•

rll8.
Nr 155 (4428)

Po

Kielce, piqtek-niedziela, 1990·8·10·11-12 Rok XX

książkę...

CENA 600 zt

Pl ISSN

0ł37·902X

Nr ind. 35008

na bazary?

WA ZYNGTON. Prasa ameryk ńska poinformowala, że st ny Zjednoczone zamierzają rosmieścić nlł terytorium
Ar bil
audyjskiej w duu najbliż
szych 3ł dni 50.009 żołnierzy,
celem pneciwstllwienia się .110m zbrojnym Iraku.
Gazela podała, powolujl\c się
na oficjlOną wypowiedź przedstawiciela Pen t ,onu, ze żołnie
rze piechoty morskiej lI:ostanll
wsp rei kilkoma ctkami samolotów my'liwsklch i bombowców.
Prezydent Bu b oświadczył,
że oddzialy amerykańskie będą
współpracować II: licz cą &5 tysięcy armi
ArabII audyj kiej
I
siłami
zbrojnymi
innych
państw w konfroutacjl II szacowaną na 100.000 'iolnieny armią iracklł, zarraż j e
Arabii
'audyjskiej.

•

,

.. RCIoZmowaml 08tatnil"j
zany" nazywaj alten('je nadlówyczajne pOSiedzenie LI~i Arabskiej, Iówołane w trybie pilnym
w K. irze. Dior~ w nim udzl ł
przedlIt wici tle 16 p ństw .pośród ze czlonków Iirl, w tym
przedstawiciele obu autaltonislów, bu. Iraku I Kuwejtu ..
ru kruł ArabII
Saudyj kld
Fabd. Jeśli
rozmowy te nie
przyni ą pozytywnych
wynł
ków. może dojść do wojny re,ionalnej.

Fetysz prywatyzacji, pned którym kale się nam ! nabożeństwem
grozi zlikwidowor-ie'l1 wielu księ!)orń. Gwoltown.e ros·
nące czynne udenają i w te punkty handlo·..,e. Prywatni wlaściciele
kamienic (ale takie państwowi i spółdzielczy) zaczynają rugować
księgarnie ze swoich lokali, bo od "butikowców" mogą pobierać
w7isze oploty. Władza szykuje się do rozprawy z pnedsiębiorstwa·
mi .. Dom Ksiąiki", co ma być zgodne z trend~m antymon opolistycznym. Jest to kolejne nieporozumienie, ale latwiej wojować !
rzekomymi monopolistami, ' aniżeli rzeczywistymi, czego pnykladem
jest juź Robotnicza Spóldzielnia Wydawnicza, która wydawała 170
tytułów prasowych na 3000 polskkh gOlet i czasopism, ale zosłala
uznana za ... monopo!ist~.
uklęlmąć.

Od roku 1982 mamy w Pol·.
~te

osiemnaśc i e przedsiębiarsM

c'alk.owide samodzielnych, które
nOstą
nazwę
"Dom Książki ".
PO'Siaoajq one sieć swoich księ·
garń.. ole nre sq
bynajmniej
moncpołistami w dziedzinie han·
dlu lit~taturq.
Sprzedażq wy·
dównictw ks;ążkowych zajmuje
si<l bowiem lówn;eź .. Ruch", a

•

przedsiębiorstwa "Dom Ksiqżki"
gwarantujq nom jednak zokupy
w stałych miejscach. w godzi.
wych
worunkach i tam gdzie
inn)'l1l nie opłaca się handlować
tak;m towarem. Niestety, ostat·
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.*.
Natychmi towrr.
bezwarunko" ero wycofani w.jsk 1raekit'h z Kuwejtu i pnywrócenla rządów emil'a Dubera
as 'abaha zll7ądał w pnemówleniu telewizyjnym król Fahd.
żywająe po ru pierwszy l k

twardych sformułowań Fabd
kreślił inwazję na Kuwejt
Jero aneksję przez Irak ja
.. najbrutalnieJszy akt przcmo
w blstoril ito unkiiw międz
arab kich".
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"Solidarność

'80"
nadal w podziemiu
Okuykami: .. hań ta", "precz
.. manipulat'jll", ..SI\\
,J ki rzl\d, taki .,d"
powitano 9 bIlL w War zawie
rzeczenie
du WojeWÓdzkie,
o odd I~niu wnio~ u
reje tr
cję .. olidarności 80". Byla
tl
jui druga próba. 7 ezer.'e nil
do zło d. reje tracji, P:~& 'I\~
mi I z trze~enb co do f rml
przedst wionych dokumentów, ,
bkie ujęte w projekcie 9tatut~
prawo do stujku uzn ł sa ni
z~odne II w taw, •
Ilwillzkad
zawodowych,

komuną",
,,'alę5y",

I tym raum
swi zkowey
w ród których byli Marian Jur
cxyk, Seweryn J worskl I lal
nislaV" Kocjan. przybyli n alę
nie zmienionym projektem btu
tu .. '" li 1980 r. PrzcwodnIt'ząl'l
składu orzekająt'ego.
ędzla Ed
ward adkow ki z proponowa
cz owe zawieszenie nleklóry('ł
punktó fV t lutu. r,um nt.wal
lie niebawem będzie obowlazywa
nowa u~l wa o zwlązk ('h zawo
dowyeh. Lldf'r:ty .. olIdamo .
'80" byli Jf'dnllk nipustpnlh" N
tom I t pełnomo('nik KK N Z~
.. oUdarno··;''' T d('u z KHian a
P{'\ow I • oddalf'nle wnio kil
ealo i.
OOKO~(,7..

ostatnio w coroz wyraźniejszym
stopniu liczne fil my nie tylko
koJportażowe
oraz
prywalni
sprzedowcy pos;adajqcy kontok·
ty z W)odawcomi. literaturę ku·
pujemy więc dz;siaj ulupelnie
nieoczekiwanych 00 niedawno
miejscach - no ulicach. targa·
wiskach. w specjalnych kiosbch.
"z . walizek"
itp. Państwowe

Oświadczenie

Lrtha

'---------------------------.
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o oweJ.

cle I

nnyłl\. a
lU
lU:AaJ
ok ję
pr:r.cmieczać ~órkie szbki. Uyli~my na Bad
l."·d. na
w.
Krzri~, l \ j:\ kinl "I j". \
zę-

niz

po raL

dde j . l

t~reDit

z

osie' eJ HIV terroryzuje I
sosno iecki szpital
01 dłuż eg'l j lŻ CZL< u rnr'.d I pacje:lci
zpitala. r er
k;~go nr 5
"r1owcu-Zagónu terroryzowani ą przez chor.: ~ na . lOS d ....·udzie"IJletn·ego nukomana kló:! co jak'
nas w.,ada do szp:tnla ze strzyka !tą w ręku I grohc zarażeniem każdemu, kto sie zbliŻY. domaga się
ydania mu
leków psycholrop'l,\·yeb. strzykawek itp • 'a1'ko.rnao praco 'ał
pr cz p.:!wien czas w .sz?tnlu
jako a!1lwy Po stW!CrdZCOlu
I:t d ••konujc krad"ież~' zwolnion go. Teraz wO'by a narkotyki .... ykorzy. tuj~c fakl iż tał
!ę nosicielem wiru a H!\T.
(P \P)

•

pięknir.

40""łoje-,· ódz.Ł

'a

v.."

"8 '.:

koi,czy w tY'm tygodniu

w
tał

!<jcgo
pJbyt

ADlcliów~. Wypoczy~k

zargaoiz'"

y prze! l
z 0.0 . . .Elkot". Cl.y h ..1 to
dany pobyt?

zosłkę

uPła

Do

koue 'ba w ,aolu

"u~

nym.
Fot. P.

Pier~e'Ji

ki

wynajęcia

Kosmonauci radzieccy
powrócili na Ziemię
M

KWA. W

n\\

artck r

radt.;ecc: k'i~moi1Uuci
Anatolij Sole,wlo 'l i Alek
~andr B:::I;:, .. dm o"wrócili l'
ZiemiE; po pm .v'~ pó!rocl.ne

n

WY TEATR kiclecki obr ' -I legendą, i dooq. i
z.l:.t. Ja zaś' p3tn.ę na jecałki m

go dl.ieil dzisiejszy,

z bliska, z wewnątrz, z proszony pIz>z llid1.i, któr'z~' ~ ,'ią-

zani z tą budQwą od począt
ku, czyli od roku 1975, mówią

mi

trochę

n stalg:cUlie,

ze smutecz.k:em i n:epokClj€'m
a trochę z nad'Z.i .j ą , że " ...cl'.t.":i~
lib", doczekać efe!du k il 0-

http://sbc.wbp.kielce.pl

we~o

.~whd
wysiłek i zanie pos:r.l.~ na

wcj pracy. w prz

czeniu,

że

angażo~

ame

marne ...".

ich

ek<;ped:cj ko \1l cL!lt.'j na z.e,
p !e orbit<!h!'(1 .. !'vJ.r". O ~o
ol.lll!e 11.35 c' "U mt,.kew
ski ~o aparat lądu~LICY ,tat
ku kn,m Cl.nC~(l .. Soiuz Ti\l·9
z załogą na pokład1.·e o"a

lagod ie na Zie~i w rejoni
Arhtlyku (K,u;t\c \ot,m).

W

atr
OOROŃCZf:lo;IE ZE S'II\. l
- A j~ eh<iozę po tydl r021cg\y h, hl wystk!icil, to pn.€!p:a~tnych,
t{)
wieIga lmych
ja~
katedra, to ma!eli.kiich
w,illitrzacl1. To \\ YEil!kO muł u-

li~ą, to głębO'iw pod nią. · 1'1lPlJI.ilująca t echrii·}{e,
także (;le'ktrooiczria, w slu·żbie ~ztu
i!i. L ' (} cóż, w 1(0l1CU b~(llł tu

dwa. teatry, cluiy tlla ao widzew i mały - 25(1. Sceny
Q~rotowe, zapadni , kurtyny,
tąid-E

stolowe,

ważące kil~a

tQfil.
. Teatr to ta't{ie :ra świ.,teł
i cieni. a więc set~i refiektor.ów, lamp, żarówek. Ktoś illlf()ormuje mnie, . ż~ w tych gotowych j'-1Ż murach położono
35() tys. met!'ów pIzewo-d'ó w i
kabli. A na 12 ~ys. meków
lin stalowych i
k/lnopnych
:\ isieć b~dą urządzenia, dekflra.cje i eo ta.m jeszcze. Jednym słowem magia witi'lkich
lriezb, a j.a
tak przy tł oc zo-n y
c-gro-mem
nowccz.e&r.~cią
techniki.
Nie d ść na tym, mam jeszcze
podziwiać
unikatowe
plaskorzeibY wewnętrz.ne
i
zewn~trz!le,
sufity ozdobne,
kandelabry rozłożyste, filary i
ściany marmurowe, g·j,psowe
Q·zdoby.
TECHNIK
ARTYSTA
po!ączyli
we zdolności
na tycb
100 tys.
metrów
sześciennych objętl>'Ści teatru,
co ponoć je6t tyle, ile dwa
wielkie wieżowce. Powi-erzużytkowej zaś jeS't 16
cJl.ni
tys. metrów
kwadratow'ycb,
co porównując z 26 metrami
kwadifatowymi
p().koi~u
'Z
kuchnią, daje pewne wyo>brażenie o ogromie
p!'acy
już
włożonej. Ba, są tu także wielkie sale ćwiczeń chóru i baletu. są. rzecz
jasna, li.cz..ne
garderoby dla aktorów, pokoje wypo<:zynkowe, kawiare:1ki, restauracje, kwiaciarnie, i
jeszcze warsztaty rozliczne,_
kraw ieckie , stolarskie. I jeszcze
to, i jeszcze tamto. Mam
wszystko zapisać. zapamiętać,
wymienić. Oczywiście ogromne hole 'Z bufetami i bez.
MAM
BOWIEM
:D!'OZUmi e!:, ic to 80 proc. teatru tu oglądam, że to proc.

-
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- DobI"Ze, że niedalego stąd
j€Gt zalew w Cedzynie i dopisala po-goda - mówi 17-letni Andrzej. - Gdyby nie to. byłbym się
zanudziŁ Niestety, w grupie
było kilka osób stale niezadawolonych - lol1formuje kierownik
kolonii, Anna ~fajkowska. - Część
II: nich
wcześniej
wyjechala.
Większość k<l'lonistów chwali sobie pobyt na Ameliówce. Ośro
cek jest pięknie położony, dużo
:z.ieleoni, wspaniałe
powieotrze.
Czasu na nudę takie nie było.
Niemal codziennie o:-ganuowaJiś
iny imprezy, takie jak ogniska,
d7.ień chłopca, dziewczyny, wybór miss kolonii, a także rozgryw.ki sportowe z miejscową
młod:z.ieią·

Uczestnicy kolonii byli
też
Da wycieczce w Kielcach, Sw.
Katarzynie, a dla amatorów
górskich wędrówek organizowaIIlO piesze wycieczki świętokrzy
skimi szlakami. Dalsze eskapady
były niemoiliwe z powodu braikou autokaru, a także pieniędzy.
Dziennie na jednego u.czestni,ka
łącznie z przejaz<.:lami wypadło
15 tys. zł. A ja na same bilety
autobuSOlWe komunikacji miejskiej wydałam pól miliona.
Koloniści z Warszawy chęt'nie
korzystali ze świetlicy O.irodka
\Vypoczynkowego "B.!Ido wl arni" ,
zaś ja.1t twierdzą - lody w
kawiarence ośrodka prowadzonej przez sympatyczną
panią
Danutę Piotrowicz były wyjątkcwo smaCZ'1e Do domu wl'a-
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Wa;r-

MaJa,ch~ '~~b
w
ut -arte ~~ą

0-":'8
9"'..awie
Wwie 'wystawy_
.
.,... Czerw~na !XU'g,ryw6"
n_wa fl<~ycii gra4Noi pod-

tlr61icll i JH)WOCzet;1I Y0h' ur~
dzeń z.,reD1atlzone, że na mah : j scenie były jui przedstawien;,a, że wiele z tYCB sal,
we!4ybuli. pokoi" "abiJletiw
rt.inych po pros~v. Cll!.eka, aby

je

kłQŚ

1In::tt~7jł

vruął

w

tv. sobie,

posiadanie.
~

tam t'.hee,
moie sklepy, moie 'g"binety
kosmetyc:6ne, mClie wystawy,
co tlasża 'Z:lpra'llit'. Aby ży
cie tu trwało, aby
i€łi!.iJe}·\('l
nadz.ieci się Uila.
Nad budową bowiem wcif\ż
wisi wiomo zatrzymania jej.
A ta już koniec nadz;d. Al e
-oni, moi gospodarze. nau'Zicjp.
mają i już po mojej wizycie,
nadzicjll ta została podbudowana decyzją wła(lz
'\n)jewótłzkich o przyznaniu
jcszezc w tym roku 2 mld zł na
kontynuowanie budowl'. Owszem, dos-tali na początku :'4)ku z Mi,nisterstwa
Kultu r ~'
~ mld
zł,
ale budowa
je
wchłonę1a.
nawet dłu 'i milic-nowe już są.
Te dwa miliardy z Urzędu
Wojewódz,kiego to więcej !l'Ż
~ieniądze
to
na.dz;j.ej.a: .to
~zansa
prz!.'<trw3ma. Mo\\' J:].
że tak 3-4 miliardy złotych
r()c z.n'i e , to za dwa lata teatr
kielecki, trzeci w kraju pod
względem rozma.chu i wszechstronno' ci, otworzy pOllwojc.
Nawet
myśleć nic chcą o
przerwaniu Jjrac, bo :klSt to
budowa
nad7.wyczajYJa, prGwie ukończona. więc jak to
tak zawiesić tyle trudu i patrzeć, jak marnieje i jeszcze
dopłacać grube
miliony na
konserwację tej
zamrożl)·nej
kultury. Nigdy! D la tego mni-e
tu ściągnęli, abym był ambasadorem
dobrcj
sprawy.
abym też przekonaj do niej
społeczność kielecką..
Tu, po zakończe.niu prac,
może być wszystko. I teatry
i wielkie, i małe muzYKowanie, i baloty. Festiwale więc.
pruglądy,
wystawy, z.jazdy,

kon·gresy, wieLkie imprezy artystyczne, ale także handlowe.
Centralne połoźe;nie Kielc }c6t
atutem dodatkowvm.
Teatr,
gmach uielu możliwości.
A spora jego część jest do
wynajęcia

od zaraz.
JERZY GLĘBOCKI

Łi<mm>j

,S'olid'8/filOlŚcr'

.0

z

JlIJl;

Za;prezt'nt~waDe :ł.05ULD'l m.in. ułot.ki i :bIl1ltCzf;-~ t;.
p~l.ycznyeh
treściach,
ja:kłclli
daiałac:.:e · .~iemia
p&twk,;:<i~J~ &~e i.5itnienie i P4lOtrl»-

l!i6!-I&89.

mywi1Ji d.il.c-ha opl>Jó'lI.
Wystar.a "Tr::zy drogi"

jt-l't

prezentacją

ma-

l\,j;.pó l~zelm~1l

lustwa <mgi~ISli::€go -~:!.Ibi '"
Rl>ya.! Co-]]e.ge ~ J..~,t w umo ynie,

Dziś

.* .

,J-r:ysa.°' t.o łnl1ę nO\\-{l go
!»!.aol"',ol - bo"!.:!>itala zbudoW'lIlcgo
w i(l('wi SZlC.:!eei ńsk :ej im. Al\.1

doiil:a Wa.r~l<iego dla Z\\';ą wm
R ad-z;ie1?kiego, na kt&:ym dz~ś
!l-oQ.nies;ona zo&tanie ba'lrle-ra.
Ply wa.jące
E.z,pi taJe
stli fi owią
wa'żnn
Slyecjalizację
Stoczni
S1.Cze-::iń S'~i ej. Doty-chczas
z.ou dowa,'lo til cztery ia~ie o-b:e-kty.

w

.*.

óz:elnicy
P·rzymo:,w
W
Gdalis>~u fundacja
go:POd&·;·.:'2.3
..Solidar:1()ści·' otw:e-ra dziś nowoczesne ce:1trw.-n s~olen:C'we
dla biz:1e5c'11enÓW, zorganizowane przy wyda t'l!l ynl
\\"spn.zc iu
rządu W ielkiej Bry!3nii i s.pongorów poJs.]{":ch. Ku,rsan ci b~dą
tu mieć do dy s pozycji na początek
cz.!ery p:,ogramy. przygotowa.ne
przez renO!11owa-ne
hl."my ang iels.l( ie. Wy,kl::dowców
za.!>t.. ,pią techniki inte.rac-ti\'e-v;deo.

DOKO:\lCZENIE ZE STR. l
Zefia Adamowi<'Z - peln.mll('nik "Solidarnośei '80" twierdziła, ze wniosk.ot\.'\ wcy nie
mają
żadnych pełnomocnictw do dokonania zmian statutowych. Podkreśliła jC'dno(,zl'Śnie, iż wniosklldawcy nil:'dy nie uznali i nie u:ilnają ustawy o związka.ch zawodowyeh z 1982 r.
M. Jurczyk Dpewnił, iż broń
strajkowa nie będzie naduzywana, ll'cz kaidy związek musi
mieć taką armatę w pogotowiu.
Po epuszl'zeniu gmachu sądu
ezłonkowie i sympatyey
NSZZ
.,Solidarność '80" udali wę pod
siedzibę Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym .,S" w
Alejaeh Ujazdowskich, protestując przeciwko ponowDcoi odmo-_
wic zarejestrowania związku. Ko-

(dmp)

(j. ryb.)

Podobnie jak w lipcu, tak i
w drugim miesiącu wakacji radomskie placówki kulturalne 0fet.rują d[a dzieci i
młodzieży
wiele Ciekawych imprez. I tak:
14 bm. o gooa:. 1.1 przy ul. Ze.romskiego roz,pocznie się happening plastyczny ,,Rollmowy dozieci pędzlem malowane". Zglosze.n.ia i j'Ilformacje uzyskać moż
na w OK ,,Idalin",
W każ.dą sobotę o godz. 11.30
w klubie "Południe" uczC6tniczyć moona w filmowych spotkaniach z Bolkiem i Lolkiem.
W tym samym klubie w co drugą sobotę odbywa się
impreza
dla dzieci "Maluchy". W każ
dy wtorek o godzinie 15 kino wakacyjne dla młodzieiy. Co
drugi wtorek ,'pQłudnie" organiozu}e turniej krasomówClZY dla
dzieci: "Znasz taką bajkę?". W
każdy wtorek w klubie NAichałów" na placu 7:abaw w
godz.
16-20 taśmoteka, a w środy
w godz. 17.30-<-21.30 - dyskoteka. W poniedziałki w klubie
.. Michałów" w godz. 12-13 p rojekcja bajek wideo i filmów dla
rnłodzie-ży. W
środy
w god.z.
10-20 rozgrywki tenisa stołowe
go, a w godz. 10-16 - bilardu.

Z łł.R ~tc:pH :u.d._",j
J\.u""jl , ale sh,i~rd .. ił, i:e na ra:l>8e
'laminza Iłrae udziaht
w jakichkehdt-k J>tivRio:ciach
pruciwluł Irakowi, o H~ "iI' 041iJc:olą ~jf; one piHl f1"g~ OKZ i
",;V'ii>lie z p&blanłl'wi"nil>mi tej

"i..

(l.r~l\.ni:gadi.

• '* .
~l!,mknął ~\\e ,,~ani 'c, u»; mt;ai\~iaj c dalszą c""kuadl; przebywających tam i '"'

Irak

Ku wej{'ie cudx4izil'mc' w.
P t'ZN'S ta ",i('idc Iraku
za!)o\\ iadają, iż Bagdad viy je ~ wd
'woni chemicznej, 9 ile zostani" .. ""lakowany mililarnil'.
/

E''\' .... Kl.." _'" CJ_"OR'1'Wo\TELI POLf',RIClł
Z IRAKl..' I ){v,~ LnU

'"

Iraku

t.kcl& :1

t~

J>r7(-h~' v,a I}ll('f'"i"
Poh,koJw, J)a(~miast

"Solidarność '80" nadal wpodziemiu

Rado.nski Okrodek Taneczny w
sierpniu organiz.,uje wakacyjny
tkurs tańca towarzyskiego.

Wakacyjne oferty

",dht po.IIU Irak za " nieb,.łll i
niewaiBl\" :I' punkłu. ,,·idUfit:l.
.,.rli"-:' i ,,-n ",ala ".!'l-ystkie
knje oe Di.m_a,",~m'" jf'j.

-------~---------------------~-~------

wypoczęci, opaleni i p~ze
że
Kiele~czyzna
jest
lIlaprawdę piękna.

cają

•* •
Be:l>pi~cseru,h,. a
&~Z
jf.oln~l""'nie u ..nała an~ks,jc: Ku-

lIaola

·*.

w kraju

Lato 'z Echem
konani,

Arabska beczka prochu

Półkolonie
Klub Osiedlowy .. Gołębi6w" w
Radomiu organizuje w dniach
13-24 bm. półkolon ię dla dzieci
z klas I - IV. Dzieci będą przebywać na półkolonii od 6.30 do
16. \V programie: wycieCZki poza miasto, gry i turnieje sportowe oraz, jeśli pogoda dopisze,
wizyty na basenie Radomiaka.
Klub zapewnia także codziennie
seans bajek na wideo.
Dokładllych informacji udziela klub .. Gołębi ów" przy
uJ.
Fornalskiej l, w godz. 1'1-19,
teJ. 443-54.
(sg)

Kto chce zostać
ratownikiem?
ZafZ<'d WojewódZki Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach informuje,
że 1'1.08.90 r. o godz. 8 na pły
walni odkrytej Tęcza Kielce,
uJ. Dzieri}'ńsklego 110. rozpoczyna się kurs na stopień ratownika młodszego. Bliższych informacji udziela biuro WOPR,
"Kie-lce, ul. Waligbry l, telefon
492-18.

http://sbc.wbp.kielce.pl

lumnę oŁwi rai
tramparent .,Okapizm plus \\ al~sizm, ró, 'na się komunizm". Oskarżano
Wałęsę 9 współprace: z konlurus~ami i zdradę ideałów sierpnia
l!łSł,
8kan,lowano:
.,prccz z
Ta.rgowic~·', "nie Dla t'hlt'ba, nie
ma mięsa, niech nam żyje Le"h
l'I'ałęsa". "odszedł Kisz('zl\k,
odejdzie i Walęsa ..."
Pned siedzibą komitetu wiele
oskarżeń kier«H\'ano
przedwko
tzw. lewicy laicki .. j, która rz('komo dogadała się z tzw. lepszymi komunistami i oddziela
teraz inteligencję od rol:Httników.
W tym samym dniu w godzinach popołudniowych odbyło się
w 'Val'szawie posiedzenie Krajowej Komisji Porozumicwaw('Zej
NSZZ "Solidarność 80" poświęco
ne przede wszystkim ocenie sytuacji, zwią.zanej z odmową rejestra('ji sądowej tego :ilwiązku
zawodowego.
Komisja przyjęł1l.
o'niadczenie, w którym stwierdza
m.in.:
"Dzisirjsze postanowit'nie sądu
jest dalszym ciągiem narastania
ograniczeń praw i swobód obywatelskich przez poczynania nowC'j władzy". W zakończenhr oświadczenia
stwierdza się, iż
"mając na uwadze, że postępo
wanie sądowe nie zostało zakoń
czone oświadczamy, że wystąpi
my z mialeniem do ądu Najwy:iszcgo'·. Komisja postanowiła
przckazać tekst oświa.dczenia na
r«:ce marszałków Senatu i Sejmu.
(PAP)

Aellecha
DOKO,"czEME ZE &'TR. 1
Uwaiam, i zawsze uważa_
lem, że Pols e potrzebny jest
prezydent z szerokimi kompetencjami, wybierany w wyborach powszechnyeh. Ta i, który razem z parlamentl'm potrafi uruchomić społeczną aktywność, a W momentach, gdy
wewnętrzne
spory polityczne
uniemożliwiałyby
podejmowanie szybkich decyzji znajdzie odwagę na wykorzystanie
swoich upra\vni c ń. Nie oznacza to automatycznie konflikt.w I: uprawnieniami n:~du,
który dMyduje i odpowiada
n biei~e sprawy państwa.
Dla dobra pnyszłej, demokratye:.;ncj Polski powinno być
zawarte porozumienie wszystkich sił o zachowaniu wzajemnej łolerandi i kultury politycznej.
Apeluje:
o
rodny
kJizta,Jt tt-j pierwszej po tylu
latach - wolnej kampanii wvborczej,
(P AP)

w Ji~w .. ieie .kełe 1101 1'01sIoi.. h .b.J'Aałe1i. O~ie te Irapy Jtc:ł1'ł ewaku.owaae do kJ'ajw, ehoe
jIIk .hderłlsil •
hm. -.a z'lr6łan('j w Jlaclym łry
bie k&lllt-rencji pi'lI4f8owd ~itle
minister spra w . U1:U .iun.J.-h
.JaR Majewski Die ma be:lp_średni ..
zacr«R;eaia. dla ich
"y~ia.

