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Kto może być dziennikarzem? Praktycznie kazdy, kto
nie jest leniwy umysłowo i fizycznie, kto jest spostrzegawczy, patrzy bystro i krytycznie na otoczenie, kt"
wreszcie ma pewną łatwość pisania.
.
Oczywiście. zawód ten wymaga sporej wiedzy ogólnej,
orientaeji społeczno-gospodarczej, a więc także zasad działa.n4a administracji pań stwowej , samorządów lokalnych,
fabryk, warsztatów, szkół, sklepów... Jednym słowem
znajomości życia codziennego.
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Nim w tym roku rozstaniemy
się z latem, 21 bm. wybierzemy Mbs Lata. czyli najladnieji:z'l dziewczyn~ minionych
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W najbliższą nit'~zi('lę, 9 bm.,
w gotlz. od 9 do 19 w
Nowej
Słupi
pod Kielcami odbędzie
się tradycyjna impreza .. Dy·
marki '90". W programie m.in.
pokaz wytopu żelaza metodą
sprzed 2000 lat, wiele imprez
artystycznych z udział em zespolów
regionalnyeh,
kiermasze handlowe, słower~
turystyczny piknik:'
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Czesław Niemen poświęca
koncert
wszystkim tym ,
któ,'zy oddali swoje życie na
kresach wschodnich. Stąd nieprzypadkowa jest data koncertu. Miejsce rów:1ież
bowiem
Czesław Niemen od kilku
lat
kO:1certuje główaie \v koścIO
łach " powi"dzial Marc { Tercz.
'
dyrektor "Estrady $wię\ok"'ys
kiej"
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przede
wszystkim, w kręgu
rodzinnym. Zaczllijmy dziś na-

- W ub. roku, podczas wakacji, rozmawialiśmy o potrzebie kształtowania uczuć
(Relaks - "Echa Dnia" nr 165
z 25-27 sierpnia 1989 r.). które są bardzo istotne w życiu
człowieka.
Także,
a może
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spowodowanemu
wysokimi
czynszami. Organizatorem protestu jest NSZZ Pracowników
"Społem". którego wiceprzcwodniczljea Regina Broda powiedziała nam. że w przypadku odebrania kieleckiemu PSS placówek handlowych obecnie zagrożonych
przetargami
około
500
osób
straciłoby
pracG,
Wszystkie swoje ż,;dania ,.społemowcy" zawarli
w uchwale
przekazanej przez protestują
cych wiccprzewodnicz:jcemu R3dy Miejskiej Andrzejowi Bobiń;::;kiCtTIU i prezydentav}i lniasta
Arkadiuszowi
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samotność

- Czy jest to
dwoje?

- Wydaje mi się, że obecnie jest coraz mniej tak:ch,
jakimi być one powinny. a

Protest " społemowców ,~
"Dzi~
sklep
spożywczy
jutro kantor lub butik"! Dlaczego Rada Miejska przeciwko
, s p ołeczellstwu"?
"Dziś
bar
mleczny. jutro sex-shop"!
takie i inne hasła nieśll wczoraj pracownicy wszystkich grup
zawodowych
kideckiego
PSS
"Społem"
podcz3.s
przemarszu
od siedziby spółdzielni do urzędu Miasta, Około
300 osób
protestowało w
ten
sposób
pl:zeciwko m.in. OJo\viązl{o\'li
przekal:ania na licytacjG 68 placówek .. społemowskich" mieszcz~cych się w obiel{tach RPGM.
zmianom strukturalnym w handlu na niekorzyść s!<iep6w spożywczych, wzrostow:
cen 1':1
artyk;.tl:.
pierWSZe] pot 'zehv

rozmowę,

niejako poprzednią. na temat
rodziny, którą najczęściej zwykło się określać mianem podstawowej komórki społecznej
itp. Jakie są obecne rodziny?

ganizatorami s l "Est:ada Świe

sięga

osób WI'lze wspólne mieszkanie i wspÓlny telewizor.
Często rozpad
jest
już tak
wielki. że w bogatszych rodzinach tkwi się oddzielnie \v
pokoju z innym programem
telewizyj nym,
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prof. dr hab. Marią

Rozmowa z filozofem -

k{Jatynua~ją
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wakacji. Pomysł ten chwycił
w ubiegłym roku, wi<:<: organizatorzy - MCK i WOK oraz
nasza redakcja - "Echa Dnia"
postanowili go powtórzyć, ale
w ulepswnej formie.
Tym razem wybory odbędą
siG 21 bm., o godz. 17.30 w sali
WDK:

Wrzciinia br. o godz. 19 w koś
eielc św, Józefa Robotnika. O~'
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• Liczy się uroda i ukończone 16 lat. Zgłoś
w MeK do 15 w.rześnia ,
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Kolejna,burzli -a sesja Rady Miejs~ej rł Kiecach
odbyła

WE-'6<}n:.j

stli

kole1 "la

'
sesja Raay Miejskiej w KIelcach. Jednym z glównych jej
tematów było ustalenie opłat
za przejazdy autobusami MPK.
Po burzliwej dyskusji i wysłu
('haniu
stanowisk
Regionu
Świ et k r zyskiego .. Solidarności"
oraz WPZZ uchwalono iż jednOi'azowy
przejazd
miejskim
H .. tobusem kosztować będzie 800
zł (ulgowy 400 zł). Za bile.t
m iesięczny o nie kontrolowane)

Szkoła
DOJ\.OŃCZEN"IE

Liczy się więc wyl<ształcenie,
im wyższe tym lepiej, bywają
jednak znakomici !am8I1ey.
Najlepiej "r;~kże ;;luży le.nu zaw~ow: oc;:.ytanie. czyli
zamilowa.n!:e do iFi:ążek. cz,aSO!')ilsln.
bajek.
powieści.
wi·erszy temu b ędzie łatwiej
wkroczyć
w
żurnali,tykę.
Z czytania
czerpiemy
bowiem nie tylko wiedzę o
człvwieku.
ale także pięk
no
języka
polskiego
jego
bogactwo. Kto rozmlłował się
za mIodu w poL<kiej poezji, poWlesci. publicy"tyce. w tym
także. w reportażu. ten nie b ę 
dzie mial kłopotów z pisaniem
poprawnym.
Jednym słowem ciekawość
śWIata i chęć poz.nawania go

KIELCE, uJ. BUCZKA 31, tel. 66-22-11 i

liczbi
PFejazdów ~ - aby
we
wszystkie dni tr.i2s~ąca na ']:- ,
niach relacji: praca - dom szkoła, imienny pracowniczyL
L
25 tys. zł. imienny s:>:kelny L
12.500 zł, na okaziciela 50 tys.
zł. Ustalono również ceny
biletów podmiejskich, w zależności od liczby stref.
L
Radni powoI ali na s,:,kretarza
Urzędu Miasta Andrz~ja Bienia.
(bn)

E
E
E
E
E
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poprzez słowo drukowane. A
więc stałe czytanie. ksztalcenie się . Także lat\"lość obcowania z lu-dżmi. nawiązywania z
nimi kontaktów.
zad:::wania
p}-tal'l, do czego r. : e.dJęd:n y jest
miły , posó l> byt:-ia. kultura zachowania. no i życzliwość oraz.
co bardzo ważne. pogadne
u,posobienie. poczucie humoru.
Dc ść jednak o wymogach, te
najlepiej sprawdzą się w prakt)·cznym działaniu, przy zbieraniu informacji i pisaniu.

CI) Pn.ygotowywaJle są rozmaite konkursy (mo:!;cUlY zdradzić, że dziecinnie łatwe) i pokaz najnowszej mody;

•

PrzyjedzIe

znany

zes-

pół "Wały Jagiellońskie";

• Na uczestniczki czekają
liczne nagrody. "Slempo-Elektronie" ze Skarżyska funduje
m.in. telewizor kolorowy, szef
minimarketu "U Marka"
wręczy talon na zakup strojów
(w jego sklepie) w cenie 3,5
mln zł, firma "Expert" funduje obraz olejny za ponad 2
mln zł i... niespodziankę, zaś
zestaw porcelany zakupił właś-

cieiel

cegielni k. Sa!ldomierza

Swiergul.
Inne n;c3podzia ki, to lot w
dOH' Jn-ym kierunku (f.unduje
Aeroklub Kielecki) oraz możli
wość z<~[>rezentowania siG w
stroj:Jch "E ropolu". Ale to nie
W SZ.y 3:Y:o, gdyż 'W'śród spons-orów są je5zcze takie firmy
jak "Aramex" (z woj. radomskiego), KEA, "Jawi st·" "Kemex" oraz "Unisenvice".
Do
udziału
zapraszamy
wszystkie panie, które UkOllczyły
16 lat, niewa:ż.ny j~st
stan cywilny. Zgło szehia w
Mlo(łzieżowym Centrum Kultury, I<ielce, uf. Sławackiego
23, teJ. 473-40. Termin do 15
września.

ZE STR. l

zorganizowMla, przygotowano ją
zaawamasowan)"Ch,
którzy
sobie to i owo przY'P0mniee, odświeżyć i uporządkować.
Dla takich osób miesiąc Lntensywne-j nauki to nie-malo, szczególnie, gdy mają do dySlpOzycji śwJe'bnegu fachowca.
- Ta, albo żadna - pow~e
dzJał prezes, tuy dowiedział się,
że może uda się zwerbować pad~a
chcą

nią

Teresę

Czapską, pracującą
i cieszącą sie opinią
lektorki języika fran-

na WSP
JlajJepszej
cu9k·iego w

województwi.e.

Na wakacyjnych spotkaniach
z językiem i kulturą angielską,
po Londynie .. oprowadzał" świa
tilwy czł()wiek, świetny anglista.
Zbignie\\ zezepańczyk. Zna też
dobrze zwyczaje Anglików . .Tedna.k cały c-iężar nauki a.."lg;elski ego s')oczywa na barkach
Urszuli zczepańczvk. AngJi.styke IlkoIi,,'>'vła na Uniwersytecie
.1agif1JoM'<im w Krakowie. ale
do sz\ołv średniej uezeszczała
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służbowy). Całkiem sporą grupę
rusycyści, ldórzy też

chcą

uczyć

się

angieJski~~o.

rozmawia~o

się

Z

łatwiej,
gdyż mJ.eli f.i.Jologiczne pc. dejś.:ie
do języka. Poziom był jednak
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zróżnicowany,
wJęc dla cZęlci
c>sób przygotowywałam ilndywidualne ćwiczenia.
SZk6h Kullury " i Języka AngielsJUeg. lonowu ru-sza po wa_ kacjaeh. rule na innych zasadach.
Kurs nauki będzie l-stopniowy,
kaid y trwający 5 miesięcy. Po
póUora roku nauki uczestników
czeka egzamin państwowy. \'\1
ten sam sposóh m07D3 poznać
j~zyk francuski,
wł:}ski.
niemicck~ hiszpański i
sz-wedzki.
Zajęcia niekonwencjonalnc, m.in.
przy pomocy anteny satelitar-
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ZAPRASZA ZAINTERESOW ANYCIi
EFEKTYWNĄ NAUKĄ JĘZYKÓW ' OBCYCH.
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Zadzwoń: Kielce 452-24
Przyjdź: Kielce ul. Słbwc.-.Jega
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21 lip. pokój 302
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trzl stopnie zaawan~wania,
• naJ1aps~y,:h lektorów: _ab~o~W'enci filologii Uniwersytetu Jagienońskiego
i Poznl:!"~kJego, szko1tJ sredma w MEL80URNE, dyplom: Certif'icate of ProrlCiency
in EngIJ~h - CAMBRIDGE, wspólPracownicy Instytutu INTER HA TlONE! " BONN
wiele lat pobytu poza granicomi kroju.
'
• rewelacyjne i efektywne metody prowadzenia zajeć:
KON"ERSAC~, PRZEŹROCZA, TV-SAT, AUDIO-VIDEO ŃAGRAN1A DŹWIEKOWE
PRAKTYCZNA NAUKA JliZYKA.
'
"
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Z OSTATNIEJ CHWILI:
PRZYJMUJEMY ZAPISY DO:

11644-g

Kandydaci przystępujący do konkursu powi'llJ1li spełniać następujące
warunki:
- wykształcenie wyższe
- umiejętność skutecznego stosowania zasad ekonomiczne-finansowych
- staż pracy na stanowisku kier.o·W1Iliczym minimum 5 lat
- preferowany wiek do 45 lat
- dobry stan zdrowia.
Oferta kandydatów powinna mwierać:
- wstępną koncepcję działania i rozwoju przeldsiębioTstwa
- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej
- odpis dyplomu Ukollczenia stlliliów wyższy<!h oraz innych dokumentów dotyczących kwalifikacji z'awodowych
- kwestionariusz o~ł)bowy
- zaświadcze:,ie o stanie zdrowia.
Oiclty należy składać w terminie U dni od daty ukazania się ogłos2le~tla w prąsie pod adresem:
Rada Pracownicza
Pl'zeosił,biorst "la . Obrotu San1ochodmni i Częściami ZamielJlnymi
"Pobnozbyt", 27-200 Shlrac}mwice, ul. 1 Maja 10,
ZasLrzegamy sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny..
373-k

http://sbc.wbp.kielce.pl
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SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY
WŁOSKIEJ, SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY SZWEDZKIEJ

dę
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~

RADA PRACOWNICZA
PRZEDSIĘBIORSTW A OBROTU SAMOCHODAMI
I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI "POLIVWZBYT"
w STARACHOWICACH, ul. 1 MAJA 10, tel. 70-61 do '65

w Australii, w Melbourne. Po
studia.ch mi·ala jeszcze dodatkowy kurs dla absolwentów angl.istyki, a biegłą znajomość ję
zyka angielskiego
potwierdza
dyplom: Certificate ot Proficiency i.n EngJ,ish.
- Każdy mial iIlony powód,
by w wakac-je uc-zyć się angoielskiego - mówi pani Ursrula.
- Bjoli zatem panowie, których
czeka wyjazd za gran-icę (m.in.
sta;!l()wiJi

.

:J
:J
:J

(jeb)

Szkoła Języka i Kultury Angielskiej
DOKOŃ'CZENlE

:1 "', "..:'

5
5
:J
5
5

zro:

IHo ezuje się na siłach zo b.nia dziennikarskim współ
})TaCO'i 'nildem re(lakeji niechaj
się zgłosi do redakcji lub napisze pod adrcscm 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, z d01Jiskiem
na !-:-opcrcił' - SZ~Oł.A KEl'ORTRRÓW ,.ECHA DNIA".

ltY57~'1.f(1

w. 350, 353

P-R 'O PONUJE:
wizowanie paszportów - ubezpiecze·nie "Warta" (w p~].nym zakresie) - usługi paszpo·rtowe - regularne połączenia autobusowe
do dlosk'.\.y, Kop<:>nhagi, .Amsterdamu, Rotterdamu, Antwerpii,
BrukselI, Ostendy (przystań promowa do Wielkiej Bry-'tanii), autob~ami "super lux scania - jumbo", "sovpold t-ours" wyłączność
sprzedaży - rezeIwacja i sprzedaż bJetów linii: British Airways
KLM, American AlTlines, Lu.fthansa, Panam, Swi6sair - rezerwacja i sprz ed aż biletów promowych.
POLECA: lishtgi spawalnicze, izolcrskie i telekcmunikacyjne.
ZAPR.\SZ .'\ l\lY '\IV godz. 10-11 (z wyjątkiem sobót)
llh45-g

Wybieram.y _Miss Lata
DOKONCZENIE ZE STR,. l

1ł6-44-U,

teleł~s 613301

L
l:
l:

reporterów "Echa Dnia"
ZE STR. l

5:
5

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrlnnnnnnnnnr
1: JESTES1\1:Y JEDYNĄ KIELECKĄ FIRMĄ hezpośrennio współpracującą
z ambasadą RFN w War zawic. ZLECAJĄC NAM WIZY. MASZ PEWNOSC NAJSZYBSZEQO ZAŁATWIENIA.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "SIGMA" sp. z 0.0.

Od 1 pazlhierRikn br. bilety MPK pa ęOO zł.
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1

tośc1 i w'l;or'; zaehowan. Ntl1- "';

·k

cy przekazywane] tradycJI mtu.ic;yjni.e, . b~z stosowania rozwmIętej . JUz w naszyc~ cza~
sach Wiedzy
pedagogiczneJ,
Wiedzę tę na pewno należy
uczynić bardziej
pows zechną,
~nan.ą, ale. jestem I?rzek~nan';l,
ze I1lgdy me zastąpI ~ma mtUlcji.
- Kto - zdaniem pani p~o:
fesor ma upowszechDlac
ową wiedzę kulturę peda-

duchem jest wyraźny i obez..władnia tych, którzy chcieliby coś istotnego w życiu u-

częsciej dzieje si~ to na .. ~o-

tego, że wspólne zasiadanie do
stoł u wytwarza więź natury
duchowej. Tej więzi emocjcr
nalnej nre może zastąpić podobieństwo poglądów. !fo jest
za mało. Czuje się obcość .
_ Mówiliśmy już o tym, iż
zamykanie się w kręgu rodzinnym nie daje pełnego zadowolenia, że trzeba jeszcte
umieć wytwarzać
w
sobie
stan wewnętrznej harmonii,
że wiele osób jest nie pogodzonych ze sobą, niezadowo)onycb z życia, z siebie samycb. A co zrobić, gdy miłość odejdzie?
Wiele osób jes t
zbyt
biernych i wygodnych, by ten
stan zmieniać, aby zapobiec
właśnie odchodzeniu tego uczucia. Wspomnialam panu,
że nie ma miłości dozgonnej,
jakiegoś
jes t t ylk-o kwestia
zrozumienia, przyzwyczajenia
itp. A jeśli już tak się stanie
i życie obok siebie jest prawie że n i em ożliwe, trzeba nawet mieć odwagę, by w pew!tym momencie odejść od kog oś, gdy miłość wygaśnie.

gogiczną?
- Specjaliści

oraz przygototego odpowiednio
dzienni~arze, .których rolę ni~zm:erme cemę wszerzemu
slusznych idei. Są nie do za-

wani

do

stą pien ia...

-

Jak pani profesor. ocenia

kulturę

pedagogiczną

współ-

czesnej rodziny?
- Raczej nis ko, obecnie w
rodzinach więcej troski przywicjzuje się do dóbr materialnych niż duchowych. Poważnie oslabione zostały więzi
emocjonalne, na co zwra całam już uwagę. z czego jak
już panu mówi1.am zdawali
sobie doskonale sprawę staro-

Mickiewieza ' Oda do rnf'o'"~)

dości". Eg()izrn 'iudzi starych

rz.eczywistnić. ·
- Skąd bierze się egoizm?
- Z niedostatku wyobraźni

i ze zbyt małej wrażli,wości.
Ci, którzy pos tępują egoistyeznie, nie zdają sobie sprawy
na przyklad z tego, że sami
kiedyś osiągną wiek emerytalny.
- Mlodzi ludzie demonstrują swoją niezalcżność, edrębność, co objawia się często

w formach

zacbowania, wyJak patrzeć na ten problem?
Jes t to forma protestu
wobec postaw dorosłych , którzy zaw ęża ja swoje życie do
przetrwania 'typu materialnego. Młodzież nie czuje częs to
porozumienia duchowego z rodzicami, którzy bezsensownie
poświęcają swoje sily, czas i
zdrowie, by zdobyć pieniąd ze
dla dzie ci. Młodzi mieliby
więcej szacunku dla
rod 'l iców. gdyby ci myśleli więcej
o swoim wewnętrznym rozgłądu

zewnętrznego.

•

otlzino r och ro lino .11.
- _ Czy w tym przypadku
pochwala pani rozwody?
- ":. Zdecydowan ie tak.
- Szokujące to, co pani powie działa.

'>'.. agę

Ale pr0 5zę wzi ą ć pod ufakt. że nie ma nic gor-

szego

niż mie szczańska obłuda,

-

dulszczyzna.
łDamy jej wiele?
- Tak Brakuje nam n owej
ZapOlskiej, która by tę obłu
dę obyczajową ujawni.!a. Wydaje mi -się, że w s półcześnie
ta obluda obyczajowa jest
je,zcze 5ilniejsza niż za życia
autorki ., Moralności pani Dulskiej". Do tego wszystkiego do
szedł jeszcze. dajqc znać o sobie. wyj<!tk'1w{) silnie. klerykalizm.
- Narzekamy w zasadzie na
niski poziom kulł:1ry w społeczeństwie, w tym także w
rodzinie.
- To prawda. Wszystko na turaln'e zaczyna się w rodzin 'e i tam z:1szczepiane <ą warwręcz

-
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Po,seł !la Sejm RP, dr Adam
Brode~rl:i. członek sej.m<lwej Komi.sit Zdr<:lwia przyjmowa.ć bę
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Dodam, że
stos unków
mH;dzyludzkich jest więź emc-cjona!na, to pozasłowne por ozumienie
się
i p odobień 
stwo uczuciowego reagowania
na świ at.
- Zawsze dużo mówiło się
i pisało o młodzieży. Wskazywało się przy tym na konflikt
poltol -·ń Hp. 'Ponieważ rozpoczął s:~ dopiero eo nowy rok
szkolny, zapytam panią profesor, co pani o tym sądzi?
- Nie ma konfliktu poko. leń w tradycyjnym zn aczeniu,
natomiast jest o~try konflikt
między lud.lmi duchowo starymi a duchem młodymi, a to
nie wiąże si ę zupełnie z liczbą łat, bo na przykład prof.
~ Julian Aleksandrow icz (zmarl
w wieku 80 lat) był zawsze
młody w ~we j pas ji dział ania
i nieustannym
odkrywaniu
czegoś nowego w medycynie.
Lud zie młodzi duchowo pragną czegcś
więcej niż tylko
za5pokajania problemów byto wych. przeważnie właściwa
je't im troska o dobro ogółu
natomiast stan.y duchem
myślą t~' lko o sol>: e i w a!' k im
kręgu wlasnej r od ziny. Zrt szt 4 jest to problem p oruszony
ch -::ciażb y w znanym wierszu
T,'udno powJedzi eć, czy porlcen paliw wpłynęła zn!iczqco na ceny oferowanych do
sprzedaży samochodów i liczb~
zawartych transakcji. bo w
ostatnią niedzielę na /(i ełd zie w
Miedzianej Górze było p rawie
o połowę mniej aut niż zazwyczaj. ale sprawiła to fatalna
tego dnia pogoda. Transakcje
jednak zawierano. szł y głównie
kilkuletnie .. maluchy". zmieniło
\'I/łaścicieli kilka młodych polonezów. widzial-:m fi'1aJizowawyżk:.t

Proponujemy ... .

