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Opowiadano kiedyś taki dowcip: "dlacze~o Sejm podobny
jest do cyrku? - bo też jest
okrągly". Ot6ż
ani w6wczas,
ani teraz nie tylko dlatego.
Nasz parlament ~ultywuje,
niestety, złą tradycję pryncypialnego
rozliczania
władzy
wtedy dopiero, gdy zeszła już
ze sceny i jest bezsilna. Gdy
władza jest władzą, to rządzi i
wszyst.kie słowa o demokracji
wypowiadane ni egdyś i dziś są
tylko zaklęc i ami, szamaństwem
i naiwną wiarą, kt6ra ma zastąpić fakty.
Nie inaczej było w przypadku deba ty o RSW. Po artyle-

ryjskim przygotowaniu w gazetach i telewizji projektem , ustawy zajęła się sejmowa Komisja '{ultury i Srodk6w Przeka- .
zu. Posłow i e o ~WOilU zebraniu '
dowiedzieli się w trybie a larmowym. Przy okazji złamano
liczne paragrafy , regulaminu
prac poselskich i zamienion o od
razu dyskusję w komisji w tzw.
pierwsze
czytanie. Nikt nie
miał w ą tpliwości. że sprawa jest
polityczna... i przesądzona. Obradujące
po sąsiedzku kluby
parlamentarne dow iadywa ły się
co prawda co słychać w "komiDOKOl~'CZENłE

NA STR. 2

trudności

•

.. , ?

n t N.

prawie półtora roku działa w Kielcach Społecz
Komitet Odbudowy Pomnika Czynu Legionowego,
zadaniem jest odtworzenie odsłoniętego w romonumentu z rzeźbą Jana Raszki, słynną
Strzelców". Działacze komitetu pra~ują ei ofiarnie, zamierzają dokonać odsłonięcia
w listopadzie bieżącego roku. Czy to się uda?
niedawnym posiedzeniu tego gremium licznie zegrupa osób miała okazję obejrzeć architektoniczprojekt zagospodarowania placu· Jów Kielcach, na którym stanąć ma
Autorami zagospodarowania tego terenu są
rm",...n,,,i
architekci: REGINA OPAŁKO-I(OZAi TADEUSZ WRÓBEL.
ecUug projektu, pom!1ik
Legionistów
stanie
runiej więcej w tym
miejscu co w r oku
a różni<:a w jegO poło
sięgnie tvlko około ·2
Ekspe~tyzy zieleni
dokonali fachowocenhli stan
:krzewów, trawpomnik prezen-

grobowca
cesarza

tował

się

okazale, niezbędne
będzie bowiem wyciQcie' lub
prze sadzenie części drzew i
krzewów. P onadto pozostawiony drzewostan wymagać
będzie ,,geometryzacji".
Dyskusja dotyczyła .również
prOjektu technicz.nego cokołu
K ierowano s i~ główni e
zachowanymi zdjęciami z lat
1938-39, kt6re pozwalają por6w nywać skalę
i wielkość
postumentu i rzeźby "C11W6rki". Do dziś · zachowały si~
płyty

narożnikowe

z

cokołu,
W'

co ta'kże bardzo pomogło
ustaleniu jego wymiar6w.
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Szkoda,

słynnego starożytnego

Sima Qiana. w pa-~~ .. n: ... ",...,

znajdował.v

skarby.

się

(P AP)

że '

bez

• \Y związku z zaistniałą 5Ytu~cją w P aństwowej Filharmo-

nii im. O. Kolberga w Kielcach która nie pozwala mi na
da1s~ą prat'ę w tej instytucji

Bohaterowie

westernowyck przebojów -

Przegląd

J ak

lUZ

informowaliśmy,

najsłyn

niejszych,

klasycznych westernówamerykańskich.
W
por6wnaniu z poprzednią zapowiedzią
nastąpiła
jednak
pewna zmiana
zamiast
o"Dwóch złotych k<lItów"
bejrzymy
"OST ATNI
ZACHOD SŁOŃCA", mm Roberta Aldricha z roku 1961,
w którym sz.lacheLny szeryf
(Roek Hudson) śeiga - groźne
go rewolwerowca (Kirk Douglas).
W 'naszym przegfądzie

należytych

fanfar

rezygn:lcję ze stanowiska dyre ktora narzdnt"go
artystycznego. (... )
.Jednocześnie p roszę o wyraże
nie zgody na przejście na emeryskładam

http://sbc.wbp.kielce.pl

filmów
o . Oscara otrzymał Lee Marvin
(1924-1987), jeden z najwięk
Dzikim Zachodzie zobaczymy
szych
charakterystycznych
więc w kolejności: "W samo
aktorów amerykańskich. Głów
południe",
"Kasie:
Ballou",
ną rolę w , .Mieście bezprawia"
"Miasto bezprawia", "Dwa ograł Henry Fonda (1905-1982),
blicza zemsty" i "Ostatni zaktóry
przez pię ćd ziesiąt lat
ch6d słooca". Ob~jrzymy w
stworzył
na ekranach boganich wielu wspaniałych aktą galerię
postaci wyposatorów, prawdziwe gwiazdy teżonych
w charakterystyczny
go gatunku filmowego.
d la niego humanizm i reflekGary Cooper (1901-1961) za
sję
nad sensem życ i a
W
rolę
szeryfa w filmie "W
"D wóch
obliczach
zemsty"
samo południe" otrzymał Oszobaczymy Marlona Brando,
cara. Był to jeden z naj sław
największego
gwiazdora kiniejszych gwiazdorów k ina.
na ostatnich czte!'dziestu lat.
występował w ponad stu filPrzegląd westernów w kinie
mach, zawsze grał ludzi od" Echo" ... będ zie ,w ię c okazją
ważnych , '. szlachetnych,
udo poznania lub przypomniepartych. Za rolę rewolwerowca-pijaka- w ;.K asi BalIou" nia so bie wspaniałych ekranowych kowbojów - Gary Coopera. Lee Marvina. Henry'ego
Fondy. Mar!ona Brando. Rocka Hudsona . K irka Douglasa oraz takich gwiazd jak
Grace . KelIy C. W amo połud
nie") i Jane F onda ("Kasia
Ballou"l. 'Już choćby dla n :ch
Wi'rto te' fUmy obejrzeć K arnety
upoważniające do
0bej rze l1 ' a w~zy~tk ; ch f:Jmów
w przegJadzie kosztują
w
turę po wykorzystaniu
urlopu
I-~ ': e kina . Echo" tylko 7500
wypoczynkowego
w
miesią~u
zi, a ponadto !)rzed kaidvm
kwietniu".
se:ln;"f' m !'pncdaw;:!1e
będą
p ojedyncze bilety po 1500 zł.

ameryka ń skich

w kieleckim k fni e
"Echo" (WDK), . działającym
pod patronatem .,Echa Dnia",
rozpocz,n·ie si<:
zorganizowa. ny
wspólnie
z Filmoteką
przegląd

lewej: Gary Cooper, M arion Bl'audo, Lee Maryin.

westernów w kinie "Echo"
•

25 · marca

Narodową

od
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. " SI bko, ·0 ło ę t niej,
na •

Wideo-

°

' J.} Poda.j iimię ' j
nazwi6ko
aktoTki .z.nanej z. f-ilmu "Erl11manuełle H, która grała . tytułową rolę we tran.cu'skim filmie erotycwy.m ,,Mata Rari".
2) Nazwa jakiego
-mias~a
(znal1ego w czasie drugiej
wojny świa't{)wej 1. dłu·goh'wa
łych ' walk na ;Bli:;lklm WsehiJdzie i i , udziału ' w n~h Polaków) posłuzjła za tyiuł amerykańskiego
fiłmu sensacyjno-wojenl1ego, W
órym
r:lówną rolę grał Rock Hudson?
3} Podaj -tytuł . animowanego filmu będącego ekrauizaeją 7J-1auego opowiadania 0.weBa, wydane·go n iedawno w ,
Polsce.

Dla entuijastów fibnów g.
kaset wideo dz~siaj pOcZąttek
nowego ·k onatursu i ahakcyjńY.mi li!agrooami. Przy.poo:li- '
riamy, że wystarczy popraw:
nie Odpowiedzieć
na sześĆ
kcilatu,rsowych pyt.ul, by wziąć
uiioział w
losowaniu nagró<i.
D~iaj pierwsze trzy pytania,
a w poniedziałkowym "Echu
Dnia" następne trzy. Odpowiedzi ' 1laJeży wpisywać ' w
kupooy
konkursowe, które
następnie
(np. naklejone na
kartki pocztowe) trzeba prze.slać pod adresem redakCji.
Oto 'kŁY pierwsze pyiania

w wideo--konkursie:

K.UPON WIDEO-KONKURSU
l)

~ ............................. ;................................. "............................................. ..

2) ................. ".......................................................... ~ ..................................,.
3) ..... _.......................................................................................................... .
Imię

i nazwisko ................ ,......................................: .............. ,.............

Adres

_..._...............................................................................................

nii nr 21 przejeŻdżający nazielonym świetle zderzył się ze
starem który wjechał na czerwonym świetle_ Na szczęście ofiar nie było. Pogotowie Fatunliowe przewiozło do Szpitala Wojewódzkiego na Czarnowi e kierowcę i · jedną pasażerkę autobusu z drobnymi obrażeniami . . Berliet,
:;taranowany pi'zyczepą stara, zosiał powainie uszkodzony:
(DMP)

WYPADKI

W Kozubowie (gm. Pińczów)
jadący fiat 125p zapalił się od
zwarcią instalacji elektrycznej.
Straty oszacowano na ok. 4
mln złotych. Właściciel śamo
choJlu Sławomir Z. wyszedł z
wypadku bez szwanku.
W Książu Wielkim bt;dący
po spożyciu ' alkoholu kierowca
samochodu ' "Rebur" - Czesław
G. zjechał ' Jlagle z jetdni i uderzył lir budynek lllieszkalny.
Straty spowodowane zniszczeniem 8amechodu i · budvnku
wstępnie obliczono na ok: 12
mln

zł.

15-LATU:A OFIARĄ GWALTU
-Agnieszka T., udająca się w
odwiedziny do rO<hiców, wsiadła przy ul. JagieHOllskiej do
Okazyjnie zatrzymanego fiata
lUp. Na Miedzianej Górze kierowca samochodu zgwałcił mło
docianą
pasażerkę.
Kierowca
uciekł a dziewczyna zatrzymala taksówkarza, który zawiózł
ją do RUSW w Kielcach przy
uJ. Wesołej. Trwa poszukiwanie sprawcy gwałtu.
WYPADEK PRZY AL.
IX WlEK()W
, Dziś rano przy rondzie u zbiegu
alei
lX
Wieków
i
ulicy
ReWOlucji
Pażdziern~kowej
w
Kielcach
auto~
bus miejski marki "Berliet" li-

Dyżur

posła

.W najbliższy wtorek, 27 bm.
W godz. 13-16 w WojeWÓdzkim
Biurze
Poselskim
w
Kielcach, al. IX WiekÓw 3, JXlk. nr
117, pełnić będzie dyżur poseł
- Sławomir Kopański - czło
nek. sejmowej
Komisji Samo-rzadu
Terytorialnego i
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnei.
(J~
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IIji Lapickie-go", ale tylko z
prosiej ciekawości ezy już,
a
'n ie z ckkawości o wynik.
wynik najbardzioej spokojny' -był Obywatelski Klu b Parlamentarny. "Druiyna" nawet
nie kryła, że RSW Już praktycznie nw ma. Drużyna, jak
dobry szachista, myślała już
kilka Puchów naprzód
e
-~O!kuraturze. Denwkracia :!le. ' mokraeją, prawo prawem, ale
'doorze mieć pe.wność, że pro- '
kurator będ2łe mianowany prz~ .
i>rokuratera geheralnego, a nie
przez pre:iydeflta. Ta zapobie-g;
liwość
·poolów . z OKP
waje się
Świadczyć
4)
trwałoścf
o~nego - układu
politycznego,
dłużej
nłi
si~
:plotkuje. O Bentkowskim wiadomo, że jest ,,nast", a pFe-
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Pisma te • tlał~ U
marca
poprze. Wydaiał Kultury i Sztuki UW wpłynęły do
wojeWOdy kieleckie,o. Oba 'ei
zostały aaakceptowane. Wielolelni ' dyrektor
' Filharmonii
im.
O.
Kolberga
'III
Kielcach
Karol . Anbild Jlucbywa obecnie na urlopie wypoczynkowym. Po 'jep:o
zakońt.'2eruu pl'zcjdaie na emcrytun:. Nowy dyrektor tej plael/wili, zgodnie ·z propozycją wysuni(tą pn:n Wydział KU}tUl'y
i Sztuki UW, ma byc mianowany dro~l\ konkursu.
Kiedy w roku 1954 Karol Anbild plXlejmował pracę w Kdelcach na sta!wwisku II dyrygenta nie prżypuszcUlł, że wiąże się
z miastem na tak długo. Swieże upiecwny absolwent wydziału dyrygentury w klasie A. 1\1al:lwskiego Palistwowej Wyż&z'ej
Szkoły Muzycznej w KaJtowicaeh,
pracował w Kielcach ·do
roku
1955. PQwrócH tu już w 1P57 r.,
aby objąć funkcję dyrekto-ra i
kierownika artystyezne-go orkiestry symfonicznej, ktÓre . peł<nH
do chwili obecnej.
Prowadzona wprawną ręką o-rkiestra _symloniCZlla · r-ozrosła się
liczebnie i podniosła ·w m+nionycb latach poziom arty~yc:zny.
randze i uznaniu zaępołu
świadCZY fa:kt awansowaniII · w
roku 1963 00 miana fi1haTooomi. .
W okresie tym z zespołem koncertowali światowej sławy artyści, ja.k mln.: , 8. Rychter, B.
Dawidowicz, A. Moreil'a Lima.
A. Harasiewicz, K. Zimmermann.
·0 poziomie artystycznYll1 o rkiest-

1990 ·r.

°

I

sku ecz 'e~

, Piątek melomana

Przed ]lI Mi~dzynarodo
Konkursem Chopino
Jbiś

kolejny koneert:

:Ii

zes-

połem kieletlkich filharmoników

wY8t~J)il\ młodzi pia.uści sakwałiłikowani do
Międzynaro

xn

zyde-nt
sam
mówi, że jest
"wszystkich Polakpw" •. Do rzą
dzenia potrzl'bna ~t nie tylko
wiara w sprawiedliwość, ale j'
pewnóść, . że
nane bl!Ózie na
wierzchu. Jak w p rzypadku
RSW.
Gdy dtl«lło 00 debaty sejmowej, to pn;eisłoczyła się ona w
met!z OKP z lewą stroną saH.
Jeg,t to najbardzwj demokratyczna stl'&ńa w skali pa.rlamentów świata - bez żadnej dyscypHny, bez wspólnej myśli, bez
wspÓlnego celu, ze wspólną jedynie nazwą. "Drużyna" zwycit:żyla wil!c
bez specjalnych
problemów, tym bardziej że
posłowie PSL "O" i SD prak. tycznie się nie liezyli. Zg.odnie
z tradycją przyłączyli się jedynie do wygrańych.
Tak oto RSW padła n a 0czlH!h Sejmu i telewidzów. Na
szczęście nie wszyscy dziennikarze zostali bez roboty. Pose}
Adam Michnik zaprosił na ła
my "Gazety Wybor.::zcj" i do
powielaczy.
Ińaczej m&wiąc:
lepsi - na pokoje, ~orsi do
piwnicy. Pewnie bc:d~ jesuze
najgorsi, ale tli to już do łopa
iy, alb. ssae własn:\ lapę!

dowego Konkarsu ·im. F. Chopina: Agnieszka Ku1ikow i Kordian-Góra.
- Lu-bię rywalizację i kookur-sową a-tmesferę powiedziała
A~Difl:r;ka Kulikew. - W fE!6tłwa
Jaeh krajowych uczestniczyłam
już będąc w llZ'kole średniej. Jestem eoooolweThlką Sl'edlLiej Szkoły Muzycznej w Szczecinie
w
k~asie mgr. M. Szczt:snego. Obeenie studiuję na V roku Akadamii Mu.zycznej, w Gdańsku w '
klasie prl)f. Zbigniewa Sliwiń
skiego. Eliminacje za1rończyły się
dla mnie sz.ez«:Śliwie , bo otrzy· mąłam stypendi'Um i wraz z 5
osobami . za'kwailitikO'Wałam 5i~
, de XII KO'llku.rsu Chopinowl!C>l:iego.
Kordian .GÓra je&! ta.'kże :;ty- ,
peOOY8tą To-warzystwa im.
F.
Chopina i wsta-ł zakwalifikowany do tegorocznego Konku.rsu
Chopil!lowI;kiego. Obecnie stud.iu· je na III .roku Akademii Muzycznej w Gdańsku, ta·kże
w
klasHl prof. Z. SJj,wińskiego.
· - Zd-aję sobie sprawę z tego,
jaik dua.o pracy ;i.eszcze mn~e czeka - zwierzył się w roz.illowie.
Do tej wielkiej rywalizacji pozostało zaled·'iI.":ie pół roku ...
Na dzisiejszy recital Agnieszki KuJikow złożą się: 4 preludla i -sonata b-moll F. Cho])ina. Natomiast w wykonaniu Kordiana Góry usłyszymy koncert
c-moll tego kompozytora. Z mło
dymi pianistami kielecey melomani spotka.ją się również za dwa
tygódnie. W następnym konercie ' A~nics:r;ka Kulikow wykona
konce~t fortepianowy f-moll, zaś
Kordian Góra wystąpi z recit,alem --utworów F. Chopina. Daisiejszy . koncert
~lIoprowad:r;i
ZbilPliew Goneerzewicz. (dmp)

ry śmadcZ4 też liczne zaprOGzeiIloia na tournee zagraniozne. Wyrazem uznania d:Ia kieleckich
filhllrmt>nikÓw byle' z~!'oszenie
do udziału w koncertach na IV
Międzynarodowym Fo.rum Nowe.j
Muzyki w Wa.rsza·wie w 1985 r.
3() lat pracy z zes.połero, liczne sukcesyartystyczne .i
tak
nagle odejście. Dyrcktor KareJ
Anbild zwierza} się wczciniej,
że szykuje się' ~a emeryturę, ale
nie sądzono, że nastąpi to taik
nies,podziewanie, bo w trakcie
sezonu anystycmego i przed jubileuszem 45-lecj.a placówiki.

tor oświadczy} nam, że jest to
'atak
-wymierzony personalnie
przE;ciwko niemu i stwierdziwszy,
że dłużej lego nie wytrzyma
i
z.lO-Ży rezygn08.cji:, obrażony opuś
cił salę. W poniedziałek dowie· d:t.iei.iśmy się, 1e .rezYgnacja -dyrektora. z zajmowa-nego stano-wiska wpłynęła do wojewody.
- My sami byliśmy zaskoC'Zen·j nieoClZek.iwaną sytuacją
k{lntynuuje rozmówca. - Chcie. liśmy dyrektorowi pomóc w porządkowail1h! niektórych spraw,
mie.liśmy zamiar uporządkować
diobue ogniwo, a tymczasem po-

W ' Sejnrle
O RSW

Tę orłdesirę kamera)1Il\
młodzi muzycy .wie Kieleckie,. Koła
Musicalee. Grają ~ niej n4e
członkowie f.ilharroOOlii ale
zdolniejsi uczniowie
SMoły rouzYC2:1lej. Po rą;z pi
szy młodzieżowa orkieS'tra
me-ralna zaprezentowała się
sienią ub. Toku, teraz
towała pełny program klasyczny, gdyż wy·pelnłą
tw{)ry VivaJdBe-go, Moza.rta,
dna i Elg3l'a. Zostaną one
konane w najbliższą
(25 bm.) o «odz. 18 ~ w sali
lec kiego " Domu Rzemiosła"
uL Rewolucji . c.,i6u..... ,""~.·
Zres21tą będwe en miej!ocellll
rzą

łych, eomi€&ięcznych
muzyką l wspomnianą
kameralną.

• Dom Srodowjsk
"Parac
Zielińskic«o" w
('aeh zaprasza w sobotAl o
15 na proj ekcję bajek z
zji satelitarnej.
• WDJ{ w Kiele3eh
nie I. Kieleckim Klubem
lekcjonera
zapraszają 25
o godz. 11 do sali komi
na aukcję dzieł sztuki.

• Oddział SW. PTTK w
strowcu zaprasza 24 bm. na
deczkę pieszą na trasie:
- Jaskinia
ZbóJeckaMała.::ent::lwskj Kobyla
- Sw. Krzyż - Nowa
'Spotkanie
z
przed oddziałem
9.

pul ił
Już j.es.ien~ą ub. roku członko
wie orkiestl'y wy.raiaJi swoje niezadowolenie z pracy admimstracji. Dokładme cMdzilo O maro
koncertów, które, zdaniem- wie_
lu. nii! spelniało podstawowycb
funkcji. - Na ten temat - i-nformuje Andnej Lukasik, wiceprzewodnitlzl\cy ZZ "Solitlarnośe"
w filharmoDii - prowadzone były
JGlkakrotnie ro7.IllOwy z ,dyrektorem Afi.bildem. Sp&tykaliśmy
się, tracili 'Wolny czas i na tym
się kOńczyw. Na zebraniu Rady
Artystyczno--Pl'acownicze-j 8 marca br. poprosiliśmy o ·d{)kumenty dotyczące upomnienia jednego z pra1:owników tego biUra.
Wówc·zaS o'kazalo się, :ile mimo
wcześniejszych ustaleń u.pomnic- r
nie nie zestało wpisane do aklt
osobowy-cb. Jednocześnie dyrek-

http://sbc.wbp.kielce.pl

leciała , głowa. Ze strony zespołu nie było wotum nieufności wobec naszego szefa, ale dziś czu-

jemy ' niesmak po tym jak nas
Po prostu obraził
Z tego powodu nie
roz..pacUlmy. Placówka funkcjonuje n:orm:rln-ie, odbywają
się
p!'óby, :z.a.plano-wooe koncerty.
potraktował.
się i odszedł.

Mówi Szczepan Zuber - przewodnie.zl\cr. ZZ Pracowników
Filllal'illOwi: Ja myślę, ie dyrektor 2.3.Chował się ambicjonal:nie wobec naszych krytycznych
uwag. Dla dobra naszej placówki chcieliśmy upor!Z:ldkować działalność administracji. Dyrektor
· porzucił nas i «I to mamy preteMje. PozilStał niesmak, bo nie
tak powinoo wyglądać pożegna
me ...&.1oIetniego n.efa.

różnie eeeniaj:\ swe~o
,ra, to zgodni ' są co do
-- szef zasłużył sobie
)lożegname. Kieruil\fl
lat kielcekll filharmonią
cli się de jej ro.woju
.iukeesów_ Po tym tlO
UJharmonii '~ozostanIe
mcsmalr._
DANUTA

DOB

WyJ

...
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--~
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.. -lA, ....

• •

alej

DOKOŃCZENIE ,

ZE STR. l
waId'ZJki \V Kraokowfe), Ale u
nich koszt wykonania odlewu
Wy,kQl!lawstwa cokołu pod- . ,.Czwórki", wyniÓ S łby ~ k()oło
si ę kielecki "Exbud", Cho_
400 mln zł. Tak:ej sumy Spo_'
jednak o to, że przed wojleczny KGm ite t
n igdy nie
był on wykonany 'Z. różozbierze. Trzeba zatem szukać
--l"'~~a
granitu
w{)lyń skiego,
tańszt-go wykonawcy {'zIom na
złoża
zna jodu ją
się
odlew jest cią~le zbierany) i
terenie Związ.h.--u
możneg s s-ponsora, k!ól"Y sfi_
Pracownicy
nansowalił-y w dużej
części
odnaJeźli kam[enl{)ca łe zamien.enie. Na poparcie
. w którrch wydobywaodbudowy
pIJmr. ika c.zyniJ
różowy gt>an i·t, ale dzisiaj
Legionowego '1'. funduszu czyM e nieczynne. Być nwże
nów SPQ!ccwyc,h na razie nie
się skłonić O'be<:nych gO'Sbardzo można lkzyć. J·ed.\''\1a
. kamien ioło.ID\l. by
nadzieja , że po wyooruch 53- :
<Ua Kielc ten gramorządowych
!lowe wla-dze '
tuacja k~rnp.likuje się
K ielc przy~hyln:ej spojrzą na
że leży on
w gran iinicjatywę m'ie.szikańC'ów ptag- '
adminiS'tracy; lych Kowby zburzony przez
a l.itwini mają dzisiaj nących,
hitlerowców po.mni.k z .powroie powai.uiejsze kłoPQ
tem staną ł na 'swoim miejscu.
głow!e. Przedslawi-ciel
Ze sikladek kielczan na too _
u" oświadczył więc, że
być przygotowanym -do
innego gra!'litu. Może'
się w Polsce j ak iś
kamień, bo na CI)
' do cZY111enia '1'.
ranif~m
o-dcierym, ' który
nie nadaje się · na
umen't ·pomniika. PosLU·ki. . i decyzje mu·szą zapaść
S7.YIDto, bo "Exbud" chee
gQ'io-wy f-cont ral:lót już
je śli t13 lłstopad cozakoilezony. Pod. przy tej okazj i, że
temu otoczenie i
[:kiem Ada_
ln",,·!\.!C'IV'''za We Lwow:e

ów?
cel uzbierano ju,ż kil'kadziesiąt milionów złotych , ale to
nie wystarczy. ' W każdym ' raue ' dzisiaj tylko ()ptymiści
wierzą, ,że "Czwórka" zostanie odsł on ięta' ną placu J ózefa Pi-lsudskiego li liostopada
'1·900 ro.ku.
(w L)

PS.' Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Czynu Legion(lwego : w Kielcach z Ry_
slardem Slasokim na czele ma
s~ó.ją ~;edzibę VI gma~h-u U-

Miej skieg,o , pak. Hl.
Fundusze na odbudowę momlmentu 'są gromadzone na
. kontach: wpł~ł:r krajowePKO I , Oddział Kielce Z9519_22670l-132, wpłał,. dewizowe
' ~ PK.
I Oddział Kielce
29519-226703-151-6.
rzędu

Kolorowe afisze zachęcają do obejrzenia koleJnych,
cielcawych imprez. Oferta kierowana _Jest do widzów
~ różnym wieku. Estrada Swi ętokrzyska nie rezygnuje
z ambitnej i szerokiej działalności. Czy w obecnej sytuacji gospodarczej podoła?
strada
kielecka,
podobn ie Jak f inne 'placówki' kulturaln<!.. przeŻYwa kryzys. Dotychczas radząca sobie finansowo zamknęła styczeii deficytem w wysokości 18 mln zł. Wpłynęły
na to wielokrotn ie podnie sione opIaty za energię i drastyczna wręcz podwyżka czynszu. Jak wypracować środki
na coraz droższe utrzymanie?
PodtlGsziO'nie cen
biletów
wstępu
na- nic się zda, pon ieważ ludzie prze s taną je kupować. Dotychczasowy za-si~g
artystycznego
od dz iaływania
tej placówki kulturalnej jest
duży. W roku ubiegłym imprezy rozrywkowe obejrzało
300 -tys. widzów.

E

E.s trada Ś\viętokrzyska
chce

w

właśnie

klll turalna pustka?

rÓŻowym

powinien

mi~ 0' metł"ów wysokości. 0też,
że . wy-śoko.§~
wynosić
będzie

·m.