,o

Pla~'"'''i

olyplomlltyc'l.RCO

w ',-eh kraja~h ot!'Zymaly PIlll'eu.ie utrzym,.wania sb.t.. go
k6n t:.\; hl s .b~· ..'atelami nasz .. «o lInje.

Mi" iąe
~hkieb.
mował,:i.

ol:r.ial an,,,, .. h "ladz
M~;ew.slti lIo-infor9 bm. o go.h:. 11 do
MSZ wC'zwano amhasad6ra Ira,r
ku, Mohammeda F. H. al-Haboubi, do kh'ireJl:o- ZWr4H!611.0 się
o zgodę władz lra .. kicb na wyjOizd Polaków z Iraku i Kuwdtu oraz o zapewnil"nie bl''lJłiec~nego tranzylu p.rzt'z . Irak
i Kuwejt do ,Jordanii lub Tur"ji• . Bezllośrcdnio przcd konlerenej~
prasową.
ja k po-fn'formował J. Majewski,
olrzymał
on informację z Bagdadu,
iż
przedsta wieiel tamtej.>zcgo ~[SZ
poinformo"'ał, że od 9 bm. 0b&wil!.zuje instrukcja władz irackich zezwalająca na wyjazd
z Iraku
wszystkim Polakom
drllgą
lądową do Turcji
lub
.r6rdanii, po uzyskaniu wiz wyjazdtlwych w normalnej procedurze.
Obecnic powiedział
wiceminister - badamy możli
wość bezJ.>iet'Znego przejazdu do
'Iurcji lub Jordanii. Do transportu zostaną wykorzystane pojazdy, będące na wyposaieniu
polskich przed~icbiorstw dziabjących w Iraku.
•
J.

Hondel w

święto

]5 si<>rpnia br. w święto
Wniebowzięci'<l Najśw;.::tszej Marii Panny w Kielcach czynne
będą nastl}piljące skl<>py:
- n~ 200 - PSS .,Delikatesy",
ul. Zagórska 62 w godz. 11-17,
nr 2..32 - PSS "Delikatesy", ul.
Pocicszka, w godz. 10-16. nr 6(J
.. Pijalnia wód mineralnych", ul.
Sienkiewicza 72 - w godz. 10-16.
nr 58 PSS - ciastkarski, ul. Hipoteczna - w god-z. 10-]6, nr 128
PSS - ciastkarski, ul. Staszica
6 w godz. 10-16, nr 15 PHS ul. Ja.gie-llońska 45 w godz. 7-10.

Ważne

dla abonentów
teleronicznych

PPTT, Dyrekcja Wojewoo.zka
w Kielcach infO'rmu}e, że w
dniach 20 i Z1 bm. niektórym
abonentom Nowin, Zgórsk:a; Sło
wika, Zalesia i Białogonu zostaną zmienione dotyChczasowe numery tele-foniczne. Numery rozpoczynające się cyfrą ,,5" ulegną
zmianie na sześciocyfrowe o początkowych cyfrach 667. Ostatnie trzy cyfry pozostają bez
zmian. Np.: dotychczasowy numer 50-531 ulegnie zmianie na
667-581.
Szczegółowych
informacji o
zmianach udzie-la Biuro
lLmerów w Kielcach pod nr teł. 913.
Jednocześnie informujemy
o
włączeniu w sieci ACMM kie-

runków jak:
e-S55 K\\idzyn, t-59 Branil'wo,
O-55 :&lalbork, t-16 Stalowa Wola.

Zainteresowanych abonentów
informujemy, że w UPT Kielce l, pl. Niepodległości 2, moż
na nabyć .,Spis telefonicznych
numerbw kierunkowych - 1990"
zawierający wykaz
krajów
i
miast europejskich osiąganych
w automatycznym ruchu mię
dzyn~rodowym.

Po książkę... na lIazary
DOKONCZENIE ZE STa. 1

nio tOMe księgOf5łwo dostało
się w tryby kryzyiu i nie b:JrdfO może się bronić.
•
'IN końcu ubi egłego roku mieliśmy w woje....,ódrtwach kieleclIim i rG<kHnskim 102 · pIocówki
..Domu Ks i ctżki". W ciqgu pierwSlego pitrocl(l 1999 roku ubrło
21, z których 12 całkowicie zlikwidowono, (I 14 przeszł. w ręce

..D_

prywłlłne.

lat_ dlisiaj

Ksiqżki"
ma
7.ł punkty handło

we i wszJstko wskazuje na to,

te

bęckie ich jeSlcze
mniej,
gd<ti dziewięć Rlejnych księgarń

test

zagroionych

likwidacjq.
po
bięgami muzycznej przy ul. Kilińskiego: zrośnięta od dziesiqtków IClt z pejzaiem kulturalnym
miasta tzw, księgarnia "Czytelnika" pny zbiegu ulic SienkiewiClo i Kilińskiego (wlaścicielka
kamienicy w,mówila jui loko I
do 31 października br.)
oral
placówko na Podkorczówce, której :zniknięcia od 31 sierpnia
domago się Spółdzielnia Mieszkaniowa .. Annatu,,". W Radomiu zagrożone są ai utery
księgarnie: antykwariat przy pl.
Konst,tucji, księgarnia muzyczno przy ul. Żeromskiego 49,
księgarnio wydawnictw importowanych przy ul. Żeromskiego 1
oraz placówko przy uJ. Słowac·
kiego. Ponadto najprawdopodobnie i l niknie jedna księgarnia w
Koński ch oraz jedyne placówki
.. Domu Ks iąiki" w Biolobnegach
i Malogoslczu.
Gd)bym chCiał w)mle~,ć gm,ny w woje ,.ódz.twoch kieleckim
i ,odomskim, w których nie mo
oni jednej kS Ięgarni, to listo
to b):oby znacznie dłuższa an,j·
żeli
spison;e gm n, w których
p:acówki "Domu Książkj" je;;z·
cze istnlejq, bo możno je po·
liczyć no palcach
obu
rąk.
Ch/ba n'koll'u nie tlzebo tIu·
mocz"ć, cz{m glOZI n '~ mol C<ll·
kOOlllt~ odc,ęc e WSI od litero·
No'proścleJ
mÓl/ ,qc
tury.
11.,to;;'n fm of'ollobe\amern.

W Kielcach dwie

'OO<lyCjO

go "DolT'u

następne

jedynie w małych, cios.
nych lokoloch sklepowych,
VI
których lnojdz~ ~olrudoien~ co
najwyżej • dwóch
pracownIków.
Ale kto zapewni
im dostawę
W)'CIownictw, transport z róroych
mi~t kraju"
kontokty z dziesiątkami
ołic)!n wydowniczychl
Teraz fego rodzatu usługi zopawnia 14 prywotnym ks ięgar·
niom
wlaśfl i e
klele'cki "Dom
Ksiqżki".

Dyrektor tego przedsiębi orstWQ,
RfS!:ord lipko, mówi, że jego
firmo
prreksztolci się prawdo.
podobn ie już niedlugo w spółkę
pracowniclą o charakterze księ
garsko-w,dawniczym. Spółko mo
pos i ctdać własną sieć księgo r.ską (zapewne niezbyt rozbudowaną)
oraz świadczyć uslugi
prywatnym ks i ęgarn i om w dzie·

dz inie dystrybu,cji,
transportu,
wspótp racy z wydawni ctwami itp.

Chodzi

jedoołt o

to, ile księ '

garń
spółka
będzie
mogła
przejąć. W samych Kielcach jest

Gbecnie 15 placówek .. Domu
KsiQzlcr', które mieslczq się vi
obcych lokaład-I - 7 w biJdynkoch RPGM, 4 w budynkóch
prywałnych
I 4 w obieJctoch
spółdŁlemi mieszkaniowych, P,.,.
wo{nj właściciele jut pozb)WCIją si ę księgarń,
RPGM zapowiada znaczne podw,ikl Clynszów i przetargi swoich lokalów skłepowy.ch (w tych przetargach uDom Ksiq.ż\ci" jest bel
szans), o spółdz i elnie mies~o
niowe (jak dotąd niektóre, I\p,
,.Armatmy") tei zaczynają wy.
powiadać lokale
i wynucać
ks ię garn ie.

Jak tok d~j pÓjdllie, to j ... i
n ie dłu.go po książki
będZ!iemy
chodzić ... no bazary.

nit a11{1ielskq.

Na arug, dzieti po przl/ietdzie znajomll zaprosił go do
baTU na piwo.
Gdll Czesiu
opuszczał Polskę, alkohol i papierosu blllll na kaTtki, więc
teraz siedz iał I1rZ1l barze i gapił się rozSZeTZO?lllmi ze zdziwienia oczami na setki butelek ze "s toliczną" i ,,żl/tniq"
wl<tCznie. · W kUmatl/zowanlfTl'

bCtrze bl/lo chłodno, c1t~ 114
dworze niemilosiernl/, MWojor'ki upal, nikt nie bUł pi;aRII, jedni po cichu rozmawiali, CI inni gapili ,ię w te-

lewizor. W Amervce nie ma
zWl/cza;u czę,towania papierosami, gdllż na co dzieri. UŻl/wa
się U!h kilkadziesiąt
gatunków i trOO1łO spotkać dw6dl.

rolę

"polskiego
rozumwt t eż
angielsklego, ale z gestów MurZ1lna pojąl, że' ten chce jeszcze jednego papierosa. Ponieważ w barze nigdzi e papierosów nie zauważl/l, a nie wie~
dzial, że te kupuje się w IIU-

nie

tomacłe, później tłumaczl/l, ii:
mllślal, że u nich
podob1\ie
jak 10 Polsce po prostu papiero&ów zabrakło. Teraz jedffdfc
z uśmieclłem dał czarnemu
calq swoją kartkowq paczkę,

bo czuł się
rZllft porwal

paniSkiem! Mui radofnie Wl/~

ją

"o-

leciał z baTU, bill dzi si aj
aatvm i szczęśliw1lffl człowie
kiem. A le nie tV.ko on zwróci& uwa"ę na to, co palq dwaj
Polacl/, kilka osób przll "lirze
zaczęło

barman

pociągać
nosami, II
podjął już konkretnq

decl/zję. Za tolerowanie pdle'!tia marihuany i w d0d4tku
luuwlowania nią w barze mó"l
1latl/Chmiast postradać licen.cję,

Wspomnienia globtroteru

T

"POLSKI ŁĄCZNI "
W NOWYM JORKU!
ludzi palqcl/Ch to amo. Ale
Cze io był Polakiem,
więc "ościnność nie bllla mu
obca,
dlatego
poczę towal
przywiezionym wla§nie z kraju "exstra mocnI/m" bez f iltra
siedzqce"o obok 71rZI/ barze

przecież

Murzl/lla.
"thank

Ten

1I0U" i
radośnie. Nagle

WpIO.łOZ

b eLQcego

p(Ą.sk/ł.

oto spełnia

łącZnik a ",

WIĄCEIC

TADEUSZ

tlnan:,o~.o kle,e_'k e·
Ks.Qż(l' Jest borozo

e Ił 51)czn u
zopo,v,odo l s .ę
wi,Q{~v.\O k,ep.k, o<tre:;, ale o·
ko zo;o S i ę, ze
po p ,elwHfm
po.tOCZu <.zy;;ty zysk przeds · ę·
b,ols.wo zam;'nąl s ę
~ctq 1 ,;)
m.d zł. 10tiecfdcvYoly o t)ffi n,e
tylko
znoczn e
fuze
ce,y
ki ,Qlek, o.e tÓhn:eż tez)gnaCjo z p rowadzeni a ks,ęgcrn oe
,.cy oWi'CIl, obnlzon,e itOSllON
p rledsiębjOtscwo,
oszcz ... dno~c ,
Zl w.oowan 'e
wielu
e\GŁcw.
,.DCHn K Siążki" Zfezygnc.loVal z 23
SWOich plo-=ówek, ktore byJy n .a·
r~r.towne, ó" któr/ch ulrz/ CJo<l ;'::J
trzeba bilo dopłacoć. Z ~6ł
p'o~o-WI:ków W roku ub.eg/,m,
obe-=n,e zosto,o 255. Zwaln,onl
z p locy są n.este y, glóA"liie lu·
dz e mlodzl, k óIzy mojQ szon·
sę p:zekl:al,fi owoć s ę . zm en ć
zo",ód. Pozostajq
stal) , do·
ś ..... odc'cni ks ęg\l<!e, ole no jJ k
(,';'0),0.

stowoć

Czesiu przl/jec1tCtl dl) Amerllki i jak większość polonusów trafn na Greenpoint, tę
najbardziej spolszczonq częjć
Nowego Jcn-ku, gdzie na ulicach częściej się slllSZI/ mowę

10l<U

Fat. G .

aum1ń .

ki

powiedZiał
zaciągnąl się

oczll mu prawie wyszly na wierzch, rzucilo nim tak, że o molo nie
spadl Z wll~okiego stalka, zaczął się kiwać tocząc wokól
zdziwionym wzrokiem, a ż wre~
szcie, po chwUi zwiesił glotDł;
i blagi uśmiech rozlal mil się
na t warzy. Wre szcie czarnI/
wstal i konfidencjona\ nym gestem. ClqOllqC go przy tym
zdecydowan:e za rękaw , od~
wolal CZ!!'·la w kąt baru. Tu
wysup!al z kieszeni trzy dola ry i pokazujqc jeden palec
powtórzyl kilka
razy: ,.give
mi one more". czyli chC iał
jednego więcej. ale już nie a
darmo. Trzyelolary - to byla
wtedy cena "sk ręta" z marihllany, a czarnuch sztacltnqwszy się wytworem Pol 'kie{1o
Monopolu Tytoniowego mało
nie padl, więc pomyśl a!. ie to
ona wlaśnie. Czesiu o marihttanie nawet nie slyszal. więc
ani mu do OłOWI/ przyszlo, że

~ Kielecka giełda samochodowa
RTBORGl: 198 r. Z7
18111 f. - 2:; mln zA ,
198:1 r. - 16 mln lol i 19 j f. W

rr..:n

zł.

wil;C

bezcercmomalnie obu Po-

lak6w

wyrzuc~t

za drzwi!

RYSZARD PUCU
PS. Od ponad dwoch lat chocia t. z dlu:i.sloymi przerwa i,
zamie z.czam w .. Echu Dn ia"
te w pomnienia, a licz.ne ympaŁycz.ne li ·ty i roz.mowy powodują, że je nadal nie regularnie lor zt<J kQnlynuuj«:. Prawie jednak w loy~cy
zam«:czajq mnie wci <Ji p ·taniem: cz.ym !<it! wlaściwie t
Ameryka r6in i
od
Pol ~ ki '?
l ie~tety. naw t po szc 'cioletnim (a lbo tylko po "Z śClolet
nim) lam pobyc e. n.e potra fi~ na to odpowiedzieć. i to
k omuś. kto Ameryki na oc z.,'
nic widzi I. Moi.na i dn lit
probować z grub za. OC;{.:;wiście - odpow'edzleć na pyl
t nie cv aleII)
7.
lelchi ra
\\'a ńkowicza:
.," P olsce lekarz ma
b ~
prl. jacic1elll
człowieka. a dziennikarz powinien pll j ' d.1l' p oczucie bywat e iskil.', w Ameryce - lek arz powinien po pro tu d obr~
lecz Ć. zaś dziennikarz
- solidnie int rmować". I to
by b Yła chyb;t najkr t 'za odpowiedi!
R.P.
5,5 do 8 mln zl, 1 75 r. mln

u.

4,3

ŁADY: 1989 r. 42 mln !:I.
19&5 r. - 25 rr.ln d l ... F . 15,5 mln u. d d~: 1984 r. - 13
mln :tł. 1 3 r. - 13.5 mili zł,
l ! T, 11,5 In
z~.

Ijj mln zł a tub nl1 : l
r.18 mln
, 1!N7 r. - 17 mln zł.
19 ! r. - 8,5 111 n zł , 1071 r. -

Ol 9.)1

D::JcilOOV'ka, do Ize p o.p_ru ·
jąc~

p zeds ę= orslwo poii.l .. o.
jest " Dom KS'Ql~ ",
mUi' biĆ l ~.v dQWone. Trzeb)
p , ·O ' .lO':1 Ć - brzm I 00 ( 0 ' ....
p:Jnsl..-: e, ·tó'e podobn_ oc.e·
5!'O c-d syst"mu
no'<oLcHegO.
Z ~a orroe k e;::J'~n ::1. I;; e::~ich
kS·ę~Ofń
mÓs-J o:
,,!a~
m'3"l1
prz'!hć s'Moje plac'; v!(i !oli prf'
w_ , iCt~',..,

w.,·

w~ł
rę~~, skoro t Il!o 10
k:J?' ~n j e zgr.,m:J!:hor~~o ' 0 / 0 '
ru mus iał'ori l
IO!l'O: ć 150 2,») mln !H". 1"'01'0 l n c" ,-,.

r

b cz,b ze p 1<: mU.iC
i'C =!
ki "gam e nus o!?by v. ::l!.ć ~.
k~:l 350 m'r ~I ,,'e 11':' -c :J.ł/·

~l\ 'l "lJl.lludl I<ahriol .. t .. v. złJudZ.\J
ll:i'l "!I~. l~ ... t'1~ h '1 d s. r?~J'lni. ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

tiULI!

z.int~r SOW:1ni.::

n

o

środowisku · twórczyt:n,

--~

.", ~.

literatach, polityce ... ·

-------'-~----

BOG.DAN PASTERNA~ je!'>t p,",stacią w Kielca(h z;,oną jako I~e;

rat, dZiałacz kultuFf, dZiałacz polityczny.· Jest członkiem Rady Kra j

jowej Polskiej Unii Socjaldemokratycznej, wiceprzewo6niczącym '
Rady Regionalnej Świętokrzyskiej Unii Socjaldemokratycznej, pre~
xesem kieleckiego Oddzialu Z~ią:rku Literatów Pol! kich. W ostat·
nich latach kierował Klubem Środowisk Twórczych, a potem . był
dyrektorem Domu Środowisk Twórczych.
• W ~ierpniu minie panu 0 - ' dwóch lat polskie śrt>d0wisko
kres wypowiedzenia pracy w
literackie znowu się zjednoczy
Pałacyku Zielińskiego~
i będz i emy mieć jeden lwiązek
_ Tak. Wojewoda
kielecki,
toki, joki zakłodał na początku
pan Płoskonka, odwołał mnie ze
lat dwudz iestyc h Stefan Żerom·
stanowiska dyrektora
DŚT w
ski.
końcu moja. Od wrześn i a zosi.
• Sytuacja polskiej literatury
lę szeregi bezrobotnych.
współczesnej jest dramatyczna .••
A!e nie oddal pan swoje.
- Powiedzi ałbym
tragiczna.
go stanowiska .. bez walki". ChyNikt nie chce wtdawać współba duży.m zaskoczeniem było
czesnej poezli, ese istyki, książek
przystąpienie pana do konkuTkrytycznoliterackich, a no palsu na dyrektora DŚH
cach obu rąk możno policzyć
prozaików, którzy mogą liczyć
_ Być może, ole
dlaczego
na opu.blikc wan:e
swoich nomiaiem nie wystartować w tym
konkurs ie? Mam 58 lot, odpowiednie wykształcenie ,
kwalifikacje i doświadczenie. Nikt nie
może mi zarzucić, że źle prowadziłem Dom Środow isk Twórczych, o odwołany zostałem ze
względów poli!ycznych, bo nie
utożsamiam s i ę z obecną ;edynr przewodniq silą narodu.
Stanąłem też do konkursu dla·
tego, że ma'll pr·.'~ram do.'.:)nalenia pracy tej ':' t'cówki, pr.)gram opracowany V" trzech NC
,iantach, który c7.bi1,kowie ~o
misji konkursowej przyjmowali
_ jak mi się zdawało - z apro-

e

batą.

A jednak przegrał pan ten
kenkurs ...
_ Tok, stosunkiem głosów 6:4.
Za moją kandydaturą głosowali
WSZ)scy obecni w komisji reprezenta-nci kieleckich środowisk
twórczych. PrzeCiwko mnie byli
m. in. stolarz,
ogrodniczko, u·
rzędn i cy z Urzędu
Woje"'!ódz.
kiego, red. Justyno Żukowsko z
"Gazety Wyborczej" . Dz ięki nim
no,\/tm dyrektorem DŚT został
Jarosław Gawlik, który pracował
u mnie w miesięczniku "Plotkarka", klórego byłem redaktorem naczelnym.
"Plotkarki" już nie ma ...
_ Zostało zlikwidowano, gdy
byłem już no wymówien iu. Wydanie jednego numeru
tego
miesięcznika kosztowało 500 tys.
zł, o więc bardzo tanio. Teraz
władz wojewódzkich
nie stać
widocznie no toki wydatek, no
dotowanie jedynego no Kielecczyźnie miesięcznika kuliuralnego.
., W konkursie na dyrektora
DŚT opinia środowisk twórczych
zostala zlekceważona ...
_ Zupełnie. Dzisiaj kto inny
decyduje o kierowaniu Domem
Środowisk Twórczych. Myślę, że
środowisko artystyczne w naszym

mieście będą bojkotować pła
cówkę z-arządzanq przez kogoś,

kto nie mo z nimi zbyt wiele
wspólnego. Literaci no pewno
tok postąpią.
• Ilu członków skupia teraz
)delecki Oddział ZLPł
- Ponad dwu<lziestu czlon·
ków, o z kandydatami około
trzydzies.tu.
•
Czy są kieleccy literaci
należący do Stowarzyszenia Pisarzy Polskichł
- Nie. Henryk Jachimowski
wystąpił ze Zwiqzku Literatów
Polskich, ale jak wiem, nie jest
w SPP.
• Jest pan zwolennikiem istnienia dwóch związków pisa·
rzyi!
_ Według mnie jest to z}awisko nienaturalne. Członkcy""ie
ZLP i SPP spotykajq się codziennie w Domu Literatów no Krakowskim Przedmieściu, jedzą te
same obiady we wspólnej stołówce, rozmawiają,
tok somo
martwią się o stan książki w
naszym kroju. Tok więc podzial,
z którym mamy do czynienia
jest sztuczny, do niczego dobrego nie prowadzi. Mam nadzieję
że w ciągu
najbliższych

wyc'h ks'qieF.. Do czego zmierzamy?
48 Od dawna zajmuje się pan
aktywnie polityką. Powinien w ięc
pan mieć jakiś wpływ na to co
się w Polsce dz.ieje .. ,
- Zawsze utożsamiolem się z
polską lewicą,
należałem
do
grono
reformatorów w PZPR,
których potępiono z of;cjalnych
trybun. Dzisiaj my, byli partyjni reformatorzy, zostaliśmy odrzuceni przez nowe s i ły polityczne.
• Nie laprz~l'italiście jednak
działalności.

- Myślę , że polsko lewica odzyska należną sobie
pozycję·
PPS chyba nie mo przed sobą
przyszłości.
Natomiast
Polska
Unio Socja ldemokratyczno i Socjaldemokracjo Rzeczypospolitej
Polskiej powinny przed wyborami parlamentarnymi zjednoczyć
się w jednym błoku. Obie te
partie mają pod:>bnv program,
w obu sq reformatorzy z byhj
PZPR. Dzieli ich tylko to, że
SdRP, w odróżnieniu od PUS,
nie odrzu1:iła marksizmu-łeniniz
mu i przejeła majątek po PZPR.
• Czy na lewicy usytuował
by pan Ruch Obywatelski Akcja
Demokratyczna f
- Moim zdaniem jest to partia centrum, od której n{] prawo jest Porozumienie Centrum.
Ale z R0AD warto rozmawiać,
d09adywać się.