.,

żytni filozofowie.
właśnie podstawą

Dom

l\:ultury

"~,,lont;z" w Kielcach, ul. Po(,Ie~zka 17, zaprasza 11 bm. o
. gwz. 17 na otwarcie wvs~awv
rn"'13r"Łwa i\;ht'E Mi:lbaJsi(;ej. tj
bm n go:!,,!. 17 zabawa dla
G'€',o'! ol"'ór.v

. Ci> • Śwh'Łokrzyski Klub TuryKolarskiej
"Kigari"
w
KIelcach za'Dras ~a na w"c:eczki
rowerowe: i - Kielce ~ Suków

S' :-ltI

woju. To ubieranie się w wielu przypadkach jest wyrazem
prote3tu przeciwko konsumpcyjnemu stylowi życia .
- Jak oceniać grupy mło
dzieży buntującej się?
Młodzież, która buntuje
się w m oim p rzekonaniu
- jest najcenniej~za, bo ona
czegoś chce, nie god ząc się z

postawami swych rodzicó\v.
Tu p cw.;taje problem. Nikt
chyba w porę nie podpowiada
wJaściwych
r ozwiązań. St ąd
bierze ,ię czę<to narkomania,
alkoholizm. N ie wystarczą ju ż

podsu wane wzory z li tera tury
która szcz.ególnie jest wyczu lona na zakłamanie. mu~i
mieć wzory
o~ób żyj'lcych
<io naśladowa
nia W naSZ,im życiu chyba
za mało jest D'1n Kich Gtów,
a za du żo !!:ermków typu
Sancho P an~c ha . który myślą tylko o t~·m . jak b y się
n a jleniej urzadzić.
- l\lam Jeszcze nadziej~ na
kolejna r{"ll>\'nvę, a tymcza.S('lU
(hh:l{uj~
pani profesor
'la spotkanie. Życzę wielu dals'l,ych osią!;oięe na niwie naUk'nvej i mHe"o wypoczynkU

pięknej. Mł c dzież .

\ol'

ułubil?Dym

,Ta łęc1:Owie.

Rozmawial

TAOEUSZ STOLARSKI

ną
transakcję
przy chyba 8letnim trabancie. Wydawać się
może, że do normalnego użvtku
kupowane S!l samochody małoIit ... ażowe i niek<miecznie nowe, a lokujący kapitał przebieraJ" w samochodach wi (lkszych . młodszych i oczywiście.

Marzy.~z

będziów -
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. O ()tJd"iaJ Swięlokrzyski PTT!'
" . {hlrow('\! Sw. Z'łp !'a3za 9 bm.
~.~ ~ :V'lci~czk~ pi.esza na tra-s~e:
'" ("01 - Leśr..o. K"tv - Ka ... cz~a
M , łk ') wsk~ - ' Ost:-owiec
~Ootk an~e z orze"Hi>d n! k i-em
o
~od~. 9 pi7ed si.e'!hi'ba PTTK.
'r~.C;') sam·~go dnia wvc:-ecz.ka rQ'N:Jo~'Jwa

'la traS>l?: Os.-~~ ·Jwie-c K~vn.lti - K31kćw _ Och Bis~1;~::~ _
{(u-no'.".' _ - Ost~tH:2(,"
"pot\{,J,>.ie -
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DOKOŃCZENIE ZE 8TH.. l
szą
się
już
bowiem głosy
przestrogi, że w przyszłym
wspólnym europejskim d'Omu
zag'rożona może być tożs amość

narodowa Polaków. JeśLi tak
jest istotnie - to jak
temu
przeciwdziałać?

Innym nie mniej ważnym
zagadnieniem jest pro'b lem komercjalizacji turystyki w
jakim stopniu jej ulegać? Czy
nie powinniśmy raczej przeciwstawić
s.ię temu zagroże
niu?
K ongres musi dać jasno
sprecyzowal1e odpowiedzi na
te pytania, sIormułować nowy
program i metody naszego
dzi ałania aż po rok 2000.
- Przed kongresem odbywały się na Kielecczyźnie sejmiki krajoznawcze. Co z icb dorobku będziecie się starali
przekazać w Opolu?
- Delegaci
K ielecczyzny
pracować b ę d ą we wszystkich
piQCiu zespołach problemowych
kongresu.
Chcemy
przede
wszystkim mówić o potrzebie
skup ienia s.ię nad rozwojem
regionaJizmu, istotnym zwłasz
cza w cza-'€lch tak bujnego
rozwoju samorzq d ności terytorialnej, Ruch regiona.lny ma
w~zak
z
krajoznawstwe m
wspólne pr zes łanki i cele . P oprzez ściślejszą współpracę z
t owarzystwa mi regionalnymi
- a je;:t ich na Kielecczyźnie
ponad dwadzieścia - moż.na
d otrze ć
z ofertą pr o·gramową
PTTK do wielu środowi<k,
w których d otychc za~ nie ma
ogniw na.szego towa rzystwa.
Myślę tu zwla~zcza o wsi
małych miasteczkach.
Przed 1V kon gre sem wysunę1i&iny ha ~ lo: "Każdy krajoznawca powinien uczymc coś
praktycznego i użytecznego dla
swojego regionu. Będzie to dowodem, że właściwie pojmuje
zadania współczesnego k r ajoznawstwa".
Podczas se jmikÓ'\v przedkon gresowych
wiele
mówiono
równ ież o konieczn ości poszuk iwa.nia nowych form ~ze!'Ze
nia w spoleczeI'istwie wiedzy o
kraju czy reg ion:e. Kwe stią
k lu czową staje <ię dota rc ie ci o
młodzieży.
Na Kie !ecczy źn.i e
udanie zaowocowalo nam w
tym względzie przyc iągnięcie

I Kielecka giełda samochodowa

- Ki e łków - Ła
Morawica - K 'elce
(4() km): n - Kielce BL'sk.:J (PKP) - Grcx:how!ska • Kam~uly - Szaniec - Widuchow'ł - Skrobaczów - Sto'O:Jica -:- Bu>,ktJ Zd'!'ój (50 km)
!Vl;le',"~e 'lbió:-k':
wydeczka I
-

Krajoznawstwo
hobby czy konieczność?

.1

Znowu przybywa
propozycji zamian
pojazdów
kosztownych w eksploatacji na
auta mniej wygodne, ale przy
tym i tańsze.
Małe fiaty: 1990 r. 25,5 do
27 m ln zł. 1989 r. 19 do... 26
mln zJ i 20 mln składak. 1988 r.
22 mln zł (auto z nowym
nadwoziem). 1987 r. - 18.5 do
19.5 mln zł. 1985 r, - 14.5 do
16,7 mln zł. 1985 r. - 15.5 mln
zł 19M r. - 11.8 do 13.5 mln zł.
1983 r. 11 d.:> 13.5 mln zl.
198'! r_ -10 do 11 mln zł. 1')81 r.
- 9,5 do 10 m!:'! zł 1981} l_ 7 do 8 .8 mln zł. 1979 r. - 83
mln zł. 1.978 r. - 5 mln zł.
1977 r . - 5 do 6,5 mln zł.
FSO 1500: 1990 r. - 32 mln
zł (polonezowsk i). 1987 r. 26
mln zł (polonezowski). 19S5 r.
droższych.

-

20-24 mln zL 1985 l. 22
zł. 1934 r. 15.5 do
18 mln z1. 19S! r. - 16.7 do 17.5
mln zł. 1!131 l. 11 5 do 145
m! n zl 19SO r. - 9 mln?ł.
19;9 r. - j do 9,5 mln zł, 1917 r •
- 7.5 m ln zł.
POlomez y: 1990 r. - G~ mln
zł. 19'19 r. 42 do 44 .8 mln zł.
1938 r. - H mln tł. 19S1 - 39
mln zi, 1936 r. - 3il--32 mln zł.

do 23 mln

. .
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..~
.
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Gdy w Mi~dzianej Górze •.szedł'· h:lndel, na skr .... ju Kielłl ob;;erwow:1no nnodziny nowej ~i~łdy...
F ot. A. PJ(>k.uski

http://sbc.wbp.kielce.pl

prowadzonęj
prze.z
akcji inwentaryzacji I
krajoznawczej Polski. W ub.
roku zorganizowaliśmy w. Miechowie specjalistyczny obóz
szkoleniowy dla mlodz,leży lń.
cealnej z Pińczowa, Kielc, Ostrowca i Buska. Pod okiem
instruktorów
krajoznawstwa
prowadziła ona pierwsze prace.
W tym roku młodzi już samodzielnie inwentaryzują poszczególne gminy, opracowują
zgromadzone materiały,
Warto także zwrócić uwa.gę ,
na rozwój kolekcjonerstwa i
fotografii kra.joznawczej, które
są bardzo at.rakcyjną
formą
pracy z młodzieżą - jak i na
zdobywanie przez nią regionalnych odznak turystycznych,
by wskazać z na·szego terenu

jej

do

:PTTK

choćby

" Turystę

świętoJkrzys 

kiego" czy " Miłośnik;a Ponidzia".
Dotrzeć musimy
szerzej dQ
zakładów pracy i środowiska
młodych
robotników, aby uczy ć ich aktywnego poznawczo
spędzan ia wolnego czasu.
- Wspomniał pan o za~ro
żcniaeh płynących z komercjalizacji turystyki...
- Turystyka. z powodu zna.czącego wzrostu cen i ko sztów.
z egalita.rnej formy wypoczynku. j aką byla jeszcze s to ~un 
kowo niedawno - staje s ię
szybko i w coraz więk5zym
stopni u elitarna. Z tym wiqze
się. niestety. malejący
zasi~g
oddziaływania
ruchu krajoznawczego.
MU Simy
temu
przec iw dzi a łać. Ro zwiqzan ie m
je st powrót do PTTK-ow,klej
tradycji: tanIej bazy noclegowej. on~<lnjzowan!a popul<:rnych. ogó lni e do"tępnych wyc ieczek. Ikon ieczl1le trzeba
odwróc,ć
niezdrowe trend\".
Bo p ierwsza ~zko!na wyciec~
ka . to nie mu,i b yć od ra zu
Zakopane czy Warszawa. A
może najpierw zacZc'\ć od węd
rówki z plecak!em po Górach
Sw ię tokrzy s k lc h a.1bo w.-półne
go ogniska?
In.tegrac ja śro:iow[sk. s polcczeń~tw a. rozbudz 2n i e postaw
patr iotyq.nych - to cel nadrzędny w
działalności krajoznawczej.
- Dziękuję za rO'Zln/)w~. Zyczę owocnych obrad!
ROZID. (I)

1985 r. 28 do 31.5 mln zł,
1934 r. - 24 mln zł. 1983 r. 21 mln zł. 1981 .r. - 2\l do 21
mln d, 1980 r. - 17 mln zł.
19i9 r . - 14.5 mln zł.
Lady: 1978 r. - 135 mln zł,
1981 r. - H mln zł 1983 r. 21 mln zł. 19M r . - 25 do 26.5
mln zł 1986 r 31 mln zł. 1987 r.
- 31 do 32 min zł i 1938 r.
samara - 43 mln zł.
Wartburlti: 1989 r. - 29 mln
zł. 1983 r. 16 5 mln zł , 1984 r.
- 13.5 mln zl 1974 r. - 4 mln
zł: trabanty: 1987 r . 16.5 do
17 mln zł. 1982 r. - 8 mln zł.
lli81 r. - 7,3 mln zł. 1918 r. 5.3 mln zł : dacie: 1983 r. - l'ł 8
mln zł. 191\1 r. - 1l.5 mln zł'
.skody: 1978 r. 11,5 ' mln zł
i 19S9 r. (135 ·GL) - 41.5 mln zł .
. Z:J. s.imsona endm'o żadano fi li
-mln zł. a za simsona skuter
-

6 mln 7ł.
A na' zakuńczenie jeszcze jed-

na informacja istutna dla kupu'jacych au ta na giełdach.
Pi"led dwoma tygodniami weszlo w życie rozp01'zndzenie ministra finansów. które zmnie jsza z 5 do 2 Dt'OC. opłate skarbow'l od trar;sakcii k'lpna spn:eda'i.y poj:ndów
A . PIEKARSKI

NUMeQ 174

STRONA

3

ks i ą:i.k.i "

maw iał

ostatniego spotkan.ia. wiele m ic. tern\!. byjD ' ono ' w ' ~p~a 
lu. Ale ' miał w ielu sob ie niePo O's:edleniu s i ę w 1947 r . w
,chętriycn. ł>owodą }V aJ . to jego
Londyn ie na stałe cały czas - O'byczaj
mó\v ien ia ' ludzlQm
p r aco wal. Mi'lll swoje b iurO',
pr awdy w OCZy'. n iezależni e .od
gdzie spoty,kal . si ę . z ofic jaln ytego; ·czy · by ła .ona przy jemna
mi delega cjami niez ależn.i e od
czy też n ie . M ial. mu t o za złe
swego stanu zdrowia ~ samoC h urchill. a' ta k że S ik orski.
poczuc ia . nigdy . nie lekceważy !
~ żadnej
'możl i wości
kontaktu
Gen. Anders przez ws~ystkie
m o g ą ce j przycz y n i ć s i ę do re·lata. jak{e spędzi ł na Wy s pąch
'a lizacji . zam ierzony ch
ce ló w r
B r ytyjskich n ie mówi ł po ang ielsku. jed y n ie cźy tal. i rozu .. .~2!l!! i':Vierd z:t. . ż~ ,;",łafon!ę. t~
m i ał . Z in nymi języ kam i obcJ og romna . praco"Wltosc przycz-K,ni ł.a gi ę w .n iemały m sto pn iu d\
m i ńi e miał kło po tu. Biegle m6jego smierci. Nawet n a wew: i ł po rosy jsku _ a to ze w zgl ę
eke ndach : czy wakacjach n ie
d u n a fakt. że ja ko młO'd y 0 poz walał so bie n a zupe ł n y re(irer s'tużyi w armia ca r skiej.
la ks .. p rzyjm ował .st a le tele fony,
potem z r aCji studiów w· A k il śledz ił ' za c ho d zące wydarzenia,
demii Wojennej w P~yżu 12!L:
żył. w ną p!ęci'U. N igdy n: e_ po~na ł dol?rze
fra!lCUs.kl.· Jako

::..

-

W

:;: czytał: I tak . na . ~'r~gło'-

Gen.

'Władys ła w

Anders

I ch dom w LO'n dyn: e bar dzo
Sl~ zmi en i ł od :?za su. gdy mieszk'ali t u obo je ' T rzeba by ł o- 'go
· o g ra niezyć by ł 'zbyt d uży ato
paclą gało za so bą zbyt w ysokie
koszty utrzy m a ni a Zmienion o
u meb lowanie . wiele
p amiatek
zn ala zło
się w Instytucie S ik nrsk:ego. gdzie w
miejscu
: da w nego biura
~ enerała
jest
· sala jego pami~ci a w niej por tret y biurko i o rzekazane tam
ja k o de pozyt wszystkie jego odzn a cze n ia P ani Irena mieszk a
w ',domu sama ze wzg l ęd 6w 0o szc zę dnościowyc b .
sama
też
· wszystk im się zajrrJU ję gospodarstwem
i og rodem.
Jak
twie rdzi. musi
wybierać
Nie
· slać jej jednocześnie na pomoc
do domu i na stroje. Z podob· nych przyczyn musi też rezygnować z podr6ży. chociaż zawsze hyły iej pa!5ją Przedtem za
życia męża też nie bardzo mogła
realizować
marzenia o
zwiedzaniu św:ata. Bywało. że
mieli 'Ja rdzo wiele zaproszeń
do różnych miejsc ale generał
na 'lepiej czuł się vJ domu.
Podróżował bo musiał. ale jak
twierdził. naib:lrdziej cieszył go
kaMy powrót i możliwość ""Ykapania siG we własnej ła
zience.
Maż umarł

za wczesn:e. Sam
swoją pracow;bśc;ą Bez względu na to. CZY
b,l chory zme~?onV wstawał
rano i szedł do biura. A tam
czekały na niego setki telefonów . spraw do rozwiązania. ludzi.
.Ja nie mam czasu odpocząć.
najpierw spotkanie z dziennikarzami. potem zebranie z ministrem. pod wieczór
pisanie
się

WYkończył

nocy

s\ęcy

w i edż : ..M·n4e Il·:e są pot r ze bn i. <
J} ;e zn a jd()wa li· p::acy ~ ra ciJ
· ~ ale . uważain ; : za.' swój : O'hOwią ,
~w'yc!I: :pqls.!tH;I! :..:· pa~~ox:tó~
- . ~k ...Wy.p.ro.wa<U i ć stą4 _ ka~dego
Sam jednak do ko ńca był O'by~
· O'bywatela polskieg o". I m imQ
'watelem ' polskim . .papi _Irena
· . trullno'ści
czy nionych
przC2
za ś. przyjęła ·.o by wa telst wo do·
... \";ła·dze·· radzieCKie : a le ' tak że i _. p;e f"o , w k,ill5.a lat" . PO śmie rci
mę:ia .worew ' POglądo m S ik o1'Sk ie'g o,
k tóry' uważał. że nowo tworzo..,
. P oza pracą pasjonowa ł si~
na' a rmi a polska ' mo że · po.zo stać
lektu r ą, cz ytał
bardzo .wiele,
w ·stru·k tUl'a ch radzie ck ich . dochoć
~ :ceni ł ' beletry styk i~ po.
konaŁ tego. ·Co pr awda n ie by li
za
,
S
ienkiewiczem
.. NajlePSZYl1l
.to . .wszyscy oby watele po l.E,: y.
. wy.poczy n k iem
był
dla n iego
ale i t o by ło ba r dzo w iele, Nie
bry dż . il g r ał ba r dz{)
dó brze.
miał zaufa n ia d o n osi i. pozn a ł
Po trafi ł te ż ba r dzo dobrze p ić.
ją- 'jeszcze'
w
trakci e s łu źby
c ho ć n ie przepadał za alk<iho·
WOjSKOWej . a po tem podcźa s Polein. Nigdy ni e b ył pijany, nabytu na Łu lX'ance . B y ł prze k owet jeż e l i· in ni ju ż n ie nad ążali
nany. że gdyby t am z o sta ł d łu
d.o k?ńca przyjGoia.
żej to śl ad by p o nim zag'·nąl.

. ~oza. niechęcią do Rosji.· po
pObycie w moskiew~kim wfp'-

Prawda i mity o Irenie .Antłers (II)

godLil Się Z koniecznością pozostania w Anglii na stałe. Czekał na powrót do Polski i wierzy ł . że życie w Londynie to
tylko rozwiązanie tymczasowe.
To
przekonanie
przysparzało
wielu kłopotów, na które najbardziej uskarżała się żona. Ponieważ czekał na powrót. n:e
było
mu nic potrzebne. nie
chciał urządzać domu. zapuszczać korzeni. Pani Irena twierdzi że najchętniej mieszkałby
w namiocie. Pomimo niech<;ci
do budo-wania .. gniazda rodzinnego" był on doskonałym oj('em. idea-lnym jak to określa
jego żona. Podobnie ocenia go
jako męża. Prosty.
ludzki. a
przede wszystkim bardzo dobry
człowiek
Nie tylko dla rodziny. dla wszystkich. Mimo pewnego dostojeń_twa wvkluczajacego poufałość. bvł troskliwy,
potrafił witając
się z jakimś
dawno nie widzianym żołnie
rzem zapytać go o zdrowie
dziecka, pamiętał. że podc!as

ciel<a \V0stkę
można tu podać
fakt, że studIowal \V tym samym czasie co gen. de Gaulle.
Jak wielu wyk~ztałconych Polaków posługi wal s;ę również
niemieckim. Fakt perfekcyjnega porozumiewania się po rosyjsku
wywarl
poz::t~owny
wpływ na j2go
kontakty ze
Stalinem. To zabawnie brzmi.
ale Stalin mial do niego coś w
rodzaju słabości. Wyrazem tej
swoistej sympatii
były
podarunki: przed wyjściem z Rosji
otrzymał konia.
samoch6d
i
muzyka. skrzypka żydowskiego
pochodzen;a. który
wcześniej
podobnie jak jego ws<yscy pobratymc~' miał cg:-omne
problemy z opuszczen;em ZSRR.
Kkuy w rozmowach na tem~t
wejścia WojSka
POlskiego na
Srcclkowy Wschód upominał się
o stworze.nie takiej możliwości
wszystkim o·bywatelom Polski.
StalIn nie mógł zrozumieć pytał: .. Po co panu ri wszyscy
ludzie?" Wiedy padała odpo-

•

z,€>'liu wyniósł stamtąd coś jeszcze - nałóg palenia. zupełnie
mu wcześniej obcy. I patem
już do końca życia pal.I bardzo dużo.
Prowadził
bardzo
aktywny
tryb życia. Odtworzył skarb
narodowy. J€gO staraniem powstawały polskie szkółki sobotnie. cały czas walczył o moż
liwość kształcenia
dla
Polaków pozostałych w Anglii. Starał się o stypendia i to. że wielu młodych ludzi zdobyło pozycje zo·stało inżynierami, lekilrzami jest w ogromnej mierze
jego zasługą. Zresztą tę wal;,ę
o polską oświat!; i o poJsko~ć
w ogóle rozpJczął jeszcze podczas pobytu na Srodkow,\'l11
WSchodzie. Był przeciwnikiem
zmieniania obywatelstwa p;'zez
Polaków zam;eszkah'ch w Anglii. PogodZił siG z 't<l koniecznością dopiero wtedy gdy mło
dzi ludzie niejednokl'otnie z jego pomocą koilCZy1i studia, ale

pucynów w 1&54 r.
tam dużo pań nam
Kolacja u Maćkowa.
ulewny deszcz.

Poznałem
życzliwych.
Cały dzień

21.vm.1916 r. Po Mszy

św .

wikary ' zaprosił mnie na
proboszcz się
południe
pona cmentarzu:
z 1863 r. i
5
legionistów
rozstrzelanych
w
1914 r. przy odwrocie spod Dęb
lina. osłabi.eni. nie zdażyli za
swoimi, ujęci przez Mochów
(Moskali). zginę'i".
ks.

śniadanie.
Ks.
pokazał. W
święci łem groby
powstańców 27

nie

\\'
1915
A' s~~;acy

tra"k"h

•.

