q%e!""lo' .. r.,.
W~F Vw

Narada Doradczego
Komitetu Politycznego

Posiedzenie Rady Państwa
t bm. od było się w Belwe.e ze posiedzenie Rady
Pa.ń
sł a. Przyjęto informacjQ Pań
sl owej Komisji Wyborczej o
• 'orczych wynikach wyborów
pOnownych. Rozpatrzono il\f~r
m cję o przebiega i wynika.ch
pi rwszych sesji wOjewódzkich
fa
narodowych.
ada Państwa przyjęła
inform ację

przewodnicząccgo

•

-to.

Państw-Stron

Wspólne polsko-radzieckie

oświadczenie

są

du konkursowego ..Mistrz Gospodarności" 4» wynika.eh WSllÓl%a odnictwa miast i
gmin w
1931 r.
Bada Państwa przyjęla do
wl domości informację o klcru 'kach polityki kadrowej w
szkoła ch wyższych
oraz ro:/;pa zyta
informację o pronozycjach stworzenia warunków
ella dalszego - zacieśnienia związkó
z Poloni:\.

cz-o raj, po zw iedzeniu
Zamku Kró lewskiego v
VVarsza\vie
piervvszy:n
punkt~m czvvartego dnia vv izyty Michaiła Gorbaczowa \V
Polsce było spotkanie z szerokim gronem _ intelektualistów
na Zamku Uólevvskim w VVarszawie. Obok Wojciecha Jaruzelskiego oraz polskich twór-

W

kultury. ,,,,,.dGła
ich wybitnych
kolegów radzieckich,
'
CÓYl nauki i
udział grupa

Spotkanie intelektualis tó w oNarodowej Rady Kultury, Bogdan Suchodolski, wyrażając M. Gorbaczowowi wdzięczno.~ć za io,
że znalazł czas, aby wziąć udział w dyskusji.
DOKOS"CZENIE N.\ STR. 2
tworzył przewodniczący

[

Układu

?

I

bm, do slolky prz)'byly
delegacje na
rozpoczcte
\V URM obrady' DoradcZ<'go Komitetu Polit .... cznego Patl~tw-Stron Ukladu Wo~
sza wskiego, Powitał je na warWojciech
s7.a.wskim
10Lnislru
Jaruzclski wraz z członkami
Biura Polil vcznego i Se-kretariatu KC PZPR. W ko.1eina5ci
przybycia
wltaillo:
Nicolal"
Ceausescu na czele
dcle~3.cji
Rumunii. Andrie;a Gromvkę i
Nikołaja Ryikowa w chod7_ąC\"('h
w skład dekgaeji Z RR. Miłosza Jakes7:l na czele del'.!:!aeji
czcchosłowl!ckie.i.
Todora.
tiwkowa na czde d l-egacji
Gro~za
na
I3ulgariii, Karoły
crele dck)gacji WGgi r i Ericha Honeckera na czele dc'egac'i NRD,

14
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Spotkanie na Zamku Królewskim,
.\F - Marek Langda

Vl arszawskic~o

dzi~

• Międzynarodowy koncert W kieleckim am~it?at~ze
• Uroczyste sesje rad narodowych • AkademIe l WIeczornice • Imprezy sportowe i festyny • Gmach kieleckiego teatru udostępniony do zwiedzania • Liczne
imprezy w Radomiu.
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nocznie!! ogłoszcnia Manii stu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego obchodz' Ć
będt.iemy Szczcgóln!e
uroczyście, bowiem
wolno~ć, która
• nadeszła ze Wtichodu, znalazła
dziś
potwierdzenie i nowe
znaczenie, wyrai.one w toku
wizyty sekrelarza ~encralnego

potkanie pokoleń
Kielcach

Bad
k m)
lerl-

Leś-

- niedziela, 1988-7-15-17

W40 rocznicę powstania ZMP

yści.

zasie
któ·
se-

piątek

Kielce,

Wczoraj , w
przededniu 40
r
'y powstania
Z\\'iązklJ
l\Uodzieiy Polskiej odbylo si<:
w Kielcach uroczyste spotkanie,
na które p rzybyli przedstawiciele władz z sekretarzami KW
PZPR - Józefem Winiarskim i
Zd;r;islawem Ko\\alskim, prezesem WK ZSL - Marianem Obarą,

przeWodniczącym

W kioskach "Ruchu"

"Rozrywka
,

WKKi'ł

Swiętokrzyska

Eugeniuszem
Niebudkicm,
w;cewojewoda mi Andrzejem
Ju sz~zykiem i Zygmuntem
zu·
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.. ' .

,,-

Przybył żoln;erz Wrześ:1ia,
wesŁerplattczyk.
prezes
ZW

P!\.

o-ł'.

,,'"

najnowszej maszyny z radomskiego ,,"'·altera".

~

..',

.............

,Y.

,

Stan

~laszyny do szycia produkowane w Zakładach Metalowych

im. Generała ..'VaItera" w Radomiu ciesz:, się dobrą rel\om~
na wielu rynkach europejskich.
O tatnim
dzielem
tutejszych
konstruktorów
jest
prototyp
maszyny, będacej w całości opracowaniem własnym, \>O",stałym
na bazie policency jJlego
,,singera", od którego róini si-:
znacznie prostsz:J. obsługa. np.
jednym pokrętłem daje ~ię regulować nastawy wielu ';ciegów
szycia (w "inw!'rze" larCll na.,tawnych jest ai; cztery).

re-

Jak to na zlocie

-11

--34

-11

-:u

-$&

-t'
-12

-31
-'72
-'4

-n

·1li

fru

'fy-

'0yć

y ..

u-

aw

-

:11)

ładnie

rdecznie ~zdrawiam wszyich ze zlo'vu ZHP w Lupstyc • nad Jeziorcm Krzywym.
J ' kilka dni mozolnie pracU jemy w z.grupowac;u
obozów ChorągWi KicIeck;ej ..Jo". Zgru powanie zostalo pod 'clone na cztery obO'Zy: obóz
l Kaz.:m'crza Wielka, obóz
:! - K!ełce, obóz 3 - KOllskie
i bóz 4 - Wloszczowa, Okol a jClSt wrr:cz bajkowa, wsz~
d 'e lasy. krzaki. zarośla i co
najwa żniejsze - duże ilo.ści .. 1-:0hanych" kcma.rów,
ak jui wspomniałam. WS?VSdzielnic pracuiemy i j&k
d ci kt· tej praq S:) dla
yslklch widoczne,
P.Jm·mo

o "w 'silku" wsz
y
SI
dobrze.
OI'O:"\CZENłE

-SCY

-letni UCZCI' z Ka if:lruii
ChrL.lophcr M~rsh:lll Ilrz('·
l,('iał j dno;]niko",~m
)molotcm prz~z • ll:mt:;'k. slaj;:c
~ic tym
samym najmlo 7yrl
lotnikiem, 1 tliry
o 001:,1
t,
lrudn=l ln •.

1

('1.1\-

j łL:my

·TR. 11

\" poniedzialek, 18 bm" trafi
do qk tzytełników kolejuv.
lrzcei w roku bie'i.ącym. numcr
"Roa'} "ki ' wielokrzyskiej", Zawiera wiele intcresuj~cych. bardzo atrakcyjnYCh zadań. którc
z Jlewności~ zadowolą ""zystkich zwolenników rozrywek umysłowych. Zo tala zwiek!>7on:l
us;ólna liczba nagród. a także
o 50 proc, łączna kwota przeznaczona na nagrody. I<ontyIluowany jest - wzorem ubiegłego roku konkurs dl3. \ ytrwał ch. Do wyęrania m.in. teIc>wizor czarno-biały, mal1;lIptofOIl. radioodbiornik. rower skła
dak.
W~jeidl.ająe n
urlop nil' zapomnij I..ullić .,Rozrywki ' wię
tokrzyskiej".

Swic:to Odrodzenia w DO .... ym
i politycznie - powstałym w 19H roku pail~lwie
ludowym stanie sic: Okazją do
umacniania przejtOnania o potrzebie zespolenia wysiłków calego spoleczellst wa dla rozwoju kt'aju. do utrwalania porozumienia narodowego, ultazania
wartości patr:otyzmu, umil owanil! ojczyzny obywaleL~kiej 00lJOw'edzialno:'ci za kraj i jego
lo.y oraz interna'·jona!i.tycznych
związków z
pailslwaOli demokracji ludowej,
W toku obchodów tego bwi!;ta odby\~ ać si<: b<:dą u1'oczyste
se.>je rad narodowych, akademie i koncerty, impreLY kulturalne, sportowe i festyny_
Przedstawiciele władz spotkają
si<: z przOdownikami
pracy,
mlo<lzieżą przebywajaca na koloniach i obozach. Pod pomnikami i w miejscach upami<:tniajarYCh walkG o wyzwolenie
narodowe i społeczne
zlo żone
zostaną
kwiaty.
W
Kielcach
składanie kwiatów Odbywać si<:
bGdzie pod pomnikami Bojown'!tów o Wyzwolenie Narodowe

jakościowo
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ważę?

Lot II-letniego Amerykanin
sa olotem przez Atlantyk

Pura nauczyc sl<: 1'-) "';). ~, ..
NA

"

Komunistycznej Parlii Związ
ku Radzicckiego w Polsce.

(\\F

\V czwarte~ Chr'~!on ('
c:1Vdował na p l'\'skim lotnis u
Le Dour;l l, Oczelmi'lc.m nrt
mlodclto
ha! ra
Miennikarzom powiedzl. ł OIl: l>oka,~łl'm

http://sbc.wbp.kielce.pl

"

1)

tkim amef)- ausltim ozie-

dom j . !lOWinll~'
rcalizo \'uć
swe marzcnia.
W locie, który rozpo"z~\l s;G
'w ":an Diego (K, li~ornia) 7 lip-

ca.
rislophcrowi to N~r .. yszył
pih.,t amerykańSkiej Marynar~i
Wojennej w stanic spocz 'nku
H Idy Cunningham, który wytyczył
tras<: przelotu tak, uy
czas przebywania w powietrzu
DOKOŃCZ!:
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Kcystoll~

•

DOKOŃCZENIE
NC:lSJtępnie

zl\vrócił

,

zimy -sobie naprzeciw to umacnia nasz r Jaz
Wspólne

ZE STR. l

się

ze'branyc'h
,Mic-haM G<lrbacww, wyra,żając satyS'fa{t_
cję z tego. że może wz,i.ąć
udział
w
spo.vk.an:lU. Nie mOtŻ.na d<z1isiaj nr<l>wadzić
jakiejk<J.lw.iek poli1yki pO'WJedział ·be.z stałe.go wz,oogaca.ni.a lej wiedzą nau kową, k'l.lltull'a.lną, 0070 wynilka.jącej z n iej
mor alnośCi. PołiJty'ka tego nie uwzględ
nie,jąca, ska.zana
jest na wahania, na
błędy.
,
Uw,ai:.n:1e badamy swoją t>rzes.zl1Ość, a
czynimy to z bez1itoonym krytycyzmem
i rz€>telnoŚleią. Od.krywamy
przy
t"m
.spra,wy, bool.esne, nawęt tTa.g~ZlIle. Lecz
nioe wychod zJ my z tej anał·izy J)Il'U!!>Lł<l
ści oolahieni, bO'Wiem zysku.je na tym
_ pra,wda, zysJuuje socjali.zm. Doświadcze
nie przeSZłości - zazmaczył M. Gorba.- ·
crrow - \lZlbraja nas w mąd.rość. crerpliwoi;ć i ro,lera~ję. To
umacnia w nas
GUC ha.. Je6tem prrekOlIlany, że bez mora1nego uiZdrowie!llioa n-ie ma f)l"zyszłości
ani dla narodów, ani dla t>a.ństw. Dlate,go właśnie przebudowa
w Zw i,..;ZJk u
Radziec k im zaczęła s ię od takich o.zdroI
wieńC2ych procesów, choć są to procesy harozo t.r·udfle i skompl:tkowane.
W końcowej c:z,ęści p rzemówienna SC'kre-taTZ gel!l.el!'alny KC KPZR podk<reślił.
iIż .iglllorO'Wanie wewnętrz!llej
sP€cVlf.ilki
poe.zczególnych Joraiów w l>rocesie budowy socja.J!zmu było błędem. Obrr~'
kończy s ię spór
o modeł socjaJiw1U.
Wiemy j.uż: jest socjaJi1zm naukowy.
który każdy naród nowi,nien r.ea·lizować
z uwzol!lędnienJem własnych doświadczeń,
tradycji hitstorycznej. obyczaju. JCSte<nl
}JII'Wkooan.y · - pod'k retlił M. Go'rbaczow
- że oba' n asze ki"a:ie wykoc~ystajq
mO'Żli<wości hudowy takiego wla,śniE socjalhmu.
W:vn~
ro -prze';wiadczenj~
d.ziękf w :e4u
~eTde<:z;nym rO~J11()IW()fl1
z
p o(lJakemi, podczas oOOcnej wirzvty.
Z zaproszenia do dyskusji Skorzystali
kolejno : prof. ran Rychlewski. członek
- .korespondent . PAN. przewodnic zący
Komitetu Badań Kosmicznych PAN, Ryszard Wojna - poseł, członek Rady Konsultacy jne j przy przewodnicz cym Rady
Państwa, publicysta, Czyngiz Ajtmatow,
ks. pro!.
Mieczysław
Krąpiec z KUL,
pro!. Jan Szc zepański, socjolog, członek
Rady Konsultacyjnej przy przewodniczqcym Rady Państwa, Zbigniew Satjan, pis arz, n:n.ysztof Zanussi - reżyser, pro!. .
. Swiato wid Fiodorow - światowej sławy
oft almolog z Moskwy, Marcin Król p llblicysta i historyk. prof. Jerzy Aolamski, prof. Maciej Nałęcz, członek Prezydium PAN, Wojciech Zukrowski prezes
Zwi ązku
Literatów
Polsltich, Siergiej
Zalygin, pisarz radziecki i redaktor naczel ny pooularnego miesięcznika ,.Nowyj
Mir", prnf. Janu z Kuczyńsld . filoZ9f.
członek Rady Konsultacyjnej, Krzysztof
Teodor Toeplitz, publicysta. Artur Sandaner, pisarz i Janusz Przymanowski, pisarz.
Na zllJ'{{)'ńcz~nie. zgodnie z tradycją
spootl1<ań na
zamku, prru. B. Suchooolaki wręczył 1. Gorbaczowowi statue,tkę,
,,l iść symbol spotkań zamkowych".
W im'oniu radzieckiego narodu cenny
de,r dla zamku, wielki zegaT kctnli.nkowy, wykO'llany ze zJooonego b'rązu z
~-starja Orfe<Usza ~€d Uil"ną Eurydyki
'- prle·k.a.za,l M. Gorbaczow.
- Pod przewodnictwem I sekretarza KC
pZPn Wojciecha Jaruzelsk iego i sekretarza gC'ler<llnego KC KPZR Michaiła
Gorb~c owa rozpoczęły się następnie w
gm ~ ('hu KC PZPR polsko-radzieckie rozmowy rl("la~'1e . Na ich zakOllczenie podpjo,ano
ws!)6l:Je
polsko-radzieckie
oś
wi:odc~ e ' j e .

. oświadczenie

państw uwazaJą za ważną wzajemną wymianę doświadc~ w zakresie doskona-

kładów p racy O1'az tworzyć spnYJa]ące
warunki dla rozwoju turystyki. Swialenia ustawodawczych podstaw rozwoju dectwem nowego pOdej ŚCi a jest dialog,
ludowładztwa i socjalistycznej samorząd jaki zost a ł zapoczątkowany między Koś
ności !larodu, umacn~ania prawno-tr.akciołem w Polsce a Cerkwią w Związk u
,; t~towe] baz'y s.tosunków polsk~-ra~zlec Radzieckim, któr em u przyświęcają idee
kl <:h! ak~ywlzacJI parl ~ mentarne] dZIałal pokoju i współpracy.
J?OS~:I mlędzy~aICodowe] . na rzecz rozbroWielka, jak nigdy dotąd, odpowieJema, umocmellla bezpleczenstwa w Eu- dzialność za przyszłość socjalizmu sporopie i świecl~.
.
.
.,' czywa na barkach młOdzieży. Młodym
Strony. stWIerdZiły ~ zadowolemem, ze obywatelom obu · krajów przypadnie w
nowy kJ.lmat we wza]~mnych stosunkach udziale wniesienie swego wkładu w dzieło
W'pł:rnął n~ ~oszerzellle . bazy społe~':!l(~
ksztaHowania nowych stosunków społecz
-polityczne] .lch .współpracy, umozh~il 'no-politycznych, rozwoju demokracji, do.aktywny udZIał . Z]ednoc,:onego Stronmc- skonalenia procesów kierowania pań
twa Ludowego l Stronmctwa Demo~a stWem i społeczeństwem, ' zwiększania
tJ;cznego. w kontaktac~ polsko-rad~ec- efektywności gospodarki narodowej, wzbokich. Waznym wydarzen~em we .wz~Jem gacania wartości duchowych i z.apewnych stosunka.ch stało ~ę podpIsa~lle u- nienia sprawiedliwości społe<:znej.
mowy o współpracy ~lędZY PatnotyczPolska Rzeczpospolita Ludowa i Zwią
ny~ R.uchem o.w-0<,łzema Narodowego a
zek Socjalistycznych Republik Radzie<:~"":,,I~ikiem RadZIeckich Towarzystw Przykich w swojej polityce na arenie mię
1azm.
...
dzynarodowej wychodzą z założenia, że
Stron~ opowla~aJą .. im: .za
roz.wojem ludzkość nie ma innego wyboru aniżeli
kontaktow. or~aDlza~JI .zwlązkowych w przystąpienie do budowy bezpiecznego i
prze~onamu, ze ~ą7:kl . zawodowe stastabilnego świata, wolnego od broni ją
nowlą '\lIC , ~połeczenstwle led~ą.Z. , t>Odsta~
wowych SIł napędowych. SOCJalistycznych drowej i wszelkich innych środków masowej zagłady - świeta bez wojen i
reform społeczno-ekonomicznych.
Z · uznaniem t>Odkreślono szeroką spo- przflIlocy. .
Polska Rzeczpospolita Ludowa i Zwią
łeczną działalność tOWal'zystw przyjaźni
połsko-radzieckiej i radziecko-polskiej w z.e k Socjalistycznych Republik Radziecdziedzinie
upowszechniania wiedzy o kich, jąko strony Układu Warszawskieobu krajaCh i nawiązywania nowych, bliż go, przywiązują szczególną wagę do jak
szych kontaktów międz.y społeczeństwami najrychlejszego rozpoczęcia rokowań w
Polski i Związku Radzieckiego.
sprawie redukcji sił zbrojnych i zbrojeń
Strony zamierzają dąźyć konsekwent- konwencjonalnych w Europie, opowiadanae do podniesienia efekŁywnośc:i współ jąc się zdecydowanie za u:runięciem istpracy gospodarczej między Polską a niejąCYCh w tej dziedzinie dysproporcji
Związkiem Radzieckim, traktując ją ja- i asymetrii. Są one gotowe do realistyczko ważny czynnik przyc zyniający si ę do nego i konstruktywnego dialogu na ten
rozwiązywania zadań rozwoju społeczno temat. Należy działać w takim kierunku,
-gospodarczego obu krajów. W trakcie aby potencjały wojskowe zostały doprorealizacji długofalowego ' programu współ- wadzone do poziomu niezbędnego jedypracy gospodarczej i naukowo-technicz- nie do obrony, a nie do działań ofennej między Polską Rzecząpospolitą Lu- sywnych.
dową a Związkiem Socjalistycznych ReZwiązek Radziecki w pełni popiera plan
publik Radzieckich na okres do 2000 ro- W. Jaruzelskiego - in iC jatywę Polskiej
ku wieloletniego kompleksowego pro gra- Rzeczypospolitej
Ludowej
dotyczącą
mu współpracy polsli:o-radzieckiej w dzie- zmniejszania zbrojeń i zwiększania zadzinie postępu naukowo-technicznego, b~ ufania w Europie środkowej .
dzie , kontynuowana praca na rzecz poRozwijając i doskonaląc istniejące mię
głębienia specjalizacji i kooperacji produkcji drogą bardziej intensywnego wy- dzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i
korzystania bezpośrednich powiązan mię Związkiem Socjalistycznych Republik Rastr ony
dzy przedsiębi orstwami
i instytucjami dzieckich stosunki sojusznicze,
naukowo-badawczymi, tworzenia wspól- będą wnosić swój wkład w umacnianie
nych przedsiębiorstw oraż rozwoju in- jedności i zwartości państw - stron
Układu Warsi,awsJiiego, ściśle współdiia
nych postępowych form współpracy .
Obie strony są zdania, że osiągnięto łaj ących w spr awach międzynarodowych,
istotny postęp na polu współpracy kul- wspólnie prowadzących walkę o rozbroturalnej. Pojawiające się w tcj dziedzi- jenie, o bardziej bezpie<:zny świat.
.
.. .
t' .
'k'
Polska Ludowa i Związek Radziecki ,
nie !l0we JakosclO~O . resCI .sl! wlf!1 I~m Polska Zjednoczona Partia R obotnicza i
ws?olnych posz~kl\van moz~lwoSCI lak Komunistyczna Partia Związku Radziecna]szerszego udzlalu spoleczensh~. w ru- kiego wyrażają zdecydowan ą wolę aktywchu kulturalnym, demokratyzacji sfery nego i celowo lIkierunkowanego współ
kultury.
.
.
działania oraz współpracy ze w szystkimi
Nowy klimat we wzaJem~ych stosu~:- innymi państwami, partiami poEtycznykach! .z~~laszcz~ ~o podpisaniu deklar':lc]I, mi i organizacjami społecznymi w imię
umozhwll POdJęCl~ t rudnych! skomphko- likwi93cji grożby, jaka za,:",isła na';l.1u~:
wa.nych probleI?ow. tzw. b la~yc h plam kością w imię zachowalua cywllizac]l.
zW ląz.an:rch ~ hIstOrią st.o.su n~ow p olskoTen ~zlachetny cel w pełni odpowiada
-rosYJsklCh.1 polsko-radzIeckIch.
woli i nastrojom społeczności międzyna
Od.notowuJąc postęp
p~acach . I!!>w~
rodowej opowiadającej się za stworzelane] przez st ron:y wspo:lneJ kO~IS] l hi- niem świata wolnego od broni j ądrowej,
st~ryko,w, podkreslon?, zc n.al~zy przy: w warunkach uznania swobody wyboru
spleszyc ~empo badan: . głębiej .czerpac drogi rozwoju sp ~łeczno-polityczn1!go przez
da~e z 1\llarygod.ny c~. zrodel, b?-dac ~szy każdy naród i każde państwo.
stkle a~pekt! ~lstOTJI stosunkow między
naszyrru kraJamI. . . .
St~ony przycz.ymac .Slę będą do. ro~sze:
M. Gorbaczow z żoną był wczoraj takr:z,en la konta.ktow m~ędzy. orga~zacJarru że pr7y br~mie straceń Warszawskiej Cyspoł~zno-pohtyc~nym~, zWląz,kaml. t~ór
tadeli, pod pomnikiem Małego Powstallcz:yml, pr.acowIllkaml naukI.'
o~w,laty,
ca w Ła zien kach i na Starówce. Raisa
dZiałaczami kultury, pracowlllkaml .srodG~rbaczow spotkała się z zespołem tyków masowego przekazu, załogaml za- godn ika .. Przyjació1ka".·
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Polska Rzeczpospolita Ludowa i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i Komunistyczna Par t ia Związku
Radzieckiego, kierując się najwyższymi
interesami dwóch bratnich narodów, dążeniem do ściślejszego współdziałania w
dziele socjalistycznej odnowy i przebudowy, świadome wagi wspólnych wysiłków na rzecz świata bez broni jądrowej
i przemocy - oświadczają, iż są zdecydowane umacniać sojusz polSKo-radziecki,
stosunki wzajemnego zrozumienia, szczerej przyjaźni i wszechstronnej współpracy.
Wyrażona w
niniejszym oświadczeniu
wola polityczna odpowiada i służy długofalowym celom, wytyczonym w dokumentach programowych X Zjazdu Poh
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i
XXVII Zjazdu Komunistycznej Partii
Zwią7..ku Radzieckiego. Dyktuje ją przełomowy etap w dziejowym rozwoju socjalizmu, który w pelnej mierze powinien ujawnić i rozwinąć swój potencjał
twórczy i Właściwy mu humanizm.
P o l s k a. R.zeczpospolit a L u d owa l. Zwi
. ąz~k Soqahs~ycznych Re,p1:l b1iJt R,ad:ueckich zaJmuJą. godne. n:leJsce w sWla:towym systeml~ socJ.ali.sty:czn~, k~ory
Y"kICoc~ył .w piąte ~zleslęclOlec~e s,,:o]ego
Istmellla Jako potęzna formaCJa. mlędzynarodo,,:a. oraz.. akt!.Wny składnik ogólnoludzkieJ cywillzac]l. . , .
~ały system stosunkow poli~ycznych
ml.ęd~J:' Pols~ą Lu?ową a ZWiązkiem RadZleci<l~ ?Pler~ ,SIę na .zas1l;dach. ~ównouprawmellla, wspołodpowledz~alno~c~ p rzed
~ł asnym narodem, sau;odzlelnoscl oraz
suwer~nnego. decydowama o sprawach
rozwoJU kraJu..
.
..
~t:ó~y zg~drl~e stWierdzaJą: ze skut~c~nosc~ Ich ," społpracy sprzy?a _ ~wzg ę l1l~l1le . zarow,no w!asll:y:ch, lak I wspóln) ch, l~.tere.sow,. zy~zhwy stosunek ~o
pl":YJ.aciOl .1 sOJUSZników, . poszanow anie
dos":ladczen . kazdego kraju
każdej
pacrtu. 'k'
. ~y~n.1 ,.em o w!el~.i~j politycznej. do!110S.0SCl Jest ,zble.znosc dokonywane] w
ZWI~zk~ RadZieckim przebudowy .or.az
reahzo:", anego w ~olsc~ .kur su socJahstyc,zneJ o~~o~y. BllsJ.t0~C I.ch celó.w I za-

~an u~ozlQwla. PO~Il:ICslenIe .wza]e~ych

~tosunkow n~, Jako,,~lOwO wyzszy. poz ..o~,
Ich zdyn~r::llzowaJ1Je 0t az z~lęk~zen.e
efektywnoscl we wsz~stiu.ch dZIedzlllach.
Stosl;lnkl polsko-radZieckIe oparte są na
zr.sadzle pelnego. przestrz~ganla suwerenn ego prawa kazdego panstwa do samodziclnego określania metod i form budowy so cjalizmu, tempa przeobrażeIL spolc czno-pol itycznych, podejścia do rozwiązywania
problemów,
przezwyciężania

sprzeczności.
Polska i Związek Radziecki są wecydowane współpracować w dziele urzeczy-

wistnienia koncepcji socjalizmu w leninowskim rozumieniu jego humanistycznej natury, w przekonaniu, że ich aktywne' współdzialanie przyczyni się do pełnego ujawnienia ogromnych możliwości
nO'.I,'ego ustroju w interesie ludzi -pracy.
W umacnianie stosunków polsko-raclzieckich wielki wkład wnosi przyjacielska wspóJpraca Połskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej i Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, która ostatnio
rozwija się szczególnie dynamicznie.
Wzrasta rola najwyższych przedstawi.,.
cielskich organów wladzy - Sejmu Pols!{iej Rzeczypospolitej Ludowej i R ady
Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Parlamentarzyści obu
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Pratow lic~ "lotu"
.. ak

JUI

u, .. ono

słaną

śledztwo

dwóch
pracowni.,Lotu", pilotów, 52Stanis ław a M. i 50}dnicJ;o Stanbława Z., których
aruzt!lW3110 w Uamburgu w
p oltn 'ie marca br. pod zarzut em
pncinytu
narkotyków,
h onJ.retnic koi>ainy.
Wartośti
ryr,"-o 'ą k La'ny o~enia si~ na
.11. mmona marek . Obu pilotom
aarZUl'a siO;, żc l)aezk~ z narketyli:lmi, przy\\i~zioną rejsowym am lołem do Hamburga,
IJl'zf'kal.ali poza (crenem portu
}oln;ezt-go aa 2towand wkrótee potC"m e •• ie, lUie~2.kaiąecj
w RFN. W samot·hedzie policja a.. dada wspelnniany D:\rkety ·. Ped('jI'7'2.Di Z:lptucxali, by
dO'Qłe rio jak'egoi kontahtu z
&:<el,ą 'n:eei~ i up ""nili,
ie
nic lUf ez li portu Jetn leuge.
PuhurS:'łlra w w niku ki"r'~o
ileozlwa
u7J:ala
"'-Oblot:

k 'w
-l tn' go

NUMER 138

STRONA 2

przed

sądem

w RfN

Spotkanie

wszakże, że istnieją wystarczające dowody, by obu !.Iodejrzanych po!>tawić w stall os karżenia.

Proces odb~dzie się przed Są
dem Krajowym w lIamburgu
\V pierwszej dckadzie sierpnia.
Oskari4Inyeh broni dwóch adwokałów
saehoolnioniemieeki"h
a up.wainieaia eentrali "Lelu".
• Podczas k.nboli dr.cowej
w Pieuyeach (_j.
wałbrzy
skie) tlwaj fUBkejenariu,ne )10
zatnymali sameekÓtł eięiare
wy · "jelcs", aałeąey d. SIUl
w
Brzcinie, w.j. sieradzkie.
Znalezion. 138 kC puęday, wartoiei JIOIIu 1,3 młD ał, Ba kt8r~ kiffe1l7ea aie )*Iiaolał aleeenia prae ••su. DeeMdse.ie
wykuał., ie ,,Jladwyika" pnę
clsy zMlała wywinieaa a ...kład.
tkaDin
teelmiezlIyek
"TechBelell"
117
Pienyeaeh,
przy wapih.dziale pracewnikaw
n:.acasynewyeh. Sprawey przestępstwa zoslali areułewani, a
p ...kurałer rejeDewy w Dzierż.ftiewie wsze.,.ł
'leddwe w
łd IIprawl~

pokoleń

DOJrO:tl/"CZEN1E ZE STR. l

Zakończono

rekontrolę

województwa radomskiego
Przez ostatnie dziesięć dni
rekonłrola woj. radomskiego, pl"owa<hona przez zespól kontrolny Uru:du Rady Mi- '
nistrów pod kierunkiem gen.
brygady Edwarda Dnaaci. 0JCólna ~ena została podwyższo
na o 1,35 pkt. (przed dwoma
laty woj. radomskie uzyskało
notę 3,04 pkt.). Poprawiła się
praca
urzędów
administracji
t>aństwowej,
handlu i usług.
Postęp zanotowano w
budownictwie, ochronie środowiska,
kulturze, cłWć w terenie spotyka ~ jeszcze wiele niedoStatk6w - w kilku przypadkach
marnotrawstwo materialów, nietrwała

gospodarność,

złą

organizację

»I'acy. Dieprzesłrzeganie prupisów bhp. Wczoraj wyni.ki rekontroli omówiono na specjalnym spotkaniu &
udziałem
władz.
(wlm)

http://sbc.wbp.kielce.pl

ZBoWiD - Leon Pająk. L iczny
udz.i ał w spotkaniu wz ięli byli
dzial,acze ZMP I}raz człGIlkowie
Związku
Socjali.stycz.nej
Mło
dz.ie;iy Polskiej.
W przemówien iu przewodniC'l!:ącego
WojewódzJciej KomilSji
Hi&toroioi Ruchu
Młodtz.ieiowego
- MarIlUta Iniekana, a ta.kże
referatach byłego przewodniczącego ZW ZMP Eu«eniuA
Wejeilta oraz p:ozewodniczącego
ZW ZSMP - .JaDa
Kowala
pn JłIOIffiDIia n o najlepsze kadycje utwOlr.ooej w li~ lM8
roku Ja Koocres.ie Zjednoczeniowym we Wrocław~u organizacji. W wysUtpieDiach i dyskusji podII:re6NiDO. iż rlline !DORą
być oceny draiala1Dośai Zwią-z
ku MlodUfty Polskiej, ale ta
orcaniueja, :JioodzolWl z pot.rzeby
llClt1'll!didacji al całej mlocb.ieiy
liIIlelniła be<z.IJpomą, DWloącą ;'Ozaangażowa

H: w ";rehowaniu

nych w odbudowę i
rozwój
kreju luw. Wiełu z nich, m imo po&wiałych włosów .s.łuży
-..dał
PoI8ce i apr&wje

ald,w.

r

w Kielcaeh

n;

Cli

Ośmioletn.i
okr
dz iałan i a z.J,1P wniósł
trwałe
wartości w histori ę ruchu mło
dzieżowego.
Ta
organ'i2acja
walnie przyczyniła się do przeob:'ażeń społeC2Jlych i material-

socjalLzmu.

nych w kraju. stW1lorzyla nOWq
bazę przemysłową . Skoncentrowała uwagę
na wycbowani'l.l
przez pracę, na utrwalanl!u etosu pracy i ksdałtowanru charakterów lum; rzetelnie służą
cych ludowej. ojczyźnie.
Idea
wychowani.. J)rzez pracę jest
nadal I(łównym filarem p:-cg-ramu obecnie ist.niejących orga.nizac;;.
W toku obrad wiele mówiono o tamtych kud.nyeh la.t<H:h,
J)()dkreślano. iż bez
doświad
czeń
przeszlości
i wycią~a-rua
z ni ej wniosków nie In/J'Że być
mowy o dobnj działalności 0becnych związków młodzieiy.
Na ..akooczenie tego wzruszaj'lt c,J"
i pociytecmego spotkawa w ;'w ietlooo Hbn z palcoM>t -<C2nej mallilestacjj młodzieiy,
zOTraonh.QWanej l maja 1988 r.
na k.i leo'kijej Kadzielni.
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W najbliin,ch dniach mlfłte 40 r~mica ~jednoC1enia pol5kie·
go ruchu młodzieiowego i powstan1a Zwiqdtu Młodziei, PoI5kiej.
Z te; okarji nan kolejn, konkurs poświęcam, tej nojwięblej w
historii Połski organizacji młodzieżowej.
Zodanie-m ctytelnikÓIN jest udrielen~ o~wiedzi na ma~s}'lflal
nq Ii<:zbę pytań, których w sumie będzie 15 (po tay w kolejnych
wY'cłonioch naszej gazety). Każdy zestaw pytań jest jednocześnie
kuponem konkursowym. Należy więc zebrać pięc toki ch kuponów,
ełnić miejsca na odpowiedzi, włoiyć do koperty I wysłać pod
odre~em "Echo Dnia" (25-367 Kielce, pl. Obrońców St<Jliongrodu 2,
l dopiskie-m na kopercie "Mała gro") w ciqgu pięctu dni od da·
ły opubli:kowanio ostałRiego kuponu konkursowego. Nagrodę w po·
staci bonu PK() wartości 2000 zł otrzyma czyotelnilc:, który odpowie prawidłowo na najwięcej pytań (jeś4i t<Jkich uczestników .. Mo·
l&j gry" będrie więcej, to dokonamy wśród nich losowania nagrooy).
ZWIĄZEK Mł:.ODZlttV POLSKłEJ (1)
1) Jak nazywał się zjazd delegatów poiskich organizacji młodzieżowych, na którym podjęło decyzję o
zjednoczeniu ruc:ł1u młodriei:owego?

