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lepsze czasy

ustawę I

IMC SIE KIEWICZ
Na

biurku

ministra

prze-

kształceń własnościowych leży
już 15 tysięcy podań o zwrot
majątków ziemskich, lasów,
małych zakładów przemysło

wych, hoteli, pensjonatów, kin,
młynów, torfowisk i cegielni zagarniętych po 1/ wojnie świa
towej przez państwo na mocy
dekretów o Reformie Rolnej
i Nacjonalizacji Przemysłu .
Nie ma jeszcze ustawy o reprywatyzacji - krąży jedynie po sejmie kilkanaście jej projektów a dekre'ly z 1944 r. wciąż jeszcze
obowiązują. A dawni właściciele
i przedsiębiorcy, bądź ich spadkobiercy, czekają na lepsze czasy.

"w czasie ciąży cała rodzina otaczała mnie szczególną czułości~ Ciepła atmosfera rozwiała się
w drzwiach szpitala położniczego. Przeżyłam szok, prawdziwy poporodowy szok. Czułam się nikomu niepotrzebna, odcięta od świata, poniewierana jak rzecz. To nie szpital, to wylęgarnia. Ktoś
w końcu musi o tym napisać'" - wykrzyczała 28-letnia Barbara.
Podczas, gdy w niemieckiej
klinice położniczej rodzi się Jedno dziecko, lekarze ginekolodzy
przeciętnego polskiego szpitala

W

sobotę,

odbierają kilka, a nawet kilkanaście porodów w ciągu doby.
Nie jest tajemnicą, że warunki

socjalne wszystkich rodzimych

placówek służby zdrOWIa ulegają stopniowemu pogorszeniu.
Nie czas na dyskusje, czy ojciec
ma prawo być przy porodzie.

godzina 17, w Siei pi

Już

jutro, w sobotę, o godz.

17 (a nie o 19 jak pierwotnie zamierzaliśmy - patrz transmisja
z meczu Polska - Hiszpania) na
plaży zalewu w Siei pi, obok restauracji .Leśniczanka", zainaugurujemy tegoroczny konkurs
DOKOńCZENIE NA STR. 2

Miss Lata '90
- Beata Ostrowska
Fol J. Mirek

Tracą

sens rozważania na temat, czy rodzić w domu, na stojąco, w wodzie, czy Bóg wie
w jaki inny sposób. Izolatka dla
mamy z dzieckiem kontakt ze
świeżo upieczonym tatą i rodzina. odżywcze posiłki stały się
marzeniem ściętej głowy. Ale odrobina sympatii, uśmiechu, zainteresowania ze strony personelu
szpitala położniczego - na to
przecież można się zdobyć mimo groszowej pensji i zapracowania. Nawet wtedy, gdy
wszystko wskazuje na to, że rozminęliśmy się z powołaniem .
DOKOńCZENIE NA STR 3

W Jarocinie

Miłość, Przyiaźń,

Muzyka
Pod tym hasłem rozpoczą się
w Jarocinie kolejny Festiwal Muzyki ROCkO j. Jego organizatorem jest podobnie jak w roku
ubiegłym firma ROCK CORPORATlON, a dyrektorem artystycznym Walter Chełstowski.
Już teraz można powiedzieć, że
tegoroczna edycja festIwalu pobiła
wszelkie rekordy powodzenia twierdzi Walter Chelstowski. Do
konkursu zglosiły się 352 zespoły.
Komisja kwalifikacyjna zaskoczona była profesjonalizmem mło
dych kapel. Wiele grup przysłało
swoje kompakty, niektóre taśmy
wideo, większość - profesjonalne
nagranIa studyjne.
Grupy biorące udział w konkursie będą występowały zarówno na

OPulamy piosenkarz, Jerzy
PołomskJ przebywa w Radomiu. Jego wizyta ma smutną
przyczynę . Zmarł jego ojciec. Msza
żałobna odbyla się wczoraj w radom-

P

Połomski
W

o każdej porze mogli zajrzeć czytelnicy •Trylogii", Cz:.J zwykli turyści.
Wystąpienie Jerzego Sienkiewicza o zwrot zawłaszczonego
majątku ziemskiego ma charakter
szczególny. Mamy tu do czynienia
z darowizną społeczeństwa dla pisarza. Już w 1944 r., gdy wyszedł
dekret o reformie rolnej mówiący,
że wszystkie nieruchomości ziemskie powyżej 50 ha przechodzą na
skarb państwa - Oblęgorek został
potraktowany wyjątkowo - specjalnym dekretem, podpisanym
przez Bolesława Bieruta majątku
nie zagarnięto w całości - 49 ha
oddano spadkobIercom na włas
ność , łącznie z dworkiem, gdzie
podówczas znajdowała się fabryczka ziół. Zlikwidowano ją wkrótce i staraniem rodziny utworzono
muzeum.
DOKOńCZENIE NA STR. 2

Jerzy Sienkiewicz, prawnuk
Henryka Sienkiewicza, piszące'
go ku pokrzepieniu serc, od roku
walczy o odzyskanie dóbr mająt·
kowych w Oblęgorku, ofiarowa·
nych jego dziadkowi .za wiekopomne zasługi dla społeczeń
stwa". Wnosi o zwrot 87 ha
zagrabionych lasów,łąk, pastwisk,
ogrodów i gruntów omych, które
częściowo pozostają we władaniu
Państwowego Gospodarstwa
Rolnego, notabene chylącego się
ku upadkowi. Nie rości sobie natomiast praw do nieruchomośCI zakupionych na tym terenie przez
osoby fizyczne oraz do takich budynków jak szkoła czy przedszkole. Pan Jerzy nie zamierza także
wprowadzać się do dworku, w ktorym znajdUje się Muzeum Henryka
Sienkiewicza. Wolą jego dziada
było, aby tu, gdzie żył i tworzył,

Radomiu

skiej katedrze. Ze względu na charakter swojego pobytu w rodzinnym
mieście, sławny piosenkarz odmówił
wszelkich wypowiedzi dla prasy T. P. S.

małej scenie - w amfrteatrze, jak
i na dużej - na stadionie. Nie zabraknie ubiegłorocznych laureatów i gWIazd. W tym roku będą to
m.in. zespoły "Dżem", "Kulr,
"Elektryczne Gitary", "Golden
Life", "Kobranocka" , .. Kat",
"Wilki".
Organizatorzy festiwalu powrócili do formuły bloków muzycznych
- pierwszy wypełni "Noc pióropuszy" czyli mU7)'ka punkowa,
drugi - " Noc w hucie" czyli muzyka metalowa, a trzeci - z 8 na
9 sierpnIa - .. Noc Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" ,
która jest częścią charytatywnej
akcji na rzecz dzieci z wrodzonymi
wadami serca.
Tegoroczny festiwal będzie relacjonować telewizja. Planowana
jest bezpośrednia transmisja z sobotniego koncertu finałowego, ale
ze względu na relacje 1. olimpiady
nie wiadomo jeszcze, o której się
rozpocznie.
(masz)

"

"s

niała - ma co prawda dopiero 72
lata, ale spracowana i przytłoczo
na przeżytymi tragediami.
Każdego dnia ...
Mietek pije. Czasami dużo Bardzo dużo. Czasami tylko parę piw
lub wino. Twierdzi, że musi, bo ina-

Do wygrania
konkursi "cha" i Centrvm MX
wiele atrakcyjnych nagród, a wśród nich:
FIAT 126P, TELEWlZO

KO O OWY, MAG ETOWlD

Wrócił do firmy. W zakładzie
jeszcze go pamIętali, może dlatego tak się cieszył i przykładał do
pracy. Był oszczędny i większość
zarobionyCh pieniędzy wpłacał na
książeczki, a gdy jeden z naszych
przywódców rzucił hasło o .maluchu' dla każdego robotnika, zacząło tym myśleć. Myśleć i odkła
dać na marzenie .tysięcy", wtedy
jeszcze rzeczywiście za tysIące.
Czas płyną/o Miecio stwIerdzi I,
że' mając 28 lat mUSI pomyśleć
o żonie. Szukał i znalazł. Tuż obok
SIebIe. Parę stanowisk dalej przy
obrabiarce UWIjała się

Basia
Nie była to może typowa miłość
od pierwszego wejrzenia Z czasem jednak bardzo SIę zżyli, po ochalL By/Q im razem dobrze Rozpoczęli planowanIe - ślub rru szarue, dzieci. Było pi knle PIE; nie
I w paniale Tylko wtedy ręka. która klerowa!a )ego losem zawahala
i M;ec o
adł w tarapaty
kryto
za ładZie
Kradzież
MIetek nIe brai w nlęJ udZIału
B loby to z Je
strony glu tą.
Zg ną/ przeClez Inl I narzędZIa,
za które od oWladał. Nlemn ej on
wlaśnie zostal posądzony o zabór

państwowego mienia. Prokurator,
który prowadził postępowanie nie
miał wątpliwoŚCI , że Miecio jest
mewinny. KIerownictwo zakładu
wyrzuciło go na bruk, dokładając
.wilCz:.J bilet". Miał zapaprane papiery. Baśka też me wierzyła narzeczonemu. Była pewna, że
ukradł. Z tej pewności wyniosła
niechęć do związku. Zerwała.
Załamał się
Zaczął pić. Dawać w szyję, bo
to najlepsze lekarstwo na sercowe
rany. Leczenie chłonęło całe
oszczędności. Ból pozostawał
Pozostał też nałóg. Pije JUŻ
przeszło dwudZIesty rok. Nie pracował wIęcej na państwowym . .
Czasami dorywczo na prywatnel
budowie. Pomagał w gospodarstwie, a po tragIcznej smierOl brata
wszystko prze ąI na siebie. Początko o w niedoli MiecIa jedyną
ostoją była

czej to go .coś· trafia. Wie, że się
kończy, ale nie potrafi Już zerwać
z gorzałą Tylko matki mu żal, ale
myśli. że jeszcze trochę pociągną
razem.
DARIUSZ OETKA

zapra za po

• PAPIEROSY kra· owe i zagraniczne
• TYTONIE DO FAJEK
(również ZŁOTA

i CZARNA AMPHORA)

• FAJKI • ZAPALNICZKI • ZAP~A&.L&lt.ałl

POPULAR E II

at.· 1950

Przedsiębiorstwo GOVI sp z 0.0.
Hurtownia leków weterynaryjnych
Broń.

SKLEP TOP GUN
Pirotechnika. Akcesoria w Skarżys

Matka

ZAPRASZAJĄ

llum
prała. karmił
sila. Po prostu byla z r.lm . N
ta moZG daru prze onywani
no Jes p ne MIetek p J
kradnie. On uwaza to za s
ces. I ta mewą p I le lest
Teraz leclo musi du o czasu
poswlęcać rodziCIelce. Znledołęz·
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oraz imprezy towarzyszące
w dn'u 5. 1.1992 r. od godz. 19.00
na camping BER...~~ KA
(Do'azd autobuse") ńr

26 od dw rea PKP)

276,192
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Wybór Hanny Suchockiej na premiera był szeroko komentowany prze~ społeczeń
stwo i przez środki masowego przekazu. Jedni po nowym rządzie wiele sobie obiecywali, inni przewidywali szybki jego upadek. Sama pani premier stwierdziła, że czuje się, jak na łódce, którą wszyscy próbują przewrócić.
W środę po raz pierwszy Hanna Suchocka została przyjęta przez Lecha
Wałęsę . Z informacji, które po spotkaniu przekazała prasie wynikało, że prezydent podejmie wspólne z rządem
działania mające na celu doprowadzenie do normalności , do przezwycięże
nia fali niepokojów społecznych , strajków. Komunikat wydany po spotkaniu
przez Belweder zarzuca środkom przekazu nierzetelność w informowaniu
o strajkach. Falę strajkową porównuje
się z Sierpniem 1980, zapominając, że
wtedy chodziło o możliwości rozwoju
demokracji , teraz Ifc!tomiast o ich realizację . Czy spotkania i wspólne stanowisko szefa państwa i rządu moina uznać za sukces? Czy zapoczątkuje ono
stałą współpracę premiera z prezydentem i przyczyni się do polepszenia sytuacji w kraju?
Co sądzą o tym nasi czytelnicy?
JÓZEF GARBOWSKI - przewodniczący KZ .Solidarność" Zakładu Telekomunikacji: - Uważam, że tylko
dialog i poszukiwanie wspÓlnych dróg
może doprowadzić do tego, żeby
wreszcie było normalnie. Dobrze, że to
spotkanie się odbyłO. Powinien to być
początek wspólnej drogi wyprowadzenia Polski z kryzysu. Strajki są wielką
pomyłką, Te w 1980 r. miały sens, bo
tylko w ten sposób można było osiąg
nąć zamierzony cel- demokrację. D ziś
są inne sposoby łagodzenia napięć
społecznych : przede wszystkim dialog
i kompromis. Wymuszanie czegOkolwiek drogą strajku jest bezzasadne.
TADEUSZ NOWACKI - dyrektor
kieleckiego oddziału BGŻ: - Samo

spotkanie było przeurocze. Jednak po
co w ogóle się odbyło? Nawiązanie
współpracy między premierem i prezydentem nie jest niczym szczególnymto wymóg ustawowy. Spotkań mamy
już dość , sukcesów też. Teraz dążymy
do normalności , a o sukcesach zapomnijmy raz na zawsze.
ANDRZEJ MARZEC - dyrektor kiele~kiego oddziału Totalizatora Sportowego: - Nie oglądałem spotkania
prezydenta z panią premier. Nie przeglądałem jeszcze gazet, więc zupeinie
nie orientuję się , co się wydarzyłO.
Przez cały dzień byłem w podróży.
Wieczorem wolałem obejrzeć olimpiadę i cieszyć się sukcesem polskiej piłki.
(jok)
EWA SOLD - wiceprezes Centrum
Wystawowo-Handlowego w Radomiu, członek zarządu Radomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, właści
cielka sklepu i hurtowni " Alfa I Omega": - Często słyszę o porównywaniu
strajków sierpniowych br. ze strajkami
z sierpnia 1980 r. Uważam to za nieporozumienie. W 1980 r. żądania robotników dotyczyły przede wszystkim
spraw politycznych, terazdotycząkwe
stii placowych. Obecna władza odchodząc od monopolu państwa w dziedzinie ekonomii posunęła się zbyt daleko.
Państwo powinno stymulować niektóre dziedziny gospodarcze. Istnieje teraz
potrzeba pewnej interwencji w wolny
rynek. PIP-H zgłaszała do ministerstwa pewną paradoksalną sytuację .
Otóż , Polska sprzedaje do Włoch cielaki, w związku z czym w kraju brakuje
skóry potrzebnej do produkcji obuwia.

E interwencviny

dowane przez doprowadzenie
z zewnątrz podwyższonego napięcia , np. wyładowanie atmosferyczne lub przepięcie w sieci
zasilającej .. ." Orientuję się nieco w elektryczności i wiem, że
nic takiego nie nastąpiło w moim
bloku przy ul. Warszawskiej 109
w Kielcach, 26 maja tego roku.
W żadnym mieszkaniu nie spaliły się telewizory ani inne urzą
dzenia elektryczne, u mnie też
nie, choć w tym mor:nencie był
włączony telewizor. Zaden piorun nie strzelił w nasz blok. Napisałem odwołanie do .Univexu"
w Krakowie, ul. Wrocławska
37a, ale odpowiedzi nie dostałem choć mija miesiąc.

~g'45898
od godz. 11 do 15
Piorun
w magnetowidzie
Magnetowid za 3.790 tys. zł
w maju w sklepie przy
ul. Sienkiewicza, którego już
chyba nie ma, firmy krakowskiej
. Univex". Po dwóch tygodniach,
przy wtączaniu do kontaktu, coś
w magnetowidzie trzasnęło i zepsuł się na dobre: Tego samego
dnia zaniosłem go do sklepu, bo
był przecież na gwarancji. Po jakimś czasie otrzymałem odpowied ź z krakowskiej centrali
"Univexu", podpisaną przez zastępcę dyrektora Feliksa Pappa.
Wynika z niej, że naprawa w ramach gwarancji mi się nie należy, że muszę za naprawę zapła
cić 2.500 tys. Najdziwniejsza wydaje mi się argumentacja tej
decyzji, Qo .Univex" twierdzi , że
uszkodzenie ...•zostało spowokupiłem

Mam wolny czas, telefon, samochód osobowy. Oczekuję
propozycji. Kielce, 66-05-63.
4429-g
Sprzedam maszynę do szycia
•łucznik". Kielce, 530-62.
445Q-g

Na Stoku 51 w Kielcach jest
od wielu lat parking , ale choć stoi
tu pięć lamp, panują egipskie
ciemności. Na naszą interwencję administracja osiedla coś
tam usiłowała naprawić, bez
skutku jednak. Mieliśmy już tu
parę kradzieży samochodów,
włamań do nich, ostatnio zaś
ukradziono samochód inwalidce. Napiszcie, prosimy.
(gi)

Praca - NETWORK MARKETING. Kielce, 32-49-30.
4416-g
Z powodu wyjazdu pilnie
sprzedam dom z działką Daleszyce, Sienkiewicza 38A .
4427-9

Zamienię mieszkanie M-2
w Skarżysku (z dopłatą) na wię
ksze. Skarżysko, tel. 538-928

Sprzedam.126p" (1983).
442&;l

(po 16)..
Sprzedam suknię ślubną
Kielce, 22-873.
4423-g
Kupię przedpłatę . Kielce, 22873.
4423-g

miesiące i wspólnika z gotówką
do prowadzenia zakładu . Oferty
4424 Biuro Ogłoszeń "Echo

Cyklinowanie, lakierowanie szybko. Skarżysko , 531--047 .
275/92
Kupię przedpłatę. Kielce, 32

36-94.
4421-9
Superhurt, hurt i detal. Spodnie koszule, gamitury oraz
od~ież syryjską: damską, dziecięcą po superkonkurencyjnych
cenach oferuje: .Sham-Co·
Kielce, Targowa 18/312, III p.,
tel. 321-362, fax. 321-375, tlx.
61-23-70, dom. 31-24--84.
442~ 'J

Tapetowanie mechan!czne
(technika francuska). Kielce,
61-67-91.
4419-g
Sprzedam .fiata uno 45S"
(1989). Kielce, 557-75 (17-19).
4422-9
Sprzedam pawilon 32 m kw.
przy dworcu, 400 mln. Skarżys
ko-Kam., tel. 512-443. 271/92

Sprowadza się więc ją z. .. WIoch.
Często po prostu importuje się gotowe
obuwie. Rynek, który nie jest chroniony, coraz bardziej słabnie . Biznesmeni
mają mniejsze zyski, pracownicy mniej
zarabiają albo wręcz tracązatrudnienie .
Stąd bierze się obecny kryzys.
KONRAD DYJAS - prezes przedsiębiorstwa produkcji obuwia roboczego "Sedyko" : - Cieszę , że na
szczytach władzy zaczęto wreszcie rozmawiać o przyszłości kraju . Obecne
strajki są chyba takim otrzetwieniem
dla rządzących. Jest sytuacjątragiczną,
że musiało dojść do protestów robotniczych. Jednak strajki nie sąrozwiąza
niem. Istnieje teraz konieczność uregu-

Potrzebuję 30.000.000 na trzy

Szukamy Miss Lata '92
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Miss Lata '92. Liczymy na duży udział kandydatek do miana
najpiękniejszej dziewczyny tego
sezonu. Wszak żabawa zapowiada się pysznie - będą mło
dzieżowe zespoły muzyczne,
zwyciężczynie
eliminacji
a
w Sielpi mają zagwarantowany
udział w finale konkursu , który
odbędzie się 19 września w Kielcach.
Dodajmy, że 16 sierpnia kolejne eliminacje konkursu odbędą
się nad zalewem na Lubiance,
w Starachowicach.
Kilka dni temu udało nam się
lata '90 - Beatą
ze Skarżyska .
Przypomnijmy, że Beata była
uczestniczką ogólnopolskiego finału Miss Polski '89 w Sopocie.
Beata nic nie straciła ze swej
urody, a może nawet stała się
jeszcze bardziej interes ująca .
Znak to, że ... małżeństwo jej
shlży. Miss Lata '90 wyszła bowiem niedawno za mąż. Szczę
śliwym wybrańcem okazał się

ten, który... namówił ją do
uczestnictwa w naszej imprezie.
- Obydwa konkursy były dla
mnie olbrzymim przeżyciem powiedziała reporterowi .Echa"

Kielecka oczyszczalnia
za... duńskie pieniąche
Dzięki staraniom wojewody
kieleckiego, dr Józefa Płoskon
ki oraz prezydenta m. Kielc, Roberta Rzepki, rząd duński przyznał dla województwa kieleckiego
środki
finansowe,
z przeznaczeniem na modemizację
oczyszczalni ścieków
w Sitkówce. W Kielcach przebywa obecnie Karol Marcinkowski, przedstawiciel firmy ABRAHAMSEN NIELSEN z Am-us
w Danii. Firma ta w ramach
współpracy
hrabstwa Arhus
z województwem kieleckim
opracowuje założenia techniczne i ekonomiczne oraz projekt
techniczny modernizacji oczyszczalni ścieków w Sitkówce.
Podczas wczorajszego spotkania wojewody kieleckiego
z Karolem Marcinkowskim omówiono zakres i harmonogram
prac związanych z realizacją
projektu, a także kierunki działań zmierzających do poprawy
zaopatrzenia Kielc w wodę.

- Kielce
ul. Buczka 38
ul. Żeromskiego 17

O4IHE

Jan Gurda celebrował będz ie
mszę św. , po niej wręczone zostaną odznaczenia . Uczestnikom
Marszu Szlakiem Kadrówki", odbędzie się apel poległych , salwa
honorowa i odczytanie ostatniego rozkazu komendanta .Kadrówki".
Organizatorzy uroczystości
zapraszają mieszkańców Kielc
do udziału w tym wydarzeniu.

(J.)

Imć

Sienkiewicz
na zagrodzie

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Dziś pan Jerzy z żoną - Jadwigą prowadzą tu 28 ha gospodarstwo rolne - oprócz upraw

cych się z rewindykacją mienia,
przejętego w minionym okresie
na własnoŚĆ państwa, w tym
również na cele reformy rolnej,
zbożowych, posiadają niewielką
pan (pani) wniosek nie może być
hodowlę kóz. Są najprawdziwuwzględniony. Czynnikiem ograszymi rolnikami. Mają czwórkę
niczającym postępowanie redzieci. Czym ich pociechy zajmą
windykacyjne jest brak środków
się w przyszłości, trudno przewifinansowych (... ) Projekt ustawy
dzieć, bo najstarszy syn ma doo reprywatyzacji został przygopiero 12 lat. Jednak, gdyby udało • towany przez ministra przekształceń własnościowych, jej
się im uzyskać dawne rodowe
włości, byliby spokojniejsi o ich
przepisy po uchwaleniu przez
losy w niepewnych czasach.
Sejm, stanowić będą podstawę
Tymczasem w Wydziale Gosdo ponownego rozpatrzenia
podarki Przestrzennej Urzędu
sprawy".
Wojewódzkiego w Kielcach poW trybie szybszym zwracane
dań o podobnej treści, jak złożo
sąjedynie nieruchomości, które
ne przez pana Sienkiewicza, jest
zostały odebrane właścicielom
ponad 100. Ich autorzy otrzymuprzez państwo z naruszeniem
prawa. A więc na przykład, gdy
ją z Ministerstwa Przekształceń
Własnościowych odpowiedź tej
zagarnięto majątek mniejszy niż
samej treści: •... Wobec braku
50 ha ...
unormowań prawnych, wiążąBEATA MŁOTKOWSKA

Do wygrania w konkursie "Echa" i CenInIm MX

wiele atrakcyinych nagród, a

wśród

nich:

FIAT 126P, TELEWIZOR KOLOROWY, MAGNETOWID

Jak

-wygrać?

1. Od 24 lipca do 4 września
.Echo Dnia" zamieszcza w każ
dym numerze kupony konkursowe, zawierające elementy ukła
danki. Niektóre z nich pojawiają
się raz, inne kilkakrotnie. Kupony należy wyciąć i zachować.
15 kuponów ułożonych z zamieszczonym wzorem da roz-

2. W okresie trwania konkursu należy dokonać w centrum
wMX" (Kielce, uLZagnańska 119)
zakupów za kwotę minimum 200
tys. zł. Paragon trzeba zac ho-

wiązanie.

awniej:

was.
3. 5 września, w sobotę, odbędzie się losowanie, na które
przyniesiemy czystą kopertę ,

- gotową układankę naklejoną na kartkę;
- paragon kasowy z wpisanym na nim imieniem, nazwiskiem i adresem.
Losowanie połączone bę
dzie z festynem.
O dokładnym czasie i miejscu
losowania nagród poinformujemy wszystkich na łamach naszej
gazety
Liczba gotowych układanek
i paragonów kasowych na kwotę
200 tys. zł, zgromadzonych
przez tę samą osobę jest nieograniczona. Szansa na wygranie .malucha" wzrasta więc wraz
z ich liczbą

• Oddział Św. PITK w Ostrowcu Św. proponuje 12. bm.
wycieczkę pieszą na trasie:
Wąchock Rataje - Polana
Langiewicza - Wykus - Starachowice. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 7.20. Natomiast
14 bm. wycieczka na trasie:
Wałsnów - Szczytniak - Góra
Jeleniowska - Kobyla Góra Nowa Słupia. Zbiórka o godz.
7.30.
(kr)

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Przedstawicielstwo w Skarżysku-Kamiennej

Informuje interesantów
że z dniem 1.VIII .1 992 r. przeniesiona została siedziba biura z dotychczasowej przy ulicy Sikorskiego 20 na ulicę Górniczą 2 (bu-

dynek Kombinatu Budowlanego), tel. 537-783.

279/92

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Filia Kielce
ul. Zakładowa l
tel. 66-09-12
tlx 612232 wpbw pl.

Rzepa ścierniskowa,
sznurek
do snopowiązałek,
balony do wina.

ACM
AGROCENTRUM

Beata Ostrowska-Lisowska. Jednak ten wasz - Miss Lata wspominam z większą sympatią To była przednia przygoda,
bez obciążeń psychicznych, imprezę traktowałam na zupełnym
luzie. I taką postawę zalecam
wszystkim kandydatkom w tegorocznym konkursie. Nie ma
sensu się tremować i denerwować . Przecież wybory miss, to
świetna zabawa ...
Dodajmy, że drugą połowę tegorocznego sezonu Beata ma
zamiar spędzić we Włoszech.
Z mężem, ma się rozumieć ...
(kos.)

