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ANDRZEJ J. KICZOR~ - Panie ministrze, z uwagi r.a wąs
kie ra.my cz!>'sowe, muszę ograniczyć się do kilku pytań. Według mojej oeeny większość kadry pedagogicznej fUQkclonuje
na zasadzie sc ekcJi neg t~'nej. Ludzie, którzy nie sprawdzają się w innych zawodach nadal podejmują
pracę
w szkole.
Stąd liczne przypadki wynaturzeń i p2!ologizacji zawodu nauczycielskiego• .Jaki jest pana osąd w (yeh sprawach?
HENRYK SAl\ISQ, 'OWICZ: - Odpowiadam pytaniem. Dlacz.ego prasa wWzi oświa~ę gló\\rn:e w krz.ywym z.wierciadle? W
res()rcie edukacji pracuje wielu lm'z.i z. prt.wdz.iwym oddaniem.
których życiową pasją je·s t dziecko i jego dobro. Nauczyciele,
którz.y szkołę traktują jako elemoot przypadkowy, a nie istotę
swego życia, pracę w niej jako wyrobnictwo, a nie twórcze
powołanie, wcz.eśniej czy pól.nicj odchodzą.
A,J.K. - Powiedział pan "odchodzą wcześniej czy później".
Czym wcześniej, tym Icpiej, zaś jeżeli później to szkody wyrządzone przez takiego "auŁ{lkratę" ds. nauc:w.nia mogą by6
wręcz nieobUcza.1ne. Przykładem ta.kiej nic zawaham się
użyć słowa .. neurostenj~'Znd" działalności są poczyna.nia dyrekcji i cz~ści naurzycidi III Liceum Ogólnok zlalcącego w
Kielca.ch ...
B.S, - W s.zkoła.<:h istn:cje w~ pomn;<!na przeze mnie z.al'ada
selekcji. Słabsi i nieodpowiC'dni mwzą odejść. Poza tym naJeży
pamiętać, re istnieje nadzór pedagogiczny, który ma w
z.asa.d'Lie pełny obraz. działa1noś<:i dydaktycznej naUJCzycie1a. Zaś co
do ws.pomnianej s:r;koły to poza wcz.e' iej.szym oświadczeniem
(z.amieścili~my go w czwa.rtkowym "ED") na raz.ie nie mam
nic do dodania.
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obiec szerzącej się liczbie przestępstw? Jak pomóc
z~lczaniu bezprawia w Kielca.cb'? Na te i inne pytaedpowiada.ć będą w najbliższy poniedziałek 15 bm.
go-

Jak

'/

w l policji
ław

e' nia

Nowe i stare,
Przymłość i
Odwolanie się do tradycji i wizja przyszłości lepszej
jakościowo, ekonomicznie.
Co
szczególnie ~~t potrzebne Bia.lobn;egom,
miaslfi które leży
na najba.rd7.iej chyba uc~ęszcza
nym szlaku han11'lwym: Pół
noc-Południe
Jego położe'1ie
skłoniło króla Zv~munta IT Starego do nada'1il1 Bialobrz"gom
praw m.iejskic-h Slaln ~ie to 450
lat temu. Jest. ~ il'c 0lta 7 ja by
zaprezentowalBiałflbrZl.'gi w
szacie his orii i wsUÓłC7eS "l O 'r.i.
PołaC'Zyć to co odlegle z tym co
oC7.eki wane . .
Toteż '
w d\1iacb 13-1-1 paź

przeszłość,

w

li dzinach od 10 do 12 komendant rejonowy Policji w Kielcach
Krzy
f Przybylski i jego zastępca Henryk Karbownik.
Czek my na pytania czytelników pod numerem telefonu

23- ! 439-ł3.

16-- ,
1S-- 6
1S--13
16--13
16--13
12-11
16-11
16--14
19-16

(KAZ)
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sensacja!

zgłosiła

12-U

11-16
9-14
9-15
111-18

15--18
7-1~

9-20
14-19
12-!t
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dziernika (sohot3-nicdzil·ta.f odbędzie si", w Białohrzt;e:a('h wicl~ i~prr.z kult~,rJl1n,,<,h; folklorystycznych, sporlowy<,h. Na u-

-Jkąndy6atuię" gać:~r~zydenta
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k~cert wybór.czy.
any przez Agehcję
27

październ i ka

Błękitni \V
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·K ie'cach·

w Sztokświ atl

Szw~ d(

Agencja ~Inier -Top"
sza takLe na koncertz.nanej ,
grupy mloozieżowej Scorpions.
W ystęp tego ze ~pol u odbędz.ie
siG .10 listOopada br, w Pradze.
Agencja organizuje wyjazd
na ten koncert. Bilety można
nab.l'\vać w
.;Orbisie" oraz
PT't'K w Kielcach . .

.
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Dziś zlecisz -

jutro wydrulmjemy!

Kielce: Biuro Ogłoszeń. ql. Targowa 18, tel. 448-58"
BUT "Łysogóry", 'Sie~ki~wicza ,7 4,· tel. 66-24-24.

z Lublina, Camerata Var, ovia,

krajowi i zagrani zni.

Orkie tra Symfoniczna j ze

wag~
nicwato iwie
la.sługuje
' koncert organo~vy w kościele
parafialnym. • (o
ojedzielr.ej
r'rŚ1)" w wykonaniu ~panego mun-I>a z Ra.domia Ro~rb Grud.
nis. A dla kihiców -oorlowycb
d.wa atra~cyjnc nl ('t'z~
Legia
. - Pilira oraz
EC Publika lor
(iurnaliś('t warsza \~i'('y) z wła
dzami miejskimi. W każdym n'zie każdy &'ajdzie coś dla sie..bic.. Wi eC oa weekend do Bia-

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

łobnzcl!ów!
już ą.>O .Iat

Ws~ak

poły kalDe'l'~lrłt: ~

rPają

one

(sg)

Kielc
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Tegorocz.ny festiwal - zapowioOZłsiejszym
kcncertem
da Się interesująco, Udl ial w
.symfonicznym -w sali WOK ni,.., wezmą mk>dz;, utalentowazespół kieleckich filharmono soliśc:, jak również znane~ z
ko-ncertów krajowych i zagraniczników inauguruje 1)(. Ogólnopolski Festiwal Jeunes- nych zespoły. Prted kielecką
pub' cznościQ zaprezenfujQ się
ses t.4usicales. Impreza ta tocr soliści jak Kn'Sltof 81051za!nicjowana w roku 1980 kiewict - baryton, Szymon Kaprzez Koło Jeunesses Mu- linowski - altowiolisto. absol$icales puy filharmonii kie- . went lwowskiego kOnserwoto- '
ńum, obecnie solisto filharmonii
leckiej i główneg(). organiw Wlnniq.
zatora Jerzego_ Mikuśkiewt
Koncert symfoniczny, 19 bm.
cza (członka orkiestry sympoprowadz; gośclnn e Andnej
fonicznej) z roltu na rok Affeltowict - " d,r,gent Openabiera rumieńców. Z lo- ry ŚIQskiej. Z orkiestr q wystą
pią: Sasido Oaems-Stoltenberg
kalnej
przekształciła
się
- wiol~nClelistko' E RFN Orat
także w ogólm::polską.
akordeonisto - Pawel Paluch,
http://sbc.wbp.kielce.pl

któ'ry prtyjedzie do Kielc proslo
~Iowockjego
toprezentuje się
t WIoch. Podczas pobytu w
Trio Strbiłlowe FilharmoniI LuKieicoch nIemiecko w·olonczelisr- •. belskiej.FestiWal zckoÓczq.· konkc poprowadz, w PSzM kurs me~
certy: w sobotę 20 bm. w mutodyk' na~czarlla na Wiolonczezeum w Ostrowcu l. w. n!cdzielę.
li Koncert muzyki orgoll<>wej w
21 .bm~ konce!t :)rgonowy i kaklasztorze ss. bernardynek w
mer.aIRY w .klosrtor!e- 'Ił Chęci
Checonoch odbędz,e sę z unach.
działem
Roberta Grudnia, u ... . W IX' Fest;wa/u Jcuresses Mu-'
czestn;ka kursów mistrzowskich
siccJes wezmQ - tei udzlol zespow Prodle. Francji, Austrii.
ły \cameralne l 1('elc. 8ędQ to:
Ork,es(ra Kameralno kiele-cklego
Sluchacze festiwalowych konKÓła jeunesse's Mu-slccles któcertów będQ tez m!eli okazię
posluchać znakom'tych zesl)ołów.
re; lałoźve'elem jest djrygent
W noibłiiSl'v wtorek. 16 bm. w
Pioh .Niećko, o takie .Kwartet
Instrumentów Dętych · kieleckiepolacu biskupów wystąpi tespół kameralny Com roto Vars,:,·
go Kolo J. M. pod kierownicwin pod kierullkiem Andnejo
twem Jdna Dobrowolskiego.
Wróblo. Natom .ost w czwartek.
18 bm. w soli PS~M pny ul.
DANUTA PAROL

Min. Samsonowicz dla ,,(cha Dnia"
1'~h.O'\lC~ENIE

ZE STIL I

A.J.K. - Jak przedstawia się sytuada ekonomiczna. Mini tersiwa Etlukacji Narodowej w aspekcie tinanrowania katechezy i kosztów funkcjonowania placó'yek wychOWawc2.ych
prowad7.onycb przez zakony i .,Caritas"?
.

· d Ch D
ZJaz
..
Stronnictwa' Pracy
W niedzielę, 14 bm., obradować będzie w Kielcach Okręgo
wy Z jaZd Chrześcijańsko-Demo-

· kratycznego stronnictwa Pracy •
· Uroczyst~ otwal'eie zjazdu .pocel
przedzi msza święta w katedrze
wacz.one od.pow.:ednie fundusze.
'.
następłlie
członkowie
ChD
. A.l.K. Prasa i pozosla-łe mass media otnymują sygnał)'
Stronnictwa Pracy
obradować
będą
w
Domu
Technika.
Na
CI szerząclOch się pnypatfkach nietCJlerandi religijnej po wpro>'
obrady p rzybędzie m.in. prezes
wadzeniu katechezy do ukół. ~bk pan, panie ministrw, widzi
Zarz:ldu ChD Stronnictwa Pra'ę sprawę?
.
· ey, Władysław Siła-Xowicki H.S. - Dotychczas do ME:..~ wplynęlo() fi okarg na ten temat.
Organizacja
stronnictwa
w
Jeżeli nawet za ,> tosujemy mnoinik 100, w cel.u urealnienia zawoj. kieleckim
liczy dziś 170
sięgu tego z.jawiska, to i ta,k należy je uma'::
za marginalne.
czlonków i ma liczn;! rzeszę symA .J.K. - Os~atnjo miałem o~romne problemy z uzyskanil?m
patyków. Wśród członków ChD
Stronnictwfl Pracy duż;:) grupę
inform.acji dotyczącej spraw poruszanych w
trakcie obrad
stanowią lekarze. prawn icy. inrady pCIlagogicl.nej. Dyrektor szkoly odmówił jakichkolwiek
żynierowie I rzemieślnicy.
'informadi na ten h'mat, powołując się na powielacwwe zaA oto szcz~gółowy plan pobyrządzenie nr 52 MEV. Czy takie "utajnienie" nie jest Il"na zdatu na
Kielecczyźnie
p~ezesa
niem absurdem?
Władysława
Siły-Nowickiego:
B.S. - nura lex , se-C lex. (Twa.rcle prawo, iecz pcawo-godz. 12.15 .-:. w Domu Techniprzyp. A.J.K.)
ka NOT otwarcie zjazdu, o godz.
A .J.R. - Xasuwa mi się ~szeze wiele kwestii godnych po';
13.30 - spetkanie z rolnikami
w Łagowie. o godz. 15.30 - we
ruszenia. Mimo wszystko. 5erdecznie dziękuję za poswu;cenie
wsi Szumsko. w gm. Raków: o
:Łyft'lnikom "Echa Dnia" tych
kilku chwil i życzę owocnej
godz. 18 ~ ze studentami WSP.
pracy na niwie "inżynierii dusl." dzieci i młodzieży.
O godz. 20 - konferencja prasoRozmawiał ANDRZEJ J. KICZOR
wa.
(KAZ)
- _ Choć dżentelmeni nie mówią o pieni;'\.oia..:h,
żapewnlć, że od stycunia pr-zyszlego fQku będą na- ten

. U.S.

Ruszyła

Region

to mQgę

I1ze-'

Proponujemy ....

kampania wyborcza

Swiętokrzvski IISolidarnośćll

stawia na lecha Walese

r

Zarząd

Regionu Swiętokrzys
NSZZ .,Solidarność" w
nawiązaniu do uchwały KK
z
dnia 3 pa,żdziernika 1990 roku
postanawia poprzeć kandydaturę
Lecha Wałl:sy w prezydenckiej
kampanii wyIHHcze.j.
Decyzją
tą wyrażamy swe ptzekonanie,
iż Le<:h Wałęsa jest kandydatem
gwarantującym
konsekwentne
przeprowadzenie retorm ustrojowych w duchu Uchwa.}y Programowej II KZD NSZZ "Soli-

kiego

darność".

Z tych względów pros imy
wszys.tkie struktu·ry związkowe
o czynne włączenie się w kampanię" wyborczą na rzecz Lecha
WałĘSY . Zarząd Regionu Swię
t()krzyskicgo
NSZZ
"Solidarność" zgłasza wolę współdziała

nia z Biurem Łącznika Sztabu
Wyborcze.go Lecha Wałęsy w
Kielcach. Te.renowe struktury
naszego związku mogą wziąć

Tajemnicza

udział w poparciu dla lokalnych
Oddlz.ialów Biu~a Łącznika. Jednocześnie wzywamy
d() zachowania kultury polity<:znej w t0.czącej się kampanii wyborczej.
Wyrażamy
przekonanie, iż
wybory przyczynią się do przy9pieszenia reform politycznych
i gospodarczych, w tym również do skrysta>lizo.wania się nowoczesny<:h ruchów
politycznych. PoZW()!i to NSZZ ,.Solidarn<llŚć" skuteczniC'j
pełnić funkcje związkowe. Zarząd Regionu
deklarując pełne poparcie
dla
Lecha Wałęsy, przypomina, iż
dotyczy to struktur związko
wych. Poszczególni członkowie
zarządu d~yzje o swym
wyborze
politycznym
podejmą
zgodn ie _z własnym sumieniem.
ZA ZARZĄD

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

W ALDEPrIAR BARTOSZ

śmierć Zofii R. zBielin
(W poniedziałek pierwszy odcinek).

Złroniki kulturalnej
,

r
I

'"

INAUGURACJA NOWEGO SEZONU
ARTYSTYCZNEGOWTEATBZE
~,S.ZEROMSHIEGO

W IJOlMItę (13 października) br. CI godz. 19 Teatr im. Stefana Zenomskiego inauguruje nowy
sezon artystyczny "Rzeczą o Maju". Scenariusz
oprac(}wany na motywach "Powrotu posła" J .
U. Naemcewicza, "Dowodu wdzięczności narodu"
W. Bogusławskiego - nie granego od 1971 roku,
oraz utworów publicystycznych z (}uesu ośW1ie
cenia.
W pnedstawieniu pojawią się nowo pozyskani
aktorzy, scenografię zaprezentuje wytrawny artysta, Ryszard Kuzyszyn. Ciekawą muzykę zaprezentuje Tadeusz Kocyba, zaś scenariusz i wceJlii;z.ację przygotował Wojciech Boratyński, od
miesiąca kierujący naszą. kielecką sceną.
KONCERT FESTIWALOWY W JĘDRZEJOWm
W ramach trw.ającego IX OgólnopolsKiego Festhyalu Jeunesses Muslcale<s, w najbliższą me-

dme1'l, Ił bm., odbęd:llie się konced kameralny
w klab-ztorze 011. eystersów w .Jędrzejowie. Wezmie w nim udział Orkiesira Kameralna kieleckie«o Kola ::teunesses Musicales pod dyrekcją
Piotra Mećko oraz soHści: Krzysztof maszkie-

REHABILITACJA DZIECI
J\oIETODĄ VOJTY
moiliwośt kttnsultacJI
u dr . med. Ma~ji Drewniakow~j
GABINET, Kielce, tel. 55-34H"
mer Wojciech Klebzak.
BO

2

Gl Biuro Wystaw Artystycznych
'" Kielcach zaprasza 12 bm. e
godz. 18 do Galerii B W A ,. Piwnice" przy ul. LeSnej 7 na otwarcie wyslawy l'Zeźby Olgierda TrusZYI'ls1ctego. '
(i) Klub Nauczyciela sekcja en1t!rytow i rencisto w ZNP, orgamzuje 12 bm. o godz. 16 uroczyste spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela. Klub zaprasza
także
dzieci do udziału w zajęciach teatrzyku dziecięcego i klubu plastycznego. Zapisy przyjmowane
są do końca bm., tel. 66-35-18.
G> Dom Srodowlsk Twórczych
zaprasza równiet 12 bm. o godz.
18 na spotkanie z prof. Longinem
Pastusiakiem na temat: "Wybory
prezydenckie w USA".
e Młodzieżowe Centrum Kultury w Kielcach, ul. Słowackiego 23
zaprasza 13 bm., o godz. 16 na
projekcję widee-koncertu
zespołów
"Aliena-Sex Fiend" oraz
"Joy Divisien". O godz. 19
koncert pt. "Otwarty teatr muzyki" w wykonaniu Włodzimie
rza Klnierskiego
$ WDK w Kielcach Kielecki Klub Kolekcjonera zaprasza 13
bm. o godz. 10 na giełdę staroci.
• Miechowski
Dom Kultury
zaprasza na imprezę "Jaksówki
'~" organizowaną z Okazji 700-1eCIa nadania praw miejskich temu miastu. Impreza rozpoczyna
się 13 bm. o godz. 11.
• Oddział SW. PTTK w Ostrowc~ zaprasza 14- bm. na wycieczkę
pieszą na trasie: Bałtów Magonie - Krzemienki
Sudół.
Spotka.nie z przeWodnikiem o
godz. 7.50
przed PTTK, aleja
l Maja 5.

~'icz baryton i Szymon KalinCllWski - altówka (USRR). lV prorramie utwory: C. Francka, G.
l'. llaendla, ::t. Haydna, G. Teiemana, E. Elgara,
H. Czy za. Początek kttncertu, godz. 16.
"KULT" W RADOMIU I GDZIE INDZm::t
W środ'l, w radomskiej hali sportowej ,,Broni"
Agencja Art)'styczna "BONO"
zorganizowała
koncert zespołu rockowego "Kult" • Warszawy.
Za.raz po pierwszym utworze pt. "Paradoks
'wspommeń" publiczność mdomska bardzo żywo
zareagowała, przenosząc się na parkiet. B.'1wiono
się bardzo kulturalnie. Nawet obsłu~a przYK"Otowana na "wszystko" była zaskoczona spokoj.nie zachowującymi Się, kttlorowo ubranymi fanami.
Nalcży zwrócić również uwalę Da to, że obeenie w Radomskiem i Kieleck5em edbywa- lię
bardzo mało koncertów zespoł~ rOCkowych.
Państwowe placówki estradowe
bardllO rzadko
ttrg~ni.lIujlł tego typu imprezy, A Jeśli jut, tO
muszą szuk.ac sponsorów. Tym ba.rdziej włęc
uznanie zasługuje prywatna Agencja Artystyezna "BONO" 11 Kiele, która podjęła ryzyko finansowe zorK"an!i.zowa.nia kilku kencerww tero

na

zespołu.

N ajbliźsze występy ,,Kultu" to: 13 bm. IW }ę
drzejowskim i wloszczowsldm Domu Kultury, 14
bm. w kieleckiej hali Błękitnych, 15 bm. w
skarivskim Domu Kultury oras l. bm. w Ostrowcu Swiętokr:z.ysk.im.
(apis)
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w KIELCACH, ul. STOLARSKA 3/5, tel. 516-04
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SPÓŁDZIELNIA

Z A T Rcl:J. D N I

KSIĘGOWEGO

= ze z~~jom'ością' księgo;ości komputerowej.
=
-Prosimy o
osobiste codziennie w
godzinach 7-10.
4127k
zgłoszenia

~

~

PPH "POLAREX"
OFERUJE:
zamrażarki trzy-

W

i czteroszufJowe

KIELCACH

zamrażarki skrzyniowe "mors"
"
chłodziarki jedno- i dwukomorowe

pingwin"

C
C
- pralki automatyczne
C DO NABYCIA w NASZYCH SKLEPACłll
r:
KIELCE: pl. Wolności 7
C
ul. Olszewskiego 7
C
al. Tanowska 60 (dawna al. LenIna).

3
~
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E
}»RZEDSIĘBIORSTWO
t [
) EKSPERTYZ
E
i OPRACOWAŃ
E.
TECH~ICZNYCH
E
"L A M B A D A" SA KIELCE
c
E Poleca swoje usługi w zakresie kowalstwa

J-'

C A R T Y S T Y. C Z N E G O
C oraz użytkowego dla potrzeb

C

'

~
~

U~~
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http://sbc.wbp.kielce.pl
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l rod b
~ Itać oku
~ :::'~d
SCACB.
J ośoy,
J pcczy

~ .yskusji

-l

budf}wnictwa:
5 _ Ha'
E
SAKRALNEGO
j przedSlo
C ZABYTKOWEGO
INDYWIDUALNEGO l we tli

C

] jego d
J ~ ó\\'. mi
Jlej sukc
~\V rgnię
j twestion
5°Zpoczy

C

E

W tym kraty i balustrady ozdobne, okucia,
stylowe żyrandole, świeczniki, obudowy komInków S.~c~!'"
oraz wszystkie inne-t>racc ~ \Vanych
według własnych 1!W złe- j ;~~ ~d
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ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI AUTOKAROWE
Węgry Szolnok (Budapeszt) - 210.000 zł - - 23--27.X., l3-H.XI.
20-2~.XI.
ZSRR Kijów - sylwester - 8 dni 700.000 zl.
Turcja - Istambuł, autokar turecki, klimatyzowany, 7 dni, Wł'
Jazdy w każdą sobotę - 950.000 zł
WCZASY ZIMOWE - świąteczne 23.XU.-2.I.91 r. - Karpacz pensjonat "Julia" - 700.000 zł, pensjonat "Daniel" - CśO.ooO zł.
Bukowina Tatrzańska - pensjonat "Jasiek" - 400.000 zł, Zakopa·
ne - domy wczasowe - 40O-łOO.OOO zŁ
.
talony paliwowe.
Paszporty wizy, ubezpieczenia "Warta",,,WESTA" ,TUT ATU"
Zapraszamy codziennie, oprócz nieqziel w godz. 8--18, w soboty
1--14. Dom Rzemiosła, teJ. 44'-97, 411-41, w. 251. JędrzeJów, ul.
3 Maja 134 hetel "cafe Disco", tel. 515-65.
11!l~9·g Igrunto
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AGENCJA TURYSTYCZNA "AGRA"
W KIELCACH
ZAPRASZA NA WYCIECZKI:
~ DO WŁOCH:
w programie zwiedzanie zabytków Rzymu, Watykanu (audiencja u papieża), Florencji, Monte Cassino, Wenecji, San Marino
Zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie,
wiza.
TERMIN 14-25.X.90, cena 950 tys. + 200 USD
~. DO GRECJI:
Ateny, zakwaterowanie w hotelu, wiza
'JIERMIN: 23.XI. - 4.XII.90, cena 1.650.000 zł.
Zgłoszenia przyjmujemy W naszym biurze:
ł),!elce, uL Piotrkowska 12
(pGm zw1ązków Zawodowych)
tV piętro, pokój :UO, tel. 4J2-11, w. 281~~,~,~"~,~~"~~""~~,~~~~"'~

Pani TERESIE MADEJSKlEJ

wIi~reze.sowi ZaJdadu Ube.zpieC7Jeń Społecznych

wyruy

rlębokieco wspólłczucia z powodu śmierci

MATKI
składają

11932-g

PRACOWNICY Kieleckiego Oddziału ZUS

Pani TERESIE MADEJSKlEJ
włoeprezeoowi Zakładu Ubez.pieexeń

SpoleC7-nyeh

wyrazy glęlwJdego wS(półczucia z powodu śmierci
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Składają
najbliżsi wsp8}pra.cow"cy, koleżanki i k-oledzy J
NaCl..'CJoej Rady Nadzorczej i centrali ZUS.
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Qstat.nie bardzo

go

zalnte-r

wały.