Odp. ........... _....................................... _........... _...................................
2) W

iakim to

było mieśc:iel

Odp•....................... _.............. _.............................................................
3) Podoj dokładną dałę tęga wydarzenia.
Odp. ................................... _............................ _................................. ..
Rozwiązanie konkwsu .. Jon Matejko": 1) Kroków, 2) Czech,
3) Monachium. 4) Wiedeń, 5) 1864 r., 6) Muzeum Narodowe w
Warszawie, 7) Paryż, 6) "Rejtan", 9) 1676, 10) Uniwersytet 10·
gielloński, 11) Sukiennice, 12) cesarz Franciszek Józef, 13) Nowy
Wiśni<:z, 14) Krzeslawice, 15) 1.XI.1893 r. $pośród outor-<>w prawidłowych odpOWiedZi nagrodę wylosowaliśmy
łasrewskiego z Radom ia (ul. SOWińskiego 11/10).
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myprowadzimy- systematyczne !tursy w kilkunastu grul}:J,ch szkoleniowych. Dotyczy t za roi wno specjalnośc i art y 'tycmych,
jak równ i eż organ :zacj; cr.asu
wolnego, szkol n::l ka rl kierowniczej począw zy Cki kierownika św i etlicy, a skoilczy wszy n dy r ektorach domów
i o-środków
kuHury.
Prawd~ jest, że plac wk~
w
terenie n:e maj pracowników
w nadmiarze. Braki odcz.uwamy szczegGlnie w małych oś
rodkach, w których barierą
nie do przebycia j 3t uzyskanie mieszkania. Jut: ponad osiem mie ięcy poszukujemy
dyrektora domu kultury w
Kozienicach. Terilz już wiadomo, że na kandydata c eka
mieszkan;e i być m że chęt
ny zgłosi się niebawem.
- W jaki sp. ib rozwiąza
ny zostanie ł'robJelłł ł&kllłewy
Wejewó(hkie/:& Domu Kultury?
Cieszymy i
z d cyzji
przekazania na nasze potl'?.eby budynku re ur$y przy ulicy Malczew k iego. B\łdynelc
ten po remoncie i adaptacji
pomieszczeil będz' e spełniał
funkcje nowoczesneg obiektu
kultury. Zg dnie z projektem,
mieścić się tu będzie duż ~a
].a widowiskowa z odpowiednim zaplec1:em scenicznym {
sceną obr~tową .
W bU(lynku
zaplanowano takie kawiarnię,
restaurację, dyskotekę z prawdr.iweg zdarzenia. Prz~niesie
nie do byłego budynku resursy t sprawa odległa. Uzyskaliśmy zgodę wl dz wojewódzkich i mamy przeprowadzić
si~ do pomieszczeil w budynku
Urzędu
Wo jewódzkiego,
które opuszcza Teatr im. J.
Kochanowsk ;e l . A wi~c orŁa.
pracuje na n szq korzy "ć. Z
pewno 'cią nO\<Je, lepsze warunki lokalowe pozwolł nam
wzbog:lc i ć dział lnoić
kulturalną.
DANUTA PAROL

Gtlzie indziej zakctzanQ?
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Ciasnota pomieszczeń widoczna na każdym kroku. Zaledwie
na łZO m kw. pracuj~ iDS~ruktony, odbywają się próby zespoliw, przeclĄdy ariys~yczoe, ciekawe ekspozycje. W holu, w wid.czoym miejscu, umieszczone foto~ramy ilustru~ą różne formy działalo.ści tej placówki kulturalnej. Odbiciem erganizowaDych imprez jest starannie prowadzona dekumentacja. Placówka posiada kilka "'sięey skatalogowanych zdjęć, dziesil\tki kaseł wideo.
przeglądy kapel
i zespołów
Nie mamy kompleksów
ludowych stylizowan)'ch. Te
- informuje Stefao Mto.awostatnie tradycyjnie odbywają
ski, dyrektor Wojewódzkiego
się w pięknej scenerii szydDomu Kultury w Radomiu
łowieckiego zamku. Od kilku
bowiem na tej niewielkiej
lat kapele z regionu radompowierzchni udaje nam się
skiego prezentują się podczas
zrealizować ciekawe i niebaOgólnopolskieg<l
Przeglą
nalne pomysły. Nie wszystko
du Kapel i Twórców Luodbywać si~ musi w Radomiu
dowych w Kazimierzu nad
to dewiza, którą stosujeWisłą. Corocznie przywożą też
my na co dzień. Większość
najwyższe trofea
Złote
imprez organizujemy w miaBas:r.ty oraz główne nagrody.
stach i gminach naszego województwa. Po prostu staraBiesiady folklorystyczne my się upowszechniać kulte imprezy, odbywające się w
turę w różnych środowiskach.
miasteczkach i gminach województwa, znacznie ożywiają
Wojewódzki Dom Kultury
życie kulturalne tYCR środo
VI' Radomiu znany jest w rewisk. Bardzo udane spotkania
gionie, a takie w kraju, z
z folklorem Odbyły się m.in.
podejmowanych cennych dr.iaw Soku. Szydłowcu, Przysułań.
Wiele z nich organisze i Wieniawie.
zuje się w małych miasteczNajtrudniej pracuje się w
kach i gminach, co znacz:nie
wiejskich świetlicach i stąd
wpływa na ożywienie
życia
szczególną uwagę zwraca się
kulturalnego w tych środo
na te placówki. Znaczną powiskach.
mocą w pracy tych placówek
Do kalendarza imprez wesą cykliczne spotkania orgasr.ły coroczne przeglądy amanizowane przez WDK pod hatorskie twórczości artystyczsłem jak wam się udało?
nej. Dużą popularnością cieKażda
świetlica
prezentuje
szą się występy zespołów teaswoją
działalność,
pokazuje
tralnych, wojewódzkie spotcenne propozycje. Te roboCze
kania autentycznych kapel i
spotkania odbyły się m.in. w
śpiewaków ludowych, zespoOstałówku, Suchej, Dziurkołów pieśni i tailca, a
takte
wie, Tomaszowie w gminie
Orońsko. Na teren'e
województwa radom kiego działa
30 świetlic, każda dysponuje
własnym statutem, budżetem
i miesięcznym planem pracy.
Wszystkie dzialają w ścisłym
kontakcie z instruktorami z
Ale w U C odbywają się
WDK.
je.'il.Cle inne uroczystośd. W
Cenne pomysły, konsekwento tatni<ł sohotę miało
ml~l
na ich realizacja dostrzelice na przy kła f t-owanie 10,1 gane są na forum krajowym.
uroozi.n mieszk:lrtki K ielc, paW roku ubiegłym r"domski
Ń Anny Szymańskiej. OrgaWDK zdobył Grand Prix
nizuje si tel: uroczyste napodczas Ogólnopolskiej Gieł
dan;e imiU>fi Mai p pularne
dy Pomysłów Programowych
im.'>r zy, nie ma tradycji w
w Poznaniu, Dwa scenariunarodu . Ro.c:znie w Kielca-::h
sze opracowane przez dyr.
jest ich od 2 do 50. Z małym
Stefana Mlodawskiego - "Rowyjątk iem .w C"..asach niemal
botnicza przyjaźń z kulturą"
pr h ibi.cjl alkohll wej, kiedy
oraz ,Sztuka na gościilCU"
wódkę
klrtki sprzedawazdobyły główną
nagrodę,
a
li . O wte[] ~1
lo tych uroczyWojewódzki Dom Kultury ostości i 3 l , i 4 O. Bo w USC
trzymał l mln złotych.
przyJ7>i:lły n :. wódkę dawali.
- Ogrom pracy jak wykoZgła ?alo si. wię<.:ej chętnych,
nujemy i uzyskiwane efekty
kartk i !l bi~ li, a na uroczyto zasługa dobrej kadry
stoś{; ni
przlh:rwali. Zdążyli
informuje dyr. S. Młodaw ki.
w'<loc:miP w.pić
wcześniej.
- Tu na miejscu, jak i w plaJ k ten, C'1 wy, z I na papiecówkach na terenie wojewódzrOrSa. L. 'liC wrócił.
twa pracują ludzie z pasją,
(jan)
inicjatywą, którym można po-

(... ) "I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze
bylo zgo n , szczę '!iwe i trwale ..."

małżeństwo

N . ale miało być głÓWnie
o ślubach. W gorącym okresie, a ten trwa nieprzerwanie przez cały rok z wyjąt
kiem listopada i maja, na
śluhnym kobiercu w Kiclca.:h
staje miesięcznie 179-180 p;tt".
N3jw i ęcej w soboty 35-40
par i w środy 10-20. Te d 'N3
dni są niejako dniami urzędo
wymi, wyznaczonymi, ale na
prośbę zainteresowanych
uroczystość może się odbyć w
każdym
innym.
Urzędnicy
USC od czasu do czasu wykonują swoje obowią7.ld poza
~machem UM. Tak dzieje się
w przypadku ślubów "wię
ziennych" lub w
sytuacji,
kiedy ktoś, na prZYkład z p lwodów zdrowotnych, nie może przybyć na uroczystość do
sali ślub6w. W Kielcach wyr> wiadah Ulaną formulę par.' I'arod wościowo mieszane.
T kk:h przypadków notuje się
rocznie około 200, ale w zgodn j op:nii są to małżeństwa
ni tr' 'ale i pełne kGllfliktów.
A wracając do małi!j popu!a-rooki ' dwóch miesięcy
maja i liBt-opada.
Panuje
przesld, że maj wróży mał
"onk m nies2lCZę 'liwe i nietrwale pożycie, a list pad koj nony je t ze Swiętem Zmarłych ... .Jak tutaj przyszlam do
procy. to w tych dwóch miesiqcach mieliśmy po 10-15
ślubów . Te-raz je,t już dużo
lepiej. bo je.>t ich jedynie o
lowę
ml'lleJ niL zwykł .
lliiwne to trochę, gdyż, jak
wykazują stalystYki, na przykbd maj sprzyja małż nkom,
malżeńslwa zawarte w
tym
mies i ącu są zwykle szczę.m
we i trwał~" wsp<)mina
Krys tyna Krycka.

itvko plus
BIlr ,.8 "koll/"" w Radomiu
jeden z niewielu. gdzie oJ
godz. , do 16, Clllli do zamknię
cia lokalu, mo!cmu _pić się
zimnego piwa. "SmakO!lIk", 1ak
sam4 n~pwcl w kaluje, 1e t typowllm barem, oferujqcllm także
licznlJ
ze ,t w
w miarę
$m4cZftvch potraw . Jego $pecjalnościq
sq pned D
wszl/stkim
wllrobll IJClrm ~eTlI1ne, POd4W4ne _
gorqco Więc bigos.
gulaaz wa"!uwno-mię - ny, ozory
cielę~e, zr4~y, wątróbka wiepr ZOW4 OTCl' spee;4lnołć g!ów_
lokal!': ŻUT :! kiełbasą. Sto ulq
się tu PT"''''' wSZllakim pracown;cy pObl;skkh sp6!dzielni,
14k i zllkIClcló,.D, np. odlewnicy,
którzy w C~4 ie przerw fniadaniowllch i po 21lko1k'eniu pr4Cli w!lImie tli .,sm4lcolyku" za-

spok'7jnjq

9:( I

b
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to jedliny te(jo typu
"IiclI
Slowackit>go.
kolo wiaduktu leole;owego, znajduje się b4r .. Pod
Choch!q". Tu również
mam4
_pit aię piW4, t4kie ffl4ndarunki i innych _pojów ch!od!ą
cych, których nie brakuje.

Poniżej, tuż

baTÓW w Rado1e.zcze przy
wyjeździe z Radomi4 do Krakowa, gd!ie je t !ł4r .. Na Roz·
dro'u", który z kolei oprócz
piwa pOdaje tet
typowe d4'
ni4 b4rowe. Jed_k, jak to się
ladnie mówi, jest to kropl4 w
morzu potrzeb. Bowiem znaleźć
w Radomi!' baT, gdzi moin4
tanio zjdć i jeszcze n4pit się
piwa, i to w spokoju, to marny trud.
Podobnuch
miu niewiele.

Now wypożyczalni
wideokaset Kielc ch
Jak
wiad n "
TVJ 'ild3czom
mag. el wid 'N , po wpr '!' dreniu w ży ci e ust· W./ o k~nema
tografii pr u- .ta ły w Kielcach
funkcjo nować
pryw<ltne wy!)'\życzalnie k - t wi!l o. Ch n .edawna i Ł'liał!l ' w m' . c i~ tylko
jednl. wypoi;yczal:,; w OlR:-.
Tak jUL je n.lk ~ I'! j 1t Pallstwowej plac.)wc 1Jl""y~,yl kOllkurenŁ.

Od 4 lłpe 0]",31 j "1.0 llceucja WPHW wYV <~, ::,\1\'1;
WIdeokaset przy ul. Wejsk P.lskie,o !1. Od ag'!' I' .l Gowie ,:eliśmy się, że

żurek

Nie ;e
lokal n

w ; eczyć K · żd e zad an.e Z
ślą o doskon a ie!1 iu K:ldLy

Może

w pi rw;t.y n (:niu

tułów.
Poniew ' punltt medawno powsŁ.d, j eg,) ofert , nic
jest je zcze
g la. N' nz,e 0bejmuje H film" N. Są to ocyginalne n gr nb. ~ nadcukiem
Warner Home ViiI o, sprowadzone do n:ł z go kraju prw!':
spólkę Film Pohki. W:iroo propozycji znajduje si.! wci~i popularn!l "Ak d.emi policyjna".
Są llkże kryminały filtuy dl
dzieci, science fl eti,,;} , m<?lodrllm3t, we tern, kom >di:l.
W następhYlU ty ')uniłl będzie
mOLna wypożyc:!y ć bkże zaręje lrowane przez W:l rszaw
ą
firmę ITI pr gramy rozrywkowe i k,bare lo y.e. ,v lę py m.in.
Pietn3.ka, L a k ~ 'ika, Smolenia. W pnys-zło.ści w y pożycz 1nia z ul. W ojsłn Pvlskiego bę
dzie o ferow :Jć k e'y z pop r
nymi 'l 1ch ouni m i fil m:\mi sp zedaw"ny mi paez ~d./il,'k 'l ,.8 1tonę"·

Kopt wyp LY ;>eni 'l jedn j kasety n.. doh
yn o:,ł t7 iąc zło
tych pI li ... ty., 7t k \n ji. Za
ka1:dą
zł.

600

następną

do bę

płaci

się

(wol)

kierowcy cala ta scena, wydaje si~ niewidzialna.

*
Poza obrębem ~l'ódmieścia zaczyna siQ drugie miasto, tutejsza robotnicza .,Praga", rozło
żona na ogromnej powi:?;,z:bni.
Chicago bowiem żyje z przemysłu i handlu. Tu są zlokalizowane fabrYKi, tańsze dnmy
towarowe oraz etniczne <i zi dnice mieszkaniowe. Jest więc
Polakowo, Murzynowo, l\Jeksy·
ko\vo, Chinatown, Ukraina. Całe kwartały ulic zajmują Ir.
landczycy, Niemcy, Zydzi, Czesi, - Ormianie, Chorwaci, Serbowie, Wietnamczycy. Włosi. I
wciąż do starej emigracji dochodzi nowa: z Porto Rico, Ameryki Łacińskiej, a nawet Korei, ubarwiając etniczny tygiel
miasta. Wszystkich obowiąz.uje
jednak
jedna
prawidłowość :
bogaci OSi edlają się nad jezio-

ROZr.~4:)\\'a z

dr. medycyny Ewą Osuchowską
z I{liniki Okulistycznej we Wrocławiu.

Czytałam, ie w Zwią.z
k i Rad!!eckim co 10 UCZCll
Jest krótkowidzem, a w Japonii tą watlą wzroku dotkniętych j cst aż dwóch
studentów na trzech. Wskaź nik
krótkowzroczności
wzr ~s ta
zwła szcza w krajach rozwiniętych . Czy rzeczywiście tak
jest?
- OwslC'm, obserwujemy
niep ::.ko j qcą
tcndencje:
do
wzrostu tego wskaźnika.
- CZ"lD jest to spowodowane?
Nie w szystkie jeszcze
czynn'ki
warunkujące
to
zjaw'sko są poznane, Mo żli 
we. że związane jcs\ ono z
szybszym obecnie procesem
dOjrzcwc.nia
młodzieży
i
przeciętnie wy i.szym
wz.rostem ludzi.
Co krótkowzroCimość
ma z tym wspólnego?
- Wraz z calym organizmem więk ze wymiary osią
ga róvmież gałka oczna. Otóż, oko normalnie widzące,
to takie, w którym sila ukladu optycznego dopasowa'na jest do wielkości oka.
Jeieli gałka oczna powiększa
się nadm iernie w
stosunk~
do tego ukladu, wówczas obraz optyczny powstaje przed
slatkówką. To jest
właśnie

również
wchodzi
czynnik dziedziczny.
W ja.ki spos6b rodzice
mogą we wczesnych
okresach obserwować CJ:Y dziecko ma prawidłowy wzrok?
- Królkowzroczność, choć
ujawnia się najczęściej w okres ie Pokwitania, zaczyna
się jednak już wcześniej
1
rodzice mogą to stwierdzić
chocia żby wymyślając takic
zabawy, przy których jakiś
przedmiot przybliża się i
oddala od oka dziecka. Łat
wiej jest zaobserwować zel
i jest rzeczą bardzo pożąda
ną wychwycić go jak
najwcześniej jeszcze u 70cznego dziecka. Niemowlę po urodzeniu ma prawo zezować,
ale roczne dziecko już nic,
- Jak się usuwa zez, czy
tio10gię

Oryginalne wieiowce w Chicaro.

Wietrzne -miasto
(Korespondencja

drogą operacyjną?

, Zabieg przeprowadz'l
się tylko wte<iy, gdy jest bJ
konieczne. Większość zezow
akomodacyjnych
ustępuje
bez operacji, pod warunkiem,
że nie trwał on zbyt długo i
nie doszło jeszcze do \"tórnych zmian w m ięśnia c h poruszających galkę oczną. Le,
czenie pOlega głównie na
stosowaniu ćwiczeń prawidłowego
u stawiania
oczu
(tzw.
ćwiczeń . prtooptYCLnych), na k orek~j i wad za
k rótkowzroczność.
pomocq okularów, u dzieci
- .Jeśli ię me mylę, uszk:ełka są z plastiku.
Im
jawnia się ona naj(,'Zęś('iej w
wcześniej zaczyna się leczyć
wieku 11-12 lat. Dlaczego? zez, tym lepsze są efe~ty,
Niewqtpliwie odgrywa
- Wrócę jeszcze do krciltu rolę hormon wzrostu. Akowzrocznośei.
Czy
coraz
le uwaga: rozró L.niam:y dwa
więcej mieszkl10ócóW
nasz('j
roozaje
krótkowzroczności,
planety nosie będzie okulaP ierwszy daje znać o sobie
ry?
w okres!e pokwitania, na- Z p~wnoścjq tak. DLatezywamy go krótkowzrocz.pogo też z u'1łolcn i em ich
śc.ią szkolną, jest ona
niekrótkowzl'Oczni nie powinni
groźna i
osiąga
zazwyczaj
zwkkać. Znane
są
fakty,
3-6 dioptrii. Drugi rodzaj
gdy ludzie dOl'cśli,
którzy
tJ krótkowzroczność postę
\V porę nie
nosili
szkieł,
pujqca, złośliwa. Wy stęp uje
h:~ m:>gq już w starszym wie' czasami w połączeniu z . inku osiąglU\ć prawidłowej onyznj anomaliami. Komplikastrości widzenia nawet
IV
cją mOże być odwarstwienie
najlepiej dobra,.'lych o.k'ulasiatkówki czy ume , zmiany
rach.
degeneracyjne, które bada
się wnikaj~lc w dno oka. Po- C1Iy prupn,,'.dsaDe <i'\
cieszające jest
jednak to, - łl .D&!ł
'_as.we
ba.dania
watoku? '
~ ogromna w iększość krót.. ko~idzów, "ponad 00 proc,,.
- Jlist to, rzeczywiście,
, ..' m31 jednak krótkowztocwosć
!prawa ogromnej wagi. ' Taszkolną. .
'
kie badania są konieczne,
skontrolowanie oczu _dzied
A zrJr, jakie ~ jeiJ.
)N'ZY()-~YDy?
,
mających już 3-4 lata. Po,winny byĆ ()Jle ' przeprowa-:- Mogtl byĆ rqL.ne. Prawidłową ~clność ' wjdzel1ia 0- '
- d.zan.,e ,.~e . W 13.~t1ti~h ::przed- ,
buocznego wytwar.za się ~i! , ,' sTkolach ' i liOlitynuoWane 'w'
wczesnym -dziećiństwie przez . ::1!Mfępnyćą - ~~ch. My:il,;:,
_ stopniowe ćwiczenie ' skója-' ,.' ;(,e w " ostatmm ~aasi.e-nastq,nonych rochów oł}u galek.
' pile Vi tym , w~ędzie po:Normalnie musr
nastąpić ." prawa, ' ale ' n.ie ~t je:sxcae
całl!;.owitę ' zgranie pC~. Pl'.O- - "tak;' jak bye~wkt}nó. . 1_
ces ten, moi.e · -opóinić s.ię, ~p:
Ik~.lł 1& r.~.~
\V w)'mku ogólnego osłabie
lua' organizmu. '. Nnjcu:śclej
IWONA .. onlL. ' jedłlak . żezy powstają u dxle-'
·PANCEWlCZ
ci już obarcwnych wadą
,wzroku. Wśród
możliwych
przyczyn powstania tej nieprawidlowości
są
zmiany
chorobowe w siatkówce w
nerwie wzrokowym, ~ oś~od
kach p r zejrzystych oka. Niekiedy powstajq na skutek urazów porodowych lub chorób zakaź.nych przebytych -N
dzieciństwie, takich jak odra.
- Jaką rolę od,rywa dt:ie~
dzic. ność w krótkowzrocsDości i zezie?
- Nie ulega wątpliwości
że krótkowzroczność jest u~
warunkowana
genetycznie,
A jeśli chodzi o zez, to
przYPuszczalnie w jego e-

własna

Nie podoba ci się tutaj?
Dobrze honey, ale nie mów
tego głośno, bo tu nikt tego nie
lubi. 'iu nie podoba się nikomu, ale WS7,YSCY tu ciągną. A
wiesz dlaczego... bo lu' jest ojczyzna dolara - wylożył mi
kawę na lawQ taksówkarz, pot omek polskie:;:o Zyda z Siedlec.
Chicago nie ma dobrej opinii
świec';e. Dla Europejczyków
jest to z reguly miaslo Al Capone, dla Polaków - gród rzeż
ników (polska k iełb asa zrobiła
tu rzeczywiście karierę). Dla
większości
Amef)'Jeanów city
drugiej kategorii, Z kolei natawien\ patriotycznie chicagowiauie
zwykli
je nazywać
" wietrznym miabtem",
"miastem, które pracu je" C7.y też
"miastem o pct',:-i.nych ramio-

"Echa Dnia" z l!SA)
Plan odbudowy Chicago zrodził się we(llug projektu nakreś
lonego w 1909 r, przez architekta Daniela Burnhama. A
mistrz zwykł by] mawiać wówczas. że "nie b<;:dzierny się bawić 'w
j akieś mate planiki, a
zbudujemy miasto, które będzie
konkurować pod wzglc:dem rozwia,zań z Paryżcm". I
tak się
le± stało.

*

w

ni'\.l!h'·.

Nelscn Al gr t''1, dzie!1 ni karJ: pisał,

"Chicago
; Il tt'sze
tr=lIma
tWIlTZe, jedną , dla ~Wll 
cip': có1II, d1'ugq dla przegranych,
jedną ella hoclłs.::tap!er6w, dTUUIt
dla uc:ciwycl~, jedną dla poetów, drugą dla mecąnas6w. Jedną dla
r il1tnych
ptas::ków
i
drugq dla 710C?tycn. szczurów",
dwie

I tak tu bylo ' zawsze. Po~
dwój.ne wizje, podwójne sta~
_dardy, podwójne wartości. I
wciąż Chicago jest areną, gdzie

owó'ch ar-

:!cierają Si<l poglądy
mii: ' ignorantow i oświecońjch."
Jedni pragną budować ' pomlli-

ki Rzeczom, drudzy marzą ' o
mieście dla Człowieka. I końu
, bitwy nie widać. Ale' czy DlQże być inaczej? , ~aSlu ' patrollUjl!
przecież
Janus, bÓł o
ftwócl1 twatzach, J,;tóry błogo_o
sławi i przokHna 10 Bił City. ,
, ,
'

. . -.,' ,.::,

.~ <"'f

Uhocwym i nieflrzewid!:any m
' skutkiem ., wysokie j zabudowy
śródrnieśc-ia są potężne wichury ~w a1ającc niekiedy przechoj1-,
. niów'·z nó:. Podczas' te:ococź
neJ zimy, kiedy to do Chicato
- zawitał wyz sy'beryjski, z Seąr!!l
Tower, najwyższego drapacza
. chmm' w świecie (101 pif:l!)r)
_ w czasie silnyCh wiatrów póli!. ciało kllkana,ście sZ1~" I , wjełe
'l{riu'·:tu - ie;:yd\Ljilcr-J:l!.0z~);jma-'wiol się óbeCnle-'l1a" prze~wa~- kĄ.,·
, ...'
,
''',- "

hi<:aIlO powstalo })U:ZYID
Fe/lile z popiołów, P9 ~ró:i:-'
.
nym póiarze z. 1ł71 ~., kt4).. ł , • •
,
' .-;
.~oj' t
ry strawił ponad 4 mi1e' kwadl'&- ~
,
'., _. • '
towe zwartej zabudDwy •. a wy~ '
zor~D\ Pary~a . natc~i~t
~'I;u.chl za ~rz;ye:t.fDą 1eeendan~~j ,
st~o~zono " . ~a9 . j~!'?t~!1'
lUZ krasuli ~m O'Leary, klo,
~lcłhgan W17~ szerókich'
fa ' p.newrócila w obotza' zanalei, prcmenad oraz . zielem;
loną lamp~ .naltową: OC<lllll jepr zy sŁani dla lodżL i ośrodk6w'
dy'nle ńlOstek na rzece Cbica~' • wypoczynkowych. A repreungo, który dzisiaj jest ółl!ąda'rly' - tae)'jną " Michigan ' Avenue pojak 9Zaeowny zabytek.
pr wadzono równolegle do br;..egu jeziora. Wzdłuż niej standY
gmachy z eleganckimi sklepami, restauracjami i neoklasycys1.yĆ%ny budynek Art Institute.
Ale Andrzejowi, w jego :;1 a- '
nie ducha, nie podOba ~ w
Chlcago już kompIetrue t!i~. I
nawet poruszanie sEf: wśród rormalnych ludzi, a nie zar;Jbionych na śmierć ;lols.ri.::h g6rali,
przestało go cieszyć. :;iągcie do
domu, na Milwaukee, będące dla
wielu nami astką ojcz.yzny.

C

I

.

m

W drodze powrotn.ej przydarza nam si pouczająca przygoda. W autobus:e oa jednym z
przystanków kielczanin czyni
gest pomocy w strollll wysiadaj ącej

.::;11.fui~~
Cbiear. -

.
Pobili D.łll T.war ...,. .,iyuna"''f

http://sbc.wbp.kielce.pl

Murąnki,

ładnej,

młodej

obładowanej
mnóstwem pakunków. Ta jedoak mylnie odczytuje jego intencje i puszcza
takli .,wlązankę", że ze wstydu
nic wiemy gdzie się podziać.
Dla pasażeró w, w przeważaja
eej w iflKIlZO " i białych, a nawet

i
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Do śródmiClici a tym razem
udajemy liię w sprawie. Andrzej, mój kolega z Kielc, zapragnął
nagle i nieodwołalnie
wyjechać do kraju. A powód jest
jeden. - "dłużej już iu \lie wytrzymam!" Po zarezerwowaniu
miejsca na samolot w biurze
"Lotu". które mieści się przy
reprezentacyjnej Michigan Avenue przez. parę godzin włóczy
my się po Downtowu. Wysoko
strzelające
w niebo wieżowce
ze stali i szkla spraWiają imponujące
wrażenie,
choć
,ze
smakiem bywa r6żnie. Pro jęk
to wali je i wznosili dla miasta
emigrantów, bo takim zawśze
bylo Chicago, architekci, któ:fzy
niejednokrotnie sami ~'li ptt.ybyszami z Europy. zwlas;.~z:i' z
Niemiec. znalazły w ' Ili(!h siedzibę '· wielkie korporacje pr:!emysłowe, handlowe, kt0!'e ocegl·al,., " b qdź gdgrywaj'l, wielką
rolę w rozwoju ameI7.;;a:i.,kiej
gospodarki.

rem, biedili wędrują dalej n
zachód i południe. I tak było
dawniej, i tak jest do dziś.