Na szlaku
I Kadrowei

spotkać Miss
Ostrowską

Dnia".
4424-9
Sprzedam .skodę 130" (85).
4425-g
Kielce, 31-82--09.
Kupię przedpłatę · Kielce, 3182--09.
4425-g
Kolonia - obóz w CzechoSłowacji z wycieczką do Wiednia
15-29.VIII.,
cena:
1.960.000 zł.• Mc Dumar" Kielce, ul. Słowackiego 1, tel. 48501 .
05/1-1 E

lowania stosunków pracodawcy i pracownika, bo w tej dziedzinie dochodzi
do wielu nieporozumień . Nastanie demokracji zwiększyło wolność działania ,
ale nie pomoglo gospodarce. Przedsię
biorcy traktują czas obecny jako okres
przejściowy. Działamy, ponieważ wierzymy, że będzie lepiej.
JERZY MACHAJSKI- prezes firmy
handlowej "Grafix": - Rząd i prezydent powinni zdać sobie sprawę , że sytuacja w kraju jest bardzo niezdrowa.
RObotnicy strajkUją, bo nie mają innego wyjścia . Jestem przeCiwny tym
strajkom, ale rozumiem motywy protestująCYCh w ten sposób ludzi. Wielu
firmom brak zdolności do prawidłowe
go funkcjonowania. Działają one
w pewnych układach, które są chore.
System demokraCji i wolności gospodarczej sprzyja tylko przedsiębiors
twom potrafiącym funkcjonować poza
tymi układami.
Notował: T.P.S.

W sobotę, godzina 17, w Sielpi

Ciemność

na parkingu

sierpnia br. do Kielc
dotrą
uczestnicy
XXVII Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej.
Z tej okazji odbędzie się kilka
okolicznościowych
imprez,
o których warto wiedzieć. I tak:
o godz. 13 przewidziano powitanie .Kadrówki" na rogu ulic Krakowskiej i Gagarina. Następnie
- po przemówieniu prezydenta
Kielc - nastąpi przemarsz na
Cmentarz Wojsk Polskich, gdzie
złożone zostaną kwiaty pod
pomnikiem w kwaterze legionowej. Po tej uroczystości uczestnicy marszu przejdą przed pomnik Czynu Legionowego na pl.
Marszałka Piłsudskiego , gdzie
przewidziano m.in. wystąpienie
wojewody kieleckiego i złożenie
kwiatów. O godz. 15 ksiądz bp

porozumienie 12

..

ZJllP1{l1'iJ'JI/J

SPECJALISTę

·· DO SPRAW HANDLOWYCH
·: ze
znajomością branży spożywczej.

:

323-k

...........................................................
http://sbc.wbp.kielce.pl

po raz pierwszy w Radomiu.

Niedźwiedzie
Małpy

i strusiel
i kozy!

Wybitni artyści z cyrkowej rodziny świata
11-12.VIII.92 r. ul. Chrobrego
przy os. XV-lecia
godz. 18
Bilety: "Orbis", sklep nJuvenłuru" przy ul.
Focha.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
»Lekarz był wspaniały, doskonale
wszystko znieczulił i kiedy zawieziono
mnie na salę byłam jeszcze pełna optymizmu - mówi Barbara. - Zaczęło się
w nocy. Obolała nie mogłam doprosić
się o basen. One chyba wszystkie spały
- to był tzw. nocny dyżur. Rano salowa
przyszła mnie umyć. Byłam przekonana,
że mam się wypróżnić. Za tę pomyłkę tak
mi się dostało, że byłam bliska płaczu.
I jeszcze pamiętam jak krzyczały kiedy
chciałam wyjrzeć przez okno i porozmawiać z mężem - jedyną bliską osobą,
która była tak bardzo nieosiągalna" .
Ewa z kolei pamięta salę wietrzoną
w listopadzie, tak jakby to byt upalny
lipiec. I jeszcze to, że zdopingowana
krzykliwymi pOłeceniami pragnęła jak
najszybciej wstać z łóżka. Nikt nie
chciał zrozumieć, że czuje się słaba.
W progu sali zemdlała.
Ponoć kobiety mają szczególny dar
zapominania o wszystkim, co wiąże się
z porodem. To warunek niezbędny,
żeby kiedyś powrócić do szpitala położniczego. 26-łetnia Elżbieta, matka
5-letniego syna twierdzi, że nigdy tego
nie zapomni, choć na pozór nie przeży
ła niczego drastycznego.
Pierwszy szok - pani Marysia z tę
pą żyletką do golenia, w zużytych jednorazowych rękawiczkach , robiąca lodowatą lewatywę . W sali porodowej

Ciemne sprawki
Nazwisko

Bolesława

M.
w czasie setek
dochodzeń
prowadzonych
przez śląską policję, a wcześ
niej przez milicję. Począwszy
od wczesnych lat sześćdzie
siątych, M. kilka razy zeznawał
jako świadek w sprawach
o kradzieże i paserstwo, kilka
razy postawiono mu konkretne zarzuty, nigdy jednak niczego niezgodnego z prawem
nie udowodniono.
Policja wiedziała tylko, że
w półświatku pana Bolka nazywano "Skrybą" : podobno dlatego, że przebieg każdej tran sakcji
szczegółowo zap isywał jak
zeznawali zatrzymani - w kajeciku.
Do 1988 roku wówczas 46letni Bolesław M. nigdy nie praprzewijało się

nie byto jeszcze tak źle. Młody lekarz
sympatycznym dodwcipkowamem
chciał zatuszować szycie na żywca ze
szczątkowym znieczuleniem, którego
właściwie mógł oszczędzić po to, aby
następnej pacjentce zapewnić większy
komfort I jeszcze kochana pani Helena (to imię nie zostało zmienione), na
której wspierał się cały ciężar rodzenia.
Ona była rzeczywiście przejęta , choć
miała przed sobą kolejną nieznajorną
kobietę . Tyle razy upewniała się, czy
czuję się dobrze, reagowała na każdą
prośbę o basen, o herbatę. Odwiedziła
mnie nawet z samego rana na sali. Nie
miałam sumienia jej martwić i mówić
jak bardzo mi źle. Czar prysnął, kiedy
szalona pani Marysia uderzając łóż
kiem na kółkach o wszystkie możliwe
ściany przewiozła mnie z sali porOdowej do pomieszczenia, w którym wraz
z czterema innymi mamami miałam
spędzić trzy okropne dni.
Dwie godziny po porodzie musiałam
przejść samodzielnie z jednego łóżka
na drugie, a kiedy poprosiłam o basen
pani Marysia zniknęła jak kamfora i tyle
ją widziałam. Pęcherz wytrzymał, ale
nerwy powoli puszczały.
Rano obchód - z płaczem mówię
o tym, że nie można się doprosić o ligninę . Lekarz obiecuje poprawę , ale za·
raz po jego wyjściu kasztanowa pielę
gniarka dopada mnie z krzykiem:. "Co

cował. Żył z handlu walutami,
złotem, pożyczał pieniądze na
procent, prawdopodobnie poś
redniczył w nie zawsze legalnym handlu dziełami sztuki.
Wiosną 1988 roku stał s ię właś
Cicielem niewielkiego kiosku
z artykułami spożywczymi.
12 kwietnia 1992 roku do trzypokojowego mieszkania zajmowanego przez M. sąSiedzi wezwali ambulans pogotowia ratunkowego - właściciel mieszkania
zasłabł. Po przybyciu lekarz
stwierdził niezbyt rozległy zawat
serca. Pacjent na sygnale pojechał do szpitala.
Trzeba byto trafu, żeby tego
samego dnia wieczorem w bloku, gdzie na drugim piętrze
mieszkał . Skryba", nastąpiła
awaria instalacji gazowej. 00-

Jak zrobić
dóbre wrażenie wpracy?
Szósta rano to pora zbyt
miast zbyt wczesna na dojenie
uczonych. Jest tak wcześnie,
że nie wiem, jak przywitać się
z państwem. Jednym więc,
którzy właśnie wstali, mówię
niniejszym .. dzień dobry",
drugim zaś, którzy s'ę jeszcze
nie połozyli , mówię " dobranoc" i przechodzę do rzeczy.
Proszę państwa! NajwaLnIejszym zadaniem człowieka po
zwleczeniu się z tapczanu Jest
zrobienie dobrego wrażenia
w pracy. Jak nas bOWiem widzą
tak nas, dranie, wynagradzają.
Nie ma co narzekac '1a kiepskie
zarobki: popatrzmy w lustro
i zrozumiemy motywacje płatni
cze naszego z .... ierzchnictwa.
Pierwsza rzecz lśniące
spojrzenie. Patrzymy szefOWI
w oczy bystro i prosto w twarz,
z oddaniem. Do firmy wkraczamy krokiem energicznym i dziarskim, choć nie należy tu przesadzać i posuwać Się do kroku defiladowego, czy - to ostrzeżenie
dla zwolenników joggingu - skipu, tj . truchtu z bardzo wysokim
unoszeniem kolan. Całym swym
jestestwem winniśmy wyrażać
przemożną chęć działania, zapał do pracy I całkowite oddanie '
fizyczno-duchowe macierzystej
firmie.
Ważna rzecz - ubiórl Nie staramy się w żadnym przypadku
odziewać ekstrawagancko. Ot,
skromny gamltur z krepy czy w przypadku dam - długa jedwabna suknia z marszczonym
karczkiem I w kontrafałdy. Nie
odkreślamy speCjalnie swego
zamiłowania do higieny poprzez
nach Ine zakładanie do czerni
brałych skarpetek (n by że dZIaj dla odmiany .lało~hśmy
czyste .•. ), ale tez I relygnuJemy
z delikatnego ugerowanta S't ao - l powodu marnego opłacan n
pr ez

szczęśliwym mężem .

Zero kontaktów z mężczyznami są niesterylni. Mają prawo jedynie podać uśmiechniętej w tym jednym przypadku salowej drobiazgi dla żony i korespondencję . Myślę, że tego eleganckiego sterylnego tym bardziej by nie
wpuszczono. Dlaczego? Ot kobiety!
Trzeci dzień , 8 rano - mam wyjŚĆ
w południe . Chcą, żebym 4 godZiny

Skry

Życie codzienne

późna na dojenie krów, nato-

pani tu wygaduje!" Na szczęście druga,
w okularach przynOSI, co potrzebne.
Cały zapas podkładów dostaje pacjentka z łóżka pod drzwiami od .kupionej"
salowej. Zawzięłam się - zawartość
mojego portfela będzie podziękowa
niem, a nie uniżoną prośbą i na bezczelne pytanie: "Po co pani taki ładny
termos?" odpowiadam dobitnie "żeby
mieć świeżą herbatę ". O tak, herbata
jest bardzo potrzebna, żeby popić niedogotowane mączne wypociny kucharek dla mających się dobrze odżywiać
karmiących matek.
I jeszcze te koszule do pępka, uwła
czające wszelkiej godności kobiecej,
spod których dyndają ogony z ligniny,
bo swojej bielizny mieć nie moina. Ponoć to niehigieniczne. I tak założę
majtki po kryjomu i zrobię makijaż na złość wszystkim rozdartym babom,
którym nagle przeszkadza to, że
w upalny letni dzień wyjrzałam przez
okno, żeby porozmawiać z moim

ubóstwa, nie zakładając skarpetek w ogóle

Ot, coś spokojnego - czerwone,

żółte

albo zielone onucki wyłaniające Się z buta, będą w sam
raz. I dlatego właśnie nie zakła
damy do garnituru gumofilców1
Zeby było Widać onucki I
MAREK KASZ

CI

MAŁGORZATA

PAWELEC

Turystyka bez deYliz
Najbardziej charakterystycznym punktem widokowym Szafuzy jest
zamek Munot położony niedaleko słynnych nadreńskich wodospadów. Ten średniowieczny zabytek jakby koronujący miasto jest już
tylko wspomnieniem jego feudalnej przeszłości.

,

S~iat

symboli

•

I

taiemnic

maju 1991 roku w Warszawie otworzono lożę wolnomupierwszą od 53 lat na
ziemiach polskich. W uroczystości wziął udział Wielki
Mistrz Wielkiego Wschodu Francji Jean - Robert Raqache.

W

larską "WolnoŚĆ Przywrócona" -

Geneza.
Początków wolnomularstwa
należy szukać w odległym śred
niowieczu, wśród ... budowni-

czych. Oni to, podobnie jak inne
grupy zawodowe, posiadali
własne cechy, wyróżniające s ię
zwartą strukturą i dużą dozą tajemniczości. Związane to było
z obawą przed przedostaniem
się tajemnic zawodowych do

chii wiązało się ze zdaniem specjalnego egzaminu oraz przejś
ciem odpowiedniej próby.
Pozostały różne systemy,
czyli ryty kolejności i ilości wtajemniczeń. W porządku francuskim
jest
ich
siedem ,
w szkockim (najbardziej popularnym) 33, a w niektórych obrządkach wolnomularskich mistycznych , można naliczyć ich
aż 97.

W II połowie tego wieku narozkwit organizacji wolnomularskich na nowych ziemiach.
Dość wspomnieć , że masonami
byli m.in. : król Stanisław August
Poniatowski , Ignacy Potocki jeden z twórców .Konstytucji 3
Maja". W 1820 r. namiestnik
Królestwa Kongresowego, gen.
Zajączek wydał dekret zabrania-

stąpił

jący działalność lożom masoń
skim. Odrodzenie ruchu nastąpi
ło dopiero w 1910 r. w Warszawie, gdzie też w 1920 r. powstała
Wielka Loża Narodowa Polski.
Należeli do niej m.in. Gabriel Na-

rutowicz, Edward Rydz-Śmigły

zorca wezwał pogotowie gazowe. Po usunięciu uszkodzenia
należało sprawdzić szczelność

instalacji w kilku mieszkaniach,
m.in . zajmowanym przez przebywającego w szpitalu M. KomiSYJnie zapasowym kluczem dozorcy otworzono lokal.
Podczas rutynowego przeglą
du piecyków gazowych, w ła
zience monterzy znaleźli foliowy
worek pełen ban knotów (dolary
I marki) oraz kilkanaście grubych zapisanych brulionów. Na
miejsce przybyła policja.
W
czasie
przeszukania
mieszkania . Skryby" policjanci
znaleźli niemal pół miliona dolarów, kilkaset tysięcy marek i ponad 10 kilogramów złota . Ale
najcennIejszym znaleZiskiem
było 17 zeszytów zapełnionych
notatkami dotyczącym i interesów, które w ciągu prawie 30 lat
prowadził M. Specjaliści orzekli,
że bruliony "Skryby" to skrupulatna i szczegółowa dokumentacja księgowa, na podstawie której można wyjaśnić wiele nie rozwikłanych dotąd przestępstw .
Bolesław M. był tak dokładny, że
zapisywał np. numery fabryczne

100 odkurzaczy ukradzionych
w jednym z krakowskich sklepów w 1966 roku l
Przede wszystkim jednak na
pOdstawie zapisków ,Skryby"
policja Zidentyfikowała złodziei
i paserów, którym przez lata nie
można byto udowodnić popeł
nienia przestępstw. Wielu z nich
już nie żYJe bądź nie kwalifikuje
się do zatrzymania, z powodu
przedawnienia. Wielu jednak
trafi za kratki.

Na .wstępie przypomnienie, iż szczegółowe i bieżące notowania cen samochodów z giełd kieleckiej i radomskiej p ublikujemy
od ubiegłego tygodnia w poniedziałkowych numerach ,.Echa".
Dziś potencjalny klient autotargowiska otrzymuje spis ofert
w trzech grupach cenowych.
Pierwsza grupa - samochody o wartości w granicach 40
milionów złotych (K-Kielce, ARadom, d-<liesel, b-benzynrak).

spędziła obolała na krześle w korytarzu , bo łóżko będzie potrzebne. Proponuję, żeby wypisać mnie wcześniej , bo
na krześle nie wytrzymam, ale o tym
nie ma mowy. Płaczę - dają mi rozkła
dane łóżko i twierdzą, że jestem rozpieszczona. Nareszcie do domu Mąż,
rodzina i maluch, któremu pielęgniarka
nie chce nałożyć specjalnych maleń
kich śpioszków, bo w Polsce się tego
nie praktykuje. Staję w drzwiach nareszcie szczęśliwa, kochana, dostrzegana i obiecuję sobie (choć tak
podobno się nie robi), że nigdy tu nie
wrócęl

W tej grupie zmieściły Się
wszystkie "fiaty 126p" do roku
1991, duże 'lfiaty" do r. 1989
i "polonezy" do 1987 r.

Samochód nie tylko na lato - t.pontiac firebird" ,
I"ot. A. Piekarski

.,
osób nie będących członkam i
stowarzyszenia. W owym czasie profesja "budowlańców" była
bardzo wysoko ceniona - przecież wybudowa nie gotyckiego
kościola wymagało nie lada kunsztu i wiedzy! Stąd też budowniczowie zbierali Się w strzezonych
przed
nieproszonymi
miejscach, najczęściej warsztatach budowlanych, które z czasem przyjęły nazwę lóż. Toczyło
się w nich normalne życie towarzyskie, ale odbywały się też
szkolenia, po których członko
wie - "bracia" zdobywali wyższe
stopnie w tajemniczenia zawodowego - od ucznia, poprzez
czeladnika do mistrza. Na porządku dziennym były też dysputy, jak byśmy dziś określil i, na tematy charytatywne: komu z bliskich trzeba pomóc i w jaki
sposób.
Aby uchronić się przed
.ucieczką" informacji o podstawach zawodu i dZiałalnOŚCI lóż,
ich członkowie wytworzyli swoisty język symboli - znaki i gesty,
ubiór i przedmioty, wszystko to
pozwalał\>

i

zachować

wiedzę

IntegraCję środowiska .

Równiei wielostopniowa organizaCJa utrudniała nIepowoła
nym zaznajomienie się ze struktu rą I tajemnicami: weJście na
każdy wyższy szczebel w hierar-

ŁADY. 1980 r. (A) - 12 mln
zł, 1981 r. (A) - 15 do 16 mln,

1982r. (K)- 22 do 23 mln, 1983
r. (A) - 25 do 27 mln, 1985 r. (A)
- 31 mln, 1986 r. (K) - 36 do 38
mln .
FIATY: "ritmo" 1983 r. (K),
d - 33 do 36 mln, 1984 r. (K)36 mln, "regata": 1984 r. (K) 40 mln.
OPLE: "kadett" 1980 r. (A)25 mln, 1982 r. (K) - 38 mln I (R)
- 30 mln, " berlina": 1980 r. (K)
- 27 do 30 mln.
VOLKSWAGENY: "garbus"
1962 r. (I<) - 14 mln, "golf":
1980 r. (A) - 32 mln, 1982 r. (K)
- 30 mln, 1983 r. (I<) - 35 mln,
"passat": 1981 r. (A) - 35 mln.
RENAULT: ,,5" 1981 r. (A) 26 mln, ,,18" 1982 r. (K) - 34
mln, ,,9" 1982 r. (R) - 38 mln,
,,20" 1978 r. (K) - 21,5 mln
AUDI: ,,80" 1980 r. (R) - 31
mln, 1981 r. (K) - 30 mln i (A)40 mln.
II grupa - samochody od 40
do 80 mln zł:
RAT 126p: 1992 r. (1<') - .. 3
do 47 mln, 19~1 r. (K) biS. 40 do
41.4 mln, DUZE FIATY: 1991 r.
(K) - 51 mln 1990 r. (K) - 43
do 47 mln. POLONEZY: 1989 r.
(K) - 47 do 53 mln, 1990 r, \K}

http://sbc.wbp.kielce.pl

Przełom.
Poważna zmiana w sposobie
działa nia lóz wolnomularskich
zaszła w I połowie XVIII w. Dokładni e 24 czerwca 1717 roku
w Londynie nasta,pHo powołanie

przez organizacje miejscowe
Wielkiej Loży. Był to pierwszy
przypadek połączenia się pod
wspólną władzązwierzchnia" samodzielnych dotychczas lóz.
POjawiły się też nowe cele dZiałalności I po poprzednich praktycznych, wyznaczano zadania
najwyższe - etyczne i społecz
n.e.
W 1721 roku na polecenie
Wielkiej Loży, prezbiteriański
pastor, Janes Anderson skodyfikował podstawy ideowe i organizacyjne stowarzyszenia - powstały .Konstytucje wolnomularzy"
tzw.
.Konstytucja
Andersona" . Zrobiła ona zawrotną kańerą międzynarodowa" słu
żąc za wzór, a często będąc
przyjmowaną w całości przez
nowo zakładane organizacje .

U nas.
W

Polsce

znalazło się

wolnomularstwo

w I połOWie XVIIIw.

Pierwsza znana organizaCja nosHa nazwę "Bractwo Czerwone".
Jej centrala znajdowała Się
w Warszawie, a VI Toruniu miała
siedzibę instanCja terenowa Aada Zakonu .

- 52 do 59 mln, 1991 r. (K) - 58
do 61 mln i ok. 10 mln zł droższe
z tego rocznika " caro" 1992 r.
diesel - 105 mln.
ŁADY: "samara" 1992 r. (K)
- 72 do 90 mln, 1991 r. (R) - 65
do 75 mln i (K) - 63 do 89 mln,
1989 r. (K) - 53,8 mln, modele
,,2105" i ,,2107": 1989 r. (R) 55 do 57 mln, 1988 r. (A) - 44
do 55 mln, TAWRIJA: 1992 r.
(R) - 51 mln, 1991 r, (A) - 48
mln.
AUDI ,,80": 1984 r. (K) - 60
mln , 1985 r. (K) - 75 mln i (A)
d- 80 mln.
FIATY: "regata"1984 r. (K)42 mln, 1985 r. (K) d - 47 mln,
1985 r. (K) - 51 mln i (A) - 47
mln, " uno": 1987 r. (K) d - 75
mln i (R) - 70 mln.
FORDY: "sierra" 1986 r. (K)
- 75 mln, 1985 r. (K) - 65 mln,
1984 r. (K) - 60 mln, 1983 r. (K)
- 52 mln I (A) .- 53,S mln,
,orion" 1983 r. (K) - 54 mln,
"fiesta" 1987 r. (R) - 70 mln,
,escort" 1983 r. (K) - 50 mln,
1985 r. (K) - 60 młn.
VOl SWAGENY:
.golf"
1985 r. (K) d - 80 mln, 1986 r.
(K) - 70 mln 1983 r. (R) - 52
mln. santana"1 984 r. (K) - 59
mln, " passat' 1983 r, Rl - 47

I wielu Innych polityków, WOJskowych oraz ludZI nauki i kultury.
Tuż przed II wOjną śWiatową
ponownie zakazano funkcjonowania stowarzyszeń masoń
skich.

Na

obczyźnie

W 1927 r. powst
przy Wielklei Loży Nowy Jork sekcia polskolęzyczna - Loza Kościusz
ko. Działa ona do dZisiaJ. W czasie wOjny powstała w Paryzu
Loza Matka "Kopernik" (działała
w ramach Wielkiej Loży Francji).

Obecnie
Przez ostatnie czterdzieści
parę lat działalność masońska
była w Polsce praktycznie niemożliwa (chociaż Istniały po wOJnie próby reaktywowania organi·
zacji , Jedna nawet zasugerowana przez
Bier Jta). Dopiero
w maJu 19 1 ro u powstała
pierwsza. po 53 t ch przerwy
loża w Warsza ~16
Wolnosc
Przywrocona O worzył Ją Wielki Mistrz WI I ego Wschodu
FranCji Jean R bert Raqache.
Nie Wiadome
lY ona człon
ków I Jes to tOClone jak I c ła
dZla a o
te, r
aCjl, ay o przypuszjem ICą a
t ~aly nasczac le będą p
tępne
bycl 'T18.,onem staje
Się
pe\ nyc kręgac n'odne.
DARIUSZ DETKA

do 57 mln, 1986 r. (K) - 68 mln,
"jetta 1983 r. K) d - 45 mln.
h

III grupa - samochody po80 mln zł:
FIATY: "croma" (K) d 1990 r.
- 159 mln, " panda" 1990 r. (K)
- 81 mln, " tipo" 1992 r. (K) 152 mln, 1989 r. (K) - 94 mln,
1988 r. (A) - 95 mln , "uno":
1991 r. (A) - 98 mln i (K) - 100
mln , 1992 r. (K) - 124 mln.
OPLE: "omega" 1989 r. (R)
- 150 mln, 1990 r. (K) - 170
mln, "vectra" 1992 r. (K) - 242
mln, "kadett" 1985 r. (K) d - 80
do 82 mln, 1988 r. (K) - 106 mln,
1990 r. (K) d-120 mln.
wyżej

VOLKSWAGENY:
" golf"
1991 r. (K) - 160 mln, 1990 r.
(K)- 120mln, 1988r.(K)- 110
mln, 1987 r. (K) - 105 mln,
" passat'" 1992 r. (K) - 220 mln,
1991 r. (K) - 210 mln, 1987 r.
(K) - b .5 mln " jetta" 1987 r.
(K) - 90 mI'; 1986 r K)
9"
mln.
.
- A PIEKARSKI

.

Przed

Zywienie
"a l France"

Rozmowa z Tadeuszem Nalepq
• bluesmanem

Nad Sekwaną martwią się,
giną tradycje francuskiej
kuchni. Boleje Się nad tym, że
smak potraw zastępują ich wyszukane ozdoby Dlatego mstytUCje rządowe postanowiły naslilc szkolenie francuskich kucharzy \II rodzimej sztuce
kulmarnej i preferować wysyła
nie za granicę prawdziwych
znawców swego fachu. Mobilizacja spowodowana jest takze
rozwojem restaUlacji taniego
żywlema - na modlę propagowaną przez Amerykanów. Największym pl zedslęblOrstwem
z "amerykańskiego obszaru"
jest McDonalds. Drugie miejsce
dzierży "Ouick'·. Dwa miliony
franków zapłaci nowo powstająca sieć restauracji szybkiej
obsługi, która odkupi ,.Ouicka"
i "Free Time" Do ,Ouicka" należy 50 prQc. "Casma", które już
pr7ekazało nabywcom swoje
IfIteresy w sieci ,,50gema" (restauraCje przy autostradach)
i w znanej f/flnie "Hippopotamus·
że

- Trasa koncertowa Czerownych Gitar stała
się ogromnym sukcesem artystycznym i finansowym. Wasz powrót do repertuaru Blackout i Breakout na koncercie w Gdańsku również. Czy oznacza to, że młodzież sięga do źró
deł polskiego rocka czy też twoi rówieśnicy
wspominają lata młodości?
- Jest to chyba ogólnoświa
towe zjawisko. Na pewno europejskie. Wszędzie powraca
się do starej, dobrej muzyki.
Wynika to z wielu względów.
Przede wszystkim z tego, że
muzyka sprzed 25 lat była bardziej szczera, naturalna niż
współczesna, bo muzycy mojego pokolenia tworzyli a nie
odtwarzali rocka. Po nas nikt z ma~mi wyjątkami - takjuż
tego nie robił. Myśmy żyli tą
muzyką

Japoński zakaz
JaporiczyCJ zdecydowali Się
kapieliska przed
ludzmi z zagramcy. "Japońskie
przY7wyczćljenia muszą być respeAtowane" - wyjaśm/rządowy
urzędnik, Oskaria on obcokrajOWCO\ll! ZE: \II! łaźniach zjawiają
sle w podkos7Ulkacl } Japoń
Shf.J Uadl',8 nakazuje by poja1~'13C si bt:>z odzieży Jeszcze
nie tak 3\1\.'nO pędzono z europt jsklCh plaz nudy<;taw Może
\11'1
r./Jropo} 1(3 C~'WIIJ aCJa me
VlJzbYlćl Się do konca 1'stydu
przed flag JŚClą'l

- Na początku lat 80 , d aliście się zdomi nować nowej
fali, Furorę robiły kapele rodem z Jarocina. Na sam festiwal przyjeżdżało 20-30
tys. ludzi.
Tadeusz Nalepa z żoną Grażyną

zamknąć swoJe

(wybrał ch)

,

Warsztaty jazzowe

"

",
-----Z I Z

Wszystko zaczęto się w 1971
rokll W środOWisku Jazzmenów
związanych z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym narodziła się
idea zorgarizowania dwutygodniowych zajęć dla młodych muzy-

ł

ków, którzy chcieli poznać podstawowe elementy Jazzu Organizatorom chodziło również o rozbudzenie wrażliWOŚCI i propagowanie tego rodzaju muzyki wśród
młodzieży.

