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pr&gramowym hasłem "Porozumienie - Odrodzenie ój" rozpoczął dziś trzydniowe obrady w Warszawie II Kon~ Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
\Veźmie
•
udział 1555 delegatów reprezentujących róine zawody
dowiska społeczne. W obradach będzie teź uczestniCZYć
aproszonych gości łudzi związanych z PRON swoją
nością i społecznym zaangażowaniem.
:res zajmie się analizą i oceną wszystkich doświadczeń
nacll odrodzenia narodowego, poczynając od pierwszych przedięwzł ć komitetów ocalenia narodowego, przez deklarację sygnatari 7.y z lipca 1982 r. po c7leroletni dorobek w urzeczywi tOJ niu założeń ideowych, które wypracował I Kongres
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~ Nagłowicki dworek w XIX-wiecznym blasku
~ Rozszerzenie robót remontowych w jędr7e

jak i obrady w zespo-

h problemowych na tematy od wiadające codziennym

jowskim muzeum

zaiolcr owaniom ruchu.
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Spotkanie
W. Jaruzelskiego
z J. Glempem
czwartek, 7 bm. odbyspotkanie przewodnic~e o Rady Państwa gen.
W. - ema .Jaruzelskiege z
pry asem
Polski .Józefem
Gl
pem.
Przewodniczący
Rad Państwa I prymas 0cen . z zadowoleniem
pomy' ny przebieg przygotowań
cIe\ trzeciej wizyty Jana Pawia II w ojczyźnie. Wyra:tW przekonanie. że przy
j dbalości o sprzyjaklimat w całokształcie
nków między państwem
iolem przebieg i wywizyty przyczynią się
jednania narodowego er
umocnienia moralnośc:
po czeństwa polskiego. Bę
d4 także wkladem do ,>prawy pokoju oraz zapewn:eDl
Po' e należytej Pl ... ) cj!
W ś ·iecte.

•

•

10

Na,;łowiee i Jędrzejów. XIXwieczDY dworek i Muzeum
Zecarów Słonecznych.
Oba
cenne dla kuUury pOlskiej obiekty res'auru~ pracownicy
kieleckieco .. Exbudu".

Parada "w)'cię twa w
o kwic '"tV maj"
tawicicle ludowcge Wejska Pel kiege.

Berliński

finał

zwycięstwa

ocze
"Narodzie polski! Rodacy we wszystkich Z?~ątk?c_h
świata! Nadszedł dzień oczekiwany przez ludzkasc, dZlen,
którego wywalczenie kosztowało miliony ofiar spośród
wszystkich narodów miłujących pokój". Tok rozpoczynało

W lipcu 1985 roku grupa pracown:ków .,Exbudu" wkroczyła
na teren nagłowickiego parku.
gdzie rozpoczęŁa generalny re mont XIX-w'ecznego dworku pisaliśmy
w numerze
..ED"
25.II.l986 r. - Dokumentację 0biektu opracowano w 1982 r. Informu.je
tanisław
Situ ki,
kierownik zespełu przy,;otowa:.nia produkcjL - Do chw:li rozpoczęda remontu.
tzn. w cią
gu 3 następnych lat znaezn'e
pogorszył
się
stan lecllD!Czny

dworku. W chwil i rozpocz~:...
robót oka.zało się , ie ich ukres
musi wstać zna<:z,nie posz.erwny. '
- Dokumentacja np. przewidywała wymianę tylko niektórych częśc: dachu. Prz.,' bliż
szym rozeznani·u i w porozumieniu z inspektorem booow~
za·istn i ała koniec-zn~ć
calkowitej wym iany całej w i~iby dachowej. Jesz.cze przed z:mą bu.dy~k zo&tał przykryty blachll
miedzianą .
Na początku tego
roku nasi pracownicy przystąpi
li do prac wewnątrz dworku.
Oslra zima i brak dostatecznej
ilości ciepła w pom:eszczeniach
ogran:czyly tempo prac budowlanych.
OOKO!liCZENIE N.\ STR. !

się "Orędzie do narodu polskiego" wydane ~rzez Kra.jową Radę Narodową w związku z zakończemem II wor

ny

światowej.

le najpierw był trag iczny
1939 r. Mimo klęs
ki, okupocji i stroszliwego
terroru noród polski broni nie
złoiyl. To było pierwsze
lWyc · ęstwo. Polocy wybrali
wa l kę,
któro kosztowolo miliony ofior,
ole stolo się jedynym środkiem
do osiągnięcio niepodległego
bytu. Niemol każdy Polak słu
żył w konspirocji. W Polsce stworzono ruch oporu no niespotykoną skolę. Polacy szli do Berlina ze wszystkich stron świo
ta. Od zochodu poprzez Afrykę, Angl"ę, Belgię I Norwegię·
Od południo - przez Palestynę
i Włochy. Od pól nocy - poprzez
lodowate wody oceonó
i od
wschodu drogą nojbl iSl~ - ze
Związku Rodziec iego przez polwrzesień

'8nh
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~ Wy okie
nia pań twowe
batantów ~
koncert

Obchody
Dnia Z yCi~Sl
czoraj
w
kieleckim
WDK odbyła su~ okoliC7.nOSClOwa uroczystoś ć
~ rocznicy zwyci«:s ZF"łII."
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korku lot czterd}:iestych
w repc-tvarze
polskicf!
kin znajdowało s i ę kllca
amerykońsk i ch
filmów przygo·
dowych, które mialy zowrot'le
powodzenie u młodzieży (m.in.
.. Zorro" z Tyronem Powerem,
czy "S~Qrb Tarzana" z Johnnym
Weissmuellerem). Obok nich wyświetlano radz'eckie
ekran.zacje pow:eśc, Julesa Ver'le'a
"Piętnastoletni kapiton" , "Dzieci kop' tono Gra'lto", "Tojemn:CIa wyspo". Od roku 1949 filmy przygodowe dlo drieci i mło
dzieży &>oza radzieckimi)
zupełnie wyeliminowano l nosz/ch
kin, pł'oponując w zamion dzieła

obrozujqce bohaterst·· ·:> ch : ń·
skich dzieci w wojnie domowej
lub storanio polsk:ch ZMP-owców o udz.iał w lotach szybowcowych ("Pier.vszy start")- D:>piero na przełom e lot p : ęćdz , e
s;qtych i sześćdz esiątych
poróciły autentyczn'e przygodo'Ae
filmy plo dz:&: i młodz eży pełnometrażowe (animowane
ł
oktorsk:e) dzielo Wolto Dsneyo
("Kopciuszek",
"Piotruś
Pon",
.. Alicjo w kro ,n'e czarów", .. Polowa'lie na lokomotywę"), .. 05tatn' Mohikon ln" i .. Zlodz :ej z
Bagdadu", .. Przygody
Tomko
Sowyera" i "Skorby króla Y.lbmono". A później oglqd<lli śmy

http://sbc.wbp.kielce.pl

serię s'edm' u f"mów o przygodach W innetou, .. W 80 dn dookolo świato", "Chatę wujo Tamo", ..Tomcia Polucha". "Dzieci kap tono Gra'lto", "Polyannę", "Czorodziejskq lompę Aladyno", .. Chłopców z
Placu
Broni", ..Wyspę skarbów"
dz'es'ątk i innych.
Niestety, już w końcu
lat
s : edemdz : esiątych repertuar klasycznych ftlmów
p rzygadaNych
adresowo nyc;, do młodych widzów zoczqł się szybko kurczyć. Ten
obfitujacy w wiele
rozma tych gotunków rodzaj fil-

DOKO -CZENIE NA

.f p_ lO

Obraduje II Kongres PRON ;reJlOrtel'%V
DOKOŃCZENIE

PRON muszą być aktY'Wne wszędzie tam., gdzie lu. .daoie chcą zrobić coś pożytecz
Nasi na Kongl'esie
nego. dIla swojej wsi, c:zy daJiel(Od naszego wysłannika) nicy.
Ruch był ~ in.i.cja.torem
W
godrz.inach
wieczornych
wiciu nO'wych rozwiązań pr<I!Wprzybyła wczO>l"'aj do WMSZJaJWY
nych. Tr~ba wi~c teraz czuwać
na KOIlglreG 3'7-{)S()oowa Ullpa
nad przebiegiem ich reaJ.:.zacji.
deleg.atów zwój. kieleck;ego.
Wresreie potrreba nam większ.c-j
W chlwJłę po zaik,wate.rowaJIli u
edukacji ek<l'Ilomicznej społe
w hotelu "Gra.nd" poprosiłem o
czeństwa. Poprzez różne formy
krótką . rozmowę przewodn.iczą
dysk~ji, spotJkań z ludźmi mucego RW PRON w Kielcach
SJimy dążyć do wzrostu świado
pro.f. Henryka Jurkiewicza.
mośc:
społeczno- poli tycllle j
z wŁasz.c:za ml·:Jdziciy.
Kon,;res pGdsumuje osią,;
nięcia ruchu w cią,;u min:enych
- .Jakie sprawy porusZlł deł lat i wytyczy prG!,:ram duała
legaci KieleeMyzny w swoich
nia na najbliższy okres. Ce nawysłlłpieniach na Kengresie?
leży dziś uznać za najważniej
- Po p;el"Wsze problem o.ze dla przyszłośei PRON?
ch>rany zd,rowia na. tle ochrony
- Jest Jcihlta taIk.ich sp!"aJW.
środow:ska i związaną
z tym
P=ede wszystk<.In PRON o>ie
prohlem.atykę
za-.chorowań
na
powinien być tylJro od wycę
choroby nowo!:worowe. W czac21amda kompetentny~h urzędów
sie Kon,g.re.su ~hcemy wystąpić
w za.ba.tw;a.niru 1ndywi.dlua.1nych
z a.pelem o objęCie przez PRON
spra.w obywateli i rozsŁrzyga.nia
paltronalbu nad profidakoty ką i
sporów między nimi. Myślę. że
leozeniem raka oraz bu.dową w
obeonie nie ma takiej pot;rzeby.
khju szpi,t ali on'kolog icmych.
Natom~ast niezm:ernie
waŻDym
Pozostałe kwe..-tie to
mIeJSCe
i nadal aktualnym z.ada;niem
ruchu w zakładach pra.cy, śro
jest ;nlteg.racja JlaIl"odu - nie pod
dow ;s~u rO"ootniczym i młodzie
względem
politycznym,
ale
ży (w woj. kieleckim mamy dodla rzeteJ:nej pracy w dobrze
bre przykłady tak~.ego działa
pojętym
wspólnym
i!Il.teresie.
nia PRON n<p. w mi.astach nad
Kamienną) oraz dalszego wsp:erania akcji społec-z.nych m.in.
na rzecz Narodowego Czynu
Pomxy Szkole.
- Dziękuję za rozmowę.
DOKOŃCZENIE ZE STR. l
ZE STR. 1

~i>wa

Obchody Dnia Zwycięstwa

twa nad faszyzmem z udziałem przedstawicieli środowisk
kombatanckich. W spotkaniu
uczestniczyli
przedstawiciele
władz
polityczno-administracyjnych z I sekretarzem KW
PZPR Jarosławem Motyką oraz
przewodniczącym
ZW
ZBoWiD, komandorem - Leonem Pająkiem.
Spotkanie
stało się okazją do uhonorowania kombatantów.
Za udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą w okresie II wojny światowej i
za zasługi w umacnianiu wła
dzy ludowej Rada Państwa
na wnioski
Zarządu Wojewódzkiego
ZBoWiD
nadała
Jrrzy'Źe oficerskie Orderu 0Ilrodzenill Polski: Czesławowi
P1rańslciemu:
Romualdowi
D;etrycbowi, Janowi Karpiń
skiemu. Kazimierzowi MaterIro'vi. Jerzemu l'-fichaleckieJlln, Jllnowi Piegzie. l"f'lrianolvi

~iQronowi.

także
26 krzykawalerski~h OOP, złote
krzyże laslugi i medale "Za
udział \V walkach w obronie
władzy ludowej".

Przyznano

7:y

Wieczorem w hali sporlowo-winowiskowej odbył się
koncert pr~jaźni z udziałem
1:espoł6w artystycznych z Ukraińskiei ~ocjalistycznej Republiki Radzieckiei, ~zumenu
fPuł~aria) ł Zesp ołu
Tańca .,J<ieTce".

Jak

leczyć

odnorności

Pie~ni i
(żuk)

niedobory
.
organIZmu

St..w~,·~yszenie Wychowanków
Ak ' 'lemii Medycznej w Krakow'e
Oddział
Wojewódzki w
K!elcach organizuje posiedzenie
u'lukcwe 14 maja 1987 r. o ';0dzinie 11 w sali koncertowej
Szkołv Mu zyczuej w
Slnri7~
ku-Ram, pl . Ol>rt>ńc"w Stalinf:r'du 14.
Posiedzenie poświęcone jest intere:;ujacym
wykładom w sa~res'e leczenia aespelew nledoI-~!""
o ~ poruGśei. Wykłady
I!~ wye-łos'Zone mJn. pnez

bę

pracowu;kGW KUniki Geriatrii.BelJ'ałol-.ii i Immuuoler;ii w Warszawie.
(.J.)
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Obc1d:

del~g atów

w

K0!1~re5:e

uczestnrlczyć będą
rówDlez zaprosreni goście. przedSita,wiciele
organ~zacji społec7Jllych
i poli-

tycznych. Jednym z nich jest
Ewa Kakor'dz. na co dzień pracownica zakŁadowego ośrodika
i!Il.formatyki w " Ra1oskórze",
człoIllkiru
zeg.połu interwencyjnego RW PRON w Radomiru .
- Wiele osób tra.k.tuje ogniwa l'uchu jaJ!: ootatmą deskę
radm.n,ku w zabtwiam:u waż
nych życiowych spraw. Są to
dla n.as sygmały, i;e gdzieś d'2lieje się ile i trzeba to zmienić.
To bairdzo. wa.ima.. ch~ nie na,jwaJimiejs!Zla rola PRON.
Istotne jest również malez:en ie odpowiedlllie j fo.rIDIUły dla
ruchu w za.kładach pracy. Takiej, aby nie była ~wieleniem
dz;a1<m~a
związlków
zawodow~h,
organizacji społecznych
i polityc.z:nych. Myślę - że uczestnicząc w Kongresie znajdę
vtele przykładów i rOZlwiązań
na ten temat.
DZliś przed połu.d!niem r;,zpoczęł.a s :ę dyskusja plenarna. W
sobGtę deLegaci dysk.utować 'Ję 
dą w sześciu zes;Y.>ł.acll
dyskusyjnych m.in. na temat rozWoju społeczno-gospodarczego \uaiu, ocrurOltly środowi ska natural'n~ i zdTowia obywateli 0raz ro2lWOjU k,wt\l!I"Y. Da'I.L.1d, oświaty i wychowan:a.
KAZlM1ERZ SKUP
DOKOŃCZENIE

Roboty

ruszyły

ZE STR. 1
pełną

parą

wraz z nadejściem wiosny. Obecnie trwają prace wykończe
niowe. W :D<lbytkowych poilIloieszczeniac-h uwijają S:ę tynka·rze,
posadz.k.arze, sltolarze. W najbliższych
dniach przystąpi się
do zak1adania stolark.i okiennej
i drzwiowej. wykonanej przez
Spółct.z:el.n.ię Inwalidów w Stara.ch-owica-ch. W maju też spodziewane są pierwsze dostalwy
płyt marmurowych ze Siawuow~ k. Nysy.
Zgodnie z dokumentacją. posa.dzk.i marmurowe
ozdobią pomiesz,czenia
pa.rterowe przeW idziane na stałą ekspozycję: bibliotekę.
W zakładzie pr~ji pomocniczej. należącym do •.Exbudu".
wykonywane są elementy wystroju wn~trz. WsaystkQ wskazuje na to. że obiekot zootanie

przekazany inwestorowi w ID
kwartaJ.e tego roku.
Znaczn.ie rozszerzył się zakres
pra.c w
remon!owanym
od
kwietnia 1985 r. M1.1rLe'WD Zegarów Słonecznych w Jęd:r'ZeiDw.e.
W trakcie robót zaistniala koniecmC§Ć
eałkowitej
zmiany
tynku bud~.u frontowego 0raz wymiany da.cbtt. Zgodnie :r.:
usta1enia.ml budynek zooetanie
pokryty mied.zi.aną bLachą, a
:z.aIbytlrowa czerwona. dJaJChówka

~
~
~

Trzy ustawy i trzy uchwały
Nowy szef Urzędu ds. Wyznań
Interpelacje i zapytania

%CinotowaLi: Co posta n owił Sejm
na 19 posiedzeniu ?

Obchody Dnia Transportowca

Wczoraj w sali konferencyjnej NOT w Kielcach odbyło się
uroczyste spotkanie z przodującymi
pracownikami
transportu i drogownictwa. W spotkaniu udział wzięli: sekretarz
KW PZPR w Kielcach, Zdzisław KGwalski
oraz wicewojewoda kielecki, Edward Wójcik. Wygłaszając referat okolicznościowy, wicewojewoda E.
Wójcik pogratulował pracownikom transportu i drogownictwa dotychczasowych osiągnięć
podkreślając jednocześnie trudności z jakimi borykają się w
codziennej pracy. Osiągnięte w
ciągu kilku miesięcy tego roku
wyniki przewozowe są lepsze
oą analogicznego okresu roku
ubiegłego zarówno w komunikacji pasażerskiej jak i towarowej.
Odnotowano również
znaczący wzrost gotowości teChnicznej posiadanego taboru.
Sporo uwagi poświęcono perspektywom oraz zadani11m spoczywającym na transporcie.

W
czwartek, 1 maja br., Sejm PRL zakGńczył swe
dwudniowe posiedzenie plenarne. J"egG bilans. najkróeej,

kolejn~

wYl:lądl

następująco:

Przyjęto trzy nowe unonnowanta ustawowe, trzy uchwały,
w tym dwie dotyczące zmian
na stanowiskach rządOWYCh 0raz wysłuchano interpelacji, zapytań poselskich i odpowiedzi
na nie.
Wśród

3 uchwalonych ustaw

w wielu przypadkach związaIll
jest to z brakiem środk6w d~
W;zowych na zakup tychże ,
U obszarze płatniczym. Terna·
tern nr 2 była odpowiedź mlnistra spraw zagranicznych, II.
O rzechowskie,;o, na iaterpelację
pos. Helęny Galus (bezp. Okr
Wyb. Płock) w sprawie ewentualnych rekompensat z zagra·
nicy d-l a obywateli PRL, ofia:
ID Rzeszy Niemieckiej. Szel
polskiej dyplGIDacji • podkreślii
że wieloletnie zabiegi Polski t
załatwienie
tych kwestii ni!
odnoszą
dotychczas rezultatu
gdy idzie' o państwo mieniąC!
się
spadkObiercą
wspomniane.
lU Rzeszy i stwienlzil, że nil
ma nic przeciw powołan iu
funkcjc>nowaniu obywatelskieg;
komitetu działającego na rz€Cli
humanitarnych rozstrzygnięć w
tej sferze.

lIISt
I

sław

dwie pierwsze dotyczyły, postulowanej już przeszło 4 lata
temu pnez PRON, regulacji
kwestii referendum oraz konsultacji społecm,ych. I tak na.jpierw, przy l głosie sprzeciwu
1 jednym wstrzymującym się,
postanowiono .uzupełnić artykuł
2 Konstytucji PRL o zapis mówiący, że władzę w Polsce sprawuje się równiei przez glosoSlizg
wanie ludowe. Następnie zaś,
t_czni!
przy 5 głosach wstrzymujących
plynęł
się, uchwałono ustawę o konpode za
sultacjach społecznych i refeNastępnie zasłużonym praco·rendum.
Trzecia ustawa, przywnikom wręczono odznaczenia
Tematem nr 3 były kwest',
jęta przez nasz parlament
w
państwowe, resortowe oraz remieszkaniowe. Odpowiadał t~
dniu 7 bm. dotyczyła n'lweligionalne. Krzyżami kawalerna poselskie pytania, min. Bajst·
zacji przepisów emerytalnych w
skimi Orderu Odrodzenia Polczak, obiecując m.in. bardzie;
części dotyczącej
szczególnych
ski udekorowano zastępcę dykorzystne uregulowan.ia gdy j.
uprawnień kombatantów. Tu porektora KZNS w Kielcach, Je::- zytywnie załatwiono zamianę
dzie o kredytowanie spółd ziel.
rugo Gajdzińśkie~o. mechaniczego budownktwa indywidual·'
tzw. ulg komunalnych na ekwika w Oddziale KPKS Skarży
nego.
walenty. natomiast sprawę dosko Jerzego Płucisza, kierownidatków za wysokie odznaczenia
ka działu w Dyrekcji Okręgo
Jak dowiadujemy się, na·
odłożono do kompleksowej
owej KPKS w Kielcach, Stefastępne plenarne posiedzenie Ser
ceny przepisów emeryhlnych.
na Zamojsk iego. Wręczono rómu
PRL ma odbyć się jeszcze
Ustawę przyjęto przy
6 gło
wnież 5 złc>tych, 5 srebrnych i
sach sprzeciwu oraz 13 wstrzy- - w tym miesiącu, a jednym t
13 brązowe krzyże zasługi. Dwapunktów porządku
dziennego
mu.jących się.
dzieścia osiem osób otrzYlJlało
będzie tzw. pierwsze
czyta!1'
złote, srebne i brązc>we odznaprojektu ustawy o rze<:ullkC
TRZY UCHWAŁY SF,JMOW'"
ki "Za zasługi dla transportu
praw obywatelskich.
TO: dokument oceniający rzą
PRL" 18 05Gbom pTZvznano oddową informację o realizacji uKRZYSZTOF STRZELECKI
znakę "Za zasługi dla Kielecstawodawstwa dotycza.ce~o bhp,
(lnterpr~
czyzny". Licllla, ponad 60-050a także dwa inne. nieja·k o probowa grupa otr.zymała odznaki
ceduralne. Ocena nie wypadła
.. ~odujący DrOłrowiec" or~'l:
najbardziej pozytywnie. nato..,Wzorowy Kierowca".
(TG)
miast w drugiej sprawie premier Zb. Messner wniósł o odwołanie ze stanowiska ministra.
szefa Urzedu ds. Wyznań. prof.
Dla umożliwienia załatwienia
Piątek
Adama Łopatki (z podziekowaspraw paszpGrtowych po ,;od ~i.
niem za dot~hczasowa działal
nach pracy Wydział Paswor tolf
ność) oraz DOwołanie
na jego
Wojewódzkieęo Urzędu spr alf
mte)Sre Władysława
Lo-ranca.
Wewnętrznych w Kielcach ~ro'
Przy odwołaniu odnotowano 15
wadza dodatkowo, oprócz pl~l'
głosów wstrzymujących sie,
a
ku, przyjęcia interesantów VI
przy powołvwaniu nowe!!o mi każdy poniedziałek
w !,:~dJ.
n istra 23 posłów wstrzymało się
13-18. Zmiana ta dotyczy ro w'
'01 jednoznacznej oduowiedzi.
nież wszystkich referatów rejO'
nGwych urzędów spraw we~'
Wśród. tradycyjnie już zamynętrznych w województwie k le'
w prograinie
dzitiejsze,;o
kających niemal każde posiedzekonceńu symfGnicznegG znajdą
leckim.
nie plenarne naszego parlamensię I symfOnia C-dur Ludwika
Pozostałe dni i ' godmy pT';!)'
tu. interpelacji oraz
zapytań
v. Beethovena Graz TGlentanz
poselskieh s:zcz,ególne zainteresojęć w Wydziale Paszportów n:e
na fortepian i Grkiestrę i rawanie Wysokiej Izby wzbudziły
ule,;ają zmianie. MG,;ą, nal"
psodia Wuierska Franciszka
trzy tematy. N.ajpierw ministpr
Liszta. Z Grkiestrlł filharmGnimiast ulec zmianie godzin, pUY'
zdrowia i opieki społecznej. M.
ków kieleckich pod batutą ,oiCybulko, odpowiadając na pvjęć w rejonowyeh
urzęd aełl
cianie występujące,;o w Kieltanie zalegające jeszcre. z pospra.w wewnętrznych. InfGrDta'
cach dyr!:,,;,enta Tadeusza Chaprzedniego POSiedzenia w spracja G ,;odunach przyjęć jesł dl
ehaja wystąpi młoda pianistka
wie niejłostatku niektórych leJoanna Domańska.
(dmp)
w,lądu w każdym RUSW.
k'lrstw wv;,-śn1ł bez osłonek . że

Łatwiej

o paszport

melomana

Joanna Domańska
l Tadeusz Chachaj

po rozebran.i,u ma być przekazana. do Mruzeuan Wsi Koieieckiej.
Obecnie trw.ają prace wykoń
czeniowe pomiesz.czeń obiektu
frollotowego. Przy d1lżym na.k}ad.zie pracy i c:z.asll _ 1lIdało się
od.resłaurowa.ć oryg1i.n.aJ.ne p!eee
z zachO'Wa1Iliem bog.atych Lwień-

kład:zlie

produ.kcji PoIllocnj.czej
w
Dyminach. Obserwatorium
zostanie udostEWniOIle zwiedza,jącym.

Lnwestar zlecił prace remo.ntowe równiei w oficyJJ.:e mieszczącej biuro i muzealne zbiory.
Zgodme z załoieniam.i. partero--

duli
czeń.

Po 2J3ii.ootalowan.iu urządIzeń
i prz,ec-iwwla.maniowycb, ktMe- ma wyłronać
grupa spec}a.listóow
Z
Krakowa przystąpi &ę do ml.lowania pomiesz.czeń.
Dawny wydlld odzysk.ało obserwalorhun lI!II;ronomicme za,..
!Jożooe na podidaszJu hn.towego
budyon.Jw
przez dyr. FeIitsa
Przypkowskieto w roku 1906.
Orygfna} dotrwa! do n.astyeh
czasów
ba.rd.zo
m!szczxmy.
Zmu.mz.ała
drewniana
kopubl
posłużyła do rekonstrukcji., a jej
wierną kopię W)ikon.ano .. _
przeciwpożarowych

http://sbc.wbp.kielce.pl
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balustrad kamiennych na tara'
saclI. Te ozdobne balustrady
będą
wy,konane z . piaskow~a
pińezawskiego, a
zlecimy . je
grupie robót konserwat~~
w skład której wchodzą a[X>V"
wenci L!ceum Sztuk PlastyCZ'
nyclJ. Roboty wykończeniowe oszacow.ano na kwotę 65 mln zl.l
tymczasem władze gminne dYSponują zaledwie sumą 12 rn!ll

d.

.

Ten sam problem występuJf
w Jęd.rzejowje. Na ten ro~
przewidzia.ne są roboty wa;rtosci 50 mln zł. a jak dotąd :1)'
westor dyspo1llUje kwotą 17 tIlit
, zł. Odpowiedl11e pisma Infor'
mujące o trudnej sytuacji _~:
n.a.nsowej wysłaliśmy do wi""':
wojewócbX.!ch. Czekamy na decyZje.
Decyzje _tyeqee
pnek aJJ'
1I1a Iloaanowyc:h f1UlcłllSSY "
konłynuewaDle
remonta obi
ubytkowYch obiektów powi~'

..,..ł aalyehmluł oetljęłe. ~!

saa..~aafe prac M~.~
UJszeco leb k.ntymaow.uJ·
Nie moina iłlłlw.iełł a. ~.. ab'
dalsse roboty ...ub opóini..!':1
lub uham_ane. P. pr..':
&ruba zrobił
WlISYsłko,
.11.
,.Exbud- m~ł WYWilłzać się I
1I8blonyeh łerminów.

a.

DANUTA PA1l0~

•
DOKOlęCZENIE

ZE STR. 1

om w Berl inie swój ulak
bojowy zakończyło I DywizJa im. Tadeusza Kościuszki. artylerzyści I Samodzielnej Brygady Moździerzy i
2 Brygady Artylerii Haubic oraz saperzy z 6 Warszawskiego Batalionu Pontonowo-Mostowego. Oni mieli zaszczyt bezpośredn ie go zdobywan ia
sto·
licy faszyzmu, zaakcentowania
udziału i roli Polaków w największej wojnie w historii ludzkości. Kiedy fełdmarszałek Keitel podpisywał w Karlshorst
bezwarunkowq kap i tulację , polskie siły zbrojne pod Berline m
łiczyły dz ie sięć dywizji. korpus
pancerny i korpus
lotniczy.
Równocześn ie w Polsce formowało s i ę dalszych osiem dywizji. Natom iast polskie
siły
zbrojne no Zachodzie ł i czyły
bl isko 200 tys i ęcy żołnierzy, z
których wfelu swój szlak bo·
zakończyło
zdobyciem
Wilhelmshaven - bazy hitlerowskie j marynarki wojenne j,
Wysilek wojenny Polaków - biorąc pod uwagę liczbę walczqcych żołn ierzy w stosunku do
ludności uczestniczqcych w wojnie krojów - był ogromny i
równać się mógł co na jwyżej
ze Zwiq zkiem Radzieckim lub
Jugosławi q . A przeciei w woj·

T

iązaJll
d~

w

Iże 1

r ema-

ź mi:h, II
e1ac~

Polsld, zloly medalista zawodów
erbu i je,o rewelacyjny model.

Okr
ewellzagra.

otia:
Szef

Pływające

treślil
I

Iski

li ni!
altatu

startowały

eniąC!

miane,

ieIU

niu

sk ieg;

rze
jęć

~

Slizg cze, okręty, taglowce Z,c%ll1e kilkadZiesiąt modeli wyply
ostatnio na kielecki zalew
pOdcza zorganizowanych tu LOK-

modele
w Kielcach
-owsklch zawodów. Startowano w
kllku klasach. W Grupie DX modeli redukcyJnych tagłowych I
EH taglowyc!' mniejszych
naj-

wesl',
al h

rowy

nie broI, udział 72 państwa .
Dzialania wojenne tocz,l, się
w 40 krajach. Pod broń po·
wołano 110 milionów ludzi. W
ciągu 6 lał zmagań
wojenn,ch zginęło co najmniej 50
milionów ludzi.
traty Polski były ogromne. Zg in ę lo przeszło 5
mln jej obywateli. W
gruzach leżaly miasto. Zn isz·
czony przemysł wymagał c zę'

S

e rli ński
finał

ność w rejonie przyczółka baranowskiego mieszkało w ziemiankach. Panował głód, szerzyły s ię choroby.
W takich warunkach odradzało się nowa Polsko,
ziś, w 42 rocznicę zw,cięstwa nad hitlerowskim
fasz,zmem wracam, po·
mięcią ku t,m. którz, walcz,·
li na wsz,stkich frontach i żoł
nierskich szlakach. składamy
hołd
mogilom iolnierskim i
partyzanckim rozsia n,m po co'
łej połskiej ziemi i tom - no
obczyźn i e pod Tobrukiem,
Narwikiem.
Falaise. lenino,
Kołobrzegiem, na zjem i
smo·
leńskiej i pod Berlinem.