Podczas rozmowy ' wyznał mi,
.. jest to swoiste poszukiwa_
nie życia, pr~ed życiem człowie
ka". Takie jego ulubione miejsca gdzie prowadzi amatorskie
badan.ia . paleon~ologic;me
to
Wąwóz Prągowiec k. Barda, k~
palni a dolomitu k. Grzegorzowie, kopalnia wapnia w Mał~
goszczy, pola k. Korytnicy, góra
Słowice k. Widełek .
Stałym towarzyszem jego wypraw jest od Jat znany czytelni.:
kOtlIl .. Echa" - Tadeusz Mły
narczyk, Krzysztof Janyst oraz
syn pana Młynarczyka. Biorą
więc młotki geologiczne, mesIe,
łopaty, sita. plecaki z prowia,ntem i .. zoikajll" z domu.
Z tym skromnym wyposaże
niem przenoszą się jakby w
czasie; o 400 milionów lat w
przęszłość.
Pracowioie przekopują pokłady sylurslde w Prą
gowcu w poszukiwaniu flory,
albo w kopalni wapienia w Małogoszczy
wydłubują
amonity,
jeżowce, małże,
ostrygi... Czy
t~ż \ldają się w okolice Kor;ft-

nymi zbieraczami z
drogą uzyskał np. szy
palną. bdemnity, małże,

i. ..

że

()-l
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Pod h slem, mającym ustalić kto jest lub kto ' chce zoJ ltać okupant em naszej
świadomoś ci, woli i prawa o SoaS odeeyd wani u, odbyło się spotkam e z młod7ieżą LICEUM
JOGOUlI KSZTĄŁCĄCEGO IM. B. SAWICKlEJ W KIEt.SCACH. cmat u taw y antyaborcyjnej · jest nadal na tyle
J~ ośny,
- wbrew obiegowej opinii, iż mlodzież wybiera
J P (J CZY k, dys k otek ę, zam iast u czestniczenia w niełatwej
~łys kusji
sala lek cyjna d osłowni e pękała w s zwach.

S

l

J

Hań ą przedsionka XXI wie-ku
jest dyskutowanie w
dston u Europy, który ponać stanowimy o elementarne j
~ O JFw t LInego wyooru kobiety. Po co był cały pozytywizm
] jego do obek flloroficzno-społecz.ny. skoro teraz grupka paJ ~ ów, Due jących się sumieniem narodu. a będących najwyJ ~ej
uk ce em poLkiej geriatrii, uzurpuje sobie prawo do
IS- 4\ITtargnięc
do najbardziej H1tymnych sfer kobiecej psychiki.
:ia, jtwestionu nasl';ą wolę decydowani<ł o wielkości -codziny cz- J oz!>, czyn dyskusję jedna z nauczycielck,
J Spra a poronień doczekała się "poronionej" ustawy.
~W JJ rzec lei ej pomysł nie wyszedł od najbardziej zainteresolec Jlvanych - od kobiet. Domyślam się. kto jest jej cichym autol
J 'em ściól! In~ytucja ta. wraca obecnie do wladzy tak
e- "jak n' gdy dotąd, staje się okupantem nie tylko naszych dusz.
511e i daL Senatorowie natomiast. chcac utrzymać swój przy-, ~il j
'oslego gl~dzenia na następną kadencję. starają się
Jtaskarbic ła ki .. inżynierów dusz" w sutannach i habitach ~
;.1 a dnówi E
~ prz

~L

5_

W.zelkle usankcjonowanIe prawne tak deEkatnej i i.nl_g ~ ymne j sC ry d()prowadzi do je~nego: do szukan~a sposob~w
uuu~ miJ8111a
ego absurdu legislaCYJnego. Wzro ą liczby zabletów prz rowadzanych przez różnej maści .,babki". w wa_
'un k a ch
ąga]ących elementarnej higienie. A lekarze? Po
~r stu w czą sobie w cenę usługi element ryzyka. C? JX?głęb i je cze rÓżnice społeczne . wprowadzone przez mllośCl
'ie panu cy ustrój. Pogł~bi frustrację i tak jut zagonionych.
pracow ych kobiet o czynnik O'bawy p rze d karą - mói .ławek.
_ POłłly 'lmy o tym, czy m<łmy juz przygotowaną bazę 0 L7.XI. •iekull czo-wychowawczą
dla
dzieCI
nie chcianych, porzucolO zl. ~ych. Czy może być większa zbrodnia niż .. hodowla" dzieck!l
wy- lle chc! ego. odepchniętego p rzCl'; rodziców. Wystarc~y, za]'zeć do pierwszego z brzegu
domu dziecka, popatrzec na
cz - lueci Cle iące na chorobę -sierocą. opóżnione w rozwoju z
lO "I.
akU kontaktów z rodzicami. otępiałe, nie kochane,
kopa, powodu
~am p no te senatorowie powinni szukać oct.wwiedzi na dyema ty szar piące ich szlachetne sumienia - to wypowiedż Ani.

~TU"

oboty J e ieli. według szacunkowych danych Kościoła. 96 proc.
T, ul. ,polecze t wa polskiego to katolicy. jeżeli
etos wiary był
1929-1': ~run tow 'any ponad 1000 lat. to czy trzeba aż wizji krat
ię z l
nyc , aby etos ten stał się rzeczywistością? Czy konyeja Ideo a Polaka katolika jest aż tak słaba? Co Kościół
----tatol.cki m a do zaoferowania swym wiernym. chcącym pro/{adzlć hc
seksualne
nie chcącym czy nie mogącym mieć
rJtomst w a? Znany jest konserwatyzm Kościoła. zabraniający
... '>Od k r a grzechu (',ężk'ego! stosowania jakichkolwiek
r
:6 \' an ykoncepcyjnych Czy naturalne metody zapobiecze
a
np. 11Ieicda termiczna
kałendarzyk
małżeński
"ja g
r .cię n:ezapłooo,enia? Oczyw;:icie że nie. Zwłaszcza
iJ ,r {" pod uwagę nieregularn-, -·ć cyklu owulacyjnego. będą~y _
cg'l
r
r gulą u kooiet dojrzewaj;cych lecz też i u
l;l3t ' I,ęr IC
rezult.ltem s-tresów. któr'lch nieszczędzi
~loc d'
o~n :-'k'ld ten zapipk!y kom:erwalvzm Kościola w
ino
j
\'I.
"
\'. a:l ,mo. Ż~ marks;zm-leninizm
przeżywa swój
ryzy
na k tek tego. że zaczął być lraktowanv jako nie·
nic,
,d~a In d glnat n;'zmipr,/l'" m imo 7e rozwój cywilizacji
liko", ł ró\Vn'ez 7ln;~r.\' w tei r Ino!'!. Cz.v doktr.Yna
ci l
>
D!ldz:'elić JI?I!'J l. ' d r;:ucam swoje walpl-

a

SD

~izn

de

~

z,a",,""ze ('he;a! ";l" '10W Ć •. rząd dusl.··. A naja UJ to je,t ing"!.encja i kontrola. najbardziej
ry ~]ci!ł c 7 ł wiek:) isc' a
seksualnego. Dła
nó ' w sutannach llIeważne 'est ż!! w ten spoi<Jmy : "cze sfer... nęd7." W2zna jest kontrola.
r>o mag} 53m3 f'tvk'!. należy obwarować ją lite[leg:> - knnkl'ldu'
'bn·in.

do

,,~koln 1'( 0

Na zdj ęciu: Eugeniusz Swbt
wraz z zon~ p r ezentujl\ kole koję paleentelogicznl\
.
F ot. A , P iekarski

zapytać go czy warprzekopywać tony Ziemi
po
to by zdobyć jakąś małą muszelkę, Odpowie, że warto. Bowiem po
tym, że jest to for-

I gdyby

to

za

ma wypoCzynku i oderwanie się
od stresów codzienne.go ży cia,
przede wszystkim jest to w zbogacenie kultury naszej ziemi. I
Kiedyś będąc
w Toronto zachwycał się zbiorami paleontologicznymi w tamtych muzeach. "Kanadyjczycy i Amerykanie potrafią ściągnąć do swoich I
muzeów eksponaty
z calego
świata. I nie
żałują
na taką
działalność pieniędzy. Tylko my
wyprzedajemy świadectwo na- I
szej bogatej przeszłości historycz.nej" ~ mówił z wyraźnym
rozgorycren~m.
Swe
zbio ry.
pragnie w przyszłosci prze-kazać
do M uzeum Mineralo,giczno_Pa_
loontolog~UlegO.
Ma nadzieję,
że takie muzeum choćby ja,kiś warszawski oddział
pow.lanie w Kiel<:ach.
. :]
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•

. •
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Clela eel mieni

Często
cały
dzień
rozbijał
skałki w poszukiwaniu graptolitów - zwierząt morskich. które pojawiły się w górnym kam-

brze, a wymarły w dolnym
karbonie I nic nie znalazł, ale
nie uważa, by to był dzień stracony.
Z panem Eugeni·uszem Swiatem kolekCjonerem okazów
paleontologicznych,
członkiem
zarządu Swiętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Ńauk Geologicznych. przeWodnikiem P'fTK,
szefem Ośrodka Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej spotka_
łem się na VIII Giełdzie Mine-raJogićzn~Paleontologicznej. Jeden z jurorów zaproponował, by
zwrócić
uwagę
czytelników
"Echa" na tego człowieka
i
jego kolekcję.
Mbmo iż od lat interesował ę
zbieractwem to jednak ujawniło się to na
dobre w 1985 r.
Przeczytał
w
.. Echu" anons.
ie w Klubie .. Amonit" ruszyła
z działalnością dwuletnia Szkół
ka Zbieracko-Szlifierska. Pod
okiem pana Wiesława Kaszy
-poznał
tam wiele
zagadnień
związanych
z poszukiwaniem,
rozpoznawaniem i obró bk" kamieni i ska.mielin. Zwis zcza te

nicy na tzw.
mO'rze miecoń
skie w poszukiwaniu muszelek
sprzed milionów lat.

..Najwi~kszą satysfakcję przy' niosły nam wyprawY do skałek

k. Grzegorzowie, gdzie znalazłem
sporo
ramienionogów,
(spiriferów). Byliśmy tam już
cztery razy. O tyle jest tam
wdzięczna praC1l, gdyż naukow_
cy z PAN prowadząc badania
w tym celu dokonali przekroju
pokładów"
wspomina pan
Swiat.
Kiedyś
w Małogoszczy kuł
skalę kilka gOdzin i udało mu
się wydobyć h'zy piękne amonity - głowonogi, klóre zjawiły
się

tam w okresie triasu. a wypod koniec kredy. Był
bliski sukcesu. gdy jedno n 'efortunne uderzenie młotkiem i
pękł
na dwie CZęsCI piękny
duży okaz... Skleiłem go ale to
już nie jE:st to. Widział go pan
w n iedzielę na wystawie"wspomina.
marły

Ma ju·ż pewną liczbę akaz6w
paleontologicznych:
amonitów
muszli oraz minerałów: agatów,
malachitów. lazurytów... Najstarsze jakie ma w kOlekcji to
graptolity sprzed 300 milionów
lat. Często wymienia się z in-

Kielecka giełda samochodowa
isząc przed tygodniem
o
rekordowej
podaży
na
giełdzie
w
Miedzianej
Górze nawet nie mv~lałem że
samochodów
oferowanych do
sprzedaży w jednym dniu może
być j,' szcze
więcej.
A jednak!
W minioną niedzi"!lę aut<! n:e
zmieściły si
na prze",tronn j
powierzchni toru wyścigowego i
trze':>a było je upychać na terenie bezpośrednio przyl<!;:łym
do małE'j pętli. W tej masie p jazd6w wiele wyr'i{).iało się
czerwonymL rej 'tr'lCja!lli. co

kalef'bety,

'1.(;Olt7 T' ., ~ RNOW K A
, :-fURZE1 J. IOCZ OR

http://sbc.wbp.kielce.pl

jtXllloznacznie w-:kaz;;wało na
utrzymywanie
Się.
a nawet
wzrost prywatnego belgijski (!go
importu. Były to głównie lady.
ale trafiały się td skod\' i sa_
mochOdy marek zachodnich. Pom mo że było w czym wvbicr Ć. nie wygI d ło na to, b.v do
p ludnia zawal' o w · le l: a nsakejl.
J łe

fiaty: l
r. - 25.5 mln
198 r. - 20.5 mln. 1988 r. 19.3 mln 19 7 r. - 14.5 do 16
mln. 1986 15.5 mln ,
r.
- 11.2 mln. 1~ r. - 11 do 12.7
zł

lm

Od ponad roku

w

Kielcach
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Geologicznych. W kuluarach giełdy usły
szałem, że być moźe będzie ono
jedynym w kraju koordynatorem giełd. Potwierdził to również p. Swiat. mający nadzieję.
że kiedyś powinno powstać w
Kielcach Centrum Mineralogiczno-Paleontologiczne.
Bowiem
Góry Swiętokrzyskie kryją w
sobie bogate zasoby min ralno-paleontologiczne.
Na
zakończenie
wypada
wspomnieć o warsztacie kolekcjo.nera. Swą wirozę pale-ontol~
giczną czerpie głównie z nastę
pujących
publikacji: .. Bezkrę
gowce kopalne" - Ulrich Lechman i G€-ro Hillmer ... Mineralogia opisowa" ... Geologia na szlaku" Włodz,mierza Mizer kiego.
W rozpoznawaniu wykopali k
pomagają
mu znawcy w lej
dziedzinie.
Zasoby paleontologiczne zaczynają się kurczyć. bądź lo ul eg ją erozji, bądź leż sam
czło
wiek je niszczy. W przyszl . ci
może się zdarzyć tak. iż jedynym świadectwem historii bę
dzie to. co wykcrpali w trudzie
amatorzy kolekcjonerzy.
AN DRZEJ P IS K UL K
działa Swięiokrzyskie

\

l
l
i

mln, 1983 r . - 10 do 12.4 mln,
r. - !O do 12.5 mln. 1 80 r.
- 7,5 mln, 1978 r. - 6,8 mln.
1978 r. - 5,7 mln;
Duże fialy: 1989 r. 30 do 32
mln zł, 1988 r. - 23,5 do 29,S
mln. 1987 r. - 24,S do 25.5 mln,
1986 r. - 20 do 25 mln (ceny w
za leżności od rodzaju zl!,mont~
wanego silnika). 19lł-ł r. - 16 do
17 mln . 19 3 r.
10,5 mln.
198! r. - 12.5 do 14 mln. 19111 r.
- 12 mln. 1979 r. - 9.8 mln
Polont''Zv: 19 O r. - 44 do 51
mln zł. 19S9 r. - 33.8 mln zł
(składak).
1988 r.
37 mln.
1987 r. - 35 do 36 mln, 1985 r.
- 25 mln. 1 84 r. - 2.').7 mln.
1983 r. - 20 do 23 mln. 198_ r.
- 19 do 20 mln. 1988 r. - 19 mln
Trabanty: 1937 r. - 16 mln zł.
19~6 r. 15 mln . 19S!> r. - 13.5
mln . 1984 r. - 10.5 mln . 1979 r .
j mln 1972 r . 10 mln (auto ~
nadwoziem z 1986 r.).
" ':ll'tburg skrzyżowany z golrem - 44 mln zł. a dwusuwowe: 1985 r - lU mln zł. 1983 r.
-!.. 14.5 mln.
ł.a,d ' l 1987 r. 37.5 mln zł.
1986 r . - 36 mln (obie samary),
1988 r . - 35 5 mln. 1985 r.
2ł.9 mln. 198i r . - 18.3 mln.
VW jt'tla - 1931 r. 20 mln zł ,
V,,' ~olf. 1981 r. - 31 mln . ford
fic;,la 1971' r. - 12 mln, mert'edesy .. 240 D" 1978 r. - 38 ruIn zł,
.. 2 II D": 1979 r. - 42 mln zł
1972 r. - 9 mln .. 19 D·' 19 ~ r.
- 128 mln zł. )(3 - rOlnf>q 19&5 r.
- 59.5 mln zł i opt'l kaMl1937 r. - ;0 mln zł.
Bild WJazdu na giełdę kosztuje obe<'nie 20 tys . lł za S:lmoch.>d osobowy i :lO l~'s. za auto
dostawcze lub ci t row".
Tekst i zdjęciE:
Pl, AUSKI

1~82

Kupiłam " Ogród młodości" jak od wielu lat kupuję każdą książkę Barbary Wachowicz. Przejrzałam
z rozrzewnieniem stare fotografie, wśród nich i tę
"mojego" Ze~omskiego odruchowo rejestrując, że
wykonano ją chyba dawno, bo drzewka wokół szkoły trochę podrosły. Nie wiedziałam wówczas, że
i

moje nazwisko znalazło się na kartach tej kshlżki.
I broń Boże nie przypuszczałam, w tym momencie,
że po wielu, wielu latach znów . będę miała przyjemność spotkać się z panią Barbarą;
Aż tu
w ~\Vi_en dżdżysty,
wrzesmowy wleczor zadzwQnił
telefon. Pani dyrektor Kazimiera Zapałowa z Muzeum Lat
SzkQlnych Stefana Żeromskiego
zaprosiła mnie na spotkanie
z
autorką .,Og rodu", które za parę
dni m i ało się odbyć ńa kieleckim zamku. O oznaczonej porze,
mimo wyjątkowo paskudnej pogody, w Sali Portretowej zasiedli wierni przyjaciele i . wielbiciele jej talentu.

"Kielce! Tyle lat.
skończoność

taka

przypomnień,

"Czu ła

jak powój" Joasia z
- "Ludzi bezdQmnych" plakała w
· hotelu. że "już w mieście Kiel- ca-ch nie ma ' nikogo", j!lJlo tę
.,alejll k .u Karczówce, ten wyś
- niony lątarni w Wa-rszawie widok górski..."
- Ma.rcinek w .,Syzyfowych
p r aca ch" "od wracał się przy

tematyki i

geog~afii.

Pooiegłam natomiast jak na
skrzydłach nazajutrz do .,mojego" Zeromskiego , gdzie odby-

l
ki wr
..le mskiog

zodów (...) tyle smutków, ślicz
ne sny i gorycze .. ."
Moi kochani! Jestem znów z
wami.

- Ewa -PoQl'atYi!sl\a z .,Dz.ie- j&w grzechu" "spacerowała W
najwykwintniejszych 'szata~h Po
cgrodzie miejskim ' _i w sr!O~ób
· wsz'et€czny defilowała pod ~ar
czówką ... " A Marta - B6dza?tó~
na mówiła do niej: "Jal!: tylko
- zobaczę 'śtarą dzwonnicę. daleką
Ka rczówkę - zaraz- mi się fobi
cieplutko na sercu .. ."

musiał uśpić swoją najmłodszą
latorośl, a ja odrobić lekcje ma-

pani Barba·l'a bywała też w
moim domu rodzinnym, ZOlerając jak się później okazało
- materiały d o książki _. Ciebie .
.. Prąs
jedną kocham".
Pisaliśmy
do
.
dzi mIOt
I oto po WIelu Jata ch zapozna
niej listy i bardzo osobis:e paBa:bara Wachowic-z cał a niek.".·
miętniki. I pod
jej wpływ e m
czytaliśmy
ŻeroqIskiego.
Nie
letach i loczkach weszla
tylko obowiązkowe lektury. ale
mie.chnięta do auli' l LO
"Spni'
wszystko co udało się zdobyć. A
Zercmski",go. Czy b~dzi 2 t trzycbiel
głównie .,zakazane" jeszcze dla
cząkk jej
nowych - p~z\'
nas .,Dzienniki". Wydawaliśmy
też nasze szkolne pismo ,.Mbdzi
O by. bo na razie mOli mlo; cy~łt MI
idą". które z życzliwością i po I·edzy nie wiedzieli nawit
czuciem humoru recenzował na
dziś nazywa się rzeka Łośn
W.
lekcJach
p rc.p·sdeu.tyki
nasz
Ło·sośna. "Trawa zarasta II numer
kie gr&by i życ i e poplYD i~ fel't pro
Ale na całym obszarze I Ic.i .. rekr~
.
'k
k
Iy
m iI
me ma Dl ago,
to by skie.
mit'jsce 2:eromskiego". Czy ry;nq, b
ni u cznio.wie z lic<,um no ,ku, któr
go jego imię też tak ki ed- ws,pom
myślą? Czy Zeromski wr, śwli'Gt
"ŻeromskiEgo"? Czy młDoz ~ ręc~ n
.
' JQC
a I""
ISCI sl~gn_ą
po " D Zle:.
ózi e,Je \l
"Urcdę życia" czy .,Ecl1a '- IGjq,
Miejmy taką nadzieję. A przez o
'czas może i -Qni. tak j? lo mni4
pfz€~zytają po latach
lu-jQ pa
wspom.nienia z ' lat m !',. ~· ,:;~~
I ZOr~,
czy ch. I wzruszą się WSIl~- joko
jąc dawne, dobre czasy.
se ksu.
życie •
MAŁGORZATA ZARNO\\ na wie

B a rbara Wachowicz i "Ogród młodości,,_1

nieepi-

Jestem tu, gdzie: - słychać
jeszcze delikatny brzęk ostróg
Piotra Rozłuckiego, któremu w
.,Urodzie życia': ;u "śpiewał
· pieśni szczęścia ostry zimowy
- w ia.tr". kiedy . Śpieszył spoj,rzeć
· "w niew.ysłow,~one jak nokturn
· oczy. TatIany ...