Na miejsce spotkań wybrano
Chodzież w województwie pilskim. Już po dwóch latach impreza nabrała znaczenia w środo
wisku polskich jazzmenów i jazz
fanów. Do Chodzieży .. aczęli
zjeżdżać najlepSI muzycy. Wykła
dali tam m.in .. Tomasz Stańko.
Zbigniew Seifert, Marek Bliziński,
Jan Jarczyk, Bronisław Suchanek, Zbigniew Namysło wski
Gościły także znakomitości świa

10

Amerykanka Deebie Cameron uczyła 3O-osobową grupę
wokalistów emisji głosu i poprawnego swingowania.

rot. W.

Lipińska

towego jazzu. W 1973 t. zajęcia
prowadził Stu Martin (perkusista), a w rok później Don Cherry
I Bernet Rosengren. Kilku byłych
uczestników warsztatów w Chodzieży jest już dziś znanymi muzykami. Ukierunkowali tam swoje
zainteresowania: Jarosław Śmie
tana, Zbigniew Wegehaupt, Witold Szczurek, Krzesimir Dębski.
Od dwóch lat warsztaty z powodów organizacyjnych przeniesione zostały do Puław. pozostawiono nazwę .Chodzież", by utrzymać
znaczenie imprezy znanej już
w środowisku międzynarodowych
muzyków oraz zachować długolet
nie tradycje programowe.

eksI . seksI seks
Film "Imperium zmysłów" Nagisha
Oshlmy <.Slostrzyczka na lato") nie
pozostawia nikogo obojętnym, szokuje. denerwuje , pobudza do przewrotnych refleksji. chwilami wydaje
się niezrozumiały. Oparty jest na autentycznym wydarzeniu , które miało
miejsce w 1936 r.. kobieta Imieniem
Sada obcma swemu kochankowi,
właŚCIcielowi oberży Kichiemu męs
kie narządy I w konsekwencji zostaje
skazana na 61at więzienia. Dlaczego
dopuszcza się tej zbrodni? Z autentycznel miłości Kocha go i nie wyobraza sobie. zeby Jego ciało mogło
stac się źródłem rozkoszy dla innej
kobiety
A Więc zazdrość i UWielbienie graniczące z obłędem Obraz japońs
kiego reżysera bardzo odważnie pokazuje akt seksualny. Kochankowie
nie wychodzą z łóżka, penis Kichiego jest w stanie ciągłej erekcji, odbywają stosunek na stojąco,
grając na szamizen, na ulicy,
w str gach deszczu, paląc papierosa, kłócąc się czy baWiąc nożem. CałY czas Igralą ze śmiercią
Miłość Saoy jest tak ogromna t zaborcza. ze moze dopelnic się Jedynie
w momencie gdy Jej ukochany przestanie zyć, w uścisku zaciskającej
się wokół sZyi pętli - gwaranta ostateczneJ e &bry LEros i Thanatos" N.
Browm)
Film Impcnum zll'1ysłÓw" totalnie
erotyclny n c "1a nIC w 'polnego
z pornog aflą Jest w zabćlOZIC przerazhwl smutny prL glądajb,c Się
:\Olelu prz suwającym SI oorazom
'1 których I v
ę dZieJe OCr?
Z y
lin o U lEl
łaSCI\łle
zda re\ d
ił &C J t tra-

przełomem

giczna. Uwikłanie w seks, wykraczanie poza wszelkie granice - Sada zmusza swego partnera do odbycia stosunku z 7O-łetniąkobieta. czy
też częstuje go potrawami zroszonymi wcześniej .fikierem seksualnym"
- prowadzi do szaleństwa. Z drugiej
strony pewnie każda kobieta siedzą
ca na widowni marzy o tym, żeby Jej
mąż wykazywał przywiązanie do jej
ciała, podobne do tego, jakie obserwUJe na ekranie.
Film powstał w ko produkcji japoń
sko-francuskiej. Taśma była wywoływana w Paryżu, w Tokio byłoby to
niemożliwe ze względu na drastyczną cenzurę. Rolę Sady zagrała Eiko
Matsuda, dziewczynę wyb~no ~po
śród 60 kandydatek, wczesnreJ nie
występowała nigdy w fil~ie. Podobno dziewczęta w JaponII są bardzo
odważne. Nie wahały Się przyjŚĆ na
eliminacje, wiedząc iż chodZI o rolę,
w której muszą występować nago,
mówiły że mogą zagrać każdą scenę. Natomiast mężcz~ni bardzo dłu
go SIę wahali. Wreszcie zdecydował
się Tatsuya Fuji, który jest za~odo
wym aktorem, w przes.złoścl g~ł
głównie dla Nikatsui Toel.
czaSIe
realizacji obrazu stwierdził •. ze ta~
bardzo zależy mu na tym filmie, IZ
jest gotów dać uciąć sobie własnego
penisa dla osiągnięcia niesamoWItego efektu. .
.
Moim zdaniem udało Się taki właś
nie efekt osiągnąć. George. Battaille,
bohater kilku procesów za obsceniczną twórczość literacką twierdZi,
że erotyzm jest alinnaqą życia, ale
afirmacją doprowadzoną aż do
śm,erci Oshima stwarzając dzielo
pozbaWione JakiejkolWiek wulgarroścI zdaje się z tą definicją zgadzać Niektórzy dopatrują się w jego
filmie UWielbienia dla erotyzmu kot1iety. przez fakt zredukowania postaci Tichiego do roli przedmiotu.
Myślę, że wielu męzczyzn opuśc ;
ło kino z uczuciem strachu, po-

'!"

czuli że ich "męskość" jest zagrożona. No cóż, myślę, że kobiety osią
gają coraz większe sukcesy na róż
nych polach. Seksu także ... Co bę
dzie gdy posiądą mężczxz n w takim
stopniu, że - zapragną ICh zabIJać.
Już Heraklit powiedział .To sarno jest
w nas żywe i martwe, świadome
i nieświadome, młode i stare. W wyniku odwrócenia jedno staje się drugim, a drugie pierwszym'.

IWONA ROJEK

W tym roku . od 12 do 26 lipca
rJ "Klubie Chemika" odbyła się 22
edycja
Międzynarodowych

Warsztatów jazzowych . Przez
dwa tygodnie 160 uczestników (i
60 ,.waletó'II·) uczyło się gry na
różnych instrumentach, wokalistyki, ruchu scenicznego, emisji
głosu oraz słuchało wykładów
z aranżac.ji, kompozycji I historii
jazzu. Zajęcia prowadziła 40osobowa kadra, w której znaleźli
się prof~sorowie słynnej Berklee
College ot Music z Bostonu, oraz
muzycy Z Austrii, Niemiec i Czecho-Stowacji. Nie zabrakło również gwiazd polskiego jazzu.
W klasie instrumentalistów wykładali m.in.: Tomasz Szukaiski,
Artur Dutkiewicz, Jan .Ptaszyn"
Wróblewski , Kuba Stankiewicz,
Henryk Miśkiewicz . Grupę wokalistów prowadzili: Grażyna Auguścik i Janusz Szprot.
W sobotę, 25 lipca odbył się
koncert galowy. Na scenie spotkali
się uczniowie i nauczyciele, którzy
wspólnie, przez trzy godziny grali
standardy muzyki jazzowej. Dodatkowo, amerykańscy wykładow
cy przygotowali wspaniałą niespodziankę . Dla trzech najlepszych
uczestników warsztatów ufundowano stypendia do bostoń
skiej uczelni. Przyznano je
członkom koszalińskiego zespołu "Slmply Acustic Ouartet" Cezaremu Gadzinie w klasie
saksofonu; Marcinowi Wasilewskiemu w klasie fortepianu; Sła
womirowi Kurkiewiczowi w klasIe basu.
Program tegorocznych warsztatów
był wyjątkowo ciekawy I barwny. Warsztatom towarzyszyły liczne koncerty
jazzowe: w Nałęczowie, Rykach, Lublinie, codzienne jam session w kawiarni
.Klubu Chemika" oraz ciekawa wystawa malarstwa Andrzeja Rzepkowskiego z Lublina pod nazwą . Giganci jazzu". Ekspozycja obejmowała kilkanaś
cie portretów muzyków jazzowych "w
akcji". Można było obejrzeć podobizny
Milesa Davisa, Stephana Grapelli,
Charlie Parkera, Johna Coltraine'a.
WIESŁAWA LIPińSKA

•
rocynlcę

W 23

Nie sposób pominąć milczeniem kolejnej, mijającej
w tych dniach rocznicy
śmierci jednego z naj sław
niejszych polskich pisarzy
-' Witolda Gombrowicza.
Autora powieści, dramatów oraz upowieścionych
dzienników tłumaczonych
na wszystkie niemal języki

,

.

- Nowa faJa, col d vawe, to
sztuczne hasła. Zespoły tworzące w tych nurtach potrafiły
zafascynować młodzież gło
sząc bunt, protest przeciw

rzeczywistości. Teraz to
Się skończyło. Dziś nie mają
już znaczenia względy inne niż
muzyczne. Nie twierdzę, że to
co się teraz dzieje ze »starymi
kapelami" jest przeciwwagą
dla "młodych". Chyba nie ma

tamtej

tu podtekstu pokoleniowego.

Po prostu "młodzi" za 15-20
lat też będą przeżywali swój
powrót, bo nie jest wykluczone, że to zjawisko się powtórzy.
- To nie tłumaczy fenomenu Czerwonych G·tar.
- Owszem tak. W końcu lat
60 i w 70 był to najpopulamiejszy polski zespół. Ale na ich
koncerty przychodzili albo bardzo młodzi, albo zupełnie dOJrzali ludzie. Wynikało to z faktu, że ich muzyka uważana była za mało ambitną Nie
tWierdzę, że muzyka musi być
ambitna, ale wtedy tak uważa
no Teraz te kompleksy upadły
i okazało się, że ludzie, którzy
kiedyś wstydzili się przyjŚĆ na
koncert dziś przychodzą Mło
dzież lubi ich słuchać bo , przecież są to fajne, bezpretensjonalne piosenki, w większości
przebojowe.
- Czyli dobry towar muzyczny, na chudym rynku.
- Tak, ludzie ich kupuja" mimo że nasz rynek jest specyficzny. Fani mają coraz mniej
pieniędzy a koszty organizacji
imprez stale rosna" rosną zatem i ceny biletów. Ten rynek
też odczuwa kryzys. Mniej
sprzedaje się płyt, kaset, mniej
osób przychodzi na koncerty.
I to nie wynika tylko z oszczę
dzania pieniędzy. Po prostu
dziś można wybierać. Kupić
płytę czy compact dowolnej

kapeli i niekoniecznie polskiej.
- To był powód powrotu
do starego repertuaru?
- Nie. Chyba wstrzeliłem
się w tendencję, choć sam
pomysł podsunął mi dyrektor
BART Andrzej Kowalik po
sukcesie ~ Trzech dekad rocka". Andrzej jest wielkim fanem Blackoutów. Wie na temat zespołu chyba więcej niż
ja. Przez blisko rok mnie
przekonywał i stało się. Zagraliśmy przyzwoity koncert.
Bardzo dobrze wypadła Mira
Kubasińska mimo .długolet
niej nieobecności na estradzie.
"Sztandar Młodych"
nazwał ją polską Tiną Turner.
- Nie tylko 8SM". W gazetach wybrzeża miała takie recenzje następnego dnia po
koncercie.
- Czy to oznacza, że Mira
po latach wróci do śpiewa
nia?

Niewątpliwie

przyznał jej kluczowe miejsce na mapie polskiej prozy.
Ocena ta okazała sję prorocza, gdyż "Ferdydurke" stała

kanwie stworzył film noszący
tytuł pierwowzoru. Obraz ten

si~ in~piracją dla kilku pokolen pisarzy. Czerpali z niej
~ygat i Mrożek, Kuśniewicz
! Kazimierz Brandys, Lem

cuje. Zrobiony został przy
udziale aktorów polskich
i francuskich. Kopie tego filmu zakupione zostały przez
naszą kinematografię i widZOWie z całej Polski, jeżeli
chcieli już je obejrzeli.
O "Ferdydurke" można pisać bardzo długo. Tak samo,

powstał we Francji, gdzie
Skolimowski mieszka i pra-

mu po-

wieść "Ferdydurke". Cieka-

I Różewicz.

W br. "Ferdydurke" osiąg
nęła najwyższy pułap popularn~ści, a to dzięki Jerzemu
Skohmowskiemu, który na jej

http://sbc.wbp.kielce.pl

uznałem, że to nie
Jesteśmy w stanie
przyciągnąć komplety ...

dance, ale
ma sensu.

- Sami?
- Tak. Tym bardziej że i tak
musimy ograniczać program.
Przecież jako Blackout nagraliśmy 36 piosenek, a Breakout? Chciałbym, żebyśmy wystąpili w naszym najsilniejszym składzie z Włodkiem
Nahornym i Józefem Skrzekiem.
- Bez muzyków z Dże
mu? Grałeś z nimi dwa lata.
Nie układało się?
- To niezupełnie tak. Gdy
Rysiek Riedel poszedł na leczenie byli bez pracy. Miałem
z nimi pracować przez trzy tygodnie, ale się przeciągnęło .
Nagraliśmy płytę, odbębniliś
masę koncertów. wyjeż
dżaliśmy za granicę. Jednak
nie był to zdrowy układ.

my

- Zastępowałeś lidera. . .
- Jeśli o to chodzi, to nikt
z nas ze sobą nie mylił. Ale Rysiek miał chyba do mnie żal.
Poza tym oni wszyscy sąz Katowic, ja z Warszawy, musieliśmy do siebie dOJeżdżać.
- WrÓĆmy do zasadniczego wątku. Jak sądzisz czy te
tendencje, nazwiimy je "pokoleniowe" będą się utrwalać, a może dojdzie do
współpracy
"starych"
z "młodymi", czy tei:.młodzi
zdominują rynek?
- No wffiśnie. Wszyscy oczekujemy, że młodzi muzycy pokażą
coś nowego, odkrywczego. Moim
zdaniem tak się nie stanie. W tej
sytuacji nie może powstać nic oryginalnego. Tacy ludzie, takie czasy.
Jest to także jeden z powodów że
ludzie wracają do starych kapel.
Młodzi mają dobry warsztat, aparaturę, instrumenty, ale to jeszcze
nie jest muzyka. Ich działalność
jest za mało twórcza. Zdrugiej jednak strony moda na stare kapele
długo nie potrwa. I COŚ będzie musiało się wydarzyć.

- Wrócimy do Bacha albo
Bacharacha.
- Logika podpowiada, że wyło
ni się jakiś nowy nurt. Kiedyś wielkim Zjawiskiem był jazz, potem
rock and roll, potem rock (bo to
jednak nie to samo). Najwyższy
czas na pOjawienie się nowego kierunku.
- Jest rap, disco.
- To sąodpryski muzyki rockowej i śmieszy mnie, że są stacje,
które na okrągło nadająto czytanie
z gazety, jakim jest rap. Lansująto
jako zjawisko w muzyce i zmuszają ludzi by tego słuchali. .. Pewne
jest, że w nadchodzących latach
dojdzie do jakiegoś przełomu
i pewne jest, że nie my go dokonamy, lecz nasi następcy.
Rozmawiał:

MARCIN GOLANIEWSKI

•

największy

wa jest metamorfoza jej
odbioru przez naszą rodzimą
krytykę literacką Tuż po ukazaniu się w 1937 roku została przyjęta niezbyt przychylnie. Ten sam czołowy krytyk
naszej literatury - Kazimierz
Wyka - zmienił wobec niej
swoje stanowisko i w 1945 r.

trasę koncertową Myślę, że
zagramy kilkadziesiąt imprez.
- W Kielcach też?
- Sądzę , że tak. Mieliśmy
już ofertę wystąpienia w skła

smlercl Witolda Gombrowicza

świata.

rozgłos przyniosła

- Ten koncert został bardzo
dobrze przyjęty przez publiczność, udał się też pod wzglę
dm finansowym . Wiele osób
sugeruje mi by podobny zorganizować w Warszawie. Napewno powinniśmy zagrać
w Rzeszowie - tam powstaliśmy. Planuję więc na jesień

jak i o każdym utworze naszego wybitnego krajana
(dziedzica majątków rozciągających się od Mało
szyc po Wsolę). Tym bardziej że dramaty Gombrowicza cieszą się wielkim
wzięciem na scenach całej
Europy. Grane przez najwybitniejsze teatry pozwalają
reżyserom na twórczą interpretację jego sztuk, a aktorom na wielkie kreacje sceniczne. Myślę tu szczególnie
o
"Slubie"
czy
"Operetce".
Jako post seriptum krótka
informacja: Od września br.
Radom będzie miejscem
obchodów Roku Gombrowiczowskiego.
NATALIA ROWińSKA

-

Zanim poiawi się
nowa złotówka
Najpó1niej w c iągu roku - według
zapowiedzi Narodowego Banku Polskiego pojawi~ się powinny
w obiegu nowe złotówki , uboższe
o cztery zera (1 nowy złoty =10.000
zł .starych" ). Oczywiście dla fałsze
Fri pieniędzy, których ostatnio mowu
pojawiło się sporo (nowoczesne urzą
dzenia kserograficzne makomicie
ułatwiają Im zadanie), będzie to okazja do rozwinięcia . interesów".
Przypuszczalniewiększość ludzi bę 
dzie się starała jak najszybciej pOZbyć
starych n o minałów . W zamieszaniu
łatwi ej zaś p rzemycić falsyfikaty. Po
drugie - nie od razu oswoimy się zwyg lądem nowych pieniędzy. Zamm poznamy je tak dobrze, jak stare, nieraz
możemy być narażeni na podsuwanie
nam "podróbek" w miejsce oryginalnych banknotów. Zwróciliśmy się do
doświadczonych bankowców z pyta-

nierTj; jak ustrzec się przed taką ewentualnością?

Gwarancji, że nigdy i w ładnych
okolicmościach nabrać się nie damy
- nie ma. Także wśród fałszerzy zdarzają się partacze, lecz wielu z nich ma
dobrze opanowany fach. WyprodUkOwane przez nich falsyfikaty na pierwszy
rzut oka nie budzą podejrze ń. Zwłasz
cza że jak si ę niedawno o kazało, wcale
nie jest niemożliwe wejście przez nich
w posiadanie oryginalnego papieru,
u żywanego do druku banknotów. Dlatego bankowcy zalecają. by PFri dużych operacjach finansowych unikać
pusługiwan i a si ę gotówką. Korzystajmy z przelewów - ryzyko przyjmuje
wtedy na siebie bank. A jeżeli już chcemy otrzymać pieniądze do ręki, a podejrzewamy, że mozemy być nabrani,
dobrze jest czek zrealizować w obecności wystawcy.

II
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Za pomocą przenośneg o CB można utrzymywać łączn ość
zasięgu 5 km.
Fot. Z. Bąk

.ze względu na trudną sytuację finansową przychodni przyjmowane są
dobrowolne składki pieniężne" - przeczytałam ze zdumieniem kartkę przylepIOną do drzwi gabinetu dentysty. Zaniepokoiłam się nie na żarty. To i tutaj

Amerykańska

zabawka
w polskim "maluchu"

Cała historia zaczęła się
na drugiej półkul i. Kierowcy
wielkich c iężarówek p rzemieszczających się z jednego wyb rzeża Stanów na drugie znużeni bezkresem i mon otonią długich, prostych
odcinków autostrad kładli
na pedał gazu klika cegieł,
cofali siedzenie, podkładali
ręce pod głowę, zakładali
nogi na kierownicę i... zasypiali.

Aby temu zaradzić przebiegli kapitaliści 'vymyśhli im
pewną zabawf f(, która z czasem rozprzestrzeniła Się na
cały świat i z samochodów trafiła również do mieszkań, inaczej mówiąc .pod strzechy".
Wraz ze spadkiem wagi dolara

NOWOŚ I

WYDAWNICZE
Bogdan Tuszyński
"Tytani mikrofonu"
Są to napisane z pasją. świetnie dokumentowane sylwetki
wybitnych
sprawozdawców
sportowych radia i telewizji:
Wojciecha Trojanowskiego,
Witolda
Dobrowolskiego,
Bohdana Tomaszewskiego,
Jana Ciszewskiego, Jacka Zemantowskiego, Tomasza Hopfera.

Ze wspomn ień
o Hopferze:
Mariusz Walter - "Telewizja
uskrzydlała Hopfera i zarazem
krańcowo
eksploatowała
Wchodząc do studia dostawał
jakiegoś napędu, niektórzy mówili że przed kamerą unosi się

w powietrzu. Taki był dla telewidzów. Doskonale znał sekret powodzenia w swej branży. Wiedział, jak udawać, że jest się naturalnym. To jest zresztą
najWiększa tajemnica telewizji,
o której mało kto pamięta , a która tworzy Wielkie indywidw'Ilnoś
ci Miał luz i wdzięk, i potraftłtyml
atutami grać doskonale, chyba
jak nikt poza mm".
Maciej Wierzyński - .,Jego
zycie jako Się wypelni!o. To czego me oSiągnął jako sporło lec,
zdobył jako dzienOlkarz Odszedł j, ko dOjrzały męzczyzna,
a przec'eż do kor,ca pozo 'ał
młodZieńczy, nawet chłopięcy
Poeta pOWiada że "wybrańcy
bogów um eraJą mł o '. i ekroc
wspom nam Tomka przychodZi
011 na my 'I to zdame. Tacy lud.lJe
jak on szybCiej Się wypalają(. )".
Bogdan Tuszyński - .Jakze
raglcznego "'Ymlaru nabierają
słowa, które naolsa Tomasz
Hopfer (... ): Co prawda są tacy,
co tWierdzą, ż dZiesięć I t spę
dzonych 'I tel cw zJi, to dwadZieścia lat gdzie Ind ej
awet
Jeśli to prawda I ledługo 5pakt.~
ę manatki schodząc z lego
ŚWI ta to per sardo tak wyjdę
na sWOje".
opr. ch)

dotarła do Polski i dziś liczba
fanatykÓW i sympatyków częstotliwości 27 MHz sięga w naszym kraju dziesiątków tysięcy.

Standardowe CB o mocy do
4 W i zasięgu 15-30 km kosztuje od 800 tys. do 2 mln zł.
Wiele zależy od klasy antenynajtańsze kosztują od 200 tys
zł, najdroższe stacjoname do
~ mln zł. Mniej standardowe
odbiorniki z większą liczbą ka
nałów, \vykorzystujące odbicia
DX, a nawet sztuczne satelity
(!) to już poważny wydatek.
Każdy tego typu nadajnik wymaga indywidualp'3] homologacji. Za ich pośrednictwem
mOl-d się dogadać z całą Eu!'dpą. a niekiedy i śWiatem.
Istnieje tzw. Monitor Polski jest to częstotliwość 26,425
MHz, na której wywołują się
polskojęzyczni

użytkownicy

radia CB. Aktualnie w handlu
znajduje się wiele urządzeń
dodatkowych. Za 1,2 mln zł
można nabyć selektywny wywoływacz, przez co radio staje
się namiastką telefonu, ł ub tubę PA - jest to zewnętrzny
głośnik tubowy, za pomocą
którego przez mikrofon radia
możemy na kogoś krzyknąć -

szczególnie przydatne w czasie jazdy samochodem po
mi eście, choć, niestety, podobno ma wbudowany filtr na
niecenzuralne wyrazy. Jeśli
ktoś nie wyobraża sobie życia
bez CB, to za 1,2 mln zł moze
sobie kupić przenośne CB na
baterie.
W Radomiu działa około 3
tys. uzytkowników radia CB.
Ich dokładną liczbę trudno
określić . Formalnie rzecz biorąc wszyscy użytkownicy CB
pOWinni pOjechać do Kielc I za
rejestrowa{- się 'At Pole:, ;°1
Agencji Radiowej. Jest to jed
nak jeden z wielu martwych
przepisów, którymi tak hojnie
obsypywał nas poprzedni ustróJ, a których dzisiaj juz prawie nikt nie respektuje. Zrzeszeni są w dwóch klubach:
.Echo Marine" i Radomskim
Stowarzyszeniu Użytkowników i Sympatyków CB. Bardziej prężnym klubem jest
stowarzyszenie. którego prezesem jest p. Sylwester
Szydło. Członkowie klubu oprócz eteru, spotykają się .dotykainie" raz w tygodniu w Rajcu
na ognisku, w miejscu oz"aczonym kryptonimem .Łysa
Góra". Czyżby sabat CB?
ZBIGNIEW BĄK

miłości

stare

Podkielecka wieś. Taka, na którą jeszcze dzisiaj mówi się ,.zadupie". Drewniane domy, słomi a ne dachy, powyginane płoty.
Rozkrzyczane, umorusane do pasa dzieci, bieg ają boso po brukowanej drodze. Tylko niektórzy dorośli krzątają się jeszcze
w zagrodach, reszta wyszła w pole, gdy tylko zaczęło świtać.
Zdawa ć by się mogło, że to normalny wiejski poranek, jak ich
tys iące. Tymczasem, dzisiaj we wsi wielkie święto, córka sołtysa
wychodzi za mąż.
Może dla mnych to nic dziwnego co sobotę w jakiejś wsi odbywają się wesela, Ojcowie wydają córki w świat. Ale dziSiaj to
co innego. Takich przygotowań
nie pamiętają nawet najstarsi
mie zkańcy. Ale co się dZlwić ,Je
dynaczka, ładna, tyre że z głową
coś Się jej porcbllo, od kiedy pochowała Krzyska.
- To było jakieś 6 lat temu wspomina matka - Hama wybler
Się Z koleźan 'aml do są
siednieJ WSI, na dyskotekę Nie
chodz, a tam często, bo I Z przypadkowym towarzystwem n e lubiła Się zada ać Ale Mirka Ją
na, ówiła, no i poszły. Wróciła
tuż przed północa, dziwnie jakos
zadowolona, rozprorTl1 nlona.
Widocznie do rana nie ogła
wytrzymac bo ściągnęła mnie
z łózka, po to, by poWiedzieć że
poznała Krzyska. Trochę mnie to
zdZIW o bo 18 lat skończyła,
a nigdy zad 11 chłopak Ją Ole mtere owa! Aż 1u nag'e j dna
d ~koleka I wie ka mHość las
lana nałam s ę co •en chło k
mus IV sobie mlec, ze 5 rpoJej
wybrednej Hance tak po obał
D a lata StdrSzy był mowcą

w nowo powstałej spójce polonijneJ, gdzies w Ostrowcu, b!ondyn, grzeczny był i miły, więc nie
broniłam im się spotykać. Czę
sto przyjeżdżał do nas, pomagał
jak trzeba było, o cokolwiek by
go poprosić - zrobił. Dobry był
chłopak I Hance wszystko by oddał. Po roku zaczęli mÓwIĆ coraz

proszą o datki?! No tak, bieda robi
swoje. Poszperałam po kieszeniach,
ale niestety, nie wzięłam pieniędzy.
W końcu przeciez przyszłam wyrwać
zęba a nie na zakupy czy do kościoła .
Podumałam przez chwilę, czy aby wypada załatwić cel wizyt-j bez uwzględ
nienia prośby. Chyba jednak nie wypada.
Z dziwnym poczuciem winy odwróciłam się, by od ejść. Jeszcze tylko na
sąsiednich drzwiach gabinetu zabiegowego zdążyłam p rzeczytać adnotację :
"Prosimy o przynoszenie strzykawek
i waty".
Na fotelu dentystycznym nie USiadłam, a ząb jakoś przestał mnie boleć.
D ostał chwilowo duzą dawkę oszoło
mienia.
Anka

Jeszcz

Kasjer który będzie czek realizqwać ,
po Pierwsze sprawdzi jego autentyczność (czek też można sfałszować) . po
drugie- pieniądze, które nam wypłaci,
będą na pewno prawdZiwe. Bank dysponuje bardzo precyzyjnymi urządze
niami umożliwiającymi .sprawdzenie
pieniędzy, którymi obraca.
Ale - Z\vłaszcza w Polsce, gdzie
system obrotu czekowego jest dopiero
w powijakach - w w i ększośc i PFripadków zdani jesteśmy na siebie.
Przede wszystkim na siebie liczyć muszą sprzedawcy w sklepach, na stacjach benzynowych, urzędnicy na
poczcie itp. Byłoby dobrza, gdyby każ
dy, kto ma do czynienia z obrotem piemężnym, mógł wcześniej zapoznać się

z wzorami nowych banknotów. Niestety, nie jest to możliwe. 00 ostatniej
chwili wzory nowych banknotów są
lajne.
Przede wszystkim p owinniśmy dokładnie zapoznać się z różnego rodzaju
już stosowanymi .zabezpieczeniaml"

Jednym Z nich - jak Wiadomo - jest
znak wodny, w obecnych banknotach
znajdujący się w ich nie zadrukowanej
CZęŚCI centralnej. Znak wodny powinien być dobrze widoczny z obu stron
banknotu. W oryginalnych banknotach
farba wsiąka w papier Dlatego, jeśli po
załamaniu banknotu i przesunięciu po
grzbiecie załamania paznokciem, farba
łuszczy się (odpada), mamy podstawy
do przypuszczeń , że banknot został
sfałszowany.