Te!'a z wedlu~ obliczeń ar:tekt&w ł'ostument ma mieć
5,5-2 m. Stefan Maj,
d()Dre ;Pl·opo.rw stosunku -dO tak
c()'kolu, w)1tenuje
wysokość 2,00 m. Tak
w sumie odbud{)wany
·<Fll um"".nŁ b~dzie miał oko-ło
lU wY<ióokoś-ci, a więc nie·
w t ęcej niż w
roku 1-938

-metrO'A'a pr()'P{)zycja' RaszUpadla}.
.. Czwórl,ta" ma być Oodhn a
brą?.ie. ZnacZl1ie
tanIej
a bvlo wykonać ów 00li pewnego rzemieślnika
Krako'v:em. Niestety, jak
innych rzemieś.!n i,ków,
- on . l.l wiesil
proł wyk"ooawstwo, c zcna lepsze czasy d la
tnych wytwórcó·,v. Poje więc h.uta w G liwi~
wyspecjalizowana w 00iu pomników [lej dziejest ł1J) • . .pom.ni.k Grun-

Nastala pora szkolnych wycieczek. Z Kielc autobusem MPK
np. -do Chęełn,
Fot. A. Piekarski

można się wybrać

paru tygodni obserwowa,teln w Mie,dzianej Garze, jakby jesZcze bardzo' nieśmiu}y, ale, jednak wlększy- ru,~h w zakupach
samochodów. 18 , bm. padł niewątpliwie tegoroczny ,rekord
bo sprzedani) ·ponad 10{1 kom- ,
pletó}V druków um.ów kl).pna- sprze~aży, czyli można sądżić,
że ' .. po:,:!lo·' ok?lo setki wozów
spo,~&d
sze~c;u;;et . ofer wanych. Nie , moL.na tego tłuma
czyć piękną pogodą .
bo kto
ma pieniądze i zamiar k:uPl1fil
samochodu, ten aurą siE; nie
przejmuje, Słońce i ciepło
sprawiły, że d~a tych, klóq-m
spaliny są mestrasz le wyjazd na mi.nioną gieldę mógł
bv być llrzyjemnością, bo jedni próbowali się opalać , inni
ogladali masę w3zelkiego dobra szczególnie ()rodukcji zachodnie j. wystaWionego d<l
sprzedaży, mala
gastronomia
nie zawiodła. bo c::.y mróz, czy
desZCZ robi tu dołJry interes
_ słowem piknik~ By nie psu ć
dobrego nastroju . w tym miejscu przekażę infor.mację: k tórą uzyskałem w kleleckm~ urzędzie Skarbowy~. , otóz od
22 bm, wesz ła w ZYCIe decyzja o zrównaniu wysokości opłaty skarbow~j - (zwanej. p0I!ularnie podatkIem} ObOWląZUJą
cej przy zakupi~ samochodów

przetrwać

,Czy. grozi nam

MGie ludzie z "Exp.n..eśledzi-Uhy we Lwoską d $prowadwno ten
[ell! Bo chyba jednak nie
,twy: "Exoo<l" chciaiby też
listopada skml:czyć zagos·terenu wokół co"C zwórki"
Rasz4ti! Jej odtworzezajmuje. się artysta
an Stefan Maj. Obecnie
praco'wui tworzy
.U."I""'ilr~," , naturalnej
wiel. eo to znaczy "naw i elkości"? Zdania co
wysoko§ci ..C:!'.wórki" bypodzielone.
Niektórzy
i rdziU n,awet,
że sięgała
3.60 m. Sprawa :wyjaśni
gdY dwa miesiące teUr-sz.ul a Oel;/;~en oo.naw Archiwum Państwo
w K ie1cadl ltore.sponJana Ras!kl dó wojekfele-okieg(J ' Wlady,sława
z je$ienł ~937 Toku.
tych autor rzeźby
pisał iż jego z4apom~iIk: -, cokół i .

- M imo trudnej sytuacji ekonom icz.nej, nie rezygnujemy
z ambitnej działalności artystycznej mówi dyrektor,
Jerzy l\'Iarzecki. Ju ż
w
kw ietn!u na Scenie Inicjatyw
odbędzie się premiera. sztuki
'\T. Havla. - "Wern isaż". która będzie połączona z wernisażem prac Ta.deusza
l\laja.
Takż~ w kwietn iu
pLanujemy w spólnie 'Z. wydzia łami
kultury UM i UW gigantyczną .imprezę. Będz ie to Festiwal Muzyki łkganowej i Kameralnej, zorganizowany tuż
po świętach wielkanocnych \v
bazylic~ katedralnej. W majll
natomiast inaui!uruj~ działal
ność powołana
przy Estradzie scena kabaret(}wa.

Naszym
obowią.zk.iem
jest .kontynuowanie dotychczasowej pracy - podkr~śla
ją w rozmowie
pracownicy.
Bior ąc ' pod. uwagę trudną sytuację ekonomiczną, Es{rada
Swiętokrzyska
wystąpiła
z
pismem do K{)misji Kultury
WRN G miesięczne dotacje.
Czy odpowiedź będzie po.z./iywna?
I
Na ' ra.zie
w
E!3tradzie
wprowadzono ri!dukc j ę etatów administraCYjnych, co dał{) znU1 iejszellie
zatrudnienia
o 4{} proc. Pracownicy zrzekli s ię 1/4 miesięcznych poborów na rzecz utrzymania
przed siębi<lrstwa , a tym
samym 'miej c pracy. Obecn ie
średnia zarobków w
kadru
kierown!czej u ie przekracza
280 tys; zł. Ogólne dz iałania ,
idą w kierunku
minimaliwwanla kosztów, ił więc zmniejszenia na,kła{iów, tR in. na !'eklamę i, scen{)grafię. WSZY5tkie ~~ km1d podejmowaIle są
z myślą o przetrwaniu.

Kielecka giełda samochodowa

Od

giełdzie. ObccBie oplata t.
Ceny mimo zwięk szonego
będzie wynosiła 5 proc. war- ' pop}1;u ża sadiliczo
nie uleg'lIici giełdowej zakupione~o ły z:mianom w stosunKU do upoj:\zdtl, . niezaleinie od jego biegłego' tygodnia, a te któwieku. Sk~rzystają na tym lu- re podaję (wywoławcze> są

na

ch:ie staj~lcy się posiadaczami
aut mlod zych niż 2-1etnie (dot.rchcUł !}łacHi U) proc.).

obniiane zazwyczaj od kilkuset .tysięcy do miliona zł przy
samochodach drQższ.ych. , '

Z imprez przewidzianych w
warto
przez
$pólkę "Sonpol" kolejny 1\lię
d'lt"naredowy Pokaz FrYl:jetski
z udziałem gwiazd estradF 0:raz misłtzów grzebienia '1: ' CzechosłowaCji , Włocb, RFN '~ Pol.
ski. Będziemy też organizatorami Młodzi eżowego Forum Estrady "Talent", czylł między
wojewód7.krej prezentacji mło 
dych artystów. Jesteśmy P\)
wstępnych roy.mowaca z dyrekc ją filharmonij kieleckiej,
z którą -..pó1n ~.'! chcemy organizować koncerty
muzyki
rozrywkowej z udziaiem czołowych
piosenkarzy.
.
następnych miesiącach
wym ienić sponsorowany

Estrada chce zał'abiaa na
siebie także PGJu'zelr rozwijanie działalności . usługowej.
Już w tej chwili
wypożycza
chętnYąt telewiz-Or i magneło
wid. Czy dlliałania, te przyj
J;liosą o ~zek iwane efe~ty,
o.
, każe się w Rajbłiżs_z}'e~ , mie"
:siącach .

DANUTA PAROL

l\lały fiał: 19DO - -15,5 do
16 mln zł, 1989 - 14,5 mln zł,
1988- 13,5 mln' zł, 1987 1030 .USD, 1986 - 350 do 05G
l,JSD 'lulJ 9,2 mln zł; 198i
800 USD, 198" - 6-7 mm zł,
1983 ~ 5,8 do 6.5 mln zł. 1SS!
i 1981 - 5,5 mln zl 1988 _
4,3 ' do 4,Ił mln zł, 1979 - 3;3
do 4 mln 1:ł.

FSO 1500; 1989 2.300
USD, tS83 - 1!ł50 USD, 1987
- ' 1600 USD. 1986 i 198it _
1250 do 1350 'USD (te drożs ze
to wersje po!oneżowskfe), 19M
- 1100 USD; 1983 - w granicach 1 tys. USD . składaki,
1100 USD fabryczne, 198!7:!. mln zł, 1981 - 7 mln , zł
1 80 - 7-7 ,5 mln zł.
•
Polonezy - tu wybór w cenach i oferowanYCh rocznikach był najnmiejszy. Wielu
posiadaczy tych aut wystawia
też "ceny do uzgodnienia" i
konkretów nie chce podawać
!udziom. którzy nie przystępu
Ją d() konkretnej transakCji.
Stąd też t~lko ceny tych, które udało Się wynotować: 1989
- 3.100 USD, 1988:"'" 2.850
USD, 1982 - 13,5 mln zł 1980

- , 10~0

USD.

.

Tekał

~ Na giełdZIe widać. że to ju~

http://sbc.wbp.kielce.pl

wiosna ...

,
i zdjęeie

A. PIEKARSKI

,Po 17.3 , latach...; '

wic1:iono . mnóstwo ludzkic.h
' Czy godzi" si~; aby w
mięjscu gdzie prźeląIla byla
krew, gdzie tak cierpieli ro. .' ooCY, były hUcŻl1e zabai.vy? illtellcji
, - Modlimy ' 'si<:
odzyskania i właściwego u:..
żytkowal'lia kIas.ztoru, W u.biegłym r{)ku p ielgrzYlili zdą- .
, ia}ący do ~s,tochowy brali
u'dz iał we ~mszy · Ś\v. odprawionej na parkh.~gu " .p'rz~d : klall z- ,
t orem. Także \v styczniu tego
roku · odbyła się msza św. z udziałem biskupa kićleckiego _
Mieczysława Jaworskiego.

nieco inaczej wybrane pozycje
muzyki poważriej .
.:. Zanim zastał pan dyrygen-

kości.

tem.

był

plln

wlolonezt'listą,

orkiestry ł-Uharmonii
Narodowej. Dlaczego zdradził
pan iCD il1.~ (ru:nent dl:\ pałeczki
dyrygenta?

członkiem

w

'1,
(K~responden~ja włąśna .z B~łg~rii)

Ostatnia prei~iera . w P~ństwowym
wym w Szumenie . nie ia~ługiwałaby aż na
dencję do Kielc, gdyby nie ... Ale o ' tym po

B

."Z batutą
z·' humorem"

P

II

P

EO ---""-"
STRONA

POIJ

bardzo inte!'esllje m uz ·'!<:a i może dlatego . . że w.j.;dzt<,~!'m o mllzyce nieco w ie '!ęj niż mol koledzy. postanowibm nie prz ~
siedzieć cał,,~o ż ycia n:1 k~z ,:'; 
le w orki estrze i zrel) ił c m dodatkowy dy pl om z dyr.y r.e1t'1:·V.
.:. Pan dyry",n";e orkieslq, a
kto dyryguje ąoml'm? .
- Po dYJ31 0mie d yryg!'n tury
gdy odsz '.'d ł em z Fi lha~mo!1ii
Narodowej przez dłu7.szy czas
nie pracował ~ m ' - zaj D ł 0m si ę
domem oraz wychowywaniem
pierwszego syna. D ziś nasze ży
cie wygl:lda i nacz~j dzieci podrosły ja mam wie)'.' zajcć w akademii. próby. wysh'py. nag rn nia, wi ę c p alC'!'lkę
domo wą
przejda żona . choć i jej trudno pogodzić pr acę pedagogiczl1fl
z własnymi w ystępami i ożywio

T

Spacerkiem po KC

W

WładysJa\ya Szczepańskiego

- Alei. ja wc~l~ !l ic zcl.:-adzll em wiolonczeli ! rv1:-d c VI og') ~ e

Pór o klasztor w Chęc i 
nach , trwa~ PrzepTowa.
dzone zostały· rozmowy
"między dyrekcją "Łysogór" .a
ułgaria ma
długoletnią- '1 rakterze
scenografa.
przedstawicielami kurii biskutradYCję teatr9w lal-ko- 1 rhies-z.ka w 'Sofii od lat
piej. W spotkaniach tych brał '
wych. Wywodzi się ona nak " pochodzi on z
'
rÓ\o.,"pież udz;ał senator Stanize starych, 1udowych zwycza- przed 30 laty był
sław Zak. Jedn o s ;ę ' wyjaśniło: .
jów obrzędOWYCh, kiedy to
1 kuria biskupia w Kielcach nie przebierańcy w specjalnie v.: miejskim architektem.
Ci e J Niesiołowski ~ dyrygent
autor
wystąpiła z "wnio,sk i.em w spra" wie
tym celu przygotowanych ma- o
Zr cs-ztą jeŚli chodzi o
batutą i z humorem".
prze ję cia obiektu w Chęskach, tzw. kukeri, chodzili po' dzenie to p. Elżbiet a,
cinach. Nie ma też takiego zaobejściach wiejskich z życze
urodziła się na
miaru.
Nato
miast
energiczne
niami Wiosennymi, ale także
Klasztor w Clu~cicacl1 ...
bli±sze zwiqzki' z
Fot. A . Piekarski
ną ka rierą arŁystyc:mą.
działania w
tym kierunku . odgrywali scenki - nieraz sawiem jej matka,
.:. Grywacie państwo razcm,
prowadzi " So-lidarność" Białe
tyryczne - z życia mieszkań 
właśnie . z KielecczyZll Y.
(... ) Zwracam się z prQ~bą o rozl>atrzcnie wniosku go
w rodzinnym gronie?
Za głę bi a,
która st.awia
ców
danej
'
zagrody.
Toteż
To wielka
przyjó!mność
w sprawie zwrotu klas7toru w Chęcinach na rzecz 00. wniosek o przejr;cie tego o- przedstawienia teatrów lalkozasiaść do wspólnego
muzykobiektu
i
przeka7..an
ie
go
na
paFranciszkanów ( ... ) Pismo tej treści wystosował prowinwania. Dawniej grywaliśmy w
wych od lat cieszą się frekwala
jako
aktorka
rl,·"m
łh.
trzeby domu opieki d lą samotduecie - ja na fortepin nie. żona
cjał 00. Franciszkanów Czarnych w Krakowie do Kowencją publiczności nie tylko
nych, choryćh.
na sk rzypcach. A teraz mamy
na, tutaj o ddała się
dzieCięcej, ale także w du żym
misji Rewindykacyjnej «Js. Ohiektów Sakr~lnyc h
rod zinne trio - dołączył syn,
stopniu dorosłej. Dlatego reProwadzon.e są rozmowy,
bowiem
który gra na wiolonczeli.
ofranciszkański
zespól,
nie. Wbrew plotkom, jes teś
pertuar jakże często d{)bierakrążą
pisma, a tymczasem
Rozmawiała
należący od roku
1973
my skłQl1ni przekazać całość
ny jest pod tę ostatnią pubGO-osobowa zaloga pionu hoALEl{SANDRA
dowa UkOllczona w
do
Wojewódzkiego
konkretnemu nabywcy. Ponieliczność.
telowego i , gasl.ronomicznego
7.W IER 7.CHOWSI{A
PrzedsiGbiorstwa Turystycznewej Wyżs zej Szkole
waż jest to obiekt pań stwowy ,
pracuje w niepewności. W
go "Łysogóry", w minionych
Nowa premiera w szumeli.w Krakowie. Tutaj jest
wiekach przechodził burzliwe
skirn tea.trze lalkowym nosi
zapraszana do gośc ll1J1e~lIIlUrłH']ltó
dzieje. Kla sztor ufund owany
p iętno p olskie i to w podwójżyserowan.ia w teatrach
przez Kazimierza Wielkiego w
nym wydaniu, a kieleckie w
1368 r. zos tal zniszczony przez
wych da prowincji,
pojedynczym. Jest to bowiem
innowierców w latach 1581sztuka Martina Stevensa "Lalniedawna głównie
1<1>03. Odnowion y przez s taro s tę
karze" w wariancie polskim
w stolicy.
chęcińskiego
Stani sława
opracowanym przez Henryka
Branickiego, pr zeżywa w 1657
Jurkowskiego, w reży serii ElKor zyst a jąc z okazji
r. kolejny najazd, tym razem
żbiety Ejsmont.
mierze p. Elżbieta
wojsk Rak oczego. Osta!eczn:e
wiele serdeczności
w roku 1817 podzielił los in.Starsi miłośnicy Melpomeny
z powodu
nych kra sztorów u legając kakieleckiej . zapewne pamięta
sacji.
kiego ,teatru do
ją akt{)rkę Teatru im. Stefana
Ponure ~ą d al~zc l{)"y p Jłówki teatralnej Zeromskiego Elżbietę Ejsmont,
kla s'ztornych pom je~zczeń. Tu
jej pracownikom.
która w połowie lat siedemwh~zieni byli ucze~tnicy p{)WOd stycznia w każdą niedzie siątych grała
przez trzy
stań: 1830 r. i 1863 r ., a rolę
je&t mój kacik na antenie
- Dumna jestem,
sezony teatralne na scenie teciężkiego więzien ia zespół buII pn. "Maciej
go teatru,
skąd początkowo
mi byłQ grać VI tym
z batutą i humodynków pełn i ł do roku 1927.
tyl!ko na trzy lata przybyła d<>
zwierzyła
się
.
To
bardzo
zobowiązują
" W okresie międzywojennym
\\' rodzinnym gronie - tata '- dyrygent, mama - MagdaSofii, by... osiąść tutaj na stapr zejęcie
musi Ila s tą pić na
Współautorką
scenariusza
Chęcinach wyczuwa się atmomont
na
zakQńczenie
"' pi szą autorzy: ,R. Deperalena Rezler-Niesiolowska, znana w kraju i za granicą skrzyłe. Dziś jest etatowym reżyse
pods
tawie
decyzji
rządowej.
moja
siostra
Joanna.
Chcesferę nicpokoju i p,crwowotici.
SillSki i K. Urbollski (VIII wiepaczka, docent Akademii Muzycznej w Warszawie, syn - Jaś,
spotkania.
rem właśnie w Sz.umenie, a jej
za interesować
widzów nie
Mu szą też być spelnio!1e czynJak długo to potrwa?
ków Chęcin. Materiały ' sesji
uczeń Liceum Muzycznego i najmłodsza latorośl A(laś.
małżone
k
,
architekt
I'Yau
utworami
z
tzw.
repertuności formalnoprawne, które
naukowej 24.V.1975 r.) - w
DANUTA PAROL
Zdjęcia CAF - l\'Iarcin Wegucr
Hr,IftI_ ' lżejszego.
aie pr zedstawić
Conew
sekunduje
jej
w
chastanowi ą podstawę do uzysśrodkowej c zęś ci wojcwództwa
kania przez nas odszkodowakieleckiego istni ał o p ię ć wię
nia. Dodam, że koszt remonzien, w których więziono włe
tu wyniós ł 24 mln. zł. W' tymlu komunistów. Jednym z nich
że 1·973 r. domek jednorodziQbyło
wię zi enie w Chęcina c h,
Oczywiśc!e~ najwięcej emocji
eraz pozostały prace nie(rachunki
za
enerny ko sztowa ł ok. 400 tys. zł.
budzi
mieJsce
urzędowania
które, choć niewielkie, zostaznanych artystów z duż 'l
ubiegłym roku przekrodawnego Pierwszego. Idzie się
To porównanie dobrze ilustrulo zapamiętane jako szczególliczbą niegdysiejszych or45 milionów złotych. Tetam przez korytarze wyłożone
je wielkość wlożonej przez nas
łów
bez
korony: gobeliny,
by to p t:zemnożyć
nie ciężkie. Warunki, w jakich
zieloną
ładnie utrzymaną wykwoty.
. ' Odnowa szere~ów polskiej lewicy zbiegła się w
drewniana rzeżba, obraz. Nieżyli
więźniowie.
były
t ak
kładzin'ą, reprezentacyjny hol.
wiele. Może dlatego rzuca sie
straszne, że po politycz.nych
czasie z odnową fasady gmachu Komitetu Centralnego
Obiekt tU1"Y otyc.zny w Chę ..
pokryty _ kolorowym d~wane:n
postaĆ
w oczy żelazna chuda
protestach ze strony s połec zell 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z tym . że
cinach znany jest z wysokiej
w tonacji szaroperłowej, gdzu,
w czapeczce, z długim pogrzestwa i nieustępliwych
ojak,)ści usług. Swiadczą o tym
się - odbywały
c.o elcg?ntsze
baczem, o Idórej mawia się ~e
odnowa gmafhu trwała dłużej - ponad rok pracownifiarnych
walkach,
jak ie
briefingi, wr<;czama nagrodo
uZY$k ane nagro dy i wyróżnie
to "młody Miodowicz",
cy
specjalistycznej
spółdzielni
z
Wrocławia
myli
buprowadzili więźniowie, wła
To. co w gmachu pozosŁał<;>
n!a. W roku 1976 zdobyto
Ten sam, ale nie taki sam ...
dze sanacy jne musiały zdejest według da~"lI1ych zaleceń
dynek. Ale warto było - wielki czworobok świeci teraz
"Srebrną Patelnię" i "Złoty
tak,
wygląda
.inaczej
No
cydować się na zJikwidowan:e
"realistyczne w formie i socjaK lucz", a w roku 1977
I
jasnokremowym, marmurowym blaskiem.
niż w telewizji
mowi p
listyczne w treści". Z wyj ąt
tego obiektu w 1927 r." C.. )
miejsce i puchar ministra kulGrzybowski
z
władz
Leszek
kiem
gobelinu w sali posi edzeń '
owe obyczaje zapanowały
okresie po II wojnie
. Pan Moroń przyiw~czail się,
tury i sztuki za najlepiej użyt
formującej się . SocjaldemokraBiura Politycznego, przypomiu
wejścia
do
obiektu.
światowej 'b udynki adże
gmach
tętnił"
życiem.
I
to
kowany o!:>iekt zabytkowy. Ucji np. - Nie ma · muzea l ny~h
nającego pokrOjony tort z orZnikn<:li małomówni, dobjaki gmach!
.
ministracyjne i gospobiegłoroczna działa;.naść gaobrazÓW, ponieważ wszystku/
łem w środku, który , nazy wa
rze ubrani i zbudowani pano. darcze wykorzystywane bystro.nomicz.'1a
i
hotel2':s!:a
_ dzieła szŁuki wróciły do Muzesię ,.Belw.eder".
wie z Biura Ochrony Rządu
I Kiedy zwiedza się Dom Parły
m.in. na rzeźnię, laźprzyniosła zysk w · wywkcści
um Narodowego. '1'0 straszne
(zwani
przez
dziennikarzy
tii, wybudowany . w cztery lata
W gabinetach Pierwszego nie
. ni~, a okresowo i. szkoł~. W
23 mln zł.
"Berowikarni"). Z as tąpili
ich
ma prawdę powiedziawszy na
roku 1973 po długoletnim resta;'si
wiekiem
Towarzysze,
czym oka zawiesić. Chy ba że
'moncie
kapitalnym
całość
ktQrzy postanowili
rawo do przejęcia klaszzastawić
na pi~k nej, skórzanej kanapie
przejęło WPT .. Łysogóry'!. Awłasnym ciałem · zakusy eweni fotelach. Poza tym nie:iruicrtoru mają jedynie e '.l.
daptowane pomies zczenia na
tualnych zamachowców. Toteż
teIny
regał
z
kompletem
.
Franciszkanie Czarni z
hotel i restaurację pełni:) te
budzo dokładnie spraw(haj~
Lenina, długi
sŁół,
otoczony
'Krakowa i oni też po odkrzesłami ze skórzanymi
siedokumenty ~ odwiod.:::ó\j:łcych 'j
funkcje do dzisiaj. ;
zyskailiu . z.eśpołu bQdą jekaligrafują
ich n ~.zwiska do
dzeniami, beżov/Y, nieco sfa- , Sprawa przejr,cia ) la'izego
gospodarzami.
Sprawą
tygowany dywan. W sąsiednim
specjalnej ksiEigi. No i żartują
go obiektu w Chęcinach nie
przekazania , p.()lda s ztorneg~
pomieszczeniu
również
nieiro.::hę z nu~ów. ?o _w h'}!ti na
· j~s t , -dla nas czymś nowym . zespołu . zainteres owane
są
śmiertelny zesŁaw . gabinetowy,
dole pustawo, a kbsk n;lał urinformuje Włodzimierz Mat,władze
k!,)ście!ne
K ielecdodatkowo telewizor i ' radio
fop do. 9 Inal'ca.
.
wiejew - długoletni kierownik
(polskie)
oraz
magnetowid
czyzny, a · także "SGlidarn03ć" .
- Inaczej być nie może
Z-eSllołu - lłotcJowo-restauracyj- .
Blaupunkta. Cicho, czysto, zimB iałego Zaciłębia.
mówią teraz tu najw yżcj
·nego w Chęcinach. - Problem
no (choć d ziałają cztery kalodrallsh'io, że c~ęsc. poginęł~.
dwieście osób zostało.
u (z niskim
stolikiem,
(19·:!il-&2) nie sposób op"zeć się
- To miej,ce w Chęcinach
ryfery Olejowe). Jedynym śla
Ale, prawdę poWledzla.wszy me
ten ciągnie się już 15 lat i wyA do niedawna KC zatrud niakanapą •. fotelami
i te:
podziwowi dla pfOj(:~:tan t ów:
'
stalo
się
grobem
wieiu
na<z'ych
dem, że ktoś tu by wa. jest rozwiadomo, ki edy to Się stało.
stępował w minionych latach
ło około półtora tysiąca ludzi _
W
części
oficjalnej
W. Klyszcwsidego, .T. Mokrzy:i.przodków - mówi ojciec kałożony na
stole egzemplarz
Kiedyś z inicjatywy :nuzeum,
z rÓ2nym nasileniem Zdecypracowników tzw. politycznych
OCzywiście portret Lenina
skie,o i E. .Wie:zbickicgo, któ"Die ~eit" oraz przygotowana
pelan, Czesław .Domański l
które nie było w stllm~ pokai personelu technicznego.
dowane kroki w kierunku
komplet
dzieł
Wodza
R
~
rzy obmyślili gmach funkcjoprasa z ostatnich ' trzech dni.
zywać wielu dzi eł sztU~I, posta~
kościoła Bernardynek w Chęci
- Samych sprzątaczek bylo
Dzieła te widziało Się
przejęcia naszego obiektu podnalny
do
najdrobniejszego
Pani sekretarka ' szykuje conowiono zaprezento"?<l:c Je, . 'ń
nach.
Do
dziś
w
p
ofranci
sz50,
pracowników
tec
hnicznych
we
wszystkich
ważniej
jęto w mku 1980 i ponowiol1o
szczegółu, oraz
dla budownidziennie ten zestaw Mieczysła
machach u ży tecznOScI puba~z
150,
a
poza
tym
kierowcy
(gakań
skim
wnętrzu
pozostała
tagabinetach
łaczuie
z
aczych, którzy wykonali go tak
je z d użą kopsekwencją obecg,: . ">tecly muzeum straCiło
wowi Rakowskiemu, który od
rażujący w podziemiach
służ
ne]
I . "
T l .
ami Pierwszego). Ale
blica upamiętniająca męczel1solid nie, że trzyma się świetnie
czasu do czasu wpaGa do firzainteresowanie ~prawą·
~ a.J,
bowe
samochody,
które
reperoPOmieszczeniach
sekretarza
ską śmierć trzech franciszkamy.
po
dziś
praktycznie
bez
w KC ro b iło Się wpr~wdzle
wali i zaopatrywali w paliwo
(wszyscy
sŁarsi
funk~ją
żadnego remontu wewnątrz.
nów poległych z rąk kozaków
Dawnej? Obecnej? Jak pisać
NUMER 59
r okroczni e inwent~ryzacJę, ale
w specjalnej stacji na Yl oli),
,podwójne
gabinety)
pOJao lokatol"ach? Mowa rzecz ja- Bieliło si ę, pewnie, ale siEi
podczas przemarszu wojsk Ras isujący pracowmcy ~ros~czy
pracownicy stołówki, bufetów
Się
na
€lcianie
kalendarz
na
sna o pracownikach dawnego
na tym roboty kOlic:zyły. A
liP się tylko o to, żeby SIę lIczba
koczego.
W czasie remontu
itd. - wspomina p. Tadeusz
r. z pantenką. tlbraną, ale
KC, którzy tu powstali. no i
trzeba już dawno 2:mienić sytego obiektu wykopal)O i wyzgad zała.
Moroń z pewną nostalgią.
stem ogrzewania - przewody

S

W rysunkach

4

http://sbc.wbp.kielce.pl

ret

pięknego Lwo Ta

Fot. A. Piekarski

sz E KicJcckiegi) l\Ilizcum ~aroduwego przy pL
,
Pa;'tyzan tów
otwarto _
k olejną
ek s pozycję
artysty
pL. styka. \Vładyslawa Szcz~
pańskiego (na zdjęciu).
T ym
razem w cal o śc i pośw :e:o :lą
m :astu óz:eciń , twa i mł o doś
ci. Na \v Y3~a\vie z.~romad:::'G!10
58 ry sunków ukazująCYCh ur ok pr zedmieść . ' zaułków, k2.m ienie o nietypowej 3rch ;~e~,_
turze. daj ących ob:'az Lwo,va
ci niep owta_ zalnym klimac:e.
"Rysunki św.ndczą o n'e l.w)"kłym
talencie art)"Sty, kt óry
potrafi znal eźć i ukazać p !ę k
no arch:Łektury t ych terenów,
któr e ode grały t ak wielką ro lę w pol::'k iej ku [tu rze.
W otwar ciu wys tawy \v z;ę 
li udział czło n kow :e. łd clCi;J;.ic
go
Oddzialu
Towan.yshva
Pr.t;yj~ciuł Lwowa. C ie3zy-

W

s Ię
zwierza się WacIłebda,
wiceprezes towarzystwa - że wystawa ta
dotarła
do Kiek Wcześniej
obejrzeli ją mieszkańcy Wro-

my

' ław

Chl"Nia . Ze wz.ruszeniem spo na znajome ulice. kań1:'cn:c e, z:!byt ki architektury.