Do północy podpisywała parui
Barbara książkę liczni€ przyby_
łym kielczanom.
Ja, wraz z
moim "wiernym
jaUr rzeka"
przyjacielem z lat szkQlnych,
Krzysiem Bartoszem, ni€stety.
nie mogl;śmy pozostać do koń 
ca. Proza życia. Krzyś tzn . zna komity gastrolog (dr Bartosz)

-

•

II

mon,
miłq

wało się

po wielu, wielu latach
· pr;ze rwy spotkan'ie Barba'ł'Y Wa- choWicz z młodżieżą liceum.
l tak przez . blisko 2 godziny .. Taka nieskończoność _prz)!'_ płynęła opowie~ć . o tej . krai!1 ie ,
· którą ukochała. o ludziflCh, któpom.nień" ... Lat tem!l dwadzi:ę: rzy tworzyli i tworżą . jęj _ n.i~- . ścia, "psorka" Helena W oln y
· powtarzalpe bblkze. l o spotkąźaprósiła -na - spotkanie . nas~ą
niach z PQlonią w Grod'nie, o
klasę z pisarką B~rbarą Wac.howzruszającej p;,zyj_ażrii z opię- - wicz. Niewiele ' o niej wiedziekunem - cmentarza Orląt i tra- - liśmy i p~traktowa!iśrp.y - zapO. dy.cjach KOśćiuszki- z ĄI!1epyk<i- _ . wiedź tej wizyty jak wszyscy
na-mi w mieście Kb~ciuszko.
. uczniowe ' -"Fajnie. jedna lekcja
· z głowy".
To ' była uczta duchowa, bal- _sam na skołatane seri!e i umysły. Któż bowiem
dziś
Qpróc:z _ Cała w fioletach i loczkach
niej mówi taką polszczyzną? Kto _ weszła uśmiechnięta do klasy .·l
· z takim ża·rem i miłością potrafi · tak zaczęła się nasza przyjażń. ·
"przywołać imię naszych
wiel- · Przyjeżdżała do nas często, zakich
znanych i
nieznanych · prasza-na już nie przez dyrekprzodków, wzrusza
Drostymi · cję i profesorów, ale nas - uczsł-owy o patriotyzmie i miłości
niów. Znała wszystkich, pamięOjczyzny?
tała nasze imiona, wiedziała o
młodzieńczych
rozterkach. Ja
A po .,części oficjalnej" rozpobyłam wówczas
przedmiotem
()Zęła się druga część spotkania.
l';azdrośc-i mokh kolegów. bQ
źródle

za . lada szelestem, bQ
· Inoie przedeż powróci Biruta: .. "

kc

lat tan i, zow

turGlni,
ja ko w

w)'kutai
na og<
ZnudzOl
znojdziE
go męi
pollUje

kreśl on i
że
Gzę

jej
fi(

nie go j

jq spr<l
Wt w !

w)<:h,
seksu o!
fort ps
rzojq s
że nie'

" ... zaprosiła mnie na spotkanie (... ) n:1 kieleckim ~amku" stq j pl
poszulu
Fot. _ Artlt za mo
ieh k'l1
.......................................a........................~. .. .EE. .aa~. .~~~EB.mB2R5. .. . . .~ag.a. .g&~~.... m o rzeń

do hrym

Stefan I(abziński

[(ielce
W

Europie

Na nic się protesty zdały!
Na Magistrat wymarsz śmiały
Pań spod znaku PSS-u
Nie mógł przynieść , im su1ccesu,
Bo któż widział, żeby baby
Zakłócały spokój Rady!
Rada przecież swoje wie,
Rada do postępu prze.
Postęp zaś ma własne prawa,
· 1 choć Kielce nie Warszawa,
Choć ulice kryte blotem,
Szybko gonim Europę.
Najpierw poznikaly nagle
Z centrum prawie wszystkie
magle.
Myślę. że c7wdzi!o o to,
Ze to wstyd przed Europą;
Ze to jakoś tak nieladnie,
Środek miasta, a tu - "Magiel".
Co innego "Boutique",- "Pizza",
To jest coś, co nas zachwyca l
Pozostały tam, - niestety.
Najzwyklejsze w 'świecie sklepy,
Zwlaszcza te spożywczej
_ branży.
O czym więc kielczanin marzył?
On po prostu marzył o tem,
Aby 'sklep zastąpić shopem.
Bo gdy będzie shop przy shopie,
Kielce będą w Europie/
Może nie od razu cale,
M aże chociaż. ich kawalek.
Jak tutejszy każe zwyczaj
Zaczęto od Sienkiewicza.
Mnie zaś ta się chwila marzy,
Ze gdy udam się na Marzysz
Kupić tam butelkę mleka,
Powle człowiek do człowieka:
- Pał1'z pan, trzeba być idiotą,
By Pf' jedno mleko przyjeżdżać
toyotą.

NUMER 199

z ciekawy.ch i zasłużonych dla
Kielecczyzny postaci, jest ba.rdzo mało znana osoba, gen. Feliksa R zewuskiego, uzna~
nego za twórcę buskie-g o ku.rortlL Miejsce
jego pochówku znaj".iuje si~ w B~u, niestety, stan grobowca rodzinnego Rzewuskich to kQmpletna ruina. T·rzy lata temu
obchodzono 700-lecie Buska i 16(]-lecie uzdrowiska, ale o prQtoplaście zapomniano.
W. roku przyszłym przypadnie 150 rocznica
śmierci gen. F. Rzewuskiego. Może
ga.rŚć
infQl'ma.cji o tym iasluzOllym człowieku, w
kQlejną rocznicę śmierci 15 października,
natclmie n{)wych o jc6w bliSkiego ll2lCLrowiska, aby wreszcie efektywnie zaję1li się renowacją g-robu założydela kurorlu, k.tóregQ sława znana jest poza g~anica.rni krajou.
Jedną

W okresie Królestwa Polskiego BuskQ było miastem duchownym, bowiem od XII w.
bylo własnością żg.romadze.nia za.lronnego
norbertanek k.rakowskich. W 131.9 r. nastąpiła kasa.cja klasztoru norbertanek i Busko stało się miaStem I'Zlidowym.· Po poŻa
me miasta w l~r. dzierżawcą buskich
4óbr został generał napoleoński Felilks RZe~, •Który cier.piąc na reumatyzm. próoował kuracji u m.iejscowego lekarZa Jana
Winterfelda, stosującego od 180B r. l€(!zenie
wodami buskimff. F. Rzewuski przystosował
budynek poklasztorny (wzniesiony w latach
172!l---1730, Q,~nie budynek Sądu Rejonowego) dla pOtrzeb kuracjuszy. Obok nie.g o
załQżył "ogród spacerowy"
pełen
drzew,
klombów, -krzewów ('Obecne ulice Staszica,
Sądowa, 0& Marchlewski~go) oraz
zbudował pijalnię wód mineralny{:h. Budynek pijalni mieścił się w miejscu dzisiejszego 0siedla mieszkaniOowego
przy ul. Sądowej.
Beczki i wanny kąPielowe zainstalowano
również w budyrrlku
w narożu obecnego
placu Zwycięstwa i alei Miickiewi{:za. Od
L824 r. rozpoćzęto leczenie wodalni mineralnymi, a w 1'828 r. BuskQ znane już było jakQ urzdrowiskQ.

dowy gmacbu zdrojowego tzw. Łazienek. W
1824 r. gen. F. Rzewuski zlecił budowę Ła
zienek polskiemu architektOowi pochodzenia
włoskiego Henrykowi Marconiemu, budowniczemu Pałacu Paca, kościoła św. Karola
B oromeusza , hotelu Eu.ropejskiego i Wodozbioru w Ogrodzie Saskiim w Warszawie
oraz pałacu Wielopolskich w CbrQbrzu i ratusza VI Radomiu (H. Marconj UT. się w
1792 r uczestniczył w powstaniu listopadowym, a powstanie styczniOowe wsparł potężną SUJIIlą. sam jIuż
walczyć
nie mógł.
Zmarł w 1863 :1'. S,począł na warszawskiclJ
Powązkach).
-

. Napoleoński generał
-twórcę buskiego kurortu
Założenie PaMU Rzewuski powierzył znanemu og·rodniklJWi Ignacemu Han·u.szowL W
1830 r. na n€(!enie Rzewuskiego dMOllano
analizy chemicznej bUskiclJ wód mineralnycll, potwierdzając tym, że wody te po.siadają wyso}Qe wartości lecznicze...

Równocześni€ z budową Łazienek i parku zdrojowego, Rzewuski czynił starania u
władz O zgodę na 'Otwaroie uzdrowiska, co
nie było łatwe, gdyż carat nie chdał mieć
konk.urencji dla uzdrowisk czarnormorskich.
Otwarcie uzdrowiska nastą.piło 1 czerwca
1836 r. Leczenie ku.racjuszy pr.reniesiQno z
centrum miasta do Zdroju, gdzie w pięknym
krajobrazowym parku, urządzonym w stylu
romantycznym, oddano do użytku nowy
F. Rzewuski dążył dQ zbudowania w Bu- gmach Łazienek, w styllll neoklasycystycznym.
sku uzdll"owiska z prawdziwegQ zdarzenia. Był to zespół budynków wybudowanych na
Do realizacji tego zamiaru potrzebne były rzucie litery "T", zaprojektowanyclJ na wzór
pieniądze, a zyski od małej liczby ku.racju- rz~ich budowli publicznych, złożony z
szy były niewielkie (w 1828 !l'. leczyło się wysokiego korpusu i dwóch parterowych
202 kuracjuszy, a w 1833 r. 1040). W skrzydeł (łazienek
kąpielowych).
Ryzalit
1823 r. F. RzeWl,lSki, będ,ący już radcą miej- frontowy posiadał otwarty portyk wsparty
skim, wydzierżawił od Rady Miejskiej pro- na kolumnach w stylu korynckim. Razem
pinację miejską (zyli prawo do produkcji % Łazienkami oddano do użytku Qranżerię
i sprz~aży trunk6w). Zysk.i z propinacji i budynki' gospodarcze. Kurac}usze nadal
pozwolIły RzeW'U6kiemu przystą.pił do bu,. mi.eszkala w centrUlI11 miasta, a na zabiegli
http://sbc.wbp.kielce.pl

lecznjcze chodzili pieszo
brycz.kam.j około l km.

lu,b

W trosce o dQbro i wygodę leczą cy ...
w Busku kuraCjuszy F. Rzewuski wY;
w 11832 r. do komisarza obwodu stopn.
go z projektem wybrukQwania całego
cu rynkowegQ i wszystkich ulic uzaS:l·
jąc: .;iż dotąd w .Rynku przez cały ro~
woda z błotem wspólnie zmieszana, •
przez trzodę i bydło
mącońa
niez~
sprawia odór. ze względu na gatunek
mi. która po deszczu tal!: wielką robi
goć, iż nóg z błQta wyciągnąć nie Jll!>

.

Założenie 1fZdrowiska wpłynęło na
wój miasta. Powstały w nim
piek i
cukiernie, jatki mięsne i inne zakł ad)
sługowe oraz wybudowan6w mieśc ie
le nQwyclJ dQmów mieszkalnych. Obok
ku Zdrojowe-go (przy obecne j ul. !
ja) zaczęły powstawać budynki wil101
sanatoryjne, {:{) dało początek dzielnicY
sta zwanej Zdr~j. Liczba ku.racj'llszY
częła zwiększać się :?; r-okru na r~.
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W latach 1-833--l836 F. Rzewuski pC Japewl
w · zatarg z miejscowymi wladzarńi, 1.
osltariył Q naduiyeia i pijaństwo. VI dostali
Oler
roku F. RzewU&ki z.rezygnował z dz;
wy propirracji miejskiej,
a
eksplOi rZ'f5-kie
źródeł wód mineralnYCh Wydzierżaw ilr
ce warszaWskich kapitalistów. Gen.
Rzewuski zmarł 16 października lał!
został pochowany w grobowcu
rodZ:
na cmentarzu, QbQk kościoła św. LeO:
przy Obecnej uJ. BQhaterów WarsW"

-D

Kilka la·t temu władze miasta nadalY
nej z centralnych ulic ZdrQju imi ę
Feliksa Rzewuskiego, jest tQ jak d
czas jedyny ślad pamięci po załQZ?
ku.rortu.
Pani Barbara Wachowicz na łamach,
łicy" z ListOopada 1989 r.
w artyk ~'
"Umierające mogiły" zamieściła zdjęCj~

- Piec

niej. ,

)lLócn

w ....,.

W

bQwca rQdzirry Rzewuskich i podpisB'

w anju
mie
"Tak wygląda płyta nagrobna full d nie rdl
Uzdrowiska i jego familii - , ~rosz~
«westchnienie do Bor a:> na najstar n ie; 2
cmentarzu Buska, wołająca o po!1l5~t
Boga i wszelkich Innych władz - II'
skich j ziemskich".
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R1inuł

mi~k"

towarzyski~

D(I

totbudd

..
ojn" inteligentn" zomożn,. drskreklr 39/173(73 wpllOWadzi młodą dziewcz,nę w świat delikotneąo, subtelnego ~&,,=,u. Lub
ala ch. zapoznam dwie panie Iłi. Inne propoz,cJe. Proszę o zdjęcIa, lecz
cał a
nieko,,' anie. Szczecin ......
weszlI
I LO
H5pnl gnioną seksu i ucieczki od codzienności mężatkę, pozna
ędzi c t tnycbiestoczterolatek z Warszawy. Ofertr .. ·..•
.. P~lzv
m u.

).I

"
eństwo przyjmie zaproszenie, zaprosi parr, pORÓw lubiq,
c,c" seks. Tamaro W. Wrocław ...".

nawc:
a Łoś~
W,
asta \I numer

mi w
..TOP".

ręce

jeden x

Szuk<Jłaom

0-

pły ni. fert proponujących k.up~ cłźllOl

W-cale mnie łIo nie chiWi. W
t}m 7;olew ie męsrośó
moino
llneleźć coś dła
siebie,
bez

k.i

rekreacyjnej, .. zafDscynowom ie ogłoszen ia
towarzyby skie.
ie jestem osobą prooe,". C Z'. ry;ną, b igotką, kobietkq w wieJm no -ku, która
może żyć Już tytko
: kied' wspom ieniami, ale mimo to
ki w :' ŚWrGt
anonsów
towarzyski-ch
mł<, j' wręcz
nie poraz.ił. Przeglqdo. jq<: je m i ałom wrażenie, że lu.. D m. dzie, 1c,' rzy coś takiego wysy8 cba ' łają.
ojq
rozum
wessa,ny
, j ę. A przez orgona płc iowe. Zooziwi:l.k
ła mnie mnogość ofert.
I(rótach lujq p
wie, którzy bez ciem !, n'
skromności, bez uprzedzeń
i zaho woń przedstow ioją się
; W S [J' ja o
mistrzowie w dziedzinie
!asy. seksu.
..Potrafię
uprzyjemnić
życie każdej pani bez względu
\RNO\! no wie',
"Atrakcyjn, supermon, c terdziestolatek, pozna
miłą ko ulentną
supercycatkę,
lot
0ni, czyli mężayź
e są atrokcyjni, kultolerancyjni. Czasami
jako w or dodatk<JllN'f podoją
wykształcen ie wyższe . lączy ich
na ogól jedne
dyskrecja.
Znudzona własnym mężem palli
znajdrre zrozumienie u cudzego męż , który wprawozie dyspornJje
olnym czasem w 0kreś onych godzinach, ale może jej
ać to, .czego jak sqGzę nc aremn ie oczekuje
od
niego
o rodzona żona. Swojq sprał y po l1Norzy za zabaw)' w
dzinach przedpoludniowy<:h, c dzej op rócz
cniesień
seksua!n ch zopewni tokże komfort psychiczny. Czasami zdarzojq slę oieśmiali i przyznają.
że nlewt le wiedzą o "życiu",
amku" s~qj pro' by "Nauczycielki seksu
poszukuj ". Czasomi jedno to
_ A nit za molo
Nojlep'eh ab y bYŁo
io::h kko. Wielu panów oprócz
marzeń
seksie śni także o
•
dobrym, wygodnym życiu, 010dv;( tego
..dyskretny,
kulturalny
trzydzies parolatek pozno do·
bTIe sytuowanq panią z mies:t;czqcy,- kanjem" e'b:> "nieźle sytuowa>ki wY; ny pOZM panią na podobnym
· stopIl. pozi.mie. PoIą-czy kh łóżko i
całeg o
pieniądz
Panie, które dyspo·
! uza~:
gotó ... ką. sCITIOChodaml,
ały roi nUl:)
!.a na, j mieszkon orni, So w dobrej syMogą
sob:e zapewn i~
niez~ tuacj.
'atunek n e tytlto seks niekonw&ncjonolą r obi n,/, a'e i gorące lI'Czucia. Cza nie m~ ~m' Marzają się jednok
01truiśd... bdej, niskiej o SZC~!P:0 na łych
. roch, namilltnej, rOI:
piek. sądnej dz;ewc:qllie (samotnej
zakł ad:
lub z d Tieclliem)
pomoie finieśc ie
· Obok nansowo i zaopiekuje się mło·
ul. ! d " i~ty, nieile sytuowany
o miłym wyglądtie'·.
· w ilIol męże
,ie1nicy .. Pan..... SlukCljący związków
lCj'US2Y ł>olftoseksualnych w zornion za
rok.
pieniądz
mogą der<: ogromną
czułośc, ci zaś, którzy je moją,
lISki. ~ Jap ewniq wybranym opiełrę i
tZamJ ,
dostatnie iycie".
'flO. Vi
Ofert poń w rubry-::~ "kIWoz dz
ie" Ilie jest z:byt wial.
ekspJo. rz
uze

ły"

1.... ".
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zbędnych

wydotków no ogło
szenia. Nic więc óziwnego, że
anons ,.niepruderyjnej, lubiącej
niekonwencjono'~ny
sekis dwudziestotrzyk,tki" prezentuje się
jak rodzynek w ciekie. Chętn i e
za to ononsoją się dziew-czyny
kochojące wideo lub sceny erotyczne, urozmakaj.qce s,potkania towarzyskie. No wideo moż-

m~o,
tU moino

c§o !
bisellc!sua1rstkq,
co

nolba~l

oa:ię;błyclt

Smutne ezosy k-rp;ysobie uroz;moi~ Wieczoromi z męsJc;m
striptj.zem,
pozowooiem, moma teoi UtPrawi-oć rodosny selos grupowy Z
bezprooer)'j.nymi mo1ieńsfMrCJlllf.
Najsmułniej
jednak bl'Dlłiq
anons"
trącące
wręcz
strę
czycielstwem. ..Dziewcz,n, l Urlop z cudzoziemc:ami" albo:
"Ponie do toworzrstwa norwesoferta
kich handlowców"
atrakqjnej procY w nocn,m
klubie w Duesseldorfie. Jak
grzyb, po deszczu
pojawiajq
się korespondeoc,jne klub, mł
'ośników erotyki. %ycie stoje się
proste, Wybierasz sobie pana
lub panią w odległym mieście,
bierzesz delegację albo co miesiąc odwied%as~ nie istniejącą
starą, schorowaną
c:iotkę
na
drugim końcu Pols1li ' j masz z
głowy marzenia o miłości. Fakt,
że jesteś analfabetą
uczuciowym, jest wyłącznie twoją spra-

1 szklanka mleka, l 1'2
szklanki mąki, 3 dag. drożdży,
2 jaja, 1 łyżka masła, 1 łyżka
cukru, cukier puder z wanilią
do
posypywania i olej do
mażenia .

Ucz",:y

się

dobrze

• Specjalny krem w Studiu "Venus"

Smukląbyć...

wą·

NG Trasie Łazienkowskiej w
Warszawie ktoś wielkimi literami wymalował: "Rozum męski
kupię". Dlaczego akurat rozum
i w dodatku męski kupię. Dlaczego akurat rozum i w dodatku męski, nie wiem. Po przeczytaniu CJnonsów towarzyskich
w "TOP" uw~am, że powinno raczej "stać" tom napisane
.. Organa pici owe kupię". Ale
dzisiCJj i o to nietrudno. Mam,
przecież sex-shopy.
ElżBIETA CHĘCIŃSKA

zostawć do
wyrośnięcia. Z
białek ubić pianę, dodając żół
tka. Gdy rozczyn podrośnie
dodać resztę mąki, ubite jaja, stopione masło i wyrobiĆ
łyżką. Pozostawić do wyroś
nięcia .
Na patelni rozgrzać
tłuszcz, wkładać łyżką poreje

cia ·ta i
Drożdże rozetrzeć z cukrem
rozprowadzić ciepłym mlekiem
j kilkoma łyżkami mąki, po-

rumienić

z obu stron.

' mażone racuchy wyłożyć na
o;-rz~,"y
talerz i posypać cu-

U

krem pudrem.

oddychać
ko powstrzymać oddech. Wyróż
nia się 3 zasadnicze
spo.oby
oddychania:
brzuszny, klatką
piersio wą f obojczl/kowll. BRZUCHEM (tzw oddychalł!e dOlne)
oddycha większość ludz!. W momencie wdechu przepon. wcią
ga i~. a brzuch u tL,:,/plc11J. Ptu-

Na zdjęciu: podczas odchudzania można sobie nawet poczytać.

