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- stąd, że n:!0l1ci Sl'li.by nE:zpicczcI1stwa, dziahj1f'}' w poroz.umieniu z Kanią przyspawali pociągi do szyn w okolicach
L ublina. Prawdziwym robotnikom lymaasem chodzito o ceny
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Na jpierw by ł a rtyku ł VI lon·
g azecie. Nie! O czy.w iście, na jpierw bylo "Arkadio "
- Akadem ia Zdrowia w po d kle·
leckiej Cedzynie, zolożon o przez
doktora Jpno K wa śniew s kiego,
l eczy dietą. W ie dz ą
o
tym
kieicza nie, ole nie wiedzą w
szerokim świecie.
d yńskiej

r.l

Jsem
mi-

I tok,
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zami-
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sprawą
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o "A rkadii"
zaczęto
mówić
na
Wyspach
Bryty jskich. Cytowano wy po ie·
dz,i Pola ka z Anglii, któ ry le·
czył się w Cedzynie, szeroko roz·
pisywano się nad jego o becnym
- dod a jmy znakom'tym - sto·
nem zdrowia . Nie czas dz.iś na
szczególy. Ważne jest
jedno,
b rytyjsko gazeta
dotarła
do
S tanów Zjednoczoroych, ostom·
tąd przyszedł do Cedzyny list,
adresowany do J. Kwcśniewskieg o , list z konkretną propozycjo.
Kongres Polonii Ameryko';sk;ej
zainteresował się specjo!ną me·
łodą leczenia dietą w "A,l-:ldi."
i w n a jbliższym
czo~:e
jego
p rzedstawh:icla pojav/q s:ę VI
Kielcach, by omówić SZC7<?g0:y
wspó!procy z J\ kCltl,~r-l~Cl Zd,ov';'.J
prasie

i

a ngielskiej,

ewcn~uGI"'Jtn

pcwsta l;~"n

Nieco wczcśniej doktor Kwas·
nie'IJsk, korespondowal z leka·
rza mi i o ficjal n ymi instytucjami
służ b y zd ro wia w ZSRR.
gdzie
ró\~nie ż zainteresowano się jeg o metod a mi leczeni a pr zez di<!tę . W picrwszych dniach kw:et·

,Te,t

cudO'.\'IW!"

wykrzykiw;.:! amer}ka!.'tski k,;~mona:lta na widok !1aql?j pb·
ne\,V z K'it;7yca. Przcp;<;kne
prez,-ntuj~ sIę na·z
glob, nie

•

mi
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iegło
rścig u

l owej
'p rze,ki,

>udlia

M:ri9

I::d..:,~, :n:e:'l-ailcy Z:e,n;'
T:l!~;·.C
z:emi k:eleckiej. krai!1;'
Cór S'"viętokrzy:k:ch, w
na,.ll; )1~Y.; ~m, nad Kami.cnn~
i Ila2 ..·nl!(:l. n~d )i:dą ! nad
Pilic,\. '.': Y=,"'~C1'" .ach i
w
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Dwa ~pv;:·.c J 1.1. Dwa ';W :uty.
od':::t,c:J. B0 :nimo II e·
p:-.::. ';;10,)0 :kl.J:l ' . 0 zdt!gencro-
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'. ',~j urok. T ... k:c ko~miczp~v\,,.'.. "l'S"nv'
n~~~ ..•..,~,'
,~~.\."·;1
...
•. • . . . oel b'e;:zć z l.~ ;':. lu::iAiej W,\'sok·)~c~. a nic '2 kO~ll\O'jU. Tak
napra ':dl'. uczYIIT.~my t. 1\1:.'\TKT ZIE",u. j<;dyncj planety
z;;":edll)'1ej prze? ro'!z,.j :udzki wc wcz:chświecie _ WIELKIE SMIETNTSKO.
Każdy z n::~ ma I:':~ ~ o, nic
i obowiązek dbania o ~woj'l
ZTEMlĘ. Ziem:<: pl<:nL'~ - nie.
~potykliny twór wc
w~.~cch
św:ec:c.
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wykollani.. kvu:"eznY('h ollry"ków ,;,\d<iw p rzypom ina d t'k w~stl'ój , .. i" ~ uy .. 1.ł"llu z na ionami, )Ht')mrataml (; ht>mi('Z _
",i i ~Jlrzt; t " •.t Ug'1 od ni('zYlll (lr~y ul. ~ienki(',\ i (;z~ w 'Kiekacb.
Fol. 1\, P i('k arsk1
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IBę

iej owoców?

i Pc czerniały kwiaty wgrójeckich sadach
o

taln:e pr"., .n~:,l.ki ".'yr7":1"!1t1Cl.lle s;;kudy w grój(-ckO-·.v<1re.:;';ch
'adach. W
ll:ektó:;.dl Lm:ll:1ch temperaIU::1 p~ Lo)' ;.:. u ncie i w tzw
za pa ->:in<:.:h oraz Ha terenach
n:zej połoLcllych
doch dl.lł:
do ;n'nl 10 "topn; C. \V tych
warLill!~,iCil opadły. b:jdź poc_cm.dl.)" Za\V!,lzki kw.atll\\'C
wielu dr7.C\\' i kr,;ewll'.... owoc')'.\ ych. T::jbardz.:(· j ucie,pi •• ł ..,' 1l1o!'clc, brz.o:-k\vin:e. śl:--.\·y.
cze:cśn,e,
w:';n.e,
por_('czk:
d~~!y

20 mld za jeden kilometr!

l nie-

dworcu PKP
n ie tylko si ę p usili (', alt' ta k 7.c k upi ć sob ie ...
bluzkę. Uefurma gO.podarC7,a :lInu sza hand l ow('ów do
różnyc h in icjatyw,
F ot, A, P ie\(uski

m o ż na

s
p.'l(~O'!':t
k,,,,,:~tujc w

1 k'll
P01,ce

~l!to.,trady
o~{ . 20 mld

zł. Gdy
budowano je 11:l Zachodzie roC! l;e oddaw,:no ok.
100-150 km, U nas Chl 1989 r.
ok. 15 km. W br . .n'1 być
o
polo\'.ę
1111 icj.
Przycz:it1 ')
P,r~k p:cnit;dzy.

ST R. 3

n:e,n oJfOml1t! zn:~zCi:cl1ia i
opu ,tu:7.Cl.:a juk'ch do;:.uścili

tylko (lt',1;1do.nv z prw-tne,1i

to...

DOK O:Q'CZ EN lE N .\

k'l~C!. piloci piH.: dl:cliby pu.

ml,~ . 1?::,!wiez~ll('j.
!.\ !'l1:alcm
VI ;;wym życiu k~'k.'kr'Jtllq CIk'1J.j(~ prL~} jr:::cnia ~.i-:; Zi~ ~ii
z S(-.1)10~rltu. ślnig.!,;~:,/t;a, ~zyhr".\c3. Z r.:,żnych '.':y~"k,:-·"~i.

irt1

bufetach.

kojn:ej~za. A~e z nhk:cj \','j'~:o-

-

~iężył

lO.

wała

.,WieJz!:; Z'c",d(;! Jn;,t ca!klc..
bl!.·lct!l'1'

w

DL.\ CZEGO .. SOLIDATINOf;ć" ZOSTALA Z.\LEG.\LTZOWANA?
- Dlatego, że rheial tego liber.aluy przywódca PZPR, prawdziwy Europejczyk i szczery d mokrala który tworzył Polskę na miarę przyszl<!go wieku i dawaŁ ludziom to, czego n3pra wdę chcieli.
- DL.ACZEGO EDW.\RD GIEREK Ut AOL?
- Do przygl}lowano przeciw niemu spk k, pn którego czele slali Kania, Jal'uzcJf<ki.Milcwski. Kowalczyk - p(Kljud za·
:i<1CY przeciw demokratycznym pl'.lemianOoUl p~l'tyjny apai'al
SB i M O N .
- KIM BYL KANL\?
- P1'7,ec;iętną, pozbav::ona etlardf,lcl'lł Cglll'4 7.e !!I{hl"lOśt'iami do alkoholu .
- KIM BYL J"~RUZELSKI?
Czhwi<;kiem, klóry przez całe lab zajlllerwał najwyż,,:ze
slan"wi9ka w aparacie partyjnym. nigdy niczemu sic: lue sprzcciwił co najwy~cj zgłaszał pcdantYC'7Ilc popl'uwki gramatYCl:I1C i orlogruficznc do projektów za~adnii!zych dOl:umenLów. pói..nioj okazalo się. i.c je t plzcpoj.'ny manią władzy.
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nia. no zaproszenie strony radzieckiej,
przebywał
wAb·
chozji, gdzie w najbliższym cza·
sie powstanie również akade·
mia zdrowia. Sz c zegóły są w
trakcie ustałania, a
p omys ło.
dawca i twórca "Arkadii " ob~e
cał nom obszerną r~lo"j~
w
najbli.iszym czasie.

22 kvvietnia

rrz~. :?Jl.•• j!}. ż;~
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P 1udl1ie (Gdail.'k - Lvd!
Knlow:cc I dalej do Brna
i W.ednial. O~t:lln:e 16.!1 km,
cl.yli
oclc'nek P:olrkówTugyn nddann do użytku w
gruuniu l!l;)!! r. TC'l"IZ pr7.\~.1_

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wedlu~ w~tGpnych
~z.acunk \V :,:pecjalbló,v z W}'-

kolor we,

d:.'alu Rolnictwa i Gospodark: Ż;; \'l1ościowej UW w Radwnlu, drz.c'.va pe:;tkowe przemarzly w Rad rn,kiem w !}O
proc.
W mniej~zym stopnill
chInd;.' z.aszkodl.ily jabłoniom
powiedział Maciej R a dec), i • Eron:sz.ewa choć n,€'które odmiany ró·....I1: L. w 60
proc. prz.emarz.ły . P,,)k. kw,a Lowe idarctów. lobo, mekint0~/.Ó~\' wyglqdajq na plcrwszy nut oka nei:le. CZG~ć
kwiatów prawdClpodobnie zrcg(":er~lje u~zkodzenja bGd:~ o l;vm w;edl.!al już za kilka ty;;vdm. U OlCllch o<)sia (!', ,\, i ok !Jcl.nych
rulllikó\'J'
~:. tu:;cja
. ~i1dach jest zrói;-

:,'cov.'Jna Drzewa.

ro~nl)ce

\V

mrejocDC:h osłoniętych, poniosły 'lra!y m:mmall!e. a w do!iłJ1lch
i
tl.\\'.
zapHdlinach,
l,,'\~::-· ..\":~. ~:.~ b,-:L" ~c
j ~~i:, :' e , ~dl..c b:ło lloc:.tmi najl.\mnicj.
h~.~j~·\V~
:ł.77-km
O'JCj!L~a
'Ary 13f?lo na drz.l\,-nch prc:'Gd,Cl; k - Tczew'. mo~t' nrY"z
wie w,z.y~tko i n:c bl:dl..e tam
'Vi'ł\; kil!
Te'flmia, obw!'d.
Ż, d'1ycll plo1lów,
W.ccpreze:;
nicy
Łodzi TU.zvn ~·trv.
Grójec icj Spółdz;clni Ogrodk0w i przcbudowQ dro:::i szybn:cz.cj - Wituld J asi ń :óki j""t
nORO

CZ,, ~ tE

N '\ ,TU. :!

nOR O:TZL 'fI: 'Ioi \

Sl ' R.
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"sordorności"

Jllk już illionnowal iśm y w
czwartek. pierwszy dzień obrad rozpOC7..1ł si~ uroczyśCie
w katedrze ołi.\vskiej - m<;zą
święt:} w intencji pomyślnoś
ci ojczY7J1Y. Liturgii przewodl1kzył metropolit.a wroclawski,
kardynał
Henryk Gulbinowicz - przewodniczqcy Komisji Episkopatu PoLki ds.
Duszpasterstwa Ludzi Prai:y.
_ "Solidarność" - mówił w
kazaniu - broni:}c praw i interesów świata pracy nie może
przestać pelnić roli ruchu sp 0lec7J1 ego. Czas walki powinien
zostać
zastąpiony
czasem
twórczej i mądrej pracy. rozwagi. gowwości do ponoszenia niezbędn ych WyrzecZCll.
Niech program wypracowany
przez zjazd inspiruje - a nie
obezwladnia. niech pokazuje
nowe horyzonty - a nie ogrankza pola widzenia. niech zach ęca
wszystkich do w spólgospodarowania - a nie do
mnożenia
rewindykacyjnych
I~)"fmuł. Mszę zakollczyla pieśil
Boże coś Polskt:";
donośnie
~abrzmialy w świą1yni słowa
śpiewane w wersji
innej niż
pn.ed 9 laty: "ojczY7J1ę wolną
pobłogo s iaw panie".
Potem, w hali "Olivia", tpi
było
uroczyście
i oficjalnie.
obrady otworzył Lech Wałęsa

trzykrotnym uderzeniem mlotka o stół prezydialny, ogła 
szając zakOllczenie dzialalnoś
ci podziemnej i tymczasowej.
Na salę weszły poczty sztandarowe, rozległy się dźwięki
hymnu narodowego.
Tak jak przed 9 laty wy.kład
inauguracyjny
wyglo,ił
ks.
prof. Józcf Tischner. - .. Solidarność" - mówił narodziła
się jako odpowiedź na rewolucję. która byla zastosowal'liem przemocy, mimo wznios Iych haseł. Owocem tej rewolucji stal siG nie<potykany
w polskiej historii kryzys p;acy. Polska praca jest jednak
nadal chora. Dlatego. mimo
że godzina obecna jest godziną niezwykł:], m;'no że niektórym cisn::) siq ~lowa o zwycię twie k". Ti sc hner zaproponował w tl) mif>j<cc inne slowa, te z cW3.pgelii: .. słu
dzy bezużyteczni. zrobiliśmy
to co do nas należn!o".
Nastqpnie 7A1bra1 gł().~ p~c
mier Tadeusz l\fa-zowiecvi.
- Spotykamy się w tym
miejscu po ra.z drugi; "Solidarność"
żyje,
PoISka zYJe:
wolna i niepodkgla" - tymi
,lo'wami pr<.'mier '"
imiepiu
rządu powitał d,,)egatów na J{
7 ;illzd NSZZ ,.Solidarność·'
- Wierze:. że ten
zjazd
7wia71<u, który i~st Ctmdanlcu("lU' I'T? yszl ośd
1'01 ki, wybiC'r7c p('r~pcktywę (lemokraIycznej, Ź('la:!:ncj konscllwcndi.
Możemy (lziii w ,;zyscy
razem

Vademecum partii
naprzeciw spozainteresowaniu tworzeniem partii i organizacji politycznych w kraju, Polska Agencja Prasowa wydała .,Vademecum partii i ugrupowań
politycznych".
Jest to pierwsze tego rod;:aju
wydawnictwo w Polsce. prezen tujące nazwy
partii, programy
polityczne.
sylwetki
przywódców i szczeg61y org:'\Jlizacyjne.
Do nabycia w biurze handlowym PAP - Warszawa, al. Jel'02.olimskie 7. drugie pic;tro,
pok. 22) , tel. 2~-7e-51, tlx.
814200. cena 3000 zł.
Wychodząc

powie(hieć

łecznemu

Piątek

Przed konkursem
chopinowskim
Dziś.

w piątek o godz. 20
w hali WDK w Kielcach melomanom
zaprezentuje s:ę
kelejny kandydat na XII
Międzynarodowy
Konkurs
Chopinowski - Zpigniew naubo, ~tudent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie
prer. Andrzeja Ja sińskiego.
Młody pianista wykona
I
Koncert Iortepianowy e-moll
i utwory solowe F. C hopina.
będ3i e

kieleckiej.
Koncert poprowud:t.i
Zbigniew GoncenCW!C7, slowo wiąiqce - Z()!ia Zal!10jska-Pabicb.

(P.'\!')

(J.)
_ ... :....~~~

Będzie

.,Jeste:;my wreszcie w . woim wJasnym domu" - któż
nie zna tego wei.wania artystów Rzeezypo.spolitej? Artyś
ci z H. Sawickiej na końcowe

"Być sobą

nawet Pl,zcciw
sobie"
ry1anic ,co robić"? odpowiadają: ,.Uciekaj".
Nic o s:'::c ZGd:t.aj~ te:i. te lewizji ziej
kic7.0watymi reklamami: .,<.Pewex~ i .,Baltona» r6wno nas
robią w konia".
- To tylko
jednn
z w;e}'J
dowci!)nych
h.,~c!. .'\JD. najb::udzie5 podobala sic: pul)liczności zrobiona
równ i eż 11<1 1c!c\\'iz:-jn:j modlq
T(' ~'ia
mnc!v rob ~n;~w
-1,:l!); ~;) r ,t\'('z,'le j .
PC",>.. <I!:3 i 7C\dllnl3
przeplatalu si,; 'li! śpiewem i śmie
chem. Jak'w ży~iu. A odpowiedź no w~7..elkie pytania i
wątpliwości mlod)'ch zawarta
jcst
w
iytule })rogramu:
.B:jd{ ob~, nawet przeciw
snb.e~"

(iar)

Autostrado za dewizy?
DOKOŃCZENIE

ZE

Ta 1

kiego

ruchu
Piotrków CZA:~tochowa tak, by kiedyś
• tal<l się ona autostr d::). Być
może prace te nlZpOCZl1::} się
w 1991 r.
Natomiast na autostradzie
Wschód - Zachód:
Londyn
- Moskwa (Swiecko - Łódź
- Warszawa - Tere~pol) w
tym roku przewidziano tylko
wybudowanie
wę:t.ła
obok
Konina.
Z kolei na trasie Drezno Wrocław Katowice - l{r::lków - Rzeszów - Lwów Kijów kontynuowana b~dzje
budowa jl'dnej jeż dni odcinka
Chrzanów - My~10wice (druga pow~tanie za
rok , dwa).
W najbliższ~j przy~zlości pla_
nuje s;G t'l ~uto:::lrac1c'..,.e roł:)czcn~c K1':=tko\va 7. Kato\\'.c ami, kontynuow:m::? prllC na
odc:nku \Vrocl~w - C·::\';ic,:;
i p~zy obwodnic~' .i.:;rai:owa.
Nie ma
<';,~ wiGc z czego
cieszyć tym r:rcz.iej że .;-pecja liś~: twierdz<!,
że aby autostrada sir: opJociła
powinn
jej rocznie przybywać 50 km.
N::ls na to Ilie stać. Powstóll
więc

pomysł

kao;talu

zaangażownllia

Z:Jchodniego.

Bud-

żet' pal1 iwn pOkrywałby ok.
30 proc. ko ~z tów. a ewentual-

ni konirah'Jnci zagraniczni pozostałe 70 proc. Co najważ
nleJsze są już zainteresowani. Kr.pitał jnpOllski wyraża
': h<;ć inwestow;mia w autosiradp, Północ - Polu dnie. li a -

Wartburgi z silnikami volkswagena
na polskim rynku
Być może jui La kilka
tygodn: dotrq do Pol <ki pierwsze wartburgi z silnikami
volk swagena goHa . Jak d0wiaduje się dżienn ik"r z PAP,
ich importem zająć sl~ ma
.. Pi>lmozbyt", który prz)' ewenbalnej tram akcji nie b ę 
dzie korzy stał z lnnych poś
redników.
Cena
wartburga
będzie podobna jak " du,żego
iiata", czyli (lik. 29-30 mln zł.,
a wi~~ b ardzo konkurencyjna dla samochodów pro.dukowanych na Ze-raniu. P rzewiduje się sprowadzeni<.' ponad 10 tys. wartburgów. CQ
jest obecnie dużą liczbą samochodów na krajowym rY!lku mot.oryzacyjnym po~zuku
jącym
ewentualnych klientów.
Zmodernizowany w::lrtburg
z
siJnikiem golfa charakteryzuje się stosunkowo malym
zvźyc:em
paliwa
średni') ok. 6.5 litra ~nz.yny
na 100 k'11, osiąga prędkość
HO km n~ godz., a CQ naj w~;'1icjsze, nie z:mieczys2.cza

~ •. ~.,....&.r.:...--"'__~_~_~
.. ~ ~.--... •.

w ta:kim stopniu,
w:-.rt·ouT.g :z. ~'i,Jni kiem

pow i etr l.a

jak

(PAP)

dWU '!.lwowym.

----

Groźni

przeciwnicy

dane o sku1.ka~h
o'>'tatnlch przYli1rOzków ".;1 l.byt
pe'ymistyc:z.ne.
Dla ~adownikow i rolllJi<ów
obo-k
;z)'mroz.k6w obecnie
re1Ą'H;e gro.i.na moie być
u..a
Ostatlli
deszcz
poflfawll znacznie kSnElyck 2.3rQWJlO DrzeW ewocowych, j.;lk
I ()zi;n in. Troono wi~c mów;ć
dziś O legor~czJ1y h plona-=h.
(wlm) I

IJOKOl\'CZI:NIE :tE STU. ]
1 1: C co cz.łowi~k
!.łegl) w)'r:qdził
swcrr.u
śrouo·.vi,k:l,

J~k
iulo.m uje
Woj e w~tlzka
Straży

K.D"l~nda
I'eżarnych

\, Hirieaeh, " . minionym ly,"odmo
powstało 31 poiarów,
w tym 15 w r4l1nidwie indywidualnym
i 11 w
la.saeh.
Straty wyni4lsly ole. 158 mln
zł. Urahll\'lmo mic:nie wartOŚci
ek. 2308 mln zł.
A eto pn.y klady cromejszych pożarów.
11 k\t<ietnia II J;odz. 10.55 na
st.adi PKP Ch rUDi". spło
nął wag4ln 0641bowy. S~rat.y 45 mln zł.
13
1I.\\·iclnia, Cod:r;. 2l w
Jllydlowie
-(gm.
Bcldul:hów)
spaliły
i~: st4ld4lla, obera, dem
i szepa nal~iąec do ZdLislawa

S. Straly ('zyną

25 mln

POLUU

było

zł.

Ś\Viau0a1:e lub nieJ n:e ujdzie
b:?zkarn:e. 0:0 p:rzyi~! ad: gdyby inny b) ł :Jklod sil g~olo
gic7J1ych w l'~~ecce Bjalogcń~
k:ej, Kic!ce da",no pcz.bo.\'.. :ol'C
bylyby;;maczr,ej. pilnej wod/.
Po rn pierw:;zy \V 1952 r. i p-:>
r;lZ drugi _ w 1972 r. \V Za·
kiadzie Produktów Naftowyc 1}
CPN w Bialogonie doszło do
awarii. Do ziemi przedostalo
."j~
kilkaJ,,,kk tysięcy litrów
e-tyłin~ 86 r.1k.
c;ie ·,\razało,
t:rocb<: ~.ln !I:lpędoWE'g(,. NiP".

pedpe.!wip.

Z tej

sund _ przyczyny 15
kwietnia o godz. 1.50 w miejsC4lwośc:i H .. ta
Cise""ska (gm.

I

NUMEr. 78

5TRO A 2

cale 4Gi) metr;:;w d,~:ej <n~jdu
~lc: ujęc: a miejek:e. Czy tak
n~pr;::\Vd~ daleko bylo cd tragec1ii o nicol;}lic'?3::1ych 01c.t-

1og:c.!.... -ch . (,bchodzoIlY będzie
jakc DZ1EŃ MATKI ZIEMI.
UCZ)'łl i1Y jak1:i eest 1. tej ~ka

!~ach?

K' "\.ac;). 'N r.a(1m!1iu. Miecho\\'e. P;";-::3th. KOllSrl:ich. Go-

Inny przykl;::.:
.~'~ ):1lk<;

co

Ktc$

~,'_:dl

SulTL.:a~ca,

'91!.~_·

.i!iczn:e WJ;"ccj ;,ię rzeczki
i.,:l,·i;.o Kielc i co ~jG okaz"ło?
Woca stanęla \V ogn~u! Jaki~ nieobl;cwlny
pra.-:ownik,
prl.)'I=u.<L:cw!nie II tóregGŚ z zakładów w Malikowie, puścił
najpravrdopodobniej l odstojników smary latwopa}ne .
22 kwietnia z in. p iracji l)l1leryłn:nskich organizacji ,!ko~

http://sbc.wbp.kielce.pl

125p Z bonifikatą
- ryrekcja Fabryki Samoc1'I)!lów Osobowych podjęla decyzję o pn.edlużeniu
przedaży ~;amochodów .,FSO 125p" z
:--prucentow<l bonifikahl do
koi':(';) kwieilli:! bl', - poinIormown! dóen I1ilt:lp..a PAP
:-;zef luiby il)flJu";a~y ~11C'i FSO
Zbig.rll'W C~'Gro3.

(PAP)

Ro~"iązanie

wideo - konkursu
Podajemy rozwiązanie wideo-konkursu z 6-9 kwietnia:
1) .,Pinokio", 2) .. Ostatni ce.san", 3) Christ()phe Lambert,
4) Charles &oo son, 5) ..Nocny jastrząb",
6) Rkhard
Chamberlain. Na,grody ufundowane przez ki elecką firmę
liomput.erowo-satelitarną · "Incomex" (ul. IUanifest.u Up~wego U ) \\-ylo$o<Nali :
Andrzej Lasoń (.Kielce, ul. Zagór~ka) kasetę
wideo
l.
m:graniem MTV z :::atelity,
Aga ta Riedroń (Kielcc. ul.
Szkolna)
ka~eię
wideo,
Agnieszka Grabowska (Kielce, Utl. RewolucjI Pa źd z;erni
k{Hvej) - ka setę w ińeo. Po
odbi6r nagród prosim y zgła 
szaĆ si~
do reda'kcjj .. Echa
D!1ia" w Kielcach (ul. Targowa Hl) - pryj{6j IH3.

zji, PO!i~~111y, Ż::!