•

A z Poro:umleniem Ludzi

Pracyr

------- --

- To partio populistyczna,
któro chce prz.ygornqć by1ych
<złonków PZPR. Jest bor~ziej na
lewo niż PUS i SdRP. Obie
polskie partie socjaldemoratycz·
ne pow~nny .bordziej zbliżać s i ę
do PPS, która po zjea.nocH!o!l'U
swoich szeregów może wreszcie
przestanie bać się lewicy i zacz·
niewalczy~ o rzeczywiste interesy ludzi pracy.
• Mamy jeszcze komunistyczną partię " Proletariat".
- To ciekawe ugrupowanie,
bliskie zachod niemu eurokomunizmowi. Oni od rzucili bolszewizm i leninizm, o le przyznają
się do marksizmu i postępowych
polskic h tradycji ruchu robotniczego: ~o korzeni sięgających
Warynsk lego, Jestem zdan :a, że z
nimi też trzeba rozmawiać. Przed
wyborami parlamentarnymi poiska I€wica po·winna się jednoczyć, o przynajmnie j przestać ze
sobą walczyć, bo korz/sto na
tym tyl ko prawica, również w
Kie'coch.
UV/oża pan, że w IGc:c IJ ch
władzę przejęła pr'3l1ika?
_ Tok, zdecyd-::wa,n ie. PIOSZę
zwrócić uwagę, że nikt z miejposłów ,
senatorów,
scowych
dzialaczy KKO "Solidarność" n~e
wstąpił do ROA D. W Kielcach
w:o:lzę sprawują teraz polityczne
zieleniatki, które tępią każdego
kto nic z nimi, pr:ldukujq so·
bie wrogów nawet wśród tych,
którzy
z
komuną nigdy nie
chcieli m ie ć nic wspólne90. A
k090 reprezentuje Kielecki Komitet Ob,"Notelski? Klo go wyb:crol? Kto mu dał prawo do
przymiotliko "ob)'wa!clski"? Ot,
zebrało
s:ę
tcv 'orzystwo wza·
jemnej ao'>racji i rządzi m;as·
tem.
Czy \'/idzi pan lecha Wałąsę na fotelu prezydenta Pol-

Trzon tej ostatniej od 13 lat

tw~rz.ą eme~.ytowani

~nuzycy

z .fl~har~'1lOnll ora~ W?Jsko~ej
O rkleshy z Bukowkl. MaJąc
pa ~O lat, jak na muzyków
są Jes.z.cz~ ?~rdzo sprawni. I
Co naJ.wazl1leJsze, CIągle
odcz~waJ~ pot{zeb ę
kontaktu
z lI:str umen.em.
W mleszk~mach
budownictwa miejskiego J trudno byloby ćwiczyć
przyk.adowo
na
tubie lub
mnYI~ .inst~umencie dG:ym.
Sp~tj kaJą SIę w:ęc od lat w
Zakładowym
Domu Kultury
przy ~LT "I sk ra".
Jakle były pocz~tki? O to
spytałem
kapelm iStrza
ork!estry --: Henryka Kupisza
oraz
I?ajstarszego
muzyka,
ak tualme
prezesa orkie~try
- Ry.szar~a . DYllusa.
- Zalo~~c!elami b:'li
.!-)zef , ,Olesmski
~ D ,...::,:()~e•
.' lU~r'
,. l ..
n~"sń.I.~
pIerwszy
ka,nlmDlsttr~; ,l Stefan r. ~:-.:i 'l·~'~·<':i.
tr"'~r.ę
t 'os
"a..,smy . '
~ .',"'"a '
o\.~, W:YC"t'l:,y::h Z v· ,;' ;'0weJ ork!c·try.
Ja \'f';~';'{. "'·aJe
t
"
f'~ ~a er;or;:e." k~0ry k ';;'lli~ o;~ ał
SIę ty.,w
na- zl om.
~p,~ro gdy przyszedł I -::1 n'"
Kup:-7
o
t
.
"'.-' p
rosze
zac~ęlI,śmy Je k!}~p~etować.?o
"slI?olprac y w, p, os11 profe sJona,,'IstO w ?- CI'
..
• narmo:ll1.
S poW:idowal: ze d yrekcja. zakuf~aar stroJe. Zr:l 1?~l ł tez repc::.-r .wic ~~ barazlc J lekki. rOlJ

a.vy...

procz.as
rozmowy zoriento\>7alem się, że nie wyje chali nawet poza granice wojewódzlwa. Ale za to na' stałe wpisali
siQ w pejzaż imprez kulturalnych K ielc i regionu. Gdzie oni nie grali.
Uświetnili wszystkie ważniejsze
imprezy,
organizowane
przez Urząd Miasta wszystkie rocznice i :iwiQta 'państwoWe i zakładowe
a nawet
pJgrzeby.
'
...
Praw;e od POCZ<.ltku istnienia orkiestry
,.Iskry" grają
w niej: Ryszard DYiJUS (ba ryton),
Walciemar
Sioslala
(~ax. baryton), Tadeusz Ziółkowski (tuba)
Józef Piątek
(trąbka). St~nizław Idziak
(!clarnet),
Józef
Suwała
(trąbka).
Tadeusz
Kowal
(pcrkw.:j8.)
i wielu
innych
P rzez . 14 lat przewinęło siQ.
pnnz nia
pr,nad 100 muzyków. WicIu z nich już die ży<"
( )s,a
' t nlO
.
.
J
-'..
po:; j 2:1<,kowano
:::1 W'._ ;łoracę
20 m~zykOm
J;:'.jrz"
' l',n ' 'l'
6"".J lat
'
. " J u'..,J.~_.i
OJ h~ ar:!:1:'''cC'nl jej' jest
z"any
kielecki n~ll:,:ykI!cl1n' k f.IorYs
Ws"ó1p ·acu
.J<' r·,,,
. 'cl z .Jcrz"m
. . ' Szc:oyr.•
bą. D ;)~hG vali się wlas;1ej
aut'~rki t eK,l ów pi""en~'r.
a
. . '
Jest mą
M:~~corlata Kaczanowska - w~i(alistka.
Moi
!'07,n1ówcy
nie
darowaliby
mi, gdybym nie wymienił pozostałych
wr;k:1listów: na i'J •

•

"

..:.

"".

ski~

_ N'ech Bóg broni. Prezydentem Czcchos!awcji jest pisQrz i
myś'ę, że nes, prm..,ie czterdzie·
stomilionowy naród, stać no po·
wąinego prezydenta. Ja glosowałbym za Ryszardem
Bugajem, posłem OKP, świetn)'m eko.
nomistą. Tzw. cha ryzm o Wałęsy
mnie przeraia i nie mogę pojąć, jak nos; intelektualiści nie
wstydzą się klękać pzed taką
postacią.

Jest pan wiceprzewodniczą
cym ŚwiętOkrzyskiej Unii Socjaldemokratycznej, która nie bardzo
wiadomo gdzie działa ...
_ Wystqpiliśmy o lokal po byłej cenzurze. Poprzedni prezy·
dent miasto obiecał nom ten
łokal, ole nowy milczy. Nie mo
też
swojej
s:edziby Oddzi ał
ZLP. Nie mamy więc miejsca
no spotkania ze swoimi sympatykami, dyskusje, dyżury. Załat·
wiam co mogę w moim mieszkan iu p rzy ul. Chęcińskiej 4/95,
tel. 66·29-41. W takich warunkach prow<ldz'my
działainość
pol ityczną w mieście oponowanym przez prowicę.
Ro%mawial T. W.

- Do "Iskry" przys7.edłcm
z Trzu 'kawicy w 1987 r. Tam
zcstawilel!1 koledl.e - orkiestrQ. Tu zaś nie było instrumentów, muzyków. Praktycznie nie było nic.
N'ljpierw
starałen} się zdobyć
instrumen.ty.:
z Zabrza, Kr~kowa .
z Kielc. I w korleu je jakoś
zorgan izo·""ałem.
Pierwszy
nasz występ
to :<kademia
pierwszomajowa i koncert'w
muszli koncertowej.
W h'm
czasie bylo nas 25 n1'.lzykÓ\v ...

*

...
Zaczynamy, ieby tylko

~. ...

*

wy jazdach zagranicz:1ych.

-

\Vszys~ko grało_

http://sbc.wbp.kielce.pl

*

W czerwcu 1937 r. obchodz:li lO-lecie istnienia. Z tej
okazji odbył s:Q w filharmonii piękny koncert. Wyst~p]o
wtedy 60 muzyków. W repertuarze
mieli utwory Chopina, L:szta, Moniuszki, Schuberta... Po koncerc:e w prasie kieleckiej i zakładowej ukazały się pozytywne
recenzje. W jednym z wywiadów
przeczytałem
o ówczesnych
planach, a mówiło się m.in.

__-.;.==:;::;:=========;;..:=:=;==aZl!l:~__...:lOI:=-_ _...=I o
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~eszczl' l.ilk~ Jat temu prawie w każdym kieleckim zakła
d ZIe b~ła .,orklestra dę~a." NaJbard:t.iej ~nane, to li KZWM.
..~emaru , ..~rzus~aWley...
Obecnie pozostały tylko dwie:
oJ'1uesłra koleJOwa 1 zakł~dow" crk.ies tra w Ft..T ..Iskra.....

mlodqej Ag eszki
Kowalczyk (uczennicy szkoły podstawowej), Elżbiety Gil Elż
biety
R)'bkowskiej i j"zefa
Kn.ysłka.

W swoim repertuarze mają
pO:1ad
300 utworów.
Stalewspolpracują
ze wszystkimiorkiestrami w Kielcach glówn.ie z ork;estrą wojsko~ą. W
ciasnawym pomieszczeniu na
ścianach wiszą licz''1e d;plomy i podziGkowania. Bardzo
chwalą sob:e naczelnego
dyrektora, mgr. inż.l\iieczyslawa
Chyba, bezpośredniego opiekuna _ dyrektora ds. pracowniczych mgr. Józefa :S:uciarę
oraz kierownika Z akładowe 
go D.omu Kultury - Jarosława
Kulpińskiego. Do koń
ca tego roku 45 muzyków ma
zapewniony byt. W najbliższym
~zasie mają
obsłużyć kilka
lmprez miejskich i zakladowych_ Czekają ich nagrania
w Polskim Radiu.
Co więc powodUje, że odczuwają nIepokój o swój los?
Otóż sytuacja w kraju 'zmie~
nia się z dnia na dzień. I po
prostu
obawiają
się o los
.,Iskry". Bodajże - Stanisław
Dynus, który już przepracował
35 lat, powiedział: - Teraz
m~ być prywatyzacja.
Weź
n;le nas pewnie jakiś prywa~larz i co wtedy? Jego będzie
:nteresowała
tylko produkcja
l zy,ki. Po co mu rPuzycy?
Osobiście uważam
że tako
orki.estra mogłaby siużyć
i
prywaCiarzowi za żywą reklamę zakladu. ale ze zdaniem
reportera w końcu nikt nie musi. się liczyć. Myślę, że tą ork:estrą powinni
się za:ntereso\..-ać ojcow;e m :asta. Przec i eż
jest to wizytówka K :elc.
Poza tym. Ki elce powinny poczuwać s:ę do odpowied2:.aln aści za istn:enie
tej orkiestry: w szak ~rali i grają na
kazde Z3'volanie.
NI} W.GC kto przy;;awic tych
muzykó'p?
ANDRZEJ PISKULAf

TE
Japoński premier Va$UhłrO Nakosone wywołał przed loty skandal
zarzuc<Jjąc Ameryka~om,
i~
jako ~poleczeńs~o ~ i elor~sowe są
gorsi od Japończykow, w zyta ch ktorych plyme "Idealllłe czysta

krew".
Pomijaj ąc

ową

rasistowską

nietokto..... ną odzywkę p remiera
Nakasone, Japończycy 00 downa ~nteresują s ię lJ\Niązkiem mię
dzy grupą- krwi o osobowoś
cią cz/.owieko, temperamentem,
-długości q życio, podatnośc ią na
choroby, inteligen<:ją itp. I tok
np. według Takel Furukawy, autora dzielo "Grupy krwi i temperament", najpracowitsi są poI$ia.docze grupy A. Ludzie z grupą O sprawdzają się świetnie
jako szefowie, a kobiety z grupą B mają skłonności do nad miern·ie swoboónych obyczajów.

Posiadaczy grupy B charakteryzuje wrażliwość, czułóść, nierzadko maskowana szorstkością.
Na ogół sp~kojni, potrafią wybuchać,
szczególnie w miłości.
Bywają częściej nii inni chorobliwie zazdrośni. Sprawdzają się
w zawodach wymagających pawności siebie. Są ambitni i wymagający.

Z kolei ludzie z rzadko spoAB należą do ga-

tykaną grupą

tunku milczków, są skryci, niesklonni do zwierzeń.
Cechuje
ich zmienność sądów i uJl"odo-

bań,

ale pozbawieni egoizmu
potrafiq uszczęśl iwić partnera.
Osobnicy z grupą O to prze·
de wSlystkim energia, ruchliwość
i silna wolo, a
jednocześnie
pomysłowość, spryt i umiejętność
nawiąlywania- kontaktów z oto·
czeniem, zdolności
kierowania
zespolami. Cechują ich okresowe spadki nastrojów, kiedy zamykają się w sobie, aby potem
dzialać ze zdwojonq energią.
G rupę krwi mamy takq samq
prz€z cale życie. Nie może jej
zmienić nawet całkowito tron sfuzjo. Po prostu
przelaczona
kreN musi b yć indentyczn a
z
genetycznym dziedzictwem A, B,
AB, O
czynnik iem Rh plus lub
mfnus.

Ze słońcem

romansujmy rozsqdnie
Słońce

jest dobre dla c i . ·1 duszy. Poprawia samopoczucie
wzmacnia system immunologiczny. Nasze ciało potrzebuje
słońca, które przyczynia sIę d~ wytwarzania przez organizm
witaminy D - tak koniecznej dla systemu kostnego. Romansujmy ze słońcem. ale rozsądnie. Moze to być miłość na cale
życie. By zanurzyć się w niej bez strachu o przykre konsekwencje, należy przestrzegać kilku reguł, z którymi warto się
zapoznać.

\

Do uznania wplywu krwi no
f ycie i zdrowie człowieka skła
niają s ię od niedawna także
uczen i
europejscy.
Zdon 'em
prof. Gerharda Jorgensena z
Getyngi grupa A sprzyja podatności !la zawał, arteriosklerozę,
reumatyzm,
kamicę
żółciową,
nerkowq, cukrzycę, różne postacie nowotworów. Osobn icy
z
grupą O są z<IŚ nie tylko zdrowsi fizycroie, ale mocn iejsi psychicznie niż mni, rzadziej np.
za·podojq no choroby psych iczne. Za to A są .nteligenmiejsi.
Nojclęściej

spotykaną

•

chcemy szybko
owymarzony, zloty kolor skóry, musimy na trzy dni
przed pierwszą kąpielą
sło
neczną namaszczać skórę
kremem opalającym. W prywatnych drogeriach i na kramach
można znaleźć doskonale nadający się do tego celu specyfik
"Pre-tan". Zawarty w
nim
kwas aminowy. L-Tyrosin, powoduje wytwarzanie się melaniny. która nadaje skórze brą
zowy kolor i jednocześnie stanowi warstwę ochronną przeciw
szkodliwemu działaniu
promieni Słonecz nych.

grupą

• Co najmniej na 20 minut
przed
wysŁawieniem się
na
działanie
słońca posmarujmy
dokład nie
nasze ci ało
kremem.

krwi jest A, potem O, następ
nie B, nojrzoduą AB. Tyle że
w odróżnieniu od Japończyków,
Europejczycy rzadko znają grupę swoj~j krwi, ktorą to vliedzę
gorąco
popularyzujq Francuzi,
tok ze wlględu na jej przydatnoś ć w odczytywaniu cech charak~eru, jo i w ~yluocjach wy·
pod ~'W drogowych, katastrof,
kiedf szybkie z. ałezienie dawcy
krwi może uratować źycie.

• :\1ię<lzy godzinami - jedei czternastą - należy unikać wysta wiania się na Prażące słońce. Można się wprawdzie bardzo szybko opalić. a nawet ..oparzyć. ate · przy okazji
narazle na dZIałanie rakotwórczych promieni UVB.
nastą

• illic;sca na ciele z widocznym.i p?pękanymi naczynkami
krwlOnosnymi
chronić
przed
słońcem. W przypadku wysychania śluzówki ocznej lub swę
dzenia. oczu najlclliej przel'wać
opalanIe na jeden dzieil!

I wl:tśnie francuski psycholog
Jel]n B'JIptisł~ Deloco!Jr jest a u·
torem c:'oroktery:; yk osobrwości
ludzi z poszczegó''i:,mi gru-pe!mi
kmi.

A są p rocow'tc, p Inc, sum iennie wykonuj,,! obow iqzk:. Ootrzym Uojq slowa i obietnic. Szczere i ot".'arte są w'erne w przyjaźni i milo';ci.

• Nie opalajmy się, leżąc
plackiem na jednym miejscu!
Ruch na słońcu przyczynia się
do dotlenienia skóry, ktara wvdziela
więcej pIgmentu decvdUjaccgo o naszym sukcesie -w
romansie ze słońcem. Z ruchem
nie należy j~dnak przcsadzać!
W tenisa lepiej grać przed wieczorl?m. Na plaży
wsltazany

Otóż o50bf z grupą

•

K~vq

masz

grupę

krwnr

l

jest krótki mecz siatkówki
spOkojny spacer.

• Pijmy dużo wody mineralnej lub herbaty, aby wyrówstraty powstałe w organiż
mie l1a skutek przegrzania.

nać

• Spożywajmy więcej solonych
potraw niż normalnie Bardzo
dobra jest
sałatka z cytryny
przypru zonej
solą.
Efekty
opalania wzmacnia znakomicie
marchewka spożywana na surowo. sprawując
jednocześnie
funkcje ochronne przed oparzeniami.
• Do kapieli słonecznej ciało
kremem
prze-

należy natrzeć
tłu~zczającyf!'l

• Nie
zapomnijmy o uzupełnieniu
pozi mu selenu w
organi'zmie oraz o witaminach
A . C i E. które chroni:l skórę
przed
W3 elkimi szkodliwvmi
skutk1mi romansu ze słońcem.

re ra y
Bywah bardZl) ni r .> . :lc'!:"e
twa
kŁó"ych
dzieci
ni<! <:hca polk!lać za zadni?
ska "b.l.
Jest
r.a to rada'
na leży kubki smakowe
zamrozi ć odrohina lodu z 10dów'd .
Lód dzicck'J
powinl:lo_ prz('trzymać w PU 'i
przez
1-2
Sł'.'kUO{ly; w.pIu':. Po tym zabie~u k3Zde lek3rstwo przejdzie p~z"?z
g3!'ulo jak woda
I~ka r

~/\

GOR .\CO LEPIEJ

chi b kroi
si-:
gd:, ui.ywanty no±~
o dohrze D dg"zanym ostrzu'
Swie:iy

Odchudzające się

.
zImne

r'Jobić I;onW'iłockie,. Spójrz-

Nie, nie bcd!i<'my

kt'r(!T:cj' dr
mf.l 110 se.kc z p 1łJ.. u w · 7e-"ia

od":yw~"i(l.

wspóllyc;u

0be,i:( się
·.:klltal~e,o -

be~

dla
tlllkCl U f/C!. ale
11'1
wyd jc s,C wprosi
nienormul"e. A przecic.:! ksil:ia
zu/(on,, ' .:1I i z.akonnrcC!
ślOIb'lj<{
czy to' ć.
BJjwajll
także
co
PI'''!! a TZ 11;0 tzw. oj"le m-alżeń twa, dobrowo1111e ska'!!liq.~e
.ie /Ul ,}TaJ; tli póliyda . In na
,pr(łWIl,
du':o
czękiC!j
'O')
pr stu je1.'! !I ze ~IT01! 111-' do.Ć
pclrtn/!'l'a. Jzmu '.p cL"Clmą no{J' . jej CJii.rlz!h. Olla je ; t ~a
z w!e!~~1'łł hrzuU~ftl, 011 ch m. Ol!a tyi< z lłim 25 lal. (lIC
f~i.~ lt>l , co fil orq,zm.
CZIJ od?IłWi 'llIie TIUl!;! t
1)m~? Ja·" ::aw :!e mJź , c,"-oć
sprawy sel>m wiążą si~
j,lo
s ''';e ze S" ratt'anl.! em.oc l fła :r!!Jmi, :"::'=UCtOwym: ...
_
Co I'rawJtI b.lllal'
n'l' "1wiel!1 J!;e
ł wiecie -

=c

oo ...

W'J ~ :' ~ " t"!U!l'IJe~f! oo~ytl.·;all lil
~l"tł, ja': dotąd. nii? byh
tli ~,..."
'ł! .=u"! d-:ił UJtIftdtHf'O .. '!
llQ

Jcśli

siągnąć

tu:"

dr prn '.' "(Ilotnego d.!ł.;J: n'a fU''łr-

panienki ,nogą stać się calkieln
Czy Ol1a je kopll. tę?

lIki '!JJy-::h polno? n.! IIIJ
nup"iwieduie ~l?ci i
jakC'ści:
!J:.iI~a. tlu3Zcze (NNKT IIE7.Gr; .H; NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE - czyI, uprl>'HCZa i1C oleie TQ 'li'l. ' ICI,
w i le17' i l!a E, 1ł iekt<ire Wił",,· ''''/
"!<.I1I6k'

weg , do erel,"H, m~nlj "~'1ych
ni.er·.1Z _hc:ei. Mole wrócić do
n rmy, ady b~d:::!c iię prcl't'dle>WG odŹI/'.L'HlI .

SEKS 1 K ,1PUST . Smieszfle?
A ,C!iiUk' W króciul·lcim art yktllf:'~:

"ce da

się uC::.ci~UIC opi-

Jak jeść, żeby móc?
Z lJrllp

i nf.~?.:·łóre nl.iI'TUt'!h.-

nlf.!1.ły J'l~ 1N c'!lI .:",n::'. A p r 11/1..]-0 oJ-powle2'l ia lic~{}l k«lord.

Odchu..:1, "J.1!:e się nani;:,,·,.' }4ld"'ace pr:ez dłidS!;, C?H m niej
I • •,1<1:" lr.9Q 1;3 lori i m gf! sla':
;.; C!ln.ie~ł

• tim 1łe"

~1e!C?V!110

lJf;II{'l wi.e1e alkoh'l'u , ztry7:'e
",'h laril1 A'I:'lhol do 'crrc-a lWI
dQ;J 1'{11t1r;;. -are nP'I-'lyc11". lu!!
:; nie:~'!ych d il - TO- 'ia sT:hrit)i1~(hr. eti:',lU """!!JCh
f'f".,1:",.c~fłi~
tlll~j a'!; Jw! ':
je
:!. ;J1"J!"Il'1
"i>? r>d('!U!"ając g/ł.]u JC!;; tp.:
nl~!1..~1..1:~y dl' tL' lJ6' :1<';"
rłotc;~

łać Ż!go, co trzeba (zain.teresoll.'an! "'!łfujiq t!) w 1n ':"': e~;
Icsia.!ce
p.' ... l ENU S l ATLETA·'. k t 'rlł
slro1!'dalicz'l!-ie długo dru.:wjq Wy-

dawnictwa
I 'r,

U"t;C

A/fa).

c1!1tJ;~.J;~

Zatrzymajmy

p"'y ... k.a;H'-

c;e. Wn?Jstl:ie kapustne - ;edne '!lr.!ej. dTl!qie ..v".:cej - d!iah,iq wolotwórc:o . Po PT()S"1
l'.'lllią jad. f.:tó"Y ;., t l;""'",,·!'lY
0./" t!· TC:t/>Cl/.
TYROKSYNA - hormon tllr: 'r(· tl'I/, kontro/uie s:ybkość
kn·1~ J rell';;':ji, ;fJIJ~o. się ID !'!l'!!!'1' org" .. j?;fP.ie cdIJywa. O~~-

http://sbc.wbp.kielce.pl

by które .yntetyzują zby( malo tego' hormonu, tracą zainteresowanie seksem. Taok więc
wszy tkie warzywa z rodziny
kapustnych, a ponadto
także
mąk;} sojowa i oTzeszki ziemne
zC!wiC'!Ta;ą mniej lub więcej .ub,tane i, która łącz" .ię z jodem
t ni~ d puszcza do 1C110 przy.wtJ;elli a przez tarc'!!Jce. A pon!ld:o u laśnie te TlroduJ:t', zwięk
sza ią zapotnebo wa Iti/! 11« jod.
Jp:'!nl!m 11(}we7Pl S4 antya/rool'zjakami.
W tl"Jatku je'll "Tganizmowi
{mi!.; I'lb ma nieci bó· witam'ny
E. to , U'! z!JCa zm7ll"1sza prZlIswo;c..'!Ie jodu lv 5 proc. "0"matnegc poziomu. Alt jC!'1/ prz~'
dlui.;;-~ CZUl ma ~i?1 witamiay za
ll'ic:e to tarczyca przys!paja I.
razl/ lLięce; jodu niż nnrm.lt.f! ,c.
To l"HIJ tk~ Tazem Je-st bilr ):0
,komplikowane. !'!;e,/!,'Iej war-

"I,C praktycrną 'adę :
! .;;
'1": C'll na tle
r"do<zy n'1.oścł tarczycy to-

tJ

masz kZcp!)l'j :

ne 'ekan nIe ll·sl.a:/! Il!aczej ".1 tli i się po/JieTajl\C d~ie' nie 3lHJ
J m wit. E. 4 ma jodu (np. sJI
jod(lłl'on/ł), pT1ejdi na tl.'1I30);0-bial'<owq dietę oraz nie żaluj 50bi! źródel wit. C ł Ż (J"'uPY B
(oml'('(' lIJar!vwa i dr{):!d! ). A
p"em na·p ; ~ do !!OS , jak eJ 110-

s:'t:'!
IRENA GUMOWSKA

łat'NiC'j .

J . K PK 50W (:
T€KSA !