Stosowane - przynaJmmej obecnie
- farby są matowe. Banknot nadmiernie błyszczący prawdopodobnie wykonany został na drukarce laserowej,
a wię c jest .p o dróbką". W oryginalnych banknotach stosowane są wytło
czenia. Nie ma ich w falsyfikatach wykonywanych techniką kserograficzną,
Bardzo precyzyjny powinien być rysunek - obecnie postaci, w nowych
banknotach - herbów czy widoków
miasl. Wszelkie .zamazanla" nasuw ają podejrzenie o fałszerstwa . Są
także znaki ukryte, Widoczne np. pod
lampą ultrafioletową. Niestety, nie każ
dy taką lampą dysponuje. Sprawdzeń

•

wilizacji.
Najbardziej podatne na nowy rodzaj schorzenia
są osoby niezwykle aktywne zawodowo, w wieku
U;"01'O hzydziestki. Stres, zm... cz6nie, rićiPięci~;
zdenerwowanie powodują w;ele objawów, które
łatwo pomylić z grypa, nerwicą, czy nawet AIDS.
Zaczyna się jak przeziębienie - bólem głowy, podwyższoną temperatura, powiększonymi węzłami
chłonnymi i migdałami, suchym gardłem . Później
sze objawy (różne u wielu osób) to bóle mięśni ,
bóle w klatce piersiowej, palpitaCje, przyspieszony
puls, skurcze żołądka, nudności, zaburzenia narządu słuchu, zaparcia, bóle krzyża, bóle pęche
rza, potrzeba wielogodzinnego snu , a nade
wszystko lęk i depresja.
Chory po jakimś czasie nie jest zdolny do wykonywania pracy zawodowej. Ma zaburzenia
koncentracji i pamięci , czasem nie może nawet
wstać z łóżka. Ciągły stres, lęk przed utratą pracy,
świadomość bezradności potęguje Jedynie objawy
choroby_
Syndrom powirusowego zmęczenia jest zjawiskiem do końca nie wyjaśnionym, chociaż światowa
literatura lekarska stwierdza zgodnie, że choroba
istnieje. Nikomu nie udało się ponoć wyleczyć do-
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papieru znacznie bardziej ,sztywnego"
, bo ten na .,nieprofesjonaJnych" urzą
dzeniach zapewnia większą precyzyjność druku.

,

Wakacyine
fraszki
MATERIALISTA
Pieśc ił ją calutkie lato
Potem niewinnie zapytał:

A co dasz mi za to? ..
DŻENTELM E N

autentyczność
banknotów. Prawdopodobnie więk
szość z tych .zabezpieczeń" znajdzie
się również w nowej edycji złotówki.

Ileż to razy powtarzamy zdanie: "Jestem
zmęczo ny". Nigdy jednak nie przyszło nam do
głowy, żeby powiedzJeć synonimlcznie: .. Jestem chory". Traktowanie zmęczenia jako chorOby nie tak dawno uchodziło za przesadę.
Obecnie syndrom powitusowego zmęczenia,
czyli .,myalglc encephalomyelitls" uważany
jest w Stanach Zjednoczonych za chorobę .cy

tylko że .. Krzyśka Już nie ma"
I znowu w bek. Próbowałam ją
uspokoić, dowiedzieć się czegoś, ale nie dało rady. Dopiero
wieczorem powiedziała, że
Krzysiek odwoził znajomych,
gdzieś koło 2 w nocy. Nie był
trzeźwy, Hanka nie dała mu jechać, ale nie słuchał. Po chwili
usłyszeli huk i przeraźliwe krzyki. Nie zdążyli jeszcze ze wsi wyjechać, jak przy zakręcie uderzyli w drzewo, potem drugie I wylą
dowali w rowie. Krzysiek zginął
na miejscu, na kierownicę się
nabił, tych co odwoził, do szpitala wzięli. Trochę poobijani,
.wyszli'· cało.

trafiają większe ilości pieniędzy
Osoby mające bardzo delikatne palce i wprawę Z3ZW'jczaj rozpoznają tez
fakturę papieru. Papier oryginalny jest
jedwabisty Fałszerze używają na ogół

potwi e rdzającymi

zmęczenie

za dw-o·e

znaków ukrytych de lUją więc na
ogół banki i inne instytucje, do których

czy

Załatwi! ją

Po prostu - odmownie.

SPORTOWIEC
Zrobił

daleki skok

w... bok
LETNIA PRZYGODA
Po wakacyjnej przygodzie
zostawił ją, mimo lata
na ... lodzie.
JOLANTA TĄPOROWSKA
\.

Uśmiechnii się
Napis reklamowy na budynku
nowoorleańskiego banku, po/ożonego obok cmentarza glosi:
.Nie zabierzesz tam ze sobą

forsy, ale będZiesz mógł przynaJmniej leżeć tuż obok'"
ks.

• •
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legliwosci do końca Wiadomo, że schorzenie
wywołane jest wirusem. Jakim - to na razie stanowi przedmiot badań.
Choroba na zmęczenie ma swoje o resy reemlSjl, podobnie jak stwardnlenlo roz lane. Objawy
Jednak nie zanikają do konca Najgorsze je to,
ze zdesperowany chory, podejrzewany zresztą
o hipochond rię, przez wiei mie ięcy eezy
wszystko inne, ale nie zmęczenie. Gdy pada od
pOWleOOla diagnoza, zaleca Się masale, leki ant ydepreSyjno I przecIWból w • homeotera
I akuP'UI ktu~ eo ITIOL<:hJlzyl: CIerp if,u, ai?łlłe \i~
choroby do końca .
Polscy lekarze podchodzą do syndromu powirusowego zmęczenia dość sceptycznie. NlekiedyobserwuJą u pacjentów zespól objawów, które można
uznać za symptomy choroby. Faktem jest, iż aktualnie to schorzenie nie jest objęte przez MIę
dzynarodową Klasyfikację Chorób.
Jak tWierdzi proł. Stanisław Koba, ordynator
Oddzialu Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach, aby mówić o jednostce
chorobowej, trzeba poznać dokładn ie etiologię
schorzenia. Minie jeszcze wiele lat zanim skrupulatnie prowadzone badania naukowe pozwolą na
dostrzeganie I leczenie do ć enigmatycznej na razie choroby. Syndrom istnieje jako taki, ale nadmierne eksponowanie me wyjaśnio nego do końca
zjawiska stwarza pewne zagrożenie. Otóz zamiast
powiedzieć po prostu: .Jestem zmęczony", stwierdzimy mylnie: .Jestem chory" i na to rzeczywiście
może nie być lekarstwa.
M AŁGORZATA PAWElEC

dzień wcześniej do domu późno
wróciła, na stole zastaliśmy rano
kartkę .Nie budźcie mnie. Jestem zmęczona i chcę się wyspać" Po powrocie z kościoła dalej spała Nie budziliśmy jej, ale
na obiad zaczęłam ją wołać . Nie
reagowała . Kiedy weszłam do
pokoju leżała na wznak, nie dawała znaku życi~. Kilka opakowań . relanium" leżało obok łóż

ka. Poniewaz mamy telefon, zana
pogotowie.
Przyjechali po godzinie i zabrali
ją do szpitala. Płukanie żołądka,
dwa dm leżała nieprzytomna.
Najgorsze jednak minęło Po
dwóch tygodniach zabraliśmy ją
do domu. Schudła, wybiedniała,
istny Cleń c.... łowleka.
To wtedy właŚnie Irek zaczął
do nas przyjeżdżać. Był pieięgdzwoniłam

Z dużą kulturą
Bardzo taktownie

nana, że się Ole zgodzi. Przyję
ła jednak oświadczyny, ale zastrzegła że w Boże Narodzenie
nie chce zaręczyn . Odbyły się
na Wielkanoc, a w lipcu wesele. Trzy świn i e zabiliśmy, pół
wsi ciasto piecze, a Hanka tylko się przebiera Wszystko Jest
normalnie. Chcemy dla niej
jak najlepiej, na trzy dni się
zapowiada, a gości ponad
200. CaJy kościół już udekorowany, scena z lampionami
ustawiona w podwórku, aż
łza się w oku kręci. Bóg jej
chyba wynagrodził. za te
wszystkie cierpienia Ze by tylko
nic się nie stało.
I rzeczywiście ślub był piękny
Cata wieś pł I-.ała A po mszy
młodzi pOJechali nd cmentarz.

Andrzejek ośmioletni
chłopczyk upośledzony od
urodzpnia - jest wychowankiem Domu Opieki Społecz
nej, gdzie znaleźli się ludzie
chętni mu pomóc. Tam
uczęszcza do szkoły, w której uczy się rzeczy prostych,
takich jak wiązanie sznurowadeł, zamiatanie , mycie itp.
Najwięcej pracy i wysiłku
Andrzej wkłada w naukę mo-

wy. Od pewnego czasu chło
piec potrafi już ułożyć samodzielnie nawet kilka zdań.
Jako mówiący bierze udział
w apelach. Bez większego
trudu recytuje wyuczone teksty.

Życie Andrzejka zmieniło
się,
gdy poznał Piotra.
Chłopcy od razu stali się
przyjaciółmi.
Razem się

uczyli, bawili, jedli i spacerowali. Nieoczekiwanie Piotruś
wyjechał do babci, na parę
tygodni. Dla Andrzejka był to
wielki wstrząs. Godzinami
snuł się po ośrodku, nic go
nie cieszyło. Było mu przykro, że jego nikt nie zabiera
do takiego prawdziwego domu.
Tuż przed przystąpieniem
Andrzejka do pierwszej komunii wychowawcom udało
się nawiązać kontakt z jego
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rodzicami, którzy po długich
namowach zgodzili się przyjechać w odwiedziny do syna. Przed ośrodek zajechali
luksusowymi samochodami.
Uściskom i pochwałom nie
było końca: "że taki mądry,
duży chłopiec ". Mama z zadowoleniem stwierdziła,
że jej syn nie jest aż tak nienormalny, jak myślała. Kochani rodzice po raz pierw-

szy patrzyli na swą pociechę,
częstowali ją słOdyczami
i okolicznościową serdecznością
Nic więc dziwnego, że chło

piec w czasie uroczystej mszy
wiercił się niespokojnie, spoglądał na rodziców. W pewnym
momencie krzyknął:
"Proszę księdza ja już mam

prawdziwych
rodziców!"
W oczach wielu osób pojawiły
się łzy. Chłopiec do końca dnia
promieniał ze szczęścia. Rodzice obiecali, że zabiorą go
do domu i... odjechali sami.
Andrzejek jednak czekał cierpliwie i szykował się do podró-

jej cudownej rodzinie, o tym,
co zobaczył w dużym mieś
cie.
Po kilku tygodniach opadły
emocje, pozostała tęsknota za
domem. Pracownicy ośrodka,
chcący pomóc chłopcu, wybudowali ze starych szaf, ram ,
desek mały domek, który dla
niego stanowi namiastkę domu rodzinnego. Andrzej każdą
wolną chwilę poświęca temu
.domkowi". Maluje, mebluje,

sprząta. W oknie zawiesił nawet firankę.

Gdy się zmęczy, siada
przyoknie i tęsknie patrzy
na bramę. Może to dziś
przyjadą rodzice i zabiorą
go do tamtego domu? Może przyjadą i wywiozą za
bramę i nie zwrócą jak zabawki, która się znudziła.
MAGDALENA ŁACH

noc
Wracał z przyjęcia wielce
zdegust9wany.
Przede
wszystkim, mając na uwadze
powrót samochodem konsekwentnie omijał kolejkę za kolejką Zamiast wódki i koniaku
woda sodowa i jako jedyny
w niemałym mieszanym towarzystwie bawił się gorzej niż
źle. Ponadto, gdzieś w poło
wie, zdmuchniętą mu sprzed
nosa blondynę o migotliwych
oczach, na którą miał chrapkę.
Wreszcie, gdy spytał rozdokazywaną gospodynię, czemu
ten pies tak mu się dziwnie
przygląda, usłyszał, że je z jego miski, ponieważ zabrakło
nakryć. Tego już nie wytrzymał. Zwina; ze stołu do połowy

opróżnioną butelczynę żytniej

i zwiał po angielsku przeklinając w duszy zmamowane popołudnie i wieczór.
Wóz, wiśniowego "poloneza" z niedużym przebiegiem,
zostawił w garażu. Odkorko-

ży.

Nikt nie łudził się, że rodzice
chłopca wrócą Stało się jednak inaczej. Przyjechali i .zabrali go na dwa tygodnie do
mieszkania ... babci.
Po siedmiu dniach chłopiec
wrócił do ośrodka. Długo opowiadał wychowawcom o swo-

Środek słonecznego lata.

łatwia studentom pracy se-

wypoczywają (najczęściej, niestety, na pl acach
zabaw).
Młodzież
szkolna się nudzi lub organi-

zonowej za granicą;
- nieliczne prace wykonywane przez członków spółdzielni ograniczają się do robót porządkowych, jak odnawianie mieszkań, mycie

zuje sobie "wypady pod namiot" na własną rękę, a co

.
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kielecki student? Studenckim zwyczajem (a raczej koniecznością) powinien zarabiać. O pracę trudno ludziom
wykwalifikowanym, a co dopiero studentom.
Pełna wątpliwości i jednocześnie z nadzieja" postanowiłam się dowiedzieć czy
student ma szansę na pracę·
Sięgnęłam po książkę telefoniczną i odszukałam instytucję, która wydała mi się najodpowiedniejsza do uzyskania tego typu informacji. Po
skończeniu rozmowy byłam
już bogatsza o następującą
wiedzę:
- spółdzielnia studencka
nigdy nie załatwiała i nie za-

~y :1;';{.:"-,,.,llc ,.-."
L-J.

- każda oferta pracy jest
chętnie przyjmowana, co na
pewno jest wynikiem rosnącego bezrobocia.
"Prywatnie dowiedziałam
się później, że jednak studenci, a przynajmniej ich duża liczba nie siedzi bezczynnie. Jedni rozkręcają jakiś
własny interes, najczęściej
handlują na bazarach, inni
szukają szczęścia za granicą Popularne są zwłaszcza:
Holandia, Szwecja, Niemcy.
Najmniej zaradni musząchyba wziąć garnuszek i zdać
się na łaskę rodziców lub ...
społeczeństwa. Tylko że
i z tym ostatnio krucho.
ANKA

Igraszki z

fontanną. ..

Idealna teściowa
Do dzisiaj wiele szczepów indiańskich przestrzega zasady
zakazującej bezpośrednich rozmów między teściową a zię

ciem. Zwyczaj ten ma stare tradycje, mające pierwotnie na celu

wykluczenie kazirodczych zbliżeń. Ale widać są i inne pozytywy, skoro ceremoniał hołubiony
jest pieczołowicie nadal przez
Indian północnoamerykańskich.
ZEM

Rozmowa z Krzysztofem Koronq - psychologiem
• Które związki uczuciowe są narażone na zdradę?
- Wszystkie . Mężczyzna który twierdzi, że jego żona na pew~o g?
nie zdradzi jest mężczyzną, któremu już zaczynają kiełkować rogI. ~I
łością rządzą określone prawa. Jednym z nich jest prawo podsycania
pożądania . Jeżeli partner j~st pe~ny.' że obiekt jego dozna~ ;;eksualnych się nie oddali , przestaje dbac o Jego względy, zaspoka!ac potrzeby, nie stara się być atrakcyjnym to istnieje duża szansa, ze przegra
on swe życie .
• Niektóre kobiety mówią, mój mąż to taki spokojny typ człowieka,
domator, na pewno nie odejdzie.
- Tak, do czasu. Za klika lat ten sam spokojny Kazik mo~e spacerow~ć
po osiedlu z młodą siksą i ich wspólnym dzieckiem. MiłOŚCIąrządzątakie
same prawa jak nałogiem papierosowym . Jeżeli palacz wie, że papierosy są w zasięgu ręki to paczka z nimi nie przedstawia dla niego specjalnie dużej , emocjonalnej
wartości. Gdy uświadomi sobie, że
może ich zabraknąć w tym samym
momencie potrzeba palenia roś
nie. Podobnie jest z obiektem mi·łości, gdy jest on ciągle obok nas
.
.
wówczas traci na wartości, oQień
przygasa. Pociucie braku pewności mobilizuje do dział~mia ..Aby umknąc
takich zagrożeń należy we własnej psychice zakodowac: sobie ~a.zaw~e
informację - on lub ona nie jest moją własnością, na dzień dZISieJszy Jest
moja, ale czy będzie jutro - nie wiadomo.
.
• Wielu małżonków uważa - skoro jest napisane na papierze to
on już ode mnie odejść nie może.
.
.
.
_ O liczbie osób tak myślących świadczy liczb~ rozwodowo SIU~Je:
zalegalizowaniem związku w sensie prawnym, a nie psyc~lcznym, ~. z
psychologicznym. Nie daje żadnej gwarancji. Małż~nkowle muszą w;edziać również o tym że miłość ulega przekształceniom. Wyrzuty w S·O-h
.
'
.
. . t k . k na początk u IC
sunku do męza, dlaczego me zachOWUje :;Ię. a Ja
. dy ·e będzie
związku są bez sensu. Przecież miłość po pięciU latach nlg m
taka sama Jak kiedyś.

koniec dnia. W domu ciche dni
żoną Zastanie zimny czajnik, resztki chleba, jakiś ochłap w lodówce i na osłodę
krzywe spojrzenie jako zapłatę
za późny powrót. Dopił resztę
wódki, zgasił światło, włączał
aparat alarmowy na wypadek
włamania, zamknął drzwi na
dwie duże unikatowe kłódki.
Już kilkakrotnie złodzieje próbowali sforsować zamknięcie.
Bez skutku. Spłoszeni musieli
uciekać gdzie pieprz rośnie.
Podrzucił klucze w dłoni, kopnął kamyk, splunął do studzienki burzowej.
Do bloku miał kawałek. Prawie wszędzie pogasły światła.
W klatce schodowej też. Winda
utknęła między piętrami. Jak automat pokonywał stopnie, zakrę
ty, półpiętra i piętra. Mieszkał na
. ósmym. Gdy wracał późno
z drogi, małżonka zostawiała
drzwi otwarte. Tym razem także.
Lekko przekręcił gałkę. Drzwi
ustąpiły bez zgrzytnięcia. Zzuł
półbuty Zdjął ubranie. Na czubkach palców pomaszerował do
sypialni. Zamiast wersalki na-

z

macał stół. Znów przemeblowanie. Zamierzał przycupnąć na
skraju legowiska, gdy nagle objęły go ręce gorące i silne. Powiało perfumami o podniecają
cym zapachu. Napotkał usta namiętne i spragnione. Został
gwałtem porwany w otchłań miłości bezmiemej, w noc kochanków, jaka zdarza się raz na sto
razy Nie żałował sH ni umiejęt
ności, aby odpłacić pięknym za
nadobne, pocałunkiem za pocałunek, pieszczotą za pieszczotę. Usypiał ukojony, wolny
od wszelkich trosk, w pełni
szczęśliwy...
Przebudzenie było mniej romantyczne.
- Miły są,siedzie - usłyszał
już szósta, musi pan iŚĆ do siebie, zanim ludzie powstają,
chciałabym uniknąć plotek...
W mig oprzytomniał. PomylH
piętra. Jak oparzony wyskoczył
spod kołdry na środek pokoju
dłonią zasłaniając przyrodzenie.
- Pani Jadziu, ja ...
- Wszystko w porządku, panie Jacku. Zawsze mi się pan podobał.

- Ale ...

- Nic nie było, prawda?
- Jak to nic?
- Po prostu. Nic. Ale może
jest pan odmiennego zdania?
W domu zastał śpiącą połowi
cę, pustą lodówkę, pusty czajnik,
a mimo to chciało mu się śpie
wać i tańczyć.
Coś podobnego.

Gi qce ple

żebrak,

ale ••• pan"
Dzieci

wał butelkę. Pociągnął solidny
łyk. Drugi, trzeci, czwarty ...
Przyjemne ciepło rozlało się
po organizmie. Zwiotczały
mięśnie. Umysł począł funkcjonować na zwolnionych
obrotach. Nigdy nie jest tak źle
- pomyślał z krzywym uśmie
chem - aby nie mogło być gorzej. Bo przecież to jeszcze nie

kach. Poza tym zakochanie to przecież stan chorobowy, w którym występuje wiele zaburzon~ch funkcji psy~icznych i intele.ktualnych. To c~as
ustawicznego cierpiema, kochając tracI Się na drodze Inne cele, człoWiek
przestaje się rozwijać.
• Wielu bardzo atrakcyjnym mężczyzn żeni się z przeciętnymi, nijakimi kobietami. Dlaczego? Czy ze strachu przed zdradą?
.
- Nie sądzę. W życiu miel.i o~i przygody.z ~.. pięknościami
i doszli do wniosku, że one nadają Się na kochanki a nie zony. Ponadto
często funkcjonuje model mał~eństwa, pan władc~ - ~robHem ci łaskę,
że się tobą zainteresowa~m I tera~ ma~ zyć tak Jak !a chcę· W. d~mu
taki facet ma ciepełko, obiadek, opiekę I zonkę, która Jest uosoblemem
mamusi. Wyszaleje się , a potem wraca, siada przed telewizorem i żo-
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Ludność świata powiększa się z każdym rokiem. Dzisiaj jest nas
wszystkich blisko pięć miliardów, za 20, 25 lat może być nawet o jedną trzecią więcej . ROŚnie szybko liczba mieszkańców Azji, Afryki
i Ameryki Łacińskiej, coraz więcej ludzi liczą też sobie "białe" cywilizacje Europy i Ameryki Północnej, choć tempo ich wzrostu jest mniejsze niż w Trzecim Swiecie. ·Niektórzy twierdzą nawet, że światu zagraża demograficzna klęska - nadmiar ludności.
Na tym tle, jak ponury żart brzmi stwierdzenie, że jest taka, wcale
niemała grupa ludzi na Ziemi, która niknie z każdym rokiem, zmniejsza się, stoi wobec realnej groźby zagłady. A jednak to prawda. liczące 200 milionów członków ludy najbardziej prymitywnych plemion
na naszej planecie stoją w ostatnim czasie przed tragicznym dla nich
wy~rem - albo zasymilować się w nowoczesnym społeczeństwie,
albo znikriąt~ludzkiej społeczności na zawsze.
Problem dotyczy ~ pr?Ce~t ws~stkic~ żyjący~h ?zi~i~j ludzi. Z~
ledwie (ale i aż!) jednej trzy~!!3stej [Qd~ !UdZKrogó. ZYJąc formalnie u schyłku XX wieku, faktycznie egzystują oni w warunkach, które
były udziałem, np. naszych europejskich przodków, ale przed setkami, a nawet tysiącami lat.
Eskimosi, Pigmeje, australijscy aborygeni, indiańskie plemiona znad Amazonii czy górale z indochińskiC?h wiosek, ukrytych
w dżungli oraz wiele innych grup etnicznych. Zyją inaczej niż tzw.
ludzie cywilizowani. Rytm ich życia wyznaczają pory polowań na dzikie zwierzęta, czas zbierania dzikich owoców i roślin, skrajnie prymitywne rolnictwo.
Cywilizowany świat nie bardzo chce i potrafi zaakceptować tę odmiennoŚĆ. Poza nielicznymi organizacjami charytatywnymi nikt nie
. próbuje pomóc ginącym plemionom w harmonijnym przejściu z zaprzeszłych epok do ery współczesnej. Wszyscy usiłują ucywilizować
je na siłę, albo - jeśli przeszkadzają unicestwić .
Próbuje się uszczęsliwiać prymitywne plemiona na siłę. Masajów
w Afryce ubiera się w spodnie, Buszmeni muszą przystosować się
do gospodarki pieniężnej, a Dajakom na Bomeo narzuca się ośmio
godzinny dzień pracy. Ludzi ze szczepów dziesiątkują takie choroby,
jak odra, grypa czy gruźlica. Plemiona po prostu wymierają

wiesz szef tak dziwnie na mnie patrzył, mam wrażenie że mnie uwodzH.
Jeśli mąż na takie zwierzenia reaguje awanturą to agresja blokuje partnera i drugi raz żona już się do niczego nie przyzna. Wysnuje jeszcze
wniosek, mój mąż to cham, a szef to miły kulturalny człowiek. Niedopuszązenie do zdrady polega głównie na skoncentrowaniu uwagi na sobie.
Zona, która jest zazdrosna o atrakcyjną koleżankę męża z pracy, powin·
na wymyślić nową pozycję w łóżku, zacząć o siebie bardziej dbać i lepiej
gotować, a nie zadręczać go wyzwiskami i fochami. Gdy będzie go zadręczać na pewno szybko się go pozbędzie .
" Czy małżeństwa po zdradzie rokują dobrze.
- Często tak. Np. taka sytuacja - żona zaczęta angażować się emocjonalnie w osobę pana Mietka - on na początku zaloty c~ejś małżonki
przyjmuje z pewną przyjemnością, zaczyna toczyć się gra. Ona jest prze·
konana, że może go zdobyć, mąż wyjeżdża, Miecio naprawia jej w domu
żarówkę i ona jest pewna że zaatakuje ją seksualnie. A tymczasem Mietek olewa jej propozycje i wychodzi. Kobieta przeżywa szok, otrzymała
policzek i zaczyna sobie uświada
miać jaki ten mój mąż to fajny
chłop, ten mnie nie chce, ale
na szczęście mam swojego. Częs·
to zdrada fizyczna kończy się
całkowitym fiaskiem. Facet wykonuje 10 frykcyjnych ruchów, następuje wytrysk nasienia, schodzi
on z kobiety i nawet nie mówi
do widzenia. Kobieta jest zdruzgotana. Myśli sobie, przecież z tym
moim Józkiem to wychodzi nam 1vJ raz lepiej, czego ja w ogóle szukam .
" Jak można zapobiegać zdradom?
- Przede wszystkim na początku związku należy ustalić co obydwoj.e ~artnerzy przez zdradę rozumieją. W książce L. Kozakiewicza .Mał
zenstwo doskonałe" na str. 114 przedstawione jest 13 sytuacji złamania
wiemości małżeńskiej. Jeżeli partnerzy uznają, że zdradą nie jest to,
ż~ partner .na zabawie tańczy pod rząd trzy razy z obcą partnerką to
me b~dą Się Z tego powodu kłócili. Jasne reguły gry pozwolą uniknąć
konfliktu.
• Zdrada kojarzy się głównie z obecnością innej kobiety czy męż
czyzny. A przecież małżonek może zdradzać np. ze swym hobby.
- Oczywiście . Również z butelką, z przyjaciółmi, z praca" z książką.
~artner, kt?ry ca!y'!'i dniami siedzi w pracy czy nad rzeką z wędką daje
Jawny dow~ tego, ze partnerka przestała go interesować. Konsekwencją
zdrady z kijem (czy!. wędką) będzie zdrada z kobietą.