D

Zapłacili najwyższq cenę
ojczyźnie drogę
niepodległości. Tq d rogo -

o·

twierajqc

sto od podstaw odbudowy i
zamlOowane były
polo. O·
gromne były straty
moralne,
kultura lne. Hit lerowcy wymordowal
intelig encję inży·
nierów. nauczyciel', artystów.
Równ ież Kielecczyzno w dON'
nych jej granica ch poniosło o·
gromne straty, Spacyfikowano
dziesiqtk , wsi - hitlerowcy wymordowal i ludność Skłobów,
Michniowa. Hu ciska, Godowa,
Sk ałki Polskiej i wielu innych.
W fabrycznych hafach Kielc.
Sta rachowic, Ostrowca , Skar·
iyska pozostały jedynie fundamenty po maszynach, lud·

do
z
zachowaniem pokoju - kroczy.
my już 42 lata. Idziemy niq pomn i przeszłości i czujni, m·
iajQc wciqż no zagrożenia. no
nuklearne widmo totalnej za·
głody
i nieustajqcy wyścig
zbrojeń.
Polegli
pozostawili
nam tę pomięć i świadomość,
iż wszelk ich prób podwaian'a
światowego ładu.
rewizjonis·
tycznych pretensji lekce ożyć
nie możno ...
Są to prawd,. które noleiy
c ią gle przypom in ać . ole ~zcze·
gólnie w rocznice zakończenia
/I wojn, światowej.
(TH)

Bajst,

lrd zie;

e Wojsko

~d y i

Pols~(ie

w

medalierstwie

.Idziel·
ridual·

na·

leSer
jeszcze

ym l

!nnegc
ytani

ruga wojna światowa najbardziej wyniszczająca ze
wszystkich
wojen. jakie

D

cwikc

przeżyła

LECNI

się

wieDia
,odzi·

OGUignięcia
mleU chłopcy
wychowanl<ami zakładu
poprawczego pracujący pod oIdem doświadczonego modelaru
I wychowawcy Henryka GryZ&. W
klasie redukcyjnej o napędzie elektrycznym naJwytej oceniono
model Jana fisludy " O!itrowl@(:kiego LOK. Pierwsze miejsca w
kłasach
prędkościowych
z silnikami spalinowymi zajęli Krzysztof Mljak (modelarnia przy
kieleckim klubie "Sabat" I Gnegorz Knrwas (modelarnia LOK w
Kielcach), a za l6dt elektrycZftll
na'todzono Marka Smletankę.

wpro·
piął'

tW If
,od"

r rów'

, rejo'
weW'

ie kit·
prl)'
Q'e

nato'

w1dzo ata efektowny pola" akcji gaś
-nlC%ej przeprowadzonej na wodzie pnez sterowany radiem model statku pohrnlezeco konstrukcji obecnego r:nUtrza PoISIti Wła 
dysława Herbusla. Z-aprnentowany okręt zdobył ..utnlo arebrny
medal na m1stnostwach iwiata
we P'rancJJ. Tam W. Herb'" otnym I równie! medal złoty za
skonstruowanie modelu n1szczyc1ela ••Plorun".
Dutą
nowił

, przy'
~dach

form"
iesł dł

w.

t tara·
;koWC3

i<
;.!JsOl.

"

&'wn:ay .:tatek w .keji.
Zcljęeia

ny

AL Piekarski

.rskicb.

<lStycz'
owe &'

ln

zł,I

bez pnymu...owej

będący

Spralf

lStradY

więc

lepsze

~ortólf

jw

zakończyła

atrakcję

dla

fAL.,

1945' r.

koalicji
'lntyhitlerowskiej. Faszystowskie Niemcy kapitulowały
bezwarunkowo, Przestało istnieć
ltitlerowskie państwo niemieckie I jego siły zbrojne.
Decydująca
rola
Związku
RadZIeckiego w
odniesieniu
zwycięstwa nad Niemcami, wyzwoh!Oie wielu narodów eurOpejskich przez Armię Radziec·
k_ oraz zajęcie przez ZSRR 1)0zycji
czołowego
mocarstwa
całkowitym

Jorl

I

ludzkość

się w Europie 9 maja

rpre5ll

zwycięst'yvem

2~

.

Odcłriol lwiąz"

nologicznego ., Polsce

.,

niedzłelę,

'ę~

Jtti

10

Ky-

~gonimoło.

oIt~ wy-

ę psów rasowych. 00 kon·
su zg!osz<)OO
blłslto
100
CZVIIOn)Cl(lIQÓW w 86 fosoch i odionach z całej Pokki. Szczeó/nie licrnte reprezentowane
ędq psy myśłiwskie - od !om.
ikó..., różnych odmlon POCzyn<l·
c. o no k~elsktm psie nie·
iwiedzim kończąc.
Pon<xIto
~ie: bemeńskii!go
psa
GS erskiego,
ch~ty
polskie,
hosa op~ I shin-łzu. WyStQlNO
będzie się no stadionIe mię·
Z'fSzkolnym w g odz. 10-14. O r·
onirotony ~decznie z~ra·
zojq wszystkich sympatyków
[ ' ło-ś' ów psów rasowych.
(1)

robotniczo-cbłonskim

stała

s!~

ob 'zaru Polski silami Okupanta.
przybrała w latach
1943-1944
takie rozmiary. które wytwor;yly stan dużego z"grożenia
zaplecza armii niemieckil.'j walczącej na wschodzie.
(TR)

sprawiły.
że
mię:lzynarodowe
polityczno-społeczne
wyniki
zwycięstwa były niezwykle doniosłe
dla dalsZi!go rozwoju
świata.
Rozgromienie najbardziej reakcyjnej zwyrodniałej i
wrodniczej siły impeńalizmu -

Niemiec hitlerowskich - stanowiło zarazem poważne osłabie
nie jwiatowego syst.emu kapitalistycznego. W wielu
krajach
europejskich powstały warunki,
które umoiliwiły siłom rewolucyjnym uwieńczenie walki z 0kupantem hitlerowskim nie tył
ko wy%wo1eniem zarodowym
lecz r6wniei s.polecznym. Do
rzędu
tych luajów należała
Polaka.

Radykalnej zmianie
ulecla
sytuacja d%iejowa PolskL •. Wówczas to wierdził Władysław

Psia arystokracja na start!

te dy5'

Gomułka w referacie wygłoszo
nym na akademii w XX rocznicę powstania PPR po raz
pierwszy w swej historii klasa
robotnicza, działaj lica w sojuszu

ROCZNICĘ ZWYCIĘ TW
lMS-U"..
. W 1:6ne dwa bełmy " orzetltlem I c:wlnd~ \. doJe pęknięt y hełm ze swastykI!. pnollll.
niemal w łrodku Dał' ls: BERLI -LENINO. R. Dute ukośn" cyrr,.
XXV .... teberkowym Ue. Po lewej w t;6rze mała litera W 1I0Zlom.
w •• le .... plsl W ROCZNICĘ ZWYCn; TW
lH5-UT.. Nie sygnowa·
n,.. Projektowała IwykoDala: J ani....
tefanowłcl:- midi, T ....b.k
.r"bezoa,. I Oluydowany - :UT ut. q, fi mm. Literatura: "Medal.
Mennicy PalIsh< owej", B. H, pozo Sil.

klasoł rządzącą w
powstającej
do tycia nowej Polsce. Po raz
pierwszy w hi ońł narodu polskiego marksistowsko-leninowska partia Iilasy roOotniczej i
mas pracuj~cych - Polska Partia Robotnicza,
sprzymierzona
w jednolitym froncie z lewicow ą Po1sk~ Partią Socjalistyczna
objęła ster władzy oaństwowej
w Polsce. przy współudziale
radykalnej partii chłonskil"j Stronnidwa
Ludoweeo
oraz
partii postępowej
inteligencji
Stronnictwa
Demokratycznego.
Dyktatura proletariatu przyję
ła formę demokracji llldowej".
Doniosl,}'m osiągnięciem polskich mas ludowych w wojnie
wyzwoleńczej
było
utworzenie
własnej siły Zbrojnej stanowią 
cej zarówno ich oręż walki z
ltitlerowskim okupantem o niepodległOŚĆ ojczyzny, jak I istotny czynnik utrwalenia władzy
politycznej ludu pracującj!go na
czell! z klasą robotniczą.
Zbrojna walka z Okupantem
na ziemiach polskich, leżąCYCh
na głównej osi
strategicznej
wsch6~-:zachód
była istotnym
skladrukiem wojny koalicji antyhitlerowskiej przeciWko Trzeciej Rzeszy. Walka ta. aczkolwiek pl'owadzona w nie sprzyjających warunkach
te~enowvch
i przy stałym dużym nasyceniu

http://sbc.wbp.kielce.pl

BERLIN.
• U'''YlIuklona J::łowa toluien polsklel:0 w h e!.mie
n
Ue Bramy
Braodenburs'deJ.
U dolu IlJlpis: BERLIN. Sp;nowany: W. Projektow ał l wykOnał br3k da Dych. .lied% oksydowana SOX50 mm. Literatura:
IUltalog Wystawy Medali " okazji
XXXV·lec ia L WP. Kielce 1911.
poz. 25.
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•
są to wprawdzie p er ,ferie
łatwiej dojechać t am taksówką.

Nie

miasta, a l e naj To t en fragment
Kielc, gdzie p r zy d rodze w y bitej k ocimi
łb a mi
przytul ają sią d o siebie domostwa, pamiętaj ą c e zapewne pop r zednie stulecie. Miejsce, w k tóre n ikt
nie za puszczał ,
b y się be z wyraźn ej p otrzeb y
zwł aszcza wieczorem, gd yb y n ie fakt , że w t y ch okolicach m ożna prawie zaw ze spotkać rzeźb iarzy
pr zy pracy.
Dokła dn y a d res brzmi: al. Wojska P ol kiego 103.
Czyli po prostu W ietrzn ia.

rugi projekt zagospo<!aro-wania Wietrzni - to wybudów anie indywidualnych
pracowni, dla rzeźbiarzy,
ale
nie tylko. - Na razie jest to
n iemo żliwe, ale niewykluczone,
że kiedyś będzie realne - twierdzi optymistycznie kierownik 0środka. A ndrzej P Ionka. - Tym
bardziej że pierwsze kroki poczyniono. Powstała
pracownia
graficzna dobrze
wyposażona,
ale jak się okazało - nie bardzo potrzebna grafikom. mimo
wcześniejszych zabiegań samych
zainteresowanych.
Owszem. są chętni do wynajmowania pracowni. ale zbyt dużo p ie niędzy zainwestowano. aby
się taki interes
opłacił.
W
związku z tym podjęto decyzję
o doposażeniu pracowni w sprzęt
fotograficzny i będzie ona peł
nić padwójną rolę. Jest nadzieja.
że nie tylko w założeniach . W

D

końca Wietrznię zagospodarować.
Tym bardziej że nie jest ona
samodzielną jednostką budżeto
wo-organizacyjną,
finansowo I

merytorycznie podlega Wydzia Kultury i Sztuki Urźędu
:vIiejskiego.

łowi

Tymczasem artyści
pracują
bez przerwy, z "marianny" piń
czowskich wapieni.
kieleckich
marmurów. szydłowieckich piaskowców. suchedniowskich kopulaków powstają rzeźby. które
zdobią
miasta
Kielecczyzny
Wiadomo bowiem, że specjalnego zainteresowania u prywatnych odbiorców dzieła te nie
znajdują. Stąd jakby nakazane
jest

istoria Ośrodka Rzeźbiars cza że do tej pory nie bardzo
kiego, nazwanego
chyba mieli gdzie się podziać. Specytrochę na wyrost Ośrodk iem
fik a tego rodzaju
twórczośc i
Pracy Twórczej jest stosunkowo wymaga określonych warunków
młoda, bo licząca zaled wie sie- Pracownie na strychach zupełnie
ż y cie w symbiozie
dem lat. Chociaż od pierwszej s;ę do tego P!e nadają.
ie potwórców i przedsiębiorstw panjaskółki
minęło
trochę
ponad puścili więc rzeźbiarze, tym bar_
stwowych. Nie ma między nimi
dz iesieć. W roku 1976 powstała
dziej że środowisko i spore, i
targów ocenę rzeźby.
Chyba
idea wybudowania w Kielcach a~-(tywne.
pomn~ka Bojowników o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne. ZaJ ózef Opala - " Ma donna".
częto rozglądać się za miejscem
w którym projekt ten można by
Bedą mieli rzeżbę, ale młodzież
urzeczywistnić.
Szczęśli wym
szkolna wykona prace ziemne
zbiegiem okoliczności Okręgowy
na Wietrzni. W czasie plener u
Zaklad Transportu
i Maszyn
spółdzielni e mieszkaniowe. zainDrogowy<:h rozpoczął
przeproteresowane konkretnymi pracawadzkę w nowe miejsce, a
i - .....- - - - - - - - - - - - - . . , . . . . -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _..... mi WOSiR - drugi gestor
tych
dźwi g i i samochody. J est to 1)terenów nie miał nic przeciwko
szczędność dla ośrodka w g ranipozbyciu się ich części. PrzeproKiedy WietrzniII stała się ich planach jest także stworzenie nie ma takiej możliwości. Rzeź cach 100 tys. 11.
wadzka odbywała się etapami
pracowni do tworczości ceramicz- ba musi być sprzedana, a miassię ini w 1980 roku ostastecznie wział whsnością. rozpoczęły
asuwa si ę malo dyskretno-pamiątkarskiej
i
pracowni ta ładniejsze. Ceną jest możli
Wietrznię w swoje Dosiadanie
n e pytan ie: jak
na ty m
tensywne
stolarskiej.
Niemożliwe
jest.
aby
wość
be
zpłatnego
tra
nsportu
Wydzfał Kultury i Sztuki Urzę
.. wychodzą" sami rzeźbi a 
prace k oncepcy jne
dz i ałalność kulturalna
przyno- bloków kamiennYCh czy wyko- rze ? P odobno różni e.
du Miejskiego.
tacy
nad
Jej
zagospodarowaniem. siła zyski , ale łatwiej utrzymać nani a innych prac pomocniczych którzy dzieki swej operatywośrodek. jeśli będzie można coś
w ośrodku. Tera z jeden z zes... ności i pracowitości
zupełn ie
Powstały aż trzy projekty. Są
połów
szkół zawodowych
w nieźle żyją ...
sprzedać. Gustownego .. ludwika"
może zbyt ambitne. jak na kieKielcach . zapragnął
wyróżnić
szeń
właściciela. ale
po pew- na przykład.
JCSTYNA ZU KOWSK ~
się swoim ot"czenic"1 od inr-vcl}.
nych modyfikacjach i przemy\\' ciężkich cLasach
(nie
'leniach - częściowo real!zdwatylko dla artystó w ) zro~bil
ne.
się jeszcze inny -p omysł
na
Jak pierwotnie miała wyglądać
Wietrznię: mianow icie s t w oWietrznia?
rzenie w yo drębni o ne!to
zaierwszy z projektów zakładał
kład u
produkcyjne!t~
na
powstanie obiektu o charakrzecz śr o dowiska lastyezneterze
interdyscypl inarnym
go, którego działaln o ść b yła
z nazwą Ośrodek Pracy Twórby ściśle związana z usługa 
cze-j. służący wszystkim kielecmi dla ludności, a więc wykim plastykom. Miał powstać
konywanie ram do obrazów.
Dom Pracy Twórczej Plastyka
mebli, nawet nagrobków oraz
(z siedzibą w stojącym nie 0produkcja pamiątkarska.
Dodal domu. zajmowanym do
Koncepcja ta zostaia zaatej pory przez kilka rodzin probowana przez artystów.
własność RPG:\1)
który byłby
kąd
wz ią ł
się
nadmiar
miejscem spotkań. wystaw werprojektów? Pam ięt amy, że
nis3ży. Ta część koncepcji nie
rok
1980
był
szczególny
w
była możliwa do realizacji. Dalsza jej część zakładała DOW- naszej najnowszej historii. Przed
Stt'fan Dulny "l.'mierają
stanie szeregu pracowni specja- powstaniem Związku Artystów
ey ptak".
listycznych. służących określo Rzeźbiarzy działał Zw iązek Polsnym dziedzinom twórczej dzia- kich Artystów Plastyków . PoPoczątkowo miała to być tylmysły najpierw jednego. pgtem
łalności plastycznej. Ten pomysł
ko baza dla wykonania
prac również musiał ulec zm ia n ie ze drugiego związku były wprawrzeźbiarskich pomnika. W trakwzgledu na dość szczupłe finan- dzie podobne. ale nie identyczcie ich trwania okazalo się, że se. Powstały pracownie tylko dla ne. Nie bez znaczenia jest także
na Wietrzni są doskonałe warun- rzeźbiarzy: trzy indywidualne. stanow isko władz administracyjki IMJ twórczej działalności rzeź tyleż samo zbiorowych. z czego nych. I wydaje się. że jeszcze
biarzy. Artyści zaczęli intereso- dwie pełnią rolę jakby zaple- troche czasu upłynie - nim bę
Z dj~ci a J . Wn uczyński
L eszek Kurko ws k i - " Mod elka"_
dz ie w[adomg. w jaki sposób do
wać się tym miejscem. Zwłaszcza. tj. kuźnia i ślusarnia.
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Kiedy zostanie otwarte Muzeum Historii Kielc?
pierwszej dekadzie kwietn'a bieżącego roku ,.Express Wieczorny" poinformował swoich czytelników,
iż
"W Kielcach powstanie MuzĘ'
um Historii :\1iasta. Znajdą sę
w nim
m.in. obrazy - plon
plenerów malarskich. które od
lat odbywają się w Kielcach".
Autor tych zdań
bezpiecznie
n:e określił kiedy to muzeum
. powstanie", bo w istocie nikt
tCf-'ll dzi!:iaj nje ,,,ie na iie'.\.'T.)
choć o ut'.vorzeniu takie.! pl'1~
<-ewki mowi się o 1 dawna

Ostatnimi lat v co!'.).:! ~h~:1if.j.
Głównie za sprawą
Towarzystwa Przyjaciół Kielc i jego
p:ezesa Tadeusza Kucharzyka.
Dziala(',e tego stowarzyszenia.
regionaLści. domagają się coraz
b3rdziej -stanowczo utworzenia
:Vluzeu'l1 Histarii Kielc.
O szczegóły zapytałem dyrekt ora :'.Iuzeum
arodowego w
Kielcach. Alojzego O bornego:
. - . W sytuacji, gdy nie ma
p len!ędzy na utrzymanie istniej ąn'ch już muzeów, bez sensu
był oby tworzenie nowych. Je,tem . też. zdania, źe tego rodzaj I
pla cowkl
poświęcone
historii
grodów powinny powstawać w
miastach .0 rzeczywiście duźym
dorobku I zasługach historycznyc~, np. w Warszawie,
KrakOWie
czy Toruniu.
Kiełce
~rzez długie wieki były tylko
Jcd'lym z In ast biSkupiCh
i
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nie mają - w porównaniu z
innymi - zbyt bogatej historii.
Zakładanie więc
tutaj osobnego muzeum dziejów miasta byloby niczym nie uzasadnioną
przesadą·

Niektórzy zarzucają panu,
po otwarciu Muzeum Narodowego o randze ogólnopolskiej,
zostały
w
nim zlikwidowane
akccnty regionalne, histońa re!t ionu ...
- Są to opinie krzywdzące.
Organizowaliśmy
i organizujeMy sporo wystaw czasowych
-

iż

nujemy

na

przełomie

lat

1988-89.

- Ta \\y tawa bc;dzie wi~c
chyba przy~otowaniem do otwarcia lu ze um Historii Kielc?
- W pewnym sensie na pewno tak, zwłaszcza że przygotowania do utworzenia tego oddziału Muzeum Narodowego już
trwają. Nasi pracownicy - Jan
Główka, Janusz
KuczyńSki
i
cały
dział
historyczny już
opracowują
koncepcję
Muzeum
Hist:>rii Kielc.
Jej założenia
j'.;d'l r.a5tcpuic k;msultowane w

Z
pośw ięconych miastu i regionowi. Przypomnę tylko wielkie
wystawy na temat dawnego
rzemiosła kieleckiego,
Kielc w
latach 1914-1918. trzy wystawy
na temat powstania
styczniowego, czynną obecnie wielką
wystawę o Stanisławie Staszi~u
i jego ~wiązkach z K ielecczyzną.
Przygotowujemy
kolejną
dużą
ekspozycję:
widoków
Kielc - od naj starszych map i
rycin, zbiorów kartogra!icznYJ:h
po obrazy i ~tografie z XIX i
XX wieku. W 80 proc. będą to
zbiory własne. uzupełnione eksponatami
z Archiwum - Akt
Dawnych oraz muzeów Warszawy i Krakowa. Otwarcie pla-

kon ieczn ie
dzać

•

cówkę?

- Muszę
konkretnie.

przyznać,
~usi być

•

że

dość

ona bezpośrednio
ZWIązana
z naszym
działem historycznym.
Po wyremontowaniu północnego skrzydla pałacu, które ma powierz.chnię dwa
razy większą niż
skrzydlo południowe,
umieści 
my tam dział historyczny
z
pracov.rniami i magazynami oraz
Muzeum Historii Kielc. Zajmie
ono powierzchnię ekspozycyjna
sięgającą aż 1100 m kw. Będzie
tu osobna szatnia i sanitariaty
dla z.wiedzających, którzy nie-

będą
pałac.

musieli

zWie-

Chciałbym, zemuzeum na wskroś
- wyposażone
w

by to bylo
nowoczesne
środki
audiowizualne.
wideo.
rzutniki. filmy. ekrany itp. Każ
da z sal ekspozycyjnych powinna
się
charakteryzować
swoją odrębnością, tak by moż
na w nich było prowadzić lekcje historii. Uważam, iż nie
powinna to być placówka poświęcona wyłącznie Kielcom. ale
również regionowi kieleckiemu.
Nie całej Kielecczyźnie. lecz
najbliższym
okolicom K ielc ~
Górami $więtokrzyskimi No I
• muzeum takie nie może być ,)-

eSlę

gronie miejscowych histor)'kćw
regionali ,tow.
- A jak pan widzi tę pla-

cały

lat...

parte na planszach, tzw. papieroplastyce. lecz na autentycznych eksponatach, oryginalnych
zbiorach z epoki.
Co chciałby pan przedstaw Muzeum Historii Kielc?
- Trzeba zacząć od tego. te
prahistorię miasta i regionu pokażemy na stałej wystawie archeologicznej w gmaChu przy
placu Partyzantów. Tym samym
oszczędzimy
powierzcąnię ekspozycyjną we właśCiwej siedzibie muzeum miasta. A tutaj w skrzydle północnym pałacu
- widziałbym wyeksponowanie
dorohku i życia wielkich postaci :;l;wiązanych z Kielcami: nau-

wić

http://sbc.wbp.kielce.pl

kowców,
pisarzy,
politykóW,
wodzów Osobne miejsce nalezY
się na pewno dziejom staszico..... •
skiej Szkoły Akademiczno-G ór·
niczej. pierwszej polskiej 001.techniki Eksponaty do tej częś
ci wystawy otrzymamy od znanego zbieracza Tadeusza La !1~
nera. Ponadto musi być przedstawiony dorobek
kieleckie.g o
rzemiosła z XVlll i XIX ""eku, dzieje ruchu robotniczego i
młodzieżowego, ruchu kultu ral·
nego i artystycznego (mam'
sporo zbiorów na temat histo! '
teatru.
ruchu
muzyczne ~"
sztuk pięknYCh) powstania ,3'
rodowe. a szczególnie powsta nIe
styczniowe.
Widziałbym
te;
próbę zrekonstruowania wne r ~
domu mieszczańSkiego
z Xl:>'
wieku. a ze skompletowanie"!
mebli poradzimy sobie. To c'· '
łaby
oczywiście
tylko CZl - C
ekspozycji. Obecnie trwa remont kieleckiego pałacu - ~j':
dziby
Muzeum
Narodowe:;o.
Dopiero po roku 1995 - jesl:
wszystko
przebiegać
będz;e
zgodnie z planem - można bę
dzi e przystąpić do urządze n : 3
Muzeum Historii Kiełc_ WaTlc
jednak czekać i nie szukać 'C'
nych obiektów. Zwłaszcza
że
te lata mogą służyć do solidnego przygotowania
ekspozy·J;
uzupełniania zbiorów.
yrektor
AlOJZY
Obor n!'
przedstawił
więc
realnr
termin otwarcia .1uzeu(ll
Historii Kielc jako oddzial u
Muzeum Narodowego.
loż n J
się oczywiście zżymać, iż na U·
ruchomienie tej placówki trzeba jeszcze czekać dziesięć lat.
ałe są to obecnie założenia optymalne i lepszych
rozw:ąz Jll
t:;e ma.
T ADEl:SZ "HĄC""
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własnym

arcll biezącego roku w "Echu D nia" ukazal się artykuł na
tem t .. J aki powinien być nowy kielecki teatr?", który mial
otworzyć dyskusję o przyszłości Teatru im. S. Zeromskiego po
pne rowadzce do nowego, wielkiego i nowoczesnego gmachu.
.
eśliłem
w nim wizję funkcjonowania kieleckiej sceny
w z pełnie odmiennych od dzisiejszych warunkach i. sądziłem.
że
jdą się zainteresowani sprawą. którzy zechcą SIę ze mną
spie ać albo przedstawić własne propozycje. Tymczasem po tym
arł ule zapanowała głUCha cisza, choć zachęcali'my do dl' kusjL
zyżby więc problem "zagospodarowania" nowego
teatru, perspektyw kiele ck ej sceny, szansy kulturaln e go ożywienia miasta i ~e
g ionu nikogo nie obchod~ł?
Pomyślałem już sobie zaro~u
miale że po prostu w SWOIch
Wyw ' ch miałem rację od
początku do końca, a zatem
taki tekst nie mógł wywołać
pole ikL l pozostałbym pe~
nie dłużej w swoim zadufaruu,
gdyby nie redaktor Stani ław

:ie ż

Jne
eru
lin·

.caaja
1)-

lni-

:et·
ym
>ia,

.n

IC Y

rw-

.nie

pracuje indywidualnie. I gdy
brakuje talentu. to l1Iic nie
pomoże bratanie się pisarza z
plastykiem. czy aktora z muzykiem. A gdy jest talent, to
nawet nikt nie wspomni o integracji, bo uzdolnionemu artyście to jest niepotrzebne.
Red. Stanisła w M ijas wiw nowym teatrze opery Anbilda, Niziurskiego i Wosia. dramaty Jachimowskiego.
Lenartowskiego, Miernika. Rogali i Stępnia oraz występy
Zespołu Pieśni i Tańca ,,Kielce". Idąc dalej tym tokiem

działby

sosie?
scu, tak jak

gościnnie

wystę

pujących

najwybitniejszych
polskich aktor6w. A oook tego mech przynajmniej od czasu do czasu pojaWi się (jeśli
będzie?)
dramat kieleckiego
autora.
opera
miejscowego
kompozytora czy koncert zespołu
"Kielce". lub wyst~p
"Trzpiot6w".
I jeszcze jedno. Red. Stanisław Mijas zapowiada ogłosze
nie konkursu na współczesną
sztukę
"której
prapremiera
uświetniłabll otwarcie gmachu"
bo "bllła "Aida" na otwarcie
Kanalu Sueskiego, może bllĆ
coś
podobnego w Kielcach".
Porównanie groteskowe. a sam
pomysł dość groZny. Jeszcze
nie było konkursu dramaturgicznego. kt6ry
przyniósłby
arcydzieło (warszawski Teatr
Ateneum orgamzuje takie konkursy każdego roku, ale ich
pokłosie jest żałosne). Chyba
te prezes Towarzystwa im.
Stefana Zeromskiego ogło i
konkurs na dramat o życiu
autora "Popiołów". a wtedy
już dzi' będę mógł zdradzić
kto ten konkurs wygra.