1

nó:nl

w:lrCZO"lj~.
GfÓjCU
czy
~fT::C~ i \'/ ~e~~acn o::cdF,

\V

w

i
·.vel. p:e ~ ' 3 t OC'1Jętna sprawa
naSd:' ::1) ~"i odo'.vls~:1, :J:lszcgo
:tycia { cYc::! w nim, że jcste~my lur'zmi
jr{;nl' j l"h'pety
Ziemi !
22 lm-ictni:l - D:zjeń M .. 1ki
Z;ep,;~

Uczyń

co~

ni~j!

dla

1.

ilTkVlf,:j W

!;YPRJAN

- podpalacze

.~

•f
o

o-gi~ń lI~ra",il budynek
mi~.szkalny
orali. slodllłę i oborę
aaleiące
do tlT6rusla", y
H .. traty E mln zŁ
15 kwietnia G g4ldz. 13.3tI w
Ilrzezinach (gm. S:r,ytlłów) spaliJy się % stodoły i eb4lra na-

lb llów)

leząee

d41 .Beleslawa N. i

warda B. Straty -

a.

~I

Ed-

11 mln

I

zł.

łataj
uchodzi
pCdejn:enie o
)HIdpal~llie.
T~go samege
dnia
• ,edz. ł w
Krynkach (gm.
Ilrody) podpalon. 4-I~tDi młod

Ilik

G

mln

zł.

pow. 9 ha. St.rdy -

lO

IItraiacy
~era:r;
do
nynienia z
pruci",nili.ami.

.Jak widae,
u~i~j

mają

",roinymi

~odpalanamj.

(J)

Przy-

- - . -- - - - - - - - - -

h

lU-P)

strażakó~1

'TR. l

iż

merykań,,;ki. francuski i włos
ki - w autostradę W chód Za chód. Jak si~ dowiadujemy,
prowadzone są co prawda
wstępne. ale poważne rozmowy. OczywiŚCie w gr~ wchodzi tu partycypowanie
zachodniego kapitalu nie t ylko
w budowie samych autostra d,
ale równiei. całej ich infrastruktury, czyli moteli, restaura~ji, park ingów itp.

~-------~-'------------._---------------------------

mniej OWOCÓW?

DOKO, ·C'LEXJE ZE

zdam'l.

wygraliśmy

przeciw totaJitaryzmowi, wygram y Id; walkę e (lemoltrację -- powi,=d:::iał na zakOJlczenie.
Po wy~t<lpicniu
premiera
goście zjazdu pr zekazali delegatom pozdrowienia i życ"le
nin, a także oczekiwenia z
nim związane.
Rodzinną atmo~[f'rę inauguracji II Zjazdu "S" zaklócilo
po-d koniec dnia wyst:"lpieuie
Ja na ltulewsk iego, który zwrócił ~iG do delegatów. by wyrazili zgodę na uC7.cstnictwo
w obrad ach oczywiście w
charakterze gości - dawnych
kolegów związkowych. a obecnie członków "Solidaroości -80 ",
"Solidarności Wa'lczącej" porozumienia na rzeez demokratycznych wyborów oraz o.sób
związanych
z
Anorzejem
Gwiazda . W dy"kusji . tarly
się dVJ ie tc ndencje: •. zaprosić
w~zystkich
wybranych
do
KKW na p ierwszym zjeździe"
oraz .,je ~ t to prop07.ycj:;, arog<lnck<1 wobec czlonków związ
ku, a -sam p;oblf.'m 1O ~ tal już
ro z~t!'Zy~ni(:ty
przed II zjazdem".
Na tym n.;{c'J;c:/.O!1V w tym
d niu obrady. W pią1ck rozpOCZ(:l:t ~iG robon,," dY iilms ja.
By ją u sprawd~ - z:,dano
d c:e~:!tom
na wicczó: i noc
jako "lekcj~ d0l110wą" przestudiowanie p:'ojektów udr.'l;"[ly programowej zjazdu. ~b~1,;
tu i ordYhacji ,,/yborczej.

melomana

SolIście
towarzyszyć
QTkie~tra Hlharmonii

~obi e:

w?Jkę

Pod t<lkim h<lslem przebieły
coroczne
uroczystości
święta szkoły w Uceum
0g lnoksztaleącym im. H. Sawickiej w Kielcach. By!a w
programie ·i
miłość, która
"ci wszystko wybaczy" i " Mury" Jacka K~zmarskiego.
g

n

1'OŃSKl

I{ielecka
Aukcja St.aroci
Kielecki Klub KQlekcjon('ra
pny WDK vrganizu.je 28 bm.
lO I Kieleck'l Aukod ,001..
cję Sta.roci.
w której mogą
wziqć

udział

kolekcjone~2.Y

sta!'o!'i, dzieł sztu;Ki np. Aukcja
ma konkretny cel - 10 proc.
wartośei k:lweto.
sprzedarrego
pr.:zedmiotll przeznaczone zostanie na fundusz odbudowy pomnika Cz.ynu Legionowego.
Już od 25 bm. w WDK dyżurować b~ą c,lonkowie Klubu Kolekcjonera.
któny udzielą wszelkich porad i i-n{o.rIl}arji

związanych

z

aukcją.

godz. 16--18 w po.k. nr 13).
W "niu :mkcji, w godz.
5-9 można c:>drlawać ('Iksponaty. w ~(;(ii.. !i-lO - 'ell wvs(w
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DOKO;'<CZENIE ZE STR. l
Tak mniej wię('ej wygląda Wizja nain()w..rej h;~t()ni
PRL w oczach Edwa,rda Cierka.
przedsta wi"na
Janl!SZ(H':;
Rolickiemu w książce, () którą
1udzie wręcz s;
zabijają· C ierek opo\viada li.' niej o .,9?·lrljej dekadzi~" C'zyH lataell
7<l., o swoich wielkich planach
sKutecznie uda.remnianyeh
nie
t:r1e przez przeciwników krull'uni~mu k·tóreg.o d·o dziś p()został obroileą ale pr·zez spiskowców z najwyższych szczebłi
pa.rtyjnej i milicyjnej władzy.
Mówi o swojej d>t'odze do szc~
tów (jak się o.ka·z:u,je nigdy
nie by! k.ochany przez popr.!:ednich szefów partii i w kaderze pomógł mu głównie przypadek)
i
o
ltpakac.zających
dniach upadku. perfidnie przygot()wanych
prz€'Ł
pa,rtyjnych
w.rogów. O planach. które m{i.glb.y
~t'ealiZ()wać ,
gdyby
nie
właściwa mu dobr<lć
seI'Ca
niechęć
d.o politycznego uni~stw4ania prze ci wn i.ków. O dzisiejszym swoim życiu - sl<;·co-mnego emeryta, jeżdtLąceg.o małym fia.tem i o
ponurych tajemnicach gabinetów niedost~p
nych dla - tak przez niego kochanych ~ rodaków. O ar.tystach.. którzy dz-iś
przybiera.ją
pOiŁy męczenników. O dziennikarzach,
których
k.u.powano
niemal za bezcen. O opozycjonistach, którzy wyrastali z pezetpeerowskiego pn·ia. a potem
pr!Łez swoj-ą
naiwno-ść
stawali 9ię pionkami w agenturalnej, esbec-kiej gr:r.e. O podziałach w
partii, która kryła
je przed na·rodem pod listkiem
fig()wym .. jednOŚCi
kierownictwa". O pol,jt)"kach zagramcz:nych - mniej:;/zych i większych.
O Polsce. jaką widział bo
przecież nie o takiej
j<lilcą była

t
.s:I

~ł

ża.".

Powiedl7.m V' s('.bie od r z:u. że
łnYiążka ta staje si~ ekmentem
g.ry politycznej, a nie .. wymierzaniem
spr w ied<l·iwOŚC'i
widzialnemu świaw". "Prz.erW3ł1a
dekacIa" wchodzi do tej gry w
s.posób świadomy. Nie po ra:z
pwrwszy zr('SZ,tą pamiętniki yłyeh przywód-ców stwarzają sytu.a. ję, w klórej wpełnic inaczej Epoghda ię na pC\łit 'l'K <
a.klu.alną.
le je9t to ks!,!lika
szc7.egÓlna, ks'1i.ka , kl6rą el.Vta się momentami re ulumi<!niem
a
jeszcze cz.ę';cicj zc
Z\vy-kł.\'Rl nlesnla.k i enl.
W k.-iaź,cc GieNt9. i RQlickicgo z c ią zło>wrogą m a
()coodzi d
1:1 I coś. c n·.,,;OOnok·rotnie. !:wl-Jszeza
w tz:w.
krajaCh rcunego soocjJli-zmu. da-

)'-

u-

u>rją·

:;).

łz.

ia's-

"0(-

~

nią,
niczym
konsumpcj.ą.

ograniczoną

nie
Jeśli

natomiast to
spoleczei1stwo zaczyna się burzyć to dlatego. że chcą tego, dzialające przez niezl·iczonych agentów. służby policyjne wspóldziaJające ze spis~ow
cami w partii. Z wypowiedzi
Gierka niedwuznacznie wynika
że środowiska opozycyjne w latach 7<l. wręcz pl'Zesycone były
konfidentami; agentul'alne 9łuż
by dbały oto. by najglośniejsi
przywódcy opozyr ji mieli <IDbry
kontakt z Zachodem itd.
On sam zaś jawi się w wywiadz;e
jako człowiek. który
kierował się tylko za5adą dohra ojczyzny. dający jej wszystkie sily. wizjoner i - marzyciel.
7BIGNIEW n .\UF.R. :.GK"
(Ookoń(,z(,lli~

Wedkarze

w

poniedziałek)

zapraszają

PPTT

D:rrt-k~ja

w

.,6".

Zmianie

za1fWU

miały

które

służyó

Plagą

kłębach
głównie
w
przedpołudnia
nie

mochody
spalin,

są

wy-

sa-

kurzu i

w

niedzielne

sposób

t.;dy pi~'i'&o. 1\ może umiast admini. tracyjnych zakazów z lepszym skutki 111 było
by takich n. m.szy upomnieć'!

przejść

ltegulamin

obowiązują('y

w rezerwacie ...

pogodę

ak('ja czyszczenia nabrzeia zalewu w Cedzynie odbędzil' się 2 kwietnia br. (niedzieh).
Organizatorzy,
bil..
Zarząd
- rola ,.BILana", PZ\V w Kiel('ach zapcasują
do gremialn('go wzi«;da
w nIej udziału
n.ie tylko wędkarzy
z
Kola
,.Brz:..\n,.", lecz również inny<,h
miłośników przyrody i tego zalewu pragnących
przy jemnie, a nie wśród rozmaitych
oopadki.w '(l'zęsto
nieb~zpjecz
nych dla
zdruwi .. ) WYPłH'-LY
wać tUl1 na zi~lol1ej i czys~ej

I
ł

I

trawie.
Zbiórka e ,od«. 10
tamy.
parkingu obok
drooLe do LeS'LcLyn.

w

ydowoloby

się.

przedświqteczllq

no
Górze a'e

giełdzie
będzie

na
pny

ZadL~ltenie

Lei

nie

III
,;voWlę

~prz~da-

jqcych.

oni
lrup\>jqq1ch. Na
ol r<J'NOln.o jedOGk pr(lwie 200 tGlTl-:lchodoo<.., i spo'o
o-kces.:>"ów.
Kam;::ro:-no
011",0sfero
tel g;ddy sprlfj lo 00klodn&mu
ug'<lcJ..:.nu
prl pro·
płacu

wlldzony<:h
pvjOl<i':'W. choc;oż
przy
takiej P'JÓUży 'lic bilo
;.pecjołł~e

w czym wyb. roć
116 p: 19" - 1300
USD fu'!.l 6,5 ntlr. zł za !>kbook.
1'id7 - 1120 USD, 19 6 - 9,4
mtn zl, Qelbo 12.·~ n.ln zl lO S<IlTlochód z nO<i'N:>ziem z 1990
lub 7.5 n.ln xl zo składak, 1985
- 8,6 !NO zl. 1984 - 6,5 do
8.5 mkt zł, 1983 - 6.4 min zł,
1982 - 5.5 mln zl.
• Oui, fiot: 1968 - 17 mln
zl. 1985 - 13 mion zł, 1984Flot

<>.8

mLn zł. 1933 - 1250 USD.
1980 - 650 USD , 1979 - 7,2
mln zł. 197 - 5.2 m
zł.
•
Polonel:
1990 - 4100
USD, 1989 - 32 mion zł, 198) 14,5 mln zł. 1982
D.S mln zł,
1960 - 1151) US
lub 9,5 mln

ulł'i:"nie

numeru

li.

zł.

,p.

:!4-.ł2

wielu luogb$lenie
przez
FSM sprzedooży fiO'lów
126 p 00 roty. Jok to możliwe?
- pytojq ci. wobec których fabryko
nie w';w iąz-olo się z zoSk9do: 1932 - 8,5 mI<! zl bowiązoń w romoch przedp/e>t.
do 1/.2 m:n zl. 1983 - 12 mln W kiel c.\(im "Polmozbycie" :ei
zł, 1935 - 1.9 tys. USD j favopotykojq
się ze zdenerwowariołko 1986 - 3.6 tys USD.
niem niedoszłych klientów. ale
• loda samaro 19117 - 2.g w ty·m przY'PGciku przecłsiębl-or
tf" USD.
sbwo zb'e'a
bOlty nie Z<l swoj
Za
l~llr
kr(tj.o'N-ego lo1<ieru 9f!echy.
Re-oliz<łCję
przedp o-t
trzeba zo-pktcić 35 tys . zl, o' lO zoblokov, ki
decyzjo nqd.owo,
3.5 kg IGkj~r-u z NRD - 200 t'l~ o póż .. :~j Sej.m nie znolod rozZ,t
sQdnego
rOlwiq!ooio
SrrO'Ny
Z(ł:lllere.>owołlytn, kÓfly zwróbon;fi'kO't
i z,wiqzcmego z tym
cili się ck! redok<:ji z pyt-oniomi dofinans.O'.'Kłn'o z budżetu pań
00 tel'lat zm ion w oplotooch celsl,",,'O. K.erown.ik dzio u SP!:! 00nych Z<I prl'{,vożane z z09r-oo;- ży w kieleckim
"Po:l1'ozb/cie"
cy
somochody przekozuję w:G· - Hel~no Osija poinformvwo10
dGmość.
że
wysokość cel (~\l
00.. że
p-udobn:e jak w colym
proc. liczqc od wofiości (tuto. kroju tok i no naszym tereme
o.le nie mniejszej nii 5GO elolo· reolilocja przed pIat lOtrz'/'ffiał-3
rów)
nic
uleglo zmioni , lecz 5ię no 1938 roku. Tylko lO ten

zl. 1931 -

mln

4

1975 - 2.? mln
m~
zl. 198 - 9

zł;

Doc-MI 1935 -

http://sbc.wbp.kielce.pl
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}tlI n

zł.

dzi

ZlnOlo\'U'h p , o NoOd-Z(}TJo()
ulgi dlo
. inwalidów.
Otóż
płocq
o!li
wprowdz;e
20·proc.
cło.
ole
zwolrlie-ni
sa od wi1os.zen;o 20
proc. poootk~ obrotow go. DJty-czy to iowcrłidów I i 11 gr:;pv
b z wzg!ędu no schor!e-n;~ j
iilwG:i<lóN III grupy. o-:e tj'lko
ze
s.chorzeniCJomi f'IOr!qc: '" fU'

chu.
TfObcmł:

("go simson" wl ..';ddd
1 mln złolycb._

I jeszcze

Kielecka giełda samochodowa

że

w Miedz.onej
oni

wiaty

Itr tt-(rw ,"o ...

j~wódzka

do!ych<.''Ilil.$owy
numer
ult-(uie
zmj~ i"
n:>
G6-!!-3!.
PPTT
OW
Ki !t'e
prZf'prasza z
zakluceniJ.
w
z<,.. lawi('niu połłl!('zeń lcldouiezuy<:h j~kie mol':!\ w,.sl~t'ic w
lr~łt te wpr!)wad'unych zlUi~n.

tami,

poczywają('ym.

Xiedu.'izla
do
skutku
8
kwietnia br. z uwagi na nie-

pit:('io<,yfroWf"~D n:l
ześ(>io!".~f{'o~. y
!lr"!'C''Z
dOlhnh- n~ porz~Utlł
numeru
~yfrJ'

Je'icH tak dalej pujdzie, lo
blisk
311-heklacuwy
kielecki
rezecwat
kcajobrazowo-l śny
Kare.zowka wstanie zniszczony.
Zamiast gospodarskiej ręki konscrw:!.lora przyrody bardziej tu
wid:!.ć
ilIady pozostawione po
wandala(·h. Skutecznie uporali
sit: oni z lawami, stolami i wia-

brzeg
w Cedzynie

inl4lcmuje. że l!1.91. br.
w Kiekat'h
nM!l\pi
zmiana
numeu('ji
abonenlów
lelefonkllnydl rozp!/('zyn&jl\c)'<,h si.;
~yr1'~
dłu~o~ć

W niebezpieczeństwie!

Karczówka

Sprzątamy

dla abonentów
telefonicznych

Ki~ll'e

Ptu:ostlll tylko szyld.

(ALP)

Ważne

zy

0-

walo o sobie znać w
(wenie
histGl·ii. Głównym jej motorem
okazuje się i tym
razem
11geid.ural ny, policyjny spisek, a
nie l e:tłne siłv s'loleczne i rz-eczyw;~te konflikty, zmierzające
do roz13dow:J.nia w tej c:z.y innej {"}staci. Prze<!ież tytułowa
.,przerwana dekada" zakończy
ła się .ak. !ak się zakoilclyła
nie dl'ltego. że Pierwszy Sekretarz padł ofiarą spisku wywołanego przez
Kanię,
Jaruzelskiego, Milewskiego i Kowalczyka. Tymczasem, kiedy czyta
siG Gierka, odnieść można wrażenie. że za oknem gabinetów
w Białym
Domu nic sit} nie
d-zieje, że nic nie na.rasta w
samym spoleczeństwie. że nie
miano żadnych innych dażeń
poza dobrymi zarobkami i ta-

na.prawd~.

~ja

.a-

Polakom?

I

Po tę k5ią:iiltę w.tawiają się
kolejki. Po ks ią .ikę. kLóra rQlZbija boleśnie chuć nieshtsznie nasze dzisiejsze wyobrażenia, że w ostatnich labch byliśmy 3wiadkami glębokleg p~o
~L1 spolecznego. Zamia...t oora:bU
teg
proce!'lu mamy pon ury. pl'·ze rażający ohraz agen1.uraJ.nych. spisków, których ofia.ra padł Edward Gierek.
Ta k iążka leży przede t"1.!'la •
Jej pojawienie się poprwdzily
skandal izu'j.ące
plotki, rosnące
w legendę. Wywiad r-zeka,
jaki Jal\usr. Holicki ()t"ze.pł'owa
dr.ił
z
gtównym architektem
wszyslkieE!o. co !'ItalG się w latach 70. Architekt<!ffi
teg, C'()
doin'e i co złe, Wywi3d nosi
tytut .. Przerwana dekada", ale
na okladce książki doda·no nie tyLk:
w reklamowych celach - dopisek: "Giet-ek 09k.a~'

gą

)c.
go

powIedzieć

Inf<lrmuję

też,

że

Unąd

Celny w Kielcoch Imienil si~:l~i
b
j mieści sj~ o~cni~ no I
,

wieiowca pny ul.
Ctelefon 4n-13).

ile:;\ll j
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jedno -

zbumers<wrolo

rok
w wojawódIłwie kiel ckim
trzeb!J wydać jencH wlelJlość
si gającą 2."53 fi\.lt.)'!If 12 p i

500 dUIych fialo...,. zoś lit R"Jdomskiem - 1252 .. moluch~w'·
i 2U doi~.:h. Trudn·) <~ d~iw;ć
zd·2>nelV. war.iłJ
kJ; i'taw. gdy
l:o,,~odui
się o s;>(!~jG;1 ra1Ialne-j o\l'l, któr)'<c'ł p~ :;'O'"ia·:!,I
mi p':rN:t;1ni s;"

k'J'!u;r-o ;c;._

st:"'t':

'IJ

p;erv."';:!

i

o świde 22 kwietni~ 1863 r. 'L obozu powstańczego, rfY1.ło
ionego w malowniczo połOżonym lesie u stóp wzgórza,
zwanego Piekłem w lasach kOllcckich, k. Niekłania, wyruszył
na północ oddział powstańczy dilwodzony przez naczclnil, a
siły zbrojncj woj. sandomicrskicgo pik.
DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO. \'\' iódł on ze sobą dwie kompanic strzeleckie,
dwic kompanie kosynierów oraz kawalerię dowodzoną przcz
S&amirowsldego i Ł(lpackiego. Ubezpieczona kolumna z taborami wlokła się wolno traktcm wijącym się w leśnej głuszy,
kierując się na Skłoby. W szpicy kolumny brylowali ulani, a
jeszcze pr-zed nimi jel,hal konno Stamirowski z jeźdźcem powstańczym Gawl'Cllskim, oddając s ię prózncj dy~}Ucie.
Na gIe, z gęstego lasu p oło
nie opodal Stefan kowa,
po lewt>j stronie traktu drożne
go, padł y strzały
karabinowe
do powstaiJczej s"?:picy, która
wjechała w sam środek zasadzki wojsk carskich. Ula.ni p owstailezy natychmia,t zawrócili
ku głów nej kolumnie, a nie cieszący się w
powstaniu dobrą
reputacją
S!amirowski wiejąc
z pola walki, pociągnął za sobą swych tchórzli ych ułanów,
którzy roz·p ierzchli się po lesie. Oka za ł o się, że oddzi"ł wojsk
rosyjski ch,
dowodzony
prze-z
mjr. DoilC&-Chmielnickic!:,o zo1'ganlzow ał zasadzkę na kolu,mnę
powstallczą D.
Czachowskiego
poin fo rmowany ojej
marszu
przez carskich szpie gów i informatorów. O ni Lo, zobaczyw, szy szpicę kolumny z jadą
cym Stami rowskim
przepasa-

"Mo.s-l{ule p:--z-cd natni, ognia!"

żonego

Zaskoczeni e było eałkowitp, W
plecy sołdatów carskich bil' 0gieil karabi.nowy tak celny, że
każda k ula trafiała w nieprzy jacielu. Kosynierzy rzuc ili si~
do walki z dawno nie spotykaną bojowością , rąbiąc i klując
swoją straszliwą bronią, któl'1?j
tak się bali p rzeciwnicy. W pewnym momencie naprzeciw mQż
nego kpt. Dobrogoyskiego znalazł się rosyjSki podoficer, który służył niegdyś w K ielcach
w pułku
sl1!oleńs.kim...1 ty,
od~tępco, przeciwko na.m! Poz -

wiska za g r ubymi
konarami
we"wglQbienia'ch' przyórożnyc11,
otwie·rając
rza<lki,
mało skutecz ny of{ieil, gd yż soł
daci carscy odd aleni byli
na
około 1000 kroków.
Jakby. w
sukurs myślom naczelnika, pod-

"Ojcze, daj rozkaz, abym 0dwie kompanie k osynierów, któu nie będą ci 110tncbne. Wrug urządził D:Am zasadzkę, ja go zajdę od tylu, g(1y
ty ich tu zabawiac bt;dzir sz.
Zwycięstwo

Ilnwne" ...

Pułkown ik zgodził się na tę
propozycję, i kied:- kpt. G !'zmot

z dwiema k ompan:am.i kosynier ów i kom pani:j st,'zelców ruszył w las, sam przesuną ł swych
strzelców bliżej nio-przyj3.ci;!la i
spotęgował ogiC11,
szykując sle
do szturmu. Palba ta Dlkcmu
szkody nie czyniła i tylko echo
ni~sło jej huk do
pobl:skich
wiosek Skłobów, Kochanowa,
Rzucowa, Smagowa Ninkowa i
Chlewisk, wzbudzając uzasadniony niepokój o losy pow>italleów i swoich chudob na wypadek podjęcia akc.i pacyfikacy j nej przez carskich żołnierzy.
A tymczasem k3pitan Grzmot
strzelców w liplerwszym rzucie, za którymi p:>stępowali rozrzuceni w szyk rozproszony kosynierzy z kosami na
sztorc,
lekko uniesionymi kI,; górze. Po".stallcy skradali się tak czujnie
i tak cicho jak tylko potrafi
"zwierz _eśny poruszać się po
kniei" . Aż doszli wroga który nie
zwracał uwagi na to, co się dzieje
za jego plecami. I wówczas męż
ny
G rzmot. wyprostowawszy
slę
i podnićsl"zy pi:;tolet UO
rozwinął swych
nię tyraliery w

strzału. krzyknął:

D STRONA

naję cię!"
k rzy k nął
kpL
Grzmot naciskając spust pistoletu. Niestety, nastą.pił niewyp ał. w odpowied-zi carski żol
dak strzelił pr osto w pierś kap itana, zwalając go na ziemię.
Zanim skona ł odoał on dowództwo Manowskiemu i p rZl!kazał
f.otografię zalaną k rwią swym
strzelcom. aby oddali ją jego D;;'rzeczónej w Kkjcueh... na pamiątkę.