...to marzenie

zwłaszcza że

wielu kob:et,

obfitość kształ-

tów to nie tylko defekt natury estetycznej. Otyłość bowiem
jest uważana za praprzyczynę wielu chorób zwanych cywilizacyjnymi. Nadmiar kilogramów sprzyja występowaniu tak poważnych schorzeń,
jak zawał serca, nadciśnienie,
na się
odchudzanie na silę ,
gubienie kilogr amów za wszelką cenę , nawet za cenę
zdrowia. A może wystarczyło
by zastosować zasadę opartą
na
wschodnim przysłowiu :
śniadanie zjedz sam, obiadem
podz:el się z przyjacielem, a
kolację oddaj wrogowi" Osobom, dla których odchudzanie
jest prawdziwą męczarnią z
pewnością przypadnie do gustu najnowsza metC<!a zwalczania nadwagi stosowana już w
naszych salonach p iękności
m.in. w Studiu "Venu$" we
\Vroclawiu. Opracowana zo lala przez firmę "Sungight" z
RFN i jest jedyną tego typu
w świecie. Polega ona na wyd zielaniu w naturalny sposób
nadmiaru tłuszczu, który zostaje przed tym rozpusu:zony
po zaslosowaniu specjalnego
kremu (tajemnica firmy). Gdy
krem zosłanie naniesiony, cialo zawijane jest w specjaln:1I
folię co zwiększa jc;-o działanie.
Mikroelementy
tajemniczego
kremu rozmiękczają warstwy
MI
(górne) oznacu wciąganie
powietrza przez unoszenie te;
części cuda. Swleże
powietrze
dopll/wa do górnej czę;cf płuc.
Ten spotl/kanll zwlaszcza w'ród
kobiet sposób nie jest przez lekarzl/ zalecamlI. Idea I to ODDYCHANIE PELNE, a
więc
kombinacja
trzech wumlenlonllch rodz/JJów. Do owego ideału przllbliżlI MI prolte ćwicze
rtle. Wl/konuJeml/ je stoJqc 'tlr,

q L''l/townie

rozcią

l'lat'", pieT i"''''/I ! zpbrll mI. 1)luca Ju: nie wYrJełn;a iq się

qrtnllJ

odpisal

t"raz unniim'J r j"'! O'lf"C; J/!CÓ·!' .
IV C~1 ·ie ral'j (flZIJ U' 'ch.,
l''lttl; Ir:e mll~i IIlclod:!ć jl'u'"Jm
ci'l'l_"m, '>(!! ę-mt>Tńu'. Wa 'n e
.1I!' /. "/ "rI/'J ch{l /o tirl'C' i m'/ r <'
11r;:'1 tllm n zjau·j. ku falowania,

zdj ęc ie

powielrzt'1>l -

f\lJl d
})rost~

najsta r

poJJ15~t
_

Jllt

http://sbc.wbp.kielce.pl

pll/nnym przejśCi U do wydechu.
WI/dech oznacza odprężenie, u.pok~ja. W tej f/uie nale!1I się
wewlłętrznie roz/uinlć. Cwiczenie naleźy powtarzać tCllelokrotnie w ciqgu dnia. od 3 do /O
razy z rzędu. Z c:a em dojdziemll do wprawił: eza
trwania
faz oddechOWI/ch wlłdluźy si~,
poglębi się relak. ł wewnętrz1Iy spoi ój.
Tak wl/trenowanl
sprostamy krytycznI/m. obclą' ajqcym sytuacjom. "pn:elqclaJIIC
się"
bezproblemowo od ,tTe u
odpręl:e'lia.

pr!e~

p lecach. Kol ejno: d o opróiniaml/ 1,luca lJQu:nll uciskamy przepon~. pozwalaJąc powIetrzu weJść do pl"c
br=uch uwyp'\la ~ic. a mtl ~top
nie

wydz.ela z naszego organizmu
zbędny tłu zez. Po zabIegu zawartość tłuszczu w moczu jest
do 10 razy w iększa niż przed
jego zastosowaniem.
Choć podczas stos(;wania tej
meteoy wygląda ~;ę trochę
niesamow ic ie je. t nieszkodliwa dla organ izm u i ponoć zabieg jest bardzo przyjemny.
Najważn iejsze jednak. że skutecznie pozbawIa zbędn~'ch lulogramów.

Korzy tając z f!l'.tu, że 111'0ces oddychan i a mO!emll regulo wać ~ll'!adomje, !apami~tajm!l I
prat;/'ylcujmy n 'ntępującc Nc1 /1
!c/(arzlJ:

le;ąc na
kładnIe

niowo

J eden z etapów zabieg w
tudiu "Venus·'.
Zdjęc ia A. Ha 'alej

do

Z WA LCZA ]
STR ES!