W półtora miesiąca po zamyślenia. można domagać się!
imc l waniu w "Echu Dnia"
by
scenografię
wykonywalI
d ysk sji, 17 kwietnia zgłos!ł
kieleccy artyści plastycy. a
się d niej red. Stan isław MIreżyserowaLi w nowym teatrze
jas
łamach swojego manp Litwin i Szostak. No i
Jedna z loki;.kich rirm budo\._ •. l) ch zhudo\\:ał
\chron
cierz stego "Słowa Ludu". W
bardzo dobrze. ale tak się japrzeciwatomo\\ y w k zt.1łcif' k· P\uł~. Ma on Ił m dłur;o,ci
art y le ,.Dla kogo ten teatr?"
Zapra:zamy
do
dysku~ji
koś złożyło, że ani jeden
z
i 4 m uroko·ci. Moi~ w nim prz b)wać. maj c ~ zf'lk'e unak ś1il dzieje budowy norówn'cż innych autorów.
trzech kieleckich kompozytodOl:odnif'nia typu holf'lowf'l:o. l i wb. Prnl:olo~a\l. rowniei
~'ego gmachu. by zająć się
r6w nie napisał jeszcze opery.
wt'r ję c/tronu dła 10 o lib.
(' \F - Pana
T DE
Z WI ,\ EK
r6V\ :eż jego wykorzystaniem.
a wśród literat6w tylko HenW
mniał,
że na zewnątrz
ryk Jachimowski zadebiutował
t g o budynku powinny być
jakO dramaturg.
Oczywiśc:e
u rz dzane "masowe. barwne,
Jes~ze ra~ spr aw a superagenta
at ra Clline" wielkie widowis- nie jestem przeciwny wystawianiu w nowym teatrze oper
ka
hoć mnie zdawało się, że
i dramat6w kieleckich autotrzeba przede wszystkim spor6w, ale najpierw !Duszą te
r
mysłowości i organizadzieła powstać i mleć odpogo wysiłkU, by zapelnić
wiedni poziom artystyczny. I
sale widowiskowe we wgdyby nawet powstały
w
gmachu. Na szczęście
K ielcach arcydz:eła sztuki sceI wreszcie nadszedł ten pamięt
lapo oraz likwidacja zdraj 'w
nspiracją do skrcślenia lych
r skoncentrowal się i na
ny dz:cil, kiedy szpicel zginął
nicznej. to i tak nie moż.na
"kaz.. nych na ';mierć wyrol::kilkunastu zdań. jest opu,
problemie. Nie zaatakood kul grupy likwidacyjnej. I
wojskowych i cywilnvch 5:\blikowany w styczniowym
opublikowanej w "Echu by na nich konstruować d~
tulaj rodzi się refleksja. Nie
dów 5pecjalnych.
Zapadajan
numerze ..Przemian" nr 1/193/87
lalności nowego teatru. Zawkoncepcji teatru impretylko według mojej opinii. ale
wyroki wykonywall..e byly przez
artykuł pl: ..Kamil!ń z datą: 15
sze byłoby ich za mało, a poza
jnego, ale domagał się imwielu ludzi. z;astrzelenie zwypalrole
likwidacyjne,
grupy
czerwca 1944 roku" - pośw ie:
tym
nie
ma
jeszcze
na
świecie
kłego szmallawca nie może nowypadowe lub patrole oddziaaria "którll bl/ nie tlllko
cony planowanym na czerteatru,
który
opierałby
się
na
s:ć
znamion zamachu! Zaś ulów
partyzanckiCh,
Na
teren:e
wiec br. uroczyslokiom odzwl kogo i co sprowadzić.
m;eszczenie
słowa
"zamach"
Kielc działała miejska erupa
e ;12k u=IIĆ tvch, kt6TJlch miejscowych autorach i kom- słonięcia pamiątkowego kamieniejako eloryflkuje postać Wit.
pozytorach. Teatr im. S. Zebojowa licząca 8-10 żołnierzy
nia ku czci poległych partyzanII na miejscu". Bo cały
tka. Co zaś się tyczy p6źniej
pod dowództwem Kajety "Jana"
lów Armii Krajowej wykonuj romskiego próbował już ue zód red. Stanisława tijasa
szych represji okupanla wobee
której zadaniem było wykonycych likwidację Wittka. Fakt
tą - i to niedawno wystaki owany jest w stronę Wispołeczeilstwa
kieleckiego po
wan:e
wyroków
wydanych
niezaprzeczalny. to śm:erć pie:wiać dzieła kieleckich autolikw;dacji Wiltka. sprawa wykrzy tania nowego
teatru
pr7ez WojskOWY S.jd Specjałn:
ciu uczestników akcji, ale sprarów,
ale
sam
red
Stanisław
maga blii, zego wyjaśnienia. tym
w K ielcach Oprócz akcji Lkwiwa ma głębszy aspekt społecz
prz
kieleckie
środQwiska
,1ijas przyznaje. że były to
bard~;ej że mamy. trzy sprzeczdacyjnych prowadzono rówOlc
ny który należy poruszać.
tw6 cze.
Dyrekcja
nowego
ne wer,je: :\lar;i :\Iichnlczvk,
"do 'U'iadc=enIQ molo badufqakcje
ekspropriacyjne
oraz
Odno i się to do napisu. jakI
u PO\ nna jego zdaAdama , las alski<'go i Stani ,lazwalcl-ano okupacyjną adminls·
ma być umieszczony na pamliltce".
jednoczyć te środo\\, a :\Iedu~k . cgo oraz Lonlfna
tracje:. • 'a leren:e Podobwodu
kowym kamieniu. Istotne je l
wi a. 'nspirować i czerpać z
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je red. ,tljas - że sprow sosie własnym. Jak kielecko
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akcjI
egzekucyjnych.
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'maPrzyzwyczaIli
my
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w
nasz
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zenie ciekawego spektaklU
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nia porząd. u w teren:e i zwalnomenklaturze kojarzyć słowo
olicJI. operetki z Lublina.
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okreb:e. że na takiej zasadzie zaWittek n.e przedstawiał dla ge rowanie" ( ..SI wo Ludu"
dyktowane to było zarządzoną
em wzmożonej kon piracyjr c
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walki zbrojnej z okupantem hitury w innych miastach. Wtejak w
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k iąi.ki
była
przede
wszystkim
orzechI!
Iym Generalnym Gubernatordacja WiUka miał już jedynie
ucji artflStllC::t11JCh" w Kielagentom i konfidentom ge"lapo.
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.
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I
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cichoc~emnego
ppor.
..Nurka"
roru indywidualnego w stosunku
wycieczkami do teatr6w i oper
nic nie daje. W świecie
Kazim'erza Smolaka - zaś terdo Niemców odpowiedzialnych
w War. zawie. Krakowie czy
min wykonama wyroku ustaloautentycznej sztuki liczą si
za masowe egzekucj • l ikwidano na dziel} 15 czerwca 19+! r.
. a agentów i konfidentów gesdL.I la, nad którymi a1'tysta Lodu . .'\I gą je m' ć na m:cj-

I

lO

li

-

ykóW.
~alezY
tiCOVi-

l-Gór'

001,

cz~ś
I zna'
La!l~'

~rzed'

:kiego
w i~

~ego i

turalmanl ~

isto!·;i

an ie
o

o.~ ..
czć 'c

re'
- 5; ~
we~o:

jesh

będz: e
la bl;

izen.3
WaTto
IĆ
I

'D'

te

lidne-

lzyCJ'
·bor n)'
:ea l!1~'

lzeu rn
dzialu
~loir.J

na U'
trzeĆ lat
a opl:ązJJl

•

C

R

http://sbc.wbp.kielce.pl

STRONA 5

.

Kolo Naukowe Psychologów

O

• •

Pomóc sobie I Innym
·Koło Naukowe Psychologów w kieleckiej WSP re-

"BlI\dli sOb", a zwłaszcza Ide
"walczaj uczu~: nie bądź eyniemy wobec miłości, albOwiem w obliczu wszelklej oschłości
i rozczarowań jest
ona wieczna jak łnlwa".

aktywowało się po trwającym
kilka lat letargu.
Spowodował to młody, ;,nawiedzony" magister, któremu nie dość było zajęć planowych ze studentami.
Sylwbter Marek Kania, bo
o nim mowa, uwaia, że nawet
solidne przygotowanie z zakresu PSychologii dla przyszłych
pedagogów - to jeszcze nie
wszystko. Wiedza, owszem, jest
istotna. ale ważniejsza jest umiejętność nawiązywania
kontaktów z drugim człowiekiem,
z dzieckiem w szkole czy przedszkolu Współczesny system nauczania jakby zatracił tę drugą stronę: uczeń to nie tylko istota ludzka. od której należy wymagać określonych wiadomości. To przede wszystkim
człowiek. z którym trzeba rozmawiać. Trzeba umieć rozmawiać. Aby .. otworzyć się" na ludzi - trzeba wpierw poznać
siebie. umieć nazwać swoje emocje, dążyć do harmonijnego
rozwoju własnej osobowości. uświadomić sobie
własne wartości i potrzeby.

,,Krocz

spOkojnie
w§ród
zgielku I pośpiechu - pamię
taj jaki pOkój
może być \V
Ciszy. Tak dalece, jak to motliwe, nIe wyrzekając się siebie. bądt w dobrych stosunkach z innymi ludźmi".
Dążymy do tego. aby uldady w naszej grupie były nie_
formalne. Mimo że sama nazwa
.. koło naukowe" wywołuje zgoła inne skojarzenia - w ciągu
pół roku
staliśmy
się grupą
przyjaciół. Kto czuł się
źle
odszedł.
Zostało
15 osób, w
większości studiujących na Wydziale Pedagogicznym.
.
- Kiedy przyszłam na pierwsze spotkanie, byłam
mocno
stremowana. Zadano mi trudne
pytanie: właściwie po co ja tu
przyszłam? Bo chcę poznać siebie...
"Prawdę sWIł głoś spokojnie
i jasno, sluchaj tet te!:'o co
mówil\ 'nn;' nawet głupcy i
lłfnoranci, oni też mają swoją opowldt!. Jeśli porównujesz
się z innymi, możesz stać się
pró:lny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i corsi od debie".

Najistotniejsze
wartości
wynosi się z rodzinnego domu,
sporą ich część jakby "wdrukowują" w nas rodzice. reszty
dokonuje otoczenie. Gdzie jestem ja? Co tak naprawdę jest
moje własne. trwałe?
Powstał pomysł
wprowadzenia dwóch sekcji: psychoedukacii i seksuologiL W pracy
pierwszej z nich wykorzystujemy metOdy i techniki służą
ce rozwojowi własnej oSQbowości. Jest to trening osobisty
(rozwiązywanie własnych
pro.blemów emocjonalnych, umiejętność dokonywania wyboru ..z
dwojga złego". bycia z inną 0sobą
bez nakładania
maski,
nauka akceptacji drugiego czło
wieka wbrew jego wadom a nie dzi ę ki zaletom).
Ciągle pamietaj o tym, że bę
dą to przyszli nauczyciele.
się
osiągnIęciami

"Ciesz

swymi
jak ł planami.
Wykonuj z sereem swoją pracę.
jakakolwiek by była
skromna., .Jest _a trw~ wartośdą w zm1enny~b kolejach
losu".
urówno

-

Agresja? Jest konieczna. jest
niezbędna. Nie mogę cię okła
mywać,
że
jesteś
skończoną
doskonałością, bo
to nie jest

prawda. Czasami mylisz się
przypadkiem. czasami robisz to

NUMER 89
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świadomie, z prefnedytacją .
winien być ktoś, kto ci to
tknie Poczujesz się lepiej.

PowyCiekawość
jest większa
niż strach
przed wiwisekCją,
dlatego znalazłam się tutaj.

"zachowaj
ostro:lnoś~
w
swoIch przedsięwzlęciacb świat bowiem
pełen jest oszustwa. Lecz nlecb ci to nie
przesłania
prawdziwej cnoty,
wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie ży
cie pełne jest heroizmu".

- Przyszłam
magać sobie i

po to, żeby po.innym. Grymas
twarzy u cz'~owieka coś znaczy.
Chcę wiedzieć co. Chcę to zro.zumieć i umieć na to reagować. C hcę być przystosowana
do życia, zwłaszcza że matka
natura w nadmiarze obdarowała mnie nieśmiałością.

- Pracujemy na
własnych
emocjach. Tych
negatywnycb
także
Trening interpersonalny
jest sytuacją ujawniającą
je.
Ale poczujesz się lepiej. jeśli
wyrzucisz z siebie wszystko,
co zle. Staniesz się prawdziwsza dla ludzi. Masz
szansę
nauczenia się
rozwiązy
wania
własnych
problemów.
Możesz

nauczyć

się

- Recepty na życie nie szukam. ale chcę być w zgodzie
ze sobą i innymi. Chcę umieć
rozładowywać swoje stresy bez
robienia komukolwiek krzywdy.

strzem przy herbacie i zadaje
mu takie samo pytanie, jak ty
przed chwilą. Mistrz spokojnie
odpowiada: .,Wypiłeś herbatę, to
umyj szklankę".

wyboru. Znaczy to t yle samo co u~wiadomienie go sobie.
..Jesteś

dzieckiem

żyć? Odpowiem anegdouczeń siedzi ze swoim mi-

Jak
tą:

wolności

wszech-

świata nie mniej niż gwiazdy
ł drzewa, masz prawo by~ tu-

"z całym swym zakłama
niem, znojem i rozwianymi

taj i czy jest to dla ciebie
jasne czy nie, nie w"tp, że
wszechświat jest tak.! jaki być

marzeniami ciągle jeszcZe teD
świat jest
piękny.
Bądź
uważny, staraj się być sz&ę

powinien".

ślhvyu.

-

Na jednym z pierwszych
sekcji seksuologii ktoś
tekst, który spowobyłam czerwona jak
burak Na tym etapie nie uspotkań

O
działalnOŚci
Naukowego
Koła Psychologów
w Wyższej
Szkole Pedagogicznej z Anką,
Kasią, Aldoną i Sylwkiem roz-

przeczytał
dował, że

miałabym

prowadzić

zajęć

w

mawiała:

szkole przygotowania do życia
w rodzinie. Byłaby to absolutna kompromitacja. Myślę. że
jest to ciągle jeszcze temat tabu wśród pedagogów. którzy
nie mają pojęcia co mówić na
takich zajęciach i w jaki sposób to robić.

Jt:STYNA Zl:'KOWSKI\.

PS. Cytowane fragmenty po.z tekstu z 1692 r . znalezionego w Starym Kościele w
Baltimore.

któo
"Tu-

od "swoich" kobiet. One straZa głupotę się

ciły. 'lrudno.
płaci ...

-

lip:ln";

Ewelina K . (lekarka): - To
aktorstwo
Tulipana
jest okropne. Taka perfekcja,
perfidia może się podobać, ale
tylka na ekranie. Wtedy nawet
śmieszy, ale w życiu taki czło
wiek zasługuje tylko na nega-

życiowe

-

Acnieszka W. (licealistka):
- Cudowny film. Czytałam kiedyś re-portaż-e o Kalibabce. ale
dopiero teraz jestem zachwycona. Taki facet i jego drętwy
bajer. Bardzo to lubię. Doskonała rozrywka. A tak poważ
nie... dla tych kobiet z filmu
Tulipan był poważnym
męż
czyzną. Ja sama, oczywiście, nie
uwierzyłabym w jego dyrdymały, ale umiejętność przekonywania jaką on niewątpliwie
posiadał jest w życiu
bardzo
potrzebna. Gdybym nie znała
jego wnętrza, to on zapewne
spodobałby mi się. U chłopaka
najbardZiej cenię inteligencję,
ale ważne jest i to, aby on
jako tako wyglądał, czyli chodził ubrany jak człowiek. Nie
lubię hippisów i brudasów.
- Mirosława K. (informatyk):
- Widziałem jeden odcinek
t,. go filmu. Szkoda czasu. Na
8;I~zęści~ w porze emisji serialu mam inne, ciekawe zajęcia.
Nie wierzę, reb" ktoś płaskimi
wynurzeniami zdołał mnie ocza rJw ać.
Niestety,
wszędzie
można z.naleźć mnóstwo naiwnych kobiet. Jestem jednak pewna, że Tulipanem może
być
także błyskotl iwa"'i atrakcyjna
kobieta. Kto wie, czy jej "plon"
nie okazałby się więhzy. Czy
kogoś takiego
jak
Tulipana
należy srogo karać? Stwierdzam.
że n:e. Prawie wszystko dostał

milionów Amerykanów i dNa-dz i eśc l a milion~ Amerykanek z westchnieniem ulgi i uczuciem nadz~i po_
w i tało zapowiedź udzielenia licencji firmie Upjoon Compony no wprowa-dzenie do sprzedaży preparatu o nazwie .. rogaine" Każdy z owych milionów, który dziś ogląda w IJstrze
sWOJą mniejszą IItb większq ły~inę. który ze smutkiem dumo
nad jej plackowatym albo czołowym (dwa wyróżnione w medycyn ie rodza·jeJ cllOrakterem widzi już siebie z grzebieniem w rę
ku i czuje radość p1yną~ą z decyzji czy z przedziałkiem czy
z grzywką, czy zwyczajnie do góry.
"Rogaine" to nadziejo. to keniec kompleksów i poświaty
bijącej z łysej głowy. "Rogaine" to 'nteres. który zapowiada
się solidnie i na długo i to mimo dość wstrzemięźliwych ocen
komisji lekars.k iej, która op~niowalo lek przed dopuszczeniem ga
no rynek.
Co do skutecruości .. rogaine" głosy były ostrożne. Prz.ewOOniczący kom isji dermatolog z Bostonu. doktor Robert Stern. powiedział co p rawdo. że lek doje wyraźne efekty, cle już d:>k,'Of
Neal Penneys z Miami mówił tyłka o •..minimalnych" skutkach.

Tylko dla

oorosłyc.n

"Rogaine" .t o jest to
Statystycznie zaś stwierdzono, że "rogain.e" rzeczywiŚCie dało
upragn ione efekty u 54 proc. pacjentów do 30 roku życia i
tylko u 26 proc. w pHedziale wieku od 40 da 49 lot. Badaniom podd-ana 1833 mężczyzn.
Statystyko więc trochę chłodzi rozmarzo.ne łyse glowy. ale
też i potwierdza, że coś w "rogaine" jest.
Preparat zawiera w sobie sucstancję o nazwie "minoxidil", to
zoś składa się z dwuatomowej cząstecrki węg./a związanej z atomami azotu. wodoru i tlenu. Proste - powie chem ik amator.
W i ązania cząsteczkowe są jednak tym, co stanowi o tajemnicy
produktu.
Ma en za sobą dwudz iestoletnią historię. Opa tentowano go
w 1967 roku jako lek p-rzec iwko nadciśnieniu. W bodonioch
klinicznych zauważona wiośnie owo antyłysinowe dz iałoni e uboane. Z doustnej posty/ki uczyniono więc miksturę, o której
już od niejakiego czasu było głośno. Rzekomi nadciśnieniowcy
pracowicie tlukli postylki w moździerzu i pilnie smarowali czoło, które rychło mieli nosić z niekłOlnaną godnoścą.
Kuracja może być mozolna i nie ma co tu
ukrywać, że
i kosztowno. Balsam trzeba wcierać dwa razy dziennie. Efekty
pokozujq się po czterech do sześciu m i esięcy, zoś ich przetrwanie zależy od dalszego systematycznego stosowania "rogaine".
Krótko mówią-c, Upjonn Company ma zapewnionych klientów
do końca życia. Jej akcje poszły w górę. Specja~iści oceniają.
że r<x:zna spaedaż produktu da najmarniej pól miliarda do_
larów. Wyliczenie jest proste. skoro miesięczna porcj<J leku
kosztować będz i e nie mniej niż 50 dolarów.

chodzą

Przez sseść kolejnyeh wtorkuw ocll\daliśmy w telewizji seri~
pl. "Tulipan". Sądząc: po prowadzonYCh częste rezmowach e tym
filmie, słyszanych w autebusie, w kolejce ezy przy okaz,ji towarzyskich spotkań, moina przYP1lSzczać, ze telewizyjDa
wersja
podbojów uwodziciela Kalibabki stała się kolejnym masowo o«lą
danym hiteDL Odtwórca głównej roli wypowiadając się o kreowanym pnez siebJe bohaterze stwierdził: ,,I ja, i iDn.i twórc"
st uali się kompromitować tę posłać tandełą, groteskowości Ił zaehowania".
A oto wypowiedzi pań ,
re z.apytaliśmy. co sądzą
głównym bohaterze serialu

wieśc i e

GRZEGORZ WOŹNIAK (PAl'

go przedtem kochała)
przestawać z człowiekiem, który
by mnie choć raz uderzył.
bym

- Renała G. (n~uczycielka):
- Istnieje taka naukowa teoria
zwana teorią względnego upośledzenia. Mówi ona o tym, że
ludzie często dostrzegają jedynie przymioty i cenne dobra u
innych, a nie u siebie. Zaczynają więc pożądać tego czego
sami nie posiadają zapominając
o swoich własnych pozytywnych
cechach i osiągnięciach. Dlatego marzeniem Tulipana stał
się szmal i wystawne życie. Tego nigdy nie miał, a równocześnie mógł sobie to wyobrazić. Podobnie naiwne kobiety z
filmu dawaJy się omamić, ponieważ nieznajomy
mężczyzna

N ie wierzę
w Tulipana...
tYWIlE oceny. Mimo to, że lU'ał
się być dobrym psychologiem,
oddziaływać na
uczucia i być
delikatny nie pojmuję
skł\d
011
malau tyle Jłupich bab.
Jedno jest pocieszające, one po
przykrych przeżyciach
ehyba
wreszcie zmądrzeją.

-

leanna C.

(ekellemi tka):

Film jest po prostu komedią
należy go traktować x przymrużeniem oka.
Tulipan
to
typowy chłopak ,.z grzebieniem
w kieszeni", który choć usilnie
się starał, manier jednak nie
nabył. Jego perswazja
bywa
i

skuteczna zwykle wobec tych
kobiet, którym imponują d()bra
materialne. On razem z nimi i
swoją pozą jest prym itywny i
śmieszny. Nie wyobrażam s()bie,
abym dlużej mogła (nawet gdy-

przedstawiał się im takim jakiego one nigdy przedtem spotkai: nie mogły. Łatwo w
ten
sposób zwodzić ludzi.
J a.ltże
~sto bowiem bywa np. tak.
ile człowiekowi wykształconemu
brakuje pieniędzy, a bogatemu

wiedzy.

- Graiyna •• (kosmetyezka):
Gdyby ktoś próbował
do
mnie poważnie mówić w stylu
wywodów Tulipana, czuję że
nie wytrzymałabym w spokoju
ani chwili. Chyba, że chciała
bym z niego zakpić. Pozwalałabym mu wtedy brnąć w brednie tak głęboko. aż sam zorientOWałby się, że jest doszczętnie

ośmieszony, a ja uważam go za
kompletne zero. A jeśli
męż
czyzna zauważy. że kobieta nad
nim góruje, wtedy zaczyna sIę

http://sbc.wbp.kielce.pl

nią naprawdę interesować. Bliskie mi jest u niego tylko jedno
dążenie. On nie chce być szarym człowiekiem. I chyba dlatego kompletnie go nie potę
piam.

- Daria
D.
(historyczka):
- Uważam, że to bardzo męskie być chytrusem. Ale kobiet"
pod tym względem też są nie
gorsze. Przebiegłość to wielka
zaleta. Wprawdzie Stachura powiedział. że życie nie jest teatrem, ale to nieprawda. :Zycie
to teatr i gra. Tulipan miał
więc

cechę

każdemu

człowie

kowi potrzebną. Był dobrym
aktorem. I nie ma. się co zasta.nawiać nad t"m, czy postępo
wał nOl'malnie czy nie. Czy on
te k()biety skrzywdził? Przecież
poza wyjątkami same
oddał,.
mu to co im zbywało. One do
końca życia będą wzdychać na
wspomnienie tego
sp!)tkania.
Wyznaję taką dewizę: jeśli zdarzvć się ma w życiu naprawdę
piękny tydzień. to warto
po
nim płakać cały rok ...

- Anna W. (maszynistka):
Wymbienia. bystro6ci i przebiegłoŚCi nie można Tulipanowi odmówić. Ale ~zy on je&t
do końca winien'?
Na.iwno6ć
tych dziewczyn była przecież 0gromna. Ciekawe co się będzie
działo z Tulipanem po odsiedzeniu wyroku?
KrysłyDa T. (.tll1leDtka): wierzę w Tulipana.
Postać J; serialu jest wymyślona i
sztuczna. Zapewne
~narillSZ

-

Nie

DrZejaskrawIl autentyczne wydarzenia.. Kobiety są równieł
w tym filmie Skrajnie naiwne. Ekspedientka ze
sklePU
z lodówkami, którą grala Maria
Probosz, była szczytem
bezmyślności.
Tak naprawdę, z
filmu podoba mi się tylko CZOłówka i muzyka.
Doskonale
przystają do lekk ie j treści...
Notował:

(woO

ozmawiamy z prezesem

sędziów

PZPN

Uczciwość

przede wszystk-m!
OWI! zasady re~ulaminowe doty~ąoe punktacji i liczby spadayeh do niż nj klasy drl1iyn mialy przede w zystkim na celu on
z~enie atmosfery, wyeliminowanie z polskiej rzeC:lywislo'ci
pi kar kieJ ełementów pozasporlowych, w zelkich niedziel cudó ,
kupczenia punktami Ud.
- Jak się to udało? - pytalem wiceprC:&e~a PZPN, pnewodni("& cero K o le"ium Sędziów
tanislaw Ell; zbjna.

Da

w iek u 36 lat i w trz.eciej prze-cit:tny wiek sędziego wyn i 31
l&t. Cieszy fakt, że "MU cz ś
ciej b yli piłkarze decyduja się
na przygod z gwi.zdkiem. Od
tej rundy w śród nowo mianowanych arbitrów p :erws:t,e.j lil. jest cz
ech. którz.Y jes7.cze
n,ie tak dawno czynnie grali w
piłkę nożull i to w pierw zej li-

Za wcześnie na ~noznacz:
odpowiedź. Myślt:, że dopieońcowa faza wiosennej rUD-

ro
d y rozgrywek pozwoli na kODn Ile wnioski. Sądzt: jednak, że
ta ocena bt:dzie pozytywna . Z
y ałów. które dotychczas oU"Z mywaliśmy
ze wszy tkich
e bli rozgrywek. wynika. że
było przypadków
nieuczciw go rozgrywania spotkań. z
pe nością n ie było także przy;pa ów świadomie stronn iczego
iowania. Co innej!o oom\'lki,
ale te zdarzają się nawet na
mIst rzostwach świata .
- Pronę o krótkll charaktcr< ) kę sędziowskie"o Kremium.
Ilu ich m my w po8zczer;ólnvch
li" ch, i jaki je t ich -redni
wif'k'!
W pierwszej lidze mecze
p..' wadzi 26 arbitrów przec
y wiek około 38 lat, w dr : j lidze 49 ~ziów - ścednia

dz .

- Czy zaszly o t tnI. jakieś
zm iany dotycz ce przepisuw?

- Tak. Począw 'LV od piel' sz O meczu rundy wiosennej
na całym świecie. a , wic:<: także
w lidze
polsk iej
obow.ązują
dw ie zmiany, P ierwsza dot yczy
nowej intCł'pretac!; zagrania rę
ka. Zagranie piłki barkiem nie
jest już traktowane jako u,::ranie rt:ką. Druga zmiana dotyczy
dodatkowego czasu gry , który sę
dzia ma nrawo doliczyć za niE'przewidz iane przerwy w grze. 0becnie sę<1z:a nie będzie tegO Sygnalizował podniesieniem reki, jedyn ie kapitan dM.lŻyn}· będzie
mial prawo zapytania sędziego
o doliczony cza gr:. Zm Bna ta
ma na eelu \\,vel'm'no'''ani gr,
na czas.
W ubie"lym roku Iy z lo
ię • Iym, jakOby
ęd iowie pilk rsc~' pędzali urlopy w o -rodkac h pn;'y .. olowawe~l· ch róinych
łdubow
piJkar kich.
Pn z
pan, że fakt le
może budaić
rużne ....14tpliw ' i, a konkretniej
p dejrunia, że dda 1tędzie st rai ię odwdzięcnyć fundatorom

•s-

za" -

- Nie fundatorom, bo o :i:ldnym fUlldowaniu wczasów nie
ma mowy Przypadki takie miały miej e. lecz wypoczyn k odbywaj s:ę na zasadach pełne! odpłaUlości . dla.teJ(o
nie doo>;ukiwalbym ię w tvm zj wisku tadny~h podtekstów Cheemy j dnak
un knąć wszelkIch podejnen, dla-

lO
i-

.

ł-

>-

,:
S-

,y

F.t. Al, Piekar k i

ie

" zajeżdżać"
N ikomu

:i!awodników !

Iruba prn
w ' .. c bob"era niniej"uj bi. toru:
abolUS snane J I mllo - nJkom k z}'1I
ki
na eal)1D
iecie. Mier:&:łcy praw ie Z metr ze centymetrow k.wi~ński ,1ant to najmocniej. :ey punkt t II; w e,o klubu •.1!aIKir· a" Kow no,
en d Lt" rom mery a ' k iej k x kówki
k i reprC:lentaeji ZSRR.
dawna spędu 5Cn • OC:IU chęć podpi..alli s nim sawodowe"o
kontraktu z o b • Jęt D ~ umę, _ Tym b rdziej :nokujlIce b~ 1
informacje, jakle dziennJkarze otnymaLl na "onfer~ Dcji prasOWej
m .\rvid
llbon' , j~ o trew Ko nie. Wz ięli w nieJ udti .. 1
l" klubowy ora:&._ ordynalor oddziału chirur,U uraz.w~j jtjn~j
:tI r dzirckich klinik .
nie

uw ko

i oria

zaczęła

ub;egłego

z

l

"'I

,t:
roku:
podcu->
jednego z meczów Lrowych Sabon.s rozclll nął cu:"no
Achillesa. Oczyw.' c:e. nie był
~o ct:żk. uraz. n.emniej jednaj{
sportowcowi z1lecano prze~wt:
w treningach Za pasem były
jednak m:strzostwa śwata i zdt'cydo· ... ano że.jako'; lo bedz'e" .
v.; H iszpan: Sabon:s
ll:ikarżał
it: na c:ągłe bóle. k tore z y,. a!CZ1no prz.y pomocy
ś~oikó 'o
znteczulajacych podczas pólf.nałowego meczu jeden z wvskoków zakończyl s:ę u')3:!k'em
i ylko pomoc 2 ID3SlŻ stó
solidna porcja znieczulenia poav..:ty na nogi w 'jąceg o s'ę z
bólu zawodn:ka W meczu f .~ło wvm S abonisa znowu w\'stawiono. w'ęcej - a~enc'e podk" .śhlv że z vciestwo bvlo w
durej m'ene nsługą jego gry,

H

.e

Cł:i!'kK.