Smierć uKo"hanego
dowódcy
zaktywi-zowala j ego żołnierzy,
którzy z furią k ontynuowali
natarcie. p osuwa jąc się do przodu, jak taran niszczący WStystk o po drodze. Dookoła było p e ł
no tru.pów i rannych w szarych
szynelach, którzy błagali o wodę i pomoc medyczną. W kOlieu ohrona e:lrska p~kła, a jej
żołnierze rzucili się w popłochu
do ucieczki w
kierunku Stefankowa . Na ieh karkach siedzieli strz;!lcy i kosynierzy. którzy walili z broni ręcznej. kłu
li bagnetami, siekli szablami i
kosami osadzonymi na sztorc.
Nie było litości, a trup padał
gęsto. Do tyłu pognali Kozacy
i zrejterowały tabory. Część 0ficerów i żołnierzy, którzy 0cal0U z pogromu na leśnej drodze i wśród drzew, cofnęła się,
a potem zaległa na polach Stcfan kowa, kryj ąc się za głazami
narzutowymi i próbując organizować obronę. Wypędzono ich
stamtąd i pognano
ku rzece,
przez którą przerzucony
był
mostek, a obok grobla stawu
przy miejscowej, staszicowslncj
hucie żelaznej. Z ołnierze c;;.rscy zdołali mostek n;} Jabłoni
cy ze7wać i w grupie liczącej
około
pię ćdziesięciu
bhierzy
zaszyć slę w lasach kolo Rzucowa . Dopiero po wielu godzinach połączyli się oni z innymi Dododaziałami i uchodzi a
na zachód. D~p ęjzeni zo:;tali
pod Giclniowem prz;z
jazd,;
Bońrzy-TolD:ts:!ewski eg o i .. p:>n.l)ani w szarży uła~1:::' , f'.

4

jeńców

znala·zł

się
cią 

Po powrocie do obozu w Piek'e, zapanowala tam wic,ł ka radość ze wspaniałego i dru2.gocą
cego zwycięsŁw a nad od{}xi~lem
carskim. lkzą cy'1l1 466 św:ellllie
wyszkolonych i w yekwipowa nych żołnierzy. Sil y polskrle liczyły 4:1'8 pOw sŁa{l CÓ W ,
w.i roo
których hy10 około 21)0 kosynie!'ów i 50 n ie biorących udz~ału
w walce kawalerzystów.
Długo
sLań-cze

w noc płonęły powo g:1 is.-l{a , a jasy święto
krzyskie słu cha ły opowiadań o
je.dny m
z
najwspanialszycb
~ wy ciflSlw pamiętnego powstania .styczniow ego, k tórego ojcem był wybitfly syn ziemi rad o l1l"ikieoj , płk D ionizy Czachowsil: i.
CZESŁAW TADEUSZ ZWOLSKI

1_(q"'
.'!!_":;illb~

Przed wyborami

•
Dosyć
nieoczekiwanie
Stronnictwo Demokratyczne znalazło się ostatnio no zakręcie,
następuje w nim wyraźne wrzenie, ujawniły się sily odśrodko
we, usilujące rozsadzić partię
o.i wewnątrz. Dlaczego tok się
diieje?
- Myślę. że w pana sfo rmu·
lo lIa nioch je st trochę przes:Jdy
ale foktem jest, że w nosze
partii ściera ją się różne poglqd y, zwlaszcza dotyczące jej oblicza, usy l,lIowon ia
na
map Ie
polit)'cwej k'u; u, prvgra;11u rl:J
przyszlość . Wokół l iCh p rob!en'ów kc:,centrowaia :;:ę dyskus~o.

Lc-m sukcesu, a na polu walki

- To jest wiośnie przy-czyna
fermentu w naszej po-rtii. Po-

P:l}u "va'ki

zostali

zwy-

UIEROVUY OEIEKTYVV
Pod6bno nie ma. zbrodni doskonałych tal, przynajmniej twierdzą kryminolodzy. Ale tcoria. teorią, natomiast
w praktyce wszystkie poliCje świata mają konto obciążo- ,
ne mniejszą lub większą liczbą przestępstw nie wykrytych.
Nie ma takźe detektywów doskonałych - jeśli nie brać w
rac h cbę Sherlocka Holmcsa., Herkulesa PoiroLa tudzież innych fikcyjnych postaci, stworzonych przez autorów powieści kryminaJnych.
w miarę rozwoju nauki i technik i przestępcy, nanajbard·ziej wyraf inowani, coraz mniej mogą lic zyć na
bezkarność. Znamienna jest tu historia , jaka niedawno wydarzyła si ę we Francji. Niejaki Yves Dandonneau, ubezpieczywszy się bardzo wysoko na życie, upozorował w jnkiś czas potem własną śmi'~rć Z ab ił pewnego wlóczęgG, a trupa spalił
w swoan samochc.dl.'e. Sam zaś się ukrył, a polisę ubezpieczeniową na wysoką kwotę mieli zrealizować je.go wspólnicy.
Jedl1ak~e

wet

Środ·ka.mi, jakimi do tej pory dysponowała policja, nie spos ób było ze stLLprOCel1tową pewnością z:dentyfilc'Jwać ż...vłok zbrodnial'z już s'ę o tu pr,starał, przemyślawszy najmniejszy
szczegół. Nie p!'zeNi<h;~ł jednak, że pollr;a skorzysta z nowego wynalazku - ni allowic ie z elek',r')lwwego mikr oskopu
analizującego (I n:ez\\ ykole wiel:kiej preeyzji . Za pom ocą tego
urządzenia zd ołano v' Yl'ryć w l'eszt~~ach u brania ofiary ślad y
benzyny, któr~l z~~;·odv.:aą s'ę poslużył symnlując wypa.dek
d'l'ogowy. Usb.1vno równ 'eż. że cząsteczki sz<"Zęki nie pasowały d{) uozębienia pana Dandonncau.
Nos'lwnł
się
oczywisty
wniosek, że były to zwl 'Jki in nej QS',lly. A ta·leże. iż należy
zacząć szukać pana D. I w koil :::U go znaleziono, chociaż by l
na tyJ.e sprytny, że 7~'1;enił sobie tVla.I'Z, po.udając się opera. cji chi!'u.rg: _.zt!o- p~a l'~y·,znei, Bawił w CaJ'lnes,
cZ4:kająe
na
w~p&lnikó\V ,
któ;"zy nm m'eii d~.l.arczyć pieni ąd ze.

Tell nowy roflzaj 1.,i1.~ "c-',(',J.lu fr.ancuskiej prooukeji, zwany
w skrócie MEn, nic zoe"j,d )}YJ'lll,imuiej wyprodukłlwauy (l~:,
celów krymilla,l::lb:c·wyc". ,B".hie np. u;;,ywany w metalurgu ,
w badaniach nad' l:. ',t, !·i .. ta ,~i .ko!!..~trtlL.cyjnYllli, w ~ksperty
zic (biel ~Z{ul; i.
Można za. jego pom '>"'ą uzyskać ODraz jakicgoo okr'Uchu materii powiększony 200 000 razy, a niekiedy i więccj_ ,Tednakże nie w idz: się obrazu tak jak przez mikroskop optyczny.
k tóry dz ięki l ustrom i' soczewk om modylikuje bieg p l'omicn:
świetlnydl. ale którego rozdziekzo~ć jest ograniczona dlu,goś
cia fal ś\viatła w idzialnego. Toteż ażeby przekroczyć Ul g.ranicę, 'należy posługIwać się promieniowaniem o d lugościach
fal możliW i e najmniejszych co właśnie czyni mlk:roskop
, elektrvnowy, Elek kor. zastG?uje tu foton ś wiatla w idz.i alnego, informacje prZeZE}l uzyskane są transmitowa ne na ekran
katodowy, pod obn y \.ro~hQ do -ekranu tOlewizj i."

Je&i to podróż k u nieskończen:c malemu i p.rzYP(Amina zŃ.i
się statku
kosm icznego do nieznanej planety: na początku w idzi się pow icrze hnię k ilku milimetrów
kwad~a lo
wych, pvwię-k,.zon :, do rozmia,rów ekranu, poiefłl StOpDlOWO
szozt>góly. kLóre były niezauważalne, w yłania ją si ę i rOS!.la.
Ope-rator skupia s:ę na sz~zególe> który go najbardziej inicresuje i powi ększa go do 200-300 tysięcy razy.
Sherlock Helmes - jak pamiętamy z lektury powieści Conaft Doyle' a - mi;,,1 zwyczaj posługiwania się lupą tro-piąc śl,,
dy pozosta~ionc pl'zez przeslępeów. Ale tak doskonała " lupa" jak l\łEB nigdy mu sir: nawet nie śniła.
żanie

~

"

!!!W6tiAilml!llp

samorządowymi

o;>

110,
li~c: .~

http://sbc.wbp.kielce.pl

stanowienia

a.-

_ _ _ _ _ _ _ _.III_______

7 i 8 kwietnio obradowało w Warszawie Zgromadzenie De,
mokratyczne, w którym uczestniczyli członkowie .C~ntralnego ~o
mitetu Stronnictwo Demokratycznego, pnedstawlClele w51ystklch
wojewódzkich komitetów SD, posłowie SD oraz reprezentanci grup
społecznych związanych z tą partią. Bylo to niezwykle istotne
spotkanie, obfitujące w gorącą dyskusję i połemiki no le~,at te raźniejszości i przyszłości SD. Q tych sprawach rozmawIamy z
przewodniczącym WK SD w Kielcach, eDWARDEM WOJCIKIEM,

'\vykazał także męstwo, p rowadząc aiak swych strzelców na
pozycje wroga wzdłuż drogi leś-

Na

Zamiast lupy Sherlocka Holmesa

_ _ _ _ _·,"*,_rJ_____Il,_ _II'S'il!l
_ __ _::!!lI•#liiUiaiol"
•

Ale przecie~ n:~ lak da\ółzc;;eJwie rok temu miebatdz!) ucl.:".. y, zdawałoby
siq, XIV Kon::)res SD, na którym prz;; jęt o \~!ele ban.lz<) lrofn 'ich do l:l.:c~ntów. Teraz są o ne
di'~~(utJ\·!~i"'C. Ul:"'!'":::,,e SD do ..
rilo;:oją si~ n')\10j d ,~;d (.; :a<: ji .
p rog rcmu .. ,

c:~zcy ze swoim
znako:n:tym
dowódcą, płk, Dio!1izym
Czachowskim, który był a rchitek -

NUMER 78
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wyrok śmierci Rządu Narodowego za
zdenuncjowanie
k olegów wspQłp racu jących
z
polSki m ruchem narodowowyzwoieńczym.
PowieszOIno go w
Piekle, koło Niek ł ania.
p.rzy
je{lcach znaleziono ok. 11 t ysięcyzlotych,
pochodzq.cych z
J abunku .
Powieszono ich za
gW<lliy i bestials.twa dokonane
na ludncści polskiej , w ' Wąchoc
k u, Such~d nj~ wie i Gl'abowcu.

dTZCW i

tr.zymał

Po polSkiej st ronic było czAerech zabityc h powsl:l6ców wraz
z nieodŻ3.łowane j , p amięci kpt.
Stanisła w~:n
Grzmotem-Dobrog oy"kim o:'a7. 14 rannych. Znaleźli
się wś ró d nich mjr f:,opaeki, kl)~.
Tabl\ czyński , por. Olszewski
i
podoficer Grot. Po stronie rosyjSkiej p ole bitwy zalc-gło ok.
liO zabitych i kilk unastu rannych żołnierzy. Polacy znobyli
ki l kadtiesiąt karabinów, kilkanaśoie sztuc-2rów i
pislole-tów,
w ieje szabel oficerskich i tasaków roldackich ora,z kilka tysięcy ładun ków ka rabinowych.
żył

czoła, zatrzymał swoją "pa rtyę
powstailczą" . przygotowując się
do boju. St rzelcy zajęli sta no-

wią

pod dowództwem gen. Ksawer.' go
Osipowicza Czeugierego,
który wiodąc działa
mial za
zadanie zniszczyć obóz powstań
czy pod Piekłem,
Czachowski
polccił sformować kolumnę, i po
obejrzeniu pobojowiSka oraz zebraniu broni i oporządzenia w ojenne·go, podziękował swym podkomendnym za męstwo na polu
walki. Szkoda, że nie udało się
odn·alcżć jazdy Stamirowskiego,
która mogłaby dopaść UCiek ają
cych nieprzyjaolół i zadać im
ooiateczny cios.

lcjt. Nikiforow, na którym

ka"
Czach o wskiego,
którego
chcicli zabić, by zdobyć wyso ką
nagrodę
w y7Jnaczoną za
jego
głowę p rzez
gt'n. Aleksan~ra
Uszakow& - naczelni ka wojennego z Radomia. Zamiast kilkuse t ru bli zostali zrugani p ,zez
swego dowód cę za niecellle strzały.
A tymczasem Czachowski
zaalarmowany strzelanin ą od

powiadający m konieczność

Na wieść p rzyn iesioną przez
l~cznil{ów o wyrusz-en.iu z KieJc
silne·go oddziału wojsk carskich

Wśród

wstęgą
pułkownikowską,
sądzili, że
mają
przed sobą
słynnego zagoilCzyka i dowódcę powstal1czego,- "buntowszczy-

nym

za.nia nieprzy jaciel a ogniem ex:!
.frontu i zaatakowa·nie go eneTgicznym
uderzeniem od tyłu,
doskoczył
do dowód cy kpt.
Stanisław
Grzmot-Dobcogoyski.
Zbiegł on do powsta n ia z Kielc,
ze smolCllskiego pułku piechoty, by walczyć o vioJ ność Pol:"
ski. Jak w spomina l'adomianin,
uczestnik powstat'Jczych wydarzeń pod S tefn. n kowem i autor
"Wspomniefl C'zachows7.czyka·' Antoni Drążkicwi cz, powiedział
on:

!lej, Ataku z dw.x:h stron niep rzy jaciel nie mógł wy trzy mać!

XIV Kongresu b yly

je szcze swoją aktualność. Zarysow ało

się

więc

kon ie cznoś ć

zwolanio Nadzwyczajnego Kongresu SD i nojprowdopodobniej
odbęd'Zie s ię on jesienią b ie żą
cego roku. W tym upatrywał
bym p rzyczyny znoczncgo oży
wienia w
naszych ,szerega ch,
p olemfk, dyskusj i...

e

Ale przecież tej partii gro·
zi rozbicie, targana jest sprzecznościami, krańcowo
odmiennymi stanowiskami różnych ugru-

Pod-

rzecz ywiście, słuszne i powszech-

powań wewnątrzpartyjnvch.

n Ie akc ep~(')wane p:zez naszych
w cl'lgu m'n lonego roku nastąp·' i w nosz,!m kro-

czas Zgromad4enia
Demokratycznego Tadeusz Kcmaniecki z
I,atowic powiedział wprost, że
"Solidarności"
zależy no tym,
oby rozbić SD jako partię naj-

członkćh'!. A!.~

ju VIf~CZ reiVo't.,:cy;,"l~ zn1:any o
chorcxte ,"ze pO!itycl~~'m i us.tr.o -

jowym, których ni~ możn J bylo p rzew: dz ie ć :10 XIV Kongres: ~. Dzisiaj znakoJl',lo viekszo~ć
zoloże~ pro') i0:110',v'/ch SD Z05tało zreaJ:z')'iiana o'az p rzysłlo
jona przez powstajace naw? ruchy spo~eczno-pol' :ycznc . Czę,ć
zo,~'S6'N już się
zdelOktual:wwala, zo stał a VI tyle za 10 ;51nialymi wydar1en iami. T yłko n iewielk a część po stanc·wień kon gresu sprzed
r()~LJ
zadlcNc'a

liczniejszą i p<)siadającq 50-:etn:ą tradycję.
- Te .,ruchy- odśrookowe" zo -

ną'l

się

w

styczniu.

S pośród

pcstć.w SD, kilku oglosilo deklara(ę "Demokroc jo 90" ostro
atakującą wladze partii. O statnio w KrakOWie Zwiqzck Mło
dzieży Demokra tycznej wystap il

27

z
Sojuszem
Demokratyczn ym
" Polsko 2000" o radyka lnej orientacji
progrom ie centra-

z
e

I,

:I

D

ił

n

,~Muzyka

ID"wzy'ki, widzę jej przyszłość i
gm"o odbiorców. Finat mojej
apet'y wg ".KrÓla Ubu" Alfreda Jary'egG planuję na lipiec
1991 r. w Monachium. Dodam,
że reżyserem spektaklu będzie
August Everding, autor wizji
scenicznej "Raju utraconego»
spn;ed 10 lat w StuHgarcie, a
ostatnio "Pie rścienia Nibelunga" Wagnera w Teatrze Wielkim w Warszawie.
• Pomysł n:lpisa.nia tej opery nie jest nowy ... '
- Pierwsze szkice do "Króla
Ubu"
pachodzą
z 1973 r., a
następne
z 19,H r. Joo-nak uważałem, że laŁa stanu wo je·nneg . nie były odpowiednie na
pisanie opery komicznej. Powstało wtedy "Requiem".
• Od ostatniego Fesliwalu

to mój z.3wÓd..."

(Rozmowa z Krzysztofem Pendereckim)

Muzyki Krzysztofa Pendereokiego zorgauizowaneg. z iście

Z dawnych bardzo

bliski

ID'

będąc na ga.r nuszkościoła, co niedzielę musiał
wykona.ć no","3 kantatę.

Jan S. Bach,

ku

• Czy zamiwi~ni:\ nic o~r:l
ni czają in " 'cut'ji twirczej artysly? ,
- Absolutnie n ic.
Głównie
sarn wybieram temat,
rzadko
z<la1'za się, by był on ustalany
z góry. Poza tym komponuję
tei dla siebie. Tworząc dla
wla3nej przyjemności
twarzę
swój własny irracjonalny świa.t.
• W pana kompozycjach zawarly jest o~romny ładunek emocjonalny, zarówno
w najmniejszym kilkuminutowym utworze, jak i w formach monumc"t~lnych.
Ale magia tej
mu.7yki vie
(lziab elektryzująco n!1 k'\idl'go slucll:\cza.
- Bo muzyka nie jest dla
wszystkictt i nie w~zyscy mu-

MI~DZY
Krzysztof Penilcrecki :z

żoną Elżbietą.

CAF wrócił

pan z
euro,f"jskie~o tournee z orkie!>tr~ Sinfonia Vars6"\'ia, :l dwa
dni plltem p61edał pa11 już do
Lundynu:
- Tak. M.iałem 5 koncertów
•

Dupiero . CD

z krakowska filharmonią w
Landynie f ' Glasgow. Gramy
moje kompozycje "Koncert aLtówkowy" w wykonaniu Grigorija .2ysHna, · 'l-Passacagtia".i II
symfonię oraz prttgram· kiasyczn ::.
•

.

OstOltnio więcej C'Zasu p'lpań ·pracy
z polskimi
muzyk:lmi. Czy '0, ze dyryguje · pan polską · orkiestrą · bądź
zagranióną; ma dlil ·pana różne

śW!;:C"l

znaczenie emocjónalne?
~ Dla mnie lkzy
się
tylko
poz(om. Ocz ywiście bardzo się
• cieszę, . gdy iidaJe się skompletowae; tak Yl~p'ąnlały · zespół artystów ·z Polski, iak Sinfonia
Va.ffiOvia,
k tóry
reprezentuje
naJwYi!->-zy .. po..z~om światowy i
bez wstyd-u moina. go wszędzie
pok3..zać. .
Podczas
ostatniego
tournee POzQilli.śmy się bliżej.
Pochwalam. żelazną dyscyplinę,
k .tó(3. panuje w tym z-e5pale.
Do tego stopnia.
że
osoba
spóźn[on a na p,&t>ę pład kary
w dewizaeh..
Doh:,;e pracuje mi się z orkieskami niemieckimi. .Jestem
pienv:>zym dyrygentem
tzw.
go~it'_ny"m
Nurd
Dl::.ut5che

prawicowY'm.

OprocoVlonia no
wysdy

temoŁ
przvsz!ości
SD
również ze środowisk -

gdań 

skiego i warslO.wskiego. W m-arcu op rocowa li~my w Kie!-ca-c:h
zo!ożeni-o do nowe!iLocji
programu potity-c:znego SD i to jes.t
no~z wspólny
głos w d ','S.k\.JSjl
nad obliczem partii.

• Jokie Sił noiważoi"'l ze 10'oienio programowe
I.iel~ckiej
01'gonila<:ii so~
- Dol<l.!m~n-t j~~t w~ć ObSLeo!ny i tr.~dno go ócr:.glco stfe;cić.
Z<>jmu.j..,mt w r~im St..... .vwiSKO w

s.p,awoch ideo'wo-progromow)",h
wewnqtrzorgoniIOC'f1jnych oro-z
spaleczno-.gospodarczych.
Noji-stotniei~!e jest bod-:!j too, że 0pow;oo<lmy
się z.a pmpoz ycjo
gdańskq, a więc IOKuiem
SD
jako po-rtię libera.mo-cenłrowq,
t'be rGln.o-<iemokra!v-c:zną z elementomi cha~ed(i-mi oraz ze
~....:róceniem tlwagi na wberpiec!enie soc}oine społeczeństwo.
Zgrow.adzenie
Dem:lKratyczne
polI.v-i e rd!i Iv,
fI
nOSIO partio
zmierza do modelU! partii Iibc~a!no-demokfOt-/C!....ei z decyodu!O~q roi
V'(.o ..noki
pr)'Wotf"lej,
prC;)fttelC"lll dJo no>nclJlu i rzei

Sławomir

Wojno

RundIunk - orkie tyy z Hamburga. której precyzja i punktua~ność sa szczególne. Wiadomo np. o której godzinie w
1994 r. zaczyna się . picnvsza
próba. To ulat)via zaplanowanie kalendarza.
• B:ndzo
trudll-!J
znaleźć
wolne miejsce w pana kalendarzu. A iml.resariat Centrum
Sztuki "Sludh," lalami zabiegał
o tegol"oezae
lutowo-marcowe
tournee.
- To prawda. Mój kalenda rz
zajęty jest na 5 Jat. Choćby w
tym roku z niemiecką orkiestrą jedziemy na festiwal do Lucerny, póżniej do. Włoch, w
listopadzie do Japonii, gdzie
również przyjąłem
zaproszenie
na rak następny.
Z "Polskim
Requiem" jadę do Sztokholmu
i Helsinek, a także na festiwal
do Ameryk!. I tak można było
by wyliczać w nieskończonaść ...
.• W ciągu minionych trzech
lal dawał pan średnio około 80
koncęrlów
jako dyrygent na
wszyslkich

k6nlynenLach

świa

ta. Czy prll ca z

batutą w ręli:u
własnej tw(.rczGś

nie utrudnia
ci? lllyślę o nie dokońcronej operze.
- Z tego względu stanowczo
zami-erzam a.gra.niczyć wyjazdy
koncertowe. Co do opery w 0góle, wierzę w too gat unek

miosła,

promującej

wGlność

50-

morealiro-cj'i jednostki, przy rochowan iu niez,bęcJ.nego intenNencjoniz-mu państwowego w gospodarce i przestrzeganiu demok-mlycUlych reguł w ży.ci-u pU'b!;czn}'Iffi.
• ..D"dnu5zę "'((lienie, ie jednak ktoś wam ptlcUoż,1 "konia
trojońsłiego" i to
niepnypadkow" w momende, gdr w 0kre~e zbJłiającr.::h się wrbOfÓW
samonqdowych po,iła powinna
się
kUllcentrow!JĆ i jedooct"ć
wokół te; 'Prawy.
r,mClosem

z~łGłiście

uwikłani

w

S$Y.Iry

wewnqtnpart,jne,
odwrcu;ojqce
uwagę od te90 co obecni-e IKIjwoiniejsze - wyborilw municypolnrch, które będą i d10 SD
najpowainiejszym sprawlhianem

politycznego is·mierna. CIf pOfl
t-i opowiudo się za pluralizmi!m welllnątrlp3rt)'jn~m, r~rbi
janiem SD no frakcje i grup,?
- N ie, bil to nie przyspa-l'lo
korzyści

naszemu stroonidNU.
tym POdC'!Oi obro-d
Zgromad1.eni{] Demokratycwego.
W dy~k-usjtlch i poglQdCt<:1-t możemy się ró±nić , ()Ie ml>~jmv się
jedrl.::x:!Yć w·;:)kół wyO!oneg<J ceMówiłem o

KONCERTAMI
królewskim
przepyc·hem,
wkrótce miną ~ lah. Mcloml1ni
czekają na D:łStęplly.
- Był planowany na
1991

szą

rGk. Trudna sytuacja finansowa zmusza nas do przełożehia
te(mi-nu na dalsze lata. Może w

pan nie pracuj e,
przeszkadza?

1993 r.?
• Czy nie sądzi pan, że zapaść ekonomiczna kraju wyrzą
dzi nieodwracalne szkody polskiej kulturze muzycznej
nic
tylko muzycznej?