II

ie są t,o piękne dzielnice.
Getto mUl'zyńskie, przez
które odradzają przejeżL
dżać samochodem nawet w biały dzień, straszy
powypalanymi oknami, kiltlltami zdewastowanych domów, stertami śmie
ci. I jest to dla ojców miasta
prawdziwy dramat. Podobnie
jak szkolnictwo publiczne, które jest najniżej efektywne w
całej Ameryce.
Chicago w latach osiemdziestalo si~ bowiem dla
Czarnej Ameryki tym, czym w
latach dwudzielitych był Harlem.
"Jest ono czarną stolicą pań
stwa" powiedziałrzecznik
burrillslrza Sawyera.
Siątych
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Obecnie czarni stanowią 42
proc. ogólnej liczby ludności
Chicago (trochę ponad 3 mln),
Latynosi - 17, a pozostałe 41
proc. sta:nowią biali. Począwszy
od lat szeŚĆdziesiątych systema~
tycznie maleje liczba Prze,dstawicieli białej rasy. Wśród białych notuje' się ujemny przyrost naturalny, a 'ponadtó 18 tys.
-przedstawicieli . lej rasy opuszcza corocznie mitlSto.
,,,.,
,"

--:o"

zamożniejsi chiwfowianie
uci-eka.ił\ na przedmieścIa. Domy

, ' Co

podmie,iskieh . mia$teczkach
nie są tanie, ale icb .,właści-cie~
1e mogą spać spokojnie. W Highland • Park, bardzo bogatej
dzielnicy, ..; zatrzymanie , sifl obce~ samochodu na S minut Gd
razu przj;woln3e -.policję. W , ~
nych spolkalain sie z . lIa-pisaml,
. aby : o pojp.wienlu się każdeao
podejrzanego niez:włocznie i ...
, forą1ować policję.
.
'w

W CłliclIg;; policja je.st e~
stu bezraGna: I wieczorem bet:
samochodu, na piechofę lepiej
nie -wyruszać , 5a miast" .. LepIej
- też . niw mieć 'przy 80bie wi~~
S'<Iych "ieniędzy, a 1edynie . ą
dolar6w.. .gdYbJ>:smy przypadkiem zOlitall zaczepień[ '
a'matQJ'a marihuany czy mnfek
. tlŻywek.

p.rw

. Chicago nie jelt miastem
wpadlr mi
rę.ce wypowiedzi e'm iuantów
~wlciej st~kowo . daty,
ro:'
syj.;;~ich Zyd6w_
Jedni. nich
pl'zeiawiają Bilnll wolę lU'Zetr,vania, drudzy otwaI'cie przyZtl ają, że nie potrafUi
tu 'Żyć.
Co zatem z tymi drugimi1
"'l5Z}'stkicl~: CY.ttaŁnio

w

jei!t mOLe zawarta VI
O bie
Pabla PicaSEa, klóra

dpowiedź

na to pytanie
rzeź

stoI na Daley Center Plaze VI
a do której moż
na dOłączyć dzieła Miro, Chagalla, Caldera, Oldenburga. ·Te
dary to wyraz hołdu artystów
dla Chicago, dla iego siły i
prężności. W rzeź.biarskim przesianiu Picassa, które odczytuje
widz, jest siła, jest piękno, jest
nadziej:1, ale takie terror, roz'
pacz, litość. Co zatcm? I tutaj
także szybuje duch ' bo~a Ja' ~
nusa. Tutaj także unosi się ducb
miasta. przepychajqcego się nie'
• ust<;pli wic do przodu.
~Tódl11icściu,

JlAItIA J\ECBOWI~

wa
się

su
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żyt

Dl.

rocl.rIicy Kon styŁucj i 3 Iaja,
"czwartaków"
odbyło się zebranie, któremu
okresu powstaprzewodniczył
wiceminister
ma listopadowego, kieskarbu, B olesław Markowski.
d to w lutym 1831 r. poi
Wiceminister
Markowski
W awrem i Groch owem szc'wprze-dsta wił zebranym proto~ lnq sławq okryl się 4 pllik
kól ufundowan ia sztandaru
choty' liniowej pod dodla 4 pułku piechoty LegIOództ\vem płk . Ludwika Bonów, stacjonującego w K iel. sławskiego. Ten że pułk 0cach. Po nim zabrał głos Jan
r 'z 8 pułk
piechoty
linioPosmykiewicz, kt6ry szczegó\ ej. a tak.!e 3, 4 i 5 pulki ułowo
przedstawił
zebranym
l nów wraz z 2 i 4 pułk iem
plan zamierzeó związanych z
~ "zelców konnych przyczyn.fundacją sztandaru, określajqc
ły s i ę do zwycięstwa pod W'lwrem \V końcu mar ca 1831 r
i pod wsią Dąbie Wiel kie w
d lU l kw ie tnia 1831 r., gdzIe
rozbito VI Korpus gen. Rosena. W
obecnym
stulecHl
p lk
przeszedł
prawdziwą
próbę
"ognia i żelaza" w·
kampanii 1915 r., kiedy to
st czyI wieje bilew wpisanych
później do księgi chwały ;>uł
ku (m.in. Jastków, Kosliuchnówka. Kukla, Kamieniucha.
Cz ... rloryska
Góra, Optowa,
Ru dka M iry ńsk a). Losy puł
k.l w kampanii 1918-1920 zostały opisane
w "Przemiana ch". Przypomnijmy pokrótce dzieje pułku po przybyciu
d K ielc. Pułk przybył do tego miasta w s ierpniu 1922 r.,
jednocześn i e wysokoŚĆ kosztów
pod dowództwem mjr. Stefana kwotę 8 milionów mareK
I
JaŻd iyńskiego. Po k ilkupoł skich. W wyniku
dyskudr :owym pobycie w K ielcach
sji
usta lono
nas tępuj qcc
I batalion 4 p. p. Leg. pod
d owództwem kpt. Szydło w- . przedsięwzięcia:
s iego wjechał
na granicG
• Miasto Kielce i powiaczechosłowacką do
powiatu
ły, z których rekrutuje 'iię
Skole, w celu ewentualnej
skład osobowy 4 p. p . Leg.
interwencji,
na
wypadek
ofiarują pułkowi sztandar i
wkroczenia na
terytorium
ałbum pamiąlkowy s podpiMałopolski
wojskowych odsami poszczególnych ofiarodz : ałów ukraińskich,
groma·
dawców ' tub tei róinych
dzqcych się na terenie Cze~rup sP3łccznych,
organizac oslowacji.
Pon ieważ
do
cji,
związków,
przedst;.interwencji nie doszło, w dniu
wicieli samorządów gmin6 lutego 1923 r . I batalion
nych i miejskich.
p wrócił do K ielc i podj'lł pokojową służbę wraz z całym
~ Dzień
ofi rowania
łkiem.
sztandaru należy połąC".lYć ze
maja 1923 r. włokala
świętem pułkowym, prz)'PaTowarzystwa
Gimn.J dającym w dniu 2ł C".Ierwstycznego "Sokól" przy
ca, wydać przy Jęcie
dla
ul. Mickiewicza 8 , z inicjatypuedslawieicli
woJto,ka
wy Komitetu
Obchodu 13'ł
radycje
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garnizonu

oraz dla
kieleckie-

go.
Pr ezes Stowarzyszen'a Kupców
Polsk ich
Hurtowni
Kieleckiej - L. Moryc iński
nie podzieli ł entuzjazmu Jana
Posmykiewicza, określił koszt
imr-rezy na kwotę błisko 30
milionów marek, jednocześnie
zadeklarował
na
sztandar
kwotę 2 milionów od Stowarzyszenia Kupców Polskich.

wym. Zclecydowat,o się na
sztandar podobny do wykonywanego już dla 76 pułku
piechoty. Projekt przedstawiono zebranym do dyskusji.
Preze komitetu, p. Jan Posmyhewicz
zakomunikowaJ
zebranym, ii konsultował się
z ks. biskupem A. Łositi skim
jako protektorem komitetu
F' .. bi~kup powiedział, ii wizerunek Matki Boskiej powinien byc umieszczony w dol-

. nIeznane
.

W starych Kielcach - fakty znane

l

Dzieie sztandaru• pu iechotv
Prezes pracowników kolejowyc-h zrzeszonych w Związku
Zawodowym Kołejarzy przeznJ.czył na powyższy cel z kasy organizacji kwotę 100.000
marek polskich. Podjęto jednocześnie uchwałę o przcprowadzeniu dobrowolnej zbióriti
pieniężnej.

17 maja 1923 r. odbyto oS '\;
kolejne posiedzenie komitetu,
na którym Posmykiewicz i
Barwicz składali sprawozdanie
ze swej podróży do Warszawy, w sprawie ustałenia ostatecznego wyglądu sztandaru.
Po
przeprowadzonych
pertraktacjach w M inisterstwie
Spraw WojskOWYCh delegacja
obejrza)a 11 \vzorów sztandarów. nadanych dekretem
prezydenta
R zeczypospolitej
innym jednostkom wojsko-

drHU 8 lipc:a 1923 r. odbyła się uroczyst ość o ,święcenta i
wn;czen."
sztandar
kIeleckim ,.czwa-lakom" O godz 8 prz~'h~'ł h
l'ielc \\' zastqpslwie prezydenta Rzeczy!->ospo!tte j ~en,
Lucjan Żeligo"\'ski O god!.
l: nast'lpiJa wl<lśc wa uroczystoŚĆ: z udziałem
Ileneralicji,
delegatów Kom :tclu Sztandarowego. cechów l. chonl!~w;ami
i przedstawicieli wszy ·tkich
warstw spolec,,-nyc h . Sztandar
dła 4 p. P L g. nio la delegacja z prezC' em Jan em P ·r
smykiewiczem nn czele. Msze:
polową na
p~a ~ u
Wolnoś.::i
celebrował ks. bp.
Aut:lustyn
Łos'ński, który dokor al aktu
pcświęcenia
sztandaru.
lIla-

stępnie ~ell. Że ligo wsk i

nym narożniku drugiej strony płachty sztandarowej przy
drzewcu. Sugerował równiei.
aby w trzech pozostałych narożnikach um ieścić: odznak,!
4 pulku piechoty Legionów.
herb K ielc oraz herb dawnego województwa sandomierskkgo. Natomiast napis "Boże błogosław" mial być
umieszczony na szarfie zaw ią
zanej pod orlem wieilczącym
wierzcholek drzewca. R ozpoczęla si~
zb;órka pieni~żna
wpłat na terenie miasta K ielc
oraz pow .a:t6;y k ieleckiego, ję
dr ..ejowskiego i wloszezowskiego.
Jednocześnie
komitet
zwr6cił
s:G z apelem do
wszystkich obywateli o przysyłanie or al' pien:ężnych . Powyi.szą sprawą zainteresowano
równi ż sejmiki - opatowski,

odebraI sztandar z l'ąk prezesa
Posmykiewicza
i
przekazał
w ręce dowódcy pułku mjr.
Stefana Ja Żdiyt'lskiego. Po 0degrantu hymnu państwowego
"czwartacy" składali przysięge:
na wiern ość sztandarowi 'la
re:ce kapelana pułku. Uroczystość zak i\czyla defilad a wojsk·
garn izonu kieleCkiego prowadwna przez pIk. Mieczysława
Smorawiilskie~D. W godzina Ch
p _ pOludniowych na placu ćwi 
c ,ebnym przy ul. Prostej odbyły s'ę
zawody sportowe.
N
lamach "Gazety Kieleckiej" ukazalo się podzięko 
wanie dowód ztwa 4 pułku piechoty Le 'ion6w dia społeczeń
litwa.

cln' rze 4 palku piechoty
Legion6w
nie
sp'amili swoje~o sztand.\ru w kamnanii wrześniow~j
1939 r. Sztandar wraz z pulkiem brai udz al w walkach
w składz:e Armii .,Ł6dź", a
po zak'lńczeniu działań wojennych był pruchowywany w
podz'emiach katedry św. Jana
w W arszawie, a ż do powstania warszawskiego, w którym
uległ zniszczeniu.

Z

włoszczowski.

ANDR'Z JURBAŃSKI

wzgardziwS?'y ryr rską zbroksi<li.l;ce i margr abSkie
nazw ' ka klLP<'wać sobie u postronnych oan6w zaczcli" .. Na
t akie praktyki obu t"'la ł sie Wadaw Potocki w swojej .. Wojnie
Choeim"'kiej".

n ie używali tytułu . Z
pi(lCiu Cze&wer&yósltich dwócn
kładło tytuł, trzech podpisywalo SIę jedynie Da~wlskar
W
XVIII wieku pięc iu Woronleekich pod p , ywało się jako ksią

jędrzejowski
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po polsku (VI)

on tynU-Ują~ oma. wianie rozWYLAli] prof. Jana St Bystronia (w książce "Nazwis-

k.a polskie" z roku 1936) na te-

mat naz'V i&k szlacbeck ich. WMjeszcze zwrócić IJ,wa~ę na
przydomki szlacheckie. Niel(dyś
"były Ooll& cnJDac~ru(lmi 'z.la chty
· zaśc iankowe! I nle byly bynajm' ie} oz.na'ką da'l':nych rodoodów czy'· dostojności rodu, o
ćz.ym 'Zresztą oajleplej ~wiad
czył przezwi&towy. ezasami nawet wulgarny !cli charakter. Z
CZ3sem i dnak przydomki 'a_
c ł! bye . modne, UlCZ"to siQ
nImi PQdpiSY9:ać, łą cząc je na
s łe z niWJw'skiem rodowym.
lubować się VI kitkuczlonowym
a.zwisk u Zakltc resowałl ie h.crald yKą.
nam ietność
I(cncalo. I:' zna I poczucie v; ie lkci4~ i ro: li .:.. stv'arzal'
~nde-ncje do
d łużaniiJ.
nazwiska.
azwi, ko - z przydomki(!rn uważano
ia ~do tojniej zc I pieltnieiS7c.
"- W X"'Il i XVIU wielm tU
\.ach elekcji widziało sic już
'ć dużo nazw:sk kilkuczłoIro
ch. Dopiero z CUlscm i prze-i ka drobnej szlachty. wczcś-n 4>j uważa~
sprawe we.,:llstrzna " czy zaści an ka. zaeto wprowadŻać w naz isko.
to

za

n~'Ne1 żys!dwać naśladowców.

C'l.3sem zatarła IM: różnica
;cdzy da wnym nazwiskiem
• przezv,' kowym okre~l n:"ru
obcego szlachetki - V'" ' ststalo sie .. pr,ydom.1tie !., K.
artosz\'wicr w k~'ąice .. Lvkj
i k"ltuny Pam; tnik m:e&zc~
l.o-a podlask: go" z r ku t 18
'sal: ..RozrzucerU dzi' pO Col!ch z-iemi-a.ch
Isltich polomdrobnej szlacht". stara'"
tymi przydomkam i imoonować. coraz cześci j root"kamy
się z nimi w nekrolo<'ach. Ojllo .
szen :ach śl bnych itd. To. co
dowodzi pochodzenia z nizin
szla.chccl,.·ich. lll:I w n:liwnvrn
mniemaniu świadczyć o starożyt.noścl
I znaczeniu rodu".
; i j · prTyooomki t~, o iJ.e są

używane. staly się częśc:ą nazwiskll kilkuczłonowego. pOdob-

nie jak herby

NazwiGko. któsie herb lub
przydomek szlachecki. nie róini sił! obecn ie Diez;vro od dwuczłonowego nazw is ka ooVlst ałe
go prrez połąc zenie nuw isk
"'raktykowa.no również zwyczaj pisania s ie z majątku. do
nazwiska szlacbe<:kK!l!o nlQl!lo
nalcżct jeszcze .. pisanie sie l O
wsi
P ierwotnie pisan ie s.ie z
ma latku rodowego b,,1o czeczyw iści e
is totną Cześc'a
skladową
okrcl~nia
i z1acheck :pl!0
RG7.padał sie ród. zaczełv twor " ' ć sic: Mzwiska r odzin n~ . up.<iała tradycja w5IOÓlnego pore~o

cu:ścia

stał

H

iele

n:epoi"o7um ień wtŁu
t ytuły
arys\.()kratyczne. tytuły rodowe W
Polsce teoria równości szla-

dzajq

checkiej nie dopuszcza la istnienia
rozma itych
ka'legQl'll
S71achly - wszyscy byli sobie
równf. wszyscy tytułowali sic
braćmi I zawsze .. szlachcic na
Ul~rodzie
był równy wokwodz.ie" RzccZ'pOSpolita n.ie mała
wiec tytułów
arystokrlityczDych! PrzcdstG wici<,le wielkich
i mGżnyeb rodów vI c78s ie .. "..
bytu T.a granicą uzys!dwah jednSok dość liczne tytułY ks 'ążat
i hrabi6w od obcych monarchów
Pierwszym utytulGwanym .. hrab:1l świlllCJ!O ecsar$t~.. a" mial rost3Ć
~ zn;yóski
(1476'\ za Frvderyka Ul. ootem
za Maksvmi-1;'lna ks;ay.er.v tytu ł
ootnyn aii Sl7dłowie~ki I

jownią ,

W akc ie Un·ii Lubcl kiej uznano i dOPUS?C7A1ll0 dawne tytuły ksiażęce litewsko-rusk ie i
b ty to jedyne rodz,;me tytuły
Rzeczypospolitej. które iednak w
niczvm n1e mialy S'Przeciwiać
9!~ rów Doki Konst tucja z roku 1641 potw 'crdzala to wyrainie. o kGnstytucja z roltU 1673
zakazywała używać cudzG'lIiem~'{ich
h-tulów ar' t.okratycznycb Dop:cro pod koniec i nienia Rz CZypospolitcj zasade
te
O! 7.estnc,:!ana
dotychc7.as
pr.t:ynajmniej formalnie. złama-

młodsi

żeta.

IJrabiowle

XVII! wieku

aż
do połowy
d<ihć l;cLui. oznawładztwo wielkie-

czali r<lcz~j
go ma,iatku. zwyczajOWO określan<>go ja ko hrabst ' 0 . aniżeli
t-lul rodOłry
'H.' było leszcze
hrabiów tak.ch s takich. byli
jed\'n;c hrabo\'.' . na tr czy
posiad /cści

innej

Ponieważ

Rzeczpospol ita t"tulów llrllbiow9kich n.'e da'w.<i a I n!~ uzna wala (l). l«1v zapanowała daleko idąca dowolność Nie uży
wal tytuni r-zvmskt€~o Ostrer~, ale był lnit"rt~owski Dra.bia na Dzierż!!owie . dwóch bra-

1IIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllci ft~~~ ~~na

czy Dąb 'ki hral>ia
na Lubrailc u (173:1) Z bardziej
znanych ro<l!: iłl d "'..a j Leszczyósey podp.s,",wal '
sic hrabi:lmi
na '~SClJlic
tl"7.cr; hr:lbll\ n.a
Korcu I ::::zarlor ... is.' m O lili-.
scy hrabi~m: T T 7\'na. Tarnowski hr:l biD na PodleSUl:tach,
Pac hrabi a nn R{>ż?.n<·e i Dowspud7.ie
Winccnh
Potocki
dzi(,(]zic N ;emiro",s7cz~ znv (w
ko ku XVIIl wi itu) oOOoi'w:ll się ,,!~~le 1<5:('("; m Zt-o!'askim z tytułu p siadania Zb.:lr:l:1;I1.

Przerębie.

chodzen'a - jedynym z:lakł Dl.
który zewn(!trz.!'Iie lacz':) brllci.
noslącycb l-nne. nowo utwo<"Zone od posiada ych prrez kai.del!o z nich wlości nazwiska.
było
wl~'ll:<'
pis:mle się ze
wspólnego gnialda rodowego Z
CZIlS<!M
I w tym zlIoocowała
dowolno~ć. Jeieli kt~ wriawszv
maj"tek Ul iona. orzyb' raI od
jej
dóbr na zwisko. to .. p:&31
si!;"" 7. majlltk\I, od kt6rel(o
c!otyc-hczas DOS!! naz ' l ko Tak
n' Macit"j Kllli l!kew~ki wjlll
w poc,atlru
XV1 w:i:'I'u ,lalg0l'73
dz;edTiezkc na 'Zaluskowi .. i p. zvbrał naz.wisko ZaIllSkowskie:o. D'SZąC s ie l KBl'szkowic. które to nazwisko
przeszlo na potomków W hm
\,(>Ż mniej
riecej c7.as:e Wojciech 'l Mały zyua M"lvski oźeni.ws7.Y sie z panla na 'Rl'cZYnie dal J)OCZ !Pk Rao7yóskim s
Mały .. na.
Zw y c1.aj .. pisallia
si .. odżył. w słabym zreS7tn
stopniu. wraz z modą antykwaryczną
pierwszej pOłowy
ub;el!łe~o
wieku. Al
póin i j
7.a n'
ł ·~upelini .

Rad.tiwill, hrab ki PirleJ. z CM·
~m tytuły hrab k ie pr zy padł:,
w udziale Górkem, Taroo",k im,
Tęezyó klm,
O.. trere!:om,
Rouaiewlikilll,
LataIskim,
Kościeleekim,
i
tak
dalej, coraz liczniej, zaszc?ytytulem
mieli
czasaccni
mi s'trupuły co do przyjęcia
godności.
sprz iwia iaeel ~ie
polIikim pojęciom demokracji
~..lacheckiej . zda:-zały
ie p.l·ZYplldk' odmowv t ytu lu. który
mógł być nadany ty l ko przez
obcego wł3dcę
Jednym t"~tuł
zdd 'al sie pamiatką (tak ujmował to Jeru Ossoliński, którenu w xvn w:eku tytuł k il;cia .• Romani Im perii" na 'al ~
sal'z Ferd-vnand}. inni um,śln:e
W' - ora \'.-:n li sic w(\ za ~rani~.
aby takim czy innym soosohem go uzyskać. StarowoLski 'A"
.. Larnene:e
Kocony
Po kiej"'
pi!>al jak konająca Polska skarży sil: M
,.synów koronnych":
.. POI'6wnałam
je
.:odnośc i ll
szUtchcica ze wszystkimi h'tul mol
pov ~ 'eznYm.i, R ' oni

http://sbc.wbp.kielce.pl

I)() ,

brac ;om
Ponlatow'Ikim,

nadając

skim.

póż.n ;e i

Pooió~kim ,

lc'61ewa Dicco

tyluły

kslą

fIlCe UstawodasLwa zaborcle
przeprowadzily leg itymacje t ytu!ów. dokonując zarazem egregacj i szlachty w ramy u91roJU arystokratycznego. Dopiero
od tego cza u wi~le nazw i k
{la s-l.:l łe wstalo złac7.onych z
tytułem nrystokrat ·cwym.

a obc.\' 'I prz"kla<l
lacz;vn:\ło . sl-: łr.c c·en·e t\': I~U .

Z

naz. \\":$ ··""'nl

"l

o~~·

. cb.arakter,stycm:e
p!'7.cdstawiala sie ew l c-ja
tytulów tU, vanych jako
cu:ść składowa nazwiska. Prz de \V zystkim ' należy stwierdzić.
Te n :e wszyscy U'Pł'a wn iełl i do
lWSZCI1ia tvtulu ks:a że<:el!o takt}'cznieo go uźv 'ali
ie kładli
go pr7.y o3:!wisku O~Ó!l()y, Putyuowit", l\1a sa19cy (z wyjąŁ
kiem
jC'dncg<l).
Polubińso....
Swir~T.
ltumsey ł Wiazewicze. majacy na pod Ławie Unii
Lubelskicj prawo do t tułu.
Niektórzy Radziwillowie pisalł
się książętami.
zawsze jednak
7. doda.tkiem odmiejscowV't1l: na
BidACh,
na Ol~- re ltd, ale

D
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Głośne

Polo anie na a

Jeden z najgłośniejszych procesów sądowych XX wieku
odbywał się w roku 1921 w Stanoch Zjednoczonych i zakończył się bodaj największą kompromitacją sądownic
twa amerykańskiego. Słvnna sprawa Sacco i Vanzełłiego
bulwersuje do dzisiaj.
Pierwsza wojno światowo było
dla Stanów Zjednoczonych początkiem niezwykle dynamicznego rozwoju, ale był to także
okres, w którym doszły do glosu
siły najczarniejszej reakcji. Odgłosy Rewolucji Październikowej
spotęgowały obawy kół rZądzą
cych, by "czerwona zarazo" nie
dotknęła również Ameryki. Cham pionem tej reakcji był ówczesny minister sprawiedliwości A.
Mitchell Palmer, który wsławił
się organizowaniem tzw. ..obław Palmero" . Ich celem było
wyłapanie niebezpiecznych
opozycjonistów i de pc;Htowa nie
ich ze Stanów Zjednoczonych.
Odszukano
starą
ustawę
o
zdradzie, upoważniającą mInIstra do wydalania cudzoziemców, anarchistów i wszelkich
przeciwników ustroju. Przygotowano nawet
specjalny statek
.. Buford" , oby przew ieźć nim do
Rosji "uciążliwych
cudzoziemców". W czasie tych obław najgłośniejsza miało miejsce 1
stycznia 1920 roku - aresztowano blisko 10 tys. osób, z których znaczną część deportowa no.
Wybitny amerykański
dziennikarz Elmer Bendiner, w swojej znakomitej książce o lidze
Narodów pt. ..Czas Aniołów"
tak pisał o tamtych wydarzeniach: "Ameryko ścigała teraz
widmo bolszewizmu. ludzie nieanarchiści,
pewni, socjaliści,
których łączono z rozprzestrzeniającą się po całym świecie
folą powojennych strojków. byli
wtrącani do więzień, napasto-

- 'Nie był to pierwszy karc.
W 1985 rok4 kopiąc fundamenty pod budynek przy ulicy
Daszyński ego, w Okolicy rynku, odkopano
przypadkiem
dzban gliniany. Ważył - bagatela - 14 kg, a z jego środka
wysypano ponad 4 tys. monet
tzw. groszy praskich, monet
emitowanych przez
królów
czesk;ch. Wiek skarbu oceniaIW na
początek
XIV wieku.
Trzy lata temu skarb był albo mniej atrakcyjny, albo
ludność miejscowa
wykazała
postawę więcej niż obywatelską, bo ów skarb uszczuplono
w niewielk·jm stopniu.
końcu
dużo

maja 1988 roku
był()
gorzej. Ekipa kopiąc fundamenty przy tej sawej Ulicy Daszyńskiego, 50
metrów dalej od miejsca, w
którym od znaleziono pierwszy
skarb, natrafiła na gliniany
garniec wyładowany srebrnymi monetami oraz XIV-wiecznymi wyrobami ze złota. 01
tego miejsca do siedziby Muzeum Regionalnego w Sradzie
jest kilkadziesiąt metrów, a-
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woził około
wypłaty dla

30 tys. dolarów na

robotników, został
zaata'kowany przez bandytów w
miasteczku Bridgewater w stanie Massachusetts. Uzbrojeni
strażnicy odpowiedzieli ogniem
i bandyci zbiegli nie dotknąw
wani, deportowani lub poddaszy lupu. Po czterech miesią
wani "ś ledztwu" wśród zachęt
cach - 15 kwietnia 1920 roku
ze strony prasy'. Najłag~dniej
w innym miasteczku stanu Masszym epitetem użytym wobec
sachusetts, South Braintree, bannich było przypuszczalnie okredyci zastrzelili kasjera i towaślenie .. New York Timesa", którzyszqcego mu strażnika z firry w artykule redakcyjnym nazmy obuwniczej i porwali teczkę
wał ich "misjonarzami wieczne- . z 16 tys. dolarów. Policjo doszgo
krachu".
Wiceprezydent
la do wniosku, że bandytami
MarschalI oświadczyl na zgromogli być tyJko .. czerwoni" lub
madzeniu prezbiterian w Bał
anarchiści. Zaczęło się wię~ potimore, że należy zdławić nie
lowanie na anarchistów. Wśród
tylko bolszewizm i "wszystko,
ich bostańskiej grupy wybuchła
co on reprezentuje", ale że
paniko. Postanowiono bezzwłocz
"przywódcy, którzy pomogli do
nie wywieźć i zniszczyć niebezwywolania
niepokojów,
winni
I>ie.;:znq literaturę, a zadaniem
być powieszeni". Serwisy infortym obarczono dwóch miejscomacyjne podawały, że "prezbitewych anarchistów - Sacco i
rianie burzliwie przyklasnęli ' oVanzettiego. 5 maja 1920 rokupiniom wiceprezydenta".
udali się oni do garażu jedTaka atmosfero poprzedzala
nego z anarchistów, od któreproces Sacco i Vanzettiego.
go mieli pożyczyć
samochód
penetrowaly
Brygady Palmera
potrzebny do wywiezienia ła
glównie środowisk o imigrantów
dunku i tam wpadli w sidło
z Europy (Rosji i Niemiec), o.. chłopców Pa lmera". Mieli przy
bawiano się bowiem napływu
sobie broń. co wydało się moczradykalizowanych mas ze Staże
no podejrzane, zwlaszcza,
rego Kontynentu. W okcjach
nie chcąc zdradzić wlaściwego
tych pomagał reaktywowany w
celu wizyty w garażu, plątali
1915 roku Ku Klux Klon, któresię w wykrętnych wyj aśnieniach.
go jednym z haseł programoWkrótce też dowiedzieli. się, że
wych było zwalczanie "imigranzostali oskarżeni ' o dokonanie
tów i czerwonych". Szczególnie
napadu rabunkowego oraz zaposzukiwaną .. zwierzyną" - osła
bójstwo dwóch ludzi.
wionych .. Pa lmer's Raids" byli
anarchiści. Bezpośrednią
tego
Nicola Sacco miał wtedy 29
przyczyną była seria zamachów
lat, pochodził z południowych
bombowych w czerwcu 1919 roWlóch, do USA przybył w roku
ku. których celem - były banki
1908, miał dwoje dzieci, praoraz najbardziej wsteczni przedcował w fabryce obuwia. Barstawicielie władzy (kilka bomb
tolomeo Vanzetti miał 32 lato,
eksplodowało przed rezydencją
pochodził z północnych Włoch,
samego ministra Palmero).
24 grudnia 1919 roku samodo USA przybył w roku 1908,
chód fabryki obuwia, który przeuczestniczył w strojkach, utrzy-

Z Wrocławia do Srody Sląskiej jest pół godziuy jaz~y
samochodem, niecałe 35 km do llokonania. W tym mieście z historią stykamy się co krok, ale czy może być inaczej, jeżeli jest to jeden znajstarszych o§rodków miejskich na Sląsku, w dodatku leżący na dawnym ' szlaku
handlowym ze Wschodu na Zachód? Stałych mieszkań
ców jest w Srodzie Sląskiej około 15 tys., ale w województwie mówi się, że w ostatnich tygodniach ludność
powiększyła się do 30 tys. W Srodzie Sląskicj znaleziono bowiem skarb ...

W

mywal się z handlu rybami. W
czerwcu 1920 roku odbył się w
Płymouth w pierwszej kołejno
ści proces Vanzettiego, oskarżo
nego o udział w nieudanym zamachu w Bridgewater, w wyniku którego został skazany na 12
lot więzienia. Po roku obaj
Włosi znaleźli się na ławie oskarżonych przed sqdem w Dedharn pod zarzutem morderstwa
i rabunku w South Brainlree.
Obu rozprawom przewodniczył
sędzio Webster Thayer. Prokurator Katzman powolał licznych
świadków, którzy zeznali, że rozpoznali Sacco i Vanzettiego
jako bandytów. Jak się później
okazalo - większość świadków
oskarżenia absolutnie ' nie zasługiwała na wiarę. Byli to a~bo
ludzie moralnie zmuszeni
do

sprawy kryminalne

le dopiero po godzi-nie zawiadómiono o Odkryciu pl'acowników muzeum.
Z wykopu przy ulicy Daszyńskiego

wywożono

na dwa wysypiska

Złote

za

ziermę

mia-

zlożenia

alba

obciążających

przekupieni, albo

kryminaliści.
twierdzający
w większości
sąd nie dał

zeznań,
wręcz

byli WIochami i
wiary ich zeznaniom;-- Wbrew licznym dowodom
niewinności Sacco
i Vanzetti
zostali uznani za winnych.

Przez siedem lat trwały- apelacje i walka o życie askarżo
nych. Obrońcy przedstawiali no,
we dowody
ich
niewinności,
wzmacniali alibi, obalali i tak
kruche "dowody" winy. Udalo
im się nawet znaleźć prawdziwych bandytów - gang Morellich - odpowiedzialnych za
napad i morderstwo w South
Braintree. Ale nieugięty sędzia
Thayer nie zgodził się no wznowienie postępowania i rewizję
wyroku. Gubernator stanu Massachusetts, FulIer, nie skorzystal z prawo łaski i wyrok zostal wykonany 23 sierpnia t927
roku, wbrew protestom amerykańskiej i światowej postępowej
opinii publicznejł Sacco i Vanzetti zostali straceni na krześle
elektrycznym.
Ich pogrzeb w Bostonie stał
się wielką manifestacją. Długość
konduktu żałobnego sięgala 15
km. No całym niemal świecie
pogrzeb dwóch ofiar amerykań

skiego "polowania no czarownice"
uczczono manifestacjami
protestacyjnymi.
(wt)

łopatą

Skarb lOOO-lecia
stem. Złoto i srebro znaleziono w stanie wskazującym na
to, że jest to tylko część dużego skarbu. Kto żyw ruszył
więc na poszukiwanie
szJachetnych kruszców_

o

tym,

że

że trzyosobowa ek4>a
domorosłych poszukiwaczy
znalazła misternie zdobiony
pas,
wykonany ze złotej blachy.
Ałe sprawiedliwości stało się
zadość, podzielono ten pas na
trzy części. Za narzędzie jubilerskie
posłużyła
tutaj ...
łopata. Również
sprawiedliwość
społeczna
nakazywała ,

ziemia na wyw okolicach Srody
kryje drogocenne przedmioty
wiedziano od dawna. Nauczy- , aby znale:moną monetę złamać
ciele z miejscowych szkół orna pół.
ganizowali tutaj zajęcia pleW mieście pojawily się autokary z zagranicznymi turynerowe dla swóich podopiecznych. Co się działo ze znalestami, którzy skupowali ponoć
ziskami? Młodzież odprzedaco cenniejsze okazy z amatorwała je ponoć muzeum, ale
skich wykopalisk. Ale tego
większość "drobiazgów" zatrzybyło już za wiele. Do akcji
wkToczyła ekipa Wydziału Domywała we własnych
koleknj.ach. Na różnego rodzaju chodzeniowo-Sledczego WUSW
cenne znale:mska natrafiali też w ;: Wrocławiu.
Apele
do
tutejsi - wysypiskowi poszu- mieszkańców o Obywatelską
syp~kach

własnym
zmienił zdanie.

w jego

mieszkaniu
Został
;.resztowany pod zarzutem zagarnięcia mienia dużej wartości. Podjęte
przez milieję
p ~::. ukiwania doprowadzily do
odzyskania m .in. 1000 srebrnych groszy oraz kilkunastu
złotych
florenów, a
także
złotego diademu bogato
ornamentowanego i wysadzanego d iamentami oraz misternie zdobionych zausznic, :z.ło
teg) medalionu, bransolet i'

l
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.kamerą

dużego pierścienia.
Jaka część skarbu znajduje
się w rękach archeologów a-

matorów?
- Trudno dokładnie odpowiedzieć na tak
postawione
pytanie - mówi Tadeusz Kaletyn, dyrektor Wojewódzkiego

wideo

rentgenem

Policyjny

Świadkowie
poalibi oskarżonych

kiwacze... cegieł. Jednak pod
postawę skutkowały niewiele.
kon;ec maja 1988 roku ludzi
Dużo lepiej owoC{)wały
tzw.
w Srodzie Sląskiej . ogarnął arozmowy
indywidualne
z
m{)k.
mieszkańcami, a najlepsze wy- Nie dziwię się im - mónik przyniosły przeszukiwania
wi jeden z milicjantów z
(z nakazem prokuratorskim)
WUSW we Wrocławiu - zło
kilkudziesięciu mieszkań. Jete monety, mimo że są wielkoden z mieszkańców Srody,
ści
naszych
20-groszówek, trzydz'estoletni rzemieślnik 01
skrzą się jasnym blaskiem, a
zegarów, na początku czerwto musi działać na wyobraźnię . ca br. poczuł się jubilerem i
i psychikę ludzką.
rozpoczą1 d:z.iałalność usługową
Starzy i młodzi, mleJscowi pod szyldem: skup i przetop
i przyjezdni, wszyscy ruszyli
szlachetnych kruszców.
Na
na poszukiwania i trzeba
pytanie milicjantów, czy coś '
przyznać, wielu
domorosłym
wie na temat swojej nowej
archeologom sprzyjało szczę
działallWści oburzył się,
ale
ście, ale zdecydowanie brakoju ;' za chwilę, oglądając wywało rozumu. Do tego stopnia.
niki rewizji przeprawadwne j

zabytki dzielono ...

tym, że saper myli się tylko raz, wiadomo nie od
dziś. Nie więc dziwnego, że
lUZ
od ' lat prowadzone
są
próby skonstruowania urządze
nia, które chociaż częściowo
wyręczyłoby
człowieka,
m.in.
w poszukiwaniu bomb i innych ładunków wybuchowych,
ich rozbrajaniu i wy'wożeniu.
Tego typu rOboty s:} szczególnie przydatne przy usuwaniu
ładunków umieszczanYCh przez
terrorystów, zwłaszcza w takich miejscach, jak stacje, domy - towarowe itd.