łmacn ,

tJusu:zu dzięki odpow iedniemu procesowi utleniania. Po
30 min. przeprowadza się masaż komputerowy (po nałożeniu mankietów pOWietrznych),
który "wyciska" wcześI1iej rozpuszczone tkanki tłuszczowe.
Poprzez ten masaż układ Umfatyczny
pobudzony
pracą"
mięśni w naturalny
sposób

~~~bz:c;;y ta~~~.~.a tÓl~~~)~~

artyk U'

11

śwl_

a,

Kulinaria
RACUCHY

• Rewelacyjno i jedyno metoda w

•

oaduc"4} p,Z'~ n;}
usta.
ćwL-::z oJd'/clt" 'l i,.
nie zUPQminaj

o

•

nie

otJ ;C"I/-

1''ł r b.

f.'!) r.n:evfa na
odell/chanie!

tn~!!/~l'.;o: (Jc!,!C!
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•

spotkanie

Boks na

piłkarskim

Rzeźniczka w

amoku

boisku •
Efcldov.ne

•

awy l S raw
.
nychra OIDlan
,

lUbO

(Korespondencj a w1asna)
wany z pomc{:ą ro<łziców, bardzo gustownie urządzony . Ich
pociecha. 3-1etrcia Viola dostaje każdą zabaw kę. jaką sobie tylko wymarzy Na u wagę, że im wyjątkowo powiod ło się w życiu - odpowiada j ą
że mają wiel u przyjaciół, znajemych, któr ym powodzi się
znacznie lepiej.

moralny, czy upadek moralny
doprowadził
do dna gospo darczego? Wi.zlu Madziarów
stawIa sobie to pyta:ue. Niektórzy szkole wyznaczają ro lę
odnowicielki stosunków

Do Budapesztu wyjeżdżam
I j.. :.Cl re tu j~stem urzeka mnie uroda tego miasta . Tak było i tym
razem.
choć nie da się ukryć, że po
raz pierwszy zaczęłam dosspOłecznych .
trze gać pewne przejawy kryzy su gospodar czego
Znajomy nauczyciel, Tibor
W sklepach mniej towa,rów
Kiraj, twierdzi,
że do szkół
gorszy
wybor
szczegó lme
podstawowych i średnich kowśród art yk ułÓW k ons umpcyjniecznie trzeba wprowadzić enych . Na reprezentacyjnej utykę. Obn i żył się bowiem barlicy Budapes ztu. Vaci kwitnie
handel.
Nie masłem, ka wą · dzo poziom kultury wśród dzieoi i młodzieży , Młodzi skanmięsem. Wieślł iacy ustawieni
dalicznie
zaChowują się na
sznureczkiem wzdłuż deptaku
ulicach, dopuszczają ' s.ję rozpróbują tu sprzedawać ~
nalt'le stroje węgierskie, haf- .bojów. A ich rodzice? W po.goni za każdym gr<J.szem przetewane serwety . obtu~.
..
stali się int.eres.ować ' .swoimi
r'ócz Vaci okl,1pują naddunaj$ki trakt i Wzg6rze Gelertci . • , dz ie ćmi ,: l·u.b ' .niektórzy samł'
popadli w konflikt z prawem.
Węgr zy jakby
posmutnieli.
T ibor,
30-letni nauczyciel
Już nie są tak spokojni, zadofizyki sam także jest gościem
woleni. trzymający fason, jak
w domu. Jako fizyk zarabia
jeszcze. parę la t temu. Po<idew szkole 11 tys. forintów. N ie
nerwowani, odziani skromnie,
jest to dużo, ponieważ na saw sklepach ograniczają
się
mo wyżywienie 3-osobowej rodo zakupu podstawowych prodziny trzeba wydać m iesięc z
'duktów Nawet w najwytwMnie minimum 6--7' tys. for innie}szyeh
budapeszteń skich
tów. Ale nikt na Węgrzech
dzielnicach tylko z rzadka pon ie. żyje '. z "o.łej pensji.
Po
ja wiają się eleganckie kobieskonczemu zaJęc w szkole Tity i zadbani panowie. · Kiebór wykonuje Kolejną , ' profes:
dyś panowala
tu prawdziwa
ję -naprawia spr~t radiorewia mody. Dziś coraz wię:e~
wo- telewizyjny.
Mies.jęcznie
żebraków. 65-letnia. emeryt.opuynoSi mu to dochód 15 t;1.
wana tance!'ka, na jedny'ql z
Pracuje takż,e jeg-f} żona - Ilcentralnych
phlców stolicy
d i. Jest urzędniczką w dzieWęgier
podryguje śmieszn.ie
kanacie wyższej ucze!ri. zaraw rytm walca Straussa.
Ebia 8 tys. forintów.
merytura nie wystarcza
JeJ
na bardzo skromne życie. więc
W sumie do rodzi J ~e j katak sobie dorab ia.
Zauważa
sy Kirajów co miesiąc wpły
się jak starzy i młonzi kradwa 33 tys. forintów. Powoną w sklep.ach
spożywczych,
dzi im się bardzo dobrze. Paze straganów na ulicach.
rę Jat temu kupili skodę. mają piętrowy
dom w pięknej,
Czy t rudn a sytuacja gospowjJlowej dzielnicy, wybudodarcza spowodowała
kryzys
często

ł

G<iyiak porównuję W'zeciętne zar obki Węgrów z polskimj , dochodzę do wniosku ,
że nasze są jednak
znacznie
niższe. Ma<iziar ,za J l tys . fot:int6w kupi 550 bochenków
chleba 'po- 20 forintów Polak
tyTko 200. prżyjmują<:, że jego
ś.redn!e pobory wynoszą
700
tysi~cy zł. ' U na s . cena - ele-o
ganc ki<ili, damskich kozaków
dochodzi już do 900 tys. zł, tam
piękne, zimowe buty do stan ie
się
za 5.000 lorintów. A
Węgr zy stale narzekają na p otworną dr ożyznę ... '
Polak ów spotyka się tu teraz zdecydowanie mniej
ruz
dwa, trzy lata temu. Prawie
puste kursują pociągi: Cracovi~ Warsovia, Polonia, Batory. Na podmIejskich bazarach
w Budapeszcie, przed wielkimi domami tQwarowymi nasze miejsea zajęli
Rumuni.
WęgierS'lfi"
rynek żegn a też'
wiele polskich firm.
Sprytniejsi przekształcają się
lub
tworzą pol s ko-węg i ersk i e spół 

Na

zdjęciu:

BEATA MLOTKOWSKA

ię leją.
stują. N
nl anle li

Dotąd górą

byli zwykle prze:..
a mo.wą jes t o przemyeill na linii Chiny - Hongkong. Gangi
tran sportowa~.
ły ' do Chin ,papierosy. wyr-oby.
elektroniczne, samochcdy, broń
i mnóstwo innych artykułó'.v
tuż pod nosem
zdegustowa'"
nych pol icjantów, któr zy mogli się jedynie temu przyglą
dać. Powód: łodzie palrolow ę
nie nadążały Ul szybkimi ło
d-zian'lU motorowymi przemytników, poza tym p olicjantów
obowiązywał zakaz pływania
nocą, a przecież ciemne interesy nader rzadko załatwia się ·
w blasku dnia . Teraz jednak
sytuacja ma szansę ul ec zm ianie. Sfrustrowani
policja nci
wystąpili bowiem o no\voczesay sprzęt i lada dzień, go dostaną.
Zapewnili też władze.
że nie zgubi ą się wraz
ze
llłl"tńiey

Brytyjski następca tronu ksią 
zę Karol (41) nie musi si ę uskariać na brak zainteresowania
pre..sy, która najpierw podkpiwała sobie z j c-go gustu architektonicznego, potem zdolności
malarskich. a teraz wzięła na
warsztat nowe hobby księcia biorolnictwo. Książę wypuszcza
właśnie na rynek nowy gatun ek zdrowego pieczywa ze zboża pochodzącego z króleWSKiej
farmy Highgrove. na której następca tronu bawi się w eksperymenty b:ologiczne. Przcd
pierwszą degustacją dziennikarze powstrzymują się od komentarzy.

Uwaga terroryzm!

W reżyserii Korona Szachnotarowa"powstaje radziecki
film "Carobójca". Opowiada
on o losie rodziny lłomano
wych, szczególnie o ostatnich dniach. Kręcony jest
w koprodukcji z Anglikami.
Rol ę carewicza
gra aktor
bryt jski a cara rosyjski.
Na zdjęt'iu: w roli cara
J\.fikołaja li OJeg Jankowski I Aleksandry S~'etlana
Kryn('zju~.
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Całkowita

utrata

pamięci
Taką
lin:ę
obrQlly przyjął
Eri.ch Honeckor, pytany przez
prokurato:a o istotę interesów
swego nadwornego dostarczyciela dewiz, Alcxand!'a Schalc:G?lodkows~dego. .
Dokumenty
sVi;adczą o tym, ze szef partii i
panstwa doskonale był w te interesy wprowądzony. Wiedział
np. ile dewiz uzyskuje się ze
sprzedaży RFN więźni6w
polit~cz?ych. Mało tego. część tych
p.emędzy poszła
na wzbogacenie prominenckiego parku maszyn o 100 citroenów BX 19.

Abu Nidal, Ulrika Meinhof,
Baader, l\-fałgorzata Cagol, Curzio, Mario MoretU,
Haddad ...
Najgroźniejsi terroryści lat siedemdziesiątych. Lecz wszystkich
zakasował Carlos. Mityczny Carlos. Facct, któregoo poszukiwały
policje całego świata
(oprócz
komunistycznego).
Jego imię
wzbudzało strach i wściekłość.
Jego imię stało się synenimem
zła. Trafił też do sensacyjnych
powieści
jak
"Tożsamość
Bourne'a" Ludluma, gdzie stanowi ciągłe zagroż enie dla główne
go bohatera, bo ten zna jego
twarz. Carlos... Kim był?
Naprawdę

nazywał

się

Djicz
Ramirez Sanchez. Jego hracia
nosili odpowiednio imiona: Lenin
i Vladimir. To dlatego że ich
ojciec był opętany przez komuni~tyezne mrzonki, mimo iż był
milionerem! Wenezuelskim milionerem. Co nie przeszkodziło
1!'111 wychowywać synów w duchu
Ideologii komunistycznej. Na bojowników . światowej rewolu<'ji.
Nie hyło to takie dziwne. Przecie:!; niejaki Feltrlnelli, multi-

d·ziś na kibiców.
e przeklinaj:!. że
i przodkowie, tj.
roku 1937, narzena rad
ich futbolistilw.
~to pode s ,. malchu", ro'!ego na boisku w kosza~przę t em pO<lczas nocny.ch pa· im. J.
iłsudskiego,
potroli. Ciężkie czasy dla pn.e·~y Czarn mi a RKS: "W
mytu ... ' _ _ _ _ _ _ _ _ _,.Icncie,..
było 5 do O dla
,;.._ _
..yc!l. roz
przerwadyL niek"rzy gracze miast
.
~
piłkę
nogą
rozpoczęli

·zek'lmy

przyszłość.

zazdrościć.

Sl<~

Czas wyborów...

ki
handlowe
b u.dowlane,
elektrotechniczne. J e dyn ie im
wróży
się
jeszcze nie:złą
Budapeszt nie przestaje być
jednak atrakcyjny dla tysię
cy turystów, którzy po przejażdżce statkiem
po Dunaju,
po wspinaczce na wgórze Gelerta, odwiedzeniu zamkowego placu, znajdują zawsze bardzo dobrą kuchnię. komfortowe hotele, a wszystko, jak na
kieszeń Austriaków, Niemców,
Anglików,
względnie tanie.
Mimo kłopotów gospodarczych
Węgrzy
wiedzą jak zarabiać
na turystyce. I tej umiejęt
ności możemy im tylko
po-

c~t.=>zyl

' aki L~tos "el D.zca nad WI<I'1. 0m"ż~zyz:la z ,iał
ub ej i poj:]ł
za
p_ v: ą chlopkG z
Ko\\ li. I wszyslko byok(' y gdyby n.e skłonność
o
b'oam.sty óo rozrób.
za n
w:ejs~;ch
zabu. Po ; nej z nich został
ony w areszcie i rozpor jako ~aginiony małżonek
finalistki konkursu Miss Polonia '90.
Piel;arski kiwany przez zrozpaczoną
Fot. A.
wow.tą
onę p;erws.zą .. ·

też był koterrorystą.
\Vspi erał
lewackie pieniędzmi i do-

milioner, wydawca,
munistą,

ruchy
brymi kontaktami na WYSOkich
szczeblach; zwłaszcza w Czechosłowacji miał je doskonałe.
Wrac~jąc do Carlosa, miał zaledwie 15 lat, a już należał do
wenezuelskiej partii komunis-

~

RatUJ'

ty('znej. Kilka lat później pojaw Moskwie, aby studiotamtejszym uniwersytecie. Studia polegały na ochlajach, orgiach i burdach. CÓŻ, na
forsie mu nie zbywało, a władze
radzieckie tolerowały wszystkie
jego wybryki, chociaż uniwersytetu nie ukończył. Zresztą, po
co? Carlosa intereso wał inny rodzaj nauki: walki uliczne, zamachy terrorystyczne, porwania.
Toteż wyjechał na Kubę. gdzie
przeszedł w tych dzłedzlnach in-

ba skonystuć z oferty zakl:ldu
pogrzebowego. S. K ,szaka i :-'1.

Gorn ika. który,.'.) najmuje c·
fektowne trumny z elck{ryrz·
nym o~\\'idlenicm oraz po~ia.
da na skladz:e trumny gotowe
metalowe i drewniane w róż
nych fasonach, od lIajskromn ieiszych do n:ljwykwintnicjszych".
Zeby z3kończyć optymistycznie - inna reklama, tym razem d otycząca początku życia,
a nie jego kl'e U. Reklama typowa dla Jat trzydziestych:
"Od 30 lat na straży zdrowia
dz:eeka stoją: Puder, Mydło i
Kreoln Bebe zofmana".
Na uLr6w!e!
(sA')

•

ZI

rywkę

się

ktn-v- może

ne

~ameryka
'ską towarzy.~ką
~ _ przy pomocy rąk, bi-

i ię po ,ł wach i twarzy".
A -ni e kai.dy będz.i-e'"!ilóg ł. 'Tak e. a j ' , gwi:zdaJi. WO.uważa 50-letni Hemtł.ch Mau.bow :em
glądac bramki,
cher, który przed ponarl 5 laty·li mordo' de.
doznał cudownego widzenia w •
•
•
Lourdes, a teraz
postan OWI;, listopadZI ~934 r~ku zJ':spróbować przynajmniej częi~. d?, Rad mla dW1C kOOlllwierzących uratować przed a p1:: !nlsterst a Ochro,:!?, Spok r
kt '
.
t r'
e j. MIały sprawdzlc, czy
a Ipsą. .C?ra Illewą p IWIe Cle'wiada pra wdzie cynk, jaki
ka ludzkosc. W tyn; celu rozP"''Illaly od nieznanego docz!}ł budow~ czegos w r~za.j~iela:
po
mieście
krążą
r;o~c:czesneJ
aC'Z spartaI?-skleotyki! I akt-ycznie, komia r kI ~gego, aby l?yło gdZie S1 jawni1y. że narkotyki są
sehrolllc; g~y p:rzy~dą CZaBY: kl€_howywane w dwóch skła
dy ludZIe zywlć su: będą Je<lY' aptec:&n ch: u Cym~ma
nie kOO1serwami i wodą świ ęco,l. Zer
kiego 11 i u Laną.
'skiego ul Zeromskiego 33.
_____________
bo
esję na' rowadzenie nar'a
ków mia . tylko niektóre
i. II rac j ich wlaściciele
aceu"i U obydwu detaliWymyś lił ją st ~asb urski k abl· znalez'o o duże ilości korecista, Roger Siffer. Ma uY}'. C' er lan trzymał ją
ona protestem przeciwko skasl'a panta h folograficmych
waniu w wieczornym program:Las 'owsk' w sło!kach mię
f rancuskiej stacji TV FR3 aud)" inn ym' l arstwamL W:ncji w dialekcie alzackim. II, ar t
no i na l.1mar::h
swoim kabarecie "La Chouor')"Y z pa
ala... cisza.
terie" Siffor ustawił drew nia"
dyby. Każdy pr otestujący w k!J nad _
c:~ w nie głowę i ręce, po Cl y4 1 I w
pokawje język ministro\".-i k','
r·" p
tury Jack owi L'ang owi. do k'.;' nerv.; wa
rego ma być skierowana p .. I!1~., a
cja - fotog.raf .jest natura! , ,~ k
oąecny .
Juz pierwszego O"
Z
protestowało pO:lad
100 o'" Po
Ciekawe, mów; inicjator p~o;'·
tu. że nie skrćślo:1o prog=a r.l~ l
w dialekcie korsykaltskim.
sam sobie odpowiada: Ko's:.· k
nie by po prostu wysadzili
pow' trze stacje tv.
..5Stępstwo

yło

poważne.

FołopełycJ

:Ibl JUZ
kr('('hl; u swrl!;O
tl'sywne szkolcnie. Po rzym u','rc dnie o zer
Iladd:ldCl.
dał się do NRD, gdzie na wiąlJI bar li j . e \\ kill'a mil'kontakty z dr. Habaszl'm, sl"l'óinI, j z trzelil \y P rYLu
fcm Ludowego Frontu \'lfyz\,oł t"lcj n 0\
mu"ial lIcirkać.
nia Palestyny. Przystał do !1; rU l \ lolic Fnn!1i hl spa·
źJ
py Habasza i odtąd byl uw a ' co
~
alo \';C'irl'll"ć u
ny za terrorystę palestyńskic~~l ·ós -ich
rrory lów. Car.
Stalą siedzibą Carlosa/ stal SI - znikn~
Blł
ie tl'r z i
wtedy Paryż .. Tu opracow Y\\. ~ kom p .. ów i polkji. l}.
pl!lny, stąd kierował zama t~3 SIę. .. w Hud apl'szril'. L'kry ł
mI, a takżę pl'zl'myt!'m broni 10 r cz('j
zll' ok(l"ltnlc.
Europy wschodniej do FraJl; b ł
ri gIl' na
\\idoku
j Włoch.
ł w no nych klubach. u~
al bibki. parado\,ał z piekdziewczynami i pisywał
do Ka~a a z rewolu<'yjuym
ro\\ienle ...
rl05 wyjec hał z Budapesztu
S~ roku. Od tej porv nikt
e \\ idzi . On tl'L nil" dal
el!;o znak żyda. Wil:<' ni<,
Jego najbardziej spekbkuil r) RaueJ a.k. Polowali l1a
ne akcje?
tcrror~ <'l a~ab fy. p~lo1973 _ próba zamachu nil
łoiby ~p .. rJaln.· kr:llo W
ból. tranzytowy Zydów radzie< °dnl!'. lał \\ ro~",\,' \\ ·.r~o1
kich w Schoenau w czym pOlll,un lntko
brOni.
w"od
gała mu KGB '
: ter()\ t kłl' ..Spn tn,~ł ~o
1975 _ porwanie 70 osób. . po
t'ltho. I poz h ' ł <le
tym
11 ministrów
kr:.jo ·k.
C 0\\ lck
l>'~l'nda
O~E~ w Wiedniu. I tu Wydl'I~ .l rror~ t~\\:: nil'hr.zpit·uny
dZI Ciekawa cecha Carlosa. 'l: . .l. kt .~. JClk ml<" ~ O.lczął mianowicie
pertraktaf :"
\ !"'la l n ad \\olll~ In
które zakończyły się wpłyn l
11 za
likI...
( w)
dem na jego konto 5 mln do lJ
rów. Część porwanych zw oJP '...._ _ _...._ _ _ _ _ _ _....

·r
wił się
wać na

ją od winy
Poranio:ly m::.s:trz
przeżył, inaczej mus ałby c.1j-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zegar z masła pokazany w
Bazylei na. wys1a\\ ic "Centrum gastronomiczne - Igeho
'S9". Twórcą . tarego zegara jest
bazylejl'zyk Urs Regli. W Japonii budują pałace ze śnieg u
dlaczego zwajcarzy nie mogą
tworzyć
zegarów z masła?
Szkoda tylko, ze jedno i drugie się rozpuści , tyle pracy.
CAF - Keystone

z p dki
o·on-o"

Pewien dyplomata mawiał:
"Ten hotel to istny cud. Ambasadorowie rio prostyhłtki. Cinkciarze i szarże. Przekupki i komuniści...".

Ba, wszak

hotel

"Polonia"

powstał pod dobrą gwiazdą. pod
arystokratyczną gwiazdą.
Jego
budowa wyciągnQla z konta hrabiego Przcździeckiego milion sto
tysięcy rubli, zaś sam car batiuszka dał zgodę na nazwę ho-

!elu. No i jeszcze panowic architekci (Juliusz Nag6rski i J ózef Ch olewińsld) zauroczeni architekturą francuską. Nie moż
na też ominąć murarzy i in~ych do,korT łych rzemieślników
Gdyby nic oni, pan hrabia chyba by zbankrutował - budowa
h wała tylko trzy lata. od 1910
do 1913 r ku.
Już wkrótce hotel zaczął przynos:ć profIty. Przede wszy-nkim
doskonało
polożenie :
centrum
Warszawy. WiQc urzęduwali tu
kupcy i fmansEci, z naszej prowincji i z zagranicy. To nie
wszy",tko: najl<,pgza kuchnia w
stolicy. I to t ż nie wszystko .. Pol ::".i:l" była najnowocześni('j
l'zym hotclc.m w Wai'szawic.
Kanaliz. cja. galuźe. bank. tel fony. A \\iGc pelny komfor!.
Po by\':alcn h dansin~ó\\'. po
kup ach, po arystokratach do
.. Polo .ii" "targnęh his'orirl w
mundurach fdd!tra I - b z 1'0. ka skon(:zyła si~. W I tach o ·tJ·
prl ji był to hotel ... nr Hir
D t
h"". Stacjonowali w nim
o.le rowie \'. etrrmachtu i podobn
im figury. Aż uo po·....stanla.
l'i dy zn l zl w 111m miejsc
sl.pi <lI polowy.
Kooicc po tania, ni zczcnie i
podp::llan'c m LI la. Potem \\ kroczenie ArmII Czerwonej. I curl!
l\T rze ~rll?6w i z"liszcz . .a w róil
ni h hot l .. Polonia". cały nie
zn'szczony.
Frar.cus:<3
P rl~
w'róu ruin. Armia Czerwona
r,tszyla. ch\ ·ilowo. dalej... Do
Warszawy za~ 7.aCZ~1I śrl!l~ać jej
ITI c zkańcy. Orien <lwa li ;;;ę po
s 'Iwetcc hMCII. Jego okolice

staly się wkrótce bazar c m
c<:'nlrum wymiany informacji.
Wiosną 1945 roku "Polonia"
zaczęła Z< pclniać się' przedstawicielami innych państw. To
wtedy ów dyplomata nazwał
hotel ,,!.stnym c\ldem". Tu bowiem znalazły sobie mi ejsce ambasady. Więc powstała całkiem
całkiem wieża Babel. Dyplomaci się kłócili, 1.zn. wymieniali
poglądy, królowe nocy oferowaly swe wdzięki, prZ<'kupki handlowały . To było rzec:lywi~cie
centrum ~lolicy!
Szczęście
nie trwało)' długo:
stalinow.-ka chmura ~powila to
miejsce w cicmno~ć. w nudę·
"Polonia" przekształciła się w
tanią jadłodajnię. Obiady popularne! Zn.pa h rzadki 'go k",puś
niaku, ~ki,lc!:o piwa. ów szczcgólny ~mrod pol:,!;icr:o baru. owiał wytworne \\ :1r;trza hotclu.
Kapu;niak \\' re. tauracji. gdzie
ongi~
szd' kuchni scrwo\\ał
•. quiche lor:ainc" a.Uo .. matelok'!

- N.e~ W ż anvm prLyp:1:lku
_ Wcbec tego. czy rz ld
norw~ski może przypu~ 'cz;." Ll
traktowalem Norwegię jako p~ligon do działnlno<ci lern.rystycznej?
- Nie! Rząd kategorycznie odcina się od takich p odejrznó.
Czy fZqd obwinia mnie o dz iałalność konspiracyjną. SK1Cprz' ciwko innym krajom?
- N ie
musiał znów przyznać Trjugve Li. Jednakże
r~ą<,i ob",:inia w.a <) n~ruszel:ie obietnicy nie podejmowania jakleJko!.w~ek dlJał~l nosci polityczne j , a wasza publikacja " W e
Fr~ncJ I zaczęła SIQ rewolucja" i wasze związki z niektórym:
dz.Iałaczami m:Qdzynaro.dówki...
-

rowaną

Minister sprawie d liwości i policji n ie d okańczyl .
- Nigdy nie składałem podobnej
obietnicy! Żaden inny
prawdziwy komunista nigdy w jak iC hkolwiek uwarunkowania~h, ~ie. uczyniłby tego.
kończ.qc nasz..l rozmowę, powiedZCIe mI . Jak rząd N.orwegii może pozwalać na to, aby szajka
ag nt6w HI.tlera real Izowała jego plany? To pierw:zy krok na
dr odze k~p.ltulacjj waszego kraju przed faszyzmem! Dr ogo za
to zapl.aclcle! Teraz czujecie siG wolni, żeby, post<;pować jak
y.ram SIę spod oba z w 'gnańcem politycznym. Jed nakże blisk i
J~~t . dzień - Ulpami~ta j c;e to ba r dl.o bli ~kl jest dzień, gdy naZI 'CI wyp~dz.ą was samych z wa~zej własnej ojczyzny!

_<

. Po tym spotk~nju Trjug\'e Li zarzq dził jeszcze wl(:ksZ.1 kontrol<: nad Trock Im, umieszcz.aj'lc al? ntów politycznych nie na
uhcy, a w domu Knudsena.

2

Tuk "k()ńczyll <;Q kariera
"Polonii". 1'0 r mo 1 ie w 1968
roku hold t< ł eię 037ą(l) dla
dziewczyn ~ z\\ianylh .,Arabikami". Typową k:1ajp bez w(hic:;ku i wyrazu ...
Za:
. dz"vnc b) ly przyp:Jdki hotuu • Po onia '.
(s C)

Gangster tez

człowiek

.. GangsŁ rzy m"lh probl"my.
jak inm ludzie" - powii:.dz·nł
dzi nmka' zo 1 w ",t p !jący w
ro'l gangstera z psycho ogicz~ą
~ł bią gwiazdor. Robert d· ·iro.
! 'ie odkrył
m } ki. W końc'l