Busko

zajęli

wśród żołnierzy ausbył Polak DOchodzący

z '1-9 l,ri! ~'f':-żant nOdch0rąży
•łan Ro!!owski. neł'liacv role o-

fi 'e"

f';)ll!k
,t78
f"7\

l-lI,nkoweeo LC'!!;O'nÓW
~'ł3r1ze Polsk:<>i OrI W"i~k)\v8i (POW) połv '11
r !Jlk~ie o'crwsz"l}

sympto m
choroby
jeszcze podczas po.
byiu we Wło sz ech . k iedy . dow iedzi ał si ę o wy n~lku Ja łt y. A
pote m a ż do rllku 1964 czuł się
dobrze . Po jechał wtedy do Stan ów Zjed noczonych . aby w raz
z Eisen h ov erem odeb rać am e·
ry k ańs ki meda l za zwa lcza nie
k om u ni zmu. I przed uroczy st'm bank ietem d osta ł ataku,
który s po w o do wał sta n k lin icz·
nej śmierci. T o by ł początek
ciężkiego .okresu . At aki powtarzały się. trzeba by ło cały czas
pl'ZY nim cz u wać. Najtr udniejme były ostatnie trzy lata. kiedy stal e poja w iały się ambu·
lanse i lekarze.
Parę

-Kartka -z pobytu legionowego kapelana

D wa kilometry na póln{)c od
wsi Grochowiska leży wieś K ameduły.
W końcu XVII
w.
właściciel, Szańca Józef MyszkQwski
kasztelan sandomierski. ułożył ' tam
klasztor
kamedułów.
Stąd
pochodzi
nazwa w si Kameduły, z której
do Szańc a ciągną się nie z.badane podziemne korytarze, które miejscowa ludność odnosi do
XIII -X I V w. 18 marca 1863 r.
rozegrała się na terenach wsi:
Grochowiska,
Galów.
i Kameduły jedna
z największych
bitew powstania styczniowego,
stoczona przez korpus gen. M.
Langiewicz~ W okO'licy klasztoru ojców kamedułów zginę
ło 23 powstańców. W odwet za
to. że
zakonnicy
pomagali
powstańcom kozacy gen. Czengierego zniszczyli klasztor 'cał
ko w icie. Na jego miejscu pozostała tylko mogiła
powstań
ców.

Pier wszy

{>;)jawi ł

go komendanta obw odu bus k ieg.o okr~gu VI k ieleck iego POW.
J. Rogowski. ps . "Wilk"
był
także
założycielem
druzyny
skau'tów sk ł ad a jącej się z młod
szych chłopc ów, a dla chło p ców
starszych założył drużynę piechurów POW,
74 lata temu w lipcu 19 16 r.
J . Rogowski postanowił poświę
-::ić krzyże pamiątkO'we na mogiłach powstańców
1863 r. Na
tę patńotyczną uroczystość zaprosił kapelana Pierwszej Brvgady Legionów Józefa
Pił
sudskiego. ojca kapucyna Kosm~ Lenczowskiego.

O. Kosma Le-mczowski w Pakapelana
legionów.
wydanvm w 1989 r. na str. 128
-':130 ,wspomina:
miętniku

28.VII.1916 r. Od oficera wer-

bunkowego w Busku kieleckim,
pro!. Jana Rogowskiego otrzymałem zaproszenie na pdwię
cenie krzyża na miejscu eremu 00 kamedułów w S,zańcu.
który został zupełnie zn iszczoriy tak że śladu po nim
nie
ma. za to. że tam broni:i się
powstańcy.

t&.vrn.1916

r.

O

gorlz.

ruszyłem .w 47 wio:stwoW'l
f!.ę do Buska . a o godz. 23
nąl~m w B"~'~u.

20.Vlll.1916 r. Pns!edlem

ks.

p~oh

szeza

prz(!dsł:J.wić

15

d 0stado
się.

Prosiłem,
więcenie

by zapO'wiedział poś
grobów powstańców z
1863 r. i rozstrzelanych legionistów. Zbył mnie na polu,
przed gankiem . a poświęcenia
nie zapowiedział. Użalał się
na sekretne starania wieśniaków
o księdza. Krytykował źle i
niedQłęi:nie.
bez jego porady
wykuwany krzyż. a przecież
chodził do niego oficer
werbunkowy. prof
dr Jan Rogowski, zacny i wierzący. kt6ry
potem brł dyrektorem VII gimnazjum We Lwow'e i komit~to
wi prosili ó nabożeństwo. o pO'radę odmówi! wszystkiego,
a teraz się użala. Dziś celebrował umyślnie 'tak długo, bo
skończył o 13.30 godz.. by nam
uroczystość zepsuć ,
Zaraz
po
~um:e pochód
do Szańca D 3
km odległego. Cały czas, tam
i z powrotem. ulewny deszcz.
Doszło do krzyża 50 osób: nauczycieL sługa z kursów i troche wieśniaków Gdy proboszcz
O'dmówił pośw~cenia.
telegrafowano. do biskupa k:eleckiego.
by nozwolił
krzyż poświęcić.
Nie odpowiedział. Do biskupa
k~akowskiego o wvdale,;e ksiedza
Odpow;edz'a'lo:
.. P~osić
swego bisku pa ".
W Busku zm''-?n:lE'm ubra:Jic
urlednika b. zacnego l\faćko
v.a i u niego ziadłem ~n;ada
ni'-? Obiad u p. sedzincj Kuczkowskiei. n!'ezeo,ki miejscow.,j
Li ei. Of; arowała mi ob~azek:
rozst!"Zc anie d'wóch księży ka'
1)

http://sbc.wbp.kielce.pl

" Zi e mia

K ielec ka ", czasopisi literackie. z 2.IX.1916 r. tak pisała
o poświęc;eniu krzyży:

mo

społeczno-polityczne

"Radosny i zaszczytny dzień
pneżyła gmina Szaniec w niedzielę 2O.VIII br.
Oto w tym
dniu kapelan Lep,iO'nów Polskich ks. Kosma Lenczowski
dokonał
poświęcenia
powstańców poległYCh

r. pod Grochowiskami.
powstańc6w

była

krzyża

w

1863

Mogiła
zupełnie
o-

puszczona i zrównana z zie· mia. ale dzielni chłopi szanieccy, a jest ich tu spora liczba,
zwinęli się rażnie i duży dębo
wy krzyż z napisem .. Boże
zbaw Polskę" sta!lął na mogile.
Pierwsza połowa dzieła skoń
czona. ale co kłopotów z poś
więceniem. Proboszcz odmówił.
wysłano więc telegram do ks .
biSkupa w Kielcach z nro.3bą.
aby pozwolił na pnświęcen:e
krzyża żadnej
odpowiedzi.
Wysyła gmina drugi telegram
do biskupa krakowskiego wvdelegowan ie
ksiedza
O:1powiedź: trzeba prosić swego biskupa. Cóż było robić? A jednak nie stratił Szaniec nadz:ei
i zwrócił się do kap-~Ia!l a I

E;ę

dni przed

śmiercią

I
SiE

ni
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si~
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gen.
Anders oglądał w
dzienniku
wiadomości.
Słucha ł z uwagq
kOiUe ntarzy. po C1.ym zawoł,,!
żonę i powiedział: .. Ja j uż le·
go nie dożyję. ale wam nic za·
zdroszcz~. Wy bęB.ziecie żyli w
bardzo ciężkich czasach".
Wieczo:-em. 11 maja' 1970 ro·
ku. piętnaście minut po dwu·
dziestej trzeciej, wrócił z żonll
z przyjęcia. Następnego dl'ia
przypadały
urodziny.
Powiedział że zloży jej życzenia nazajutrz. Prosił o przygotowan:e garnituru na drugi dzieli
m'ał
umówione spotkanie z
dziennikarzami.
Usiadł przer!
telewizorem,
zaczął
o-glądać
wyścigi . amochodowe. O trze·
ciej nad ranem znalazła go
niep:-zybmnego. Umarł 12 maja ...
data odgrywa dużą rol~
pani Ireny. Tego dn ;~
dnia odbył
zdobyto otoczony czerwonymi makąm i
klasztor. I to był także ostatn: dz,ell żyeia gen. Andersa .
Ta

w

ż.vciu

poznała męża. tego
s:ę i-ch ślub. wtedy

IWON.<\. ROJEK

Brygady ks. Kosmy Lenczowski ego. I dokonano tegO', że 'IV
sobotę 19. VIII
przyjechał ks.
kapelan ('kapucyn z KrakO'WaJ.
A w niedzielę 2O.VIII ożywiony
ruch panował w Szańcu . Gm ina i domostwa przystroiły się
w zielell i narodowe c hol:ągiew
ki. Sciągneli goście z Buska oraz skauci z białO'-amaranto.wy:
mi przepaskami na ramiemU I
kokardkami na piersiach. Ks.
kapelan odprawił cichą mszę
św., a po sumie, mimO' ulewnego deszczu podążył poch~d. na
Kameduły. gdzoie n a
mlels.Ctl
e'remu znajduje się
mogiła
powstańców. S ztandar na Wletrze rozpostarty wiódł nas dumnie przez wieś. I dopiel}ś~y
swego. Dziś już nikt urąga~ nie
śmie
krzyżowi
powstan: 6w.
kt6ry wzniósł się w polU Jako
znak zwycięstwa .
Dla rozwO'ju wsi poświęcen ir
dokO'nane wbrew WO' I
proboszcza to zdarzenie pełne
doniosłO'ści
i wagi. Ks . ~os
ma dokonał jeszcze pOŚWlę~
nia mogiły powstańców i le!(.'Onlstów na cmentarzu buskl.m,
Szaniec i
Busko
dostąpił)'
pra wdziwego zaszczytu, bo I!?Sk
ciły u siebie kapelana WOJs
Polskich".
krzyża,

W.19~3 r. na mogile POWS tall ców w Kamedułach wybud<:
wano pomnik, który przYpo~,~
na o poległvch żołnierzach g -,; •
Langiewicza. Warto bylobY 'C ę
roku przyszłym w 75 r~cznld l~
ufundować skromna tabhce 'M
upamiętnie'lia PObytu.na t\ o'
miejscu
kapelana
PIC:WSZ~~
Brygad\' Legionów PO'lskiCh,
Kosmy Len czowskieg o .
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Kielczanie na
ZbignIew Szumski w latach
siedemdziesiątych był ?awodalikiem Błękitnych w K ielcach. Kiedy ka:endarz przypomniał mu, że czas rozstać
się z płytą boiska, po\viedział
sobie, że nie uczyni
tego
nigdy. Zostanie wierny piłce
nożnej, gdyż od dziecka była
mu najbliżs-za, bliższa Q·d
wszystkich innych mi odzień 
czych
uciech i rozrywek.
Potra.fił
godzinami spę dzać
czas na zawGdach, słuchać
trans misji radiowych, oglądać
zmagania piłkarzy na telewizyj nym ekran ie. Nie były to
dla niego wyłącznie w:dowiska, lecz coś. więcej. W piłce
wi dział wiele zalet,
w tym

an ie

męskość, nieustępliwość, wolę
walki, ambicję, strateg ię ...
Pan Zbigniew jednocześnie

,zys-

ze

wraz
un eaku,
l iezątek

wtaczas
l iejk ielbu-

s-tud iami

prawniczymi

~

. .

:wano' go' ":"':.:·,;I~fggy'"

SWleCle
włada

angielskim, mowl po
francu sku, his-zpańsku, rosyjsku i włosku. To w s zystko
koszlem wyrze-czeń, rozrywek
i innych przyjemności. Celu
dopiął. Zo sta ł trene~em. Przez
wiele lat pracował w różn) ch
klubach i klubikach na terenie województwa kiele c kiego,
lubelskiego, rzeszowskiego, a
w latach 1979-1983 prowadził
szkolenie z piłkarzami Rakowa Częstochowy.
W 1983 roku za p03redn:ct\\'em
PZPN
uzyskał
pierwszy kon trakt zagraniczny do dalekiego Pa k:stanu.
Początkowo
prowadził
tam
selekcję dla reprezeolltacji seniorów i juniorów. a następ 
nie reprezentację kraju. W
P akistanie przebywał kilka
lat. Wobec tru,dności z wy-

mową

nie

si~
wyłącz.n:e
Uczył się ję
obcych. Dzi ś biegle

ojczy stą .

mawianiem nazwi ka Szumski, dla uproszczenia nazy-

lag"

za-

ro-

od dwóch wymienionych zaledwie jednym pu.nktem i to
b yło pr zyczyną. że S tade TUJ
ni3ien zdobyło III lokatę. P ilkarze zrekompensowa1i mistrzo ,>t\':a ligowe w P ucharze
Tu nezji, zdobywając II m iejsce po po rażce z AS Marsa
2:3. ale mistrz i wicemislrz
ligi - Africain i E ~pe r 2.nce
wcześniej oopadly w k onku rencj i pucharowej .
- \Vspomniał pan o trcne-

wu-

!ona

jl' :a
,"rie-

nawa-

zieri

z

rzec!

ldać

rzego
ma-

ami

Po meezu taile Tumsien - Espcl'ancl" Z:2 trenerzy ubu drużyn,
Autoni Piechniczek (z lewej). i Zbigniew Szumski, d'lit:ltują sobie
za gl'ę. Prasa tUłJ,.~zyjska uznała to spotkanie za najlepszy mecz
ostatnich lat.
~.:aiji4'FiłHkk#&fUE5

t'ata.

Pińczowskie
-::titQaQ
- I tak s ?JaInbo , i tak szam-

owo

!

W
ks.

wal.

ony

·misię

eW-

, 0-

wy.u i

Ks.

lSZę

'n e-

na

jscu

gila

idl m-

;mY

nie
:6W,
alto

Esperance i tutaj, uwaga ... trenerem E:o.perance b ył' ni€dawny selekcjoner reprezen tacji
Polski - Antoni P;echniczek.
Je go drużyna zdobyła tę samą liczbę
punktów (83) co
Africain i tylko wynik bezpośrednich s potkań
między
tymi drużynami 0:1 i 1:1 zadecydował o tytule m istrzowskim. Mój zespół był gors zy

i w

) 0-

pracę

bo -

mówią

jedni. Nikt potem go nie oczyści - mówIą
drudzy. Sprawa dotyczy ponad 3-hektarowego starorzecza w Pińczow~e, które ma
st,anowić
trzeci stDpień oczysz.czan:a ścieków. Gl o311o
było o tym il:ilka
lat temu.
DMś t·a kwestia ponown'~e uj~
nala światło dz.ienne.
Najp ierw pewne wyjaśnien ie.
Co to są ~tarorzeeza? W ci ą
gu wieków rzeki z róm.:;ch
przyczyn - najczęściej powodziowych - :z.mienIają główny
n urt. Sz-ukają on~ leps.zego
przepływu. Pomijam tu Lng~
rencję

świadomą

człow:eka

To są pozostałości, 5'tanowią
ce staly element krajobraz'l .
Oczywiście z b:eg ~ em lat. zamu,lane. s płycane, bez · do·pły
wu wód zni'kają z powienchni.
C2a~em śladem ~tarorzeczy Sil

oczka wodl1e w

d<Jl~nach l

z::!k.

Więk.,~e czy ffi.1l!ejs.ze z.a.'~oil:
Itr,> pełni w s·wym najOi'!i-

skich.
dwukrGtdlie mistrzostwo ligi,
jeden raz puchar T unezji. A.

!"Ze Piechniczku ...

_ Tak . \V Tu nis;e Ant oni
P icchnicrek pracował
dość
długo. Jego dr użyna zdobyla
-

dylematy

I t3k

ó.:!a m-bo,

i t a k SZ3m-

bo.

N'e W~zFtk;m ten pomY31
prz.ypadł do gustu, kilka lat
ternu i obecnie. Zm ienił a ~,i G
sy t-ua-c ja pra·w na samego P iń
czowa. Mia, to oprócz Za kł adu

c I'lzone, ulegają (.mą j:t p,rawo)
'Hzkod.zeniom
i
awariom.
Wówcza~
w iadoOn10
co s.iG
Kam.ien ia Budowlanego i kodzieje.
Nieczys tości w l ewaj ą
paln i, wch odzi w skład Nadnisię do Nidy i starorze-cza, trudziań:;kiego Parku Krajobrając
skutecznie
wszystkie
stwDrzenia,
główn i e
ryby. ,zowego. na teren ie którego 0bowicl zują określone przepil'y .
Pr zed ~i ęb iors two W odocią gów
Tym samym ochron;e prawnej
i Kan ali.za<:jI w K ielcach, któpodlega również i starorzecze .
re je~t właścicielem oczys.zWędkarze
p omni sm utn y<:h
czaln i w P~ńC7.o\Vie, już po raz.
dośw i adczeń. też nie zgadzają
ktńryś z r~du,
pos.tanowilo
się z argumentami . ,Wodocią 
przefo.r SGwać projekt
s,przed
gów", ani też nie przejawiajq
kilkll la,t. Przygotowane już
OChoty wyraż€'ł1ia z,gody Ba
jest urząd,zenie przepustowe
zrzucanie ~ieków.
międz.y kanat.em odpły'wowym

Starorzecze szambem ...
ściekó'ł{

a "tarorze-cz.em. Wystarczy za.mknąć. a nieczys !<J ,;ci tam ~ię- sk i erują.
\V"'MlW~

ono -

rue

!:łez

ra-

C3 i :.... JliiłWe a.rg·lrr.ent.y eko-

Od.pada bu·j ~ w.a
osacn;ków. z3b,eranie na tel! cel nowych terenów, układan i e rur. W staro rzeczu ście,ki dokladn ;e '1czy :.zczo.n e nie będą stanowiły zagroi.enia dla Nidy, która
ma mieć czy s tą wo~~. We1i ug
Ilomiczne.

i K a.naEzacj; ~tar-ow~ NIO i
tak k:o akę. 1 t ak. Zamul.ane,
C}r:1Z b a:-dz.'e j za:-a~tane k~ze
wami i drz.e· ... ami. cU0hn"c:;:
b3.;:"1'C"O. file prz.e:L.,ta\v·i.a Ż3.: 
n-Jch wa·rtości. Je-:iyny poży
tek t-o wi,\ceen'e go IV sy.;te-m

~fe ·..vl ŚC wie
oc:.v.~c·ić $C?k6 "'. p rl dt'u~
-e - pr~e.:.·t1r!..l.-',~ L,r::'1 :i7Nl 3
do te>:,'l prze-

0"t;:J mie

sżt uc mych

Prz.ed ':ęb:or s twa

11118
Plechniczek

prowadził

rów-

nież

reprezenta cję kraj.u. Obecnie, jak się dowiedz iałe m,
podpisał
kontrakt w 50-tysięc zn ym
Dubaju na terŁnie

Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Miasto leży
nad
brzegiem Zatoki Perskiej. W
Tunisie
byli jeszcze
inni
szkoJeniowcy z Polski: trener bok se rów, Czesław Ptak
był zatrudniony w klubie Esperance i jedn<Jcześnie odpowiadał za
reprezentację Tunezji. W tymże klubie prowadził zajęCia z zes polami pilk i ręc znej - kielczanin. Roman Trzmiel, były tren€r
Korony. Zrobił tam świetną
robotę
dopr owadając
swój
zespół do finału pucharu Tunezji. E sperance zajął
II
m iejSCe Po por ażce z Afri caine. R oman wyrobił so bie
do s konalą m ar kę i cieszy s ię
dużym uznaniem działaczy i
władz sportowych. Ko lejny m
Polak:€m byl trener siatków-

§riWł##retł&#iPt.,-pttM

szym rejon:e ważną funkcj Q.
Jako ost-oja ptactw.'ł, ryb, ns.tura lny :z.biorn ik \vodny. "TYtwarzający s.pecyf,iczny m ::k'rokl imat.
Wracaj,,:C dQ P i ńcUJ'w? a
w laściw:e d<J je.:inego ze si.~
rorzeczy. Otóż kt'lk'ł lat te·mu.
pOw zięto myśl przek5zblcen :a
go na osadnik d.l.a m:e}~co'.vej
OCZ~·5?c!.a,n, ści"ków NazyN<:'i:jc rzecz po im:eniu - w n3turalpe szambJ Składa ;(ę n·'ł
~v kLoka SpDW. pr, p:env;?e
-:- pińcz{)',,'·.ka OCzy,zC'uln ,a
Je,t za mał a I n'e je,t w ,t'l~

Premier Tu-nezji (z leweJ) gratuluje trenerowi Zbignie..~wi
SzulJlSkiemu za sukces w rozgrywkach o Puchar Krajów "al)-

acz

'ol" t
te-

r ol~

podejmują<:

w słynnym kłubie. W sezonie
1989/00
mistrzDstwo kraju
zdobYł klub Airicai.n
przed

wystarczy

gen.
l:ku

inia
Ib y!

dzialnością

piłki noŻillej.
W zamyśle
rodziły się różne p!any. Był przekonany, że mie~z
kańcowi
Europy u sc hyłku

zyków

!

to
ki. Do T unezji.
Pan
Zbignie\\l'
Szumski
urlopowął w K:eolCach. Tu taj
od wielu lat m:'eszka,
tutaj
pracuje jego małżonka - podobnie jak Iill\Ż - m ilDśnicz
ka sportu, tutaj uczęs~zają
do szkół synowie państwa
Szumskich. Prosiliśmy trenera
o kilka słów wrażeń z pobytu
w stolicy Tunezji - Tunisie.
- Objąłem stanowisko trenera w I-ligowym klubie S tade Tunisien - mówi
pan
Zbigniew. - Piłkarze tej drużyny to sześciokrotni mistrzowie kraju i pięciokrotni zdobywcy pucharu Tunezji. Liczyłem
się z d użą odpow:e-

trenera

wieku
posJugiwanie

już'

N;łstępny
kontrakt
wyjazd do północnej Afry-

kończył A WF ze spe cjalizacją

XX

(tak'

wstało.

Wodoc· ą ~ów

oc!.y~?.c!.3. 1n i nll~;·.')k~~j. St3.rO ..
r'le.:=?~ n 1,3 t;Ł3n(}o~"ić tLL<?~"i~ i

jej <Jg,n,:w<l.

W yłoniła s ię inna
kwe 3tia .
No dobrze. nieczys.tości popły
ną do starorze-cz,a,
które paprawdę
stanie się sz.ambem.