NIEWIERNOSC MAUENSKA (2)

• Szkoda...
. cIz·alo
_ Moim zdaniem wcale nie. Proszę sobi~ wyo~razi;, co b~r~~anityl
gdyby na świat przyszły dzieci, a małżonkowie. byliby s ?~~no skowronko na sobie, patrzyliby sobie głęboko w oczy I rozmawl I Y

neczka podaje mu herbatę. Takie zachowanie wynika z jego niedojrzałości.

• Co powinien zrobić partner, który dowiedział się, że został zdra-

dz~n~·iC. Na podjęcie jakiejkolwiek decyzji powinien poczekać 2-3 mie-

siące, aż ochłoną emocje. W tym czasie musi on zastanowić się, dlaczego tak się stało, czy np. ~ o~t~t~ich paru miesiąca~~ ż?na nie ~ar~ła się
pokazać mężowi, że naJwaznleJszą osobą w rodzime Jest 3-mleslęczny
Romek, była wiecznie zmęczona, nie chciała być kurą domową i wysłała
np. chłopa do stołówki. Jeżeli małżonek zakomunikuje, zdradziłem i chcę
odejść, wówczas taką decyzję trzeba przyjąć do wiadomości. Nie pomoże
płacz, stosowanie naCisku, szantażu , uczucia na sHę się nie wszczepi.
Można jedynie potajemnie rywalizować z rywalką, ale to wymaga dużej
dyplomacji.
• Jest pan za przyznaniem się do zdrady?
- W rodzinie, w której nie stosowało się kar za mówienie prawdy tak.
Najczęściej jednak wiele osób uniemożliwia swoim partnerom bycie uczciwym. Przychodzi żona z pracy i komunikuje w normalnej rozmowie -

http://sbc.wbp.kielce.pl

IWONA ROJEK

Tajemnice bułgarskiego wywiadu?

skretny hotel "Sindbad"
Spośród wielu hoteli w Sofii ten akurat zawsze był w cieniu
i gdyby nie afera z przerzutem ludzi z Bliskiego Wschodu i zachodniej Azji do środkowej Europy chyba nadal egzotyczna nazwa hotelu "Sindbad" - zresztą nie figurująca nigdzie na jego
frontonie czy dachu - byłaby utajniona. Tak jak i jego sąsiedz i. A
sąsiadami - patrząc na fronton hotelu od strony szpitala pogotowia
ratunkowego im. Pirogowa - są z lewej strony kolosalna bryła gmachu z zaciemnionymi szybami Sztabu Generalnego armii bułgarskiej
i z prawej przycupn i ęty niewielki budynek schowany za wysokim ogrodzeniem, w którym znalazła swą siedzibę placówka moskiewskiej
KGB wraz z bułgarskim wywiadem wojskowym. Zresztą do początku
lata 1990 r. był znany jako hotel oficerski i ponownie nim został od
niedawna.

W 1990 r. trzech zawodowych
oficerów wywiadu wojskowego
Dymitr Kabakow, Płamen Atanasow i Cwiatko Aleksow założyło
. Bułgarsko-Arabską Integracyjną Kompanię", która to kompania niedługo potem wygrała
w konkurencji z 11 firmami przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Obrony na zagospodarowanie kompleksu hotelarskiego,
znanego później pod imieniem
.Sindbad". Komisja przetargowa wybrała kompanię z proponowanymi przez nią 500
tys. lewów, a odrzuciła ofertę
firmy, która gotowa była zaangażować w ten interes 12 mln
lewów. Później okazało się, że
arabscy wspólnicy, krótko po zarejestrowaniu kompanii w są
dzie wycofali się z niej i w rezultacie ta pozostała wyłącznie
w rękach oficerów wywiadu.
Bardzo możliwe, że kompania
została utworzona z błogosła-

Elektryczna

•
supersamica
W pobliżu brazylijskiego
miasta Santos, po zbudowaniu
nowej stacji transformatorowej,
z chwilą włączenia prądu , personel przeżył chwil ę grozy. Z położonych nie opodal malarycznych bagnisk zaczęły nagle
nadlatywać setki milionów komarów z gatunku stegomyia aegypti (nOSicieli zarazków żółtej
febry). Nieskończone chmary
owadów przesłaniały słońce .
Komary siadały na gorących że
brach chłodnic transformatorów,
smażąc się . Następne falangi
z uporem czyniły to samo, tak że
musiano używać spychaczy do
usuwania stert upieczonych
owadów.
Tajemnica zjawiska polegała
na tym, że samice tego gatunku
komarów wydają brzęczenie
o częstotliwości 500-550 drgań
na sekundę , co w okresie godowym spowodowało tragiczną dla
samców inwazję, zwabionych
wydającymi ten sam ton transformatorami.
ZEM

wieństwem

ministerstwa jako
przykrywka zawodowych agentów i w celu zapewnienia wpły
wów finansowych na potrzeby
wywiadowcze. Tylko że do chwili
aresztowania wymienionych oficerów wywiadu, ministerstwo nie
otrzymało od kompanii ani grosza. Podpisu pod dokumentem
przekazującym kompleks hotelowy wspomnianej kompanii nie
złożył nikt inny, tylko sam ówczesny minister obrony narodowej,
gen. Dobri Dżurow, b. członek
Biura Politycznego KC BPK.
Dziwny był to hotel. Podjeżdża
ły przed jego reprezentacyjne
wejście autobusy wycieczkowe
ze stambulską rejestracją pełne
młodych mężczyzn, na którycI)
już w
foyer czekały panienki
w kusych spódniczkach. Po korytarzach, kiedy ja w tym hotelu
przebywałem, harcowały śniade

dzieciaki, do których matki zwracały się po arabsku lub kurdyjsku.
A w niektórych pokojach tygodniami rezydowały rozleniwione
długotrwałym oczekiwaniem rodziny z Półwyspu Arabskiego,
Bangladeszu ... Później, o wiele
później, dowiedziałem się, że

hotel służył jako baza przerzutowa ludzi z Południa na Pół
noc. Hotel był dyskretny, nazwa
jego egzotyczna, a przymiotnik
arabski w nazwie .kompanii był
świetnie dobranym parawanem,
za którym mogli się w hotelowych
apartamentach chować uciekinierzy z krajów pozaeuropejskich.
Nikt nie podał do publicznej
wiadomości ilu przez hotel

.Sindbad" przewinęło się emigrantów. Zastępca prokuratora
generalnego Republiki Bułgarii
i równocześnie prokurator sił
zbrojnych, gen_ Lilko Jocow
przyznał, iż posiada dokumenty
32-osobowej grupy, która próbowała nielegalnie opuścić Buł
garię . wszyscy oni wcześniej
gościli w hotelu .Sindbad". Gen.
Jocow powiedział także , że publicznątajemnicąjest, iż "taryfa
eksportowa" za jednego czło
wieka wynosiła od 1000 do
2000 dolarów.
Zapewne zdziwić może fakt
że sprawą hotelu . Sindbad" zajęła się prokuratura wojskowa.
Wyjaśnienie złożyła sama prokuratura. Otóż wspólnicy firmy
" BAIK", jak w skrócie określa
wojskowymi, a kiedy tworzyli
kompanię byli w służbie czynnej. Panowie Kołbakow, Atanasow i Aleksow byli równocześnie wojskowymi i biznesmenami, co już jest tutaj
karalne. Wykorzystali swoją
pozycję służbową przy tworzeniu firmy. Podczas aresztowania jednego z nich znaleziono przy nim 6.250 lewów,
69.150 niemieckich marek
i 2.257 dolarów. Kwoty znaczne, jeśli wziąć pod uwagę, że
pół roku wcześniej wymieniony otrzymywał miesięczne
wynagrodzenie w wysokości
350 lewów.
się kompanię, są byłymi

Mimo sygnałów, od roku, że
nietypowego dzieje się
w hotelu .Sindbad", lekceważo
no je. Teraz oficjalnie się mówi,
że pewne, byłe .struktury" w Ministerstwie Obrony utrudniały
dotarcie do prawdy. Nawet prokurator wojskOWY miał związane
ręce. Dopiero objęcie teki ministra przez cywila z Unii Sił Demokratycznych, Dymitra Łudżewa
nadało sprawie lekki rozgłos .
Czemu jeszcze służył dyskretny
hotel .Sindbad" chyba nie dowiemy się nigdy. Można się tylko
wiele domyślać .
JAN HEROLD
coś

Prawda o Bastylii
Fakt zdobycia Bastylii 14 lipca 1789 r. nie ulega wątpliwości. Ale
z nas data ta kojarzy się ze zburzeniem tej twierdzy-wię
zienia przez lud Paryża .
Nikt Bastylii nie zburzył, została po prostu rozebrana i to
w sposób pieczołowity. Zgodę na demontaż tej budowli uzyskał obrotny przedsiębiorca murarski Palloy. Przy pomocy 800 robotników
odzyskał obrobione bloki kamienne, z których zbudowano wiele domów (dwa na rogu ulicy de Bourgogne i placu du Palais-Bourbonstoją do dziś). Także bruk na moście Concorde ułożony jest kamieniami pochodzącymi z Bastylii.
Palloy zbudował także w Sceaux dom dla siebie, a na koniec kazał
produkować z tych kamieni miniaturki Bastylii, które sprzedawano
w całej Francji.
ZEM
większości

W chwilach cieszenia się nie nalemyśleć logicznie. Najlepiej w ogóle. Radość podporządkowana
wymiarom logiki traci lekkość
i wdzięk. Bo radość- jak miłość. Nie
należy oglądać jej kolumną cyfr
i centymetrem. C7)j zimnymi kilogramami odważników.
Mam samochód. No to co, że
w pokOjU? Jest mi nawet bliżs7)j.
Bardziej OSObisty. Prawie intymny.
Pojadę więc w pOdróż z obrazkami.
Potem będę je sobie nucił.

i'/

PRZE
Zajmuje prawie całą przestrzeń
pOkoju. Ale po co mi teraz przestrzeń
pokOJU, skoro mam samochód. On
podpowiedział mi nieskończoność.
Bezpieczny parasol pokoju wymieniłem na dach samochodu. Który może zmieniać adresy. Z widokiem na
las, przestrzeń, możliwości .,. Materia pomnożona przez s7)jbkość zamieni się w energię.
A energia potrzebna, by być mło
dym. Nawet panem młodym . Tyle
spraw jeszcze do obejrzenia. Do
wzięcia w nich udziału
Ale ... jak wydostać Się z pOkoju? .. Drzwi zbyt wąskie. Okno - też
mniejsze od rozmiarów samochodu.
Najbardziej mnie jednak niepOkOi to
skrzyżowanie za biurkiem. Bez drogowskazu.
Ale gdyby byt drogowskaz i tak nie
wiedziałbym , którędy jechać.

Przyjemnie jest pomarzy; wystawiając twarz do słońca. Tegorocznego lata nie można jednak robić tego zbyt długo.

I dokąd?
Jedziemy!

Zbiornik wodny w Andrzejówce k. Chmielnika jest głównym
kapielowy znajduje sią w Busku.

kąpieliskiem

dla okolicy.

Najbliższy

basen
Fot. A. Piekarski

Wieści zza chińskiego muru

Na początku lipca br. powrócił z podróży służ
bo~J i jednorocznego kontraktu JUUUSZ KRZESIENSKI z Radomia, który z ramienia francuskiego inwestora nadzorował budowę Zakładów Ceramicznych w Nanczung w Chinach środkowych.
- Chiny, a szczególnie Chiny środkowe to dla Polaka kraj nie z tej ziemi - mówi p. Juliusz Krzesieński.
- To inna, krańcowo odmienna od naszej mentalność
ludzi, inna filozofia życia , inny sposób I jakoŚĆ życia
i inne problemy codzienności.. .
Nieszczęściem współczesnych Chin , gdzie żyje
piąta część ludzkości - o czym przekonałem się naocznie - jest przeludnienie. Prowadzona od kilkunastu lat bardzo zdecydowana i ofensywna kampania nie
tylko propagandowa za rodziną z jednym dzieckiem
pod hasłem ..Mniej dzieci - lepsza przyszłość" ma
zapobiec eksplozji demograficznej.
Uczba ludności Chin co miesiąc zwiększa się o milion. Nie tylko ekonomiści wiedzą że jeśli liczba ludności rośnie szybciej niż dochód narodowy, to dzieci
zjadają każdy osiągnięty postęp. Gdy przyrost ludnoś
ci jest większy od przyrostu plonów to brakuje jedzenia i jawi się widmo okrutnej klęski głodu ...
Prawie rok temu młody chiński nadzorca i tłumacz
z budowy LI-Msung-Tan zaprosił mnie na swój ślub
z sympatyczną rolniczką z podmiejskiego gospodarstwa państwowego . Ceremoniał z udziałem rodziców
odbył się ... w komitecie sąsiedzkim odpowiedniku
funkcjonujących u nas przed kilkoma laty komitetów
blokowych, zajmujących się m.in. ewidencjąludności,
czynami społecznymi , lokalizacją i zaopatrzeniem
sklepów. Spisano akt maaeński, a następnie młodo
żeńcy podpisali. .. zobowiązanie, że swoje potomstwo ograniczą do jednego dziecka. Niewielu ludzi
w Polsce, a także w Europie wierzy, że w Chinach
środkowych m.in. w milionowym mieście Nanczung
kobieta na zajście w ciążę musi uzyskać zgodę komitetu sąsiedzkiego , któremu Rada Ludowa Miasta
przydziela kwotę dopuszczalnych urodzin. Zezwolenie takie wydaje się na piśmie: ważne jest tylko
przez jeden, ściśle określony rok. Dla nas to nieprawdopodobne, ale dla Chińczyka prawdziwe, choć
nie zawsze ściśle przestrzegane.
W Nanczung mieście przemYsłowo-handlowym
nię widać na ulicach reklam, ale z wystaw sklepowych
i słupów ogłoszeniowym uśmiecha się z plakatu
szczęśliwa para z jednym uroczym dzieckiem. Kto
poprzestaje na jednym dziecku, a pracuje
w przedsiębiorstwie państwowym ten otrzymuje

PRZYGODA PIERWSZA
Inspektor ... N}e rozumiem, czego
ode mnie chce. Ze nie przestrzegam
zasad ruchu drogowego? Ale to przecież moje mieszkanie. A skoro jestem
królem na tych swoich dwudziestu
metrach, łącznie z łazienką, to ...
Nikomu nie przeszkadzam. Jeżdżę
swoim samochodem po swoim pokoju z dowolną s7)jbkością i w dowolnym kierunku, a wódki i tak nie piję .
Więc za co mandat? .. Nawet i kredy-

trzynastą pensję aż do osiągnięcia przez potomka
cztemastego roku życia. Ma też większe szanse na
uzyskanie nowego mieszkania.
Kiedy w czerwcu br. wyjeżdżałem z Nanczung do
Polski spytałem zaprzyjaźn ionego od czasów wspomnianego wesela, U - o ?drowie żony i brak wieści
o potomku odpowiedział: Zona pracuje teraz w gospodarstwie specjalistycznym 250 km od naszej budowy. Ja mam dużo obowiązków tutaj, a ona tam. Wi9ujemy się w najlepszym przypadku raz na miesiąc .
Zona miała zajść w ciążę na przełomie 1991 i 1992
roku. Nie zaszła. Wystarałem się o .zezwolenie" na
1993 rok. Jeśli się urodzi syn to napiszę list do Radomia.
Najpierw z niedowierzeniem, a później z bardzo
mieszanymi uczuciami odbierałem na naszej budowie
skupiającej ok. 70 chińskich robotników tzw. polecenia z komitetów sąsiedzkich sugerujące i zalecające
obniżenie płac wskazanym pracownikom WielodZietnym. Bo małżonkowie naruszający przepisy regulują
ce urodziny muszą być karani m.in. obniżen iem za·
robków. Mało tego, widziałem .. polecenie" sugerulące zmniejszenie płac bliskim przyjaciołom
wielodzietnych małżonków. Boss, czyli francuski inwestor uchylił się od wykonania tych .,poleceń" tłuma
cząc lo podpisaniem przez jego ojczysty kraj konwencji o prawach człowieka i obywatela. Inną formą kary
za wielodzietność jest np. nieprzyjmowanie trzeciego
j czwartego dziecka do przedszkola. Obowiązuje
przyjmowanie w pierwszej kolejności jedynaków do

szkół średnich.
Z tego co dowiedziałem się

w ciągu roku mego pobytu w Nanczungu wiem np., że rodziny z jednym
dzieckiem dominują w miastach. Inaczej jest na
wsiach, gdzie w cenie jest siła robocza. Jeśli pierwszym potomkiem Jest dziewczynka, nawet kary
pieniężne nie odstraszają licznych kobiet od drugiej i trzeciej ciąży, byleby urodzić syna.
Przeprowadzony w Chinach w 1990 roku powszechny spis ludności wykazał, że bezwzględna kampania na rzecz kontroli urodzin przynosi mierne wyniki. Stwierdzono, że na jedno chińskie małżeństwo
przypada 2,1 dziecka, dziesięć lat wcześniej byto 2,2
dziecka. Chiny liczą dziś jeden miliard sto czterdzieści
milionów ludności. Rząd w Pekinie szacował wcześ
niej, że jeden miliard dwieście milionów Chińczyków
będzie dopiero ok. 2000 roku. Prawdopodobnie nastapi to już w 1996 roku.
(B.S.)

I trąb ię .
Może to już taki pojazd, że jedzie bez
W2lllędu na to, ~ zreperuję silnik, C7)j
napompuję koło. Może gdybym nie zrobR ani jednego ani drugiego - też bym
jechał?
I trąbił?

Podobno samochód - jak czło
wiek. Póki nowy - porusza się bez naprawy. Nawet gdy się zepsuje. A gdy się
zestarzeje, to choćby wszystko po kolei
zostało naprawione, to i tak nie pojedzie.
Ale zatrąbi.

PRZYGODA CrNARTA
Chętnie bym go zamienił. Siedemdziesiąt pięć koni - na jednego. Naj-

lepiej w jasnym kolorze. Ostatecznie
samochód może mieć każdy. Ale konia w pokOjU jeszcze nie było . A ja
tak bardzo lubię wieś .
Przydałby się nam taki orzeźwia
jący powiew zdrowego konia.
I sieczki. Trochę niezelganej wsi i an-

,

tyintelektualnej zalewajki z gdaka-

•

Z

niem kury. I spojrzenie poprzez kwit-

czyli

nące jabłonie .

opowiadanie abstrakcyjne
towy. Że niby płatny dopiero na staroŚĆ? ..
Tam przecież najdalej. A jeżeli już
chodzi o formalność, to należało go
wystawić w dniu mojego urodzenia
Z góry przecież wiadomo, że coś się
kiedyś przekroc7)j. I człowiek nigdy
nie wie za co właściwie będzie płacl/.
Może za to, że ma samochód? Albo za
to, że Ole ma? Znałem nawet takich co
płacili i za jedno, i za drugie.

PRZYGODA DRUGA
Nigdy nie przypuszczałem, że
~ m się tak dobrze na konstrukCji
l ochodu. Właściwie to nie znam
Się na tym ZUpełnie , bo najczęŚCiej
zamiast, po prostu, napompować
koło - naprawiam niepotrzebnie silnik. Ale zawsze zreperuję i jadę.
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PRZYGODA TRZECIA
Wieczorem zapukał jakiś pan. Podobno przejechałem mu kota. Wyparłem się . Ostatecznie kota pozostawionego bez opieki mógł przejechać kto inny. Po drugie - rlawet
jeżeli przejechałem mu kota, skąd
mogłem wiedzieć, że to akurat jego
kot? Mógł być przecież kogo mnego.
I gdyby wtedy pr7)jszedł ten ktos mny, to ten pan byłby kimś innym,
a tamten - byłby tym. Co za różni
ca?
I skąd mogłem wiedzieć, że kot
w ogóle ma pana?
A może to nie ja przejeChałem kota, tylko kot sam wpadł mi pod samochód?

. Szkoda tylko, że jednomiejscowy.
Ze nie ma dwuosobowych. Bo dwa
konie w moim pokoju przecież się
nie zmieszczą

PRZYGODA

PIĄTA

Zniknął tak nagle, jak się pojaw ił.
Nie ma już samochodu .
WS7)jstko się dzieje w czasie nieobecności. Pewnego dnia dostr7egamy, że już zima, a ws7)jstkie podróże przebiegają tak dziwnie i krótko,

jak samochodowy
cig po pokOI U
I wtedy, gdy nie ma JUż samochv
du, ustawiają Się drogOWSkazy.
Skrzyżowania rozwiąZUją Się same
i o pół godziny za późno ...
HENRYK CZARNECKI

Wyłączenie się z życia zawodowego podczas urlopu
umożliwia fascynację bła

hostkami. Oto spacerując
w lesie ujrzałem motyla, rusałkę żałobnika. Usiadł na
ścieżce, zastępując drogę

Usqsiadów
Rosjanie
mogą legalnie
kupować dolary
Rosjanie mogą nareszcie kulegalnie zagraniczne waluty. Jak podała agencja .Interfax" Centralny Bank Rosji usunął
dotychczasowe ograniczenia
w tej dziedzinie, nadal jednak
obowiązują limity dotyczące
eksportu dewiz.
Dotychczas mieszkańcy Rosji
mogli nabywać legalnie dewizy
tylko wówczas, gdy przedstawili
bankowi wizę wyjazdową Przydział na jedną osobę w ciągu roku wynosił 500 dolarów.
pować

.Place wzrastają
póHora raza
Z 900 do 1350 rubli zostaną
minimalne

zwiększone wkrótce
płace w Rosji.
Podwyżka

jest jednym z kroków podejmowanych przez rząd.
rosyjski w ramach programu reform gospodarczych i społecz
nych, przewidzianych na . lata
1992-93. Jesienią br. rząd zamierza też wprowadzić jednolitą
siatkę płac dla pracowników sfery budżetowej, uzależniającą
wzrost zarobków od podwyżek
cen. Z budżetu państwa trzeba
będzie wyasygnować na ten cel
ok. 550 mld rubli.
(opr. ch)

Taiemnicze
źródło
prądu
W Muzeum Irackim w Bagdadzie znajduje się bateria galwaniczna, której wiek określa si ę na
ponad dwa tysiące lat!
Co ciekawsze, jeszcze dziś
można z niej uzyskać napięcie
1-,5 wolta.
Jest to jedna z wielu nie zbadanych do końca zagadek.
ZEM

Małże'ństwo
Słynny amerykański prawnik
Darrow, zapytany czy nie są
dzi, że małżeństwo można porównać do loterii, odparł:
- Tak, gdyby tylko wypłacano
wygrane!
ZEM

Rozwiązanie

"Zgadywanki
oIłografianei nr 72"
Do polskich trybun przybić
trzeba
tablice z tekstem następującym:

,,Ptak, który stale najgłoś
niej śpiewa,
nie jest jedynym mieszkańcem łąki".

Nagrodę w wysokości 100
tys. zł za poprawne rozwią
zanie .GŻegżółki - zgadywanki ortograficznej", ufundowaną przez Przedsiębior
stwo Handrowo-Wytwórcze
ACUMEN
Service"
~ Kielc, otrzymuje Adriana
Maksymow ze Starachowic.
(jot)

straszył, rozkładając i skła
dając skrzydła. Postanowiłem być odważny i zamiast
uciec - zerwałem dubeltówkę z ramienia, pakując motylowi brenekę w serce!
Jeszcze nie przebrzmiało
echo strzału, a on już wyciąg
nął nogi. Wtedy okazało się, że
byłem dyletantem, gdyż do tej
pory sądziłem że motyle mają

i

po trzy pary nóg. A to nieprawda! Mają po 2: czyli cztery nogi. Muchy i błonkówki mają po
sześć nóg, chrząszcze także,
pająki po 8, a motyle tylko
cztery.
Pożytek z owego mordu jest
oczywisty: jeden człowiek na

Zdał mi relację z najciekawszego przypadku. Przyszedł
doń mężczyzna, u którego podejrzeWał owłosienie serca, co
wskazywało na konieczność
operacji. Tak więc uśpiony pacjent oddychał przez respirator;
odsłonięto worek osierdziowy,
w którym serce poruszało się
jak dwa prosiaki w sakwie jarmarcznego handlarza. Znachor-kardiolog wpierw przyjął
ową przypadłość Zj1 osobne
tempo bicia komór i przedsionków. Ale po przecięciu worka
osierdziowego.. . zdębiał; pacjent miał dwa serca! Cóż, wybrano mniejszego .bliźniaka",
zakleszczono aortę, a później
przetoczono
kardiopleginę.
Serce, pod wpływem silnego
stężenia jonów, potasowych,
zadrgało niby żaba drażniona
prądem przez Mesmera i stanęło.
Znachor-kardiochirurg
oddzielił je, dając choremu

świecie stał się odrobinę
światlejszy',
po dokładnym

obejrzeniu trofeum. Sam czyn
natomiast został potępiony
przez działaczy partii zielonych. Motyla przewieziono do
ekologicznej kliniki, gdzie
sztucznie podtrzymują w nim
życie, póki nie znajdą dawcy
serca. Klinika jest własnością
znachora-kardiologa, który
przeszczepia organy, a na~et
potrafi dokonywać bezkrwawych operacji sposobem magów filipińskich.

szansę przeżycia.