"

:a
>!-

ie
.1

inę .

tego zaleciliśmy ędziom aby wybierali .. neutralne" miej eowości
umożli\'.. ia.iące wypoczynek.
W tym roku będziemy m ieli
do czynienia z nowym elementem w regulam.inie rozgrywek barażami decydującymi o spadku. Dmuchając na z.imne postanowiliśmy. że wyZI\aczen ie
arbi.trów do prowadzenia tych spot·
kań odbywać sit: będzie drogą
losowania na dz ień przed meczem S">Ośród sedzów zgłot>Zonych
przez obie za interesowane strony .
- Czy doczekamy ' ę .... krótce rtorraniucji pilkar kich li",?
W
wszeehnym odczuciu na iwięll :lym Iturio:lum je t rO:lbudowana do ponad
tu drużyn
trzecia lira, będ,ea nieźle płat
nym prz tulkiem dla lJilkar. k ich
rentierów i spo rtowych miernot.
Dodajm , 1e z salożeni miala
te być li",a amalor 'ka ...
- WYdaje mi 'c, i.e duz.a I:('zba wvs~pujacyeh w tei l:d7.e
druLyn nie jest icdna wadn na.szego sv t.eIl'u. Nie sĄd.z.e. że
zmniejs en:e j l o połowI.'. lub
jeszcze bardz'ej przy-n[osłob ' jaki kol wiek pozytywne
kutki.
Rzeczywist\'m prl" lemDm 1 !
wyel!zekwowan~e amator ·t"'·3 w
tej klasie rozj!rv ek." to. nietet '. nr7 racza już możliwo:-i
PZP.',
oce nia lę
- ,.\ jak w PZP
nowe za dy punktacji za Wl ok :~ zwycie twa'! Róinie
Je t
tei. oceniana zmiana powoduj,,ca p dek a7 - t .. rech druiyn do
druJ[icj li.-;i. Czv nie obniiy to
sportowe"o poziomu kstr kl..,.y?
Do; vdu'4c i
na te modvf :ka<:";e l 'ezyH'mv s'c z t. m . Uzna!tśmy
jednak, że czy
•
sportow j • ·valiucj i. gwaran ja
że o wJ'l}iku meczu decydować
bt:d~ tylko umiej tn ' i pilkuk:T je·t rorawa najważ.niej za.
• 'ie chciałbym jednak na razie
mówić o obn'ianiu . sportowCj(o
poziomu ligi, jako o zjaw' ku dokonan,m. N:e jest to wcale takie
WIll' . Na
odoowiedż na
wszystkie pytan° i wątpliwcśc i
trzeba '!""Uze kił1w nr.es·~ po-

piek
p'lm.m'l
te! -tannych
przec'wnika

wje - łch u!ub:en'ec b'E'l(ał po
puk:ecl<? wyrain e kulej c! Po
kilku mecz.ach jednak n!4' y. ytrz.ymał
n narastającego bOI •
Kole na porcja zabiegów skoń
czyła
ę w Centralnym Instytuc: Chirurgii Urazowej I Ortoped l, gd~e na oddziale urazow 'portowych
boni:> leżał
p:-zez mie ;ąc. RehabTtacja, fiz~o erap:3. ultradiwię1d ... próbowano wszys.kiego,
przede
wszystk m jednak wydano
vm .razem kategoryczny z1kaz
,-tartow przez najbl' zsze m!e 'ac
ź do odwołania . Kiero'''l'nlc-

zy e sp oatacja?
hul

Po pow:oc e Arvida6 .łbonl
wy!adowal prosto w
klini:e,
gdz :e lekarze po zbadan.u 9o'ydal. zakaz wv ę:>ow przez co
najmntej dwa miMiące I znó
trenerzy. tym razem .. 2alf:irin"
zlekceważy li diagnoz.ę. liga sit:
kończ",ła, trzeba było walC7.Yć
o utrzymanie l)l'tułu mlstrzowsl<:el:o Dziwili si,! tylko w:dzo-

t ..... o ~I bu znowu
łowalo ap.:\:lwac do zawodn ka o ratowan:e
ono:u drużyny. tym
razem
jednak nIe m.ał on już s'ł wał
-a kont rencji
czyć z bólem
p :aso;"'E;j przyzn ał. że ma umi l' aż do odzyskan:a pełnej
':lrawno'''i nie wntęoować. bez
wz&! du na sytuacjt: klubu .. ZalIeiI" " Kowno ... Lekarze natomii!Bt nie w'!'po iedzieli się na
temat szaM Sabon1sa na pC'wrot
do sportu zdaniem ordvna-

Grand Prix dla R. Mes nera f
P ary&' K iąię "onako Kainier wręczył w io kiem u a lpi:ldobywc w zystki: h o mioly~ięcznik6w, R ~lnho l do
wi Mes nerowi Gran d Prix A k ademii ·port u.
AF - AP

niście,

Co

sportowcy?

Martiny
zie&i Ć lat temu, dwudz' stoletnia :'<lart.na
'avralilova była tłustawą, . .L,'kko
Dn4'~"':''1lretą'' jak mówili jE'j
koledzy i kolC'Żanki - mlodą o obą i choć w 5wi lowym t nliC'
jui 1aczynała się l'czyf. dal ko
było j j do miana królowej kort6w z lal osiemdzie!;iątvch . W
~nym z wyw iadów.
udz,donych francu klej duennLkarcc z
okazji p:erwsz go zwycic: twa
wi.elk zIemowego powiedziala.
że jedną z jej najgroźniejszv('h
prz.eciwniczek i
... nadwaga .
K 'lka lal ternu narzuciła sobie
astr reżim d7 tetycznv. ale choć
wagi jej \'''''ło. f=my ni prZybywało .
Oop:ero cudowna
jak twierw
dieta, którą
stoouje od newIlCgo czasu. Ir-~
wiła. że '-two jej zachować focrrl4: i kondycję oraz
mukła,
z.erabn~ syiwelkt:.

D

SNIADANlE (9 rano) - jogurt
owocowy. d~ f i liżank i słodro
Dych kornflejków z lOkiem owocow~·m ' uklsnka wody mine-

r lnei. Prl...!'<1 lunchcIII '" VplJa
jeszC'ze . zklank,! koktajlI! "W (1wej!(',
LU;-';CH (po pollldn'u)
o;-zpinakowa 7. tortpll'nl
kalki pi12v
POOWIECZOR~:K

~UP.1

dwa

(l;LMl)-

porcja makaronu 7. szynk., parmel'anem i {a:;olkil.

II,

KOLAC,J. \
{21 O I
7.11pa l' lartCi!o. 7..:elone-~', ~r0S7.
oraz jaja sadzone z erzvbam .

Ponadto w ('i4łl:u dnia wypija
jeszcze. jak tvlkA> me na to

ocho~, napój
pół na pół z

skłndający

si~

oków owocowych
i wody m ineralnej.
Dodajm... . że Martina

jak wiemy, duło e r a ,
trenuje: l!imna.stvKa
I
ci~żary to jej codzil!flna porcja
ćwicz!:tl O tvm teL truba pa-

tego.
llporo

że

. li lać.

(o..)

tor
kliniki nicwyklu('zona
je t nawet półroczna lub rOC7.na
przf>rwa
treninca h
ak lo .t: st lo, t ezoło
wy .portowlec ZSRR l.O:> ł
w imię dobra klubu "zajeid :>ny~ przez trenerów i działaczy doskonale świadomych t ,go co robią? Gdzie była org'\n!ucJa kOm&Omolska, co rob~1i '!dz:owie. którzy pozwalał. grać
zawodnikowi w
bandażu?
pytają
dzi nnikarze radzie('cy.
I5tn.eje przecież kontrola lekar ka pned me, zami ligo .~'
mi. a
informacja
o zakaz'e
gry w"1anvm przez klinik~ n.e
była bvnajmn ej taj mn:cą .
W ostatn.m czas'e w,ele mo·.... :się o reformach VI sy ·lcm.e
radzieck iego sportu, Dostulowano ..... iekS?a kontrolę
klubów.
nierzadko oskarżanych o samowolę i rDkt ·.\'an'e 'zawodn'ków
jak swej prywatnej wlasności.
Spraw
Arvidasa Sabon,sa
z
całą ~wno.ścla pnvs-p'eszv proce zm'an kibice raoz:ecC\'
nee żvczą
bie dowiedzieć s:<:
pewnego dnia. że Siergiej Rublu skakał w gorsecie za~dzonY
na rozb'eg przez: trenera .....Zaw01n ikó w n Ie można ek ol'13to'ać należ... traktować ich j"k
podooiecznych" - te slowa nadly równin na konferencji prasowej w Kownie.

ło
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(W .Z.)

lon Do lon .i wy"rał
k To<.hihiko St"lto
w
czasif' 2 :11.49. W konkurencji
kobiet uajsz) bu była Porlu"alk" Ros a ~to\a .
eko triumf~wał jui
w tej imprt"~ie
w
1!!81 r.
91

łar

Japończ)

Na zdjO:c;u:
na m~c · c.

T~h ihiko

CAF -

S ek.
AP

NU MER 89

STRONA 1

Sześćdziesiąt

lat

-C-__rz

później

z
Pi~'rwszy był Charles Au~ustus Lindhergh. Sześćdz iesiąt lat temu, 20 i 21 maja 1927 r. ten amerykański pilot dokonał wyczynu,
o którym mówił caly świat. Przeleciał na maiym
samolocie
(wówczas zresztą istniały tylko małe samoloty) z Nowego Jorku
do Paryża. Lindhergh nie zdawał sobie sprawy z tego, ze zapocząt
kował całą epokę ,,skoków" przez Atlantyk, stał się prekursorem
swojego rodzaju "kopalnictwa złota na niebie".

S

amoloty
kunastu

stały

się

od kil-

lat głównym
środkiem transportu pasażerskiego między Europą, Afryką, Azją
a Ameryką.
Tylko
nad póŁnocnym
Atlantykiem
przelatuje rocznie 89 i pół t ysiaca samolotów. Każdego dnia
245 maszyn z różnymi znakam~
ciągnie
podniebnymi szlakami
przewożąc ponad 49 tysięcy pajuż

Fot. "PresspoI"

Recepta

o

na

urodę

Urodzitvi,. urokliwi...

niektórych kobietach trud·
no powiedzieć, że są
piękne jednak ich osobowość, barwa głosu, tajemnicze usposobienie powodują, źe
sq obiektem zachwytu pożąda
nym w każdym
towarzystwie.
Rzadko są to "skończone p ięk
ności", częściej osoby, u
których zalety fizyczne idą w parze z ogromnymi, cenionymi walorami duchowymi.
Radosne usposobienie, szcze·
ry charakter, inteligencjo, życz
liwość i bez interes owność slcladają się no urok osobisty kobiet, którym natura nie afero·
wo/a być moie urody gwiaz d
łilmowych, lecz da/a niepowta·
rzolny wdzięk . W oiniejszy
od
nieskozitalnej budowy i doskona/ości rysów tworzy jest w/osny Styl odpowiedni do powierzchowności. Z taką samą troskliwością jak cialo należy
pielęgnować
umysl i cha rakter.
Poznan ie swoich zalet i wad
zarówno fizycznych i duchowych
pozwoli poprzez zabiegi kosmeo
tyczne poprawić urodę, O przez
trening charakteru skorygować
to co niepożądane i utrudn iające wspólżycie z otoczeniem.
Czy wdzięku maino się
nau·
czyć? Szkoły dobrego zachowania nie są nowością. Od
lat
istnieje no Zachodzie wiele agencji uczących dziewczęta ;ok
się poruszać, siadać, mówić, ale
również zachowania no ulicy, w
sklepie, domu czy no przyjęciu.
No zajęciach
mlode kobiety
poznają tajemnice walca
wiedeńsk ieg o, ole również dykcji i

Wios~nno-Ietnia moda...

_.z

praskiego
instytutu
mody UBOK
(Czeehosłowa ,ja).
CAF-CTK

wzomic!wa i
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sovoir·vivre'u. Istotne jest zarówno, oby młoda damo wiedz iała co ma jeść, żeby zachować zgrabną sylwetkę, jak też
o czym rozmawiać z podejmowanymi u siebie gośćmi.
Od niedawno agencja kszto/cąca hostessy dziala w Warszawie. Dziewczęta przy okazji
sztuki makijażu, uczesania, ladnego, harmonijnego poruszanio
s ię uczą się przezwyciężać w/asne kompleksy, poczucie mniejszej wartości. Wiedza zdobyta
na kursie pozwala na usunię
cie takich zahamowań, pomaga
przezwyc iężać
niepowodzenia,
uwierzyć we własne si/y. Choć
nie/alwo to jednak mozna nau·
czyć się jak stać się osobą lubioną,

pOciqgającą,

interesują·

cą .

Warto kierowac s ię w ży
ciu zasadami, które zyskują
nam sympatię i szacunek 0/0czenia. Bo uroda przemija, a
ur.ok pozostaje przez
wiele,
wIe/e lat.
IWONA KOŁODZIEJ

sa~rów na dobę. Linie lotnicze,
utrzymujące stałe
połączenia,
przyznają się do ok. 18 milionów
pasażerów rocznie . Jeśli do tego dodać przewozy czarterowe
- ok. W milionów Łudzi przelatuje każdego roku nad oceanem dzielącym kQntynenty.

Co to wszystko ma wspólnego
z kopaniem zło\a? Bardzo wiele. Wystarczy tę liczbę pasaże
rów przemnożyć przez cenę biletu lotniczego. Srednio wynosi ona ok. 500 dolarów. Suma
jaką daje to mnożenie wyznaczą rozmiary biznesu,
o który
zajadle walczą wszystkie kompanie lotnicze. Walka jest niemiłosierna właśnie dlatego, że
chodzi o duże pieniądze. Rezultatem zmagań jest coraz doskonalsza technika obsługi transatlantyckich
linii
lotniczych.
Lindbergh potrzebował 33 i pół
godziny. żeby pokonać dystans.
Wielkie samoloty ponaddźwięko
we pokonują trasę w nieco wię
cej niż 3 i pół godziny. Trochę
dłużej podróżują
wielkie .,powietrzne Łodzie" mające,
jak
statki, górny i dolny
pokład.
kuszące pasażerów dobrym jadłem i napitkiem oraz kinem
na pokładzie.
Walka o panowanie na transatlantyckich powietrznych trasacb jest w pewien sposób korzystna dla pasażerów. Rośnie i
komfort lotu, i zniżają się ceny.
Obniżka taryf jest
wprawdzie
niemożliwa bez naruszania mię
dzynarodowycb porozumień. ale
przewoźnicy radzą sobie wymyślając coraz to nowe ulgi.
Na
liniach kanadyjskich występuje
np. aż 17 różnych taryf. Komuś.
kto wybiera
najtańszy bilet
kompania
lotnicza
wyznacz~
dz'eń 1 godzinę powrotu.
Jeszcze niedawno wśród przewoźników powietrznych nad Atlantykiem królowały zachodnioeuropejskie towarzystwa. Ost3t-

Czy pomoże nowy szef?
Jak o niektórych osobach mówi ię - czlowiek o stu twaru~h, t~k. o naJwi5kj~ym bry~yjskim koncernie samochodowym
mozna stD..lało pOWledzlec fuma o wielu nazwaeh. W roku
195: . po połączeniu się firm A ustin ; Rover przy jęła nazwę BMC
IBr.ltls.h Motor Company), po pnyłączeniu firmy Jaguar nazwę
UIllemeno na B1\IH (British Motor Holding). W roku 1575 koncern
p:~e~i.anowano na BLM (British Leyland Motors), a trzy lata
p znll~J na BL (British Leyland).

R

ok temu i ta nazwa tei
już nie wystarczała,
koncern powrócił do nazwy
starej firmy - Rover Group
r'LC. Według ocen facbowców
od marketingu skrót BL nie
sprawdzi! się na rynku. Tym
bardziej że dotychczasowe nazwy przedstawiały upadek całego bryty jski ~go przemysłu samOChodowego. mimo iż niektóre jego części składowe nadal
miały się doskonale. To właś
nie. te cu,:ści zaczęły s:ę odrywac od BL -- Jaguar stał się
samodzielna firmą. a Austin
zaczął współpracować z japoń
ską Hondą i stale wymykał się
kontroli koncernu. O Roverze
także zacu,:to mówić
jako o
kandydacie do oderwania się,
co spowodowałoby
całkowity
rozpad spółki.
I w takim momencie przyszedł nowy szef Graham Day.
Pięćdziesięcioczteroletni
prawnik. pochodzący z Kanady roz,poczynał
pracę w botelarsko- turystycznej tirmie Canadian
Pacific. Później zostal dyrektorem
handlowym
angielskich
s~oczni Cammel Liard i wyraź
me spowodował polepszenie ich
sytuaCji finansowej. Po czteroletniej pracy na uniwersytecie
był przez krótki"'8Zas dyrektorem spółki Dome Petroleum. a
nal!tc:pnie brytyjskich &toczni
panstwowych.

Nowy szef ma swój własny
program uzdrowienia koncernu
Rover Group PLC. Głównym
zadaniem jest przede wszystkim
poprawienie sprzedaży samochodó.w na wewnętrznym brytyjskim rynku.
W
z.achowaniu
płynnej produkcji, czego nie ukrywa mają mu pomóc ostr~ ustawyantyzwiązkowe i ant ystrajkowe rządu pani ~'Iargaret
Thatcher.
Pewne sukcesy Day już osiąg 
nął. Na europejskim rynku samochodowym zanotował pewienprzyrost
sprzro3Ży.
Wrolug
Daya. eksport ma się stać dla
firmy kamieniem
węgielnym
przyszłości. Dużą w tym rolę
m.a odegrać "rover 800" samochód średniej klasy, ~$pÓlny
produkt Rovera i Hondy. Jeśli
chodzi o prowadzenie i trzymanie się drogi, niektórzy uważa
ją. że obecnie nie ma od n iego
lepszego. Day spodziewa się, że
powodzenie będzie miał także
dostawczy .. freight rover". A
takie znane wozy
terenowe
"land rover" i .,:range rove-r"
sprzroawane są lepiej niż do
niedawna.
O dotychcz.asowych stratach
w wysokości blisko WO milionów funtów Day nie cłn:~ sły
szeć. jego działalność
ma się
sprawdzić w przyszłości.
("Pre pol")

:Zyjący w latach 1194-1258, ~~yder.y k n był ~czątkowo kr~lem
Niemiec potem wł;ldcą Sycylll, krolem Jerozohmy, a od 1229 r.
panowai jako cesarz rzymski. Była to postać barwna i kontrower~
syjna. Sprawny administrator, opiekun n~uki i sztuki, zało
życiel pierwszego w Europie państwowego uUlwers~t~tu. Al~ eesarz nie ogranicnał się do samego mecenatu nad ludzml naukI, podejmując na ·własną rękę róznego rodzaju badania.

nio tracą one pole na rzecz kompanii z USA.
Tam następuje
zresztą koncentracja. Z 270 towarzystw lotniczych. istniejących
do niedawna w USA, przeżyło
konkurencję około setki. Ale i
te nie z.awsze mogą sie dopchać
do przewozów transatlantyckich.
Tutaj królują Pan-Am, TVA. Te
firmy stać na coraz doskonalsze
i coraz szybsze samoloty, One
więc

"kopią"

najwięcej

Sokoły

ryderyka II interesowało
np. zagadnienie, czy lepiej trawi człowiek ciężko
pracujący. czy prov.'adzący gnuś
ny tryb życia. W tym celu polecił
obficie nakarmić dwóch
ludzi. Jednemu nakazał ułożyć
się do snu, a drugiemu zaserwował ciężki wysiłek fizyczny. Po
kilku godzinach ce~arz wydał
rozkaz, aby obu mężczyz.nom roz-

F

złota

ponad chmurami pokrywający
mi często Atlantyk:.
Samoloty wyparły z komunikacji pasażerskiej między kontynentami wielkie i luksusowe
statki. Powoli stają się one tylko wspomnieniami minionej epoki. "Queen Mary", .,Queen Elizabeth". "Normandie", "Achille Lauro", a i nasz "Stefan Batory", nie mogą konkurować z
samolotami w świecie pośpie
chu. Zwycięża z nimi swoista
podniebna autostrada.
Jak się to wszystko ma do
wyczynu L indbergha? Jednopła
towy aeroplan, na którym przeleciał
Atlantyk, nazywał
się
"Duch Saint Luis". Jego następ
cy na nadatlantyckiej trasie n ie
wierzą w duchy. Wierzą tylko
wpieniadze.
TERESA 'CEBRZYNSKA
(KAR)

-

okłosie

13 lat pracy kosztowało
Roberta Audiberta z miejscowości Mons we Francji
wykonanie . z,..
zapałek
modelu żaglowca z czasów
króla Ludwika XIV.

CAF -

z AIDS.
wodowa-ło

Reuter

•

na etacIe

użyny, zn~ne od pi~ćd zies~ęcili lat lotnisko cywilne w Pradze, obeCnIe dla kazdego.]eSt symbo~em nowoczesności: roz. . ległe pas~startowe, potęzne samoloty, coraz powszechniejsze
uzycle :le~tro~lkl. Mało kto Wie, że wśród personelu tego .lotniska z~alduJC. Si ę grupa ludZI, która ze współczesną techniką nie
~a mc ws~?lnego. Przeciwnie ich ~wód ma kilkanaście wiekow tradyc}l. Mowa tu o ośmiu sokolnikacb na czele z inż. Janem
Markiem, też sokolnikiem z zamiłowania, a agronomem z zawodu.

z Indii wydalono
sttlde,nt,ów afrykańskich
1 &1_,." n
wirus
P:!"'1Pb,ov~i~71r,n""VTn badaniom
studenta sPD-

Sok~lnicy a racz~j ich podopieczne sokOły - chronią lotnisko
Ruz~nach ~n~d Je~ną. z pla~ wS)lółczesnego ICllnictwa, jaką
s~ ptakI Płak, .DJe bOJą S!ę bOWIem nawet największych samoletow, a by.towarue ~a lot~ku .ma dla nich wiele zalet. Ruległe
ter.eny ~aJą po~zu~,~ b~zpleczenstwa. Czym się żywią? W eiepłe
d!l' . mas~wo P9JaWlaJą SIę obok betonowych pasów startoW)'ch np.
dzd~owmee. Pełno ~u .9wadów , ieb. la"'!. Ale ptaki stać się mo-

w

w sŁocwi Adria-Port
. "Pływająca fabry.,Micoperii ,000".
będzie w październiku
wyniesie 460 mi. Jego uodstawo we
87 metrów szerokoś
metrów wysokości.
okręt będzie znacz,...
od najszerszego na
pływającego lotdwukrotnie Wyższy
katedry w Mediolatakich wielkich rozstalek budowany jest
dokach, w dwóch oczęściach. które będą
już na wodzie. Jego
przewidziano na 20 lat,

dla bezpleczenstwa lotów.
Zderzenie
niego śmi~re, ale dla samolotu groźna

awarIa lub katastrofa.
W Ruży~ach .w ciągu ostat~ich pięciu lat praktycznie zlikwido:wano D1ebezpleczenstwo takich awaru, gdyż liczbę ptaków bytUląCyc.h na tym lotnisku udaŁo się =iejszyć o przeszło 90 proc.
Stało .SIę tak ~łaśDle dzięki pracy ekipy ptaszników iDŹ. J. Marka.
Od P lę~lU la~ po zielonYCh rozległych błomach Rużyn codziennie
spaceru~e dwoch ludzi z sokolami na ramionacb.
Stały sie one
prawdzl.wym postrachem swoich Iatają<:ycb współbraci. Dzięki te~u R~yny m~ją opinię jednego z nieliczny,lotnisk na świe
c~e, ktore roz.wlązało
.ptasi problem". Kierownictwo
lotniska
glgat;ta . budUje 'iOkolnlkom tzw centrum biologiczne, w którym
spec~~~D1e będą hodowane drap;eżne ptaki, po to, żeby później
prze.J5c na etat Czechosłowackich Linii Lotniczych.

3,5

węzła.

MAREK JURKOWICZ (KARl

(Ossl

'v.

ostatnieh dniach 1986 r.
w Hondurasie: w czterech domach w mieście San-Pedro-Sula
policja odkryła l3 dzieci w róż
nym wieku, trzymanych w odo obnieniu i ukryeiu. Aresztowani właścieiele domów przyznali, że dzieci te - kupione lub
vvykra.dzione
przeznaczone
były do transportu do Stanów
Zjednoczonych, w których miały być sprzedane pe 18 tys. dolarów za ~łowę.
W kilka tnodni później minister opieki społecznej poc1czas
konferencji prasowej przyznał,
ze władze rz~dowe dowiedziały
się o istnieniu tzw. charytatywnych domów wychowawczych,
do których przyjmuje się dzieei eierpi~ee na r'iDe schorzenia
ezy obarczone wadami fizycznymi. Dzieci otnymnjlł te
prawtla - CHlpowiednią opiek4t,
po czym sprzedaje się je tajnym prywatnym laboratoriom
amerykańskim. Kolejne
penetracje policyjne
doprowadziły
do ustalenia faktów adopcji, na
zlecenie z USA, dzieci przeznaczonych na wywóz za t:ranieę.
skandał wybuchł

Tak oto rzekomo
na

tkiałalność

siała

charytaływ

się

krywką dla nielndzkiej,
stępczej działalności.

przyprze-

Kolejnym etapem skandalu
stała się w lutym br. Gwatema-

Serca i oc
la.

W

południowej

stoJiey

csęśei

JeJ

odnaleziono .,schronisko
w którym kilkanaś
cie noworodków "troskliwie"
przygotowywano do wywózki
do USA
Kiedy poczęto zestawiae pewne znane i odkrywać nie znane czy przemilf:7.ane dotąd fakty okazało się, źe jnź w czasie
dziecięce".

protesty i demonstracje, których organizatorzy w
tak selektywnym wybieraniU
domniemanych ofiar upatrywali objawy rasirLmu.
Podobnie rzecz ma się w Belgii. gdzie obowiązkowym dokumentem umożliwiającym podjęcie studiów jest wynik testu
krwi. Sprawa dotyczy przroe
wszystkim stupent6w z Zairu,
kraju b~dącego iednym z głów
nych ognisk tej choroby. Bruksela ma autentycwe powody do
obaw. Na 207 belgijskich przypadków AIDS ponad polowa
dotyczy czarnoskórych mies~:
kańców byłej belgijskiej kolonu.
AIDS nie boi się kordonów
sanitarnych. Arabia Saudyj sk 31'
kra.j o niemal hermetyozme
zamkniętych
granicach. wprowadził
ostatnio
przymusowe
t esty krwi dla wszystkich c~
dzoziemskich robotnJ.k6w. MImo takich środkbw ostrożności .
szwajcarscy i f rancuscy lekar~ł!
przyznali, iż kilku obywateli
pustynnego królestwa pr:ze~Y
wa na leczeniu w europejskIch
klinikach
(Omnlpres~)

•

zlecI
Hoi

płatać

konać

brzuchy, po to, by przektóry lepiej strawił

się,

obiad.

Cesarz-na ukowiec interesował
się również lingwistyką· Kazał
zebrać

kilka niemowląt wraz z
matkami, którym nie wolno b~
ło odzywać się do dzieci. chocby słowem. Straż ściśle przestrzegała

spełn.ienia

rozk~zu.

Frydocyk II przez kilka miesięcy
czekał cierpliwie i z zaciekawieniem, czy maluchy odcięte od
dźwięków
ludzkiej mowy zaczną mówić po hebrajsku, grecku. łacinie czy też mową ojczystą rodziców. Monarcha nie
doczekał spodziewalllych
reZ'llltatów ...
Warto jednak przypomnieć. że
Dante nie mial słów uwania dla
Fryderyką II za te właśnie badania!
Panujący pogląd, że po śmiec _
ci dusza u-Iatuje do nieba. jako
przezroczysta krysztal9wa kula,
lub pod J)O&tar:- małego dziecka skusił niezłomnego cesarza-badacza do kolejnego eksperymentu. W tym celu --leci! umieścić w opieczętowanej barył_
ce człowieka. Kiedy hermetycznie zamkniętą beczulkę
0twarto po kilku dniach. nastą
piło rozcz.arowanie Nie
waleziono szykującej się do lot.u duszyczki, a tylko martwe ciało.
Doświadczenie to jak podają
kroniki - utwierdziło Frydecyka II w niewierze w ż:l.~iE poza_
erobowe.
(Osa)

Chcecie to palcie, ale ...
Dzieci w wieku szkolnym. które tylko część dnia spędzają z
palącymi rodzicami naraione SlPt
na dawkę dymu odpGwiadają~
Sł papierosom rocznie.
•
Dzieci matek palaczek mal~
zW)'kle takie kłopoty z oddychaniem trudności w nauce. a czę
stotliwość ich nal:łej śmierei w
dziec iństwi e wzrasta o 58 proc.
I ~dzie tu odpowiedzialność za
potomstwo? .

handel
dzieemi. W Stanach
Zjednoczonych powstała szeroko
jui dziś rozbudowana sieć przestępczych organizacji podziemzorientowanych przede
ł:tjemniezych
zmknięc nyeh,
z punktów udzielających wszystkich na handel dziećmi z
południowoameryk.ań
pomocy poszkodowa- krajów
one porywane pnez skich. Dzieci te przeznaczone SĄ
grnpy działa.jace na na dokonywane z zimną krwią
uśmiercanie, a ich oczy i orgazleceniodawców z USA.
oy
wewnętrzne
przede
w zystkim serea i
nerkipne=aczone ą do przy&"otowywania preparatów
medyezno-farmaceutycznych
f:7.y
(w
przypadku serca
nerek) ae
przenezepów.
Ostatnio
ido~'l
licznych
porwań dzieci stał Się Salwador.
W s40licy tego kraju San
Salvador mialy miejsca licnse
porwania 4bieci: wydzierano je
w biały dzień na ulicy z ~k
matek, Charakterystyczne dla
stanowiska USA i nie wyDnItające komentarzy było _wiadrezuUacie infermaeji ozy- ezenie aUaehe prasewelto ambaw Salwadorze. inbyeh pne-:I polieje pOSZe'.le- sady US
~o yeh baj'w. przez dzienni- gowanelt o na temat tego ~~
ludzkie,;o
procederu.
OznajmiJ
k xy
a prasy hiszpańskiej,
" Wiemy, ie takie
fakty
fr cuskiej, S:lwetbkid,
przez on:
mają miejsce. ale w najlepszym
or anizae,ię
Międzynarodowet;"o
razie jest to problem dotye-ząey
C rwoner;o Krzyta oraz II ino" .
n. h źródeł, ekazało s~, ie A- rządu salwador<;kielt
STANISłAW KONIC
tl1 ryka Łaeińska zajmuje
na
(KAR)
świecie I miejsce. iri1i iebie o
katastrofy w Armero
(wielka powódi w
wybuchn wulkanu) w
y:
zdarzyły się liczn~

Ofiary tajnych laboratoriów USA

AIDS

wladze miejskie Paryża wydały dekret nakazumiasta wszystkim obcym, głównie cudzoziempodyktowały względy epidemiologistrach przed kiłą. chorobą, na którą nie znaDo tego panicznego zarządzenia z XV
porównać niektóre dzisiejsze decyzje doh'czą-

Na zdjęciu: Robert Audibert ze swym żaglowcem.

R

gą IStotnym zagrezemem
ptak~ z sa.molotem to dla

etat r
- Robot! Kto by to pomyślał! - jękną! Di Solv;o do Fob- guesa.
Ten pok ręcił gklwq z niedowierzaniem,
- Jak oni magij wykombinować coś tak;-ego? W ierzy ć s i ę nie
chce!
Stefani przykląkł i przyj rzał slię ciekawie temu, co leioło na
podłodze.