Tvlk<J co potem? Chodz.i o pozwolenie n.a wpu5zczanie do
n:ego ś<:ieków na kilka, może
kilkanaście lal, dopóty . dopók i
oCz,l"3zczalnia w P ińc zowi e nie
zostanie rozbudowana i dostosowana do wymagań. K to zrekllltywuje te stare koryto Nidy? Wtedy dopiero będzie
sz.am bo! A zagr oże-n' e sanitarne ? Ep :de.m:elog iczne?
Ten
ładny
fragment
kra jobraLu
nadnidzia ń s k iego. zo"tanie raz
na Z3V/5ze zni<zczony i ze~zpe
cony. utraci swe naturalne wa lory ekol'Jgiczne i estetycme,
!1')wet jeśli są one już nadszarpn:ęte. W:adomD taki.e, że
t:oll::\ ponad 3-hektarowa kl/)r>ln, m:1ych zap:.1.chów nie bę 
dzie wydz:elah>
http://sbc.wbp.kielce.pl

To też argumenty n'e do odparcia.
Co dalej ze starorz.eczem w
P ińczow ie ? Kwes t ię tę rozważano k i lkanaście
dni temu.
podczas
rozprawy
wodno-prawnej o pozwolenie od.prowadzan:a ścieków i wlączenia
go jako naturalnego oo ~to.i'l1l
ka w system (c?ys zczalni.
Przeciwko tej koncepcj i wypowiedzieli się przedstaw:c iele samorządu lokalnego w Piń
czow;e , Z arząd ZC 5polu Parków Kraj obraz.owych "Ponidzie ", wędkarzy, Okręgowej
Dyrekcji Gospodarki Wodnej.
Nie chcą mieć
starorzeczu
szamba. Ja'k le wyjście? Unowocześnienie
oczyszcz.alnL
Rozbudowa. Kiedy to na s tąpi,
tego nikt 'nie wie. Kto ma
wyłożyć g(}tówkę. też nie wiadomo. Wiadomo jedno, że na
takie przedsięwziGci a jak ochrona środowLlta nie ma pieniędzy. Samorząd lokalny nie
ma, admin.istracja państwowa
n ie ma, minister. twa nie ma.
Wodociągi też nie ...
M oim ~daniem nie mQż.,na
stwarzać precedensó\v. Mu·s.zą
s.ię znaleźć fundusŁe
na 0Cz.y s u;za!nię' ścieków w P iń 
czowie i uporządkDwan·ie kanalizacji. W ten s-posób ulegając 'różnym nac:skom, zamieniono w kanaly kloaczne w :-elc
rz.ek.

w

Odpowtednią
decY1:ję
w
spra.wie sbrorz.cC'la nad Nidą,
po{łejmie
Wydział
Ochrony
Srodowisk!l
Ur:.!ędu
Woje'Wóiłzkie~o \V Ki~łcach.
CZY
ścieki

będą prz~z nIe, OC'lySLcz'.\h.c si<ę pe drndz.e, wpł~w~'Ć
do rzeki, czy też nie - r oz-

stuygnie

się

ki, Hubert Wagner, olimpijczyk, wielokrotny mistrz i reprezentant Polski oraz t~ner
naszej repre zentacj.i. Również
w Tunisie pr owa dził obie
reprezentacje
żeńsk ,
i
męską. li. Wagner zdobył dla
Tu nisu Puchar Afryki i Puchar Krajów A rabskich. Sta~
nowiliśmy tam grupę poloRijną;
spotykaliśmy
się na co
dzień , żyliśmy w koleżeńskiej,
serdecmej przyjaŹlni. darząc
się wzajemną, nie ukrywaną
sympatią.

Pan Zbigniew Szum ski "Biggy" z natury jes t człowie
kiem skromnym. Nie pochwalił się, że również i on jako
trener zdobył u schyłku u~
biegłego roku. po raz pierw~
szy w historii tunezyjskiej
piłki nożnej
Puchar Kr.jów
Arab.. kich . w którym brali udział reprezentanci 44 państw
arabskich. Finał odbyl się w
Arab ii Sa u dyjs.kiej, a prlleciw ni k ie m w tym meczu byt
ze s pół
Kuwejtu. Sukces bYł
wysoko oceniony przez wladze sportowe i pań stwowe.
Sam premier Tunezji zło żył
Zbigniewowi
Szum , k ie mu
gratulacje za o·dnies ione ZW\"cięstwo.
•
Antoni P iechnicze k w niedawnym wywtadz:e
udz.ielanym katowickiemu .. 80ortowi" na py tallle. kto z P<Jlaków pracuje oprócz niego
na terenie Tunezji. pow\edz.ia l
"Zbigniew Szum~ki. trener z
Kielc, może ml1le) znany u
nas. ale tam bardzo ceniony".
Miło
jest u słyszeć
tak le
poch!€bn e słowa o pracy kielczanina w d:?,lekim kraju.
ZBIGNIEW

STRZĘBALSKI

Komisji d/s
Nazewnicttva
lilie
z

.'

tvyrazarnJ

współczucia .
Że zbyt moo"lI byl M. Buczek,
Trza Buczkowi dać 'laucłkę
Stosowną dla "Iebon~ka:
Niech z nazwlI ulicy, znł" /I .

Ze nie

może

tu

być ~ttitki,

NJ/.jle/Jszy bylby. Pil, ud$lci.
Lecz ulica byla Foc1!et.
Dać Ferdyn/l'1ldotvi k9SW?
T.Iudl~Y wybór - zważcie samiMięd~y dwoma m!lt!!alkami:
By s:witc!yl!1 si!; Z!lawo~ol:a,
Ntechie bedzie MlJrs~all<otv'll:a.
Lec! i tu ni'3 1wniec trosl:i:
A jak lct o .~, nie d:lj Boże
~rwj(!TZy ::
R o/(os~ow "im?
ST EJi'/lN K.'lElZ1ŃSKl

wltrótc.

STRO

5

SA BA

iW

Drugie "tak"

Etniczny re esans

r

r,

To

"Pit'Twsza źGna od Roga, druga od ludzi, trzecia od tliabla" - głosi stare parzeł{adł(). W istocie jednak jcsl coraz więcej ludti, li których Gpt;ymizlll Z\ 'ycięża z dcświadczeniem. Powtórne
małżl'ńsh~()? Dlaczt"go nk! Kończy się miłość, a wraz z nią pi:!rwszy związek. Pch\da się nawa, m~żna prób<;wać jeszcze raz ...
twierdzą,. że
n:ałżeI1stwa
bywa!'l

P:ycho!ogowie
dnJ.!~ie

lJardziej

tych
pjerw~zych
Najczęściej
bowiem po raz pierwszy "przy
ołtarzu" staj'l mlodzi,
niedoświadczeni ludzie, mający tylko dl,bre chęci i wielką nadzieję na udane wspólne
ży
cie
Uciążliwa
codziennll~ć
często weryfikuje te
marz(!nb. Miła dz;ewczyna okazuje
się absolutnie "nie do życia"
we dwoje, atrakcyjny
na
randkach chłopak nie potrafi
być odpowiedzialnym
mężem
ani ojcem Cóż, małżeństwo
to tak że sztuka! Gdy wspólne
życie młodych staje cię
nie
dr zn iesienia, iedynym rozwiązan iem bywa r0Lw0d
A
potem? .,PC'kaJecwny". znerwicowan y człowiek cll" wa się
do skorupki i liże rany. które
mogą być na
tyle przykre,
Że nigdy się
nie zabliżnią·
Albo. powoli zaczyna rozgląda ć się
za towarzyszem
życia. za kimś,
kto zapeł~i
pu<;ty dom i nada w~zyS'ikie
mu n owy sens.

udane

od

Wed ług statystyk, powtórne
malteństwa stanowią
u nas
około 12-13 proc. wszystkich

nowo zawieranych małżeńs~w
rocznie. Największe szanse na
założenie' nowej rodziny mo• ją m~żczyźnj rozwodnicy (ok
7 proc . mężczyzn
nowozenców), kobiety
rozwódki
(5
proc pań stających w :ianym
roku przed urzędnikiem stanu cywilnego). Bardziej ostrożni są wdowcy
i wdowy
(ok
3 proc
nowożeńców).
Ponowne małżeństwa dwukrotnie częściej zawierane są
w miastach niż na wsi.
Sama ceremonia jest zwykle bardziej kameralna niż ta
pierwsza. Huczne weseliska
raczej się nie zdarzają, a i
liczba
zaproszonych
na
świadków drugiego "tak" bywa znacznie mniejsza. Nie
świętuje się porażki twierdzą ci, którzy ponownie
wypowiadali małżeńskie przyrzeczenia Bo jakkolwiek by na
to patrzeć to rzeczywIscle
coś im się już w życiu nie .1dało ...
Są

jednak tacy, którzy mają odmienne zdanie.' "Przed
laty nie było mnie stać na
białą,

koronkową

trenem -

suknię

z

mówi ponowna 0-

Erof zm W szfuc.e
Je~cze do niedawna
temat
tabu l11eco później
dyskusje
nad granicą
dzwlącą
erotykę
od pornografii; dziś już trochę
wyciuone. \\'ci-:.ż jcdnak z mie-

erotyki. Wyzwala głębs.ze refleksje nad zagadnieniem uczuciowych związków między lud~mi,
prokreacji, a nawet macierzyń
stwa. Tego typu dziela, jeśli
są plastycznie znaczące i tworzone z pewn~ powag,!, mogą
być bogate w wartości humanitarne. Wydaje się. że 39 autorom, b:orącym udział w tej wystawie udało się to znakomicie. Oczywiście jEst to odbiór
subic:,tywny. bo każdy ma prawo doszukać się zlego smaku
lub stwierdzić. że wartość artystyezn<1 dane.~o dzieła nie uspr<1wiedliwia podjętego tematu.
Erotyzm w sztuce kontynentu
afrykański('~o, a zwłaszcza azjatyckiego ma barozo odleglą tradycję i
może dlatego odbierany jest znacznie mniej emocjonalnie; u nas jest to zjawisko wciąż nowe. Organizatorzy
tei niecodziennej wystawY starali się udowDdnić wsoółczes
nemu widzowi, jak erotyzm w
sztuce, reprezentowany w formach rzeźbiarskich może być
daleki od pornografii. cza<>ami
niesłusznie

utożs.amiany.

"Modli.1.zk a ., Jerzego Gryg or('zuka.

s?anymi uczuciami podchodzi
się de erotyzmu. zwla zcza gdy
wysta wiuny iest na widok publ"cmy... poprzez dzieła sztuki.
Zc;I!'~a~izowana
w
Galerii
ZWI<\7ku Artystów Rzeźbiarzy
. tawa zatytułowana ,Erotyzm 1\7 sztuce" dostarcza wiehl
, moc!1
wvkraczaj<\cych poza
b;mafnq,

określenie

zaczyna

ro-

bić

trYWialną

ilustrację

RZ,~źh:l

A 6-1

dcut

zatytułO\'1'alla "Dt'<'Y_
Jerz"go Grygofczuka.

Ztlj~";a C\F -

A. Ryb('zY"'iki

blubienica ~ dziś mogQ sobie
wreszcie na to pozwolić"!
Mimo wszystko wydaje sir:,
w tym przypadku trochę
taktu i skro!11Dości nie zawadzi. Przykładem mogą służ iĆ
słynne
nazwiska.
Pierwszy
ślub Micka Jaggera odbył 3ię
z wielką pompą, a na przyję
ciu weselnym bawiło się ponad 1000 osób. Drugie "tak"
wypowiedział tylko w ob~c
ności świadków i urzędnika.
że

Niezależnie jednak od tego.
jaka będzie ślubna ceremonia,
popr.awka z małżeństwa rzadko bywa różą bez kolców.
Pobierają się przecież
ludzie

starsi, ze swymi przyzwyczajeniami, nawyczkami. Te der·
nia będą jednak tym mniejsze, "!m mniej ran wy l,eśliś 
my z poprzedniego ZWI .(:l.k u
Jeżeli
poprzedni
par:ner
"wdeptał nas w ziemię", spowodował, że uwierzyliśmy w
swą "nic-nie wartość" to trudno nam będzie uwierzyć, że
możemy być jeszcze
atrakcyjni dla kogoś irinego. Chyba, że aby odeg r ać się aa
"byłym", wpadniemy w
ramiona pierwszej napotkanej
osoby, która zna jd zie się nl
naszej drodze w myśl maksymy "za byle płotem to cieplej, za byle chłopem to lepiej". Ale wtedy raczej oblejemy "poprawkę". Dobrze rokuje tylko dokładne przemyślenie poprzednich
do';wiadczeń, zdanie sobie s!Jrawy z
tego w
czym zawiniliśmy,
gdz>e popelniliśmy b!ęciy i
wtedy dopiero moż~my rr,yśleć o "wypłynięciu na s:e"sze
wody".
Jeżeli
tego
"rachunku sumienia" zrlbr21"'ni...,
trudno liczyć, że drugie mał
żeństwo b~dzie udane.
"Vi::!e
osób decyduje się na "po~v
tórkę" dopiero wówczn<, gdy
przemyślą sobie to, co byłO
związane z poprzednim związ
kiem. Gdy zdadzą sobie sprawę z tego, czego
naprawdę

karierę. Oznacza ono silnie zróżnicowane
tendencje
nacjonalistyczne wśród naro-

od małżeństwa oczekują, jakiego partnera chcą. I jest to
postGPowanie
prawidlow~.
Pierwsze małżeństwo
było
swoi~tą "szkołą życia". drup-;te
możemy

układać,

bazując

dó',v i grup etnicznych. które
upominają się o wyższy szczebel l1Iezawi~łoścL Tendencje
te p:',.ybierają bądź charakter

na

poprzednich doświadc/,.. n:a-.:h
I choć le',:arze uważają,
?e
niezdrowo jest dlu,;u
P()l0stawać sa:11emu, bvwiem 11'7ba zachorov.12.ń osób IV pi·'rvlszym ro!,u po rozwodl i , je::t
12 razy większa niż zg;'inj Cil
małżonków. a liczba zgJ'lów
wdów i wdowców 10 razy
większa w ciągu roku po utracie bliskiego niż w latach
późniejszych,
taki
,.bilans"
jest niezbędny, aby móc budować na nowo.

CAF -

Dla ZSRR kor e byłoby
długów
uznanIe•

Jeżeli

tak się nie stanie to
ani trzeci, ani czwarty ślub
niczego nie zmieni, bo i my
nic nie zmieniliśm). I mimo
iż "powtórki" z
małżeństwa
nie są d z i siejs z ą specjalnością;
B olesław Chrobry, K azimierz
Wielki i Władysław Jagiełło
mieli po 4 żony, a angielski
Henryk VIII aż sześć, to chy ba lepiej jeden harmonijny
związek niż ciągJą pogoń za
czymś. co może nigdy nie na.,
ANNA GOTOWIEC

MARIJ.\ BO GAT YCH

celu rozwiązania starego
problemu carskich dlugów, Pr<lfesor Dzarasow proponuje niczwykle posunięcie... ich sprzedaż. Obecnie dlugi carskiej Rosji są bardzo tani e n<1 giełdach
<wiatowych i Związek Radziecki za niewielkie pieniądze może
nabyć znaczny ich pakiet. Następnie ZSRR ogla~za uznanie
carskich dłLl~ów. co powoduje,
oczywi~cie_
na-!ychmiastowy
wztost kurs~ ieh akcii. CzP,Ść
nab''iych wc?e';niej a',cji sprz~
dni" S:0. ah illL po nov:"t;l ce-

Morski Nobel
dla Doerffera
Na~rodę

zwaną
Morskim Nobkm. Rada ~ii<;dzynarodowej OrgamZ-acji i\~ ') rs:~ici I:VI0 przyznala za ro'{ ubie~ly wybitnemu polskiemu o;;rętowcowi prof.
elr. Jerzemu Doerfl ~ro\Vi z 1'0li tl' _11niki Gdańskiej.
. .•lgro;lę
1Il0rs:{ą,

Obserwujemy więc kolejne
po epoce po~tkoloniabej wezbranie fali poczucia przynależności narodowej
i dążeń
niepodległościowych. Zapowiada to - jak zwykle w przypadku renesansu nacjonalizmów - zmiany na mapie polityczneJ świata. Niekoniecznie muszą się one wiązać w
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llzyc::loanf"l

P, cqr l-i
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Ki.1y po rnw,luc.ji n:1 Z
1"z.1 anulo\ 'ał 1:. .·i dług
0':0'0 16 111 har dó'v W zlm'ie lo 11IJźna było lo zr )zumicć muwi ekolwmbta, - Z dnia na
dzlC'ń ol'ze!dwal1o ;wi;ltoWCj rewobcji. Bol~~e\vicy byli przekonani. że po dojściu do wła
dzy w innych kraja"h proldariat i parli..:! komun btyczne po~tapia hk samo. W takiej sytuacji n!kt nie zgłaszałby
do
nikogo roszez"ń.

tę. którą s'a'1owi stil!'I! lkn wys!(aku iąc(' '~o z fal zlotc!.(o d 1fina otrzym:::!o dotychc7A1.~ tylko
6 osób: Port~~alczyk, Chiilczyk,
E~ipcjanin. n0sjr.nin, A:";lik i
Nef\\'f·g, l'ro~'Zyste \\TęrZf'nj('
n:t'(rcJy ma nao(ąpil' z okilzji

S\'.'iatcwc"o Dnia l\ff'rza pndCWO \\Tze';nkwcj sesji I~lO w
L0tł y nie.

nę,

zatankuj więc także do kanistra - na pewno przyda ci się ta
r ezerwa benzyny. Gorzej, gdy
twoje auto przystosowane jest
do benzyny bezolowiowej .. Jest
u nas co prawda kilkanabcie takich stacji w całym kraju, ale
możesz mieć problemy z dotarciem do nich.
Teraz kilka słów o polskich
kierowcach i tym co może cię
spotkać na naszych
drogach.
Pozwól sobie przypomnieć, że
Polacy to naród. w którym do
dziś przetrwały tradycje kawa- 'm:. >dó",
łeryjskie. Dawni
kawalerzyści f.

o tym i &!araj się omiwyrwy.
Wiedz ta·kźe drogi gościu, że
oznakDwanie naszych dróg i ulic
jest nieco inne niż w twoim
kraju. Jeśli u ciebie każda informacja dotycząca r uchu lub
oznaczenIa
miejSCOWOŚCi
jest
P()wtórzona kilkakrotnie. tak że
nawet os.!atni gamoń mu~i ią
w kODcu zauważyć, to u nas

miętaj
jać

Ola za

jcdnal.~

: jeśli obecnie zajmietym problemem i pooej~I () niego rozsądnie i mą
konomiczl1ego punktu
to nie tylko nic 'nie
alO- jeszcze zyskamy
priywrócimy w stosunii dS międzynarodowe za-

w

Welcome to Pol and
Drogi go~ciu! Bardzo mi milo, że jako. mieszkaniec jednego z państw zachodnich postanowiłeś odwiedzić nasz kraj i
przybyłeś dD nas samochodem.
Już na
p r zejści u
ęranicznym
powitały cię ta blice : ., Welcome
tD Poland". Wel come, Pozwól
jednak. że udzielę ci
kilku
przyjaCielskich rad, które miejmy nadzieję - pozwolą ci
szybciej otrząsnąć się z szoku
cywilizacyjnego,
ja;deęo
na
pewno doznasz.
Na początek r ada gcneralna;
nie dziw się niczemu i nie pytaj. ciągle, jak to mają w zwyczaJu twoi rodacy: dlaczego to,
dlaczego tamto, dlaczego owo.
Unikniesz w ten sposób wielu
kłopotliwych sytuacji. a po paru dniac~ sam zrozumiesz, że
u nas WIelu rzeczy po prostu
logicznie wyjaśnić nie można.
Zapewne nicmile zaskoczy cię
s.lan nasz.ych dróg. Pamiętaj, że
hczne dZIury i wyrwy to nic
skutek bombardowail w czasie
osta~niej wojny, tylko efekt 05tatruej zimy i kiepskiego asfaltu. który ciąglc wykrusza się.
Npsze elzi~lne ekipy dror;owcaw pracują w pocie czola
i
n:aidalej póź~ą jeSienią uporają
SIG . ~ co WIększymi dziurami.
~llle]szych nie lata nikt pa-

ia potoczyła się

Profesor ekonomista Sol tan
Dzarasow, znany w Zwi<\zku
Radzieckim jako ra-dykal członek
wpływowego klubu
politycznego .,Moskiewska Trybuna". autor platformy ekonomic<!n<,j Rosyjskiej
Socjaldemokratycznej
Partii, uwaLa. że dla Związku
Radzieckiego korzystne byłoby
uznanie car~.~dch długów.

stąpić.

i\1ięd"-Yllilrod-uwą

Kt:yslone

ko lfliktów narodowościo'wvch
- np, w Związku Radzieckim czy Jugo<!awii. bądź też
ukl .. dają cię w pr-cce, SU\','erenizacji narodó',v już zo~'gani
zowanych we wlJ.cne państwa.
W taki spo:;ób wiQl(sZOŚĆ krajów Europy wschodniej odreagowuje na lata "ograniczonej
Sl<Wer(;i1nOści ", będącej rezultatem praktycznych zastowwań tzw. doktryny
Breżnie 
wa. Ale w końcu i jedn-oczenie się obu pallstw nie mieckich też należałoby uznać
za przejaw renesansu etnicznego, chociaż w tym konkretnym przypadku jest to proces
dośrodko\\'y,
prowadzący
do
powstania państwa etnicznie
jednolitego.

Piękno

mazurskich jezior...
"-F -

porsche'ach.
że

tak

Nie

niechęt

twój luksusowy
chcieli na nie-

sa~

pod

•

nIe o

występuje ona tylko raz lub W
ogóle jej nie ma. Miej więc
zawsze poo ręką atlas lub plan
miasta, do którego wjeżdżasz.
'pamiętaj także
o tym. że
\\ arszawa - nasza stolica ~
ic~t
najbardziej
rozkopanym
ml.a~tcm w Europie. o najbardZieJ zdezorganizowanym ruchu. Nie staraj się zrozumieć
logiki organizacji ruchu koło
wego w naszych miastach. Ile
ma bowiem w tym żadnej logiki.
.
. ZWr 9Ć ~kże uwagę na to, że
sieć stacJI benzynowych w na.o~:,!,m kraju jest znacznie rzadsza
fliZ w twoim. Nabierając benzy-

Cz ści do nich brakuje
lub ich potomkowie przesiedli
bardzo drogie. usługi
do swoich ll'ialutkich fiasą
niezwylde
tów 126p (to takie małe sa- '''•• .Y;'~",,' .. a jeździć chce każ
mochodziki, które w twoim krama samochód - bez
ju można spotkać w wesołych
na jego stan techniczmiasteczkach) co jednak nie poteż nie dziw się,
zbawilo ich kawaleryjskiej fant .na na~zych drogach
tazji. Widać to szczególnie przY
). abm sŁanie. w jakim
ruszaniu na światłach. wyprze:
ll~:n kraju - s~otkać moż
dzaniu - także na zakrętach I
.? .na zlomov/lsku.
wznies.ieniach, nieprzestrzeganiU
{jaj Boże. żeby w czasie
ograniczeń
szybkOŚci.
pol~q
\? naszym kraju prZykierowcy są to ludzie ambIt,!1
CI się jakaś awaria w
i zarazem zakompleksieni. Jez:1
samochodziC'. J e~li nic
<lżą bowiem
swoimi małym
do autoryzo\':anej .otafiacikami, syrenkami czy P?IO:
'\.
to W przypndlwnczami. a u\\'ażają że powln t1/
. <\rszta-cie cz<:,kają cię nie
siedzieć co najmniej w B:\I\\.
się

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Si~ńllO

lada emocje, kiedy pan Zenek
- mechanik zacznie odkręcać w
twoim aucie śruby przy pomocy młotka i mesla lub "dluDać"
w skomplikowanych mechanizmach.
W razie awarii na trasie nie
zostawiaj swojego auta na poboczu - jest wysoce prawdopodobne, że z<J€tanie okradzione. To samo - niestety - grozi
ci praktycznie w każdym innym miejSCU. Zapewne dziwisz
się, dlaczego tyle samochodó",!
w Polsce ma zamiast male]
bocznej szybki folię przylepioną plastrem. To skutki wlamań
_ nagminnych w ostatnim czasie. J eś1i chces~ tL 1;0 uniknąć,
nie zostawiaj IN <'-lIcie niczego.
co ma jakąkolwi.:k wartość. Jeśli to możliwe, wyjmuj I chowai także radio.
Nie chcę cię zanudzić ani
zniC'chęcić kończę
zbytniO
więc tych kilka rad. Poza tym
zakładam,
że je-td drogi
gościu człowiC'kiem
rozgarniętym i po kilku dniach zorientujesz <ię w spC'cyf;ce naszego kraju.' 7.rC' czta. jakieś
wra;'enia j<,dnak powinieneś u
nao; prz"żye, Jr'1i dzlcki moim
radom tych przykrvch wraż('t1
było nlewicle bedc szczę,<li
"'y. A na znknńcz('nk pozwól.
że z<1dn'11 ci kc1no pvt1nic: czy
mtIsial('~ p1'7yjC'i.dżać
do nas
samoch<)dl'm?
nOMA~

Df;BF.CIH

kał.dyrn

pr3yp~d:m

z powstazupeln!e
nowych
państw. Być mo:'e wystarczy
niekiedy zm:ana charakteru
czy też spa:cbu zorganizowania
wielonarcCo·...oEciowvc;1
organizmów
p3ń ,twow):ch,
prowadząc3 do szerszego
respe:dowa!1ia odmiennoźci poszczegćlpyci1 naro::ló.v
Belgia
lkiem niechlV,no z pań::t\'ia
waniem

uni~arnega prze:~~ztalc!'la się

\V

fedcracjG i oJ by ::J się to bez
wstrząsów. \7 hnych przypadkach, w któr~'ch chodzi nie
tyle o stworzen:e nowego pat'i! twa, ile o odzyskanie pełnej
suwerenności,
możliwe
jest
kształtowanie
się
nowych
miGdzynarodowych konstelacji
i struktur politycznych.
Na
przykład w fazie poszukiwania takich możliwości znajduje się Europa wschodnia.
Wśród pozytywnych p!'zejawów etnicznego renesansu widoczna jest dbałość o uniknię
cie sporów granicz~o~teryto 
rialnych, które towarzyszyły
\V przeszłości waśniom
narodowościowym.