Przypadek owej znakomitoś
ci, sądzącej jakoby wszyscy ludzie mieli pojedyncze serca,
podniósł mnie na duchu. Bo jeś
li pomylił się człek tak znaczny,
to i mnie wolno było sądziĆ, że
motyle posiadają po 6 nóg zamiast czterech, w istocie. Poza
tym znachor powiedział coś
jeszcze, co uzasadnia naukowe eksperymenty oraz potwierdza mądrość ryzykownych
działań z ludzkim zdrowiem
i życiem. Otóż bohater rozmyśla o s.wym sukcesie
z tym większą radością, że po
usunięciu mniejszego serca,
przeszczepił na jego miejsce
serce większe. Jest to zupeł
nie niezrozumiałe dla laika,
ale on zrobił to dla dobra nauki ...
ZBIGNIEW LEONlAK

Oferta ofercie
"Sądzisz, że mi dogodzisz? Zatem napisz! Mam
wielki temperament. Mąż mi
nie wystarcza. Chcę mieć
kochanka. Lubię miłość francuska" pisać do ... Itd. itd .... "

Ewa takich ofert nie zamieszcza w różnych pismach i sekskatalogaclr.
Uważa, iż są nieuczciwe.
Ona wysłała takie: .Panowie!
Jestem do waszej dyspozycji
za duże pieniądze", względ
nie: "Jestem piękna i bezpruderyjna. Czekam na oferty
od zamożnych panów". No
i panowie przyjeżdżają lub
ona jedzie - i płacą
Wpadła na ten pomysł,
gdy straciła pracę. Natknęła
się na "Seksktrety" i idea

zarabiania w ten sposób
pieniędzy była gotowa. Jest
zadowolona ze swojej decyzji, nie musi wszak stać
w kolejkach po zasiłek, mo-

że się ubrać, żyć na niezłym
poziomie. A o to przecież

chodzi!

•

~

n I e rov#n a
- Wcale siEi nie wstydzę ,
bo niby czego? Każdy sposób zarabiania na życie jest
dobry. Ostatecznie to nie ja
postawiłam w stan likwidacji
przedsiębiorstwo, gdzie pracowałam ...
Natomiast Jerzy S. nie lubi
takich ogłoszeń . Bo po co zaraz płacić? Przecież chodzi
o spotkanie ludzi o podobnych upodobaniach seksualnych. A gdy płacisz, wytwarza się stan podległości. "To
ogłoszeniowa prostytucja" mówi. Lecz i on musiał zapłacić!

Styl militarny
Pierre Cardin nie zapomina w swej kolekcji
Oto jeden z modeli w stylu militarnym.

także

i o panach.

Herbarz Świętokrzyski

R

zaczynają piastować godności

senatorskie. Od 1653 r. rodzina
Wielopolskich zaczyna używać
tytułów hrabiowskich (hrabia Imperium Rzymskiego).
Dziedziczenie ordynacji pomimO. jej słabego poziomu gospodarczego, znacznie umocniła
pozycję rodziny Wielopolskich .
Rozpoczyna ona dziedziczenie
tytułu 'ordynacji od r. 1729 pierwszym dziedzicem ordynacji
jest Franciszek Wielopolski. Od
r. 1732-1774 ordynację dziedziczy Karol Wielopolski, a następ
nie od r. 1774 do 1805 Franciszek Wielopolski. W r. 1805
dziedziczenie ordynacji obejmuje Józef Nepomucen WieIopolski. Sprzedał on część ordynacji.
i rozpoczął starania o zamienienie ordynacji na dobra rodowe.
Przeciwko takiemu rozwiązaniu
w stosunku do ordynacji wystą
pił Józef Stanisław Wielopolski ,
pochodzący z rodziny WieIopolskich. Po latach procesów została zawarta umowa, w wyniku
której ordynaCja została obszarowo zmniejszona o jedną trzecią i przekazana wraz z tytułem
margrabiego Józefowi Stanisła
wowi Wielopolskiemu.
W składzie ordynacji pozostało jedno miasto i 24 wsie. Dwie
trzecie ordynacji zostało sprzedane na pokrycie długów. Wśród
sprzedanych dóbr Szaniec i Piń
czów kupił prowadzący proces
o ordynację, warszawski adwokat Olrych. Wraz z kupnem
Szańca otrzymał nazwisko Szaniecki. Po śmierci Wielopolskiego ordynacją zarządzała jego
żona Eleonora z Dębińskich
Wielopolska. A po jej śmierci ordynację przejął Aleksander Wie-

lopolski. Odzyskał on utracone
ziemię
pińczowską
dobra,
i przyłęcką
Aleksander Wielopolski zlikwidował pańszczyznę na rzecz
opłat pieniężnych . Została także

utrzymana nazwa ordynacji
Myszkowskich. Nazwa ta była
nazwą oficjalną gdyż nazywano
ją ordynacją chroberską ponieważ ośrodek zarządzania znaj_O
dował się w Chrobrzu. Tam też
mieszkał Wielopolski. W 1866 r.
Wielopolski zostaje powołany na
naczelnika rządu polskiego,
a ordynatem zostaja jego syn
Zygmunt. I zarządza ordynacją
do roku 1902. Syn Zygmunta
Aleksander zarządza ordynacją
do 1937 r. W tym okresie ordynacja została rozdzielona i częś
ciowo rozsprzedana. Syn Aleksandra utrzymał się na Chrobrzy
do czasów okupacji niemieckiej.
Po roku 1945 dobra ordynacji
zostały znacjonalizowane i na
mocy PKWN przeszły w inne
władanie .

R. JAGlOWSKI

Nowe zarobki w naistarszym zawodzie
Prostyt~tka w Polsce ma najczęściej 26-35
lat, legitymuje się wykształceniem podstawowym i mieszka w dużym mieście. Jak wynika
z policyjnych statystyk, prostytucją trudni się
w Polsce ok. 10 tys. kobiet Od pewnego czasu
krajowe córy Koryntu muszą liczyć się z konkurencją przybyszek z państw powstałych po
rozpadzie ZSRR.
Zjawisko prostytucji jest charakterystyczne
przede wszystkim dla dużych aglomeracji miejskich. Najwięcej kobiet trudniących się tym
procederem jest w Warszawie - około 3 tysię
cy, oraz w Łodzi, Katowicach i Poznaniu. Najliczniejszą grupę wśród prostytutek stanowią
kobiety w wieku 26-35 lat (42 proc.), ale sporo

Już tę prawdę Platon orzekł, że bez rymu być nie może. Jak się
nie rymuje, to nie przekonuje. Rym jest bliski człowiekowi od kołyski.
Czy to się komu podoba czy nie, rym do języka bez ustanku 19nie.
Dobrze wiemy to wszyscy: nie ma drzewa bez liści, kija bez jednego
końca, dnia bez zachodu słońca, ani ognia bez dymu, ni języka bez
rymu.

Rym potęgą jest i basta! Towarzyszy nam od najwcześniej
szego dzieciństwa . Pamięta
my?
Ele mele dudki, gospodarz
malutki...
Biedroneczko, fruń do nieba,
przynieś mi kawałek chleba.
Nie śmiej się, dziadku, z czyjego wypadku.
Beksa lala pojechała do szpitala.
Tere fere kuku, strzela baba

z łuku.

Jacek - placek, Jurek - 0gó-

rek.

Dzięki rymowi nie zapomnimy
do końca życia niektórych szkolnych reguł, np.

Dziewczyna siedziała tam
gdzie się umówili. Od razu ją
rozpoznał, przecież miał jej
fotkę w negliżu. Wypili kawę,
pogadali i ona zaproponowała, że pojadą do mieszkania jej ciotki, która akurat
przebywa na wczasach. Zatem pojechali ...
Wrażeń rzeczywiście był

cud.
"Oferuję ci raj, jakiego żad
na ci nie da ... "
Po godzinie usiedli napić
się kawy. I wtedy usłyszał:
.Czy nie mógłbyś mi poży
czyć 2 milionów? Bardzo mi
są te pieniądze potrzebne".
Cóż, Jerzy S. był w obcym
mieście, w obcym mieszkaniu, więc się przestraszył i ...
zapłacił. Po czym jak najprę
dzej wyszedł... .
Jednak dalej studiuje
sekskatalogi, bo przecież nie
wszystkie są takie ...
"Lubię oralnie i analnie.
Czekam na oferty od panów .
o
podobnych
upodobaniach ... "
(sg)

W programie telewizji edukacyjnej "Jeśli nie Oxford, to
co?" (program dla maturzystów) o swoich maturach opowiadały
gwiazdy telewizji
i znani politycy. Alicja Resich-Modlińska przygotowała na egzamin dojrzałości wiele ściągawek: .Miałam strój
specjalnie do tego przystosowany i miałam tam ich pęki" powiedziała. Dla Włodzimie
rza Szaranowicza matura nie
była ważnym wydarzeniem,
niewiele z niej pamięta, był
wtedy po raz pierwszy zakochany i maturę zdawał .w biegu". Janusz Korwin-Mikke
stwierdził, że nie napisał w cią
gu ostatnich dwóch lat nauki
w liceum żadnego wypraco-

O~a(ia My5Z~OW5~(~ (I)
ód Wielopolskich do godności i zamożności zaczyna dochodzić od r.
1636, kiedy to członkowie rodu

Na jeden ze swoich listów
dostał
odpowiedź
pełną
uniesień, czułości, aktów
strzelistych etc. Więc wziął
urlop i popędził do Katowic.
Spodziewał się wielu przyjemności, bo wszak jego korespondentka pisała, iż .zapewni mu cud wrażeń".

jest również dziewcząt w wieku 18-25 lat (34
proc.). Ok. 5 proc. to nastolatki. Ponad 70 proc.
polskich prostytutek ukończyło tylko szkołę
podstawową, ale niemal 30 proc. może poszczycić się dyplomem szkoły wyższej lub śred
niej.
Ceny usług są bardzo zróżnicowane. Opłata
zależy od "klasy usługodawczyni", okoliczności i charakteru świadczonych "usług".
Jak twierdzi policja, w Warszawie np. za "numer znad Sekwany" trzeba zapłacić do 400
tys. zł, pół godziny sam na sam kosztuje ok.
800 tys. zł, a cała noc we dwoje nawet 4 miliony zł.
(raf)

Do wyboru, do koloru.
Młoda, piękna pozna pana,
Koniec języka za przewodniktóry ma rodzinę w Stanach.
ka.
Tu nie Afryka, tu się drzwi zamyCo było, a nie jest, nie pisze o ka
się w rejestr.
Patrz, sprzedawca z zimna drży,
Pierwsze koty za płoty.
bądź uprzejmy, zamknij drzwi.

wania z j. polskiego, bo "zbierał siły na maturę". Po maturze
odbyła się "mała popijawa", po
czym wspominał dalej:
.Wróciłem do domu nie bardzo
wiedząc, co się dzieje".
Leszek Miller podczas egzaminu dojrzałości wychodził
często z kolegą do toalety, bo
tam koleżanka przygotowywała dla nich rozwiązania zadań
z matematyki.
Stefan Niesiołowski są
dził, że matury nie zda, bo był
słaby z przedmiotów ścisłych.
.Z matematyki trochę ściąga
łem" dodał. Również ten
przedmiot nie był naj mocniejszą stroną Katarzyny Oowbor: .Maturę z matematyki
zdał za mnie narzeczony",
ściągi przemycano w kanapkach. "Za to napisałam dwa
wypracowania z j. polskiego,
tak więc rachunek się wyrównał" - powiedziała
K. TAOEJ

Bez pracy nie ma kołaczy.
Ni to, ni sio.
Przyszła koza do woza.
Mądrej głowie doŚĆ

wie.
Co

się

cze.

dwie

sło-

odwlecze, to nie ucie-

Koszałki-<Jpalki.

Pamiętaj, cholero, nie dziel
przez zero.
,,-uje U się nie kreskuje.

Nikt z nas nie może się obejść
bez zwięzłych powiedzeń wyrażających
oczywiste prawdy
i używanych przy różnych okazjach.
Służba nie drużba.
Na frasunek dobry trunek.
Dobry żart tynfa wart.
Obiecanki cacanki.

Lepszy rydz niż nic.
Tekst, ~wierający rym, przykuwa uwagę, a jego treŚĆ jest
łatwiej uświadamiana. Wiedzą
o tym specjaliści od reklamy i ci,
którzy wymyślają etykiety, ogło

szenia, tytuły, wywieszki.
Szanuj z!eleń, boś nie jeleń. .
Pora na Telesfora.
Awantury i wybryki małej
małpki Rki Miki.

http://sbc.wbp.kielce.pl

W każdy piątek przybywajcie,
świeże jaja nabywajcie. Wiejskie
jaja, zdrowe, tanie, dla każdego
na śniadanie.

Rym ma zdolność utrwalania na
wieki niektórych powiedzonek.
I dlatego dziś powtarzamy wiele
melodyjnie brzmiących zdań,
w których są nie używane obecnie
wyrazy i formy tworzone według
niegdysiejszych reguł gramatycznych.

Najżarłiwszymi wielbicielami rymów są dzieci. Język naszych pociech przepełniony jest bezsensownymi, żartobliwymi rymowankami.
Hocki-klocki;
fibździu-pibździu; gadka-szmatka; gadu gadu
do obiadu; musi to na Rusi.. .
A my dorośli? Najchętniej rymujemy przy kieliszku, kiedy alkohol
zwalnia hamulce i obnaża naszą
prawdziwą naturę ... naturę tego,
kto lubi rymy.
Tym, co ten felieton przeczytali
od deski do deski, pozdrowienia
przesyła

JANUSZ WRÓBLEWSKI

Carol Leland szukała znaku . .Jej ciało było sponiewierane i wyniszczone. Pojechała do Medjugorie, jugosłowiańskiego miasteczka, w którym
milionom wiernych każdego dnia objawia się Dziewica Maryja. Carol pojechała, gdyż chciała zrozumieć, że jej cierpienie nie było daremne ••.

•
Cudowne uzdrowienie w MecI·u orle
Medjugońe to niewielkie miasteczko na terytońum Hercegowiny. Ktokolw.iek st~nie ta.m na placu
przed kOŚCiołem I rozejrzy Się dookola, dostrzeże wszędzie na horyzoncie granatowe szczyty porośniętych świerkami i sosnami
gór. To tutaj 24 czerwca 1981 roku
dwóm dziewcZynkom, Ivance
Ivanković i Mi~anie Dragicević,

ukazała się na szczycie Podbrdo
świetlista postać. Dziewczynki
przestraszone uciekły, ale wróc.iły

tu jeszcze raz tego samego dnia,
wraz z Vicką Ivanković, Ivane Dragiceviciem, Ivanem Ivankoviciem
i Milanką Pavtović.
Gospa - czyli Pani - jaśniała
na szczycie wzniesienia. Zrobiła
ruch ręką przywołujący dzieci, ale
te tak bardzo się bały, że jeszcze
raz uciekły. W ciągu następnych
siedmiu dni Matka Boska pojawiała się przed dziećmi i rozmawiała
z nimi. Potem pojawiała się jeszcze wiele razy i przekazywała im
swoje posłanie . Ivana Ivankovicia
i Milankę zastąpili Mańa Pavtović
i Jakub Colo. Tak jak w Fatimie
Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, jugosłowiańskim dzieciom przekazane zostały tajemnice. Jedna
z nich ma charakter apokaliptyczny: "Ponieważ tych strasznych
wypadkÓW nie można już uniknąć, trzeba, by ludzie przygotowali się na nie. Nie powinni jednak ulegać strachowi i panice,
ale oddać się całkowicie Bożej
Opatrzności. Wszyscy muszą
tak żyć, jakby mieli nagle umrzeć. A więc pełne nawrócenie
i zawierzenie Bogu. Nawracajcie się, pokutujcie, póki jeszcze
czas. Możecie, wszystko opuś
cić i wszystko straci{: prócz Boga i wiary."
Słowa te wypowiedziane zostały na dziesięć lat przed tragicznymi
wydarzeniami w Jugosławii i wielu
dzisiaj widzi w nich zapowiedź
nadchodzącej wojny serbskochorwackiej . Są też tacy, którzy
wiążą Je z trzecią tajemnicą fatimską i widzą w nich zapowiedź zbliżającego się konfliktu atomowego.
Objawieniom w Medjugońe towarzyszą liczne znaki. Na górze
pierwszych objawień często pojawia się dziwna poświata albo
ogień .
Obserwowano
także
w Medj ugońe tzw. cud słońca ,
czyli dziwne wirowanie i pulsowanie tarczy słonecznej . Na piersiach rzeźby przedstawi ającej
Matkę Boską sfotografowano (było to widoczne dopiero po wywolaniu kliszy) wyraźny kontur ci ała
Chrystusa zwisającego z krzyża.
Zdumienie wywołało także zdjęcie
zrobione przez mieszkankę Mostaru na wzgórzu Kriżevac , gdy odkryto na nim postać w bieli stojącą
obok krzyża, niewidoczną podczas fotografowania. Niewytłuma
czalne też są nagłe przemiany duchowe ludzi odWiedzających tę
miejscowość, podejmowane postanowienia odmiany życia, porzucanie nałogów, godzenie się
dawnych nieprzyjaciół, niewytłu
maczalne z naukowego punktu
widzenia uzdrowienia ciężko chorych.
Najbardziej spektakularne uzd~owienie wiąże się z postanowieniem
trzydziestosiedmioletniej
Amerykanki Carol Lynn Leland.
Jej histońa opisana została przez
Toma Junoda w czerwcowym numerze Jednego z najpoczytniejszych miesięczników anglojęzycz
nych - .LlFE".
Wsiadła do samolotu w Albu~uerque w stanie Nowy Meksyk
I choć wiedziała, że to może ją zabiĆ - pOleciała do Nowego Jorku,
a stamtąd przez Atlantyk do Belgradu I Sarajewa. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, ze musiała podróżować
z zestawem butli tlerowych. Chociaż przez całe zycie modliła się do
Boga i Najświętszej Marii Panny,
stale odczuwała ból. Pewnego
dnia słabe komórki w jej wątrobie
stały się całkowicie bezwładne

i organ ten zaczaJ sączyć trucizny
do organizmu, rujnując powołi jej
ciało, uszkadzając płuca. Miała też
rozedmę, nabawiła się raka tarPrzeżyła dwa ataki serca.

czycy.

~yła epileptyczką, diabetyczką

I artretyczką Jej małżeństwo było
nieudane - po zerwaniu z mężem
nabawiła się osteopatii i w konsekwencji, złamania kręgosłupa.
Ważyła 38,5 kilograma i z różnych
P?WO~w łykała 67 pigułek dziennI~ . Przy swoich niespełna czterd~lestu latach wyglądała jak kobteta zbliżająca się do siedemdZiesiątki.

Na lotnisku Kennedy'ego w Nowym ~orku Carol modliła się wotoCzeniu ludzi mówiących jakimś

słowiańskim językiem. Obok niej
stały butle tlenowe, a przewód doprowadzał tlen do jej nosa. Kiedy
miała drugi zawał serca i straciła
przytomność, wydało się jej, że
pędzi w dół jakimś tunelem ku ła
godnemu światłu Boga, ale została zatrzymana przez
lekarzy
i z powrotem wciśnięta w jej ból.
Teraz znowu wydawało się jej , że

zmierza ku temu miejscu, ale na
drodze ku Medjugorie stanęli jej
urzędnicy jugosłowiańskich linii
lotniczych. Nie mieli dla niej tlenu
- jej prośba nadeszła za późno.
W tym momencie, kiedy stanęła
w obliczu podjęcia decyzji o powrocie do domu, zaczęła rozważać ku czemu dążyła i czego oczekiwała od Medjugorie. Cudu?
Uzdrowienia? Czegoś, co oddali
od niej ból? Nie! Chciała tylko znaku. Drgnienia. Szansy przeżycia
czegoś podobnego do tego, co
przydarzyło się sześciorgu dzieciom dziesięć lat temu.
Pomogli jej ludzie z pielgrzymki
- postanowili poszperać , tu i tam
zadzwonili i ku zdumieniu jugosło
wiańskich celników znaleźli tlen
dla Carol. Wkrótce odleciała, wraz
z matką i innymi osobami z pielgrzymki, do Jugosławii.
W Medjugorie owoce wiary naJpierw uzewnętrzniły się przed jej
matką - Shirley Fay Smith Hull. Ta
starsza osoba wspięła się na Górę
Objawień.
Gdy weszła na szczyt, zobaczyła wysoki, żelazny krzyż otoczony
plastikowymi różami. Gdy kilka razy zamknęła oczy i spojrzała na
Medjugorie w dole spostrzegła
nagle jakąś migającą, jaskrawą
poświatę tuż pod horyzontem. I to
by/właśnie ten znak, którego pragnęła - znak, że przybyła do właś

ciwego miejsca.
W tym samym czasie. Carol,
która miała czekać na nią w kafeterii , wstała z wózka inwalidzkiego
i poszła na spotkanie z Vicką, jedną z wizjonerek. Dotknęła jej ramienia, wysłuchała opowieści
o spotkaniach z Gospą, o tym jak
zaprowadziła ona dwójkę dzieci
do raju, czyśćca i piekła , jak pokazała im obrazy, których nigdy nie
zapomną, Zaraz potem musiała
szybko wracać do domu, gdyż poczuła się gorzej, za dużo było tych
wrazeń dla tak osłabionego ciała.
Gdy wróciła matka i opowiedziała
jej o zdarzeniu na szczycie Podb(do, Caro I poczuła się dziwnie.
Tego samego popołudnia zobaczyła na ścianie swojego pokoju jakieś dziwne pulsowanie,
jakby - opisywany w Fatimie cud słońca. Wkrótce w kole tym
pulsowały tylko trzy barwy: róż ,
żółcień i błękit. To tego koloru okrycia, według słów Vicki, mieli nosić ludzie w raju. Carol zawolała
matkę, ale tym razem ona niczego
nie widziała.
Tymczasem stan Carol pogarszał się . Następnego dnia zaprowadzono ją do wizjonera i uzdrowiciela ojcaJoze Zovko. W tym
samym czasie ktoś przyniósł wiadomość, że jeden z wizjonerów,
Ivan powiedział, że Matka Boża
modli się za specjalnego gościa,
który przybył do Medjugorie. Carol
uśm iechnęła się i ojciec Joze uś
miechnął się. :.Jego modlitwy i dotyk dłoni nie przyniosły jednak
efektu. Po powrocie z kOŚCIoła
serce Caro I zaczęło bić jak osza-

jeszcze, że nie ma to jak w domu
i zapłakała. Przewieziono ją ambulansem na sygnale do Mostaru,
gdzie miała umrzeć. To miał być
ostatni port jej zniszczonej łodzi ...
Ale nie umarła w Medjugorie.
Nie umarła w Mostarze, ani
w szpitalu w Dubrowniku, gdzie
ją dalej przewieziono. Nie umarła
też w samolocie lecącym nad Atlantykiem, nie umarła w klinice
w Dallas. I w końcu wróciła do
Albuquerque, do swojego domu, swoich kotów i kwiatów.
Oddycha teraz bez pomocy
butli tlenowej, a straszliwy ból,
który dokuczał jej od przebudzenia do zaśnięcia zgasł jak
wypalona świeca. Niek1órzy
mówią, że to pragnienie życia
uratowało Carol, inni widzą w jej
historii przypomnienie postawy
i losów biblijnego Hioba. Sama
Carol nie pamięta już bólu, uś
miecha się, przybiera na wadze,
zakręca włosy i tylko czasami
wzdycha: "Boże, Boże mój,
w jaki sposób ja ci się za to
odwdzięczę··· ?"
Oprac. (LTD)

Gigantomania i fantazyjne
erotycznych?

Psych otest

c) Jest połączeniem genetyki
i wychowania (5).
4. Upór i konsekwencja to
pojęcia:

-ilustracja marzeń
Fot. Z. Bąk

ł

WSROD SWlECĄCYCH
PREZERWATYW
przejęty swoją demaskatorską
misją, wkroczyłem w jego pro-

gi.
W środku starszy pan dopytywał się o jakieś specyfiki.
Sprzedawczyni, młoda, ładna
blondynka, coś z przejęciem
mu tłumaczyła. Rozejrzałem
się po tym przybytku. Na ladzie stała lampka w kształcie
męskiego członka, który na
pewno nie był w stanie .spoczynku. W gablotach nieskromna bielizna damska,
prezerwatywy i inne .okropności". Na półkach wibratory,
dmuchane lalki, świerszczyki,
kasety wideo itp.
- Jak się tego używa? usłyszałem pytanie klienta.
- Tabletki przyjmuje się trzy
razy dziennie po jednej - odpowiedziała mu ekspedientka.
- W zestawie jest także krem,
którego używa się tylko przed
stosunkiem, smaruje się nim
penisa. Wtedy też zakłada się
ring uciskowy. Wszystko to
wspomoże panu erekcję .. .
Przysłuchiwałem się temu
z niedowierzaniem. Jak
można mówić o takich rzeczach? Stałem tak osłupia
ły, gdy tymczasem klient zabrał swą paczuszkę i wyszedł ze sklepu.
- Czego pan sobie życzy?
usłyszałem głos ekspedientki i spostrzegłem, że
pytanie było skierowane do
mnie.
- Jestem z prasy - wymamrotałem. - Chciałem zobaczyć czym handlujecie.
- Największym powodzeniem cieszą się afrodyzjaki
i prezerwatywy. Sprzedajemy
także

środki

przedłużające

kowe z zaznaczonymi schematycznie ludzkimi głowam i.
Dotychczas nie znaleziono
nigdzie tego
typu m iejsc
kultowych. Jest to unikatowe
odkrycie, które wzbudziło
duże zainteresowanie uczonych. Do współpracy przystąpił paleoekolog prof. Kazimierz
Tobolski z Uniwersytetu
Poznańsk i ego .
Prowadzone będą w dalszym ciągu badania laboratoryjne, obok prac wykopaliskowych" - powiedZiał prof.
Schild - kierujący pracami
archeologicznymi.
(opr. ch)

klienteli?
- Mogę panu zaproponować kremiki opóźniające . Pół
godziny przed stosunkiem
trzeba wysmarować penisa.
D zie s i ęć minut przed należy
p o wtórzyć ten zabieg . Są
kremy z efektem chłodzą
cym oraz inne o działaniu
znieczulającym. Mogę polecić też ciekawe prezerwatywy, np. zapachowe : banano we, miętowe i truskawkowe .
Mamy też specjalne z podrażniającymi końcówka
mi. Mają one tę zaletę, że
świecą w nocy. Dzieje się
to dzięki nafosforyzowa-

nym czubkom. Oprócz jednorazówek, dysponujemy

końskie
na oddyc~anie

taino

Nie ma takiej gałęzi przemysłu czy rzemiosła, by postęp techniczny nie powodował, niemal co rok, zmian
w technologii. Wyjątkiem
jest ludwisarstwo, gdzie
technika odlewania dzwonów jest taka sama jak przed
pół tyąlącem lat. Słynący na
b) O niezwykłej osobowości

(5),
przeciętność

(O).

cały świat angielscy ludwisa-

rze, tak jak przed wiekami,
sposobiąc formę wewnętrz

nego kształtu dzwonów sto-

także prezerwatywami wielokrotnego użytku ...