Strzępy nadpalonego ubrania odsło.n i ły stalowq konstrukcję w
kształcie szkieletu ludrkiego. Stawy rąk i nóg zastąp iono metalo·
wymi płytkam i , mocno naol iwłÓnymi, żeby zmn i ejszyć torcie. Rói·
nej grubości metolowe pręty pełniły rolę kości długich. Puste mi~j
Ka wypełniała gąbczasto mosa ze sztu"znego tworzywo. Wystawał
z niej kawałek bakelitu.
Stefani rozsunął strzępy kurtki.
Fantastyczne!
W miejscu, w którym człowiek mo serce, ~kwiło moło boteryjka, może dwunastow01towa, od której odchodz i ły druty, b iegnące
dalej wzdłuż cołej metolowej konstrukcji. Po drug iej stronie klatki
p iersiowej był ukryty mognetofon, połączony z mi'krofonem, umieszczonym w okolicy go rdła.
M iędz y bateryjką o magnetofonem znajdował się mechanizm ze·
garowy, połączony z miec hem, takim, jokich używono dawniej w
kuźniach tylko że ten był wielkości dużej pop ielniczki reklamowej.
Sztuczno b roda spali/o się, ta.Jc zresztą jak w/osy i masko. Stefani pomyślał, że włosy I brodo musiały być zrobione ze sz1ucznego włókno, skoro tok szybko spłonęły.
Czaszko, zrobiono z d rewno, było teraz lekko nadpalono. W
miejscu oczu miało dwie duże dziury.
Stefani zrzucił kape-lusz, zakrywający górną część czaszki roboto. Zostało tom jeszcze pare kępek wlosów, przyklejonych do
czaszki.
Ostrożn ie sięgnął palcami do otworu w górnej części CZCtszki i
wyłuskał wciśnięty tom aparat.
P%żył go przed sobq i przyjrzał mu się zdziwiony. Z aparatu
zwisały nadpalone kabelki. Część aparatu stonowiła kamero dł Jgości około p 'ętnastu centymetrów, szerokości siedmiu, wysokości
najwyżej dwóch. Wystawały I niej dwa obiektywy, wielkością od·
powiadające oczodołom czaszki.
Stefani podn'ósl oporot do oczu, żeby mu się bl :ż.ej. p rzyjrze.ć.
Zorientował sie, że ta jest odbiornik radiowy, spełniający takIe
funkcję przekaźn iko. Kon:kiem Stefanieg o byla włośnie elektroniko:
Oczywiście, jego wiadomości z zakresu elektroniki
były raczej
skromne, ole wystarczające, żeby mógł ok reślić rodzoj urządzenia.
Odłożył aparat no rok i zamyśłił się·
..
Był to więc odbiornik l przekainikiem. A gdzie był nadaJnik?
A do czego służyła kamero? Rozejrzał się po pokoju. Dwa metry
dalej koło pistoletu leż%
molo, czarno skrzynko, która musiało
spość ze stołu razem l bronią, kiedy robot przechylił się i spadł l
krzesło. Podniósł tę skrzynkę i dokładniej obejrztJl.
Przekaźn ik.

•

Francesca Billon
istoria nie tuzinkowa: aż 16
godzin szalała
40- letnia
Francesca Hilton w swoim
mieszkaniu w Ho!Iywood. Tłukła
szyby. podpalała dywany. pobiła

H

domowq gosposię, a
siłowała rzucić się

na kon iec upod samochód. Jest to na Tazie ostatnia
część smutnego rozdziału z życia

potomkini nieży;qcego ;uż króla
hotelarzy - ConTada Hiltll'7la i
znane; gwiazdy HOllywood. 68-letniej Zay Zsy Gabor.
Aktorka ta, jak wiadomo, jest
z pochodzenia Węgierkq, kazała
umieścić córkę - owoc małżeń
stwa
2
najbogatszym niegdyś

człowiekiem w USA w oddziale psychiatrycznym ,.enomowanego szpitala Cedan Sinai, aby definityumie sko{lCzyć z ;e;
osobliwym. tTybem życia.
Francesca "igdy nie pracowlł

la, ale kochala
słodkie
życie
ŚWiatowej stOlicy kina. pozoU!ala na~ przed ~amerami, niszczyła psychicznie swoich mężów,
nie ,.ozstawała się z kieliszkiem.
stale sięgała również po ŚTodki

odchudza:iqce,

ponieważ

ważyła

180 funtów (ponad 80 kg). Wiodąc
tak niezwykly żywot. ostatec=nie
pozbyła sie zbędnych 30 kilo . ale
fJTZy okazji straciła także kon-

http://sbc.wbp.kielce.pl

t roI ę mld so bq ...

Nagle zrozumiał.
lebeou mu mówił, że w pokoju strożników znalazł oparat na·
dawczo-odbiorczy.
.
Tam ten bandyto, który popełnił samobójStwo (czemu. u licho. to
zrobił; czyżby pojawił się jakiś nowy rodzaj gangsterów, poświę
cających własne życie dla zapewnien'a bezpieczeństwo swoim ku-n·
plom?) posługiwał się tym aparatem i to on wydawał rozkazy ro·
botowi za poś rednictwem przekaźnika
Kamera umieszczono w oczodołach "czoszki" rejestrowało to, ':0
odczytało z ekranu przekoźn'ka t przekazywało odb'ornikowi, któ '
ry z kołei uruchomiał magnetofon i może też, ole to trzeba by·
ła leszcze sprawdzić, mechanizm zegarowy Musiał też
slerow-:lć
poruszen'ami roboto. takimi iak zg'nanie rąk i nóg. o może te?
chodzenie ' s'adanie. Przec'wc'eżar wystający z "adpalonych ~o·
wołków gąbki zapewn'oł robatowi równowage· A wszystko to by·
ła podłqczone do bater:i um'eszczonej w miejscu serca.
Pomysłowe!
.
.
Stefoni, mimo woli, nabrał szacunku dla tych bandyto,"" kto zy
potrafili skonstruować tok'e pomysłowe urządzen'e p.o ~o tylko. abv
wmówić porcji. że jeden z 'nich s'edz; w t(m pokOJU I trzyma .w·
kłodntków no muszce.
Nojdziwnrejsze było iednak to, że żaden z trzech zokładn'ków
nic::zeąo nie podejrzewał. choć byl: tu zamknięci przez cztery g.,.
dziny!
.
.
Wstał ; moch'naln'e otrzepał sobe spodnie, po czym cxlwróc,1
się do tych jeńców, już uwołnionych przez Lebeau.
Wi dząc, jak byli wystraszeni , powstrzymał kilko
mocniejszych
słów, iakie pchały mu się no u~to.
.
.
., .
_ A więc - poY~iedział - ntczeg o Ole podeJrI.ewaltscle?
Wskazał palcem meto łowy szkielet łeżący no podłodze.
Remy Cozoyrac przełkną! ślinę i przetarł sob:e oczy.
_ Coś tCtkiego! - wyjqka!.
Nie wierzył własnym oczom.
_ Ale on mówił! - krzyknął.
Kilko razy wydawoł nom po'~ceniol
Stefani uśm;echnql s'ę szyderczo.
- To by! magn~ofon. Chwyc'ł Cazoyroca za rekę i pfzyciqgnqł go bliżej roboto.
- Tu. widzi pon? Tu jesi magnetofon z nogranq taśmą·
.
To jednak musiało być dobrze zsynchronizowane w czas!e!
pomyśla! Stefanio
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Literackie debiuty ucznlo'w

"Świot uczynić epsz
"Tak bardzo chcialabym mieć w ręce róźdźkę czaroby świat uczynić lepszym, by wszyscy ludzie
byli dla siebie dobrzy, kochali się i szanowali".

dziejską,

Ania
Stę·
uczennico
klasy
SP nr 30 w swoJeJ pro·
C) pt. "Ja ba.jki tok lubię 0gromnie". Jej wypowiedź było
jedną z 300 nadesianych no
konkurs
literacki
kieleckiego
MŁODZIEŻOWEGO '
DOMU
KULTURY i fedną z zokwa lifi.
kowanych przez jury do wydrukowania w jedniodniówce or·
tystycŁnej "Mlodzi idą" Pismo
to mane jest młodym ludztom
woj. kieleckiego, którzy la jed.
no l głównych swoich zoi·nteresowań uwo.ia1Q pisonie. Powstało w roku 1931 jako g.ozetłca
G ;mnaz jum S. teromskiego pt.
"Echo Szkolne". W rok póiniej
zmieniło nazwę na "Młodzi idą",
Przed II wojną było jednym z
trzech istniejących w Kiekach
s1kolnych pism. Oprócz nieQo w
G imnazłum Matemotyczno-Przyradniczym im, Sniadedcieg<> Ukozywoły
się. podobnie
jo.k
dzi$lioj. "liści~nie". Swoją qozelę mioło takie . Grmnozjum
Kurii Biskupiej.
Do wrześnio 1939 r. ukoIola
się 30 wydań "Młodzi idą", mimo przynoszenia każdorazowo
deficytu w wysokości 500 zł. W
ówczesnych r-eoli<Jch ekonomicz.
nych toki-e straty rówooły się
kilkumiesięcznej pensji.
Zrzeszenie Rodzicielsk ie (odpowiednik dzisiejszego komitetu), nie
było w stanie pokryć wszystkich kosztów pubU,kowanio pismo, które sprzedawano po 1 zł
Z<J sztukę. Dla podreperowania
budżetu pojawiło się więc stało kolumna, w której zamieszczali płatne ogłoszenia właści
Ciele sklepów i firm. Jedną ze
ak

T

napisało

pień,

Janusz Klo:>inski w IUmie "Komedianci z wczorajszej ulicy".

KINO

Niepotrzebni komedianci
jest taka - jeśli
film zdobywa ogromne powodzenie u publiczności i przynosi krociowe zyski
producentowi, to ten stara się
szybko zrealizować jego ciąg
dalszy chcąc następnym filmem
zdyskontować
suk.::es
pierwszego Tak było ze "Szczę
kami"
"Ojcem
chrzestnym" .
"Borsalino" a u nas z "Vabankiem" ..Samymi swoimi", "Akademią pana Kleksa" . W wielu kinematografiach takie "cią 
gi dalsze" są czymś naturalnym
i uzasadnionym zapotrzebowaniem publiczności i zyskami z
wpływów kasowych.
asada

Z

jak.ś

Nie zdarzyło się jednak, by
gdziekolwiek kontynuowano opowieść filmową ,
która poniosła
frekwencyjną
i kasową
klapę,
która
nie
wzbudziła
większego zainteresowania
publiczności. Na taki luksus
nie
zdobyłby się
żaden
producent
zachodni, ale okazuje się, że
stać
na
to
kinematografię· ..
polską, której
twórcy od lat
biadolą na szczupłość
środków
finansowych, złe wyposażenie
wytwórni, brak taśmy najlepszego gatunku itp. Srodowisko
filmowców domaga się coraz
większych dotacji od państwa, a
jednocześnie
miliony wyrzuca
"w błoto" produkując buble ekranowe. których nikt· nie chce
oglądać. Kolejnym
przykładem
takiego postępowania jest mm
Janusza Kidawy "Komedianei s
wczoraj~zej

ulicy". •

Przed s'edmiu l!ity zreali~o
on film .,Grzeszny żywot
Franciszka Buły". opOWlesc z
lat międzywojennych o śląskich
elwracb, bezrobotnej biedocie.
ludziach utrzymujących się
z
muzykowania i jarmarcznych
wyst!;PÓW artystycznych. F 'lm
utrzym::my w konwencji lirvcznej, nasycony specyficznie śląs
kim humorem podobał się krytykom, ale już znacznie mniei
widzom (zresztą fatalny tytuł
nie przyciągał do k:n). Reżys~ l
zaw i erzył jednak recenzentom a
nie publiczności i postanowił
kontynuować
temat, na co nie
pożałowano
mu
pieniędzy.
Czyżby l'czył na raptowną zmianę gu~tów widowni?
wał

,.Kom<?dianci
z wczorajszej
ulicy" zaczynają się od tego, że
na katowickich ulicach panuje
pustka. bo ludzie siedzą w domach i oglądają w telewizji. ..
"Grzeszny
żywot
Frandszka
Buł)'"
Jest to oczywiście obraz
niespe'lLonego marzenia
reż;
sera. ale robi się śmieszn i ~. ~Jv
taka mrzonka stanowi pu lk t
wyj;c a do j ego kolejnego filmu. ,':estety. potem jest coraz
mniej za bawnie... Grzeszny' '''
wot ... · opowindał o elwrach w
latach t !"z.v dziestych, .. Komcnd :nnci .. :" sa

opo~pie~c!ą

o

~?s oó!-
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czesnych elwrach. Dwóch milicjantów (!) zostaje wyrzuconych
z pracy i zauroczeni "Grzesznym żywotem Franciszka Buły"
postanaWiają założyć podwórkowy zespół
muzyczno-akrobatyczny który dawałby występy
na śląsk:icb ulicach. W tym celu
mozolnie zbierają "paczkę" podobnych do nich nieudaczników,
by wreszcie przekonać się, źe
d7.isiaj uliczni komedianci są
już nikomu niepotrzebni.
Film utrzymany w Śląskiej
scenerii i gwarze miał szansę
ukazać w nieco
nostalgicznym
nastroju odchodzenie i zanikanie fragmentów plebejskiej kultury, jej regionalnych odręb
ności . Ale Janusz
Kidawa po
frekwencyjnej porażce .,Grzesznego żywota..... poszedł w kierunku niewybrednej farsy i rubasznego
humoru,
co mialo
ściagnąć do kin większą
liczbe
w idzów.
otrzymaliśmy
więc
film obliCZ'Ony na najpoślednie j
sze gusty publiczności , którajak przypuszczam - i tak zleKceważy
ten
obraz.
Przede
wszystkim dlatego, że jest on
fatalnie skonstruowany, z jawnymi błędami dramaturgic~ny
mi. "Komendianci..." to w gruncie rzeczy zlepek epizodów. skeczów, dialogów. które po dwudziestu minutach
już
nużą.
Chodzi o to, że tytułowi komedianci oferują kiepską zabawę nie tylko śląskiej
publiczności
podwórkowej, ale i widzom w k inie. Poziom icb występów jest tak żałosny, a dowcipy tak głupie, że wszySl:!y się
od nich odwracają. I nie pomoże
pokazywanie
TadellllZlt
Drozdy na tle gołych pup, bo
na to też już niewielu się nabiera. Uliczni komedianci sa iu ~
niepotrzebni nie tylko ua SI "<;ku, ale i w polskich kinach.
Czy trzeba było zrealizować te.
film, żeby się o tym przekonać?

TADEUSZ

WIo C

r.

Y.

s1a~ych zasługujących n<J uwagę

rubryk byłe "Kolumno Poetów"
gdzie swe pierwsze utwory zomieszcZ<Jli: Józef OZ90-MichoIski, Wiesia w Jaidżyński. Morion
Sołtvsik, autor książki "Chlopcy BCJot'a.b06zo".
W czosie wojny pismo, oczywiście. przestało się ulcazywoc:,
Po wyzwoleniu gimnazjaliŚCi z
"teromskiego" znów redogowal, _ojq gozetę_
Nosiło tołtl
som tytuł jole przed wojną
I
było kontynuoc: ja
Iftf!ł'ackich
ImdycH szłcoly. Od 1~78 roku
"Młodzi ido" ltkCJwia się pod
patronatem MDK. PrzygotO'NOniem numeru do druku, korektq
tekstów
rozPO'Nsz~ho.,ianiem

Wielka przygoda. na' ekranie
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

N iektórzy twierdzą, że "pokomputerów i widea" n;e
chce jui oglqd<lć filmów. którymi pasjonowali s: ę ich starsi
bracia, ojcowie i dziadkowie.
Ale w takim razie dlaczego
ks ; ąiki w$pOillnlanych
autorów
wydawane są w Polsce w maso·
wych ookł<ldach i szybko sprzedawane? Czyżby dorośli kupowali je wyłqczn ' e dla siebie?
N kI w to nie uw:erzy. Te książ
ki są ciągle podstawowQ. choć
nieobowiqzkowq, lekturą dzieci ,
i młodz eży. A ponadto ogromnym
20 n!eresowan iem
c' eszq
s· ę n e tylko telewizyjne wido'Ił ska i filmy oporte no kl<Jsyce
literatury mlodz:eżowej, ole
przedstawienia teatralne (sukces "Ani z Z elonego Wzgórzo"
w teotrze radomskim). N;c nie
wskazuje w:ęc na to, by mlodzi widzow'e pragnęł i oglądać
w k' nach tylko filmy sc·ence-f;ction. Po prostu nosi dystrybutokolen~

mów
mal

rychło

ogran i czył

się

nietylko do jednego - do
bośni
sc ence-fictlol) w stylu
.. Gwezdnych wojen", "E.T." czy
"Poszukiwaczy zag in'onej ork ".
Zniknęły z polskich ekranów kinowych amerykańsk ie westerny.
filmy o p iratach i korsarzach,
francuskie filmy "ploszcza
i
upady", opcw' eścj o rycerzach
i bon itach.
ang elsk :e
f Imy
"szpady i gośc i ńca". Nie mo
Pi nokio i Piotrusia Pono, Kopc "szko , Alicj w kra 'n: e cza·
rów, Pippi i Tomc ia Polucha,
W nnetou i Robin Hoodo, ka ·
pitana Blooda i d'Artagnona,
Zorro j Tomka $u wyera. Rośn'e
pokolen e, które nie widz,alo 'Ił
k n'e ekranizacji pow ieści Ve-ne'a. StevensornJ, Twa ina, Dumasa, Coopero"Londona. Wel1st], Moya i hnych klasyków 1teratury dla dz iec' i mlodz eży.

pisma zajmuje się jego opie.
kun z ramienia klubu i redaktor naczelny. Marcin Gajek.
Niedawno W MDK spotkali
się laureaci tegorocznego kon.
kursu. których prace zamiesz.
czone będą w najbliższym numerze jednodniówki.
Przyszło
kilkanaście osób, uczniów szkół
oodstowowych i średnich.
Ich
literackie próby omawiali
I
ocel'łio,1i
prócz redagują~ego
periodyk także poeto.
Janusz
Drygała, cz.łonek Rody Krojowej Korespondencyjnego
KltIbu Młodych Pisony oraz pisa rz
Stanisław
Rogala,
Dlaczeg<l
chcą pisać i o czym piszą ucz_
niowie kieleckich nkół?
DogmQfa Nowak (SP

IW 15):
o babe' Kat<J.rzynie. staruszce, która
miesuajqc sornotnie przyjaźni
ło się z dzieómi l sąsiedztwo.
Rozdawolo im cukierki. ciastko.
słodycze.
Nikt I'łie wiedział.
skąd bobcia te łakocie przynosi. W końcu spraW<l się wy.
jasniło. Babcio Katarzyna aby
móc kupić d'lieciom
cukierki
chodzi pod kościół. by tom że
brać 00 to pieniądze. Akcja
mojego opowiaoonia jest oczywiście zmyślono, ale może
nie
zupełnie.. . Taką skJruszkę pod
kościołem k ie dyś spotkałam ...

-

Wymyśliłam

historię

Maciełl OsInon (SP IW 22):
- Interesuje mnie hi stori<J , geografia. Napisałem kiedyś jeden
artykuł dotyczqcy historii stai'ożytnej. W Pfzyszlości chciałbym
tworzyć podobne proce np. o
nieznanych
plemionach.
Nie
illteresuje mnie układanie opowiadań i wymyślonych akcji. ole
lubię pisać Wypracowania. No
konlntrs PfIygotował-em popularnonaukowy tekst o komputeryzocji. Przy pisaniu korzysIolem z wykładów cioci, Ictóro fto
stucłio.ch miała jnf.ormot)'kę, z
Clrt'fłtu/ów w .. R<Jzem" i w •. Panora-mie".

Tomek Gnts&ayftslli (SP
IV
ts): - W zeszłym l'OIlu ~i
solem tDa .. Młocbi idq" tekst
pl. .. Szlloło
moich morzeń".
Obecnie chefołam
5pf'óbowoć
CZe90ś innego. Ułoiy/em więc
p'eIWszy w żY'Ciu wiersz. .Jest
trochę dziec' ny, me z moro~m. Opowioda o kotku, który chc i<J/ zopołowoć na wronę.
rzy zmuszajq ich do tego. nie
innych gotunków filmu przygodowego.

oferując

Chcemy przynajmniej okazjonaln;e wypełnić tę lukę i dlatego na Dzień Dziecka redakcja
.,Echa Dnia" przygotowuje niespodziankę dła sW()i<:b najmłod-

Grzegorz Bednarski
nikum
Mechaniczne):
konkurs trafiła moja "Sielan
z obowiązkowym mot)wem".
Dlaczego piszę?
Poniew
Ciosem myślę. że byłoby dobru
gdyby mój przyszły zawód bj
związany z pisaniem. Ale q ęi.
ciej mi się wydoje. że to
jęcie będzie tylko moim hobbt.
Mariusz
Malec (maturzysta
ze "Śniodko") : - Maj<! recen.
zj~ dotyczy głów~.'e. dwóch fi~ .
mow: "Amadeusz I .,Prawdz,.
W{J histori{J Jerzeg-ą Fryderyka
Haendla". ZamierZ<Jm zd<JWa ć
n{J reżyserię i myślę że pisanie reżyserowi pomaga.
Być
maże zresztą zo!;ta nę dziellll'ik<lrzem?
Jaką włościwie korzyść mo·jq
z pisania kieleccy
ucmiowie
przychodzący czasomi do MDK ~
Młodszych no pewna cieszy zobaczenie swojego tekstu wydrukowanego w jednodniówce.
Najlepsze ich proce mogą tra.
fić ntlwet do .. Płomyka". Młod
si i storsi tworzą zapewne dla
sa tysfakcji i dla treningu,
W
przyszłości niektórzy z nich być
może zawodowo zajmq się literacką twórczościq. Dla _zystkich
traktująqch
powożnie
swoje zaillteresowanio
W<line
jest rozwijonie zdolnoici i moż
liwości konsultacji, porozmawiania z ludźmi.
którzy mogą
wskozać błędy i podpowiedzą.
j<Jk wł<JsnQ twórczość udoskonalić. Uczestn icy konkursu. któ·
remu potronuje MDK mają ta.
ko szansę no wspólnych spot·
kaniach. gdzie oprócz wskazówek
jurorów mogq
między sobq
wymieniać uwagi o wartośc iach
i niedostarko.ch ich pierwszyc h
prób literackich, Dlotego warto
wspólnie pomówić o nop~sanym
błyskotliwie opowiadaniu
.. Pamiętnik św.
Mikołajo"
Aleksandry lojek z SP M 1 i .. Sielance z obowiqzkowym motywem", choć sq to utwory zupe/ni-e różne.
Orgoniza-torów tegorocznego
k-onkursu cieszy dużo liczba nadesłanych prac.
Wiele cieka·wych wypowied.l'i nadeszło spoza
Kielc: ze Skarżyska. Miech<WfO.
Włoszcz.owy. (I łoicie ze Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nowej
łupi. Jak mówi Ma-rdn Go)ek.
proce te sq oryginolne, cechoje te autentyzm
i świeżość
spojrzenia.
O lołego warto utrzymać i rozwijać współpracę
również ze szkołam i no wsiach.
(wat)
szych
i m/odrch
czytelników.
Wspólnie % kieleckim Okręgo
wym Przedsiębiorstwem Rozpowszechniania Filmów i warszawskq "F;łmotekq Polsk,," Stykujemy... Ale o sz"egółach za
tydzień.

T.W.

"BoSnie pokolenie, k1óJ:e .ue wldziało w kmie ~kr .:lizilcji poTwaina ... ". (kadr li ameryluuis,kieC. filmu ..T.mek
....,erwe.ttl~ Marka Twaina).
wi~ei

http://sbc.wbp.kielce.pl
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OZIOR01EC (ur. 22.XII.- 20.l.)
rezygnuj teraz l tego. oby w pewnej sprQwie ostatecznie słowo naleioło do
bie. Ci. którzy się przy tym up ierajq zonotujq na swym kanc ie fiasko. Nad·
zqcy tydzień upłynie pod znakiem burzliwych wydarzeń. Posłuchaj dobrej
y i nie staraj się podejmować decyzji zmie(liojqcych stosunki włosno.ściowe.
prawda. ie wyszedłbyś na swoje, ale potem iałowełbyś swej ·decyzji.
Ci
młodych. urodzeni w latach 1963-1965. którzy popadajq W samouwiełbienie się
zdajq sobie sprawy jok szybko stracq względy u swej sympatii. Wkrótce pod·
ni zostaniecie trud .. ej p róbie. Czy wyjdziecie z niej zwycięskof Sprowa
ta
ej wqtpliwa.
WODNIK (ur. 21 . ł.-II.II.)
Stare niedobre nawyki znów dadzq znać a sobie. Tym ra~em bqdźcie ostroż·

• bo zamiar który
zaprząta Waszq uwagę nie ma szans powodzenia.. PostC!t'
jqc z rozwagq i rozsądnie osiqgniecie znacznie więcej i to zarówno w pracy
wodowej jak i w życiu prywatnym. Niepotrzebnie zatruWQSZ atmosferę domową
uzasadn ionymi p retenslami kierowanymi pod adresem partnera . Postępujqc

dalej. doczekasz się .. listy". tym razem skierowanej do Ciebie. Nie byłbyś
zachwycony. a więe nie szukaj dziury w całym . Niektórzy z młodych. urodzeni w
ach 1965-1967 nie powinni zapominać. ie sq nie jedynymi w kolejce po względy
wnej osoby.
RYBY (ur. 19.11.-20.111.)
Pozostań tu gdzie jesteś, mimo fi . niektórzy proponujq CI znacznie większe
nagrodzenie anowet przyobiecujq gwiazdkę z niebo. Jeśli dasz się skusić,
no żałowalbyć potem swej decyzji. Nie rezygnuj natomiast ze .swego zamiaru
sprawach prywatnych . Tym rozem wszystko wskazuje na to. iż .sprawa ułoży się
myślnie. po Twojej myśli . Pad koniec tygodnia. ku Twemu zdziwieniu.
ktoś
woła się na Twoje zdanie f opinię. Powinno Cię to w pełni usatysfalccjonoć. Trudno będzie niektórym młodym, urodzonym w lotach 1964-1967 przeprosić
q sympatię. Za dużo o niej szczegółów powiedzieliście komuś, kto skwapliwie
wykorzystal i usłuinie doniósł.
BARAN (ur. 21.nr.-2O.lV.)
Nowet Jeśli nikomu nic nie jesteś winien, dla pewnej oso6y powinieneś miK
Ś więcej aniżeli tylko słowa uprzejmości. Będz ie Clona za to bardzo wdzięcz
. Sprawy prywatne zaprzątojq uwagę niektórych
Was do tego stopnia. że
pominacie o swych abowiQzkach zowodowych. Niestety, bez procy nfe
ma
łaczy! Co z obecnej sytuacji może wyniknQć, trudno Ci samemu odpowiedzieć.
y odrobinie szczęścia uda C i się zreoliz0'1'ać pewien plon. który z różnych
zyezyn odstawiany byl zawsze ,.a boczny tor. Wielu młodych, urodzonych w lach 1964-1 967 wykazać musi całym swym postępowaniem że kaide slowo wypoiedziane sympatii jest prawdq I
BYK (ur. 2I.1V.-20.V.)
W pracy zawodowej postępuj teraz tak. aby nie gmotwać i tak już skomplikoonej sytuacji . Daj przykład Innym. a szczególnie tym. kt6rym nikt I nicrfm dodzić nie może. Jeśli weźmiecie się solidnie do pracy, wszyscy na tym tylko
crzystacie. zadajqc kłam własnym wqtpliwościom. Niektórzy z Was. a szaeófnie nowożeńcy, liczyć s i ę muszq z tym, iż partner przywoła Was do porzqd, postawi w niedwuznaanej sytuacji: on albo kołeiankl lub koledzy. Ci z mło
ch. urodzehi w latach 1963-1966, którzy względem poznanej ołtatn io
osoby
iq określone plany, nie powinni być obojętn i na zaloty konkurentów. Sierść równałaby się stracie tej osoby.
BLltNIĘTA (w. 21.V.-21.V1.)
Wspominasz chyba mile sytuację kiedy ~obaczyłeś. ile radości sprawileś pewej osobie. zmieniajqc swojq de~ję. Określone właściwości niektórych lud~i poinieneś uwzględniać w postępowaniu % nimi, a w6wczos wzajemne
kontakty
kladać się będq pomyślnie. O swojq przynieść nie musisz się wcale martwić.
o. eo ~aplanowalej rozwija się znakomicie. W rozgrywce z pewnq osabq wył6ż
a stół swe karty. Niech zobaczy jakimi dysponujesz atutami. Nie b~le Ich
stanie przeb ić! Wi ęcej wyrozumiałości i wspaniałomyślności powinni
okazać
obec swej sympatii młod~i. urodzeni w latach 1~1968. Zo~d rościq niczego nie
skóracie .
RAK (ur. 22..V1 .-:u..VII.,
liczne propozycje dotyczqce procy zawodowej przyprawiq Cię a zawrót głowy.
usisz okazoć opanowonie I cale mistrzostwa. oby .oybra~ tę. która najba~i.j
i lIdpowlada. Rozpoznaj również z kim przyszłoby Ci realizowa~ trudniejsu
dania, na kim m6głby1 polegać. Mimo nawału róinych spraw. wauj alę w tych
nillCł! w sytuację portnera. aby WasU! dalsze osobiste kontakty układały się
~ kłopotów. Ci z młodych. urodzeni w lotach 1~1967. którzy .. ie
bardzo
ie~q jak postępować w swych sprawach osobistych. powinni posłucha~ głosu
ego serCa. Nie pomjllicie się I De~jo Wasza przyjęta ~ostonle z radoścIq
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No i dali tego dowód ...
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DOBRE WYCHOWANIE
M i lo mi bylo cię tL'ldzieć
na
premierze mojej nowej
sztuk i, ale dlaczego opuściłeś
teat,. po drugim akcie?

ZA KULISAMI
-

LUBIE

zadou:olony

Najzupeln iej , często roz mawiamy ze sob ą , cza s em ::0pisze mi jakieś lekars t wa, nie
biorę i ch i wracam do zdrowia.

bo moglo

zabili

krzeseł.

Ach,

Jesteś

swego lekarza?

odwrotnie.

Bo pTOSZę wysokiego sqsali już nie było wol-

-

i

prześliczna dziew~zyna.
Miałeś szczęście,

być
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-
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SĄDZIE

,.eagował, gdy
się ' k,.zesłami?

du

że

MEDYCYNA

wczoraj z żoną tv
nagle usiadła kolo

Byłem

Panie dyrektorze, jestem
,.ealizmu i dlaaby w
drugim
akcie podano mi prawdziwe gg szampana.
zw olenniczką
tego pTOSZę,

- Byloby niegrzecznie gdybym wyszedł już po pierwszym.

Wszystkie anegdoty nadesłał
p. Janusz Kuźdub z Parszowa i on też otrzymuje coty-

p,.oszę bardzo, a le w takim ,.azie zmuszony będę żą
dać, aby w t rzecim akcie wypiła pani prawdziwą truciznę.