Odżegnują

od nich radzieekie
nadbałtycki~,

się

republiki

manifestując

jednocześnie

swoje dąźenia do
secesji z federacji. Decyzje
Moskwy I,Imożliwiające powrót
Ta ta ró''''' krym -k:ch na ich
etniczne zie,nie ~ą równ!ez
przfjawem podobnego
stylu
myślenia.
Deklaracje
gotowości
uznania
o,tatecznego
charakteru stanu terytorial-nego posiadania składają jednoczący
się
Niemcy.
To
wszystko stwarza szanse, że
etniczny renesans nie dopro wadzi do konfliktów i wojen.
Jest to dobra zapowiedź, bo
świat kipi wezbraną falą nacjonalizmów )l'awet w Stanach
Zjednoczonych, gdzie
przez d\\'a wieki wsuó!istniał
amerykaf.ski ap:utheid z mechan'zmem e~niczllego scalania tubylCó v : Llrzybyszów w
jeden :1aró:l a 1e.;({ai,,;d, cdiy.. 'ą cdręb lości einicz. e,
'.yr,}L ,ące ~'ię po vrotem do
t::ac1ycjr, fi l ~u 'y, kz) r;:a i ob ·czajów. Czter.ystoma a~ta
m' prawn;"mi Sta!1Y Zjednoczo,le zagwarantowały indiań
skiej Ameryce ró.,,·;no~ć pra\v.
Z wyjątk:e:n wszakże jednego - pra\va do
oden\'ania
części terytorium
od USA.
Dzięki temu imperium tr'.va.
Etniczny renesans najs!lniej
daje o sobie znać nie na "peryferiach" świata, lecz w jego "centrum", rozsadzając imperia i polityczne struktury.
Już można spotkać
w prasie
świa towej
stwierdzenie, że
problemy
narodowościowe
przybierają wręcz
charakter
globalny. Renesans ludów zapowiada zawsze destabilizację zastanych układów. A więc
ciekawe czasy przed nami.
AL- PRESS

Gdynio potrzebuje
spalarni śmieci
W przyszłości Gdy nia ma siG
wzbogacić o jedną z pierwszych
w kraju spalarnię śmieci wraz

z zakladem utylizacji. Pomoc w
budowie zaktadu utylizacyjn.:;:!o
zaoferowały Gdyni władze bliź
Dlaczego. dut1skiego miasta Aalborg. Wladze Gdyni i Aalborga starają się na tę inwestycję
uzyskać bezzwrotne środki
finan.sowe z za5{)bów funduszu
ochrony środo\\'iska EWG. Warto zaznaczyć. że spalarnia śmie
ci wraz zakł::ld,'m utylizacii w
radykalny spocób rozwiązałyby
problemy cx:hr'ony środowiska \II
portowym m;e<d".

(ćokończente)

I

- Od czasu 00 czasu grywalii'ny w szachy. Często przychodził
do mnie.
- Wiedział pan, że byl karany? - zapytał Mil/er.
- Freddy Siedział w wiĘZienIU? - zapytałem zdziwiony. - To dla
mnie ZLJp~/na n,espodzianka .
- la dwa j;owaźne wlama~ia ~iedział dwa lata w Kanadzie.
- Powinienem lepiej znać Się na ludziach, poruczniku. Freddy
został drugl,n kasjerem na mÓl wIlIosek.
- Niech rOll Się nie mari,vl, panie King, ja się również wielokrotnie zaWiodłam na ludz/Och.
Po dwóch dniach porucznik Mil/er znów zjawił się w naszej
firmie. Zomm jeszcze N;cho/s zapytał o swoje pięćdziesiąt tysięcy,
Miller przedstawił nokaz aresztowania mnie.
- D/aclego mc:m być aresztowany,. poruczniku? - zapytałem,
cwjqc m;ęk.~05Ć w kolanach.
- l powodu udziału I pomocy w zagarnięciu pięćdziesięciu tysięcy do/arów wyjaśfJił zimno Mil/er. - Pan działał wspólnie
z Conel/ym, panie King.
- Popełnia pan fatalny biąd - tJslyswlem swój głos i spojrzałem
błagalnie na szela, który stoł, jak rożony piorunem.
- Miał pan dwóch nieuczciwych kasjeró~v, panie Nichols - powiedział Miller, zakładając mi kajdanki.
Zagadką by/o dla mnie, jak M:l/er wpadł 'na to, co my z Cone /Iym u vażoliśmy za stuprocentowo pewne.
Umówiliśmy Się z Freddym na połowę, mimo że on dźwigał n a
scbie ciężar calej sprawy, o ja dołem tylko po mysi. Z drugiej strony ja przecież wiedziałem, że był karany. Gdybym powiedział o tym
Nicholsowi, Freddy wyleciałby notychmiast z pracy. O świadczyłem
to Freddy'emu z całq przyjaźnią. Dlatego musiało wystarczyć mu
d·'.-adzieścia pięć tysięcy dolaró"", z którymi mógł rozpocząć nowe
życie.

Jeżeli chodzi o mn:e, to uwoża/em te pien'ądze za zabezpieczenie starości. Za pół rciku miołtom pójść no emeryturę. Ponadto
ten drań Nichols płacił mi przez co/e lato molo.
Aresztowanie zaniepokoiło mnie bardzo I obawiałem się, że moje
marzenia o spokojnej starości pozostaną jedynie marzenia mi. W
którym miejscu zrobiłem fałszywy I(rok? Poslanowiłem prze de wszystkim nie przyznawać się do niczego
- Znaleźliśmy VI kominku pańs-kiego mieszkania pięć dziesi ą t tysięcy dolarów - oświadczył mi Mil/er podczas przesłuch a nia w prezydium policji. - Dobry ~chowek, ale nie dla n a s - porlK znik
roześmiał się.
Poczułem serce w

gardle.
- Nic nie wiem o tych pieniądzach, poruczniku - krzyknąłem.
Freddy znał dobrze moje mieszkanie i zapewne ukrył za kominkiem skradzione pieniądze. Przypominam sobie, że w dniu, w którym zdefraudował pieniądze, od""iedził mnie wieczorem. l.eżałem
w lóżku i niczego nie zauważyłem. PrawdopadobIlle zamierzał póź
n,ej zabrać te pieniądze. Tak, na pewno tak było, poruczniku.
- Cone/ly nie będzie mógł tych pieniędzy zabrać - odpowiedział
os<'o Miller - został zamordowany. Kiedy rzekomo leżał pan chory
w łÓż.~u, pojechał pan do kryjówki Ccne/ly'ego. To stary trick,
usunąć z drogi partnera po wykonan'u roboty, King. I zrobił pan
to z Cone/lym przy pomocy cyjonkali.
- PotiNorność - usłyszałem swój wzburzony głos. - Czy ma pan
dowody na pot,vierdzenie s.vej śmiesznej tez)'? - poczułem pot
/la czole.
_ Znakomite dowody, King - 05wiadczył Mdler tonem, który
spowodował u mnie zimny pot na plecach. Pokazał mi notes. Ta'.~i
sam widziałem u Freddy'ego.
- Ten notes naleiał do Freddy'ego Conelly'ego - powiedział
MIl/er - jak pan, być może, wie, Freddy zapisywoł tu waZlllelsze
wydarzenia ze swego życia. Tuż przed śmiercią, ostatkiem sil, napisał tu nazwisko swego mordercy.
- Czy... czy znaleziono jego ciało?
- Naturalnie. Znalazły je dzieci, bawiące się w tamtej okolicy.
Załamałem się.

- N ie mo g łem patrzeć na jego śmierć - o świadctyłem. - Zaraz
po podaniu tru cizny uciekłem.
- Mimo to, było to morderstwo, King - twardo oś wi adczył Mille r,
Potem zaczą ł k a rtkować n otes Fredd y'ego. N o tes b ył zu p e łnie p us·ty.
Ani jedna kartka nie była zapisano.

(Koniec)

Dedukcja
Czekałem wraz z Ralphem w pokoju detektywów na dalsze informacje. Ralph z iewną ł i powiedzi a ł:
_ Jedn o w;emy na pawn o - ofiara nosila jedn ą skarpetkę nieb ieskq, a dr u gą zielo ną. Niebie ska była ni e biesko-zielono, a zielon a prawie niebiesk a, ale nie p asowały d o siebie.
- Czy nie mó wi nam to wiei~ ?
- Na przykład ? - z apy t a ł Raiph.
_ Istnieje możliwość, czy też prawdopodobielistwo, że ofiora była
daltonistą. Albo daltonistą, albo ubieral się PO ciemku.
- Nie pomyślałeś, że mógł być po prostu niewidomy? - zapytał
Rofph.
- Niemożliw;e, miał w k,eszeni obiory.
Rolph roześmiał się cicl'utko.
_ Mogę s'ę założyć, że,ma on w domu 'II szufladzie takie same
skarpetki.
_ Niewykluczone, Ralph. Mógł być człowiekiem bardzo oszczęd
nym. Bardzo rzadko niszczą się obie skarpetki równocześnie. Jeżeli
jedna jest na przykład dziurawo, wię szość mężczyzn wyrzuca całą
porę, Może myślał, że uda mu się vokupić dwie pary pasujące
do tych?

(Dokończenie w ncs~p .vm numerze}
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Co za~ pe:h!
StracHem
sto milionów z/otych!
- Ty? Jak to możliwe?!
Po prostu. Wylosowano
zupełnie inne numery w totku.
D. Zawadzki

szczęśliwą
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19r O ruku

no wyjście l wszalkich zale;Jlości. tym
bardziej że ooow;qzi<ów bieżqc/ch nig będzie w.1~1~. !'J\e. rozmyślaj t~fC:SZ. no?
CI I)$

będ:!: iesz iyć, kiedy zmieniq się worunJCł w Jo:<lch dotąd
~IIQ loła.s.
Nie lowracoj sobie teraz tym głowi. bo nojgorsz~ SQ zO~/s:-e
przewIdywanlo
nie oparte no żodn/c. ... logicznych po::łstow~ch .. Nie cze.k.:JJ Jed~.:Jk, ':'0 to,
co
m (l być, wJkorzystoj czas no naukę. Ucz S I ę intensywnIe np. Języ (OW obcych.
Dla wielu młodych urodzonych w lalach 1969-1971 dobra possa w sprowach
o:;obistych. Zrzuć rr:asi~ę z chłodnq i wyniosłą minq, postaraj się być b ': Jrd!iaj
sp::t-nlanictl'lY. o e~ekty nie kaiq na siebie cze~ać.
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blady na mandat.
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wzrok, jeśli będę jadal duto
marchwi?
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- Józefie. czy oddałem wam
grabie. które pożyczylem na
sianokosu?
Jak do tej pory. nie!
To szkoda, bo chcialem
je zn~wu pożyc-zyć.
A. Łapot
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Gd~ie pracujesz?
Nigdzi.e.
A co robi5z?
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l\HĘDZY SĄSiADAMi

Zo ten minihoroskop nie bierzem7 żadnej odpowiedzialności.
To
chcecie - to prze·
czvtaicie

• tVRl

-

Kielce

dZH~'O astrologów. Możemy jedynie po~ iedzieć KOZIOROZ~C (u •. 22.XII. - 20.1.'
W procy dość harmoniJnJ o'(r.es,

zrobię
pieniąd~e

ja

Nic.

Mąż pou<:z:a początkującą
jako kierowca żonę: .

-

Gdy zobaczysz czerwone
stój. Gdy zobaczysz
światlo jedź! A gdy

światło

ziclone

Nagrodę za
najlepszą, naszym zdaniem, anegdotę, otrzymuje w tym tygodniu
Agnieszka Moskal z Jęgrzny
kolo Łt\cznej. Książkę wysyłamy pocztą. GratUlujemy!
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030rl1io Cię E:hęć ucieczki od odpowiedzialności, .nie chcen . zaprzqto~ ~o
bie głowy różnymi komplIkacjami, próbujes~. ohorczyc ty~ . wspolproc?wnlkow.
Toka posiawa nie przysparza Ci popularnoscI, gd~z włosn/e. teraz., \~Iele ~d
najbliższych dniach otrzymasz Ciekawe
wlodomoscl,
mO!e
współpracy, dzięki któr~j będziesz mógł wyjść no prost~ w
sprawach finanso'Nych. W ie lu młcdych, urodzonycf:1 w lalach 1968-1970 pow i nno
ZOC!QC: uczyć się cieszyć, nawet z drobnych satysfakcji. A czas na wielki~ przeży
cia na podróże . no atrakcyjne przygody sentyment:Jln~. no życie b '7rw na i miłe

Ciebie zole!y. W
interesującą

ofertę

Krzyżówka

(z hasleIll) nr 173
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pnv boku upragnionej osoby, przyjdzie sam.
19.1ł .
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ch.
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- 20.111.'

Uodpornij się no codzienne. monotonne, choć dokuczliwe
kłopoty każd~g~
dnin. Zachowaj spokój i cierpliwość kiedy znajdziesz się w toworzystwie osób
wiec!nie ze wszyst1(iego niezadowolonych. Spróbuj wskazać i m choćby małe powody do zadowolenia. To jest najlepsza terapio i daje efekty niewspółmierne

do wysiłku. Każdy
jaJdej wirtuozerii.

dzień zbl iżajqcego się tygodnia wymagać będzie nie byle
Jakieś nowe projekty
pochłanioć
będą cołq
Twą uwagę.
w lotach 1970-1972 z zazdrości zamknęliby swą
5ympatię
Czy zdajecie sobie sprawę, że tracicie grunt
pod
n C!Jomi. że zazdrość W-:Js zgubi ~
młodz·i,
ur odz~,..,i
ńa cztery spusty.

Ni ektórlY

]

GARAN (Ul . 21.111 . - 20.IV.'
\"1/ najblihzym okresie d.obra passa dla spraw finl3nsowych. Może udać się
projektu długo . ,dojrzewającego" w Twoich
myślach.
Wykorzystaj
sprzyjajace okoliczności i odważnie działaj. Gro jest warto świeczki.
Partn er
prowadzi od downa dziwną grę. której reguł nie możesz zrozumlec.
Czy nopro .vdę jesteś bezradny? Czekajq Cię liczne spotkania i podróże. Wymagać to
b ęd!ie nie ,lada wysiłku, ole przyniesie też sporo nowych wrażeń. Wielu mło
dy ch. urodZGnych w lotach 1967-1970 żyje zopowie-:Jzią spotkania z fascynujq=q
o.;ohq. S~rce bije C i mocniej. ole nie spodziewaj się wielkiej miłości "aż: do
9fO~)IJ'·. To roc;!ej przelotny flirt.
BVK (u •. 21.1V. - 20.'J .'
Po tą ter'J:! bocznie co dzieje się wokół Ciebie, k~o i co przed Tobą, co z
Tu~ą. Nie z:.rJolnioj ani no chw ilę tempa procy,
bo mogłoby to przynieść w
su,nłe fotalne skutki. Trzymaj się tych współpracowników, którzy wiedzq nopraw..
re':Jłizacjo

d~
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tra~ie

w

piszczy.

\ło/

każdym

razie

nie

żałuj

wysiłku,
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przybliżen fe

zdQżasz. \.Vlc:rótc'! możesz zrobić naprawdę dobry interes. Zdaj
no w,/czlJcie, nie ociąg a j zbyt długo, oby nie: przeoczyć . sprzyjającego mom~ntu. N iektórz'f młodz i , urodzeni w lotach 1969-1971 liczyć się muszq z kło
P<Jto')rYl i . Brak poro'lumienia i różnice zdań z sympatią. działajQ Ci na n~r'Ny.

ce'u do którego

się

grc

żył

P"'-r:f.·:lłb y się b~tstronny roz jemco.
Bll!Nli;TA (Ul 21 V. - 21 VI.'
W pracy fłOwe. zadania, szansa no wykazanie się samodzielnokiq . Pamiętaj,
że ślamaz.arne poruszanie się do przodu oznacz:. punkt)' dla Twoich konkurentów. "'109~jby Ci zabrać wszelkq możliwość zysku. Ktoś wyraźnie na Ciebie liczy.
Nie uchv~cj się od odpowiedzialności. Możesz wiele pomóc, znasz odpowiednicn ludri i nojpro&ctyczniejsze wyjście z sytuacji Sprawo ty1ko no pierwszy rzut
o~a wy-daj~ się bł::.ho. Spotka.u się z wdzięcznością, o moi.e tei calkiem nieoc!~kiwanje okazać się. że i Ty pośrednio wiele skorzystasz.
Niektórych mło
diCh . uro:ha"}'ch w lotach 1963-1970 ktoś obserwuje od downa. Przyprawiosz
9>3 o drłenie serCQ, ale stworzc-sz lbyt du±y dYitans, jest~ś nieprzystępny.
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RAK (u,

VI - n.vlI.)
Je:;t~ś na drc:Jze do sukcesu. ol-a pod jednym w<:Jrunkiem, że nie
będziesz
c:1ciał os;Q1nqć wszystkiego cd razu. Zachowaj spokój, działaj rozwoinie. Nim
pod~jmi~s! decyzję. weź pGd uwagę, że możesz liczyć tylko na SIebie. Będz ie.H
mi.::Jł w Ct:y.-n wlb ierać. ole nic z tego ni:? wyjdzie.
jeśli nie postarasz
się
w,js= n·::Jorleciwko wszelkim szansom. Oczekując biernie no łaskawość losu _
rn~i~'a rozminąć się z otrakcyjnymi okazjami. Staraj się więc o dobry nastrój i
e:.~r~ię· W SOfOWOCO sentyFnt."'fltalnych 20nosi się u niektórych mł,:,dych, urodzon_ch w latach 196a-1970 no coś nieprzewidzianego. Jakieś s-potkanie zoważyć
m_).y~

nC]

Twej

niem c!elc'35-:l:.

W~GA (Uf

Z4.tX - 23.X.'
W prac I wYitQoi dość pow:3tny spór obejmujqcy wiele osób. Dramatyczna
s:vt 'Jo::j'3 zobligujd Cię do z"jeci<! zdecyd?wonego sł!'JROwiska. Subt.elny humor
ml}~e rozładować napiącie. Ktoś bardzo liczy na Towjq lojalność. nie moie~z
gG lI'JNie'ć. Potraktuj jego kłopoty wyjqU'owo serio. Musisz świadomie ćwiczyć
1),,~W(i.l. elasłycznQsć. kłór~ p02woH Ci łatwiej nawfqzywać dobre kont~ty z
ot·",~ni'!!m. Wielu mlo.:lych. urodzonych 'N lalach 1967-1970 spotk,. się z plotka-

m.. nl'1 swói temat. Nis przejmujcie si~ tym wcale, bo Ale mo pneciaż cLłowie
ko. który by1b, awob"",,,,,y prz ... wszystkich. o tym bardziej pne:c konkurentów

o :""~e sY.Tł;>otii.

SI(OJI?ION (u•. N.X. - n.XL)
J-..:śłi obQ\lłiou się trudności w prIX., zowodow~j. w intere;ach, w kont':lktoch
t: lud ~.... i to s.i~ myłiu. Wbrsw pO>t.orom. wSly'fko ułoży sił!;. choć moźs poc",~kO"tJC) b~d!.ie1i!. sJJon~v widzieć wSly~łko nI] "nie". Nł~potrzebnie ł Pamiętaj
Ż-9 WtfS; minąć trochę CtostJ. byś i Ty, i inni potrafili prze-stowłt' się i przysto.:
l,;"l4Y.:JĆ do "OWIcI) i dośc 'trudnych warunków. Trlebo zaci-..nqć zębV', m(ł(;hirrl]
b,urvkr~o:ji wciqgnie Cię i nia mI] na t? rady. Na Co tei"QZ cZMo;a
młodzi.
ur ,d,enl w Iw·xh 196?-197t. zwykle t"k rrutcyi Cz ..
lo nie tył." stratl)
$"Y l'lS pr!1ciqgni~cl:J 03 swą stronę osoby no ktÓ(e; Wom zołeif.
SfR!€LEC (u. 23. XI . - 21.)(11.)
W nrucv dość t(:Jdn~. n;etyoow~, wł •.,iciwie wyłc:foc.l3oiQce
O'!)IO ram,! obowl f P!c:,)W ~h,łb').W·lCh z~:ioi1io. Wyrn~gojq el.:lstyczności i szybk ;~j' dacyzj'. Działaj
l
....,/.ll:tiCJ.!";q. Z·"]liię!Jf'ij pjradt u kogoś.
kto zn\J ten temat od
podszeNki.
C,~ 'ł!C~, że p·:Jrtn~r p·j:""~H'Ilętt jest całkowicie wło:;nymi spfcwom;, do których
nl~ che'- C·" dopuśc:;ć. M ';Jrsowa minQ i g-:r~kimi żalami "je nie ws:c.órosl. K t'3'Ś,
'3 ki~ f'l" ~~'tH!'1 m~oj:!i. urcd!eni w Ic;!oc~ 1J6S-19S8 już Or"lN;~ ni~ po",i~łoją,
PniJ • .it .• le o Tab,a i tjr;3ą:ti~ odnowienia Iccn~'3któN. Prz~m'l51 Łoi! spraw~. ~b!~
w ... :
t-') no WpfO ....:":! h~,... j~ zas Nf'lczej %M :t:J ny W TWGim bar:j:o monotonny.n

',,,n=e

.f".-'!