od dawna w domo. 'Że najkl'w:lws; mordercy
rO'1.czulali
się na rom ntv ?'1ych f' mach.
a poza tym lu'> li d;:1 ci I ma!:!
7.w· l'Z t':a.

.,Ban' informacji" - Dic!:'o
llivcl'a z autortlll ksiażki Jurijem P porowcro. Zdjęcie
1937 reku.
zwoll nmkom

.

.,
I C

Kom rnik
w spółdzielni
mieszkaniowej
W tarn brz ';"j
sp6!dzidnl
m. ~zkan owej padła prop zyrja
s!\"(H'zellla <>tanowi ka kom<l, n.ka. k óry b'z pomocy za'mo war.ia m,r'nia
1l!7·ypominaiby
nalbardz ej oporl)m 1.)kalorom
o zaplac;e cZY 1'iZU P .bi·r łby
t •. kźc n~l in,\ kwotę w
omu
l. kat r3 Z l glo';ci czYn~zo \ C
ni \!fl'ą lu 1l~ r.'Iln zl. J <Zez.!
~ ej j
t w Slalm\ l j \roli.
-.:1 I I '. I· r y \~inni 51 ~pó
d . 1l1i pr. \.
ć\ crć milinrca
zł.

([·.I1.n.)

l

.-----------------~-------------------------------

..•
PROBLEM
Wrćiżka

o:enię

powiedziała,::e

i

się z piękną

bogatą

dziewczyną.
- Gratuluję!

GOSCINA

Gorzej, bo zapomniała powiedzieć, co mam zrobić z 0-

Pod

gwiazdą

szczęśliwą

Od 14 do 20

paźdz.icrnika

Za ten minihGro:ikop nie bienem,
dzieb a,.b·olog<lw. Mo±em, jedynie

T. Ferka
Starachowice

Dobranoc, panie Kawalsld. Bardzo mi bylo milo go~-

OSZCZĘDNI

P. Misdal
Radom

PROPOZYCJA

żadnłłj odpowied'lialllOści .

- , chcecie -

T(.
to

EC (oJr. :!2..KIł. - 20.1.'

5vmpatvcLuie z-opOON!oda się nodchodzQcy
tydzień
Sprryjl3ć
będzie
temu
pr'lyp ływ sił I dobrego samopoczucia. Nowe propozycje w wiadomej
sprawia
mo-gQ mieć kopito lne znac'!~nie w przyszłości, ole no rozie n;e spiesz Się z
p odejmowaniem wiqżącej decy:!ji. Nie zwracaj uwagi no docinki pewnych, zazdr<xoych o w"ZV!Ot~o. osób. Niby to żarty. o jednak .. . oto wielu mtodych, uro·

relo~sowy.
W
d !icdzlnie uczuć - wycisze-oie nieporozumień i emoc.ji. Poza tym SP()(O ci~ka
w ych inform(Y-jr O sprawach d13l'izej rodziny i znojomych. S~orzystQj :! zopro.
5!cl1io - odwiedź rodiinę .

Jacek Kur07i powl1l/en pocia USA, aby zobaczyć
tamtejsze
mosty - i jak najszybciej rozpocząć budowę podobnych w kraju. W ten sposób bezrobotni znaleźLiby pra. cę, a bezdOmni schronienie.
jechać

S. Jaroszek
Chicago

WODNIK (ur. 21.1. - 18.11.)
sta.re sentymenty. S-p~dli:;L więc nodchodzący tydzień w błogim nostroju. W pracy · tawodoweJ też obądzie si~ bez nopięć i zgrzytów, choć dtiałanio niektórych współpracowników mojQ co najmniej dwuznaczny
chorołc:ter.

cić u pana. Przy okazji moglem się przekonać, że czlowiei.. moie dlugo wytrzyma':
bez jedzenia.

A. Miernik
Suchedniów
l JSWIADOMlENIE

STRACH

d!vnych w I"lach 1968-1970 najbliższy okres spokojny, prowie

Kowalscy to dziwni luKupili drogi dywan i
zmuszają do zt!ejmowania obuwia!
Cóż
w
tym dziwncgo?
Wszyscy talc robią!
Ale ten dywan wisi II
nich/ na ścianie .. ,
dzie!

gości

DLA MINISTRA

pr!~czytajcie .
KO!łORO

W. Janasz
Mleczków

Wiesz synku, to jest bocian, który c~bie przyni6sł!
- Tato, to ty już wtedy nie
moglc';?

becr.ą żoną .. ,

1990 roku

powiedzić

- Niech gada. Bojll .ię tył
Teo, by nie mówil prawdy.

Jak 1lw~esz pozwalać na
by Franciszek opowiadał o
tobie tyle kłamstw?!
-

to.

z synkiem
widzą
bociana, Ojciec korzysta z okaZji:
Ojciec

pięlmego

W. Janasz
MJ.eczków
Nagrodę

za najlepszą, nazdaniem, anegdotę, otrzymuje w tym tygodniu
nieszka Miernik z Suchedniowa. Upominek książkowy wy-

szym

A,-

n

k \\

ślemy pocztą,

Wracają

Kr~yżówka

Dłu i:ej nie wypada już zwlekać z odpowiedzią, bo ktoś uzależnia swoje pllJny
od Twojej decyzji. Miałeś dość czasu, óby się
zastanowić.
Wielu
młodych.
urodzonych w lotach 1968-1971 nie powinnroni no chwilę zupominać o ... świe
cie. Pochłonięty nowQ znajomościq nie sądź, że złapałeś ju:! Pono
Boga za
nogi. R01CZo.rowooie, je~1i się opamiętasz. może być straszne. Chwila namysłu
je"t ab .. olutnie niezbędno .

(z h .a slem) nr 198

RYBY (ur. 19.1ł. - 2O.1łI.'

u

SkOł"zystoj z tego. że złagodniało tempo codziennego życia i spróbuj zaJQc
się realizacjQ własnych, downa odkładanych plonów. Działo; jedna-k spokojnie,
bo jeśli dasz się ponie~ć nerwom, przegrasz z 'kretesem. Z końcem przyszłego
tygodnia rozsądnie będzie wybrać się z wizytą
do przyjaciół,
aby
omówić
sprawy wspólnie Was i nteresujqce. Pewien przyjaciel cierpi, ale z pewności q
nie wyciqgnie pierwszy ręk-i do zgodyl N iektórzy młodzi, urodzeni
w latach
1969-1971, popadnq w nie nejlepszy nastrój. Nie będziesz mial ochoty no
spotkanie z sympałiQ. bo po prostu zbyt wiele nocy poświęciłeś na życie tawa·
rzyc;ki e.

W

O

n
C

c

BARAN (ur. 21.111. - 20.IV.)
NadchodzQcy tydzień bf:dzie obfitował w niespodzianki i nieoczekiwonq huś·
ławkę emocj i .~ Z jednej stro-ny ciekawe znajomości i kento.!..ty, z: drugiej - spra~
wa wyboru ... więi<szego zysku, a więc znacznego wysiłku. Uczciwym postowieniem Spł'"owy zdziałasz więcej. a więc wybij sobie z ' głowy jakąkolwiek intrygę·
Nie lekceważ przeciwników. Są groźniejsi niż Ci się wydaje. Wielu młodych,
uro.dzonych w latach 1968-1971 nie powinno przejmować się
plotkami. Twoja
pozycja zawodowo je~t wystarczająco mocna, byś miał się obawiać. że sympa-

. tia do wiar~ plolkc>m i zrezygnuj" z dalszych

kontaktów

z Tobq.

Spokaina

głowa!

BYK (ur. 21.1V. - 2O.V.)

Dobry nastrój pokrzyżujq
w nodchodzQcym
tygodniu
nieporozumienia ze
współpracownikami. Co prClMlda racja jest po Twojej stronie.
ole
przeci\'W\ik
więcej tupetu i bezw!gtędności. Ponurego nastroju nie przenoś jednak no
rod zi nę : najbliższo j tak mo sporo własnych zmortwień j kłopotów. W tej sytuacji najchętniej zmieniłbyś pracę i podjqł nowe obowiqzki. Wykonywanie rutynowych czynności i stęchł-a atmosfera mocno Cię już znudziły. Trudno się dziwić
niektórym młodym. urodzonym w lotach 1967-1969. że pragną wreszcie poznać
kCKJo~: z kim mogliby dzietić swe radości i smutki. Rzecz sprowadza się ied·
n(t'c nie do słów lecz czynóIJIJ.
Bl.ltNłĘTA lur. 21.V. - 21.V!.)
Nieocze-I.ciwanv zwrot w sprawach zowodowych przywróci Ci przytomność umysłu, a gdy zorien!u;esz się o co chodzi - być
może znojdz1esz najlepsze
wyjście z zaistniałej sytuacji. Powodzenia. Ktoś, do kogo miałeś zawsze Quże
zaufanie będzie chciał WY'itrychnqć Cię no dudko. Jak minie złość pomyśl
o
reJ/onżu, ole... dowCIpnym Niewykluczone, że niektórzy młodzi,
urodzelli
w
lo'~ch 1968-1970 pC>Z'lojq w tych dniach kogoś, _kto zupełnie zawróci Ci w glowie. Mie; się raczej no baczności. Nie d..:Jj się złap.ać no pochlebstwo i przyńl'ilne uśmi~chy. Nie o~z\.!kuj więc samego siebie, bo zabrniesz w ślepy zoułek.
RAK (u •. 22,VI. - 22 . VIł.)
Twoje szanse zawodowe rosrq wprost proporcjonalnie do wydajności.
nie
poddawaj się więc zniechęceniu. Przypływ energii i zdolności twó.rczyc.h dobr~e
rokuje w tej mierze. Decyzje w pewnych ważnych sprawach zys-koJq CI uznanie
wielu współpracowników. Postaw teraz wszystko no }edn~. kartę, to. Ije;tyna
drol)a wiodąca d-o wymorzonego sukcesu. Nowa znaJo-mosc to dła . nlei<łoryc~

I ma

I

młorlych, urodlonych w łotoch 1968-1970 także

ncwe, ~pore

wydat~...

Cię to w zokło C"otonie . No cói:. lekkomyślność kosztUJe. Na SlczęSCle
pomocy rcu;hinv i tym rOlem w,/dziesz z tej sytuacji obronną rękq.

Wpr:,w~
dZięki

lEW (ur. 23.VłI . - 23.VIII.)
. '
W I)fQwdzie to co osiQgnqłaś nie jest szczytem TWO-Ich marzen, Gle 05tatecz, nie bilans n ie wyglqda tale najgorzej. W no~chodzqc.ym .tygodniu. zajmij s~ę na
serio sprawą. która dotyczy nie tylko. Ciebie, . ole I .w~e~u Tw.olc~ wspołpr?
cowników W ro!mowoch które teraz Clę czekają. uwaznleJ dobleroJ słowa. Nie
ko,dy bo';/iem akceptuie' opinie w sposób jaki zwykly jeS>leś to -czynić. Wielu
mlodym, urodzonym w latach 1967-1969 mocniej zabije serce. Spotkasz os~.ę
przed którq nie chowaj się jo'< ślimak w skorupce. Będzie okazja, obyś rwroc;tł
no siebie uwagę. A zotef{1 w sercowych perypetiach możUwy ZWf"ot ku pomy,l-
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niej'OIcj przv.s.zło~ci.

PANNA (ur. 24.VIłI, - 23.łX.'
.
•
W nowych worullkach poczujesz się być może. obco, ole pociechq. ~i",:h .C.
b~dt.ie pewnośt. że to stan przejściowy. Już wkrotce odzyskasz pe~sc 9Iebl~.
a trema zniknie be. Hodu. Nurtujqce Cię sprawy zawodowe przYJmq talez..
właściwy c>brót. Nadchodzqcy tydzień pelen różnarakich,. ~kołwiek drobny':"
zdaneń . -Otiękł temu nie będziesz norzekał na monotonię I dobry humor CH'
nie opuści, Wielu młodych, urodzonych wlatoch 1968-1971 pawi.nno zapam~ę
toć ,obie raz na zowsze. że co nagle, to po diable. <Dobrl8wlęc
zostonow
się jakq podjqć decyzję 1\0 otrzymonq prze. sympałię propozycję. Obyś potem
nie lałowal ł
WAGA (u •• ZUX. - 23.X.)
Sytuacja w jakiej .najd.iesz się w nojbliżHych dnioch wpłynie zosc;odnicro na
Twój prestiż zawodowy i no ... samopoczucie'. Energiczne przeciwdziałanie trZ0·
ba -podjqć od zoroz. W iyciu rodzinnym no szczęście same przyjemności: dużo
ciekawych rozmów_ spotkań ze znajomymi. Problem, przed którym I."'onql kto.!
, rodziny. wymaga szczegółowych przemyśleń. Porozmawiaj I przyj<..(ió'mi co
...obić, w jaki sposób pomóc. 010 niektórych mIodych, urodzonych V lotach
'969-1971 nodcnodzi .c ias na poważrtiejszq refleksję. Pewne symptomy występu,
Jqce we wzojemnych kontakt<>eh z sympatią, powinny Cię skIonić do zooooia
sobie pytonia - co dolejt'
SKORPION (u•. 24.1(. - 22.X!.)
Zamiast mówić: o nie mówiłem? _ -powiedr raczej jole · wybrnqć " kłopotliwej
syiuacji, w "którq zob ... ,,1 kl9Ś bliski z rod.z;ny. Faktów, jek :Klm wfesz, nie da
się już cornqć . W tej sytuacji trzeba us.tqpić. To najlepsze posunięcie w obecnej chwili . Nie Tobie pierwszemu to się zdorz/l, więc nie cierpisz w sl3moł·
"""ci. Wielu młodych, urodzonych w lotach _1967-1970, dręczy niepewność. Być
m~rl opieko, którq otOC1.:V Cię ktoś ogromnie ime.tesujqcy,
przerodzi
się
;z
c~-a~em nCtwct w go,.q~ uczucie. Nie wzbran iaj się ~rzed tym. Zycie we dwoje
nołłjj~n'!: uroku... Skonczy się monotonio, no którq przeci ~Ż ZC!W'Soze norzekałeś.
5fRZElEC (ur. 23.1(1. - 21.XII.,
lhnonie w pracr -z.o f.ochowość, pomysłowość i s.zybkoś.; d~-Ylji.· W tym
~rlłPodku !;pr~wdzł. SIC. pr.z.ysło.~ie, że CZOs to pieniQdl. W ważnych .. spr3Wach
! )W~i>WycA. nie upłenlJ Słę
OL tok bardzo przy własnym zdoniu. erosem bo.
w~t;tm k~promi$ przyn.o .. i znacnie ~ięcej korzyści. Nieuęctność Jt&wn.ej sy!\j~
":'1 połc~VJ~u bet. wY,Slłk!-' wrodzonym wdziękiem. Cz~mu posQdzQS.z
niek~órvcn
""'Jko1 . 'ł~błe o. złe "!orTh-ory~ NOPfowdę jest zup_ł"i2: in·x~.
Pf'"led" szensq
iI,"ocnl~ntU pr~ł(Jznrch ko-r.ta~ló-N z pewnct osobq SQ mlodZł, urodzeni w 1a~ach
.'?+1-1~16. l:xh<łwojcie jedl'lOk to'<t. To d~ czego zmierto.::i.e będ:łe '"\vkrótc'!

'.,:'1.;.~vm Udlt •.l!~m.
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Po prawidłowym rozwiązaniu krzyzówki litery z kralek ponumerowanych w prawym dolnym rogu, czytane w kolejności
odpowiadających im liczb, utworzą hasło. które,o treść wystarczy nadesłac jako rozwiązanie zadania.
POZIOMO: 4) kazani~
niające · fragmenty Pisma

objaś

Świę

zastąpjła milicję, 12)
surdut używany do konnej jazdy. 13) b&le w (}kolicy lędżwio
wej, post·rzał. 14) stanowi rozwii4zanie nin.iejslej krzyżówki,

teg./).

11)

15) st-rój reprezentacyjny magnatów Po.Iskich. ltił zachęta ~an
dlowa. 17) łąc1:Y metale przy
użyciu palnika. 21) tryt.on. 25)
jUl1ilerska :ednostka. wag i zhta. 26) zawierucha śnieżna. 29)
lecie ia.kiegoś wydarzen ia, 30)
drzewo iglaste popula rne w lasach. 31) ZU-tla jarzynowa. kar:
tofIanka. ::2) okręt bojowy do
stawiaąia zag.rÓ<l minowych. 33)
daie mleko. 36\ huczna. swawDlna zahawa. 40) rodzaj wask;ego taoczanu. 4ł) atakowane
\Uzez p*trzał. 4'}) na jprJtlular-niej,>,·.. ianiec. 461 kał"'l" hłękit
nv,
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zapał lub dzielnica Warszawy,
4) czechosłowacki grosz, 5) mi-

metyzm, 6) górny bieg rzeki
Kongo, 7) przyjemny ~.pach, 8)
poObiednia drzemka, 9) hutnicza
jednostka blachy, 10) ósemkowy
format ·książki, -1 8) dekoracyjnie
obramowana płaszczyzna . ścien
na wypełniona plaskorzeżbą. 19)
,.płaczące" drzewo liściaste, 20)
lektor. 22)_miasto_ - Nida nad
J. Njdzkim. 23) syntetyczna benzyna. 24), uczeń kucharski. 25)
lekka lód.ź sPorfowa. 26) ma
t:;:lKo f.:n.ię. 27) :nI ak komunikacyjny:- 3i) . s ;arkocyja-nek : 35)
laur. :16) walcownik. 37) malv
nóż cbirur.giczny. 38), Świecąca
ryhka akwariowa. 39) wełna z
alpaki. 40} pooorwan{e konia do
wspiecia . ie ;:Ia_t:vln·~ch nog9('h..
41) Fe. 42) hitl-erv7m 4::1\ ma do
wvooru: (loc!::.odzić irni~n.ił'!v w
d·r.il.l 4 lub 5 marC:l_
.
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Słowhiczek
trudniejrzych wYrazów:
ICEBERG.
LUALABJ\,
RAJTROK, PANNEAU, SPAHIS,

SYNTINA,
Rozwiązanie krzyżówki nr lU:
POII!iomo: przebój, halabarda , A'
nita, symptom. malinówka, notka,
ostatki. krajobraz, ukrop, Newa rk.
rzeczownik, iskra, WilnD, muchO'
łówki, roraty. koksa, SalaHlanka.
skontro, gą.<;ka, rezolucja. wędli'
na, medyk, termopara, adre~at .

Pionowo: pi~mo. zamęt, bata I.
jamnik, piętro. hamak. Illlk1.
banjo. rower. Apacz, siewru(a.
anarc:.hia. kuk iełka , rzemlik. Je'
ziorak. bewatron. agitator. ręk"
wek.
Pl"3wik. obsada. ssawka.
skręt. lazur. Melno.
nacja, agam::.. order tri::.<: or<Jnt,
Rozw. gl.: .. Z· wielkiej krzywO'
rfuh;i s.'· wielka sila" (:tfOTVZrtJ
Świętochowskiegol,

Alcksandra

NAGRODY:
W wyniku przeprowadzonego lOsowania nagrody kslążkawe ottzy~
mują:
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-

nr 197: Jan Z rb
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nr 180:
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- Od dłuższ('go czasu u wagę wielu t el ewidzów przydągają pcr ypttie bohaterów serialu "W labi r yncie". Nie j es t pan zmęczony
t ym "bsil'mcem"? - pytam M:u-ka Kondrata.
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Ludzkie prob:emy są treścią
merykańsj{iego filmu "Delik wenci - Odtrąceni", wyświ e
t anego ostatnio w

kieleckim

:: 'nie .,Moskwa". Główną rolę
'. twarza Kylie Minoque, akt rka
zajmująca
poczesne
n ejsce na australijskich muZ) znych listach
przebojów.
O raz tej dziewczy11Y raz jeszdowodzi. że niekoniecznie
ba być p:ękną. szokującą
dą . aby
zyskać
sławę i
ystko co siG z nią wiąże.
szem, Kylie jest ładna. ale
wyróżnia się na
ul:cy.
sto więc talent, praca zna dużo
wiGcej niż Z!;rabml

z lnilością?
sylwetka . Do
ków możemy

tak:ch

wnios-

również dojść
obserwując karierę
Madonny

c zy Barbry Streisand.
.,
Akcja filmu toczy się wartko, ścieżka muzyczna gładko
łączy się z wątkiem tematycznym. Wrażliwy widz momentami może dyskretnie otrzeć
łzy, -choć nie jest to spowodowane jedynie melodramatyczną konwencją, tanim gran:em
na uczuci ach. Nie da się ukryć, że film oddział):wuje na
emocj~. Ale nie tylko. Budzi
również re(Jeksje. J akie? Ob ejrzyjmy ten film ...
(I. R.)

- To rzeczywiście j-st chyba najdłuższy polski serial. telewizyjny,
zamierzamy pociąg.
nąć go jeszcze do końca roku.
Praca nad tą realizacją nie pochła!lia mi tak bardzo dużo czasu, sprawia raczej
przy jemno$ć. gdy mamy świadomość. że
widzów to interesuje i że jest
tak bardzo dużą widownia. W
statystyka eh
tzw.
oglądal
ność "Labiryntu" bije rekordy.
Ostanio
całkowicie

pochłonął

- Właśnie skończyłem zdję
cia do filmu Rolanda Rowińskie
go pt. "Obywatel świata". Bohater obrazu - to Obywatel G.C.
- także autor muzyki. W opracowaniu jest film Jacka Bromski ego pt. "Kuchnia polska" wersja kinowa, w dalszym zamierzeniu równict serial telewi-

A scena na malym ekranie?
- Informacja w telewizji wy-,
czasu i dla
rozrywki
niewiele
pozostaje
miejsca. Ale może nasz znakomit.y ongiś
Teatr ' TV odżyje,
moze upora się z kłopotami fi,ansowymi, wtedy bardzo chęt
nie powrócę na plan do studia.
pełnia większą cZQŚć
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na listy, wy y/a zdjęcia, nuty
seneko

teksty pio-

p . .,Hlty dla nastolatków",
k rdy pcpularności. W maju 1990 w studiu
T alru TU, Sylw~a zarejc ·trowa!a materia!
nową płytę pt. "Nie da rady bez Jambad y"
~nalazlo się na niej 12 piosenek - kompo.zyc e Jana Wo jdaka do tekstów Ewy LipSkiej,
lżbiety Zeehenter, Pawła Lesiea, Adama Le·
n arda, Krzysztofa Jaspi a, Marka Ga zyńskie
o i Henryka Ciskiego. Współkompozytore n
wóch utworów był Jerzy lUilian.

(jch)

- Ogromnym, tylko jak dhł
go można nim być?
Nie myśl a ł pan o reżyseriiT
- Jestem odtwórcą i Łak widzę dalej swoją rolę, może k.I •
dyś i do tego zadania dojrzejE;'.
~p<:dZ3

- Spotkania
towarzyskie to
mój .. konik". więc weekend zaczynam już w piiltek od kol<:cji
potem oddaję
z przyjaciółmi.
się rodzinie. A ponieważ koch .m
przyr:>dQ i aktywny z ni'! kontakt to najchętniej uciekam w
plener.

- Fellini milczy. Bergm n
nie odzywa... Czekam ...

za

Dziękuj ę

CAF -

.Mit

rozmowę.

"LEI\. . A DRA
ZWIEltZCHO\-\ SKA

Mo Bron 'are k
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.akt

Wybrańc'y hogów
umi e rają młodo.
Przyna jwnid n;,' klórzy.
Wprost z Olimpu spa.t1ają w oleWań Had esu. Pozostaje po nil h mit.
Umierają w okoli cz nościa ch tajemniczych i kn,awych.
A mitl'm
. XX \"icku są gwiazdy, są ludzie filmu , żyją cy mi!'dz ' s:lem a
jawą w sztucznym świecie kilU ...

wany rzymskim lumpcnprr IdaP ierwszy m idolem, mitem osriatem, na równi z mitami curp- •
tatnich 30 lat stał się Jamcs
pejskiej kultury. Artysta kŁoSry
Dean, aktor co uwiarygodnił
potraf;ł połączyć mil o El6ypie
swój ekra:1Owy wizerunek. Zgiz analiz" zachowań alfon",iw i
nął
w pędzącym ku nicości
innych figur rzymskie o pół
(200 mil/godz.) porsche. Zginął
światka.
wój los~ jakby ON.jak przystało na ekranowego
wiedział w swoich filmach. Zył
buntownika
bez
powodu.
i
zginął
jakby
wedle scenarIu Jego fanj dostrzegli w tym symsza pisanego na potrzeby sv:e:;o
bol jego losu. Rękę opatrzności,
filmu. Zyc ie i sztuka splotł .· ,;. ę
która dała mu wszystko, aby w
w nim w jedno.
wieku 24 lat posłać go w zaś
wiaty z szybkOŚCią 200 mil na
:Mity giną albo trwają \'I ' :'agodz'nę ... Później dZ iwna i szokująca śmierć ~larilyn Monroe,
m i. Symbole r.ie"uchomieją, ,tauosobienia seksu. Niby samoją się ni2zrozumial
dla petombójstwo, a z wieloma znakami
zapytania. A może morderstwo • nych. Lecz nie w przyp.adku
wyżej wymie:1io"1ych a tvstów.
na tle politycznym? Była wszak
kochanką obu Kennedych. ZmuPozostali w gwiezdnej l(!g~n
szala
Robcrta
Ke nnedy'ego
dzic. Są żywi do dziś. Poni eważ
(szantażem) do rozwodu.
Klan
wYbrańcy bogów umierail mloKennedych zaś
mial
wielu
wpływowych wrogów
(Hoover,
do, ale są nicśmiert-elni.
jak
Hofa), więc nie mógl sobie poswing Komedy. jak u<DlJ<:ch
zwolić na skandal.
MarilynMari lyn. jak nieprzytomne spJjofiara miłości i pojityki. Kobierze:1:c Kobicli ...
ta, którą pożąda lo pół miliarda
(S")
mt;żcz-yzn na całym globie.
l
przeszła do legendy jako
promienna bogini seksu...
haron
Tale - źona człowieka. który
ma przedziwne inklinacje, żeby
nie powiedzieć .. szczęście". do
skandali, żO!la Romana Polań. kiego. Sharon Tate - of;ara
· ow)', re\\c1a("~jn lHojektor
bandy
:Manso' a,