~~ :'\dam

*
~, Z pcwnOSCłI\

trudno było
l rod,.inmi ;~stem ? z pyt.aniem
t ym zwródłam się do au~o

[n,nu
nym

człon ka ch

włacłz

SocJaldemo-

na rogu Nowego Świ atu i Alej
dobr2.e się czują;
- Obliczamy, że nasza nowa
pari.ia bc;ctzie ll1i :. ła tu, w 'Warszawie, {;ol1zd sto cs5b na etatach. To zna ~zy, że bud yn ek
na Hozb, at nas Lie wchłonie.
Uwabmy poza t ym, że budynek Domu Pa rm po winien słu
żyć Lewicy. która jf' go budowę
finansowała. Już si ę wprowadziła

Altademi a

r~a -..:.l:

Społecz

nych - m ćw i p. Grzybowski 1
prostuje powszechne przekonanie. że lada dzień do stolćwlci
wprowadzi się McD;mald.
- To był p omysł. idea ... Nie
ukrywamy zresztą, że jest wielu Chętnych do wynajęcia pomieszcz eń w dawnym KC .
"I!
stolow;.c ą coś trzeba zrobi~. Nie ma · ch~tnych
na
oferowane
przez
Konsumy naleśniki a . 3299,
eskalopki a G999 c:.y nawet
ZUP'l - pejzankę za
980. Za
drogo. a wszyscy pracowni.:'y
dawnt>go KC podl,reślaj'l,
:że
finansowo wiedzie si:; im Ide psko (średnia za
ubiegły
rok
285 tysięcy).
Dlaczego . wiąc
tkwią w tY!ll gmachu?
- Ciężko się gdzieś załapać.
Sekretarkę poszukującą
pracy
pędzili wszyscy kadrowcy . po
ustaleniu jej poprzedniego mięj
sca zatrudnienia
musiała
zgubić dowód -mówią
ze
współczuciem ci, którzy zasŁali.
hikt, fak przez ostatnie
40 lat' nie zwraca uwagi
na metalową rzeźbę trzech
groźnie
wyglądających
facetów
w -,gumiakach, w"Ściekle
zaciskających ręce. W holu, na
parŁerze. - przy stołówce.

Le

I

BA lllłARA ZMlJEWSKA -

rozstawać

ra w~'stawy'.
~ Do K lelc

się

przyjec hałem

dwa lata temu i muszę przyznać, że z żalem opuszczałem
Lwów Miasto to ma nie pow':
tarzalny urok
Jestem PGlakiem, moi rodzice ptzyjecl1ali do Lwowa z Podola . Sami
poz(J5tali w tym m ieście, a ja
przy.j~hałem ·do · Polski Moja
żona

kraC ji K \'Ju.i t1~ e v"s~~~ E'go, któr'zy

*

je~t kjelczanką , i
idąc
znalazłem się

za głos em serca
tutaj.

'

Wracając d,o ],wowa, proco tworzy ten
niepow1arza.1ny
urOk
tego
miasta?

•

szę powiedzieć,

-

To co

starałem

się

wy_

razić w moich rysunkaeh .. A
więc: piękna architektura. bo-

gactwo zieleni i urokliwe po_
łożenie na wzniesieniach i pagórkach.
'
•
-

Jak ocenia pan Kielce?
Mniejsze od Lwowa, ale

odznączające

s ię

równięt

swoistym urokiem. Malowni_
czo położone. bogate w zielen
i po sia-dają<ce urokliWe uliczki, stare domy, które starara
się u-trwa.lać.

• Pana najbliższe plany'?
- Praca w InstyŁu.cie Pedagog icznym k ieleckiej 'WSP i
k on tynuacja . cyklu ' 'rysunk6\v
prezentu jących stare. zanika_
jące Kieke. Wolny czas sp~
d zam na wQdró'.vkach po ma:...
lyc!-i ulicZJkach. zaułkach i stara..'1l się je pr zenosie na kar_
ton. W <;tarcj zabudowie kamieniczek, portali. . wąskich
podwórek dostrzegam wiele ukrytego piękna
nie.powta_
rzalnego uroku;
Rozmawiała

DANUTA PAROL
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Zamiast rozwodu

I

r lUmnie

sie.~.

OCcie

Doświadczone żony wiedzą, że

klóinła

małżeństwie,

mala
w
to jak sól w zupie. Jeśli jest jej tyle, co trzeba - ' pnydaje
1I1l1aku. Jak jej za dużo - szkodzi lub jest nie do zniesienia.
Otóż wielu psychologów doradza malieństwom ... rozumne kłót
nie, w sytuacjach, kiedy między dwojgiem ludzi narastaJą- napięcia i jak się to potocznie określa - zaczyna się coś psuć.
ieda jednak z tym jak się
kłócić? Gdzie jest
sprzeczki. czy
małżeńskiej awantury, za którą pojawia się już tylko separacja, adwokat, rozprawy sądo
we, złośliwie życzliwi świadko
wie?
Amerykańscy psycholodzy mj·n. prof. Howa.rd Markman z
uniwersytetu w De nver ..:.... są
zdania, źe bardto 'ważna jest w
małżeńskich sprzeczkach postawa mężczyzn. Przeżywają oni
mocniej kłótnie i biorą je poważniej niż kobiety.
Dla nich
konsekwen cje sprzeczek są bardzo często nie do wymazania z
pamięci. Bierze się to zdaniem 4>wych psychologów - z
faktu, iż . mężczyźni od chłopię
cego wieku nawykli do stosowaDia jasnych reguł gry. Przywykli do respektowania umów
Już od czasu zabaw z rówieśni
kami. Nie są więc przyzwyczajeni . do starć żywiołowych. bez
żadnych prawideł i nieprzekraczalnych granic. Dlatego tak
ba.rdzo emocjonalnie przeżywają
małżeńskie
awantury łamiące
zasady, zaskakujące ich wyobrażenia
o pewnym porządku
sprzeczki czy kłótni. Reakcje
mężczyzn w takich sytuacjach
bywają żywiołowe i idące dalej nii by chcieli t<>go sami. Kobiety o tym nie wiedzą lub nie
pamiętają i stąd tak cz~sto rO"lpadają się malżeństwa, które w
zasadzie nie są wcale takie złe.
Wspomniany prof. Markman
ze swoimi wspólpracownikami
·przez 10 lat zbierał materiał a-

B tarozumnie
granica

nalizując
powody i przebieg
malżellskich sprzeczek 150 pal'.
Na tej podstawie sporządził kilka podstawowych rad dla mał

żonków. Nade wszystko trzeba
pamiętać, że spru'czka może być
~e swej
istoty korzystna dla
małżeństwa pomaga rozlat~o
wać gromadzące sic czasem mię
dzy dwojgiem ludzi napięcia.
Rozpoczynajac kłótnię (robią

. to

}:<:>hiety)
tr::reha
o k ilku podstawowych

częściej

pamięta.':

wy. Ustalcie jakiś termin realizacji wspólnych
postanowień.
Spróbujcie po krót'k im czasie 0cenić (spokojnie),
czy dotrzymujecie w"lajemnych postanowień i co ewentualnie
w tym
przesz.kad'La.
Po piq,te: jeśli rzeczywiście
cheecie, żeby wasz~ maliellstwo
bylo l~p&ze. żeby nie doszło do
jf'go rozpadu - starajcie się w
czasie sprzecT.ki nie myśleć l>
swoi,~h upokorzerJaroh i krzywdach, nie rozczul::jcie się nad
sobą.
Z całej siły spróbujcie
chłodno
i ze
zrln~lmieniem
przyjmł)wać
racje
paf"tocra.
Doln'ze ;icst przypominać sobie,
że jest to n a jez<1śr.iej n;!jbHższy
n:lln człowiek. Mimo wszystko.

Czy

ktoś

zaprosi mnie na

CAF-S.

zasadach!
Po pierwsze:
rozmawiajde
twarzą w ~warz tylko o jednej
sprawie, która jest p!'zedmiotem
sporu. Unikajcie
ro=erzc>.nia
sprzeczki na .,ws?ystko", co waszym zdaniem w 'zachowaniu
partnera nie jest w po;:ządku.
Po drugie: sta.rajcie się w
każdym
momencie sprzeczki
myśleć
o tym, jak się czuje
partn!.'r, jak odbiera wasze zarzuty i argumenty. Reagujcie
pozytywnie na każdy odruch
dobrej woli i ustępstwo. Pamię
tajcie o tym, jak trudno jest
zgodzić się z odmiennym poglą
dem drugiego człowieka nawet
na najdrobniejsze kwestie.
Po trzede: kontrolujcie p rzebieg sprzeczki. Jeśli p::zemienia
się ona w
b€.'Zładną
,.lawin~"
wyrzutów na wszystkie tematy
lepiej rOl,mowę przerwać. Zaproponować odłożenie sporu. Bę
dzie to czas na ostudzenie emociJ, na powrót rozsądku
u
obu partnerów.
Po czwarte: sia.r ajcie· się koń
czyć sprzeczkę
rodzajem umo-'

Czy będzi
w'o lniej si
starzeć?
Napisano już tyle alar
cych artykułów na temat
rzenia się w PQlsce, że
najwyższy uwzględnić w
obiektywnie oceny,
i wnioski, Okazję ku temu
je niewielka książeczka w
"Ma ter i ały
statystyczne
n·r 61" pt. ..Turystyka i
acja osób w starszym
Publikuje się w niej
specjalnego badania w
Centralnego Projlramu
Podstawowych. Wyniki są
prezentatywne dla około 90
cent ludz.i w wieku 60 i
lat, czyli O'koło 5 mln
oe wykazują, że
spacer wychodził w 1987
co pi ąty 60- i więcej -latek.
ka razy w tygodniu pr
piąty,
raz w tyg'Qdniu co

Psychozobawa

Czy

siąty.

Czy jest to dużo? Nie! W
nadzie, RFN lub NRD
t€'n jest wyższy, Czy w
70- lub 80-latków jest
to jest przyczyną, że śred n
niska? Także nie! Jak
kretnie wyka,zuje prof. d·r
lina Szwa-rc
średnia
mężczy-zny
w latach
wyn50sła
65,5 roku,
gdy w latach 1975-76ku, kobiet - oopowiedn·io
75,0 lat.
.

jesteś

ofensywny
i przedsiebiorczy?

Dzisi~jsze uasy to podobno czasy dla ludzi "z
przedsiębiorczych, być może
nawet agresywnych
Sprawdź, czy masz te eechy osobowości!

bigleDł", .

Nadumieralność mężczyzn

niekiedy.

Oto 15 pytań; na kaźde należy Odpowiedzieć "tak", ,;nie" lub
"nie wi~m". Odpowiedź "tak" oznaeza 2 punkty, "nie wfiml" l pkt., "nie" to • pkt. Podsumuj wyniki i zajrzyj do J:ozwią
zania.
..l} Czy uważasz, że sIać cię na lo, by kogoś otwarcie 2wal-

ezać?

2) Czy lubin strzelać z wiatró'wki na slrzelnicy?

3) Kiedy idzie C&Ś źle, ezy uważasz, że bardziej są za to odpowiedzialni inni, a nie ty?
'4 ) Czy lubisz nurkować podczas pływania?
5) Czy masz skł&nności do u:ówienia ludziom, co o nich są-o
dzisz?
.
8) Czy tupiesz nogą lub waltsz pi~ścią w stół, gdy się wściekasz?
7) Czy
li) Czy
9) Czy
10) Czy
11) Czy

dyskotekę?

miałeś kiedykolwiek (Iehotę kogoś naprawdę zabić?
jeśli ktoś (lię irytuje, mówisz mu to bez ogródek?
CZ(sto, świadomie lub nie, zagryzasz wargi?
czasami w złośei k r zyczysz lub klniesz?
.
złości d~, gdy powszechnie znane osoby Dłói\'ią r;łup-

siwa?
12) Czy myślisz, ze ,,,i(kszość przeciwników wojny to t(lhórze?
13) Czy lubisz oglądać boks· w telewizji?
14) Czy CZf.StO robisz usznYllliwe uwagi na temat ir.!_yeh hldzi?
15) Czy potrafisz pOdjąć esirą dyksusję "na zimno", IJe:z walenia pi(śeią w stół?
ROZ\\TIĄZANIE. Od 9 do 13 punktów - to ofensywność_ śred
nia, typowa dla wi~kszośei ludzi. Jeśli uzyskałeś wynik wyższy
- nie obawiasz się lfonJIittów personalnyc'h, lubisz walczyć o
swoje racje, nie ukrywasz swego złego hUMoru, sięgasz po o,tre arpmenty. Cndza agresja skłania cię do od.po\ticdzi 'ą
Slt.mąbronią. Powy:i:ej 22 -punktów: uwaga, bywasz brutalny i

masz zapewne skłonności Gadystyczne.
JrjJj uzyskałc~ wynik ponH:ej normy - jesteś czlowi~kicm
łagocłnym. wolisz przybie rać postawę obronną niż
atakować,
ccnisz sołłit> spOkój i brak konfliktów. jesteś miły ł zrównowa·
iony. Jeru os:ągnłeSZ wynik poniiej 5 pkt., IDO'.Le tO · "znaczali
pewną słabość psychiczną, "mimozowatość",
brak ripornośeł
iyeiowcj. A w ogóle - tr:okłuJ ten test jak. zabawę. Pelną i
wiarygodnlł. .pinię o twojej esobowści moie przeciei wydać
ł;,1łlo Jllll'ChoJeC, opi~rają(' się na (estaeh duio bardziej skompłłlfoW;HlYC'" j :ulaczllie dłuiazych.••

lrfile panie

wiosna idzie, nie

d~jmy się!

Na

zdjęciu:

jedna

z kapeluszowych proPo7.ycji "Mody Polskiej" na wiosnę '90.
CAF - I. Radkiewicz

Historia wielkiej kariery
ANTOFEL
urodził
się
przed 300 laty w Cliarellte, w okolicach Rochefort,
w czasach kiedy to Ludwik XIV
postanowił rozbudo wać
Rochefort i zrobić z niego tvielki port
wojenNY. Prolcincja zaś otrzymala zadanie odz iani a krÓlewskiej
mal·ynarki. Nieudane uniformy
odsyłano krawcom, którzy szybko wymyślili, jak wykroiĆ sukces z niepowodzenia. MateriaZ
był, ;:elówkł Zlllticzior.o w Anoou!eme, gdZie po produkCji papieru pozostawały resztki filCit. Efektem tego myślenia· stał
się "La Cltarelltaise", czyli ka-

P

peć.

Francja jest tu prawa.iwym
potentatem. Produkujc 25 mln
par rocznie, z czego 10 mln
eksportUje, nawet do henlIctycznej Japonii. W 1850 roku pantofle dostaly po raz 1.!..ierwszy
skórzane zelówki, tz od 1920 r.,
w wyniku modernizacji przemy!lu, rU$zyla J}Todukcja, masowa.
W trud1lych gospodarczo czasach podeszwy zaczęto produko-

http://sbc.wbp.kielce.pl

wać

ze starych opon samDr.hCJdowych.
Oczywiście przeżvwal tcż p:mtofel trudne czasy, zwłaszcza w
okresie rewolucji, kiedy to uznany zostal za atrybut wygodnictwa i próżni actwa. Nosili je(j-

zjawiskiem
typowo
Wynika przede ~",,,,,,·cl.l(im
stosunkowo dużej, jeżeH
wiedzieć rekordowej
nów na choroby serca.w
tej i piątej dekadzie
Także dużego w:z.rostu
toniozależnych
chorób
Oddechowego oraz ,.,'"nao.J".u
-.;atruć w drugiej i trzecie)
kadzie życia!
klych, "prominentnyeh".
sobie np. kupić kapcie' z
lami politycznych przeciW
Mitterranda i Chiracs.
mogą być zwróceni- do
twarzami lub odwróceni,
cuski pantofel - jak pisze
Spiegel" nie robi
różnicy m'illdzy lewicą Ił
cq. W USA francuskie
są sprzedawane wraz z

CICHOCHODY
nak pantofle najwi!:ksi z wielkich muzycy, filozofowi e.
Także dzisiaj, jak. dumnie pisze jrancuska prasa, huc.:nie
~wit:tująca
jubileusz pantofla,
francuskie kapcie noszą nawet
koronowane glowy - np. angielska rodzina królewska. Oczywiście nie są to żadne filcowe
laczki, lecz wspaniale, wygod.ne obuwie, które może być nawet zdobione podobizną wlaści
ciel/). Słynno firma "La. Grande Natioll" opr6cz wyrob6w seryjnych szczyci /lię bowiem- również produkcjq pantofli niezwy-

tami męskiej bielizny
lo bynajmniej aluzj a
toJtarza".
Pantofel, grzmią
media, należy do na.szej
cji i ma prawo cieszyć
leżnym mu prestiżem.
niezrozumiale jest, dla czegO
być

czymś

śmieszniejSZym

guma do aucia ezy kiszonO
pusta. Zupełnie nie n a
są glupie dOllJcipy " Figa
teraz cudZOZiemcy będą
statviać F r ancuz6w z
baskijskich, z oogietką
ł na górze ktzpci.

T

Tak strzela

Van

Sprau'Y i spra'w ki

Basłen!

Efektowny
-strzał
Marco
Van
Bastena
(tzw. przewrotka) w meczu
ligowym Cremonese - AC
Milan,
który
gospodarze nieoCiIlekiwanie
wygrali 1:0.

CAF -

EPA

'90

Wybryki pupilków
Dariuszek Cz-~lc!cr "dachowal" w kilka dni po oświad
czeni" ministra ob ronll narodowej, . że zo~ta1tie na pół roku ubrany w kam(l;.ze wojskowe. Andrzejek Golota.
na
własną rękę stoczył walkę z
pomnikiem "rozpasanego kapitalizmu", jakim jest w Polsce luksusowy hotel ,,1I·farriott". ,
Wszystko to odbylo się niem/ll
w tvm samym czasie. Odium
spadło na. Centralny Wojskowy Klub Sportowy, jakNn jest
Legia Warszawd. P ulkownicy
z Łazienkowskiej znOWlt poniem przykrą porażkę w pracy wychowawczej ze sportowcami.~

Austria ~ to ' nie jest wunderteam
Egipejanie potuldowali poważniej austriackieh piłkarzy niż
Kon~roloJ mecz dwóch ucusłn ików finałów rpiłkars
mistrzostw świata Italia-OO nie WyWołał jedna.k nad Niwiększ~go zainteresowania. Na trybunach National Staktóre mog~ pomjeści~ 120.000 widzów, zgromad7lilo się
okolo 20.000. Ci, którzy nie przyszli, mogą być za~Iecz Egipt Auslrh zamienił się w bezładol\ koi skompromitował obydwu uczestników finałów misświata.

ustriacy. o których bę
dzie dzisiaj mowa, wystąpili bez swojego najpiłkarza, napastnika
Polstera,
którego
klub Sevilla nie
towarzyskie mecze
twowe. N ic dziwbez Polstera, to
mało groźna dla ry~
mistrzostwach hiszligi strzelił on już 24
i i walczy z Sanchezem
tyl uł króla strzelców.
Zna ny z ciętych wypowiei krytyki bez niedomówień
r Max Mf:rkel. który jest
i eż komentatorem wielu
ników w RFN i. Austrii,
ł po meczu, że Egipdobrze zbudowani, nie-,
"L",V"'''" technicznie. nie
pojęCia o takt yiby lepiej, gdyby podomu i zaoozczędzi
zaje na udział
w

A

misŁrz-ostw

świata.

Merkcla, Austriacy
ący w grupie I wraz
. Czechof;łowacją
zajmą d opiero trzecie
odpadną z konkuetapie
rozgrywek

"... " ..... _-,-

aszYm zdaniem,
blama ż
z Egiptem nie przejeszcze o braku szans
i, bo pnecież Czechosja także nie jest w ielpotęgą
w piłce nożnej.
ria
zakwalifikowała się
finałów zajmując w swogrU'pie drugie mi jsce za
Radzieck:m. UzJ'sa następujpące
rezultąty
SWO jej grapie: z ZSRR 1:1
0:2, z TurCją 3:2 l 0:0, z Is2:1 i 0:0 oraz z NRD
1:1. W
meczu z NRD
ł
wspomniany
już
Polster, który ?:doby!
tkie trzy b ram k i. M{) ż
.W:ęc zaryzykować opinię.
len1u Au striacy z2.wdz'ę

)<1 Wsz~"tko.

renerem
nmrazentacjt
tri: je-;t byty intern:::cjo" Jo"er Hicker IJerger. Dwa
.,_~ .t;liW, gdy obejmował sta' .•/ Sl~(),
byl ostro krytyko""'y pn_z prD. ". natomiast
<

.1

ostatnio został uznany
za
sportowca roku w plebiscycie
pisma "Sport-Magazin". Hickersberger
jest człowlek:em
bardzo skromnym i twierdzi,
że zakwalifikowan ie
się reprezentacji
Austrii
byłoby
niemożliwe bez
koleżeńskiej
pomocy Ernsta Happela, który jest trenerem FC Tirol.
Happel cieszy się wielk~m zaufaniem piłkarzy i we Wl-oszech, jako urlopowIcz, zgo- .
dził s;ę pomagać H ickersbergerowi swoimi uwagami, zrezygnoV':ał
na tomiast z proponowanej mu funkcji a"ys tenta pierwszego trenera .
,.AustriacH ickersberger:
cy p ilkarze n ie są zbyt pracow:ci. Stale muszę tlumacl.Y·\
że trening to praca i tylko
praca. Trudno im przychodzi
zrozumien ie
tej n ieskompEkowanej prawdy. W kraju "ą
tylko cztery w pełni zawodoWe kluby, w któtych praca
prowadzona
jest planowo i
konsekwentnie. Gdzie indziej
panuje mllleJsza ' dyscyplina
i treningi są mato atrakc~'j
ne. Dlatego nasza liga mus;
być zmniejszona
z 12 do 10
kiubów. Wtedy z zauawy zootaliby wyłączeni ci pitkarze,
którzy już dawno powinni so-

bie dać spokój z, grą o ligowe
punkty" ...
Skład reprezentacji Austrii
jest już z grubsza ust;łlony:
Klaus
Lidenberger (32)bramkarz; Ernst Eigner (23),
Robert Peci (2-1), Anton PfeHer (24), Peter Artner (23) formacje obronne;
Christian
Keglevits (29), Manfred Zsak
(25), Manfred Linzmaier (27),
Alfred Hoertnagl (23} - Hnia środkowa; Andreas Ogris
(25) i Ant<Jn Polster (25) napas tnicy.
Jest to dość wlidny ze~pół,
który będzie
miał
jednak
znaczne trudności z nawiąza
niem do tradycji sławnego
wunderteamu z lat trzydziestych naszego stulecia, w których
elegancją,
płynnośc ią
gry. pomysłowościq i wspaniałą

techniką
piłkarzy

wszystkich

osobistą

zachwy-

cał całą Europę.

Piłkarze Aus trii w finałach
mistrzostw świata wezmą udz i ał po raz siódmy: w roku
1934 4 miejsce, w 1938 Austria
zakwalif ikowała się
do finałów, ale anschluss
z N iemcami uniemożliwił jej
start i oddała punkty walkowerem,
1954 3 miejsce,
1958 - udział w
finałach,
1978 - awans do św:erćfina
łów, 1983 awans do ćw ierć 
finałów.

Austria ma 83.849 kilometrów kwa<iratowych powierzchni i 7,8 mln mieszkańców. Pił
ką kieruje Oesterreichi,cher
Fussbal-Bun-d,
założony
w
roku 1904 z siedzibą w W iedniu.
(J.Z.)

Sportowcy, ci wybitniejsi, są
pubLicznymi. Ich
zachowanie i postawa w ży
ciu bywa wzorcem dLa ml-odzieży. Złym
lub dobrym ...
Szczególnie ci z klubów wojskowych i milicyjnych. Ludzie

osobistościami

często mówią:

"Jeśli

nawet

nii fischer !

Przym ierzał
się Kasparow
do tego już od dłuższego czasu: pobić
wspaniały rekord
ran ikngowy Roberta Fischera - 2'i95! Nie udało się w
Pucharze Świata - udało si<:
na turnieju w T ilburgu! Gro-

dzialaczy,

obchodzić

opinię

pubticZftCł.

Trud'lto jednak przymykać (jczy na fakt. że czołowy pięś
ciarz demoluje uTzqdzenia l(Jkali, bije ludzi, l ek ceW!I źY
slużby porządkowe

i

popełnia

inne czyny podlegające ocenie
wg paragrafów kodeksu karnego.
piłkarz, który publicznie

skca-

oś wiadczenie, że nie wetmie kieliszka. do ręki, a na

da

drugi dzien pijany jalc bela
bierze' udział ~ wypadku samochodowym. Obojętne,
że
nie on prowadził. Dal przecież
miejsce przy kierownicy i kluCZyki innemu pij!~sowi, czym
potwierdzil op inię, że jest czło
wiekiem nieodpowiedzialnym.
CZ'/ikier i Golota, międzll innymi, to o woce takiej karygodnej metody WYCh owawcze j.
Jak można ocenić postawę 0piekl,l1lów i trenerów- Goloty,
którzy przedstawicielom prasy
OŚWiadczają, że nic
im nie
wiadomo o "zadymie", jakq urządził w Warszawie, bo
on
się jeszcze do kllLbu nie zglosil i nie mają z r;)m k:)ll~ tktu! Czy nikt nie wie, gdzie
Golota mieszka; jaki ma numer telefonu, gdzie przebywa?!
Cala Warszawa huczała, tylko
na Łazienkowskiej była idylla i cisza. I to jest najbardzie;
przerażające...

(8.

Z.,

Na wesoło

miąc całą
czołówkę św iato 
wą (bez Ka sparowa, nie gra!!)

- 12 p. z 14 partii, tylko 4
remisy, Kasparow wyśrubował
swój ranking na 2800 punktów! Wygrał wszystkie partie
białymi ,
drugiego na mecie
- Korcznoja wyprzedził
o
3,5 p,! Nic mistrzowi nie ujmując, dodajmy jednak,
że
rank ingi także podlegają zjawisku inIlacji! Dziś zawodników powyżej 2600 mamy ponad dwudziestu, w czasach
Bobiego było
ich raptem
sześciu ...

Przed pierwszvOl gwizdkiem...
Za cztery mie -ią ce w Mediolanie repre zenta<:je Argentyny i Kamerunu zainaugurują finały Italia '90. Tymczasem im bliżej
mis trzost.w, tym rodzi się coraz więcej
problemów. O s tatn:o wła-dze ~ego ponad 'póltoramilionowego miasta podJęły deCYZję o
oo'raniczen :u ruchu samochodów ciężarowych ,
o~obowych oraz transportu miejskiego (to w
niedziele), mając na w zglę dzie podnie ~ ienie ...
!<topn ia c zystośc i. powietrza. ~o. c~ż, sportowcy pow'nn; mieć czym odaycnac .
Natomia,t władze miasta odetchną chyb:.
dopiero po Mundialu. Mediola,! oprócz bogat"ch
trad"cji sportowych (m.m. za sp r awą
J
AC l\'iitan i J Intc:,u) ma ró~\:nie~ rnn.ie.j ~hlub
ne. DotYCZi.1 one zachov/Jl1l:l Się k!blc~w na
st::ldionach i pOZ:l nimi. Aby Zi.lpewn,c Sp?kojnr przebie.; turni -in fmało;v;go ~3rha
Socjali51.y!:zna Me-JlOI:mu zwrOCld. S'J:; do

Nie jestem zwolennikiem
zasady, że wydarzenia z życia
osobistego, nie zwiqzanego ~e
sportem, p,owinny szczególnie

Nie może wzbudzać zaufania

Warszawski klub w ojskowy
nie ma szczęścia w naborze
gwiazcl i gwiazdeczek z róż
nych stron kraju. Zawsze któraś z nich splata figla, po którym na lamach prasy hulają
publicyści i felietoniści różnej
maści. Są
przeważnie
tacy,
którym istotnie zależy na czystości i moralności ruchu sportowego. Dla wielu jest złe zachowanie sportowców smacz·
nym kąskiem. którym można
się pożywić przez dłuższy czas.