\tłU"'"'

.'v-~i':J

I

ŚW

mo

Cza
te .
·go,
lns
Fil

rJrzyszłości.

LEW (u. U . VU. - 23.VUI.ł
\'tJ no;bliższy.::h d'liach sporo interesujqcych propozycji. Ni:! lekcewo·ż ich. ole
te,. nie chwytai "n" śle;>o" byle ja~iej. Będz ie bardzo pożyteczna dla Ciebie
SOr<:lNq, j2.Hi przyl.wycz.oin się rozp3tr/wać dokladrtie> kilktJ wariantów swojej
pr .!f.:. !.łe; d"liałalności. Powi,.;~neś aktywnie uczestniczyć w życiu otoczenia. Szykujq si~ spore zmio.'lY. musisz o wszystkim wie::hieć, oby nie dać się zos:Coczyć.
Kt-c.s pragn ie wykopoć p..::Jrę dołków pod Tobą. Zalecono dtJża ostroin.ość równiei
w sp4"u"\r'ł.:!ch fjn"losowych. Mlcdzi. urodzeni 'N lotr.JCh 1969-1971 wykazać ·powinn1
wj,~.:ej "ozwogi. Nie 9:Jlcpuicie ol. tok. bardzo no ślubny kobierzec!
PANNA (ur. 24.VtłI . - 23.IX.)
,
C~~'<ajQ Cię ciekawe spotkania 'lit sprowach zowcd.owych. Otworzą się przed
TobQ nO*Na perspe-l<tfWY. Post~r"lj się wypość jak najlepiej. W tym przypadku
C ':'<:l$
prQCuje no Twoją korzyść. Wyraino poprawo finansowa. Małe wreszcre
uJ(J Ci się zwrócić stare długi, zainwestować pokaźnq sumę, albo tei zfe.oli.
zow .,ć od dawna cdk1adony poważny zoł<up. Odpędzaj od .iebie ponure myśli:
Ja;lj Ty b;:(hies~ ralłuźniony· i pogoany - t? i Twoi domownicy będq się czuli
I"p:ej. IN <!>rawach osobi.tych dobre dni dl" wielu młodych. urodzonych
w
łot,:1cn 1969-1911. Może wreszcie sympatia wykrz~ue z slebie s'owa no które z
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Po prawidłowym rozwiązaniu krzyżówki Utrry li kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu, czytane w kolejnośf>i edpewiadających im liczb, utworzą hasle, które wystarczy nadrsłać
jako rozwiązanie zadania.
POZIOMO: 1) sprawozdanie
sportowe, 7) rachunek handlowy, 11) las .dębowy, dębina, 12)
bodziec, podnieta, 13) do wygłoszenia .w gronie zainteresowanyćh, 14) kącina, 15) uczucie
wrogości, wybuch gniewu, 16)
ostatnia pa wyjściu biegaczy z
wirażu, 17) cokół, 22) piastunka, bona, 25) ogrooowy krzew
owocowy z kolcami na nałąz
kach, 214 obrzęd religijny, np.
cl;lrzest, bierzmowanie, 29) przeciwieństwo zastoju. 30) człowiek
gtębo~iej wied.zy, mędrzec, ·31)
na - sferze ' niebieskiej leży na_
przeciw. apeksu, 32) . k()lba kukurydzy, 34) obywatel USA,
Amerykanin, 37) mała usterka
charakteru, przyzwyczajenie. 4:!)
zlot, 44) barwa, 45) wsparcie,
zapomoga, <16) surowiec do wyrobu koszy, 4';) dożynki. 48)
smakołYk. 49) wyrabia k<:ltły i
rondle, 50) d:amplet llaczYll stołow.ITch.

PIONOWO: 1) wywołuje fermentację. 2) licha. zła jakoś::
czegoś, 3) element składowy. 4)
utwórm\!zycz!'.y o bardzo powo!"vm tempie. 5) tworzywo
s~tuczne -o dobrych właści woś
ciach izolacyjnych. 6) nrogram
s~ronnictwa
ton·só·.'I. 7) tytuł
\vładcó...v 3~a_r'oz}' tnego
EC!\Ptu,
3)· p;:k:lte naczynie do PtCÓll pihttp://sbc.wbp.kielce.pl

wa, 9) szat~, ubiór, ]0) teatral-

na pauza,

17)

stawianie

kart

pGłąćzone z wróżbą, 18) mieszkanka Europy utożsamiana ze
skąpstwem, 19) japońskie imię
męskie, .20) część składowa, 21)
długoogonowy,
milę żeńskie. 24) do zasilania roślin, 26) pewność siebie,
śmiałość, Zl) sprzęt zimowy do
zjeżdżania z górki, 32) do wykreślania
linii krzywych. 33)

peba, pancernik

23)

chcypliwy glos, 35) kumpel, .kolega, 36) ()brus, 38) nędzarz, biedak, 39) bar szybkiej obsługi,
40) dorożkarz w gwal"Ze ·. warszawskiei 41) ·kura, kwok·a, 43)
lanca. spisa, 44) uruizgi, pieszczota.
Słowniczek

trudniejszych wyrszłłw: GONTYNA, TATUSJA.
UTAMARO.
Treść

pod

haśła

przesyłać

należy

adre em redakcji .. E O"
(wyłącznie na kartach poczto.
iVych) w terminie siedmiu dni
od daLy niniejszego numer!!.
Pilmi~dzy prawidłowe odpowiedzi roz!csowilne zostaną 2 nagrody l!.~iążkowe. N" Inrde
pocztiJwej }H'osimy umieśdć dopisek: "K-rzyż;;wk'ł nr 17::".
R3związani~ knv:i:ówki nr l~S
POZIQJIO· kagamec. rzekotka. Morfet.s~. spel yl:or. Od7U.";l-

ka, orzecznik, brzemię. kantata, Angelika, Lewiński, pyskacZ,
komórka, salaterka, zamiana,
-statysta,
pralinka, Krakatau,
,,La straca".
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nie

PIONOWO: kamionka, gardzenie, Nielaba, ekstaza; zaprzęg, kodycyl, tytan, Abraka,
koma, krtań, ring, etyka, krajalnia skok szkarada, intryga.
skrętka, im~k, pczerwa, sarnolot, osesek, liana.
Rozw. gł.: "Nie rzuc_j ~ rę,~
kawicy, be <'i bęlł~ir ~llnłnD
(aforyzm Karola IrzykOWskiego).
NAGRODY
. W wyniku przeprowadzonego
losowania nagrody ksi:}ż~Owe
otrzymuja:
• nr 155: \Vłodzimiers Dulęh.
ski - Radom,
• nr 150: Władyslaw Fl",k
Kozienice,
• nr 157: Ewa i S. K.łcpr!"k
- Kielce,
. J;i
• nr ViS: Zdzbbw BudZ7~;~f
Siesl.lwice
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" POI3)Ylił ;WPł'o~{lązeHi;i;-na ',Pqls- • ', tego zrobić. : Nle może się też
, ki-e . ek~ay~ ,k-i-aąw-e' r 'kł~dzie---- uporać ,ze swo.ją ·· zagmatwaną
W
· si~ciu starych filn'iów, st-ilOówiąaytuacją 'rodzinną miotając się
cyeh kanon tej dziedziny sztumiędz:r żo~ą • kochanką..
Nie
· ki,
na pewno
zasłu-giwał na
pGtr~fl 'UCIec
od otaczających
.,
uznanie. Okazało się bowiem,
go spraw ...
że wyrosło już cale pokolenie,
któremu nie dano okazji , do
· z a poznańia . 'się ' z -najwybit"pśiem i pół"
to
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ai.ejszymi . dziełalIli sztuki fil,
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mo\yej, Powstałymi od lat' tny-j " wspomnień, - ma1'zeń · sennych , i
dziestych • do sześćdziesiątych,
pobież-nych obserwacji.
.Jest to
Tak więc w roku' 1987 (kied)l . film, którego -twórca - opowiada
mieliśmy j.eszcze ,jednego , pąńs c
, Poznała go na kolacji u zna- . iue- zauwazone. Ponau tySI<jC
tyl·ko o ' sobie~ o swokh 'niepospacery a o Central Pa-rk. . .
twowego dystrybutóra filmów)
kojaCh i swojej sztuce, a anajomych ...
ga piów _ zebralo się prL.ed k oś 
czasu dą cza ~u na kolacjG do
postanowiono , zairu pić 'dlakin · lizu·jąc proces twórczy ukazuje
cioleni. w którym wuj Karoliz:1ajomych Na ogÓl sPG dz'lją
50 . najgłośniejszych arcydzieł z
osamotnienie artysty we współ
Jej ojc~ec nazywa! s ię J-ohn
ny, Ted
prowadzi! ją
do
w ieczr>ry u -siebie. c.zl:;slo przed
by dać
szansę
tego okresu .
czesnym- świecie . Mamy · więc -do
Kenn
edy,
matka
Jackie
oltana
a
400
fotografów
w
alm łOdszym
,widzom Obejrzenia
telewizorem M ąż. praca. dz:ecczynienia z dziełem wielopłasz
Onas ~ ls.
32-1etnia Karolina
czyło
o najlepsze
miejsce.
"kanonu". Realizację tego poczyznowym, zrealizowanym
z
ko - to świat Karolin y . któ Schlossberg-Kennedy
ma
2mys łu rozpoczęto w ro'k u . 19.88,
dużym rozmachem
insC>enizaJohn Kennedy junior w7Jniósł
ry
zdaniem
j~j przyjac ół,
kiedy to pojawiły się w sacyjnym, mieszającym w scene- . letnią cÓrkę Rose, a teraz otoast: "Zbyt długo byli śmy we
w ystarcza jej calkow:c:e.
lacli ' kinowych takie obrazy,
rii różne style 'i epoki. Bohater
czekuje , drugiego dziecka. Jej
trójkę: mama, Karolina i ja.
jak
.,Komedianci",
.. Lamjest postacią nlesłychanie skom- . mąż, Edwin Schlossberg, praTeraz
jest
nas
c zworo".
,.Ma
życic
takie, J3kie~ 0'
part"
Harakiri" "Pół
żarplikowaną pSYChicznie, ma
w
cuje
w biurze adwokackim.
Wszyscy płakali. Ślub byl b archc i ał a.
Nigdy nie ·.vidzlalam
tem, 'pół"serio". "P~większenie".
sobie coś z erotomana, sadysty,
Oboje
podjęli
zadanie,
wydadzo
udany.
jej szczęśliws ze j - mówi je j
Zapowiadano też następne arcymasochisty,
mitomana, mistywałoby s i ę, w ich sytuacji, niedzie ła z tej serii. m.in. ..Siedprzyj ació łka
Aleksandra Styfikatora, który wszystko gmaKarolina oczekiwała pierwwykonalne: żyć jak wszyscy.
miu s amurajów" i ., W sarno potwa. Wiele sekwencji i scen z
ron. - A p oza tym nie zna m
szego dziecka , gdy była na osłud nie".
arcydzieła weszło
na
t ego
tnnej pary
tak w 50 b :e zatrwałe do historii sztuki filmo'Karolinę od dawna
nazytatn im roku studiów. Chodziła
kochanej
jak Edw m 1 O:1a.
wej. W rolach głównych same
Zgodnie z p rzewidywaniami ,
na wszystk ie wykłady i
w
wa
s ię
"t ajemniczą
pamą
K a rolina walczyła
o to. by
gwiazdy lat sześćdziesiątych
pu bliczn ość nie rzuciła się tłum
Kennedy" . Żyje tak dyskretmaju 1988 r., w ósmym mieżyć jak normalna Am~rykanMal'cello Mast'roianni, Anouk
nie do kas , by zobaczyć stare
siącu
ciąży
zdała wszystkie
nie, że przez ostatnich kilka
ka i to
się jej ud310".
Aimce
Claudia
Cardinale,
arcy dzieła.
Ale t eż nie o
to
egzaminy, zdobywając dyplom
lat jakby zapomniano się nią
Sandr~ Milo i inni. A w kolejce
rhodziło, gdyż z góry zakładaz
wyróżnieniem.
interesować.
StUd iowała
na
P rasa chętnie by szerzej piuniwersytecie
w
RadcliHe,
sała
o życiu
pr)'wat!1.\'D1
25 czerwca
urodziła
cópotem pracowała przez pepań stwa
Schlo ss be rg-Kcnnereczkę Rose. W trosce o zawien
czas w
Me tro p olitan
dy. C a łe dnie i noce D:cci)/schowanie tradycji rodzinnych.
Museum of Art
w N owym
kretne spojrzenia śledZll :c h
Karolina dała jej imię sław 
Jorku, a następn:e
wstąpiła
zza pł otu domu lub ZZil drzenej babki. Karolina b ierze una wydział prawa Uniwersywa w Cen tral Park Pewne,,:o
dzi ał w pracach rady bibliotetu Columbia.
listopadowego ranka bylo
teki Johna K ennedy'ego, g dzie
to w 26 rocznicę śm:erci J' hUch o dziła za br zydkq. Życz
prowadzi dział wysta w . J ako
na F. K ennedy'ego. <;fl)toqraliwi _m ówili,
że ma "trudn y
aktywna członkini FundaCj i
fowano państwo Schl o.,~ber~ 
wygląd". Ale
w ślu b nej sukK ennedy'ego, nadzoruje bud oKennedy wychodz.lcych z koś
ni, radosna, wygl<jdala piGknie.
wG pomnika stawianegl) ku
cioła
Sa int Th oms Ku zadoObok niej - starszy od niej
czci wielk:ego męża stanu w
woleniu fotografów byli
w
o 12 lat Edwin Schlossberg,
B ostonie.
towarzystwie J ohna K"lllH:dy
z
serii
..
kanon"
czeka
~łynny
intelektualista
pochodzen ia
no. iż ru my te
b!;dzie chcia~a
juniora, Jack 'e i R('~e.
.. Kabaret" Boba F-Ossc'a , ale czy
żydowskiego, syn fabrykanta
obejrzeć niewielka liczba
WIPań stwo
Kennedy-Schlo:':dotrze
do
naszych
kin?
dzów - tych, ktorzy tą d.z i ed~i
tekstyliów. Edwin
skończył
berg cho<izą na n:edzlclne
"SKM'DALE" -j
ną sztu ki
interesują
Się meWydział
Literatury na Unira ' głębiej . Niestety, rok 1989
wersytecie C olumbia, napi· zachw iał całą ideą wprowadze*
sał 9 książek, których (tyń1 nia kanonu" do pOlskich kin.
może zabijać?
czasem) raczej nie dostrzeż ono.
Z premier przyszł ego tygodRew~lucja w naszej kinematoPoza tym - mąż K a rolin)'
grafii spowodowała. że namn,o-. nia zwracam UW<lgę na głośny
maluje, pisze wiersze i uczy
film amery kański .,BATMAN"
żyło się nagle
wielu dystrybulorów spółkowych. i prywatnych,
w reżyserii Tima I!lurtofla. Jest
filozofii.
a zagrożony konkurencją
dysto opowieść z gatunku fantrybutor państwowy zac~ął
z
tasy o człowieku - nietoperzu;
Karolina pcz-"1ała go
w
;,jmi rywalizować kupuJac ·d.Ia
który
walczy: z P!'Z!'mocą
I
u znajo1981 r. na kolacji
pOlskic h kin nowe hity amerygwałtem
w mieście :zła . . J.ego
mych. Uważa
się, że Edw;n
kańsk ie, czyli
komercyjne filnajgro~nieiszym
przeclwmklem
ma
Llllety
cenione
przez
Muzyka h2avy-m;?talowa .p> a
mocy, rozwi:Jzłości s~:{sualn{'j i
my klasy "b", różnego rodzaj~
jest złowieszczy gangster . ze
Kennedych: inteligencję,
ucoraz
wi!;cej
prz~ciw:ilków
faszerOWa!lia się pa~koLyI:apli.
swoją
bandą
terroryzujący
obrazy sensacyjne, fantastyczne.
wśród
Amerykanów
povvyż<!j
Pojawili się eksp~rci od W) krymiłowanie
cz.łowieka, utrzywielkie miasto. Pojedynek ,tych
erotyczne itp. O "kanonie" jaktrzydziestki.
Przed sąde:n w
wania w niewinnych n;) pozór
dwóch przeciwników to głowna
bv zapomniano. zwłaszcza
że
mywanie dyskrecji wokół ży 
Nevadzie toczy się właś:J.ie beztekstach przesłail szatańskich
nikt s ię o niego nie upominał.
kanwa całego filmu. W rolach
cia prywatnego
bądź seksualnych. Jeden z nich
precedensowy proces: rodzice
Kierown icy kin traktowali wygłównych
- Mi:~ael K~aton,
Jack Ni<'holsan, h.1m Basmgcr,
występuje również na p!"Ocesie
dwóch mł:>dych ludzi . oskarżyii
I świetl anie
arcydzieł sz1uki filOboje zdawali so bie jednak
w Nevadzie.
wytwórnię
płytówą
CBS
i
zzs-pól
mowej jak dopust Boży i od poJa('k P alance i inni.
sprawę , że małżeństwo jedy" Judas Priest" o pChni ęCie do
cząt ku
faulowali
jak mogli
nej córki
Johna Fitzgeralda
m'V A GRO~.O\\'SY. ,\
samObójstwa ich synów.
, te obrazy. Doszło nawet do 'teK ennedy'ego i Jackie KenneTuż przed świętami 19115 roku
· go, że w kieleckiej Okrę&ow.ej
*
dy-O!1asis nie może pozo~tać
- pisze .. D~r Spiegel" - 20-letrii
I
Instytucji
Rozpowszechniania
James Vance i l8-letni Ray 13elFilmów przez długie tygodnie
W kinie telewizyjnym .dzisiaj
knap rzucili pracę.
Spędzili
leż ała kopia
wielkiego dzieła
wieczorem pierwsza <I czterech
wieczór ra:rem, s ącząc piwo Iw
Ingmara. Bergmana
"Tam
części
amery.kańskiego
filmu
dużej ilOści} i słuchając
pł)' y
gdzi e rosną poziomki" gdyż I!a- s'ensacyjn6-wojennego .. KLUCZ,
OJ
zespołu. "Judas Priest".
James
~et kierownicy kin studyjnych
DO REBEKI" z rO~ll ~985. ~e~t
Do :~tne j ,;wojny tkU<ÓW"
Fr..lnldurcki
instytut wyd awni,
zacytował
$łowa
jednej
z
piose'
!lle chcieli tego filmu w swoto ekranizacja głosneJ powlesczy postanowił pomóc w tym r?do,z!o podczas praprC !I1:e f y
nek, że "życie to kałuża grze'
Im. repertuarze. Wszystko wskaci autora "Igły"
Kena FolIeku międzynarodowemu jury, ktonowojorskiej
filmu
.,Sleel
chów, nie jest warte, żeby je
zUJe więc na to, że .. kanon" nie
tta, która zresztą niedawno zo~
re zwykle w paź<lzierniku po g rą
p rzed łużać". ' W
chwilę póżniej
magnolias": dw ie wykom.wdOczeka
swojęgo
spełnienia.
żone \li kłótniach i zestresowane
tała
wydana w Polsce. AkCja
James już nie żyt - strzf'!i ł soprzyznaje literacką Nagrodę ~o
czynie, m-ianow:cie czę, to !:lO Tym bardziej że dzisiaj każdy
rozgrywa się w Afryce północ
bla. Wezwało więc 170 ni emieCkobie w głowę z bro!li mYśliw'
nej w roku 1942. kiedy brytyjskierownik kina najpierw długo
kazywana w program ie .. B1' języcznYCh krytykÓW do sporzą
skiej. Ray p r óbo.wal pójść w jeka armia walczyła na tych
p~t:zy na kasę, a dopiero póż
żej świata"
Dolly Parton i
dzenia własnej listy hitów. 60
go ślady, ale broń się obsunęła
terenach z niemieckim korpunIeJ orientuje się co jest na eDaryl Rannah
przY'~zły
.v
przyjęło tę propozycję . a rt'z ultat,
i
c'ężko ranny
wylądował w
sem generała Rommla. Film ,okranie Dlatego mamy obecnie
zwłaszcza
dla kryt y ków inno.ię
,ukn:ach o tak głqbnkch deszpitalu na inte:lsywnej terapii.
powiada o zm.agan.iach ~gent?w
zalew Pospolitej szmiry, filmów
zycznycb. musi być nieco szoku,
k oltach. że pano'n z.apic:-alo
To jest ostalnia płyta. której
jący.
Numl"r 1 ~lax Frtsch. 2.
wywiadu anj!lelsklego l.
nIeł~tWYCh. głupich i prryjemnyeh.
słuchali, mówi adwokat
rodzidech ....
Guenter Grass, 3 . Thomas pynmieck'ego. W rolach glownych
nie mających nic wspólnego ze
chon, 4. Fried ric h Ouerr<,nm att,
ców, to te sug:stywne tc:k.,ty i
sztuką.
F ilm opowi~da () przyja;;'1i
_ Cliff Robcrtson, Dayid Soul
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Kund .. ra. G. Salman
niepokojący
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i inni.
Rushdie, t. Juli en Grf'en.
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Wlelostronnv kryzys uczuciomor;:l,ahie. Te.az z-:ów o~lż';l:;
.~y'. 'ldrowótny i' twórczy. PróI}Sk~:-Ż::Fli3. o ,.~lbi~!' oC rldr.c~-q
Uje nap'sać scenariusz noweSan,!lra l\7ilo w filmi(' ,,03ir'm i pół".
cych d'JSZ", \'.'z,,·\\'unlc do urzn
go Wmu, ale nic jC'.st w stanle
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-7.IX.

PROGRAM l
Pr gram d.nia

lG.OO Wiadomośc~.