znalel.iona
filnowy w ymyślono w ' Anglii.
wraz z gronem martwych znaMoż e on \\ ~ śwjeUać jcdnocZ!" ,jomych w swej w.Hi w Beverly
nic aż 16 filmów!
O(,zy \\ i~de
HiIIs z rozpla a..,ym b"zul'hem ...
Srodki
masowego
przekazu
widzo\\ ie do. taliby
o('zoplą~u,
obwołały ją ofiarą szatana. Pogdyby nic fakt, ź~ \\ jrdnt'j "3,ń.eważ Polański akurat skoń
li kinowej instaluj;, . il: 16 ekraczył "Dzi(){'ko RO~l!mary" . gdzie
nów i kai.dy z nidzów (moic
znkp:ł z diabła. Został więc ukarany: tracił ż !l~ i !lic na 0-' b~'ć kh kilka t) 'i<:('Y) oglo\d., il1dzone dz:ecko.
nv film. Poza tym sala kinov.a

Na szesnastu ekrańach

W nagraniu kasety wtiął udział ze .. pół "Waelll", w s kład zie: Jacek Cbruściński (gb),
farek Kowalczewski (p), Tadeusz Malicki (g)
Wojciech WłodarczYk (perc) i Jan Wojdak (g.
voc), a także muzycy zaproszeni do w ·pó!pracv.
Wojciech Groborz (keyb), Andrzej Mrowiec
dr). Mirosław Borkowski (g), Jarosław Kędzio

Bogumił
Kohida, Kl"Zy~ztof
}{omcd3. Zbignie"
Cybulski,
larek Hłasko - of'an wvpadków drogowych l kJkjowych,
or:ary alkoholI i barbituratów.
Ludzie z pokoI nia. które wy • trzeIiło w pOłowic lut p. ĆdZll:
s,::tych i zdobyłD ·Iawę. \""z 'scy !XI-szli
n oelo.
pokona i
p~zez fatum. Przeszli do legendy jSko p:t;kni dwudziesto etni,
s aj'lC się mitem najLn'a ·z,)' m
na l.ej kult uy II p;lł wy ~'i ku.
O~a';:ł (ho h) I naJ . niej~zy, najba dziej odpom ?) no I1IIn p,)-

a (b;).

Odbyło się
wiele koncertów promccyjne:
Iyty i ka<ety Sylwii na teren ie calego kraju.
tóre cie szyły się dużym zainteresowaniem puiczno'ci. ,-a przykład 1.06.1990 r. w Zab:-w w
:>mu Muzyki i Tańca , na 3 konce!"tach Sy lN'ii słuchało kilka tysięcy mlodych fanów
'ajbardz:ej podobaly się pio enki ,.. 'ic da ray bez lambady i .,Kaearaba".
Ta uta'ent wanno mloda wokali tri:3 \'~:ąz
robi po tępy. co zo tal odnoto·,"n . .! :n. n.
elew:z.yjnym Lek,ykon ie ~luz. 'ki R zr 'wk
wej red D. . I'::hal<k:eJ;:o. Zrenliz w;ll<l dotychcza o d va te!edy.ki do pio> !lek .,Sal1Y.1lotowy pan" i ~,Lub:~ gn:ć Mozarta".

Kto chcialby nuv··qzać k an "kt ? m!()d:} p (Jenkarką p ::da' ~mr adre ; F S-CLUB 'YLrJ , Kraków 71, :okr. p. 51. S~'l\\"ia odpowiada

pan opty mista?

A jakic ma
pan najh 1i:ifzc
plany n.rtysty(·zne?

- Bardzo
ci<!gnie mnie do
teatru, chot chwilowo nie jestem związany z żadnym. Mój
. Teatr I?ramatyczny się rozpadł
i podobnie jak wielu moich kolegów z tegó zespoł~, pracuję
raczej jako
"wolny strzelec".
Niedawno w Teatrze Za Dalekim zrealizowałem "Kochanka"
Pinteni,
powstała tcż wersja
filmowa tej sztuki.

5

J~st

odz

pana chyba

Czy oznac;za to,
zdradził
pan' już źupełnic teatr?

I

•

A j ak najchc:tni('j pan
wolny czas?

film?

ze

1

•

•

l~!·ls:-,. najsławni

lllj!;"iu: • yh\ia I jnj n:ld", rny kompozytor - Jan Woju k
}'ot. J. Ruhi .
http://sbc.wbp.kielce.pl

l$ZV

"L

j~st wypoo;ałona ~ !,Iurh:l\~ki
bezprzewodow('. dzit;ki któr) m
odbiera si dl\.. i~k l~'l ko L t~go
ekranu, n:\ który zwrót on:\ j ·~t
u\\aga \"idz:l. Kinomani m"t",
prz('('hodzić od j"um'c;o l r:!lU
do dru~i go.

Jest to
nir\ lplh ip doby
. posób na npobicż~l1ie nud~i ...
Bo ji-'li trafi
ie n~ 7ły film,
nl0żn:J,
gl~,l:lc

go

porzu! it"- i z:!c-z. e oinn)'o

nich.

Pi!'r Paolo Pa olini Ż .se~. i ak nr. i p:,arz. ZamordQwany na p'nży w Oslii w 19i5
ro!·u. pncz ml;~ką 1> () -tylutkę.
Pas liui ad;',·" l .. faseyno-

( /.")
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-

H.K.
p

..

J .

j

_ J
_ . .J
_ .. .... J
_ J

tuLd:Al\-ł

l

i

t OG !. dUI c1(u..l
'·d laUOHIO.,Ćl
~' Ic!eo-l'ov"

i."a m!. widzów: "Kaseta
'l OC),' .

..t. rj •..t j

dzieci:

ULa

l ,",_tJ " l <.apon;"

-

Ciuchcia"

pUbl. Illlędzy-

nar.
,,~~al.'

17.';')

nas~ępn.e

Trek

pokulenie' - "SprawledlIser. USA
.11.... .vIK.f> IJU. ~. Chopina
- stuaio
D.:luranoc : "Bouli"
Wiadomości
'
"Matka ń:rólów" - pol.
film tab.
Konferencja
prasowa
rzecznika rządu
WIadomości wieczorne
R etmnsm. obrad Senatu
WO :3Ć"

WAS
19.1:i

lV.aU
:!!l.05
32.20
22.::0
2:!.3J

PROGRAl\l fi
14.15 Program dnia
B.;;O "W Badenii-Wirtembe rgii"

- rep.
15.00 "Ulica Sezamkowa"
16.00 ,,'W labiryncie" - ser. TP
10.30 "Wzrockowa lista przebojów M. Niedźwieckiego'
17. O "Rycerze i rabusie" (5) "Człowiek
w kajdanach"
- ser. T~
18.00 - 21.30 Prog. regionalne
21.;;0 Panorarl1a ania
21.45 Sport
21.55 WZ['ockowa lista przebojÓw , M. Nicdżwieckiego
22.10 "Cri.me st01f' - ser. USA
22,45 .W czasie konkursu o kOllkursie
23.05 Skok na Końskie
0.10 K mcntarz dnia
0.15 CNN - Headiine News
0.35 ,.Noc z Anten::) 5" - pr.
nocny z Wroclawia

Sohota -

13.XI.

PROGRAM I

7.00
7.05
7.35
8.05

Pr(}gram dnia
"W sobotę rano"
"Tydzieil na dzialce"
"Rolnicze znaki zapytania'"

8.35 "Ziarno" - pr. red. katol.
9.00 Wiactomo:ci poranne
9.10 "Wiatrak" oraz film z serii .. Wilki morskie" (2)
10.40 .,Na zdrowie" - pr. reler.
11.00 "Wezwanie" - pr. satyr.
11.25 TV koncert źyczeń
11.5;) Wędrówki dalekie i bliskie: .,Gd..:ie żyją hipopo...-tamy" - film dok.
12.25 .. Pr zydenci":
Richard
Nix<>D
12.55 .. Rock express" mag.
muz.
.1:3.2!j " Zyć " - mag. ekoI.
13.55 "PI'awo pra wa, czyli co
nam grozi": język prawniczy (2)
14.10 ,.Siódemka" w "Jedynce"
15.00 Dzień Samby
DrzcH1ków 90
15.30 .. Snob literacki"
15.50 .. Butik" - mag.
16.:l5 ,.Telewizja z p()elzi mia":
A Wl ella "'Większości
17.10
MagI'O - mag.
17.15 Tckexpress
17.3') ,.Prcmk i premiery"
.giełda pios0 nki
18.2~ .. Z kamerą
w;ród zwi erzat"
18.15 XlI MKP im. F. Chopina
- studio
19.15 DC'bran c
19.:3') Wiadom{;ci
lIO .05 ,.Operac;!\
« Kus?a~
film s',ns. USA
Sportowa sob ...t a
Wia ~:h' m o' ci wieczorn·?
- 1.50 .. Książę Wi elki ego
mia sta" - film USA
P..ItOGR.-\M fi
T elewizja .'lliadalliowa

Powitanie
CNN - Heacllinp Ne ws
1.111 Mag. tv śniad 3'n i ow ej
. . . Panoramn dnia
_t'l ,.Dzied?ictwo" (3) - "Pot
,

słońca"

-

ang. se f. etnogr.

• M Mag. tv -'niadaniowcj
t .'!! .. Spnnv Hill"
!"l.Il~ CNN HeadHne Ncws
1'1 1'l NT<:ł~ . tv śni :daniow'?i
lfl ..1f) .. C',downc lat,," (l'i)

t jll" .. Bari ć'rv"

11 ,,') Program (l11 !3
1 t ~') . R')d?:in3 'Br:!!.Lów" (l)
f,ar .

1.1 1

świata:
świa-t°' 1~) _
$,r.t.r.
.$'l.,t'l B~rb'l'~:J" -

.. lnny
onvr.

(powt.)

,., ,.'l-lO-15H
IlS'1 . Słr,f.__ T\'l{'(ło~Ll" (~) hl). USA
~
l( n ' a·kt T\'
W
t""cr!" "7 1!.\..: ! rt7",~r,"i:
t ł

li'

cł..;~..,i ('Vl;"

-

s e r.

k 0 r.. N ie-

ref).

STRONA

A.

s er. ang.

22.50 Ostatni kOl1.ce rt w NRD·
23.10 W czasie konkursu
o
konkursie"
.
2'3.35 Komentarz dnia
23.40 CNN - Headline News

Niedziela -

14. X.

PROGRAM I

7.00 Witamy o siódmej"
7.30 ::Kraj za miastem"
7.55 "Po gospodarsku"
8.10 Od niedzieli do niedzicJi"
8.55 Program dnia
9.00 Teleranek" oraz film z
serii : .,Niebe1Jlicczna zatoka" (6)
10.30 "Muzeum
d'Orsay" (3):
_"Sztuka i miasto"
ser.
fr.
11 .25 "Notowania, czyli co się
opłaca rolnikowi"
11.50 "Hetrr,ańskie
miasto"
pr. dok .
12.15 TV koncert życzeń
13.00 Teatr
dla d~ieci
13.25 Magazyn "Morze"
13.45 •. Opo,#ieści starego miasta". cz. 2 "Legenda złotej
harfy" - film dok.
14.15 ,Karlshamn bliźej" - rep.
H.45 "Laureat
jurorem"
Piotr Paleczny
15.15 Policja lokalna - publ.
15.40 W starym .kinie:
.. Droga
na
zachód"
western
USA
16.55 Antena"
17.15 Teleexpress
17.30 Magazyn sportowy: Olimpiady specjalne
18.30 XII MKP im. Chopina
studio
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.05 "Spadkobiercy Emmy Harte" (2) - ser. ang.
21.05 ,,7 dni - świąt"
21.35 Sportowa niedziela
22.25 Wiadomości wieczorne
22.40 Kabat:eto\vy rok 1989, cz. 1
Kabaret J. Pietrzaka
"Pod Egidą"
PROGRAM n

6.50 Powitanie
6.55 Panorama dnia
7.05 Krótkofalowcy mag.
wojsk.
7.35 "Przegląd tygodnia" (dla
niesłyszących)

8.10
9.10
9.30
10.00
10.15
11.45
12.00
12.05
12.15
l3.20
14.00
1·1.20
15.05
16.05

17~00
17.M
19.00
19.30
20.00
20.55
21.30
21.45
22 30

Film dla nieslyszących
.. Jutro poniedziałek"
Program lokalny
CNN - Headline News
"Santa Barbara" (powt.)
Express Dimanche
Program dnia
Polska Kronika Filmowa
"Anastazja" (4-ost) - ser.
,,100 pytań do Włady lawa
Frasyniuka
M. NIesiołowski - "Z batutą i z humorem"
Kino familijne: "Latający
doktorzy" (5) - austraJ.
.. Kontakt TV" archiwum Kontaktu: "Szpot"
- film dok.
Podróże w czasie i przestrzeni: .. Renesans" (4) _
"Wolność i myśl" (2) _
ser. fr.
Studio Sport: Wielka Pardubicka
.. Bliżej świata'"
.. Wydarzenie tygodnia"
"Z
ziemi
polskiej":
.. Wśród p ionierów Ameryki" - film dok.
Las Gdynias. czyli gadające
"łowy przedstawia Jerzy
Gruza
.. Magiczny krąg"
Panorama dnia
.. Anasfazja" (4-ost)
.. Rozmowy bez sekretów"
Oprah Winfrey show:
"Kobiety
któ!'e zawsze
mają mężczyzn"

an~.

! .! ~1 7.w i... r~{>t ·l

17.10 " K,)chal:!rn panią" - , romanse r os. i wi er s ze Puszkina
13.30 ,.B e nny Hill" - pr. r ozr.
19.00 ,.Us mi e ch z Galicji"
19.30 Ars e na l '88" - Wrn dok.
20.00
Panufik na "Warszawski e j J esieni"
20.40.. Konkursowe kreac je
21.00 " Dwa + 2"
21.30 Panorama dnia
21.45 •. Słowo na niedzielę"
21.55 .. Rodzina Brettów" (1)

10

23.20 .. W czasie
konkursu o
konkursie"
23.15 Komentarz dnia
23.50 CN'" - Headline ~ws

Ponied7.iałek

-

l a. X.

PROGRA:.\t l
Tdt'wizja

t'duk~('yjna

13.30 Sootk a nia z lite!'aŁura. kl.
V~ :l.Iit.v
H.05 A!!r'ls'Lkoh
14.25 Jayk franc. (6) - dl:! pocz Cltk l' jqcych
15.0J Se:-:am : Archiwa Ziemi
15.30. Uniw''''sytet Nauc:ryciel.:>ki

15.55 p, og. "tU <.luia
10.00 ~V Id u011l()S~1
lii.lO .. VlOeo-'l'op"
Hi.20 ... Luz
- pr. nas~olatków
11.J.5 .l e lee Xpl ESB17.30 "lO nunllt "
17.45 "KQClZlna
Kanderów" (4)
18.45 i"U Mh:P im. CilOpina
sLudio
19.15 l.)()oranoc:. .. Bol.ek i Lolek"
19.aO W I adomości
20.05 Teatr
'1 V:
S. Mroze k
Garous"
22.00 ::t{zeczpospolita samorządrla U

22.30 W ladomości wieczorne
22.45 Prvgram publicystyczny
Mięazynar . .spoticanJa \110kaltstow
JazzowychZamośc '90 koncert laureatów
23.40 Język niem. (11) - dla po23.00

czątkUJących

PROGRAM n

13.30
13.45
14.00
14.15
15.00
15.30
16.30
16.45
17.00
17.45
18.00
18.30
19.00
19.30

Powitanie
Antena "Dwójki"
CNN- HeadJlne News
Studio SpOI t
"Idy marcowe" rep.
"Doktor Faustus" (3-ost.)
"Ojczyzna - polszczyzna":
"Wokół meczów"
.. \""idziane z Gdańska"
pub!.
"O je den za dużo"
dramat psych. USA
"Opus sacr'um" - POŻ 0,g
nanie Warszawy - rep.
Program lokalny
Studio im.
A, Munka:
"Józef Piłsudski" cz. 2 filmy z 1937 r.
"Córki Marszałka" - reD.
Język ang. (l) dla początk.

20.00 "Auto-moto-fan-klub"
20.30 :studio im. A. Munka: Bohdan Kosiilski Parada
wspomnień film dok.
(powt.)
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
21.55 "Doktor Falistus" (3-ost.)
22.55 "Rozmowy o cierpieniu"
23.10 Księgamia .. DWÓJki"
23.45 "W czas:e konkursu o konkursie"
0.10 Komentarz dnia
0.15 CNN - HeadIine News

Wtorek -

16.X.

PROGRAM I

8.00 "Dzi~ń dobry"
9.00 Wiadomości poranne
9.10 .~Domowe prze1:łszkole"
9.35 .'przyjemne z pożyt~cznym"
9.56 .,Dynastia" '(46) ser. USA
Telewizja ed u kaey jna

12.00 Muzyka: Jaki to głos?
. 12.30 "Najstarszy gród Mazowsza - Płock" - film dok.
13.00 Chemia: Wiązania chemiczne w cząst~czk8ch '
13.30 Spotkanie z literaturą: K.
K.

Baczyński

14.05 Agroszkoła
14.35 AIDS - wied!Zieć. to zapobiegać. cz. 4
15.05 "Jed wabny szlak" (4) 15.55 Program dnia
16.00 Wiadomości
16.10 "Video - Top"
16.20 Dla dzieci: ,.Tik
Tak"
16.30 "Misia Yogi wyprawa po
skarby" - s~ri al USA
17.15 Teleexp:'ess
17.30 10 miI'ut"
17.45 Portrety: "Sldyć narodowi i chorym ludziom"
film dok.
18.45 XII l\IJKP im. Chopina
studio
19.15 Dobranoc: "BaJki Ezopa"
19.20 Wiadomości
19.50 Spatkanie z min. J. Ku:-uniem
20.05 .,Dynastia" (46)
20.55 "Ust y o .gospodarce"
21.25 "Walka o ftemokrację" (7)
22.25 "Epizod z życia artystki"
- film dok.
22,50 Wiadomości wieczorne
23.05 Mag. ..Ring": I Festiwal
Artystów Chrz~ścijan. cz. 3
23.50 Jęz. franc. (l) - dla początkujacych

PROGRAM II
Telewizja śnia·):l.Uiowa

6.55
7.00
7.15
8.00
8.10
9.10
!O.OO
1O.!5
11.00

Powitanie
CNN - Headlin~ News
Mag. tv śn.iad'aniGwej
Panarawa dnia
"Ulica Sezamkowa"
.. Santa Barbara" (61)
CNN - Headline News
Mag. t,' ś~iad3niowei
Filmy Woody Allena: ,.S ks
nocy let:HE'j" - film USA
1230 .Kooietki kobietki'" .. Mv
Fair
La.·dy
Wesoła
wdówka" - wid. muz.
13.10 Program d'llia
świ;>.f·a":
Sao
13.30 ,Dookoła
PaoUlo

http://sbc.wbp.kielce.pl

14 .(}O CNN - HeacHi '!'i News
14.15 "Tama tam:e" - rep.
14.45 Studio Aktywnej Telewi_
zji
15.00 "Ulica Sezamkowa"
16.00 .,Kontakt TV" - W kontakcie ze świat·em: "Pa.:;{e.:
rze słońca"
17.00 "Woody Allen: "Mr Manhattan" - film dok.
1S-.00 Program lokalny
18.30 Modlitwa
wieczorna
z
sanktuarium Św. Jadwigi

Czwartek -

lS.X.

PROGRAl\f I

8.00 .. DZIelI dobry "
9.00 Wiadomości poranne
9.10 "Domowe prze1:łszkole"
9.35 Ulice San Francisco" e6)
10.25 ::To się może przydać"

PROGIt'\.I.\I U
Telewizja śniadaniowa

cze~hosł.

cutkujących

20.00
21.(}o
2UlO
21.45
2215
2.1.00

2305
23.30
2 .:J5

.. Nie odchodź letnia nocą"
- czechosł. film fab.
"Ze wszystkich sŁt·oC!"
PaC!orama dnia
.;W labiryncie" - sN'ial
.,Tekwizja l':ocą"
800rt
"W cZ2sie konkursu o konkursie"
Komerrwz dnia
CNN - Hcadline News

' KIEL4

Telewizja edukacyjna

12.00 ,.Ordy·' - jap. ser. anim.
12.25 "Narodziny złotówki"
film dok.
i2.4.5 Fizyka: Właści wości ciał '
stałych. cieczy i gazów
Śląskiej
13.i5 Teatr TV: A. Fredro "Od18.45 ,,997"
kronika krym.
ludki i poeta"
wyd. spec.
14.05 Agroszkola
19.30 Jęz. ang. (31)
14.35 Prz~x lądy i morza: Zie20.00 "Dla Karoliny" - re.p.
mia Ognista
20.25 "Moje- książ·ki": Szymon - 15.05 .• Kim bić?" - progr. dla.
Kobyliński
maturzystów
21..00 "Wywiady 1. Dziedzic"
15:30 "Biała proń" (7)
21.30 Pa.uorama dnia
16.00 Wiadomości
21.45 Sport
16.10 "Video - Top"
21.55 Filmy
Woody
Allena:
16.20 Dla rnl. widzów : .. Kwant·,
.,Seks nocy letniej" - film
oraz film z serii: "Ordy"
USA
17.15 Teleexpress
23.25 "Tea.tr czyli świat"
17.30 "Spo;irzenia": .,Litwa
rozm, z G. Holoubkiem .
ojczyzna, Polska - macie23.55 "W czasie konkursu o konrzą" cz. 1
kursie"
17.55 10 minut"
0.20 Kome.'1tarz dnia
18.10 ::Mozaika
polityczna
II
0.25 CNN - Headline N ~ ws
Rzeczypospolitej"
Środa - 17.X'18.50 Magazyn katolicki
19.15 Dobranoc:
PROGRAM I
19.30 Wiadomości
7.40 Express gospodal;czy
20.05 "Ulic~ San Francisco" (6)
8.00 "Dzień dQbry"
"Pslrąg W mleku" ser.
9.00 Wiadomości poranne
USA
9.10 .. Domowe przedszkole"
2Loo .. Interpela.cje"
9.35 "Sezon teatralny" - radz.
22.00 "Pegaz" - mag. ky:!'t.
film fab.
22.20 Wiadomości wieczol'łOe
10 ..w "Po szcśćdzie5iątce"
2:l.45
"Pomorze , mz€ ień
Telewizja edukacyjna
1939" - film dok.
12.00 Przybysze z Matplanety:
23.20 Jęz. ang. (31)
1.2.30 W Europie nowożytnej:
PROGRAM n
Reformacja w Europie
Tełewizja śniadaniowa
13.00 Człowiek i środowisko:
6.55 Powitanie
Wielkie aglom€<ra.cje
7.00 CNN - Hedline News
13.30 Przeszłość
przyszłość:
7.15 Mag. tv śniadaniowej
Pomnik własnych czynów
8.00 Panorama d-nia
o pałacu biskupim w
8.10 "Ulica Sezamko.wa"
Kielcach
9.10
"Santa Barbara" (63)
14.05 Agroszkola
10.00
CNN - Headline News
14.35 Eko.nomika dla rolnika
10.15 Mag. tv śniadaniowej
14.45 Chemia bez tajemnic: Nie11.00 "Jest mi lekko" - film TP
zwykłe metale
12.30 "Odnalezio.ny kadr" o
15.00 Jęz.
niem. . (7)
dla
kronikach powstania warpoczątkująCYCh
szawskiego
15.30 UN: Polska emigracja
12.50 Program cihia
Polonia we Francji
13.00 Wrocław
na
antenie
15.55 Program dnia
Dwójki"
16.00 Wiadomości
14.00
CNN
Headline
News
16.10 .. Vid€o. - Top"
14.15 DyskUSje minionej deka16.20 "Sami o sobie" - mag.
dy: Zbigniew Niena{:ki
nastolatków
15.00 "Ulica Sezamkowa"
16,45 Kino nastolatków: .. Kari16.00 "Cudowne lata"
- ser.
no" (6) - "Uja.rz.micny" 16.30 Spo,tkanie z A. Kaszpi·rew• ser. TP
s.kim
17.15 Teleexpress
17.30 Program lokalny
17.3!l "System"
18.00 XII MKP im. ChGpina
17.55 "Rolnicze rozmaitości"
etap IV
18.10 .,Khnika zdrowego czło19.30 Jęz. niem. (1) dla począUc.
wieka": Także o sercu
20.00
XII MKP im. Chopina
lG.W TV informator wydawnietap V
czy
2l.oo .. Ekspres reporterów"
18.45 Xli MKP im. Chopina21.20 PalIOlama dnia
studio
21.45 Sport
19.15 Dobranoc
21.55 Stud;o teatralne "Dwójki":
19.30 Wiadomości
A. Ostmwski i N. Soło
19.55 Studio Spo:-t
wiow "Te~a:r ja". cz. 2
22.00 Rozmowy w .. Res Publke"
23.~0 "Refleksje
nad filozofią
22.50' Wiadomości wieczorne
pracy":
23.00 Kinomania" - mag. film
23.45 Kor(lentarz d.oia
23.40 Jqz. ang. (l) - dla początk.
23.50 CNN - Headline News
PROD:RAM II
TeleWizja ~niad:Uliowa
Piątek t9.X.
6.55 Powitan ie
PROGRAM I
8.00 CNN - Headline N e ws
7AO ExprC'ss gospodarczy
7.15 Mag. tv śniadaniowej
8.01) "Dzień dobry"
8.00 Panorama- dnia
9.00 Wiacromo,ci poranne
8.10 "Ulica Sezamkowa"
9.10 ,.Domowe przedszkole"
9.10 "Santa Barbar a" (62)
9.33 ,Zycie od kuchni" (7)
10.00 CNN - Headline News
10.4.0 "Szkola
dla rod~iców"
10.15 Mag. tv. śniadaniowej
Telewizja t'dukacyjru
11.00 .,1\liasto nad głow :f·. cz. 3
12.00 Poznaj swój kraj
12.33 Hi.st ria: O sztuce rządze
- radz. film rab.
nia - DemokIatyczne A12.30 "Polacy": "Agnieszka 0teny i republikański Ęzym
siccka" - film dok.
1::.00 Polskie drzewa: Dąb
13.40 Expre.s gospodarczy
13.30 Spotkania z literaturą, kl .
14.00 CNN - Hedaline News
IV lic.: O Wrze5niu pieśń
14.15 Prog~a.m dnia
14.05 Agro-zkoła
14.30 .. Zatrzymanie" - r(!,p.
14.35 Język ang.
15.00 ,.Ulica S:!zamkowa"
15.05 ZapraSl3ffiY
omówiCRie
16.00 "Kontakt TV" - W koncyklU .~Ziemia
nasza
takcie z przygodą
pl!lOeta"
1700 "Szpi.tal na psryferiach"
15.30 UN; "Sens życia"
(16) - .. Zapalenia" - ser.
18.00 Program lokalny
18.30 .. Kusza" (11 - ser. USA
19.00 Magazyn .. 102": J. Gaj'ls
19.:::0 Jęz. hanc. (1) - dla po-

("alba-

6.55 Program dnia
7.00 CNN - Headline News
7.15 M3g. tv śniadaniowej
8.03 P"norama dnia
8.10 .,Ulica Sezamkowa"
9.10 .. Santa B:trbara" (64)
10.60 CNN - Headline Ne ws
10.15 Mag. tv ~ni3daniewej
10.50 "Bagdad cale" - SE>r. USA
11.20 .. Bliżej s. . ..iata.·· - (powt.)
1:l.55 .. Crime ston'" (16) - ser .
1~ . 40 Express gosoociarczv
14.00 CNN - H('adlin~ News
(Jwa~a!

O"

W

Za pwpnl ualne zmiaTV rwak@ja

pro~ramie

nie odpowiada.

NAJT

CEN

•
•

AŃSZE

NA

OGŁOSZENIA

ZESTAWY SATELITARNE
t-

DZIS TELEFON
JUTRO MONTAZ
ROCZNA GWARANCJA
~ 'AJT NIEJ u nas KUPISZ
KUCHNIE MIKROFALOWE o poj. 20 litrów
z możliwością programowania,
CENA 2.680.000 zł... i można się potargować!

ial'
)d-

kania.

11930-g

lia.
Y'\'T1'y

...

E Prze

..
~

i~-

II

(6)

er.

teń

~

!>iębi orstwo W'ielohranżowe

sp. z el.o. "SIGMA"
!iIELCE, ul. BUCZKA 31,
tel. 6

-~2-11,

66-44-11 wewn. 350, 353

' ~I

Z. PRASZA NA WYCIECZKĘ do HOLANDII
tern:!u 11-15, 18-22 listopada 1990 r.
cena 1.300.000 zł
obej, uj : :! noclegi i 2 śniadania, ubezpieczenie,
ob.:u ę. ~1ilc.ta polskiego i holenderskiego, przeI...:

v::a{Cl rc:n.

~

3•

I

programie m.in. najtańsza giełda samocho- ~
dOl a \\- Europie, Floomarkt w Amsterdamie.
11915-g
~LA..&.&AA""~"'

••••••••~"""""A.A4.AU.A.il . . . . . . . . . . . "

3
3

••••••• ,

ozpoczę«:ue działaIno • ei gospooarc~j przynoszącej