- Na czym polega ta wielokrotność?
- Po użyciu

trzeba ją wypłu

kać i powiesić, aż wyschnie.

Jej urok polega na odpowiedniej konstrukcji. Normalna prezerwatywa jest gładka i cienka. Ta natomiast jest grubsza
i ma powierzchnie trące.
Opowiadała mi te wszystkie
niesamowitości bez najmniejszej żenady. Przeszła później
do wychwalania bielizny sexy,
którą ponoć namiętnie kupują
mężczyźni dla swych dam. Polecała przeróżne wibratory.
Były takie napełniane ciepłą
wodą i czymś tam jeszcze. Za
najlepszy wibrator uznała ten
najdroższy, kosztujący prawie
milion zł. Był to ponoć naturalny odlew męskiego członka.
Miał on dwie wersje: 6 cali i 8
cali. Opowiedziała mi , jak to
pewien klient zażądał dla
swej małżonki wibratora

o wymiarach swego penisa.
Na inny się nie zgadzał. Mierzyła ponad pół godziny. te
zabawki, zanim znalazła
właściwą

Uszy mi więdły, gdy tego
słuchałem.

- Mamy tu też kącik gayowski, ale tylko dla męż
czyzn. Nie sprowadzamy
tych rzeczy dla kobiet, nie
przywozimy także sprzętu
sado-maso. Radom jest
zbyt prowincjonalny, aby był
na nie zbyt. Dużo ludzi krę 
puje się tutaj przychodzić .
Klientami są ludzie odważni,
tacy jak pan .. .
Poczułem , że znowu się
czerwienię. Podz iękowałem

za wszystkie informacje
i chyłkiem wymknąłem się ze
sklepu . Spuściłem oczy, b y
nie patrzeć na przechodzą
cych ludzi, którzy spogląda li
na mnie z wyrazem potępie
nia. Ale wstyd! Uchodząc
stamtąd martw iłem s ię tylko,
czy czasem nie widz iał mnie
ktoś znajomy. Ale teraz, gdy
krytykuję sex- s hopy, w iem ,
że jestem osobą kompetentną

***
Plotka głosi , że w Radom i u istnieje salon masaż u
w którym panie potrafi
wymasować wszystko. Nie
podejmę się ter az nap ię
tnowania tej instytucji, b o
już wiem, że zanim się
przystąpi do tępienia. zła ,
trzeba je dogłębnie poznać.

T.P.S.

Rekordowym
zarobkiem .
dziennikarzy teleWIZYJnych fJrogramów informacyjnych, może poszczycić się red.
Nornejko, który odebrał w maju
z kasy TV 51 milionów złotych .

wśród

1 mln 645 tys.

na

chień!

sują glinę , włosie i. .. łajno
końskie. To ostatnie, by
"dzwon mógł oddychać", jak
mówią londyńscy mistrzowie.
ZEM

Tomasz Lis w tym samym miesiącu otrzymał ,tylko" 25 mir
Średnie pensje dziennikarzy telewizyjnych .Wiadomości" wa·
hają się w granicach od 4 mln do
7 mln.

c) Roosevelt (O).
9. Który z trzech poetów
jest ci najbliższy?
a) Mickiewicz (10),
b) Słowacki (O),

30-70 pkt. - Należysz do ludzi .ufających" sobie. Twój charakter cię nie zaskoczy, ale też
nie utrudniasz życia innym ludziom.

.

c) Umiejętność zapanowania
nad własnymi słabościami (O).
2. Ludzie o silnym charakterze to:
a) Typy o ubogiej osobowości
(5),
b) Osoby stworzone do przewodzenia innym (10),
c) Indywidua, k1órych winno
się unikać

fatałaszki

c) Nie wychylające się ponad

a) Identyczne (10),

ciebie:
a) Siła woli pozwalająca realizować własne zamiary (5),
b) Siła osobowości umożliwia
jąca wpływanie na innych ludzi

(10),

W bramie jednej ze śród
miejskich uliczek Radomia
znajduje się sklep, na którego
witrynie ujrzeć można tylko
czerwone zasłony i napis:
.Sex-shop". Pełen odrazy, ale

ł

łechtaczkę ·
Czułem, że się czerwienię .
Jąkając się zapytałem:
- A co polecacie młodszej

z matką i przyjaciółmi ze Stanów
Zjednoczonych. Posłano po księ
dza z ostatnim namaszczeniem,
lekarz zrobił jej zastrzyk z morfiny,
żeby się nie męczyła . Pomyślała

1. Silny charakter to według

Radom jest miastem konserwatywnym, złośliwi mówią
że nawet zaściankowym . Jako
lokalny patriota i dobry radomianin, jestem człowiekiem
surowych obyczajów. Z zadowoleniem więc przyjmowałem
informacje o plajtach kolejnych sex-shopów. Jednak póki jeszcze są, postanowiłem
przyjrzeć się temu złu moralnemu. Trzeba przecież wiedzieć, co się potępia.

ł

stosunek oraz specjalne kremy przeznaczone dla pań. Mają one działanie podrażniające

Najstarsze miejsce kultowe w Polsce jeziorko
z
drewnianymi
idolami
sprzed 10 tys. lat - zostało
odkryte w Olsztyńskiem.
W lipcu prowadzone były
badania
archeologiczne
w małym jeziorku polodowcowym w lłokowie k. Jezioran w Olsztyńskiem , gdzie
przed 3 laty miejscowy rolnik
Wiesław Górnicki znalazł
kościany harpun z wkładka
mi krzemiennymi z epoki
mezolitu.
Badania miały na celu odtworzenie dawnego środo
wiska i ustalenie chronologii
zabytku. Przyniosły one rewelacyjne odkrycie. W wypełnionym torfem jeziorku
zachował się drewniany pomost datowany na ok. 8-8,5
tys. lat temu. Poniżej byłdru
gi, mniejszy pomost liczący 9
tys. lat. Niewiele tak starych
drewnianych konstrukcji zachowało się do naszych czasów.
.W osadach dennych Jezioran datowanych na 11 ,510,5 tys. lat temu znaleźliś
my przedmioty o charakterze kultowym - pradawne
idole wrzucane kiedyś do jeziora. Są to różnej wielkości
patyczki wierzbowe lub osi-

lałe. Zaczęła płakać , żegnać Się

Zygmunt Freud, twórca
psychoanalizy, uważał, że
siłą napędową ludzkiego
działania jest popęd seksualny. Według Freuda przyswojone przez człowieka
normy kulturowe nie pozwalają się ujawniać temu popę
dowi w formie bezpośred
niej. Tematyka seksualna
jest blokowana, co powoduje wewnętrzne konflikty
w ludzkiej psychice. Tęgo
typu konflikty występują
u osób odwiedzających po
raz pierwszy sex-shopy. Widoczne jest to po ich pełnym
skrępowania zachowaniu.

(O).

3. Charakter człowieka:
a) Zakodowany jest genetycznie (O),
b) Jest kwestią wychowania
w dzieciństwie (10),

b) Zupełnie inne (O),
c) Które nabierają treści w zależności od osoby, do k1órej się
odnoszą (5).
5. Silnym charakterem powinny(i) się odznaczać:
a) Kobiety (O),
b) Mężczyźni (10),
c) Kobiety i mężczyźni (5).
6. Do wysokich godności
dochodzą osoby:
a) O silnym charakterze

(10),

7. Charakter rozumiany jako
wierność własnym

zasadom

jest:
a) Utrudnieniem w życiu (O),
b) Ułatwia osiągnięcie sukcesu (10),
c) Tak rzadko spotykany, że
trudno mówić o czymkolwiek
(5).
8. Spośród wielkiej trójki
najbli.ższy ci jest:
a) Churchil (5),
b) Stalin (10),

http://sbc.wbp.kielce.pl

c) Norwid (5).
10. Uważasz się za człowieka:
a) Silnego charakteru (10),
b) Słabego charakteru (O),
c) Nie mam zdania (5).
ODPOWIEDZI:

70-100 pkt. -

Jesteś czło

wiekiem silnego charak1eru,
a przynajmniej lubisz za takiego
uchodzić. Czy zawsze sensownie? Chyba nie, zwłaszcza dla
innych.

D-3O pkt. - Czy można pranad własnym charakterem? W twoim przypadku jest to
wręcz konieczne, dla twojego
zresztą dobra.
cować

Wybrał

i do druku podał KS

,.

Porządek

Pod szczęśliwą gwiazdą
Od 9 do 15 sierpnia 1992 roku

Rodzinne zwyczaje

Pewna ~obieta miała opinię
flejtucha. Zeby sprawdzić, czy
to prawda, sąsiadka wysłała
do niej syna po sól. Po powrócie pyta małego:
- No i jak tam u nich jest,
duży nieporządek?

-

Za ten mini horoskop nie bierzemy żadnej odpowiedzialności.
To dzieło astrologów. Możemy jedynie powiedzieć: chcecie - to

E, nie, tylko jak dziecko
płakało, to go nie mogli znaleźć .

przeczytajcję.

KOZlOROZEC (ur. 22.XII.-20.l.).
Satysfakcja i sukcesy. Doskonały okres w pracy - wspaniałe wyniki
i jeszcze lepsze perspektywy. Wszystko co przedsi ęweźmiesz , będzie
udane. W domu zapanuje zgoda i zrozumienie. Dzieci przysporząpowo
dów do dumy i radości. Będziesz w szampańskim nastroju, tym bardziej,
że osiągniesz wkrótce to, co dotąd jakoś się nie udawało . Jeśli w domu
wynikną z partnerem kontrowersje, nie wybuchaj gniewem, zwłaszcza
gdy w grę będą wchodziły kwestie materialno-pieniężne. Osoba, której
niemal nie dostrzegali niektórzy młodzi , urodzeni w latach 1970-1973
zaskoczy Cię życzliwością Oceń ją pozytywnie. To będzie dla Ciebie i dla
niej satysfakcja.
.
WODNIK (ur. 21.1.-18.11.).
W pracy czeka Cię wiele wysiłków i obowiązków. Jeśli im sprostasz,
zyskasz duże szanse na coś, co w niedalekiej przyszłości wyda piękne
rezultaty. Musisz być jednak w pełni przygotowany na odegranie właści
wej roli. Nowe znajomości zawarte podczas urlopu lub zagranicznej podróży będziesz mógł później wykorzystać w dziedzinie profesjonalnej.
Decyzje podjęte w tym tygodniu przez niektórych młodych, urodzonych
w latach 1969-1972 w sprawach osobistych, okażą się w przyszłości jedynie słuszne i bardzo korzystne dla ewentualnego związku małżeńskie
go. Przed Tobą niepowtarzalna wprost szansa! Nie przegap jej!
RYBY (ur. 19.11.-20.111.).
Dysponujesz niezłą kondycją, dużym zasobem energii oraz dobrej woli. Wszystko to pozwoli Ci urzeczywistnić plany. Wykorzystanie nadarzających się okazji w pracy zawodowej zjedna Ci uznanie, przynosząc zarazem wymieme korzyści. Jeśli pracujesz na własny rachunek, możesz
teraz bez obawy rozbudować działalność lub nawet zmienić jej kierunek.
Niepotrzebnie d~asz się na swego partnera. On też ma prawo do złego
humoru. Młodzi, urodzeni w latach 1968-1972 w sferze spraw prywatnych nie powinni niczego na razie zmieniać. Te sprawy nie sąaż tak pilne,
jak Ci się zdaje, a najkorzystniejsze rozwiązanie, zupełnie nieoczekiwane, przyjdzie samo.
BARAN (ur. 21.111.-20.lV.).
Nadchodzą dobre dni. Ucieszy Cię to tym bardziej, że w poprzednim
miesiącu nie mialeś szczególnych powodów do zadowolenia. Teraz los
uśmiechnie się do Ciebie przynosząc zarówno nagrody, awanse oraz
niespodZiewany przypływ gotówki , jak też satysfakcje natury osobistej.
Nie wolno Ci jednak zaprzepaścić nadarZająCych się szans. Niech Cię
nie zrażają przeszkody, bo wystarczy trochę uporu, wytrwałości i wszystko pójdzie jak z płatka . Mimo korzystnej passy nie wolno Ci zaniedbywać
zdrowia. Niektórych młodych, urodzonych w latach 1969-1972 czeka
w najbliższym okresie interesujące spotkanie z pewną osobą Może to
mieć ogromne znaczenie w przyszłości.
BYK (ur. 21.1V.-20.V.).
Niestety, w najbliższym okresie trudno Ci będzie zabłysnąć . Zamiast
sukcesów wyłonią się trudności. Może niewielkie, za to denerwujące.
Pamiętaj teraz o swoich obowiązkach, bowiem waży się sprawa Twojej
dalszej kariery zawodowej i warto byś mial na to wpływ. Twoje finanse
trochę się poprawią, ale w domu zapanuje napięcie . Konflikty i pretensje
odczujesz dość boleśnie . Unikaj kontrowersji. Musisz się zdobyć na
szczerą, serdeczną rozmowę , która niejedno zalagodzi i wyjaśni. Zastanów się, czy nie jesteś calkiem bez winy. Szczególnie atrakcyjne dni dla
wielu młodych, urodzonych w latach 1969-1972. Dużo miłych spotkań
i romantycznych chwil.
BLlŹNI~A (ur. 21.V.-21.VI).
Dotychczasowe wysiłki i pracowitoŚĆ właśnie teraz powinny przynieść
długo oczekiwane profity: poprawę statusu zawodowego i korzyści materialne. Skoncentruj się jednak na ściśle określonych dziedzinach działalności, bo .rozproszkowanie" sił może wszystko popsuć. W połowie
miesiąca miej się na baczności. Powstrzymaj się w tym okresie od podejmowania nowych, chociaż w Twoim mniemaniu genialnych, projektów. Odłóż to sobie na później. Słabością wielu młodych, urodzonych
w latach 1970-1973 jest zmienność uczuć i nastrojów. Nie bardzo potrafisz sobie z tym poradzić . Zwróć w tych dniach większą uwagę na swoje
przywary i nie drażnij sympatii.
RAK (ur. 22.VI.-22.VII.).
Uwierz wreszcie we Własne siły, nie bądź sceptykiem. Nadchodzą dobre dni, głównie w dziedzinie zawodowej. Możesz liczyć na awans i konkretne wyrazy uznania. Niektórzy z Was, szczególnie starsi, powinni zrezygnować z porównywania sytuacji bieżącej z przeszłościa. oczywiście
na korzyść tej drugiej. Tymczasem życie płynie, zmieniają się sytuacje
i ludzie, a także Ty sam. Nie szukaj więc źródeł wszystkiego, co Ci nie
odpOWiada w otaczających Cię ludziach. U wielu młodych, urodzonych
w latach 1969-1972 zanosi się na udane randki i flirciki. Możesz oczekiwać wyjątkowo sympatycznych wydarzeń. Nie szarżuj, z uciech tego
świata korzystaj z umiarem!
LEW (ur. 23.VII.-23.VIII.).
Jesteś zmęczony i nie wszystko wychodzi tak, jak byś tego chciał. Brak
Ci przede wszystkim wyrozumialości i akceptacji otoczenia. Pomyśl jednak skąd mogą współpracownicy wiedzieć, że czujesz się nie najlepiej,
skoro nikomu o tym nie mówisz. Porozmawiaj o swoich problemach przynajmniej z jedną bliską Ci osobą, a zobaczysz jak bardzo to pomoże. Nic
nie stracisz, a zyskać możesz pomoc i serdecznoŚĆ. Wielu młodym, urodzonym w latach 1968-1973 Amor będzie chciał wynagrodzić dotychczasowe przykrości , obiecując wprawdzie miłe, ale niestety niezbyt trwałe
i głębokie przeżycia. Panuj nad nerwami i temperamentem, jeśli nie
chcesz stracić życzliwefGi osoby.
PANNA (ur. 24.VIII.-23.1X.).
Znów czujesz się silniejszy i - zwłaszcza w pracy - doceniony. Niektórzy z Was będą musieli stawić czoła licznym napięciom zawodowym
i finansowym. Zadania, którego podjąłeś się niedawno, nie zlekceważ,
bo jeśli wywiążesz się z niego na medal, zyskasz so~ie dzi~k~ te!f1u dużo
szacunku, sympatii i wdzięczności u osoby, od której w du~eJ mierze zależy Twoje dalsze życie zawodowe. W domu, nie angażuj się w s~rz~czki
rodzinne. Młodzi, urodzeni w latach 1970-1973 zachować pOWIOnI wyjątkową ostrożność w kontaktach z oso~ą poznan~ na. urlo~ie:. Przyjrzyj
się jej dobrze i pomyśl, co możesz ZrobiĆ, by uwolniĆ Się od Jej wpływów
i. .. zalotów.
WAGA (ur. 24.1X.-23.X.).
W miejscu pracy nadchodzi burza! Stój spokojnie na uboczu, nie angażuj się pod żadnym pozorem po czyjejkolwiek stronie. Pracuj zgodnie
ze swoim planem i rób to, co do Ciebie należy. Jeśli tak właśnie postąpisz,
to w drugiej połowie miesiąca zaczniesz odcinać kupony. Możesz liczyć
na ogromne poparcie partnera w swoich sprawach zawodowych . Przyda
się ono niezwykle i przyniesie pożądany efekl. Młodym , samotnym, urodzonym w latach 1970-1973 potrzebny będzie przede wszystkim rozsą
dek w sprawach uczuciowych. Nie wolno Ci w tych dniach pozwolić sobie
na to. by uczucia wzięły górę nad rozumem. Nie daj się ponieść emocjom,
bo osoba ku temu nieodpowiednia.
SKORPION (ur. 24.X.-22.XI.).
W życiu zawodowym, oprócz Ciekawych propozycji, mogą wyniknąć jakieś
nagle. zaskakujące sytuacje, sporo powodów do zdenerwowania i starć z szefami. Będziesz mial niedługo dobrą okazję , by sprawdzić się jako przyjacieł .
SprobUJ w nadchodz~cy.m tyQ~niu p.o~awić ~a'pi~rwszy~ miejs~u problemy
osoby, która się do Clcble z nimi zwrocli PO~Wlęc tej spraWie makSimum enerSii. W bardzo krótkim czasie przekonasz Slę ~ ż.e było warto. Jeżeli niektórzy
młodZI , urodzeni ~ł latach 19~ 1973 dadzą Się teraz postrzelić Amorowi, czeka ICh ....-tedy mHość szalona. Już najwyższa pora i sprzyjający klimat ku temu,
by wreszCIe serio pomyśleć o swej przyszłośCI .
STRZELEC (ur. 23.XI.-21.XII.).
Twoja sponta nicznoŚĆ i łatwoWlemość wysta~!<>ne zostaną teraz na próbę.
No coć jeśli chcesz postępować wbrew swoJeJ naturze, czyń to ostrożnie
i po'v"clqgliw;0. Nie zawadzi rozwaga we ~/szelkiego rodzaju pertraktaCjach
i rozmo aer o charai(terze zawodowym. NIC nie Jest przesądzone z góry; stoSUląc Się do rad przyjaciół, z pewności~ wyjdziesz z opresji obronną ręką
O zdrowie nic musisz się obaWiać . Odł6z wszelkIe domowe poradniki lekarsk'e, a ZYj pełnią życia. W slerze oso~is~e! ~ielu młodych, urodzonych w latach
197 . 1973 pożądane byłoby podjęCIe InICjatywy, bo tylko wtedy w miłoŚCi mogą nast'1Pić sloneczne dni!

Małgorzata

Staszewska
Kielce

Wytrych
Mamo, skąd się biorą
dzieci? - pyta nastolatka.
- Widzisz - tłumaczy matka - przylatuje aniołek, otwiera kluczem brzuszek kobiety
i wkłada tam nasionko. Po 9
miesiącach wraca i wyjmuje
dziecko .. .
Po kilku dniach dziewczyna
oznajmia mamie:- Jestem
w ciąży! Jasio mial wytrych!
Barbara Sobańska
Starachowice

Nowożeńcy

zasiadają do
wspólnego posiłku

pierwszego
w swoim domu.
- U nas - mówi mąż - był
taki zwyczaj, że cala rodzina
żegnala się przed posiłkiem.
- Kochanie - odpowiada żo
na - w naszej rodzinie nie było

- Oczywiście - odpowiada
staruszek - co rano przemierzam pięć kilometrów - by to
zobaczyć ...
Władysław Pietrzyk
Pińczów

Reklamacje
Grupa handlowców zwiedza
antykoncepcyjnych . Oprowadza ich
szef, którego otaczają dzieciod małego brzdąca do kilkunastoletniego chłopaka.
- Tyle dzieci - zwraca się
jeden ze zwiedzających - to
chyba żadna reklama dla pana ...
- To ani reklama, ani antyreklama - odpowiada poważ
nie dyrektor. - To reklamacje ...
Agnieszka Kruk
Radom
wytwórnię środków

Clnel'Qotv
od.-W-a.=
takiej potrzeby, albowiem mama
doskonale gotowała ...
Waldemar Janasz
Mleczków32

Dla kondycji
Starszy pan stoi na plaży i obserwuje młode dziewczęta, które ćwiczą zapamiętale w dość
skąpych kostiumach kąpielowych.
,
- Jak pan sądzi - zagaduje
go jakiś facet - czy to dobrze
wpływa na kondycję?

,

-

W tym tygodniu nagrodę za
najzabawniejszą naszym
zdaniem - anegdotę otrzymuje Agnieszka Kruk z Radomia.
Gratulujemy!

hasłem)

Wirowka (Z

~kansen ka~liaek
W australijskiej miejscowości
Berrima w pobliżu Canberry, na
terenie miejscowego kompleksu
leśnego zwanego Penrose Park
powstaje skansen typowych polskich kapliczek przydrożnych. Ich
twórcami są tamtejsi Polacy i Australijczycy polskiego pochodzenia wywodzący się z różnych regionów Polski. Pierwsza stanęła
kapliczka rzeszowska - ze św. Józefem z dzieciątkiem Jezus na rę
ku. Fronton kapliczki zdobi rozeta
z twarzą ChrystLlSa, wyrzeźbiona
przez jednego z australijskich rzeszowiaków. Poznaniak, Michał
Szymański zbudował z kolei kapliczkę biskupińską - laką z bali,
bez jednego gwoździa. Natomiast
z bloków piaskowca zaczęto budować kapliczkę krakowsko-czę
stochowską Ponieważ kapliczek
ma być w skansenie co najmniej
kilkanaście, zamierza się postawić
tablicę i nformacyjną z objaśnie·
niami w różnych językach rodowodu każdego z eksponatów.
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Kierunek wpisywania 'wyrazów - prawoskrętny, początek
wpisu - w polu oznaczonym.
Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 59 utworzą rozwiązanie:
aforyzm Alojzego Zółkowskiego.
ZNACZENIE WYRAZÓW: 1)
ochronna na rycerzu, 2) Arkadij,
autor powieści .Czuk i Hek", 3)
zderzenie pojazdów, 4) spięcie,
nieporozumienie, 5) .ka" w wyrazie kanapa, 6) wróżba z kart,
7) czasem gore na złOdzieju, 8)
wojskowe polecenie, 9) drzewo
liściaste o białej korze, 10) Fe
wśród pierwiastków, 11) pożar
obejmujący znaczne połacie,
12) mebel, 13) podrzędna restauracja, 14) płaskie naczynie na
nóżce do podawania ciast, 15)
wzorzysta okleina ścienna, 16)
kij do fechtunku, 17) ryba zdolna
do rozrodu, 18) imitacja towarów
na wystawie sklepowej, 19) frygijska bogini płodności i urodzaju, 20) niepewne przedsięwzię
cie, 21) ... na leniwych chropów,
22) zażalenie skierowane do
urzędu, 23) trucizna do zatruwania strzał przez Indian, 24) popłoch , 25) związek organiczny,
dobry rozpuszczalnik, 26) na
szczycie wulkanu, 27) otacza
jabłko i pomarańczę, 28) nasze,
polskie morze, 29) drobny, owadożerny torbacz australijski, 30)
może być na nią spuszczony
nos, 31) litery znak graficzny, 32)
na ziołowe napary o bardzo
gorzkim smaku, 33) teczka do
noszenia map i planów, 34)
sklep przyzakładowy z artykuła
mi konsumpcyjnymi, 35) po zimie, 36) wór do spania, ą7)
ochota, oskoma, 38) stan w pd.
Indii, 39) miasto portowe w pn.
Norwegii, znane z walk w czasie
II wojny światowej, 40) zielone,
po rozłupaniu smakują nie tylko
dzieciom, 41) PC, KPN, SLD lub
ZSL, 42) przyjaciel i zięć Oktawiana, 43) waśnił się z Pawiakiem, 44) dół do gromadzenia
odchodów, 45) ksiądz, 46) żona
cara, carowa, 47) używaj go do
zmiękczania wody do pralek, 48)
niejedno w łańcuchu, 49) podstawowy element konstrukcji dachowej, 50) reguła, kanon, 51)
sport na macie, 52) many polski
ciężarowiec, 53) powoduje postój maszyny, 54) obraca się
w silniku.
Treść aforyzmu prosimy przesyłać pod adresem redakcji .ED"

Co jeszcze zbieramy?
(VI). Opaski. Są to po
• prostu paski z papieru
z wydrukowanym znaczkiem
opłatnym i przeznaczone do
przesyłek gazet i innych druków. Po raz pierwszy zastosowała je poczta USA. Etykiety
paczkowe. Są najmlodszy~i
z rodziny całostek wydaWniCtwami pocztowymi. Pierwsze
etykiety paczkowe z wydrukowanym znaczkiem opłaty zastosowano w Japonii po II wojnie światowej. Pokwitowania
telegraficzne są to formularze
z wydrukowanym znaczkiem
opłaty lub doptaty i odpowiednim tekstem. Służą one do pokwitowań nadanych telegramów. Sądząc, że odpowiedzieliśmy
zainteresowanym, co
jeszcze zbierru:ny (mo~a oczywiście o filatelistyce) zyczymy
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w terminie 7 dni od daty numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody książkowe. Na karcie pocztowej prosimy nakleić zamieszczony poniżej kupon. Karty bez
kuponu nie biorą udziału w losowaniu nagród.