O

robot
Od 6 lat brytyjska armia w
Irlandii Północnej korzysta z
pomocy takich robotów, popularnie zwanych "taczkami". Ten
zdalnie stero~ny i poruszają
cy ' się na gąsienicach pojazd
wielkości kosiarki
do
trawy
znajduje się także w wyposażeniu oddziałów pohcyjnych
i
wojskOWYCh kilku innych armii w Europie zachodniej.
Ostatnio kanadyjSka
firma
Pedesco Ltd. z Ontario rozpoczęła sprzedaż nowego typu robota policyjnego przeznaczonego do wykonywania znacznie
już trudniejszych zadań. Nowy
robot waży niewiele ponad 100
kg. może wspinać się po schodach i poruszać w wąskich
pomieszczeniach, co jest szczególnie
ważne
podczas akcji
ratunkowyĆh. Wyposażony
zostal w pÓłtorametrowej długoś
ci ramię, na którym można zainstalować kamerę wideo.
Do
wykrywania bomb przeznaczony jest zainstalowany w nim
aparat rentgen6wski, a do ich
podnoszenia specjalne kleszcze.
Podczas pokazu możliwości nowego robota, wyniósł on
ze
zburzonego domu człowieka ważącego 90 kg.
Jeden z je~o
konstruktorów powiedział: nie
wiemy
jeszcze dokładnie, co
możemy ponadto zrobić tym urządzeniem.

(KAR)

Ośrodka

Arc heologiczno-KO'l'lserwatorskiega we Wrocławill.
- Dzięki szybkiej i sprawnej
akcji milicyjnej Odzyskano
wiele drogocennych, zabytkawych przedmiotów, ale dobrz_ wiem, że to jeszcze nie
wszystko. Na potępienie zasługuje fakt, że
o pracach
ziemnych prowadzonych
w
zabytkowej c.ząści miasta nie
poinformowano władz konserwatorskich. Przez długi Cza3
wybierano ziemię z wyraźnie
widocznymi w niej skorupami
glinianymi. Prac nie przerwano nawet w momencie natrafienia na fragmenty średnio
wiecznej zabudowy miasta.
Dopiero na naszą interwencję wstrzymano czasowo
roboty budowlane w rejonie
starego m iasta.
Wr ocławskie ekipy
archeologów prowadzą prace poszuk iwawcze w kilku miejscach
na terenie Srody. W ostatnich dniach odkryto tam m.in.
denar b izantyjski i dobrze zachowaną ostrogę z XIII wieku.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu
podjęło uchwałę
o prze znac-eniu środków finansowych
na dalsze po zukiwania archeologiczne w Srodzje Slą
skiej i okolicy.
Trwa intensywne śledztwo
pod nadzorem PrOkuratury
Wojewódzkiej we Wrocławi!.!
w sprawi'f odzyskania zabytkowyeh prze-dmwtów, ze skarbu lOOO-lecia, jak go nazwano. Czy do "archeologa" zegarmistrza ze Srody dOł'1C:z.l
inni amatorzy poszukiwacze,

poka.i:e
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Tytułowa

boha.terka Lewisa CarroUa, Alicja, u nas nazywa
Zola i zamiast w krainie czarów, znalazła si~ w królestwie
omercJi. Mowa o Zł-letniej Zoli Budd, naturalnym talencie
biegowym z Południowej Afryki i o jej skomplikowanych łoach, których starczyłoby na soena.riusz filmowy.
ię

ajka o Zoli-kopciuszku

B

mogłaby ro7..pocz.ąć
następująco: żyła w

się

Poł dniowej Afryce dziewc'lo1nka,
która od maleńkości bardzo lubiła biegać_
Dostrzegł to ojc;ec i jął sterować córkę w
tronę
Ickkoatletycz.nej kariery. Wygrywała z rówie.sniczkami . uzyski wala coraz
l psze wyniki. Lecz był S7Atopul: Republika Południowej
Afryki nie należy do 'wiatoej rodziny sportowej, wykluczona za stosowanie segreg cji rasowej (osławiony .. apartheid")
Na wszystko jest prz.eCtez
rada. nQ, prawie na w3zy"tko.
by móc jednak poka.zać się
a arenie światowej, czołowi
portowcy RPA przyjmują 0ywatelstwo i.nnego kraju!
WIelki dziennNt londyńs.ki
Daily Mail" zapra~nął wy1konyslać

żeby napisać,
ii zamierzała
powiesić
kolce na gwożdziu.
ale .. Zola najch~niej i z reguły startowała boso! W dodatku sława i pieniądze spowodowały spustoszenia
również
w życiu rodzinnym Buddów ojciec porzucił matkę. Talent
bie-gowy córki wywołał fatalne skutki. N:ewiele zostało
pien:ędzy. których
wię..ltszo.ić
przechw~'ci1i sprytni menaże-

biel!:iła?

(ZO.)

ugrupowań

I jeszcze jeden powożny problem. - No przełomie wrześnio i
paidziernika nad Seulem wisi
zawsze najgęstszy smog. Ciężkie

filigranową bi~aczkę

do celów reklamowo-handloych. pOdbijając równ~ bę
benka medalowo-narodowego:
dzięki odkrycl\l
i \v)-silkom
aBy Ma il" - je-den medal
limpijski więc j dla Wielkiej
Brytanii...
Mała
Zola trafi
w t n
posób d wielkiego biwesu..
czywi.ście. za przyzwolen' m
odz.iców, przede ws~y:>tkim oja. Z wielkim szum m. specjalnym samolotem. jak ~łowę
państwa. przywie iono ja do
Anglii. Czasu do olimpiady w
Los Angeles niewiełe, o uzyskaniu obywatelstwa w normalnym trybie nie byłoby mowy. Od czego jedna-k zaradnoŚĆ organizatorów i sponsorów. wsparta patrLotyWlem urz,ędni.ków imi,gracyjnych?! W
rekordowo krótkim cz.asi dQstała paszl')()rt brylyj i
dro'!a do zdobycia medalu dla
Anglii slanela otworem.
Lecz pełnego happy-endu zabrakło!
Karambol na olimp' is1tiej b'eżni w Los An".e1"5 z. fawory ką Mllrv Dec'.rer
WSZYS

z dz!ennikarzami innych gazet. Zrozumiałe, że konkurencja była rozeźlona.
Po olimpijskim niepowodzeniu gazety przypuściły srogi
atak
łyn
sportowego show-businessu miele bezlitośnie Trz.eha być odpornym i mieć grubq skórę. Delikatna d!iewczyna uciekła do
domu i nosLla się z zamiarem
wycofania: aż korciło mnie,

rowie i przepufc;ł oJciec Sło
wem: same prawie straty.
Z<loowiązana do
posłuszeń
stwa kontraktem. wróciła do
biegania. Przecież i la·k, nie
zdobywając
w Los Angeles
medalu, ośmieliła się naruszyć
umowę. StartlLjąc raz na p6ł
nocy Anglii. nie dotarła d.()
mety, gdyż dr()gę zagrodzili
niechętni jej widzowie i nie
pozwolili kontynuować bieg.u
Narastały
protesty z.e strony
krajów afrykańskich przeciwko takiemu om:mięciu sankcH pf7eciwko RPA KrytylkoW3.no brytyj kie władze sportowe. że prz.ygarniajac Zolę.
siłą Eeczy pomagaja <l.p<lrlhedowi Rozgorzała dYSkusja. w
której w;ęcej bylo oponentów
występu Zoli na olimpiadzie
w Seulu w barwach W. BrYtanii. niż zwolennik J .
W końcu bosonoga k,,;/'!i.niczka-bie~acz.ka miała do: ć i
o"'łosila. że kończy. Może bYłab\' sTc~Jiws'!.a, gdy!}y
nie

przeróżnych

ekstremistycznych. stwarzają także
atmosferę
zagrożenia
ze
strony KRLD. Spodziewojq
się
otoków terrorystycznych japonskiej "Czerwonej Armii".
Zamach bombowy
no
lotnisko
Kimpo w Seulu. jaki mioł miejsce no tydzień
przed otwarciem Igrzysk Azjatyckich w 1986.
zdaniem
policji
koreańskiej,
miał być generalnq próbq przed
działaniomi lapl<lnowanymi
no
szerszq skolę podczas trwania
olimpiody. Najgorsze jest to. źe
do dziś nie wiadomo. kto tę
bombę podłożył, kogo nałeży się
boć najbardziej?
No
wszelki
wypadek bardzo łiczne jednostki policyjne odbywajq trening.
kto wie czy nie intensywniejszy
niż olimpijczycy,
którzy
mojq
walczyć o medale. Od trzech
łat co dzień ćwiczenia przepro·
wodzajq grupy antyterrorystyczne
w ściśle strzeżonym obozie na
południe od Seulu. Ćwiczy się
akcje mające no celu uwolnienie zakładników. rozminowanie
obiektów. przypuszczanie szturmowych otoków. ratowanie ron·
nych itp., itd. 120.000 połicjan
tów będzie strzec nietykalności
i spokoju 34.000
uczestników
igrzysk i 250.000 turystów. Park Olimpijski otoczony został
naelektryzowanymi drutami. Strzeże go także kilkaset specjał nie
wyszkolonych psów.

":Q 7mien'ł
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'uż

wc T.e I; n'" i n'e c'e~Tvła S'ę O'}n'lrc'-em T) <;, 'Dowód
roza'czny~Ilv
'''1 ."h·" ,..,~ ~.:)

Od nowego

ilu m ł'; ięey temu PrC%ydium Zanądu
Po kie,;o
Zwillzku Pilki Noinej pod.
j lo
..decyzje
zebowillsajacą
wlozy Lkie kluby ( Ii,;i do wprowadzenia, poCZIl ny od rundy
jesiennej uonu 1988/89 autom ty zne,i rej tracji widzów
wchod:r:~ych na stadiony". Nzywajl\c necz proic>iej, cbodzi
o umie:aDZeni~ przy wejic:iacb
na stadiony tak zwanycb kolewrelków! Kady, kto pn:euD
prujdzie. '&ost3Ole odnołował1Y.
KolowrotlU - Oli. które mT
.. wpadamy" d piero ter :& •
jui barcho at re, penad pil
wieku! DIHIajm,. że
dawnie';
frekwencj;a w An,lii byla wyina m.in. tlLate,o. ie 5tadiooy
mogly pnyj ć 'Więcej kibi.ców;
ze wz~l~d'w bezpieczetistwa 0,raniczouo iłMem ich ])Olemn ".
U aas, jak dotlld, widzów na
mecza..b futbolew 'ch .określamv
"Da oko". W 6UcUIlkowym utaI n.iu
widowni
zauważyci
mo:ina liwie, że tak powiemy.
szkoly. Pier
,
upra, iana
prz" :&!1~n części reporterów,
kłania sie ku ~aw"i nio );""1by.
ozkata drup na.ee~wana je.t
na za.nuenie wklowni. :rej WTsnawumi byli ( ) dzialaexc
n'<,klórycb kllJ bó w, n'ecbph,j I't~ej w llt:"- _ adku prawd~;-

K

obowiązek

sęzonu

liczenia

wie okazalej frekwencji - !1Zacunkowi zbliżonemu d 'r'l~y
wist . i. ,;dy~ wówcza: u.ęro
żony bylby manewr .. wv&,~>
darowania" części
wplywów
biletowycb dla p.trze ..lewej
ka"y na czarDlł &,odrine". W
'wiatku piłkar_ kim kr"iy 0bic!:,owe powi~d2:enie o "bulI: rskich pienilliuch" (lew' ch).
S \'oj ~
-r n4 i
dowci m

Kołowrotki
na "ł e"

po

,

kasy?

.i~

fakt. lie w .,ewDym mi
c
t .ioo pierw sOli,;.wej druiyny
zn:a;d je sie k_r t 'lir y ulicy ...
Bul,;arlokiej!
Na co potnelJ e ..le 'e- kay'" N
prsyklad: 10 prubioie pod stole
oricj lu'e dopu.....zczalnycb.
lecz rnmlj:ucrch się łz nammi życi
..-um
traru.fero'.yeh!
n~.
że
uilkany 'ę u
pruolaea.
Tak jedn k Je>Sł. .:'y POłlył
pruwyma PMa' . i sruuny to
aż za dobrze (T) :& ilUlYoh CCGników i
taryf ..Bmo .Dych".
l'oluebne 611 dodatk.we fundu.-,;e. ich
tnie.nie j t bjem-

http://sbc.wbp.kielce.pl

widzów

••

]S.-.-..-.

powietrze bordzo utrudnia oddychonie.
Dziesięciomilionowe
miasto bardzo cierpi z tego powodu,
ole
sytuacjo podczas
igrzysk zmieni się i to znacznie
no łepsze. Wiele milionów dolarów przeznaczyło poństwo na
filtry
oczyszcza jące powietrze.
wiqżqce gazy wydzielone wroz
z dymem przez liczne zakłady
procy. Fobryki. które nie zdołajq
przeprowadzić
skuteczn(!j
akcji przeciwdziałojącej
zatruwaniu atmosfery. zostaną zamknięte
no dziesięć dni przed
otworciem olimpiady.
Z inicjatywy koreańskich sportowców no wszystkich olimpijskich
obiektoch
obowiqzywać
będzi e zakoz polenio tytoniu. A
więc pod tym wzgłędem będq
to czyste i bezpieczne igrzysko.

(J.l.)

Fołomigawki

Jak co roku o tej porze. w
Paryżu. na 8-kilometroweł trasie, Odbył siC' wyjci!: kelnerów

I: paryskich kafejt'k. Przebiec
tyle kilometrów po ulicach to
jt'szcze nie problem, ale '& tacą.
z butelk. i szklankami, to dopiero duka!
Cl\P - AP

uie p liszynela. Ponadnorm ty,,;ne wypłaty Sil w ll:a.~cj nilce na pon:ądku dziennym. Nieiyciowe pnepi... y 'Prowokuj~ do
ich obeheduni jak tylko si(
d ••. i nie da. 'Niektóre klub"
tYJ )MIlI d t n. nie licz~ si~
z wyd ..łk w.i.
Od nower. 6e'Z nu
ł98813~
ma'; być .bowi:\ kow
kolowrotki u bram wejściowych na
pierw. :&oli!(owe sta4iony... Brwo. lepiej późno nii wcale!
Niezłomny wel.erao bejów o ko10wreU,i, red&ktor Jer y ZłU rdik. co prawda zd i,.ł byl w
tej walec o iwieć. ale jednak
ię

/

donelu..

Ch~ialoby

8ię

wierzyć.

że

PZPN wyelrEckwuje

I: monl...
llr!nym
wymi ue. to I:naczy: puez
wszystkie
kluby
t'k5tr k Y.
pardon, ek tr kl:uy. Zeby nie
bylo tak. ie w ot den ~posób
nie mozna snalrić llrodu::entów
tych uieskomplikowanych u.n:~
dz~ń. nie m
mocy prurobowych. komponentów, br kuje
wsadu dewi..we~o ilede. itepe.
Ud to dobrycJa i 81u.ssnych
pos1anowleó ł \lcbwał POZOo!>tIllo i poz -taSe u Ilas na cierpliwym ll&piene! Nie tylko w
sporcie_
w uie kolowrołk' w

'W

(Z, D.)

W Montbelilud (Franojal su,uczestnicy turni~ju o
Puch lU Swiata. roul:'rali mecz
pilk rski z miejsco~ dru' u
Na boi-ku. tak jak i przy zchI! vnicy wyróźn:al się mi tn
'wl:&la, Garri Ka~"ar.w Ino
pr w~j).
CI\P - Reuter

('~t.l -
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doświa dczeń

pytonów w... walizce

ekspertów kryminaHstyki
-

.

'SIady Są świadkami'

c a na zwierzc:la dom owe
Jest ZI111enna l
l
wyjątkiem
odwieczp, y jacie la człowieka - l dne zwierzaczki \vyzą z mody, a inne stają
niez ykle popularne. 0,nio zapanowała moda na
; podobno szczytem eleji j st posiadanie 'udoionego aligatora czy WG-

6pówlaMl/zI(ó

wadzaly na Florydę egzotyczne rybki akwariowe,
tera?
prl.erluc.ły się na unport \IIGży, me zaWSl.e legalny. Jakie
rozmiary to prz.yjC:lo, ś 'iadczy niedawny przykład: służ
ba celna na lotnisku \II ),IIiami wkwestionowala 700 mło
dych
pytonów,
przywiezionych nielegalnie z Kolumbii,
gdzie obowi~zuJ.e zakaz wywozu tych węży . 660 ztuk
odesłano do ojczyzny,
a 40
zatrzymano do rozprawy są
dowe j \II charakterze dowodu
rzeczowego. Po wyroku mlode pytony trafią do ogrodu
wologicznego.
(085)

110 UiC(}OJ.11,

Swego czasu zlecono mi oglc:O'l.:ny ciala poszkodowanej, I tyczne i przyn9.leżność gruktóra t'.lnerdz:la, zc została n,.;>adnlęta
opo\.\llada ppłk lek.
powa.
med. Witold Kubcczko,' - . Mów:la, że n~?ad~ Ją mc:żczy.zna; ~:
SIady biologiczne
znajdoder~ył mocno. a gdy ,trac , ła przy~omnosc ZI a~ował duzą 1,0$C
wane są na rozmaitym podgotowkl -:- będące) wlas~osclą panstwow~ - I zbiegI. ~Ie.w
łożu najczęściej na mieJtr~kcle o~lędzI.n stw l erd;.tłem .J~dynIe pow Ierzchowne ?brazel:la,
scu zdarzen!a, na
odzieży
ktore ab~olutn,e nie n1?t>ł\ b:.~ przyczyn,ą utraty prz? tomno~cl.
poszkodowanych i sprawców,
a no wa moda, która 0Wyl11k badal1la przeczy ł . wer~Jl wydarzen podanej ~rzez rzeKOna narzędz.iach przestępstwa.
raLia i do nas, szemą oflarę. Okaza.lo S.l ę, .ze- napad był wymysłem maJ~cym zatuSprawcy
starają
się je za
si ę
zczególnie mocno na
szować zagarl11ęcle pienIędzy dokonane przez tę koblet<;.
sobą zatrzeć
Najczęściej ich
'ydz: . Dużo s:ę tam osiewać na czynności, które człodziałanie Okazuje się jednak
zam żnych emerytów, dla
ie Jedyny to przypadek,
wiek wykonywał
w chw'ili
nieskuteczne SIady krwi
ych wielkie
firmy bukiedy na podstawie opowstania
ś ladu.
Z
plrun
mimo że pozornie usunięte, bo
rozl egłe dzielnice dombrażeń ciala eksperci i:
\'{nioskować moina na okonie widoczne gołym okiem
t/ z ogródkami i często
Pracowni Medyczno-B io logic;~.
liczności, w jakich dos z ło do
można
u jawnić
nawet po
nikami Ludzie ci mają
nej Wydziału Kryminalistyki
ich powstania. Nie tak dawdłuższym okresie.
cz Sl~ pewne oszczęd
WUSW wnioskują o prze b lerei i -;;wykłe dokucza im
gu wydarzeń. Z tych śladów
no np. żona za biła m~;i:a. PyBył a kiedyś taka spraot110'ć. Nic zatem dziwodczytują np jaki tj'P samotana o
przebieg zdarzenia
wa - mó\vi kpt. Mac ie j Pieeptom odpowiednie dla ich wloU progu tegoroczne to se, że stali się gorliwymi
chodu mógł potrącić p ieszemów iła, że uderzyła go sietrzykowskL
Znaleziono
.
sów
środki pielęgnujące. I jest
zonu
\\liosenno-Ietniego
lansował
w czasie sesji foto/(ra ficzne) czy
wcami "modnych" zwie..Tr:Lcba miee ee najmniej
go, jakiego narzędzia
użyto
kierą tylko raz.
Pokój,
w
zwłoki poszukiwanego od kilto logiczne, bo przecież nikt .po'
pan
b~rdzo kobiecą fryzurt). Wlopokazu mody, trzeba zmieniać
n.
Przez pewien czas przed115
centymetrów
wźrostlf, s~e
przy napadzie. czy zaistni ał
którym kilka miesięcy weześku
mies :ęcy
mE:źczyzny.
za fry zjere m nie potrafi ocenić
sy powinny być doskonale osmakijaż
i uczesanie, zawsze
elll' handlu hyły _małe
relcie ramiona, piersi zaledwie
fakt zastosowania przemocy.
niej miało m iejsce t o za bójS twierdzono, te został za-mori doradzić co jest ,potrzebn-e, aby .
trzyżonC'. beit gnywki, jedynie
trzeba się uśmiechać i dobnc
tory.
Zwiet
zę
to
jednak
%aznaezcme,
wąskie
biodra,
PrZy zdarzeniach, \III których
st\VO, zOstał
tlokladnie wydowapy ciosami ostrego nazachować włosy
w
nalcl:ytej
wygląq.ać. Do lego to już
jakii zabb4kany kÓ8myk na czepewP:II krok; To ",laieiwie
sp1;'zątany
i
wytapetowany.
rzędiia. W kręgu '
podejrza~,.
użY.to broni palnej .dociekają
zatezenvowane dla tych najle, wYI'J'źnie zaznacz.na linia _k~l1dycjL Tak więc zaopatruje . ~ na Florydzie pod ochrowszystko;
jeżeli
ehłldz.i
e
po'
lepli~ych
ciĄ
gle
życie
w hos.lę
całe
rodziny
w
żele,
odżyw
ni
dopiero
surowe
u
staw)'
-hl.
ł"l:oyeaował
lIan
wjiwez:lll
, z· jakiej, Oroni" strzelano, z ja- 'A1e po .. z.erwaniu . tapet, na ny.ch . walciU się e~onltowie '
telach, przeloty mięchynaj
tny' dłu.goŚ4li, ale najmedniej,.-y;c
ki, ś rodki dla pań , łysiejących '
kazy mody, MoŻł1a się foteowe, przewidujące kary
ki~o metalu -był poclsk, " ozy ' "ści'\l~w , . ujawniliśmy
ś lady
najbliższej. rodziny-o Na zabezwiększymi
miastami ' świata,
miały tiye wIeś y
długie,
Ta
panów i dzieci po to, aby unikgn:fować, jeźeli ma się oJió5 lat więzienia za niele':'
kilku rozbryzgów . krwi świa d'pieczonej w ich doinu siekie.,.
osoba pOl?zkodowana stała, sieniespokojny tryb życia i... 0nąć powakacyjnych kłopotów.
dłu~ośe latcm
Ilie jeat zbyt
!ozy wzrost, ale i tutaj ' łlbe
y
andel,
żahamówaly
działa lu'b
łeżała.
l
jakiej
czącyc~ o wielokrotnych u_o rze ujawniłiŚmy ślady krwi,
gromne
~robki.
To ostatnie jest
praktyczna.
- wi~zują
nienaganIle propłlrt proceder.
odległoścI
i kierunku
padł
derzemach zadawanych oflemimo że narzędzie to 'od
- U nas we ,jest te takie prerzeczą w sumie
bardzo przyc-je" to opinia na temat
- Dlatego też zalecam skr'ajemną. niemniej trzeba pamięstn:ał.
r:te...
czasu zbrodni
z.os'tał'~
wy:..
slatn'o m odne
sŁały się
ale. Co meźe ·nam pan .wradlliti?
wyglądu
modelek udzielona . ta ć, iż agencje organizujące
canie włosów przed wakacjam,i.
czyszczone i wielokrotnie byłO
~my. Fi r my, któ\'e
spro.::... Zajmujemy s i~ nie' tylŚl ady b iologiczne
potyka
praCE: modelek pobierają Ul
Prz:ed . urlopem n i ezbędna jest
prze! RosanDę Armani, sio- Do.bre odżywki i !nne środ 
używ'ane w pracach gospodarko oględzinami lwłok lub oswoje USługi około 40 procent
ki ' do pielęgnacji włosów są u
wizyta u fryzjera. DoIJrze oss ię na
miejscu
rozmaitych
strę znanego dyktatora mody,
skich.
Ujawn!enie
śla d ó w
sób poszkodowanyCh - mówi
wynagrodzenia
podopiecznych.
trzyżqne
włosy
bardzo
korzystprzestępstw: zabójstw, rozboGior;ia Armani. Rosanna w
krwi spowo dowało przyznappłk
Witold
Kubeczko.
A i praca trwa z reguły kilka,
nie wpŁywają na urlopowy najów, . gwałtów, włama11, wylatach
sześćdziesiątych
sama
nie sic: sprawcy do popełnie
kilkan aście lat. Dokąd starczy
Przeprowadzamy także oglę
strój Dobrze jest także zrobić
padkÓW drogowych iip. Mob yla modelką, więc doskonaurody.
nia zabójstwa. Te~ć za b ił zię
leciutką
trwałą.
tzw. velvet
dziny osób żywych. jak rówle
wie,
co
mówi.
żna je również znaleźć przy
trwają, która zawiera znikomą
cia, umył siekierę i uznał. że
nież podejrzanych. To dziakradzieżach zwierzą t czy kłu 
Jednak zawód modelki. powilość amoniaku
Włosów
przed
eez wygląd to jeszcze nie
rzecz cala s:ę nie wyda.
łanie asekuracyjne. zdarza się
sz.echnie uważany za krótkosownictwie. Eksperci określa
wakacjami w żadnym przypad~
wsz'ystko.
Bycie
modelką
Tak
samo
myślało
trzech
bowiem, że poszkodowani potrwały, obfituje w dość liczne
ku . nie można wysuszać nazbyt
ją wtedy
przynależność gato przede wszystkim ci~żmłodych ludzi, któr7Y
zabili
mawIają bliźnich o rozmaite
wyjątki. Pat Cleveland, o sylsilną tl'wałą ondulacją czy [arka praca. W ciągu kilku minut,
tunkową śladów krwi, wn:osczłowieka,
wrzucili
go
do
wetce przypominającej Josephiczyny Dokładne badania pob.:>wanicm.
kują o gatunku zabitego czy
ne
Baker, nie schodzi ze sceny
rzeki. i odeszli
Wrócili do
zwalają w tak :ch przypadkach
- Czyli na zmianę koloru wło
zranionego zwierzęcia. Badai okładek pism prezentujących
domów, wyprali
dokładnie
na wykluczeme udzialu osób
sów
należy
poczekać
aż
do
jeniom poddawane są również
ri10dę przez z górą 20 lat. Renee
poplamioną krwią
odzież
i
niewinnych.
sieni?
Russo . pozuje już dziesiąty rok.
zabezpieczone włosy lub sierść .
pokojnie
poszli
spa ć.
Gdy
SIady to niemy, ale
Najdziwniejsza jest historia ka- Aż tak źle nie jest. NaMożna stwierdzić, czy zostazostali ujęci, na ich u.braniach
riery lzabelli Rossellini. Po
nader wiarygodny swiadek dal mamy pr7ccież eksplozję
ly one wyrwane, uckte czy
W
Genewie
otwa
rto
przed
teoretycznie
czystych
udwóch filmach i występach w
twierdzi
kpt.
mgr Maciej
pasemek i "balayage". które nie
wypadły samo:stnie, a w przykilkoma dniam i bank, któr~p:o
telewizji posy pały się oferty z
jawn:ono ślady krwi. Sprawniszczą cebulek,
nie wysuszają
Pietrzykowski. Wynik ich
per oue) !>tanowią niemal wypadku włosów ludzkich z
popularnych amerykańSkich i
cy stanęli pn-ed sądem.
tak wlosów jak farbowanie. Nabadania bywa nieraz najważł~cznie
kobicty.
Jego
wnt:trze
jakiej okolicy c:ała pochodzą ,
europejskich magazynów. Przed
dal najmodniejsze są
blond
-niejszym bądź jedynym dow
yp
o~ai:ono
również
z~odnie
%
L.
CYKARSKA
obiektywem porusza siE: z lekjakie s ą ich cechy morfo "przebłyski". a przy
ciemnyclI
upodobaniami płci pięknej wodem przestępstwa. Do pykim zakłopotaniem . Czy jest
włosach brązowe tub w kolorze
mnóstwo kwiatów, obrazy Da
doskonalą pięknością? Jeden z
tań jakie prowadzący śledz
.. sarnim". U IJlondynek kolory
śeianach,
dywany w ł)astelo
najsławniejszych amerykańSkich
two stawia ekspertowi bio.,balayage" są wyraźnie pastewych kolorach. Prasa szwajcarfotografów mody, Denis Piel.
lowe, od złocistych np. do kologii należą m.in. takie: Czy
ska donosi, że klientkami nieloru mleka czy popielatego.
na danym dowodzie rzeczozwykłego
banku Sl\ równiei
- Jesteśmy już ładnie i prak)lrawie wyłącznie kobiety. Obawym znajdują Się ślady krwi?
tycznie ostnyżoue. Ale przecież
nas dostępne tylko' w"Pewekśie",
w y przed opauowaniem jedne, Jeśli tak, to trzeba określić
nie
zabierzemy
ńa
urlOl)
naszca
te
najlepsze,
firmy
"Kerastago z ol>tatnieh bastionów męs
jej
pochodzenie
gatunkowe
kości
b) ł) by jednak pn:edse" i tam nie zawsze są do dogo h ·yzjera. Ja,k samemn dbać
czy jest to krew ludzka
stania. Tymczasem brak tych
wcze Df!. \VSZ) !.tlre jest pod
o włosy n~ slóJleeznej plaży?
czy zwierz~ca, Je śli ludzka konlrola pal1ów, w dyrekeji i
preparatów w urlopowym ba- W wielu krajach istnieje
to jaka jest jej grupa i czy
kk .Tagger. legendar ny
neJ ~ol<,kcji meb~l. antyków i
radzie nadzorc7.~j usiadaj. betaka dobra tradycja, że fryzjer. gażu lo katastrofa dla włosów.
' już solista $lynncgo zesobrazow. Przy s".Olch o~r~mnycb
może pochodz ić od danej o.
Tylko
nieliczne
klientki,
zapewwiem zaledwie tUl' damy.
ma prawo sprzedać swoim kliS"
zarobka .. " ta gw.azda (;w.atowene te, które spędzały deszczoSOby . Nieraz rozważa się do~o rocka jest osobą dosyć 0polu .,Roll wg tones. 11(p ..U)
W jednym II genewskich do- '
wy urlop na ~1azurach, wracazJ' ~ka ł p.rzydo~nek muzycznego
szczędną. Bliscy przyjaciele lwIerdatkowe problemy: jakie było
1-1.1 p - y~h:atr 'cznym w
mów aukcyjnyeh pojawiły się
lako
ze
wszystko.
czedzą, te najbal'dziej podoba mu
MIdasa,
ją z wakacji z normalnymi bły
źródło krwawienia. jaka ilość
Bala 1
oltlocna I\ngl' ) zordwie złote monety • . pochodzące
go tknie, natychmiast przcmiesię II jego wlcloletoiej przyJaciółszczącymi
włosami, z których
a! ()',a no zawody dla żarlcr
kr'wi
wypłYIl<;ła
7.
na CZyi!
% czasów uądu w Indiach dynia się w złoto. Uważany jest
ki, matlci Jego d1\'ojga dzieci. lO,
daje się zrobić no wą , jesienną
~Ó' ,logli w nich brać udział
nastii Wi~lkich MogOłów. Pierwkr:Wionośnych, jaka była płeć
on za właściciela tumilionowej
że utrzymuje si~ ó~a 'Z ~łasncJ
fp zurę. Norm~ są bowiem wło
Baclacze z .amerykań skiego obsza II nieh ważyła 1% kilograz.óI~ 'no pacjenci, jak i odwie[ortuny liczonej vi amerykańk,les7..enl. Boga'y M/ek Ole lubi
oso by, od której pochodzą
sr spalonc i pożółkłe od słońca.
serwatorium
marynarki
wojenmów,
drup:a kilop:ram. Cenc:
cW
chorych.
Zwyciężał ten,
skich
d~larach.
a
także
szeregu
su:gać
(lo
.
w~~chancgo
po,tCela.
.
cy
krwawe ślady, itp.
A przecież wystarczy wetrzeć
nej na Antarktydzie odkryli
wywolawezą nstanowiono Da 14
luksusowych domów rozrzucom~ przYJacIOlka. ~agg~ra . tez
kI' ''' najk:ró1:szym czas!e skonW
Chinach
i:y
je
obecnie
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..
w
nie
niewielk~
'ilość
odżywki
doskonały sposób na szukanie
kręgu
zainteresowar'l
mln do)aruw. Niestety, nie doić,
W
nych po najbardziej ekskluzyw.
t~lent do ~obl~~la .Plenledzy
sut ał: tuzi~ gotQwan~'ch jalulat1<ow. Naj larszy % nieh
czy żelu przed wyjściem na
. t
O t 't l mozna POW1t~dZlCC. ze zdobymeteorytów pod śniegam i i loże mond tych nie rozmieniłby
spccjulistów z Pracowni Meje!' . CI U pa~owek, porcJę Uusprzekrocz ł l.3O lat. Dziennikasłońce. Wieczorem tę pokrywę
nyc h_ za k ą tkac h Ś. Wla a. s a mo
wa je n iewielki m kosztem. Dludami
zalegającymi
tę
krainę
.
iaden
bank, to ni~ moina leh
d?,czno-B ologicznej z.najdują
te; v:epr ~~my, n;arynowa.ną
rze indap:owali ieh o sposób na
na b) l Y" Lond:ynle. dom, kt.órego
gonoga modelk
l. 500
ochronnI! wymialamy miekka
Zastosowali mianowicie w tym
także sprzedać. Już
po zapowartośc szaCUje Się na poltora
.
a o IzymuJe
et" . $Ze.·c bananow, placck
S'ę również ' lady wydz:elin
dłup:ew iecZll o ' Ć. Okazalo sic:, że
szczotką
czy
po
.prosiu
myjemy
cel p radar. Nowa metoda powiedzi licytacji odezwali sic: bomiliona dolarów. Buduje także
tY~lę~y . dolarów za dwie. trzy
o 'how i pół kilograma 10nie
Dla
.iadnej
recepty,
każiy
i wydalin ciała ludzkiego a
głowę
i
ra:lO
powtarzamy
cały
zw:Jia zarówno na od najdy wawiem puedstawiciele rządu inkolejny dom na wyspie na Kadbl~1CS:':sCIl?S~kundOt:-e.. rekJ.amy . w
dó· kr ID m. CHla porcja waprzed sta w ia ł ""la~De koncepcje.
zabieg od nowa. TylkO taki ,.pawięc, śliny, nasienia, łez, ponie meteorytów niewielkich nadyjskiep:., którzy orzekli, że
rai bach. Ale, ialto że kaida je:y t} J. klCJ . teleyvlzJl. NIC ~'U1C
i:~I P !l d 3,5 kg. Zwycięzca 0Jed
na
daJąt'l!
się
zauważyć
rawan"
mo~e
uratować
nasze
e
tu lip. Są
one najczęścicj
wet rozmiarów, jak i obiektów,
go piosenka staje się sukcese'm,
~zlwnego, ,:e. me :wys.tęPU.1 z
pieniądze stanowią skarb kult'
.
ł pam:ątkowy
medal.
prawidlowo;Cill,
byle
to,
że
włosy przed słońcem.
Są one
ktore
ukryte
sa
pod
paromeh'opłynne i dzięki tE'mu łatwo
staĆ go na takie życ ie. jakie
fma.~sOwyml ządamaml w slotury narodowej, zostały wywieT. o rzee, kto w tej placóww~zy ey .ilIi w '\\ołn"n t~mpie,
tak
samo
delikatne
i
wrażliwe
wą
warstwą
lodu
i
śniegu.
prowadzi,
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to
s~n
u
do
Jaggc:-a.
..
pozostają na przedmiotach
z
%ione nit!legalnie
musall wrórdziej chory - pac jena w diecie przeVl<aia ł y owoee,
na słońce jak skóra.
Na podstaWie "S!AR _ opr, I
do zazdrości na'l 'et najbli.i;szych
którymi się zetknęJy. Wydlieeić de kraju.
(PAl)
rsonel.
(PAl)
warzywa i ryż.
(PAl)
(PAl)
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Za
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liny - tak jak krew - zaJaponii otrzymał ostatnio 8 mi .~~~~--------------------.---________~______________~________~__________________________~~--------------------------------------------------------------------------------"i
:viera.ją substancje
grupo\'ic
lionów dolarów. natomiast auI :nozna z ich śladów odczystralijski menagcr, Paul Dainty.
tac grupę
krwi
człowieka
zaoferował mu 20 milionów. że
który je zostawił.
'
by tylko zechciał odbyć tournee
po Australii.
- Jakie jest znaCZE'l1:e doMick Jaggcr zawsze miał szczęś
wodowe tych śladów? W
cie do pieniędz y, umie t eż je
większości przypadków są one
właściwie
Inwestować,
bo, jak
hvierdzi jego ojciec. "nie na dardowodem bel.pośredniego lub
mo
studiował zarządzanie na uprzynajmniej
pośredniego
niwersytecie, zanim zaczął ś pie
k"o.ntaktu zaplamionego przedwać z .. Rolling Stonesami". Wie
on także, kogo w sprawach fimIOtu z człowiekiem odnansowych
słuchać i nie pozospowia~a kpt. Maciej P:etrzytaje głuchy na rady najznakokowskl. Mogą one wskaDlitszych ~wjatowych "mózgów
od businessu", nie wykluczając
zywać na te miejsca
ciała
arystolu'aty, księcia Ruperta von
bdzkiego, z którymi zaplaLowensteina. To on właśnie mię
dzy innymi wynegocjował dla
mIOny pnedmiot pozostawał
Jaggera
absolutnie
wspanialy
w kontakc e, mogą wskazykontrakt na cztery albumy pły_
towe nagrane w wytwórni CBS
- Ja.!l'ger zarobi! wtedy 26 milionów dolarów. Kupil za nie sześć
NUMER 138
domów :- dwa we FranCji, d\-.:a
na KaraIbach, jeden w Londyme
I jCden w 'owym Jorku. Jaggcr
~TRONA
Jest ponad o posiadaczem bczccn-