Więcej

Legia ' lub G wardia nie mogą sobie dać rady ze swoimi
pupilami, to czego żqdać
o ,j
klubów cywiLnych?!"

pilkarzy i

kibiców z apelem o

współdziałanie
w krzewienlu sportowych
idea-łów i umacnianiu przyjaźni narodów

SPlf.PRZVL/$NV PItII_
WBlVSrKt!L. RLE ZO$TIIW-

lfIł co!; NlŁco.i DOSI'IE-

PRZENIIł N/łST{I'COH-

j

podczas Italia '90.
W szy:;cy jednak drżą na samą myśl o tym,
jak ideały współzawodnictwa sportowego
wcielać będą w życie kibice z Albionu czy
Holandii. ,Brytyjskie i holender~kie biu,ra
rezerwacji biletów donoszą, iż na Satdynię
wybiera się aż 15 tys. kibiców z Irlandii,
9 tys . z Anglii i 8 tys. z Holandii. Spośród
nich najwyżej ,.notowani" są kibke angielscy,
z k tóryc h - zdaniem przeds.tawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych co najmniej co piętnasty to ch ulig:m.
'
Niestety, w sporci je. t dziś tyle agresji,
chyba n ajbezpiecZl1ie j je~t przed telewizorem.
(P.K.)

nys. Irena &rs)ca
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(Korespondencja z Nowego Jorku)

Amerykanie gremia,)nie uciekają z .,,,iełkiego miasta na p!:'zcdmieścia. Kochają tei te swoje domowe oazy, upiększają je, pielęgnują i remllntują. Po pO~'r()cie z pracy każdy pa·n d!.lmu nim
zje kolacje i zasiądzie przed telewizorem, !}rzystl"zyie trawnik
przed domem, tzy dokona dfl;bnych reperacji w ;;:a·ażu.
pani domu? Pa.ni, jak każ
da kobieta p:acująca, ma
dwa etaty. S'prząt'a codziennie,
tyle że niewielką część,
mieszkania, ale dziE;iki temu nie
zna polskiego pojęcia "generalne porządki".
Każdy tydziell
jest zaplanowany - w poniedziałek np. zmywa się podłogi
i czyści dywany, wc wtorki myje łazienkę i lustra,
w środę
meble i fotele, w czwartki drzwi
i klamki, w piątki okna
iip.
Czynności
porządkowe nie zabierają pani domu więcej c.zasu
jak · jedną wieczorną godzinę.
Sprzątanie mieszkania to Ilawyik
i przyzwyczajenie. Byłem w niejednym am~rykańskim domu i
prawie w każdym widziałem
jak rozmawiając z dGmownikami, ezy zerkając na telewizję,
jednocześnie spryskuje mebel czy
fotel odpowiednim płynem
w
sprayu, wycierając go natychmiast do sucha gąbką. Każda
plamka na lustrze czy szybie
zGstaje zauważona. Jedno przyciśnięcie i szyba już lśni.

A

Podobnie zmywa się podłogi,
które najczęściej pokryte są tworzywem imitującym posadzkę.
Do podłóg używa się silnie pieniącego się płynu, który przetarty gąbką szybko schnie, nadając jednocześnie połysk. ZbG'due są tu wszelkie szczotki i frolcrki.
Po zakupy pani domu wybiera się do s\';ojego znajomego i
lubianego skle~u samochodem.
Nieraz taki \vybrany sklep z:1ajduje się bardzo daleko od miejsca zamieszkania,
ale amerykaliskiej
kobiecie nawet na
myśl nie przyjd7.ie pl"7~~leSC siG
gdzieś

bliżej.

IN .,jej"'

sk~ep!e

jest masło o 5 centów
tatisze
niż gdzie indziej, może też dostać premię w postaci plastykowego pojellJ:liczl:a czy salaterki za stale kupowa:1ie jednego
gatunku kakao, herbaty, papieru toaletowego, proszku do prania itp. Bardzo często pani domu robi zakupy po wyjściu z
pracy, a więc w późnych godzinach wieczornych lub też w niedzielę. W całym sta!lie
Nowy
Jork i w city sk.1epy spoj.ywcze
Gtwarte są przez okrągły
t ydzięń. Biznesmeni
nGwojorscy
zbijają na tych handlowych
niedzielach majątki i są obieklem za.wiści sklep~karzy z innych
okręgów sta;!owych, gdzie twarde prawa lokalne nie pozwalają handlować w dni ś\viątecz
ue.
Zajtzyjmy do to by z zakupami przcdętnej
amerykańskiej
kobiety. Co nakzęściej i najChętniej kupuje? Mrożonki, mrożonki i jeszcze
raz mrożonki.
Zamrożone w celofanie jest zarówno mięso jak i jarzyny, zupy, kremy, śmidanki.
Nawet
świeże pl'odukty
kupione
w

supermarkecie J\n1~ryka'1k1. n:ltychmi::>..st po pswrocie do do,mu wkłada do plastykowych pojemników i zamraża w chbd-.
niczej szafie.
Przechowywa,ne
w ten sposób środki żyw;1Gścio
we nic nic tracą na swojej świe
żc'ści, wyglądzie i kolorze. D~ięki
tej gremialnie stesoWa!1ej 7asaozie zamrażania,
można robić
z:lkupy raz na tydzień.

Kobieta amerykal'ls,',a przy ~o
towaniu stara się zużywać jak
najmniej tłuszczu i węglowoda
nów. Obce są jej wBze!kie kluski, pyzy. ziemnia.ki,
sma,ż:me
placki, "zasmażki" z mąki, zaprawki ze śmietaną itp. Przeważnie piecze wszystko w piecu, a nie gotuje na kuchni. Na
ruszcie lub na blasze wyłożo
nej srebrną folią bez odrGbiny
tłuszczu, piecze mięso i d'rób,
praży kukurydzę.

smaży rybę,

w torop
wala sobi8 na
lul)
Jiptona
krake.rsy.

na

Tak zwane
party"
czyli
przyjęcie dla p;~yjaciói i znajomYCh pani domu 'Jrzą.dza rzadko i niechęt:Jie. Nie ma na to
zbyt wiele czasu w tygodniu, a
podczas weekendu woli wyjechać z rodziną na powietrze niż

~le ...

Dziś wiadomo, że nie bGdzie
w stanie tego uczynić.
Jak widać, kol1Jk.urencja w

przyjmować gości. Jeśli już się
na to zdecydowała, nie przejmuje się zbytnio nawałem ro-

Po wizycie gOSCl pani domu
nawet nieco czerstwy chleb odnie załamuje rąk z rGzpacz)' nad
świeża w gorącym piecu.
stertą brudnych
naczyl'l.
Bo
jeśli było to "party" przyjacielPodstawowym posiŁ'-':iem w askie, to wszyscy Obsługiwali się
merykańSkiej rodzinie jest "sup- . . sami nakładając
pot rawy na
per", czyli kolacja, kiedy
te
tektu~owe talerze, które po u-

·0

czasy, kiedy amerykańska tiiI"ma Ford na.świa.towyeh. Minęły też czasy, gdy amesamochodowy dyktował warunki na rynku
l\'Iinęły tcż lata, kiedy był panem na własnym rynUSA dominują samllchody firm japOlIskich, a fire usiłują się im przeciwstawić. Konkurencyjelldał rzucić na rynek również w D<ljbliźszych la-

neski
chrupkie

boty. Nie k'.lsi si:; na specjal'ne
przyrządzanie
jakicM - domowych specjabw. Nie piecze ciast,
nie przyrząd'za kanapek ani sałat::k. Otwi era tylko puszki
i
podgrzewa co trzeba w pi'?cu.
Z trunkami też nie ma p roblemu.
Nikt na ame,ryka1'!,-.kich
,.party" nie upija się alkoholem,
bo podaje się go w postaci koktajlu i w niewi.elkich ilościach.
Za to w dużych kielichach
i
szklankach.
Alkohol jest mieszany z .,tonic water", wodą sodową, sokiem, winem, rozmaitymi zaprawami koktajlowymi dodającymi trunkowi aromatu
i
smaku. Takieg<l "drin~a" można
pić przez cały wieczór i ni-e byc
pijanym.

BRR!!

należą

filiża:1kę

pcl:z::myśle

motoryżacyjnym

jest coraz o&trzejsza i to tym
ostrLejsza,
im ostr.zejsze są
pr7cpisy zmierzająl:!e do maksymaJ.:"lego c.g.ramkzel!1ia za,truże

ją być

Goło,

nie\vesoło
odpowiada tre.ści,
ale nie oczekiwaniom. Poczuje
się boV(iem nabra.ny ten koneser obrazów, który, zwabiony
historią ich powstania, uda się
na wyst.aVl~Lac i!raelskiej mala':ld Orny Barnci, sądząc, że to,
co powstało w burdelu, musi
być mocną rzeczą.' Mala:' ka bowiem zajmowaJa się
głównie
twarzami pe.::lsjo!lariuszek i ich
przerwami w pracy, zmarszczkami, wałkami tłuszczu, ro,zmazanym makijal.Cl1.1.

go~·,~n
r:\li2;h~cki

NiC'tla \\'uo

sza wie
wielki

w

japońskie.
w połowie

Grupa wj'birtnych demografów
w siedzibie
ONZ
opublikowała r2Jport stwierdzający, że nOY.'a "bolnba" grozi w
niedalekiej perspektywIe zniszcz:micm
życia
ludzkiego na
świet'ie. Tą bo'nloą j2st nadmierny przyrost naturalry. Zdaniem wspomn:a:lych naukowców,
już nie groźba świa:'owego konfliktu abm:Jwego, a zagłada śro
dowiska naturalnego plus nadmi~rny p:'zyr{)st naturalny,
to
naj wię.ksze klęski, ja};:ie mogą
spotkać człowieka
w najbliż
szych pokole:1iach.
wszyscy sp:.>tyk o ją
się
przy
życiu po Pl"ostu wY:'zucali
do
Według o~e,n demografów. w
wspó1nym stole. Śniadanie każ
knsza na śmieci.
ciągu najbliższych 23 lat luddy je jak chce i co chce. Częs
Dziecko w domu
amerykatiność może się p:Jdwoić i osiąg
to jest to tylko szk!aoka ml2ka
skim od najmłoctszych lat przynąć ponad 10 miliardów
istot
i tosty z dżemem, czasami jezwyczajone jest do samodzielludzkich. Przyczyna tkwi w ...
dynie filiżanka mocnej herbaty
ności 'i radzenia sobie samemu
bezmYŚlności
władz w wicIu
z mlekiem czy kawy. Lunch _
w kłopotach. Samo przygotowupaóstwach, nie tylko tzw. Trzeposiłek popołudniowy
rodzice
je się do snu i samo kładzie do
ciego
Swiata.
Otóż
w 1939 roku
jedzą w mieście, podczas przerłói.ka. Nie jest też przymuszarządy aż 72 państw '1fOpagowawy w pracy, zaś dzieci w
ne do jedzenia i popołudniowe
ły
politykę
maksymalnego
szkole. Zwykle są to ]-/:imbu:geIgo spania. Im starsze. tym mniej
zwiększania liczby urodzin, przy
ry, "fish and chips" (ryba z
zwraca się uwagę na jEgO uczym serwowały rodzącym matfrytkami) lub frytki. Za to d.o- .... branie.
kom wiele przywilejów, w tym
mowa 'kolacja jest nie tylko obTek~t i zdjęCia
maksymalne urlopy macierzyń
fita, ale familijnie celebrowa,na.
WOJCIECH SŁOMKA
skie dla kobiet
pracujących.
Posiłek
składa się z go:'ącego
dania mięsnego z jarzynami lub
ryżem i obowiązkowo
zieloną
sałatą· Ka ogół na kOlację nie
jada się chleba i nie pije herbaty. Owoce i rozmalte soki do------~~~~~=.~~*~w.aQ.x~_
pełniają całości me:m. Dopiero
Prześmiewców spies7C: uprzepóźnym wieczorem zg;Yi11adzodzić, iż nie zamierzam dworo- CZt' j blony jt'st malo skomplikona przy telewizorze r0:izina pozwać z rozpustnych świętoszek. \o\,any, a wyspecjali70wali sil; w
PI,zcmiany ohyctajDwoSici w e- nim lekarze, of~zywiście francusuropejSkim krę~u ku:\u.·owym cy. l aczkolwiek zdają sobie
spowodowdy, iż Ź"·.łi!ł>m kom- sl>rawę z absllrdalno~ci "ceroplcI,sów może być \'aczej zbyt \\ania cnaty", jak ewą czynność
okref,lają w ~)cdyeznym żaI'godługie zachowanie dz)"w~ctw"
niż je;ro brak. "lo, mo·;'e }l\l7a
Sycylią i połudnLln Wło~h. ł\ie
zmienia (o faktu, ii np. w krajach arallskich - AI~.~r{i, Maroku i Li banie, a tak;'c lrm.ie
po islamskiej rcwolueji Cholmeiniego, utrata cnoty przcd ślu
bem grozi tr.tgiczn:;-mi konsekwencjami i mllźc być 'źródle'm
praWdziwych dramatów. Prze- nic, ulegają natarczywym proś
ważająca część
muzuhnańskich bom dziewczyn, które po kilku
narzeczonych bezwzględnie żąda lata{'h np. studiów w Paryżu i
zac howania
przez oblubienict: intymnych kontakt:lch z mt:zdziewictwa. Strażnikami "czys- ('zyznami, pragną powrócić na
tości" rórek są także ojcowie z łono rodziny i do ocz ekującyeh
obawy okrycia hańbą i niesławą nal'zeczonyeh w stanie nic narodziny. Matki są już znacznie ruszonym.
bardziej liberalne.
Z techniezncgo punktu widz".
I"lL"rv:,'sz{\.go
zabif"gu
r('kGnnia zabieg przywl.'óccnia dzicwi- struk:,ji dzicwit'ZGśd dokanano

Ci10ta z odzysku

Chcialyśmy
przez użą
dlenie
strzykawką
zemścić
się na tych babach, że nwją
wszystko i żyją w dobrobycie,
poc/czas gdy my tułamy się
po ulicach...
zeznała jedna
z dziewczyn.

Najwięlisza

rzeczna

rynek 14 od-

w

ilości

7~·._t'~wa

d:zów od bt 3 dll
znakomikt, było na

trzeć.

A.

atomowa

Tymczasem przed 15 laty ty
rządy nielicznych państw, ,.ołI. . .~en:2'.
czywiscie zagrożonych
ciem
naturalnym,
."'U".l'WI.
przywileje dca mdzą

być
zbuw prowin-

wyspa
Mało kto wie, że .największa
rzeczna wys'pa świata leźy
w
Brazylii, w olhrzymiej delcie Amazonki, a jej powierzchnia nadal siC; powiększa. Wys.pa Marajo ma obecnie 27 km długoś
ci i 182 km szerokości. Jej powierzchnia wynosi 48 tys. km
kw. Jest ona 2 razy większa od
Sardynii na Morzu Śródziem
nym. Większa jest od powierz~h
ni Danii (43 tys. km kw.), Jak
też
od Holandii i Szwajcarii.
Marajo jest 1,5 raza większa od
Belgii oraz 1,6 raza większa od
Albanii.

lVlarajo. powstała na skutek
na:lOszellla przez Amazonkę 01b:'zymich ilości l?iasku. i mu!u
w ciągu tysiącleCI . Obhcza Slę,
że przy ujściu do Atl~ntyku Ą
mazonka na:lOsi rO{!Zllle o..l{. nl1liarda ton piasku i mułu. Nic'
wic;c dziwnego, że przed w'yspą :\hrajo dno Atlantyku
Jest

świata
płytsze o ok. 10 mdrów na 00ległość aż 175 km w głąb Gceanu.
Poza Marajo, w delcie Amazonki znajduje się jeszcze kilkaset wysp i wysepek otoczonych 11 tys. odgałęzień tej najpotężniejszej rzeki świata. Sama Marajo
leży w rękawa<!h
Wielkiej i Południowej Amazonki oraz rzek Para i Tocancius.
IN tych Odgałęzieniach i ręka
wach zbiegających się rzek są
szlaki wodne o głębokości 10--20
metrów, co pozwala na wpływa
nie nawet dużych statków morskich.
Wyspę zamieszkuje
obecnie
ponad 300 tys. osób, z czego 54
proc. pracuje zawodowo. Głów
ne zajęcia, to hodowla
bydła,
rolnictwo i rybołóstwo. 03tatnio
zaczyna rozwijać się też turystyka. Na wyspie poza kilkuset
wsiami, znajduje się 10 niewielkich miasteczek.

Gwiazda
kronik towarzyskich
PiDS~'171.;r:rka

nad

lrzeba n'produkuwać dzic\~'id
po porodzic. lUlode ArabkI,.
rylU nie udało się przerwac ,
ży, przybywają
howiL'nł
pa.
jemnic do Francji, tu rod:!ą,
po zahipgu powracaj~ do
aby po<ilubić
przez rodzinę
Spra wy otoczcne sa
dyskreC'ją, totf'Ż
na
skim

paryskim

QZiClrIU"D

o nbkitn,

"męs

kim" glosie; prezenter/ea stalej
azdycji ,.Ars Amallde" we u'losklej 1'1', pOŚWięconej sprawom
seksu (ro:mawia oz zaproszonymi gośćmi w lói1c~~!); au~ork~
cy/clic:nych audYCJI radiowych,
utalentowana malarka,
wystawiajqca w Bernie, Berlin!e, 1'0Ido i LondY1lie; d.luiJ.~letma mu~a eaeria i przYJaclO!/w Salva'ddra }IDoli...
Dość tak wszechstronnej dzialalności. i tak bogatych zainteresou'an, ab!, UZ~
nać Amandę Le~T !J.wwz.dą.
Doda jmy, te moze racz~J gWlQ~:
dą kronik
towarzyskt;:h,
nlz
I"zec:ywistych wydaJ'zen artystycznych, ale zawsze ...
42-1etrlia
obecnie. Amand~,
przed dwoma laty mw/a pot?az'w wypadek samochodowy I ~
tego czasu, jak mówi.. prowa~z~
.. inne tycie": nie udZiela s/(~. JUZ
tak intensywnie, dostrz~ga znne
wartości poza blyszcze.nlem
.w
salonowych llustrowaI,'j'o'l'kach
,..
~.
Już tak me
nycl! maga .. ynow.
.
l .
odró' uje już tal: me sza eje.
~Iies.::l(a t~ Lon~ynie i we Francji, w Pi·owanSJl.

w Paryzu w 1973 r.
wy Towarzystwa
ROdziny, do którego
o pomoe zrozpaC.ZOltla,
Algierka. Z czasem
rurgów wykonują('ych
cje znacznie wzrcsła. C~~Y
leżą od stopnia
trudnoscJ.
bywają bo\viem wbrew __,.n"",.
prostodc
różne.
jeśli nie wystarcza M""",.,-aruc,

UNIA-PUESS

o

Endecy mają swoje plany ...

(60)

Jeszcze mn,'e)5Ze zaufon.:e do rządu prez.entuje Stanisł<lw Jasiukov,ticz ze Stronn ictwa Narodowego. "Kwadrat" - bo pod tym
kryptonimem występuje SN - bierze udział w pracach Porityczne.
go Komitetu Porozumiewawczego, ale stale podkreślojąc swoją
ostrożność przy podejmowaniu decyzji lub w ogóle wsilrzymując s-i ę
od glo>u w wielu, nawet istotnych, sprawach.
- Pro.3zę przekazoć zarówno prezesowi Bie!eck:emu jak i generołov;,i S iko rskiem u stanowisko naszego slronnictwa _ tymi samymi
słowami - domaga s ię Josiukowicz. - Rząd ma rob; ć wszystko, ale
tyl'ko to, co jest konieczne do wygrania wojny, wygronia pokoJu
czy wreszcie ustalenia granic RzC{:zypospolitej.
- Tak powiem!

lat

liliputów i kl-,>w;l:.da w
..rocznej.
k:maniu e;::erech szi,' o;!'Y·~ :.'I••- -_ _ _ _ _ __

CAF -

il1aturalne-

AIDS ...

57'

tego" samocho-

n~jmni~!s:J:yrh
świata . jak rck<',m: ,
zespół phkaty;
cją były wy:;;t~py A'''o<•. ",.,,,,,,

klownów.

środowis'k a

W bogatej dzielnicy Nowego Jorku grasowaŁ gang, zło
żony
z piętnastu młodych
dziewczqt ze slumsów, które
atakowały bogate, w każdym
razie bogato ubrane kobiety
nie, żeby zrabować im
futra czy biżnterię, lecz z
chęci urojonej zemsty! Agresorki UZbrojone byly w strzy kawki z zarazkami choroby

ie zagwarail1to"{1l 11'

Kolejna "bolllba
pracujących

\\:an,ia
go.

, czyLi tylko w
stooniu zatruwa~'ydaje się, capolożyły na 10ktorzy Forda

ale

Zapowiedż

no-

"abso-

5TE7T7ZW' ___

Ojciec byl Anglikiem, mat!ca.
- TOd~iny rosyjsko-mongolskieJ
~si"'ll~j we Francji Amanda uro(i~ila się w Hongk.onąu, ma
b watclstwo angielskie 1 frano y.
. st oczywiście tiWUJę:
clts/oe. Je
! k' niemiecki
~
- a (pll'S w os l,
'
<.yc<n
, 'wie /'osmopoTosyjśki). p./"ll;.waTl
•
lityczna gww<da.
Z alvadorem Da/im spotka la
S
•
1965 jako 18-letma
sir: l~ rOKlt__ eblwala z "11im blimode"w. P'': . Y lat Byl dla niej,
/-0 dwadzlesclQ
.
s,
..
jcem duchowym,
jak mowl.. o /'ochank iem. Jellall~:ycle2J7 I nie byla zazdrosgo ~ona. ,a ~dróżowala. Amanna, często p. w koiICU z mada rozstal~ ~Iębl l
tyranem" i
lar:::c m . g:..yz .'1."
prawI! clo
odmawi,,! kolJlI!Cll! (/'(1;: że dob-

http://sbc.wbp.kielce.pl

ntalOlcania·', tHi.'a:::: ) ~:

----

rym malar:::em mufe być tylko
m<:~'c:yzna .

Od dwunastu lat śpielca, bę
dąc na estradzie instrygującym,
efel,townym blondwlosym zjawiskiem, choć umiejętności czysto
wokalIle poddawane są częs to w
wątpliwość. Nagrała 8 albtllnów
po angielsl~u.
Ostatnio wyszła
jej plyta ,,33"
po francusku,
ka:::da z piosenek
poświęcona
jest spotkaniu erotycznemu z
mężc.:yznq.

"Kiedy kocham, jestem zazdrosna i wymagam wyłączności.
Zycie zawodowe,
jakle uprawiam, nie by/obu do pogodzenia
z rodzinnym. Jeśli któregoś dnia
pomyślę o ognisku domowym,
będzie za późno" - mówi Lear.

...:. Wysiłki na rzecz konsolirdacji społecz.eństwa rrie będą pełne,
jeś!.i nad al obowiązywać będozJe podział pomiędzy endecją w kra.
ju, a jej zagraniczną reprezentacją. Stronn ictwo nad Wisłą i w
londynie stonowi jedność. Musi o tym wiedzieć i musi to zrozumieć

generał Sikorski. .. A jeśli chodzi o Delegaturę i PKP - tu Jasiukawie z wstrzymuje na chwHę glos, jakby się lOstanawios/ nad oce.
ną i slowami, które ma wypowiedz.ieć - to jesteśmy rozczarowani.
Dopuszczono do wyłącznej eksploataCji tych organów przez ludowców albo przez ludzi służących Stronnictwu ludowemu.

W parę dni po tej rozmowie poinformowano o wyjeźd.zie "Witolda" do Londynu. Zo~ia Kossak·Szczucka kieruje emisariusza do
wsp ółdziałającego z n iq w pracach FOP jej dobrego znajomego _
Jerzego Iłłokowicza. Należy on do dZiałaczy endeckich, którzy prze.
oiwni są współpracy stronnictwa z Komendą Główną Armii Krojowej
i podporządkowaniu się tworzonych od lat oddziałów Narodowej
Organizacji Wojskowej Komendantowi Sil Zbrojnych w Kroju. Z
czasem lłłakowicz znajdzie się w składzie Tymczasowej Narodowej
Rady Politycznej, nadrzędnej wobec Narodowych Sił Zbrojnych "'),
ale we wrześniu 1942 roku nie kryje przed emisariuszem planóN i
zamierzeń grupy działaczy endeckich, podobnie jak on myślących.
- Oddziały Narodowych
Armii Krajowej - mówi. ponieważ każda partia ma
ją prawo do działania. Tak

Sił Zb rojnych nie zamierzają podlegać

Mają wiosną wizję przyszłej Polski ... A
swoje bojówki to oddziały NSZ też ma .
myślą nasi żołnierze ...

Podczas tego ~potkania dowiaduje się także "Witold" o niebezp'eczeństwie, "stole zagrożajflcym Siko rskiemu ze strony masonów
i Zydów", a także o zbyt wielkim - zdaniem Jerzego lłłakowjcza
- zaufan'iu generala i premiera do kierownictwa Armii Krajowej i
zgrupowanych w niej sanacyjnych wojskowych.
- Ostrzeg amy generała S ikorskieg o z przyjaźni
dodaje gospodarz, żegnojąc się z "Witoldem".

uznajemy gQ

Z każdego spotkania emisariusz wychodzi z informacjami, które
wzajemnie sobie pr~eczą, a on ma je zapamiętać i przekazać
zgodnie z 'decyzją rozmówcy w stan'e "czystym", bez pomyłek w
słowach czy intencjach. Sytuacja w Stronnictwie Narodowym jest
może nawet trudniejsza niż w innych, bowiem część endeckich oddziałów zbrojnych włączona zestala już do Armii KrajO\vej, a inne
sprzeCiwiły się tej decyzji swego kierownictwa pol.itycznego..
"Strofll1.ictwo Narodowe - napisze w raporc;e - zdaje sobie spro.
wę z kompetencji i uprownień Komendanta w momencie przeło
mu. Myśli ona realnie i wie, że w praktyce w chwili przełomu tak
zwana Armia Narodowa jeżeli nie zaczęłaby od razu rewolucji to
weszłaby VI skład Sil Zbrojnych (... ) Spodz:iewa się, iż podporząd.
kowując Armię Narodową wprowadzi do Sił Zbrojnych element narodowy, który będzie promieniował, który wywrze piętno na Siłach
Zbrojnych, Lkzy na to, że wprowadzi tam także swych ludri na
kluczowe stanowiska (... ) Na-suwałoby się pytanie, co uczyni Stronnictwo Narodowe w tym momencie, w którym dojdz,i e do przekonania, że Armia Narodowa VI Siłach Zbrojnych może być tylko na.
rzędziem obcej linii politycznej, a nie czynnikiem wplywającym na
lin ię polityczną?"

I po zadaniu tego pytania, korzystają: r wiedzy zdobytej podczas

spotkań odpowiada "Witold":

"Stronnictwo Narodowe liczy na to, iż światopogląd naro>C!mNY,
pion ideowy i przywiązanie do tego, co nazywa się popularnie obozem narodowym ludzi Arm i'i Narod.owej będz.ie w ta<kim momencie
silniejsze aniżeli więzy wiążące ich z Siłami Zbrojnymi z punktu
widzenia formalistyczno· przysięgowego **).
Nie ma miejsca w tych dywagacjach dlo Narodowych Sił Zbrojnych, bowiem wyjeżdżając z kraju "Witold" molo wie o n.ich i n.ie
zdaje sobie sprawy z liczebności NSZ - formacji, której apogeum
działań nastąpi pod koniec rOKu 1943 i póź.niej ..•

Zbierając materiał, niezbędny do wyw,iez.ienia w swojej pamięci
orientuje się, że układ sił politycznych w kraju wygłąda zupełnie
inaczej od momentu jego pierNszej mi'si] do Paryża czy przed
nieudaną wyprawą do Francji w czerwcu rO'ka-1940.

*) Tymczasową Narodową Radę Po1i~yczną utworzono w styczniu
1943 roku. Powstała głównie z działaczy istniejącej już jesienią
1942 roku tzw. Rady Sześciu, w skład której wchodził też Jerzy
lHakowicz.

Swieczkowa k~apka -.;ezp{e-

czeńsh"·:t.
mysł

Ilrnbiazg, ale PI)_
znakomity.
CAF - Lehtikuva

.") Raport Karskiego, op. cit.

D.C.N.

Czy Polka zrobi

światową

karierę?

az n

F

•

•

Jeszcze nIe azwonił
(Rozmowa z PAULINĄ MŁYNARSKĄ)
Podobno kied,. miałoś 15
la dzwoniłoś do rodziców, informujqc, ie chcesz zostać no
wakacje w Szwecji i popracować. Kalali ci natychmiast wracać. Minę'y niecole dwa lało i
pozwolili ci no samodzielne, dorosłe życie w Parriut
•

lał

- Nikogo nie pytafam "O zdanie. No początku rodzice myśleli, że jestem w Szwecji na wakacjach i na pewno wrócę, bo
skończą mi się pieniądze, linudzę się, nie poradzę sobie soma. Kiedy nie wracałom - przyjechała do mnie mama, na rekonesans. Zobaczylo, że nie zesllam na zlQ drogę, że nie włó
czę się obszarpana po
ulicach,
że znalazłom procę,
mam co
jeść, gdzie mieszkać, w co się
ubrać. I rodzice zO'ufali mi. Zrozumieli, źe zrobię wszystko, że
by zostać w tym zawodzie. Oni
już wtedy zdawali sobie z tego
sprawę. Może dlatego, że sami
są
artystami?