-

Już · wyrządziła ,

bo na kul-

t.urę nie ma pie'lliędzy. Obcinając budżet
na sprawy z nią
związane, staczamy się do poziomu najmniej
rozw i niętych

krajów europejskich.
Kultura
nie może na siebie zapracować.
Musi mieĆ" mecenasa i to batdzo
bogatego, żeby się utrzymać.
Wszystkie instytucje kultura~
ne na świecie są bardzo dobrze
doŁowane. Im lepiej, tym przyciągają więcej zdolnych
ludzi.
To nie przypadek, że na dworze np. Medyceusza kwitła kultura i sztuka: płacił i kUpOwał
największych artystów epoki.
• Pisze pan na zamówienia? ...
- Tak.
Z reszt 'ł pn:ewazme
wszyscy kompozytorzy XIX i
XX w. tworzyli na zamówienia.

~u.
być

Moim zdaniem, powinn,:;my
po-rtiq dqżącą w przyszłoś
ci do wl-a<l-zy. posiadajqcq d()bry program ideowy,
poli-tyczny,
orgon izacytny, spoleclillo-gospodarczy, umoż!r.YiGjqcy ży
we reago,vanie no wszystkie z.jawiska VI życiu kroju.
• W cla~ie obrad Zgromodlenia Demokratrcln~go mnoi,Iy si-ę wrpowiedli atakujące
koolicję
SD I "Solidarnością".
Zgłoszono nawet wniosek
tąpie!lie z tej koalicji,

o wysb3 nie
pnYrlosi ono nic dobrego stt~n-

nictwu. Z trlldem udolo ~ę oddaHć len JXlslulllt. A jok pon
oc~nia koołiqinJ ukłod z ,,5;)·
lidorno'ciq"~
- W mQłm przei{ononiu lojalność partnerów no SIczeO'u
cent-fo~nym pozos t-owfa wiele 0:0
życzenia, o w terenie
jeS!c~e

trudniej o wzajemne za-ufon;e.
W Kielcoch mamy konta·kty z
Kom itetem Ob}watelskim ,,$ołi
carnośc i" . ole moglyby bIĆ ane
szersze. VI niektórych ffiloi-Ł-ach
o współpracy trudno \V ogĆl!e
mÓllić. Zgrz:/ty Z<lczęł, się od
formo·.vania ewemuQhrie ~J'Spół
nyich li,t wyborcz~'Ch.

http://sbc.wbp.kielce.pl

jej słuchać. Gdybym chcial,
tQ co pisz~ podobało się
pisałbym piosenki.
• Czy to prawda, że &"dy

aby

każdemu,

muzyka panu

- Tak:, to prawda. Gdy np.
wracam do domu i ktaś słucha
audycji muzycznej w
radiu,
natychmiast je wyłączam. Muzyka tQ mój zawód. Choć praca
w nim sprawia mi wiele
przyjemności i satysfakcji. nie
mógłbym żyć tylko
muzyką.
• A zalem jakie są pana
poza.muzyczne

zai.nlercsowania?

- Interesuję się róznymi rzeczami. Li-teratura je9t np. źró
dłem moich artystycznych intuicji, głównie prace filozoficzne Leszka Kolakawskiego , czy
też

przekłady

słynnych

ksiąg

biblijnych Czesława Miłosza.
Od kilku lat inter esuję się
też dendrologią
i botaniką, w
związku z projektem
budowy
oranżerii w moim parku w Lusławicach.
Chciałbym
p()zostawić po SGbie coś poza muzyką.
Vi' muzyce zmieniają się zjl.interesowania, a drzewa, które
po&ad:zę

-

pt·zetrwają.

Rozmawiała

EL:l:BIETA
SZAI'RANSKA

• Pomówmy więc o wyb-oroch somon:ądowych ..•
- Jesteśmy najiiczniejszq partiq polity<:zną w miastach nie
tytko Kielec(;zyzny. W calym wojewóddwie mamy okGło 4,5 tys.
członków, a w samych Kielcach
okolo 2000. Komitety obywatelskie .. Solidarności" w colym
hai'u odrzuciły propozycję formowc;nia
list
wyborczych razem l sojusz.likarni z - k-oalicj i.
Nasza partia pójdzie więc do
wyborów z wlasnyrni RstCHTŃ bqdź
kandydatomi no radn)'Ch.
Za-

kl-adomy też wybGrcze olion.e z
partiami posiodociący.n\i program
zblilony do naszego, o wi,-:c z
nowy.mi pGrłicuni połi-tycz.n)'lTli j
stowarzyszeniomi
o
orientacji
k<Jtolickiej. Na noszych listach
zna-jdq się równie i bezporty;.ni,
~ympotY'wjqC'f z jdeGmi Stronnicl!wo Demokrotycmego .

e

Nie do się ukryć, i~ w
porów aniu z komitetami ob1wotelskimi "Solidornl:lści", jest~i
ci<! opóźnieni w przygDtowtloioch
do
w.,borów
samorząoowy.:h.
W)'roi.lie widg':, ;ak w tej kom-

panii ptllitVCInej SD %OstGlo w
ie pne!
śNe lr!~W-

~fł,~, głów

"0

Za pulpitem dyc)'genckim._
CAF - Z. Staszyszyn

nątnport,jne. Czy sqdzi pan, że
ten drstans uda się odrobić ł

- Nie jeslem pesymistą. W~
docz.ne jest bowiem ożywienie
w na-szych organizacjoch i kolach, a jeśli tę energię udo się
IłOm skierGWoc temz na kompanię wybGrczq, to wcale nie
musimy przegrać. Dyspoll\ljemy
przecież politycz.nym
doświ<Jd
czeniem, mamy utalentowonych
działaczy,
społecznie

kształtUjemy

nośny

program.
Ponadto
odchodzimy od modelu
pGrtii
ideolGgicznej, przedklaoojq.c zachowania o charakterze FunkcjQnolno-pragmotyczn}'lll, typowe
dla partii wyborczej. To może
już
prz}'flieść eFekty 27 majo_
Podobnie
jak przewodniczący
CK SD, AłeKsander Mackiewkz.
uważom, że pOftia pol~ch demokratów odnoj.dtie się VI nurcie
GUłentycmego źyda polityocz-nego i prędzej ery później
ul~.ska w spofecze'ls~je odpowiodojqcy jej ospirocjom rewnans.
• Ołł1ana W, że terlIC _ PO-

lei.nq uwagq prrfstępujecio do
wyborów SQll)orzqdow,," ł
Oc!)wiśde. Wybory mUftiwymagają
szcleg6!nej
pkt~'Wnośd i inicjot)'Wol1oścj crlGllków SD j jeg'3 <hiołocz;. Od

-

q'polne

tego co zOSłropooujem, w tym
okresie zo~eźeć będzie pa.eciet
z.floc'!>:Mlie polityczna oosi:ej PCitftii. Piel'll'/5zym sprowdz.lonem tego znaczenia będo wIośnie wyni-ki maiowyoch wyborów do S(]rnorządów' terytoriolofch i no~z
w nlch L"!.'tziol.
ił :mIO· i'3t

l, DEUSZ

WłĄCEK

Rozmowa z lmiazielll
'( Korespondencja
Nowego Jorku)
Tracycją

świąt

nych w Nowym

"Teraz mam paszport szwajcarsid, na stałe mieszkam w
Rzymie, ale uważam siebie za jednego z najbardziej rosyjskich wicikicb książąt starej Rosji" wyznał wielki
książę NIKOŁAJ ROMANOW w rozmow:e z rzymskim korespondentem .,Izwiestii". Je,t 'jednym z 32 żyj'1cych Romnnowów, potomków rodz'ny car~kiej, którą lutowa re'.voiucja 1917 r. pozbawiła tronu. O cz.ym marzy? - o· po\vrocie - rzccz 'jasna - ale n'e !Ja tron, gdyż "Romano' wowie od historii zw;tali' odrąbani". Marzy o powrocie do
Rosji - ,.jeśli jutro powiedzą mi, ~ikolaj przyjeżdżaj i zamieszl,aj w Moskwie, albo gdzieś w pobliżu stolicy - natychmiast przyjadę".
, . Całe życic bylem od Rosji odcięty wyznaje wielki
kS:'1 ż ę ale jestem Rosjaninem. Mam, podobnie jak wieJu innych emigrantów, serca wypełnione miłością do ojczyzny" - to o s'voich tęsknotach. A o polityce? - Nikolaj Romanow mówi: "Popieram przebudowę w ZSRR
i widzę w niej gwarancję wielu powodzeń Związku Radzieckiego. Przypadło mi do gustu słowo "pieriestrojka".
A jak w~pani.ale brzmi s taroro<;yjsk:e slowo ,.głasnost". Kto
wie. jak potoc7:yłaby się historia, a wraz z ni~l losy Romanowów. gdyby te słowa w odpowiednim czasie padly na
carskim dworze?"

Z

wielkanoc-

kst

Jorku

IIrzedpohulniowa parada na 5
Alei.

Tysiące

spaceruje

nowojorczyków

od~więtnic

ubra-

Dych w kapeluszach, czapkach
przystrojonych kwiatami,
jączkami,

za-

jajkami. Jest to mi-

l" towarzyskie spolkanie,

Tekst i

zdjęcia

~a

WOJCIECH SLOI\lI{A

kill,a godzin 5 Aleja zamienia

się

w

świąteczny

dcptak.

Portrecista partnerek
140 /ilmólc, trzy

żony,

sześ 

cioro dzieci, Idlkad<iesiąt narzeczonYc/l i przyjaciółek, trzll kuracje odwykowe oto bilans
za!codowy i życiowy Bernarda
Schu;artza. Co, nie znacie takiego aktm'a. to na:::wis1co nic
wam nie móu;i? Zrozumia le: urodzony jako Bernard Schwartz
3 czerwca 1925 roku w Nowym
Jor/w, popularność i slawę zdobyl jako - T01lY Curtis!
Partnerował
1lajjJie,J';lliejs;:,ym
gwiazdom i tr;:ymał je tv ramionach. by u:umienić Gine, LoI/obrigide, (w "Tmpezie") i Ma-

rilyn Monroe (u; "Pół żarte1ll
pół serio"). PienL'S:ą iego tOllą
hyla Janet Leigh, drugą gtciazdka niemiec/w Christhe Kauff111an, trzecią głośna
modellea
Leslie AUe n.
córk9' K'!.lly.

Jego
najstarsza
ma 31 lat. druga

JamIe Lee 29, tr.zecia AleJ.·all-

Spacer rodzinny ...

dra 24, czwarta Allegl'a 22, SI/nou;ie Nicolas 18, Be,.zjamin '16
lat. Czu;oro :: nich wykalluje z
1Il niejszym lltb większym powo-

"Kwietnik" na

głowie.

dzeniem, zawód ojca.
Żyje samotnic na pr:emian w
I"os Angeles i lU Honolulu oeZelajqc sie, z zapałem malant~u
pasji od pięciu lat. Jego obra:.11 OSiągają ceny od 12 do 16
tysięcy dolarów.
Najwyższą u-

Listy z Senegalu

(4)

zyskal "Portrct z pam ięci" nnjslau;niejszej 1Jarlllerki, MaTilyn

Mon 'r oe; zamierza tbwiecznić llU
wszystkie
swoje partner/rI. filmowe i życiowe ...
płótnie

Na ekranie po/wzuje

Bukiet...

Przysłojnisic ...

:Zycie w Senegalu ciągle szykuje nam jakieś niespodzianki.
Kto by się spodziewał, że po ·
ośmiu lalach
spędzonych
w
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, właśnie tu, w
byłej kolonii franeuskiej,
bQdzie mi dane uścisnać dłoń
księżniczki Anny.
'
Kiedyś. przypadkowo
wpadliśmy do ambasady
i okazało
się, że czeka nas
zaproszenie
na koklajl wyprawiany na
cześć Jej Książęcej Wysokości,
która gościć będzie w Senegalu przez trzy dni. Ja byłam
zachwycona perspektywą staniElcia twarzą w twarz z lak
legendarną postacią, ale John
stwierdził. że ma
wyjątkowe
go pecha ciągle się na nią na-

Dakaru, gdzie
przeprowadza
swoje badania, a na dodatek
włożyć
długie
spodnie, krawat i marynarkę!
Chociaż nikt nie chciał
dać
po sobie poznać, że przywiązu
je specjalnie wagę do książę
cej wizyty,
większość
rozmów w towarzystwie angielskim toczyła się wokół planowanego kol,tajlu. W co się
ubrać, czy konieczne są r<;ka-

się

NUMER 78
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C:ty ładnie nam?

vl.'iczki i k'Upeiusz? Jak się
zwracać do księżniczki, o czym
rozmawiać, czy
panie Mają
dygać? Pracownicy ambasady
uświadomili nam. że kapelusze
Sil niekonieczne, bo księżniczka nie przywiązuje specjalnej
wagi do strojów, należy jednak dygać, mamrocząc jednoeześnie .,Your Roya1 Highness"
("Was.'!a Królewska Wysokośc").
panowie
mają złożyć. lekki
ukłon. Zapierałam się, że dygać nie będę. ale John zaszantażował mnie. że w takim razie on nie włoży krawatu i .
marynarki,
m!lsiałam więc u.,
s t ąplC.
W dzielI koktajlu wysloiJiśmy się. ja w jedwabną garsOllkę z
niezawodne j "Mody
P olskiej", John
w Pożyc7.oną

czytelnicy moskiewskiej "Prawdy"
zn;;.leźli
na
dziennika wywiad niezwykły zarówno ze względu
li i osobę jego autora. Niezwyk.łość tematu polegaże rozmowa doiyezyla sztuki bałsamowania ludzRozmówcą gazety był zaś sam proC. Sergiusz DeAkademii Nauk ZSRR, człowiek od 1951 r. odza stan zabalsamowania zwłok \Vlodzimierza Lemauzoleum na llloskiewsldm placu Czerwonym.
a jeszcze był to
Nie wolno bylo
w prasie, ani leż
zwiska specja listy
dziennej dziedzinie.
jest to sztuka i w
rdzo stara. Dziś na
ma zbyt wielu speprofesji. Balsaaktykuje się lUZ
rzadko. Dlatego
i jego wspólpranutorytetem w
cjalności na śwbtobow wymienia w
dwa ostatnie przy_o
ciał

Cho-

Zarobek
w człowieku
Romary na całym świec'ie ,\ y
instynkt zaóijallia. Okazuje się j",. ,e.nlUJ>,n.n., ry moina lubić,
a na \Vet z:lI:abiać na nich gruhe
uacja powstała
o. tatuio w Tajl::mdil, Otóż okazało
gatunków ryb
hodowanych w akwariach bardzo
komarów. N-a
tym to w p()rę dostrzcżonym Cakdc
ostatnio majątek.
W kraju tym powstały calc fermy
komary, aby uzysliać jak najwięcej czarnych, smaC7
BClgatsi trzymają
komary w oll;rzymich oranżeriach,
nadal muszą zadowolić się komarami zyjącYlUi na
polega na tym,
żc zapłOdnione samiczki zwabia
sitowatym dm'm
specjalnym zapachem 1)\'zypOmj.n3,ją< llI.~~uJ'ł{'e ·odpadki w bagnal.h. Skbdane przez nie
w ten sposób do
specjalnych pojemników. Tam ',\'y
larwy, które są specjalnie dokarmiane, a następnie
z wody, zamraLane,
llakowane i Ck8pOl·towane do b
, wdzil' miłośni('y
rybek akwariowY('h llłacą za nic """.. eDj~ 1

marynarkę o lekko
przykrótkich, gdzieniegdzie przetartych
rękawach. Z nietypową dla nas
zjawiliśmy

się

ogrodzie ambasady, \vy peł
nic:nym już odświętnie wyglą
daJącym tłumem. Powiedziano
nam, że Anna nie lubi ceremonii. woli sam.a przechadzać się
\V

między

gośćmi,

witając

się

ze

wszystkimi po kolei. Jeśli ją
ktoś zainteresuje, przystaje na
parę minut
rozmowy. Szczeją
osoby
gólnie interesują
związane z organizacjami charytatywnymi
pracującymi
w
krajach rozwijających się. ,Test
ona patronką "Save the Chil-

aren Fund" (Fundusz Ocalenia
Dzieci) i odbywa wiele podróży do krajów Trzeciego Swiata w celu propagowania tej
organizacji.
Aby ułatwić księżniczce "obchód" ustawiono nas w grupki
po osiem osób, do każdej przydzielając kogoś z ambasady.
Mieliśmy się przy tym zachowywać nieformalnie. udając,
że w tej grupce znajdujemy się
całkiem przypadkowo i z wła
snej woli.

Wej~cie księżniczki nastąpiło

bez fanfar. bez specjalnej zapowiedzi.
Przybyła w
towal'Zystwie ambasśldora
i nat~'chmiast przyłączyła się do jednej
.;
z grupek. Chociaż staraliśmy
s ię zachowywać bardzo
naturaInie. wszyscy byliśmy trochc:
niespokojn I. życząc sobie w ci-

odząca?

ode

v

coraz

tyk ając.

Przed samym wy jazdem clo
Senegalu, zaszył się w pi<:;knym, zabytkowym
college'u
Uniwersytetu
Londyóskiego.
znajdującym się w zacisznej
wiosce, w pobliżu Canterbury,
szukając ciszy i spolwju. Miał
do skOlkzenia
bardzo pilne
prace. Po tygodniu pobytu powiedziano mu, że musi wy-nieść się, ze swojego pokoju,
bo za kilka dni przyjeżdża
księżniczka Anna i tutaj wlaśnie będzie, przez jakąś godzinkę, odpoczywall\,
Pokój
mu'siał być zwolniony na kilka.
dni naprzód , teby
umożliwić
jej ochronie
dokładne jego
sprawdzenie.
~
I w Senegalu ksi"żniczka
pokrzyżowała
Johnowi
p]any.
Tym razem musiał nieplanowo,
W połowie tygodnia przyjcchać
z wioski położonej o 100 km od

I

rzadziej, ale ma ie~zcze projekty. M.in. pragnie lla/(fęcić 1~0mcdię o Hollywood;:ie.

punktualnością

(Korespondencja wlasna)

•

stara

żeby
JUz było
Gdy wreszcie do
zad"la pytanie
h~ ,·. ~IQI!'l1vdo,v
ym głosem:
swoje nazwisko.
Senegalu i jak
e?H

trwalo

ha, którego pochowano wlaśnie w mauzoleum i o przywódcę Angoli Agostino Neto, którego doczesne szczątki
również zostaly zabalsamowane. Obaj byli ludźmi zaslużonymi w dlugotrwalych walkach o niepodległość swoich
krajów. Obu otaczał już za
życia swoisty kult. Warto tu
wspomnieć, że "Wujek Ho"
(tak go nazywano w Wietnamiel
zo~tał zabalsamowany
wbrew jego woli, wyrażonej
przed śmiercią. Chciał on, aby
jego cialo zostało spalone. a
prochy umieszczone w trzech
urnach i przechowywane w
trzech różnych punktach kraju. z którymi najbardziej byl
zwi'1zany w swoim życiu.
Równicż Włodzimierz Lenin
był przeciwny
balsamowaniu
swego ciała i uczynieniu zeń
swoistego przedmiotu kultu.
Dziś coraz częściej pojawiają
się glosy domagające się normalnego pochówku ciala wodza rewolucji. ProL Debow
odpowiada na to w wywiadzie
królkim
pytaniem:
.. Czyż ll1Qżliwe byloby pozba'.vienic ludli takiego pomnika?" Zaraz jednak przyznaje,
ie utrzymywanie tego ,.pomnika" oprawia kłopoty.
O
szczególach profesor nie chce
mówić .,Z powodów etycznvch"
i zawodowej dyskrecji.
W każdym razie co roku w
grudniu mauzoleum na placu
Czerwonym jeot w ogóle niedo-;tępne dia gości. Oficjalnie
mówi się. że prowadzi się w
nim prace konserwatorskie.
Specjalna ekipa naukowców
nndzoruje te prace, St0 5uj:-jC

Zdj ęcie

w.
się

od
ziennikarza, któt:y
Annie w
czasie
ędziła ona \V ka.i:po pietDaście midy były to więc
boliczne. Chybu le'yłaby się tym ugdyby zrezygnowawiedzenia, a w za-nacz.la dla nich
t6re -wydano na te
nieA~A

..

SURA-

-McCLINTOCK

~--------------------~~--~~~-------------------------~~\' ----------~
http://sbc.wbp.kielce.pl

Podlotki i kobiety

",:edłiwe!

Thompsol1 pragl1(;laby grać
role kobiet stars zych... Ileż
natomiast star~zych aktorek
chcialob,' m:eć o dz·e..;:ęć lat
mniej i grać podlotki!

że

w rok pozmeJ

zosta.ł rozstrzelany,
a. lllama znalazła się w ohozif:'. gdzie wkrótce zmarŁa.
Córkę
"wrogów ludu" wycho \'ala ciotka. Gelja Jest dziś
lloktorcm bistorii i aktywn~
działaczką
stowarzyszenia
,.:Uemoriał".

taluś

~a zdjęciu: "OJCIec narodu"
małym gościcm.

ze swym

Zd~(;ic

dziewczynk~

z

na

obiegło wówradziccłn} prasę i

z 1936 r.

czas całą
\'I,idniało na

milionach plakatów, 7-letnia Gelja Markizowa była córeczką sekretarza
Burjatmoll/{olskiego
Komi'etu Partyjnego, który wraz
z delegacją został przyję~y na
Kremlu przez Stalina. Dziewczynka \\ręczyła gospodarzowi
bukiet kwiatów i sama lei
została obrzueona prezentami.
Malownicza
scenka,
Która
dziś nie ~\'ł'óciłaby niczyjej
uwag!, gdyby ... \vłaśnie, gdy-

(Dokończenie)

.Rowerent do

Lca Tholnpson, bohaterka
filmów "Powrót z prze ~ zł o ś
ci" I i II. nie chciałaby
\V
dalszym ciągu grnć podlotków.
lecz mając 27 lat domag;l ~ i<:
odtwarzania ról kobiet. Oto,
co mówi:
- Jestem obecn;e "ta r "Za od
Laurcn BaealI, gdy ta Z:lCzynnla i maj<lc
dzie'.vit:lnaście
lat już partnerowala dwukrotnie starszemu Humphreyowi
Bugartowi. A ja nigdy nie
miałam
partnera
powyżej
dwudziestu lat' To niespra-

jej

ręku

.

(Koniec)

by nic fakt,

do-

kilkanaście rozjróżniejsze tematy.

edzieliśmy

.

WidZi pan - powiedział milioner do FrederHsa - tak jcst u
mnie codziennie. Trzeba ludziom pom agać.
- Zadziwił. mn!e I?an - powie~ział Frederiks. - Utwierdziłem się
IV pr~ekonan1U, ze Jest pan własciwym człowiekiem, oby zoprezen.
towac pana całemu spolecze/htwu. Nasz sekretariot porozumie się
z pa.Olem w sprawie wizyty fotoreportera.
Fredcriks w widoczny sposób spiesl.ył się,
Dziwnym przypadkiem inspel<tor Herford lI1ÓVl spo~kal obu dżen.
telmenów tego samego dnia.
- Czy dalej jesteście zwolennikami poszanowania prawa? - 20·
pytal.
- Ależ noturalnie - Frederiks uś.miecl1nqł Się przyjoźnie. - Nie
mamy potrzeby działać wbrew prawu. Mamy dość pieniędzy. Ben
pokaż panu inspektorowi czek.
'
Ben Hammer sięgnął do kieszeni po czek.
. - VI jaki sposób zmusiliście starego Smedderleya do dania wom
dzie:ięciu tysięcy dolarów? Czy to był jakiś ma/y szantażyk?
- lak pan może tak o nas myśleć? Po prostu poprosiliśmy go
oby wsp,arł przestępców, chcących wkroc7yć na uczciwą drogq. I
jak pan widzi, zrobil to ...
Inspektor poczuł, źe nie rozumie świata, który go otacza. No·
tycllmiast zadzwonił do Smedderleya, aby rzecz sprawdzić.
Milioner byl oburzony jego le/elonem.
- Cóż może obchodzić policję, że jestem człowiekiem dobro.
czy~nym! Będzie pan mógl zresztą przeczytać o t}'m w "Wiado.
mosciach Gospodarczych".
Inspektorowi wydało się, że wie jui jak udowodnić tym ewa.
nitlkom, że ich pam}'s/ jest po prosi u oszustwem ...

Z dzie,vczyll1{ą··.

W tym czasie
100 dłOllmi i

celem wizyty Anu miały być odobozach uchodź
ajdują siG w pouz Mauretanią , pona północ od Dawający tam ludzie
ieszek z kwietroku, Rozpoczęły
walizacji miE:dzy
wieków wędru
Senegalem i
w
poszukiwaniu
tl zody. a zakoń
: 'a 'ymi
zamicszkauhln ymi sumos<ldami
ie bu krajów. W ich
z nia na dzień. wyz eDegalu całą spouretańską. a ~ tauyła sill wszystkich

bardzo delikatne i ch,'onione
tajemnicq zabiegi. Ich celem
jest utrzymanie zmumifikowanego ciala w takim stanie,
ieby można je bylo znów u. mieścić w
,arkoIagu
pod
szkłem i udostc:pnić tysi~lcom
odwiedzajqcych ów niezw) kly
grobowiec.
Jak dlugo jesżcze uda się
utrzymywać ciało Lenina
w
obecnym stanie? Patrząc
na
to oldem fachowca od balsamowania, odpowiedzieć można:
długo. Jednakże ostatnio, na
fali głasnosii, takie w radzieckim parlamencie glosy domaga.iącc się spełnienia
przedśmiertnej woli samego Lenina
są coraz głośniejsze. Być może dojdzie więc
do złożenia
zabalsamowanego ciała w normalnym grobie.
Zwolennicy
takiego pochówku po latach
uważają, że byłoby to wielkie
zadośćuczynienie wobec samego legendarnego
przywódcy
bolszewików, tak dalekil'go 0(1
jahiejkolwick
postaci kultu
swo jej osoby.
TERESA CEBRZYŃSKA

Na ztlj(ciu: G eIja Mar izowa.-Czeszkowa dziś, w tle
rzeżba

przedstawiająca

ją

w

objęciach
Sta.lina, wykonana
również w millnnaeh ee:1.em-

plany.