mistrz

N

Fryzura na

lało ·

Jak

o wszystkim
4
Czego chcesz... Oszala!eś
Myra. - Pu"c mnie ... Ratunku.
W
tym momencie magnetofon
spadł ze sto łu.
-

krzyczała

zostać modelką?
uważa, że widoczne dele'kiy urody Iz.-ibelli stanowią o jej

bezprecedensowym
sukcesie:
"Nie jelit już mleda - ob«:'lUie

""'1"-

29 lat - ale di~1t.i .te_II
.Miej awri.zidelska. Nie ...,.cilll1a jak mod~lka i r_wniei 'o

jest . ph\śem. bo bawi sic:

rol~

i )IInez to jest bardaiej interesllj~e&",

J'ak w~c zoslać modelką?
Trzeba mieć warunki ku temu
L. tl'ochE: 9zczqścia.
«()ss)

Radnr tropi mcteor)'ly

8-9

Pieniądz

nie do rozmienienia

Zdaniem patriarchów

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Na. ha>nego dnia o jedcnast j przy
lÓl.ku Seana wdzwonił tclefon.
-

Przeprasz.am, ;i;e ci przeszkabył to
głos Goorga. Stało się coś' i· My.a p 'osi abyś
przyjechał. Nie mo ę wyja 5 1fć łłrZCZ
telefon.
Kiedy Seanpl'zyjcc ha ł
Geol'g~.
czekał na ma'rmurolt'y 11 schodach.

dzam -

pytał

Czy Myra j st chora? - w Sean. - Gdz ie ona jest?

5

Mick Jagger

M

•

dywan. Gcorl{c odlo;i;ył prlycisk do
li ·tów, który oW'nął prz.edtem r<:clniklem. Od wrÓCIł Seana tak, aby
wyglądało, ż.e uderzyl się w ~ł()wc::
o kant łóżka, kiedy padał. Potem
założył rękawiczki i strzelił w skroń
Seana z małego rewo lwcru. Następ
nie włożył rewolwer w praw'l dloll
I żąc~o. Ma ~netoron
rzucił ohok
łóż ka Przy tylnych drzwia ch prowadzących
do ogrodu czekala
~.
kabriolec ie młoda kobieta.
Jane, kochame, m l)i.c my odjechać. Będziemy bogaci.
Jeszcze tego samego wieczora elewizja doniosła o tra gedii: !\fiyra
Barlow zos tała uduszona l z,lldrości przez swego partnera Scana Donalda, który następnie zastflclil ~~.
W poniedziałek o godzinie d~i siąte j inspektor Cunnmg czytał 'Jrzeczenie lekarskie. W i edział jui. że
tragedia miała
miejsce \II sobot~
między jedenastą i dWlloastą. Czyta l akta już p ięć razy, r ównież protokół, w Jdórym George Barlo\\' zeznał, że wyszedł 2. domu o d .d ewiąteJ
aby dyktować swej sekretarce , J ane Walters, tel;: s no ~'e~o

Kobiecy bank

GeniuSl mUl'Jcmv i ~ tinanSDWV

To moja wina
pow,edz.iał
George - ale to nic ma ll1aczenia.
Byli~cic wspaniali.

W ypialni. Nie tyje. Udusilem ją.
Scan pobiegl na pien... ;(c pi~lro.
Myru leżala na łóżku. NIC 7.\'ła. W
tym momenc ie S an
poczuł s:lne
uderzenie w t~ I głowy l padl nil

L

konKUrs
ariatów'

można myśleć

Nie

Nicole BoUcher

6

stnie;e wiele powodów
do rozbierama się. W
przypadku 25-l tniej Nicole Bottcher,
córki
GTtt
("Zwariowana para") chod.:ilo
o pokazanie się na golasa z
pobudek - r zec bll można humanitarnllch.
"Chcę w kOltclL mOJe; córeczce Laurze założyć konto
ozn ajmiła po
zaprc::ento·
waniu kilku nagich póz w magazynie dla panów. - Ojciec
wcale nie troszczy się o niq.
25 tysięcy marek z "Playboya" mogłabym więc sensow-

I

nie spożytkować".
W c::asie zdjęć Nicole

noć... popłakiwała. SZady

Pl)-

Łez

na twarzy musiaŁa nieustannie
podmalowywać. Jednak myśl o
Laurze podtrzymywaŁa ją na
duchu. ALe gumowych dessous
nie chciala ;:;alo::yć ...
Jeśli Christian, tato Lallry,
:>tudent )Jrawa, swojq Nicole
taką zobaczy, być może
zatroszczy się Z1IOU'U o zapomnialul córeczkę. by jej mamusia nie roniła lez nad lda~l1q
gO!blf!.

scenariusza. Był w biun.c do p i ą
tej po południu. Sekretarka potwierdziła jego zeznanie. I!1sp ktor
włączy ł magnetofon zna leziony przy
ł6i.ku Myry. O godzinie CZ\\l r l j po
południu Cunning w towauvslwi'
dwóch policjantó~' p J chał do domu Barlowa .
_ Panie Barlow zmuszony .ies~ m
aresztować pana pod z:l1'l:utem zamordowania żony i Scana Dona lda .
- Pan oszalał.
Zanim pan cokolwiek jeszczE'
powie, prObZG posłuchać 'Sprzeczki
tych dwojga nagranf'j na magnetofonie inspektor nacisnął prz'cisk. - No, panie Barlow. czy sły
szy pan nagrany na taśmie hałas
z o9<1ali?
- Młot pneumatyczny - Barlow
zbladł.

_ Tak jest. Pańska żona i S ·
Donald zmarli w sobotę. W obotę
nikt nie pracuje. Ró vniei młot milczał. A WięC na!!ranie z ostatnimi
slowaml zamordowanych zo · tało d'Jkonane wczcsniej.
George Bar!ow z\\'ic~ił słaWI;.
(Koniec)

~
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·en stoletni kapitan
Niedługo po zakończeniu drugiej wojny światowej repertu,!~
polskich kin - początkowo dosc
u bogi - stawal się coraz atrakcyjniejszy , zwłaszcza gdy. na
ekranach pojawiło się kilkadziesiąt amerykańskich filmów
podarowanych nam przez hollywoodzkie wytwórnie (były one
wy świetlane do roku 1949). Ale
jeszcze jako bardzo młodzi ludzie chodziliśmy nie tylko na
Skarb Tarzana" czy "Serenadę
~ Dolinie SJOtlca", lecz również
na radzieckie filmy bedące ek rani?acjami powieści Jules~
Verne'a
"Dzieci kapitana
Granta", ..Tajemnicza wyspa",
czy
"Piętnastoletni
kapitan".
Ten ostatni robi! na nas ogromne wrażenie - cierpla nam skór a na widole slraszliwego zbrodn iarza Negoro i bandy handlar zv niewolników, zagrzewaliś
mv do walki małoletniego boha tera, przejmowaliśmy się losam i rozbitków wyrzuconych u
brzegow złowrogiej Afryki. I
oto po czterdziestu latach "Pięt
nastoletni kapitan" ponownie
wrócił na nasze ekrany, tym
ra zem w wersii barwnej i panoramicznej, ktÓl'a nosi tytuł
.. Kapit~n .Wędrowca~" (dlaczego nasi dystrybutorzy nie zmien ili oryginalnego tytułu filmu
na Verne'owskiego "Piętnasto
letni go kapitana"?l.
Jules Verne był już znanym
l zamożnym pisarzem, kiedy
kupit sobie mały iacht, który
nazwał "Saint Michel" i pod· nió ł na nim swoją flagę tr ' ih'\rwną z gwiazdą. Tak
spelnil.v się jego marzenia: zostal kapitanem "statku". Podohno, gdy duże statki spotykał y na morzu jego jacht, to
odd3. wał v mu salut, wyraża iaCy, oczywiśc ie, po ważanie dla
kapitana, słyn nego powieściopi
sarza Potem Verne miał kolejn , coraz większe jachty "Saint Michel a" i "Saint Michel Hr" - którymi wyruszał
w dal kie rejsy śladem bohaterów
swoich
ks iążek,
Od
PJerws'1:vch morskich wypraw
..Saint Michel III". na jego pokładzie pływał syn pisarza, Michel Verne. Gdy miał piet naście
lat i osiągnął swoją morską
pełnole tność
(z jungi stał siG
· marynarzem), otrzy mał od oica
niezwykły pr~ent jego now
książkę, której bohaterem
by ł rówieś nik Michela. maj ący
· stanowić dla niego wzór do naśladowania. Jules Verne chciał,
by jego syn wyrósł na człow ie· k a odważnego. który umie pracować i walczyć. pod eimować
decyzje i hronić przvjaciół... Taki był bohater powieści "PiętI na tolelni kapitan".
Real i7.a tOr'1: v filmu "Kapilan
f/.Wed-r:owc .,'; zastrzegaj a sip,
wpr wdzi" na wstępie, iż scenariusz jest tylko osnuty na
molywach powieści .Tulesa Verne'a. ale w zasadzie pozostali
· jej wierni, sięgnęli PO naj waż
: niejsze w<ltki tabularne. pozostawili wszystkich głównych 00,h aterów. M my więc znam~ z
' ksiązki i tamtego. wspomnianego, starego filmu z roku 1945,
h istorię
statku "Wędrowiec",
który w KIR wieku odpływa
z Nowej Zelandii do Amervki
Południowej, ale na skutek Lnachinacji złOWieszczego morder, cy, pozbaWiony załogi i kapitana, dotrze do brzegów Afryki.
Jego pasażerowie znajdą sie w
niewoli okrutnych przestepców
i mogą liczyć na wolno.5ć dopiero wtedy. gdy bogaty armator zapłaci za n ch ~kup . Na
szcze' cie wśród nich znajduje
sic piętnastoletn i junga. dzielny i odważny chłopak, który z
pomocą Murzyna Herkulesa po-
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krzyżuje

plany handlarzy niewolników ...
Reżyser
Andriej Praczenko
zrealizował film z dużym rozmachem inscenizacyjnym. bogatą
scenografią,
malowniczymi
plenerami, udziałem zastepu
kaskaderów. Postawił na obraz
w pełnym tego słowa znaczeniu
przygodowy. ale zaadresował go
w pienvszym rzędzie do najmłodszych widzów. jakby nie
wierząc, iż ekranizacja ks iążki
Verne'a może dzisiaj zainteresować nastolatków. których pa-

Uczestnicząc w przygo- I
towaniach pokazu mody sły
szałam, jak krzyczała pani w
stronę prczentu~ących
efektowne ubrania dziewcząt: więcej wdzięku,
spróbujcie
pokazać
wasz
sexappeal.
Właśnie ta tajemnicza ce.cha
kobiecej urody będzie stanowić łemat naszej rozmowy.
"Sexappeal . to
nasza
broń kobieca" śpiewano bez
mała pół wieku temu w kabaretach Warszawy, nie dop :>wiadając
jednak, jakie
ta
broń m a działanie i co dzięJei mej mo żna osiągnąć. Czę
sto próbuj ą c określić nowo
po znaną osobę mówimy: n ie
jest ładna, nie jest zgrabna,
ale ma w sohie coś. I wła3nie to " coś " mę żczyźni nazywają sexappealem, twierdzą,
że jest t{) cecha o wiele waż
niejsza od najwspanialszej urody.
_
- Czy można ją posiadać
nie wiedząc o tym?
Oczywiście, obra,z
jaki
człowiek wytwarza sam o 50bi.p oraz ten, jaki tworzy jego otoczenie mogą się między

sobą

różnić.
Są
dziewczęta,
które mają o sobie dość
skromne wyobrażenie.
Delikatne i trochę nieśmiałe introwertyczki mniemają,
że
p02'Jbawione są daru zyskiwa-

Chodcozenk
w
"Kapitan «"·ędrowclu".

Wiaczesław

filmie

sjonuje podobno tylko komputer. wideo i dyskoteka. Wszystko w tym filmie jest więc uproszczo~ szlachetni bohaterowie są ładni, przestepcy paskudni. Afryka nie taka znowu
straszna i dzika, a przygody
nie mrożą krwi w żyłach, bo
wszelkie drastyczności zostały
odpowiednio
złagodzone.
Ale
mimo panują cego tu wszechwładnie schematyzmu w rysowaniu charakterów postaci, najmłodsi widzowie bawią sie znakomicie. Szcześliwie wykorzystano bowiem wszystkie atrybuty
filmu
przygodowego
wartką akcje, liczne pościgi i
pogonie. dramatyczne sytuacje;
podwodne zdjęcia z rekinami,
burze na morzu, upadki z wysokich skał, pojedynki z krokodylami i lampartami... Oczywiście, z większym sentymentem wspominam tamtego, starego, prymitywnie zrealizowanego "Piętnastoletniego kapitana", bo .. Kapitana "Wędrowca»"
oglądałem
już.
niestety, jako
stary koń.
TADEUSZ WIĄCEK
W pamięci polskich telewidzów zacierają się już burzliwe dzieje bogatego obszarnika
leoncia i jego nieszczęsnej niewolnicy Isaury. Ale skutki niewolnictwa w Brazylii wciąż jeszcze trwajq. Pisały o tym wielkie światowe gazety niedawno.
po obchodach stulecia dekretu
o zniesieniu niewolnictwo w tym
wielkim kroju. I tok w polowie
moja minął wjek, ale liczne
ślady niewolniczych tradycji zachowały się do dzisiaj.
Przed stuleciem Brazylio byla,
obok południowych stanów USA
jednym z największych obszarów zalegalizowanego niewolnidwa. Na plantacjach trzciny
cukrowej, tytoniu, kawy, w kopalniach złoto, w warunkach straszliwego wyzysku i poniżenia pracowało ponad 35 mln czarnych robotników. S'anowi'i oni
wówczas znaczny procen' ludności, a ich życie no p'anta·
cjach b.,ło k')~zmarem. Za""",,,
wane źród'a j pa"'l jo'r" 'i ~wiC',J.
czq o t-'m. ź'"' ~"''''~j"'ł''il!'' '''

,I..,

sło'.'f"J""-""

"""'·-1.' · -'··_"'~ "'"

Pośrednio tak. Emanowanie
ciepłem
prz;yciąi!:t
bowiem jak magnes. Truano
tu
jednak doszukiwać się
bliższych analogii,
jako
że
sexa ppeal nie ma nic wspólnego z temperamentem. Moż
na promieniowa ć ciepłem, a

Rozmowa z Edytą Kajder (psychologiemY
i projektantem mody z Warszawy)
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Sexappeal
- broń kobieca

Zmienia się moda, zmiesię
wzory piękności.
Co w tym czasie dzieje się
z owym wdziękiem?
- Nie jest on kategorią estetyczną, nie ma
więc
nań
żadnego
wpływu
chwilowa
moda czy gust określonej epoki. Otyła aktorka z filmu
"Wielkie żarcie", Andr-e Ferre ol jeszcze dziś otrzymuje
stosy listów od zachwyconych
nią wielbicieli, którzy
skła
dają
jej małżeńskie oferty.
A przecież film wyświetlany
był w o1cr'esie,
gdy modny
był szczupły
typ sylwetki.
Jest to tylkO jeden dowód na
to, że na ten at·r akcyjny przymiot składa się zespół znacznie
mniej uchwytnych czynników
-

niają

nia
sympatii
i
podziwu.
Wkrótce reakcje otoczenia dodają im pewności siebie, jeśli
więc nie utracą
naturalnego
wdzięku, jeśli zbyt natrętme
nie będą
go
eksponowaly,
swego czasu zostaną osobami wzbudzającymi zainteresowanie. Maj ą bowiem
ten
prawdziwy sexappeal. Natomiast "zakłamany"
wdzięk
wykreowany na pokaz sp<>tyka się u osób, które w
dzieciństwie
przywykły
do
roli tzw. cudownego dziecka,
lub same tę rolę przyjęły.
Niektóre kobiety pOSługuj ące
się sztuC"1ll1ym rodzajem
lrokieterH, są zazwy.czaj zaskocz{)ne, że ich
zachowanie
spotyka się z dezaprobatą .
- Sexappeal - to cecha
atrakcyjJla?
Tak
to na całym
świecie w
coralZ większym
stopniu.
C{)ra:z
liczniejsze
grupy k obiet i mężczyzn uznaja go za ważny i bardw
pc>żądany atut, istotniejszy od
idealnej UTody i bezbłędnej
slywetki. Nieraz obserwując
idącą do ślubu młodą
paTę
dziwimy się - co on w tej
szarej myszce w.idzi, tyntczasem wystarezy zamienić
z nią kilka słów, aby rozszyfrować zagadkę:
po prostu
dziewczyna emanuje
owym
ciepłem, które ułatwia
kontakty międzyludzkie i - działa
na mężczym.

W kraju Isaury

mę żczyznę

.I

niż

wyg ląd zewnętrzny.
Kobieła seksowna,

kobieta z sexappealem?

Wprawdzie elito
intelektualistów i

brazylijskich
część duchowieństwo walczyła o ulżenie doli niewolników, ale posiadacze
ziemscy traktowali tę walkę jak
rodzaj niebezpiecznej donkiszoterii.
Dzisiaj w Brazylii mieszka ponad 60 milionów Murzynów i
Mulatów. Wszyscy są przeważ
nie potomkami niewolników, oczywście ich los jest teraz zup:!nie inny, ole przecież nie
możno jeszcze powiedzieć,
że
\. 'er skóry nie znaczy już nic.
B,/c: ko'orowvm, mimo pozorów

http://sbc.wbp.kielce.pl
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wanie na otoczenie...
Tak, jednak samo opakowanie nie zastąpi zawartości.. Nie obcisłe spodnie i nie
głęboki dekolt
przy s p ieszają
tętno partnera, lecz emanacja,
która plynie z wewnątrz .
Czy intelekt wyklucza
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wdzięk?

Jednym słowem
czy
nie2'Jbyt mądre kobiety
bardzie j atrakcyjne. Nie. Psycholodzy dawno doszli do
wni{)sku, że właśnie kobiety
inteligentne są szczególnie pociągające i atrakcyjne.
Mają
więcej fantazji, a mniej prze.sądów, samodzielne sądy ducha tolerancji. Między bajki
można włoilyć pogląd, że kobiety wykształcone są pełne
zahamowań i kompleksów.

i,

B'
W

S"

,

zyn
u ,

w'óo

moc
dz ie

za

"'.

'oc

Rozmawiała

rq ,

to
IWONA ROJEK-PANCEWICZ

l~~

KI
t.

sz,

.yel
b ie
alę

Ci
.. I<>

.iQ
li

J,

ełe l
~

'0"
sc;
•

I

u,
I
P

,

b<l<

I.

do
le

i.

nO'l

wy',

1
wit

Jo~

Leon cia

sto lat .późn ·ej

możno uznać za łagodną opowieść w porównaniu z tym, jak
rzeczywiście traktowano niewolników. Większość białych hacjenderów uważało czarnych za
coś
gorszego niż zwierzęta.

traktowa ć

kowo trzeźwo, nawet obQjęt
nie.
Czy cecha, o której
rozmawiamy, zależy od wieku?
Nie, p cmieważ rue jest
ona kwest ią lat, jak gładka
skóra, twarz bez zmarszczek, '
ale os()bowości - stylu ży
cia i taktownej pewności siebie. Czynniki te zależą z kolei
od warunków życiowych, od
powodzenia, ambicji, talentu.
I'latego dość często zdarza si~,
że 20-letnia,
nijaka osóbka
nie zwracająca na siebie uwagi - mimo ładnej buzi po przekroczeniu
40
za.mi.enia się w kobietę pr{Jffi!eniuj ą cą sexappealem.
OdpOWiednie zastosowanie kosmetyków i strój

harmonii rosowej. to ciągle na leżeć do gorszej części społe
czeństwo . Potomkawię
białych
właścicieli
niewolników
ukuli
nawet powiedzenie, że w Bra-

zVIii nie mo konfliktów
rosowych, bo kolorowi dobrze wiedzą, gdzie jest ich miejsce. I
to miejsce potwierdza nieubła
ganie statystyko. Poława pracowników kolorowych otrzymuje
najniższe place. c%V1i wykonuje
wciąż podrzędne (choć już nie
niewolnicze) proce. 40 proc, kolorowych mieszkpńców kroju to
analfabeci.
Dyskryminacja
w
wykształceniu przenosi się
no
sferę

zawodowo-społeczną
całe życie,
Podziały rosowe są toJe

trwa

zakorzenione. że nie 'jest od nich
wolny takie brazylijski Kościół.

Spośród

12.700 brazylijskich duchownych, tylko 200 to kolorowi. Echo niewolnictwo i wyrosłego 00 jego gruncie rasizmu
widać w ogłoszeniach
prasowych. Jeśli się szuka pracowników to często wśród licznych
innych wymagań, żąda się "przyzwoitego wyglqdu". co. oznacza
przede wszystkim, iż należy mieć
białą skórę. Przesądy
rosowe
widać gołym okiem w filmach
i w... szkolnych cz)'tankoch, gdzie
"szczęśliwymi Murzynkami" nazywa się kucharki, pokojówki,
nianie. Jedno z badań socjologicznych przeprowadzonych
VI
szkole wśród
białych uczniów
wykazała, że dzieciom określenie
"czarny" kojarzy
się
przede
wszystkim z przymiotnikami "głu
pi", .. brzydki". "leniwy" ttniedobry". W świetle tego wszystkiego łatwiej nom
zrozumi" •
dlocze§o leoncio był aż to i .,,!v
dla Isaury. W jego czasach rosowe uprzedzenia były p rz('c· ... ~
wręcz

cnotą.
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ZGODA

kara za biga-

mię?

-

".

Dwie tdciowe, pante proK. '.
Kiel<:e

gwiazdą

Od 17 do 23 lipca 1988 roku
la lotn minihoroskop nie bienemy iadnej odpowiedzialności. To
Możemy jedynie powi'ldJ:"ć - chcecie te pne-

Marcin Olech
Ostr()wi~ Sw.

KJNO NOCNE

-_ty

wczdniej.

%

M&żesz

t.

kit?

C.zcvo pan »T0-1 .. , or
Parll$ola,

gdzid
-

POWlIllMł

,~1t

tu

być ...

Parasol pan

tT201.1'ma

w

ręce.

Tasola,
"'aIdemar .Janasa

- Bla.szanego? Nie słyszelit
my. Co to takiego?
- Dwadzidcia lat jedzenia

ko-nuTW z puszki!

&2y ...
- Co

M. S.

ROZTARGNIONY

LJSTONO, Z W SZAFIE

- Co, lU do pracy? Ald
nie ma nic
cie-k.awego, no,
poczta znowu szuka listo-no-

Busko

h

- A Tzeczywi.$cle. Bardzo
panu dZiękUję. Gdyby nie pan,
do domu bez pa-

pogratulować

O'ka::;i bllUzanego wesela ...

gołopujcie.

WODNIK (ur. 21.1.-18.11.)
Pewno doświadczenie musi być nadoi kontynucwone, zanim zgłosilz swój p.
ysl da wspólzawodnlctwa I wdroienia do produkcji. Pod koni" tygodniP będziesz autorem cennego, wzbudzojącego podziw. znole:zisło. Coł nleproW'do-podobnego dotrze lakże do Twoich uszu. Nie zwlekaj, bo kaida minuta liczyć
.' będzie na wagę zloto. Wszystko dziać się będzie o wiele szybci"j, aniżeli
sqdziłeś. Dobrze, że wielu młodych, urodzonych w lotach 1964-1966, skorygowolo swq opinię no temat pewnych spraw i osób. Niektórym, w tym takie
bliskim z rodziny, nie prlypadło to do gustu; sq po ",ostu niezadowoleni. Nie
puejmujcie si. tym, postqpiliście slus:cnie.
RYBY (u •• 19.11.-20.111.)
,
Nawet Ty ni .. jesteś w stanie %atrlymać rozwoju pewnej sytuocji zowodow ..j,
dlatego też powinieneś czynić wszystko, oby przynajmniej no Iyle, ile Cię stać,
pomóc tym, którzy podjęli trud zr&Glizowonio ważnego zad<>nio. Nie bierz no
s e barki zbyt wielu obowiq.ków, o wówczas powiedzie Ci się wszystko. To, co
;z.
lonowałeś sobie no koni~ nodchodzqcego tygodnio,
powinno się zokoń
czyć sukcesem. Wi ..lu miodych, urodzonych w lotach 1966-1968, wybiega myłlo.
mi daleko w pr1ynlość. Nic w tym złego, ole spOł'O Jeszcze mocie do uobienio w CIosie teraźniejszym. Boczcie, oby to, co lefOZ jeat piękne nie prz.eszlo
Wam kolo nosa.
BARAN lur. 21.1II.-20.IY.)
Nie poświęcaj aż tyle uwogi sprawom prywatnym i życiu rodzinnemu, bo w
końcu żyjesz z procy. Tymczosem obowiqzki zawodowe zaniedbujesz coraz bare
II i..j I tylko potrzeć, jak przelożeni wytknq Ci lo przy współpracownikoch. 010lego też % pelnym zapolem t poświęc ..... iem przyłóż się do realizacji nowych,
aleconych Ci %adań. No Twoich oczach rozgrywa sifl coś, co budzI Twój nieok i sprzeciw. Nie wtrqcoj się jednak do tych nieporozumień sqsi.,.dzkich, bo
sumie. po Jakimś czosie, okazać się może. że tym nojgorsz.ym byłeś wiośnie
Ty. Ni"h spory między sobq routrzygnq sami, U,odl","i w lotach 1964-1967, bo
ich sprawy.
BYK lu •• 21.IY.-20.Y.)
W gronIe najbliższym współpracowników tkwi zarzewie konfliktu I sprz&ciw
wypelnieniu określonego zadania. Postaraj się doci&c, co jeot tego przy"
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wrckzłbym

.JUBILEUSZ
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.,1ylkowo zafllkn~ł"l/l
/10. klucz ...
M<lria ,2.