docbody umożliwia Jarosław SWITOŃ

znacznc

26-200 KOŃSKIE, ul. POLNA 4b/28.

_Z akr s działalności obejmuje:

TP
o
ar-

-

wskazanie
o(ó, ki

-

rozwiązania

możliwo'ci

uzyskania

technole>giczne i
lalwit'nie zbytu

potrzebnrj

organizacyjne

oźliwość współpracy.

Informacja wstępna -

:lie

50.0

zł.

er.

w-

INTERKOM
ALON AUDIO WIDEO TV SAT.
w KIELCACH, ul Kiliń kiego 12, I pię'ro

tle.

ZAPRASZA
(I PO IADAMY
-

i":

-

ło-

-

fią

-

•

LI

•

SPRZEDAlY:

t lewizory
agnctowidy
odtwarzacze
z stawy do odbioru TV AT.
dioodtwarzacac i głośniki amcehodowc
ty wideo i magnetofonowc
y komputerowe ata.ri i commodore
diomagnetoCony
ieże stereo
ucbawkl
kamery wideo

NCJONOWANA
EOKASET
~O tytułów

v..

W

~e

A-

m

rkl.

filmów dla każdego

1l!l25-J!

WIDEOFILI'IOWANIE
dzi nnie w godz. 1&-18
w soboty
1&-14

RE 'CYJNE CE Y, 12-mie ięczna gwarancja.
411-k

fłic

s

s

SA

tt.)

,er.

s

iaja

BTM " JUWENTU R" KieJce
kI. 43t-11

W Kielcach przy ul. Dzierżyńskiego 119, magazyn o pow. 1700 m kw. ogrzewany z rnmp:1
i bocznicą kolejową. Plac utwardzony, głO
dzony o pow. 13.000 m kw. 2) pokoje biurowe
przy ul. Sienkiewicza 76 i Jagi lloń8kiej 23/25
Informacji udziela i oferty przyjmuje dział administracji i zaopatrzenia tel. 66-05-65. 1192 -.'

""."""."""".""

.. .
""

662-737
KIELCE HfJfel"Centrfllny" tel, 662-731
KIELCE ·GefJóit· ul. Sienkiewicza 66

przyczepę

'-126N (nowy typ).
Skar~y~ko.
53-14-68.
1192fJ-g
KUPIĘ obligacje paóstwowe.
Oferty : Kielce, 31-51-08.

WYDZIERŻAWI

1)

SPRZEDAM gospodarstwo rolne o pow. 4 ha z budynkiem
i sad~m w Jasiellcu lIżcckim.
Wiaoomość;
Starachowice. ul.
Kopalniana 12/13.
283-st
naprawy
pralek
.; SZYBKIE
automatycznych. lodówek. Kielce 66-02-72. 66-29-32.
11774·g
ZALUZJE. Kielce, 556-83.
11794-g
ZALUZJE oraz oionowe zasłony obrotowe. Kielce. 267-15.
11830 g
LO.1BRAD Kielce, ul. Sienkiewicza 76. tel. 66-36-32. udi.ie~ożyczek.
1I00-k
SUPER WIDEO -- ZB flmowanie profesjonalne.
Kielce,
267-15.
11829-~
WESELA. zabawy -- zespół
muzyczny. Klelce. 200-85.
118!l2-1!
PRZEDAM "poloneza" 1985.
Kielce, 31-07-43. 9 października
ogloszenie lo ukazało ię pomył
kowo.
!l880-g
SPRZEDA 1: dwa pantacony
szesnaloklalkowe z kompletem
obiektywów, płaszcze wodne z
ko~zami i p€łllą
automatyka.
suszarkę
bębnową..
r fJekory.
Kielce, tel. 32-46-17 po osiemnastej.
'
11935-g
SP~ZEDAM nową

~śń

;;za

•

ODSPRZEDA
1) pawilon handlowy w budowi - stan
zerowy we Włoszczowie przy ul. Partyzantów - pow. użyt. 2491 m kw., 2) dzjałk
budowlaną w Kielcach przy ul. Gwardii
Ludow j o pow. 1770 m k\\'. wraz z dokumentacją na budowę pawilonu handloweg.)

campIngową

WYPOlYCZAL lA

ZAPRASZAMY

posażeniem.

•

PRACUJĄCA
K:,~lce.

poszukuje miesz402-00.
11908-~
KUPIĘ blachę trapewwą T-55.
Kiel ce. 31-47-26.
11904-g
DO w ynajęcia pom:eszczen;e
100 m (sila. woda, centralne 0grz.ewau:e. telefon). Górno 144,
teI. 77.
11910-g
NAPRAWA krajowych telewizorów
kolorowych. Kielce.
535-57.
11912-g
SPRZEDAM blachę cynk'lwą.
Kielce. 31-47-26.
ll003-g
SPRZEDAM nowe transformatory 63 kW. 100 kW. Kielcc
419-69.
11905-g
MATKO karmiąca -- wypożyczalnia
elektrycwych odcią 
gaczy pokarmu. Kielce. 31-27-86.
11902-g
PRZESTRAJANIE
SECAM-PAL, Kielce. 509-64.
11897-g
CHARTY afgańskie po championie sprzedam. K·i-clce, 506-74,
11900-1l
PRZYJMĘ
zamówienia
na
pługi oiągnikowe 2- i 3-ski.bowe , betoniarki. ob:eraczki do
cebuli. Niskie
ceny.
krótkie
terminy. Pióczów, tel. 36-31.
Skrzypiów 56.
76913-g
SPRZEDAM ,,'lasnościowe M-4
centrum Kielc. tel 2.81-72.
____________________ 11~-~

KIELCACH

ODSPRZEDA lub WYDZIERŻAWI
1) obiekt magazynowy i sklep w Ostrowcu
Sw., przy ul. Kilińskiego 35b o pow, 71f)O
m kw., 2) obiekt magazynowy w Kielcach
przy ul. Zakładowej 1 o pow. 1l.000 m kw .
Obiekty są zagospodarowane z p lny'm wy-

11901-ł;

Błyskawiczne przygotow~nie gorących posiłkó'\.,,·.
Pół roku gwarancji. ZADZWON 45-224.

ie-

W

PRZESTRAJANIE
PAL-SECAM. wideo UKF. -- twarancja. Kielce. 5;;5·16.
118a2-g
SPRZEDAM blachę trapezową 150 m kw.. taniej,
BUliko
~8-07, rano, wieczorem.
11391-g
- SAMOCHOD "star 3W2.8", za:
n'den;ę na osobowy lub s.przedam. Sta,aclwwice. 66-34.

OFERUJE FmMA "T&Co" Ltd
KIEL E, ul. Słowackiego 21, tel. 45-224, tlx 0612272
e6)

PRZEDSIĘBIOR. TWO
WEWNĘTRZ_ EG

HANDLU

SPRZI:D .....:.1 ;:.g. q;. u t
j:m.ó,)two~czy, perkUSJę. Kl ke, 236-16.
______________-c118 ,4-g

500": 50 kanałów, stereo, zdalne sterowanie)

("al

DROBNE

ta zica l

po iada wolne miej ca na wycieczki

5-26.xI. - 1.900.000
PRAG 2~27.x. - 200.000
I TDI:e - li topad, grudz.: ń 7.100.000
KOR
Pld. listopad 6.000.000
ZSRR - Du~z.anbe - październIk 890.000
AUS
lA na narty - luty marz.ec 1991 - 1.900.000
ROWN ,Piń k ""yjazdy w kai.d~ niedL~l~, poniedzialek
i rod - 150.000
WI
A 16-18, 17-19. 23-2:>.X .. 260.000
CHMI
• TlCKI ;- 24-26.'. ct'l1a 2()g.000
l1G86-g

APRA W A telewizorów przestrajanie. Kielce. 209-44.
__~~~__~________1~1:9~-g
"ACOL" zatrudni ekspedientki, handlowców i akwizyloró .
K ielce, Jagiellońska 23. 413-k
KORZYSTNIE kupiSZ. sprz darz stare
monety i d~obne
antyki w nowo otwartym sklepie w Kleicach przy R wolucji
Pazdziernikowej róg Bodzcntyń
skiej.
11918-g
PRZED M odtwarzacz. 2300.
Kielc", 31-00-21.
11921-g
BIliRO Matrymonialne ISAURA zaprasza samotn:'ch na zahawę. Kielce, tel. 66-07-67.
1I923-~

SPRZED.\_1 mercedesa 22fJD
(19i8), stan dobry.
Ska hsko.
53-14-68. _
1l919-~
SPRZEDA:l.l w 'pso,;a1 jugo_' w ':lll ską maść przec'w li.l zcz.yey. Kielcc!.-468-85. _____
11~t;.g
ZATIlUD. 'rĘ piekaru. Kielce.
3:!-3Z-33.

11

3S-~

NAPRA \VA telewizor6w, przetrajanie. Kielce. 31·93-';2.

1l917-g
.~~

~,~

~

~

~
~

~
~
~
~

~
~

~~
~~

~

"KONESER" Audio Video HiFi
OFERUJE do

konały

prz~t

walkmany od 189.000 do 499.000 zł
radiomagnetofony 96~ .000 -

~Cm

radia samochodowe

1.1~4.000 zł

z

~

firmv' PHILIPS

~

odtwalz; zcm -

~

~

~
~

~

~

~

~
~
~

Z
~
~;

~ P LECA· ,t y RÓW ' lEŻ:
~
Ot!twarzacze ,-ideo z naf-'ry
~
'l.2.;7.cUJ9 firmy GOLD TAR.
~

~

2.9r.~.OOO ~
~

compact disc model CD 10 - 2 ..•. 000 zl
v 'ieie au(lio .490.000 zł
a (;'Ikie firmy PHILIPS wybrane artykuły rO~I1O~
"
.\ er', su~zark'ł-, l. Ile.
~ (·m,·"twa
homo, 'e"'o: nu;:

~

~

~
z·

~

~

~:

Z!~PR1\ ZA~Y

"

gmrz. !!-l...
An J: K :ljo "ej 21 (pa vi] n "m· ,tro",

l}ł:!'L f

~
~
%;

~;
r.

11. .- r.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Na sportowych
arenach
U;,l.U{z1
PUfJHZEBUWL:: Oy:tur "alodo!)o",,, tel ll-.U-47
POSTOJE TAKSOWEI~~ Oso!>owe DWOI zec PKP tel 5H-34, ul
SłowackIego 31-2ll-19,.
ul JesIOnowa JI-79-19.
Po:;tóJ ta k""we k
bagażowych ul Armu ClCI w.
tel. 31-09-19, Postój samochoduw
cH~żaro\Vych ul MlclelaIskH~go

KIELCE
IllUCO O glo~zeń KWP tel. 448-:;8
ell'nne 1.30-16
TLATR
lm.
Stefana Zeromsklego
U.X. - llicczynny. 13.X. - "Rzecz
d
M"JU" - g. 19
premiera.
H.X. - "Rzecz o Maju" - g. 18.
FILHARMONIA
lm. OSKARA
KOLBERGA sald WDK E>;octz. 18 koncert symfoniczny. Dyrygent Bogus/aw Krę
gielewski, soliścI Barbara Klimek
s krzypce , Tomas~ Rajner
sl,rzvpce J Janusz Pisarski - al -

RADOM
Biuro

czynne 9-17.

TEATR
Jana Koc l1anowsk ieg o
"Uczone białogłow y"
g. 18. Il-14.X. - "Piose nki starszych panów" - g. 18.

KINA

12.X .

"Ronlaotica" 12.X. "Nic
nic \vid z i ałe nl, nic nIe słyszałem"

- USA. l. 12, g
13.30. 15.30.
"I<rwawy sport" - USA . l. 15. g .
- g. 19.15 "Lody na patyku V"
- HFN-izrael. 1. 15. g. 17.00 Wideo
"Pl/karski poker" - pol. l. 15, g.
11.15. ..LU!>lę metoperzc" - poL
L 18, g. 15.45. 13-14.X. - .,Nic
nie widziałem. nic nie slvszałem"
- g. 13.30, 15.30... Krwawy spo rt"
- g. 19.15, " Lody na patyku V"
- RFN, i. 15, g . 17.30. Wideo:
,.Wilk I zając" - ZSRR, bo., g.
13.45. "Lublę n ietoperze" - p ol.
L 18 g \5.4~.
-

12.X.

-

-

12.X. -

-

KINA
"Bałtyk" 12-14.X. "Pogromcy duchów" - USA, l. 12,
g. 9, 13.30, 15.30. "Klejnot Nilu "
- USA, l. 15, g. 11, 17.30. ..9 l
pól tygodnia" - USA, l. 18, g .
19.30.
"Odeon" 12-14.X. "Predator" - USA, l. 15, g. 17.30, 19.30.
" Magiczny warkocz" - /chiń. 1.
15, g. 15.30.
.
APTł:ltI:
.stały
dyżur
nocny
pełnią nr ' 67-010 pl. Zwycięstwa 7.
67-001 ul. Traugutta 40
Dyżury świąteCzne: 13.X. ul.
Struga 52 czynna 8-15, ul. Traugulta 40 l pl. 3 Maja 5 - g. 7.30-21. l4.X . - ul. Trallgutta 40 _
g. 8-21.

.. T an[!o l

Co,h" - USA, l. 15, g. 13.30, 15.30,
17.30. ..Czarownica" - USA, l. 15,
1(. 19.30. I3-H. X.
"Tango I
C ~sit " - USA I. 15. g. 13.30. 15.30,
17.30. ,.Czarownlca" - g. 19.30.
"ShltlyJnc" - 12-J4.X. - .. PotOI)" I I II cz. - poL bo .. g . 16,
Ze~taw bajek _
g,
18. H .X. 11.30
•,echo"

KWP, tri. 237-36

lm.

t ówka.

uMoskwa"

Ogłoszeń

lNFORM.-\CJA
służby zdrowIa
- czynna 6-20. tel. 261-21, Informacja o usługach - 365-85
TELEFONY: Straż Pożarna 998 .
l<omenda PP 25t-aS. Pogotowie
Policyjne 997. Pomoc drogowa 996
Vo~otoW t e Ratunkowe 999 . Pogo.
towle Energctyczn~ - Radom 991.

niecz:vnne.

13-14.X. .. Emmanuelle I" _
f l' L la, g. 15 17, 19 .. Kosmiczne jaja" - USA. ' l
12. g. 13.
HX . - Dajki - I{. 12.
GALERIE
RWA .. PIWNICE" - ul. Leśna
- od 12. X - Wystawa rzeżby
Ol!jicrda Truszyńskiego
czynna
11-17, lli e<1ziela 11-15.

KINO
,,.\Volność'· -

man"

DOM SnOOOWISR TWOR('7,VCIJ.
.. p \ U\C
l'
l:IEl. INSKIFGo."_
W\,o;L':ł \'\;:i
1ublełu:;:;70\Va
.Grup)'

-

12-14.X. -

"Bat-

USA, l. 12. g . 16, 18.30.

Nocny

Koszykówka

n LIGA. Star Stara~howi
ce - AZS Kraków (kobiety).
Sobota, godz. 17,
hala FSe
przy ul. Szkolnej 10

n LIGA. Korona Kielce Gwardią Warszawa, N iedziela, godz. 12. Stadion przy ul.
Koniewa ,
W pozostałych spotkaniach
II ligi zestawienie. par jest
nastepujące:
Raków - Lechia, Stal S. W. - Resovia,
Polonia - Górnik, Hutnik Widzew, Ostrovia - Odra,
Stilon - Siarka, Zagłębie - Miedź, Stal - Szombierki. Mecz Po~oni z Jagiellonią został przełożony na inny termi!\"

To

L. R. Granat Skarżysko
Radomiak. Sobota, godz, 14.
Stadion Granatu na Rejowie.

7

(j)

W sobotę o godz. 10 na stadionie międzyszkOlnym w Kielcach
odbędzie się
finał rozgrywek
kieleckiej ligi "szóstek". W meczu o pierwsze miejsce spotkają
się zespoły Gwardii i Lubrzanki. natomiast o miejsce trzecie
drużyny Jagiellonki i Os. Swię
tokrzyslUego.
. (j)

uch r- d

h.

nv

., ..,

e-ocł.,.

la'kl~m

wolnvch

n

~o(h

w

dnI
nO<

1.F.RACn _

730-t5 .3O

7

\VV-

Ev·,,,let"7nvC'h \ dnI
tel 523-32.

~" "Ą,,

TF1.FF01l1Y:

Po~otOv.,i~

O"ltun l{r·\~.1e 9'l9
Po ...
Stra' pl)~arna
n,.n~n\.,,~ qal
PO"fl1o ...
Pn-E'rl!(Iofv('07nł? Ki-PTrp _
r-Kia_
!l94 KI!'I('e - Tpfpn 9~~ p,,_

.. r.t!'",le PP <;97

~!lq
Wf?

.1 n

K01\rSKIE

1!l dC1 7

INFORMAr.l"

KINU
.. Pegu" 12-14.X. ,.Akademia policvjna" - USA, l. 15.
g. 15.30. 17.30, 19.30. 14.X. - Bajki
- g. B.30.

p 'mnr

~1-~1l-?0 1 '1'1' Poltot", .. · 1'" wncł · kan ~ o E"t e ktr\°C"7_
nf" Jłpr: M C''l"nnfl w por"" 15--'!3.
t el
4r,~-ft() ł "n-ttt
Po,..?tn\."~ 1n' ormar1:t '" IIlO:łU ł1 :arl, q 1t
("'or.

(''''''''1'''1IJ\ł

"tV'>TYCZNFl
e7Vnn(\

<10

''''' .... OR''' . . ,...lJ

n

r'Jt:>o"",." r:1A

.• O\tNr'"
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rtnfł'7

ED

te ;-lrfł

-
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tf"\1

4'Q . f'l?

_

L''''

15.
-

iec;,;t 1{.oc;mitk~l, v:.
•. Nie be'lpiee?ne
7."}lta7ki"

nHłCocQ.."":I

17
Po . i9

KINU
nom Ku1łurv
12-13.'< .
. 'Va1/ Sll'eel" - TY"' .... L 15, " .
0
1f, \8 1 .X. - P"lki r!. 14.
. C?'łO\"i Ck

NUMER 19q

STRONA

KINO
_
Dom Kultur\' - 12-14.:'<. _ .. Mo-

~....

.,..,,_

.. 1'1'"
_ 101 4<>1',00
Hi w q(')ł)f')tv rln 14

w

18. g. 16. 18.
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klasie A

• Dru·gą pa.rtię
szachowego
meczu o mistrzostwa świata wygraJ po 44 posunięciach, obroń
ca tytułu mistrwwskiego Garri Kasparow.
• W samochodowym Rajdzie
Faronów po pięciu etapach nic
się nie zmieniło . nadal prowadzi
Francuz Pierre L :ntiqul', wy-

. .

,

)UnlO rOw

....

ogniu..... -

USA.

1

Uwae':\! Z'ł flurentu1l1ntlll 7mianv
nTo'!'~nlie kin
redlk"ła
nif'

O~""4'l"·" ł",~.,

w g;upie kiefeckiej klasy A
juniorow. w zaległym meczu Unia Sędziszów wygrała z Partyzantem Wodzisław 4:2, a miechowska Pogoń. która awansowała na pierwszą pozycję pokonała
dwa razy DO 4:0
Astrę Pil'koszów i
Sparłaka
Charsznica. Trzecie spotkanie z jedenastka Nowiny zakończylo s i ę porażka Pogoni 1 :3. rnne
wyniki:
Spartak Victoria
Skalbmierz 4:1. lVierna Mało
~osz~z Unia 3:2, VictoriaPartyzant 5:6, Astra - Spartak
3:0 (w.o.), Paryzant - '\str~ 3:3.
http://sbc.wbp.kielce.pl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
·

Pogoń

4 6 12-

Unia
Nowiny
Astra
Wierna
Partyzant
Snartak
Victoria

4 6 12- 9
3 5 7- i
5 5 13-13

•

l) Grunwald
2) KORONA
3) Wisła
4) Wybrzeie
5) Pogoń

6) Hutnik
7) Miedź 8) Pogoń

różnych

JĘDR'lEJÓW

g"towlt' G':n'nw/!'

m :ll'in PKP 9,n
T"'Ot'n"'A(lb PtC'c;
St'ł-09_,;"Q hot ,.,l
r""nłr~lnv"· ~i; _ ~ _ 11

w

Po tych dwóch zwycięstwaCh
Korona wyszła ńa drugą pozycję'
w
tabeli ustępując
jedynie
Grunwaldowi Poznań. Poznaniacy
wygrali wczoraj
drvglc
spotkanie z Wisłą Płock 30 :25
i objęli prowadzenie.
A oto aktualna tabela, po rozegraniu zaległych spntkań.

Z

OSTROWIEC

C'7"nl'l:'ł

sukces!

Po raz drugi udowodnili swą wyższość piłkarz~ ręczni 'Il'.ru/'n.",~J
NY nad mistrzem Polski POGONIĄ Zabrze, wygrywająć
gie spotkanie 27:24 (9:11). llramkl dla kielczan ,zdObyli _
czyński 9, Wcisło 6, Mistak 6, Luberecki 3, Przybylski 2
ł.yś l.
.
Wygrać dwa razy z mistrzem Polski i .to na jego boisku. 11 ą
nie lada sztuka. W obu spptkaniach kielczanie zagrali znakomi.
cie. Wczorajszy . pojedynek był . bardziej wyrównany nii
wy, ale zwłaszcza po przerwie, wyzszoŚti Korony była widoel'
na. Trudno kogoś specjalnie wyróżniać, gdyż cały zespół ' d al I
siebie wszystko, ale znakomitą dyspozycją strzelecką popisał si(
ANDRZEJ Tł.UCZYŃ KI.

rr

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

. STARACHOWICE

duży

orona pO raz dru
ygrała Z mistrzem P

L. R. Broń Radom - Stal
Gorzyce. Niedziela, godz. 11.

MUZEUM
REGIONALNE
Lm.
gen. brooi Zygmnnta Berliuga w
O,trowca Sw - rzc~ba magrafika 'fotografia WvSkarżySku-Rejowie .
ul. Słonecz
oa 90 - czynne 9-17.
stdwa kapliclek dłuta
Ryszarda
Miernika - ('7vnnv \0-20.
APTEK ." DVZURNA: nr 29-)17.
MUZF;,'
ul. Zlclna 12. tel 512-723.'
MUZEUM NARODo.WE _ plac
Partvzau~ów .Prz"roda KiePOSTOJE TAKSÓWEK: DwoleL'('z~~ny"
.Pradzieje regionu
rzec PKP - - tel 137-05.
ŚWlc!r,krz .vsklcgo·
.EPOka ~vlaz:l"
\V ~'stawa czasowa
pt. ..ZgInęli w ,
Kat.vn/u'· - czvn~e '9-16
.
'1l\łłOf)(lW,,-: .PAIAC" - ' P/ac
Z"mkl}wy .'Vn<:lrza · pałacowe _'
KINA
XVII I XVIII w." czynne
10-16
. - dI~~:~~~~~i<':
\~li~'~: i5. ::~l~=
Nasze młode judoczki starto'WUZFUM ZABAWKARSTWA ~
nie śmil!rci" - jap. 1. 18, g. 17,
wały w międzynarodowym turlI~ 1
(i.oś('ius"k~
1\ .ZabawRI - 19 .
'
nieju
\v -wUtlich w RFN, Jak
Ś\VHłI.a'
czvnne 10-17
.
.. ~,Sta.r'· - 12-14.X . - "Batman-'
poinformował trener
Jerzy Do\1UZElIl\1 I.AT SZKo.LNYCH S ·' - USA, l. , 15,.g. 16, 18. I dzian, w imprezie wzięło udział
1:fo'łłONlSKIEGO - C'Z\'nnl' \\' gon",:
A Pl'EKA D\'ZURNA': nr 29-076
ok. 200 zawodniczek z 8 kra9-15. W niedziele -, nieczynne,
ul ~'~o71C'.. 64-79
MUZF;UI\<J WSI KIEl.E(,KIEJ _
jów, w tym m.in.
medalistki
POSTUJE TAKSOWEK: telefoP :"k Etno~rafir7.nv ...' Tokarni _
ny - 53-JO t 53-80
mistrzostw Europy.
Wle~
pol~lta
roWvst:Jwa Polki spisały się dobrze w tej
kil 1!l~4 w roto,!r.afil Loulse Arner
imprezie. czego dowodem były
Bovd - czynne 1)~17
.
APTEIs;J ota·h dyżur nocny
nie tylko miejsca ha podium.
pt'lnta nr 2,Q-OOl ul flu~zka 37/39.
ale i puchar przyznany naszej
KINO
"1<
'!~:n08
111
!'\ienktE'wicza 15.
Pc:wdown'k"
13-14 X
ekipie przez organizatorów imD"?:ur świąteczn,·: 13.X. - uL
"RoOOcop II:' - USA. L 15:- g. 17.
prezy.
Piekoszowska 3\ I ul Zagórska 62
19. H.X. - Bajki - g. 10.30.
Dla naszych zawodniczek był
- « 8- 15. ul. Mi~kil'wic7.a l i
ul. PVcleS7ka }1 - g 7 . 30-~1 . 14 X .
to jeden z ostatnich sprawdziaAPTEKA DXZURNA: nr 29-071
ul. Buc'lka 37/;19 - g. 8-20 uL
nów przed mistrzost 'farni Eu!'o_
u~ . S(a;'okunowska- 1/1.
W",niowa 3 - g. 9-13
'
p y juniorów. które odbędą się
PORĄO JE DV?;trRl.'.'I\C'E: SloPOSTOJE
TAKSOWFK:
nI.
Wolw Ankarze.
mat n lnl!lc7n:t - Pr7vC'h"dnla Reności 537-9~. ul. SienKiewicza
lPnm"" nr \5 ul KarC'7f>wknw282-61.
.ka !S ~7vnna w n!~rl7fele I
~Wlct" w r!od7 7_19 dyżur n<X'10"

la r~ lwo

szachowy

cieczkę zagraniczną.

L. R. Stadion Kielce - Bucovia Bukowa. Sobota. godz.
11. Stadion na Pakoszu.

Finał

fe~tiwal

Niezwykle atrakcyjną imprezę
przygotowują
Okrl;gowy Związek Szachowy i Spółdzielnia
kaniowa "Pionier" w Kielcach. Otóź w dniach ZO-:!l
nika organizują I OgólnopolSki No~ny Festiwal Szachowy.
zegrane zostaną dwa turnieje błyskawiczny oraz
pierwszy w Polsce turniej pamięciowy (gra bez szae:llowJUCy),-'--1IIi
W imprezie startować mogą zaWOdnicy zrzeszeni i
ni, pod warunkiem dokonania w terminIe do dnia
wpłat wpisowego na konto organizatora.
Dla uczestników festiwalu oraz ~wycięz~ów przewidziano sz~
reg atrakcyjnych nagriid. Zdobywca pierwszego miejsca w tUI·
nieju błyskawicznym otrzyma milion złotych, natomiast w tUI
nieju pamięciowym 100 pro~ent wplywów z wpisowego. Ponadłt
liczni sponsorzy fundują własne nagrody i tak naprzykład W.
jewódzkie Biuro Turystyki "Juventur" zadeklarowało jcdną wy

Piłka nożna

ligi "szóstek

SKARŻYSKO

Po raz pierwszy w Polsce

I

n LIGA. KSZO Ostrowiec
- GKS Katowice. N iedziela .
godz . 11. Hala KSZO.

D.d skhdamy życzenia EUSTACHYM i MAKSYM1LI \"iOM
jutro GERALDO~li EDWARDOM
w niedzielI; LI\VIO~ i KALIKSTOM '

2 3

3

4- 3

4 3 11-15
4 2
4- 9
4 () 7-16

•

W niedziel ę, 14 października , o
godz.
12 tylko d\va spotkania:
Pogoń - Parfyunt i Wierna Sparta.k .
(S2I\

ale '

pr;redza.jąc .. SWE"
riola Szweda Wal~l~g:aard:l.
• W ~heniani~. w
at 100 tys. widtów odbył
pierwszy od chwili . podział u
rei, mecz pomiędzy
cjami ' piłkaorskimi
rei
Południowej.
KRLD 2:1.
• Zagłębie' Sosnowiec d o
pory pMługująće się przed
nazwą inicjałami GKS,
pne>
-tało bye klubem g,órnicz;ynl, nI \, ~,I
. mocy decyzji - nadzwycz8}ne Padk r
zabrania.
k mor
• Piłkarze pal'agwajskiej dr v •
żyny Olimpia - A~~u'neion zdo~r
~
Pucha.r Libertadpres po ,?-wyelf.S' ,.~~('
twie 2:0 i rem'sie 1:1 z ekw8<jOf·n.lrlu
skim .z.espołem Barcelol\a.
,cha B
• W
'Po-znahiu' przebY':"~ któryll'
przedstawicjele
francusklef inauJtu
klubu Olimpique Marsyna. k O:~i m.
nego pucharowego przeciw nI' :J,ch.
Lecha. lia prośbę -gości prl',pn 1 ..
su.nięto o jeden dzień
ter:u' Do'
s!Jotkania . z 24 na 25 paźd'tI~d .. ,
nika, Pocz,ątek meczu o go
20.45. ·Jest to bardzepóźna pJ' p~b
ra, a le -Francuzi zaku-pili pra ~,!.I1 llk 1'1
tra;lsmisji te-lewizyjnej oferUJ~: w z.u
bardzo dogodne waru:J.ki fi nao darzeń
oowe.
," I 7. '
• W Krakowie zmarł jedC."t 'tucj
z czołowych sportowców p rz,ed_ •
woj€nne-j reprezentacji Polsk'o'
KI
koszykówce. olimpijczyk z 1,0'
roku - Edw:.rd S1.osbll:,

r

