ... łilyc-zJłe i C......ar~u, kt.óre tera;& ... ~raża ..y, Itru!"ywamy, .... wj.~c:l._y. a"'or_

ba\~t.!.

my, które mogłyby uowocować
SI. bci!"j i skutecznif'j, t:dyb
nie
było anarchii przed 13 J:rudnia
1981 r. i ,;d}by s.an wojenny
.ue slal się koniecznością..
To para<k>ksalne, ale ..... jaśnie
w czasie trwania stanu wojennego sondaże opinii publicznej
wykazywały
systemat)'czny
wzrost zaufania dl} władz oraz
stopniowe zmniejszanie odczucia
podziałU na "my" i ..~ni". W
sondai.ach odzywa się bowiem
lzw. milcząca większość, czyli
t a lic:ula g rupa obywateli, któr a nie uzewnętrznia swoich pr~
ferencji w SpQ6Ób ja Dl' i łloi
ny, lecz tiołlOnuje jca »iejako
Cl.:Jnem, sWIł prac~ i działaniem
opo.. iatla~ się za określonym
kierunk.iem J)uemian. ~ w
cza ie 5tanll wojenIlego lm)a IX
Zja:adłl PZPR, lillia oorozumienia i walki, lUł&jduje więeej
zl"O~UJnien}. .i2 zaraz po :zj6.dzie ny .. Jrolejllyc. _~
caca uel 1'., cOYl. i-t te r.wDleż" ~k r es 'bardziej s&mc>łJaiel
negG myślenia .
Dziś, ,dl' żyjemy .. .eZ& ie łl
wiele spok.ojniejszym, Idy u
nami szer~ G()flio!iłych altU,.
p-olitycznych i
.łospodarczych
(poCzątek' refermy J{osoodarczei,
pclwclani. aamorz"dów, wy"'"
ry do Fad Aar4)Ó4) ycl!, AO".
zwią'zki
zawó~we,
oowstanie
PRON, dwie- amnet!tie, szert'ł:
JlC)wyeh aktów prawnych ' JlOf"malizuj1cych kontakty wladu
- obywatel) widać 1Ifyr azme,
jak wielkiego wysiłku i konsekwencji trzeba bylo. aby 4lwe
zmiany zaszły. ,Wysiłku władz
i te~ powiększającego się J!tale odsetka obywateli rozumiejąCYCh, iż pal'lf,tW4l to nie rozdawca dóbr ' biorących się "'e
wiadomo J!k1 o, t.o nie jakiś
mgławicowy
twór, a twarda
rzeczy.wistość dnia codziennegi).

l..

er.z ...ieaia
..połeez..e
a
sierltnia
Iłyly .. ainy.
wy4ianenie. . . iyej • •a3~eCO "ństwa, IM u._ąt ....waly
n_ywi.słłl· .~_wę Pol ki. Ale
~ .. jui ti ..... io .. y ),ye) w,..anenia
HISTORYCZNE.
WOJClWCR PRLmcIU
("llIterJH'_")

P

•
66 lat tcmu 29 sierpnia
191a r. Radziecka Rada Komisarzy Ludowych (rząd) na .niosek l'fłodzimierza Lenina uchwalila dekret anulujący rozbiory Pol~ki, dokenane w lalach
1772-1795 przez
Ro~jo;
carską.,
Prusy i Austrię i uznający prawo Polski d. niepedlel:loś·ci.
41 lat tern. wybuehł.

.a
Sl.waeji antyhiUerowskic ItOwstanie narodowe. lVoj5ka powstańeze
prze,. dwa
miHiące
wiązaty
ił,. .. iepr:&~ja
ciela. W . . wstani. brala ~iw
..ia .~;dał lieVta IF.pa )N>riy~
•

,.n.H_

_1I&ew ...łs..iełt..

• o..tatnie <hi pnynicwłly ...
esk:.e.ie s~t ..a.ji · w LibalNe..
We ."rek
wyb ... ...,.
wal~i .u.a.c . . .jrłlde .....aWlaJl\e, ic w
.omltyeb .... rw.elt rys.Ą Rę JteFIt.....lywy

.-w.