;e

W.Z.
Radom

ICOZIORO%EC (ur. 22.XII.-20.1.)
Zatrzymaj .we atuty w ręc". Ktoś sp"kuluj" i sqdzi. i" ... Iabnie Twój wplyw
w końcu poddasz się w konkur .....cyjn ..j walce. Udowodnij, ie jest w dużym
lędzle. Dlaczego zasięgasz języka w sprawach, którymi potem wcol" się nie
lnteresuj".. l Zastanawia \o I den"rwuje tych, których bi"",e.. no spytki. Pod
koni" Iygodnla naj I"'Psl % pr%yjaciól zwrócq się do Ciebie % prośbq o rodę.
Chyba będzie.. w sianie im pomóc. Dla wielu mlodych, urodzonych wiolach
196,)-1967, rozpoczyna się najpiękniejszy akr ... w iyciu. Przekonacie się, i" postqpiUśele słusznie, n;. spieuqc si41 z zowarciem małieństwa. Tero%
tri. .de

~zaf~

nosIł długie włosy!
- Ale przecież
nosl ...
- Jednak ~z moje; zQooy!

Czy nie zoorza się panu
zdrzemnqć przy kinie nocnym?
- Nie, tliogdy. Ja zawsze zasw>iam już

do 1/11&

Za nic w ~-wiecie nie zgo Mi/abym Się. aby m6j syn
-

-

dzieło ostro.09~w
c~"tejdc.

zynq, ole pomiętaj.

jest

fesorze!

szczęśliwą

Pod

:e

t; ~ . ~

KARA
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ty

Przepraszam,

Krzyżówka

(z

m6w~z,
szuka?
muszę pędZiĆ do

Mleczków
Nagrooę za najle-pszą, naszym
zd.alliem, anegdotę olnym uje
w tym tygodniu p.
Manin
OIech a Ostrowca Swi~lo-kray
akle«o,

hasłem)
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ukozaniami" niczego dobrego nie wskórasz. Potrzebne

u raczej będzie dobre t"hniczne doradztwo, które wniesie uspokojenie I przy"
wróci normalny tok procy. No razie nie mów o tym głośno, lecz zobiegoj o pomoc osób doświadczonych, fochowców w swej dziedzinie. Dobre rody sq wp'o....
dzie drogie, ole Ty otrzymasz je za darmo. Postępowcnie niektórych miodych,
urodzonych w lotach 1966-1968, nie przypada do gustu pewnei osobie. Lekkomyślność nie Jest p ....z nikogo mile widziana.
BLI%NIĘTA (ur. 21.V.~I.Yf.)
ktoś protestuje głośna I en"rgi"znie. To, iż mo lo pozytywny wydźwięk u In-

nych, nie chcesz po prostu wie-rzyć. A

jednak

przemYJI

starannie

lOłstniołq

statnio sytuację. Byłeś już zadowolony, bo pewien trudny okres masz już za
obq. Stan ob"'Cny nie jest wcale l"'Puy.
Nowe żqdanio wydajq się borza dla Ciebie kłopotliwe. Zrezygnuj iednok
z podejmowooia jakichkolwiek
rz"'Ciwdziałoń. Odczekaj, sytuacja uspokoi się somo prtez sit:. Wielu młodym,
rad~on.ym w latach 1963-1966 kogoś po prostu brakuje. Dlocz"'9o osobie, kt6,q S 1ft, mteresulet;ie nie zaproponujecie spotkania w cztery oczy i' Sprawo to nie
I oz tok skomplikowana, jak sqdzicie.
/tAK (ur. 22.YI.-22.YII.)
Kto. z .'asad~ pryncypialnie jest prz"'Ciwko wszystkiemu, t"," na pewno nie
stOWI, 11f~ tokie 10 Tobq. W tej sytuacji uczynisz lepiej, jeśli l.ecwien ~ nim
szelkI". k~takty. Fatalna sytuacja w pracy wymoga wielu uęcznych I tolll __
h dZIałon. Zrezygnuj z propozycji pomocy, bo sprawo dotyczy wylqcznie Cie" . I som musisz znaleźć jej rOJstnygnięcie. Oderwij swe myśli od tego, GO
~~ uz~atzyło w pra.:t I poświęć więcej uwag' sprawom rodzinnym. Partner chce
Ilod Iy w sytuocJI. musisI mu :zaufać. Znajomość zawarto prJez nie-których
- . y~~, u~odzanych w lotach 1965-1967, nie będue trwać długo. Nie przy.
w.qzuJcle Więc do niej specjalnego znoczenia.
~ .(ur. 23.YII.-23.YIII.)
Jez~" lo!",erzo,SZ podj~ć teraz jakieś d:ziołonle. musin wiedzieć. czego w
eł.kc,e m~lesz su: ~podZlewQĆ. Nie zakładaj z góry. że musin program swój
prOWa!Złć '!' pelnl do pomyślnego finiszu . W kootoktoch z trudnym portnelomi . wy. odZłle!, jo~ ~otqd, obronnq rękq. Nie sqdż jednak, że nadał wszystko
Złe
.tok. P."myslnle układać. Coś, w co już od dawna nie wi""zyłeł, st9nie
• ę rzeczYWlStosclq. Panowne spotkanie mlodych, urodzonych w iotoch 1965-1965
:r P~kt osobq
I ~ędzie okozjq do wyJośni ..... ia ni"'Porozumień I prz"'Prosz.ni~
pope nlony wab" niej. Nie będz i .. to wymagać ol tok wiele \niII u. nlokoso'b·U! wyobrażaliście.
PANNA (ur. 24.VIII.-23.IX.)
Pew;e porozumienie sprawdziło się w pełni w ciqgu 101 ole mimo
b:J'.' o,, ~ ,:,owych okolicznościach, musi być od..-ione. Być m~ie potrzebne
i Złj sClSleJue spr"yzowonle warunków, poszerlenie pewnych punktów. Zo40..,~e ~c umowę w. procy ZOw~owej przegapileś kilko woinych spraw. PowrÓĆ
lezb d~ ~ rozmowie z p.rz~łozon'lm. o na pewno moitiwe będzie dokonanie
. ęq y
~r_ek .. B,ezqc" ni"'Porowmienio rodzinne sq do wyjośnienlo.
n I".lSsk ~. °ł2 tok WIelkie, abyście nie znoleźli z partnerem wspólnego sto'
-bo a.
le u młodych. urodzonych w lotach 1965-1968 dokonało Itolnego

arc

SI'

tu swej sympatii.
•
WAGA (u •• 24.IX.-23.X.,
Toktykq .. owijania w bawelnę" woinych spraw zowodO\ftyCh I pryw.olnych ni ...
wiei
..
I" J.e mozełZ jeszcze
J I,"ś.. OSiągniesz
od· To prowda"
, ze "IC na rOJle
nte "og',
c~e~ c~:
~ekoć, ~onim zo inter".sowanl tym samym, co I Ty prz..ds lęwzięski'
wy q SWOIch kort no stal. Pewno uwaga, któro wcale nie bylo
rzytrT:~n~ po T,!,oim adresem, mocno Cię zbulwersuje. Moie ono j.,.dnolr lbu.
'ui
. an~azYJne wprost plony. Nie wgryzaj się w sprowy, które inni downo
:C"hlqzall. Korzystaj % Ich doświadczeń I rod. Po kilku drobnych formo I·
:c d 'd nleklórzy z młodych, urodzeni w lotach 19ó5-1967, otrzymojq wolnq
rę ę o zlolonia w pracy I w życiu osobiotym,
SICORl'tON (ur. 24.X.-2l.XI.)
To, co osiqgnqł Twój partner, godne jest pochwoły, o ni .. zazdrości. Ty tymczos~ mou mu to za złe. Czyżbył ob<M'loł się o swojq pozycję w procy i w
r<>«!z 10'" ł Mau wszyslkie szanse, oby, jeśli jui go nie przekigoqć, to pny.
ooJmnlej mu dorównać. W nojbliiuych dnioch nottofi.. no inter ... ujqce wzoJemnl" no siebie oddziolywujqce sprawy. Czy będziesz mógl je wykon";tać w
pnysJ/old, w. swej procy ~awodawej, okaż" się po onolizie pod koniec ,....,.
szłego tygodnIa. Twoi "'spal pracownicy sq zdania, że dla wszystkich Was brloby znaClnie lepiej, gdyby vnieniono pewne prz"'Pisy. Młodych, "rodzonych w
lotach 1967-1968, czeka mile spotkanie.
•
STRZElEC (ur. 24.Xł.-21.X/I.)
Zgodność dotyczy tylko rodzaju oprawy, którq przyszło Wam rozwiqzcK. W
jaki 20Ś sposób należy ""so dokonać, nad ty ... przyjdzie Wam pr_dopodobnie
popracować oddzielnie. Nie lekcewać ostrzeżenia kgoi CI sprzyjającego I nie
rozpoczynaj tego prz.,.ds i ęWlięcio w zbyt oSlrym I~pie. Wytrwałość I dokład·
no!ć 2noclq więcej, aniżeli połpiech. Sławo krytyki, skierowane do pewnych
osób przez przelożanego, nie dotyczq CIebie, o więc n ie loprzqloj tym sobie
glowy. Z niewinnego iortu, adresowanego do pewnej osoby, mlod.i, urodz~1
.. lotach 1965-1966 mogq zoplqtoć się w niezIq kabałę. Nieepodziewaoq propOz}'Cjfl raczej odrzućc ie, bo konsekwencje będq sm .."'e.

!...'

~~ił ·~n . ~· ~
.

.

.

.

.

Po praWIdłowym. rozwil\saniu lu:s~iowki Iitny z kratek ponumerowanych dodatkowo w prawym dolnm ro«u ezytane w kolejności odpowiadających im. liczb, dadzl\ babło, które wystarczy
nadesłać jako rozwi~zanie zadania.
POZIOMO: l) przysłOWIowa
matka wynalazków, 7) Myron
lub Michał Anioł, 12) imię Caruso włoskiego .. króla tenorów", 13) jadowity pająk; ciemny, niekiedY w czerwone plamy, 14) kronikarz, 15) w orkiestrze wojskowej gra na bebnie,
16) rodzaj tektury używanej
jako mat. elektroizolacyjny, 20)
farmaceutka. 25) niechęć, odraza do kogoś, 28) odłupana cząst
ka np. tynku, emalii, 29) tkanina wełniana z przedzy czesankowej, 30)
posadzka bez.spoinowa
wykonana
z
materiału twardniejącego po pewnym czasie, 34) żywno~ć, 36)
woj kowa
wyprawa
wojenna, 37) rzeka w
Wenezueli,
tworząca
rozległą
del~,
38)
klamstwo,
blaga,
42)
zestaw
utworów,
które
może
wykonać jakiś zespół lub wykonawca, (6) odrodzenie, 50) owoc
palmy o długich liścia ch, 51)
faworyty, baki, 52) rodzaj ewolucji narciarSkiej, 53) kram.
ambaras. 54) ktoś powolny, pozbawiony energii, 55) napis u
góry karty tytułowej poprzdzający nazwisko autora i ty-

rodowy ubiór japOllski, 7) galunek, odmiana, 8) ojczyzna faraonów, 91 fotel na biegunach,
10)
jedno
natężenia
pradu
elektr., 11) śni Żl'la zawalidroga,
17) Vanessa znana aktorka
angielska (filmy "Isadora". "Powic:kszenie"), 19) człowiek gwał
towny, skłonny do wpadania w
pasję, 21) wgl bienie pod stawem ramiennym, 22) jeden z
podstawowych składnikówato
mu, 23) stan w płd.-zach. Brazylii ze stolicą Manaus, 24) astronom radziecki; wprowadziI
poj«;cie podsystemów gwiazdowych (alll\gram wyr. KARK
UNIK), 26) jednostka długoś
ci, 27) spurt, 31) ośrodek wypoczynkowy i
sportowy nad
Pilicą, 32) rano na trawie. 33)
bokserski bak, 35) krótki utwór
literacki o charakterze noweli,
39) jabłko Adama, (0) na czele
wyuzej uczelni, 41) traszka, (2)
grabieżca, 43) skorupjak o ciele
pokrytym wapiennymi płytka
mi (pospolity w Bałtyku). 44)
uzdrowisko dzieciece nad Rabą,
45) krasa, piękno. 47) wynik,
rezultat, 48) typ ak~ra, 49) pt:lk

PlO OWO: l) samochód l>Ół
ciężarowy , mający zamiast tylnych siedzeń platforme baga-

PM

tuł dzieła.

z ow, 2) znany bistoryk radziecki
(zanagramowany
ALERT), 3) zabronienie, 4) dawny .typ k!lrabinu jednostrzało
wego, 5) ... Unicchowski, 6) na-

http://sbc.wbp.kielce.pl

+

drapieżny.
Trc'e basła

plZC!>-yłać nalf';'y
adrc cm.
redakcji
.. EO"
(wyłąesnie na kartach pontowyeh) 'III terminie sif'dmiu d i
od daty ainiejsze,. numf'lu.

"ECHO DNIA"
Kupon nr 137
RozwłllzanJe

krzytówkl nr 122

POZIOMO: wykup, antydot, laser, 'l/'ubart. trawa, Charron, n:lrty, kocica, glejt, koszara. ankra,
rudera
wIwat.
płaszcz,
orz I,
Sokal. aster
bIust, kwintal. ukJon, asysta, obIad, wzornIk . Erwin, leJnIa, AlaIn, Lorlent. tinta,
okucie. obłok, centaur. aleja.
PIONOWO: wstc:gówka, koacerwat, plantator. ostrokrzew, areykaplan transza, derkacz. tynkarz,
abecadlo, kręcarka. sublokator,
czuplradlo. studentka, kotowanie,
leniniana, so jerka. EI-enaeh, Kawalec. Izopren. tandeta.
Ro:nr. r;1.: .,Aby cZłowiek ~zuł
siebIe, konlecme Jest, by ' Ię w
Jakikolwiek spo 6b u to,u"k')waJ
do ludu" (M. GorlU).
NAGRODY
W
wyniku
przepro",arl,ol1('gO
losowania
nagrody
kslą:i.k we
otrzymują:

nr ua Ryszard ";~ajo .. kl.
Radom.
nr 119 lir lawa Marl<lwiu, Mostki,
• nr 120 - Alina Miki w ka-Tua,
Skar!ysko-Karnl nna,
• nr 121 - Grug n GalM<, Ka21ml('rza Wielka,
nr 122 - Adam
,
Id, Plń
czów oraz Barbara 2.Mk .,.a y.
t raehowiee .
1ln)I~,.kł UJ> l
lM'
ne w
iĄcym ' I ;
nlu opu... owaJ

•

•

BI~n.

Pomiędsy prawidłowe odpow~

dzj rOzlosuje się dwie nar;rod
ksi ,ikowe. Karty bro: kuponu
będ_ wyłl\Czonc z losowania.

A 11

.-. 0:":

Dziś

TURYSTYKA
KRAJOZNAWSTWO

Z

Kielecki BoRl " sez.i

Trzeba mieć wiele szcz'ęśda, by dzwoniąc 'Pod numer "59-H
usłyszeć: .. Dzień dobry, BORT-PTTK, słucham". I nic na!eż!
się dziwić, ~d:o w 'rakcie rozD1o\\''"Y pani telefonistka _oznaJml:
"Przepraszam, zamiejscowa z N~wej Słupi, proszę SJę rozłą_
czyć".

l

re'Wrwa c ję,

Turyści

czyniący

ostatnie przygotowan ia do podróży wstępuj:j tu także. by wyjaśn,ić wątpliwości. jeszcze raz
przek n ać si-ę . że ni<: sIę .u le
zmieu !a lub (b~-wa i t ak ... ) odwołać wyjazd , .
- N·i€-Pl'zewid·z.iane
kłopoty
WIW''''- ''' 1 dew izowe sprawiły. że
wielu ludz.i zrezygnowało z wypra wy do Grecji - mówi Marian '! usznio. kleI:ownik BORT.
- Wszyst,k,im. którzy
zgłosili
sie do [las w celu od wolania
wyjazdu przed 26 czerwca zwra('al i śmy koszty bez żadnych po.:
trąceil ,

Za to l!d kwietnia do czcrw'ca 2.a
pośredn ictwcm
BORT
wvjc{'hało ;))uad 200 o:sób
do

Z<:3RR Jes', ::zansa. te turystów uda ',,_ycll ~;e do Związku
Radz.i-ck,icgo
będz ie
szybko
pr zybywać. gdyż u ·l
lll..c:awna
biuro organizuje 5-dniowe wyc:eczki do M' :' s1':a, fil. niy lIOC;alne lak.ladów pracy bardzo

.ię

tą

pr()pozycją
interesują .
Indywi<lualni turyści pyt.ają o

vouchery do Kraju Rad. W tym
roku 9prze<lano po raz pierw- '
sr;y kilka tego typu sk~~·o\-\"au.
' z wczasów I wycieczek za~r~
okzuych, które · ostatnio zdomt.,owaly olertę bIur podróży. naJ~Iększą popularnością cieszyły s~ę

Inlprezy we WIO/izech. Jednak Dle
wszystkim, którzy nosili ałę JE ,za..U rem apędzellh wakacji w tym
kraju. było dane p'o'lnal: jego urÓkl. A to 11: powodu długotrlO'&
łyCh i skomplikowanych' formalności wizOwych. Niektóny nawet
nie prób owa U niczego zau.twlać.

04wlednu,'UI prsez

Najcz~ściej

kUl'utów BORT krajem będ";e w
tTID roku plo .... dopodobnlt> -ZSRR ..
Na drugim mieJlICu TUlcja. Dl11ei
Bułgaria I Jugolł:twla. 1'0 kiLkadzle8iat osób uda się w leclJo d.
ĄllStrli. Hiszpanii I II'rancjl, I'uy
wjeidzle dG dwóch oatatoirb kraj6w wyrua"a się od POlaków posiadania kUkuset dolar6w na 0wbę. ale m1mo' lel9 lI-.ymOClI Dikt.

ule

zrezYl:nował

11:

podróży "",staly bowiem
wladomiolłe już
wiosu'l"

biura

pO-

hyba dlatego, że wczasy
krajowe nie stwarzają aż
tylu trudności przedwyjazdowych. mówi się o nich · obeen,i e znacznje rzadziej i raczej
bez emocjL Ale spędzanie letnich wakacji w oj czyźnie nie
zdezaktualizowało ~ię. Na wczasy do Ustki i Międzygórza wyjedzie za pośrednictwem BORT
120 osób. Na kołoniach w Świę
tej Katarzynie i Nowej Slupi
wypocznie
ponad , 320 dzied,
głównie spoza Kielecczyzny. Nasz
!'egioń ma zupełnie dobre noto\van.ia na krajowej liście najczęŚCiej odwiedzanych stron. W
biurze PTTK od początku roku
obsłużono już ponad
czterysta
zorganizowanych grup turystycznych, zwiedzających Kielce i
okolice. Goście przy bywajQ ze
wszystkich stron kraju, najczę
ściej z Górnego Śląska. Organizatorzy wypoczynku. jak zawsze
w czasie letniego szczytu tll't'ystycznego, w tym roku również
mówią o niedosŁatecznie rozbudowanej bazie noclegowej w
województwie kieleckim. Wiedzą
o tym dobrze przewodnicy, którzy starają się tak orga·niwwać
program wycieczki, by jej uczestnicy w ciągu , dnia zdążyli
przemieścić się między oddalonymi od siebie kwaterami. restauracjami i mie;iscaIci zwiedzania.
.

C

po~oda ,

(liCZą się wyłącznie
odpoprawidłowe .. _).
otrzYll\a

wiedzi
cenną

nagrodę

pOlllkle

Czar ttczterech' kółek"
nad Kamienną

1.. W Ostrowcu m'ieszKa zna-

''' - ''~ ._

popularność

tUCC'lle,j dorobiJJi się 4 jaehWW, Jeden · -pływa po cedzyńs-kieh woda.ch. 3 znajdają się ua Maz,urach. Powinny
służyć n1łodym ludziQ'lll. podczas
wakacyjnych re}s6w. ale nie
służą , Na pięć planowanych rejsów odbędą się tylko dwa z powodu... braku zainteresowania.
Zl·e&>tą, podobnie było w ubiegłym m'k-u. I to mimo przy&tęp~
nej ceny - 6,5-14 tysięcy zło
tych za jedenastodniową wakacyjną
przygodę
pod żaglami.
Stąd jedyny
wni()Se~:
stu.denckie środowisko w Kielcach niejest zainteresowane
żeglarstwem. Funkcjonował nawet kicdyś Akademicki Klub 2eglarak,i .,TO'P". ale to st~re dzieje...
N ie uda się w tym roku zorganlizowaIlie. c,iesząey>c h "Się tiu~ym powodfLeniem
wczasów w
siodle. Były nawet d-uie pla.ny
stworzenia studenckiego ośrod.ką "
jazdy w Ociesękach. ale w tJm·
('zasie . zmienii sic właś~icłel
dziociawiooych' terOOoÓw. z kt6-

•
zagranICy,

r)'m d'Uio trud'niej
i, na razie, sprawa

'. Czwarty rok z ' rz<:du s~rll
cnowieka Delegatm'a Autom:!biJkhl'bu Kieleckiego orgalfi:zuje samochodowe zloty turystów
nad Kamienną. jest to na raEi'!'
skromna impreza; slużąea doore~ i pożyt.e.cw.ej
zabawie m iłosni.ków czterech kółek. W teflorocznym zlocie uczestni.czylo
30. zawodników w lO . pojazdach.
Koosekwencja jaką wyka-zuje
Delega tuca AK. Mocą - kieruje
Ihmualcl Dziewięcki
poz\'\'ala
mieć nadziej~. że z czasem do
Starachowic lUl doroczna impiez.ę autOO1looilklubową zaCUlą
przyje1:dźać

zmotCl'ryzowani zamie$zkujqcy w poUl6-t:l.łych miastach nad Kami-enrut. a może ILawet z caJego wojewoo-Ltwa . .(an)

m
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3. Kto byl autorem planu
zakładu fabryk z.elaznych nad rzeką Kamienną?

ciągłego

się d'Ogadać
stanęła
w

martwym punkcie.
Te go;,O<!zna , krajo;.va
olexta
"Almaturu" przez~acźona była
dla 200 OSób (tagle. tUl'llusy ' 1'0werQwe. węcrro\vne w Bi.e&zezadach, BeskidlZie), wyku,pionych
zostało jedynie 100 mLejsc. ' W idać wyra·żnie, że spędrla.nie wakacji w lp'ająJ maje się C01'3Z
maiej at.rakcyjn~ .
NatOffiliast ze sprredaią wycieczek: i - obozów zag-rani.cznycb
(poza RumUi1lią ' i
Włocham:)
praktycznie nie ma problemów.
W tym roku do krajów $OCja,lililtycznych wyjedzie blisko 500
osób i tyle sa>IDO do ' krajów zac,jlod'!lich. Będą to .Qb()zy. rejsy.
. tr~mplI4:i. Dla przykładu cena
reJsu ' śródziemnomorskiego 60-120 tysl<:cy i 151 dolarów.
. Oprócz tego wyja:!d:y do Grecji,
J!lgoslawii. USA. ale takie bai", d-z:ej egz()t ('me : Iudie. Chin v,
W~tilam. ' L. _
(jaa)

4. Rejon Ostrowca w latach
1942-44 by! terenem dzioła-I
noścl oddz'i alu po;tyzonckie-.
go ~,Sasz~i". Ja'k nazywał si~
dowód\AJ .-oddzialu~ ................. "...;:

.....................................................................:.-...'
,

. .. . .~.":;. . . "._"". . . .". """.-, . .. . . . -,, . ·K
.: ......;

.~

.... .... ................................... _..............:
.'~

;

5. Jol<i najcenniejslY eks;;
ponal MUleum PTK w O-~
strowcu jest r6wnie cenny w,"
obecnym Mu~~um Regional-

nym ę _;.""".:...".. ".. "."".... "" .........".. "..

.. .... " .. ''' .. " ...

'''' '''' ''."

.. .. " .....
"

,~ .'' '' ."

.........
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Od trzydziestu lat 'odprawia turystów na pJ'Zejśdu·
granicmym ' w . Łysej Polanie w Tatrach LESZEK
STAWCZYK
obecnie naczelnik tutejszego oddziału
~elnego.

lu ludu odpra.wiłem?
zastanaw:a się. Chyba parę milionów. Nie, właściwie to parędziesiąt milionów!
Wycho.wałem kilka pokoJeń celników. Moina polubić. ba pok<lChać ten zawód i ja kocham
swoją pt·acę oraz to jedyne na
9wiecie mo.je miejsce - w ,Tatrach Do Zakopanego i na Ły
są Polanę .. pr~ygnało" mnie z
roM.innej C~och(}wy. Co BajmHej wspominam? Oczyw,iście
Ia.ta największego ruchu turystycz.nego. 22 lipca urn 1', odlira wiliśmy na Łysej
Polan:e
czterdz.ieś<:i dwa tysiące
05Ób,
Po na~ej I słOwackiej stronie
granicy formowały
się kilometrowe kolejki, bo nasze przejście jest kameralne. niewielkie.
Wspominam też
wcześniejsze
lata dużego ruchu turystycwego. Wtedy byli praWdziwi turyści i prawdziwi ... przemytnicy.
Niby celnika nic z.adziwić n ie
~sl IN stan ie , a-Ie ;ed.n k .. . PIl-

I

i
~

npłanowanej .

1lł92padsldch.

Jaką?

ZESTAW"

podróty . O I>Mtanowi.. nlach wlallx-

francuskich l

rzeczową.

To niespodzianka, Zwycięzca zostanie też ~proSUlny na U'I'Oczystość podsumowania
obchodów 'i5-lecia, która .to impreza
odbędzie się 1 października.
W
przypadku stwierdzenia
równej liczby prawidłowych odpowied.zi. nagroda przyznana zostanie drogl'j losowania.

. ". . "..". . =. ". . ."'' ' ... . . ._. . . .

W·"Almaturze":
S

,

tań

2. Komu pośwjęcona jest
tablica no dzwonnicy pFZykościelnej w Cmielowie.
ufundowana w 1930 roku przez
PTK w Ostrowcu? ...................... _

•

przewodni-

(weł)

Otwocka
5ię ,wy-

Zdjęcia'

stw'e kOll:Oś. kto koml'etent~ ' poinformuje e llrzeszłosci ł teratniejszości miasta I regionu
Przewodnika moma także wYnaj,,~ na
okolic"DOi~ 'Odwted:ain krewnycb
lub znaiom)-ch. którzy Chcieliby
dokład.w..j poznać Kleice. Za C·go-

Uczestnik konkursu. który odp()wie na największą liczbę py-

~

S. Wojno

Dzięki

tań.

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

{rek wellcja
i. ..
foton porterzy.

, zwiedzanie w towarzy-

Termin nadsyJania Odpowiedzi
upł y wa po 14 dn :ach od ukazania się trzec iego zestawu py-

ny twórca ludowy - Tadeusi
Poletek.
Jakiego
rodżaju
-twórczość uprawja~ .. ",,,, ,......... "...

•

sała

mu Ilrupy turYit6w mo!:.. zawsze

a 2& • 1:0dlWl wapólnej wędrówkj 3.3CO zł.
RAdzimy jednak kiełczanom, by
kor,,}'stali z t~j spOSObności je. len4 l t:jrua. W cIeplejszej połowie
roku pl'?)·bywa tyle zorganizowanycb wye!eczeli, ' te przewodnky
JIllIjll ~Iue ~ę~e ro boty.

75-lecia

$więtokrzyskiego

bory l\liss Natura '38. Dopi-

t~'m
współpracuje

d.unn,. wyołecakę z
kl~DI placi się . 13•• :Ił,

okazji jubileuszu

OddziaŁu

Świdrach

W
koło
odbył,.

z kieleckim BORT
Ut przewooDiW ków. roku
To niemalo.
te·

,.a~awia~

OslrOWtu

pytań

drugi zestaw

PTIK w Ostrowcu. jego
dz i ałacze. przy współpracy naszej redakcji, zapraszają do udziału w konkursie krajoznawczo-turystycznym. wiążącym się
z obchodami. Tydzień temu opublikowaliśmy pierwszy z~staw
pięciu
pytań
konkursowych .
Dziś d-rugi zestaw. Trzeci. i zarazem ostatni, ukaże si~ w "Echu" z datą 21-24 lipca. Zadaniem biorących udzis1 w konkursie, a mamy nadz.ieję, że
ChętnY0h nie zabraknie. jest udzielenie prawidłowej od-powiedzi na możLiwie największą llczbę pytań, a następnie wysłanie
wszystkich
trzech
zestawów
łącznie, w jednej koperc ie. pod
adresem Oddl iału Świętokrzy
skiego PTTK w Ostrowcu, kQd
pocztQlwy 27-400, aleja 1 Maja 5.

Nie wszyscy pojadą, gdzie chdeli
Najwięcej wyjazdów do ZSRR

ak tu bywa w , sezonie
letmm, Pracownicy B~ura
Obsług i Ruchu Turystycznego w Kielcach maja wtedy
najwięl!f> '
zajęć ,
Telefonicznie
zgłaszają się kierownicy ośrod
k6w paewodn 'ey
uzgadniaja
lIZczególv , pilOci potwierdz.ają

mK "

KONKURS JUBILEUSZOWY

REKRE,~CJA

••

1S lat Oddziału Swiętokrzyskiege

mięŁam pewną turystke. Szła ze
Słowacji
z nienadzwyczajnym

byl w
p()rządku.
jakllś
walizka czy
torba. Ale b"ła t{"~ siatka z
tI'Zema pibltairu. Piłki nQwe. W
:,ag,azer.1,

zresztą

t;>agaż

·cieka wo ści
bo jui
po odpraw;e - zagadną
. łeJll. gazdę o
przVC9.:Yi\ę owei
niesprawnoścI rucilow~j, .. . boć
tr?et'!'lY był. Hej stary gazda
przemycał trtJ flaszki spirytusu, ukrYle w
"ciirowanych
portkach".
Pamiętam t.e~ turystów udających się latem do Bułgarii.
Zasta.nowiło celników, po Ecbo
wiozą on i w Śl'cdku lata. nad

czyI.

' było

~

•

1-

ly ch piłks.,ch był prz!}m}-t: spoI'a pa.rtia zamków blyskawi-cz- ·
nyoil.
Albo yewien stary tairzańs.k:
gazda. Wyb:crał się na drugą
stronę Taw. nic nie mial do o- clenia i nawet już przeszedł
granicę, ale coś nam się tu nie
podObałO: d z.iwme Jakoś szedł,
o,.Łroźn ie i bardzo sze:-ok
kł'O-

http://sbc.wbp.kielce.pl

nlorze dw~e d uż-e puszki ogórków konserwowych? Trzeba było sprawdzić. Puszki jak nowe.'
oryginalne, ogórkowa zalew:!
dawała właściwy .,bulgot". No
i co się okazało? To nie byly
ogórki. W
każdej z puszek ...
po cztery w&panial~ s..,-óry lisie!
Jak ni~ zapamiętać wyjątkGWO
łaooej dziewczyny. jadącej do
na z Auskali4? To było. chyi)a.

-

w koocu' lał liiedemdziesiątyc1ł.
Ł -,ii.ia dziewczyna i ładny przemyt. .- Chciała przemyciĆ wyró:.
by że złota w~tości - wówczas - dwóch milionów ~tych.
.
eszek Stawczyk dodaje. t~
n:ebl\,wem- J:gzstanie si~ z
Ly~ą Polaną, a ś'amo prze.jście gl'alliczne też wkr ótce zmieni funkcję. Coraz
realnie,isz.a.
jest. dyskutnwana i przygo.towywaIla ()-1 w ielu lat, nowa inw~tycja: atro.na czechosłowac
ka. oprac()wała prqjĘkt budowy
no.v.·()cze&nego przejści a poł()ż~
nego poza gran icami słowackie
go · i polskiego
Tatrzańskiego
Parku Narodoweg(). Przejście
to zostało zlokalizowane
na
spr~u. po słowackiej stronie VI
meejsco ości Podspady. po polskiej - we wsi Jurgów. Początek
prac
i.nwes~ycyj!lych
naipł'awdopodobn:ej
w 1991 r.
Łysa Polana
oczywiśc-Ie pozostanie, - Chciałbym - mówi
Leszek Sta,wezyk - żeby to byk> turystyczne
przej' ci~ granicz[Je. także dla plecakowych
wędrowców. mi1ująeycb po pl'Ostu ta trzańskie polany, 13liy i
skały ...

L

KAZIMIERZ STRACRANOWS1[I
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na budowach w Wal"l3zawi , Kielcach, Radomiu t Skariysku.

Szczegółowych

·1

~ .

~
~

~
~

-

~

-

informacji

odnośnie

warunków pracy

udzielają:

dział

zatrudnienia - Kielce, t l. 504.-31, wewn. 19, 2.0, 21, dojazd do siedziby przedsiębiorstwa autobusami MPK nr linii 1,
6, 19, 28 i 31, adres: Kielce, ul. 1905 Roku 45
dyrekcja budowy Szpitala Wojewódzkiego w Radomiu-Józefowie,
tel. 447-17
oddział w Warszawie, ul. Wery Kostrzewy 6, tel. 65-95-195
budowa szpitala PKP w Skarżysku-Kam., ul. Wiejska 35, tel. 127-52,
292-k

?i

.~

~ ~~~~,,~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~

~~ ~,~~~~

::yczy J AREK. ~
6218-g

WIZYty

DOMOWE

Je on,

specjalistów. Kielce, leI. 31-56-50.
w dni powszednie
I niedziele w godz. 11-19.
Zgłoszenia

6559-9

4

j,

I ~ ·\lU .
WDEOFILMOWANłE

SUPER'" 'k

TEL40637KIELCE .

. PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MASZYNAMI
I BUDOWNICTWA JNZYNIERYJNEGO
"ENERGOPOL"
w CZELADZI, ul. PRZEMYSŁO\V A 14
(woj. katowickie)

pilnie zatrudni

na terenie wojewó ztwa
po.siadajłłcych

UPRAWNIENIA BUDO\VLANE
z zakresu
budownictwa wodn~łllżynieryjnego l o.gólnt>go

NA STA...~OWISKACB:

+ DYREKT9KA. BUDOWY
+ ZASTĘPCY DYREKTORA BUDOWY :
+ IDSTBZÓW BUDOWY
'.
+ KIDOWNIKÓW 'BUDOWY..
f

Dla pracowników zamiejscowych i kierowanych na budowy poza
miejsce stałego zamieszkania przedsiębiorstwo zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie, wyplaca dodatkowo tzw. rozłąkę w wysokości 370 lł
dziennie oraz stosuje inne preferencje placowe i socjalno-bytowe.

-

~

'

. Zapewniamy wysokie wynagrodzenie w akordzie oraz skierowanie na
budowy zagraniczne po wykónaniu określonych zadań w okresie roku . - ~
wydajnej i nienagannej pracy,

~
~
~

~~

..

~

BETONIARZ-ZBROJARZ
SPAWACZ-MONTAzYSTA
B&UKABZ
, ,
ROBOTNm; BUDOWLANY
pomoc w wyżej
ąwocladł~

marzeń

i u&m 'echu na co dzień

~

- cIFśLA
:-

wszystkich

~

I

POSADZK.'\RZ-GLAZURKARZ-LASTRIKAlł.Z

oraz spelnienia

j

ZATRUDNIPRACOWNIKOW
W ZAWODACH:

"11 >

dużo szczęścia, radości

~

~

.

uchwałą

ora z Dorotka i Agalka .

z okaz ji urodzin

~

Zgodnie z
nr 90/87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1981 ..
"Budopol-Kielce" Generalnym Wykonawcą "Centrum Onkologii" w Warszawie - Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Uiyteunoki
Publi~nej "Budopol-Kielce"
ustalającą