CAF -

TASS

. . .
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Przez caly rok inspe ktor Kleber siedział za swym biurkiem", g/ów.
nej kwaterze Surete w Paryżu i starał się alesltowoć jak najwięcej
fa/szerzy pieniqdzy, handlarzy narkoty.~ów i szclIltaiystó.v. Ale przez
trzy piękne tygodnie letnie inspektor zakladał mundur policjanta
(lichu drogowego i na ciężkim motocyklu tO'o/'/arzyslył wielkiemu
wyścigowi kolarskiemu Tour de Fr<Jnce.
Był zagorzołym kibicem kolarstwo i chętnie poświęcał większość
urlopu, oby eskortować kolumnę rowerzystów i towarzyszące im samochody przez całą Francję. Często wyścig wkraczał na niewielki
teren Republiki Federalnej Niemiec, gdzie cieszył się równieź nie·
slabnqcym zainteresowaniem widzów.
Było lVielką Irajdą jechać wśród szpaleru wiwatujących kibiców
niby gość honorowy. Najpię~niejSly był zowsze dzień, w którym
jechał na czele peletonu, torując drogę kolarzom. Zqstał wyzna.
czony do tej lunkcji .no jutra. Dziś jeszcze jechał no samym koń
cu kolumny tuż przed autobusem z napisem "Koniec wyścigu", któ.
rego zadaniem było zabieranie kolarzy wycolujących się z imprezy.
Wyglądoło na to, że Pierre Ducloze nie
pociognie daleKa I
wkrótce wsiądz'e do autobusu. Z trudnością
jechał daleko za
zwartą grupą kolarzy. Inspektor Kleber, który znokomicie znał się
na kolarstwie, dowal temu kolarzowi nie więcej iak jeszcze pięt.
naście minut jazdy ...
Ale ku zdziwieniu insp(?ktora stało się coś innego! Pierre Duc/o.
ze obejrzał się, jak to robią uciekający kolarze, aby przekonać
się, jak daleko są goniący go zawodnicy, potem wyrzucił plastikowy bidon, z którego kolarze piją orzeźwiające napoje na trasie,
nacisnął na pedały i szparko ruszył do przodu. lokby wcale nie
był zmQczollY, zaczął doganiać czolową grupę kolarzy!
P
Il1!pektar Kleber zdziwił się. lei~1i len "woliwoda miał ieszcze
tyle sił, dlaczego został daleko z tyłu? Coś tu nie grało! Coś jesz.
cze zastanowiło inspektora Klebera. Po kilku kilometroch dalszej
jazdy zawrócił motocykl I pojechał z powrotem ...
Kiedy wrócił po jakimś czasie na metę etapu, okazało się. że
Duc/ole zdołal dojechać do mety. Sklasyflkawa'lY został na 68
miejscu. Ni-e wYNolało to zolnteresowa"ia reporterów, k:órzy t/oczyli się wokół zwycięzcy etapu
Od takiego "woziwody" jak Ducloze nikt 1l1e wymagał zwy·
cięstwa, ale tylko tego, do czego był zobowiozony: colania się
do samochodu swej lir my, odbierania stamtąd bidonu z wodą, a
potem dostorClania go czołowemu kolarzowi grupy, W której je.
chał. Do tego trzeba sporo s Iy I trudno potem zwyciężać.
Tak zwany "woziwoda~ jest ciężko prCKuiqcym I słaba oplaconym zawodnikiem. Otrzymuje niewielką sumq z premii, jakie uzys.
kuje jego grupa.
Clololvy zawodniK grupy, IV której jeidził DJcloze, otrzymywał za
zwycięstwo 3000 lrankóN. Duclaze otrzymaj o wiele więcej, mia·
not'/icie 50 tysięcy franków. Byl to spory p'lkiet bonkr.atów w ma.
łych odcinkoch, które ktos wręczyi mu potajemnie.
W tumulcie. jaki zwykle t~."o'zyl się po zo~ończenill etapu in·
spektorowI Kleberowi bardzo trudno było iść zo człowiekiem, ~tóry
wleczył kolarzowi banknoty. ZwłoS7cza źe czlowiek ten nie wyróż.
niał się zbytnio. Mial na sobie ~aszulkę z n ap isem reklamowym
oral kolorową czapeczkę na głowie. Tak ubranych było tu wiclli
meżczyzn, chcących w ten sposób upodobnIĆ się do kolarzy.
W małym miasteczku etapowym TouI de France j iec;o uczestnicy
fetowolli b~'1i Wielkim festynem ludowym. Na ulicach usta.,:iono
slo/y. głośno ryczały megafony.
Mężczyzna szedł szybko wąskimi uliczkami. Ha/as na główne;
ulicy oddolał s'ę coraz bardzie;. Inspektor Kitlber. schowar'lY zo
drzewem, zobaczył, że mężczyma podchodzi do jakiegoś aula Nie.
stety. tabliczka z numeramI rejcstracyi'1ym;
było
tok dokladn;e
zab/ocona, że nic moina było odczyta':. Ktoś otworzył drzwi 01110,
mężczyzna w k%rowei koszulce wsiadł j auto odieelJało 'la pe/Ile;
szybkości. Inspektor Kleber wziąl do ręki mikrofon ;wego (odlo·
[ele/onu ...
(Dokończenie \V następnym nU!"Ierze)

O STAT'\'iA nZECZ
Dlaczego,

w

jakąś

t ,ViaS2

Pod szczęśliwą
Od 22 do 28 kwietnia

-

chcecie -

ulicę, za.t!lsze
boT~ rękę?

WI,!lj j

tylfile to byla Iw-

ko pnez ta'.,
bieta mojego życia!
- Aż tak dala ci się we zna-

ki?

roku
-

W

Japonii

to

KOZIORO:t'EC ( .... 22.Xll.-!O.l.)

CLyĆ spo(hieYlonym sl.:·kcesem. N ie rób n iczeg-o no łapu-capu. Prze9 Tobą. SSłOor?
n ow'Kh mvtliwo1ci. n ie bądź jedook egoisłQ i n;e chc i ej wnY'stkiego posiq~ć
som, bo n ie star<:ry C i oni sił ani CIOSU. Kt-oś pl"agn ie C i podłożyć kłooy pod
rlOIJl. Uwocoj. bo jeit to nie cK>l j cza~ny człow i'elk. Spróbuj dociec co kryje się za
jego zo.m:-aromi. W ielu mi-o-dych. urodzonych w latGctt 196a-1970 nie pn.w ion:J zo'pom ii'lOĆ o tym , że pHebGCzenie zQ.wsze jest czynem nojpięknie-jSlym. Prleł.:o
nocie s;ę o tfm wt dl. kiedy pnebacryc:ie swej sympatie
nietakt
popełniony

wobec "lai.
WODNIK (.... 21.1-18.11.)
Z nClfJ;~iem octeckl..łj się T... okh wvjo,in ;eń. Nie doj jedn-ak swym pr!:!!oCiwni.kom satf3fo+::c;i i nie czyń teogo no piśmie. Rozmowa tę lefon: czflO musi wystorczyć.. Ktoi z uporeffl godn ym leps zej sprawy przypom inal Ci będz i.e pe. . vnq storą hi~t()ł"ię. W tej sytuacj.i tf"ud..,o C i będz ie wymigać s ię od za;ęcia otcreśłollegO
slonowiikG. Nie Z(Ir(Ylf«ujen n iczym. jeśli zreolilujesz swój pomys~ poszerzenia
kręg u o.ób by sk ierować . swe dz i ałonia no nowe obSlo·ry. Pr zed wielom.a mło·
dymi, urOOzonymi w lotach 1969-1971 i-nteresujoce dn i u boł:tJ osoby o doić
o rygi41olnycA poglądach. N ie musi-sz kh podziełać. ole zaciekawiq C ię bard zo.
RYBY ( .... 19.11.-20."1.)
,
W ielu
W'ipółpraco'Nników
zoO'proooje Twój pomysł.
Spodnie
Ci
prl _to
kamień z serco,
bo pn:ekonos,z s ię. że przecefliałri stojQce no Twej drG-dze prl-8''!.kody. PeWfl3 .. odkrycie" wprGWj C ię w sro'f1 podn iecenia i pOdener
WOWQII1to. W połCJł,N'ie przyszłego tygodnia musisz jednok dać dobitnie do zrozumieora kom-u trzeba, że cało sprawa od da wn o nal~ży już do przeszłości . Mimo
WS!ystłc:o pO!-Gstoń myślomi przy n.owych zadaniach zawodowych . Po J)Qjblri:szy-m
spotkaonio nol<>"ovonia nie4<lórych mł<>d)'Ch , urod%<>n ych w lotach 1910-1971 Z(Klnq
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l,uno-

zwariuję!

ZIl późna! Pr.l!'l?stałcm
ternu ...

-

już gO(t~i~ę

B.

nas przecie :
t et tak
mo~na, tyle że zegarek bęc!:ie
się p6-:'1il o g d.'!inę ...

WRODZINffi

U

P.

ZA PÓŹNO

Po północy sq3iad dobija
do drzwi sąsiada:
. - P/miel Prze słań pan u;r~.
s,!cie gr'l!ć na tej' trąb"!e,

.wan ta pocilłgóW!
Pewien Twój płao muii biĆ dCf)(OC<JWo.ny w slczegółQ'Cn jeŚ<łi m., się !~ń

R. Młyn:u .... yi.
Skarżysko-KJHl

.Jaroszek.
Chi-ca.go

możlla

garl~i nizs.tau>iać wedłt!9

to przeczytajcie.

- Oczywiście, że pamię /~
- No to mUHę ci oświad·
czyć, że wlaśnte zostal ro.!bity p)"~e! obecne pokolenie.

s.

A. Dobrowolska
K ielce

Za ten minihor~sk{)p nie bierzemy żadnej O{lpowiechialuości. To dzieło astrologów. Możemy jedynie powiedzieć

JAK TO KORIE'TA
Byliś my mał,żel'tstwem

skręcamy

- To oitCttn!a r~ ecz. jc:t!;:a. r;&,
zo3tala z ma/ocl/kla...

gwiazdą
19~O

w

gdy

lA-wlł.ndowski

Radom

Synek , do mamy:

-

Manwsiu,

pamiętdsz

ten
cenny wa~on, który byl przel,a;zywally 111 nas"!!ej rodzinie
z
pokolett1a na po/;o!ente?

Krzyżówka

(z

N3>g!"O<lę ks i ążko wą przywF
jemy w tym tygodniu P~lf·
łowi LewandowskiemIl z RId9llłilL. Gratulujemy!
nek wy~lemy pocztą.

hasłem)

nr
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W)"folnie z-w yikowoć . Wwudzj.cie z<linłeresowo.llie

kogoś,

do tej pory niedos;tęp

"ego.
BAKAN lur. 21.1II.-2D.lV.)
No pe-Nf10 słyn:1SZ g łos 'fIł·ołajq.cy o pomoc. N.ie z-opomooj. ie kied., zl'lojdowolei się w pod.obn-ej sytlllJocji ni.e pozosta!ei osamotniony. zdany no w~~sne siłr·
Sprawy natury
prawnej
nie załotwiq
się
same musi$! sięgnąć po po' rodę do dobrego prownika . Ktoś stałe m yśli o Tob ie j storo się. oby sprawy
Twoje przeb iegGły w miorę s·pokojnie, lak, jaole: działo się to prl<Xł perorno loty.
Pł'og,nqc się zrewanżować nie mu-s:isz popadQć w kłopoty fin.onsO\"Ie.
Pierwsze
spotkani.. n iektórych mk>dych, Ufodz<>nych w lotach
1958-197 t
nie musi być
v..rcoJe spotkaniem ostatn i m

To. co usłyszysz

w

pnyszłeg.o

p-o-Jowie

tygodnia

zoskocz/ Cię. bo nie lic:r: ył-eś no to.
BVK (u •• 2I.łV.-20.V.)
Noreri!ctle zdecidO\ill"Ole-i s ię no zabrOon,e- głosu w woinej spra.w.e ..7owodowej.

' l<JSCld!te spr<Wl\l ~, któro j~t pnedm iolem ogółne; cłysbnj.i on i C ię
ziębi
oni pOrt. I. ale d-obrz.e ;że nie jest~ś zupełnie na ubocw. Kaidy będz ie Ci te.roz
do ucho. Musiu mieć pełną świadomość i przeko nonie, że p.rzede
WStY'stk~m powjfli.ene~ Myśleć o sobie . bo nikt tego za Cieb ie nie uczyni. W i e1u

W

s.cept-a]

oos.

młoo ych, urooz-onych w lat(]ch 1968-1970 postqpi r",""sqdnie, je"i W)'Cofa . i ę z
i"ądoń PGitowioooycn sympatii. Najpiacw . przemyślc i e dobrze czego
n'>Prawdę
chcecie, p"tem d-op iero mówcie o tym głoi no. Od dc:lszrch kontoktów l tą osooq

wcal e nfe 2<Me:iy Wr;,sl:Q pn~z~ość .
BlI!łIIlĘfA (•• 21.V.-21.VI.)
Nie rób wciqi flOłIIłego z-am iesza.n ia. bo popodn;.esl w koofłikt ze współporo
cown:i<o.mi. Nie lekcewai: teg..:)~ bo skończyć się to może także utratq obecnego
,totlOWts1to . T-G prC>Wda, że je-steś w d<>b<-ej kondycji i f<><mie, i VUdno niel<tórym dab-c,""'ć Ci krok.... Nie odb i"9<>j jedn<Ńc %byt d-ale4<o 00 ogól" looc'
z
ktGrymi Pf"YY,złO C i pł'ooować. Nie bqdź aż tak shomnym i n ie: zaprzecz<Jj. że n i~
odl1os,f.s! sułc:cesóM. To, co czasami wydoje się zbiegiem szczęśl iwych ~.olicz
noki, beL Ci-ebie n ie d..,s~łoby do skutku . Zamiast IlOdzić się nłextóny młooz:i.
u.rodzem w lol-GCh 1969-1971 powinni złożyć. w izytę w d-omu. gdz i e rowue jesteśc i ~ R1i1e w~ i.
RAK (ur. 22.Y/.-22.VII.)
To. co zomienosz ~eds-łow ić. musi być noprowdę imponujące; musi rodl.ł
wi ać prce:oi.onych . Jeili coś takiego nte mogłoby nrutqpić, WÓWCZCIlS cIoj sobie
spokój i ...ez''Qnui l podjęteg-o zomkw-u . Przemyśl więc st<>ran.nie całq tę sprowę·
Zooororbt>jq Cię sprowy, które w zasadzie nie wcroozq w zokres Twoich zo,nteresBwoń. P~ewoż Jednok, kłoś zwróci się do Cie.hie z prośbq O oc&nę. ni&
odmawiaj AlU. I Tobie sprowI to przyjemność. Pewnej osobie naleiy się rewarn-E
00 niektórych młooych, uroozon)'Ch wlotoch 1969-1971. Zorganiz.awa-n'e spotłroonia
w molym, ale dobr<>Jlvm gronie byłoby wiośni., tym o co choozi.
LEW (ur. 23.VII.-23.VIII.)
Nte-Jctón:y ze współprc:Kown*ów f'łOgle zomiłkti. n i.e chcq z Tobą rGZrrnlWioć.

Z<tp8W'lle n;e sprawi Ci wiąłcsz-ego tluOu dowiedzenie się co się J.a ty.m kryje. co
teg<> prrycz)'n<!. Wielkie wydon<>nio i przeżycia wlc.rótce pne<! Tobą. Odd!Jnie swej pozycji z,cwłOdo,vej n ie powi1lno w ogóle wchodzić w rachubę. I no ten
terno! nie podejmuj z niki<n dyskusji . Część Twoich pnyjaciół poko~uje się t .... ~l
nod'o. Wt.rótce t-o s i ę jednaJ.: %mieni i jeśli z-Gjdzie potneba, będq Jlo1>owi
podjqć z T3bq wspói.,e cłz1ołania. Wi,""u młodym, ""OOZOO)"m w lot-ocll 1\167-1\169

i-

doGr... ",obi i«c>tI<a zmła.na o\OClenia. Wa< t<> wrbr<>ć się

Z

w,Z)"tq d-o d-oIe4< ich

1crevmych.

rANNA (.... 24.VIlf.-21.lX.ł
Wf"'<>WOdi ł<KI i porzqdek w p .... l'9Olow<H"tio d-o nowjICh
zoJęc.
T....<>z nie
___i Ci tG JeSlcle troou . Później kC>iztowoć to będz ie z"aeMie więcej wy.ił
ku . Nie wko.ri:aj się no swą z<J1einość od pońne.ra, bo dt ięki n-ie-mu i jego
p..,.... !Ir<>gom osiqg.nql<tŚ spo<-o lool'ly~i. PrC>Wd<>p<>dobnie sam pamiętasl: o tym,
że dał... pn:el.ożonenw .ł<>wc>, 1t wyłtona.sz określOft& zaodo.rrie. Zobi..n się do
jego reałi:rocji. nie oz.ekejqc na słowa przypomnien ia. Zmioll(l, jaJt;.a ,ię ry~u:ie
w kontokloch n'ektór/'Ch młod,a., ....oozonych w lct(]co 1\169-1971 l pewoq o;obą
b't'l.;., dlo W ..s Wj>r<>st zbawteon<>G. Nie prób<Jjci.. P'leciwd,ietiać w un;o.,;e
d6Cfci i .

WAGA [.... 24.1IC.-2J.X.ł
Mi~ ił spies.roo C; do pewnego prz-adsięW1;tędo. mjm.o ~ż dmo o n.i.m mów· prcrg<>l.,-ollioco wci<ti je<tai doleJco w pok.. Nie u!oj"", sobi .. chyOO
:;p"owy. ił w sy4uoołi tej, C<tle pneds ięwzięcłe jest 7.'CI9ro()ion~. twoja ocena pewnej • .,tu,x-.ji <GWO<l<>wej je.st w _sadzie _ _ W kontae1o<:h z kw. wvcklyml
100m! m\lS>iu udowocłnić swq wyisz-o'ć nad i<:1> k-oncepcjami o.a. wchować cłu·
ży t-okt. Kłóryi z k"nkure.n.tó,., b!;dzi .. Gię chciol _obić !Y.J sw6Jq ,bronę, N i&!<·teny
mtod.<•• uroo<eni W lata<:h 1958--1971 powinni ooerNOć się od "P"'W GO<łzi-enn:rch

W
"'.

o

i zająć 'atę pOol.RQ!fłą o>ł.(ŃAio ~. Wówczas nie t~K. o sr)iJC<-o ochysk-3Cie f'ĆYłt
~ę p Si'Cn iCJll1 'l ..•

SKORPION

( .... 21.X.-22.Xf.1

Z'CHlim zatwie.rd.!isz ptWIi.en ~ dztołan-ia.
muszą bfć w., fośn ione. Również i T., musi.'Sc

i.ł

pe'W'fl&

QT'OĆ

w

pyt-oma

otwarte

i

WQ'PHwokł

1corty!

Mimo

W')bt-*~
nojfe.ps!:$'
ze
wsrystk;m
moHtwo;ci.
j&sZC~tt
n<H'1:e.'<o-u:.
Uf ~r&NcI<: wsrl'Oll<o ... robiu "",si.. pnooskJwiać w taolc drorn<rt)'Cz·
"1 'łł<Koof N,;> zopominooj. 2e p<>rM<>r dba o t-o, <>hyś w domu m;o-J
i<l<'/,ll<te W<><\Jn.lci ~ P'"<KY ; odpoczynku. 0<><:"'; t-o • spróbuj się ",,,,,,a..ż-ować
m.łq ni E>>podlion'<q . NieIołórry z mlodjIC:"
I.Iroo.",,; W łQł<>ch 1070-1972 "i .. pow:...n4 być p'_u rm', Ic:tÓl'zy dqi~·ć będq do ~Gn"" Z pewnq o;ol>q. j~li jej
"" W(>; U>le-,q. z.r..o.;dlie do W.,. drog~!
'
STRZELEC lur. 23.X!.-21.XII.)
C re..)<) jesKl:& n3prG'Nd~ ChCMZ::: No ~tyStf.-...o nawzył-ei nrema4 ' pono:e'! c:r(l.f~
okol<>rf, "'~ t .....COL pł"!lI'Cho(hi n ......owdę T ..a ."...!l<o s«>nSO. Będz i~sz się czuł
niczym nowo noro(fr:.on-V. LiGwo Tv;oicil symp~t'fkÓ\.v stc·le W'lIrOitO . Tw.o~ arg.u·
meotv ZOClj'Wla-jq trafloć do pn.ekono-n i'O wfOpółj:lrocO"o-" n;«-orn. M :n"-.3 to bądź
wstnemięił,Wf w obj~{łl;coch , bo co sj~ od.v'ecle. ..
M im Cł
wSl ystłco
bo-cMli
pr~Y'9łąd()oi się pGczj1nOnł?m niek~y..h os~b . Mnogość p r.otJOtrcji tC)'N<N'rf~~idl
wPI"7Ni~ wi-eJu ~mło:iyd1. lUoor-on~n w I-amh 1968--19713 w roz(&d,~. N 'e!.:!)Il;""'''''C! o ie
b~Q I nter&i'..łJQCe te p.rOfX>zlcie kl~e c :ek-arNie się lcpo,wicdajo. M ;mo WSI,!,St
ko z"ojdtiecie b ii.zko S&TCU oSGbe.
4

Po prawidłowym rozwiązaniu
krzyżówki litery z kratek ponumerowanych w pt'awym dolnym rogu, czytane w kolejności
odpowiadających
im liczb, utworzą hasło, które wystarczy
nadesłać jak3 rozwiązanie zadania.
POZIOMO: l) pnędza, 7) kapelusl': męski o półkolistym
denku, H) solenizantka z; 25
sierpnia, 12) mechaniczna dójka krów, 13) turecka broń
sieczna o wygiętej głowni, H)
osadowa skała ilasta o czerwonej barwie, 15) zjawisko świetl
ne na nieboskłonie, 16) trójkąt
kreślarski, 17) odmienna część
mowy, 22) dozór. kuratela, 25)
du ży statek żaglowy z XV-XVI
w_o 28) pani przy fortepianie,
2i)
grupa żołnierzy powolana
do okreś(on~go zadania bojowego, 30) marność, bezwat·tościo
wość, 31) wkrętak. 32) współ
czucie, Chęć przyjścia z pomocą, 35) załącznik do dokumentu,
39) zupa z kartQfli
zalanych
żurem. 4;~)
ze s:!czebJami do
wchodzenia na górę, 4ł} podkład pod deśki podłogowe. -15)
ni€s"?:C"?'~eie drogowe, 46) Kozak
uk!·aiitski. uczestnik
wypraw
wojennych, 47) orga nizm żyja
cy bez dostępu tl~lU , 411} szczególnv sposó odżywl~nia si~, <19)
podium dl:!. ari;ysŁó>,.'. :;1) pisanka.
PIONOWO :
1)
osv.~kańczc
!li"zectsi~\'vzi~\!ie., fortel. 2) fotohttp://sbc.wbp.kielce.pl

gcaCia, 3) ptak łowny z rodzin.r
chruścieli, f) Wiochy dla W1ocha, 5) skórzany futerał na pistolet, 6) grzmot, grom, 7) cllonek załogi statku, marynarz,
a) progesŁe.·on, !ł) państwo ze
stoliclł w Lagos, 10) włókno z
li,śc!
agawy, HI) kollaps, i!))
łodz okrętowa, 20) wplata z tytułu zapisania się do
jakiejś
organizacji, Zł} dział wewnę
h ·zny obejmujący choroby zaka źne, Za) sard"nka pacylicz;«a.
2'1) górna część twarzy. 25) bak
żelazny do obracania grubych
kloców, ~) zajęcie dla kretll,
27} koszenil! trawy, 32) międr:y
żebrami a m.iednicą,
rol':prawa naukowa, 34) gałka śniego
wa lub najwVŻS?N szczvt Sudetów, 36) kierownik teatrzyku
kukiełkowego, animator·. 37) Ju·rij, prekursot" podboju Kosmosu, 38) sl;awow~ mieszek, 31)
zapoca, przeszkoda, 40) między
czerwcem a sier~niem, 4lj roś
lina o długich, płtłl: _cych się

POZIOMO:

lepkość,

Grao J

wl<1ele<!. mana tki, /esku1ap, lU
kR,
ap9slol, Tanatolł, akol .
HaUk, całoslka, laoirynt. [!II
aposlrof. p:u·agraf, aga\.... , al
zar, staniki, Alblrco, l<oN
a.oktuf'R., t!'can!<ł,
nłś.

rotund"!.