•
nie

Dłaczego wyjechałoś wlai-

do

Francji~

Z wyrochowCłnia. We Fr",,cji wyświetlono .. Kronikę wyp.:ldków miłosnych" Andrzeja Wu)'ly.
Wojda jest tom bardzo 1ilony,
o ja przec i eż gr%m g/ów;'Ią rolę W tym filmie. W swej no·iwnoOści myślolom, że to mi pOino;lźe.
Froncuska krytyka bardzo dobrze
prz yj ęło .. Kronikę". Okazało s-ię
jedf1Gk, że przyjechałam za póź
no. W maju, po festiwalu w
Cannes, pytano o mnie. Mialabym propozycje pracy. W czerwcu tUŻ tych propozycji nie bylo.

• Zosłałaś wiec - jak to odnotoVłoł "Pneg/qd Tygodnrowy"
szansonistką .. ·
- Nigdy nie bylam szansonistką . Jak tylko przyjechałom
do
Paryża, wzięłom książkę telefon i czną, sp i sałom adresy wszystkich agencji reprezentujących
aktorów i zgło~iłam się do nich.
Gdyby ktoś szukał aktorki w
moim typie - wiedZ!ieli gdzie jestem. Somo uczyłom się języka.
Gdy się ma 16 lat, idzie to lotwo; nawet możno mieć dobry
akcent. Później dorabia/om dubbingami i jako hosteso na wystawach, targąch i konferencjach
prasowych. Zan im jedna,k zatrud~iono mnie w filmie, pracowałom
Jako keme.rka w rest-ourocji ze
spektaklem. By/o to rosyjska restauracja prowadzono przez Polaka. Pewnego dnia powiedziałam ludziom z ze~polu, że próbuję śpiewać. Zaproponowali mi.
żebym spróbowała z nimi. I tak
~i~ zaczęlo. W ludowym stroju
sp / ewałam rosyjskie piosel1'ki
z
bandą Cyganów. W oiągu dnia
nadal by/om kelnerłą. To mnie
stra~~!e męczylo, dlatego, gdy
przy~ec~?ła
do mnie dwójka
prz YJa~/ol z Polski, bez specjalnego zolu zostawiłam tę praq.

Że b, zablysnąć no ekranie?
~ i e. No raz ie - żeby po.
s~a!ec za skromne p ien i ądze, jakie uda/o mi się zaoszczęd zi ć .
Pi erwszą rolę do sta ło m za 0 0~redn ic twe m ag e ncji. N ie by" to
tad 7n wybitny film , o le j u ż r-:Jla , / to za nie zle p ienią dze. Byo to co ś między horrore m a kry-

STRON- .,.- 10~

'abym ooW09i. Chciałabym podo Stanów bardziej przygotowana. Na HJzie podglądom
fachowców na plonie, uczę się,
biorę I~kcje tańca i śpiewu.

jechać

mfll(lłem.

Mialam zagrać eksporolę ofiary, główną postać kob i ecą. Na początku balom się, że to jakaś podejrzanowanq

na produkcja i zepsuje mi opinię, ole na planie
zobaczyłom
niezlych amerykańskich aktorów, _
kiórzy w ten sposób sobie dorabiali. Pomyślałam więc: dlaczego nie?

• W Polsce w,stąpiłaś w
spektaklu poświęconym Ordonce i przygotowalas, z Frankiem
Fontanierem,
piosenki Borisa
Via no, Czy to znacz" że lubisz
tei spiewoćł

• Trzy lata temu morzyło i o
roli awangardowej nastolatki •.

Bardzo interesuje mnie piosenka. Vian przygotowany jest na
Francję, o w Polsce .. ogrywo-my"
go. Niestety, w różnych warunkach. W Instytucie Francuskim
b>jlo wspaniale, ole w uniwersyte'ck~m klubie Kontra
kiepsko.
Pomijo-m już to, że dzień wcześniej sama my/Gm tom podłogę,
ale studenci w ogóle mnie zlekcewożyli. Byli zaskoczeni wesołymi piosenkami, kolQrowymi kostiumami,
okompaniamentem,
choreografią,
reżyserią.
Ja to
potraktowałam poważnie, profesjona·tnie. A oni liczy~i na am:J-

To się zmieniło. Dziś mao dużej roli, w której moglobym wykorzystać swoje możli
wości, o nie tylko to, że jestem
fotogenicllna.
-

rzę

• Światowq korier~ robi się
w "fabryce snów", Myśliu czasem o Hollywoodł
- Ja jeszcze nie zrobiłom kariery nawet we Francji. Po prostu pracuję w zawodzie,
który
jest moją pasją. To wszysbko. Zagra/om glówną rolę w jednym z
odcinków amerykań9kiego seriału
telewizyjnego
.. Autostopowicz".
Emitowany jest na dobrym kancle. Pierwszy krok mam więc
już za sobą.
Moja fmncuska
agencja ma filię w USA, jeśl·i
więc byłoby dla mnie jakoś p ropozycja procy, pewnie skorzystałabym z tego. Myślę jedna'k, że
na takie szaleństwo, jak trzy lato temu we Francji, już nie mia-

Opróc ~

" Wa ll Slreet" wystąpi
" Sp !ash", zaś jej ostatni
film ,.Slee! magnolia s", w którym gra z takimi partnerkami
jak Shi rley Mac Laine, Dally
Parlon i Sa/ly F ield, t'//'Pawano
do Oscara!
lU

Jest d~ ie wczyną t1'Ochę d .ziwn i e mie śc i się w hollywoodzkich szufladf,ach.
Dziwnie na
przy k ład brzmi w uslach . .. symbolu sel,su"
ta·kie wyznan i e:
"Dlaczego wyk l uczyć, że mOflą
być na tąj ziemi. osobnicy, którzy interesują się innymi &prawami niż seks!? Ale jeśli już
za/cochają się. wtedy ich ucmcie jest czymś specjalnym! Chcę
wam powie{izieć coś , co jest absOlutllą prawdą: znalam w żu
ciu tyU;o jednego mężczy z nę .....
ną .

Tym ,.j ednym jedynym" - 40łetni kalifornijski gwiazd or rocka, Jack son Bro !vn, z l.tórym
Hannah je st od sie<lm i u
hlt,
choć stara się to utrzymać
w
dys/rrecj i (co o tyle t 'r udne, ż e
poj a wia się prawie we wszystkich video-.cli-pach Browna)! H i stor ia kil znajomoś c i j aT. z bajkI! Ja ko 16-1at'/(a była Ila koncercie Browna w Chicago, gwiazdor zauważ yl ją i zade<ly !w wał
pIOsenkę, zaprosił za kulisy, kazal szoferowi odwieźć do d o mu.
Potem o::ellil się z inną. za ś
Daryl marzyła o n im ptil't o ni cz nie. Potem Brown rozwi ódł się ...
i ba jl, a s ię s pełn i/a !
D aryl
Ha n nah nie spożywa

"niczego, co nla

g lou' ę i

•
z zycla
•

niedźwiedzi

torszczyz-nę·

• W tym miesiącu wracaS!
do Francji. Spodziewasz się rewelacyjnych propoIycjił
- Takich należy spodziewać
się zawsze. Ale na razie nikt nie
z vwiodomił mnie o tym, że dzwonił EHa Kazan.
Rozmawiało

BEATA PRASAtEK

Symbol seksu
ła

klika lat po 7;ako.i lczeniu
drugiej wojny światowej
mieliśmy na polskich ekranach takich filmów sporo.
·w roku 1946 wytwórnie amerykauskie podarowały Pelsce
kilkadziesiąt
obrazów,
które
wypełniały
sale kinowe. Był
wśród nich także "Skarb Tarzana" z Johnem WeissmiUerem i
niezapomnianą szympansicą. Gdy
na ekranie pojawiały się mał
py, słonie, lwy czy krokodyle,
mali widzowie dostawali wypieków na twarzach. W roku 19ł9
wszystkie amerykańskie filmy
za jednym zamachem wycofano z kin. Nadszedł 'Czas socrealizmu i niemal wszechwładne
go panowania w polskich kinach
obrazów radzieckich. Ale również w tamtych latach można
było oglądać ciekawe obrazy z
życia zwierząt, np. "Biały Kieł",
czy pit:kną ,~~nlł opowieść" o

I

Pojawiła
się w Hollywood,
miała 17 lat i była, jak mód ziewicą. Na jakimś przyjęciu
znalazła
się w gronie

gdy
wi,

d zi ewcząt, tak jilJk ona kandydatel" na gwiazd/ci. Opowiada:
" Zdaly mi się bardzo sympatyczne, a tymczasem ... nabrały
mnie, zażartowały sobie moim
koszlem! Mówiły, jak to w Las
Vegas moż na łatwo zarobić 500
dolarów dziellllie, pracuj ąc podczas weekendu jako modelka;
dają ci hotel gratis i jeszcze p61
tysiąc a. POj echałam i rzeczywiś
cie zaraz zainteresował się mną
jeden z ,,fotografów". Gdy zdalam sob i e sprawę . co jest grane, z a mknęlam się na _klucz w
łaz i ence i powstalam tam ,
aż
do powrotnego samolotu .....
Naiwny seks-symbol wiernoś
ci! Nie ma i nie będz ie miała w
H Ollywood łatwego życia: o tym
l,:to !Z ie daje rzeczywistych pow oaaw do pl oleI•. rozpowia d ane
są tam p l oty je szc?e
bardziej
wymy ś l Il e i C/'krutne .. .

świecie bobrów. Na początku lat
szcśćdziesiątych
pojawiły
się
opowieści o zwierzętach z wy-

twórni WaUa Disneya - ,;'Ły
jl\ca pustynia", "Lwy afrykań
skie", "Umierająca preria" zrobione bardzo profesjonalnie
i niezmiernie atrakcyjnie. Potem tego rodzaju filmy należały
już
do rzadkości. I oto
wszedł na nasze ekrany obraz,
który swoim kunszte m realizacyjnym wyprzedza wszystko. co
do tej pory zrobiono w tej dziedzinie
francuski . ..NIEDŹ
WIADEK".
Jego twórcą jest Jean-Jacques
Annaud, który we Francji Zl'0bił kllTiert: na miarę Stevena
Spielberga w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj ma on 47 lat.
Wszechstronnie
wykształcony,
związał się z filmem jako autor reklamówek. ale już za
swój pierwszy film fabularny ,
"Czarne i białe w kolorze" 0trzymał
Oscara. Odtąd każdy
następny
film przynosił mu
istotne nagrody - "Walkę o
ogień" wyróżniono Oscarem za
Charakteryzac ję i Cezarem, za
"lmię

róży"

otrzymał

okrucieństwa,

~~ ·'07or r_.~

psów, okaleczonych
wanych jeleni.
film polecam. więc
dorosłym widzom. Na
nie zawiodą.

•
Wśród premier
go!inia znąjdzie
ski film
LEFON", Jest
chopaŁycznego

przebrany w
bija piękne rt7l"","'7'vnv
foniczn
nego".
mrocznej
Angeles

C~zara

dla najlepszego filmu zagranicznego na francuskich ekt'anach,
" Niedźwiadek"

przyniósł

mu

kolejnego Cezał'a , tym l1Qzem
za reżyserię. Były to nagrody
jak najbardziej zasłużone.
Scenariusz tego filmu oparto
na znanej u nas powieści Jam"sa
Olivera Curwooda (1876-1927)
"Wladca Skalnej doliny", W

•

..

W kinie telewizyjnym
i jutra poJsl(:a komedia
M\ljewskiego "C.K.
RZY" (l96~). Opowieść o

kowskich" przygoda~.h
go żołnierza w armll
kie j pod koniec
Iły

świ atowej.

da

alo:: Łorska :

Marek

KOlUn3 J~dł'U",ik, .,.._~n'OI

wlIole' 'ski

l\'ojcie{'h
Zbi;-n;ew' Z3pasiewiez . ..

oczy",

a ż e nie l ub i również w ię/;s : oś 
ci jarzy n, pozos tają owoce
sl(glucze. IH ając 11 l at. m:Jc~o
p ne:l/ła rozwód ro<:l zi<:Ów. za m knęła sIę w swoi m
włas>!um,
wl/imagj'!oOwallym świe.;ic: psy chiatra diagno;owal nawet, że
jest semi-a:'ty:;t.l;ą! Nieśmiala i
naiw'1a. choć l'ealiwtor .. Sp/ash"
ROli Iloward uwa::a,
że rac:ej
nadwra::liwa.
Gdy scellarius:;
::a:qda l O<l niej w jedne;
ze
scen zamarkowania I;onsll'npcji
homara , ppcźyla istny Ter'/JYs
llcrwvwy. ona, we:Jel<l riall!;a ...

Jest to film bardzo
gentnie spreparowany, ':. JIi:.':lnl>\/Kl'
te fotografowany, a
.. grają" rewelacyjnie
wrażenie, że kamera
patry wała ich natu ralne
wania). Nie jest to jed
braz przeznaczony dla
dzieci. Za dużo w ni

Dm-ai'llo wski i inni. D Z1Sl
nym wieczo rem palecam
(' lisk i film kry min alny ..
MOn OEft C Y " (lS73l z

l: l'aw, ':h

aktorów

M""S'3ri, fi ' rn~ rd
S:"rn.u:O. J utro
film Iuvmilla 1ny

liad r z rUmu "T-fi"dźwiade k",

http://sbc.wbp.kielce.pl

-

BE'': ~L.~DU': (Hl3!j), w
nlatkJ. z3giQionego \V
('~i'('h
ckvliczno';ciach
rohi Wij?, ;:;t k,). hy od," !1
na. W wli głównej Elk·
sty 11.

RYBY
Jacku, dokąd idzie:;:.:?
Nad rzekę.

SkaI"Żysko-Kam.

ikę

PTaszę

o kotlet,

- Czy dobrze zrozumialem?
o

SZa1fownemu panu chodzi
psa?

Tak! Że.,by zjadł kcMecL

(ur. 21.1. - 18.11.'
czosu i nie iłlWKl ..j pietl i ęd ..y w s.p.rawy be. peO'Spel.'t)Iw. Daj z .ieaby w procy PfXZY4l i ć znaczny krok do pr.l-oOu. Ucz się z nowymi,
obowiquami. O Twoich sukcesCKh dec~oć będl i ""z som swoją
i skuteczną pracq. No s7czf:jcie noj90'fS2~ jui pozo Tobą, ole nie
tych som)'<h błędów. Uważaj no ldrowie i uozW'n wres.z·de, że
nie zginie b& Twojego oozialu w "ooinych sprowadl. N ielclórzy
»rodz.,."i w lalach 19otr-1970 powinni pamięloć oprzyrzeczenioch sklawiadomej ooobie. Tylko wówczas skończą się tal< szyb!.o jol< się zoczęly

W • .Janasz

Radmn

MilecrzJków

HOBBY
ZAMÓWIENIE
Ro;,mawio.jq dwaj starsi pa-

nowie:

22.XU. - 20.1.)
si ę no wybór jednego :l ore<ow<Jnych Ci ro.zwiqzoń. przemyśl
""e1C'lu,alr,e efel<ty 1,,~ie90 jJ06lępowanio. Mole nieporo:wmienio .e
nie zostaną zdławione w ZOf"ooku, mogą pfZet"od~ić się
n i.,."crviernn<OŚC: i. W pro<:y zawM..wej mc.iesz pozwolić sobie no zwlollę
gdy nie będziesz miot colkowilej jasnoioi odnośnie doiszych swych
Drobne kłopoty li.non,.,..,e mieć będq prze'jiciowy cho.rokieT. Młodz i. ulotach 19ó8-:-1970. znoszq zbyt c ierptiwie k""ry.sy swej sympotH. J~1i
iOh"m uj.",.e je-j .. opetytulI fl(l COf'OZ to inne .zachcianki, nie nodqiyc-ie z pie-

wód-

P. Lcw:l.nd4lwski

minihoroskop nie bierzemy żadnej odpowieTo dzieło astrologów. Możemy jedynie po- chcecie - to przeczytajcie.

dużą

i psa!

-

- To będę lowił ryby!

Od 25 do 31 marca 1990 roku

I,

Kobiety i polJlwanie!
A na co pan polowal?
Na kobiety!
B. Sl'łata

Przecież nie będziesz się
mógl kq.pać, bo rzeka wyschła...

gwiazdą

szczęśliwą

Pod

-

-

Ja,kie hob<by mial pan za
młodych lat?

W barze, gd<.ie al ko lwl po-

daje się tybko do positku, gość
wola do ikelnera:

Krzyżówka

(z

Na'grod~- za najlepszą,
naszy m zdruniem, angedotę,
0t=ymuje w tym tygodniu Bożena Sałata. ze Skarżyska-Ka.rn,
Gratudujemy! Książkowy upomimek wyślemy ~ą.

hasłem)

nr 59

(ur. 19.11. - 20.111.)
zmrony w procy spOltVooujq n iesomowity rozgO«f ios:z.. Mimo W$>zystio
piln ie-- bardzo wożną. n ie cieorpiq<.q dolnej zwłoki s,prO\Nę. Z unie :zostanie prawie nk. za to wyłoni się plOł'ł nowy. równie
Być może, że spodoba ,ię on Tobie- wówczas, gdy przeanoki'lko«rotn ie. Dawno nie prz"żyWat.,.; loIIiego oI<r~u. Wszystko jMt
Twojej rę~;. Mc.ieoz wiele osiągnq';. lecz ty/l<o mqdrym i spokojnym
Za niektórym i z młodych. u roo'OI1lYł1):i w lotach 1966--1968 ktoś
niż przypuszczacie, ole nie mo odwagi pon()l'Ml.je now:iqzoć konwyrozumiołi. odezwijcie się.
21,111. - 2O.IV.,
w procy ZowoOQwe-j nie powinny wpł)'lOQć no to, obyi zoczą! tepi-e-niqdle. Chwilcwo - no co wsz-,.stko wskoluJe w procy swq wiedzę i zdolooici. Czyżby dotychczasowe
już zadowololy? B.,.,po<don·owo obszedłl!'Ś się z kiroś bl ..d&skon<Jle. Dlaczego więc nie p.rzyznoja\-l się do w;.ny i nie
tej sytuocji? Włośnie w Iym Iygodnw nadarzy się okazja pel~':I,'" ,.bililocji. W błędzie są Ci m łodzi. urodzeni w loI.adl 1968-1970. którzy
że .u tuczkomi i Wyk.ręto,mi umltnq srog ie-j zet1l5-&.ie przygotowanej pme-z
~.

(ur. 21.IV. - 20.V.)
uLookretnienio slclegółów .swoich plonów ni~ m~. n~~.iejs.1ych ~OM
.".F'lPlen ia do ich reołi.2acji. Realnie jedna.łt ocen moZI:WOSCł I poszukoJ .50wśród

IOOjbli.ższych
środ"",iuu

Ci w>pólprocowników. DodDtkowy StrK przyniosq
procy. Wypatruj zwi""lunów L~iony T~ojej sytoklo podsu nie Ci ciel<owy poroysl. Moze lA> byc llOWe zootworzy ~rzed Tobq nowe persp"'lywy. .Musiu. m.;"'; i:OOnal< wię!" n.!>'McI<lici"więce-j wymagać i kOoMełwe".lnle r~"czatl ,,'eI,.e .1 Hlnych . KI.,.
przede ws..,.~lkim rorowot"e. nIe J>OWlOlny bye oboJęlne młodym.
IGtach 1968-1970.
(ur. 21.V. - 21.VI.)
,
. ,
'.OQ,tO,<eiSze sprawy. które- pochlonialy <»~ot/lI,o r:o'ą Twq u.W<?gę. ma ... )\łZ
ole inne je.szcze no Cieb ie CZeM:Ojq, łOłeq mU~lsz ffi.lec .dob!e ~01.e~
notychmiQ&1 dop","owoc s i ę do n?""Ych w<>rur>ko.w. ,Wykoz ~lęceJ "',Odu""'oj w ,w~j pam i ęci osobę. któ<o mag łaby <=:' WIele- ~oc w. pro·.I:II"">dowej. Nie uloj lbytnio POl«Ofll . Je~ł \o błqd. klory trudno JeM C, !low

lo być ktoś

Już

i ś por-ozMO·w i.aj som z sobą i pode-jmj'j silne ~tonowi~n.ie zmtO:~

' mierre. Mlodxi. uro<he-ni w lalach 1967-1969 mogą ~yc ~poIcoJnI o swoJ
I.... KlopoCy ,.,.,cowe skończq si ę bowiem tok sZ)'bko Jak SIę zaczęły. Sym10«.

i wyd on.en iQffl i spróbuj podei~ć do ~ich prob!emów
~
dy,stam,,,", ,. Tokc ~low a je6t nie I)'IIto rOl,qdn'''Js.z~. ole l .. . l.dr<lWadom ej sprawie rok-owonio SQ coraz leps.ze, o,le . ~Imo W $2ys~tko wyimu m de-likotJl.o.!ci. Ws-zystkie plony moien $po~JA'le ~onoc'. Mes.z
• umiejętnoici i ludzi Ci przychylnych. Dobrze .wylcorzYS:0J ."~<>Je olusobie kilko dróg wyjścia. żebyś mógl wyob.'ae. w zolemo~Cl od roz;
. Pra:wd2iv.rym; dzieimi SZCl:~~ciO będq_ nlek.iO~2Y młodZI : urodzeni
Dojc~ e sobie zOiWIócic w głOWie O$OIble, o
k'lorej przeiście.

23.VIJ. - 23.VIII.'
..
. sprowomi. Nie przerożajq
sobie poradzić now<>l z nojtr"dn'''Jszym~
. I
He
ole który<:h
Wybie.roJ więc zodonio. które wymagaJq Wie e , ~.:. ~. C"
.
. . , . otys!okc'j i korzyści . Jeśii <os w·p.•.oJe
I Si ę nte"•
pr,ZY"?4' na)W,~) s. . • '~li sposób moino \o jednak ""iqgnqć.
~probuJ z~~"ow'.c. Się ~ J
ol
nadd"",lzqcego tygodnia u.
Jest przec.łN mol'hwe. P,fl\'V!IO ~ O\vo
. :zonych z Tobą i 2
Ci no Iołatwioniu trudnych. ole WOoIr. rc $rfrow
bez ogrooeł: prz'flj~
rodzinq. Polem będzie <.20' nQ, odpochzY~~I~~''::'ounowiot z sympatiq
któr ym młodym, urodzonym w kJtoc
y-'
losach lej wojo.rnoic i.
N.VIII. - 23.1X.'
..'
b 'I ł
Ni~ wpodoj w ro"".,.._omoie przyprOlW,e C.'ę ., r o !1 ::~""'CE6 Uóry test Ci bordlo

!

r~b . ~W()j~

wtedy

m::~ I:~C

lNIfi

boroz.o

kr6tJti i"fY!~. o to

Pf'Z!.

.ę.k,.cs,: T~.c~ P'>:'I~. . odowolony. Coraz uęscleJ mOOI wqlpl,do lego, ze Jesteś z SI.e ,e n,e~
m a sytl>O<:ja. Jeżeli po, <ty oSIain;" w$lystko roblSz lok, Jal< tego;:;, ~ednio . Nie my" <> luJe,,,,"
ć
tyl b~ ' o lo poro po t_u
pow'
_L'
h
;enl $WOJ S
' - " . Ci ie sob ie 2opewnie. Pewno~ć sieułe CK U·
bo borozo trudno będZie
• .:..... 1968-1970 to j~zcze zc moI<J. oby lamłodych. urodz"nych wiG.......

..

1••- ·.""l'no UI""

było trwało.

• będą

U.IX. - 23.X.'

~iękS1onej k<>n<:e<ntrocji.
. nowości Nodany s i ę okazjo.

Ine zooonia w pracy wymag~e

Wi ęc przełamał !wq ni echęć do zm..a~s::. \V!tZY$tki~ swoje zooo.wiqzonio.
"!f?,,,,nać zaległe rachunk i. J....eJi l:2p e;łn .r1.Y do«td slol i no uboczu. Mu-

5l

.

kl

'ICZYĆ no solidnq w,pólprocę z
:~ , . h °b'ę,.Jzi ..... broI udziol. W podróż
spojrzeć no pewn .. s!"o:"ry. w °,:rlod~' urodzeni w 100a<:h 1967-1970
' nojlepie<j wybrac Się 1""0,. ot'
k;;;ro w _ i be:z:b.'onności woota<:zyć muszq ,w~, ym~ b ,ęl'~ Iylkc na Was.
/

..

le strony PE"f'IoOJ'-"1 050

I

t_,

(ut. N.X. - 22.XI.'
N' poddawaj się iro. ole l&i nie (..l<Cię tr""ki dnia <lOdzie<n<leg~.• ': dz' spok6j w pracy o w rodzinie
Twojego """Ięp<>wanit> .ałe-Iec ~ '~ze skor~loi z doświadczeń
.....polnych pl<lll6w. Wa~ w .teJ ~'~ć Ci figla. Są bowiem wspólsklonność do lochwyloW . moze. sp o ' nie Ci się noga. Nie upie<'<>j
w sl<rytcici ducha .bez q , .ze .x:~ić zgOdy. Nie ' spycha.j spraw
no które 'l~ n.e
h urodzonych w lot""h 1968-1971
hoc:my k><. N i e-:.l~ h . mYC . · ·t w ' glowie. a wówclas pued

'7::

Dajcie- sobie zowrOCJ

ch ...;/.

23.XJ.-21.XII.)
.
Nie lubisz I"kiego spokoiu.
i monoll>nr.ość trochę. C'ę .m~q. radykalne pasunięcio. Nowoś:
jednak .al.,.iy_ czy Id~yduJ~z 51~e cas no odpOczyn..l<. Wy1corzyslol
Je.szcre c..zekolq no Ciebie. o .Wf~C Ol
;uciem re-ołizmu, t() zgubisz S!ę
P.O!s ę. Je51i nie popolrlYs-z no zy,:le- z.~ Uwoioj no pie"'iqdze. bo mGle" gqSIC Z'" nie sprzyJających okol~znos~.
Ć Nie«16ny mlodzi. urodzen i
)l!'Ś1i leklt&mYŚlni .. b«ll iec ie< J~~,'Dt::~";" i pragnienia .• Do!ek~ bo-1967-ty70 odsz~oć mUSIq w. s , d'rot""'" zcoynocie samotne Iyc,le.
Ocieszllicie od celu swych monen l
""-

Po prawidłowym rozwiązaniu
krzyżówki liiery z kratek ponumerowanych dodatkowo w
prawym dolnym rogu, czytane
w kOlejności odpowiadających
im liczb, utworzą hasło, które
wystarczy nadesłać jako rozwiąza n ie zadania.
}'OZIOMO: 3) okresowe odosobnienie ludzi przybyłych z
dotkniętych
zarażliwą
mIeJSC
chorobą na
teren
wolny od
niej, 11) wybieranie kogoś na
s t anowisko, 12) zajęcie, zatrudnienie jako źródło zarobku, 13)
trzeci okres paleozoiku, sylur,
14) wg Odysei nimfa, mieszkanka wyspy Ogigii; przez 7 lat
zatrzymywała u siebie Odyseusza wracającego spod Troi, 15)
wytwornie ubrany mężczyzna,
16) gatunek szczetnicy, 18) miasto w Japon ii (środk. Hokkaido). 22) górnicze, pOChyłe wyrobisko
korytarzowe, łączqce
dwa chodniki znajd ują ce się na
różnych
p oziomach, 26) tunel
kolejowy w Alpach Południo
wych
(Nowa
Zelandia)
pod
przełęczą Arthura (dl. 8450 m).
29) był nim "Titanic", 30) dzielnica Hawany (Kuba), 31) brak
podstewowych środków do ży
cia, 32) rośliny z rodziny dyniowatych, 33) połączenie dwu
lub więcej liter w jeden znak
graficzny, 34) zatoka w pn.
części M. Czerwonego, 37) spis
przedmioiów należących, do jakiegoś zbioru, najczęśeiej ksią
żek, ułożony w określonym porządku,
41) potocznie "gospodarka", 46) rodzaj wiązara z l
lub 2 wit>szakami podtrzymują
cymi belki stropu, 4~) makaron
w kształcie kwadracików, 48)
syntetyczne włókr.o wełnopo
dobne z poliakry.lonitrylu, 49)
pisarz, k rytyk i fi)ozof francuski (171~4); autol' powie~
ci "K ubuś fatalista ł jego Ran",
50) grzyby jadalne są żółle

http://sbc.wbp.kielce.pl

i zielonki, 51) rozkaz, zarządze
nie, 52) zbiór, skupisko.
PIONOWO: l) przyprawa do
mięs (z buraków i Chrzanu), 2)
chorobliwe osłabienie lub brak
woli, z obniżeniem energii i aktywności
życiowej, 3) na biedronce, 4) polewa ze szlachetnej glinki kładziona na naczynie z gliny gorszej i odmiennego koloru, 5) przodek - dziad,
pradziad, 6) statek rybacki ło
wiący ryby za pomocą włoka,
') fra ncuski krytyk literacki
(ur. 1911); historyk surrealizmu,
8) .,sklep" z lekami, 9) łatwo
rozpuszczalny
g'atunek kawy
produkcji polskiej, 10) niejedna w zeszycie, 17) ściana owocu, 19) zagadka wierszowana,
20) białoruska rewolucyjna organizacja chłopska w Polsce
1925-27, 21) może być ptasie
lub pszczele, 23) kwit za kupiony towar, 24) stosunkowo krótka przerwa w sedymentacji osadu, spowodowana rozmyciem
osadu głów nie przez prądy denne, .25) rodzaj młyna napędza
nego siłą. wiatru, 27) pallstwo
związkowe z płd. Azji, 23) element arch. w kształcie pierśck
nlowym, wieńczący część wieżową średniowiecznych
indyjskich świątyń stylu półnoenego,
35) stado owiec na wypasie w
górach. :;6) naj6tarszy syn Bolesława Chrobrego tok. 096 ok. 1032), 37) ryba z rodziny jesi€ltrowatych. 38) edgłes uderzenia, pt:knięcia lub wystrzalu,
99) wasal, 40) imię męskie, 4?)
mówca krasemóv;ca, 43) k?a}e
wschodnie: Wschód, ,(4) miasto
w azjato cz~ści Ros. FSRR w
Kraju Krasnejarskim, port na~
Jenisejem, 45) miasto w Arabu
Saudyjskie j (Nedżd).
Slowniczelf:

ANA.JZA. ANGOBA. KALIPSO. MAIUANAO. NADEAU.