żoną

Joli
Sp iechowicz

~
..

~~~~~~~~,~~':~~~,,~~~~~' ~,~~~~,~,~~,~~~~

~
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1nężem,
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3

Krystynie
i Alieczyslawowi Sal'wolu.

6533-g

I
~

KOCHANYM RODZICOM

życzą

~

3

ut...

córka z

3

NA KORZYSTNYCH WARUNI{ACH
PRACOWNIKÓW wyłącznie MĘZCZYZN w :zawodzie
• TOKARZ. WYTACZARZ. FREZER. SZLIFIERZ
• SLUSARZ • SLUSARZ HYDRAULIKI SIŁOWEJ
• SPAWACZ ELEKTRYCZNY. SPAWACZ GAZOWY
• ELEKTRYK • ELEKTROMONTER
• KOWAL PRAS
• WYTAPIACZ STALI. WALCOWNIK STALI
• PRACOWNIKÓW obsługi ruchu kolejowego
oraz
PRACOWNIKÓW
NIEWYKW
ALIFIKOW ANYCH,
I
którym zakład umożliwi szybkie wyuczenie zawodu.
Nie przyjmujemy pracowników zwolnionych dyscyplinarnie
oraz tych, którzy porzucili pracę.
PŁACIMY DOBRZE ZA DOBRĄ PRACĘ
Osobom zatrudnionym w hucie przysługuje wynagrodzenie zgodnie
z porozumieniem o wynagrodzeniu pracowników Huty im. M. Nowotki
w wysokości od 87 do 250 zł za godz. oraz dodatki do płacy zasadniczej.
Zakład zapewnia zakwaterowanie osobom samotnym w hotelu roootniczym oraz korzystanie ze stołówek zakładowych.
Pozostałych informacji udziela i prowadzi przyjęcia do pracy dział kadr
Zakładu Metalurgi~nego, ul. Samsonowicza, tel. 223-52 i 237-53 i dział
kadr Zakładu Hutniczo-Przetwórczego, ul. Traugutta 2, tel. 531-13.
281-K

uw

okaz ji 40 rocznicy zawarcia związku małż eń
skiego moc gorących życzeit, samych słonecznych
i szczęśliwych dni na dalszej wspólnej drodze życia
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ZAPEWNIAMY:
. -.: atrakcyjne. warunki płacowe .
- bezpłatne zakwaterowanie (i tuJ je możli
WOIŚĆ otrzymania mieszkania)
- wyjazd na budowy eksportowe po 2-1etni j
nienagannej pracy
- szeroki zakres świadcze6 socjalnych (wczasy, 2linowiska, kolonie w kraju i za gl'anicą)
Chętnych «lo pracy zapraszamy do działu spraw
pracowniczych (parter, pokój nr tO) Przcdsh:biortwa Gospodarki Maszynami i Budownictwa Inżynieryjnego .,Energopol", Czeladź, ul. Pncmyłowa 14, tel. 65-31~Oł, 65-31-44, wewn. 274.
Dojazd z Katowic autobusem WPK lini i nr 1
przystanek kOńcowy.
Dojazd z Sosnowca autobusem WPK licH nr 35
przystanek końcowy.
272-k
.,""~~~"'~~"~""-~""'~~,.

Piqtek -

PROGRAM I
16.!tO PlXĄgcaoffi
16.ft5

dnia

DT-

wiad(l<m~.ici
Za łcler(}w.n,icą

17.15 .. Te1ext.>res,!>·'
1'1.311 ff Stll.r ym Kurui : .. Nied<!rajaa" - {}~l. film a"chli.walny, ~. Mieczysław
KNwócz, w ~ głównej
AIieU

9~_a

1600 D..branoc :

"CtidOWf\Y

ta-

1';1'J([l3.!1"

19.00 MOo!lIiot()C reąd,<)wy
HU" I}~k TV

.
Ditm TP, . rez:.
Wł94t.imierz Głszew.5lkl, w
~-&I.t .głównej Gustaw Lutkiewicz
2\:łQ Zoiwa '_
3l.W "CM!>" mag . publ<icy-

m.oo

PROGRAM II

17.50

Sl)bo!.a w "Dwuicc"

18.05

15.VlJ:I.

14):i5 Pow·iJtllit"ltie
15.00 Ma.;!azyn "Auto-Mc.~"

1{;.30 .. Akcja OPEN": "Dr pieżcy" f-ranc. serial fa,~.
16.3B W kręgu kina: GodzIUua
z KGu-ncewem
1'1.30 "Spektru.m"
nGwooci
naulQ i techoniki
16.00 Pr~·ram lolltatny
16.30 ,.Wielka gra" teleuni-ej
19.30 ,Alta i omega H

m.oo

,;Za.1I191e" -

stYCZtlY

•

U .20 Konwój : Wielici':ka -

Sta-

rlło!lClwice

23.10 .aT -

It.o.menta.l"z~

PJlOGaAM n
17.65 Pco.gcam data
ł>8 . i!ł p
tra.Rl.7 ł&ke.Loe

16.39 ~oł* pod;róiuje:
ca - rep.
HI ~ Magaa:yn .,162"
19:~ Dooko9ł.a

świaota:

pooii tradycyjnej"

Gmn.i-

progr.

-

lłQP'I.Iola.Nł<l n a·u.kowy

Jest taka k:.atecka - 36lecie Katedory IiflMrumentów D~tych Akademi.i. Muzycznej w WarszawJe

2l.00 ..P-ie.iń uschłegCl pO!ll1OiIorań

czowegCl drzewa"
g,ra.m poetyck.i

-

l-ata
i;m:ydziest~: "Zaklęte rewiry" - poJ.. fill.m fab.. rei.
J>5ilJUQZ Ma.jewski,
wyk.:
Ma<rek Kc.nd:at, RoifThn
Wilhel!Illi , Ro.man Sk:.amene, Cest.im.ir Randa, Michał Pawlidk.i
23.20 W.i~rorne wiadomoM:i

n.vII.

"W Ja-

~.OO Scena .pi~seo.k.-i "Remont":

20.45
. S (.38
~1.45

23.35
23.40

ZeillPGt "Reprezentacyjny"
P rzeboje o.pery i baletu
Illterlaslłoiołl '88
.. Pa/n.oca,rna dni.a"
Fił.my z Jeanne
Maoreau:
reż.
"KrólO'Wa Ma.r.got".
Jean
ikeville,
wyk.
Fra.noooit> RGsay, Annando
Fcaollcioolii
Wiecz()OOe wi.ad.oln.ocici
Telewi.,.;;.a nocą

1S.VII.

Sobota -

PROGJlAMI
8.10 Tydzlieil na dzl03łce
8.400 Pi~k8r9k:a łta<ka czeokll.
8.-5a P~'Ogram d.tl· a
~.OO Kifl.e o.ajmłodszych: "Zło
te rag·i" - baśń radAieck3
10.l0 "BertińS<kie Zo<t", ."Zamek
Vranov nad Dyją" - impresje foilmowe
1(1.30 UT wiadOlllOŚci
W.49 Sta-re. nowe, najnowsze
1l.ł.& Magazyn lGtnicz:y
.11.40 W"drówki dalekie i blisklle: "Klejnoty AdriatylItiu" cz. 3, jug. film dok.
12.20 W świecie ciszy progI'.

dla

ntesłyszących

12.50 Telewizyjny
czeń
dla

koncert żyhO{l()t'Q-wych

lt~awcGw

13.20 PrGgram sobotni
U .M Program publicystyczny
14.00 AntiJlogia dramatu
po.wszechnego:
Pet"
Olov
ElnqU1i9t - "Noc kybad".
EM3t Gunther. wyk.:
Wojciech pS7:C)n~alk, Ewa
DalkQ'Wiłkol, Anna Seniuk,
Ma.l'iusz Deno.i.t
16.0B U!'()oCZyst~-ć
pożegna.n4a
soelocetEAorza generalnego KC
KPZR. 'Michaiła GorbaCZ()wa na l&~noi...ku Okęcie
1S.S(} Leksykon
muzyki
!'OIZrywk;:)wej
17..l5 "Teleexpt'ess"
17.30 "POO
jedlaym
dJaehem"
(3)
"Wypadeok"
czech. seni l f b .
HU<5 Looowa«lie Duź:ego Lotka
1<6.311· Bułń.it
190ft Dobranoc: "B()lek i LoJ.elt"
1~ .141 Z k80tllecą
wś'CÓ<l
~Wterząt: Geparoy
HI.30 Dllien.n.iAl; TV
26.00 ,:Nie ta.kli uy" - ~ajc.
-f-ra.1loC.
fi.J.m fab.,
ret.
Cła.JU<de
Gw-eoU !I ,
wyk.:
Gera.ro .gepaordieu, Ma.t·lene JOiBełit, D&minrique La"boIuCiier i w.
Zl.60 Tyd.z.ieiL
w pe.lJiltycekomeGttije K!lJrol SZYfl-

m.

dziełom:

2.2.00 ..~ PGlonia '88" cz. 1
23 · tI WtilWlomo..§ci apo.:-tow
23.20 Anegdoty tea.t.ooi.ne !.gon
ŚmriałOowsk4e-go

ubez.flleczeniowa" 8eL'ia,[

fab.

6.55 TTR, zajęoiil wa.kocy;ne.
f>. 2 i 4
7.35 Alann
prr;eciwpo8a.f<>wy

trwa

7.45 Po go.spodarllku mag.
apraw wieJ3kJiQh
S.lS Ty"dz~ń mag. roł.o.iczv
9.00 Teleferie: Wakacyj.o.e spotka.nje
~.25 Kino telefeor;;i: "PIaon.i~a
z ołtlienk.a" (%. ! - pGl.
t.;a,m bb.
lil.OO DT - wia.doonOOci.
10.35 W wielkich wytw6m.iach
św.iata (5) : "Pod dachami
Paryża
i nie tylkG" f·,anc. sochaJ. dok.
U.30 7 anten
12.00 Kraj za mia6tem rep.
lt.!.30 F04:oma.gazyn : Po-w'ększente
13.00 Telewi-zy1ny koncert
ży
czeń

13.45 Pr<l\g-ra.m dn.i·a
10.50 Telewi:zyjny Mm do.kumentaJny: •. ZywCJot cd(}wieki nO.efficz:onego·', reż.
Ma.rian Kubera
14.40 GdLie są taśmy z
tamtY'C'h la..f; - progr. G ..~e
gorza La9O'ty (f.ilm z cyklu
"Za~ewajmy
to
jeszcze ra;z:")
16.10 "W kami<E!(lnym
krę~"
- b:-azyl. serial tab.
17.16 ••Teleexpre.>l'i"
17.00 Studio Sport
l&.LO Marek Sierooki zaprasn
NI.30 Antena
1~.00 Wi~lJO,CY'Ilka : "Trzy
mi-

.a·n~.

NUMER f38

STRONA 14

20"00
26.55

Różycki

Bl.36 "Pan.orama dnioa"
211.45 ,.Czyje
dziecko"
(4)
austraJ.. serial fah.
22.45 .. M'im Polonia '88" lisy wybOl'ów - rep .
23.25 Wieczorne wi-adomo<ś~

-

"Nie pt"Ie9I:arych drzew"
- serial TP
SpiJlrtowa ruiedzliela
Konwój
7 dn' n IIWlcoic
DT wAadoomOOci
si~

sadza

21.20
t1.50
22.40
U.:;5

~.O:;

9.40

Przegląd
tygodon.ia
(dla
n4esłysząc·yebt
~iltn .dla
nie&łymącycłl:

serial W
11.00 T~yptyk odwagi - W8j~.
pt'Olgr. dok .
M .30 Lokalny koncert życzeń
"Dom"

11.65

Jutł"O

moa.g.

(lO) -

poołed!l:lałek:
fęl>rllw codz.iennych

l'łie4ł.iela

w ..Dwójoe"

1<l.! fi Pow1ta.n.ie
12.20 Sz.tuł.a ogrodowa w
01sc-e (l) - 06!.t'"Ody ~red!llio
w.i.eoz;a i renesansu
112.50 Zwierzęta świata: "Mangu ty, czyli w jedn ;,d . ila" (1) - ' ng. film przy-

l.i1.20 100 P?t ń do...
Włodzi
mierza SokorsklCgO
13.50 Bliżej śW{lIta wze.gląd
teleWli.ozji sate1rtaroycll
1.:1.15 NiedzieLne
spot:ltwnie
z
muzyką Chop;lIla
16.45 Nied-aela w Łęczycy
16:!O Bisy Da.n.iel.a Szafr na
17.00 KalejOOal::oop
filmowy:
,.KmcH)ko": ,Swi3t mo.:ly
Yv= Sai.n.t Lau.·ent:}' · fi1.m ffil/nc.

17.55 Program dnia

19.00 Gra o milion
19.M Dziennik TV

20.00

16.00 Program lokalny
18.30 Ojczyzna polsz:czyma:

O

nazwach miast górno.
Za chwile dalszy cią~ programu
Magazyn ,,102"
Studio Sport
lzabelła Nawe portret
artystki
RozmowY intymne
"Panorama dnia"
Ekranizacje
literatury
światowej: "To niepewne
uczucie" (2) - ang. serial
fab.
Wieczorne wiadomości

21.30

śląskich

18A5
1.9.00
19.30
20.00

21.00
21.30

21.45

22.4:;

21.45

22.00
0.30

"Fałszywe dolary" wę~.
film lab., reż.Istvan Bujtor . .
_
Relacja z przysiegi wojskowej na Polach Grunwaldzkich
Zniwa '88
I Festiwal Piosenki Polskiej - Witebsk '88
DT - wiadomości

lj

j ~l'
j'.;

PROGRAM II

ł

I

17.55 Program dnia
la.OO Pra/(ram lokalny
18.30 Leningrad
..Sajgonrock" rep. Tadeusza
Kraśki

19.00 Maguyn ,,102"

Poniedziałek

-

18 VII.

PROGRAM
16.55 Pcogram

dnia

Sa~th

• 18.50 Dobranoc:
"Strach
ma
wielkie oczy"
19.00 Echa stadionów
19.36 Iniennik TV
20.00 Teatr Telewizji spektakl na bis: Michał Buł
hakow - "PowieM: teatralna", reż. Maciej Wojtys!:ko, wyk.: Jerzy Schejbal, Igor Przegrodzki. Iga
l
Mayr, Stanisław. Melski,
Ferdynand Matysik, Janusz Andrzejewąki, Mirosława LombardG i inni
21.55 Zniwa 'sa
ZZ.IO Nikaragua - prol!:r. dok.
22.46 DT - komentarze
PROGRAM fi
17.55 Program dnia
13.00 Program lokalny
16.30 Ąntena "Dwójki" na najbliższy tydzień

19.00 "Skrzydła" Paweł

film dok.,

Zwoliński

19.30 Zycie muzyczne-:

Koncert
Ignacego Feliksa
Dobrzyńskiego. wyk. Andrzej Stefański (fortepian),
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej
im .
Fryderyka
Chopina
w
Warszawie
Wspominki dr Ozdy progI'. rozrywkowY
Irackie meldunki - pmgr.
dok.
"Panorama dnia"
Biografie: "Paul Gau~in"
(5) franc. serial fab.
Spotkanie z piosenką akAs-dur

W.OO
21.00
21.30
21.55
22.55

torską: Młodzi

23.10 Wieczorne wiadomości

Wtorek -

19.VII.

PR~RAM

8.50

9.35
1000
10.10
10.25

17.10

Sroda -

20.VII.
PROGRAM I

DT-

wiadom()ści

reż.

19.30

ł

17.00 Kronika
Ogólnopolskiej
Spartakiady Mloozie7,Y"
17.15 ..Teleexpress"
11.30 "Tajemnica Enigmy" (3)"Próba dywersji" - sel'ial
TP
• k"
18.10 "Człowiek dla człowle a
- mag. PCK
18.20 Prosto z Londynu - Black

9.00

PIlOOIlAM fi

PROGRAM II

~u

sie··

19.30 DziennIK TV
20.00 .. Drna" (tO) -

rodA'~Y

2.'1 2a DT - w.iadoruok'
23.39 .,MiGS p(Joloo.ia '68" cz. 2
0.5ft Kwo noonc:
"I.tJo"nukŁor
BeHamy" (:.l) ,.POJ.l6l

19.30

pro-

2l.30 .;Pano.ra.ma clnia"
21.00 Lata
dwud2lieste.

Niedziel -

1'8.50

OpOWieści Michaiła
Zoozczenkl: "Pusz~in"
Studio Sport: Fi.[)Qł tU'rnieju bokserskiego .
SwiadecŁwo Czasu - pro,gr.
pu blicyst.
Galeria .. Dwójkli": Teresa Pągows.ka
Shldio Spoct
"Liście
namych marzeń
z~ywa czas": śIAiewa Krystyna Gitowska i Jerzy

I

Domator" - szkGla dla
~ooziców": "Zanim eedziemy mieli d!:iecko" (l)
Teleferie: "Krąg" - mag.
harcerzy
Kino Teleferii: ,.Wszystkie
żagle w .górę" (23) rum.
serial przygooow'lf
DT - wiaaom9Ści
DT - reforma gospodarcza
,.Przychoonia na prowincji" (12) - ang. senal obyczajowy
Pragram dnia i DT wiadomości

lU!) "Teleexpress"
O~ólnopolskiej
17.JO Kronika
.spartakiady Mlodzieź.y
informatol'
17.4:; Telewizyjny
wydawniczy
dla16.05 Zar!:ąd prywatny czego nie?
18.20 Flesz - progI'. muzyczny
18.50 DQbranoc: .. Wielkie f}rzyI!:OOY małego obieżyświa
ta"
mag. konsu100 .,Kram" m nta
1910 Dziennik TV
20.00 •.Przych dnia na prowincji" (12) - ang. sel"ial obyc?:ajowy 20.55 Konferencja
prasowa
rzecznika rządu
2l W Okrągły stól: Pieriestrojka a świat w !lÓlczeSllV
22.05 .• Zawsze po 21." mag.
r porterów
22.4:; DT - komentarze

http://sbc.wbp.kielce.pl

8.50 ,.Domator·' szkGla dla
rodziców
najmlooszych:
9.00 Teleferie
Tato, już lato
9.30 KillO !l'ełererii: "Szagma.
albo z:aginiGne światy" (20)
- serial franc.
wiadomości
10.00 DT 10.10 "Wyzwanie" film fab.
prod. NRD, rei. Achim
Hubner, wyk.: Joachim
~hocke. Annekatrin Burger, Ulrike KUDze
17.10 Program dnia i DT wiadomości

17.15 "Teleexpress"
17.30 Kronika
Ol!:ólnopolskiej
Spartakiady Młodz.ieży
17.45 Losowanie EKPress Lc.tka
i Super Lotka
17.55 "Ginąca przyroda" (4.) .. Dtungla w niebezpieczeń
stwie" - w~g. serial przyrodniczy
18.30- Sonda: .. Opowieści australijSkie"
18.50 Dobranoc: "Miś Uszatek"

20.00'
20.30

21.00
21.M
21.45

22.30
22.50

"Ożywić materię" - felieton filmowy
Kol umbia - proer. dok.
Pieśni Schuberta śpie
wa Krzysztaf Szmyt
Studio Sport: Klub alimpijczyka
"Panorama dnia"
Osądźmy sami
Koncert j~bileuszowY
4O-1ecie wytwórni "Atlantic Recdrds"
Wieczorne wiadomości

Czwartek -

21.Vn.

PROGRAM I
8.4\i "Domator"

-

szkoła

dla

rodziców
8.55 Kino Teleferii: "W pOSzu-

kiwaniu kapitana Oranta"
bułg.-7;adz.
serial
przygooowy
10.00 DT - wiadomości
10.10 ,.sprawv majora Zemana"
(3) - czechosł. serial kryminalny
(4)

U_cal Za

~wenłual_

ny W' pralrl"amie
lilie "powialia.

TV

zmia-

r~akcia

Lato z "Echem"
DOKOHCZEl'łIE

ZE STR. l
9I:a.mrun.ie przygGtowujemy posił:k.i. Podajemy szynk~, pol~d
rorO'Wi, a CQ najw<8Ż
Wii.cę, kłełbas~ szyn'kową, gdyż
niejsze - weseli i rozśpiewani.
nasze d.z.ieci mogą jeść
tylko
Prz:y€oda wO<kól naska.ja
nas
wyroby z mięsa chudego. Wła
optymistycznie . i
mamy n-adze ha.ndlowe oka-z:ują
nam
dzieję, re pozostaJe
dwa t yniemałą pomoc
dzięki
czemu
godrnoie s~Aimy w je.Yz.cze baJrłatwiej zaopatrujemy się w pod7ie.j iint&esujący sposób ~ . trzebne tc.wary. Niestety.
jaJ!:
dotYC~6. Do tej pory nasze
dotąd nie udało nam się zdobyć
zgil"upowa.nie brało
udłzJał
w
oleju sojowego lub słonecmi
Gtware<illl Zilotu ZHP, kt<>re odkowego. Nie ma go w sklepach
było się w Olsztynie., w tamooi w magaq;yn.ach. Na bazatejszym amfiŁeałcz.e.
Było to
rze nie możemy go kupić. gdyż
właściwie
U1I'<l'CZyst.e
otwarcie
tam ceny we mieszczą się w
z,grupowallli.a C1POlsko-ki.edeckie- . ramach naszego fin.anSGwego lIigo "Rodło - Joo1a·" na zl{}{!ie
mitu. Tymczasem dost~pny olej
Zw~ąmkoU HarcetSJt-wa
Polskierzepa.kowy, pod()bnie jak tłusz
go.
cze zwierzęce jest niewskaz.any
Poz.-a tym pogoda jest fanta.dla !).-zebywających u nas koSltyamta (d<l'Di.e!ro raa: była bulonistów. Dla-tego
nadal
bę
ma). Woda w jez.iocze
WSP3dziemy w kontakcie z Wyd:z:(an~aJ.a i gdyby Ilie to, re wolem Handlu licząc na to, że tak
chę
pracujemy.
k'l-oali.byśm.,
ba.rdzo potrzebny olej z soi lub
si~ ca,le dnie (pod crujnym osłQnecz:n.tka szybkO
się
Ulajdzie .
(wot)
kiem druba ra.~Qwniftta, oczyw iśc [.e.).
Na Kielecczyźnie
Zaprawdę
~wiadam
~łośno
im si.ę podoba
wszystkim - obozy harcerskie,
W szkole nr Z6 przy ul. Szyte wspaniała sprawa, albewiem
mano.wskiego w Kielcach, jak
moin. praclUAC wy~zywać j
co roku malazła siedzib~ kow sposób bard!:. przyjemny
lonia WŻGS z wojewoozt.w łom
spędzać czu.
żyńskiego i Souwalskiego.
I to by bylo na razie na tyle.
Ew. Szymanowska
z I kI.
Czuwaj!
LO w Grajewie i Acaieswka
K-a.blowała k«e6po.OOenłka HSI
Bar~nicka z Liceum Za.wodawe- Iwonka
go w AUg>u6towie są ba.rdzo uNa kolonii zdrowotnej
dowolo.ne z pierwszych d.ni po.był!u w Kielcach.
K~looie zdrowotne to forma
- Pooroż mint,la bardzo szybw;ypec.zy.niku,
Móra
pBlZwala
ko mó",i Ewa . - Dotllrtyś
połączyć leczen.ie z atrakcyjnym
my do Kielc o cZlwactej ratlo.
spęd.z:.eniem wakacji. Taka wła.ś
Jestem w tym mieście po raz
me kolon.i.a, zorganizowan.a pnez
trzeci. Mam t'l.l rodz.inę i wieZM TPD. znalazła siedzibę w
lu kolegów. Sz,czególnie w leSP IW" 24 przy ul. Kujaw9kiej
cie jest u was ładnie . Najbarw Kielcach. Od :; l-i1lCa przebyd!Liej urocz:y
zakątek
to cUa
wa t-u 00 młooych ludlJi z rÓŻ
mnie Ka.d.z.iełnia. Najlepiej panych stron kraju. głównJe z
mię!tam finałowe ko.ncerty festiwojewództwa olsztyńsk iego.
walu harcerskiego.
Kolonoiśoi są zadowoleni. Ma- A ja przyjechałam pierwją już za sobą długą
podróż.
szy raz na K~e[ecczyoz.nę - doCieszą się z prawdz.iwie 1C'bniC'i
daje
Agnieszka. Z opa.wiapogody i kąpieli w basenie przy
dań koleżankó w:em. że regi\JJl
ul. Piecka. Podczas trzech kolojes.t ciekawy. Lic,,~ ta..1cże
na
n:ij.nych t)'god.nt będą wy ICZinteresujące przygody
• atradż3Ć także paza miasto.
Najkcje na ko.lGnłi. Mamy tu mieć
bardoz.iej oczekiwane
punkty
dyskoteKi. k(Jo(\kursy tańc3. Wieprograanu ta wypra wa w Gómocy pow~cny więc być bardzo
ry. SwiętOlk.rzysk.ie i zw-ied.za.nie
weso!e. zwlasz.cza
że
bardzo
jaskin.i ,.Raf'.
lubimy
śpie.w:l ~
Przez calą dGbę dzieci
Młodzież z
bnocno-wSlOhodmają za.pewnioną opiekę nledyc~
Olej
PolSki przenyw.ać będz:.:e
ną mów. kierownicz.ka kow Kiekacll do 23 li'pCl.
(w,t)
l<rni.i - Halina Nyk. - BaNl.ro
rz.eścy,

i

• WytW'Óroia 'Q."Ody mllllcraltlej w Busku Zdroju
zo~~"la
talmio roZ'budowa.na i wyposaiOi1a w nową l i.ni~ do napeLnian ia butelek. W tym ro.K.u
zakład dostarczy odbiorcom ponad tnydzieści pi.ęć miJio-nów
but lek
,,!J.US.kowialllki·',
czyl i
w1<;'tej ni ż w u ,b : eglym roku.

~.

i-

i-

ł-

l-

t-

Dz,ś składamy

zyczenia ERWINO"&I i KAM1LOJ\f,
jutro ALFREDOM i WOD'LlSLA WOM,
w niedziel-: CZESIAWOM i IDERONlMOM
bagażowych ul. ArmII Czerw.
KIELCE
tel. 31-0S-19, Postój samocoodów
ciężarowych uL Domaszowska
TEATJt
31-08-19.
Im.
S~Iaaa
2.eromsldego
pnerwa urlopowa.

RADOM

Ul

e-

k.

e-

ll-

11-

lUNA.

lUNA

..llomanliea"
l$--l1.vn.
.. Piraci" tun.-fr. I. 12, g. a,
lł. 16.30. "Dz.lka namiętność"
A, l. 18, g. 11.30, 19. "Pluton"
- USA, l. 18, g. 21.15 (seans nocny). WIdeoklub - "Przyjaciel wesołego diabla' pol. bo., g. lO,
U.U. "Seksmisja" pol. l. 15,
g. 11.45, !G. lł-l1.Vn. - "Wilk I
za ąc" - ZSRR, g. lO, 14.15,
"
ais" - pol. I. 18, g. 1ft.45, lt.
"SllałJta" U.VII. - nleczynn : l6-11.VII. "Dawno temu
w Ameryce" cz. I, II, USA,
ł. 18, g. 15. 17.VII. Zestaw baje - pol. g. 12.39. ,.Przyjaclól
slo: nie wradZ3" - radz. bo., g.
13.30.

t:

al

,-

l"

Ia-

r,ja

"Robotnik" 15.Vn. .. Pechowiec" - Ir. 1. 12, g. n, 12.30,
lt. "Cudowne dz.lecko" kan.- ol., bo., g. 14. "Krzyżacy"
p l. \. 12, g. 16. lG.VlI. - ,.LeI( nda
Tarzana,
władcy
małp"
I. 12; g. 11. "Kapitan \Vędrowca"
«. 13. "Cudowne dz.lecko" Je n.-pol., bo., g. 15. "Pechowiec"
- fr. 1. 12. g. 17, 19. 17.VII... udownc d:tiecko" - g. 11. ..Le~('nda Tarzana władcy małp "
g. 13. "Old Sureh,md"
bo.,
fi 15.15. "PechowIec" - fr. l. 12,
g. 17. 19.
"Amonit" - 15.VII. - nleczvnn . 16-17. 'II. .. ET"
USA,
b ., g. 14, 16.

BWA

..PnyjaU." - 15-17.VII. - ,.:Mona Lisa" - ang. J. 11, Il. 15.30,
17.30, 11.30.
"Ilel" - lS-17.VII. "Ulf i
czarny pics" - NRD, bo., g. I,
11, "Mistrzyni
u-<lang" l. 15, g. 13, 15. "Gonu

nik" - jap. I. II, g. 17, 1'.30.
..Pokolenie"
1&.VlI.
..Skarb" - pol. bo., g. ł. "Bajki Bolka i Lolka" - pol. g. 11.
"Nieoczekiwana zmiana miejsc"
- USA, l. 15, g. 13.
APTElU: staly dylur nocny
pelnią: nr 67-010 PI. Zwycięstwa 7,
67-011 ul. Traugutta łO.
INFORMACJA służby zdrowia
- czynna 6-20, tel. 261-21, Informacja o uSługaCh - 365-85.
TELEFONY: Straż Pożarna ....
PO/lOlowie Ratunkowe 9911, Pogotowie Energetyczne - Radom SIIJ,
Komenda MO 25\-3', Pogotowie
Wllcyjne 997, Pomoc drogowa !lG7.

.. PI\VNIt:E"-

lyż

~tUZEA

lalm

ZEU l NARODOWE - plac
art~ ""ntuw
Wystawy stale:
,Galena \\spólczes neGo
malar,;Iwa pobl.lcgo', "Przyroda Kle-

~
Il

"eum Narodowego w Kielca h"; Wystawy
czasowe: MaJ "lwo l rLcżba
Bożcny
Biskupsklej ; ,.Epoka brązu na Kiclc 'zy~nle" Cl'.~·nne 16-17.
• RODOWE "PALAC" plac

ko

p.u
i-

Ich
ta-

M

I

C.l.l'2.fl} "

ko\\""y 11 I XVIII

w
tlej

~ę-

w

zbiorach

"VJnętrza

pałacowe

w.", "Galeria Malwa Polskieco" cZl'nne w
z. a-16.
• UZEUlIl
LAT
SZKOLNYClI
ZERO lSKIEGO - czynne w

Iyż

y
o-

uBron

KINA
,;Wolno t" - l5- 17.\'JJ. - " Crltt rs" - USA, l . 12, g . 16. .. lIIię
dzy u s tami a brzcglem pucharu" - pol. l. 15, g. 17.30, 19.30.
Zestaw bajek pol.
17.VII. -

g. 11.

PTEKJ ,taly d)/1ul n,,<.ny
nr 2 - Ol ul. Buczka 37,3g,
2.9-008 uL SienldcwlcUl IS.

lnlą

rORAD, 'IE DY2.UIlUJI\CI!: dla
d cei I doro Iych ul. Pocieszka
li (Puycllodnla Rejonowa) czynccd:ucnnie w godz.. 7-%1, SLOtologlczna - PrzyChodnia 1«:nowa nr 15, ul. Karcwwko,,;ka n C7.ynna w nledz.lcle I
i(!ta w godz. 7-11.
lNFORIIAC,JA

O

LEKACH-

ynna w godz. 7.30-IS.30 z Wl'lklem dni świątecznyCh I dni
olnyCh od pracy - tel. 523-32.
TELEFONY:

Po otowie Ratunkowe . ., Pot wIe N.O m, Strat P urna
, Pomoc Drol:owa .,1, Pogotoe Energetyczne Kielce - N.ia.!
.1, KleJce - Teren t:II, Poto le Gazowe SI-"21 I tt2. Potowle WOdod.II10 e .... POlOle wod -kan. c.o. eleklrynRPGN. czynne w gods. 1-S1
W-It; ł3ł-17. Pocztowa Inforcja o Ustugacll '11, Inlormacja
130, Infonnacja PKS 1U-7',
I .,Centralny" 125-11. Ośrodek
onnacji Vslu& WUSP ł$7-U,

aw

TYC2N~

,,'1'" w soboty

'l'1Jtel. 5Sf-.M,

INFOlUlAcn

nne do 1',
do H.
POSTOD TAJtSOWBJ[: Osobo-

-

...

-

Dwonec PKl>

srowaclr!etlo

OWII 31-7"\'

tel.

31-U-lt.

$34-U,

ul. :Se-

P01;t6J t1I"",ówt'

,

"Melalowi c" " Zabij mnie glino"
g. 17, 19, 17 \ · U. staw bajek - pol.

1$--17.VIL - pol. I. la,
Kolorowy zeg. 12.15.

tUZ.EUM
REGIO"JAL'E
Im.
J:en. broni Zygmunta Berlinga w
Skarżysku-Rejou-ie.
uL SIoneczna '0 - czynne 9-17.
APTEKA DYZUR A: nr 2'-117
ul. Zielna 12, tel. 1:t7-23.
POSTOn:
rzec PKP -

TAKSOWEK :
t(;l. 137-05.

Dwo-

STARACHOWICE

z. 5--1•.

UZEUM ZAB WKA1lSTWA ul.
lit. Sciuszld U "Zabawki śwla
, - czynne U-l •.
ZEU
WSI KIELECKIEJ Park Etnograficzny
w
TokarnJ
stawy stale - Wnętrza XIX-w.
lup; Zagroda & Radkowlc ;
D ór; Dywany dwuosnowowe u:
zb orów Muzeum Etnograficznego
w Toruniu; Ludowy strój kielc ki I swl(!tokrzysl<l XIX-XX w.
- czynne 10-17.
ULF,GOR K M ZEUM H.
.. IENIUEWICZ'. - czynne 10-10,

uli a

SKARZYSKO

y~tawy:

- Malarstwo
Heleny Tcbórzewsklej
" Ceramlka japońska
Kazuakl
KIta
. ' n na w godz. 11-17, w nlelelę 11-15.

tord -

chiń.,

ojow-

POSTOJE
TAKSOWEJ[:
Zwirkl i Wlgury H8-1&.

GALERII'!
GA LER1A

.. Baltyk" - 15-17.VII. - "Zło
le dz.lecko" - USA, l. 12, g. '.30,
13, 17.30. "zabij mnie glino" pol. l. U, g. 10.30, 15, !!I.30. "Komando" - USA, l. 15, g. 22 (seans nocny).

W kilku zdaniach

"Robotnik"
l~. li.VlJ.
,.Pejzaz z mpblem" CSltS, I.
Borsuczą

g. H.

-

Skalą"

CSRS,

bo.,

"Star"' - Il 17 .\'II. - . Harakiri" - j p. 1. I', g. iB, J8. ~10.
l7,VJI. - " CiucllCJ3. zimo y GO. Ć
l Inne blljkl - POI. g. H .
APTEKA DYZ RSA: nr 29-076
uj. Slaszlca l. Sł-79.
", :J

.lSTOJI: TAK OWEK:
53-10 I ~3-60.

'Iero-

OSTROWIEC
KI

A

"PF1odo ni'" - 15.\' 11,
ni ...
e~·nne.
lG-U.\'Il.
..Kró ki
film o zabijaniu" - pol.. l. la.
g. 17, 11. n.VII. - , .JIf:tl')lsla I
krasnoludki" - pol. fi. 10.30.
"Hutnik" - 15-17.VlI. - "DaWId I Sandy" - pol. g. 15.38. ,.Indiana Joncs" - USA. I. 15, g.
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PARYZ.
Tysiące
paryż a n
wzięło udział w czwartek wieczorem w uroczystościach z 0kazji i-więta narodowego rocznicy zdobycia Bastylii. W
czwalI"te.k na Polach Eli'LejsKich w Pacyi.u odbyła się t:adycyjna parada wojskowa.

• Muze-um Okręgowe w RatlGmiu we wujalizuje się
w
gromadze-niu I;biorów 6'Ztuki Dalekirf(o '\'sch~du, ale można w
Bim 2:obacz Ó unikatowe pos~
Ci Buddy. Na 5lUugólną uwacę 10 łanua młodych
wideów saslucuje
kompletna
samurajsłt:a zbroja łYllu " doi",
rzadko ,potykana w muzeaeh

(jm)

Pożary
•

W

pOOllf;~a

P

od

.

,

plOrUnOW

oc06mw4U (.gm. Iłża)
stoooJa w t{Cspodar-

stwi Jana L. ~ra,ty wYIl.i06Jy
700 tys. 21. P<YlNoocm
pori.aoru
bylo uderrz:c-nie p:oruna. Ofiar
.., ludz)a~h nill' bylo.
• PiOł'un uderzył i41kci.e w
stOOolq nalC'Ż.1cą d() Władys.ła
wa S. za m : S'Zka~~-go w Guzowie (gm. OrO!isJto). St.«'e1y 400 tys. za.
• W Kam :eniu Duriym (gm.
W ·ieniawa) wybu<-hł
poi,al!" w
obejściu J'l.fl1l P. S1>lO'llc;~a ot»Ta. SuaŁy 500 t . ·s. zł. Powodem poi.iru by ł() zwe'I'cie instalacj i eld,tn·c'ZII(''9.
('łg)

Proponujemy ...
• Od 21 lipca do 15 Icrpnla br.
w Galerii BWA .,P'W lCE' ul.
U ' na 7 W}'staw(! małarat a plastyków kieleckich:
Ja om Ira A TO ZE'\VS1UEGO, Jacka I'óOWAKOWSKIEGO, BOJ;dana PTAKA,
)!,farka WA\\'RY i Ed arda TUZA.
Galeria CZ}'nna w 1:0Cl1. 11-11. w
niedziele - 11-15, w poniedziałki
- nieczyona.

Komunikat

usw

.~ '1dk"",ie \lo )o Jła."u droc.\O.e o (7"ilUz,"a
ar za kobiela .~'l kują~a z
_cekiem na
pn stan u .raz
pa&aierowie
autobW5u) ltai.;(aiałec. w dniu
29 maja 1988 r. ekoł. co ch.
w
karz; ku-Kam'ennej
na
przsbnku MPK przy ul. NIepo4lltCI ' i
pobliiu
nyiowan,ja z ut Konar ic,o, cdzie
pauitr pecl u.s ,",siadania d tal
. łę JMd koła rU9Zaj eco z II"Ytanku au(eb u, pro<>zooi są e
z«ło$Ze . e
i \lo' ,.dz. 11.08-15.00
do n '. w . ar~~ e-Kam., pokej nr 15 lub 2 lub t"lc.-foninn
kenlaJtt lt nr 3ł7-17 w wn,
tSt lub Z.,.
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DELUJ. W spokojnej almosrenzc cdbyly siq w czwartek
wybory uzupclniaj'lce do parlamentu Sri Lanki. Glosowano
w czterech
rejonach k:aju.
Według wstępnych danych, w
wyborach wz.:qlo udział 8G-85
proc. upra.wniooych d() gło
sowania.

,LIMA. W zw~ązJw :r. aiakami zbrojnymi
i
zamachami
bombowymi
Ol'gani:r.owa.nymi
pr.zC? lewacktie
ugrus>owa.ue
w
Wenezueli, 72n km na partyzanckie "SWietlany Sz.le.l!:"
płd.-wsch. od
aracas.
nząd Pc!".u przedŁużył w czwartek na kolejne 60 doli .rlan
LONDYN. A.<mC!'ykań.."1ki S\)- wyjątkowy w miastach Lima
pergvna.zdoc muzy~ P<lIP, Mi- i Calao.
CARACAS. Jedoo.ai>cie

asób

zgimęło w kllltastrof,ie lotn~czej,
która w~8II'Zyła się w czwartek w pobliżu Ciudad Bolivar

europejskicłt.

• W gminach SzydłÓIW, Raków i Daleszyce, a więc na lekkich glebach, trwa kOBZeflie ży
ta. Zboże nie jest na ogół powalOIle, zbie.ra si.ę je kosiaTkami i SlnopowiąuMrami. Wdowom
i rollliJcom w podef>;l;łym wieku pomagają w ŻinitWach i sprzę
cie s.nopów
gTU4lY
mlodzieźy
zrzeszonej w 7JMW i ZSMP.
• 300 prac, m.i.n.
alnewskicco, Mrhoffera, lVeiiiSa, Wyspiań.skief(o, Tetmajera i innych
wielk!dt pobkieh malany ~
kazano w Jładomi.u na wystawie dzid ucllniĆlw Jana Małej
Id , ufZl\dunej l; .kuj 150 rouni('y urodzin misf.ł'lI'a.

KINA

1 • g. 15. ,._ ' ic mi r. rtr-lny ·' - ang.
I. 15, g. 17. 19. n.VII. .. Pod

chad Ja.ck5()fl I·OZpoCl.1ł
w
CZWM"tok UHygod.n~owe too-nC(! po W , Brytanii. W
tyłO
(za~ic Jacks<>n wystqpi na 13
koocerlach, na któryc h zarnbi jak sic ocenia - około
28 mln dolarów.

Zbliża się
DOKORCZElłlE

ze

STR. 1

Społeczne na Kadzielni, Wdzię
i na cmentarzu Partyzanckim 21 bm. o "odz. 15. Uroczystą sesję WRN przygotowano na 20 bm., godz. 20. Wezmą w niej udział obok radnych działacze ruchu robotniczego, r.ad narodowych, kombatanci.

i

cUlOŚCi

zczecółnie atraltcy jnie zapowiada się koncert w amfiteatrze
na Kadzielni. Odbędzie się on
l ' lipca o f:'odz. %0. W "Hię
dzynarodowym Koncercie Lip~owym" bo taką no I on na zw-:, wraz ze zDakomitą orltiestr~
radia i telewizji bratysł. w kiej,
dyrycowaną
przez Vlado Valovica i Jerzego lIliliana (bedzie
się on popisywał także grą na wibrafonie) wystąpi wiele Iwiazd
estrady.
Wśród
nich
będzie
Marcela Lejferowa z Czecho 10wacji, Natalia Buciel z Z RR
Lerco Dalogh z \Vętrier, Mar k
Rybiński, dud
o alny Marek i
Lusia, Jan \'" jdak, popularny
parodysta fi nr k Broj, a takżc
pioSl.'nkarka rodem z Kielc tarioJa Góra. Ten konccrt tu ba J..oniecznie zobaczyć,

Dla mieszkańców T ~elc przygotowano tez inną
atrakcję.
Mianowicie w dniu 22 lipca udostępniony zostanie do zwi dzania
gmach nowego teatru w
Kielcacb. Budowa j ak wi a domo zbliża si~ do końca.
Mieszkańcy Kielc b<;dą mogli od
godz. 10 do 13 zwiedzać w grupach wnętrza teatru, który w
przyszłym roku zostanie oddany
do zagospodarowania. Zbiórka
Chętnych do obejrzenia
teatru
przed wejściem głównym.
Jak co roku przycolowuje się
przed i w dniu lipcowego i.wic;:ta wiele imprez sportowych
festynów.
W

. * .

dniach

poprz dzaj<lcych
w woj. radomskim odbędzie się wiele imprez - uroczystych sesji rad
narodowych, spotkań, harcerskich i kolonijnych ognisk. akademii w zakładach pracy i
placówkach kulturalno-oSwiatowych.

$więlo Odrodzenia

22 J P .o
le władz politycznych i administracyjnych miasta i wojewódz\wa spotkają się z grupą w t ranów oraz ludzi zasłużonych
w walce i pracy. ZostanQ wr~
czone wysokie odznaczenia pań
stwowe, resortowe i regionalne.
W tym samym dniu o gOdzinic
14.30 na placu Zwycięstwa w
Radomiu
pod
pomnikiem
Wdzięczności

odbędzie

się

pa-

manile$tacja społe
czeństwa. Delegacje władz po.litycznych i administracyjnych
miasta i wojeWÓdztwa, organizacji społecznych, zawodowych,
zakładów pracy, mlodzież złożą
kwiaty u st6p pomnika, a takie
w miejscach pamięci narodowej
na terenie całego województwa.
triotyczna

(włm)

A~ncyjne kina
na Wybrzeżu Szczecińskim
Pię ć

kin w n a U1I.ol skl(;l! wleJ-

scowośc i ach województwa ~z ('ze

c iilskiego (M ! ędzyzdroJach, Pob ierowie, Nie<:horzu . Mrzeżynie I
Dz.lwnow:e) o u<1 anyrh zą' t a l" na
okres l tni w aj ncje. Ajenci ~
dą ovlacać pe~onel i pok.rywać
część kosztów eksploatrc ji olti ' tów. Okręgowe instytucje rozpowsze<:hniania filmów uczestniczą W utrzymamu
budynkuw i
zapewnią f ilmy .
Ajenci przcde w sz, s ll, ' m maksymalnie zmn iejszyli PC I w lld
oraz zapewn ili reklamę . Ich d ś
w iadczenia maj:) hyć p ' htaw:)
dalszych decyzji
u r uch amian ia
ajencyjnych kin .
':' wno\'2<>:;0I
uruchom :ono w Szczl (' ini ojUJcyjne kino w i<l co.
(PA )

Śmiały lot U-latka
DV~

t \-1. '

l

ZE UTR. 1

ule przekl'ncz:..1 8 I!"u,iil '!ziennie.

W dniu 21 lipca w snli NOT
przy ul. Struga, pT7ct! ·t;\\dcie-

Zaproszenie na
•

Klub Tu,.y~lyld Pie1!zct przy
dZlO/le PTTK w KielcaCh upra. La U li.ea na wyci eaę z Lącz
nej (PKP) do Kaj tanowa, dl. l.
km. Wyj zd PKP o łod:r.. '.55.
Spotkame z przewoomldcm obok
punktu in( rm .. ejl na dworcu na
II minut przcd odj zdem.
l7 U.ea KTP zaprasza ki lezan
na ~(drówkę z I Ipl do Dobr1en.owa - dl. II luR. W) jazd z
gOO2. I ." Cstanod1Oiorea PKS
isko 1$). Sputk:anle z przewoonUrlem PTTK l młnut pned odjaw ID autobusu oboli: Infonnocjl
dworea PKS.
• Na wycleoJu: plCSlUl uprasZ3
równle:l Odd~ al PTTK w Ostro u. Trasa: WIlcJ\4)CIr, WykUlI, Stnraehowl e. Spotkanie z przewodnikiem PTTK .. łłpea o 11<'(17 7
prud oddalałem przy 111. 1 M:ljo f ••

http://sbc.wbp.kielce.pl
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e2asów ich dziadków ten śl'ódmiej... ki, kwadratowy
plac nazywano "Bazarnaja Ploswzad" lub po l)olsku
- plac bazarowy, a potocznie, 2wyczajnie - Bazary.
Po odzyskaniu niepodległości, ojcowie ~hłopców, których tutaj wspominamy, nazywali Bazary placem Wolności. Niektórzy
z naszych bohaterów urodzili się w okresie, kiedy okupant
wykl'eślił z mapy miasta słowo W O L N O S Ć.
Na tabliczkach pojawił się "Marktplah". Po wyzwoleniu znów wróciliś'
my na plac Wolności. ale ci, urodzeni po 1949 roku, przywykli
do obecnej D3Z,,"Y, choć ludzie nadal mówią - Bazary.

la

z różnych ' aren

• Prowadzący po 11 etapach
kolarskiego wyścigu zawodowców Tour de :France, Kanadyjczyk stevc Bauer stracił koszulk~ lidera.
Przywdział
ją
Hisz.pan, Pedro Dclgado jeden z bohaterów 12 etapu z
Morzine do Alpe d'Huez dłu
gości 227 km. Delgado z łącz
nym czasem 47:03.13 wyprzedza
Stevc'a Bauera o 2ii sek., Fabio
Parrę (Kolumbia) o 1.20 min.,
St-evena Rooksa (Holandia) o
1.36 min.
Komentatorzy agencyjni podkreślają, że był io jeden z uajtrudniejszych etapów w ponad
BO-letniej historii Tour de France.
Ciężki~
podjazdy, m.in.
na
szczyt Col Glandon (1924 m) z
24 serpentynami oraz silny w iatr
nie były sprzymierzeńcami kolarzy. Góry oraz warunki atmosferyczne spowodowaly, że na
metę w Alpc d'Huez zawodni-

Wyścig

kolarski
Szla iem PKW
N trasie Chełm
Lublin
Badom - Kozienice - Warszawa rozegrany zosbnie w niechielę wyścig
koluski "Szlakiem l'KWN" organizowany z
okazji 44 roe:.tniey Manifestu
Lipcowcgo. Zawodnicy mając do
pokonania 250 km wyruszą ze
startu w Chełmie o godz. 11.40.
W Zwoleniu kolarze powinni
pojawić siQ o godz. 13.45. gdzie
rozegrają lotną premię na ul.
Radomskiej obok pomnika J. Kochanowskiego. W godzinę póź
niej peleton wjedzie do Radomia. Tu równiei. zlokalizowany
będzie lotny finisz, na ul. 1 Maja, obok Domu Rzemiosla. Następnie uczestnicy wyścigu przejadą ulicami Wojska Polskiego,
Słowackiego,
1 Maja, Struga,
skąd udadzą si~
do Kozienic,
gdzie walczyć będa o czołowe
pozycje na kolejnym loinym finiszu. O godzinie 16.40 kolarze
przejadą przez Magnuszew,
a
dalej w sl1'oll~ Warszawy.

cy wjcl:dżali pojedynczo lub w
2-3-osobowych grupkach. Walkę o zwycięstwo stoczyli: Steven Rooks, Gert Theunisse (obaj Holandia) i Pedro Delgado.
W takiej kolejności minęli linię
mety w czasie 6:55.44.
• Do dużej niespodzianki doszło podczas międzynarodowego
turnieju piłkarskiego o .,Złoty
puchar" rozgrywanego w Sydney. W obecności blisko 20 tys.
widzów mistrz świata, zespół
Ar,eutyny uległ reprezentacji
Australii aż 1:4 (l::!).
Dzieil wcześniej Brazylia pokonała w takim samym siosunku Arabie: Saudyjską i o lla tei.
zmierzy się z Australią w finałowym meczu o "Złoty puchar",
• W Zabrzu i Krakowie rozegrano pierwsze finałowe mecze o mistrzostwo Polski juniorów w piłce noi.ncj. W Zabrzu,
w pojedynku o pierwsze miejsce miejscowy Gwarek przegrał
z Ja;icllonią Białystok 0:1 (8:0).
W spotkaniu o trzecie miejsce Hutnik Krak&w zremisował
z Po,"onią Siedłce 0:0. Rewanżo
we mecze odbędą się w niedzielę.

• Nie obronią wywalczonego
przed rokiem Pucharu DIlV
polscy piłkarze ręczni. W trzecim dniu imprezy nasza druż)'
na doznała drugiej, wysokiej porażki, tym razem
z zespołem
NRD I 20:29 i ma szanse najwyżej na 5 miejsce.
(opr. m)

z

myślą

Chłopcy Z

bazarów

Kiedy przed wa·kacjami,
w
roku 1958 do uczniaków z placu Obrońców SlaHngradu dotarła wiadomość o o:ganizowandu przez Kielc<:ki Okręgowy
Związek Piłki
Nożnej,
Klub
Sportowy .,Lechia" i redakcję
"Slowa Sportowca" - pierwsrze.go po wojnie turnieju piłki noż
ncj dla zawodników nie stowarzyszonych, w blys.kawicz.nym
tempie zorga·nizowano grupę pHkars:ką na "swojej pradze". W
skład drużyny weszli nie tylko
c.i, któ~'zy mieszkali w
czynszówkach pra:y samym placu. ale i chło.pcy z oko.l·icznych
ulic Głowackiego, Śniadec
kich, Słowackiego, l\~icltiewicza,
Hipotecznej
i
EW·llongelicltiej.
Sięgnięto równicż pO .,posiłki"
z Gwardii Ludowej. a nawet
Krakowskiej R()gaik.i,
Na jednym z podwórek zgromadziło się 23 chlopaków zwią
zanych węzlal11d przyjaźni. Najmł.o-dszy z. rocunika 19'16, najstar:;z.y urodzOOlY w roku 1948. W
-prQg~·.ąrnJe Łych podwórkowych
,.obrad", w pierwszym punk~
cie w y b o r y przywódcy,
czyli
k a p it a n a
drużyny.
Pełnym zaufaniem.
w jedn:>myślnej
u c h wal e obda'rzono
tym
st an ow i sk i em
H-letniego
Zbigniewa
Swita,

o XVI OSM

przyszłym roku Kielec będzie
goslloda-

czyzna

rzem XVI OgólllopoI1 .ej Sparlakiady Młodzicźy .
Organizacja tak dlluej i!Dpre-

zy wymaga sporych nakła
dów j odpowiedniego przygotowania. obiektów ' sportowych

Jednym z nich jest budowa-

ny stadion lekkoatletyczny,
zlokalizowany \V stolicy województwa przy ul. Koniewa.
Nowy obiekt rośnie jal{ r!a
drożdżach. Koordynację
nad
budową przejął kielccki .. Exbud" mając do pomocy kilka

Jak lUZ informowaliśmy, w
kieleckiej hali "Iskry" rozgrywane są od wCl.oraj interesujące zawody w akrobatyce sportowej. Dziś o godz. 11 rozpoczę
ły się finały xm Igrzysk Mloc1sieźy Szkolnej.
Natomiast w
sobotę i niedzielę o medale walczyć będą uczestnicy
XV O"ólnopołskiej Spartakiady M1odzieiy. Poczaiek zawodów o godzin ie 9 i 15.30 (sobota) oroz o
godz. 11 (niedziela).
(m)

30

następujących

drużyn:

Alejki. Bialogonianka,
Błękit
na Strzała, Błyskawica, Chrobry, Grzmot. Huragan, Husar,
Kielczan.ka, Leśniczanka, Manchester. Milano, Nurt , Orzeł,
Pantera. Pogoń, Pogrom, Przyszłość, Rakieta,
Real, Sokoły,
Syrenka. Szarotka,
Victoria,
Zagórzanka.
Zawisza.
Zenit,
Zorza. Zryw i Zwiastun.
Młodzieżowy turniej pilki noż
nej wywołał olbrzymie zainteresowanie ruie tylko wśród kt)legów szkolnych piłkarzy. Na
stadiOOl.ie zjawiali się codziennie rodzice mlodych
futbolistów, aby kiobicować swoim
chlapcom. W oczach n:ej-edJllej
mamusi blyszczały łzy radości
po zwycię kich meczach, w których występowali ich synowie,
był też i żal za porażkę i usl?Okajające. czułe
pogłaskiwa
me chłopięcych czupryn. A
jakże entuzjastycmie przyjm/)Wala publiczność popisy indywidualne młodych zawodników
w pcdbijaniu piłki nogą i żon
glerką głową.
Sama
radość!

Po trzydziestu latach

drużynie

zgło.,;ZOOlych

było

chłopców w wieku 12-15 lat.
Łatwo obliczyć, że dziś SI to
42-45-let.ni mężczyźoi. .Tak potoczyło się ich życie? Nie
do
wszystkich udało się dotrzeć,
wymieńmy choć kilku.

23

Na zdjęciach: wyżt>j - ol<azalc
prt>zenlu ie się niecI<:l przyszłe/:0
ohol. - trwaj;, prace
przy st:nvlalliu budy n tu socjalst:vłlonu;

16

Tak wi<;c do walki o m:stn:oot:wo Kie;lc mloolZieży ni'C
zrzeszonej na rok 1956 przystą

W

współpracujących

STRON

Manchester i 29 innych

Od ple:wszego powojenneg~
tur!Jicju młoozieżowego m4nęlo
wlaśnie 30 lat. Dlaczego wspominamy tę. pię-kną i udaną imprezę? Po
prostu pragni~my
przyb1:żyć ludzi. którzy przed
trzydziestoma laty biegali
po
dzikich placykach i podmiejskich ląkach za piłką, a dziś
znajdują się w sile wieku. założyli rodziny. zdobyli zawód,
mają wlas'1e dzieci uprawiające
sport. Wybraliśmy MANCHESTER. gdyż akllrat trafiJ.1.-,.'-my
w a:'chiwum na dokument z
turnieju tego właśnie zespołu.

(m)

128

który nie potrzebował nawet
"rekomendacji", gdyż wyborcy
wiedtzieli, że jest synem znanegO działacza sportowego harcerskiej Lechii. a później pr~
zesa Tęczy - Wacława Swi1a.
Zadecydowały też
walory 01'ganiozacyjne. Sporawa druganazwa drużyny. I w tym punkcie była zgodność. Jesteśmy
silni pow iedzieła i pójdziemy
śladem
angielskiego
Manchesteru. Oklru;ki młodzień
czych
dłoni.
Tak
powstał
MANCHESTER KIELCE '1956.
Równe 30 lat mija od pam iętne
go turnieju, który na kieleckim stadionie przy ulicy Ście
giennego zgromadził rekordową
IJczbę dr-użyn. Warto przypon'lni.eć
te zespoły.

piło

nc~o.

Fot. Al. Piekar3ki

z nim firm.

Aktualnie zakończone zostaly
prace skoncentrowane przy
niecce stadionu. Zostala ona
wyprofilowana i przygotowana do stawiania trybun z w;.downią na 5 tys. miejsc,
a
na plycie boiskowej posiana
zostanie trawa. Zaawansowane są również roboty
przy
stawianiu budynku socjalnego. W stan:e surowym wykollezony on zostanie jeszcze \V
tym roku_
Jak nas poinformował k;crownik budowy,
Stanisław
Rajczyk,
wSl:ystkie
prate
przeb:c!),ajq zgodn~e z p:anem.
Ostateczny termin
oddan;a
stad.onu organizatorom XI/I
OSM,
przeWidziano
na
30
czerwca 1939 r. Wcześniej na
b:cini polożo!1a z'J.tanie rówu.eż sztuczna nawierzchnia.
(ma.)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Pierwszy z
sHabct.ycznego
wy1l:azu. Ireneusz Adamu.s. Zostal przy piłce. Był świetnym
napastnikiem Błękitnych. a w
r. 1966 "królem" strzclców w
tym klubie. Zdobył w lidze okręgowej 17 bramek. Reprezentował okręg kielecki w latach
1964-63, g:ał w
innych klubach ligowych, był reprezent:mtern Polski w drużYI1~e juniorów. Chłopiec
z kieleckiego
Mr.nchesŁeru na
wielk'ch
boiskach ligowych i zagranicznych. Obecnie trener. przeniósł
się do Krakowa.
Równ'eż
StanL~ław
Ban:lsik
nic ze wał z pIłką nożną. B.,'l
dosko!Jalym zawodnikiem Bł<;
kitr.ych. grał na lewym skrzydle w SIIL. mistrz w odlewni
KZ\VM,
pr:-.cowal za granica.mi kraju.
Wiceprezes Woje\;'ódzkiej Federacji Spo:tu, lI-lare - Iie:dzior
zacz'!! od plłki nożr.ej. Je~o pal'ją jegt również p:łka, ale rc;c 7 na - tcj dyscyplinie pcśw'ęca
w iele pracy. Jest absolwe:lŁcm

l

AWF z tytułem magisterskim.
nauczycielem wf w szkołach
średni<:h. wielol<!tnim działaczem
sporto<wym.
O Janie Kmieciku partnerzy
wiedzą tylko tyle, że ukOJ'tcz'",ł
studia geodezyjne
i
pracuje
pOza Kielcami
Kierunek medyczny wybrćll
ówczesny piłkarz
Anton i
Majewski. Po maturze studiował medycynę w WAM w Ło
dzi i tam pozostał. Jest wyl~t
nym ortopedą stopień wojskowy - podpułkowruik.
Wojciech ~loń wybrał sobie
inną dyscyplinę teni-s stolowy. osiągając spo:,e sukcEl.>Y.
pracowni'k un1ys-łowy.
N ic zerwał ze sportem :ównież
Andrzej Osman, który
zgłosił się
do zC6Połu, chOC
mieszkał
wówczas przy
ul.
Swierczewskiego. Znany z dzJ.ałalnc).ści w Stelli.
Znaną sylwetką
na terenie
Kielc jest Mańan Pyk, który
w drużynie pełnił funkcję pomocnika, ale ?Óiniej cale sv. 0je serce oddal lukom. Jest trenerem I klasy. aktualnie szefu.jo SŁelli. Jego wychowankowie
roobyli wiele sukcesll\v na to!'ach krajowych i za~r!llli=yciJ.
Jerzy Radomski zdobył zawód
ślusarza. pracował w znanej odlew n,i kieleckiej Korbla. Nazwisko Tadeusza Siekańskie1(0
znane
jest kibicom lat
1969-70. Związał się na długo
z Błękitnymi. był jednym z
najlepszych
pilka·rzy
kłubu
gwardyjskiego,
w
sezarue
1969/70 zdobył dla Blęk:tnych
najwięcej 13 bramek. WielOkrotny reprezentant okręgu
drużyny młod7ieżowej. Jest pracownikiem WUSW.
W d!'uży nie gralo dwóch braci Switów. Młodszy - Tadeu>i~
po ukoilczeniu szkoły średniej
studLował w A WIJ', uzyskał tytul magistra i trenera I klasy
w lekkiej atletyce. W latach
1965-66 zdobywał mistrzostwo
okręgu w
biegach na dystansie 400 m i 400 m przez plotk:.
Pracuje w Zespole Metodyczno-Szkoleniowym WFS. ZbIgniew
wit. kapita'l drużyny. uprawial z powoozeniem piłkę r~cz
ną w Budowlanych. zdobywając
z drużyną mistrzostwo wojeWództwa. Je absolwenŁl'm g;mnazjum im. S. Ze!'OlnskIego i
filologii polsk!ej na WSP w
Krakowie. uzyskał dyplom magisterski. Nadal interesuje s[Q
sportem. dłuższy czas pracował
w WKFSiT UW. a obecnie peł
ni odpowiedzialne sta.nowislto
rzecznika prasowego wojewody.
Specjalne miejsce w tei galer'i należy pośw'ęcić Ailamowi
Wachli. Po pierwszych prób:lciJ
w
Manchesterze \\"'Stąpił
do
Błękitn ych I(ral z powodzen ;-:>m
W r<,ze:"wa::h do roku 1!)613 Osiągnął też d
konale wyniki w
koszykówce
jako
zawodnik
MKS. Tęczy i Chemaru. Nie
zerwa ł ze sIY.>rtem, jest sędz:1J
I ligi w koszykówce i kwalifi.katorcm. działa
w 07..Kosz ..
nie przestał być sympatvki"!m
piłki nożnej, widzimy go na każ
dym meczu. Jest cenionym w
Kielcach rzemieślnikiem - mistrzem.
żnawcą
nagrzewniC.
wykształcił kilku uczniów
tej
bran;i:y. Od dzieciństwa
jes.t
wierny Bazarom, tutaj prowadzi
swój warsztat.
Docent Janusz Wysocki w roku 1953 mieszkał przy ul. Gło
wackiego - d:ziś w Katowicach.
Jest doktorem nauk medy.:znyeh.
wybitnym
i'rlternL;Łą,
broai pracy habilitacyjnej, zamierza pOOwięcić s'ę działalnoki
n:lukowej.
To
nie
wszyscy
piłkarze
Manchesteru_ W drui m.ic występowali
również:
bramkan
Stanisław
Bcnowski.
H enryk
Bugaj, St:\nisław
l\Iazurezak,
Jacek l\luS1:yński, Jan Pietrajtis, Adam Suiegulski. Wic law
Trybek, J~rzy Wlodarc:.tyk l
Sławom i r ZYlI'uła.
Krążą "śród
ludzi
OplUli!,
źe sport, a w szczególności pił
ka nożna. na dobrą drogę mło
dziezy nie prowadzi. Na przykła
dzie l'tfanchf' teru '58 nie moż
na tej opinii podzielić. p'lka
nie przf'~zkodziła ludziom w 0. iągnięciu zapl:l.nowanych celów.

życiowych. A
moz/' óweześn!
wychowawcy
repfl"Zentowa!l
inny systcm pracy. inne idee.
inne wnrloś~i z:\wodo\. f' i in! Y
wysilelt w rr~cy dla młodzic
źy.
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