Teksas po wypraniu

i

przeschnięciu nate7.,Y
wło
żył: do \lla tikowego worka ,
potrzym ~ ~odzmę w lodówce.
Prasuje się oote t b.
łatwo

IlV,CEPTI\ "fA PI~KNł,l;
ItĘ<:'E

S!Jch • zacwrwien;o-na hlh
nawet popękana skóra
na
dloniacb to bardzo pr2:ykra
dolegliwo,a Częs to nie pomagają najbardziej w _Jtnyś!ne
kremy. gliceryny .i inne
szerokQ
rek'an-owaDe
soecvIiki c~raz
droź.Sf:
A prz",cież; lel!:at';;two. i to
radykalne. znajduje i;:
w
lasięgu tych bicdn:,ch hnvdkich rak. Wvst rezv codziC{'na.
wiecz· ma k·. ;el dło
ni w roztworze
śwież dCl
mleka i c1:y,itego spi!·}'tu~u vproporcji 1:1. Już po tygo niu 'l.a~t pi cudowna z!1.iaTI3 na ICDsze. S fl1e si<: z 2:;wi ie
jak] hf .. b i miekk~
~dzi
• 61
nl V(3Sz)lch
dłoniach'

-----"- -

Listy z Senegalu (8)
Korespondencja

własna

wyspać, pooglądać telewizję, iść

Już od miesiąca miaszkomy w domku na ploiy. Do snu usypia
nos szum morza, którego brzeg znajduje się o jakieś 50 milHów
od naszych frontowych drz'.'1i. Zwykle no plaży nie ma pmwie ni·
kogo. Naszą jedyną sąsiadką jE'~t pewno Fronculka, której znudti!o
się cywilizacja. O jakieś 200 metrów od nas znajduie się mułowni.
c;;:o wioska. Jej mieszkońcV noleżą do plemienia Prael, ~pecjtllizu·
jącego się w hodi>wli byd!a, kóz i owiec. Cleociai mieszkają nad
somym brzeg!em morza, nigdy nie lowią ryb. Ryb!:!" I01Aoiący VI
tej okolicy to przewnżnie Wolofowie i przY!>ł'wajq do wioski na
okres polov.6w z najróżnic:szyc,", stron Se negalu. Plemio,io mo'ą
~cislą specjalizację i r:ie wchodzą sc.bie nawz,o.iem ~ k~m~etencje.
Inne zno\'lu p!emię, 0:010, ma monopol no lale ame wma palmo·
wego i wt!ób oleju palmowego.Jeszcze inne, laube, wJ:robia wszelIlicgo rodzaju wyroby z drewna.

Teraz wloinie trwa ~eLo,n polowów i p!cża kilko razy dziennie roi s i ę od ludzi. Sposób
polowów iest
t rochę niety-powy. Ogromno sieć prz\,\vlązono
jest z obu kOlków do ki.lkuset·
metlawych lin. Jeden kon ,ec li·
ny lostaje no brzegu. podczas
gdy sieć z drugim końcem ło00'#0,10 jest "0 łódź ;- wywożo 
na w morze. Po wyrzuceniu sieci łódź wraca z drugim końcem
Moy. No brzegu dwie kilkunastoosobowe drużyny stopnIOwo,
z ogromnym wysiłkiem, skandując 10 liderem zachęcające do
p rocy okrzyki. c:Qgną sieć do
brzegu. Gdy tylko sieć u,każe
się z wody rybacy energicllle
przystępu i ą _do iortowania 'e':cze żywych , skaczących rozpac zliwie ryb. Rzucają je bezlitośnie
no ki.lka
stosów w zoleżn<>ści
od gotunku i wielkości, Potem
łodują je w kosze i no furmonkę która odstaw; je do czekających już somocho<lów i dolej
<Ila rynki Dakaru i okolicznych
miastecze-k.
Po odejściu rybo,ków i gapiów
no plaży zostoje
maso drobnych ryb, których nikt nie chc!ol.
To jest mniej romantyczny os-

Ryby te zosmlecajQ plaże, wyraczej molo sympatycz·ny
su. Jeieli mamy zapotrzebowanie no C)'wilizocję, jedziemy do
znajomych, gdzie możemy
się

dając

, no bosen, albo do kino i zlobić
zakupy w świetnie zeop:Jo!r-zonym
sk,lepie osiedlcwym.
Przez ostatni mies i ąc szczególn 'e ceniliśmy sob ie
możliwość
relaksu, jakiego mcgliśmy zoż-,ć
w:eczorem w naszej pustelni.
Dnie upływoly nam w takim
rvveste·s ;e, że cisza i spokÓj no-

Senegalu jednak wiafa w marabutów jest o wiele mocniejsza nii. wiara w noukę i cały
naród aCl.ekiwał z napięciem
p rzy odbiornikach radiowych no
decyzję, czy mają ka,rup;ć bara.na w poniedziałek, wtorek cą ,

dwóch

preLen- I
toweł się inaczej, bo bractwo
T;djGni w'1zna<::zy!o T{)baski na
wtorek. a broch'llo Mcu,'dcw no

dodatkowo 2 procoIIJ'1ików. $esunek pra,odaw<:a - p'ocowllik.

środę.
Choc 'aż dzień po Tobaski nie
jest oficjo~nie wo:ny c.d procy,
by toby jednak zupełnym sza:eń
sl'."Jem spodziewać się, że ktoś

bractw

muzu!mańsk,eh

jed'lego dn:o zarźn'e
barana,
O'prawi go, pójdzie na modły,
odwiedzi roozinę, o następnego
dnia pó jdz:e do procy. Tak więc
świętowonie

pekt naszej s;edzrby 110 p io-ży.
zapach i sprzyja jąc rozpleniO,niu
' się much.
Drug im, molo przyviągającym
aspektem naszej chatki jest lo,
że
chcąc
nie chcąc , dzielimy
ją z całą ch.marą myszy. ZastaW,Oją one swoje ślady we wszystkich zakamarkach i zżerają
wszystko, co
się
zostawi no
zewnątrz. Niestety, tylko trzy, j~k
dotąd skusiły s'ę na truciznę,
k.tórą porozkłodal i śmy po wszystkich kQtach.
drobne
. Ale są - to wszystko
niedogodoflości
w porów,laniu
z pozytywami: sWleze morskie
powietrze, chłodne. orzeźwiają
ce w; eC1.ary, nadmorskie spacery i możli,'!ość zupełnego relak-

Każdy

p rze'pla'Cowany z nimi
dz,ee'l IJŚ.wiadamiol n04Tl coraz
bardziej
przepasc
istniejącą
między mcnlo:naścią zachodnioeuropc:jską i senega!ską, coociai, niestety,
,,,alozłaby
się
wiele
podo·b·el1stw z naszym,
rodzimym podejśc,em do procy
i slare powiedzeniE! - "czy się
stoi, czy s:ę leży ... " bord-zo do
nich pasowo !o.
Doszl'śmy do wniosku, że iedynym sp'osobem no zmusze nie
ich do wysiłku jest p:lnowonie,
wtedy nie bylo szansy no wypuszen ie więcej niż czterech godzin procy dziennie.
W ostatnim tygo,dniu konlt aklu wypaoalo święto muzułmań
skie, tzw. Taboski, kiedy każdy
wierny ma obowiązek kupić i
Z<lrinąć barona. Problem z ly'l1
świętem iest toki, że do oslo tnieoo momentu nikt n'e wie, w
jaki dzień się ono
odbędz ie.
Przywódcy muzułmcńscy uzurpuią sob:e ca!kcNite prawo wyznaczen ia iego daty, mimo ż=
w Koranie stoi je!, byk, że mo
s ' ę ono odbyć no 10 dni po
nov'u Ks:ężyco i każdy po;lcdniejs7Y as"onom m6głb v im powiedzieć kiedy to nastąpi.
VI

W SOO-Iecie

rozciągnęło

~;ę

zgrabnie do daoty końca kontraktu ...
Ww'osce lfV'/a tera,z nojgorętHY okres prac polowych. W
Europie
omacza'loby lo proce
od świtu do nocy. tll'toj chlopi
wyruszajq w pole około godz.
e i wracoją koło 12. Zjadają
obiad i odbywają sjestę, która
trwa do 3 lub 4. Niektórzy idą
w pole również po po/udn iu i
wtedy wracają
koło 7. Proce
przyg0'towawcze,
jak
twierdzi
Jol-." kt6ry pomagał kilku rolsą
stosunkowo lekkie.
nikom.
Gleba jest bardzo piaszczysta.
Przygotowa,nie pod uprawę po·
lega na wygrob;e'liu chwastów
i spale'liu ich. Mimo to wszyscy
narzeka!,:, że są bardzo zmę
czeni ...
To tyle nowGści. Nasz pobyt
powoli, niestety, dobiega końca
i trzeba będzie się włączyć w
szybkie tempo iycia
europ(':jskiego. Plonujemy powrót na
wrzesień, ale nie w'emy dok/ad·
nie k;ed'l .. .
I\Nf",,\ SURA McCWJTOCJ{

Wspólnoto Europejsko
bez kontroli celnej
E\VG zalili c::,za zn' , ~ć
formalności
celne i
kO;'Jtrolę bagaży pasaŻ3rów pod:,óżuh .:: ych
samolotami b :1 dź
statkami między krajami Wspólnoty Europ?jskiej.
Zachowar.a
ma być kontrola
bagaży
w
p zypadku pasażerów
samolotów b~dż statków, którzy kOll-

Repliki karaweli
Kolum)la

NUMER 150

LU STRONA 6-7

Na zdjęciu: taki płetwonu
rek z "lego" wygląda jak
praWdziwy.
CAl' -

K.

~wjrlf'Fski

Hisz.pania przygotowała repliki trzech statków, którym:
posługiwał się Krzysztof Kolumb w pierw-zej wypra,w:e
do Ameryki. Karawele: .. San~
ta l\<Iaria" "Nina" i "Pinta"
zostały
wykonane z drewna,
ale wyposażono je w nowocze<ne urządzen :a nawiga<:yjne. Statki opuściły s.tocznię i
z.gromadziły się w pc'l'cie Hu·
elva w południo\vo-zachodniej
części Hiszpanii.
Przed kilkoma dniami śred
niowieczne karawele z miejscowości Palos de la Frontiera skąd 3 sierpnia 1492 roku
Krzysztof Kolumb wyruszył w
podróż za ocean,
rozpoczęły
żeglarskie tournee po Atlantyku i Mo,nu Sródziemnym u
wybrzeży Hisz.panii. Rejs po!..rwa do listopa<ia.
W przyszłym raku ,.Santa
:Maria", "Nina" i "Pinta" popłyną do 9 par19tw
europejskich, by na t~pnle po\\~6rzyć
tra~ę Kolumba i wziać udz;';}ł
w uroczystościach -500-1ecia
odkrycia Ameryki. które 00będq się w 1~~2 roku.

"Dzisiaj pokażemy ci żywą
bugin i ę Kumari powiedzieli
mi przyja.ciele, którzy towarzyszyli mi w podróży po Nepa.lu. - Zapamiętaj tylko, że kategorycznie z-abrania się ją fotograJować".

~~_

..

~.

Dwa b1rdy

sularnego i\mh:lSa.dy R.P w Kolcn:i. D:J 17 lipca \ ydano w Kolonii obywatelem RFN 611 tys. wiz, aź .0 63 prcc. wi<;cd niż
w taliim samym ol,rcsie reku ubiegł - go.

Leona i Rced 5.1.1,j e.gJO~o~. q ścieżką, ja z biJbc,ą sta/zm na v; iJ,~n.cJ~,e. Vi prawym rt,.\u !\cEod trzy,nal butelkę w .. ,sl.y, no kWylll

Z jfrdnej s.trony C~esLy nas
mówi rad,.~a Przybyszewle.cz jedn~z,eśnie zaczynamy się poważnie
marlw'ć.
czy w dz.iedz.:nie wiz.o.wej dolrzymamy korokou nieuchronnej
intenSyfikacji stooUJllków po,1;:ko-niemieckioCh. W naj.goIT>Zyrn r az,ie cwka się u nas na wizę 12
dini, a w nO=la1.nym czasie pozatUd'ystycznym w)'ldajemy je w
ciągu' 3-4 d,ni. O ile· si.ę órientuję,
w amba.sa.dlzie RFN w
Wa.rsza.w.ie
przetz długi = s
tn.eba było roc-kać 6 tygoodn,i, a osŁa,t.nio ponoć znmiejSZOll() te.n okres do 3 .tygodmi.
Sż,ukamy jl1Ż sa.mi ela.s.tYCz,nycll
rozwiązań, wydając wizy roczne, półroczne. Be2lPłatne wizy
otorzymujq jadący w spra.wie
-

skoi -

roku

CAF

Order
dla ' Stanleya
, W Kpn ' ulłlde GeneraL'1ym "
w Now.ym Jorku (j'dbyla się uroczysta d ekó-rac ja Stanleya
Fryczyńskiego

K O'man do,rią

Orderu Zas>ługi RP.
S. FrycZYr1:;ki jest prezydent€m Fundacji Ios,tytutu Naukowego oraz sZDitala w Deborah.
Dzięki jego wy,iłkom w 0",:atnich latach ponad 250 pol<k;ch dz;eci poddanych w"ta 10 w szpitalu w Deborah
~ko;nplikowanym
opera.cjQm
~erca, niemożliwym
do przep:-ownd.zenia w Pol<ce. Operacje te zostaly sfi.namowane
przez DebOoT:lh Foundati{)n._ ~W
1988 roku zo<t3ł odznl1cZ'Jny
"O!'d.erem Uśm:echu".
S. Fryczyński od wielu lat
,'rpólpracuje
z
ośro'Clkami
lecz.niczymi w Pol<oCe. zwłasz
cza z Klin:ką Kard'ochirurgii
w Zabrzu. kierowaną p.r ze z
ooc. Zbigniewa Religę. W ra ma:h tej w"-pÓJp.racy Dcb'J rail
Fnund;:;tion prz!:'kaz.ała do kraju wie!e cen'lego ,przq!u me-

ud.zielała

wy·
szkoleniu
z PolEkL (siynauko'\ve itp.).

d-a,tne. m<J'cy

w

23' wyroki
ch:ńska

prasowych wyprzestrzeni
biewykonano w ChidNustu wyroków
iczni ob,erwa~ a;;: z.dania.
że
b,'ć mocno zul.!e ·"''y.:) z~·.;tkie

ny

małżonek

uśmiercił

swoją

ocicl ą~!1!lł

p 'J fi'-'JC,l

za \,,':c ,~zkq

pomocy graIlatu.
Tak wielką
zazdrość wzbudził w nim fakt uczestnictwa
żony
w
kOllkur~ie
tańca
lambada. Pra~a
brazylijska
poinformowała,
że morderca
przywiązał żonę do drzewa,
a następnie do jej ciała przy-

,.'( b ~m d"k<, nał aktu

bogini trwał tym razem niespeł
na trzy minuty i wszyscy na placu starali się odczytać wyraz jej
oczu.
Tubylcy wierzą, że los
tych, którzy spotykają się z Kumari, zależy od jej nastroju.
Zdarza się, że Kumari przyjmuje .. petentów"
siedząc na
tronie WYSłUChuje ich prośby.
Wyobrażam sobie, z ja,kim strachem stają oni przed boginią,

swoim glęookim
a niej. Powszechnie
wędr6·...-ka po
ies'l'IIlYnlb.)1izuje harmonię

żon~

przy

D,lber Skwer w tak zwan)H1
starym mieście, jednej z dz,ielnic stolicy Nepalu - Katmandu,
zabudowany jest
pałacykami
sprzed około 100 lat, z czasów
panowania dynastii Rana.
Zatrzymujemy się przed budynkiem ozdobionym wspaniałymi rzeżbami przedslawiaj ący..
mi bóstwa.
Głównego wejścia
"pilnują" dwa kolor<Jwo .pomajak śledzą każdy jej ruch oczu,
lowane lwy.
Ten budynek to wyraz twarzy i każdy jej gest
właśnie pałac bogini Kumari.
- większość z nich wierzy, że
Aby zobaczyć żywą boginię, od tego zależy ich 100. Jeśli Kunależy wejść
na wewnętrzny mari rozzłości się lub roześmie
dziedziniec. Zastałem tam tłum je zbyt głośno, petenta oczeludzi, głównie turystów. Patrzy- kują przykre niespodzianki
my na okna pałacu, w jednym może nawet i śmierć. Jeśli zaz nich - nikt nie wie w któ- placze i będzie wycierać łzy rym - p:lw!nna pojawić się nieszczęśnik może paść trupem
Kumari.
Wreszcie
wzrok nawet zaraz przed tronem (co
wszystkich na dziedz!ilCU za- prawda, jak mi powiedziano,
trzymuje się na jednym oknie nigdy się to jeszcze nie zdarzypierwszego pięt,ra. Pojawiła się ło).
w nim bogini. Na jej czole moi..
We w:,zE!Śniu każdego roku, w
na dosŁrzeć tikę. na głowie trzecim dniu święta Indra Dża
pyszną koronę ozdobioną drogotra, Kumari opuszcza sw6j pałac
cennynu kamieniami. Młodziut i niesiona jest w lektyce ulicaka twarz bogini pojawiła się i mi miasta. W tym dniu zjawia
znikła.
Rytuał objawienia się się u niej król Nepalu, aby za-

http://sbc.wbp.kielce.pl

AIDS

JnpOllS;'; ie
Mio!1i~,tersl WJ
Zdtuw:a i Opi<;,ki Spolecz.nej
!}oi-lfor i10v.'al'J, że w ch'.... ] i
O-:}eC'1 2j '!; kr"ju tym 285 o ~ 6\)
j_"t c:~c,ry(;jl na AiDS.
J J1l0cześaie zarcje,t:-c,w a'1 0 g' 6 no ,i-:ieli ~E'g o wiru a.
V nn'u j czar'NCC! na .. d Ż>.l m q
x~
w :eku" zach c,- :Y.vaio ko!e2'lych 21 o-50. Wśr5d now '"h ch"ry.:h
z 'd .. je ~;G
n owJ:,od>k, ktv:'e~o
ma ll{ a
była wra Lo:la w:ru>e: 1.
Zdaniem jap0ń. k:ch specjali ~ t'}.v. 85 chorych u::raz.i!o siG
w;rusem
AIDS w wyniku
tr::'l1ofuz.ji krwi,
a także na
<kulek p!,z,yjmowania lek6,1V'
PO'I zqdz<J.:1:,·ch na baz:e krw; .

I
ITl'a'la t. Z'1

SmlerCI

Rośnie zagrożenie

•

W Rio de Janeiro zazdros-

.

,

egzekucje
odnotowywane sq
przez
pras~.
Nie wyklucza
si~, że prawdziwe licz.by wynoszn t:-~iqce.
W Ct:inach egzekucje wy·
konywane
są
zaz.wyczaJ
strzałem w tył głowy, przy
cz.ym, jak informuje "Reuter",
redziny ~kazanych cz<:~to muSZ.l zapłacić za kule.

pOciągu ostatniego
w Chinach wykośmlei'ci
na 23 0l c;ksrość z nich 0wyroki śmierci za
kradzieże
i
osoby zostały
ha,ndel nar koty -

Ko'r'~ja

p<> drodze poza krajami EWG_
Zachowana ma być również
kontrola dyl:towana względami
bezpi~czeńsl wa.

. -..-

lV pełni su&> u tury.~lyc="go ob",,,,,i;zko-wa r~zm<;\'.a z rcdrą
ZBIG'NIEW~I PllZYBYSZEWSKIM, kicrownil;iem Wydziala Kon-

te -

w 1993 r.

czą podróż. badź za~rzym,Jja się

odkrycia Ameryki

I

gióv'/nych I

~zej p~oży dz!aloły no nas bardzo koją<:o. John, aby p, zyspieszyć zb;eran'e
danych,
które
szło raczej opornie,
zatrudnił

TO

IJE- ZCZE ZA DUZ
I BARIE

W Mecce Tobosk; obchodzone
bylo w pon:€dzia~ek . Senegal
na.tern;as! rOlIożył swoje ś,,,ięto
na dwa dni, przy eZ}n1 decyzje
p'~djęto w pon:edz!afek w' nocy. ,
Najw :donn:ej KsiE;:i.yc ogląda,ny'l
minare!óv"

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

I

śrcde:.

z

.-

ka czy plamki skórę, czarae 0czy i włosy, powinna być nieus~raszona, a jej horoskop
nie
może krzyżować bię z horasko, pem kró:a.
Kiedy dokonany zostanie wyb6r
zatw:crdzą go mnisi,
dziewcZYl1kę
przyprowadza się do
świątyni Jaledżu,
gdzie powinien "wstąpić" w nią duch bogini. Następnie upiększa się ją
i ubiera: na czoło nakłada się
jej tikę - trzecie magiczne oko,
na głowę drogocenną koronę, a
całość uzupełnia bo.gato zdobiony szlatrok. O świcie Kumari opuszcza św1ątynię i w uroczys ym orszaku udaje s;ę na swój
dwór.
Kumari przebywa w swoim
pałacu przeciętnie do 16 roku
życia, ponieważ uwaLa się, żc
w tym czasie duch bogini opuszcza już ciało dziewczynki.
Co dzieje się z ekS-boginiami?
Mówiąc krótko nic szczególnego, wracają one do swoich
domów, do zwyk/E'go życia. Mało która z byłych Kumari wychoozi p:>źniej za mąż, bowiem
przyw y ka jąc do tego, że spełnia
się wszystkie
ich kaprysy i
zachcianki, barnw trudno adaptują się w nowych warun.kach
i nowym zwykłym, oon.ażonym
z boskości Żydil.
i

ALEKS.'\SDR

MAł{AROW

pwrtner2twa m;z.~..t. ~zied
mło<iz.!eż, a także
c,i, ktć.rzy
mają zarezerwowane w PoJsce
świad'czenia hotelowe. korzvstają

z 75-procentowej zniżki. -Najna począt.k.u pI'zyszłego
ra.k.u zacznie pehną parą pracować konsulat
w Hambwrgu,
lecz nawet jeśli dodać do tego
trzy konsulaty w NRD i misję wojskową w Berlinie Zaehodn.im, nie jesteśmy w stan,ie prz..cować dziesięć razy wyd:ljniej. a W pd'zyszłym
rClku
uda się do Polski za,pew.ne
jesz.cze więcej lltldz.i niż w tym.
Perypetie wi00we pS'J'ją k1rew
szczegóLnie ha.ndlowoorn,
kstórych interesy wymagają nieraz natychmiastciW€gO wyjazdu
do Po~ki.
.:. W~rzy, za.nim jcsuu w
później

ohowią~ck

zniesiono

ogóle

wi-

zowy, wprowadzili m.in. dla
ludzi interesu ('a lkowile zwolohowiązku

nienie

wizow~go...

- Właśnie.. Za d,!lŻO u nas
jes:v::ze w sto'Sunka.C'h z RFN
b:l,rier grdnkznych, a za ma. lo prz.ej.ść g,ra.nicznyeh. CzechooJowa"y mają na malej granicy z l:3a,wal'!ą ty:::h przejść
więc-ej niż Po-lska na całej dłu
gości gran;cy
z NRD, któ.:-a
'W.lei; będzie- gra.nicą
mie.cką·

o~ólnOt.,:e

.:. Czesi jada do RJ.<'N bez
wi~ a Węgrzy- nawet tylko z
do \'odem osobistym. Kiedy kolej na Polskę?
dz.)

Nasi

nie barSZUKal1Ja daJw tym właś
nie kicr.1.1,ku_ Ar g u.r::cnt stale
len sam: Pobry bx!'l pr.1COwać l!a ~za.rilO. Je~t
Co"
dla
partnea'Z)'

palą si"
do
szych roz\\';ązall

(unie nieprz(:k(/!1Y\JJaj~cy, bo ci,
kI"> Y ch_q r d:2zyw,{;c:e

IX"-

cow__ ć n.1 C2ama j g 0;:. o 'I",-i~~ postar<l li. Dla
~.k :<: h
j:.:dt.i
ou0wi 1zck
ą

t '\ :ZO'\Yy

p~z<:~zked4,

",·c je t ża j-

na.t :llLst

." '('jedne go p a~e . C~d,F ;;O t ~:;biQ
z,,:echQca do p '~(;1I) ,'lE. ' a bar ier \" ..zow y...:h.

Odnuszr:: \v ...·aź-en..:e , ż..~ w c~ó
le ciemon.izll,je się h ..: a j prcl?ę
Polaków na c-ilirno, bo te' co
tu;!e~s.zy

traci.

f ~~.k ~s

jest

z

tego

tytułu

w

'W} 1r.;araC'h
p:ezakd·.vi~
lMromną

n;~ż,ych
cząstką dochoo~l. ld.)l'ego
zbaw;a.ją U:zad F;.!1ansowy

p.oSl-

mi Niemcy. Polak pracuje tj'lko sezonowo i na obrzeżach
bo-ga.ctwa RFN i rzadko wypieTa z rynku pracy Niemców,
bo ci nie chcą tych prac wykonywać.

Doszło

przecież

juoż

do tego, że Polakom wydaje
lokalne zezwoknia na pracę np.
prz.y w:nobl'an,u czy
zbion.e tru kawek. Daje przi?cici; do my~lcnia i wSD;era polskie rozumowanie takt , że 1
sierpnia
taki autory1et
jak
prezes
CentraL,ego Zwia1Jku
Przeds.:ębiorstw
B udow la n .... ch
w RFN Fritz Eichbauer wT~Cz
opow;ed-z.iał się za zniesIeniem
p;:zc!- RFN restrykcji zat.rudn:e!110wycJl i zaa!1galowa!1iem
dla polr"Leb bu-d-:>wlli!)ych RFN
10-20 tys. prarownik6w z Europy WSChodniej.
się

Zginęło
•

j

7 tys.- plng\VlnOW
W momencie, gd:i prz;:':btawiciele
:VIinisterstwa
O~hrouy
·rodov.·iska Tasmanii (stan Au_
stralii) przybyli na okoHczl1ą
wysepkę
Mat'ąuarie,
zobaezy1i
widok jak z Apokalipsy.
Na
wybrzeżu
leżało
ok. 7 tys.
matrwych pingwinów, gió·Ji!1i
młodYCh.

N'e udało sil! ustalić p:-z.yc-zyny ;ch masowel?Q 7-1!"Onu.