\'Vłoda\~s,

33'

pędach, 42) Za.::1llB. si~

mowy.
Treść

pod

w

cza.>i~

W
Io~(}wania

ro2

O!("z.iI<l1uj'l :

l'r 60: Sta.. ilil .....
-

~1.t~d~iaIł3

LUdwit(Q",.k

GÓ!"ll;

'lr Gl: ~I gda Klto'J'(sklL -

lU

iu

urr

d:Jl~l ;

ha.;ła

pl"Ze-.bć

należy

adresem redak.:ji "ED'·
(wyłącznie na ka ttach pocztowych) w L rminie siedmiu dni
od daty niniejszego numet·u.
Pomi<;dzy prawidłOWe oc'powiedzi rozlosllje si~ 2 nagcooy
książ~owe. Na karc;e poc·dowej
prosimy
umi'eŚcić
dop~k ·
"Kczyżówk:l nr 77"'.
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INO
swojego istnieod roku 1903, filmy
Im Zachodzie przez dł'.!
więc

dziesięciolecia

Twórca lego filmu staroI s i ę
tradycyjne wartości westernu lat czterdziestych i pięć
dziesiątych z konwencją antywesternów. "Mlode strzelby" mojq
więc walory obrazu
paradokumentalnego,
psychologicznego,
demaskatorskiego i epickiego, ole brakuje im odrobiny poezji,
romantyzmu. szerszego oddechu,
Film adresowany jest do wspólczesnego młodgeo widza (wmiast klasycznych ballad kowbojskich mamy
tu
muzykę
pop)
stara
się
spełnić
jego
wymagania.
W
rolach
głównych występują synowie popularnych aktorów - Emilio Estevez i Charlie Sheen (synow ie
Martina Sheena), Patrick Wayne,
Kiefer Sutherland, a obok nkh
Terence Stamp i Jack Palance.
połączyć

cieszyły

się

przerwy 'ogromnym powadzeu publiczności. Zawierały
ja
niez miennie atrakcyjne
- fragmell,t autentycznej
przygodę,
romantyzm,
plenery,
awanturn iczą
nierzadko wątek miłosny.
się dziwi ć, źe przez wiele
my zopełn l ały sale kidz ie ćmi, młodzieżą, do. W tych filmach każdy
....hi'!mvnł coś ciekawego dla
Ale już w latach sześć
i ątych pojawiły -się symptokryzysu,
spowodowanego
-....,IlIAlhl
przez samych... filmow0tóż, część reżyserów doda wn'osku, że tradycyjna
u/o westernu, jego żel<lZne
J
już się zestarzały i kojest .. odnowienie" tego
Zaczęły więc powstaant~'Westerny, obra.WlOOrn;rm'"ojące legendy Dziobalające mity
Far Westu, od'rzucajqce
re!iluły westernu, Wbrew
l<i\A'n •• in...... twórców
i protych filmów, widownia
od tego rod za·
ropozycji, a ponieważ nowesternów, opartych na
--lłl!'I.~·c zn\ll:h zasadach
gabunku
- ftlmy o Dzikim
c i ągu
poru lat

.,

*

*

..

Od nagiej modelki do supergwiazdy piosenki:

przyszłego
uwagę
no
nową polską komedię .. CZARODZIEJ Z HARLEMU" w reżyseiii
PawIo Karpińskiego. Jest to z
życia wzięta opow ieś ć o czarnoskórym.
amerykańskim
koszyprzyjeżdża
do
karzu,
który
Polski,
by
grać
w
jed-

Gn iazda muzyki pup,
zadebiutow:da
na
Broad\\ayu \\' sziuce Davida
Mameta "Speed-Thc-Plow", Na
zdj~ciu:
~ladorula
przyjmuje
gratulacje od padnct·ów w tej
~ztuce. )łon!\ Silvera. i .Joc ~tan
teguy.
CAF - Reuter
USA.

Madonna,

nu Ubongo, Bogdan Beer. Anna
Kaimierczek, Le-sJek Teleszyńslri
i in".:. ( .. Moskwo").

*

*

W kin'e telewizyjnym dz isi aj
amerykański
przygodowy
film
wojenny "DROGA 00 MARSYLII" (1944), w którym p ięciu zesłańców decyduje się no ucieczkę, by wz ią ć udział w walce z
faszystam i. Reżyserował Michael
Curtiz, w rolach głównych ~
Humphrey Bogart, Michele Morgan i inni. Jutro pierwsza z dwu
części amerykańskiego krym inalnego melodramatu .. KREW I
ORCHIDEE" (1986). którego akcja toczy się no Hawajach przed
atakiem Japończyków na Pearl
Harbour. Grają - Kris /(risloiferson, Jane Alexander, Jose Ferrer i inni. W "kinie sensacji"
jutro krym'nalny film francuski
.. MłEJSCE ZBRODNI" z Catherioe Oeneuve, Victorem lonoux
iDonielle Darrieux.
TADEUSZ

Tl!lly Sapalas lJopularny Kojak - u,'j'aca na plan
teleldzyjllY! Pięć lal temu
'Wycofał si~ z berialll, w którIJm
01'01
rolę
ły
sego POTlICZIli/w ssqcego IiUlki (sposób na T,wcen.ie 1Jalenia!) i pijącego niez/iczoIle ilości coca-coli;: 1>il,pierowy ci, kllbkóil.l. Powód blJl osobisty, bolesny: na gwał
tO Wllą bifJlaczkę
zmal'l
w
wie/w 58 lat jego If!loflszy o
tlWłl Zattl brai, Georges ...
O b{łj
występowali w fym
serialu: Telly byl szefem komisariatu
Ja
1Joludniow!lm
Manhattanie, Georges jego

/lil'odlącZlIYIIl 1l .~!Js( ,llit'm,
1
Telly /lie
wIJovrażal sobie
serialu bez GeorgesIl ... Odrzucal długo v'szy Ude 1>TOPOzycje, /tie dawal się sIwić
obie/nicom podu'y:ki honorarium i poprau:y
u'arullków
praclI. Nie. nie i Ilie!
C:as jednalc roui Sl('oje i
goi T'lIlJ. 65-/{-II:z dzi~ Tellu
Sarf/las po pięciu lutach zgoa :iliq Iti ócić 10. Toli KoJalca u' r. O:"'c, erii przygód
ICt)o III, ',ojer! I,;ego porucz !li'.<l. TI =1, majqc
prodllcell-

~lo!co

lóu' ze:

i

I;O'liYlluujqc

pou.'ic!'!ali familijTlJ/ch. :;: ~";ąJ :';J n(Ja żou·o nie
(IQ St 'wIu lł'lI1Sne i ('lirki, Ulellliej
CIlIIdare j
inllegn
su:ojego brata, Gl/sL. Grcc!}
.ą bard-o r(,'/:;'/lII!

tradYCje

WIĄCEK

ten
posympatią.

_

lU

_ Tr-·... i .l"
_ SI't(

Le \v (lU
)flr ... to ,.~;t

razem występuje on w oto'u grupy równic młodych ourników. którzy pragną jepomścić swojego dobroę, Anglika. zamordowanego
bandziorów zamożnego są
, Ponieważ jednak zemsto
rwawa (Billy zabija p rwów), chłopcy stają się o m polowania, za równo ze
ba ndytów. jak i ludzi SIC-

http://sbc.wbp.kielce.pl

ierpnia trzyd:iid-

~woim życicm, zw:erzaj'lc siG Robertowi l\faiibcwowi-Walkerowi, który napi 'al o niej ksi~żkG'
zalylułowanl1 po prostu - "Madonna". Nie Jest to p lcrw,lY
tomik, poświGcony jej oo;obic ... i z pewności,) nie o. tutni.

Robert Matthaw-Walker opisuje pierwsze kroki u>uise Vcroniki Ciccone (pt'uwdziwe nazwisko Madonny), gdy mając 17
lat ()pu~ciła rodzinny Poniiac w
stanie Michigan i wylądowała ,w
Nowym Jorku. Było laio, upał.
a ona la. kala wielką walizQ i
ubrana była w luiro, kiól'l' nie
zmiClicilo się do kufra! Zauwa-

że

podąi.a

za

nią

jakiś

mf'.,u:o!:yzna. ..
- To nie je .. t pora. ~eby chodzić w lutrze!
Powiana pani
Lałol.yć coś lekkiego ... - zagadnął.
- N~e mam lżejszego płaszcl.a,
ani nie znam miejsca. w którym mogłabym się przebral· ...
- Może pani J:)fzyjŚĆ do mnie ...
I Madom'a (na razie jcsuze
Louise Vcronica) poszła z nieznajomym. zostając u ni go dwa
iygodnie.
- Był bardzo grzeczny
wspomina.
Pokazał,
gdz;e
się co znajduje
w mieszkaniu,
pozwolił
korzY!ltać
z lodówk i.
Nie próbował mnie zgwa łcić,
ani w ogóle nic z iych l'ze<!;lJ ...
Co wiQc w tym złego, że mieszkalam u niego?! W tym czasie
przcżywałam trudne chwile. Bałam się! Nie bylaJIl pewna, czy
postąpiłam dobrze,
opuszczając
dom. Bardzo mi brakowało rodziny. Pocieszałam się, że przynajmniej nie mszę ehodz'ć co
niedziela rano do kościoła i moG~ s;ę wyspać ...
Zacz<:ła
od
pozowaLi a
do
aktów, najpierw do rcklam6wek rozebrana cu.ściowo. następnie dla m~gazynu ,.Penthouse" nago. Wystąpiła również w
,.ostrym" filmie erotycznym.
- Nie wslydzę się swoJeJ
p rz~sz ło~ci!
Clęsto czuJam się
jednak winna, nawet nic wiadomo dlaczpgo. Gdy pop e łniłam
błąd. albo zdawało lOi się, że pop <łni lam, miałam wrażenie, że
zosta!lę zaraz ukaralla. Odczuwalam stale potrzebę proszenia

o przebaczenie. Rzad ko kiedy
czułam się spokojna i w zgodzie
z sumieniem. Gdy człowiek urodził się katol ' kiem. zostaje nim
na zawsze; zaś w religii kaloIickiej rOdzimy 'ię w grzechu.
p .zez całe życic grlc_~ymy i
pozostajemy grzesznikami...
wyznaje Madonna.
Od pozującej naci0 mouelki do
rckordow j kasowo piosenkarki
droga pozornie daleka. ale nic
dia Luią Wero!l iki,
która
"poszła
na całość" i cel osiąg
m;la. Głosik miała (i ma) niewielki. 1rochę piskliwy, ale od
czego obrolni menażerowie
i
specjaliści od przydania kandydatce na gwiazdę tak zwancgo
image'u?! Z gołym brzuch0m,
w czarnym biustonoszu i z
krzyżem na piersiach wyśpiewy
wała te swoje telciciki o seksie
i słodkich cierpieniach miłos
nych,
oszałamiając
nieletnią
kłienlel ~ na widowni. Przybrała
bardzo
pobożny
pseudonim:
Madonna. Ktoś zauważył: .,Swil!l imiG, grz szne życic .....

:c

Jl

A(LD)

nym z p ierwszoligowych klubów.
Przyzwyczajony do
normalnie
funkCjonUjących
mechanizmów
społęcznych, Amerykanin nie jesJ
w stanie niczego w Polsce zro zumieć. KO,mizm tego filmu polega no zabawnym
zderzeniu
polskiej rzeczywistości z amerykalid:ą . p ~a gmotyczną mentalnościq, W loloch głównych - Oko-

W ÓT WESTERNU

niez byt jeszcze doświ ad
autor kilk u filmów wróc i ł
ci na stałe zwiqzanej
Far Westu, do sław
Kido, występującego
nazwiskiem Williama
a naprawdę nazy\vasię Henry McCarty (1859
Był to jeden z najgroź
bandytóN w dz iewi ętna
_WiPr"n ",~ Teksasie. Zo gło'lIę
I okrotnego mordercy wy.
wysokq nagrodę, gdyż
przeszlo sto osób. Wreszc ie
go, osądzono i powieszow tradycji westernu Bi!przedstawiony jest joko
y bohater. który zgirewolwerowym pojedynku
bal' ~Ol m Garrettem, p rzyjacielem,
"8
lory go zdradzi/o Tak pokazY>'I'a~ :a, ~ o B·' y K'da już w ponad 35
O W
oc, w których grali go tok
ark •..,/ on; aktorzy, jak Robert Taylor,
t. r" d'
Murphy, PauJ Newman
nn),'~
ris Kristofferson (w film e
Garrctt i Billy Kid").

MA(C)DO
ci lat... i zast:mowila siG nad

żyła,

znie zniknęly z ekra-nów.
latach pięćdziesiątych i
'::;::;::::;j:IU~.:dl,ie!;iaIVch powstawało ich
noczonych kilkarocznie. to ostatnio jekilka lot. W c i ągu '0dz iesię ciolecia jedynie
my IOsługłwały na
.. Wrota nieba", .. Nie 11lll1ll'JI,ilv jeździec" i .. Silvercdo",
są "MŁODE STRZELprzez Chri-

o ICA

Megagwiazda MADONNA skol1czyla 16
t

*

Spośród
premier
tygodn ia zwracam

LOUISE ,V

W jej rodzinnym miaste<!zl{u
biali byli w mni<:jszości. Wzrosła w czarnej muzyce,
za naj-

większą piosenkarkę uważa Ellę

I"itzgerald, ma dużo uznania dla
J ane Mitchell. Marcie Gaye,
Frankie Lymona, Sama CooI{e'a,
Joe Cockera ... Nieprawdopodobny głos ma - dla Madonny Prince, który napisał dla niej
.. Love song" i miał nawet
sl{omponować musical, al
skollczyło się na zamiarach. Hitami
"Like a virgill" i ,.Papa dont
p reach " wyśpiewala pierwsze slo
milionów dolarów. Za reklamowy clip otrzymała od "l'cpsi-Coli" :; milionów. Furorę, nieco skandalizujqcll, zrobU clip
"Lik e a Prayer'·. Przez 9 miesięcy grała w teatrze na Broadwayu uciemiężoną sekretarkI;.
Mówi: .. Nic miała nic ze mnie;
ja bym się nie dala, prze<!iwnie:
ja bym im dala!" FIlm oczywiście, nie mó::ł nic za~ważyć
kasowej pios nkarki. więc posypały się propozycje.
M.in. w
"Dick Tracy" (u Warr na Beatty'ego) zagrała <ipiewaczhę :li
nocnego lokalu. f!'ywołn',
ale
d6brego szalenie _rc a.
- W gruncie rzcezy jestem
skromną dzi wCqlll'\, która jak:
wszystkie marz.yla o wyjściu za
mąż..

Małżeństwo

doslarc~ylo

mi jednak p rzykryc h dośwlad
cze!'l. Oboje byliśmy egoistyczni.
Zazd'·osny mai:, Sean Penn. bił
ją , w ięc
SkOliczylo się rozwodem. Pra a bulwarowa zac~ęła
pisać o Madonnie jak o .. wcsołej wdó,,"c ". wyliczajac kolejnych kochanków na lilicie ksiąi:cc
telefonicznej. A więc:
Warren BcaUy, bardziej zr.any
z "osiągniQĆ" p~pyboyowskich
niż z dokonail filmowyc.h . Inny partner z filmu .,Dick Tracy", 26-Jeini Tony Longo. również doznał przejliciowej
łaski
Madonny .. , pOdobnie jak jej
choreoJ1ral Jeffrey lIornaday...
nastc:p;;'ie poznany na plru i,c
clipu reklamowego dla .. Pep,l-Coli" lO-letni Jasson Lafargo ..•
jak \\' półp'·a.cujący pay tyml.c
cJipie Ken \\'aiker ... jak czarny
atJ' a z ,.Like a Prayer", ?i-Ielni Leon RobinsO!l ... jak... Podc:ta ~ cereJJ lonii \vr~cLa!lia nagl'ód za wideo<:lipy zagad~ła
GIó'orge'a l\Jj ... hacla: .. Powiedz,
ni dobry, dlaczego nic przyjdzie z od Cola,;·) do
czasu?!"
Wkrólce w ybrała si z nim na
3-tygodnio~ 'l wyclN'olke; do Europy, zostawiaj'lc tak Bcoty'('go
jak Hoba Lowe. Mówi złOśli
wiu
ks-sąsiadka
l ladonny
z
Bevcrly lIi lis, Britt Eklund:
.. Powinna nazywać: siQ Ma(.:)-DolU.a(Jd)! Jak w barach z
hamhurgerami
J\lacDonalda
klicnci stoj/l w OGonku i po
konsumpcji sz.'hko wychodzą!"
- ~'tilo.<ć dla l11:lie to jak oddychanie: nic moż.t~a b ~ te::o
żyć! To. kogo i z kan
~lQ k?cham. nie POWin'lO obchodZIĆ
nikogo. Nicstety, d zie~nik~r~e
są wścib~cy i odkrywag
mOJe
sekrety. a cZQsto je naw~t 'X:
myślają z p.Jwil,trza ! ~1ęzcz!, t:11l
wolą blondynki; o~ob!"c:e .. ~ako
bru:l<:\.ka czuje; ~;e; D()WaZnleJs~,
solid!lięjsza.

TajwiQkszą

1l10Ją

wadą jest niccicrpliw03ć; zal~ ą
dążenie w procy do perfekcJo-

nizmu ... - koilC?-Y l\hdonna.
Praca pOChlania j~ bez .res~t~
do tego stopnia. ze rO\\:,mel:
wszySC:ł kolejni .. narze_zem
"'l,
jak siC; to mówi. z br.anży, poz'lani na p:anie z .Il;c,owym,
b;::dż w studiu r:agrail.
Louisc \"'C'f On!C'a Ci\..·c\)}1n, v(:l
:.\lo.doana, alias lIIa(c)DoUl a{1d) ...
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Piątek
16.00
16.0ft
Hl.:!5

16.50
17.15
17.30

-

20.IV.

PROGRAM I
Program dnia i
Telcg:J.zeta
k .,
P,łltarsk:l. kadra cze a
Dla
młodych
widzów:
Rambit·, - teletul'tliej
Dl dzieci: "Okienko PIl!!kr cego"
"Teleexpress"
Rauort" pub!.
międzynarodowa
Program lokalny
"lO min ut"
Dohranoc : "Kłop tek"
"Teraz" - tyg')dnik go, p.

18.00
18.45
19.00
1 .10
1':1.30 W i adomości
20.05 .. Dl'Og3 dv Man;ylii"
.
film prod. USA, ret: MIctlael
Curtiz,
wyk.:
Hurnphrey Boga!'t, Claude
Rain:.
21.55 Konferencja prasowa rzecZtlika rządu
2:l.1:i Sport
~.l5 Relacja z obrad II K:ajowego Zjazdu D elegatow
NSZZ "Solidarn~ć"
.
2:\.00 Weekend w ,.Jedynce"
21. 10 Wiadomości wieczorne
23.~5 Otwarte studio:
spór o
przyszłość środowiska naturalnego
~
PROGRAM fi
'16.:;!j Korepetycje
dla
~latu:
rzvstów: Język angielskI
(:lO)

17.25 Program dnia
17 ..,0 Wzrockowa lista
przei;ojów Mat'ka Niedźwiec
kiego"
111.00 "Oobt'a nadzieja" (4)
franc. sel'ial przyg.
19.00 Expr :iS
g<ispodarczy
(powt.)
19.20 Antena .. Dwójk'" na !lajbliższy tydzieil
1 .30 Publicvstvka kulturalna
21J!)IJ "Pi' tek" --mag. z Kral,w
2l.10 "Pa'lorama dnia"
21.:i;; "Wianek z róż"
film
ang. reż. John
Madden,
21. O Kom ntan: dnia

80lwta -

21.IV.

PilOGBAM I
6.1:i TTR. mechanizacja rolniet wa. s. IV: Silniki elekt!-yczne w gospodarstwie
rolniczym
7.1'> TTR. produkcja zwierzę
ca. s. IV: OCetla wartości
uż,Vtkowej zwienąt

(l)

7.1:> Program dnia
7.'';:) "Tvclzi i\ na d-ziałce"
8.20 .. N3. zdrowie" progI'.
rekr.
8.:'0 "Ziarno" progr.
Rd kcji
Katolickiej
dla
dzieci i rodziców
9.00 .. Drops"
mag.
dla
d -zieci i młodz4eży oraz
m'n z serii: "Heidi" (lO)
10. O Wiadomości poranne
10.40 "Azjatycka mozaika" (12)
.•Sztuka sceniczna w
Chinach - opera" seri l dok. prod. franc.
11.10 "Militaria, obronność, nowoczesność"
maga,zyn
pUiJlicystycznj'
11.35 "Laboratorium" : "Atomowe bezpieczeństw "
12.05 .. Na z dom" - film dok.
12.35 T lewizyjuy koncCl·t ży
C"'."lł

Niedziela -

~ ';'.

11.30 Jak zarobić na zabytku?
- progr. !lHbl.
14..l0 "PoJ ka walcząca
1G391 i!;-'
Hi. tr, "Telee"fH e",s"
lG.()I) Wiz."ta
p3pie±a
.J3na
Pa\'l
H
w
Czechosło
w.lc·i transmisja u 1'0cz:.sŁej m sz.i/'
świętej
\\'
Pra ~
HI.OO Do l}:'arlOC: " Bajka o b3jkach"
10.10 "Z kamerą w3red zwier7~t .. : ,,1', C6 pl'zctn"f'a-

Iv"

1<1.31) Wi aomo3c!
20.0:; ,.Krew i orchid:!e" (t) _
film f 'l. prS(!. USA, rei.
Jeny T.hol·[le
21.40 Telewiz:jl!Y
przegląd
S!101'!ow"
22.0. ~elacja - z .ohr3d II KraJowego Zjazdu
Delegatów NSZZ " lidarność"
22.20 "G"a orkie.>tn Gu;;ŁalA'.l
Brom "
23.0'; Telegnct
23.15-O.ł5 "NIi jsce zbrodni" franc. film sens:lC..
reż.

10

22,!V.