Guccione, zakupując za nie uJawnioon ą sumę liAproponowane
zdjęcia Obecnie jednak twierdzi, że były one zaopatrzone w

oświadc zenie upoważniając-e do
publikacji. C~ więcej, GucciODe
podkre' ił, że cheąc być "w ~
rządku"
zweryf!>Kował
podpis
czarn~j Misos u gr 2 fol(}g a , k1hry
potwierd:z.ił jego autentyczno6ć.
PodkresJił on również. że um~
wa o poracę w chara-kterze m()-

delki stanowi

sama

w

sobie

wyra.żanie zeody na wykorzystamie zdjęć, nawet inty=nycb.
Z drugi~j j-ed-nak &trooy. 1Ala-

jąc

sobie sprawę z f aktu nana przykrości
panny
WiJlLa.JIl@ - dyrekt~r "Pe'Ilth~
use'a" ~proponował jej pracę
w swym wydawnict~. . ie, co wię
cej zacht;eając ją do .. walki" o
utnymanie tytułu odebra.nego,
jego 1Alan~m, bez.podlStawnie.
rażenia

Tymczasem jednak kompr~
zdjęcia, które u kaz.a ły
s ifi w 5-mJolio!)()wym llakłóHh~
"Penth(}use'a" t}'dzień weześ
ni~j, p r z}'daly temu i tak pi>pularn~mu magazynowi ,,sZi:.zywwej" rel!;lamy, o czym świad
czyły kHometrowe kolejki czyteln)ków gromadzące się przed
kiookami z prasą. Ogółem magazyn zam ieścił 10 f-otografii
Vane66Y czarno-bi alycll oraz kolor-owych, w tym 7 ukazują
cych czaol'ną Mi...~ w intymnych
sytuacjach z anonimową blond
P ifiknosci.ą.
mi1.ujące

walczyć
rehabilitację ...

Zamierzam
4)

Opublikowanie' uJjęć w)"Wola.lo falę protestćw :z.e strony
sympatylków czarnej ~s Q.ru
organizacji 1emin l stycznycb, Jttć
re Qikariyły
..Pe.n.thouse'a"_

,~fotografic2.ny

r

ew ałt".

Swą s~

z.e
:ld~ronj.z~waną
-wyrażają
r~ż
m-odelek manifestujące
niedawno p"zed~leganym przez
dziE-nnik<lri.y
hotel~m "Sherat-on", w którym og łOlSwno dy!
misję.

arnooe

król~wą
zw iązJ< i

Sama VanesGa za.powied2.ila, że
"Penthous-e'a" 41 bezprawD1 publikację prywatny h
1Aljęć, jednak jej rzecz.ni,k prawny ni~ potwierdził jak d-o
tej pory - podjęcia odpow iednM!h lUDków sądowych.
OISkarży

Zlosliwi twierdzą, że ea~ ta
afera dOlStarczyła nie tylk-o ~
żywki illa "Penthouse'a", ale stanowi również rek l amę cła samej MilSS, ktera do tej
y
otnymywala mnÓlllwo propozycji ze st rony róźnyeh wydawBretw, jak również filmu i
how-bllSmessu.
Je(jnak -oJCIec Vanessy ~
w i adczył, że jeogo cór ka nie zamierza skorz)T5tać z żadnych
tego typu ofert i jej najbli.i.szym celem
je.st konlynuai:.ja
studiów na SyracUlie Uniwe-J:sity. póżn~j zaś praca w charakterze
wokaJistkL
Rodzice
Van~y zdementowali rćwnież
poglooski. jakool' zdetronizowana Misos doznała takiego szoku,
i2 7.Dll.l6ZODa byloa s:uukać porady u JlIlycbiatry.
Ze swej strony orgaru.zat-orzy
kGTlI!.UII'Sów pozbaWIający Miss
.Williams korony w trOliCe o dobrą . reputację tych i.mprez zapewnili, że była królowa pw:kności pełniła % gOOnoścUj pr:z.ez
minione 18 mie6ięey swą łu.I!.
k<:ję . i że moOŹe Oolla 1atr1.,.ma~

!eg-o.

" j',augllJ"a.eyjn) lot trLedł'go
wanad łowca
Di.,eovf'rv"
we
flot~lIi amł'r~ kanskich 'promow
ko mic>:ll)"ch :I. l>lał Gdlożeny po
raz tneci - o 24 ,;odLiny w
z .... ią;&ku lIe s~..,ierdzł'niem Wadliwe!:,o funkf'jon.wania
,zw.
(';&arnł'j skrz~·nki. mającej zapewnie ""Iaści",e oddzielf'nif' się
pojazdu od rakiet nośnych w
••·ie minuty 'po tarcie.
• Iran z.... róeił
tar~a ';ł'neralnel:o

siO; do sł'kre
ONZ, lavicra
Pereza de Cuellara ,. prośbą o
. .irednid ...·• w odzyskaniu ...
prawadzonc,;. we wtorek . .
Jr&ckll irańskiego samolo'u pasaierskieg. z ponad 2eil pasai.,rami na poklad,de. Równoezciinie
Iran .skariył Kuwejt i Irak •
" na ... iąaanie wspiHpraey" a ....
r,-waezami mu;&y.y, BlęH y:o ..,
i 1Mbid~, .. terJoRl pe .yl~dctwa
..i . ..a iraekim l.lnisk. Wet}.
słI:_ym "'iceano
lMlno.ll ..W ....
nie jak. ,",~_w poIit,.-. .ydt.