16.10 V.deo-Top
1,620 Dla ;"11odych w;.dzów: ',!L ltający Holenc!er" :- Klub
zo.ob·{.wcÓw oceanow
Hi.ol5
Tajemnic~
wyspa" (11)
:.. Lotnia·' - serial czech.
17.15 Teieexpress
17.30 10 minut"
1/.15 'Raport" przegl. mię
dZYllarodvwy
18.10 "Star Tcek. następne pokolenie" (1) .. Zagadka
Farpo;nt'· serial prod.
USA reż. Corey Allen
18.5') Wa3vl Stus poeia ukr-aiÓski
1').15 Dobranoc
In 30 Wiadomośoi
20.05 Klucz do Re!)eki~' (1) ~~ri<ll sensac. USA
21.15 Konf-erencja pras. rzecz.
rZĄdu
•
21.35 We·;cie i łzy nasze'
film -dok.
22.05 B'\ltic ::'ong Festival
Kadshamn '90
21.20 Wiadomości wieczorne
23.35 New York. New York
reportaż

PROGRAM II
15.00' Powitanie
..
15.10 Wspomnien-ie o ZofJl Kossak-Szczuckiej
15.40 Expr€;,'S gospndarczy
1600 .. Zbliżenie. czyli to i o,wo
o f.lmie"
16.30 Wzrodwwa lista przebojÓw M. Niedźwieckiego"
17.0n
Rycerze i rabusie" (1) '\V walce z infami<3em" ~'erial TP reż T. Junk
18,00 - 2130 Progr. regionalne
2130 Panorama dn;a
2t 4~ SPOi't
21.55 .. Cr;me sto-ry" (10) - seri~l USA
22.1 ') KJment'lt'z dnia
22!;ił Studi
Sport: Mityng l€kkf':{tletvcznv - Ateny

Sob •.i>ta 7.15

7.2.0
7.50

82()
Il..JO
!J 03

n 10

10.15
10.;.0
11.00

l1:n
11.55
12. ~
1255
132.)

n

55
1-1 21)
11 50

1';15
153.'i
W2:J

17 l';
17.35

18 55

S.IX.

PROGRAM I
Pf(Jgram dma
TYdZień na działce"
Jasnogórskie dożynki
.,Na z.drowie" - pr. rekr.
.. Ziarno" - pr. Red. Katolickiej dla dzi~ i rodziców
Wi.adomoo/.:j po-ranne
Kina najmłodszych: .. Zrebaczek" - fi.lm radz.
"Partnerzy·' (19) serial USA
Piłkarska kad-ra czeka"
::Mil.tarla. obronność, nowoczesność"

- mag. woj.
TV koncert życzeń
W<:drówki dalekie i blisk;e: .. Tajemnice Majów"
- film dok.
.. Z
Polski
rodem"
ffi3g. polol'.ljny
"Informac,ie" pr. rozr.
.. Flesz" mag. lr'UZ.
.. Zyć·· - wag. ekoI.
"S~nda": Sen
na
jaw.e
"Nad N,emnem. PiTIą i
Prypecią"
(13)
.,W
Grodnie" (2)
•. W ICltlle i na kasec,ie"
"Smak życia" - pr. z udz.
II B"lkuly M. Listkiewieza, K. Prońko
,Bez Ev.).ści'·, cz. 3 - film
d<,k.
Teleexpr0SS
"Siódemka" w .. Jedynce"
fr. prcgr sat. prz.edstawia: .,Maurice Bejart"
- fil~ d'lk.
.,Z kamerą wśród zwierząt .. : .PI!~zyst:l rod?,!!!:!"
Dobca-n o<:

19 15
1!l30 Wiad()mo~ci
21.00 .. PaKer" westocn USA
rei.
HeRI'y
JI~thaw3Y.
wyk: ~dn Mutin. Rob;?rt l\:!i tch '.hlI
21.55 ~ltk Song F€_tival-Kar1,ham'l "JO: CBS prezentuje - koncert grupy
.shane"
~.~ 30 Wiado ..... ości w;~cwl·r,e
'22 4!'i St~·c;':i;} Soort
234') l.;ł'j,'V~Gr··
film
f'ł 1 ). USA
rei
JLhn D.
Av;!ds~

PltOGR:\M Ił:
Telewi!:j.."l -~;a.h.n.j6w"
7_~1 P9wit3.:t;o:ie
il f)Il Pali9raroa OOfa
'l Hl K;n:. flw!:i!H'e:
.. Zemsta
faHh:w"
f;lm FS:\

9.00 Mag. tv śniadaniowej
10.00 CNN Heatiline
News
lf).15 Mag tv śniadaniowej
10.40 Cudowne lata" ( l 0 ) "CZy chcesz ze mną chodzić" - serial USA
11.05 W świecie- oiszy" - pr.
dla niesłys~ących
11.25 Program dnia
11.30 Agencia" - kan3d. film
f~b.
•
1320 Studio Sport:
Lekka
atletyka
14.00 Santa Barbara" (3·7, 38)
~'erial USA (powt)
15.30 .. Z ziemi polskiej": "Kierune,k Brazylia" film
dok.
16 00 .. K~Hlta,kt TV" - W kontakcie z przygodą
17.00 "Wielka gra" teleturniej
18.00 Program lokalny
18.30 Bennv Hill" - pr. rozr,
1900 "Welcome horne" - rec:i~l zesp ...Lombard"
19.30 ,.Sztuka ogrodowa w Polsce": Parki publiczne (2)
~ezonu
ar20.00 Inauguracja
tystycznego
Filharmonii.
POlOańskiej

21.00 ..Dwa + 2"
21.30 Panorama dnia
21.45 Słowo na niedzk:-Ię - ks.
prof. J. Pasierb
21.55 .. Agencja·· - kanad. film
rab reż. George Kacze.nder
23.45 Komentarz dnia

Niedziela -

PROGR.:\.l\l I
7.00 "Witamy .o siódn:-ej"
7.30 "Notowama, czylI co się
opłaca rolnikowi"
7.55 "Po g.:>spodarsku·· .- ,?a~;
8.10 Od niedzieli do n;edzlelt
8.55 Program dnia
9.00 Teleranek" - oraz film
kanad. z serii: .. Niebezpieczna zatoka" (1)
10.30 Otwarte wrota Amazo;;ii":
"Operacao Mui'raquita" - f!lm dok.
11.00 Mala Miss Lata" (2)
11.55 TV koncert życzeń
12.45 Tea t.. dla dzieci: Elżbie
ta Za·les.ka. ..Jak to w
szkole"
1320 Morze" - mag.
Z
1350 ::Pieprz i waniL.a
wiatrem
przez
świat".:
.,Arg€ntyna"
14.35 "Karlshamn
blizej"
rep. z festiwalu
15.()5 Kino muzyczne Kydryń
s·kiego: .. To jest rozrywka" (l) - fi.lm US.'\., reż.
Jack
Ha1ey Jr.
17.15 Teleexpress
17.30 .. Antena"
17.50 Magazyn sporto...yy
19.00 Wieczorynka: .. Wicw-iórcze

19.30
20.()5
21.05
2133
22.35
2250
7.15
72<1
7.30
8.CO

8.35
9.35
955
11.25
11.55
1200
1210
13.40

14!5
14.40
H 55

opowieśc·i"
Wiadomości

Kariera Emmv Hade" (3)
:.. serial ang .
.. 7 dni - świat"
Opolska noc kabaretowa
.,Pod Egidą" pana Janka
Wiadomości wieczorne
Sportowa niedziela
PROGRAM II
Powitanie
Panoram:! dnia
"Kalejdoskop"
m::g.
woisk.
_
.. Przegląd tygodnia" (dla
n lesłyszący-ch)
..Kariera Emmy Harte" (3)
- seri31 ang.
.. Jutro
poniedziałek"
ma.g.
.. Santa
Barbara" (39. 40)
- serial USA (powt.)
Program IC'kalny
Program dnia
Polska Kronika Filmowa
.. Łzy w deBzczu" - ang.
film fab. reż. Don Sharp
.. 100 pytań do Jacka Woż
niakowskiego. prezydenJ~
Krak{)wa
..Cudowne laia" (10) - Eerial USA
D~manche

Formuła

I -

MQnza

(Wło

chy)

15.3.0

Ta:iej Nlesiołowsk.i Z
i z humorem
Fo;-muła I
..Ko!1lakt TV - .. Generał
Maczek i jeg.:> pancerni"
.. Bl,ż~i św:ato" - pneg{
tv. sat.
.. Wvduzenie tvgoon.i... "
Stl1d;o f~tiwa-lQwe .. WraHshvia Cantans"
1I/

haŁut'

155'i
16.30
17 30
19.00
1930
20 00

10

9.IX.

~'dzie(l

v:

SpOrcie

2\ 00 Re~ltal zeso .Sovay'·
'lI ~fl Pa. ł lot"am.3 dnia
21 H .. L~v w <'..esZC~Ił" film

"'ug (lYlwt.)

Rc.zmowy bez sekretów"
::.. Phil Donahue show:
ZEa-Zsa Gabor
0.05 Komentarz dnia
0.10 Akademia
wiersza": A.
Mickiewl':z ..Czaty"

23.15

Poniedzialek 13.30
14.05
14.35
15.05
15.30

15.55
16.00
16.10
16.2\)
17.15
17.30
17.45
18.10
19.15

10.lX,

PROQRAM l
Telewizja edukacyjna
Spotkanie z literaturą kl.
IV: Jan Brzechwa
Agroszkol3.: Uprawa roU
i doprawianie
.Język francuski (2)
,rEN informuje. wY.Jasnia, proponuje
.
Uniwersytet
NauczycIelski: W stronę rynku
czym jest rynek. a czym'
nie jest
Program dnia
Wiadomo3ci
"Video Top"
,.Luz'· - program nastolatków
Teleexpress
"lO minut"
..SE'nsacje
XX. wieku":
"Siły specjalne" cz. 1
.. Wicher czasów" (10)
serial braz.
Dcrbranoc: "Bolek i Lolek"

19.30 Wiadomości
20.05 Teatr TV: Slawomir Mrożek
"Portret"
reż. K.
Dejmek
samo22.05 Pub!. sejmowa
rządna

22.35 Wiadomości wieczorne
22.50 "Piknik Country" - Mr~
gowo ';)0
PROGRAM n
15.00 Powitanie
15.30 •. Capi.tal City" (U) - serial ang.
16.20 Widziane z Gdańs.ka" pr. pubL
16.45 "Ojczyzna
pols~z~zna": "PseudoeleganCJa Ję
zykowa"
17.00 Kino rodzinne:
"Zemsta
fajtłapy"
film USA
(powt. z soboty)
18.00 Program lokalny
18.30 Przegląd PKF
19.00 "Bagdad Cafe" serial
USA
19.30 "Bydg06kie Imprc-sje Muzyczne" - rep.
20.00 Auto-moŁo-fan-klub"
20.30 10 lat póżniej - rep.
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
21.55 "CapiŁal
City;"
(H)
(powt.)
Niemcy"
22.45 "Europa
pr. publ.
23.40 Komentarz dnia

Wtorek 8.00
9.00
9.10
9.35
12.00

n.IX.

PROGRAM I
mag.
"Dzień dobry"
rozmaitości
,
Wiadomości poranne
"Domowe przedszkole" .
"Dynastia" (41) - senal
USA
Telewizja edukacyjna
Wokół nas: Las; w świecie
zwierzqt;
chrolln'y
przyrodę

12.30 Wśród ludzi: Swiat. w którym żyjemy
13.00 Chemia: Substancje chemiczne i ich przemiany
13.30 Od przysłowia do przysło
wia: "Komu się nie chce
szyć, ten gubi igłę i n~
parstek"
przysłOWIe
włoskie

14.05 Agroszkoła:
Nawoienie
orgamczne i mineraln~
14.35 Mapa folkloru: Lasow\a.cy
15.05 W świecie sztuki: Sw!at
Etrusków
15.30 Teleradiokompuler
15.55 Program dnia
16.00 Wiadomości
16.10 ,.Video-Top"
16.2-0 Dia
dzieci:
"Tik-Tak"
16.45 Kino "Tik-Taka":
"Misia Yogi
wyprawa
pa
skarb" - film a-nim. 'USA
17.15 Teleexpress
17.30 10 minu.t"
17.45 Telewizyjny T eatr prozy:
Andrzej Strug
:,Sprawa
Ewy Eward"
18.55 .. Plus - minus"
19.15 Dobranoc· "Bajki Ezopa"
19.30 Wiadomości
20.00 Spotkanie z min. J. Kuroniem
20.15 .• Dynasi-ia" (4 l) - serial
USA
21.10 "Te~az" - tyg. gosp.
~1.40 .. Walka Q demokrację" (2\
22.40 Wiadomości wieczorne
22.55 .. Walk Away" - co
to
znaczy - pr. rozr.
PROGRAM II
Teiewhja ~duk~yjna
755 Powitanie

http://sbc.wbp.kielce.pl

8.00
8.10
9.10
10.00
10.15
15.00
15.10
15.40
16.00
17.00

18.00
18.30
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
21.45
21.55
23.30

Panorama dnh
Ulica Sezamkowa"
"Santa Barbara" (41)
CNN Headline News
Mag. tv śniadaniowej
Powitanie
Dookoła świata"; "W gó~ach Taj-Szan"
.,Z wiatrem i pod wiatr"
- mag. zegl.
Kontakt TV" - W koni~kcie ze światem: "Czerwona mafia"
"Historia
Hollywoodu"
(lO-ost.)
"Hollywo.od
dzisiaj" ang.-amer. senal
dok.
Program lokalny
Modlitwa
wieczorna
z
Tarnowa
Propozycje "Dwójki"
Hipoteza" - nowela TP
Studio festiwalowe "Wratislavia Cantans"
"Non stop kolor" - m~g.
Wywiady Ireny
DZIedzic": Jerzy l\lelliBruda
(psycholog)
Panorama dnia
Sport
"Romeo i Julia z Saskiej
Kępy" pol. film fab.
Komentarz dnia

Środa ~
7.40
8.00
9.00
9.10
9.35
12.00
12.30
13.00

12.IX.

PROGRAM I
Express gospodarczy
"Dzień
dobry" mag.
rozm.
Wiadomości poranne
"Dom-owe przedszkole" "
Południowy
posterun:'!k
~ czechosł. film fab.
Telewizja edukacyjna
"Kryptonim Klio". cz. l:
Podróż w dawne czasy
Sylwetki historyczne: Karol Levieteaux
My dorośli: Chłopcy
mężczyźni

13.30 Spotkanie z literaturą. kI.
VIII: L. Kruc~owski
"Niemcy"
14.05 Agroszkoła: Siew nasion
14.35 Ekonomika dra rolnika
14.45 Ch~mia
bez
tajemnic:
Konserwacja pasz gospodarskich
15.00 Język niemiecki (2)
15.30 Uniw. Nauczyc.: Polska emigracja Geografia
chronologia polonijna
15.55 Program dnia
16.00 Wiadomości .
16.10 "Video-Top"
16.20 Dla młodych widzc>w: "Sami o sobie"
16.45 Kioo Nastolatków: "Karino" (2) - serial TP
17.15 Teleexpre<>s
17.30 Rolnicze rozmaitości"
17.45 System publ. ekonom.
18.10 Telewizja z podziemia
18.55 Klinika zdrowego czło-

~ieka"

19.15 Dobranoc
19.30 Wiadomości
20.05 .,Powrót do ukoch:lllej" franc, dramat psych .•
21.40 Polska z oddali" - J. No-

~;'ak-Jeziorański

22.00 Targi Jazzowe: "Łomża
'90"; Blues Duo Sz-Szu
22.30 Wiadomości wieczorne
22.45 "Racje" - pr. pubI.
PROGRAM II
Tt"lewizja śniadaniowa
7.55 Powitanie
11.00 Panorama dnia
8.10 "Ulica: Se~amkowa"
9.10 Santa Barbara" (42) - se~ial USA
11.00 Transmisja obrad Sejmu
15.55 Pl'ogram dnia
17.00 "Szpital na
per~feriach"
(11) "Pogodzem" - serial czechosI.
18.00 Program lokalny
18.30 Magazyn .• 102"
19.00 "Tanner '8S" (6) - serial
USA
19.30 Galeria 37
milionów" :
Rzeźby Andr~ja Renesa
20.00 Bruce Farsyth spe(;.ials"
:.. pr. rozrywkowy
21.00 .. Ze
wszystkich slron":
"CQ z Kubą?U, cz. 2 - rep.
21.30 PanOl'ama dnia
2L4!) Sport
21.55 "W labirynde". - serial
TP
22.2.5 .. Telewizja nocą"
23.10 Komentarz dnia

Czwartek -

13.IX.

PROGRA~

I

8.00 ..Dzień
dobry" mag.
rOZ!Il.
9,00 Wiado!lloki poran!!e
9.10 ..Sto lat'· mag. ubezp.
społ.

9.20 .. Domowe przed~zkole"
9.15 "U!i,(:<:! San Francisco" (1)
"Odz:naka trzyd?:testolecia" - serial krym. USA

Telewizja edukacyjna
Ordy": "Roboty". cZ' . 2
:.. serial jap.
12.30 "Powstała. aby źyć" film dok. TP
13.00 Fizyka: Ruch prostolinio_
12.00

biel" _ film
13.30 wy
"Czerń
dok. TP
14.00 Agroszkoła: Pszenżyto
14.35 Ziemia nasza planeta'
Ziemia we wszechświecie
15.00 "Kim być?" - progI'. dla
15.30

l5-łatków
Biala broń"

15.55 Program dnia
16.00 Wiadomości
16.10 "Video-Top"
16.20 Dla
młodych
widz.ów :
Kwant"
17.15 Teleexpress
17.30 10 minut"
17.45 Spojrzenia:
"Religia
w
ZSRR"
13.10 Ordynat XVI.
mły n
~ad Tanwią" - film dok.
18.50 Magazyn katolicki,
19.15 Dobranoc
19.30 Wiadorności
20.05 Ulice San Francisco·' Ol
~ Odznaka trzydziestolecia:: - serial krym. USA,
reż. Bernard L. Kowalski
21.05 .. Interpelacje"
22.05 "Pegaz" - mag. kult,
22.35 Wiadomości wieczorne
22.50 "Muzyczni goście Brzozówki"
PRO·GRAM n
Telewizja śniad\łniowa
7.55 Powitanie
8.00 Panorama dnia
8.10 "Santa Barbara" (13)
9.00 Trans. obrad Sejmu
16.55 Program dnia
17.00 Spotkanie z A. Ka5zpirowskim
18.00 Program lokalny
18.30 "W labiryncie" - serial
TP (powt.)
19.00 Festiwal .:Wratislavia Cantans"·
20.00 Wielki sport
21.00 "Ekspres reporterów"
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
21.55 Studio teatralne .. Dwój.
ki":
Sławomir
Mrożek
Zabawa" •
22.45 Refleksje
nad
filozofia '
pracy: Bezdroża uspolec7.niania - spot. z ks. proC.
J, Tischnerem
23.00 Komentarz dnia
7.40
8.00
9.00
9.10
9.35
12.00
12.30
13.00
13.30

2.
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H.IX.

PROGRAM I
Express g-ospodarczy
"Dzień
dobry"
mag.
rozm.
Wiadomości poranne
. Domowe przedszkole"
,:Zycie od kuchni" (2)
serial czechosI.
Tełewizja edukac:.:jnlło., ,
Poznaj swój kraj: Gon
naszym bogactwem; Opo·
wieśCi naszych laso w
Biecz" film dok. TP
ihzvka dla humanistów:
Fizyka w slarożytnoś-::i
Dogonić epokę" film
dok. TP (o J ulianie Ji'3·
łacie)

.a

Agl'oszkoła:

Konser.war. J
pasz w gospodarstw.e
14.35 Język angielski (2)
.
15.05 Zapraszamy (inf. o now~l
koncepcji
bloku eduka·
cyjnego)
15.30 Uniw. Naucz.: Sens ż.,'cia
_ Anty~Ol·~ól i racja dzia14.05

lit

l.

II

(2) "Mieczów
cidok.u nas dostatek"
- film

Pi.}tck -

{

DU
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WYCI

WI:
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ank,
:ątk

WE
" " ~y

')(l-a,

PRZ:

.ridC{

łani::l.

PROGRAM fi
Telewizja §niad:.Wew3
7.55 Powitanie
8.00 Panorama dnia
8.10 Santa B:>.rbara" (44)
~~rial USA
9.00 Trans ob~ad Sejmu
Uwaga! Za~wcntualDI' zmj~
nv w programie tv redak.rJ:ł
nie odpowiada.
_

DO KATOWIC -
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że z dniem lUX.. br.
u , da
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ORGASUZACJl . IMPREZ \
ul. Rew. Październikowej 34
25- 312 KIELCE, tel. 411-41.

WĘGRY - SZOlNOK
_ cena 117.000 z/

...

....--...,..•.

•

~~

WVCIECZKI AUTOKAROWE
(Budape<zt) terminy ·'3-22.IX., 25-29.IX.I990 r.

2. TURCJA - b.łambuł -

ecic

_"'_w~._.:~ ---.----~

_ _ _ _ _ _ _ _..
_..,_...