'l're śc

hasła

przesylać

naJeży',

pod adresem redakcji "ED" (wylącznie na kartaCh pocztowych) w \
terminie siedmiu dni od daty n1niejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowtedzl rozlosuje się
2 nagrody książkowe. Na karcie
p ocztowej p rosjmy dopisać: Krzy- I
żówka nr 59.
<
\

I

ROZWIĄZANIE

JiltZYZÓWKI NR ł4

i

POZIOMO: szczęście, ściana, uszaj, batalista, newina, niecka, 'I
tarantela, n1urż3, kasta, mżawka, t
ołÓW, tęcza, osad, impet, numer,
ratka, ornat, Raab, talar, kita, .
Jl!anele, ankra. krasa, skowrone~, li
mrowie, Renata, zaręczyny. tumka , pokera. motywacja.
PIONOWO: Ochota, mariaż, 5a-,
bat, zgaga, świat, elana, esteta, i
mal'lkut. alarm, Nlas, epOOa, matrona, ręc zni k, amantka, kwiatelc, zpilka. arteria, kora, arba,
Eruto, trele, Amor, neI"'W'us, rĆ\v- ł
nik, randka. satyra, sezam, wię
zy, oezka, krypa.
Rozw. gl: .. Szczęście przychodzi do tego kto za nim nIe goni"
(Przysło""ie arabskie).

I

NAGRODY
wyniliu pl'zeprowadzoneg.o losowania nagrody ksiąikowe 0W

trzymują:

nr 40 -

Jakub Cienkowski, ul.

16 Stycznia 4;3'1, 21-41)0 Ostrowiec
nr n - Anna Majcbnyk, ul.
Grunwaldzka 22/96. 2:>-736 Kielce
nr 42 - Aneta LlsoWłlka, ul. Toporowskiego '73154, 25-549 ' Kielce
nr 43 - Józef Kicrnożyeki, uj.

PoludnIowa 4, 26-011l' Bodzentyn
nr H - l\tal'ek Libursłti, ul.
Krasickiego 2/3, 23-360 Jędrzejów,
Aneta Gabryś, ul. ,Wigury 4,
29-100 W1<><;zczowa.
Krzyż6wifl zamieszczone w bieżącym
tygodniu opr"cowal RYSZARO ,JAROSZ.

En
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się

Kto

boi ryzyka?

•
I
f?

O·~
wyci eczek, na wczasach i koloniach, ub ez pieczał bagaż i sprzęt
lurystów,
mająlek
p rzed się
biorstw turystycznych, a także
od odpowiedzialności
CYWIlnej
prywatne osoby i stowarzyszenia,

Na wielkich latniskach USA, Fra.ncji lub Republiki Federalnej Niemiec lub na dwareaeh węz ł owych stacji kolejowych
zachodniej Europy stoją ..• automaty' ubezpieczeniGwe! Umciliwiają ubcozpieczenie bagai.u, a ta.kże samego sbbie od wylladku. kradzieży itd.
Nie ma w t ym nic dziwnego! W k ońcu XX wieku na całym
świecie podróżują setki milionów ludzi. Nikt nie jest wolny
otI przykrych niespodzianek, pomimo coraz doskonalszej techniki i car:,lZ większej wiedzy, jak żyć bezpiecznie.
Może zaginąć bagaż.
awarii
ulec samolat, pociąg, statek lub
aulo. Wypadek może każdego
spotkać na na rtach, w kajaku ,
na rowerze. Można, ku.pują c
skierowanie na wycieczkę, trafić na naciągaczy, którzy co innego sprzedają. a co innego
świadczą. Złodz iei także nigdzie
nic brakuj€. Kw boi się ryzyka i chre się
chronić przed
złośliwościami
losu, ten szuka
asekuracji - jeżeli go na nią
stać w postac,i polisy ubczpicczeniow ~j,

Towarzystwa ubezpieczeniowe

rosły w siłę i znaczenie. Stały
się, po bankach. największyn~i

zbiornicami pieniędzy. Po wOJnie w Polsce, podobnie jak w
in.nych krajach RWPG, system
ubezpieczcń objęto monopole:n
państwowym, Krajowe ubczplcczenia majątkowe i osobowe

świadczy
Państwowy
Zakład
UbezpieCzeń,
zaś
zagr.a niczne

ubezpieczen~a dewizowe I I'easeryz,yka. wy.--:
płacan !Q szkód na
wlęce] IllZ
jedno towarzystwo ubezpieczeniowe) ,,'Varla" - Tow~rzyslwO
Ub('zpie~zeń i Rea.~ekura('ji S.A.
W maju ubiegłego roku Sejm
zniósł monopol pailslwa w dziedzinic uoezpieczeil.
kurację (rozłożenie

N;e warto porównywać rozmiarów gospoda·rki we F,'ancji
i w Polsce, Ale różnice nie są
tak duże, by 400 towa-I'zystw
ubezpieczcniowych we Francji
moz.na · było porównać do dwóch,
ohecnie jeszcze paru innych,
jak "Westa", w naszym kraju!
Gospocladta, jak i lu<lzka d-ziałalność, są tak
zróżnicowane,
że towarzystwa molochy nie są
w stanie zaspokoić ich potrzeb.
I międ'ly innymi Polacy podróżujący po kraju i za granicą przekonali się o tym nicjedllokrotn.je. Tak narodził się po' mysł , a od stycznia br. nowa
placówka ubezpieczeniowa: ATU,
ezyli Turyslyczne Towarzystwo
, Ubezpieczeniowe z siedzib/ł w
Warsnwie.
Spółkę
rćxL.y i

utworzyły biu,Ta podorganizacje społeczne:
" Orbis", "Sports-Tourist". "Juven'ur". "Poltur" ł ,,'l'urysta"
oraz PTTK i PZMot., a także
Towarzystwo Usłu~ Ubezpicczeniowych i Obsługi Ryzyka "Tur".
,Na prezesa po.wołano Wacław,.
~y!:"muntlł,
ostalnio sekretarza
generalnego
Naczelnej
Rady
'Polskiej Federacji
Organizacji
Turystycznych, na wiceprezesa
' - Stanisł~wa Nowaka, p rezesa
za.rządu
TUUiOR "Tur". Do
ATU mogą przystąpić inne
gospodarcze 'jednostki turystyki.
Kapit?-~ A~U wynosi już parę fiudlatdow złotyc:b.. Obe cnie
Lr~a tworze:lie systemu
ajencYJnego w całym kmju.
.ATU zapewnia
ubellpieczema osobowe i mają.tkowe, przede wszystkim bezpośrednio, ale
; pośrednio z.wiązanc z ruchem

.EO
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Może i w Polsce doczekamy
się
automatów ubez.pieczeniowych i szybkiego
wypłacania
odszkodowall. Czy b~z!e moż
na ubezpieczyć się od niepogo-

tLlry,~tycznym. B~zie zwłaszcza
as<:'kurował od
następstw nieszczęśliwych wypadków pod czas

Drużyna "Słowiki"

dy podczas urlopu?

I R~CE I NOGI!

przed startem w Rajczy.

było

Jak to w Rajczy

t

Tylko 5-6 procent społeczeństwa uprawia mDleJ wię('1'j 5ystemalyeznlc zajęcia sportowo-n' kreacyjne! l'rzeciętnie poświę
camy na nic zaledwie 2 minuty dziennie! Poza za ięgiem ruchu
sportowcgo p020staje ponad 4,5 miliona dzicei i młod zieży ! Zal'('jestrowanych zawodników, zrzcszony('h w klubach i związ
kach sportowyeh j_~t nicwi('le ponad 300 ty s .. z czego jedynie
7Q tys, sklasyfikowanych (hn. posiadaj:\cych jakąś klas~ sportową)!
M '\ło,

bardzo maJo, zasmucająco
malo!
Jeśli
zdamy
sobie
spra wę, żc w kraja('h najbardziej USl)ol'Lowionych ścisły kontakt z kulturll, fizy('znll, ulrzymuje 40 procent ludności ukaże
się jak na dłoni,; że eo jak co, ale krajem
masow('go sportu
,.. nie jesteśmyl Można się w ogóle dziwić, że na tak Skąpej
bazie upowszechniania sportu o dnieśHśmy aż tyle - w pl'zeszłowi, teraz mamy lata chude sukecsów na wyczynowej arenie mit;dzynarodow('j ...
Pytanie: sport masowy czy wyczynowy? - przypomina inny
sztuczny i wyd\lm~ny " dylenlat", ruianowieie: Co myć, ręce
czy nogi?! O ezywiście, że jedno i drugie: i masowo~ć, i wyczyn! Ze j('dnak nic nie odby wa się \\utoruatyc:mie, sprzężenia
zwrotner:o między nimi raczej u nas nie zauwjlżono.

-

B

iurem Orr:anizacji Imprez
"Relaks" kieruje Janusz
Grimm, To chyba jedno
z niewielu w Polsce prywatnych biur podróży firmowane
właśnie
nazwiskiem sżefa firmy, a nie dość tajemniczą czy
wynikającą ze skrótów nazwą
'Wiadomo więc kto konkretnie
i bezpośrednio odpowiada za
dobrą obsługę czy - ewentualoą
"wpadkę".

- Biuro "Relaks" założyłem
1 kwietnia Ubiegłego roku. To
nie był prima aprilis, lecz poważna decyzja, a data okazała
się szczęśliwa. Przed laty, też
1 kwietnia uruchomiłem Biuro
Obsługi Turystyki PZMot., które do tej pory dobrze funkcjonuje
zwierza
się Janusz
Grimm. - W "Relaksie" zaczynałem sam, a r ok zakończyłem
z trzyosobowym personelem i z
niezłym zyskiem. Nie mam żad
nej administracji, stąd niskie ceny usług, Do za takie należy

Rajd urozmaicił konkurs o
tema tyce
tur.ystycz.no-krajoznawczej, w którym uczestnicy poopisywali się ~najomością

zagadnień
związanych
Skandynawią i pols ki m!

patami. Z naszych
tantów Sławomir Łu
zajął trzecie miej,ce
jomości Skandynawii.
MoJda trzecie miejsce ,
demar Mołda pi'lte z
mości o Karpata<:h.
Na trzecim
siG takie kronika
RG LZS Sitkówka
Dwiema piQcioosobowymi
żynami kierowali
rela i Waldemar

--

Na turystycznym rynku
Na kieleckim rynku zwiazanym z Obsługą ruchu turystycznego
funkcjonuje kilka
biur prywatnych.
Stanowil\
one istotne uzupełnienie działalności w tym zakresie, do tej
pory spełnianej przez "Gromadę",
" Orbis",
"Turystę",
"Łysogóry", PTTK, biura organizacji młodzieżowych i stowa.rzyszeń
sportowych. Zrodziła je potrzeba konkurencji
w obsłudze turystów, którzy
polubili zagraniczne wojaże,
często
zdominowane
przez
handel. Mimo to nie zatracony jest zupełnie ich charakter
poznawczy, zwłaszcza gdy pro ponowane wyjazdy są do krajów na innych kontynentach
i cilłg1e dla nas egzotycznych,

W Rajczy koło Zywca odsię
XXU Ogólnopolski
Narciarski
Rajd
Chłopski.
startowało w nim 12 reprezentacji
wojewódzkich.
Z
przyjemnością
informujemy
na zych czytelników, iż reprezentacja Kielc z Gminnej Rady LZS Sitkówka.-Nowiny zajęła w tym
rajdzie
trzecie
miejsce za Sieradzem 240 pkt,
Wr ocławiem 2 ' i 7 pkt., a przed
B iel skiem- Białą 154 pkt., Ostrołęką 149 pkt. i Kalisrem
119 pkt.
był

uznać

np. opłatę 22'1,000 zł za
dwutygodniowe wczasy zimowe
w pensjonacie w Bukowinie Tatrzańskiej.

Z licznymi kłopotami zaczął
ten rok. Wynikają one przede wszystkim z tcgo, iż klienci
są biedniejsi, a przez to jcst ich
coraz mniej. "Relaks" proponuje wycieczki krajowe i zagraniczne, wczasy, obozy i kolonie
oraz przyjmuje wszystkie zlecone do obsługi imprezy.
Pośredniczy w załatwianiu
paszportów, wi.:, ubezpieczeil "Warta".

go wypoczynku na dzia.łce i w
domku letniSkowym w zamian
za prace pielęgnacyjne i opiekę
nad "daczą". WszystkiCh chęt
nych prosimy o zgłoszenia do
organizatora wypoczynku: "Relaks", Kielce, ul. Rewoludi Paź
dziernikowej lM lub pod adresem
redakeji "Echa Dnia".

się

•

•

•

iettul'" jest Biurem Usłu~
Turystycznych "
spółk/ł:K 0.0., która przed
3 laty była pierwszą w Kielcach
prywatną firmą usług turystycznych. Z licznego grona prywatnych biur Obsługi. ruchu turystycineeo, to j~t n,ajstarsze.

l

e
z

•

'

.

l

atomiast
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- Do tej pory około 5000 osób
rocznie korzystało z naszego pośrednictwa
przy
załatwianiu
wczasów, obozów, kolonij na terenie kraju. Od września ub. roku organizujemy także wycieczki zagraniczne, a w okresie lata br. przygotowujemy się do
wczasów za granicą mówi
Tomasz Bryndza, dyl', biura
"Kielturu". - Jeszcze w kwietniu
organizujemy wycieczki do Wilna. Katynia, Kijowa i Winnicy,
a następne przygotowujemy do
Turcji, BerU'la . Zachodniego i
Wiednia.
W naszych planach
mamy też wycieczki do IZl'aela,
Włoch i Francji. Czy będą chęt
ni, bo koszty spore?
"Kieltur" pośredniczy też przy
wyrabianiu
paszportów
oraz
wiz do krajów Europy zachodniej a także USA i Kana.dy.

"Arima"

wdzięczną
Podróży mającej swoją

miu i ar:endę w
ruje nią Jan Widuliński
domia, prezes zarządu.
spółki przyjęto od uroCzo
tuowanego i historycznego
ku Arima w Syrii.
Upodobania "Arimy" są
runkowane na dalekie tu
ne wo]aze,
główni c
Wschód (m.in. Chiny i
dia), za które opłaty
ne w zIotówkach i
Sporo
lotami.
autokarem, trasa
CSRS, Węgry. Jugosła
ka pośredniczy w za
wiz do RFN, Francji,
nady, krajów BeneluxU, a
Turcji oraz ubezpieczeń "
ta".
"Arima" jest więc firmą
kluzywną, dla k lientów
nych. Wycieczki poza ~~~~If.!~:~;
europejSki sl! 'drogie, "
częściowych

Na tegoroczne lato. w porozumieniu z Kiełeekim Aeroklubem,
skierowDłem oferty
do RFN,
Austrii, Francji i Anglii, a także
innych krajów zachodnich na
wypoczynek W naszym regionie
i mieście, połączony z lotami na
s,zybowcach oraz możliwościami
zajęć szkoleniowych informuje rozmówca. Zamierzam wykorzystać bazę hotelową \V Kiel,c ach i przygotować kempingi
w Masłowie .
Inny pomysł Janusza Grimma
dotyczy podjęcia przez rencistów i emerylów opieki naeJ domkami letniskowymi i działkami
rekreacyjnymi właścicieli, którzy w lecie zechcą wyjcchać po7.a region, nad morze, w góry
czy za granicę. Dla licznego grona osób może to stanowić waitli zainteresowania szansę letnie-

•

•

•

opłat

w

Placówka w Radomiu
nuje ' od sierpnia ub. rOI~U, _~.,~-;
W Kielcach od
działem kieleckim
tarzyna Czajkowska. Ale
wem podobny oddział
nie w Krakowie,
godny kontakt z
tam konsulatami.
- Na tegoroczne lato
!'Zona zostanie oferta
wyjazdy zagraniczne K.
Czajkowska.
"
wyjazdy do Bułgarii, Cre c
Węgry. a także ZSRR or3 tokarami do Rzymu z
ściami
audiencji u
Watykanie.
Z "Arimą", ..Ki~~cl~ .t;;:;b3i .~~C!~Y
"Relaksem" można

)!

ły świat.

serialu "Północ_______
- Południe"
""'4'

do

.~

(RQzinowa z ~OGDANEl\ł GRZELOŃSKIM,
historykiem)
Gdyby pnysdo panu

żyć w
na i Teksas. 12 kwietnia 1861
wojny
roku wojska konfederackie zapo
której opowie- .. atakowały Fort Sumter w Kasię pan sironie: ..porolinie ,Płd.
Dwa dni później
a Północy, .c:iy
zhloga fortu poddała się. Kiedy
,ru;(lrl'Val;VSlO'W" z Południa?
zaś Lincoln zwołał specjalną sesję Kongresu i '
powołał pod
konbroń 25 tysięcy ochotników, z
Proszę
pani!
Unii wystąpiły kolejne stany:
, co niektórzy po. Virginia, Arkansas,
Północna
badający historię
Karolina i Tennessee.
W· ten
piszą, p rzyczyn tej wojsposób
rozpoczął
się
największy
pewno nie da się sprokonIlikt
zbrojny
na
kontynen'
: do kwestii ekonofiliczcie
północnoamerykańskim.
do stwierdzenia, że boplantatorzy z
Poludnia
swoich majątków. Doamerykańskiej

także
te
sprowadzają

wydają się
wyjaśnienia,

przyczyny do
o w yzwolenie
w bajkach
hisczarno-piały.

bywa r;aczej wie-

dł

wrócił

raz j!lszcze

Co

"
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Południowców

do

zmienił

zdanie...
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ludzie, jak Sulakownajwybit-

członkowie

środowisk

amerykań-
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braci pani Linza sprawę Pokrewni pani Daprezydenta Konfederażołnierzami armii Pół

Konflikt, który był zarazem ostatnim rozgrywającym
się na
terytorium Stanów Zjcdnoczonych.

głownodowodzą-

.:- Historycy dla
określenia
charakteru tf'j wojny używają
bardzo różnych terminów: .. wojna domowa", "wojna o zachowauie UnU",
.. wojna między
stanami". Badacze o zacięciu z
lekka marksizującym twierdrą
nawet, iż była to ..druga rewolucja amerykańska .....

życie

armiami
konfederatów,
Roberta E. Lee, był jednym
sił zbrojnych Unii.
generał Lee barsię wahał, zanim zdewalczyć w obronie
Czy ja bym się
nie wiem, ale
pani o moje prywatna pewno są one
Południa. Choaję,

że

całkowicie

aly
pozostaje
dla
, z jakim Południow
bynajmniej nie
zasad moralnych ucji niewolnictwa.
jej z tych samych
dla których na ZaPółnocy niewolnictwo
Prol. Longin Pastu·
or'..""...:.wił to tak: ..... po·
jakim w stanach półnoei zachodnich
cieszył się
abolicjonistyczl1Y, wynikatylko z moralnych wzglę
ale li: konkretnych intere!;ospodarczych. Nowi osad·
zasie dlający ziemic na zanie mogli wspólzawod-

z.

~."'J"I'-~

w sumie 11 stanów, Północ
23. Były to
przecież zupełnie
sobie ol1ce
organizmy, przede
wszystkim gospodarczo i kulturowo, ale także nawiązujące do
odmie_nnych
tradycji poli(yeznych. Moim zdaniem, konflikt
ten naleiy traktować po prostu jako wojnę między dwoma
państwami. .Jest to tym bardziej
zasadne, że przecież 1>0 secesji
stany południowe ustanowiły nowe państwo:
Skonfederowane
Stahy AmerYki z .Jctfersonem
Davisem jako pierwszym prezydentem.
.:- Dlaczc&,o
jcdnak
Połud.
niowcy w ogóle zaryzykowali tę
wojnę? Logicznie rzecz biora,c,
powinni raczej poskromić dąże
nie do wybicia się na niepodległośe.
Pólnee miała pne('iri
2,5 raza więcej ludności, b ył a
potęi nidsza gospodarczo ...
- To j<\St ocena dokonana po
fakcie. W ok.re.sie popl"l.cdzają
cy.m wybuch tej wojny ka1kulacje polityków Południa nie
wydawały się
lak wąt.pliwe.
Dużą wagę przywiązywali o.ni
do zewl1<:trobnego. skłócenia Pół
nocy, po którym s!)Odziewali się
znacznego jej osła bienia. Pooz:Oirnie słusznie na Lincolna
głosowało przecież niewiele ponad jedna trzecia wyborców.
Trzeba też pamiętać o tym, że
republikanie,
obejmując
ster
rządów,
byli słabi: skarb federalny był pusiy, flota i armia znajdowały się w godnym
pożałowania stanie. Co równie
istotne, buńczu.czni plantatorzy
z Południa nie bardzo wierzyli
w to, że ich przeciwnicy w
ogóle ruszą do w-alki.
Tę wojnę Południowcy wyobrażali
sobie jako swoisty
Miała trwać
nie
dłużej niż pół rpku i zakollczyć
się wielkim zwycię twe m konfederatów.
W
rzc~zywistości
trwała ponad czl.ery lata, od 12

"blit.zk·ric·n g·'.

kwietnia 1861 do 26 maja 1865
roku. W d<Xlatku okazała &ię
pierwszą
nowoczesną
toial:itarną.
Walczyło

wojną

w niej
po obu sironach okolo 4 milionów
żołnierzy.
Stoczono
dwie:ide kil'kadziesiąt bitew
ponad ty~'1c potyczek

- Określenie "wojna między
stanami" bardziej odzwiel'ciedJa
chciejstwo
hadaczy niż stan
faktyczny. Konfe;deracja obj<:ła

RO'l.mawiaJa
lłALlNA

RETKOW ' KA

"Może opublikuję smutny

leó", i opadnięciem kurtyny umiem "wrócić do siebie". Nie
mo we mnie chęci przenoszenia psychiki CJ.y fizyczności do·
nej postaci w życie prywatne.
Przydarzyło mi się silne prze·
życie związane z moim zawodem, ole dotyczyło roli filmo·
wej, w filmie w reżyserii Je.
rzego Passem:lorlera
"Wyrok".

farma nie wy trzymaz niewolniczą

Było

z którego

wycofaliby 5ię w
sami Południowcy - ciloy
pau powiedzieć'
może by się wycof~li.
razie Abraham Lmw 1860 roku został
_fq·d"nł.~~ Stanów ZjednoczoDo.r7:,n,m"o wcale nie zawalczyć
Zbrojnie o
zDie~icnia nie\yolnictwa.
żc

tę

~i;;~h,c ll'~c.Z)'ły

rozsądniej
kwestię

Niestety,

byłoby

drog:) e-

wydarzeni~

się zupełnie inaczcJ.
opowiedziało. się' za
Unii wystąpiły Połud

Z
Karolina, Missisipi. FloAlabama, Georgia, Luizja-

Lidia Korsakówna
CAF - Sokołow!>ki
• Cly zdarzyło się pani, ie
po zejściu le sceny nie mogło
się pani uwolnić
od
granej
postacił

_ Nie mogę powiedzieć, że·
by któraś. z ról aż tok głębo.
ka zodziałała no moją psych-i.
kę. Może dlatego, że
długo
JUz uprawia;" . ten za~ó? No·
tamiast z cnwllą weJscla
no
scenę przestoję być sobą, Kor·
sakówną, rzeczywiście
wc:elam
się w gconą postać, ole wraz
z wybrzmieniem ostatnich oklas-

to moja pierwsza w życiu
rolo drom o tycz no , powiedzia/abym
aż tole
d ramoty(;zna.
Zw;ązana ono była z jedną z
końcowych scen filmu, kiedy ja.
grającą
mlodQ
alkoholiczke,
której społeczeństwo usikJje 0'debrać dziecko, WYPOWiadam w
rozprawie są dowej swoje ostatnie slowo. Zagr<lłam tę scenę
oorózo
emocjonalnie, tale że
zost~o ich we mnie sporo jeszcze po zakończeniu nagrania '
nie wypłakawszy ich do końca,
przypiacilam to bardzo silnym
stresem
ncrwo.wym, trwającym
kilko miesięcy.
•
O teatrze aktorzy często
rozprawiają
kategoriach me·
tafizyki, tajemnicy.
Cly
pani
również tego doświadczyła ~
Nie. Może
dlatego, że
przez te uterdzieści kilko lot
pracowało sj.ę nad tym, żeby

http://sbc.wbp.kielce.pl

ZWiązek Kolarski dostoI 200 milionów złotych od KMiKJo~, co
nie wystarczy na obiad j kolację d/a cyrku na Icólkach. KolZty bardzo s/tromuie obliczono na
0/.:010 1.500.000.000 z/o tych. Nikt
ich jednak nie wyczaruje. Podobnie przedstawia się sytwu :ja
w NRD i Czechosłowacji .
Ol·ganizatorzy z niepokojem 0cze/wją
na ostateczną o{lpowiedź e!elctr011ika z RFN, któTJ/
mial zamiar sponsorować imprezę z tradycjami, bardzo wart oś 
ciową sportowo. 03tatnio
jednak p/'od(I,Cent trallzystorole,4Jo
towaru, jalcby zaczął tracić zdrowie i w· dniach spotl.:ań z 01'!Janizatorami
bl/wa
olJlożnie
chory. Wprawdzie świat zna
od wielu u:iek6w fun/(cję tak
zwallego pełllomocni/w, ale Niemiec nie Wierzy lIi!comu - tylko swojej aparaturze.
Wydaje się, że talde wi-ellcie
imprezy, jak Wyścig WarSlo-

. Wyścig Pokoju
• •
WZSZ na wlosku!
NRD prz!Jkładali do Ili~j zawsze ogro'mną waoę, 'las Erich
Honecker karnie stawial się co
roku na trybunie honorowej.
Nasi dyżurowali 1/a zmianę.
Raz kolejka przypadla 1la przewodtllicząceoo
Rady Pmlstwa,
Edwarda Ochaba. Encrgiczny i
wszędObylski reporter Polskiego
Radia, Bogdan Tlls::yńsl.i, dzisiaj doktor i dyrektor między
narodowej spólki, zwr6cił się do
E. Ochaba: "Pa1lie przeu:odniczący Rady Państwa, kto paTIa
zdaniem, wygra etap u:arszawsIei ... ?". Edward Ochab zaripostowal: "Do mnie mówi się towarzyszu ..•". TU8Zyński natychmiast się poprawił. Natomiast
usa,t ys!akcjonou:allY Ochab odpot/.:iedź rozpoczqł od 1L'yrainic
markslstou:skiego: "Mój Boże .. !'.
Wszystko poszło w eter, ludzie
mieli uciechę, a Tuszy!isld sporo klopotów przez hi!ka d-ni.
Wszystko się jed1lak zakończylo
bez dramatu.
Dzisiaj do gloley palisttl'a nie
mówi się już towarzllszu, ale
szanse na pomylenie się i takie
do niej "wgadanic" są coraz

grozi wy-

Praga, kt6r.
w rozwój
i byly paZem startowym dla przyszłych
zawodou.'ych i amators/.ic h mi~
strzów ślriata oraz z·trycięzc6w
~grzllsk olimpljsku'h powinny
mleć spol/sorów z prawdziwego
zdarzenia.
Rowery
produkuje
wiele krajów na świecie, z ?Iiezastąpionymi jako sponsorzy Japoric:::ykami, na c:ele ...
PrawdopodObnie oroanizatorzy
rozpieszczalli prze:: lata brakiem
Ii/opotów fina1lsowych, za póź
no się
zorielltowali, że mO!1ą
pozostać na
lodzie. Nie mają
żad1lej wprawy to gromadzeniu
środków! Do u:czoraj odbywało
się to na zasadzie
llro-pozvcji
.. nic dv odrzucenia".
Na 1iI,widacji Wyścigu W-B-P
slcorzysttfją illnl
organizatorzy
konkurencyjnych imprez, francuskiego "WyściOu PrzyszloAd"
i innych. Gdyby 1Iaszego wyś
cigu nie udało stę
wskrzesić,
zdjąu's,y mu polityczną i ideową czapkę, byłaby to ogromna
strata. I Odyby przynioslo i.<l
upadek polskiego lcolarstwa, nie
byłbym ...

siadka / Nie ma pieniędzy na
jego
zorgallizou;anie!
PO/oSki

B. ZDZIWIONY

mniejsze.