Krzyżówka

(z

godniową nagrodę.

nr 89

hasłem)

r~ez raminę.

lEW (ur. 23.vn.-23.V1I1.'
T_ja wspólpraca z kolektywem ceniona jest ba~o wysoka. Nie mosz więc:
odstaw. by sqd~ić. ii Inicjatywa. z którq masz zamiar wystqpić. nie będzie mi~
ans powodzenia. Przeciwnie. przekonasz się. Ilu chętnych znajd.ie się. by jq
k najszybciej wcielić w życie. PowrÓĆ do spraw. które kiedyś były przedmiotem
spólnych zainteresowań. Niektórzy % Was powinni uregulowa~ rm na zawsze
e stosunki % partnerem . Porozmawiaj szczerze o wszystkim, co Twoim zdaniem
t kaściq niezgody.
Mlod.i. urodzeni w latach 1967-1968
nie
poInni wiązać nodz iei no pomyś lne kontynuowanie znajomości z osobq poznanq
dyskotece.
PANNA (ur. ZA VlII_- 2l.IlL)
K!<>ś pragnie C ię weiqgnqć w ryzykownq I przykrq w następstwach d~ialalnoić.
ztaczajqc przed Tobq wspaniałe perspektywy I korzyści. Nie daj się jednak
mota~ mirażem bogactwa. Uwierz w slowa. które na ten temat usłyszysz od
ajbliiszych z rodzlny I przyjaciół. Pawiedz otwarcie tym, którzy szukajq w Tobie
junnlko. te nie mogq I nie powinni liczyć na Ciebie. W sympotyczny sposób
ezwie się ktoś dawna niewid"iany % kim Iqczq Cię miłe wspomnienia. Nie
lekaJ :I odpowied~lq. Skoro niektórych mIodych. urodzonych w lotach 1965-1967
ręczy samotność I chandra. zaproponujcie spotkanie z osobq. której serce szybko
reaguje na Wone problemy.
WAGA (ur. ZA.Ilt.-23.X.'
'Pastaraj się a pełnq orientację w wolnej sprawie zowodoweJ, bo w pamyś1nym
J przebiegu znacznie wzrosnq Twoje szanse Nie stawiaj Jednak iadnych wc.nków. Pozwól dojŚĆ da glosu niektórym ze współpracowników. Wysłuchaj uwai.e Ich ~ag I propozycji, a przede wszystkim wcielaj je systematycznie w prak·
d~lałalność. N!e obawiaj się. że stracisz na autorytecie. W sprawach p,.,.
tnych pora uderzyc w wielki dzwon, bo w przeciwnym rerzie nadal będ~lesz
usial prowad~ić samotne fyocle. Wielu młodym. urodzonym _ latach 1965-1967
wyroinie sprzyja, ale I Wy musicie się zdobyć no większq erlrtywnoś~ w
ntaktoch :I sympatłq.
UOI"O" (R. U. lL-2t. X1J
Wtrqconle się w czyjd sp~awy. czy to zawada_o czy teł prywcrlne byłoby pomYDl błędem. Mosz przeciei sp...... własnych, iii. uregul-..ych spraw. ktoł
depnle O wknótce na ocIelsIU I dep aJ będzl e po p iętach. Nie denerwuj się.
aynl<! tak b~je W dobrych zamiarach, chcqc Clę wypr_adzl~ z zaułka.
który lam się wpcrkowo'eś. 'W postępowanIu T_Im koniecz... aq zasodnlae
lon, lICI b6re ,",usln się :rdecyclowoł. Dabrz. lię zastonów nod następnymi
okalIII, ho od .ich lo'ei~ będą Twoje lukcesy lub klęska. Młodzi. urodzeni
latach 1965-1967 zaasz.a4dzlt MUszą nerwów .obie I IYMPDtH jeś! powami.
YŚ'q o trwałym zwiqzku _tieftsk l....
Snuuc (u.. U lD-21. XII.)
Nadchodzqcy tychień zapowierda lię bardzo bunllwi.. Najlepszyon sposobem
pnetrwoni. tych dni bylaby wylqaenie a i ę Z podejmowania
jakichkolwiek
ecyzJl. Ktoś zaproponuje O wspó lnq wyprawę w nieznane. Twoje argumenty
e znajdq posluchu, o jut w ogóle nie przekonerjq w sprawach finansowych
ja bezradność trochę zden_Ie tę osabę. ale tri ł'Ozbroi. jeJ pomoc poinle"d przyjq~ Z wd~ięc:zno!ciq. Wielu młodych. urodzonych w latach Il164-V966
• oia~ powinno. aby swojq lekk""'YŚlno!dq .. ie popsuć dobne układajqcyd1
'ę wzajemnych kantaktów z poz.nonq ostatnia asobq. Mima wszystko nie trzyl)1aj
j na zbyt odległy dystans.

Rozwillzanie

Po prawidłowym rozwiązaniu krzy.i:ówki litery z kratek ponumerowanyeh dodatkowo w praw~dolnym ro,u czytane w kolejności
odpowiadających im liczb dadzą hasło, które wystarczy nadesłać
ja.ko rozwiązanie zadania.
POZIOMO: 1) trwale współży
cie dwóch różnych gatunków
np. raka pustelnika z ukwiałem, 7} przebój, 11) odwrócony
obraz fotograficzny, 12) publiczny bal maskowy naszych prababek, 13) kosztowna ~nina jedwabna, przeważnie koloru błę
kitnego. 14) gumowa pneumatyczna tratwa ratunkowa. 15)
czaple pióro używane dawniej
do ozdoby kapeluszy, 16) sposób, 19) pisarz francuski. laureat Leninowskiej Nagrody Pokoju w 1957 roku. 22) maszyna
dziewiarska
do wytwarzania
dzianin osnowowych. 27) taneczny orszak, 28) jednostka arfyle..
rii, 29) narośl kostna na wewnętrznej stronie stawu skokowego konia, 30) kojarzy się z
nitką I Tezeuszem, 31) w taborze sanitarnym, 33) pantofie do
biegów maratońskich, 38) pies
podwórzowy, 41) ekstrakt z kaW)' naturalnej, 43) miasto nad
jeziorem Jeziorak, 44) jezioro
w pn. Finlandii, 45) jedna z oiii prostokątnego układu współ
rzędnych
na płaszczyźnie . 46)
znawca piękna, 47} popularne
przejście

między

Doliną

Pięciu

Stawów Polskich a Morskim 0kiem, 48) przedstawienie. wjdowisko teatralne, 49) zjawisko
związane z ruchem drgającym.
PIONOWO: l) płynie sobie z
wolna, 2) królestwo urzędnika.

kółek

tworzących

wi oś l a rskiej .

owocowy gagatek,

5)

4)

jedno z

6)

nr

76.

przysłowie chińskie.

NAGRODY:
wyniKu przeprowadzonego
losowania nagrody
książkowe
W

otrzymują:

•

nr 72 -

(Radom).
• nr 73 (Kielce),

• nr 74 -

)(ichal BaĆUlap
Michał

Dzieku

Ewa Czekaj (Kiel-

ce),
• nr 75 - Ludwik Cira (Busko Zdrój),
•
M' 76 Teresa BoJticka
(Skariysko-Kam.)
i
Wiesław
Kaim (Starachowice).
Krzyió~'ki
zamieszczone w
bieiąeym
ty,odniu .pracował
E4ward Pałaj.

nia.

\ lO

"ECHO DNIA"
Kupon nr 89
--------------------~
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3) załoga łodzi

łańcuch.

wódka przechowywana
przez
szereg lat, 7) rodak, 8) 24 arkusze papieru, 9) narzędzie ogrodnicze, 10) okrągła budowla, 17)
tropikalne krewniaki mrówek.
18) na czele zorganizowanej grupy ludzi, 20) laboratoryjne naczynie szklane, 21) miarka w
dłoni, 22) kawał, bryła, 23) rzeka w A!ryce, uchodzi do Zatoki Gwinejskiej, 24) okrzyk na
czyjąś cześć, 25) pewność
siebie, śtnialość. 26) konopie z manili, 30) tarapaty, kl<>poty, 32)
przeciwieństwo dysonansu
lub
rym niedokładny, 34) w filmie
szukał miliona, 35) rentgenowski albo UeoowY. 36) człowiek
leniwy, wałkoń, 37) niejeden Da
K3iężycu, 39) mały Tadeusz, 40)
znane jezioro afrykańskie. 41)
broń sieczna, 42) z rodziny platynowców.
Trcś6 hasła przesytu ru\lriy
pod adresem
reda.keji ,,En"
wyłąc:&nie
na kartach poeztowych w terminie aiedmiu c1ni
od daty niniejsze,o numeru.. Pomiędzy prawidłowe odpowiecbi
rozlosuje się 2 nap-ody ksiąiko
we. Karty pocztowe bez kuponu bęą wyłączone I losowa-

krzyżówki

POZIOMO: aparycja. potrzask.
tartar, koncert, romans, tło. era, awaria, sekret.
saletrzak.
traktat, Aretuza, repertuar. platy!!a, miernik, szałamaja. potraw, strawa, Ina, moa, lakmus,
wachman,
manele, karagana.
kampania,
PIONOWO: antrakt, retor, certa. alkowa. odnóże, plener, patera. taras, zamek, kasetka. amarant. intryga, element, rzutnia, stras, lepra, tarka, zguba,
karma, pupilek. kwatera, znawca. łapcie, marmur, jamnik,
rumba, Wisła, samuro, runda.
Rozw. g1.: "Bolaty jest ten,
eo nie ma nic 40 stracenia"
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czy spekulanci?

Co robi polski turysta za r:ranit'ą? Handluje. Co robi po powrocie? Spekuluje. Taka jest, niestety, opinia o nas, nie tylko w
kraju, ale i za granicą. Powoduje to zresztą rozmaite konsekwencje, od odmowy obsłużenia Polakóy w sklepie po pOlicyjną akcję,
choćby taką, jaką przeprowadzili Szwedzi kilka tyr:odni temu.
rzeba pamiętać, że hanTak więc w przypadku zadedel od zarania dziejów
klarowania i opłacenia cła przyludzkości towarzyśzył powóz towarów, praktycznie w
drożom, był
motorem wypraw.
każdej ilości, jest w świetle praA wykorzystywanie różnic cewa legalny. Legalna jest równowych W · odw~dzanych kranież sprzedaż tych towarów w
jach i zakupy za granicą to zjakomisach, które pObierają 10,
wisko powszechne,
nawet
w
proc. za pośrednictwo
i
10
krajach bogatych.
Wystarczy
proc. opłaty dla izby skarboprzypomnieć
Niemców z RFN
wej. Jednocześnie, jakby nie
tankujących tańszą benzynę w
chcąc pamiętać o tych zasadach,
krajach Beneluksu. Oczywiście.
każdego. kto wraca z zagranijest tu pewna subtelna różnica:
cy z nieco większą ilością toNiemcy mają własne pieniądze
warów, traktujemy jak -spekuna zakupy; Polacy najczęściej.
lanta. A przecież nawet jeśli
aby kupić, wcześniej muszą
ktoś chce zarobić,
ale przed
sprzedać.
celnikiem niczego nie ukrywał
i cło zapłacił, to wszystko jest
Nie bronię polskicb turystów legalne. Trzeba się więc zdebandlarzy. Nie przynoszą polsce
cydować:
nadal pozwalać na
dobrej opinii. Ale, drodzy _agraprzywóz
towarów,
traktując
niczni gospodarze, któny tak na
prywatny import jako uzupeł
Das narzekacie, nie zapominajcie,
nienie
naszego
dość
ubogiego
że do bandlu po!rzebne są dwie
rynku, czy tego zabronić? Ustrony. ~eśliby więc wasi obywatele. wyk:ozujłłc większą świa
trzymać dotychczasowe cła czy
domość niż polscy
turyści.
nie
fe zmienić? Ważne byłoby takkupowali od nich, handlu by
że przestrzeganie
zasady: donie bylo. Wystarczyłoby, żeby
póki turysta nie naru~za oboJedna czy dwie polskie r:rupy
wiązujących
orzepisów celnowycieCZkowe WTóciły z zagranidewiZOWYCh i podatkowych, nie
cy z nie spczedanYąl towarem, a
następne
grupy pojecbałyby już
powinien być w naj mniejszym
bez' kontrabandy. Ale bądźmy
stopniu niepo~ojony.
realistami; CNI zaraz nasi turyści
i icb bandlowi partnerzy z zaczywiście, zawsze wśród wygranicy się nie zmienią. Trzeba
,
jeżdżających
znajdą
się
owięc stosować różne środki, aby
soby
popełniające
przestęp
negatywne zjawiska w turystyce
stwa
celno-dewizowe.
Jednakże
zagranicznej ograniczać l elimiw porównaniu do liczby wszystnować
kich wyjeżdżających nie jest to
duża grupa. Np. w 1985 . r. zanograniczenie
handlowej
towano 12,6
tysiąca
wykroczeń
1ziałalności naszych turycelno-dewizowych. Nie ma więc
stów byłoby na przykład
pOdstaw do stosowania odpowiedzialności
zbiorowej
wobec
możliwe
w przypadku zwięk
wszystkich
wyjeżdżająCYCh.
A
szenia lim i Łu dewiz. Nie jest
pseudoturysIów, którzy popadają
chyba dla nikogo tajemnicą, że
w
konflikt
z
naszymi
lub
obcypolski turysta za granicą czumi przepisami, dość ' łatwo moż
je się jak największy biedak,
na wyeliminować. ' Informacje o
którego stać na bardzo niewieicb nar:annym zachowaniu mają
przecież pOlskie slużby konsular:
le. }.'il przypadku walut krajów
nI', urzędy celne, Izby skarbowe,
socjalistycznych sytuację pogarbiura podróży I biura paszportoszają kolejne dewaluacje
zło
we. Od tycb ostatnich zatem zatówki. Za dwuletnią normę w
leźy.
czy dostaną paszport ezy
wysokości
30
tysięcy złotych
nie.
można wykupić
coraz mniej
JtO~lAN DĘBECKI
rubli, koron, forintów. Norma
(PAl)
powinna zostać zwiększona eo
najmniej do 56-60 tysięcy.

l

aszą 12-kilometrową wędrówkę rozpoczniemy od "wiz)-ty" u H. Sienkiewicza w Oblę
gorku, skąd powędrujemy szlakiem czarnym
na Baranią Górę i daiej za znakami czerwonymi
do Miedzianej Góry. Przejście (bez edpoczynku)
wraz z pobytem w muzeum zajmie nam ok 4
godz. Do Oblęgorka jedziemy autobusem PKS
(godz. 9.30, 12).
Z przystanku kierujemy się do alei lipowej,
którą tworzą cztery rzędy drzew. Nią dochodzimy do Muzeum Henryka Sienkiewicza - 1 km.,
które mieści się w pałacyku położonym w pięk
nym parku. Zakupione ze skladek społeczeństwa
zabudowania wraz z ziemią zostały przekazane
pisarzowi podczas obchodzonego w 1900 r. jubileuszu 25-lecia pracy literackiej. Najmłodszą czę
ścią obiektu jest piętrowy pałacyk
z okrągłą
wieżą, zbudowany na przyjęcie pisarza w l. 1900
- 1902 wg projektu arch. Hugona Kadera. Przylega do niego parterowy pawilon. zbudowany
w 1895 r. przez rejenta kieleckiego Mieczysława
Halika oraz dworek myśliwski z drewnianą facjatą, wzniesiony przez długoletnich poprzednich
właścicieli terenu Tarłów, których
rodowa
siedziba znajdowała się w Podzamczu Piekoszowskim. Naturalna zieleń otaczająca dworek została zagospodarowana na park przez warszawskiego ogrodnika F. Szaniora. W latach 1902 - 1914
pisarz spędzał tu z rodziną miesiące wakacyjne.
Po początkowym okresie rozczarowań tak ocenił
swą

posiadłość:

..... Oblęr:orek oczarował mnie zupełnie. Mało
jest w Królestwie wiosek tak pięknie połoionych.
Drzewa bardzo porosły, park jest or:romny, kwiatów mnóstwo, a jabłonie, r:rusze i śliwy gną się
literalnie pod ciężarem owoców. Urodzaj jest wyjątkowy i widok r:ałęzi obsypanych czerwonymi
jabłkami bardzo ładny... Dom jest duży i wyI{odny".
w 1948 r. właścićlel Oblęgorka, syn pisarza Henryk .Józef zwrócił się do Ministerstwa Kultury 1
Sztuki z propozycją utworzenia w palacyku Muzeum H. Sienkiewicza, które otwarte z06tało dziesięć lat później. Po 5-lełnim remoncie motemy po.nownie (od listopada 19.. r.) oglądać mieszczącą
się na parterze ek~ozycję wnętrz, będącą w
prawie takim stanie, j Yc za tycIa pisarza, a na pię
trze stalą wystawę ohrazuJącą jego życie 1 twór-

O

O

Turyści wyjeżdżający do krajów zachodnich i Jugosławii
muszą pokrywae dewizowe wydatki wyłącznie z konta "A".
Tę zasadę krytykowano już tyle razy, że nie warto Po raz
kolejny przypo~ać wszystkieh
argument6w za jej zniesieniem.

Nie wykorzystanym instrumentem, mogącym pomóc w 0graniczeniu niekorzystnych zjawisk w turystyce zagranicznej,
jest polityka celna. Trudno tu
dopatrzcć się konsekwencji. 0bowiązujące przepisy celne nie
ograniczają

ilości

wwożonych

najwyżej nakladaooowiązek
zapłacenia
cła.

towarów, co

ill
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Aleja cM dwork" H. Sienkiewic:&a.
P.t. P. Pierśeiński

ierwszym kieleclUm staro- huta.mi, które nie były dzierża
pel- wione, a znajdowały iię na teSta- renie klucza kieleckiego i cisowskiego.
nisław Czech ••ski. Przeszedł on
Do jego obowiązków należa
do historii Ki~lc jako wybitny
Ło m.in. zwoływanie dwa razy
admi-nistratoc i przedsiębiorca.
S. CzechoWSlki około 1630 roku
zaangażował się w prace górmcze w okolicach Chęcin. 0trzymał wówczas
licencję
na
po.szukiwallie
i
eksploatację
kruszców.
W latach 1632-1648 pełnił funk-

P

stą . który jednocześnie
nił urząd żupnika był

z

cję

żupnika.

Jednocześnie

Informacji o eksponatach udzieli nam dyżu
przewodnik. Muzeum, z wyjątkiem paniec;Izialk6w I wtorków, czynne jest w godz. 10 - II.
Po wyjściu z obiektu warto odbyć krótką wycieczkę po parku. Obchodząc dworek zobaczymy potęż
ne dęby, sławione w pi06ence platany (drzewa "
łuszczącą się pIatami korą), okazy ehronionych w
naszym kraju cisów, a także popiersie Stanisława
Staszica ustawione tu już w 1901 r.
Po dojściu do bramy idziemy {ll'osto, drogą wysadzaną drzewami, a następnie prowadzącą głę
bokim wąwozem, do -widocznego lasu. Na wierzchołek Baraniej Góry podchodzimy przez las z
pięknymi okazami b ukowego starodrzewia, klucząc między głęook o wciętymi wąwozami lessowymi. Skała lessowa o barwie szarożółtej jest
sypka jak mąka, a jednocześnie tak spoista, że
wypłukiwana przez wodę płynącą w koleinach
leśnych dróg tworzy prawie pionowe, dochodzą
ce do kilkunasŁometrowej wysokości ściany Na
grzbiecie Baraniej Góry (427 m n.p.m.) spotykaruy znaki czerwone - 2,5 km. Skręcamy w prawo (wsch.). Po wyjściu z lasu, idąc drogą przez
pola, podziwiamy odsłaniające się nam rozlegle
widoki. Przed nami za doliną Bobrzy widoczne
są Wzgórza Tumlińskie z G. Ciosową na pierwszym planie, za którą
góra Kamień, nieco z jej
lewej strony G. Wykieńska. Za nimi wyrasta
obły kształt G. Grodowej. Z lewej strony widzimy pokryte lasami Puszczy Swiętokrzyskiej Płas
kowzgórza Suchedniowskie. Po prawej zobaczymy zabudowę Kielc na tle Pasma PoslowickoDymińskiego oraz cały ciąg wzniesień w okolicy
Chęcin. Utrzymując kierunek marszu dochodzimy
do drogi asfaltowej w Porzeczu - 6,5 km. Nią
w lewo i tuż za mostem skręcamy w prawo.
Scieżką-wśród łąk, kierując się na widoczną poręcz od kładki na rowie melioracyjnym, dochodzimy 4P Bobrzy.
Ta 49-km. długości rzeka
wypływająca z lasów położonych na wschód od
Zagnańska, była jedną z "najpracowitszych" w
Staropolskim Okręgu Przemysłowym
Energię
spiętrzonej wody wykorzystywano do napędzania
młynów, hut i zakładów przemysłowych (m.ia.
w Samsonowie, Bobrzy, Białogonie). Po przejściu
na lewy brzeg kierujemy się przez podwórze
samotnego gospodarstwa do lasu. Scieżką, przecinając piaskownię, wchodzimy nad urwiskiem
nieczynnego kamieniołomu "pstrego" piaskowca
tumłińskiego na grzbiet G. Ciosowej (365 m n.p.m.)
9 km. Utrzymując kierunek marszu schodzimy do toru wyścigów samochodowych ,,Kielc.e"
w Miedzianej Górze. Jest to, oprócz Poznarua,
drugi tego typu obiekt w Polsce, zbudowany w
latach 19'76 - 1977. Przy budowie pętli o dłu
gości ok. 2,9 km wykorzystano "starą" drogę i
nowo wybudowany odcinek trasy Kielce - Łódź
prowadzący przez obniżenie między G. Ciosową
a g. Kamień. Aby spełnić normy, które dla zawodów przewidują tor długości 4-5 km, wybudowano w 19'78 r. po północnej stronie G. Ciosowej pętlę nizinną, w którą wkomponowano
później tor kartingowy. Obecnie
długość
toru
wynosi 4160 m a różnica wzniesień prawie 60 IDTorem schodzimy w prawo Na brzegu lasu, po
lewej stronie, mijamy pomnik po~więcony poległym 3 partyzantom (w tym dOWódcy grupy dywersyjnej AK - Zbigniewowi 'Kruszelnickiemu
"Wilkowi"), którzy zginęli tu przy próbi:
zdobycia niemieckiego samochodu. Szerzej o tej
akcji, a także o dziejach oddziału pisze jego czło
nek, Wł. Mańko, w książce "Wilki pod Kielooroi".
Po dojściu do głównej trasy skręcamy w prawo i po kilkuset metrach dochodzimy do koń
cowego przystanku MPK nr 9 w Miedzianej ,
Górze, skąd wracamy do Kielc.
RYSZARD GARUS
czość.

rujący

W okresie sprawowania przez
S. Czechowskiego funkcji

żupni

ka, górnik Hilary Mała
wachlowa wydobył na
Machnowskiej trzy bryły
z k.oiórych, jak wynika z

z NieGórze
galeny,
napisu

dziejów regionu

był

starostą kli~leckim.

:Zupnik kielecki w czasie sprawowania tej
funkcji przez S. Czecbowskiego
posiadał rozległe kompetencje.
Wynikały one ze statutu opracowanego w 1628 roku flE'zez Stanisława Woyłowicza dedykowan-ego
ówczesneDłb
biskupowi
Marcinowi
Szyszkowskiemu.
S~rzegł
on interesów biskupa.
krakowskiego i administrował
jego dobrami: kopalniami oraz

w roku wszystkkh gwa-rków,
górników i hutników na wa1n€
zgromadzenie zwane kongrega-

na pł.vete
w
na Karczówce,
wykonane zostaly trzy rzeżby . .

znajdu~ego się
kaplicJ(, kościoła

cją.

S. Czecbo wsk i nazywany jest
przez historyków protektorem
ówczesnego górnictwa. Niestety,
zachowało się n.iewiele dokumentów św iadczących o jego działal

przedsta w i ająca
znajduje się na
Karczówce, druga ŚWiętego
Antoniego w ko.ściele w Bockowicach, zaś trzecia - płaskorzeź
ba Madonny z05tala umieszczo_
Jedna z nich

świętą

Barbarę

http://sbc.wbp.kielce.pl
ności.

na w -ówcze9Dlej kolegiacie kieleckiej,
S, Czechowski w ostatnich latach ~wego życia udzielił wydatnej pomocy kanonikowi kieleckiemu, ks. Maciejowi OblomkowiczO'Wi w przebudowie istniejącej od 1595 roku kaplicy
na
kościół pod wezwaniem Swiętej
Trójcy. Prace te zakończ.ono 0koło lfH5 roku.
Dodać należy,
że
w czasie
sprawowania przez niego funk:tji
starosty w Kielcach wzniesiony
zostal pałac biskupów krakowskich.
W gmachu Seminar;wn Duchownego w Kielcach zachowała
się oka2ała ma:rmUł'owa rzeźba
przedstawiająca
klęczącego
S.

Czechowskiego ubranego w zbroję.

Zmarł

w 1648 roku.

najprawdopodobniej
.

ANDRZEJ REMB..\LSKI
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WOJ EWOUZKIE
PRZEDsn;mORSTWO TUltYSTYCZ E - 3
"LYSOGORY"
J
w KIELCACH, ul. SIE KIEWICZA 78
3·

zatru' dni zaraz:

J

zastępcę KIEROWNIKA działu technicznego

zastępcę KIEROWNIKA działu turystyki

3
J
J
3
3
J

[[ ~ KIEROWNIKA sekcji księgowości materiałowej JJ
E ~ INSPEKTORA nadzoru budowlanego
3
E ~ SPECJALISTĘ ds. przygotowania inwestycji 3
3
E i remontów
[
J
[ ~ REFERENTA ds. księgowości
J
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RECEPCJONISTĘ
SPRZEDAWCĘ
KUctlARZY
KELNERÓW
ELEKTRYKA'::'MALARZA
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Politechnik:a Świ ętokrzysko w Kielcach og'aszo w roku o~adem ic
kim 1987/88 dobór kandydatów na r rok zaocznych uzupełniojących
studiów magisterskich na Wydziale Budownictwo lądowego na
niief wymienione specjalności:

Informujemy PT. Klientów,
że punkt usługowy "Predom-Service" został prze·
niesiony z ul. Śląskiej na ul.
Sobieskiego, osiedle Michałów 26-600 Ra~om. Zosłał
zmieniony nr telefonu z
~36-00 na 45-10-10.

1) Technolog i<l i orgo·nizocjo budo,wn idwo
2)

inżynierskie

kierunkami dyplomowo.nia:

- konstrukcje b udowlane i

;nżynierskie,

- remonty i eksploot<lcjo budynków,
- drogi, ul ice, lotnisko.