WISIOla mOla rOlonrelana mCJ'tl.o. Miaio 110 sob:e jcnnan;cbie-kq
suknię ślubną. Babcia powiedziola:
•
Mam nadzieję, że Leona nie popelniło błędu ... Biedne dZiecko!
.Ja by~em prze,konony. że moja motka pOopellllła
ylupi b,qd.
Między I.nnym, ~/atego, że Reed powiedzial matce. IŻ bab<:ię tue.
ba będ!,e oddac do domu starców.
- Wiem, że chcesz jak no/lepiej dla Hes:er - uslyszałem glos
matki, kiedy Siedzieli któregoś wieczora no werandzie - ale dom
starców naprawdę nie jest konieczny.
.. Babcia Hes.ter jest matką mego ojca. Kiedy umaJ/, sprowadziI,s,my Się .w/osnie, do b~bki Hes,tcr. Leona procowola, babcia zaj.
"!0w,oła ~,ę domem. W,eczoraml Leona bawiła się i zachowywala
Się lak. Siedemnastolatko, a nie jak matka czternastoletniego syno.
Bab~,a byla b~JT?zlej moją matką niż Leona. Nie miala już
tyle s:l co daw/1/eJ; Reed zau.vażyl to i pO'Niedział:
Ta stara to niedorajda k9c11anie.
Ale za to ma głowę na korku - zachichotoia Leona.
I ~o był? prawda. Kochałem Leonę, ale raczej jak Siostrę, i /0
"!łodslą s,ostrę. Bez bab<:i natomiast nie wyobrażałem sob,e iy~Ia. Reeda nie z?osilem: bo robił z Leany idiotkę. Ponadto było
JeSZC:le sprawo d,amentow. Stale przebąkiwało się, że babcia mo
f1<!zfeś 5~hcv"one diame~ty, które padarcywal jej kiedyś jej bogaty
oJ<:,ec. Kiedy zapytalem Ją, odporła:
.- Steve, takie his10ryjki można opowiadać w długie z,mo-.ve
w,ecz?"y. MOJm je-dY'lym majątkiem jest ten dom. kowalek ziem;
i mOJa rento. A kiedy mnie już nie będzie, wszystko to będzie
należala do cic..·bie ...
W dniu, w którym Reed uslyszal o diamentach babCI, zaproponował Leonie malże,J,two. WJcrótce potem Leona, niceo h,s,te.
rycznie zachichatala :
. - .Kiedy. Hester umrze, bę~ę bogolą kobic1ą. Sprzedam też jej
Zlem'ę, ktara tu, Aad portem, Jest w cenie.
Dlatego lAlaśnie babcia napIsala w testamencie, że ja dzicdzi.
czę wszystko. Staliśmy wie:c no werandzie i przyg!ądaliśmy się
młodej parze, Babcia powiedziała:
- Nie przejmuj się chiopCJe, jestem za/lIsze przy lobie. A my
je-s'leśmy długlYNJeczną rodz;nq ...
Leona w'siala no ram ieniu Reeda i patrzyła uNaźnie no jego
szczurzą twarz. On zoś podziVtiol dom, ogród I ogromny kowal
ziemi 10 domem. Miałem straszliwe przeczucie, że baocio jel!
bliżej domu starców, /IIi jej S,ę zdoje.
- Jestem taka szczQśli'"a, Stcve - powiedziala Leona.
Babcia ucalo.vala ich cboje:
- Wszystk,ega najlcps~ega - powiodzialo. - Leono, e ..'ira znij
f'! ;eco, o ja przmo:uję ko/o cje:.
- N ic, c h cę ci pom6c - odparło Lco!'ła. - Czuję się w:pcy, iak.
Podczas k:edy WrG! z Lconą pomaga/on babCI, RcC'd loz[j 'q c'Gi
Ę ; ę po dor.;u.
- Leono - kr~'i/( '1 ąl z góry - chodź tu na cllI·.i!q!
Poszedłem ró! micź. Re ty) ws!-.a:Y \'o'ał na wannQ IV stare j łazienc e.
SIorsza pOIli nodojc 5;e: nie da domu starców, le<:z do ś m (' .
ciorni. Zob;JCZ tylko - tu wskazał na plik gaz2t leiących VI wonn,e.
. E!abc~a moczy tak ie pokiety gazet, ~tóre po wysc'1/l1C;ciu pa'ą ~ , <;
Jak naltNards.ze drz=;·[o. Leona wyjośnila mu ta, ole RC'C'd wyciągnął jeszcze jakąś ~zuf:adę. V"źolo w niej wiele pi'Julek, ~toly
buteleczki.
- To jss.t n:ebezp'ccme - powiedział Rced. - Ta ~taro ro /)ic_
ta może zaiyć jakieś nieodpO'.vicdnie le.'<arsINa ...
mor,,'/ilem
! ;ę
Zszedle,m na dół. Nie<nawidziłem Reeda
o Leonę.

Kolacja byla znakomilo. Wszys<:y cmvalili wspaniały tor/ babci.
Po jedzeniu Reed wyciągnął swą lIaslkę whislcy.
- Dla uczczenia tego dnia - oświadczył. Stonql tylem do nos
przy bufecie i napełnił czlery kieliszki. T:zy duże i jed,'n m::::/y d/o
mnie.
- To wszystko? - wykrzyknęlo Leona. - Ja chcę więcej!
- Później, kochanie. Weżmiemy Ilaszkę da samochodu
- Zatrzymamy się gdzieś na bocznej drodze ... potem wypijem'{ ..
a potem - Leona była już pijana.
- A potem - powiedział Reed ; dot~nqł je! piersi .. .
Wyszedł z pokoju. Leona jednym haustem opróżnila jogo kic.
liszek. Potem wzięla mój.
- Alkohol nie jest zdrOM;y dla dzieci - ONóżni/a go i sir,gvlqlo
po kieliszek babci. \
- Jeźeli musisz j<:)szcze się nopić - pCl'IIi€./zioło bob<:io - pra_
szę bardzo. Ja i tak nie lubiQ wlJisky.
Wróc :ł Reed.
~ Nie czekoliście na m"ic? - za'pvtoł i rozt>smiol si~.
- Rced - pOl.~iedziala Leo ...,a - C I1Cę zo~toć S(lr;1O I tc.bą ..
z tobą ...
Wyjał jej kieJiSlel- z ręlci i postawi! no siole.
- Musimy już iŚĆ. jeż,,/i dojdziesz sama do aura - i Y>",,!DfOwodził jq z pokc.ju. Poma:ha!iśmy im z werandy.
Je szcze te']o samego wieczoro zllo/azlem t rur'fZ'!!!. W HIJ/lor/lie,
w stofej l!:Jzience. Wszysfk:e lIasz/ri b,({y mocno zol'"rzone. B,.,t-r:a
lwy/de po .... ykupie'1;u lekoiSt .... odkładała je. nie 7oi~"'afC/'~. T"/~Q
jedna nie była zakurzona : wyg/adaJa na '10:'\'0 Polido .h'lr.a/a
lawortoŚĆ. TtlJcizna. bel .nUlku i z:>oachu.
Reed zeznal p6in:ej. że uhodł trucizne w fobryce, w l:ór(>;
lied,ś ma c 0""'0 ł. lA'.!ierzvl w historię z diome'ltami ; $ąd7ił że
~iEdy babcia wvn:je IIohisky z trucizną. on I::edz'e meżem ~o ...-I~".
bierczyni. 8000tc; sp.Y.:łkobierczYfli z umyslem dzi'!'o:"a. , ~ipdy
Leona Dope{ni/a blad, rJoH"J.,:ojac 00, on ró"nid ON)"/,,,I hfnt1
Wlewajac Iruc·zn.~ de .kieliszka b':lbd, n e przewidzio/, ie [eono
go wychyli ...
(Konier)

~l

l.\fU;OZY M'\ł.ZONKAMI
Wie,z. kochana, po golelI i U C~U)ę Się tale r~eśko i mlDd'J. ja:c lJynl mwl dwad:z:ieocia
1.1 t!

Pc

szczęśliwą
Od ! '!

\ł

1

ierp-nia

A

gwiazd ą
1ll9lł

zt.y

Toku.

gOlIĆ

sit:

Prcicaenl
wi ew/erotnie
powt ar~a!, że choroba ata uje
prze-le wszllot1:im lIa.islabs2u
OT (Jfł't.

Będzie

s ię

cte.zyZ.

jar.

No to 1?aresxcie
dlaczego tak często
siC na bóle glQwy.

zwykle.

SZCZĘSCLt\BZ

Ale mi się
w szkole!

Jcc;.:c!e trodH~ "'1 .. 10\\'0 o
5WO!C"

~do!>ęd.!i~,;z ta. na C1./m CI :!\liciy. Na .ozle ni~ u:

pl..:tr.ó ....,. O~ok przyjoci~ł

mQ~Z tUl._ob~ stebt~ \~

pEJCy

ja:: ja (10 c.hciałem
uderzyć. to on się uchUli/ i
ja z rozmachu wpadłem
do 'blo!'1.

Z.:Jwistnych. Nte słuchaj plotkarz.y! \:VoLnych dec~zJ' ~:e ~od.eJ~uJ n.a g,or~co.
W ko!Jej. sii:uac,il tl.C!~Ć moż $l n..:J po.rtn~rQ. BfC moz.e. ze c!,e(Q I Clę d!UZ5:~
p odrół Nie "")fm'~~l Slą. bo pnyda CI s u; mo!a odmICHl?_ ,Jaj( ta" d~leJ POJ-

to wielu mło~;ch. urodzonjch

lotach 19ua-l'971 Qf1I sę spostrz~le kiedy
stanIc no śh,lbntjn kooie,c'.J. ~-1u!)icie mi mo wnystko prl~mriłeć ra I jeslc::e cołq spra"'''ę ; odpo"Jt~j!;eć sOJle na pytonie czy potraficIe zab~zple,:.:yc
byt
pn:,. ... ~:l!-j rod dni .
WODNIK (u. 21.1 - 18.n.)
'N

KIEPSK \ GOSPODYNI
-

Ta

r:owa!sTca

to

bardzo

WSKOLUje na to, Ż~ s<Noje plany zreolizuj~sz szybc~J niż
sqdzisz.
nie obę.:lz.e sic: bez dfobnych kłopotów, utarCZKI sło~vnej,. al~ . pona swoiin. Pa rf 1 ;ętoj, że V'I trudnych chwilach zawsze mOL sz Itczyc no
POIOOC k09t)~ bh:;!.:ieJo. Nie zrożaj się jednak kłopotami, joki~ oslatnio nop-,tkoł~'; lwy"le tok b/wa, że to\":orzyszq one nowym przedsięwz:ęciom. Je śli masz
c oi do zokdwienia - nie odkł.:Jdoj te30 do jutra. Wielu młod~ch, urodzonlCh
w latach 1967-1 1)72 WOI'lY CIQo; pośw ięcić powinno sprawom spod znaku Amor a. Kto'; niL.~ NnQ po!:non, C!:.eka no Twojq inicjatywę. Więc nie "ai mu dłu
żej c~~lcać ...
W'!"I.tko

Wf'rawdi!!(.~

A skąd pani

o tym wie?

- To jest taka restauracja,
synku, z której goście wracaM w biały dzień.

SYN
zosta~ie pańsl.i
skończy studia?

Kim
gdy

syn,

CIlcialal"l ocl niej wczoraj
Staruszldem.

po'!yC!yć.

R'IBV (ur . 19.11. - 20.111.)

Krzyżówka

ZochO\~aj maksimum zdr~we30 rozs:ą~ku. Jeśli znajdziesz się w procy w Idop ocie. lo<;ięgn;j rady bardziej doświooczonych wzpółprocown:ków. Więcej
uw OJi pO~\Nięć solidnemu wykonywaniu sNej pro cy. Jeśli nie chcesz mieć kłopo
tów w domu, me wdawaj się w rodzinne dysku$je i spory. N.:J nie:Ctóre sprawy
p owinłene~ po prostu prz/mknąć oczy. Inaczej wszystko obróci siC; przeciwko
TobI e i to Ty staniesz się ... ofiarq. Drobne nieporozumienie niektórych młodych
U n'dł':Ot1ych IN lotach 1968-1970 spro-wi, iż zagrożone zostoną dals..ze konto~ty
z ~~mpattq. Szloda, ale jeśli nikt nie ma zamiaru wyjaśnić sprawy. t ustQtlić,
w Ó\:\fcea. mówi się trudno.

Co takiego?

wić

tU
kącie,
już zajęte.

chciał

Pan
Tatusiu, co to jest ..nocna
restauracja "?

l.:ieps/ca qos1Jodl/ni. Nawet soli nie ma w domu !

t;tIJ I>'Yi;'!

-

WY.JASNIENIE

Bo

ludzI

dzi3iaj

wiodło

DI.:Lczego?

KOilIORO:::EC (ur. 22.XII. - 20.1 .)

sl,.>r.,,,,,. "

KOLEG~

Mamo. ja się z Oll.iem
nie benę b.:ltuil, bo to zly IeolegJ.! .

c~,tlJ icie

d~ie

m.iqllYś

Co powie
twój OJCiec,
gdy SIę dowie. że pQstanotIJtla; • tt'yj ść za mnie za m'l~?

'U..'ieczorern"l

Za ten minjh,,(o~lIop nie bierzemy żadnej odpowiedziolnośd.
Ta
dzieio astro logów. Moiem, jedynie powiedz ieć - chcecie - to prze-

; 0,"",.,II.J1

me

SL!\B Y ORGAN

. PYTANIE

(z

by Iv

mnie
ale

Wszystk;i.e aIIJ.€'g doty nadesła
nam tym razem pa.ni Eleon;,ra Bogucka z Kielc i ona
też otrzymuje naszą cotygodruiową nagrodę książkę. Po
jej odbiór prosimy do redakcji
('U!l. Targowa 18.
VI piętro).
Czekamy na dalsze anegdoty!
ła

hasłem)

nr 154

8ARAN (ur. 21.111. - 20.IV.)
Przed TQbQ o<rei wahań i wqtpliwości zwiqz.:znych z sytuacją ZOWOdONq. Bo
te ': i nie~ot.vo będzie CI odpowiedz ieć sobie no pytanie. jak postąpić i co wybrOĆ.
próbuj poroo:r:ić się przyjaciela. Może on Ci podpowie dro1ę wyjścia.
Nt.?Co:.j Iwoje drlłłi stojQ o tworem dla przyjaciół i sqsiod';w. Okaż im serce,
o Ole b·~cł-'l ,H nc:tr!.e~at na ich oboj ętność. Potrzebne Ci odprężenie. S ię gn ij
po ks.ł q.H.Q. Co~ przY' niej zopominasz. o może Ci sprawić wjększą satysfakcję n i ż
$i ed '' !elll:i! prz-ad t~le.vizor~m . Młodzi. urodzeni w l\Jtoch 196»-197 1 powinni poW O!I1.e flot(oktować propozycję matrymonialną . Czy zepsuje to Wam dobry na~
-sh'ól
...

8 YK , .. ,. ZI .IV. - 2O. V.)
Mo.~ c. e~owe projekty. ole zanim zaczniesz działać - głęboko się zastanów
; ~asi f) nłj rody o sób Ci ŻiC.lliwych. N ie upieraj się prl)' sw..,im zd 01'\ i u, jeśli
u dowodniq Ci. ze nie mCJ.sz racji. Nie zapominaj, że przesadna ambicja często
pro-N'3d!.; no beldr3la. Swietny ok re:; dla Byków no dorobku. uczących się lub
p odejmujqcyc:, nową procę. O itrożn ość w spro'Noch sercQwych zołacana jest
młoa/ iTI. ufod!onym wioloch 1969-1971. Zadnych scen zazdrości. ponieważ zazdlo~ć pIo>Ł . . af, wli!y~tko zepsuć. Jeśłi ktoś p owierzy Wam s.akr~t konieczn ie
zachowajcie dfi!cre<ją . N Ie myślcie teroz o tym, czego nie .z.dqiyl.ścio do tej

pfrf l' -z:rGbi-.;.
SLltNIĘiA (u •. 21.V. - 21 .VI.)
N,e;I.ł~d.!'e.vonie znajdZ iesz się

w krzyżowym ogniu krytyki. Ale t-eż ostatnimi
Wyc i ągn i j wnioski z tej nieweso·
'eJ ~fh.r ocjt i waż się w 9 :JfSć. Niebawem wszystko się wyklaruje. Niektóre Twoje pj'.Jnf mOJq Się nieco skomplikować. Tylko nie wpadaj od rozu w panikę.
Ro'!~a ~ iookQjnie nową sytUQcj , o zapewne znajdziesz jokie-.i wyjście. M o±e
Stę OK. ' .llQ~ł Ż~ no..ve ukłod)' sq kcr.lptniejsze. Krvzys , kryzysem, ole młodość też
mo swoje p,'UlOWO. PrzlPommamy o tym młod ym . urodzonym wlatoch 1968-1972
któt:t $ied~q w do-mu. gdy tytn<::!osenl W..Jrto i tr~eba się zabow ić , poznać sympOC" fnarHomt setnie sobi~ no niq zasłużyłeś.

po: ,'cTną o;ou.:;.
IlP.K (u. 22 iii - 22.VII.)
\,.; n ·.J.i·;r,cj!ący\ll L/go-::.u1iu mu:isz zdobIĆ się na cicrpliwo.ić. Nie wszystko u·
łL 7f !O i c;: p..J r ,,:tj':':j rry";li. ota trzeba to b~z nerwów Plzeclekać. Staraj s;ę spotojnie OC~fI'Ć s'/~uacj:-:, o przekonasz się. że jest lepsza niż Ci sit; wydawało.
Pr.!ł-!J otuJ .sit: nil więkuy wy..:fo.tek. Ostatnio odniosłeś w!ełe znaczqcych sui<ce·
s<.r~J.

nic w'ęc dz,wne30. że w wea!::eild wejdziesz w znakomitym nastrojll. Aby

u u .!H~Ii' się on dOIi'c."J''''i kom. spro'./ im ni2spodziankę, o potem wspólnie zaplafI~jc,e jd~q;l e,kooocl~.
Plony osobl,;t~ wielu młodych,
urodzonych w lotach
1Qlv-I ':112 uleJoQ rooY'<Qln j zmi'Jnie. Stonie się to za przyczynq nowej, udop OW~j

Z.l '.JjOillOkl.

I.EW (u • • 23 VII. - 23.\1111 .)
Je:;!i w procy narohifes boJłog .lnu,

przystąp do generoJlnych porzqdków. Szytr!Jdniel:i.!e obow;qzki. którfłn będZIesz musiał sprostać . Mas z
r(h:.!~. pr~~t.,Jżny celowo Clę nImi obarczył, aby sprawdzjć faktyczne Twe zdolno;cl i Tvo..o-jQ w/Jaj"ość. Podołasz tym zadaniom - otrzymasz· solidnQ zapłatę.
Ob~cnic s!..up s;c: tOk!3 na spiowach domowych. Nojwyhzy czas , abyś wynagrG,:b:,ił nojbh:i:nym o:~r~s "zl3pomnienio" , że istniejq; Weź się to kie zo siebie.
pnade w ... zy :.łkim za swe zd rowie, Ictóre nie jest najlepsze. U wielu młodych.
u(odl:onych w lot.xh 1969-1971 no{ostają towarzyskie zoległości. Nie . tłumacz
sit; •. :i:c co:y C!.Q;i poświęcan sympatii.

kujq

się

lio·,.ve,

PANNA (ur . U .VIII. - 23.IX.)
B'Jrdzo dobry nodc:1cdzQC1 tydzień. N ie wolno Ci zmarnować
oni jednego
Uwijoj Slf~ w proCf, ałe nie zaniedbuj też rodz i ny. Spotkasz wkrótce znajOln~gol który pomo!~ Ci w załoł'Nieniu istotnej sprawy. Jeśli znajdziesz się w
t n .d""j .ytuacji możesz liczyć na przyJaciel". Wystrzegaj się pochopnych są
d,-w \l n "jbliżs Z/Co. Naprawdę jest zupełnie inaczej niż sądzisz . Aby się w
łf Jl'1 WS!:litki lA upewn ić, zdecyduj się na poważnq rozmowę . Jeśli wyjaśnicie sobł(! !;J.)oTlle sprawy, wi!ystkG wróci szybko do normy. Młodzi, urocheni w latach
1I>:>łl-l?1I p"w;nni dą zfć do zgody z sympatią. bo sprzeczacie się o drobiozgi.
B'1ói tym, ~tary pie-rwS2Y ustqp i.
dfHO .

WAGA (u • • 24.IX. - 23.X.)
Przoo laDą wieI... pilnlch zodoń . By podoloc im wuyst\i m będziesz musioł

oc

wyll.ne ...
z siebie maKsimum energ ii . A może zwrócisz się do kogoś bliskiego
o t>Omoc'ł We dwoje bE:dz ie rainiej i Ulacznie łatwiej. Cenisz. w swoim życiu
równowogę i ład, ole bQdż przygotowany no wydarzenia, które mogq zakłócić
T..,ój blogi spokój. Nie troć j!łdnak glowy i cierpliwo'ci. o w"y$tko wróci do
noroly. Ok o ! więc'3j odwogi w podejmowaniu decyzji. licz si~ ze zwię«uony
mi ",(dotkomi. Toworzy"am wi"lu młodych. urodzonych w lot.:Jch H67-1970 bę
dlj~ t e rl.l!: nie tylko u~mjech . Znajdzie się równi~ż ktoś, kto chętni e spądzi
z
WOI"'I wolne chwjl~ .

S"OItPiON (ur. 24.X. - 22.l(/.)

1

W nlldchodLQcvm tygodn i u powinno minąć drftCZqc:~ Cię napięcie i niepewnoŚĆ.
Cz~~ciową pr.z.vczVnq złe~o samopoczucia jest zapewne p()f"~iko , w d'tsku." ji
z
pneł.:iionym 01"01 przepracowanie. N iestety, na dłuższy wypoclył'1eC nl~ moź.asz
sobte teraz pozwolić. Nie przejmuj się jednak chwifO"wymi
niepowodzeniami.
J-UL n i eba.wem uśmiEtChać się będziesz na wspomnienie tego, co dzH przyspano Ci trosk. Trmczasem. oby poprawić sobie nastrój, wybien. si" na jGk ie ś miłe
sp()ł).-łlf\.te towarz yskie . Kt.,ś otworzy przed niektórymi mJodi'mi, urodzonym;
w
lolach N67-1~10 swój dom. Nie przedłużojc i e jednak wizyty. olty zbytnio nis
Enuł., ć go,k innej os:.by.
STRZELEC (ur. 23.Xł. - 21.XII.)
N3di~edł CZQi podejmowania nolwoin i~j ł z)'cn dacrlji złlNodowydl . Nle " powód
to ioonok, by coko1wiek robiĆ na chybcika. Ws:ryił:Co mus i $! dokłodflie pu~myś
feć. bo rV!y~Q l»Pełniet1 i a błęd\.l jest spore. Unikaj nowyc h z..ftojomo;ci; trzymaj !Oi~ le"i~ starych, w/próbowanycn. N ie doj się wciQgnqć w żadne int r ygi,
bn.. moł:~ z pr.:et il\e popaść w tarop.o t/. 'VIiolu młodych. urodzonych w latach
t-0:)1)-1'>'2 powinno p " śN;ec:ć ....nęcej czasu b liskiej WCl5:r:emu sercu oiobie. O·
e.(.~k'Jłe to'!qo od efebie. Z!!: zwi~r[enjomi bqdi jednak ostrcioy. ZN'OSZC'l'O pny
lPl>':'<..! ..,ino
Prt,lwd!;wo mQdroi.ć w Twoj:!j syłuacji t o um ior i tol _r':JncjIJ.

Po prawidłowym rozwiązaniu krzyżówki litery z kratek ponumerowanych dodatkowo w prawym dolnym rogu czytane w kolejności Odpowiadających im liczb dadzą hasło, które wystarczy
nQd~łać jako rozwiązanie zadania_
POZIOMO: l)

słowo

wstępne,

przoosł()wie, 7) do
wykre&lenia
linii krzywych, 11) siła działa
jąca na ciało zanurzone w cieczy, 12) świeżo złowiony drapi eżny ptak ł()wczy , 13) 8U1toma.t
w k"z,Łałcie ludz.kiej postaci, 14)
mały
na ścianie, 15) duży
na
ścianie,
16)
despotyczny
zwierz.chnil<:, 17) poręczycielka,
22) produkt promieniowania. 25)
sp()s()bność. gratka,
28) dziwak,
dz.iw()ląg, 29) pulower, 30) wydanie, 31) zajmuje się wywozem
towarów za g r anict:. 32) jednostka długości przestrzeni między
gwiezdnej. 35) film~wy poszll'kiwacz miliona. 39) ()gół krewnvch, ród. 43) zam~żna kobieta ,
44) krzyżuje się z osnową . 45)
otok. ()bra.mowanie, 46) mediolarlsk.i teatr naroo()wy. 47) czło
wiek. k tóry p r zyjm uje j akieś
wyzna nie. 411) roślina () duźycl\.

różnooarwnych
kwiat3~h.
49)
zajmuje się garbowaniem skór.

::;0)

ekshalacja wuLlaT'. !c'!.l' a.

PIONOW'O : 1 \ podkład. lHlWCnierdc, 2\ h::u'c-en;kie zehr ni ....
3) zadra.. 4) ap~tvt. cl'eŁk . ;;,

uS'bkodze'lie

lU.łS?:YOy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

)

gJI

prac związanych ze zbiorem
planów, 7) wy.padełc. zd er:renie
pojazdów. 8) zaliczk:a. 9) rząd
ca w posiadłOŚci ziemskiej, ekonom, 10) miejscowość w
Mali
(anagram słów: ADA + KAIN),
18) dzień tYl:odnia, 19) przejeciowy zanik objawów chorOby. 20)
brak w()lności, można być d()
niej wziętym, 21) zespół pięciu
muzyków, 23) ret()t'. 24) notatnik,
25) lek () działaniu przeciwgrzybicowym i przeciwbakteryjnym,
26) przepływa przez Weronę. 27)
święcone lub w majOoAe~e, 3!)
zna się na drzewach ()wocowych,
33) Jerzy Kawalcrawicz lub Woody Allen. 34) poowyższenie dla
artystów. 30) grooy S7A1ur rybacki. 37) aorta. 311) enzym występu
jący w gruczole rnłecUlvm zwieriąt, 3!l) pra.cuje w k()tłowni. 40)
n aprawa, 41) (). 42) alkoh()l
etylowy.
Treść
hasła
prZ!!5yłać
należy
a<l~esem redakcji .. EO"
łącznie na kar Łach p<>eztowych) w

(wy-

pod

terminie siedmiu dni <>ci daty ninicJszego numeru. Pamięc12;1t pT~
widłowe o dpowiedzi roz"'suj"
sit:
2 nag<()dy k~i'ltko..... e. N~ kHełc
poc3Łowej ;>rosimy dopisł':·: .. Kr<yi:ów.k3. OT

lS.łr ~

kTZyż6~i

Rozw-i:tunie

Dr

POZIOMO : koszyk.
rondo. klatka. Antyle. Wag.
zyr, strata. IsŁ()ta, tarada j ka.

wab, trzon,

pancerni~

motOI',

kord, alabaster, rumak. zjawa.
pa.. a tka , kolano ponton.