Tragiczny wypadek
jugosło iań·s

iego autokaru na trasie E-II,

W .... IIi..adl ... poł ... .yo... yeh
%7 ..... . . h.si. JE-IS, .. _iej__
W.jIII:.WiM-.....iel••,
miał mie,isee 'racioBY wy.at1~1I
"r•• o ... y. A.lok.r jucoslewiaas1liqe Iti.ra .,.erei,. "UlIdr.,."
a miejseow.łei Bihae, wi.z~y
VII"
t.rysti.. jllJ:os..wi.ń
skieh z Cao;sŁoehowy w lIier"!Ik. 8os_w_, Bajechal . . łył
.u.. btts. P"S _arlli "jela ",
kter,. aw ..l.i.1 "iq .ne~ .rayslankiem. W wynik. adenenła
jllllosl.... i.ń.ki
autok.r "taDl"
.rzejeehał .as aieleni .raa jesdnię .taeeiwleltl..:e r_ku, _~e
rzając w anajduwy sie w iya
miejsc. m.r ementar.,-.
W wYllik. wy.ad .... 15 j"lIolIł.wiańskieh .bywateli o~niosle
eięisze i l:idne .braienia. Kier.wllik
jug. łowiait .. iej wyei«alai, T.nk Ante, _ i _ asil.,.ell .tara. łe .. ara,. s ...rł w
u.iłaJ •.
W npit-alaell w Zawiel'ei. i
Cael••bi za IłDl. Itrzelt,.wa" .,...
troskljWł! .piekł! lek.ray I ran-

~usiała zwrÓCić'
koronę ll:ajpiękniejszej?

I)OIlOŃCZEN1E

Irod.
cena

roz zerLe.:ia pla, u l)(·~pi("('.,{'ń
stwa T a !:.luy te rf' jl)ny leż'1ce J a pałud"iow~' ,~sc'lód od
stolic}.
h~ł'rwator .. y
p;'sy'"is·.~ cmie oCf''!iają. t,,' .ic wydlti
śrG~ '\H' ,;O li sied .. et ia r.tądu li-

Dlaczego Miss Ameryki

vaż-

'rod.
cena

..

ń

oU

Z

J

73-k

CI
.CH,

••

•

wcześni e

wo-

.....

sierpnia'80

rocznicę

wszystkl-e f~ną.Il/5ow~ nagl'ooy
o ra.z Mme aiA'ybuty przysłougu
jąc~ MilSI! Ameryki .
Na6tępczyni Vanessy. również
czarn.. Surze-tte Charle~, b .' Miss
Jersey zapowiedziała, że ~zie
liię starała przywrócić
prestilZ
tytu.łowi Mi-sIS Amery.ki. żaJ.ując
zarazem, że jej nominacja n.astąpi la w t~ 5.IDutnych
ok~

novell w wY"'ł1._, .. ~ym .iMMi • .o"ywateu j ...os.... 'an.IIM11.
Ja. . .form .. ';" luarae, łeh ' iyci. .ie "craia BielteapieeM65'...0 .
Pos05tałi
.-k.4i_...1
... ....'Ai~le.iu pe_,.
Jaleryj"ł"j ."uieili .lopiłale. WiirM '
.a5aieriw aulebus. PK8, ......
_iaNł . . za je •• "'ier.w~ , "UlI"
.<lłniesl
lekkie ebrażenia,
.ie .."tal-- 1tOS'.......... wa.y.
Pr:r.ycz}ną "oti .. jj - .. wedl . .
wstępnyc h ustaleń ltyla na ....
mierna uybkejć ju,;o ł4iwiań
sili".. aut.b • i niellaebewani. .d .....je .. niej .dlt'"1!'łeiiei ...
au1ebusu PK!!!.
.PAP)

.mo..

_iII.