BIURO

~I.i
In
~~~~v

Qoutc.lfor kc.ntrCihentc l u!eck;cgo, 7 dni , wljazd w

~

każd ą sobalę

dla

3. WtOCHV - ..,S:z.Iakiem R<,,-meo i Julii" (Wenecjo, Padwa, \"ercna, Mon·
lUt!, Furoro) - termin 26.Xl.-2.XII .1990 - cc>na 1.900.000 zł
~. WEek~nd wAlpech - Gormi~ch Porten1drchen, łnnsbruck. lennin 19-24.XI.
1990 r. - ce ..... I-SCI!.oon zł
VOUCHERY _ Wc;:gry - Hajilusz..b<osdo, termin 22-2S.IX..ł)I) - ceno 700.IiDO .1
Francja, Włech, - apartamenty.
WIZY; PASZPORTY; UBEZPIECZENiA .. WARTA"; ..WESTA.... TUT ATU"
lal,,", poliv/owe - CSRF
W pcrozumirniu z SOVfOLDEM TOUR - przejazdy autDbusowe do: Ko·
perhagi. Amsterdamu, Rctterdamu, Antwerpii, Brult!:eli, Ostendy, Mińska,
Mosk wy, oraz autobu~cW''''' S-amC'l(lt(;.we do Noweg.o Jorku. AtrakC}jne ceny.
Zop rosIom, cod:rienrJe op~ćcz niedziel w godz. S-le, w soboty 8-14,
DOM RZEMIOSŁA, tel. 446-97, 411-41, w. 257, 231.
ZAPRASZAMY

zów
'ilm

ów:

Katowice ulU. Chrobrego 31 (500~363
~

Przejazdy Ctutob"sowe z Kielc
do RFN i Fra.ncji \1\1 każdą sobotę

nr 'lilnnnnnnni1nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr

lłyn

J

EUROPEJSKA KORPORCJA OGÓLNOBRAN:l;OWA
"MARLENA" - KIELCE
'

~662'737-

Oddziel: Kielce Hotel,,..Centrctlny !r;

11641 -9

w

lok.

:J
:J
:J
:J

AUGSBURG

NA Wll\ZEMY WSPÓLPRACĘ od ~araz
J
z jednost.kami państwowymi, spólkami, osobami prywat- :J
:J
h)lIl i w
zakresie dostaw hurtowych i jednostkowych :J
:J
("warów w branżach:

(ll

ole,SA
Iski

I"ZO-

EIELEFELD
BRAUNSCHWEIG

:J
:J
:J

1) OGÓLNO SPOŻYWCZEJ
2)

WĘDLINIARSKO-MIĘSNEJ

DORTMUND
DUSSEJ.... DD>RF
ESSEN
FRANRFURT
GOTTINGEN

:J

3) RYBNEJ

J

<1) WARZYWNO_OWOCOWEJ

:J
:J

5) ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

(chemicLnych, konfekcji, gospodarstwa domowego

3

J
J
Wszelkich informaeji uc),z,ielamy pod tel 410-41, wewł1. J
:J
241 245 246 oraz w siedzibie finny: Kielce, ul. Rewo- J
lucji paidziernikowej 44, III p. (P. 307, 309).
11622-g :J
itp.).

zpi-

HAMM

HANNOVER
KARLSRUHE
KASSEL
KOLN
MUNCHEN
MANNHEIM

'"'UIJUI .JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUL

:an-

BIURO TURYSTYCZNE "AGA"
KIELCE, ul. KRASICKIEGO 26/5
tel. 31-3<1-53, w godz. 10-16

vój-

,żek

ec~l.-

,

,roL .

ZSRR _ Tarnopol Chmi.elrucki 21-25.łX.,
24-'-27.IX. - cena 170.000 zł
_ RUMUNIA _ tranzyt - ZSRR - Węgry - Czechosłowacja - 28.IX.-5.X. - cena 280.000 zł
_ TURCJA 19.IX.-3.X. ~ cena 750.000 zł.
11636-g
_

Ogłoszenia

1-

rórY
tpo-

TP

ów·:
i

'jlm

F:l-

wei
ka-

rria
d3-

-

DL A właściciela firmy w Klelach, Greka, kt6ry 24 sierpnia
nsta wił w Warszawie coś nadwyCzajnego. Wiadomo,ść 44·65·30
375·k
WI ZY'l~Y domowe i EKG Malgarzata
ekarz internista
anko wska, poniedziałki, środy,
:ątki. Kielce, 66-13-55.
11629·g
wEsELA zabawy - zespół
Il U7.yczny '"PERŁA".
Kielce,
·X'-il~5_
. _
.
11568-g
P.R~ES'l;l1AJANIE-SECAM-PAL
.I"ldeo, Kielce, 222·42 lub 509-64.
.. ____.. _
11500-g
WlZYTY- ~nwwe
lekarzy.
~tv:;;:eni<l codziennie, godz. 11,9~ _!tielce. 31-56-50.
11607·g
ZALUZJE:-Kielce, 556-83.
_____
.
11620-g
)~OB.OTY elektrycZ:Ilę, projek" a n ipomiary.
e'
K'le Ice,
1-4839'
- .
11627-g
aZESTAW Y kominkowe, rusz~lla.mpy, świeczniki. Oferuje
. ena ..Na
Leśnej".
Kielce,
esna 7.
11512-g

,N"APRA W A krajowych telePrzestra'" le secam-pal. Kielce. 535-57.
11640-g

j.l~r6w kolorowych.

~ZAM"

dodatkowe

I~lce 468-93.

drzwi.
' 11647-g

i~OSZUKUJĘ lokalu

na mai l - Dalnia
Slichowice.
e ce 25-793, po 16.
11638-g

NAUCZYCIELKA
Poszukuje
mieszka,nia. Kielce, 415-20.
ll608-g

SPRZEDAM tanio nowe orga- _
ny elektroniczne różne, magnetowid. Kielce 31-48-20.
11639-j(
SPRZEDAM synte·zator .,KORG
POLI 800". Makol>zyn 114.
1l621-g
SPRZEDAM jamniki 8~tygod
niowe, telewizor "jowisz 500".
R!ielce. 458-14.
11616-g
SPRZEDAM 126p (1979). K iel·
ce, Pańslrn 10.
11626-g
SPRZEDAM ~kodę 105L, wartbUTga 1,3. Kielce 266-89. 11619-g
SPRZEDM'I aparat fotograJliCLny .,Kijew 6c TT4" - nowy. R!ielce. 31-44-43.
1163l- g

• Ubezpieczenia
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PT " Limes"

Spółka

z

0.0.

KIELCE, ul. Piotrkowska 12, pok nr 4
tel. 412-11, . wewn. 201
informuje, że
ORGANIZUJE IMPREZY DO:

'~VVT~7~TV.'T~~T'TTVVV~~~T~~TV~V~V'T TVVTV~V~VVvvv~"
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E
E

3j

E R ejonowy

~
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t
t
l:

wideokamerę
Ww;,nZEDAM
. -C. Kielce, 552-68. 11632-g

;AAAAAA&&&. . . .A4&A.AAAA&4.~&A6&AAA&A~

http://sbc.wbp.kielce.pl

•~

ODBIORCY GAZU KIELC

~
~

E

Obowiązkiem

I

~tE~ !.~z:i:';tg:'Vzo~:~~wie gazu, spowodowana pracami~

~

LWÓW - 1-2-dniowe wycieczki szko]·Th'2 w ~
kwocie 120 tys. zł, w tym świadcze.nia plus
20 rubli kieszoilkowego.
~
SYRIA - pobyty 3-tygooniowe - transport ~
autokarem.
~
11571-g ~

uw AGA

ul. ul. G. Morcinka, Otrocz i Domaszowska
~
Z akład GazO'wniczy w Kielcach uprzej- ~
mie informuje odbiorców wyżej wym. ulic, że 1
11 września 1990 roku od godz. 8 do 15 nastąpi ~

_

Ol!,]

n·SKARZYSKO M·3 zamiekl~ na Kielce. Kielce Krasic~10/48.
' 11634-g
N1E
Vi Pit
poszukUję kawalerki
Sz le1cach. TeL 32-16·22 po
~ei. 32-27-76.
1lti12-g

..

•

_.: 'o:... :' ..

złotych.

~

.'

11475-k

II>

~

~

KATOWICE, tel. 56-03-63, godz. 11.00-16.03.
KIELCE. tel. 31-58-88, godz. 11.00-20.00.

~

~.

r

INFORMACJE:

TURCJA - 2-tygodniowe - autokar,
~
BATUMI _ 8-dniowe - samolot plus 2 dni ~
pobyt w Turcji,
~
BERLIN ZACHODNI - autokar,
~
ZSRR - 1-2-3-dniowe w cenie do 160 tys. o(l

t
E
t

'••

KIELCE: HOTEL "CENTRALNY", tel. 66-21-27, godz. 11.00-16.00
"GEOBIT", ul. SIENKIEWICZA 66, te1.6"6-15-20, godz. 10.00-17.00
RADOM: " GEOBIT", ul. MICKJEWICZA 19/12, tel. 218-01, godz. 9.00--17.00

1,r.~ 'f~"łV'ł"V",'V~v\fVfVV'ł'YVVY~-YVv:t~.TVV"VY"YWYV"'''Y_

·
I

PFORZHEIM
STUTTGART
ULM
WUPPERTAL

SPRZEDAŻ BILETÓW:

drobne

t

NURNBERG

• Wizowanie.
~
pa.szport ow

OFERUJE WYCIECZKI AUTOKAROWE:

oli ą'

~1

odbiorców jest:

punktualne zamknięcie kurków gazowych

;

wygas~(mie stałych płomyków pIZy piecy-

~

kach

~

ł
..

kąpielo,

ych.

<I

Należy rówl!ież .zac.hować ostro~ność
no vnym urucnomJemem
włącze-niu gazu.

.
1

przed Pfl-

urządz.en gazo'''''ych

}lO

~

~

374-1-: ~

•• • 4A.'# •• ~A..AAA.AliA.~b..A~.t....t..AA~I.··",·,·l, .łt.~4~AI.r.A"~~

Na

sportowy~b

arenach
BOKS

• n

LIGA. Błękitni Kielce
- Carbo Gliwice. Kielce. hala Błę.ldtnych, ul. Sc iegiennego 6, niedziela. godz. 11.

l)ziś składamy

iyc'zeoia REGIN01\1 i RYSZARDOM,
jutro l\1.'\RIOM i ADRIANNOl\1.
w nicdzidę SCIDOROM i SERGIUSZOM
POSTOJE

KIELCE
Ogloszeń

BiuTO

KWP leL
Q~

c'Z~'nue 1.36-1G.

418-58

TE.I\TR

Stefana

Im.

Z e rorusldego

"IlIIoskwa" - 7.IX. - ,. S cJC te·
lefon" - USA, L 18, g . 11. )3.15,
19.30. .,Coctail" - USA, l. 15. g,
15.30. 17.30
S- 9 .IX. ,.Se"tele·
fon" _ USA , 1. 18, g. lU5. 19.30.
.. CoctaU" - USA. l 15, g. 15.30,

17.30
"Studyjne" 7- 8.I X. -- .. P o pIól i diament" - pol. I, 15. g.
10, 18 9.IX . - "Lotna" pul. 1.
15, g. 16, 18
"Echo" - 7.IX . - ni~czynne
S-9.IX
"ElektroniczllY
morderca" - USA , l . 15, g. 13, 15.
.. Akademia policyjna" - USA. 1.
12. g 17. 19 9.IX - Bajki - g 12.
.. Sa \Jat" - 7-9.JX - "Piramida strachu" USA. 1 12. g. 16.
.. 300 mił do nieba" - P'>l-duń. I.
J5 ~. 18.

SI,ektakl· "CyrkU Wielkiego"
przy Zalewie -na SIlnic.," - 1.IX.
g. 17 8 IX - g H,'Jj :,0; U_ .
g H. 17.30

-

7-9.IX. "KrwaUSA. 1. 15. g. 8.45 ,
13.15 15.15 .. Batman'· USA. 1.
15. g. 10.45. 17.15. 19.45.
.. Odeon" - 7-9.IX . - ,.Kto wrobił krółika Ro gera" USA . 1. 12.
g. 15.30 17.30, 19.30
APTEKI :

nr

MUZEA
~lUZEUM

macja

TEL EFONY: Str aż

~wlętOI<,lvs"le~o

czynne

~Wl~t[l'

9-16.

.. PAŁAC"

P3łarł')'\.ve

C7ynne 9-16.

IX. - "Obcy,
- USA, l. 15.
g. 16.30. "Heli Camp" - USA, l.
lIl, g_ 19. 9.IX. - Bajki - g. 11.
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g. C :!O,
9-13

\.II.

rE: Sto·

P:'?vrt' d(\ la Tle·
ul
Kar",!,>' ·kr>w.
nI (
'le 1
ci. tt r noc·

\V

1 -19
(1!"'1 7

(NI'OP,M-\f.1 \
O
(.r:~IlI.CII
_
C7\:!1n ~ w -god?
7 30-1530 t \VV
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-
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I
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f':JJeo"o.
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POSTO.JE Tl\iiSOWEK: p!' Wolo
- 537-9:! ul
Sicnkic\\'icza
- 232-G1
ności

KONSKIE
"Peg:ll" _ 7-9.JX .• Porno"
pol. 1. JR g. ]:;,;t<J 17.30, 19.30.
9.IX Da 'ki g 14 30.

r7 V ti 'H~
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KINO

In-

r
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n"l""l .... i"1 P'''P tno
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CrSTI tl l
H\"-TVe 7.Nl 1

JĘDRZEJÓW

11;-2~

Pord?wn

IlCił1.1'! "'rh

"

Dnn, KUltitr}' -

O
-

t

PDt lri

K !!o. "lII

{)' or. . . l f·!).G~

f'OC.I!Zl'BO\\F.lhf)

v,

31

~i}

"Zło

g. 17.
19.

/~TERZA

\VIELKA
KI~O

Dv

41

174

TO

15

1(.

TlI

9--1i

llSI \'GI

7-~.IX.

te (;dedw" - USA. l
"Ralli M:m" l'~!\

.IT" - 1(1
, -Go
\\' c:::oł)otv <1n 'I

('.1
ił'lep

PO. 'lżEJ: lwlal.sl;n ekipa WJlU,\RU - liORONY KIELCE na
47 TdP w k!)m!l!('{'ic; Da zdjędu od lewej: masażysta Sbwomir
Lubceki, meehanik Henryk WOJciechowski, kolarze - Zbhtniew
Piątek, AGam \'I.·o\ai!ski, GrZl'gorz Radlit'a (w tourze pojedzie
w zespole Wislold Stomil Dęhi<'il, a jego mi{'jsre zajmie
Krystian Zajdel z Krupińskicga Suszee), Jarosia w Wsól. Tomasz
Brożyna, Ibzimicrz Stafiej, trener Kl'zysztaf Stanek i szef
ekipy, Wojdc<,h Wą,<;owsld.
Zdjęcia ALEKSANDER PIEKARSKI

APTEK'\ DYZUItN 1\: nr 29-071
ul. Staro1<clno\\'slw 117.

'\.

\\'

nie-

7.TX.

KINO
!ł<l
Pn·
F~(')ta rna

,,'lf
rnf'r ~(>tVf"7n~ 'f'lPlr~ \~b!
~tc\ ł"~
K'clC"~
- Te1 en 956 Po.
E! ,~l IF' ~a?"W~ 1i·"O-"O , Q~2 Po
~I)ł 1\' t.p
""ci k:'l!1 e O rlaktrvC'"'~"nl""

-

czynne 8-9.IX. - • Matador" hiszp. 1. 18. g. 17. !O lUX. - D,,).
ki - g 10.30.

TrI EFONY:

p P('" 11"
tńl
4 ;~-80
f" l t
r' ~

POtVYZEJ: kol:H'ze lH lARU - KORO~Y przed wyjazdt-m
z Kielc do Krynicy, gdzie dziś rozpo cznie się 47 Toar de
Polognc, złn'y!i podpisy n!\ koszulee. Będzie miła pamiątka ...

KI '0

5~-J2

teJ.

Po~r.\OWle
R~lt unko\vc
p': oI t·l\Ą. te
PP 9!l7
Str,,1
9~3
P"lmn(' f){ngOWff ąSI

np

telero-

TA((SOWEX{:

OSTROWIEC

15

C'7a

~,I~

P?vnn!ł

w g,r.-11

'ld

"St!l.r" 7-9.IX.
.,l\1"~·stic
Pina" - US .... 1. 15. g. 16, 18.

H1H·Zk.a 3,/J9

5,<,0\':1 l\.

P01V\IINlr D\'2URllJ
m~t

"RoLotn,k" - 7-9.IX. - .. Dysko!c}:uwa opowieść" - CSRF. 1.
15. ~. 15. "Predator Drapieżca"
USA. 1. 15. g 17. 19. 9.IX. B3jki - g. 11.

n",Cnv

d'i'Z 1 1

ul

~"znj':

[lvillr ~wi
.. ' jP'1. 1\: l\!\'/icz I

Dwo-

137-05.

STARACHOW1CE

POSTOJE

p_}""llU

li'

PI{P :... tel

ny .- 53 10 i 53-80

-

I~J

1\.1'1'1

TAI~SOWEK:

POSTOJE

rzec

29-0~6

APTEKA OVZURNl\: nr 29-076.
ul. St~szic" 64-79

r.t nnt:r lfic

{;!I'afii

APTI:Kl\ OYZURNA: nr
ul Apteczna 7. tel 581-527.

KItlA

S.

LI 'C SZK01.rlYCn

7.. !'O"t5KlF'GO - czynne <v eodz
9-15 \V nicd7 1e ę n C7 nnc.

P.uh

S!onecz-

•• Zcb"'-\"ki

-

om,n,OEER

ul.

czynne 9-17.

c vnr c 10-11

->

.. \"'ic<

Sk~rż'Vsku·R .. jowie

7

M{lZI'lI~.1

- Finansujemy więc udzioł
1O-osobowej ekipy w tym wyści
gu - sześc iu kola rzy, trenera.
mechaniko, ma·sażysty i kierownika - p rzezno<: zają no ten cel
około 30 milionów złotych. W
tej kwocie są również p ieniądze.
które wydaliśmy na zakup osob iste go sprzętu d la zawodników
- dwóch kompletów firmowych
koszulek i spodenek, ra jstop,
czapeczek i innych
kolarskich
akcesoriów. Penaelo w dodatkowej puli mamy 10 milionów zło-

MUZEUM

_

7.AU\WKAIłS'J'W.-\

iuszkl

e

Mistrzostwa okręgu seniorek i seniorów. Kielce. korty Błękitnych przy ul Ście
giennego 6, sobota godz. 9.
niedziela godz. 10 Sponsorami iinprezy są ...Bipower Ltd"
- fundator piłek tenisowych
"DunIop" oraz "Kamex SA".
któr:y przekazał część biżu
terii do wylosowania wśród
publiczności!
(paski)

998,

KINO

plac

-

.V~·nE:'trza

Kośr

Pożarna

"Wolno:ść'ł 7-9
dec ydujące starcie"

n.a 90 -

\IU7I':II:\1

TENIS

3~5-85

-

Jeśli widz.imy, że ktoś robi coś konkretnego to pomagamy,
bowiem stać nas n(l to! Dlatego tei postanowiliśmy sponsoro·
wać start kolarzy kieleckiej KORONY w 47 Tour de Pologne powiedział mi wczoraj, przed odjazdem do Krynicy, jeden z SIefów Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowego WIMAR w Kielcach, spółka z 0.0, Wojciech WĄSOWSKI (pozostali szefowie
tej firmy to Andrzej RóiALSKI i Marek ŻUROWSKI).

Chełmie.

K omenda
PP 251-36
Pogotowie
Policyjne 991 P omoc dro~owa 996
PO/totQwle Ratunkowe 999 PogotowIe Encre;etyczne - Radom 991

czym y
.Włartvsław
Jar"cl<'
m.l;E"
drogI
malarskte"
.Pra-

ul.

• Broń Radom grać bę dzie
z Wisłą w Puław ach. a Stadion Kielce z Gwardią w

nflcny

zdrowIa
261-21. Infor-

tel

usłu gach

o

Łuków.

służby

INFORMACJA
_ czynna 6-20

gen.

NI\HOOOWE

dyżur

Bucovia Bukowa - OrBukowa, stadion
Bucovii, niedziela godz. 16.

67-010 ' pl Zwyclęst'va 1.
67-001 ul Traugutta 4G
Dyżury św iąteczne: 9.IX. ul.
Z wycięstwa 7 g. 8-21.

N.-\ROOOWI: plac
P a rt~'z"ntów ., P rzyroda Klelec-

XVII i . VIII w" -

stały

•

lęta

SKARŻYSKO

U.IX. Wystawa gr,,!iki Ka7irniC'rzd Grod"lic1::.ie~o czynna
w g"dt. 11-17, niedziela 11-15.

Z "tłHko1.\'v

e

Błękitni Kielce Granat Skarżysko. Kielce. stadion przy ul. ŚCiegiennego 6,
niedziela godz. 16.

.. Bałt)'k" wy sport" -

Leśna

ul.

0(1

regionu
telazo" -

Kochanowskiego
KINA

GALERIE
.. PIWNICE" -

Epol:"

• KSZO Ostrowie c - Stal
Gorzyce.
Cmielów.
stad ion
Świtu , sobota godz. 16.

TEATR

pełnią

na starcie 47 Tour de Pologne

• Iładomiak - A via Świd
nik. Radom. stadion przy ul.
Struga 63, sobota godz. 17.

czynne 9-17.
IDl. J ana
nicc7ynny.

kieleckich kolarzy

; Liga regionalna

Biu ro Ogłoszeń KWP. tel. 231 -38

.,Bat-

7-9. rX. -

man" USA, 1. 12" g. 9 , 11.15,
13.30. 15.45. 18. ,,9,5 tygodnia"
USA , L 18, g. 20.15. Wideo : "Sztu·
ka kochania" - pol. L 15 g. 11.30.
13.45, 16. 18.15.

dlleJe

. PIŁKA NOŻNA

RADOM

KINA

eWA

O sobo-

PKP tel. 534-34. ul
31-29- 19 ,
ul
Jesionowa 31-79-19. Postój taksówek
bagażowych ul A rmli Czerw
tel. 31-09-19. Postój samochodów
ci<:żarowych ul Mielcz3fskicgo.

nleczynny

uRomantie:a" -

TAKSOWł;K:

wa Dworzec

Słowackiego

Ośmiu

12

"l' ~i b t· - 7-!!.I .... _ ,.RefYlo· r
U'S ,\, l
15 r. 16 18. 8-9 I"
- ". rów 011 RO!:kcffnl"r" - pol,
bo ~~ . q
l~,\·a~:::t
\~

l 7:\ pve h-al.c znlrany

pror r1 n1le

0.1')<)

..

ł d,\

kin

redal{<,ja

nie

http://sbc.wbp.kielce.pl

tych, Tę kwotę wyplacily kolarzom WIMARU - KORONY, bo.
pod tą nazwą ścigać SIę będq
kieleccy szosowcy w nojs tarsLrm
z europejskich tourów pod wa~
runkiem, że wygrają wyścig in.
dywidualnie lub drużynowo - do.
dał pan Wojciech. który wraz
z. kolarzami udał s i ę wczoraj do
Krynicy.
.. Trener Krzysztof STANU:
Nie ukrywam, że chcemy "rOI'
rab ia ć" na trasie z Krynicy do
Kielc. gdzie w przyszłą sob otę
(15 bm .) etapem "prawdy" zakończy SIę tour. W zespole Wimoru - Korony jechać będą:
Zbigniew Piątek,
który wygraI
44 Tour de Pologne w 1987 roku Tomasz Brożyna, Kazi mierZ
Stofiej, dwaj "Francuzi' - Ja'
ro s/aw Wsół i Adam Wołonski
(oboj ścigają się we francusk ic h
klubach - przyp.
red.)
o ra z
utalentowany Krystian Zajdel !
Krupińskiego Suszec, który potrafi wygr'(\'Jać lotne prem ie i
etapy... W zespole mam w · ęc
D lęciu wychowanków, o le w peleton'e będZie Ich jeszcze trz ech
Grzegorz Radlica i Robert Olu'
gosz Dojadq w drużyn'e Wis:oki
- Stor.lilu Dębica, o Mariusz
B;lewski w zespole kadry m l~
dzieio ej PZKol. Mamv więc SI'
lę przebicia . Ośmiu kolarzy l
jednego klub w tok wielkiej im.:
prezie - tego jeszcIe w historII
kieleckiegO) koklrs(' a nie bylo!
Dz iś, 'J4-~ilornetrow1m
etapem WOkół Krynicy, (ozpoctął się 47 Tour d.
Pol;)gne,
nnjstarszy
\vleloetc~'If'
wyścig kr.lors~i W Eurcp:" (pie,w~'l
odbył
sil! W 1928 roku - Iwyricą'!

wówczos Fe1i!<s Więcek). No

Jł!lttl e

stanąła
ponad 100 low"dników, ..
tym reprezentanci Czechosłowad}, fI,:li
roko (trener Jon Mełol Ukrol"Y
ZSRR.
Oziewlęcioeto"o'N'f Wyścj~.·
raclnej !łługn!ci 1274 km 10W'tO ~OW·
nież w Góry Świ~tołuzyskicJ a lt'lkO",:1
się w przyszrą sob.,I<:, 15 bm. w K,e'

cochl