Oka, ne'<tar.

szanka. tarlak.

retusz.

ekiP3.

PIONOWO : odlot. krawat.

ger, Norwid, właz, awarIa,
trasa. tatar. ampla, agent.
wotum

barak, tkaa,

dza. Niasa , nurek,

sopran, ra tler, teoria,
cena, olsza, noga.
Rozw.

gł .:

się nie ima"
kic) .

" Czystego dota
(przysłowie or'mi3 0. . . ..

NAGRODY
W wyniku przeprowadz nego

sowanla

na.<>ciy

książkowe

trzymu ją:

Krzyż'>wka

rajska -

nr 135:

Kielce;

Krzyżówka

n .. 136:

K ielce;
Krzyżówka nr 1fT:
Skarż,,"sko-K am .;

WI .. dy~ł.,.,

-

Krzyżów ka nr
113:
Kwiatko"Ns ki
nr ;3~: A,=D,o:s'Plka
D'lr.ka - Liosko oraz Beata
g iel - SIJched~łó~N.

K rzyżówka

KrZY'i:ó~vld z.1fnies'lczł'ill.:!
t ',I:! A l ' oj prACOW

Ja l'lc'IRl

RZE.J BAI:'.S!CI.

płyt

kartki ' dla

muzycznych

nie jest nowe. Takie .1Iam~ było w latadł plęC
wQbec ..• rQck-and-rQlla .i jego. "pionierskich" wyFrank Sina tra nazwał wtedy tę nową formę
"zwyrodniałą i lubieżną" (ostre słowa!),
stowarzyszenia ' rodziców występowały pr2e·
Presłeyo-wi, ·uważa,jąc go za " . ~zkodnika i sie:wprzeszło trzydzieści

lat,

czasy

się

"7".....,<"ł'~ .. ówczesne oceny. Rock-and-roll

zmieniły,
słal się -

ich

kla_
wybuchła nowa fala
oburzenia, skierowana
muzyce "heavy metal" i "rap". Na głowy jej twóri wykonawców sypią się teralZ gromy oburzenia, oskarża 
e tę muzykę Q, •. deprawO'Wanie i demoralizowanie młooziebr stanu Floryda, 43-letArnall, podsumował ją
"Wiodącymi
tesą:

przcst<;pczość

mło

. ~\Dy('h, rozwiązłość seksualsamobójstwa, kazirodztwo,
wała
narkotvków i alkoC:zas najwyfszy, aby spowo stanowczo zaprotcs-

wszy';;tko ' w rękach gubernatorów.
Nakazano
opatrywanie
płyt,
zawierających
najbardziej kontrowersyjne i "lIStre"
kawałki żółtymi opaskami!
Mają
one alarmow:1.ć młodo
cianych nabywców, lecz przede wszystkim rodzicieli.

i
\v~/ raźnic
określiło
ce,
których przekracz:\CJ
wolno!"

kilku amery kcll ~ ki c h sta- - "'lch gubernatorzy przy stąpili
ntr ro,>1onja .,limit6w wolnoś
W każdym staw Ame r yce , 0·"0a więc

'ra:ieo'.

rodzaju R1U.Zyki
~
41-le-tni
depu,towany
stanu
Missouri,
Jean Dixon: "Ta ,muzyka t)'ys!la śmiercią i zgnilizną! GloFylikuje narkot yki, rezwiązłość
obyezajow14 i alk~holizm! Chce
wmówić naszym
dzieciom, ie
to nic strasznego,
przeciwnie:
że to najbardzie j
naturalny i
godny pochwały styl życia"...

ltistll-rii J.1'3jU tak przydemOkratycznego jak
ta ny Zjcdueezone były jednak
oltresy na tyle z:! \\ stydzające,
że 11zisiaj niech<;tnie się o nich
\~spomina. W latach 1947-1954,
gdy w ZSRR · i Europie wschodniej triumfował 5talinowski terror, w US.\
trwała
,,('poka
maccartyzmu", czas pr~e ' lado
wań ludzi o orientacji lewicowej. \ V marcu 1947 roltu prezvdent Truman wyd a ł rozporządzenie o
badaniu łtljalnoś
ci o3ób zaIrudnicnych \\' administracji państwowcj. Wkrótce
we wszystkich niemal dziedzinach życia przystąpiono do tego rodzaju badań, wszędzie \';.;sz ~ c wpływy kotl1Unistyczne. 'V
roku 19:iO na eze!e Stałej Podkomisji Ślcdczej w Sl'naeie USA
stanął
41-lctni, energiczny i
rzutki senator Jos eph 1\1cCal·thy,
za wzięcie t~piąey
wszystkich
podejrzanych o sympatie lewicowc. W stan oska rżcnia stawiano wówczas os(}hht%ci ży
cia polityczne r.", intelcktualistów, wysokich wcjs kowyeh, arW

Cztery miesiące
temu
gube m a,t o l' Florydy, Bob Martinez, po'wołał specjalną k omisję
dla zbadania. czy dwa albumy
grupy ,,2 Llve Crew" nie poz05tają
w
n iezgodzie z prawem, zabraniąjq-cy m prowokowania młodocianych do obsceni-cz.nych czynów!
pr:z y kłado
wo: jedna z p iosen ek nosiła
tytuł .. Me Sil horny"
(w dowolnym bardzo i złagodzonym
tłumaczeniu:
.. Jestem
hld
twardy..... w domyśle: w łó:i;
ku). Na wszelki wy pade·k , n ie
czekając
na orzeczenie komisji, największy salon płytowy
w mieście Durham wyc o fał 0ba zakwestionowane
albu my
ze sprzedaży.
nie

Słowa

naszych
piosenek
pisane dla dzieci!się lider grupy ,,2
Live Crew", Luther Campbell.
Nagraliśmy
jedna we~sję
są
tłuma-czy

dorosłych
opatrzoną żółtą
opaską, dru·gą
znacznie zła go
dzoną
dla młodzieży. Czemu
przyczepi-li się do nas akurat?!
Dlaczego nie wycofali również

dla

kładnie

obywateldk.ich, Poaicważ d,zicwczy n a nie chce
wy-dać
swo~
ic h kolc-gów, zostaje wyrz,ucona z redakcj,i i tr a fia pod stałł
obse rwację
agen t ów FBI.
P odejmuje p r ac ę ja.ko lektorka I czytaj ą ca kE'ążki starej k obie cie. Właśnie w jej ogr oo zie
wpada na troI;:> m ię<lzynarodo
wej afe ry. Se na c·l<i rad ca , który tak suro wo przc słuc hi wa ł
ją przed
k om's.ją ,
okazu je siQ
czł ()w i ek . em

z J mi e ~J:a n y;n

w

orga n izo wa nie sprow a dza nia do
USA
byłych
faszystow<kich
zbr cdni arzy wojen ny c h. Oczyw i ści e dz 'e wc zy n:e grozi śm:t.r 
ldu e n i e be zp iecze ństwo, a:e w
pry wat n ym śled ztw ie
ptJl1uga
jej dziel l"! Y, z:l-koch arr y w nie j.
age nl F BI...
Sł a bości ą t ego f :lmu je~t lo,
iż przełamu j e się on j ~kby na
dw ie cz ęśc i. P i€rw sza, rczgr y w a j ąca w n ie zbyt por yw ają,· y m
tem [>ie to kino politycz'1 e , od dają ce
k li m a t
p on uryr: h la t
mac carty zmu , w k'óry ch jc~len
d on o:> wyst e rcza ł. by za.-;z·z,u ć
czh w :ck a . C~~ć d'l'ug.. lo
'

płyt

"Guns'n Rosess" i AC/DC,
o morderstwach
rytualnych i prakt yk ~~h s3tanistYC2nych?!! !
śpiewających

Coś w rodzaju
znanej z boisk futbolowych... żółtej kartki?! Na czarnej liśde znalazły się piosenki
takich zes.połów i wokalistów
jak ,,2 Live Crew". "GUM N'Roses",
Van Balena i Ozzy Osbourne'a.
Lista, trzeba przyznać, nie jest
zbyt długa, można na'wet powiedzieć. że daleko jej do wyczerpania (obsconicznego) tematu, ..

- Czy "oni" nie ma.ią niczego lepszego do roboty?!
się
Ozzy Osbourne,
którego piosenka "SuIcide solution" (.,Samobójcze rozwiąza
nie") osądzona została
jako
.. zachęcająca do odebrania sobie życia" - To piosenki maja
oburzył

nieść

CAF -

Tanjug

300 stronach

kłamca" pod taukazały
się
-paznanego (również u
Choćby z roli demoniezneadwokata mafii sycylijskiej
serialu "Ośmiornica") aktofrancuskiego, Francois Pera. Opisuje w nieh na 300
50 lat swojej kariery,
i filmowej. Urodzo1919 roku w
:zadebiutował na scew 1938 r, Pierwszą więk
rolę w filmie otrzymał w
(tak. tak, podczas okup.:luzi kręcili filmy, a
I tak to trwa do d zi-

Od lat wydawcy nalegali,
sp isał
swoje pamiętniki,
u1e~łem. W y znam jed-

.ta r<lt1. eszc ie

wolę

grać

niejsze
nikogo

niż

pisać!

było

czuwanie,
nie
pominął.
_'; \' ;,~lfom
S!ę
p:zecid
w
zawodowej
z t yioma
ludźmi.
od Sachy
do Romana Pi)hń
mówi P e:r:e:.

największe

zagrożenie?!

A osiem milionów
Ameryka_
nów, którzy posiadają broń i
najspokojniej w świecie po r uszaią
się po
naszych ulicach
to niby nie?! A wirus AIDS?!
A gangrenowata n<;d'l3. slumsów?!
W muzyce tzw. młod z i eż<;l
wej .. od zawsze" pojawiały się
obraroburcze teksty,
mające
wyrazić prote st p r zeciwko zastanemu, niedobremu zdaniem młodzieży porządkowi
na świecie. Pojawił się nawet
adekwatny term~n:
.,protest-song"! Jest prawem i przywilejem młodych -ludzi, że protestują
przeciwko
niemal
wszystkiemu,
buntują
się ,
sprzeciwia,ją... Potem
z tego
wyrastają
jak
z krótkich
spodni... al1:-o i nie, pozostajac
"wiecznymi
rebeliantami"
(mniejszość). "Kto za młodu sil)
nie buntował, ten w
wieku
starszym nie może być porząd
nym człowiekiem!"
wo]'10
strawestow ać
Z"lane lJowi edzenie o so cj a!~zmi e ("Kto w
młodoś<'i nie był socjalistą"... ).

Rozgorzała dyskusja, w której obok zdecydowanego poparcia dla zamiar-u "połazenia
kresu tej zarazie" pojawiają
się również głosy
w ()bronie
wolności:
czy prawo
może
mieszać
się
do spraw artystycznych i ()granic.z.ać swobody twórców? Wspomniany już
deputowany Dixon
postuluje
'wprowadzenie dla płyt na
wzór filmów - kategorii: "dozwolona dla wszystki~h", "cd
lat 18" i "od 14." itd.

zb
tystów,

d

pisarzy,

urz t;dnikó'il ...
sctki tysi ę cy osób.
Dopiero w roku
1954 nastąpiła
kompromitacja
McCarthy'ego, który został potępIony za nadużywanie
wła
dzy i pozbawiony przcwoonictwa podkomisji.
\Vspominam w t y m miejscu
o czasa-ch maccartyzmu, gdyż
jest to konie czne do z,r ozumie- To dlaczego nie wprowania a t mosfe ry ameryka ński e go
dz.ić kategoryzacji
również w
filmu "DOM PRZY C.ARROL
muzyce poważn ej?!
odezSTREET". Pom Y Słodawcami tewał się od .razu renomowany
g o obrazu byii dwaj
produdziennikarz
muzyczny
Bill
cenc:, którzy postan owili sfi Flannagan. - Niektó~e opery
n anso wać (ilmo lalach, w któaż trYSkają przemocą i okruryc h " paranoja społec zn a osi!!gcieilstwem! W "Hamlecie" znajnęła zenit". Chcieli jedn a k . że
d.z.ie-cie wszystko: kazirodztwo,
by opow ieL ć o epDce macc a·rmorderstwo, odpr awia:lie czat y z,mu była a l!'akc yjna i intryrów, kult szatana, samobójgu j ąca,
podana w sensacyjn e j
stwo.... Czyż zatem na jeżało by
formie. Dlatego na reżysera
uslmać S:ze·kspira z p r ogramów
wybrali Anglika. Pcll'ra Yatesa,
szkolnych. zakaza ć .. Hamleta"
twórcę pam : ętnego
.. Bulli tta".
d la młodzieży ?!
Yates od dwudziC>,tu la t pra cuje
w
Stanach
Zjed
noczon y c h
Delikatna kwestia! Wydajc
i słyn i e z w!>zech st ru:1n o~ c i u.~ie, ze niektóre zespoły i popodobań. Z powodzen :em kręc i
jedynczy wykonawcy posuwafilJIDy o miłości (.. John i Mają się w swoich pioscnka{'h za
ry " ), sensac yjne dram a t y psydalcko. wyzwalajae
hrutalne
chol
c-gi~ne ( ..GarderGb :xlY'·)
i
alho alltoniszczycielskie in<tynksuper produkcje. N iestety . .. Dom
ty. Byłohy
ehvba
fatalnie,
przy CarroU Stree t ·, ni e jest
Ittlyby za trzydzicści lat stały
jego szczy t o wym os:ągnięc iem.
się taka sama ,.ltrzcC'zna klasyAk rj a rozgry wa si ę w re·ku
ką" . .iaką (lzisiaj jest pOC'7dwy
195 1. :\<lł oda , aŁr a k.:: y jn a clzI enrock-anil-roll, n'l który tak się
n ik arka
j est
pr z e, ł uchIw a n a
w Jab.ch pięćdziesiątych ~or
przez k cm:sję se n a c k ą i n amaS7.ono ... .T.lde dr.szono hv "l~
do
zade nuncjowania
w iana
dy hasla?! - 1:/,"r o:z:\ POIDY?;!uĆ.
członl-:ów
pe wnej
org(l~,iz(l('ji
iIIII."",=~m:::::ZIlill:::aI;ol':"'L.l_c:lm_.zajmujq_ej ~'ę Ochroną s·..,obód
Śledztwem

agarnięto

W n iektć rych s tana ch USA.
jak np. w T (' nn (;ss e~ , P ensylw:mia, Oklahoma,
zg łi>szon o
nawet
do
p rze głoso w ani a
wnioski o
us t awowy
za;,az
sprzedawa :1i a
nielct:li m
pły t
określon YC h zc'po łów i wyk" nawców! (na w zó r i PGdob~r·ń 
stwo zakazu sp :z"cd a ż\' n'" ł o
le t n i'l1 alkoh c,'u i p au'c"OSÓW',
P r oj(" k t p r-zc wid\.:je su r owe k a rv za e'.veni,'al:1e ł aU1a~ ' e zak 'lzu. łąc?:')ie z k arą wi~zic
nia
w szczególn:e d rast" zny :: h przypadkuch ! Sni€ \'.;u"'z1:::a
s tylu cou:ll r v. Emm\' \cu H~r
ris
Z 2po\,;,'edz;a ł a.
''.t'' i~ż0':
w :1icsck sb.n,. ł '">v l) "z')d k 'm~ '
s i~

5-: anO Vw' fł

T'S!l'1CS~Ce

'!e

.. z ł'}( ych

mV$ii"

ZYSItdllz <,o r.ajmn·~J r6i1.!"

e zv';

b c:lz'e

•

•

•

W kinie tdew izyjnym
d z.iSIal wIee zr.rem polsiri film ,,0-

Szor~O:-'lm N IE "
(198:)) . Je t to
opa r ta na au tcatycz. ych .....ydarzeniac h h:s tor ia n le zwyklcj i
tragiczne j miłosci w :clki go a ktora do p :r;k ne j. r o zuu.:tne j n 3.rk o m a'lk i. Tak i wł aśnie b ' ł 0statni rozdz:a ł b log raI ii sly:m€go polskiego a kto r a Kazimiera
J ltnoszy-Stępow~k ic go.
Ak cj a
r ozg rywa s;ę b:i: prwd wy buchem d r ugiej w o j n y świ"tow e j
oraz w cza!;'c hitJ e r ow.~ ki·~ j 0kupacJi w W a r~z aw: ~ . Pok azano t u drama t C7io w:cka !;t j ą 
cego u szczytu sł awy ce nionego, powszechnie
ll\\':elblan",g,).
kl óry staje sic ofiar ą wl<l-"ne j
słabogc.i. chorobliwego uczllcia.
nie p ozwal a jqc0go na lr:zeL.wll
ocenę sytuacji
i prle~; wdzialan:e r ozple:ti'l ':) em) l s'c zliJ.
Reży~"r()wa ł Jl'rzy ~ ztw ie rlni,
w rola'h gló w:1vch ' ł ;vl ys
ła \V Kowalski, ~h r i:l p3 l· ulnis .
.Ial'zena
'l' n "h a la.
F >Z;- <7 tof
Kol berge r . 'Vo j l'i(>(" l '~", .. ';n 'i :

.Tu ra pclc~:!nl
n:<!r:, ~"ll,:(;',<i
f ilm z roku' l!\ ~l ,. 1 \1' \
H ARI ". Je't to o"z'."\... F~:e wklo k rot'lic pJ'. 'ie!ana '" k!'1;<)
hls~o"'ia słynn'"'j kobic.l.y sz.V'."~_
ga z o!<rt.:~ lI p :c~·ws~ej
v·oj·'li'"
ś\\·ia O\\"C1. TE'"l fil 11 zas'u "u iC
na uwag~
jcdY:l e dhte;::". ż"
tytulow:) rolę gra \'J nim dl'."' 'n G r da G arho (j('j art:l"r",n
kst R amQI1 ~o ," urro). a w :cj
in t{~rp!"ct:lcii opO,\l~'ie"';" o :c;t(l'n d arnej k(.lJ;~"'e 5"1:'): g
pel la
i c;t

'Q.·y Ldc::l l :z,)\'v·an:~·)

lyzmu,

zp l 'si

rr-

'1(łn

T , DE(T!>Z W( ,\CEK

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

P "z:c:wk,> tak;:n

rc:it·~:,. k cjom " ""

.Te,blYln z n~ i bc!""d 7; e l 7...a€ f" Vc;j w a.ny ch
prz~ · C''': ''.r n~k6\v t'~ ~J

no sensa~yjl~e, w k tóry,n Yate,
czu je 'l ę znaczn ie p \".niej . a
f i nał o wy poje dynek boha t erki z
przest ę p cą n a na jwyższyc h kon w ielk iego d wo·rca
d ygnacj ach
k()lejowego p rzyp ;}lllin a na jlc psze sek we ncje z .. l3 uU:tta" (poś
cig za morderc ą w J)-Jrcic lot
niczy m , czr sa m oc: hodowa pog<. na u lkac h Sfl n Frandsco).
N iek tóre sceny &'j n iez:lmierzenie ś m i eszne. gdy np, bi'l erowSl"!y zbrodnian:c u.dają ... Zydów mówiąCYCh po r0syj"k u.
Z rC!'2t..1 ca ł a ta h isto:-:a wyg l ą 
da na w y m y~ loną Z:l biurkie m,
nap;<;c,e jest d aw}:owanc j,k w
ap t<?cc , a wykona\\'~y l1ł&wflI<.: h
1'61 nie na. dł u'ro p.,.~,)=łnnq ,;u·rn
v..' p snl ię ~"

:n!li.

<)ic na ś TN ~ a:Hcl ohr"'"1v i śn:;~rl

Pe r r :era: ..Ki ,lv koehel' de: opu~cic, a' tohIe
niej zależy, rról> jd dzil'''-

z

Jerf Darueis

Kdly McGills w filmie "Dom pl";:y Carrvl Slrel't".

http://sbc.wbp.kielce.pl
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TELEWIZOREM ,qQ TYDZłEN ' PRZED TELEWIZOREM

prul

pi~!tek

-

10.15 Mag.'

18.VHI.

!ł.~a

'i. Uj

Teleex{H:~

.. Raport"
dacżea

111.36 "CVdowne lat.1." (~ - "ZatariC'z re łDłłą" - serial
p!'oc;l. USA .

pneJ:'l wy-

-

-mię4z)'nai".

l<l'lO •• Ie miol~t .. ..
1!8.t5 _D1na9tia~ (39} .8&>~31
.pr08. USA - .
- - .
-l9.06 Ki-rH}' T~lefe-ri;i: _ ,,~Y-łlQWje
ł\mewej

Pant~ry"

ł9. ~ .

W-lluiomOl!ici
*1.00- ..Oszoł00l4~ie '~
mm
fa·b., - .rei;.
Szt.wi~n.i.a,

kUla4s,
T-rylłała

2ł.56

w..

poL

Jerzy'
wyK.: M . PaKow3Jdl<:i, M.

14.50

Weekend- VI "Jedyn-ce"
Wokeł ' apr.a.wy
księdza
Jerzego - rep.
WiadomOOc-I wi-eczocne
Haich life - -progr. rQ0I'.
"Dynastia". (30) (powi.)
PROGRAM n
Powitame

15.11)

Kuli.~y

m.00
22.40
22.55
23.46

kon~rcjalizacj i

kuiLu.ry
15.40 Express g-oopoda.rmy
Hi.W Zbliżenia. czyli to i owo
o filmie
16.30 Wzrockowa lista przebo~w Ma.rka N.iedźwieokie
go
17.00 ,.Alterna.tywy 4" "Gołębie" serial TP
118.00-21.30 Program regionalny
21.30 P:morama dnia
21.50 "Crime story" (6) - ,~'\
brams - obrOJ~a" - serial
kJrymina1ny
pCl.'<l.
USA
22.::5 Kmnentarz dnia

8.05
8.IQ
8AO

11.1'5 ~'f'am d-n.i-a
U:30 Peemiera fio!mu wieczornego: .,Wiktória w Do. ~ •. vel''' film łłl'OO. USA ·,
. l~.20 -,;A-merykaRski pejzaż"
i'ł!m dok.
,
1<4.00 ..San ta BlIll'ban" (2.1, 22)
- serial lKod. BSA (p9wt.)
15.30 .. EI:'7.amifl z ćwi-cronia· doku.mentalnego" : .,Gół'a"
16.00' .. K:ontak·t- TV": W kon, takcie z przyrodą - "Na
śladach kobuzów"
17.00 .STS - , wieczór wspom-

PROGR.\.M I
TTR. 7..aJęcla wa.kacyjnc:
Technologia uprawy burdka
Program d'nia
.. Tyd:z.icil na d.ziake"
.. Na
zdrD-wie" prog,r.
rek4l'.

9.00 .. Ziarno" progr.
Red.
Katoló('kiej
d:la d.zi€{!.i i
rodziców
9.2;) Kino Telefe rii:
"Partnerzy " (11, 12)
serial
prod. USA
1.0.10 .. Chem ia !l ie lli tbSi truć"
- rep.
10 00 Wiad o mości pGranne
10.4'0 .. Militaria. obronność, nowoczesn~ć"

1.1.00 .. Z P o lski rodem" -

ty~ne

20.00 II symfonia Roberta Sch·u-

Niedziela -

7.00 "Witamy o
7.30 " Kraj
za

8.10
8 .55
9.00

10.30
10.35

11.05

1,1.30
12.1[i
102.45
13.16

13.35
13.55
14.40
15.05

16.0.1
16.00
17.15
17.30

ka-roerą

WŚ1'OO

zwierząt'" - ZOO w Thlkd·s:t·una
(Szweeja)

1!ł . '!.O

Wiadomości

2:).00 Mity filmowej pop--k.u-lot.ury: .. Mata Harj" film
prod. USA (.r pr. 19321,
rei. George
Fi-tz-łl1!\Uori<'e
wyk.: GreŁa G:trbo. Ramon Nova·!'r(}, LiQnel Barrym:}!'e
2140 .. 7 dn.i - świat"
2~ . 1O Stl~dio Sport
~ 55 . Ży·~ic jee t tn::!:?ką"
2:\

ir.

'l'e~eg,.zet l

::3.15 Pi-as-"!r.ki

Haliny

13.05
1~

00

22.~

wł.

_

ror1"!o ~: e : , .1\(!:;ły t~l '1ce n" - fij,o-n r "'Xl. USA
~, ! "" ,:! ,

\A' o

St·ud,) Spo.r·t

T :." t·~"} ~:'Zq

7.0J Powitln:e
7.10 Panora.m'! d'lia
7.20 .. K:J.lejdo.sk~"

.. Być n3.ile")z,z..~" (5) rh! t):'':.u. UB ,\
...J :,. ,t;o
p-:Jui-e-:-:z. ,",ł~k"

8'!! ~ ~'ił n'c

-

(~l.~e:.-.;;;a

H~'l ~l i!· e
CI'_·?~ ·I'"'! " l..,~)

!"-ie·.... ,

.

ka, czyli śladami
cudu
nad Wisłą" mm !lok.
17.80 Witebsk: z festiwalem
w tle - rep.
lIi.39 "Bliżej świata" - p-rzegł

tv 9at.
19.00 "W yda.rzenie tygoon-ia"
19.30 "Kobiety dwudziestolecia":

Ma.ja Berezowska
20.00 Igrzyska .,Solidarności"
~L30 Panorama dnia
21.45 ..0s7.ustwo" (1) Sl(!<rial.
prod. USA (powll)
~45 "Rozrnowy bez ook.retów"
Donsh-ue wow: StalQwe magnolie: Shirley Mac
Laine, SaHy E1elid, Olympi.a Du.kakis, Dolly P&rton, Julia Roberts
, 30 Komentarz dnia
r. .35 "Akademia wiersza": L.
staff
"OdchodzącegQ
dnia ch-waJa"

Poniedziałek

ma.g.