Rejestracja

kart zaopatrzenia
Mie';"ki w Kielcaeh,
Handlu, DrebRej Wyi.er .wiei i U lUli:, Itray~mina
e obewią .. k. rejeslraej; karl
....patncnia na mio;S4l i ~.o
.rzet.... ry. Rejestracja kart Ba
wrzesień trwać "(d,de od Iiflia
25 sierpnia ... 7 wneiinia tllM ••
08oby, kter~ _ reinych prayeay. lIi~ lI.arejesłru,M kart
.alrz~nia w wymienicluym łe,
minie, mo,;ą
ło .... eayoie
•
eią"..
całq:.
mieliUjea. w ...
~u.jąeycb skłepaeh: ..Bl\rte....
- .1. Sienkiewieu 31, nr 1~ vI. Hoia 39, nr 171 - vI. A.,mii
C ..er.... nej 154, nr 113 - ...
Wiśnie ... 3, nr 149 al. Swie,ez~wskieg. 39/41. Dr 245 ~
1Jrą~
Wy"ział

_ao-

Swio;ł.krzyskie.

lM!ZIlościach.

Paoflowanie

S<lzette
potrwa
tygodni do noMi.S6 Ameryki.
o!' ganizDwanych zazwyezaj we

DANUCIE
ZDANOWICZ

zaled~ie kilka
~ych wyborów

oras tlsiteio_ .

w r7.e.ŚnioU.

MARCIE I PIOTKOWI

Proeram przyszłych wyborów
eliminuje całkowicie 060bę byle.j królowej, której udzi.ał w
tej imprezie ZO€tał wykluczony,
zaś w s zystkie jej fot-ograrie usun ilite z ka.talogów konklW-

wyruy

.,.w.d. jmierei

lł(bok iq. w~"łc:ot_ia

a

MĘZA I .OJCA
kładajół

o1,.rekcja i
paWiG w

S'\l.

prae.wBiey
JUek~b.

•

IIIA.JA Dt.UG08Z

%'l siuJl'Dia ISM

'I. zmarł.

mgr CZESŁAWA BIELEŃ-PIĘTEK
dh.!!.]"łni aa!t(Pea "~r.wnika
Zakład1l G.spodarki Prot1uktami
iy~łl. RokielnYIll.

de spraw ekonomie_yeb
Naftowymi CPN w nar-

\\' Z'.arlej s1raeili_my _ _ .Wt'"1!'o

pr~.w.i:ka

.ie.du-

łowaną laolria.kę.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wyr_y wsJlÓlmueia i ialu

RODZINIE

ZMARŁEJ

Dyrekcja, Bada Praee.... nicza, Zar~d Związków
Zawodowyc'" oraz w8)I.łpraeo. . . .y 01l"ę«.wej
Dyrelaeji CPN w Il~lcacb.
.
~6-«

• W pie rwszym dniu tenisowych. mistrzosIw USA Wejmech Fibak' przegral z t'ozst aw i~
z
nr
9 Szwedem
Sundstroemem 5 :7 , 2:6. 6:0. 3-:6.
W innych ciekawszych ~rach
uzyskana,' 'I\'yniki : 'Kirek
Layenc1ecker 7:6, 6:2 , 6 : ~ , Se... . łon - Willenbor~ 6 :3, 6:1 , 6 :3,
•

zwycięstwa

D'!18

odn ieśli

nasi lekkoatleci na międzyna
rodowych zawodach w P t'adz e .
Stanisla", . Górnik
rez.ultatem
88.10 m wy~ rał rzut oszczepem. a
Edward Sarul zajął
p ierwsz-e rr i c j.sce w Dchn ięciu
kulą u z_'skując odległo ść 20 ,08
m,

• Zako ńczy! cię międzyn-a
rodowy turniej piłkars k i 'At
A m lerd amie. gd zie ~ie rw sz e
m i ejsce 7ai<.lł ll"azvlij~ki zes-

pól AUetie. lIineir05. W fi-nale
d r użyna t a
pokonala vr rzutach k ..rnych Ajax 6 :5, w UO'rmalnym cza ie by] wyn ik 2 :2.
W spotkaniu o trzecie m i ejsce Feyenoot'd Rotterdam wyg r ał z reprezentacją
R umu nii 3 :1.

f

• W e liminacyjnym meczu
mistrzost w św i at a piłka-rze &!:iphl pokonali w Kairze d ruży·nę Zimbab1\'e 1:ł: Mecz ob~erwowało 50 ty's. w illzów .
• W Lesznie rozgrywane są
m i ęd zyn at'odowe
mistrzost wa
Polsk i
w szvoownictwie w
klasie standard, Wczo, aj <'1byla s ię 6 kDllku,rencj-a, któ--'
wygrał lider zawodów. reprezentant Francji Erie Siau<łea ..
będąc najleoszy
w ' wz'e locie

Sprintelll
wyśc ig

rooO'\V :;~ h zawodów
dnvch
formuły
I

M.otorowoo Grand
Prix Londynu wyg r ał mistrz
świ-aola Włoch Rena to Molina.
ri
przed
Bar-ry
Woodsem
(USA,)

~potk{]n i onW ,

2.

ci<»

i 19.30-20,
• W Kielcach rozpo-.,yo-a s i ę
turniej
pi/ki 'ręCLnej
juI'li<>fek
młocls<zych o pucha r
Budowloan)'<:h , W im prezie sta rtują z~sJ)O
IV : Cracovia,
MKS Chnanów,
lok, Zg . do Ruda Śląska. Skra i

wospodarz zawodów Budowlani
lOelce. MeCZE! rozgryV/Gne b~di:t
ACI boisku III lO przy ul. Jag iellońskiej

9.30.