AAAAA~~&AAAA~A~

Studia trw<ljq trzy semestry i

PO:\'lOC LEKARSKA speejal.is tów. Zlecenia prywatnych wizyt domowych: pedia.trom. chi.rurgom dz iecięcym, ch irurgom
ogólnym, okulistom, i·nteroisoom.
laryn.gologom, urologom. ortopedom. Zgłoszenia: K ielce. telefon
207-16 w godz. 9-21. Wi·z yty domowe lekarzy: w dni oowszednie. "Ol gOO'Z. 14.30-22. dni wolne
od proaey godz. 9-21.
3664-g

ZAh.l:.AD

no s tępu,jącymi

- technologlo i o rgo,nlzo-cjo b udownktwo,

126-k

•

Konstrukcje b udJo.wl(],ne i

z

rozpoczynają s.ię

133·11

~ALO

'"LUCZ JK" Im. G
BADO ,ul. 1 5 ROKU

~~

T INSPEKTOR NADZORU

GWARECTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO ~
E
lAKtAD ROBOT CORNICIYCH
~
E
W KATOWICACH
~
t
~

t
GORNIKOW strzałowych, GORNIKOW, ~
MŁODSZYCH GORNIKOW,
~
t
PRACOWNIKOW nie wykwalifikowanych. ~
~~~
t
t Do pracy na powierzchni
•t
SLUSARZY-SPAWACZY, TOKARZY,
~
t
FREZEROW. ELEKTRYKOW. MURARZY. ~
t
PRACOWNIKOW niewyk walifikowanych. ~
t Pracownikom niewykwalifikowanym zapewnia- ~~
t my możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych. ~
t

Wynagrodzenie wg układu zbiorowego pracy dla ~
• przemysłu węglowego.
•
Pracownikom zamiejsco\,rym zapewniamy za- ~
kwaterowanie.

t
E
:

t

t
t
•t

Nie przyjmuje się osób,
które w poprzednim miejscu pracy amowoInie
porzuciły pracę

lub

zostały

3
3
•
~

zwolnione dyscyplinarnie.

:

•

Wykonujemy inwestycyjne roboty górnicze pod ~
• ziemią w kopalniach Katowickiego Gwarectwa ~
Węglowego oraz za granicą.
•
Bliższych informacji udziela dział zatrudnienia ~
ZRG w Katowicach, ul. Damrota 18, 'p, nr 14, ~
tel. 57-31-05.
101-k ~

t
t
t

t

~

.

~444444444A4444AAA44A.44.4.64'.AA.4.4AA4

wyższe

w dziale organizacji produkcji w
głównego

technologa dokonywania

i analiz w dziedzinIe
-

wymagane

postępu

T ORGANIZATOR PRODUKCJI w dziale jak

służbie
obliczeń

technicznego

wykształcenie wyższe

miczne oraz praktyka w

ekono-

przemyśle.

wyżej

wymagane wykształcenie średnie budowlane o specjalności budownictwo ogólne.
Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale kadr, tel. 291 - 41 ,
120-k
wewn. 703.

~~

•

H:

T ORGANIZATOR PRODUKCJI

~~

Do pracy pod

CH

DS. BUDOWLANYCH (mężczyznę)
lub śre dnie budowlane plus upraw-

wymagane wykształcenie
nienia budo wlane.

~ŻCZ Z ~

·
. ~ W WIEKU 18-40 LAT ŻYCIA ~
·~
ziemią ~
·
3
•
·

alter."
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Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I role studiów winni w
t«minie do dnia 15 września 1987 r. złożyć skompletowane dokumenty w teczce kartonowej w dziekanacie Wydziału Budownictwo
lądowego ol. 100'O·lecia Państwo Polskiego 3, t~. 24-543, 437·84.

Bliższych

·f

1.x. 1987

Egzam iny wstępne odbędą się w dniu 25 wrześnio 1987 r. o godz.
10 n<l Wydziale Budownictwo lądowego.

PORTIERA.
J
J
informacji udziela dział spraw pra- J
E cowniczych WPT "Łysogóry" w Kielcach, ul. Sien- 3
146-k JJ
_[[ kiewicza 78, tel. 625-11, wewn. 278.
[

z dn iem

Wo run.kie.m przyjęcia no studi<l jest posi<ld(]n ie dyplomu studiów
z-owooowych i co no.jmn lej dwuletnio pNJktyka prze.mysłowo, skierowanie z lo·kł odu procy oraz pozytywn ie zdony .egzamin pisemny z
motem<ltyki i egzom'" IJostny z przedm iotu kierunkowego.
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~ SPECJALISTĘ

ujących

z

zawodach:

ds. postępu technicznego
wymagane wykształcenie wyższe t echniczne
o specjalności energetyka cieplna
~ SPECJALISTĘ ds. wdrożenia komputerowej ob sługi przed iębior stwa
wymagane wykształcenie wyższe techniczne
o specjalności elektronika lub informatyka
~ INSPEKTORA ds. dokumentacji technicznej
wymagane wykształcenie średnie techniczne
~ INSPEKTORA ds. ekonomicznych
wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne plus praktyka
~ INSPEKTORA ds. zaopatrzenia
wymagane wykształcenie średnie techniczne (mechaniczne)
~ KIEROWNIKA MAGAZYNU
wymagane wykształcenie średnie ekonomiczne plus praktyka
~ MAGAZYNIEROW
~ WYDAWCOW MAGAZYNOWYCH
~ DOZORCOW
~ ROBOTNIKOW MAGAZYNOWYCH
~ MONTEROW C.O.
~ PALACZY C.O.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w dziale kadr
szkolenia zawodowego WPEC ul. Zelazna 18, pokój nr 3.
137-k
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Piątek

S.V.

-

PROGRAM I
16.20 Program
16.25

dnia

DT -

wiadomości
Dla
młodych

widzów:
"Rambit" teleturniej
16.50 Dla dzieci: "Piątek z Pankracym"
17.15 "Teleexpress"
17.30 .,Mieszkać" wszechnica
budowlana
1.7.50 Studio II Kongresu PRON
18.30 ,,Dom rodzinny": Wspomnienia Lidii Korsakówny
18.50 Dobranoc: "Cudowny talizman'
19.00 "Monitor rządo~y"
19.30 Dzienni!: TV
20.00 "Ulica luster" - włoski
film fab., reż. Giovanna
Gil I"lillrd o
21.25 Program publicyst)'lCZny
21.50 TeleWizyjny film
dokumentalny: "W podróży,
którą nazywam
życiem",
reż. Ludomir Motylski
22.40 DT - komentarze
23.00 Kronika Wyścigu Pokoju
23.20 "Serce
Smoka"
(11):
"Twórczość" ang. serial
dok.
16.55
17.00
17.30
18.00
18.30

19,20
19.40

20.00
20.30
'1.10
21.30
21.45

PROGRAMU
Program dnia
Język angielski (27)
"Jak uprawiać sport"
Program lokalny
Literatura i ekran: "Swietność
Saksonii i chwała
Prus" (2) serial prod.
NRD
,.z honorem i chwałą"
film dok.
Galerie świata: "Arcydzieła
Galerii Drezdeńskiej"
(5) "Martwa
natura,
sceny rodzajowe, zwie"zeta" serial dok. prod.
NRD
Festiwal Muzvki Country
- Mrągowo '86
"Uwaga.
dokument"
film Józefa Gębskiego
.. Atlas nadziei'" .. Requiem
dla lasów" - progr. film.
"Panorama dnia"
Film z Alainem Delonem: "Smierć człowieka
skorumpowanego" - franc.
film tab..
reż,
Georges
Lautner
"Rozmowy intymne"
Wieczorne wiadomości

Sobota -

9.V.

PROGRA&I I
7.25 TTR, mechanizacja l'olnictwa, s. IV: Mechanizacja przygotowania i zadawania pasz
7,55 TTR, hodowla zwierząt,
s. IV' Ocena wartości hodowlanej zwierząt
8.25 Program dnia
8.30 "TydZień na działce"
9.00 ,,Klub Zdobywców Oceanów" - ,,Latający Holender" oraz hiszp. film z serii: "W 80 dni dookoła
świata z Willym Fogiem"
(8)

10.30 D'f - wiadomości
10.40 ,.stare, nowe. najnowsze"
11.25 ,Berlińska
wiktoria" wojsk. progr. dok.
11.55 Uroczysta odprawa wart
przed Grobem N ieznanego
Zołnierza w Warszawie
13.00 "W
świecie
ciszy"
progr. dla niesłyszących
13.35 Studio Sport : I etap Wyścigu Pokoju
14.10 Festiwal
Studentów
na
Rzecz Pokoju w K ijowie
14.25 "Na krawędzi słowa"
14.45 Antologia dramatu powszechnego: Fritz Hochwaelder .,Maliniarz", reż.
Ireneusz Kanicki,
wyk.:
Kazimierz Wichniarz., Czesław WOłłejko, Alicja Raciszówna. Aleksandra Zawieruszanka, Helena Gru' szecka. Edward Wichura.
Leon Pietraszkiewicz i in.
16.05 Studio Sport: I etap Wyścigu Pokoju
17.00 Losowanie Dużego Lotka i
zakładów specjalnych
17.15 .. TeleexDress"
' 730 Telewizyjny film dokumentalny: "Pamięć losów
ojca" reż . Marek Kański
'7.45 Popołudn i e z "Pegazem"
'8.20 Studio li K ongresu PRON

A 14

18.50 Dobranoc: "Marceli Szpak
dZ1Wl się świat!.!"
19.00 "Z kamerą wśród zwierząt": prof. Bernard Grzimek
19.20 Magnes"
19.30 Dziennik TV
20.00 .. Wielkie zwycięstwo"
radz. film fab., reż. Jewgienij Matwiejew
22.30 "Czas" - mag. publicyst.
23.00 "Siedem dni na świecie"
23.10 Sportowe rytmy tygodnia
oraz Kronika Wyścigu Po}coju
23.40 DT - wiadomości
23.45 Kino
nocne: "Gwiezdna
droga" (2) - braz. serial
sensac.
PROGRAM li
13.25--14.55 NURT -nia

pow~ór:e

Sobota w "Dwó,il:e"
14.55 Powitanie
15.00 ~1()"15" - zespół Dom"
przedstawia progra~ dla
dzieci i młodzieży
16.30 Wrocław
na
antenie
"Dw6jki"
17.05 "Swiat jest teat:-cm" 112):
..Show i rea1iz~" ang.
film dok.
18,00 Program lokalny
18.30 "Wielka gra" !el€'turniej
19.30 ,.Alfa i omega"
20.00 Goście "Dwójki"
20.15 Festiwal Muzyki Łań
cut '87: Koncert inauguracyjny
21.10 Studio Sport
21.30 .. Panorama dnia"
21.45 Wrocław
na
antenie
"Dwójki"
22.30 "Zulus Czaka" (4) - ang.
serial fab.
23.25 Wieczorne wiadomości
23.30 Muzyka na dobranoc

Niedziela -

lO.V.

PROGRAM I
7.25 Program dnia
7.ao "Wszechnica rodziny wiejskiej"
7.55 "Po gospodarsku" - mag.
spraw wiejskich
8.20 "Tydzień" - mag. rolniczy
9.00 Dla młodych widzów: "Teleranek" oraz ang.
film
z serii: "Chłopcy z Baker
Street"
10.30 DT - wiadomości
10.35 "Powrót do swoich" - tv
film dokum.
11.10 "Siedem anten"
11.55 "Kraj za miastem" - rep.
12.25 Telewizyjny koncert życzeń

13.10 "Ocalić od zapomnienia"
13.30 Transmisja z zakończenia
U Koop'est1 PRON
14.15 Teatr dla dzieci:
Eugeniusz Szwarc ,,Nagi król"
(1) reż. Edward
Wojtaszek
15.00 Wędrówki po NRD: Weimar
15.15 "Wayne Sleey I inni"
pcogram rozrywkowy
15.45 "Prezydenci": Jerzy Waszyn~OD

16.10 Studio Sport: II etap Wyścigu Pokoju: Berlin
Magdeburi
17.15 "Teleexpress"
17.30 Sudio Sport: I lica
piłki
nożnej

18.20 .. Antena"
19.00 Wieczorynka:
"Czarnoksiężnik z krainy Oz"
19.00 Dziennik TV
20.00 "Miłołć I pieni.su"
n>
- kanad. film fab.. reż.
Rob bcove
20.50 "Pegaz" - mag. kult.
21.00 .. Klub międzynarodowy"
22.00 ..Inża" - progr. kabaretowy

22.10 Sportowa niedziela - CInlZ
kronika Wyścigu Pokoju
23.00 .,Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej": "0"
23.35 DT - wiadomości
PROGRAMU
10.00 "Echa tygodn;a"
dla
n iesly szących
10.35 Film dla
ni esłyszących:
.. Miłość I
p ien i ądze"
kanad. film fab.
11.25 .. Peryskop"
wo js!,.
progr. publlc~.
"Niedziela w "Dwójce"
11.55 P~witanie
12.00 .. Kwadrans z heina łem"
1 ~.1 5 .Ju tro
poniedz;a! ', "
mag codziennych
s pra w
r odzinnych

12.45
13.15
14.15
15.00
15.45
16.25
17.05
17.20

17.50
18.20
19.30

"Sławni o
młodych"
przedstawia Ba.rbara Hesse-Bukowska
"Godzina z kwadransem"
Wideoteka"
Kino familijne: "Hendersonowie" - a'\lStral. serial
przygod.
"Melpomena 70": Oto obchodzimy "Dziady"
"Kino-Oko" - kalejdOSkOp
filmowy
•.Książka dla ciebie"
"Scena
piosenki
aktorskiej": "Zył sobie człek"
- śpiewa Wojciech Walasik
"Goście Daniela Passenta"
Studio Sport
"Sensacje XX wieku": "Cel

42" (2)

15.20
17.15
17.30
17.55
18.15
18.30
18.50
19.00
19.30
20.00
20.55
.

20.00 Festiwal ' Muzyki Łań
cut'87: Gilda de Crw: R0mo
21.00 Studio Sport
21.30 "Panorama dnia"
21.45 Wielkie filmy małego ekranu: .. Blisko. coraz bliżej" (5) .. Wszystko dla
syna - rok 1905" - serial
TP
23.00 Wieczorne wiadomości
Poniedziałek

-

l1.V.

PROGRAM I
13.30 TTR, matematyka.
s. II:
Zastosowanie
trygonometrii do geometrii
14.00 TTR. język polski. s.
U:
Juliusz Słowacki czło
wiek i twórca
15.50 Program dnia
DT
wiadomości

15.55 Studio Sport: III etap Wyścigu Pokoju: Magoeburg
- Gera
17.15 "Teleexpress"
17.30 "Woowa i jej córka" (2):
"Książęce łowy"

węg.

serial fab.
18.30 "Laboratorium":

MyŚlące

rOŚliny

18.50 Dobranoc: ,.sprytna

na"

21.10

piński

21.30 Spotkanie z Walentinem
Rasputinem
22.25 Kronika Wyścij!u Pokoju
22.40 OT - komentarze
2100 Język angielski (59)
PROGRAM n
16.55 Program dnia
17.00 Język angielski (59)
17.30 .. Pół godziny 'dla rodziny": .. ąodzice i dzieci"
18.00 Program lokalny
18.30 .. Halo kosmici"
ang..
film dok.
19.25 Przeboje tygodnia
19.30 Studio Festi walu Muzyki - Łańcut'87
20.00 "Nieznany front" - progr.
dok.
20.30 "Powtórka
z
historii":
Marszałek Smigły-Rydz

21.10 .. Polak się żeni" - rep.
21.30 .. Panorama dnia"
21.45 Film Jirzego Menzla: "Kapryśne lato" film pro<!.
CSRS
23.05 Wieczorne wiadomości

Sroda -

wro-

19.00 "Rozmowa na telefon" (1)
19.05 "Echa stadionów"
19.30 Dzi~nnik TV
20.00 Teatr Telewizji: Helmut
Kajzar "Obora", reż. Andrzej Mąkowiecki,
wyk.
Medard Plewacki,
Eugeniusz
Kujawski,
Gena
Wydrych. Zdzisław Kozień

i in.

21.50 "Rozmowa na telefon" (2)
22.20 Kronika Wyścigu Pokoju
22.40 DT - komentarze
23.00 Język ni.emiecki (29)
PROGRAMU
16.55 Program dnia
17.00 Język niemiecki (29)
17.30 ,.A w Kazimierzu gra muzyka" - Ogólnopolski Festiwal Kapel I $piewaków
- Kazimierz'86
18.00 Program lokalny
18.30 "Zwierzęta wokół nas"
19.00 "Mistrzowie dru~iego planu": Zdzisław ~aklakie
wicz
19.30 Studio Festiwalu Muzyki Łańcut'87

20.00 Wieczór czechosłowacki w
TP
21.00 "Dopisać losy"
21.30' "Panorama dnia"
21.50 Biografie: "Arthur Honegger" - franc. film dok~
reż
Bernard Gavotty
22.50 ,,z dymkiem cygara"
gawęda Wilhelma
Szewczyka
23.06 WiecZ'Ol'ne wiadomości

Wtorek - 12.V.

13.V.
PROGRAM I

8.10 Historia, kl. VIII: Kształ
towanie się i zwycięstwo
władzy ludowej
,,Domator"
"Domowe przedszkole"
DT - wiadomości
Film
dla
II
zmiany:
"Prędkość" film radz.
11.40 "Przyjemne z pożytecz

nym"
Język polski, kI. VI: Wizyta w redakcji
12.50 Chemia kl. VII: Czy zasada poskromi kwas
13.30 TTR. chemia, s. II: Chemia w rolnictwie (2)
14.00 TTR. produkcja zwierzę
ca, s. II: Typy użytkowe
i rasy owiec
15.35 Program dnia i DT

12.00

15.40
17.15
17.30
17.55
18.05
18.30
18.50
111.00
19.30
20.00

~05

22.40
23.05

PBOGJtAK I
8.10 Historia, kL V: Zabytki
naszej kultury
9..30 "Domator"
9.35 "Domowe przedsl:kole"
10.00 DT - wiadomości
10.10 Film dla II zmi.any: "Zamach stanu" (1): .,Bunt"
- serial TP
11.00 ..Poradnik Domatora"
11 .2.5 ..Swiadkowie
przeszłości"
- czechosł. film dok.
12.00 Przvgotowanie do źyc i a w
rodz' nie: W st r onę marginesu
12.50 Wiedza o społeczeństwie,
kI. VII: Kim bede?
13.30 TTR. fizvka. s . IV: P['~
mien i otwórczość szt u czna
14.00 TTR. uprawa roślin, s. IV:
Uprawa traw p 3stewnych
na nasiona
15 n P rol!ram dn i;). i DT

Wyścig Pokoju transmisja z IV eta.pu - ~ra
"Teleexpress"
Dla :lzieci: .. Cojak" - teleturruej
.. Rzemieślnicy"
Telewizyjny
informator
wydawniczy
.. Klinika zdrowego crl{)wieka"
Dobranoc: "Ferko i pelikan Ambroży"
..Spory" progr. publicyst.
Dziennik TV
.. Zamach
stanu" (1)
Bunt" - seri.al TP reż.
Ryszard Filipski
Konferencja
prasowa
rzecznika rządu
Telewizyjny film dokumentalny: .,Raport poloż
nej" - reż. Stanisła w Sa-

16.55
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.15
21 30
21.45

wiadomości
Wyści« Pokoju

- transmisja z V etapu: Gera
M1:ISt
.. Teleexpress"
Dla dzieci: "Tik-Tak"
Losowanie Express Lotka
i Super Lotka
"Gazeta rolnicza"
"Archiwum XX wieku":
"Otwarcie spiżowej bra- .
my" (l)
Dobranoc: .,Miś Uszatek"
.. Mówmy
otwarcie"
progr. publicysto
DzIennik TV
Studio Sport: Finał Pucharu Zdobywców Pucharów: Ajax Amsterdam Lokomotive Lipsk
Program publicystyczny
DT - komentarze
Język rosyjski (29)
PROGRAM U
Program dnia
Język rosyjski (29)
,'pół
godziny dla rodziny":
.. Poradnik Kliniki
Zdrowego Człowieka"
Program lokalny
_Wiem wszystko" - teleturniej
Przeboje ,,Dwójki"
Studio Festiwalu Muzyki
- Łańcut'87
.. ŻOna mojego ojca"
film fab. prod. !I."RD. reż.
Bodo Furneisen
..Fatalne
ziele" film
dok.
.. Panorama dnia"
Teat~ Telewizji:
Roland
Duncan .. Heloiza i Abelard" - reż. ~a~d3. Umer
i
K r7 VS7tof BobrO\,:"s1,: i,
wyk. Kry styna Jamb
Zy gmunt Hlibner

http://sbc.wbp.kielce.pl
w iad omości

22.40 "Jak to ruszyć" - progr.
publicystyczny
23.25 Wieczorne wiadomości

Czwartek -

14.V.

PROGRAM I
9.00 Praca - technika, kI. I:
Kolacja dla rodziców
9.ao "Domator"
9.35 "Domowe przedszkole"
10.00 DT - wiadomości
10.10 Film dla II zmiany: "Komisariat policji" (3): "Kolekcja majora" - franc.
serial sensac,
11.00 "Szkoła
dla rodziców":
"Pomoc w nagłych wypadkach" (2)
11.15 "Apteczka domowa"
11.25 "Historia
najbliższa":
"Przewrót"
12.00 Język polski, kI. V: Opowieść o przygodzie
12.50 Język polski. Id. I-IV fic,:
Współczesne 'życie
kulturalne
13.30 TTR matematyka, s. IV:
Pochodna funkcji złożonej
14.00 TTR język polski. S. IV:
Problematyka narOdowa w
twórCZOŚci S. Zeromskiego
14.50 Korepetycje z matematyki: Sciąga z matmy
15.20 .. W szkole i w domu"
15.'35 Program dnia i DT 15.40

wiadomości
Wyścig Pokoju

- transmisja z etapu VI - Most
- Praga
17.15 "Teleexpress"
17.35 "Wojskowi historycy"
wojsk program hist.
18.00 "Encyklopedia kultury polskiej'" "Rzeżba czasów 0świecenia"

18.20 ..Sonda": MX"
18.50 Dobranoc: "Przyg-c dy Tobiasza"
19.00 "Czym żyje świat": Dlaczego zginął Olof Palme?
19.30 Dziennik TV
20.00 "Komisariat policji" (3):
"Kolekcja
majora"
franc. serial sensacyjny
20.50 ,.Tygodnik gospodarczy"
21.20 Telewizyjny film dokumentalny: ..W kręgu Stanisława Szukalskiego" rei.
Grzegorz Dubowski. B31"bara Fołta
21.50 ..Wódko, pozwól żyć ..."
22.25 Kronika Wyścigu Pokoju
22.40 DT - komentarze
23.00 Język francuski (29)
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PROGRAMU
16.55 Progra-m dnia
17.00 Język francuski (29)
17.30 .. Pół godziny dia rO<!ziny":
"Kolacja po francusku"
18.00 Program lokalny
18.30 "As" - mag. sportowy
19.20 Przeboje tygodnia
19.30 Studio Festiwalu Muzyki
- Łańcut'87
20.00 ,.100+1 lat plakatu węgier
skiego"
20.25 ..Kto jest kim":
Roman
MaU.no wsk i
21.90 "Przedział dla palących"
- film dok.
21.15 .. Ekspres reporterów"
lM.30 .. Panorama dnia"
~1.45 Festiwal M~ki Lań
cut'87
23.15 Wieczorne wiadomości
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PROGRAM I
8.10 Geografia kl. VI: Powtór'ka z geografii
9.00 Historu kI. m lic.: LeWica w II Rzeczypospołi
~j

9.30
9.35
10.00
10.10
11.25
12.00
12.50
13.30
14.00

.,Domator"
..Domowe przedszkole"
DT - wiadomości
Film dla U zmiany: ,,0wacje" - radz. film tab.
..M:agazyn
Domatora":
Trudne słow<I - rewitalizacja
Język polski. kI. VTll -,
K Baczyński
~netyka kl. I-IV lic.:
Mechanizmy ewolucji
TTR mechanizacja roln;ctwa. s. II: Cial!niki uży
wane w rolnictwie
TTR. orodukcja rośl ' nna ,
s. U: ~etodv chemiczne w
ochronie roślin
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Jak Izrael

wykorzystał

norweską "ciężką wodę"
SZTOKHOLM PAP. Rzecz.nik
norweskiego MSZ potw ierdził we
wtorek wcześniejsze informacje,
że Izrael uchyla się od udzielenia odpowiedu na żą.d.anie
Norwegii, by jej przedstawiciele mogli sprawdzić, jak władze
izraelskie wykorzystały 20 ton
tzw. ciężkiej wody, sprzedanej
im w roku 1959.
Przedstawiciel izraelskiej agencji atomowej powiedział w
kwietniu korespondentowi Associated Pre!;' że "ciężka woda"
wykorzystywana je6t w niektórych izraelskich reaktoracll atomowych jako środek chłodzą
cy i wyhamowujący neutron:.'.
Jednak pojawiające się coraz
częściei informacje o tym,
że
Izrael wszedł w posiadanie brl>ni jądrowej, zrolkiły u władz
n'orweskich podejrzenia, iż wykorzystano do tego celu m .in.
właśnie "ciężką wodę". Tymczasem
sprzedająe
ją
Izraelowi
przed 28 laty Norwegia zastrzegła sobie, iż może być ODa użyta tylko
w celach pokojowyoh. Zawarte wówczas porozumienie dawało również wladll.om norweskim prawo przeprowadzania kontroli sposobu
wykorzystanLa tej "ciężkiej wody", inspekcję taką przeprowadzono tylko raz, w roku 1961.
Potem, jak twierdzi AP, Norwe~ia
przeJtazala swe uprawnienia kontrolne Międzynarodo
wej Agencji ElnergiI Atomowej
w Wiedniu, ale Izrael nie podp;sa! układu o nierozprze!>trzenianiu broni jądrowej i nie chce
się zgodzić na żadną inspekcję
swych urządzeń
nuklearnych
przez przedstawicieli tej organizacji. Władze izraelskie twierdzą poza tym, że po tylu latach
byłoby niemożliwe ustalenie, jaka część posiadanej przez Izrael "cięźkiej wody" pochodzi
z Norwegii.
Natomiast
Gary
M;U!ollin,
specjalizujący się w problematyce rozprzestrzeniania materiałów rozszczepialnych,
profesor
prawa na uniwersytecie stanu
Winsconsi.n (USA), twierdzi, że
poza Norwegią Izrael kupował
"ciężką wodę" tylko w Stanach

Z iednoczonych i nie jest ona z
pewnością używana w 06rodku
atomowym Dimona, gdzie - jak
się przy puszcza
produkuje
się broń ,ądrową. Amerykańska
"ciężka

woda" wykorzystywana
jest, o czym zapewniła niedawno przedstawiciełka Departamentu Stanu Brenda YageT, w
centrum doś wiadczalnym Nahal
Sorek, gdzie prowadz.i się badania nad en~gią atomową wyłąez.nie
o charakteTze na'Ukawym.

Prolesor Milhollin podkreśla
p r zy tym, że gdyby Izrael odmówił norweskiej
prośbie,
to
byŁby to pierwszy
przy·padek.
że

jakieś państwo zgodziło

się

na :ca.sa.dę inspekcji importowanego przez siebie materiału rozszczepia1nego, a potem nie d0trzymało tego zobowiązania.

Proponujemy •••
• Oddział SW. PTTK w Kielcach zaprasza 10 bm. na pieszą
wędrówkę na trasie:
Suchedniów - g. Kamień Michniowski - Michniów
Berezów.
Zbiórka o godz. 8.30 przy Informacji dworca PKP w Kielcach. Ponadto
zorganizowane
zostaną trzy wycieczki
rowerowe na trasach:
I - Kielce - Dąbrowa - Koszarka - Masłów II Brzezinki - Ciekoty - Kielce;
II - Kielce - Morawica Dębska Wola - Ostrów Wolica - Tokarnia - Kielce. Spotkanie z przewodnikiem o god/z.
9.30 na rogu ulic Sienkiewicza
i Sliskiej.
III Kielce - Pińczów Krzyianowice - Gacki - Skarocice - Busko - Kielce. Spotkanie z przewodnikiem o godz.
8 przy ul. Sienkiewicza, róg
Sliskiej.
• Oddział SW. PTTK w Ostrowcu Sw. zaprasza
9-10
bm • .na Ogólnopolski Rajd &)SW
oraz rajd szlakami pamięci na-

Dych. Wskazał w związku z t ym W:lną na pr~yszły b'dsień wina konieczl1GŚĆ zwiększania Wy- zytę w USA ministra spraw zadatków budżetowych na ten cel. Cranicznych, Narayana D1lUa
Tiwaric«o. Z kolei indyjska a• Były senator amer ykański, cencja prasowa um podała, ił
Gary Hart postanowił wycofać przyczyną przesunięcia poclróiy
się z uhie,ania o nominację na jest zamiar WanYJl&łonu wypokandydata parm demokratycz- saienia Pakistanu w supuDOnej w przyszłych wyborach woczesny sy"em wczesną. wyprezydenckich
podały
w krywania i os1rzc«ania AWACS.
czwartek wieczorem żr ć-Iła zbli- Minister "anu ds. zacra.nłcznyeh
In.dił. Natwar Silll'h ołwiadczyl
w min. środę, li sprawa ta po.wainie obciąia słosuDki DeUti WaszYlll'toa.

W Buda.peszcie zakończyły
w ezwartek dwudniowe obrady Komitetu Wykonawcząo
Swiałowe~o Kongresu Zydów,
z~anizowane po raz pierwszy
w państwie socjalistycznym.
•

się

• Partia Narodowa prezydenta Pietera Bothy, rządząca w RPA
od 1948 roku. odniosła zcleeydowane zwycięstwo w kodowych
wyborach do "białej" Izby Parlamentu
Południowoafrykań
skiego. Uzyskała ona 1%3 mandaty w 166-osobowej izbie.
• W czwartkowych wyborach
komunalnych w W ielkiej Brytanii
Partia
Konserwatywna
Marcareł Thatcber zdołała najprawdopodobniej utrzymae przodująą pozycję w kraju. Wskazu~ Da to częiciowe wyniki wyJłorow; mówią one również
o
sirataeh opoozycyjnej Par~ : i Pracy. Był .. ostatni tes& polityczny
przed _kiwanymi powszeehnie wyborami do Izby
Gmin, które mon się odbye
ju w czerwcu br.

• Delecaeja Ak~ Iłauk
ZSRR Da ezele z wicepnewodn iczącym akademii. profesorem
Piołrem Piedosiejewem pnybyla w ezwartek do Pekinu,
Da
zaproszenie
Akademii
Xauk
żone do tej parmo Hart ma 0Społecznych ChRL. W
trakełe
ficj&lnie OCłosić tę decyzję w pobyłu omawiane ~q perpiątek w rod%innym stanie Ko- spektywy lrlW1UłroaDej
wspGIlorado. Znala:d się on ostatnio pracy w dziedziBJe naukI.
na czołówkach cazet w związ
ku z ujawnieniem romansu z
• Gwałtowue bune ~
~9-letnią fotomodelką. Hart był
De z wichurą esU!caJl\q pręd
jednym z
najpowainiejszych kość do nt km na JEOClzłDę W'1ka.ndydałów do uzyskania no- .~piły ... czwartek
... róinycll
rejonach WUlu. MIały miejsee
• Minister obrony USA, Ca- minacji.
spar WeinbercCl' wezwał SOJWlóZprzerwy w dostawaeh eaercii eników zaehodnioeuropejskleh do
• Jlz"a indyjski. bez podawa- lektryczneJ .raz zakłócent. ...
umacniania sił konwenejonal- nia wyjaśnień, odwołał p.płano- transporcie.

rodowej - szczegóły w regulaminach.
•
Klub Kolekcjonera przy
WDK w Kielcach zaprasza 10
bm. o godz. 10 na kolejne ,,Kieleckie Targi Kolekcjonerskie"
(hol górny).
• WDK w Kielcach zaprasza