Wyścigowi

pamiętnik"

(Rozmowa z LIDIĄ KORSAKÓWNĄ, aktorką
Teatru "Syrena" w Warszawie

tanią siłą niewolniczą·

dziSiaj nie wiadomo, czy
Wyścig
Polco;u
ta
wartoś-ciowa impreza nie
zejdZie :z wieLkiej sceny bez
clltva/y i
hucznego pO!1·rzebu.
PI'zee! laty im'preza został a pomyś/a lIa jaJco manifestaCja !}Olityczna. W ziely ją w swoje rę
ce "eda/ccje, najpierw "G losu
Ludu" i "Rudego Prat'a", póź
niej dołączy/a do Ilich "Neue.
Deutschland".
Wzię ły w swo je ręce ... i zlożUły na bal'ld spoleczelistwa, na
budżet państwowy, na dochody
innych czasopism wlla.awanycl~
przez koncern RSW. Tak trwa/,o
to a.ziesiątkami lat. Nikt
za glośno nie sarkał Ila koszty,
jal.ie pociąga/a ta gigantyczna
impreza n4 kół.kach.
Jej wya.źwię-k polityczny. z latami, poszedł w zapomnienie.
Pozostal sport. To znaczy:
tak
zupełnie polityka nic
opuści/a
wyścigu. Szczególnie przyw6dcy

Do

włośnIc

teatr, o może raczej
przestał być tajcmniczy ...
Przec ież ja, aktorko, jestem tą 50.
mą osobą, która przepycha się
w tłumie, staje w kolejce, często
w pośpiechu, nie umalowano, by
jeszcze przed próbą zdążyć ku·
pić świeżą bulkę ... I wtedy spo·
aktor,

się z reakcją
widzów,
sympatyków i wielbideli.
np. w supersamie: "Ojej,
pani Korsakówno, jak to mi·
ło, że pGni jest tako normalno !". Atbo panie, które są le·

tylcom

czyłi
Słyszę

piej ubrane i od rana w "peł·
nym" mokijoiu szepcią: "Popatrz,
a rtystko, a wychodzi z
domu nie umalowano i nie u·
czesano".
•
Dzisiaj teatr to rozrywko
CorOl bardliej elitorna ...
- Nie koźdy teatr. Ten, w
którym jestem, nie chce
być
elitarny. Przecież lu d ~ potrze.
bują roz:rywki. Zawsze tok
się
dzieje, że im jest trudn iej _no
co. dz ień , tym bardziej ludzie
złaknieni są uśmiechu ,
odde·
chu, beztroski... A
przy
tym
trzeba pamiętać, że to pogOl"
dzana tzw. lekko muzo jest o
wiele trudniejsza do uprawia·
nia e<ł tzw. najcięźszego dra·
motu.
•
Oglqdała
poni teatr w
różnych jego okre~a c.h,
Tera~
jest on w 51czegolnle trudl1eJ
sytuacji. Jak pani to odczuwał

wa -

Berlin -

mają wiell,i
u.'klacł
światowego kolarstu;a

- Rze<:zywiście, nigdy jeszcze
tok źle w te otrze
nie
było.
Premiery przygotowuje
się
w
bardzo
trudnych
w<lrunkach.
Wykorzystvje się stare kostiumy I dekoracje, bo nie mo pieniędzy no nowe. W idz też przestoje mieć pieniądze.
ludzie
zaczynają zastanawiać się, czy
stoć ich no bilet do teatru, czy
no bochen(;k chleba. Przy )0kim dylemacie - teatr
przegrywa!
•
Morzyła pani o zagraniu
w musicalu i teraz to marzenie - połowicznie - ale speł
nja się. Gra pani w spektaklu,
na który skłodajq się fragmenty nojgłośniejSlych
amerykań
skich
musicali, zatrtułowanym
"Broadwar róg litewskiej".
- Powiedziełobym nawet, i e
moja satysfakcjo z u<iIiału •
tym spektaklu jest "ćwiartkowo",
o nie połowiczno.
Moje
morzenia
musicalowe
dotyczą lot, gdy miało.m i wie<k
odpowiedni, i formę
fizycz-oą
taką, by w muskefu występo·
wać. Nie sądzę, oby moje morzenia mogły się jeszcze zrea·
lizowoć. Wlasnie
ze względu
no stoż - 7 listop a~e upłynie
moje czterdzieści lat procy no
scenie.
• Czy z okozji zbliżajqcego
si~ jubileuszu robi pani · jakiś
aktorski rdchunek sumieniał
Toki rachunek każdy z nos
robi wlaściwie codziennie. Ten
mój no razie wolę \iłtefn ić. Jeżeli będzie
nom si ę--troszecz.
kę lepiej powodzilo, być może
opublikuję pam:ętnlk, który bę·
dzie smutny i gorz:ki.
Rozmawia/a
GR41YNA KORZENłOWSKA

Piątek

16.00
16.05
HU5
16.:;0

-

23. III.

PROGRAM I
Program dnia i Te.ct;ilzcta
.. Piłkarska kadra c7.':~ka'
Dla
młodych
widzów:
"Rambit"
teleturniej
Dla dzieci : "Okienko Pankracego"
"Telecxpress"

-=-

. 17.15
17.30 "Raport~
17.55 "Witkacy '89" 16.25 "RzeczpospGlita

film dok.
samol'z~d

na"

18.45 Weekend w Jedynce
19.00 DGbranoc: "SarnGchodzik z
czerwoo nn sel'duszkieru"
19.10 "Teraz'" - tygGdnik gosp.
19.30 WiadGmości
20.05 .. C.K. Dezerterzy" (1) pol.-węg.
film fab., reż.
Janusz Majewski, wyk.:
M. KGndrat. Z. Bezeredy,
W. ZbGrowski
21.40 Sport
.
21.50 "R,~eczI?G~p~lita samorząd

na :. Sejmik
23.20 Wiadmności w ieczorne
PROGRAM U
9.00 TI'ansmisja obrad Sejmu
16.:;:; Korepetycje dla maturzystów : Język angielski (łS)
17.:!5 Pl'ogt'am dn ia
17.JO "WzrGCkowa lista przehojów Marka Niediwieckiego"
16.00 Program lokall1Jf
HUIO ,.0 czym się mów,i"
ł8.M Rozrywka
19.30 .. DookG1a
świata":
"Na
PG!inezji francuskiej"
19.55 "Dama pikowa" - opera
pjGtra CzajkGwskiego !:
. Teatl'u Wielkiego w Warszawie (1)
2L.:lO "Panorama dn ia"
~l.4a "Ręka mordercy" - franc.
lilRl lab., reż. Etienne
Perier. wyk.: Lea t.lassari, Ber'nard Blier, Micheł
Bou quet, Michel Sarrault
2.3.ia .. Portrety"
Zofii Nas.ieI'Owskiej
2:J.30 Komentarz duia
23.3a Express
g~podarc7.y
. ([)()wt.)

Suhota -

24.III.
PROGRA~

6.45
7.ł~

'1A5

7. 50
8.:::0

9.00

1<').30
HI ..J.6

! 1.05
11.36

12.05

I
TTR, mechanizacj3 !'olnictwa , s. IV: Mechanizac ja
zllioru bUł'aków
TTR. pt'odilkcia zwierzę
ca, s. IV: Mutacje i ich
znaczenie
Pmgram dnia
"T:nlzieil na dz.iałce"
.. Na zdrowie" progr.
rckt·eac.
"Ziarno" - progr. Redakcji Katolickiej cHa dzieci
i rodziców
.. DfGp~" - mag. dla dzieci i młodzieEY' ora!: w k~
nie Dmpsa "Heidi" (6)
serial pl'od. RFN
Wiadomości
p<)rasu
"A~:3lłtycka
mezaika" (8)
"Wiosenne
śwj~to
Kr,;rszny" franc. film
dokmń ntaln:;r
"Dalata" - progI'. dok.
.,LaOOł'atorł um": Prllcowite promieniowa.nie
.. Odwieczne
pie,;ui"

rep.
12.l5 ..Zacz:r~la

się

od

zboża"

reportaż

13.05 Telewizyjny Teatr Pł'ozy:
Heinrich BoeH
"Bihus" - re~ . Ireneusz Kllnicki, w yk.: H. Skal'Żll!l
ka, M. Miiecki,
[. Plucl!'isk;, H. Baukelowski
14.t5 .:z.yć" - mag. ekologicznv
lLł6 .. DrutI
zawal" - progr.
publicystyczny
15.10 Film}· o miłości: "Ich
dZH!H powszedni" pol.
mm fah. - reż. Aiek<;ander Ścioor-R,vlski, w rolach gł.: A. 'Iąska, Z. Cjfb!.11ski i P. Raksa
.
16.45 "Flesz"
mag. muz.-

film pol.-węg.
21.20 Telewizyjny
przcgląd
sportowy
22.00 "Tydzień w polityce" kGment. K. Szyndtielol'z
22.10 "Petel"s pop show"
22.40 Telegazeta
22.5(}-0.25 Kino sensacji: "Zniknął bez
śladu"
film
prod.
USA, l·ei:. Roger

9.00
12.30
13.00
13.25
14.25

15.55
~6.15

EO

NUMER 59

STRONA 14
\

strza

wJe

(2)

21.10 "Dwa+2" drugi Obieg
w 2 programie
21.30 "Panorama dnia"
21.45 "Znowu w
Brideshead"
(12) - serial ang.
22.30 Alfabet Kisiela
22.45 Komentarz dnia

Niedziela -

7.55

6.15
8.55
9.00

10.30
10.35

1L.(}0
11.45

13.15
H.~

15.35

25.IU.

PROGRAM I
"WItamy o siódmej"
"Notowania"
"Po gospodarsku" - mag,
spraw wiejskiCh
"Tydzień" mag. roln.
Program dnia
Dla
mł9dycłt
wid'/:ów:
"Teleranek" - oraz lN kinie Telerartka: "Emil z
LoenRebergii" (6) - serial
szwedzki
Wiadomości poranne
"Tajemnice
rosyjskiej
przyrody" (5) - "Ostatni
dziewiczy step" kanad.-radz. serial przyrod,
Telewizyjny koncert uczeJi"
'
•
Teatr Mł9dego Widza: Andrzej Maleszka:
"OleIł ",
reż. Andł'Zej Malesr:k
"Pieprz i wanilia: Z wiatreJlł
przez ' świat"
"Cenniejszy nii diamenl"
Sportowa niedziela: MP
w boksie finały
"PanRa dziedziczka" - serial brazy!.
"TeleeKpress"
uMQrzeu - nlag~
"Agromaritet·,
Antena"

l'U5
1'1.341
17.5a
18.20
18.40 :,Powracająca meIOd~jka"
progI'. rOM.
..Wiwat,
19.00 Wieczorynka :
skł'zaŁy"

18.30
20.05

Wiadomości
"Północ -

8.25
9.00

nieslyszących)
Film dla
niesłyszącycb :

2l.40
22.10
22.50
~:UO

"Północ

-

-

10.35

1 L25
11.55
12.00
12.10
13.05
13.45
14.00

Południe"

(e)

serial prGd. USA
był im kaźdy
las" - progI'. dok. o udziale leśników polskicłt
w powstaniach narod3wycl!
i wojnach
"Jutl'O poniedziałek"
mag.
Powitanie
Polska Kroaika Filmowa
"Kalle i Abel" (5) - serial pwd. USA
,,100 pytail do ... " Włady
slawa Bal'toszevlSk~eto
Maciej Niesiołowski Z
batut" i z humorem
Kino
familijne:
"Auto- .
strada do niel)a" (4) - serial prod. USA
"Twierdzą

śladem

"Mi-

Malgorzaty"

17.00 "KrzysztGf Kąkolewski" filmowy portL'et
17.30 "Bliżej świ ata" - przegl.
tv satelitarnych
18.30. "Teletombola" - losowanie nagród telewizyjnej
loterii fantowej
19.30 "Galeria 37
milionów":
"Czerwone
białe"
film dok.
w
20.05 Studio Spod: Pitk
grze
21.00 Łazienki Królewskie w
Warszawie" (4)
"Pałac .

Myślewicki"

21.30 PanGranla dn ia "
ZU5 "Kane i Abel" {5} - se~iat prod. USA
22.35 Grand tl'io" - Geppert.
Bajor, Mlyna.rski
23.20 Komentarz dnła
23.25 "Akademia w iersza"

Poniedziałek

-

26.IIL

PROGRAM I
13.30 TTR mechanizacja rolnictwa: s. II: Hamulce ciąg
ników rolniczycn
14.00 TTR produkcja roślinna.
s.
NawozY organiczne
15.00 Powtórka przed maturą:
Historia - Spór fi ocenę
II Rzec:-:ypospGlitej
15.30 Program dla naucr:yci<:li:
Wiedzieć to zapobIegać (AIDS)
16.20 Program diłia i Telega~e
ta
16.25 Luz" - progr. nastolat-

n:

ków
17.15 .,Teleexpress"
17.30 "Gorące ~inie"

publ.

międzynar.

18.00 Program lokalny
18.45 10 minut
"St raszydło
19.00 . Dobranoc:
miauczydi "
19.~0 "W Sejmie i Senacie"
19.30 Wiadomości
20.05 Teatr Telew~zji: "Ja, Peuerbach" Tank red Dorst
(przy współpracy Urszuli
.Ehler) reż.
Tadeu r:
Łomnicki. reż. tv: Jerzy
Gruza
21.50 "Kontrapunkt"
.22.26 Szkoła mL..trzów": Woj;;iech Marczewski
22.3.') Wiadomości wiecr:orne
22.:;5 Język francuski (19)
ł3.30

16.55
11'.25
17.30
17.15
18.00
18.40

(~

serial pred. USA
,,7 ani świat"
S~rtowa
nied;:iela
Wystawa "Zydri. pol cy"
- fiim dok.
Telegazeta
PROGRAM fi
"Przegląd tygodnia"
(dla

i

reportaż

19.30
Półudnie"

-

H

:

Bułchakowie

PROGRAM H
"Tele·g". - progr, region.
OTV Kraków
"Czas akademicki" - Katolicki Nurt Slowarzvszeń
Akademickich
•
"W sw;ecie
ciszy"
progI'. dla niesłysząc:;rch
Studio im. Andrzeja Munka: Natalia KGryncka
,,5-10-15" progr. dla
dzieci i młodzieży
Małe kino: "Uchodźcy afgańscy" film dok.
SŁudio
Sport:
"Białe
gwiazdki" - rep. o szkół
ce piłkarskiej krakowskiej
"Wisły"

-ro~r.

17.15 "Teleexpress"
17.~0 "Polska
walczJlca 193919-!5
Pl3n "Burza"
18.39 .. Butik"
mag.
19.09 Dobranoc: "Bajka o bajkach"
19.10 "Z kamera wśród zwierzat": Seniony
19.3Q Wiadomości
20.05 "C.K. Dezerterz,," (2) _

Youn~

16.40 Powitanie
16A5 Amerykaliska sztuka użytkowa w "Zach~cie"
report.ai
17.05 "Legendy filT\lU": Dllslin
HG(fman
16.00 Program lokalny
18.30 Wieczór Hanuxł!:-iewłczB
19.<10 "Alfa i omega": Ępidem~a
strachu
20.00 "Dama pikowa" - opera
P. Czajkowskiego z Teatru Wielkiego w Warsza-

7.00
7.39

14.50 "By przetrwał duch" portret Witolda LutoslllWski ego fi lm dolt. BBC
15.40 Podróże w czasie i przestrzeni:
.. Czasy
katedl'"
(5) - "Luąwik IX - król,
rycerz i święty" - franC'.
serial dok.
16.30 "Impeł'ium
kota"
wspomnienie o Michaile'

28.00
20.30
21.10
21.36
2Lł5

23.10

PROGRAMU
Rekansmisja Gbrad Sejmu
Język ang.ielski (2J)
Program dRia
Antena "Dwójki" na najbliższy tydzień
"
OjCi':yzłla ools!:czyzna
AlLtor emisariIJU
handicap - spektakl
Z~5pół
adwok cki "Dyskrecja" : ,,2ywiol ogólników"
"Ekspres reportel'ów" .
WYd. spec.
"Życic ruuzy'cznc" : II ~i
Mu~yki
Kompozytorow
Krakowskich
,I\uto lllGto fan klub"
:,Szeroko oŁwada bl'Bma"
- rep.
"l\ilistrzostwa współczesne
go kina": Andraił K vacs
,.Panorama dnia"
HHełIuaL" ..La.ta dumy" - scl'ial prod. UFi';
Komenhr;>: daia

Wtorek -

27.HI.

15.00 Powtórka. przed maturą:
Spotkania z literaturą Bohaterowie "Lalki"
15.30 "Kim' być?" - progr. d la
maturzystów
16.20 Program dnia i Telegazeta
16.25 Dla dzieci: "Tik-Tak"
16.50 KiDo ',l'ik-Taka: "Gumisie" - serbiI prod, USA
17.15 "Teleexpress"
17.30 "Spojrzenia": Katyń
18.00 Program lokatny
18.45 "Klinika zdrowego człowieka''''
.
.19.00 Dobranoc: "Moje przyj a- .
ciółki myszki"
19.10 ,.Plus - minus" - progr.
pub!.
19.30 WiadoffiGści
20.00 Spotka."lie z min. J. Kuroniem
20.15 "Dolina nadziei" (3)
...Dzieli. powszedni Lotaryngii" - serial franc.
21.15 Sport
21.25 "Listy o gospodarce"
22.00 "I. ksykoJl polskiej
muzyki rozrywkowej": ,,8"
22.<10 Wiadomości wieczorne
23.00 Język rosyjski (23)
PROGR..UI :ą:
9.00 "Tele-9" ' - progr': region.
OTV Kraków
16.55 :Język angielski (53)
17 .~5 P-rogram t;lnia
17.30 "Kiub ludu z przeszłoś

Czwartek -

29,DI,

PROGRAM I
3.35

13.30

14.00

cią"

18,00 "Duch z Can{ervilIe"
. new ela film.
TP. rei:.
Ewa i Czesław Petelscy,
wyk.: Cz,
Wołłej.lco, 'B,
Ludwiżanka,
A. Dzwonkowski
16.36 "Na rogu Starego i Nowego Świata" - prog. rep.
19.10 Modlitwa
wieczorna
z
Bazyliki Narodzenia NMP
w Tarnowie
19.30 "Z wiatrem i t'Od wiatr"
- mag, żeglarski
20.00 "Non stop kolor" - mag.
21.00 "Wywiady Ireny
Dzied!:ic": Lucjan Wolanowski
21.:JO "Panorama dnia"
21.45 "Mistrz i Małgoł'Z8ta" (2)
- "Mistrz" - serial TP
23.20 Komentarz dnia

Sroda -

28.111

PROGRAM l
7.45 Express gospodarc~y
8.05 Poznaj swój kraj:
w
Sandomierzu
3.35 "Domator": Nasza poczta Kolorowe sny
8.50 ~ Domowe przedszkole"
9.15 Wiadomośd poranne
9.25 "Histol'ia KBjagumu"

-

fiim

kOl'eańSlki

rez.

Jun Ren Gu
10. M "Domator": Przyjemne z
pożytec~nym

12.00 Spotkania z łHeraturą, kI.
II He: C. K. No.rwM
12.50 Fizyka: Pgle ełektrosta

~aków
16.10 MEN informuje
116.20 Progra.m dnia i

ta

młodyeh
,,Kw~nt" Oł'az

16.25 Dla
17.15
17.30
16.0Ii
18.45
19.00
19.10
19.30

ta

lu.!!;" Dla mlodych

W';dZ9W: "Sami o so!}ie - SOS"
HUtO D'a lizieci: "Tr~ba"
'n.la .. Teleexlłl'css·'
17.30 •.$ensaeje
XK wieku":
" ·ieznana wajna" t!!)
Hl.!l8 Pr g.ra-m lakatil;r
HU:; 19 !'łli.nut
19.00 !.>.>hranoc:
"Zaczarowany
olówek"
19.19 .,i'tze-czposPGlóta samorządna"
19.30 Wiadomości
20.10 Studio Sport
22.00 ..Sprawa dla repl'lrtera"
22040 WIadomości wieczorne
22.55 .,Wokół wielkiej sceny"
- mag. operowy
16.55 .Tęzyk francuski (19)
PROGRAl\1 fi
16.25 Korepetycje dla m3hlrzy,;;tów: Język angielski (19)
16.55 Język fraRcuski (19)
17.25 Program dnia
17.30 "Zwierzęta wokół nas"
13.00 "O znaczeniu rzeczy bez

W iadomOści

rial

sensa~.,

les

ret.

-

31.00 _,I!lter~aeje"
21.50 , Spgrt
2Z.00 uPegaz" - nl8.g.
23.45 Wiadomości
23.05 Język angi.elski
PROGRAM fi
10.00
16.25
16.55
17.25

17.30
nie .'n....· .....
{lok. prod. ang.
18.30 Prograr-n
na

tycwe

TT:B, chemia, SOOl. II: Ał
kaMie i tcn91e
lł.OO T'ł'R. hi t()t'ia, sem. II - .
Barakowe tł!.eat~um mun.
di
li.36 NURT
współczesne
problemy wycba.warua i
nauczlW-lia:
Architektura
SKol,. w!IPół.cr:clmej
16.20 Pr~am dnia i Telegaze-

set·ii: .,Ordy"
,.TeleeKpre$S"
"Biznes" - progr.
Pro,ra.m lokalny
Mllgazyu- katolicki
-DOOranoc: "Urwis"
Kupić - nie kupie
gram plllbl.

20.05 "Hannay" (1)

~P<ttltilllie

z

~rapeul~ AnaŁoi .
szpi.ow.~k!m

łl.30

PROGR.'\M I
8.35 "Domal-or": Rady na ży
czenie - Koloro\ve sny
8.60 "Domowe przedszkole"
9.15 WiadomGści poraHne
9.25 "Dolina nadziei" (3)
"Dzień
powszedni Lotaryngii" - serial franc.
10.20 "Domator": Rady n3 ży
czenie (-nowotwory)
12.00 Spotkania z literaturą, kł.
VII: Poezja patriotyC?:oa
przez wieki
13.30 TTR. fizYka, s. IV: Pro-znaczenia"
mieniot wórczość
18.30 Magaz;rn .,102"
14.00 TTR. produkcja roślinn.a,
ł9.00 "Marc
i Sophie" (51s. IV: Roślinność \łŻytkśw . 1
"Fiskus" - serial franc .
złelonych (l)
19.30 "Tunezja" - progr. dok.

http://sbc.wbp.kielce.pl

o

10.3d Zielone "iuQ ;'
ny"
cz(.'<.'Ło;J!..
{>rz.1 r •

20.00 #icik.i sport
21.':10 "I;'kspres
21.36 "PauoL'o.ma dn i
Zi,ła tl.ino stUt\yj.1.!
..S:!eT.<:{;liwIg<i
roku" - d~:Hn\lt
SI.ole 1'--'1)9 v .
23.-15 KOoltWhta~ dtua
~iątek

-

30.m.

U5
8.~

8.50
9.15
11.25 "Nowinki z:!a
,~Wios:e-n n e

rial oby cz. prod.
10.35 "Domator":
rod!!ców: Cukrz:;,c a
ci

11.10 Od Wersalu do
Polski Wr!:e 'eń
.
13.30 TTR, nas~e SpOtk3D'"
Uczenie się pn:e1:
zywanie prosiemóW
H.OO TTR, matematykl,
Funkcja ' nus
15.00 "W szkGle I w
15.~ NURT - Po co
dco'! - Wiode-o po

Uwaga! Za ewentualnt
oy w programie h
odpowiada.
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A G E~CJA: KUPNO D OMY -

C

ie ' J

p

!lika
ia

składa.wy iyczenia PELAGIU,"ZOM i OKTAWIANOM,
jutro M..<\IlKOM i GABOllOM,
w wt'dziel( J\.IARIOLOM i WIENCZYSł.AWOM
O«loszd KWP
czynne 1.30-111.

Biuro

Im.

"Ples:iO u

smok" -

-

n

g.

K.WP -

teL

~-17.

TEATR

, TEATR
Stefana 2eron\skiego
"KłJBłJ8"

Oglosze6

237-3', c:&ynne

KIELCE
n I. -

RADOM

tIU.

-

g. 18,
25. III.
w
DK

-

Kocbanowskił"go
- g. 18, 24.lIł.

Ja .. a

,Ji'o omacku"
,; r a k a noc nie powtóay sic: wic:cej" - g. 18, :l5.m. - "Ta albo
Mdna" - g. 18. .
KINA
"Bałtyk" 23-25.III. .. Akademia l>olIcyjna" - USA, l . 15,
g. 9, 13.30, .. Nico" - USA, J. 18, g.
lil, 15.30 17.30, .. JOY" - H ., L 18,
19.30.
..Przyjaźń" 23-24.IJJ .
.. Ramłlo l" - USA, I. IS, g. 9,
15.30, 17.30, l'J.30, uPecbo\vlecJ,
H. I. 12 g. lI , 13, 25.lIl. - " pecho'Wiec" - g. 9 .. Zes taw bajek"
- g. }I, 12, "Rarobo l" - g. 13,
15.30, 1';.30, 1'.30.
"vrl!lu: stały
dy1ur
nocny
pelni" nr 6';-010 pl; Zwyclęstwa 7,
e'i-OOl uj. Traugutta 40
Dyiliry św1lltealle: 24.m. - pl.
Zwycięstwa 7 w
godz. 7.30-21,
uL Rynek 12 w godz. 7.30-:11, ul.
Chrobrego 9 w godz. 8-15, 25.IlI.

g.

-

pl.

Zwycięs\wa

w

7

godz.

8-21.

INFORMACJA slu1by zdrowIa
_ czynna 6-20. tcl 261-21, Informacja o usługach 3G5-85.
TBLElo'ONY: Stra:t Pożarna 998,
'Komenda MO %51-30. Pogotowie
MlllcyJne m . Pomoc drogowa 967
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie En c r~etvcz np. - Radom "l.

SKARZVSKO
lUNA

t" - 23.III. .. Sy,';at
na uooczu" - ang. l. U, g. 15,
17, .. Ostatni dzwonek" pol. L
15, g. 19, 24-25.111. - "Cobra" USA, I. 15, g. 1~.3O, 17
"Ostatni dzwonek" - poL J. lS, g. 19,
25.lll. .. Dopóki bije zegar" ZSRR, b.o., g. 11
"Metalowiec" 23-25.IJI.
"Gali matias" - pol. J. 12, g. I?
,.Emmanu elle l" - fr. I. 18, g.
"WoJno

:h

progr.

lIny

oli cJd
frwis"

lmpić

BWA "PIWNICE"
11-17,

"przedwiośnie
15",
"fI' . niedzielę )1-15.
7. Zieliń.li:iego" -

.. PaJac
fotograficzna akt u. pn.
czynna 10-'8.

" Z e staw bajek"

19, 2S.I1I. -

g . 12.15.

MUZEUM
REGIONALNE Im.
gen. bronI Zygmunta Berlinga w
Skariysku-Rc1owie
uL Slonec:&na H - czynne 9- 17.
A PTEKA Dv2URNA: nr 29-117,
u l. ZIel na 12. tel. 312-723.
POSTOJB
TAKSOWEK: Dworzec PI{P - tel 137- 05

STARACHOWICE

"PALA C" -

plac

n ieczynne
LAT SZn.OLNYCn S.
_ czynne 2-15,

nieczynne.
ZABAWKARSTWA -

LOS<CiUSZlti 11

.. ltabawld
16-1....