4,

Poczq-telc

9adZ.

,

(",)

Sprzedani
za 16 milionów
W re"zcH~

zakOl CI..,n a została
Sili a wa d wóch pi~karzy Cracovii - 'łJirosla".... Kuhi"'lIb.Ja i
Piet ra
N :nimka. Samowolnie
lJel' wali oni umowy z macierzy stym klubem i przenieśli się
do GKS Kalo", ice, za co zosta li zdy~kwalifikowani prze!. wydzial dyscypilny PZP'" na jeden rok. Wa l'lo
przypolllDleć,
że klub
w"3losowal specjalne
m emOl'andu;n do wladz sportow vch 7 żadanie'1\ zdvskwalifikowania ol'yLlwu piłkarzy na
trzy lata,
Jak Jloinform~w a l sekretarz
kl ubu - Andrzej Wywrol - oOe~n-ie itierown:ctw o Cracovii poojęło decyzję w sprawie przeka zania obydwu zawodników do
GKS Katowice za 16 milionów
• (po 8 mln za
kaUleg-o). W
ten soosób definit"wnie zosta ła zakończona spra\\'a Kubisztala i Nazimka, która przez wiele
tygodni e lektryzowala kibiców
pilkarskich , Jeden z paragrafów
zawartęj transakcji mówi: ,,0bie slrony uzgodniłY. że w yżej
., ~mienieni
zawodnicy . mogą
podja ć g rę vr GKS Katowice z
chw i1ą uzyskania upl'awnień do
Itry przez PZPN".

KOMUNIKAT TOTALIZATORA
PP Tota lizator SpOrLowy /.awiad .. n~la, że w zakladaeh pilkarskicb
, dnia 2526.\·1ll.1981 r. wg wstęp 

danych stwierdzono:
Li!:a angielska - kwota na wylUane '.668.362 zł - l mu;. z U
tralieR.iami 'ygi'ilna ~ .H7 , q!HI zł,
3% rozw. z 12 trafieniami grane PO okolo 7~ .509 ,.1 4!H r~w.
,ły ch'

w,,-

11 tra Iienialni wvgł-a ne
po
okolo 4,:IC& zł, ~.;;9:f ro/". z 10
tcaltentarni wygrane po okolo
soe zl,

z

Liga.

polska

,rane &.252,333
trafieniami zł, !OO rozw.

_ . k9t łlta na '~ly
zł 5 roz"'. " ł~
\l'~Jgranp' po :J9!1.771
7.
t-2 tr:.\n~nialnl -

wygrane PO ok',:o 7.500

11,

2.fiM

rozw. z II trafienianli - wygrane
po okolo 5SG zł. 197-;3 r(,.,,,,, z 10
trarien ianli '.'. t'!:!ran:' po"l 79 71.
Z uwa~l n l okl'es r'-:klln'i1c".inv
(8 dni) wV~"k{)-';l~ v \'~r.i·1\;('h n,u.~~
uleC' zmIanie.
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- "o 11 lUach "tracił pan
!'Iie "al p~1 - upytal 41i-Ietnie,o l~orll Ter Owanesjallll d:liennikarz PAP.
- Nareszcie! Mowię ~o swzerze, nie żal mi slraconego rekordu , Jesli Jest czego zalować,
to tyllr.q tego, ze dopIero po 17
lalach, a me w cześniej .
- Mimo, że jest pan trenerem .. swej kuronnej
konkvreneji, Ilwaza się pa'MI
faehowe. od lokokew o t'(!lIce 0r"" wzw yi, dodaRc pny tylD,
ie Bubka i Awdiejenko te pana "dzieło" .•.
- Proszę ni-e pOO'łdzać mnie
o zarozutl1iatosc, ilu nigdy t ak.im nie byłem i nie będę, a le
praw d a . N a Vlll Letnie j ::.pal'takiadlie
arodów 'Z.:;ftH, bę
dącej
naj w a żniejsz}'lU
sprawdzianem formy
lekkoatletów
prz.ed miS Ll'WS\wami w Helsinkach, Gien r.adi j
Aw diejen ko
zajął
-"l.Ó" te ,
1\
Sier giej
Bl~b a
dz,iewiąte
miej6ce.
Obser'wowaJem t ych
zawodników zarówno przed, jak i po
sp artakiadzie,
Wied ziałem,
źe
dosłownie każdego dnia są le psi, że forma ich rośnie. Wst awiłem się za nimi przy ustalaniu reprezentacji. I nie pomyliłem się. Obaj ~tanęli w Helsinkach na najw yższym podiunL
- Czy pana dzieci również
sajmują się sportem?
rek~u·d.