PROGRAl\'1 I
7.00 "Wiiamy o siódmej"
7.30 "Notowania"
7.55 Program dnia
8.00 Dla młodych widzów: "Telecanek" oraz w kinie Teleranka: ,Emil z Lonnebergi" (9) - serial szwedz.
9.20 Wiadomości poranne
9.30 Wizyta papieża Jana Pawła II w Czecho łowacji trąnsmisja
mszy świętej
7. Welehradu
12.45 Telewizyjny koncert życz ń
13.30 "Zyć" (l) - mag. ekolog.
14.00 "Mor7.e" mag publ.
H.20 .. Pieprz i wanilia Z
wiatrem
przez
świat":
"Świat wyspa - wię

zienie"

15.05 "Zyć" (2) .- mag. ekol.
15.35 "Śpiewać
I<;aźdy może"
- progr. muz.
16.00 ,,2yć" (3) mag. ekol.
16.50 Antena"
17.15 ::Teleexpress"
17.30 "Telewizja z podziemia":
"Kto ma dost~p, tcn ma
władzę"

18.30 Video-too
19.00 Wieczorynka:
"Wiwat,
skrzaty"
19.30 Wiadomości r
:l0.05 "Północ - Południe" (10)
serial prod. USA
2l.40 ,,7 dni - świat" .
22.10 Relacja z obrad II Zjazdu
NSZZ "Solidarność"
22.25 Wiadomości wieczorne
22.35 Sportowa niedziela:
MŚ
w hokeju n<l Jodzi : mecz
Kanada - CSRF
O.')~

13.05 "Z Polski rodem"
lag.
polonijny
13.40 "Flesz" - tlrogr. muz.
14.10 "Inform3.cje·'
progI'.
r

Andre
Techine,
w}'k.:
Catherine Deneu ve,
V ddeck Stanczak,
Danielle
Darrieux:
PltOGRA]}l II
(1.00 "Tele-9" - progt·. regi n.
O TV Kraków
11.45 "Konkurs 5 miiionów"
12.30 ,,\II świecie
ciszy"
progr. dla nieslyszącJ'ch
12.55 Program dnia
13. O ,,5 - 10 - 15" - p rogr.
d la dzieci i mlodl.ieży
14.33 !\lale kino: "Fi lozofia rocka" - film dok.
n.oo Stud'i o im.
Andrzeja
Mllnka
16.00 "Cisza i dźwięk"; Cbrence
Barlow (RFN)
1Il.3O Radio FUM - kOJlc. piosenki f ranc.
17 .30 "Wielka gn" ' - teleLurniej
16.30 "Legendy filmu": i\ntitony Quina
19.10 .. Alfa r omega"
20.00 XXX Pozuańslca Wiosna
Muzyczna: Konc. ina'.lguracyjn.y
21.00 "Dwa + 2": "Po!skość"
drugi o bieg w II progr,
21.30 "Panorama dnia"
21.-15 .. Mussolini - historia nieznana" (1) film prod.
USA. reż. Eilly Graham
22.45 "Alfabet" Kisiela
23.00 "Ogień cienię wzbił"
piosenki żydowskie śpie
wa Ma łgorzata
Markie.,wicz
23.25 Komentarz duia

Tele~azeta

PROGRAM fi
8.00 Film
dla
nieslysz'Icych:
"Pół noc Południe" (lO)
serial pl'Od. USA
9.3" "PI'zeglad t~"godnia" (dla
niesłyszących~

11.05 "Kalejdoiikop"
mag.
pub!.
11.30 "Jutro poniedziałek"
mag.
11.55 Powitanie
antena
"D ~ójki"
12.00 Pol ka Kronika Filmowa
12.10 ,.100 pytań do .. :' Marka
Dąbrow klegs
12.00 ,,'Mojżesz pt'awodawca" (2
seria! orod. U3A
13.35 Maciej Niesiołowski - Z
bat-utą I z humorem
13.50 Kino familijne:
"Autostrada do nieba" (8) erial prod. USA
14.40 "Adam Bujak - w po '1:'..1kiwaniu utracon go
Boga~1 Dł~Og!". ptJbl.
1;;.:?0 .. Polacy";
.. Metod3
pl'Of. Tadeusz Rut·, - film
dok.
l!j.:;O Podróże w cnsii! i przes:'["zert! :
"Czas.,.
katedr"
(9- st.)
..,Ku no\v.vm
czas om" - franc.
cel'ia!
tlok.
16A5 ,B;rć tulaj": - .. Zniszc~ nia" gaw~.J. prof. W.
7.1na.
17.00 Studio SD rt
17.30 .. Bliżej :;wi.lta" - przegl.
tv satelit.

tygodllia"
1 .00 "Wydarzenie
19.30 Galeria
"Dwójki":
Jan
Dobkowski
20.00 Studio SpoiŁ: "Piłka w
grze"
21.00 "Kobiety dwudziestolecia":
- Miecz,'sława Ćwilcli!'\:;-

Im

-

21.30 Panorama dnia
21.15 "Mojżesz
prawodawca"
(2) - serial pl'Od. USA
:l2.30 "Dancing
prowokatorów
i sZ3leńców" - rep. z baJu .. Piwl'icy pod Baranami"
23.10 Komentarz dnia
23.15 "Akademia wiersza": MirOn Białoszewski - .,Sen"
Poniedziałek 23.IV.
PROGRAM I
13.::0 TTR mechan~acja 1'olni<:1,wa, s .II: Codzienna i o,k)resowa obsłu'ga tecbniczna ciągników
lł.OO T'1.'R.
prOdukcj a ro6.linna,
s. II: Nawozy potasowe.
wieIGskła.d-nikowe i m i'k.t'Qna,\vozy
15.00 Powtól'ka orzed mat.wq:
H istoria
•
P(ll~ki paź
dziertli.k
16.2.0 Program
dnia i Telega-

zeta
prog.r. nastolat16.25 ..Lu,z" ków
17.15 "Teleexpr ss"
17.30 "Gorące
linie":
"Blok
wschodni re1,gi
i polityoka"
18.00 Program lGkaln.r
18.~ ,,10 mi.nu,t"
19.00 Dobl'anoc:
"Aolim
jego
osiołek"

19.10 .. W Sejmie i Sen cle"
19.30 Wiadomości
20.O:i Teatr Telewizji: Tadeu"z
Rittner .,Człowiek z budki suflera", reż. Jan Bratkowski.
wyk.; K. Tata['ak. L. Pietras zak. B. Horowian.ka. A. Janowsl>a
.
21.10 Sport
21.20 .. Kontrapunkt" porze-gl.
wyd.arzei\ kraj.
21.50 Relacja z obrad II Zjazdu NSZZ ,.Solida,mość"
22.05 "Ro-zkaz: Zabić
k"i ędza "
- rep.
22.35 W iad omoś·:i wi=:wrne
22.50 .. Kinomania"
23.40 Język francuski (22)
PROGRAM II
16.55 Język angielski ('.!f1)
17.25 Program dnia
17.30 .. Ojczyzna - polszcz.vzna":
Wokół
Wielkiej Nocy i
Rzeczypospolitej
17.45 ..Czarno na
bialY'm"
przegląd PKF
16.30 "Up With People" - Mncert
19.30 "Zycie muzyczne":
Poznańska
Wi.()SJrta M'UZycznJ.
20.00 .. Auto moto fan kloo"
20.30 "Osądżmy sa.mi"
21.15 .,Rozmowy o ciei.·picl1i'.l"
21.30 Panorama dnia"
21.-t5 ::Byl.iśmy tacy mlod.zi" <radz. film obycz., I'C~. Michaił Bielikow
2.3.10 Komenta.fz dnia

Wtorek 8.J!)

8.50
li. Hi
9.25
1O.~

lUO

12.00

24.IV.

PROGRAll'l I
"Domator": Rady na t ycz-enie - OkLllary
nie
zawsze różowe
.,Domowe przed:nkoJe"
Wia<!o()mości
poranne
"Ma.tka Lucia" (l) wt.
serial ohycz.
.,Domahlr": Rady na ży
czenie: Zbieoramy zioła
Od Wersalu do Poczdamu,
kI. VIII: Polska laŁ wojny i okupacji
Spobkania z litera,burą, kI.
VII: A. F'r<Xi,
"ZOlUta"

12.50 W9ród

ltidzi:

Mi ;,ce

wśród in n vcłt
1,3.30 TTR. fiz)*-\i. s. IV; A-kceIera(1)ry
14.00 TTR p1'odu.kcja t'C16linna,
s . IV: Użytkowanie łą<k i

P~Wi9k

lS.00 W świecie <n.cU'ki
1:1.30 ,.Kim być'!" - pc gr.

dła

111atUJrz;y~tólJl

16.::0 Program
dnia i T legaze\.a
J6.~ Dla dzieci: "T;'k-Ta~"
16::00() K ino Tik-Taka: .. Gumi1e"
- serial anim pl' d. US.
17.15 ..Teleexpr~ ,,,
17.30 ,.Spojrzenia" - puhl.
dzyna.r.
11:.00 Program 10Ikalny
11J.45 .. Klinika zdroweg-o czlowieln": Polska
stomatilloogia
z
ameryka(."ki j
per pek!tywy
19.00 Dobra noc: .. Moje' prz/ j.aciólki mysz;lu"
19.10 .. R~pv,d w ~ra.w;e AIDS"
http://sbc.wbp.kielce.pl

19.30 Wiadomości
:W.OO Spot1;;anie z mb. Jarnciem
Ku-roniem
~{).lL5 .. Mall<!l Lucia" (t) wł.
serial ·obycz., rei:. Stua·rt
COGper, wyk.: S()phia Loren, Ed,wa't'd Jatnes 01mes, John Turtu.rro
~l.iju "Listy o gospodarce"
2:!.~ R~lacj.a z obrad li Zjazd·u NSZZ "SQlida1'ność"
22.40 Wiadomości wieczo-me
~.2.J:; Sport:
m.in.
1.\1 ~
gruP7
"A" w hokeju na lOO·z;e:
CSRF - ZSRR
0.15 ' Jęz}"k rosyjski (27J
PROGlt:\M II
10.00 ,Tele-9" - prog-r. r gion .
OTV Kraków
16.55 Język angielski (57)
17.~ Prog.ram dniJ.
17.30 "Dookoła świata": "U I,udzi dobrej woli"
18.00 "Człowiek, k>tóry zdemoraliwwał Hadleyburg" nowela TP, reż. Jerzy Zarzycki, wyk: A. Niemczyk
K. Opaliń9ki.
B.
Pawl,k, Z. Jam,ry i in .
11:1.;)0 "Dawniej
niż
wcu>raj":
Polskie POl'oLu,mienie Niepodległościowe Zdzislaw
Najder
1:110 ;\'lodlitwa
w icc·zorn a
z
Sanktua.rium Mat,ki
Boskiej Tu.chowskiej
19.30 "Z wiakem i pod wiak"
- mag. żegla.rski
23.00 ,.Non stO,p kolor" - mag:
~l.OO .. Wywiady
Ireny
Dziedzic"; Wik,tQr Osi at v li9ki
2t.3O "PanOórama dn ia"
:l1.!jo() ..Stan posiadania" - film
fao. TP,
reż.
Krzysztof
Zanussi , wyk.: K. Janda.
M . KomorQw;,!<a, A. Zm ijewski, A.
Lapieki,
A.
Ba·rcis i inni
.
:B.35 Komentarz daia

Srorla -

24.IV.

PROGlt!\!tl I
7.45 Express gospodarczy
8.05 Poznaj swój kraj: U Kaszubów
8.35 Domator"; Na sz a poczta
2. Okulary - nie zawsze
różowe

8.50 "DORlowe przedszkole"
9.15 Wiadomości porann
9.25 "Zabawy w dawnym stylu" - radz. film fao.
10.35 "Domator": Przyjemne z
pożytecznym

11.00 "Po «60.+ u mag.
12.50 Wśród ludzi : Ziemia
planeta ludzi
.
13.30 T'l'R, chemia, s. 2: Związ
ki chemiczne zawierające
azot
'
14.00 TTR, historia, s. 2: Na
dwor2:e Stanisława Augusta
15.00 lVl:"lzyka, kI. I: Gramy na
instrumentach'
15.30 NURT - współczesne problemy wychowania i nauczania: Twórcze kieroW3nie szkołą
16.:!(j PfQgram dnia i Ti'legazeta
16.25 Dla
młodych
wid7ów ;
"SOS" - sami o sohie"
16.50 Dla dzieci : ,.Trąba"
17.15 " Teleexpress"
17.3iI "Terroryzm", cz. 2
18.00 Program lokalny
16.45 .. Rolnicze rozmaitości"
19.00 Dobranoc;
"Zaczarowany
ołówek"

19.10 "Rzeczpa5polit
samorządna°J'
19.30 Wiadomości
20.05 "Zbrodnia vr s-;:kole"jug. dramat psych.,
reż.
Branko lvande
21..40 "Sprawa dla reporter "
_
22.20 Sport
22.30 Wiadomo~ci wi czorn
22.ł!i .,Wokół wielkiej sceny"
mag. operowy
23.-10 Język angiel 'ki (27)
PROGRAM II
16.25 Korepetycje dla m tun:,VsŁów: Język angi elski (31)
16.5S Język fl'ancuski (22)
17.2.'; Pmgram dni
17.30 "Zwierzęta w.:Jkół nas";
"Podaj łapę"
18.00 " Mare iSophie" (9) "Ładny
gips"
serial
francuski
1<1.30 Magazyn ,,102": Sławomir
Piet ras
19.00 Express gospodarc>.:y
19.:m "Gale!'ia CI.\" (ciekawych
inicjatyw gvspodarczych)Etiudy
20.00 "Klub Judzi z
przeszł:lścią"

20.25 "Klub wyd'lwców"
20.40 "PI'zegl d muzyczny"
21.00 "Ze wsz.vsLkich
stron'"
.,Cena j,;dnósci - decydujące dni w NRD" rep.

Z1.30 "Panorama dnia"
21.4- "W labirynci"TP
22.15 ,,997" - kronik
23.15 Komcntarz dnia

Czwartek 8.35

8.50
9.15
9.25
10.15

26.1V.

PROGRAM I
"Domator": Nasza
Okulary nie
sze różowe
.. Domowe przedszkoh,'
Wiadomości poranne
"Hannay" (5) "
o rozruchach"
serial sens.
"Domator": To się
przydać

H.10 Polska w latach
wojennych, kI.
Spór o ocenę Ił
pospolitej ,
11.·10 Ministerstwo
Narodowej informuje
12.30 TTR, fizyka, s. IV:
mieniQ~ wórczość- SZI'U<:t.d""·

13.00 TTR, produkcja
s. IV: Zbiór, konserwQ".-.I.!O.m
i przeChowywanie pasl
użytków ziej
13.30 TTR,
Pochod
14.00 TTR, s
turą, s. IV:
narodowa w
Zeromsk iego
15.00 Fizyka d la human
Dzieje wszechświata
15.50 MEN informuje
16.00 "Higiena pszczół"
film ośw.
16.W Pl'Ogram dnia i
ze la
16.25 Dla
młodych
"Kwant" oraz film
serii' Oray"
17.15 "Tel~e'~press"
17.3(l "Biznes" - mag.
18.00 Program lokalny
18045 Magazyn katolicki
19.00 Dobranoc :
"SkPJ'
Dzvń

N

19.10 "Kupić nie kupić"?
mag. konsumenta
19.30 Wiadomo.ki
20.05 "Hannay" (5) "
o rozruchach"
rial sens.
21.00 ,.Interpelacje"
21.50 "Pegaz" mag.
22.35 W1adomobci wieczor n~
22.50 Sport; MŚ w hokeJ 'J
Jodzie, gr... A"
0.15 Język angielski (!j'7 )
PROGRAM fi
10.00 " Tele-9" - progI' .
OTV Kraków
16.25 Korepetycje dla
stów : J<;zyk angielsk,
16.55 ,Język rosyjsRi (:!7)
17.:!5 Program dnia
17.30 .,W labiryncie" TP (powŁ.)
18.00 .. Katastrofy" : ,.Walące
mosŁy" ang. sct'ial
18.30 Program
na
"Ostatki" - film
1'9.30 Zielone kino: ,
rezerwaty biosfery
sce" - film dok.
20.00 Wielki sport
21.00 .. Ekspt·es reporter6w"
21.30 " Panorama dnia"
21.15 Perłv.z lamusa: ,
.lennie" (19.f8)
prod. USA
2.3.10 Koment::\l'1: dnia
Piątel~ - 27.IV.
PROGlt!\.M I
7.45 Express g spodarczy
8.35 "Domatol'''; NaSEa
Okulary - nie
sze różowe
• .wt:..ru
8.;;0 "Domowe przedszkok
9.15 Wiadomości poranne
9 .~ "Nowinki zza płotu"

10.2:;
lUO
12.00

12.50
13.30

"Narzeczeni"

-

Si"

ohycz. prod. NRD
Szkoła
dla rodzicóW
Drogi
do
Niepodlt.'gl,
Nie tylko szablą i P'
rent
.
Spotkania z literaturą. I
II lic.: A. Fn:!dro - ,,!>
hy panieliski "
Spotkania
z
literatt'
ki. III lic.: WitkacY
"Szewcy"
!
TTR. malematyk , s.
Funkcje tangens i co1j

geu3

.

14.M 'ITR. sp tkania ~ lit.
turą, s. II: Liryki J. :,~
wackiego
1ll.00 W szkole i w domu .
Po co s'l<"
H;.20 NURT komputer': Komputep'Y
programy dydaktyczne.
Uwaga! Za ~wcJłtualm' ~IOlj
hy w programie tv r~a~c
nic OdJł3Wiadll.
Telefon Ikdakcji Ł'~C:IłIO.,-l
Wid1i:\ml, prę~... am I i ..~~'
'\\al'Suw!l, 43-13-!!l, cod" ,
od 9. \) dil 2~.OO.

~nów

I FESTIW."L
Ml.12.YIiI ORGA. OWU
W KIELCACH

nel-

w

20 bm., () gNlz. 20 . w
)<:e kate4h' Jnej w l{ic:>lw ramach
I
Fe~iwalu
Organ()wej i Kaiffi€'ral~ ystą-pią org.mista JuGemboaIski oraz k,1av,'esyLes-zek K~raC'ki. W profjUl.IWI....,i" muzyka fl!'anc.us:ka
(J.
F. Co>u;pocin, A. RaiJ. N. Royer). W robotę ()
19 koncert ii-naWwY·
1o'II1!>1.<J.P\ ą: Joachim Gl'lUbich kwartet .9Illyc2lkowy. W
ta
.ie ,,"'~r~rn; m,·in. C. Fra.nek, '>J.
P. C:z.a,jik ow9ti, B.

w.1E<Wjz~

sak.l~tar-

GaJe.rii &.\.uiki

~~lczes
K. Mań

nej DŚ'r
mai1aootwo
czyIW.kiego, ~Ś w Sali Medalit>Jl{)IWej w)~.ta,wa ~wię-ccna
ofia!l'om 11 '''Qjny świai()wej pn.
"Tym, k''&''..y p-Jolegl'i".

23 bm. () goo.z. 13 w ,.Palacy~'\1 ZieJ;msMiego" s,poot<kanie z
M.w-iant)fTl Sllity iaikiem ps. " Bara.bam" .

Propon ujemy ...
•

n ied.z.i ..lę,
22 bm. ()
w koliciele św. 'TTÓjinóluguraeja
'Tyg<ld-oia
y Chrneścijań.skiej. WysJerzy nooi ński ~ o,gazespół sm y.: 2lkow y.

*

*

*

SrQdłmi'l-k T~~órc-"y!'b
Zit'liń kil'';o''
w Kieł

Dom

Zamkowa 6, zaprasza
o god!Z. 18 na dansing:
nie D:;"r 7. .p,;!} -La takie
1&-l'1 na
ogl:jd:mr.e
J.

•
Muzeum W i
Kir-leekiej
za,pr aSLa 22 bm.. () :;002. 13 d o
parku Ł-tnogTllficzneg-o w
Tokarni na inilJ1,J€u.rację
zon u
tu.ryst yczn go,
W
prog·ramie
m.in. występy zespolow ! JklOr y s!yc znyc h. kier Uls.z w:--' rooów
a.r !yst· w lułi'~ vyc,h i :t.\.. ;eOItani
sial)'c-h wystaw.

F.jfZ&ly_y.-h

Klub

PCHl-

~w~y " Tramp" za.pr~':łia de Klubu Tu~~- Iy PTTK w Kielu~h,
uj.
Sienkie",icza 34 w pt>-

ni ed:Liall.'lk, 23 bm. o godet. 18
na poreleokeję liJ'llSkowaną pnzeź
r«zaIJJ,) o k.r j>u In~ów.
• "wi t ...'-nyski Klub Turystyki
K&Ia.rskiej
,.K~,ni"
w
Kjel!' .... h za,prasza 2.2 bom .
na
wyciecUę rowerową na trasie:
l{ i lee DąlJ.r o wa Maslów

Wola Ko.pwwa - Mąchocie -- Leszczyny - Cedzyna
K ieke. SpotokaJlie 'U :z.biegu ulic S ienkiewi <Za I Śliskiej.

-

:agezl"c3e
,; inf9~,~j9;,

(J)
~' SOBOTĘ Tl.iJłNJF~J

• '" ('Zwartrk na Lilwie
'" pro\\·allzouo
og raniczr";,.
przy zakupie bl'DZyUy. Moi:na było tankować Iylko 10
litrów. Pll raz
pierwszy w
uwartek
wieczorem
W) łą
('lono lampy uliczne na niektórydl bO('zDych ułi('arh w
(,f'otrum
\\-ilna.
Algierdas
Bra.:uusL.as, ~i~~premier Litwy odpo\~irdzialny "a «,ner-

TAŃCA DI~CO

W soooiTIle poopo1uón;e 21 bm.
() g 00(1;. 17 w hałd widowiskoWo-5-po-rt-o lej P"~ ul. Waligóry w Kielca~h, r()~znje 9i~
V
Ol warty
'Kon1llJ'l'8 Tańca
D isco.
Op:-ócz , częi:ci
:kO'llk~ltrsO'Wej
prze\ ·id:z.ia ne 54 takie poka zy
tallen k l a sycznego, w . if;lllY dziec ię-c yd\
zeą>olów
tan mych ,
koncel'i zes,połu , BaJtan Ele'klriq uc " , tl yS>l;:ote-ka prowad:z.ona
przez M a'Tka ~.; e-~{)I'k;ego O!I'az
lO'teria f a nto wa z nit'6.pcd,j,.n"k am i.

ZŁOD-ZIFJE W .,PE'\EK IE"
Sobie tylko wiadomym sposobem złodziej" dos tali 'iię ,,('zoraj do magaz) nu skkpu "l'e' ('x u" w Cedzynie. Rabu~ie mieli
uidocznie poro cza~u, jak ustalili bowiem ~ stępnie pracowni~y, zginęło Z nil' l';o sporo toaru. "ar(uści nie
rnDit'j5zej
niż 20 mln złotych. Złodziei interrsował ,;łównil'
alkohol. Zabra.1i J:i1kana':kir hutel<'k spirylu u. wódkę oraz brandy. SIedztwo w td sp1'a wic pro\\'adzi
RU , 'lV pod nadzorem lirokuralury.
PIE ') POD KOLAMI
Z kilku powainicjsz)'ch W)'padków, jakie wyda.rz) Iy się w
eiąA'u minionf'j
dohy na it'Tf'nie \\ oj.
kieleckie,;o aż w
lrzech uczestniCLyli piesi. W teflodnie (Itru. "owy Korcz)'n) jadą!'y starem Janusl; K. JlłItrącił
prowadzącY('h
motoC'ykl Ada·
ma K. i Czesława C., którzy %
ohraieniami ci .. la
w lądowali
w szpitalu.

(ża.r)

R" KIELCE
NAJTA8SZE 'WYCIECZKi:
730.000 zł (w 'ym wiza)
110.000 zł
BERLIN ZACHODNI - 110.060 zł
PIŃSK - ZSRR - 1 30.000 zł
RÓWNE - ZSRR - 130.000 zł
WINNICA - ZSRR - 240.000 zł (3 dni z pełnymi ' wiadczeniami)
CZERNI OWCE - 240.000 zł (3 dni z pełnymi ś"'iadczeniami)
ODESSA - 350.000 zł (!; dni z pełnymi świadczeniami)

1) TURCJA -

2) WIEDEŃ -

3)
4)
5)

6)
7)
E}

Na kawcj

jmpr>e~(!

SPRZEDAM h :sa (i98a). Kielce, Na Stoku 71116.
l0756-g
PRZESTRAJANIE wideo, telewiL'orów, napr awa helios, neptun, gwarancja. Ki lce, 451- 44.
BO
KUPIĘ lokal handlowy, centrum K ipIe. Tel. 544-09.
10761-g
PRZESTRAJANlE secam-pal,
anteny satelitarne. Kielce
31-13-00.
J0764-g

wczA.SY:
1) JALTA - ZSRR - 850.000 2.ł - 14-dniowe
2) BULGARIA -- 8 0.000 zł - lO-dniowe
3) RUMUNIA - 800.000 zł - lO-dniowe.
Wszelkich informacji udzielamy w biurze - Kielce, ul. Stasziea 1
oraz telefonicwie łl4-11, 485-00.

ZapmszamJ

ł

erti cznie do kon.ystarua Z na :t.~7ch u.,lug.

208-k

ZAKŁAD
Jnstalacji
Anten
RTV. Kielce, 536-33, 436-08.
______ ==~~~:=-----~1~07~5~~~g
PRZESTRAJANIE secam-pal.
OTVC, wideo. Kielce, 22:2-42, po
15.
l0679-g

{(,fuiemy sprzedaż po cenach promocyjnych:
:zamrażarek
odkurzaczy
robotów kuchcnnych
suszarek do "losów
rowerów
radioodbiornik'w n
słuchawki
ty u •• valkman".
207-k

+

+

+

+

POLECA przejudy autohu owe z IUELC do RFN
9nrunschweig, Friedland,
Gottingen,

Kam~l,

mund. Diisseldorf,
im

:;.al~rn

u\\iadamiam:y, ie l

_marł

naM. nie

lo.

' j"

Dia

r.

k o '6th.

Ił .3

Nuroberg,

ka.pli y prLY ul.
Barwinek.
kwietnja l 90 r. na cmenta:ot

Essen,

[

:~~::===::::===:::=:==:::::::

a.i CO'
s.• ~ r

ci

PODZIĘKOWAL

Ws;l3'3tt.im' m, któn;y "" •.ięli

llU
o
slk,.1

;puter-

1ł

YCZJii! ,

ił I'

JE

u~20iał

w

~ ..tr': j

~

LISO~SKJEJ

KUI:(bowa

E,d' .

rtoda~tJ

I.ug!burg,

~'\

J.-\:1.D

I

loI,';nchen,

..

KAZDĄ SOBOTĘ

KIELC w

A

PRZEOAZ BILETÓW

'aELCE:

~GEOBIT". uL
i nkicwicza 6, tt'J. 615-~Q, f( (h:. 16-11
HOTE!. .. <JENTRALN'l:", teJ. 116-21-37 - g('dl. 11-16

\\ dn;at:
23--25.Vf.1900 rf'lIu

,GEOllIT·'. ul. Mickit' 'in
L

'yen

M:\ Z

~.",

i NARZĘDZI
"y orany h z k pl ;1tacji.
Informacji
udz.iela
dział TM i T1', t 1 fon
639-00, we \'n. 254 lub
511-08.
Oferu~D1y do
rze(laży nll(!dzy innJmi kabiny lakiernicze i Jw.binę
u zarniczą {1>
K-l/E - 2,5x2, "x4,5 fil

:tADO l:

20:i-k

./12, leI. U . '1, I: uz. v-17

'FOR. fACJA:
i\ATOWICł:,

tt'1. 5

KIELCE, tet

315-Sł>S,

NUMER 13

.. 3 3,

dz. lI-l C
r;odz. 11-2 .
lO'l55-g

C:&Il"..-I

i

H-7If.l-g

NAPRAWA l Jew',:l,(J, ~
strajanic
Pz.!-scc m.
Kit-1{e,
31-93-72.
10744-g
WYJAZD RFN - M j)aeh'um
24 kwietnia. Kic)" , ~ ~-30.
lfl74"--a:
POTRZEBNE kn., t' we d,ulupniczki tj r.n). l-;: idc(',
j{ I.
501-49.
1&750-g

URZĄDZEŃ

• łZO\ ANIE PASZPORTÓW A UBEZPIECZE ;IlE

dr{t(l.te

ukO{:ha.n~j

l\fatki i Babci BRONISLA W

dom" ,n; r .. hol{ieICe, 3Hi7-'2. - ,
)~
SPRZEDAM reg' ly. l~l('!ce,
31-43-99.
lift31l-1
ZALUZJE o~ui. pK.nowe zasłony obrotowe.
",ar il('ją usług. Kielc ... 267-]5.
l 14~-g
T.f-S

ZBĘD,

Stuttgart, Ulm, Wuppertol, Kar:sruhe, ~":'r~~""'-r:orzhetm erol WfciecJlli do Turcji.