11 bm. o godz. 17 na "Konfrontacje teatralne", które odbędą się na małej scenie. Wystąpi teatrzyk dziecięcy "Tyci,
tyci" zMierzawy.
• W miasteczku akademickim
przy ul SJ.ąskiej w Kielcach 9
bm. w godz.
12-20 odbedzle
się ~Sabat~7" I Festyn Kultury Studentów WSP. 10 bm.
w godz.: 19-23 w Klubie
..Wspak" video-discol
• Wojewódzki Ośrodek Modelarski LOK zaprasza 9 maja
na godziny przedpołudniowe na
plac targowy przy ul. Gwardii
Ludowej w Kielcach, gdzie odbędą się wojewódzkie zawody
modeli latających. Natomiast na
placu Obrońc6w stalingradu zorganizowana zostanie wystawa
modeli i sprzętu
lotniczego
przygotowywana
wspólnie z
Aeroklubem Kieleckim.
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Dziś skladamy życzenia STANISLAWOM i WIKTORO~I,

jutro KAROLINOM i GRZEGORZOM.
a w niedzielę ANTONINOM i IZYDOROM
12. "Pec~owiec" g. 13, li, 1'1,
KIELCE
19.
"Amonlt" - 9.V. - Zestaw baTEATR
jek - g. 15. "Dzień KoUbra" poL l. 12, g. 16. ,,Elegia" - poło
Teatr im. Sto 2eromskiego
l. 15, g. 1'1.30. 10.V. - Zestaw
10.V. - "Bajki zebrane" - g. l%.
bajek - g. 15. "Gandhi" - ang.
.. Kontrakt" - g. 18.
l. 12, g. 16.
,,sabat" - ~10.V. - "Baśń o
at IN A
jasnym sokole" - ZSRR, bo., g.
14. "Ga. ga. Chwała bobater(J(ll"
,.Bomant1ca" - I-10.V. - ,,Niepoło l. II, g. 15.30, 17.15. 10. V.
śmiertelny" ang. 1. 15, g. 1.45,
- Zestaw bajek - g. 13.
11, 13.15, 17.30, 19.45. "Komedianci
GALERIE
z wczorajszej ulicy" - pol. l. 15,
GALERIA DWA "pIWNICE"
g. 15.30.
,,x Biennale Krajobra%u Polsk.ie"Moskwa" I-!I~V. "Akcja
go" - czynna: 9.V. - 11-17, 10.V.
pod Arsenałem" pol. L 12, C.
- 11-15.
LlO. ,.zlota mahmudla" - pol.
MU ZE A
bo., g. 11. "Dzieje grzechu" MUZEUM NARODOWE - plac
pol. l. la, g. 12.45. "c. K. De%erPart~tów
Wystawy stałe:
terzy" - pol. l. 18, g. 15.30, 11.30.
"Galena Wspolc%esnego MalarIO.V. - .,Dzieje grzechu" - g.
stwa Polskiego'
.Przyroda Kie8.30, Ił. Zestaw bajek g. U.
lecczyzny"
,Broń
w
zbiorach
"Zlota mahmudla" - g. 12. "C.K.
Muzeum
Narodowego
w
KielDezerterzy" - g. 16.30. 19.45.
cach' WystaW)' czasowe: "Dzie,,studyjne" - a.v. - .,Bitwa o
ło
Stanisława
Stas%lca". ..Epoka
Moskwę" I oz. ZSRR, L 15, g.
br~zu na Klelecczytnle" czyn15.30. ,,Bitwa o Moskwę" - oz.
ne IG-17
II, g. lUD. ~10.V. "Kobieta
NARODOWE 'pALAC" - plaC
z prowincji" - pol. L 15, g. 15.
Zamkowy
c%}'UJle w godz.
17, 19. "Wodne dzieci" - ang. bo~
5-1.
g. 111.30, 1%.15 - technika video.
InJZEUM
LAT
SZKOLNYCH 8 •
.,skałka" I.V - .,Porwa,nie
ZEKOMSKlEGO - czynne w god%.
'" TluUurllstanle" - pol. bo~ g.
~.
15 17. "Kontrnatarcie" - pol. l.
MUZEUM WSI IUl:LBCIUU U, g. 19. I.V. "Porwanie w
Park Etnograf1cZn)' • Tokarni Tlutiurlistanie" - g. U. ~MUoŚĆ.
"Wnętrza XJX-w1~ycb Chałup
Umaragd l krokodyl" - USA. L
dWór wystawa zielarska" - C%)'D1.5, &. 17, 19. IO.V. - Zestaw baue IG-l'ł
jek - g. 12.30. "Porwanie w T1uOBL~OamL MUZEUM B.
tiurllstanie" - g. 13.30. "Milotć.
SlEN1UEWlCZA - C%)'1IDC lG-11
S%JlllIra:&d 1 krokodyl" - g. 15,
17. 19,
•
APTElU - stały dyt\lJ' nocny
PełtWI nr 29-008 ul Slenklewtcu
.,Koboblik" - I.V. - ..Pecho15; nr 29-OOl ul
Buczka S7139
Wiec" - fr. L 12, &. 15, 17 19.
I.V. - .,W niewoli li wiking6w"
PORAON1B DY2UJlUIĄCE: dla
ch1ec1
•
dorosłyCh
ul Poeleszka
L I%, &. 12. • "PeełW)wiec"
n
(Przyc:hodnla
Rejonowa) w
g. ts, rz, 19. IO.V. - Bajki - "

INFORMACJA O LEKACH czynna w godz 7.30-15.30 z wyjątkiem dnl świątecznych I l1ni
wolnych od prac...
tel 5"
TELEFONY:
PogotoWIe Ratunkowe m, Pogotowie MO 99'1
Strat Pożarna
998 Pomoc Drogowa 981. Pogotowie Energetyczne Kielce - Miasto 991 Kielce - Teren 956. Po
gotowie Wodoctągowe U9ł, PogotoWie Gazowe 11-20-20 I 992. PogotOWie wod-kan c .o elektryc%·
ne RPGM ezynne w godz
teI 31-61-57 Pocztowa ln!orma·
cja o Usługach SIL Informacja
PKP ł30 (nformac.)a PKS -02-'11.
Hotel .• Centralny·· 625-11, Ośrodek
lnfonnacjl Usług WUSP 457-'
CENTRUM INFORMAcn TURYSTYCZNEJ ,lT" - tel łIS-6I
czynne do 16. w soboty do 14
POSTOJE TAJtSOWEK: Osobowe - Dworzec: PKP tel 534-34.
ul Słowackiego 31-29-19; uL Jesionowa 31-'19-19. Post6j taksówek
bagatowych - ul. AnnU Czerw.
tel 31-0'.1-19. Post6j samochod6w
clętarowych ul. Domaszowska

'-%3

Sl-ł8-19

RADOM
TEATR POWSZECHNY
.Jana
nieczynny.
Im.

ltoc:baDowsklego
KINA

- 8-10.V. ,.Elektron1cmy morderca" - USA. l.
15, &. '.30, 13, 17.3ct. "Nieśmiertel
nY" - ang. L 15, g. 10.4.;, 15.15.
19.45.
.,Pnyjatń" I-9.V - ,..Jell>nPK Bamb! poznaje świat"
ZSRR, bo., tI. I. ,,Butch Casmdy l Sundance Kld" - USA. l.
15, g. U, lS, 15.30. ..Komediantka" poło L 15. &. 17.30. 1~ ~~
lo.V ...Jelonek Bambl pn'ln"je świat" - g. 10. Zestaw bajek
S. U. " Butch Cassldy l Sundance Kld" - g. 13 15 30
,,~.
medtantka" - &. 17.30. 19.».
.,Pokolenie" - a..-9.V. - "Skq pani w ognlu" - pol. bo., &. t,
13. .,Uciec%ka z Alcatraz" - US'I
L t5, , . U, 15.311, 17.30. ..DreszaeH - pol. l. 15. g. 19.3G. te.V. .. Kamienne tablice" - pol. l. 15.
,,Bałtyk"

Da

111. .Jaciel-

w bok nadjeżcHajl\Cląo " poloneza" Ranny ehłopiec przebywa
w szpitalu.
O W Górnie lO-letni Grzecon
T. przebiecająe przez jezdnię
zosta ł potrącony przez ,,malucha" i domałUcznych obrażeń.
O W DziebaUowie (~. Koń
skie) na idące,o lewą stroną
jezdni Henryka G. najechał
,,fiat l%6p" kierowany przez Józefa G . (L 35) będące~o w stanie nietrzeiwym. K ierowca po
lIpow odowaniu wypadku uciekł,
ale zosbł zatrzymany i przebywa w areszeie.
O W
Modliszewieach (gm .
Końskie) nietrzezwy Jan C. (1.
52) jadl\Cl rowerem wymusił
pierwszeństwo
przejazdu, został potrącony
przez ,,stara"
i doznał obrażeń ciała.
O W Kielcach na skrzyiowaniu ulic Sciecienneeo i Sukow• sklej Złlicniew P. (1. 32) kierując
"maluchem" nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i zderzył się równiei z ..maluchem".
Obaj kierowcy zostali ranni.

godz 17-21. Stomatologiczna Przychodnia Rejonowa nr 15 ul. Karcz6wkowska 35 - czrnna
w niedziele I święta w godz.

.i

W Kielcach

Robert 8. (l. ') wiarJnął nacle na jezdnię i uderzył
lońskiej

O Wczoraj w nocy nieznani
s p r awcy w K i elcach w ujemie
ul. SzkołDej i Urzęilniezej clokonali włamania do 3 samochodów "fiat l2łp" skąd skradli
koła zapasowe.
(C.K .)

Pogrzeb Datidy
PARy:2; PAP. W enwariek na
cmcntarzu Montmartre w Paryiu
odbył się pol'1'zeb
Dalidy. Kilkadziesiąt osób, rodzina l przyjaciele, pożepało 54-letnUi piosenkarkę, która w ub. niedzielę
popełniła samobój5two, zaiywając w swym paryskim mieszkaniu śmiertelną dawke środków
nasennych.
Histeryk
Claude
ManceroD złożył hold Dalidzie
w imieniu prezytlenta Francois
MiUerranda.

g. 8.30, 13. "Ucieczka z A1catraz"
- g. 11, 15.30, 11.30. "Dreszcże"

POSTOJE TAKSO WEK:
ny 53-ID t 53-80

" Odeon" - 8-10.V. - "Tajemnica starego ogrodu" - pol., bo.,
g. 15. ł-Ą.V. - "Nadzór" - poło

OSTROWIEC

-

g. 19.30.

l. 18. g. 17.30, 19. 10.V. -

SKARZYSKO
K IN"A
"Wolność"
- ł-Ą .V. - "Boł
dyn" - pol. l. 15, g. 15. "Skorumpowani" - tr. L 15, g. 17, 19.
lAI.V. - "Tajemnica starego o&rodu" - pol. l:!o~ g. 11. "Ziemia
obiecana" - pol. 1. 15,..1:. 14. "Skorwn,powani" - g. 11, T9.
,,Metalowiec" - 8-IO.V. - "Niezwykła histona doktora
Jekylla
1 pana Hyde'a" - ZSRR, bo., g.
15. "Zyć I umrzeć w LOS Angeles" - USA, l. U, g. 16.45. 19.
10.V. Zestaw bajek - g. 12MUZEUM
BBGIONALNE agen Zygmunta BerlInga • Skar·
iv.ku· a .. Jowle 111. Słon.. czna ..
czynne 9-17.
APTEKA DY'ZUBNA. nr 29-046
ul Apteczna 7. tel 315-27.
POSTOn TAKSOWEK: OWI>rzec PKP - tel 137-05

STARACHOWICE
KINA
,,Robotnik" - '~.V. - ..Yesterday" - pol. l 15, C. 17, 19.
10.V. "Noce l dnię" - 1 <::l.
paL L 12, g. 15. "Udeczka w noc"
USA, l. II, C. 17, 19.05... Reksłowa wiosna"
- poL bo., g. 11.
.,star" - I-IO.V. - ,.MIstr%Yn1
Wu-Dang" - chliI. L 15, g. 1$,
1'.15. 10.V. .. Strzet się dz1ewi~tego syna" ZSRR. bo., g.
U.
APTEKA OY2UKNA: nr 29-078
ul Stanica 1. teł 14-'79

http://sbc.wbp.kielce.pl

at I N A

" Mil,, ·'

swanna" - RFN, L 18, g. 17, 19.
Zestaw bajek - g. 14.
APTEKl OYZURNE: nr 67-010
ul
ZWYCIęstwa 7. nr 67-1115
pl
Konstytucji 5
INFORl\lAC.JA służby %drowia
- czynna 8-20. tel 261-21 Informacja o usługaCh - 365-85
TELEFONY: Stra2 pozaTna 998
PogotoWIe Ratunkowe 999 P"gotowte Energet7czne - Radom 981
Komenda 'ł4D 251-36. PogotOWie
M1UCY)lle 9!h. Pomoc drogowa 961
POSTOJE TAKSOWEK.: Iil1ca
Zwirld I Wigu", Ua-l0

telero-

8.V. - "OstatnIe
metro" - fr. l. 15, g. 18.30. _.y.
- .. Pan Wołodyjowski" - pol.
bo., g. 15.30. ~IO.V. - .. Kroni- •
ka wypadk6w miłosnych" - pol.
l. 15, g. 18.30. 10.V. - Zestaw bajek - g. 11, "Krzyżacy" - pol.
bo., g. 15.30.
"Przodownik" - 9-10.V. - .. ż '
i umrzeć w Los Angeles" - USA
l. II, g. 17, 19. 10.V. - Zestaw
bajek - g. 10.30.
,,zorza" - 8-10.V. - "I 1eszcze jedna noc S:zeherezady" - ZSRR, bo., g. 18. "Imperium
kontratakuje" - USA, l. 12, g.
18. 10.V. Zestaw bajek g.
"Hutnik"

-

11.

APTEKA DYZURNA: nr 29~
Starokunowska 1Il
POSTOJE TAKSOWEK: pL WolnośCI
- 53'7-92. uL Sienkiewicza

ul

-

515-73

KO~SKlE
KINA
"Pegaz" - 8-10.V. - "O dw6ch
takich co ukradli księżyc" - pol.
bo., g. 15.30...Mistrzyni Wu-Dang"
- ehiń. l. 15, g. 17.30; 19.30. 10.V.
- Zestaw bajek - g. ll.
"Alltyczne" - 10.V. - Zestaw
bajek - g. 10. "Rok niebezpiecznego życia" - austral. 1. 15, '.
II, 18.

JĘDRZEJOW
at IN A

..Gdynia" -

9-1el.V. .,NIe
się opowieść" RFN.
bo., g 15.30, 1'7.30. "Idt l patrz"
- ZSRR. l. la. g. 1'.15. 10.V. Zestaw bajek - g. 14.30.

kończąca

Uwaga! Za ewentualne zmiany
w programie kin redakcja
nie
odpowiatla.
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Kadra piłkarzy na mecz z Węgrami
Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
Wygrane walki naszych judoków

skład

Wczoraj
kadry

ustalony

zostal

piłkarzy
Polski,
przygotowywać
się
bę

która
dzie do eliminacyjnego meczu
m istrzostw Europy z Węgrami
(17 maja). Do kadry powoła
ni zostali: bramkarze: Wandzik,
Bolesla; obrońcy: Pawlak, Król,
Wójcicki, Przybyś, Ostrowski,
Wdowczyk, Kubicki; rozgrywający: Matysik, Urpan, Tarasiewicz, Prusik, Rudy; napastn icy:
Leśniak, Smolarek,
l\larcinia.k,
Robakiewicz.
• Po dniu przerwy na mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w Reims pierwszy złoty medal dla barw Związ
ku Ra~zieckiego zdobył Anatolij Chr:r.patyj. W wadze lekkociężkiej wywalczył on pierwsze
mieJSce z wynikiem 415
kg
(185+230) wyprzedzając Rumen:~
Teodoziew:r. (Bulgaria) - 410 kg
(180+230) oraz Wiktora Tre~u
bowa (ZSRR) 405 kg (185+
+220). Czwarte miejsce zająl
Polak Sł:r.womir Z:r.w:r.da (392,5
kg (182.5+210), a na piątej pozycji był inny n36Z reprezenta.nt Andnej Piotr.wski - 380
kg (170+aJ.0).
• Bo~usława olkchnowicz, .Jolarua Adamczyk, Slefania Drzewieoka, a także Andrzej SlIIdej
ba-rdzo dobrze spisali się w eliminacjach mistrzostw Europy w
judo. rozpoczętych W czwartek,
w Paryżu. Cała czwórka naszych
reprezentantów zakwalifikowała
się do półfinałów.
• W Jerozolimie rozpoczął się
turruej koszykarzy w ramach
13 igrzysk Hapoelu. Reprezentacja
PZKosz.
przegrała
w
pierwszym meczu z Kanadą
93:102 (35 :45), Najwięcej punktów dla Polakóv,' uzyskali: Ze-

Na spo towych

arenach

liC 31 i Szczubial
20 . W
drug im spotkaniu RFN pokoIzrael 100:89 (52:40).
(opr. m)

nała

.

W

sobotę 1
"Kielce"

niedzielę

w

na to-

Miedzianej

Górze odbędą się eliminacje
mistrzostw Polski w wyści
cacb samochodowycb. Do imprezy zgłosiJo się 230 za wodników, którzy jeźd~ić będą w
siedmiu klasach. Wśród tycb
kierowców nie zabra~nie r'.wnież przedstawicieli
automobilklubów Kieleckiego i Swh:tokrzyskiego#
z
Radomi~.
Pierwsze wyścigi rozpoczną się
w sobotę o eOdz. 11 (kl. VII
i I) natomiast w niedzielę poezątek
dalszej rywalizacji e
godz. '.:Ił.
Zakończenie imprezy przewWz;iane
jest na
godz. tł.SI, natomiast • Codz.
l i na małej
pętli
ro~eerana
zostanie kolejlla
eliminaCja
okręeowych
mistrzostw
w
kartingu, w klasie .,mJodzlk".
Jednocześnie
Informujemy,
że w sobotę I niedzielę ruch
drogowy w
kierunXu Łodzi
prowadzić będzie przez Tumlin l 'Cmińsk. OdWOłuje się
takie niedzielnIl giełdę samochodow,\.
(m)

Tenisiści

.

znają
Tenisiści

Broni
rywali

stołowi

radomskiej
Broni, któny wywalczyli
mistrzostwo jednej z gru.p II ligi uczestniczyć będą w barażach o wejście do ekstraklasy.
W dniach 20-24 maja "waIterowcy" wezmą udział w turnieju w ChrzallOwie gdzie zmierzą
się
z:
Wawelem Wirek,
MRKS Gdańsk i Wartą Gorzów.
Najlepszy zespół tej imprezy
awansuje w szeregi pierwszoligOWCÓ\\T.

(m)

Beru-

nie rozpocznie
się czterdziesty, jubileuszowy kolarski Wyscir; Pokoju. Ter;oroczna majowa impreza zapowiada się niezmiernie interesująco bowiem na
jej starcie
słanie aż 26 ekip, a kolarski peleton b~zie liczył 156 zawodników! Wśród nich znajduje się
sześciu podopiecznych
trenera
Ryszarda Szurkowskie,;o: Zenon
Jaskuła, - Mieczysław

Znów 1lmocJe
na torze "Kielce"
"e

Ziś w stolicy NRD,

Karłowicz,

Andrzej Mierzejewski,
Marek
Szerszyński (kapitan
zespołu),
Mirosław Uryga
i
Zdzisław
Wrona, którzy pojadą z numerami 11-16. Debiutantami
w
drużynie biało-czerwon ych
Karłowicz i Uryga.

są

Faworytami
jubileuszowego
wyścigu będą oczywiście zawodnicy Związku R:r.dzieckie~o
i
NRD, którzy w swoich
szeregach mają doświadczonych kolarzy. jak WasBij Zdanow,
Asjat Saitow, Władimir Pulnikow,
czy Uwe Ampler, Uwe Raab i
Olaf Ludwig.
Trener
ekipy
ZSRR Aleksander Gusia1nikow
w
ostatnich
wypowiedziach
stwierdził m.in.: .. Wyści~ Pokoju jest od lat jedn~
z najważ-

"Latający

Holender"

Tematem majowych ' ujęć Klubu Zdobywców Oceanu (' maja
TP. pr , I, g. !) łM:dzie energia
mórz
(pływy,
prądy
morskie,
chemia wód, energia falowania),
ale z okazji przypadającej na ten
dzień rocznicy ' zwycięstwa rozpoczniemy je od spotkania z komandorem Ralałem witkowskim
i Obejrzenia dokumentalnego filmu ..Salut dla Garlanda". W Klnie ZdObywców Oceanów - kolejny odcinek filmowego pamięt
nika z ~pra\yy do portów zaChodniej Afryki .. 100 dni na "Zawichoście....
W sprawach klubowych - wizyta W Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrze
gu i opowieść
lekarza. który
chciał
zostać
marynarzem. Rozwiązanie zadania, lista nagrodzonych. kolejne zadanie dła wytrwałych i relacja
z przebiegu
konkursu Ligi MorSkiej i Ministerstwa Oświaty i WYChowania
.. Młodzież na morzu".
Zac1anie

zaprezentuj
falowanie morza. Rysunki prosimy nadsyłać w terminie do
końca miesiąca pod adresem .. Latający Holender",
TV
Gdańsk,
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 15.
elektrownię

m:lja:

wykorzystującą

Jr

niejszych imprez kolarskich roku. Chcielibyśmy znów znalcić
się weronie najlepS2lych, ale w

o

I etap (! maja):

wyście

o godz. 23 P()koju.

kronika

Wyścigu

(mar)

dookoła

Berlina (101 km)

O n etap (10 maja): Ber!", - Magdeburg (172 km)
O nI etap (11 maja): Magdeburg - Gera (186 km)
O IV etap (12 maJa): kryterium uliczne w Gerze (56 km)
O V etap (13 maja): Gera - Most '(168 km)
O VI etap (14 m:r.Ja): Most - Praga (15Z km)
O vn etap (15 maja): Praga - Pardubice (148 km)
O V1lJ (a maja): pardubice - Harrachov (158 km)
O IX etap (17 maja): jazda Indywidualna n:r. czas (22 km)
18 maj:r. -

O
O
O
O
O

dzle6 odpoczynku
etap (1, maja): Harrachov
XI etap (20 maJa): Karpacz
XII etap (ZI maja): Legnica
XIII etap (%2 maja): Oleśnic:r.
XIV etap (Z3 maja): Lódź X

tym roku walka powinna być
szczególnie zacięta. Juz
sama
liczba startujących zespołów mówi sama za sieltie. Trudniejsza
będzie także
19S1-kilometr.wa
trasa wyści!:,u. Moim zdaniem
.najsilniejsze Sił druzyny NRD na
czele z ubie~łorocznym
zwyeięzclll tej imprezy Ludwigaem .raz Czechosłowaeji i Polski".
Na dobrą postawę biało-czer
wonych liczą prz~e wszystkim
wszyscy sympatycy
kolarstwa
w kraju, a zwłaszcza na dobrą
jazdę lidera zespołu
Andrzeja
Mierzejewskiego. Na tegorocz-'
nym wyścigu sprawnośc iowy egzamin wraz z kolarzami przejdą także polsk ie rowery wyczynowe "romet-.super" wyprodukowane przez fabrykę w Bydgoszczy, specjalnie dla potrzeb
kadry narodowej. Rowery, na
których pojadą nasi
reprezentanci uznawane są przez fachowców za sprzęt najwyższej klasy.
zmontowany w większości z elementów importowanych pochodzą-cych z renomowanych
firm
"Campagnola"
i .. ColumbU5".
Ciekawe czy w tym roku kolarze i ich rowery zdadzą
ten
trudny egzamin?
Dzisiejszy prolog w
Berlinie
liczy siedem kilometrów, a jego
przebieg relacjonowany będzie
przez Polskie Radio od godz. 13.30
w programie l. Natomiast transmisja telewizyjna rozpocznie się
o godz. 13.50, w programie 1.

Nr 90

CENA

Eza

- Karpacz (W km)
- Legnica (168 km)
- Wr~ław (lat km)
- Udi (lii km) .
Warszawa (ISS km)

jaz~a

Dobra

radomskich kolarzy
vr

Kaliszu rozegrana
została
pierwsza seria kolarskiego Pucharu Polski w wyścigach na torze.
Ba:rdzo dobrze zaprezentowali Hę
łam
pnedsła wiciele
radomskiej
Broni, obroń~y te~o trofeum.. W
punktacji drużynowej
radomianie :laj~U w Kaliszu pierwsze
miejsce zdobywając 184 pkt. Wypł"Zedzili
oni
",espoły:
Gryfa
Szczecin ,. pkt., Włólnlłan:a
KaUsz - f2 pkt., ~"rardowianki
- J8 pkt., WTC Warszawa i Ackoni Szczedn po
pkt.

1.

Indywidualnie najlepiej zapresię
Wojciech
Bor\lcz,
który ZWYCiężył w sprincie l na
dystansie 1 km z czasem l.ll.lł..

zentował

Pierws"'ą
pozycję
wywalczyła
także
drużyna
Broni w jeździe

na " km, występująca w skła
dzie: Opala, Kołaczek, Borkowski, Bens. W wyścigu dystansowym zwyciężył Szczepkowski z
WTC przed B()rkowskim, natomiast dystans ł km indywidualnie wygrał Sikorski z 'Gryfa
przed Kozubkiem. Wyścig amerykański zakończył się sukcesem
pary Turowski - WójCik z Gryfa, na trzeeim miejscu byli B()~
kowski - Bens, a na czwartym
Opala Kołaczek.
Druga seTia
Pucharu Polski odbędzie się 18--15 maja
na torze kołarskim
Broni w Radomiu.

D.
egza
mIot
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przyl
Naje:

malu
miot!
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l.il.aje
rient.

-

T

E
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PIŁKA NOZNi\.

II LlGA. Zespół Radomiaka
zmierzy się z Piastem Nowa Ruda. Stadion przy ul. Struga 63,
sobota, godz. 17.
Ul LIGA. Błękitni Kielce podejmują
w ni~zielę Hetmana
Zamość. Stadion przy ul. $ciegiennego 6, godz. 11. Dział·a-cze
Błękitnych informują. że przed
spotkaniNll od godz. 9.30 na terenie stadionu czynny
będzie
kiermasz handlowy.
•
Piłkarki
drugoligowego
"W:r.1tera" Radom spotkają się
w meczu drugiej rundy Pucharu Polski
z mistrzem kraju
Czarnymi Sosnowiec. Niedziela,
stadion Broni przy ul. !\farutowi<:z;a 9, god:z. 11.
PliKA RĘCZNA
LM. Rezerwy kieleckiej Ko- rony grają w ' nJedzielę z 0sk'arem Przysucha. :ąala przy
Ul. Krakowskiej 72, godz. 12.:;0.

mro

ZWYCIĘSTWA

W sobotę, w Kielcach odbędzie się VI Masowy Bie~ Uliczny •• rc:r.nizowany :z .kazji
Dnia Zwycięstwa. Start o godz .
12 spod ,,Polmo-SHL" prz.y ul.
Dzierżyńskiego 27, meta na Kadzielni. Zgłoszenia
do
biegu
pc:yjmowane będa także w dniu
imprezy w gO<iz.
10---11,
na
miejscu startu.
•

(m)

NUMER 89

STRONA 16

iedzielnI/ mecz
bokserski
o mistrzostwo 11 ligi rozegrany w kieleCkiej
ha li
pr=y ul. Waligóry po raz kolejny potwieTdzil kryzys panujący
w pięściarskiej sekcji
Błękitnych. Drużyna z Kielc po ośmiu
spotkaniach zajmuje ostatnią 16
lokatę w tabeli mając na. koneie zaledwie trzll punkty. Nic
też dziwnego, że na meczu z
Zagłębiem
Lubin na. widowni
była tylko nie!iczna grupa zwolenników boksu tv Kielcach. A
przecież nie tak dawno jeszcze
trybuny hali wypełniane bl/ły
do ostatniego miejsca. Dzii
z
sentymentem kibice
gwardzistów wspominają czasy, gdy ich
ulubieńcy występowali na ringach ekstraklasy odnos:qc spore
sukcesy równiei na. a renach
międzynarodowych. Bl/ło wówczas na co popatrzeć, także w
Kielcach, gdzie mistrzowie kraju
przegrywali walki z reprezentantami miejscowego klubu. Nazwiska takie jak Witold Stachurski, Andrzej Stawski. Zenon Trzepieciński, Marek Kudla, Leszek
Ciuka. Tadeusz Wqtroba, Czesław Bielecki, Janusz Janowski ,
Marian Treliński, Tadeusz Bieniek, Stanisław Łakomiec, Sła
womir Zapart nie mówiąc już
o Leszku DrogoSZU by/V i są
nadal znane na. UItlzystkich ringach Polski a nawet Europy i
świata.
....

N

CZI/ffi teraz dysponuje drużyna
gwardzistów? PTaktycznie trze-

ma, czterema zawodnikami, na. swych wychowankach, zasilajqc
których można liczyć. Krzewski, swe szeregi zawodnikami, któZapart, Szczepański, Tomasik to 'rzy nie mieszczą się w innych
obecnie trzon kieleckiego zespo- składach. Kielce za rok będą
lu. Przed kilkunastoma miesią areną pięściarskich mistrzostw
cami był jeszcze Łakomiec, za Polski. Ciekawe też czy podczas
którego Błękitni otrzymali od tej imprezy, dadzą znać osoale
znaku Błęk it 
Gwardii Warszawa trzech bok- bokserzy spod
serów. Nie ma jednak z nich nI/ch?
mijającym tygodniu odnowiększej pociechy. W dotychczatowaliśml/
interesujące
sowych ośmiu spotkaniaCh nie
spotkanie dziennikarzy
z
było również
pociechll z ZaZarządu
Wojewódzparta, który po przetargach z władzami
klubem wystąpił na ringu ligo- kiego Towarzl/stwa Krzewienia
Kultury Fizycznej, mieszczącego
wl/m zaledwi~az. Mimo
że
do zakończenia rozgrywek mi- się w skromnej siedzibie przy

W

Echa tygodnia

zawodowych zajęć. Jak poinformowa! prezes zarządu
Stefan
CzaplaTSki, obecnie na Kielecczyźnie pracuje 35 ognisk statutowych i 9 zakładowych skupiających
20
tys.
członków.
Wśród
tego gr011a ;E'st wielu
spOłeczników,
dla
których
sprawność
i
zdr{)wie
człowieka jes~ celem na.drzęd
nl/m. Pracuje nad tym 14 symbolicznie opłac4nych. instruktorów prowadzących zajęcia w
różnych
dyscyplinach.
TKKF
podoanie jak inne ' tego typu
placówki ma także swoje problemy. Jednym z nich jest brllk
w
wypoŹ1/czalniach odpowiedniego spr=ętu. Obecny, zllkupiony ;es::cze w latach szeŚĆdzie
siątych jest
na wykończeniU.
NiezTo::umiała ayla więc tegoroczna dećl/z;a , WKKFiT
UW
nie przyznająca
funduszy na.
nowe,
częściowe
wyposażenie
ogólnodostępnych

8trzowskich jest jeszcze dużo ul. Sienkiewicza w
Kielcach.
czasu to aktualna pozycja Błę Organizacja ta, obchodząca
w
kitnych została mocno zachwia- tym rOKU jubileusz trzydziestona.. Przedostać się na. miejsce lecia odgrywa poważnq, nie zawgwarantujące
pozostanie w II sze
odpowielinio
dostrzeganq
l id.::e aędzie niezmiernie trud- r«;>lę, te naszym cod=iennym ży
nym zadaniem. Wszyscy dzia- CIU. TKKF kojarzy się często
lacze zdają sobie sprawę,
że ze słabym zespołem sportowym
zespół należy wzmocnić. Pyta- co jest
myśleniem
błędnl/m.
nie tylko kim i za jaką cenę? Dialacze spod tego znaku to a.niNa własną młodzi eż nie ma o- marorzy i koordynatorzy masobecnie co liczyć, chyba, że znów wych imprez przeznaczonych dla
w szeregach gwardzistów poja- zwykłych .śmiertelników. Właś
wi się nowlI ..gwiazda". Na do- nie dla nich organizuje się wiebrą SpTllwę od dłuższego cza u
le festyn6w sportowo-rekreacyjdruŹ1/1l4 przestała bazowllć na. nych w chwilach wolnych
od

http://sbc.wbp.kielce.pl

w~Żl/czalni.

6 mln to całoroczny budżet zw
TKKF, a z tego trzeba utrzymać biuro, opłacić specjalistów
i obdzielić wszystkie zrzeszone
ogniwa. To chyb4 za mało, aby ,
praca w masowej kulturze fizycznej, patr.::qc na. nasze Zllkłady pracy
cZII przepełnione
osiedla, dawllła choć
skromne
efekty. A przecież teraz Z4 szeŚĆ
milionów
nie kupi się nawet
miernego ,.kopaczo", a co dopiero mówić o zaspokojeniu ,.ekreacyjnych potrzeb dużego WGj<łWództwa?
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