• W D ra mmen kolo Oslo roaeg rany zostan ie m i ędzypaństwo
wy mecz towa-rzyski pOf1'li~dzy reIW6ZentacjGmi Polski j Norw' 1M.
Oto naszego zespołu jest t o jecIen ze sprawdzJooów przed eJ.i mistrzo stw
św; ała . Pol skie Ro dio przep rowadzi rel-ację z teQO
meczu. pr , I godz iny 18,30-19. 15

wdoborowym lowa zystwie

zagra Kęrona na turniejach
,wWarszawie i we Wrocławiu
P

iłkarze l'ęezni kieleekiej Kerou! _lia nie pr")'!:olewujll się
do rezp4Hlzęoia MZ~nu pierw_łi~owe, ... Inau!:luaeja ekskaklasy nastllpi !l września, a w tym dniu kielc:I&hie pod ejm&wać będą mistrza polski Wybrzrie G41ań • . Przed kilkIl 41aiami
Korona wyjeehała na z~nlpowa nie do Puław. Pned w yjazdem o

krótkI! rozmowę popro,siliśmy

NRD,

B

Przyjaź
mógł u ra wyłącznie gospodc ZSRR = 24:0. Ta -

oluerski Turniej
ni

w H awanle

dować

rzy. Kuba ki padł wynik w nie oficjalnym
meczu 'pięjciarzy obu tuch kra jów, dwóch największl/ch _ ()bok Stanó w
Zjednoczonych potę g w tej dl/scllplinie .portu.
Ale rezultat tym razem nie
mówi "sam za siebi e". W ~zech.
-czterech kategoriach wa-(/owlJch
zwUcięstwa. Kubańcz yków

,ud

zawodn ikam i radzieckimi bll l'l
dyskusyjne. co zreazt'\ w niczym
n ie ~mienia ogólnej o-piniiprzewaga b okserów kubań ;Cich
nad
reprezentantami Zwiqzku
Ra.dzieck iego byla miażdżq ca.
Nie było ani je dneg o
pięścia
rza rlldzieckiego, który
pot nlf ilby wygrać z
przedstawicielem gospodarz y. Kto mógł spodziewCJ.Ć się takiego o-brotu sl)ra wy; kto mógl przewidzi eć. że
m ecz Kubańc zyków z reprezen tacją pozostałych krajów sacjalistycznych
zakończlj
się
ich
zwycięstwem 22:Z?
OczYldścle
gospodarze byli fau'orytami tur nieju, ale sądzono, że przynajmniej w kilku wagach pou'a(czq z nimi skutecznie zall'od'l;cy ZSRR, NRD, Bulg arii. W .. gier, Polski. Nic z tego; Kubańczy cy
rozbijali tcs~1Js! ::i:h
po kolei. Czy sq już
naj','pr.i
na świecie w bok..;ie
11n1/!; 1r sktm? Na to pytanie mó!i'.by

C~y

To

co

widzieltŚ7flY

nI!

nng u

nte
optymizmem.
Zachwyty nad w)lsokim pozi(ln1fm turnieju byly wygroszane
przez ludzi, którzy zapomnieli,
.:~ boks Jest to ,,$zla::hetna sztuka s(lmnobronZJ" i tylko ści.łE'
prz~stT!E'ganie tej def;nicji po:wda {;o zoliczyć do dziedzin
sn~T[U. Tymczasern UJ Pojedl,nk. II h'l1L'"ń .• k1ch n:E' bZ.l o nic
sz:ahp'npgo (wiele udt-rzeń niecZ'Jst',Jch , poniżej pasa, po f}(Jn 'lu), r.i" ze 3~tuki. a .tui chymoże
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Da
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W
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wie.
najt
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,W,J ; klasse' w
Kol<>nii, Edwłłl
~J .,e
odniitsl
kolejne
awyeię~ lwlO na dy, lan ie
m
ppl.
•
l'zasie

pod,

ce t
reałl

sia n.
Za
iak
llSpO
gmi!

4."