KIELECKIEJ -

w Tokarni MłJZEUM

-

H.

ezynne

w

K.INA

, Robotnik" -

l o~ć

23-2S.JII. -

.. MI-

szmaragd I krok odyl"' U SA I. 15, g. 15, 17, 19, Z .II!. ZEstaw b ajek" - g. ]-!.
23.Ill. -

" Stal" 2.:!w;;
m igdały" -

~, h'tarco 

poL l. 1(;. g.
.. Małe drama ty"

18 2S.III . -

16,
-

~l. b.o. g. iii.

APTEKA Dv2URNA: nr 29-078
ul Staszica 84-79
POSTOJE TAKSOWEK: telefony - 13-10 , 53-ao

OSTROWIEC

,.Hutnik"

KINA
2J.-.2S.IU.

-

lltatnl prom" - poj. J. 15, g.
"ZyJ 1 pozwól UffUzeć"
l. 15, g. 17.30, 1'.34. 15.111. -
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~
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J

sprzedaży:

własnośc io we:

~

E

Mieszkania

C

Działki budowlane:
Kielce, Zagnańsk, Zgórsko

C

nia"
ycznv

ZAMJA y
Mn.sZKANIA

DZIALKI -

C
C Akt ualnie oferu j e do
C

~

3

1\1-4 58 m, 60 m. 61 m, 72 m.
M-3 39 m (garaż), 51 m

E
C
• Domy jednorodzinne:
E
Kielce, Borków, Cedzyna .
E PELNA OBSŁUGA PR.<\ WNA E K\.Iopuj~cy zwolniony
z opJat
1

~

~

3
3
3
3
~

GWARANCJE

C Kielce, Staszica 6 8 r- pas:l:l.
C wtorek, cz.wartek 11-13 i 14.-1.6.
~

JJ
J
U1438-g ,

WWlJLJWUULJLJLJLJLJUUUUUlJUlJLJlJLJWULll.Jl..JUULJUUUlA.JL.IULIlJ\...Il.J

SPRZEDAŻ
SPRZEDAM
rower "HURAGAN", gramoton .,ADAM", kolumny "AL'I'USY". Kielce, tel,
520~86.
10489-1(
TANIO nowy 5-biego~y FSO1500p 1,~ M, silnik "polonez;a".
Kielce, tel. 205-13.
104'16-1(
"GOLDSTAR 21", telegazeta,
kineskop .,philips", najnowszy,
pilot .,neptun 505" ,
pal-secam
2-letni. Kielce, 206-09.
10477-1(
SPRZEDAM ..simsona" . Kielce, 452-36.
10478-1(
SPRZEDAM .. v.:ołg~". Kielce,
5G4-70.
10481-1(
SPRZEDAM
FSO-1500 (1980).
Kielce, 468-93.
10484-1(
SPRZEDAM tanio dużą klatkI:
z papugami, regał stylizowany,
inne meble. Kielce, 406-63.
10465-g
SPltZJ!:DAM
MIG-MAG 100.
Kielce, tel. 558-33.
10486-t
'l'ANIO telewizor czarno-bi ały
gwarancja. Kielce, 507-75.
10491-g
SPRZEDAM skrzyni~ biegów,
części "zasta wy " . Kielce, 431-73.
10492-;
SPRZEDA M
nowy radziecki
l ele wizor
k olorowy.
Kiel ce,
446-82.
10470- g
SPR ZEDA :'I1: wipsogal lek jugosfow iańsk i p rzeci w łuszczycy .
K ielce , 463-8:;.
1041m-::!
ORGA NY, w zmacniacz, kol umny. Kielce , 31-82-00. 10475-g
T ELE W IZO R Y
kolorowe
,.g;·undig" , .. rubin ,14" s p rze d am. K iel ce. 630-30.
10495-g
P RAL KA automaty czna " ind esit" R F N , 450 DM. K ielce, t e j.
31-94-74.
10443- g
T ELEWIZOR radzi ecki pal- eca m , ..f iata 126p" (1983). Kie ll'e ,
427- 19.
l0458-g
AP ARA '!' fotogr afic zny " olympus" OM 30 500 DM. Kielce, te}.
31-9~-74.
10«5-g
APARAT fotograficwy ..yasbica samuraj" 3 x 4SO DM. Kielce,
tel. 31-94-74.
104.«-g

Kielce,
REGAL "kozienice" .
31- 04-13.
.
104430-1(
SPRZEDAM regał młodzieżowy. Kielce, 31-11-17.
10438-g
,:l'RABANTA combi" (1974)
sprzedam. Kielce, 483-95.10440-g
KOMPUTER amiga 2000 poj.
1MB monitór 1084 stereo drukarka star NX 1000 oprogramowanie komplet 2,500 DM. Kielc~,
tel, 31-94-74.
10446- g

"ze-

ul Starolnmowska l J7

POSTOJE TAKSOWEK: pl. Wolności 537-92. ul. Sienkiewicza
- 282-Gl
",'NO
23-25.IlI. . ,P ow~ót do przys21ości" USA . I.
m. g. 15.30. 17.30, ..Pr", . ! ~Ch a nle"
_ p o l. l. li g. 19.30, w .III. -

-

Anlma lk i"

-

.. łJwaga! Za

Ratunkowe 599, Po997 Stra:t połarna
Drogowa 9BI. Pogoto!"1'!rget]~c2:ne KIelce - Mla·
_ Teren 958. PoGazowe 31-20-20 I 992. PoVl'od••kan. c.o e1ektryczc:r.ynne w godz 15-%3.
I 430-'4. pocztowa inusługacb 911, Inror938. Informacja PKS
.. Centralny" 626-1l
lNl"ORMAc.n

•.IT"

-

te1

TJ! ·

ł84-G4

\8 w sobotv do 14
ACJA O l1Sł..'''' ,,"CIl

ł39-62 POGRZEBOWE:
Dyd~:~I.~~~I~.,!>O-:'!
tel 3}-'/0-4'7.
.,.
TAKSOWEK: OsObo-

Klelee -

~17

tel.

PKP tel

53+-34 ul
.\1-25-19
ul
JesloPn5t6, tak.h"·""

", A1"'JY'ł"~P"'"'
Postó, samochod6w

_

uL Mtelczarskle-

pol., b.o., g. 11.
e ..ea'ualne lWliany

w WO&Tamie kiJ>
odpowiada.

retl!akcja

nie

PRZEDSIĘBIORSTWO

PRODUKCYJNO_HANDLOWE
,'poLAREX"
Pawilon Handlowy
,,JONATAN"

B.O.

RFN, Ka»ady, TureJl, Norwe1:;', SzwecJi, FhlOla. . .', S .. waJeaJ"U, Wleeb, lłlszpanil. Ho-

Zł-Ił'

tel.

AUDIO WIDEO SERWIS
JLIELCE; ul. Rew. Paidziernlko.·eJ" lU/n .
'1"e1. 31-33-41
_

ezyozuenie

mal:ken.erwacJa

Clo".i~

to".ldów ora"

n

przesnajanie magnetowld"Ów
przestrajanie UKF (mdia

111321-g

KOREPETYCJE: fizyka, matematyka. Kielce, 237-02, po 17.
10441-g
EKSPIłESOWE
przestrajanie'
rtv, wideo. Kielce, 31-80-00.
l0436-g
OTTO VERSAND najwięklizy
na świeeie dom Spl'7.edaży wysyłkowej zaprasza. Kielce, DTC
"PUCHA TEK",
1I1105-g

REHABILITACJA DZlECI
metodą Vojty:

MDz«owe porażenia, w:uly
))O&fawy i bjod~r, uszkodzenia splot",w ba..rll.O'Ii y~h,

wsz ·st l<ie h'PY)
w I:odz.

'-11.

Mg.r Kie1>zak

SZYBKO-TANIO-SOLJDNJE

Gab inet KIELCE, tel. 630-S0.

lłł7 S- g

ZAKŁAD

Instal3cji

et v. K ielce, 536-33, 436-03.

anten

10462- g
P R Z EST R AJ ANIE pal-secam ,
O TVC,
ceny
kon k ure ncy j ne.
Kielce, 222-42, 1>0 15.
104.2-1(
ZA TRUDNIĘ a kwizyior a. K ielce, 513-80.
lłX87- 1(
P O T R ZEBNY p ilnie dob ry l akiernj k. K ielce, K rakowska 226a.
lo.!74-j(
WYKOPY n i welacje koparko-spycharką
wykonuję.
Jachimowski. Kielce, Spółdzielcza 618.
10431-g
2,ALUZJE ora z p ionowe zasłt>ny obrotowe, gwaran ja, usługi. Kielce, 267-15.
1049łi-g

®

n

ZATRUDNIĘ mał żeń stwo bezd zietne w śred n im w ieku lub
z jed ną córką, rocznik 1984 do
p r a cy n a w si, zakwaterowan ie
zapew ni on e.
W a runki
bardzo
dobre. R ychte r Stanisław . 76-005
S zcz-e ghno. woj. koszaliń skie.
10373-1!
HOLENDER pomoże nawiązać
kontakt polski ch pań :t cudzozi e mcami - cel matrymonialny,
25-520 Kielce 21. skrytka 632.
10«7- g

)} -tddddddddc(f

:~
* ,/t",jt wsZYjtIUlII
)}

* ,Hmiot. rftl6d.rt1.Y'"

CI-.

KC1towice ul.B.Chrobrego 31 telefon 500·363

10 Ctl«A złyt.

:

)} .tr.cyPrt c6.wit sportowe!
)}
)}
)}
)}

POLECA przejazdy autobusowe do RFN z KIELC

)}

Brounschweig, Fried!and, Frankfurt,
Gottingen, lCassel, Mannheim, Dortmund, Dus~ldorf, Essen, Hsnnover,

~

i aoZl.lCZfil,
{(
~ DUŻAlÓiJloROnNOŚĆMODEU ~

Hcmm, Kotn.

~ hAJW\'WAJAIOŚĆOPAlTl

Numbeł"g.

Augsburg,

Munchen,
Korłsruhe,

Berlin

Zachodni•

5etowe

SZYBKO I SOLIDNIE!
WIZY DO:

ezynna eodziennle ,'-U).

Pforxhflm, Hamburg, Bremen,

_ zestawy muzyC7Jle typu
..w~e-ła"
produkcjj
DIORA" SA
; !-letDI~ ~araneJlł-

RZEZBIARZ, kamienial·z poSZukuje pracy. Kielec, 465-27.
10461-1(
DO wynajęcia 3-pokoje biurowe - centrum. Kielce, 507-58.
l0392-g
PRZESTRAJANIE pal-secam,
wideo. UKF, Kiell:e, 644-41.
10418-g

WJZOWO-PAS:ZPOIlTOWA
ALAN
KIELCE, ul. NowowIeJska 5183

MONTA2 boazer ii szafy,
pawlIIcze. Kielce, Swiętokr:tys
ka 8ill.
10483- g
BOAZERIA - montaż. Kielce
Na Sioku 43/3§.
10482-1(
MONTAZ doda tkowych dl7.wi.
Kielce, .439-35,
10485-g

Stuttgart, Ulm. Wuppertol,

Kielce, Olszewskiego 7
Oferuje do 31 marca 1990
_ radia stołowe i samochodowe
_
magnetofony dwuka-

POLECAMY, ZAPRASZAMY.
l0454-g

AGENC~A

RÓŻNE

KOŃSKIE

pt'ga7."

Nic t ak nie zmieni I'3!"Jstw a
mi"szkania na pir.kniejszc
j3k dekoracja śdany, szklo
artystyczne, intymne J3mpy
i \.. ieJe innych przed miotów
t :l.ytkowych, biżu ter ii, r zeiby, mebli zakupion ych
w G a ler ii Kieleckie j
na Leśnej 7
cz-ynnej codzien nie (10--17).

landiL

og.,

staw bajek" - g. 11.
pywdownik" 2~25.nJ.
RCJD()" - USA, I. 15, g. i7. 19,
~.ln. ,. nl~y c zka l Rblyc~
ka" - NJtD, b .o. g. 10.30.
AP'l' BKA ov2URNA: nr 1lHl7J

IDZIE WIO SNA

3

SPRZEDAŻ -

WYJAZD z KIELC w KAZDĄ SOBOTĘ
WIZOWANIE PASZPORTOwI. UBEZPIECZENIE
• SPRZEDAZ BILETOW
KIELCE:
"GEOBrr', uL Sienkiewicu 6S, 'eL 615-20,
HOTEL "CENTRALNY", teL &21-31, ~OdL 11-16
godz. 10-11.
INFORMACJA:
KATOWICE; teL 500-363, godz. 11-16,
KIELCE, tel. 315-888, Kodz. 11-20.
10022-g

http://sbc.wbp.kielce.pl
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28 bm. z Jugosławią
• Trener Andrzej Slrejlau powolal 16 pitkarzy na towarzyski
m~cz z .Jugosławią. który 28 bm.
rozegrany zostanie w Łodzi. ".
polskiej kadrze z zawodników
grajqc\,ch w zagranicznycI' Iclu-

Bokserskie mistrzostwa Polski

Janusz Borowski
już w półfinale

baCh 'lna~eźli s1ę: RYSZR1'6 TaraSiC\,'jCl, Dariusz Dziel(anowski 1

KrzysCltof \Varzycha.

Trener Korony, Edward

I IChcemy
~

grać widowiskowo
i powalczyć o medal

?

• Panie t ..eneru, jaki cel stawia pan dl'u.)'nie w dnlgiej części ligttwego SC'ZOIł\l i na
M
m~1\ liczyć kieleccy sympatycy piłki r ęcz
nej, którzy przez najbliższe tygoonie odwiedzać będą hal~ SpOI·toWą przy ulicy Krakow.kiej? - spytałem na dwa dni przed rozpDC'&ęciem rewanżowej rundy roz,grywek. w eksłl'ak.lasie
S'Lkolenicnvca
"siódemki"
Korony
-Kielce, Edwarda STRZI\BAŁĘ.
- Cheąc przyciągnąć widzów do hali "Isk·ry"
musimy nie tylko uzyskiwać dobre wyni,k i, Ił
lJI'ięc wygrywać. ale również g·rać bardziej widowiskowo. Mocz powinien być atrakeyjnym
tipcktaklem dla publiczności, dającym jej mocne wrażenia. Dopiero wtedy będziemy mogli
liczyć na to, że trybuny hali będą wypełnio
ne do ostatniego miejsca, co w dzisiejszej sytuacji finansowej klubu je&t ba,rd.zo istotne.
Widowisko może uatrakcyjnić agresywniejsza obrona, S'.!:ybki kontrat.ak i nieszablonowy
atak pozyc yjny. Te elementy gry będziemy się
~taroli zaprezentować naszym sympatykom w
ezekającYCh
nas pojedynkach mistrzowskich.
Oczy"\\'iŚ<'ie iaki slyl gry będzie wymagał od
l.awodnikÓw pełncgo Zlian/,ażowania, na co
zresztą bardzo liczę
A jak i uzyskamy wynik? Nie uk<rywam, że
chcemy powalczyć o miejsce w ścislej czołówce, k onkreJnie o brązowy medal. Trzecia
lokata w r ozgrywkach
może num zapewnic
start w turn ieju o Puchar IHF (Międzynaro
dowej Federacji Piłki Ręcznej). N ie muszę doda wać, że możh wość ud.zi alu w międzynaro
dowej konfrontacji jest dOdal.kowym bodźcem
dla zawodni'.ów.
Czy ma pan obecni e zc.>pól, któremu moż
na posta wić tak wysokie wymagania? Mam
na my~li zarówno medalową lokatę jak i bardziej widowiskową grę.
W drużynie jest trzech reprezentantów
Polski 1 jeszcze dwóch - trzech zawodników
nie ustępujących im u.miejętnośdami. Zespół
joot doświadczony, wyrównany. SZlkopul j€-dnak w tym, że w najbliższych spotkan iach
z PQgonią w Zabrzu dopiero po raz pierwszy
od prawie pięciu miesię_y będę miał do dyspoa,ycji wszystkich najlepszych g·raczy. C.zlerech kadrowiczów brało bowiem udział w
przygotowaniach drużyny narodowej do m:stnosiw świaia, a trzeeh z nich było w C7.echosl:owacjli. Pojedynki z mistrzem Polski na
jego terenie będą ""~QC trudnym egzaminem,
ale rÓW'!locześnie dobrym sprawd,zianem warłlości i d-ojrzałości drużyny.
zawoonj('y stanowić

•

Którzy

-

Bramkarze

zespołu?

Strząbała:

b~dą

-

kzoo

Krzysztof Latos i Jerny
Sowińsk i, rozgrywający Zbig.niew Robert,
Marek Przybylski, Artur Lipka, Marek Boozczyk i Artur Łukasiewicz, kołowi - Tomasz
Sto<!-ul8k:i i Dariusz Wcisło (wmowił tren,ingi)
ocaz skr-qdlowi Krzysztof Mistak, Henryk
Lubel'ecki i Jacek Wołowiec. Ponadto m:lm
•

W Iwlejnym meczu puli fiKlubowego PUCharu Europy ItOszykarze Lecha przegrall
!' Poznaniu z holenderską druzyną
CommOdore Den Helder
K :111 (45 :61). Była to trzvn3sta
z kolei porażka mistrza 'POlski
w tych rozgrywkach.
nałowej

Sprintem'
•

Czwarty etap ' kolaFskiego
zawodowców DookOła
wygrał
były
mistrz
ś~jat"
amat<:>rów,
trzykrotny
tnumCator Wyścigu Pokoju. Uwe
Ampler' z NRD.
wyścigu
Ka~ !onll

Do kolejnej sensacji doszło
w rozgrywanym w Key Biscayne
na FlorYdzie turnieju tenisowvm.
tym razem w rywaUzactl pań.
ROZ'it8wiona z numerem plerw;zym Gabriela Sabatlnl prz/>:!l'ala
f
Hi,z[)al'ką
Conchltą
Martinez
6:7. ~:!l
opr. (ap)
•
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jeszcze do dyspozycji: Sławomira
Wó,iciake,
Tomasza.
Malmona,
Tomasza
Olesiliskiego,
Krzysztofa Łysia i Dominika :l:yłę, Natomiast
młodszy z braci
Przybylskich K1'ZyszŁof,
którego
"pr1Zy.mierzałem"
do r.0-1i koołowego,
ma rękę w gipsie i jego występy na boisku
nie wchodzą w g.rę przez kilka tygodni.
•
Dziękuję Zll rozmowę i do zobaozenia w
pl'zYSll:łym tygodniu w hali kieleckiej "Isk ry",
na mecz:«lh z W isłą ]'łock. Oby były to nie
tylko zwycięskie, llle i ' widowiskowe
poJedynki!
KORO~

WYNIKI
••
•
•
•
•
•
•

22:34
23:32
41:32
27:29
35:34
27:26
32:26

i
i
i
i
i
i
i

27:29
25:23
21:19
26:28
33:27
23:35
31:30

Y W I RUNDZm

z Po/;onią \V Kiclcacli
z Wisłą w Płocku
ze S!ąskicm w Kiełcach
ż Hutnikiem w Krakowie
z Posnanią w Kielcach
z Wybrzezem w Gdańskll
z A~laną w Kielca ch

TABELA l RUNDY
14
24
14
20

1. Pogoń Zabrze
2. \Vybrz eże G(lań"k
3. Hutnik Kraków
4. Wisła Płock
S. KORONA KIELCE
6. Posnania Poznań
7. Sląsk Wrocław
S. Anilan~ Łódź

14
14
14
14
14
14

19
17
16
10
4
2

404-3,22
406--378
421-399
348-335
393-404
356-385
379-416
354-422

Wczoraj na rin~ u w Jastrzębiu Zdroju rozpoezęły się 51
dualne mistrzostwa Polski w boksic. Do rywalizacji o
przystąpiło 90 pięściarzy z 30 klubów, w tym tylko trzech
zentantów z naszego re~ionu: Janusz Borowski z
kitnych w wadze lekkopółśredniej oraz Tomasz
śre dnia) i Bogdan Wieczorek (pólci'lżkaT
Broni Radom.
nijmy,' że turniej o mistrzowskie tytuł-y poprzedziły enml,nacJe
lowe,
których zawodnicy obli naszych województw
niżej . oczc ki wań.

w

W czwartek, w pierwszej serii walk ćwierćfinałowych
II
naszych bokserów wystąpił tylko Janusz Borows ki z Bł'lkit 
nych Kielce, który wy-punktowal
jednogłośtiie
Roberta Ganderę
z Turowa Zgorzelec i awansował
do półfinałowej czwórki w swej
kategorii wagowej. Tak więc- kielecki gwardzista ma już zapeWniony co najmniej brązowy medal.
W
pozostałYCh pojedynkach
wagi lekkopó~redniej Andrzej
Puk z Zagłębia Sosnowiec zwyciężył na punkty Marka Kozaka z Igloopolu Dębica, a Jerzy
Ziętek z Olimpii Poznań wygrał
jednogłośnie z Robertem Kopytkiem z Victorii Jaworzno.
Wczoraj doszlo również do sporej niespodzianki. Z turniejem
pożeg.nał

W

STRZELCY BR.HfF.K DLA KORONY

•
•
•
•
•
•
•

24-25.m. z Pogonią w Zabrzu
3Lm.-l.IV. z Wisłą w Kielca('h
7-3.IV. ze Sląskiem we Wrocławiu
!1-22.IV. z Hutnikiem w Kielcach
28-29.IV. z Posnaniq w Poznaniu
!>--G.V. z Wybrzc:iem w Kil'lcach
12-13.V. z Anilaną w Łodzi
NA INAUGURAC.J1i
(24-25 marca)

• Pogoi\. - Korona w Zabrzu
• Hutnik - Posnania w Krako\\ie
• Wisła - Anilana w Płocku
(27-28 marca)
• Wybn:cże - Sląsk w Gdańsku

ubiegłoroczny

Koninie

Kielczar.ka przegrała,
ale nadal
jest w czołówce

• l\farek P rzybylski 81, Artur Lipka 12, Krzysztof Mistak 64, Jal"ck Wołowiec 38, Zbigniew
Robert 34, l\farek Boszczyk 22, Artur Łukasie
wicz 22, Tomasz Stodulski 22, Tomasz Olcsiń
ski 12, Tomasz l\lalmon 10, Ryszard Bilski S,
Krzysztof Przybylski 5, Kl'Zysztof Łyś 3, Jerzy
Sowiń.'iki 2, Igor D'lbski 1.
TERMIN \RZ SPOTKAŃ KOnONY
W II RUNDZIE

się

mistrz Polski, 'Rafał Rudzki
z
Zaglębia Lubin, który w wadze
piórkowej przegrał w trzeciej
rundzie przez rsc z Dariuszem
){asprzakiem z Zagłębia Konin.
Walka obfitująca w ostrą
wymiaull ciosów, zakończyła sill na
trzy sekundy przed końcowym

Po dniu przerwy wClnowione
Koninie szachowe
Polski
seniorek.
Niestety, w dziewiątt'j rundzie
lurnicju nie powiodło się broniącej
mistrzowskiego tytułu
Joannie
Delko z Kolejarza
Kielce. Na!;za zawodniczka przegrała bowiem z ubiegłoro czną
mistrzynil\ świata juniorek, 17letnią
Krystynl\ Dąbrowską z
Legionu Warszawa.
W turnieju nadal prowadzi
Bożena Sikora-Giżyńska z BBTS
Bielsko z ~do l'obkiem 7,5 pkt.
(wczoraj liderka zremisowała
swoją parti ę) , druga jest Krystyna Dąbrowska 6,5 pkt., a trzecie miejsce zajmują wspólnie:
Joanna D etko, Małgorzata Wiese-Jóiwiak z Chemika Police i
Iwona Swiecik z Kole jarza Katowice po 6 pkt.
(ap)

zostały
w
mistrzostw~

W niedzielę na stadionie Błękitnych

I

wia większe doświaderon ie, b0wiem wystąpią w nim byli pił
karze Błękitnych, obecnie !unkcjonanu3ze milicji, mający rćyw
nież sta.rty na boiskach
drugiej ligi. Atutem alumnów bę
dzie młodość. choć i w ich g·ronie nie brakuje
zawodników,
którzy grywali również w drużynach kluboWYCh.
O dobrej
formie przyszłych księży świad
czą wyniki uzyskane w trzech
spotkaniaCh kontrolnych z
Zenitem Chmieln:k Stad :onem
Kielce i Nidą Pińczów., Te ostatllią
pokonali 5:1! Arbi trom
głównym spotkania będ.z ;e były
sędzia p:erwszoHgowy, Anurzej

Włoskie

kluby
Vi komplecie

Stawkę

pÓłfinali stów

ropejskich pucharów
pełnili
wczoraj
·Sampdol'ii Genua,
rewanżowym
finałowym
PZP
wygrali z Grasshoppers
rich, tym razem na wy
dzie 2:1 (1:0). Bramki
gości strzelili: Brazyli
Cerezo i Lombardi, dla
spodarzy Wyss.
Tak więc tylko
kluby w komplecie
wały
do półfinałów
pejskich pucharów.
dal ze mistrzostw
ją
w tej fazie
cztery drużyny: AC
Sampdorię, Fiorentinę i
ventus. W póUinałach są
nadto trzy zespoły RFN
yern, Werder Brcma i
Koeln), dwa Francji oraz
jednym Belgii, Portugalii
Rumunii. .
Dziś poznamy
par w meczach
"tych.

Na sportowych '
• III LIGA. Radomiak
dom - Unia Tarnów.
stadion przy ul. Struga
sobota godz. 15,30.

• m LIGA. Korona
ce - Hetman Zamość.
sta{jion przy ul. Koniewa
niedziela godz. 13.
Plt.~A RĘCZNA

LIGA. . Bu,do\lllłl~łegl
AZS A WF
~kobiely). K ielce, hala

.. II
Kielce -

18. niedziela godz. 11.

pon;e na boiaku zaprezentują
zelilpoly artystyczne. Ze u<>ny milicji. wystąpi zoopół "Niebiescy SK '84", zaś z drugiej,
zeSlpół -alumnów
z kiele<:<kiego
Seminarium Duchownego. Ponadt()
organizatorzy imprezy
informują,
że -Przy
w~jściach
na stadion przy uL Sciegiennego 6 ustawione będą skarbonki
na dobrowolne datki,
kltóre
wzbogacą
fundusz: komisji lis.
osób
n'epełnosprawnych
przy
Zarządzie Regionu Swiętokrzys
kiego "Solida·rność". z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci
nienełnosprawnych. Za szla więc
m~ła
:z.miana, gdyż
wcześn iej
Otdysiński.
zebrane
fu n du-""Ze planowano
Impreza roz[)OCzn:e się wcz'?~ przekazać na konto SOS Jacka
(mar)
nici, ;:uż o go<lz, 14.15. O tej Kuronia.

http://sbc.wbp.kielce.pl

kę wygrał ~edno.głośnie.

Jag iellollSka 90, sobota

Milicjanci podejmują księży
Zapowiadane J\lZ
wcześniej
spotkanie piłkarskie pomiędzy
przedsta wicielami milieji. i duc howieństwa przejdzie s
pewnością do kronik Kie1e.
Mecz wywołał zrozumiale zainteresowanie. Między innymi
Korona
przełożyła
niedzielne
spotkan ie z Hetmanem Zamość
na godz. 13. które w p ierwszej
wersji mw ło się roz.począć o
piętn ..stej, Wt-lśnie o tej godzinie na bois!to GKS Błękitni w
Kielra ch przy ul. Sciegiennego 6 wyjdą w niedzielę d.ru~Y!l Y
milicjantów i alwnnów
z Seminarium Duchoownego, tej
o.statniej wzmocnionej księżmi
rnłcd z~j generacj.i. Emocji nie
z.::h,akn:(!! Za zespołem stróżów
,~, rzrc·ka
pUblicznego przema-

gongiem! Przegt'ał
nieoczeki
ki - z Górndka
sza) z Henrykiem
Zawiszy Bydgoszcz.
sześć lat od, boksera
goszczani.n górował nad
ringowym doświadczeniem

się

• fi LIGA. AZS Kielce
Ogniwo Chełm (kobiety). "'!"-- ~Q."
ce. hala P olitech.niki, al.
siąclecia 7, sobota godz.
•

fi LIGA. AZS

Lewad Lubartów
Kielce, hala
Tysiąclecia 7, niedziela
10.
Wyścigi

r.owerowe
dla dzieci
w parku miejskim
W sobotę o godz. 11 w
miejskim w Kielcach
rowerowe dla
ci. Organizatorem imprezy
WKFSiT Urzędu MiejskiegO.
si ~ wyścigi