16766-g

"-- li te(
J . SI

Ą.L .\RJ\fY -

dY.

Dort·

Honno\'er,

iskiej do kościoła ~a.rafialne.,o JJa

p rzeb vdhędzie ię!1
zu 1\owym o gedz. 16.

drobne

Frankfurt,

Mannheim,

:domm, koln.

iallJ"ny

, łąi, Ojciec, Dziadek MARIAN GOZDEK
·:ł~.,rowad:reDie zwł

al

PP "POL ~OZRYT"
KIELCE,
ul. 1 Maja 1 la

PPH .,POLAREX" JOELCE
ZAPRASZA OD 23 KWIETNIA 1990 ROKU
. tło nowo oh artego klepu
,- KIELCACH, pl. WOLNOSCI 7

+

\ ' KieJca('h na. uJ. Rad<mkiej. koliJ
arkin~u,
""hic· ~ła
nagle na jf'zdnię
-I fni
D0minika A .• kłurą potrąl'lł Ih.t
125p pro\~a\bony pru'z \,i!"'a\\a P. Dzic~~z)nJ"a
, :..d,)wa
w szpitalu.
Natomiast \ "Eni':;"" ...", jadl\f'y j:n~ą Hl-letni Grz('~orz M.
"tra('ił pano"anie nad kier wnicą na luku droti i n a jHI
na tył zaparkCWllnfl:O iul<a.
_-ieostroiny
kil"rO\H'a
cI ~n"ł
:z.łamania obu T:;
i
rZ"l wa
" szpitalu.
,.KLUSO\ Je"
, ... LESN [(..'Zó !\- CE
KitelY Ir-nin.Y:te
,i'liny
(gm. Pa",ł - ) p .. trolo 'al l'c.dlegi Y mu t ren la"iu ilo j.ltmieszkania xawilali
dochi je.
Ukudli nug·neto'll.id,
l lą (>bJ'ąrzkę i t>ier~d.nek. " In; rz II
lisa, Z<'l\'arek I..war w i 5
dolarów U, .~. W. b tleo ,arlc,ś
ci p nad J5 mln dvtyc h.

Ogłoszenia

be-'.tl)łatnego )])iejsc~!

losO\"3nie 1

t;ftyJ.ę, w ,.ywia.bi4' tllrwl:a• .łuym aaapdm"al w C2WaJ't~k e :r.a..iskanie J)~a.
O('zeL.uje ie:, ie \'II pl t k BrauII lo. s
w
rrz mu knill w
par!a D1t'nc>f' eglo i 1'2 jon anit' bt'nzyny eraz e«rani s~Dia
w oJedaw:ub no-ników cnt'rii tlla l'rzemysln. 3 .dyna Iitewslla rafineria n ttewa w
lt-{ożl'jkach ma zapasy
tylko
lIa ł dni. Mówi '1(, ie uaWf't
pr,zy racjo_waniu prawdopod bnie 11 nzyny
"" y tal'<:zy
na 2 tygodnit'.
• Jurij Abna jew,
jt"den
z
przywódców
"PlaU rm
DeD1okratyculej". "3stąpił IN
czwartek z KP:ł.R, o m ie
oznau;ać począt{'k
liojal» r
ro:tlamu w partii.

V '~~~~~~~Z2~~"&a~=-~~amma. .~~......~.a~

od1:k~"

http://sbc.wbp.kielce.pl

EO

STRO A 11

Kobu
kielc('kiej
Korony
Zbigniew Piątek w
I!:ł)ńcowej
klasyfikacji wyścigu
Dookob
Dolud Saksonii
zajął
drugie
mi<·j~cc.
O ostat('(,znf'j
koldncśd zadecydowała
\\el.Orajs7a
jazda na f'zas. Zwy<'i~zeą wyśf'igu
został
doty('hczasf)wy
\\ iCł'Ihl c r Thomas Liese (N fiD)
wyprzedzając Pi'łtIla o ł1 sek.

i'·

U~iś S!d.ułaLly

życzenia CZF.:·;t, "-\\OM i AGN1ESZ1{()l\l,
jutro ,\NZELMOM i BA RTOSZO~t,
w nil'd~il'io: KAJOM i LEONIOl~l

POSTQJl!. TAKSÓWEK: O~,;lJo
O\\.ont:c Pl(1-' H'l 5;"'4-~-ł . tU
~lQ\vacK.H! go
:i1 -2U-l{:
ul
J c~jo·
nO\\'d
:S1-7'J- t~
Pustój tnk so\ve i:;'
!)agnż ()'.Atyen
ul. Allnit eZ(·f'."

KIELCE

Wl '

-

KWP
Jt iU'"
OSłOSZ21i
t'zyuni! 1 .~U -hi

leI.

4~8-:;ij .

tel

T F ATRY

31-Q!,-19

IUl.
Stef:Hla
Zeronlsłilt' I:;O
!1 - 22.IV .. "Pics!o" g. Hl.
l·-rI.~A

sa ,

,.Kubuli," -

-

U SA. l.

15. g.

KOChanowskiego

KIN"
-

2C-22.IV.
g.

15.15. "Clio wiek

" Samotny wilk Mc Quade" USA, I. 15, g. 13, 15.30, 17.30. ~2.IV
. ,NicdŹ llliadeJ<'

-

Al'TEKI,
pe Jn i~

67-001

g. 10.

g . 12.

sta III baJ ck -

stal:o
67 · 010 pl

d;v~ur

Zc-

n oc'ny

(li
Zwycles lwa 7.
ul Trau,::utt a 40

Dy~ ury

~wiąteczIle: 22.1V . ul.
Trrtugutta -tO - g. &-,-21.
fNt'ORMACJA
służby
zdrowia
- czy n na 6- 20 lel 261-21. lnfo1'In""!,, o usIU':!lch - 365-85
Tr;LI·; FOS y; Stra~ POiarna 998
Komenda MO 251-36
POl!otOW;(
Milicyjne 991 . Pomoc drogowa 996.
Pn~r)tO\Vle
Ratunl{owe 9P9. P o go·
lowie Encrl:etyczne - n"dć>m Stil

I • . 19

SKARŻYSKO
KINA
", \'V01l10~C"

20-22.lV. •. O sp r)1. 1. )5 , g. 17,
,.\Vnv:l t Ser\vacy" bo .. g . 11.
I\lUZEUM
RF.GI0N,\LNF.
1111 .

w:veh Szk ó l Plastycznyeh w Kielcć\cł,
Dyplom '!JU. C'zvnne
ll- l7 . w rlicctzjel~ 11-15:

tatni

Ol

MUZEA
Pa-tt~'"lantow
\o\' VSt~V"1
"Pł· 1.yt'o~la Kielecczyzny".
•• .f·l

t~7iJ~OWt"

mal~rs'.wo
~...

k ret.

\>\' cl'isa"

l grafika"
n l a1 2 rstv·/tC
,. L\\'ów
w

'\· łady ~łiJ,.· r"l

c7.I·nne

anc(:sco

plac

-

s Ltła

rV5unk.:l ch

NA«OOOWE

Ilo~ c iu ~L ki

11
.. Zau a\\'l<i
en'nne 10-17

-

I\H rZI'l!~' I./\T SZKOLNYCH S.
ZEI:O\''>łHEGO - czynne w godz-

w nit:dzh.:l ~
l.) H «:nOrtEK
sn.~1 IJ.;~· I(;ZA

B-Ui

gOd7. 10

-

niec7.yun e.
MUZEłl\1

n.

czym.c

IN

Iii

1\1TlzruVf

IUELl'TJOI· ,J

WSl

Parl~ Etno;-rnticzny w Tokarni
W~ Sł\.H\'j·:
\Vn c;trza XIX-w. chnhll)
ł.a.::r " ' a l
Raclkowlc . DWÓI
St!('hcdnl·H\~a.

lni:d ~'t·~tv~'o

rze źba

i

10-17

Żak

T a dcu$z

2Q- Ofltł
ul. Sicnkie,"vir73 15
Jlv.>.urv "wi.,terzne: 22.1V. - ul.
TIu(·,k ... 37/37 - g. 8--20. ul. WiHn:.(,WH 3 ~. 9-1~.
l'OI{.'\DNIE DYŻURl1J.\CE: Sl omntolu1;iczna - Przvchodnia Re·
jf,t'OIl':t nr 15 ul K8rczó\', k owka 35 - C7vnno w d7i cd7!cle j
5wkt" w ~~;dz . 7-19. <! vżur nocny ort I!nf17 19 do 7.
I ,TFOItI\L\CJA
O LEKACH czynna w I!('(\z 7.30 --1 5.30 :' v.'v1~łhłs,n
dni ś~~iatec2nvch i dr:i
wol!l."'Ch od pracy tej f,23-3!!.

nr

15.

OSTROWIEC
KINA
"Hutniłt" :!t).IV. .. Głupcy
z knsmoRu" - a l,g. I. 12. g. 15.30,
.. Szalony Mcgs" - USA, L 15, g.
J7.30, 19.30. 2J.-22.IV. "G remlllly rozrabiają" - USA . 1. 12. ~.
15.30. ..!la mbD I" USA, l. 15.
g. 17.30, 19.30. 22.IV. - Zest aw
bajek - g. 11.
APTEKA DYŻURNA: nr 29-071

ul. StllrolalOowska In.

POSTOJE TAKSÓWJ.: R : Pl. \'/01- 537-92, ul. S ienkiewicza

no~ci

-

2~2-61.

I(OŃSKJE
KiNO

TeJ_F.FONY:

"PfIoga7." p)~ ',)~-:H..."'ie Ratunk0v.'c
I! lfH·\iłe MO 9(1'7 Str<=ł:5'
1ł9tl . P on10c OrOE!ow;t fł;n

9~9 .

roPoJ:r. r n:l
pt)'1f1to-

wi<" Fner<!clv:,?ne KiE:,l('e - Minsto r-ili Kielce - T C'l'-"n 9~r. P ngCJtt'wie G:J7.n\~'e- ~1 _'lO _~ll t 0:ł2 Po

goto wie

,,"od -k a"

H e'

RPr..\ł

t cl

4C~-~O

fonn "tc!;'I
m3(~ 'fa
G~2 .. 7~

e.o

~zvnna

I
o

p"p
f,nł~l

( ·'· ."r1:UM

\\!

411l>!l4

!'"n(17

C c-n tr:."\l n·\' '' G~C;_11.
11"""'l;'\!Af'.T]
'l'l"_

fNr :'H :~l

s ,,~') h,

"\r .l-,

" OdX'" Kit>l('e -

O

12. g.

t pl
rl'Q

USA. 1.
15.3,1, 11.30. 19.30. 22.IV. -

Zestaw bajel< -

KINO

4~G-S."

JĘDRZEJÓW

"(U

Ov .

KL"lO

D om

Kultuq'

-

20-22.IV.

"Fr a nt!c" USA, 1. 15, ~. 17.
" Szkl::ma \ll1łapl<a" - US A , I. Hl,
!t . 19. 22.IY. -

g. J1.30.

STRONA 12

Wtelegraficznym skrócie

Uwaga! Za
w proęraruie
Odll.lwhd"

Zes ta\v b:.tjck

P?:entualnr- 7.mianv

kin

drugim
pÓłfin;1)owym
pitkarskiego
Pucharu
Europy Bl'nlica Lizbona, w ob ec ności 120 tys. k ibiców. pakona-ła
Olymlliquc Marsyli<; 1 :0
(0 :0). Bramkę zdoby ł Vata w 8
min gry. W pierwszym spotkaniu \\'y~rała drużyna francu~ka
2:1 ale do finału awansowała
Bcnfica, która w Wil'dniu - 23
maja zmi",rzy się ~\C I\tilan,
W

meczu

Piłkarski

puchar

Kielecczyźnie

na

W okręgu kieleckim rozegrano czwartą rundę pił karskiego
Pucharu Pol ski. W meczach
wzi ~ły udział również
zespoI)'
trzecioligowe, mające za rywali d ru żyny występujące w niż
szych k lasach. Najwięc ej p rob!emów z pokonaniem prz('szkody mieli piłkarze Błękitnych
]\'iel("(',
których
podejmowała
Astra piekoszów. Po
zaciętej
grze i po dogrywce
wygI ali
jednak gwardziści 3::!.
Dobrą
clyspozycję
strzelecką
zasygn:l lizowała lorona Kidcc,
zwyciężaji{c w Mi e chowie tamtejszą
POgOIł 6:0. 'Warto dodać, ż e do

zespoIu ki eleck;ego

.•Ucierhn" - ~O-22.1V. - .. Ch 0 r~ z miłości" fr . l. I:; . ~. IG.
13. 22.1V. . ~ DC;Slt.!zvv:a pani"
NnO. bo .. g. 11.

I{'!. 439-G2 _

,y e,ocl:r 9- 1 7.
U!'l l'G'
POGfl7. F r.n Wl.',
' lil ~aJr;d t) ho\Vv
tel 31·70 47

g. 11.

KAZIMIERZA WIELICA

1~.

pc;:; .......

~.Ksja-

Jorku" -

NOI';YC1

lS _Ą:J

tll.·h,rr',..-., CU t
I n I"nl'_
t:::''l Tn"" .. rrn .... i., r-,"'C"

CI"\'flnc rtv 10 Vl

\'ol

f'1<,ld I'VC>-

Pflr?to'A.·,\ in.

l YSTYC7,"IJ.' ., .. lT" _

7~

2.0-22.IV. -

T~d :lkl'.la

PILł\:A RECZN\.
• I LIG,\. Korona Ujelee
Hutnik Kraków_
Kielce,
" bkry" przy ul. KraklYWsk·
72. sobota - godz. 17, niedct
l a - gudz. 11.
nOl{S
- . n LIG i\_ llIt:kitni
G\\ ill'!lia "-roela".
ha.la WOSiR lH'zy uJ.
ry l, niedziela - god~
I'ILK\ NOZ , ,\
l.!roczy.sLe ot warl·ie
mundialu, Kielcc, siadion
kitnych przy ul. Sciegien
G. niedziel a godz. 12.
• nI I,ICA. Koroua
Cracovia
I{rl\\<i,w,

II Benfica rywalem Milanu II Puchar El,trOpy
dla koszykarzy Jug'oplastiki • Brązowy medal
polskiego cięŻ~H·owca

•

,,!'-Jicśmi crtclny" ang. 1.
f!.. J5.
.. Majone" - ' USA, 1. 18, g. 17. 19
22.IV. Z cs taw bajek g . 11.
.. SIar" - 20- 22.lV. - "Sex leIcfon" USA, l. J8, g . 16, 18.
22.1V. ••1'.-loryc z ogł,)s7.cnio',ve
go slupu" NRD, b"., g. 11.
~PTlm.A
OYZURNr\; nr 29-07&
ul. Staszica 64-19.
POSTOJE TAKSÓWEK : tek (0Ily - 5~-10 l 53-30.

C2"\'nne

.A P'l'r-~ !il stGłv d yżur
pcłui:.t nr :m-GOl. ul. Bucrka 37/39.

GllUP '\ D
(B .. jsko Stadionu Kil'lcc)
(Stadion Bobrzy Diało/Coll)
• Cotlz. 16: Zjed110('zOIlI' I~mii'aty
Kolumbia (Sł' 2)_
• Godz_ 16: Wlo('hy (Sł' Tumlill) - Amlria (SP 15)
(!'I' 28)_
• Godz, li: RFN (SI' ~lasłi'I\\') • Godz. li: USA (SP :!O) - Czcchosło v:1eja (SI' (SP 12),
Nowiny)_
CRUPA E
(Stadion mi<;dqszknlny w Kil'lf'!\C'h
l.oisko
GRUPA B
(Stadion Bl<:kHnydJ Kit'l(·c)
• Godz. 16: Helgia (SP 26) - Koua l'łd_
• Godz. 17: Zwi,\z('k Radzit'('ki (Sł' 32) - Uu- ;)munia (SP 6).
• Cod/.. 17: {lrugwaj (SP 5) - niszpauh
18),
GUlJPA C
(Stadion Korony liif'!<'e)
C'RUP,\ F
~J:\\'l'da
(SI' (Stadion mi ędzyszkolny w Kielc'u('h - hubko
• Codz. 16: Brazylia (SP 30) 1il)_
• Godz_ 16: Anglia (SP Kostomłoty) • Ga(h. 11: Kostaryka (SP 1) Szkocja (SP dia (SP 31).
Sl;dzi zów)_
• Codz_ 17: Holandia (SP 23) - Egipt (SI'

Dwo-

2.O--2~,n/.

"J-tobotnU.:-' -

-

.
nf)cnv

PONJEDZIA-

G RlJI' \ A

29-117

KINA

Zanikowy -

Świilt,,"

będ zie

TERMINARZ I RUNDY SPOTKAN ELIMINACYJNYCH ł..ER, 23 KWIETNIA

STARACHOWICE

Silczeparlski go"

9 - J~.

XVlf

Slon~c z

AI'TE A OYZURN ," : nr
li!. Zielna 12. teJ 512-723.
POSTOJE
TAKSÓWEK:
rzec PKP - lcl 131-05.

"Biały 0\V oj(,'iech~ 1

"PALA C" p~c
.,'-\'n(tl"7U pał:.po\ve
I ~-:\'Jl! w." czynne w
g ud r. 10 ·J6.
MUZ"I ! " Zr\R'\.W'C\HSTW .\ _

brom Z y!:, muota BerJinlla "

Sk~rżysku-Rejow ..•
ul.
" .. ~O - czynne 9-J1

\\'ystn_

rozpo(' zęl'ia pi/karskich mistrzostw
świata
Włoszech pozostalo jeszcze kilka lygod,ń, ale

pl'orn" -

2~. IV.
W~!!.

PJ c,ł zza

011

-

HL

gl'n

1\11'ZTI'M \ NAROIJOWr.

'7.

,.'Re-

S,45, 13,
US_\ .

oguiu" -

\II

1. J8, g. li, 17.3Q, 19.30
"Odeon'" 2U.IV.
"Pode jrzany" - US , 1. 15, g. 1~.30.
J7.30. 21.1V. "Nlcdźwiadek" fr. 1. 12,
g. 9, 11. 21- 22.IV. -

'11'Iwnł('e" ul
L~śna 7 2 ~. (V . '\'yftt3 W~1 pracy d~, pl ( l111(1\.\" :. eh
aLs(Jlwt:ntó\v
Puiu;Łw o

ul .

-

USA , 1. 15,

mo"

n'. . .·\.
od

v.. ...

tul.

-

20-21. IV. ,.Uczone białogłowy"
g. H. 22.1V. niccz:\,nny.

..Super-

2i-2~.IV.

-

-

KWP

-

,.,U.jtll~k"

Uroczyste otwarcie Minimundialu
o mia'1o najlepsz ~ j ,.Jedenastk i"
mundialu . Kto zostanie jcgo ZWy<:I<;ZfI\,
za to w Kielcach już w najbliższą niedziel<:, na otnyma główlIą nagrodę miliona złoty<,h'?
stadionie Błękitnych odb<;dzie si<; inauguracja powi edź na to p y tan ie zapadnie dopiero l
~Iinimundiału. Impreza, k,tórl'j organizatorami są
po zakończonym meczu finałowym.
Okr<;gowy Związck Piłki Nożnej, redakcja "Echa jutro o godzinie 12 siadion Błękitnych
Duia", pne}Howad10na zostanie na wzór tt'gorocz- ś\\iadkit'm ceremonii otwl\l'cia naszl'j i
nych mistrzostw "Italia '90", \Vśród współorga O bok defilady przewidziane sa w ystępy a
nizatorów kit'leekiego ~linimundialu są jeszne: nc min. k a p eli podwórkowej .,IIumor ys;
Wydzi:ll ~110dzieży, ] lIHury Fizycznej i Sportu łów " Iskry" i .. Kleks'.!". Po obtorciu
UM w Ki('h'af'h, Szkolny Związek Sportowy, GKS
Błękitni, MKS Korona i Wydzi~ł
portu i Rckl'c- zostanie inaugu.racy jny mcez p-omiędzy
ną (SP :!7), a Kamerunem (SP 21)_ K vle jne
adi przy FŁ'l' "bkra".
500 chłopców w 24 d rużynach, reprezentacjach dynki odbędą się w poni e dział~1c 23 bm., o
szkół po<lstawo\ ych , p o raz trzeci rywat:zować inforUlu jemy \'ol z amiosz.czolly m niżej termina rLII.

,",r.ynne 9-1i

J f> n~

]

Do

\\ e

. TE,'TR

Im.

- ,.ROłlldllti ca "
2{)-21.IV .
"Krotkic spLQcic II" U 5A , 1.
12, g. 11.11),
13,
20.
"Kfc.Jko dyl
Du nrlet: II" - USA, L 12, g. 9.
13.3<), 15.;5 Wideo: .. Al<adem '" policy jn,1" - cz. III. USA , l. 12, 1(.
11.39 .
13A5, Hl,
18.15. 22 IV. "KruHdc 8 pi ęci c Hit - g . HL 20.
"l{rok octy~ Oundee II" g. J3.:l0.
15.45 . \Video: .,Akademia poUC\-jna II!" - g. 13.45. J6, JU.l0.
~l\losk.". tł" 20 i 22.rV. - "Bal
na rlwon.:u w Kolusz ka ch" - poL
I. l:;. Ii. 8.15. 1~.3G. 21. [V. .;. laJ,
lwił:lt! ~·· !Ii.~ł si'ukal cudu"
- rnd'l...
bu" g. ~, .• Di..ł l na cl,,'orC"u \\ }(olu s:<l; ',,'h ' _ . g . 19.30. 20-~2.J\' . ..1-\.1 ( ok('d,vl
Dundec') ollslral.
l. l..! . 1-;, 11. 15.::"'. "Czar::)\f:njce z
EO..!>ł." iek"
-- U5~\, 1. 13, g. 1~.15,
17."(,.
)~8Iu u~jJl""
20.IV. .. NlctykałTt ' -- LI 'A, 1. 1&, g . 1 5,~5 . 17.15.
19.4.5 . 21 :!2.t V. ••Dav-.lhJ te lflU
'\Ąr APt(.~r \'cc·'
Cz. I n, USA
l. Hi, g, 'i'ł, ]7.45. 22.1V. - zc!,tU\\:
t.,ą.i.:i.:: -- ~. lI , 12.
y 'ł' ;C }h,"

~lIelez ~l skicgo.

ul

OgloS'teń

RiurtI
237-36 -

'v DK .,Sa-

KINA

Alu .....

-

RADOM

- .. Szelrno:it", a lig. 11

~2.IV.
\Vitali~a"
-

bal"

sumoehod{l\\
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Jugopliastiki
miano n jlepszej
drużyny
na
Starym
Kontynencie, zdobywając po raz
d rug i z rzędu P lleha·r Europy,
W tiri"alowym meczu w
aragossie Jugosłowianie p oko,lali
FC Bauelonę 76:67 (40:36), W
pojedynku o trzecie miejsce
mistrz Francji CSP Limogf's
wygrał z greckim zcspole'ln Ad~
Saloniki 103:91• N a Malc'e trwają l11iS[,'70Stwa Europy juniorów w poJnOszeni u ciężaró w , podcu'..S któr)' ch r e prCZE'lltant
Polslti Ryszard Januś w lO.tcgorii 60 kg
wywa lczył b rązowy medal. Nas,"
zawodnik uzyskał r wltat 2::i2.5
kg
• Koszykarcc
Sl>1it podtrzymali

stadion

•

I

N. 1?:~~: ~W'j .1
w

wczoraj
t.'zeda
s0 rię sp o tkań hokejowych mistrzostw świata grupy A, \V
pojcdynkach tych nie odnotowano _ niespodzianek, a meCle
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K\)I, \ RS'J'WO
H,'morial Andrzeja
O,,:trc\\ ie", niedziela (wyścigi dla dzieci i
0<1 3 do 19 lat) i goozcig główny). Zapisy na
zG przyjmowune będl) w
za \vod5"oX' \\' b; urzc 1\tlO!'{ \V
tro\vcu. na
na W:-izczy Lil te,
Mickiewicza 42.

KOSZYKÓWKA
•
Półfinało\\ y turllif'j
rzostw l'olski juniorek.
chQwic c. h<11· ZSZ FSC
ul. Szkolnej. S o-bcta
10: 'Visła Kraków ra{'h3~i('t", godz.
12:
P<Y.lłJaó - nafuko Rad
godz. 17 : Star - Rabko:
19: Wisła Olimpia; n
la - godz. 10: Olimpia - SIar;
gt;dz i2: lbf.lko '''isla.
SPORT S.\_ IOClłODOWi'
• Rajd sI\mol'Jlodowy ..
na '9a". Zapisy wszystkich
nych przyjmujf' Automob'
Kiel ecki. ul. Chęcińska
godz. lI-l::!. Imprez;)
sic T;"! niedzielę na ~D -k l,t
ro~·:~al· · k o gnd·'. 1 :~ .