17.W Prog.ram dma
1"1.15 Tel-eexpres.>
17.33 "Rzeczpospolita '

samorz.ąd

na'7

(31)

21.35
2205
22.20
23.45

serial

-

..Sy,nowie

Różowej Pant~ry"
W i adomości
Teątr TV spek,tak'l
bis: Sławomi.r Mrożek

na
"Kontrakt". rek. Kazimie.rz
Dejmek, wyk.: Z. Mroże wsk i. J. Englert
"Kontra.punkt" przegl.
wydarzeń k,aj.
Wiadomości
wiec:?;orne
Igrzyska "Solidarności" siatkówka Polska Kanada
,.Dynastia' · (31) serial
prod. USA (powt.)
PROGR.\.M U

15.CO Powitan ie

se15.30 "Capital City" (7) rial prod. USA
16.25 " Widzia.ne z Gdań "k9." rep.
16A5 "Ojczyzna - pok,zczyz.na":
"Oni s:ę ~miel'i"
17.00 KioQ
rod!Z.inne:
.,l'vIaly
tancerz"
film pl'od.
USA (powt.)
18.00 Program lokalny
111.30 "P.rzegląd PKP"
19.00 .,Bagdad Ca<fe" (6)
seria,l prod. USA
119.30 ,.Życie muzyczne"; 45 1a.t
Filharmonii Sl-ą-skiej
20.00 "Auto moto fan club"
20.30 " S tu.d.io ta.j-emn~c"
21.15 .. Rozmowy o cierpieni,u"
2L30 Panorama d!lia
lU.45 "Capital City" (7) (powt.)
22.40 Studio im. A. Munka
23.40 Komentarz dnia

Wtorek -

H .VIII.

PROGRAM I
8.00

"Dz:eń dohry"
W,adolliości J)&ranne

9.00
9. Hl Tel-efer:e: "Mw-yczne

wa-

kocje"
Kino _ Tel:!ferii: "Taiem~i
cza wyspa" (8) - .,Skarb"
- serial cz-echosł.
10.10 .. Wicher CZlOOW" (6)
serial brazyl.
l'i.10 Program dnia
17.15 Tele~xpre:>s"

:;oC-

.~SpoJrzenla
rn.'ęd-zyn'!r.

p~.lI!Jl

(32)

9:!I'i 'l l

13.00 .. 10 mi-nut" ,
19.00 KinQ Telefer;i:

.,Syno-w;-';!
Ró;bwej Pant€·ry·'

19.10
20.0~

21.00

m~g.

B; -!0aO" (?
211
ser:.!l pL'.:l1. US ..", (I>-~'N t )

11.55 ProJ,~r2m G'1.!3
1'2 Oil P"t9i:'l Kro!1 . : 11 F' k·, '..:a
lll.I O .. Os:;: ·["t w ,'" (l' serial
p!"'LL 'LTS\ , re?...
noo~-t't

PROGRAMU
Tełewisja śniadaui.w-a

H

-

21.10
2to40
21.55

Wi1!domości

żegL

1".08 "Kontakt TV": W , kGlltaJc-

cie ze światem - "Ostatni
lagier" rep. l!: obozu
pracy w ZSRR
17.00 ,,Hiatoc.ia Hollywoodu" (6)
"Hollywood i gangslerzy" _'Jal dok, pcod.
USA
18.00 Prog.ram lokalny
1<11.30 Modlttwa w ieczorna przed
Ma.tką

Boską

Tuchowską

118.56 "Pierwsza miłość" - nowela filro. TP, reż. SylwesLer Chęciński,
wyk.:
M . Zawadzka, W. Szymań
*i, S. Zaczyk. W.
Łu
czyok.a i inni
19.26 .. Klejnoty k.u-ltw-y": "W
Ka-lwaŃi Zebrzydowskiej"
- film d-ok.
19.00 Non stop kol-or: ;,Traffic"
koncert w Santa Monika 1972 r. fi·1m
amer.-ang., reż. AI.lm
L.
Mu.i-r. wyk.: SŁevie Winwood. CMis Wood, Dave
Mal>OD
21.00 "Wywiady 1. Dziedzic"
21.00 Panorama dnia
21.45 "Tanner '88" - pi·lot se.ria,lu prod. USA, rei. Robert A1tman, wyk.: Michael
Murphy,
Pa.mela
Reed , Cynthia Nixon
23.05 Komentarz dnia

Śl'4)(la -15,VIII.

Wóadomości Wi~czoTne
2~ . no .. -';Vs t ~D
w .,.l)"O{]i01J~T"

22.45

(32)

http://sbc.wbp.kielce.pl

-

Po.wt.

r;Lwt
,
Muzeum AL ni? .
diecezji ' Wa.raza",skiej rotel

.~~~.
13.00 "Azyl -

lł.OO "Tanner '88" (1) -.:
pre6.. USA
-.1'9.38 ,',Galeria
:r1 mi-liooó
Mała>t'fiWG J~o K
~08 -Studio Sport: ~and
w 1ekk4ej ,atletyce
rych'96
.
2L39 Pałlora.m~ dnia
&ł.45 . "W 1abiryncie"
TP
22,lij SW.dio Sport: GraM
w lek.k4ej II,'ł.łetY'Qe
rych 'go
.
&1.45 Komell'tllft dnia

Czwartek -

16.10 TeleexpreS'ł
16.25 "Bitwa
wac.;u;a.wska·'

prog. dok.
Zołnierza z okazji roczni-

cy

bi~wy

21.50
22.10

19"~

r.

PROGR:\~I

n

Telewizj:1 uniad:miowa
7.55 Powitanie
8 Ga Panoram'i dr.ia
8 W .. Ulica
SeuHu!i:(;Wd"
progI'. dl-:l dz:eci
9.10 .. Santa
Bubara" (2;;)
serial J'rGd . USA
W.OO CNN
Heac.ii r. e N ...~.·:·s
(wersja ol'ygin!!oln~)
U .OO G io'l·c::hino 'Ro~:1;: .. Weksel
nl.lłiei~::kr· Gry.~!"3.
kcm k zna.. rei. Fr.lflk' de
Q 'lel!
Program dn i1
l:! 1)<) •• Kontrakt TV" - W kc;ntak ~~ e z g\4; -:1.z:iu m i : !( C\!\cert grUD\' .. ~e~r.c _1,,-

dz"
,,'.~t nl1.e :'li

Llz ~l,

8.00
8.10
9.10
10.00

100.15
15.00
15.05

1:>.30
17.00
18.00
1930
19.00

19.30

21.00
21.30
31.45

33.55

o

Fe9Łi

Muzyki Sopot 'SO: Po
promocja (l)
Wiadomośc.i' wiecwrne
?vITM Sopot '90: Po
promocja (2)
"Dynastia" (33) - po
PROGRAM n
Telewizja ślliadaniowa
Powitan.;e
Panora.ma dnia
"Ulica
Seza.n'.lcoOwa"
progI'. dla dzieci
"Santa Barbara" - (11
serial prod. USA
CNN Hea-dline
(wersja orygin&4na)
Mag. tv śniadaniOWI
Progra.nl dn·!a
.. Jeszcze
skrzydła
odrosną" recitaJ J.
go MamcOl.rza
Komedie
i meloo!'"
na lato: .,Wodowanie
ku" - film rum.
Spotkanie z A.
row3kim
Program lokalny
"Cza.ry. d i a·bły i
ni<le" (~): ,,~~?,row '
" W ta,blł'yn.cle
TP (powt.)
"Koncert w ffill!zeU>ln"
g.ra Pape R omero (g'
Igrzyska .,SolidarnośCl
turniej tenisa ziemne/o
.. Ek$pres reportE-rów"
Panorama dnia
K inQ studyjne HDw
"Wieczorne
d-zwony"
film j ug..
reż.
L
Za.franovic
Komenta.rz dn-il

Piąt-e-k

-17.VUI.
PROGR.'\lI I

7.-ł6

Express

8.00
9.00
9 lO
9.10

"Dz:eri d()br""

gosp~y

Wiadcmloki' ;>oran-r.e"
Te-l-eferie: .. Te~lat "
Kino Teleierii:
" T~
nicz)" duch" (I:) prod. NRD
11).10 .. By/ o nas sześci(Jo['o" rl
.. \-Vy~.rana" - ser.;3t
cho"l
PROGRA "I n
Telewizja śn hdJ.nio w~
7!j'; ?owitan'e
3 C"-l Paoora.ma dnia
3-.10 "Ul.ca
SenmKowa"
progr. dh dz , e ~ i
9.10 "Santa BlH!):lra" CW
se-rial l>r~ USA
lO .(),) CNN He~<i'li E(!
(Io'.'et"s:.a or:l'~fn3t,f'l3l .

10 16 i\I~lg.
l-:\".1~;t.!

o M~nnetllnl" \v_ocr.1i'1a Vi c:cen-Łe ,
- fiLm d "'c: porod. T.!S,\
14.:M .. Ks; a :!Jz
~\k :.rl-" [lkJ."
film dck
15 ~"'J . O r "łc.,·i{a" k rH, ,·~ ( t
z
PK'N ~wU

!J Of)

7.55

wa.rszawskiej

101.16 "Spotkania na trakcie·'
19.00 Kino Teleferii: .,Synowie
Róiowej Pantery"
19.30 Wiadomo6ci
20.05 Międzyna.['odowy Festiwai!
Muzyki Saopot '90: "Euoropa jem jedna" (1)
31.50 Wiadomości wiecz»rne
22.10 MFM Sopot '90: "Europa
jest jedna" (2\

Wiadomości
Międzyna.rroowy

19.30

W.05

20.00

16.50 Uroczysta odprawa wart
przed Grobem Nieznanego

or,
yeli
Spl

. Sil

okaz

16.vm.

8.00 ,,~eń dobry"
9.00 WiadoornOOci poranne"
9.W "StQ lat": R~:r i e
rytury zagraniczne ubezp. społ.
9.2Xł Kino Te-leferii: ,:Klt
nik" (2) - :JeriaJ. TP
10.20 "Uśmiech loou" k
obycz. prod.- NRD,
Georg,i K issimow
17.1'6 Prog.ram dnia
17.15 Teleexpress
17.30 Magazyn katolicki: 000
de św. Bernarda
1-8.00 .. 10 minUlt"
18,15 "Dynastia" (33) - se
prod. USA
19.00 Kino Teleferii: "Wlew·
cze opowie-.ici"

23.30

8.45 Progra.m dnia
8.50 Igrzyska "Sotidarności"
bieg Gdańsk - Gdynia (l)
9.20 KinQ Teloeferii:
.,Tajemnica wielkiego Krz-ysz.tQfa" - film przyg. TP
1025 "A na polach żn i wa" (21-)
11.0-;; .,Jezioro
Luknajno"
film dok.
101.5() "A na polach żniwa" (2)
12.30 Igrzyska "Solidarności" bieg Gda!Jsk - Gdynia (2)
13.00 Pieśni
Chopina
śpiewa
Teresa Żylis-Gara
13.30 ,.Misleda
Maryjne"
film dok.
13.55 W starym k.inie: .,Pięt.ro
wyżej "
pol. fiLm a.rchiw., reż. Leon Tryslan.
wyk.: E . Bodo, J. Orwid.
H. Groos:ówna
15.20 •.Smak życia" - program
z udziałem J. 2ółkQwskiej,
P. Macury i misjonarek
z Konga

ód 5

e w

PROGRAM I

PROGRAM I

1 _. :.f.ł

.. Wicher
CZ3;'ÓW"
(1)\ ser!al b"'!łz ,.o1.
Polska z ' oddali Jan
N'lwaK-Jeziorań ki
.. Tet·az" - t'lgod., :k gO'>'l.
Studio cini sierpniowych
Igrzyska ..&llidarn(>ści" bU'niej tatka sportowego

2.3:lIJ "Dvnas Cil."

mag.

']'oma.szew$k· '.~
d:
jef;< teatr" - r~!ł.
,-"ar
15.00· "Szpital. na . pecY'!eri
. wa
(1) "Enun.a" -

16.08 "Henryk

7.~ Powitanie
8.00 Panorama doia
:t.11ł .. Uhca
SeM.mk{)wa··
prQgr. lł!La dzif'Ci
1-.16 "SallŁa Barbara"· (!li}
serial prod. USA
10.08 CNN - .- Headline N_s
(wersja ocJICiaaloa)
10.15 Ma:. tv śni1l4aoni<>wej
15,00 Pr9~~am daoia
15.10 .. Dookoł~ · świata":
W
środdtu N ocwegH"
16.40 "Z wiatr~m i Pod wia-t.r"

9.~

pro1. USA

U Z'i P C'grc...lll lr-"l:~-l"'y

Sl"(ONA 10

13.VDL

-

PROGRAM l

17.30

9;:[; ..S '·L1.

-

~

18.15 .. Dynastia"

tygoo'n;.l" (dola
n :es1y~ą.cych ~
a.:s;; F;Lm dh n;es,(I'sz.ących :

l

IJG CN ,'I...f

wiec.zOI'l!e

Vi-IJ .. Frzegi~d

K ~ !l'l

.•

14-~ focm\lłĄ l
.
1~.10 ..flisteria pewnege pomni-

\v~jE,k.

PJ<v."it3.n i ~

p'! p 'j,!"o.m 1 dn ,'l

~I J

se-

PROGR1.M fi
(5)

PRW IH101 !1'
Tr;l("w'zja i,nj:d~, nj:nva
~~:;

(5) -

Frą,rolc.:J 

..O : m iomica"
ser!v.! sensac.

glerŁa .

g~oda,r",ku"

(1)
22.IIJ Wiadom... ~i

(Węg.t:y)

.14.29 ,,190 pytllil de-..... Jana En-

19.30
20.05

rial proo. USA
21.15 Opolska noc kabaretowa:
.Pod Egidą" pana Janka

'\'l i~·l;:

2J J'j-; 1:)

siódmej"
miastem"

Wiadomości
"J]yć najlepszą"

19.30

Rial:

prod. USA
Teleferi,j:

- m a g.
"Od nied:z.ieli do nied!Z.ieli"
Pr og,ram cJn-ia
K i no Telefe rii: "PoorÓŻe
pana
Klek,s :l", cz.. 1
"W ysłan n icy Badocji"
film poL. reż. Krzy~z;tof
Gra-dowski
Telegazeta
"Otwarte wrota
Ama.zQnii "
(5)
"Wiak w
d~ungli"
pol. serJal
dok.
" Nc>towania, czyli co s'ę
opłaca r o.!nikQwi"
TV koncert ży<:ozeń
.. Ginące
b ll gna" fiłm
dok.
" TintilQ zapTasza" - progI'.
dla dzieci
.. Morze" - mag.
.. W kinie i na k-asecie"
,.Pieprz i
wanilia Z
wiatrem . przez
świat " :
"Ludz.:e i g~jzery"
"Antena"
"Powrót Arsena
Lupin"
(10) "Hra.bi·na Ca.gliostro" - seriał franc.
"Wakacje '89" - fUm dok
Magazyn sportowy
Teleexpress
Tea·tr TV oo.ety: AIf-red de M'\l9Set - "Drzwi
muszą być albo
otwarte.
albo zamknięte". reż. Mich:!l Kwieciński. wyk.: E.
Wiśniewska i J. Ka.mas
"Piknik Country" - Mrą
gowo '!)o
Kino Teleferii: "Synowie
Różowej Pan.tery"

20.05

.
1-3.56

19.00 Kino

rep.
7.55 "Po

l:J.30

Chena ud t i Mel viile Chdvelson. wyk.: Stefanie PoWeł'S
Ba.r~y
BOlO'twkk
MaoieJ N-iesiołowlJlti Z
satu-tlj. i humorem
"Cu-dewne lata" ({;ł
•• Zlltań~ ze mną"
1ie-rial pr-o(l. USA (powt.)
Focmuła I
l4ucga.ro

118.00 ,,10 minu.t"
lill.15 "Dynas\ia"

12.VIII.

PUOGRAM I

łla.wr.anek"

19.10 .. Z

ma·nna
w
wyk.
Ork.
Symf. Fi1ha;r.m011ii Nał'~
dowej
Igrzyska "Solidarności"
Panorama dnia
.. Wikt(}ria w Dover"
fikn fa·b. prod. USA. reź.
Emst
Ma.r.ischka,
wyk.
Romy Schneide.r. Ad·rian
Hoven, Magda Schneider
Ku.mcnŁar-z dnia

20.'10
21.30
21.45

m3,g.

11.35 TV kon.~C!I't żyozeń
12.OS .. S iódemka" w "Jedynce"
fl·a n c. pro gr. ~.atelJ-te.r
n v Dr zedsta w ia
13.GoiI '\'ę-<!rówki dalekie i bl,iskic: .. Cerir '.!! ta", cz. 2 film dok. prod. UNESCO
14:;0 .. Informacje"
progr.
rozl'ywk owy
15.00 PreZ\'denci"
1530 ::Laboratorium": "Sz~~1:
wego htu" (2)
16.00 .. Telewizja Chloapkowice"
16.35 .. Rewizja nadzwyczajna":
płk dr SI-efan Tał'nawski
17.05 .. Mi·ty filmowej p~-ku·l
tUlt'y": .,TQ właśnie Greta Garoo"
17.15 Teleexpress
17.36 .. R<lłt 192(1" prog,r. dok .
H13{) .. Butik" mag.
19.00 Dobranoc:
"Maurycy

oot.)

. Sośnicka lÓpieprzeboje musicalowe
141.00 Prog.ram lokalny
16.30 "Henny Hm"
progI'.
rro:.r.
19.00 .. Wiosna ludów, czyU kra. jObraz po bitwie" - kaba,retro ,,sa.ty;rY'konu '00" .
19.36 ,.Szh.Mta
9Il'l'ooowa
w
Polsce": Ogrod·y rcnlanWQ

p -; bnłjny

•

nieĄ., (3 Zdzisława

17.45

1'3.16

.

sw~eeie
cm,"
IK'OogC • • dii.a niesłymącyro .

1e.55 ""W

23.35

Sobota"':'" l1.VIll.
7.2;;>

SRu.daniowej

(c.d.)

PReGil-'M' I
Progr.lffi <bti.a

,'f . iłU

TV

n"
ni ~ 3

w

tv' śpj :A-łan! c;.we~

Z3 f'~ ,,"nt-u :lłn f" ., ł(

pral1!ramL·

tv

rrił

{l.:nvi~<łil.

Tek'foD Red:lk.ji
Witlzami. {Jrog-ra,n
,'\.a. r s't3 \\:1 ~~-3l-!!1,
od 9.
d :!!.OJ.

<,o(ł!i'~

A(

A:

'"

W

C4

AfJ

u :

vie.
Za

'el

e~ afera kr ei'nie..,? I
ur:Ee

LUBlinit'
Z ułf',e
.1.,."".;'.. hubie zapisaali
~
silDika.mi
i pytajlt: ..ezY _
w

ł~feJly.

j .. steśmy

UZIl-

za. łapówkę alM
a rMeke.ji meina tł~a.e Ai tamcj?" ProGrent. elu'ie }isty uczne i każdy
spl'llwdzić swoją

Jluycję,

sil 1111 tluiycia, to dopi,,kaze śledztwo. Prollllrarozumie dzwonią
td . jm aapisany
urga" i ma daleki
ponad •
w
są także imli lułJels('y
rzy.
Llld2.ie
swoje
zr ..szt~ "Gazeta \Vypodała nazwiska tych,
kupili pOlIa kelejnllŚcią:
ministra,
protegowany
lubelskiego. preziaJana regional• .~,Ołlłia rJl<~S('1
i im podob-

tys:,

lI.

z
silnikami
. które .. Mostospro wadza
z NRD, a

lubelski
:,Pol~o
się od początku
nil' lada. Jak Ivlho 417api.~y na
f';' samo-

.je

okazały

(·bi/ay, __ c"nie :al< mln :Ił, .. i",deme 8,,1., al' lO _.r.aja. LłI- ,
,bil' pn,. jeiauli, - ,bweniłi
i
ide,raf.wali z eak,. .rajlt.
Kilka pań jecl_neśDie przyjmowale q;łoszeDi~.
W _aj\!.
z~a dyr. HPÓlIJlOll .. ,-ła'! Marek
Pemerslli u..pokajał w , prasi.. :
"Ilaitly dlęt.y
h~,bie
.i.ł
kupie, a eena Z8 mln zł jest
zagwaralltowana
tł.
kotWa
paździerllikll".
W . ten - sposób
ubrane Ił łys. chęłnYłJh ' i tyle '
samockodów
miał
~tr:&yJUae
'polmozbyt".
Rozpoczęto spn:eda:i:. Gor~z
ka wybuchła, I .d y pojawiła się
infrmaeja, - .ie
. "wartburli"
zdrożej". O eenie zdecydować
miała data pl'ukroezenia (:r&nicy. Te deslarczone po 17 lipca miały już kontowa.4: 34 mln
zł. \Vówczas
oba związki zawodowe działające
w
,.Polmozbycie", zarówno .. Solidarność" jak i OPZZ-towski wraz
z Radą Pracowniczą wystr,piły do dHekeji, aby
własnym
pracownikom sprzcdawae samoehod:v pon kolejnością
wS7ak ekspedientki w sklepie
mięsnym ar~umenlowalio nic ste-ja w koldec po wędli
nę.
Pojawiły
się
podania o
JlP:t~'sp ie "7eni('
wydania samo"hodu. l'V lipeu
.. wartbur~'"
kupi,me w
.. Pohnflzbycie" za

i

:!Ii mI)] zł JI~~a Wiły SIę na hlłldskił!j
.,cłu&ie , )lł~ .J'I/ ' .ci

mln zl. Prelulra\ura saa:arnao$y • .fłal~mi •
spn~daży
SI&Dleellouw :!!li łll<9.",' IH, pexa
kolejnościPr, ~·szczęła iletłz\ wo.

'" 1&_

"na 1ł1~~i('ieH łU.lwien..
ie"obre
mieji!€e
w kol~jce
"warłbilrai",
"i
ktiray
... c:.eslliej się 'zapisali, - bior:t po
l,;ilkanaśeie milionciw
zlotyeh.
Pcekurahl!"a
stan(ła
przed
nie łada iadauiem - li: jednej
strouy
wielkie zainteresowauie SPI"a"'1II społeczt'ustwa i
prllsy,
ktura nazwała eał~ tę
histOl'ię
,wartburr«ate", a z
dru«iej
mało konkretnych
dowoduw czyjejkolwit'k winy.
Dyrektor
"PoJmozbytu" Ryszard Polarski powi~d:dał 10kalnrj prasie wręcz, ie nie ma
żaduej sprawy. Nie było zapisów, a tylko "nie zobowiązują
cy sondai rynku". Pracownicy
dosłali samochody
}HIZ& kolejnością. ale z dodatkowej dostawy, a więc
nikogo
nic
skrzywdzili, zaś 311 pGdań z
poparciem
różnych
przedstawicieli władz centralnych i regionalnych załatwił
pozytywnie, bo ma do te(:o prawo, jako szef samodzi('lnej firmy
handlowej.
A

~I&
IłO

ZBIGNIE\\T KOPEC

s:i:

WYCIECZRĘ AUTORAROWĄ

do WŁOCH
terminie 23.IX.-4.X.90 r.
cellia 880.000 plus 190 dolarów.
Afr.akcyjny program: zwiedzanie zabytków Rzyz ~przewodnikiem, audiencja u papieża oraz
iedlJanie Wenecji, Florencji i Monte Cassino.
Zakwaterowanie z wyżywieniem.
WYPOCZYNROWE:
w JAŁCIE - w terminie 14-27.IX.99 r.
cena 870.000 zł
w BUŁGARII z wyjazdem do TURCJI 11-26.IX.90 r., cena 900.000 zł.
Informacje: KIELC, ul. 1 Maja 12, telefon
11, wewn. 300.
500-k

Biuro Turystyt'zne "AGA"
KIELCE, ul. Krasickiero 26/5
teL 31-M-53 w rodll. Ił-1S
OFERUJE
WYCIECZKI AUTOKAROWE
.:. ZSRR ŁUCK KO\VEL - termin: - 11-21
sierpnia 1990 r. - cena
150.4100 zł

SPRZEDAM FSO. 1500 (1987).
Kielce, 27-219.
11462-g
LOMBARD Kiolce, Sienkie~i:
c.z.a 76, tel. 66-36-32 udziela pożyaek.

1081-g
ALARMY, domy, skk'PY samochody.
Gwarancja,
Kielce,
31-67-72.
11251-g
POSZUKUJEMY 2 sprzedawców książek etaty. Kielce,
tel. 66-05-93 lub 66-08-62.
11442-g
KUPIĘ
lub wynajmę lokal
handlowy w Kielcach o pow.
15 - 60 m. kw. Kielce 66-05-93
lub 66-08-62.

(- ZSRR - TARNOPOL ClD'llELNICKI - termin
- 20-23 sierpnia 1990 r.
cena 160.000 zł

PAL-SEgwaran-

O'ro"

11460-g

er';3!

(1989). Kicl-

niow~

11458-

PRZESTRAJANIE
pal-secam
otvc, wideo. Kielce, 222-42.
11440-g
SPRZEDAM antenę satelitarną
Kielce 28-269.
11450-g

O

B

w Kielcach, ul.
4/6 we wtorki i
w rodz. 1$-17.38.
11441-k

śp.

~,ierprua

8·.

w!o:"'g!;tkie!lo najlep~,cgo i:yc .. ą

n
CORKI, SYN, ZIĘC, WJVOC~..ID-= ~

O

D

ElDn

Na.boieństwo iałabne

EJ

O

]OOOOOOODOOODOOODDODDUOODOO8OE.JODODOE~DOOOO;

~

BIURO

~

ORGANIZAC.n

uJ. Rew.
2;-312

IMPREZ

34

Paźd~lerlli"o",eJ

KIELCE,

tel.