<11 ,95,
zdję ci u :

Na

'0-

1:. l'lo"es z

j

są

po ~akoń
c" l'niu biegu.

n4

Clln~

nie
kord
le , o
d'lne
mi j

C\.I'-\P

• O

nej

ba najmniej z samoob -o ny. Zawodnic y wychodzili na ring po
żeby się bi ć

to,

i

po walić przę 

ciw n ika, a sędziowie starali się
Ul tych zam iarach. nie
przeszkadzać. Zresztą ponów !ił b ia Iych strojach mogłoby w ogóle nie but, gdyi: swojej obec"ości na r ing u niczl;m nie t~S
praw ie dłiwiali.

a

w

dwuTt ~gt u

widztwo

w Hawanie, chyba nikogo

Do

niek
ny I
nic y

!t~uralne
cechy
motoTIJCzne. Biali ltcycięża!i ich M
nie dawna
jeszcze za
POfflQCq
·tech.niki, umiejętności
f)b roJa.Y,
kunsztu pięśc iankie go. Z chwiIq, gd/l u sędziów te U' lory

cios u,

przestały

się

liczyć,

gdy

do-

puszczono M mordobicia wbrew
!lIszel kim Tegu laminom i Z!.UIldom, "ioli bokgeTZII zostali bez
s<:ans w
walce z MUTz ynami:
Donl o więc do t ~ o, że nasi
sprawozdaw cy uważajq za sukjeśli b taly bokser u'!Jt,z!J1110 trzy rund'l w walce z Kubańc2yki e m, Gdy Polak wychod:i na r, na. by ~mierzllć s ię l
Mur!unem, odlicz/I się, e kundY
do pierwszego "padku)l(J
eł 
ki. T 'Jlko komu or>tr:e b llf t!l.kie "leIlI ki": Co to ma w3p11rugo ze spor'on? Jeśli do!: '?ljI
do tl'go, iż np. Kub~li{,ll;Cll ł~
ró wn'e': d obr !Jm: tl'::hr.ikr l.

C"'.

<i w/!
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mit" ng.
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W
ku
Szczecina , • Lublina i Radomia .
Z
dalszej
gry
zrezygnowali
Z big niew Orliński
i
Wlodzimiet·z Sabatowski. Tak więc w
dl'użynie nie nastąpiły poważ
niejsze zmiany, choć nadal liczymy się z Odejściem
braci
Tluczyós kicb, mających propozycje wyjazdu do ligowych zespołów na Zachód, O Z byszka
stara się obecnie jeden z klubów włoskich natomiast o Andrzeja dl'użyna ft'ancuska,
Turnieje w któl'ych wystąpi
Korona będą na pewno dobrym
sprawdzianem przed
rozgryw kami o punkly. Z jakimi szan sami w ystartuje nasz beniaminek w ekstraklasie dowiemy się
już po na,ji>liższych spotkaniach.
(mar)

t~. które
lata.

kr

za

WSl '

w lIespole Korony lIa-

Cza

w
rz
ar

dom

Myślimy
o w zmocnieniu.
trakcie zał a twiania jest kilmłodych
za wodników
ze

odpowiedzieć tyl'ko mecz na ne!Ltralnym .terenie z reprezentan tami
Stanów
Zjednoczonych,
którzy na niedllwnych ig rzyskach olimpijskiCh w Lo. AngeIf!s wywalczyli dziewięć złotyclt
medali. Ale do takiego
pojedynku ch.yba. nie prędko dojdz ie.
Na odpowiedź poczeka.jlny więc
do najbliższych mlMI'zoltw świ«-

sl

m

rOZflla\viał:
\ LIN'OW:::Kł

s>lly jakieś :,,"liany?

RZlIty

te

ry

J .'\ XUS7.;K

balę .

-

te
le
ro

- Niezupełnie, a szkoda . he
rodzinna tradycja powinna być
pod trzymam, Mój ojciec, Aram
Ter-Owanesja n był nawet w
1928 r.
rekordzistą
k raju w
rzucie
d yskiem.
W prawdzie
2O-letni syn, także Igor, ukoń
czvł Instvtut Kulturv Fizycznej
w' Moskwie. ale nie
lIiPraw l a
iportu w yczynowo
Natomiast
córka, 16-letnia Karina uczę
szcza · do szkoły baletowej przy
Teat t'ze Wielkim.
Młodzi .,.mpatye)' lekkiej
atletyki z pewD&ści" nie pamię
tają pana osią!tDi ę1i, C:.y ' DI'~
. ~y je pae pn ypomni.eć?
W
19rzyskac l1 Olimpijskich w :960 i 1964 r. zdobyłem dwa br'lzowe medale, skacząc na odległość 3,04 i 7,99. natomiast w mistrzostwach Eunr
py, w 1958, 1962 i 1969 - trzy
złote. W
i oskwie,
wynikiem
8.01 ustanowiłem rekord Eur&py, k tóry poprawiłem pięciokro
tnie: w 1960 w Rzymie- na 8,04,
w 1961 w Charkowie na 8,17~ a
nastęrmie w Moskwie na
1 ,1!J.
w 1962 w El'ewaniu n a 8,31 i w
1967, .w. J\1eki>ykli,
s~QCzyłęrn
8,35, Trzy lat a r>ó źn iej .tyle __
mo uzyskał Joseph Schwa rz z
RFN, a dopiero w 1975 r. pom'awil nasz rezultat o 10 cm Jugo'słowianin ~enad Slekic.