411 · 41 .

WYCIECZII.I AUTOKAROWE
S,olnok (BudopeSlt termin, 21-25.VIII, 4-ł . IX , to r.l <"na 177.00II ,l
7·dniowe, autokar kontrahenta tv,edf t«:go :. " il'f\af.)'~QCjq ,
wyjazd, w laidq sabot,! - cena lSO.OOO zł
'
Wlad,wostok - Jokohama (Japonia) •• omoloł. pro", - cena 4.5eO.CIJO .1
Vouchery: Francja, HiS1:ponia, Węgry. 8ułgaria, WIodłY - oporton'itJnty
Wczos, Irrajowe - domy WCIosowe, .ysoki stofldord
USTKA - termin 27.VIII.-9.IX.90 - cena 550.000 rI
ZAKOPANE - wrzesień - cena 560.000 zł
WIZY - PASZPORTY - UBEZPIECZENIA "Worlo", "Wt'.lo", naj''''·... e
ubelpieclenia grupowe, .. TUT·ATU'·
W'I!ł'Y

-

Turcjo -

Istambuł

hagi, Amsterdamu, Rotterdamu, Antwerpii, aruk.sełi. OsierKI,. MiM,,"O, Mos·
liwr orOI oułobusowo·somofotowe do Nowego Jor .....

ATRAKCYJNE CENY.
Zapro!zamy codziennie oprocz niedJiel w godlinoch &-18, w sC'b , 1-1 •.
DOM RZEMIOstA, leI. 44697, 411 -41, wewn. 267, 238.

1147tl-g
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OST "GROMADA" ZAPRASZA

:

nu 12-dniowe REJSY PO DNIEPRZE
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:

t,.

•~

~

Anatolija
Ka zpiwwskicgo
Kraków - 23 sierpnia.
Wyjazd z Kielc godz. 8
"Orbis"
oraz "Intr-top"
3.49-k

z.m.arł

NOWAK

odprawione zo,,;(aruc 11 Vt1L1900 r.
św. Józda w Kielcaeb_ po lyr.1
zwłok na cmentarz w Ce(lzynic.

• gedz. 11.15 w kościele
nastąpi wyprowadzcnie
P~rążona w smutku

RODZI1\A

http://sbc.wbp.kielce.pl

Odessa -

~

:I

Kijów)

luksusowymi statkami "Aleksander Glo..-.zkow"
i "Radziecka Rosja"
CENA - już od 6io.oOO do 954.000 zł.
(w tym 80 rubli kieszonkowego onz Z01'ganiwwany transport do Kijowa i z po wrotem)
TERMINY:
30.VIII.-16.1X., lO.IX.-26.IX.
21.IX-1.X.; 2.X.-17.X.
Dla zakładów pracy i grup zorganizowany c
ZNIZKA.
Infolllllacji udzielają i sprzedaż prO\\>'anzą BOT
"GROMADA", Kielce, ul. Targowa 18, tel. 321-231
2344-k
3 22-971, teleks 612242.
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BIURO ORGANIZACJI IMPREZ
KIelce,,! Rew PażdZlernlkoweJ 34

. e:::r::.l.t . Tej 446-97 . 411~41w238
•

.,

267

.

."

i

I

AKWIZYTOROW WYCIECZEK
oraz innych USŁUG TURYSTYCZ -YCH
z terenu woj. kieleckiego ZATRUDNIMY.
Warun.<i do uzgodni nia.
Zapra8Zar'l\
11471-g
Innnnn rlltr':-ł:-ł:-':--,;,rljjrl~nr--:r-1 -I~

5
~

3:J
:J

5
:J

,rl:---l--'f'""" ,':-,'rrlnr,iinnnt

:J
:J
:J

KONE ER - A 'mo WIDEO Hi-Fi
OFERUJE doskcmały sprzęt firmy PHILJJ'S

:J
~
~

Zgłoszenia

(Kijów -

~

&A ••••AA&.AAA.A•••• ~A&A.AA.AL4MAA~AL~L4~~.

Psychoterapeut~czny

MIECZYSLA W

o

11446-g

Seans

1990 r.

O
B
t5

,z ok.azji.J(J roeznicy Zfl1t>orc1a ma~tii~f'N'fl

z te!etckste,n. radionugnel6(on,
. łkmany oraz wybrane artykuły gO!J.podal"itwa (lc,mowego.

"tv 2.8"

'tel'4~o

STARACHO\liICE al. AR'llI KRAJOWEJ 21
(pa\ ilon bistro i

piętro).

:J
:J

J

5
J

3

lHG6-g ~

IUUUw' .J!.JU..J:...-':..J:.J:..JU!.JwUULJUUU'-lUU~-'Uuuuuu!.Juuuu!.J!....'uuuu
NIE

9

WEWNĘTRZNYCH

KOZUBKOM '

D

termin - 23-31.VIll. !lO 1'.
cena 240.000 zł
74621-g

11456-g

PECJALI TA

O

§

CZECHOSŁOWACJA

SPRZEDAM udział w kamienicy w centrum Kielc ze 100 m
mieszkaniami. 200 m lOKalem
sklepowo-biurowyrn. placem 1000
m. Wars.zawa, telefon 659-91-31
345-k

§
§

"- JANINIE"l STEFANOJJ7I

.:. TURCJA termin 2S.Vlll.-ll.IX. 00 - cena
600.000 zł.
.:- RUMUNIA tranzyt Z RR - WĘGRY -

114ł3-g

1

~

•

drobn-e

11~3-g

~

W porozumieniu z SOVPOlOA TOUR - przejo.d, " ••tobu'6wo do Ilor n·

Zapraszamy!

11469-g

O

g

DROGIM RODZICOM

O

(PAP)

Kielce, R ew. Październiko
wej 44, pokój 6119, VI pię
tro, teL Uli-U, wcwn. 182.
Wycieczki autokarowe: Turcja termin 29.VllI-12.IX.90 r.
cena
5110.4100;
Drehobycz
19.VllI.-22.VIli.90 r., cena
145.000; Turcja 7-dniowc,
autokar kontrahenta tureckiego z klimatyzacją. wyjazd w każdą sobotę, 2 noclegi w Stambule, cena 885.000
WRL zolnok 21-25.Vm.
1990 r., cena 160.008 zł.

W

'

O
§

"TIMA"

TURYSTYCZNA "AGRA"
ZAPRASZA

ei

}OODLIODEJIJOD[J[JIJIJDOOOEJOOOOOOOOOOOEilJ[][)()

l~ĘDZIE

PR.,\ U

R jon Ener'4cl C:Lny Kieltc,
zawiadamia, ie w związku z
b udową linii 0100 ~ V nie b«;d'TJe p rąd\ł dla niżej wymie-

nionych mie.i~('owości ('vylą
czenia ci~łc): od 13 110 tS
S iCi. nia br. w godz. ~-15 Jei.ynó;v. Losienek. Ak\\ i::gra ,

Gllit'idziska.
PKP
Wi"rna
Rzt-lca, Gni... ~tll~'>ka Chlewnia,

Ruda ZającŁ!. \ 'sk a, Za '~cz
ków, 1\ iCłhjanka Wieś. llaika. Blawatków, Łtll>llo. Lo!;Jcn Ryi,o[:~yn (PKP PHJrobid. ~l;:t 1}~o"!d:e, L('~ira.

::.:n

11

Korona gra
w stolicy
Piłkarze dl'UgO .lgowi nie miedługiej przerwy i już w najbliższą sobotę i niedzielę rozegrają 4 kolejkę spotkań.' Koro-

'.

li

Uli", '.'ch;\amy żyezenia FIIJOMENOiOl i WA'VRZYŃCOM,
juiro ZUZANNOM i LIGIOM,
w niedzielę KL,\.KOM i LECllOM..
USLUGI
POGRZEBOWE: DyKIELCE
żu r caiodouowy
tel 31 · 70-47.
KWP. tel. 448-58

Biuro Oglosze;,

- czynne 7.30-IG
TEATR
Stefana
nieczynny.
lm

POSTOJE l'!\KSOVVEK: Osobowe Dw orzec PKP te l 53ł- 34 ul
SlowacKlcgc. .11 · 29- 19
ul. JesIOnowa .i l ·29- W
Post o J ta ksowek
baga żow ych ul. Armll Czerw
tel $1 · 09 19
Po~tÓJ 5 ~ mochod6w
cl<:2o\o wycb - ul Mielczars kiego .

KiNA

RADOM

"Rom.ntica"
W- i2.VIII .
"Kosmic?uc ja ja" - USA. I. 12,
g.
13.20.
"Krwawy sport"
USA, I. 18, g IS,45, 18. "Ma tador"
- hiszp. 1. 18, g. 2.0 Wideo : .,Karatecy z Kanionu Z~łtej Rzeki"
- Hclnglw ng. 1. 15, g. 13.45. ,,1(0 m edie" - USA . l. 15. g. 16.
lO. VIII. -

.,.J\10sk\vd." -

wona

USA. 1. 18. g.
J ~.15. 19.30. "Kto wrobił
królika
Rvgcra" -;;- USA. l . 12. g 11. 15.30.
"Czerwona
11.30 tl - 12 VIII
go r ą c zlta" USA 1. 18. g. 13.15.
19.30. ..Kto wrobi! k r ólika Roger:." - USA . l 12, g 15.30, 17.30.
"Studyjne"
,.Telepasja" -

TEATR
Jana
nicczynny.

KINA

10-12.VIII.
1. 15.

USA .

~.

..Bałtyk"

- 10012.VrU . - "Hel
camp - Piekielny obóz" - USA.
l. 18, g. 9. 13.30, 17.30 "Zólta gorączka" USA. 1. 18. g. 11. 15.30.
"Odeon" - 10-12.VIU. - "Zabójcza broń" - USA, l. 15, g.
15.30, 17 .M. 18.30,

APTEK.;

,.Erbo" - lO.VIiI . - nie czynne.
11 . VII!. - .. Złote dziecko" - USA,
l . 12: .g 11. 13. "WiruJący ex" ...:..
U A . i. 15. g . 15. 17 1 19. 12.
VIII . - .. Wilujący sex" - g. 15.
17 I 19.

-

IO-l2 .VIII. "ln1. 12. g. 16.
USA l. 1~,

tl'rko~ mo~" USA.
Wpływ ks i"ż vca" -

g.

16.

' •

•

.stały

nocny

dyżur

pełnią nr 61-010 pl. Zwycięstwa 7.
67-001. uL Traugutta '40
Dyżury
świąteczne:
I1.VIII. 67-011 ul. Traugutta 40 I 67-015 pl.
3 Maja 5 - g. 7.30-21; 67-003 ul.
B . Chrobrego. Ił - g . 8-15. 12.VIII.

INFORMACJA służby zdrowIa
- czynna 6-20 , tel. 261-21. Informacja o u~ługach :- 365-85.

nWA .. ('IWNI C C" ul. '"eSna
.. OI.SSZARY rKHACJONALNE 2"
- czyn(ła 1l- 17.

TELEFONY; straż Pożarna 998,
Komenda PP 2;i1-36. Po!:otowle
Policyjne 997. Pomoc drogowa 996,
Pogotowie Ratunkowe 99!ł , Pogotowie Energetyczne - Radom 991.

...tUZE/\

. SKARŻYSKO

GALERlE

MUZEUM NARODOWE
plac
Partvz.otów - 0lec7vone
N.t\RODOWE .• PALAC" - pla~
Zamkowy
. Wnętrza p&łtlOowe
XV 11 . lCVIlI w" - " czynne w
gO'12 IC- 16
Ml·7.t>llM

KINO
.. Wolność"
"SelCtelefon"

10- 1~. VI!I.
USA. 1. 18, g .
Bajki, - g.- 11.

-

Itł.' 12.VIII._ -

17.

ZAUAWKARSTWA .. Zabawki
KoS('iui1:ki II
ŚW.'" ta
czynne Ito-J7 '
MUZEUM
LAT
SZKOLNYCH
6 l(':ROMSKI'EGO - czynnę w
god. 12-18
OflL~GOkEK
MUZEUM H.
Słt~NK'E\VłCZA
czynne w

MUZEUM 'REGION";:LNE Im.
,:cn. broni Zygmunta Berlinga w
Skarżysku-Rejowi!',
. ul. Słonecz
na SO - ~zynne 9-~7. -

goc!,

POSTOJE TAKSO'WEK:
nec PKP - tel. 137-05.

ul.

1/1 - 16.

f'ZVTELNlr'\ CZASOPISM WRP
ul. Pocieszka 11 .- czynna
bt;d .. c wySl.aW3 pt .,Sejm I SennI w Polsce ze ~bfOl'ów WBP"
wys taWY :
ponlelw\ed1.an!e
d1,~llu
wtorkI czwartki. piątki
- g 10-:3. IV ~obOty - ~ 1~IS

. APTEKA DVZURNA: nr 29-046
ul. Apteczna 7. tel. 531-527.

lłCZy

PTEKJ - stały dytur nocny
pd el "I nr ~-OOl ul. Buczka 37/39.
Ul
29-003
ul Sienlclewicza 1~.
,1\

Dyżur

świąteczny;

Dwo-

ST L\.RACHOWICE
KINA
"Robotnik"
10-12.VIII.
" Niesamowity jeździec" - USA,
l. 1., g. 15 . .. Nocne gry" - USA,
l. IS. g. 17, 19. U VIII. - Bajki

-

11. VIII.

2!l-OO:r pl. Partyz:mtów 16 i 29-012
ul
WiŚI\lowa 3
g. 7.30-21,
29-0 10 ul. Piekos70 ...:ska 31 I 2tI-911
ul Z ~ gi>r~kJ G~ - g 8-15. U . VIII .
29- 001 ul
' ::uczl<a 37/39 - g.
8-- 0 ~ ~- Oj2 u l. Wiśniowa 3 - g.

Wolery Brumel
• •
zYJe

J9.30.

lfJ.30. 18.45.

,,'>abat"

KOChanowskiego

lm

"Czer-

-

gorączka"

Biuro O gł os zeń KWP. tel. 231-3G,
CZl'nne 9-17.

na Kielee tym razem gra na
wyjeżdzie. a
gospodarz.em pojedynku
będzie
warszawski
Hutnik. Szanse obu
zespołów
są wyrównane. ale wlasI\e boisko przemawia raczej za zwycięstwem
Hut·nika.
Zdobycie
przynajmniej
jednego punktu
było-by dla kielczan dużym sukce:;em.
W pozostałych
spotkaniach
zestawienie par j-e st
następu
jące: Ostrovia Raków, stal
Stlllowll Woła - Lechia, Odra.
- Gwardia, Widzcw - Siarka,
Jagj,'llonia Miedź,
Górnik
- S~ombierki. Resovb - Stal
Rzeszów, Polonia
Zagłębie i
Pogoń Stilon.
(j)

g. 11.

.

.,Słar"

-

Wiadomość
o
samobójstwie
mistrza Olimpijskiego i rek()rdzist:y świata w skoklf wzwyż.
Walerego Brumela. okazała
się nieprawdziwa i zosŁała zdementowana przez te same żr6dła
- zachodnie agencje - jak również NRD-owskie pisma •. Junge
Welt" i "Deutsches Sportecho".
Odpowiadając na pytania dziennikarzy tych gazet w telefonicznej rozmowie współtowarzyszka
życia
Brumela SwieUana
Gritoriewna
oświadczyła.
że
mającY dziś 48 lat Walery Brumel czuje się doskonale i pracuje nad drugą częścią swej książ
ki pt. ..Dokt()r Nazarow".

Mistrzostwa świata
koszykarzy
W ArgentY'nie rozpoczęły się
kosz'ykarskie mistrzostwa świa
~a. W pierwszych
spotkaniach
nie zanotowano niespodzianek.
i reguły · wygryw.aą faworyci.
A
oto
uzys.kane
rezultaty:
Związek. Radzicoki Arg!'ntyna 97;77, ~.nada - Egipt 83:6S,
llSA - Grerja 103:95 (po dogrywce). Hiszpania Korea
Płd. 139:101, Australia ChRL
106:85",
Brazylia
Włochy
125:1", .JllgbSławia - l\'t'nezuela ' 92:S", Portoryko Angola 7S:75.
(j)

Problemy

11"FOrtMACJA O l. EK.'\ClI czynna \y p,odz 7.30 - 15.30 ~ wyl'l ··k ... ." tini ~wl"Łe .::znvch 1 dni
w o l n v ('}l

n r '-ł CV

od

tel.

-

5 23··3~

gotf'wie
991

PP 9g7

~J9

Po-

POiaT.,a

St"a~

Orngnw~

P · )ml)(

wi r

f?~Jtl!n!{owe

OSTROWU:C
KINl\
"Ul,tnik" -

9RI

~ntIH··l f"

k~n

\-fÓn

0(>

P.P~"'l

~"9-"O

POSTOJE TAKSOWEK: Pl. Wol- 537-92. ul Sienkiewicza

(n r m:lri...

'l

('r\Q"'i~

P

p~

GG-~" - 7Q

4:10·94

PO~7t()Wa
In·
11cołuC! ;;J ("h
fo1'fn rnnnA"i:. Pf< ~

1

+-F_ło)

f'P"lTPU...,

\~,...~r ~ lnv"

1"" u: w

.rT'· _.

f"'f"
~f),lj'1'

.c:i~'''e
0 __ 17

t .. l

c;.n~<"łłv -

n

'f\Jr.'nn~,Ąr'"

.. Q
W

r,r.·-:!!l-l1

INrORMI\f'·n

RV'lTV'Z"1f'1
C71·""E'

rn

9:'

9'łO

J(ONSlUE

-

KllliO

~UME~

~.

Iti" -

J-~o~a

15,

STRONA 12

-

"Pi-

RFr~-iUg.

JĘORZEJÓW ·

Tł'

439-61

10012.VIII.
-

słoI1c:J"

"Niebezpieczne związ
USA. lIS. g 11.30 i 19.36.

15.M

do 14

n;:" .. T......... C'H

td

..Peg!l.z" -

r am ~ rJa

ho ..

4Qr... M

KINO
Dom Kulturv - 10-12.VIII. .. Ak 3dc!1"h nolicv;na" - USA. 1.
15, g. Il.Je, 10. ..Grcm1insy rozrabiaJą" USA l. 1~. g. 17. 12.VIlI.
- Bajki - ; g 15.
;1:~ ewentllalne zmi~nv
pnH(ram,e kin redakcja nie

Uwa~a!

• w

.) Na rozgrywanych w Katowicach mi~trzostwach Polski W
tenisie Dariusz Glłbka z Błęklt-

klubów

a
Powstał

na bazie mi<;uzy:zaldad"weg8
ogniska TKKF, a ouzyskał 7 października 1985 ro\.u. MI>wa
tu o klubie sportowym Kolejarz w Kielcach, o działalności
którego, gdyby nie 'szachy nie wielu sympatyków sportu wiedziałOby. O aktualnej sytuacji i jego perBpektywadł mówi sekreiarz Jerzy Górski.
sobowość

prawną

!!8~-{;1

1\1'1 a -

r o plckt r vC''t w gOd1 15- 23

C7vnnp

29- 071

n ości

stn '1!11 KI(>I('(> - Teren q~ Po·
gotolwiC' Gazo","e ~! -20 - ~0 I 992 Potcl

termlllarza.

I\('TEK>\ DYZURN.i\:: nr
ul SŁarokuooW>olta 1/7

Pogoto-

""n"'rl!etvC7'lf' Ktelce -

brak

"l'n:oJownilt" - 10-12.Vnr. .. Rain M a li" - USA. l 15. g. 17.
19. 1!l.VIII. - Bajki - g. 10.30.

-

.:. Na rozgrywanych w BułgarII
lekkoatletycznych mistrzostwach
śwIata wyłoniono kolejnych medalistów. A oto zdobywcy medali: lO-bój - 1. Kaiser (RFN)
7762 pkt.. 2." Finni (Finlandia) "1698
pkt., 3. Biltham (W. Brytania)
7488 pkt.,
tyczka
.Galfl"nę
(Francja) 5.45 m, 2. Ku1'kulia
(ZSRR) 5,4G m. 3. Duko\\' (Bułgarla) 5,40 m; . 100 m juniorzy 1. Azinwa (NI~eria) 10.17. Z. Livin!:ston (W. :Brytanla) 10,25 J •. B1'Iger (USA) 10.37; 100 m juniorki Philip!> (NRD) 11.36. ~. 1111tehell
(Jamajka) 1~,47. 3. Ja1'.Hm (portugalia) 11.52; kula - juniorzy Giu (ChRL) 1.$,20, Z. Li (ChRL)
17.74. 3. łlopfer (NRD) 17.27: dys1< _
juniorzy - niew (Uuł!!."i::) 58.28.
Bis~t (Kuba) 57,10. 3. Engelmann
(NRD) 56,82.
.

z

POSTOJE TAKSOWEK : telerany - 53-10 I 53-BO

TEI.E-FONY:
Po~·.,towjf>

Jeszcze nie zapomnieliśmy lipcowych występów mlodych pił~
karzy Kielecczyzny w finale
XVII OSM w Szczecinie, a już
dotarły do nas wieści o przygotowaniach do nowego cyklU
tych rozgrywek.
W siedzibie makroregionuw Lublinie odbyło się spotkanie zainteresowanych okręgów
piłkarskich dla
ustalenia sy.stemu
mistrzostw
młodzieżo
wych w sezonie 1990-91 i rozlosowania poszczególnych grup.
W grupie I-szej znalazły się reprezentacje
Białej POdlaskiej,
Chełmna,
Lublina. i
RADO.
MIA. Gospodarzem rozgrywek
będzie Radom. Do grupy II-ej
zakwalifikowane zostały
zespoły
KIELC, Siedlec, Tarnobrzcru i Zamościa. Eliminacje
tej grupy odbędą się w Zamoś
ciu. Drużyny. które zajmą
w
swoich grupach dwa pierwsze
miejsca,
awansują
do finału
makroregionu, w którym wyłoniony zostanie
reprezentant
do krajowego
finału
XVIII
Spartakiady Młodzieży.
Rozlosowano
równieź
rozgrywki pUCharowe im. Jcrze-

brak terminarza
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Młodzi" piłkarze Kielc I
znają już swoich przeciwn

() ' r"(ł·,»i;l,1Q .

Klu,b jak
lUZ wyzeJ powie dz iano powstał w ł986 roku, a
jego z a łożycIelem i pierwszym
prezesem
był nieżyjący
już
Zdzisław Sikora. Obecnie prezesuje nam
Kazimicrz Ziemb:a. Mamy tylko dwie sekcje,
szachową
i tenisa
stolo we go.
Wiodącą sekcja są szachy.
W
tej ostatniej dyscyplinie mamy
poważne
osiagnięcia.. których
autorkami
SA . ubiegłoroczna
mistrzyni
Polski w kategorii
seniorek
J"AnUa D~tko. oraz
dwukrotna
brązowa medalistka ' mistrzostw świata
juniorek
Olimpia Bartosik.
Również . do czołówki krajowej
zab liczają si e
Ja('e~ Duliński
I
a I'iotr
&{'to~ik.
Osiągnięcia
http://sbc.wbp.kielce.pl

te zawdzięczamy naszym szkoleniowCOlIl. którymi są rorlzice
na~zych
medalistek
Wi~sław
Detko i Ryszard &rtosik oraz
Stanisław
Związek

DuJiński.

Pols~i

Szachowy doceniając
nasze wyniki przydzielił
naszym zawodniczkom
wysokokwalifikowanych
specjalistów
tej dyscypliny. Andrzt'ja idora z Lublina i lanisława Kostyrę z Dębicy. którzy co miesiąc przyjeżdżają do Kielc, celem d()szkalania zawodniczek.
Część
kosztów
pokrywa
PZSzach., resztę my.
•
Jeżeli
już mowa o k()sztach,
to muszę
stwierdzić, że klu1:>
wajduje się w wprost lragicznf' j sytuacj;.
Prawie w"zyscy

'

:
·

. •) Po tnecb etapach
Reglo _
!,lalekie
klasyfikacji k1!:~~lh~~~~all~~~
łomiast . w
wej' plas'uj:f Się' na
CU · ze strlltą 14,20

. go wyścigu
cy '~ajmują

'

drużyny

Związku

· -

.) .W Rzymie rozPoczęły
woay' Pucharu Swiata w
.ritu. 'Najlepiej z naszych
zentómŁów
w plerws7.ym
spisała. się. M~rb. Wlodkowsk~
mując 7 miejsce w wyścigu

400

m stylem zmiennym.

.,. Szwed F1'edrlk Nybe1'g
grał slalom gigant zalicz"ny
Pucharu Swiata w Mount
Nowej ZelandII.

sponsorzy
odmówiłi
kol wiek
dotacji, z
Oddziału
S"cjalnc«o
ry udostępnia
nam
swoje obiekty na
to duża pomoc.
dzina 'wynajmu
tys. ;lł W sumie uwalnia
nasz klub od około 5 ml D
wydatków rocznie. ' Nasz
żet na ten rok ustaliliśmy
47 mln zł.. który z.ostał
gowany przez Wojewódzk ą
derację Sportu na 29 mln.
tatecznie przy. dużycl1
nościach mogłOby lo
na przetrwanie ale
1 sierpnIa dano nam
milionów i bez
dalsze. A
gdy
się ulrzymać w czołówce
jo 'ej na3ze zawodniczki
wodnicy
mUl>Z",
imprezach krajowych. a
bkiego wyjazdu
kształtuje
sie \V
koło 1.5 mln. zł . .Jak wicc
dac bez pomocy finansowej
będziemy
moglj
tować . .a przecież
rus stolowv nie sa
mi
dYSCYPlinami
szej
ubiel!!łorocznej
Joannie Oetko której
guk styp:'!udium. pl
k'J 50 proc. należnej
Istl1ieje
również
zeńst",o. że naszych
z9wodnjczek
i
skaoeruja
kluby
kraju.
edyż już
stwierdziliśmy.
W tej
przydałby się nam jakiś
sponsor. •