trener... kieleza.n, Edwarda Stnl\-

Do Ii~ pOlKO talo już tylko tny ty!:odnie. Jalr. ten ezas
wykorzysta pańska druż y na?
- Obóz w Pulawach jest drugim zgrupowaniem,
Wcześniej
przebywaliśmy w
Zako panem .
Z Puław, 30 s ierpnia udamy
się na mio::d.zynarooow,y turniej
do Warszawy. Jest to tradycyjny
turniej .. Srebrnej
wazy",
r ozgrywany w
saJ.i Akademii
Wychowania
Fizycznego
na
Bielanach, Obok nas uczestniczyć będzie 5 polskich drużyn
m.in, Po!:oń Zabrze, ' Iąsk Wrocław , AZS \\'al'szawa i \\'ar ~a
wianka oraz
beniaminek ligi
francll-"kiej H .. ndball CI ub Villefranche-Beaujolais, N a tydzień
przed rozpoczęciem rozgrywek
ligowych udamy się do Wl'Oclawia, również na mi ędzyn arodo
wy turniej, gd zie obok gospodat·zy, ~ląska; uczestniczyć bę 
dą m.in. dwa silne zespoły z

n

zb

P

DZiŚ

""noqj-r; ~

n
K

odczas Za w odów Przyjaźni w Moskw ie, .o.htantjR Si~my
k in, skacząc w da l na oo ległillŚĆ 8,38 popraw ia o 3 em najs t arszy lekkoatletyczny rekord ' Z!'RR, należący od 1967 r. dl»
Igm'Q Ter-Owanesjana .

• W sobotę
w Montre al u
rq-zpoczni-e się P uchar Kanady
w hokeju na lodzie, w którym
uc z estniczyć będą zespoły Kanady, USA, Szweeji, Z""ilłzku
Rad"ieclr.ie~o, Czecltoslowaeji i
RFN.
(opr.... \

międzyna

Ter~Owanesjan:

"Nie żal mi
straconego rekordu"

predkościowym,

• T,-z€<.'-i

Igor

walkach fI11lłło.t'U·'h .. iI' udz ie hl: ani .Jedni'O J
:)Jt rH' Ż~H:tr ,
choć pow inni C() YtoJrnnii!J kil kana$cie .

n"pawać

P

igr 2 lJ.k~eh

o(impijslci;;h
!V MGn,,,, 'u (19,6) pi8{l Il'm
na
lama ;;!!
"Pr21?-

"I)

nl:'ln"..

że

"c.!o rnoH

l(ltdzę

przy -

s:łoś~
boksu
I
prorokowałem
z'I>Cljdowllnl suprem'lcję lli/?ś
:i.7TZy mu 'z)/ńskich. 'Po Los .1nfi les i Hatl''ln>€ nikt nie mo-

"t-

m:".; c, do ("Jo

tL"ltpliwoś 

ci. Od d(lt{'no
b',lo tl'i~domo.
t MurZYni mnjiJ u'rodze
pr" dU S p02yc,e rio IIopra w;arlia bok 1111

-

2v-:nnoś",

http://sbc.wbp.kielce.pl

odporność,

silę

to nic

d!i Wl'ir~~0

:p

nie

?"Jt'l

M

ni=h mocnUC~l . ':/ boksie Z-TP'Odowj,m bia i
nTa'=/y:znie }ut
dau:no przestali się
licl~/Ć,
a
o;'atni
ich
»r:eas!(!wiciel.' :wed ln gemar
Jol!ans~nt'jł mistr:pm śU"llta u's:echwag
tV roku 1959. Boks
! naszego
kontynent u nie ma już
szans
na śU'iecie i w:ll!e oię me zdzi!I'ie. odu za k ' lkll l'lt mltt"'llmI' Ei,'-oP!J l o.ta!ll! sa mi... Kaz'lchołł!!Ł'.
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