Kupon nr 1
"ECHO DNIA"
Rozwiązanie

krzyżówki

nr

139:
POZIOMO: makam, chomą
to, akrobatka, .kwiat, Nikozja,

powodzenia w zbieraniu tego
rodzaju walorów. (Koniec).
Z okazji Światowej
• Wystawy Filatelistycznej .Chicago '92", poświęconej upamiętnieniu odkrycia Ameryki przez Kolumba,
poczta USA postanowiła swą
100 lat liczącą serię znaczków
Kolumba (16 znaczków Mi nr
73-88), wydrukować w formie
6 bloczków. Ponieważ do odkrycia Ameryki przypisują sobie
również prawo Włochy, Portugalia i Hiszpania, przeto zapadło postanowienie, że kraje te
wydadzą także po 6 bloków.
Różnią się one jedynie określe
niem nazwy kraju, nominałem
oraz tekstem v.tydrukowanym
w Języku emitenta. Bloki te bę
dą w sprzedaży do dnia 27
września 1992, tj. do dnia zam-
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http://sbc.wbp.kielce.pl

elektroda, sążeń, Karpaty, kursistka, Antczak, występ, adwent,
ikonometr, smalec, łyczek, estrada, parafraza, Atlanta, rylec,
reumatyzm, hodowla, astma,
ewenement, rącznik, alasz.
PIONOWO: ścinek, Wolker,
mokasyn, księżyc, mateńka, przeor, zbytki, stront, Zasada, arytmia, pętelka, tapicer,
ukleja, . szarłat, Szwecja, koncert, Thorez, zrost, sarmata, ruletka, dacharz, parter, rzutek,
frajer, azydek, ladaco, nowina,
Alaska.
rączka,

NAGRODY:
W wyniku przeprowadzonego
losowania nagrody książkowe
otrzymują:
Krzyżówka nr 135: Rafał Rogala - Końskie,
Krzyżówka nr 136: Danuta
Rogowska - Jędrzejów,
Krzyżówka nr 137: Danuta

Krzyżówka nr 138: Ryszard
Nicpoń - Kamionki,
Krzyżówka nr 139: Halina Woź

niak-NaWrocka - Końskie oraz
Wiesław Zielonka - Boków.
Wszystkie nagrody zostaną

Rozw. gł.: "Jedni zawodzą na
swojską nutę, drudzy na swoją"

przesłane

(Władysław Grzeszczyk).

opracował Andrzej Baiński.

knięcia Światowej Wystawy Filatelistycznej - .Genova '92", po
czym tego samego dnia wieczorem w Genui, Lizbonie, Madrycie i Waszyngtonie reszta nie
sprzedanych bloczków zostanie
zniszczona. Już dziś można sobie wyobrazić, jaką osiągać one

nach operowych i teatralnych świata.
Wydarzenia
te upamiętniane
są również
filatelistycznie. Tak na
przykład z okazji
premiery
operetki
.FrOhjahrsparade"
w Trieście, która odbyła się
w dniu 27 czerwca w Teatro
Comunale .Giuseppe Verdi",
tamtejsza poczta stosowała
stempel okolicznościowy, którego reprodukcję zamieszczamy.

będą cenę!

Do 31 sierpnia br. zarzą
dy kół PZF mogą doko• nywać na konto Zarządu
Okręgu PZF w Kielcach przedpłaty na
bloczki, które Ministerstwo Łączności
przekazało poza abonamentem dla człon
ków PZF. Jest to bloczek nieząbkowany,
numerowany, wydany z okazji Swiatowej
Wystawy
Filatelistycznej .Olymphilex
'92" w Barcelonie.
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Muzyka Roberta Stolza
• odnosi sukcesy na wielu sce-
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Ślusarska - Pińczów,

drogą

n

pocztową

Krzyżówki w mijającym tygodniu

r
II

ZAKłAD ŚLUSARSKI,

BIURO KOMPLETACJI DOSTAW

~ KOMPAS Sp.

Icomp@~
~

26-110

c.

oferuje:

huśtawki, karuzele,
urządzenia placów
zabaw, ławki ogro-

S~SKO-KAM.

ul. 1 Maja 49

~

Radomskie Zakkldy
Wapienno-Piaskowe
Radom, ul. Witosa 62
tel. 409-95 lub 412-65 do 67.

Sadek 78 k. Szydłowca,
teL 17-O~5, 17-04-24

Producent wyrobów silikatowych
oferUje:
• BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE DRĄŻONE 3MFD
• CEGŁĘ WAPIENNO-PIASKOWĄ 1NF

dowe, parkowe, usługi ślusarskie

Tel.' (0-47) 512-192 wewn. 134,
tlx 613840

Zapraszamy do naszej firmy codzienn i
w godz. 7- 15.
W soboty w godz. 7-13.

prowadzi:
skup złomu metali
kolorowych i żeliwa .

.. SPRZ~ KOMPUTEROWY

B/139/R

267/92

(PC-AT/ 386/ 186 - wersje jedno tanO\\I i~kowe i sieciowe)

.. PERYFERIA

ITEX - EKSPORT"
"
Kielcach
ul. Szymanowskiego 3

(drukarki, scanery, my zyetc.)

.. AKCESORIA

W
zatrudni na budowach eksportowych w Niemczech
pracowników w następujących specjalnościach:

(trzymacze tekstu, podstawki pod drukarki etc.)

.. BIUROTECHNIKA
(kserografy, telefaxy maszyny do pisania etc.)

.. MATERIAł. Y EKSPLOATACYJNE
(papier do drukarek, kserografów, telefaxów, ta ~my barwiące)

Do zakwalifikowania się na wyjazd wymagane jest złozenie
pisemnej oferty oraz pozytywny wynik rozmów kwalifikacyjnych.

.. MEBLE BIUROWE

Oferta ""inna

(fotele obrotowe, krzesła, stoliki pod komputer).

PRZYJDŹ!

ZADZWOŃ!N

~A NAPISZ!

~ ZAPRASZAMY \
"

/

9-17 .--

zawierać:

1. kwestionariusz osobowy,
2. kserokopię dyplomu lub świadectwa, bądź zaświadczenia o
dzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
3. kserokopię świadectw pracy dokumentujących staż pracy.

7

V~/V

• inżynierów i techników budowlanych z uprawnieniami oraz dobrą znajomością zachodnich technologii budowlanych i języka niemieckiego,
• zbrojarzy, cieśli i operatorów dźwigów wieżowych (I klasa)

ukończeniu

kursu stwier317-k

O4IMW/a

IURO~

~

REKLAM i OGŁOsZEŃ

"ECHA DNIA"

BEZBOLESNY NIEOPERACYJNY
. LIFTING
ODMŁADZANIE TWARZY, SZYł
I CAŁEGO CIAŁA ZACHODNIM APARATEM

Zakład

. MYOLIFT .

Naprawy Sprzętu AGD zostaje przeniesiony'.
z ul. Kościuszki 7/9 na ul. Domaszowską 93:
-

,

STYMULACJA SKÓRY I MIJ;:ŚNl POWODUJE

Polecamy naprawy gwarancyjne i

• przemodelowanie owalu twarzy
• eliminację lub poważną redukcję zmarszczek m.In. tzw. worków
pod oczami, uelastycznienie powiek
• likwidacja podwójnego podbródka
• podnoszenie biustu i pOŚladków
• wzmocnienie mięśni brzucha. ud, ramion

LASER:

KIELCE

Uprzejmie informujemy szanownych Klientów,
że z dniem 14.08.92

odpłatne:

RADOM '

-.. chłodziarek, zamrażarek, schladzarek do mleka,
...... pralek automatycznych, wirnikowych, wirówek,
~ bojlerów od 5 do 140 I
Jednocześnie

usuwanie blizn i rozstępów ~ leczenie trądZika
zmarszczek ~ kuracfa dla łysiejącyc

wygładzanie

• Targowo 18
tel./fax 32-45-40
• Sienkiewicza 74
BUT "Łysogóry"
• SienkiewiC7
l7
kiosk MX.
teL 66-24 24
Żeromskiego 65

•

_i

tel. 235-19

z serwisem będziemy prowadzić sprzedaż bojlerów
i części zamiennych (do bojlerów).
Gwarancja producentów i własna.
Krótkie terminy, przystępne ceny.

-

U jiJ3:t·VAt3-

j.

Lipo......,a 29
Miejska 6ibliotelro Publiczna

tel. 71 - 44

Kielce, ul. Sienkiewicza 76, p. 311, ID piętro,
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 15- 17
telefon 31-01-66 w godz. 10-14 i 19-21

C.B i ;t.l~'J ił...
•

3109-g

Rynek .45
teL/fax 527- 4.4

(3:łj: SWi tt·! tli .~"
•

Hurtownia Papierosów

Hurtownia Spożywcza Radom,

Fair Play
Radom, Chrobrego 35/37

oferuje

_:iititt·wa·j;t.,.

papierosy pochodzenia krajowego
i zagranicznego.
Korzystne warunki płatności.

Uwaga Rolnicy!

zamienne

PPH "AGROSTOP"
oferuje nawozy

"SKODA" - "lADA"
wszystkie typy.

Sklep
motoryzacyjny.
Kielce - Herby
1 Maja 222
tel. 536-78.

• pl. Targowy 7

b/151

1 Fosforan amonu - cena 2.300.000 za tonę - dostarczamy na miejsce po około 20 ton
2 Sól potasowa granulowana luzem po 1.400.000 zł dostawa wagonem do najbliższej stacji PKP po ok. 60
ton.
Import z Białorusi
Wiadomość: Skarżysko-Kam., teL 530-812
Terespol nlB. tel 22-52.

- słodycze
- artykuły spożywcze
- makarony
- konserwy
- kasety
- kawę i herbatę
sery żółte paczkowane

posiada wolne działki pod budowę domów
jednorodzinnych (szeregowych).

Adres:

SM BDJ "DĄBROWA"
Kielce, ul. Piotrkowska 12
" p., pok. 204, tel. 412-11 wewn. 160.
4147-g

•

Ag. Reki. Poligr.
",GRAfiKS'"

Warszawska 3

Zapraszamy

Radom,

Budowlana

OFERUJE:

Spółdzielnia

Pracy "Rembud"

Tennin składania ,'\"w. dokumentów do dnia 1O.vm.1992 r. do
godz. 14. Tennin rozpatrzenia deklaracji 15.Vrn.1992 r.

kino .Antyczne-

tel. 31-50

ul. Czachowskiego 34,
tel. 253-67, 291-51 w. 284

JJ

1. Wpłacenie na konto BGŻ Oddział Wojewódzki
Kielce 829021-6565-2511-1:
- wpisowego w wysokości 1 0.000.000 zł,
- minimum jeden udział w wysokości 5.000.000 zł.
2. Deklaracja pisemna kwoty pieniężnej na rzecz
spółdzielni. Kserokopie wpłat wraz z pisemną
deklaracją n~leży sktcłdać w siedzibie spółdzleln~.
.W Przypadku ruepIZYJęcJ.Cl w px;zet członlcow spóldzielru WYSOkość wpisowego i wysokość udziałów zostanie zamteresowanym zwróa:ma,

.
KOŃSKIE
• ..zamkowo 17

033Q/a0

Mieszkaniowa
Budowy Domków Jednorodzinnych

Warunki przyjęcia
do spółdzielni:

,Rudt.

teL 38-32

- napoje 0,2 I w kartonikach
oraz inne artykuły
spożywcze pochodzenia krajowego
i zagranicznego.
/ul'raszamy w godz. 8-19, w soboty 8-14. Bl1601R

Spółdzielnia

"DĄBROWA

Zakład Kclp . +łancll.

POLECA:

268/9

3839-g

• :U3'M 1# ;ł!Jl1• M_ Reia 1
0fr0dS Ksmłaria ~
tel. 219-46

tel. 420-44

Częśc'i

Sokola 2 - Orbis
teL 51-25-5.4

posiada
w ciągłej
sprzedaży:
....., beton towarowy,
-e. wyroby betonowe,
...... płytki lastrykowe .
Ponadto
prowadzimy roboty

remontowo-budowlane
w

pełnym

zakresie.

Kontakt: Kielce, ul.
Magazynowa nr 6
tel. 31-16-65,
31-88-62.
314-k
http://sbc.wbp.kielce.pl

(ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
(słodycze,

napoie, oleie,
ryi, koncentraty)

(P4SMA TER 1;)
DYWANY, CHOD
CHEMI~ GOSPODARCZĄ

~

" Mała księżniczka " (22)- "Przyjęcie na poddaszu" - jap. ser.

PIĄTEK

' 7.VIII.1992 r.
PROGRAM I
16.00 Program dnia
16.05 Kino Telefeńi: "Znak orła" - ser.

TP
16.40 Teleexpress
16.55 Studio Olimpijskie - Barcelona
'92: lekka atletyka; zapasy w stylu wolnym
19.00 Wieczorynka: "Kacper I jego
przyjaciele"
19.30 Wiadomości
20.10 "Wniebowzięci" - film TP z
1973 r., reż. Andrzej Kondraliuk, wyk.: Z.. Maklakiewicz,
lJi"bach
21.00 Studio Olimpijskie - Barcelona'92: siatkówka kobiet - finał;
siatkówka mężczyzn - półfinał;
hokej na trawie kobiet - fina!.
Ok. 22.30 Wiadomości wieczome (w przerwie transmisji)
2.00 Zakollczenie programu

PROGRAM 1/
16.25
16.30
16.40
17.10

Powitanie
Panorama
"Benny Hill" - ang. pr. rozr.
Festiwal Piosenki Dziecięcej Konin '92 (5)
17.50 "Ad vocem " (9) - pr. J. Bralezyka
18.00 Program lokalny
19.00 Studio Olimpijskie - Barcelona
'92: lekka atletyka; zapasy - fi-

anim.
8.35 " lalami do, czyli porykiwania
szarpidrutów"
9.00 Studio Olimpijskie - Barcelona
'92: kajaki - finały; boks - finały
13.00 Zwierzęta świata: "Hawajska
przyroda" - fin.-amer. ser. dok.
13.20 Polska Kronika Filmowa
13.30 Halo lato
13.35 Koncert Wiedeńskiej Orlliestry
Johanna Straussa pod dyrekcją
AHreda Eschwe
14.35 Halo, lato
14.40 "Gang Olsena idzie na wojnę" kom. duńska (1978 - 106 mln.)
16.25 losowanie gier liczbowych Totailatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Halo, lato
16.45 "Rodzinny bumerang" (11) ser. au str. -ang.
17.10 Halo, lato: "Co jest grane?" quiz
17.20 "Za chwilę dalszy ciąg programu" - pr. W. Manna i K. Matemy
17.40 Powrót Józela Holmanna (2)
18.00 Studio Olimpijskie - Barcelona
'92: gimnastyka artystyczna - finały; lekka atletyka
20.00 "Edward i jego córki " (&-ost.) ser. Ir.
21 .00 Panorama
21.25 "Słowo na niedzielę"
21.35 "Mąż pani ambasador" (1)- ser.
Ir. (13 odcinków); reż. Francois
Velle, wyk.: louis Velle, Diane
Belege
22.30 Festiwal Muzyki ROckowej - Jarocin '92 (1)
24.00 Panorama
0.10 Fe~i"l Muzyki Rockowej - Jarocin '92

nały

21.00 Panorama
21.30 Historia wg Kordy - "Prywatne
życie Henryka VIII" - ang. film
fab., (1922 r. - 90 min.); reż.
Alexander Korda, wyk. Charles
Laughton, Sinnie 8ames, Robert
Donat, Merle Oberen
23.10 .Benny Hill" - ang. pr. rozrywko
23.40 "Noc cykad" - cz. 1
24.00 Panorama
O.lIH.OO "Noccykad"- cz. 2

PROGRAM I
7.30
1 35
7.55
81 0
8 35
9 00
9.10
9.35

Program dnia
" WieŚCI - pr. red. rolnej
"Wszystko o działce"
Rynek-Agro
"Maciejowice - jak za Kościusz
ki " - wOjsk. pr. dok.
Wiadomości poranne
"Ziarno" - pr. Red. Katolickiej
dla dzieci i rodziców
Wall Disney przedstawia: "Kacze
opowieści "; "Nauczycielka" (1)
"Rock-Express"
"Dla ciebie j dla domu" - porady

10.55
11 30
12.00 Wiadomości
12.10. "Podróże na celuloidzie Szymona Wdowiaka" - " Oczyma Buddy" - film dok.
12.45 Pałace, których nie znacie: Pałac
w Pęcicach
13.00 Studio olimpijskie - Barcelona
'92: tenis - finał debla kobiet; tenis- finał singla mężczyzn; piłka
ręczna - finał kobiet ok. 17.00
Teleexpress (w przerwie transmisji)
18.00 "Butik" - mag.
18.25 "Żagle '92"
18.45 "Z kamerą wśród zwierząt"
Powrót do rodzlwł
19.00 Małe wiadomości DO - pr. inf.
dla dzieci
19.10 Dobranoc: "Przygód kilka wróbla
ĆWirka"

19.25 Wiadomości
19.55 Studio olimpijskie - Barcelona
'92: piłka nożna - finał; lekka
allełyka; piłka ręczna mężczyzn

finał;

koszykówka mężczyzn - finał; hokej na trawie mężczyzn finał; gimnastyka artystyczna finał. Ok. 22.30 Wiadomości
wieczorne (w przerwie transmisji)
3.00 Zakończenie programu

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 "Azymut" - wojsk. mag. filmo-

wy

8.00 Halo, lato
8.10

NIEDZIELA '
9. VIII.1992 ,. "~o
PROGRAM I
7.55
8. r
8.1
8.35
9.00

Program dnia
Rolnictwo na świecie "
,Przystanki codzienności "
"Notowania"
Kino Telelerii: "Wyspa skarbów"
(2) - ser. wł.
10.30 "Kartki z podróży" (6) - " Chicago" - ang. ser. dok.
11.25 TV koncert życzeń
11.55 " Czas teraźniejszy, czas przeszły" - film. A. Brzozowskiego
(Hiroszima w 45 rocznicę zrzucenia bomby atomowej)
12.20 "Tydzień"
13.00 Studio Olimpijskie - Barcelona
'92: hippika - konkurs skoków;
siatkówka mężczyzn - finał
15.30 .,Rhytmick" - mag. muz.
16.10 Szkota pod żaglami
16.40 Teleexpress
17.00 Studio Olimpijskie - Barcelona
'92: lekka atletyka - maraton;
hippika
19.00 Wieczorynka: Wall Disney przedstawia - "Nowe przygody Kubusia Puchatka"
19.30 Wiadomości
20.10 "Zawsze srę znajdzie jakaś robota" (2) - ser. fr.
21 .00 Studio Olimpijskie - Barcelona
'92 - uroczystość zamknięcia igrzysk
24.00 "Kanał 5" - pr. sat.-muz.
0.40- 0.50 . Gdybym był królem":
Kitowiczu

°

PROGRAM II
7.30 . Przegląd tygodnia" (dla niesł.)
8.00 Film dla niesł. : "Zawsze się znajdzie jakaś robota" (2) - ser. Ir.
8.45 "Słowo na niedzielę" (dla niesł.)
. 8.50 Halo, lato
9.00 Studio Olimpijskie - Barcelona
'92: hippika - konkurs skoków;
boks - finały
13.00 Halo, lato
13.10 ,,Animals"
14.00 "Róbta co cbceta" - rockowe
spotkania, czyli muzyczna jazda
bez trzymanki - listy do zespołu
14.20 Halo, lato: Szok
14.30 "Droga ku wojnie" (4) - "Wło
chy" - ang. ser. dok.
15.20 Halo, lato
15.25 Godzina z Hanną Barbarą:
Scoobie 000"; "Miś Yogi"; "Augie Doggie"; "Doggie Doddy"
16.25 Halo, lato
16.30 Panorama
16.35 Halo, lato
16.45 "Rodzinny bumerang" (12) ser. auslrai.-ang .
17.10 "Maty businessman '92" (1) koncert

SKUP ZŁOMU
O
Słaracho

ice,
ul. e kidzka 25
tel. 73-82.

plu-

B ko Zdrój
aro ina 99
(tra a
na T: rnó

18.00 ,,Alternatywy 4" (6) - " Gołębie "
- ser. TP
19.00 Studio olimpijskie - Barcelona
'92: hippika - konkurs skoków;
piłka wodna - finał
21.00 Panorama
21 .30 " Gadająca skrzynka"
21 .40 "Pragnienie" - austral. film tab.
(1979 r. 196 91 min.); ret Rod
Hardy, wyk.: David Hemmings,
Henry Silva, Chantal Contouń
23.15 Festiwal Muzyki Rockowej - Jamein '92
24.00 Panorama
0.10 - 0.15 "Z Panią Balonem nad
Barceloną" - recital A. Rosiewi-

.Cyrll Humberto" (5) - seńal
prod. czechosłowackiej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 "Dynastia" - serial prod. USA
21.00 Tytko w "Jedynce"
22.15 "Telemuzak" - magazyn muzyki
rozrywkowej
22.45 Wiadomości wieczorne
22.55 "Wezwanie"
23.2541.20 " Siódemka" w "Jedynce" - "Maestro" (2) - "Siedemnasty wiek - Monteverdi"

10. VIII.1992 r.
PROGRAM I
16.00
16.05
17.00
17.20
17.45
18.05

Program dnia
Teleterie z "luzem"
Teleexpress
"Alf" - ser. prod. USA
,.Antena "
"Bajki i legendy Luwru" - "Przygody Perseusza " - film dok.
prod. Ir.
18.20 "londyńskie pracownie" - prowokacje Ouggie Fieldsa - rep.
18.30 "PodrÓŻe na kresy" - ..za Niemen" - film dok. Stanisława Au-

Panorama
Przeboje MTV
Program lokalny
"Kapitan Planeta I Planetarianie" - "Drapieźnik" - seńal
animowany prod. USA
8.55 "Pokolenia" - seńal prod. USA
9.15 Teleklinika doktora Anatolija
Kaszpirowskieg Kondycja fizyczna - to zdrowie
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Moja wiara: Zjednoczył świat
17.00 "Ulica Sezamkowa" - program
dla dzieci
18.00 Program lokalny
18.30 "Cudowne lata" (58) - "To jakaś
pomyłka" - serial prod. USA
18.55 "Europuzzle"
19.00 .. Pokolenia" - serial prod. USA
19.20 "Rozmowy o Rzeczyniepospolitej" - program Aleksandra
Małachowskiego

Neptun TV przedstawia: " Kazik"
Wielki sport, w tym: "Moto Max"
Panorama
Sport
"Faceci nie do zdarcia" - film labularny prod. USA
23.10 " Generał Władysław Anders" film dok. Zbigniewa Wawra
24.00 Panorama
19.30
20.00
21 .00
21 .30
21.40

SRODA
12. VIII. 1992 r.
PROGRAM I

PROGRAM II

8.00

" Dzień

16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 "Ojczyzna;; pol~~c~n~" - Kło
poty z "na ,,,do I "w
17.00 .. Ulica Sezamkowa" - pr. dla
dzieci
18.00 Program lokalny
18.30 "Spotkanie z magią" - ang. pr.
rozrywko
19.20 Aktualności - fotel .Dwójki"
19.30 Galeria "Dwójki" - Alicja Wahl
20.00 "Koncert antypiracki" pod hasłem "Piraci zabijają muzykę"
Agrykola 92 (powl. )
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Reporterzy "Dwójki" przedstawiają: "Polska ropa "
22.00 "Bohaterowie" (4-osl.) - ser.
prod. ang.-austrai.
23.00 "Maraton trzeźwości " - " Zaczęł
się od maratoń czyka"
23.40 "Msza kreolska" Ariela Ramira- .
sa w wykonaniu " Grupo Costa"
24.00 Panorama

9.00
9.10

rozmaitości
Wiadomości poranne
Tełeferie: "Dziki Zachód

WTOREK
11. VIII. 19'92 r.
PROGRAM I
8.00 "Dzień dobry" - poranny magazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Teleferie: "Kolorowe lato" oraz
film z kanadyjskiej serii: "Ramona"
10.05 Family Album - amerykański
kurs języka angielskiego
10.30 "Dynastia" - ser. USA
11 .20 "Świat roślin" - "Niebezpieczne
rośliny" - czechosł. film dok.
11 .50 "los" - film dok. Jana Walencika
12.00 Wiadomości
16.20 Program dnia
16.25 Kino Telefeńi: "Znak orła" (2) " Słowo zakonu" - seńal prod.
polskiej
17.00 Teleexpress
17.20

21.00 Panorama
21.30 "Ekspres reporterów"
22.00 Zaproszenie do Teatru STU "Markietanki, czyli kobiety na tyłach
w walce o pokój", według "Opery za trzy grosze" BertoHa Brechta i Kurta Weilla, rei. Krzysztof
Jasiński, wyk.: Dariusz Gnatowski, Elżbieta Wojnowska, Halina
Wyrodek
23.00 Przegląd kronik filmowych
23.30 "Czame, białe" - film dok. Macieja Ślesickiego
24.00 Panorama

7.30
7.40
8.00
8.30

guścika

19.00 Wieczorynka: "Czarowanie z nocy" - widowisko teatralne
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr TV - spektakl na bis - Gabriela Zapolska " Moralność pani
Dulskiej", ret Tomasz Zygadło,
wyk.: Anna Seniuk, Janusz Michałowski, Grzegorz Damięcki,
Magdalena Komornicka, Iwona
Marciniec, Bożena Miller-Małe
cka, Danuta Stenka
22.15 "Śpiewajmy poezje" - Olsztyn
92 - koncert laureatów (1)
22.45 Wiadomości wieczome
23.00-0.35 Kino Europejskie: " Bezprawie" - film fab. prod. radz.
(97 min.), reź. Igor Gostiew,
wyk.: Andriej Taszkow, ARtonAndrosow, Lew Durow i inni

sztuki

PROGRAM II

cza

PONIEDZIAŁEK

18.30 "Historia cyrku" (5) - " Chodzenie po linie na wysokości " - sańal dok. prod. francuskiej
19.00 "POkolenia" - seńal prod. USA
19.20 "Cienie życia " (2) - "Rosjanie
na saksach"
19.30 Wielka piłka
20.00 "Odleciet stąd" (7) - seńal
prod. USA
20.45 "Zwiedzisz w jednym dniu· - samochodowy przewOdnik mawcy

dobry" - poranny maga-

zyn

10.05
10.30
11.30
11 .50

na Mazurach" oraz 111m prod. polskiej
z serii "Przygody psa Cywila"
Family album - amerykański
kurs języka angielskiego
" Pod jednym dachem" (9) "Rezerwowy" - serial prod. czechos!.
"Chochlikowe psoty, czyli zmagania z ortografią" : "h" czy " ch "
- powtórka
.. . "Swego nie znacie" ... - kataI.og zabytków: Brzeg - kości6ł
Sw. Mikołaja

12.00 Wiadomości
16.20 Program dnia
16.25 Kino Telelerii: "Znak olfa" (3).Pierścień" - serial prod. poł
&łojli'rIIs

17.20 "Bili Cosby show" - seńal prod.
USA
17.45 "Prawa miłości" (5) - "Granice
wierności " - serlat dok. prod.
ang.
18.35 " londyńskie pracownie" - reporłaź Krzysztofa Miklaszewskiego
18.45 ,,10 minut dla ministra pracy"
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Studio Sport
22.00 "Moje miejsce" - Wędrowcze,
wróć - rep.
22.15 Międzynarodowy Piknik Country
- Sopot '92
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00-23.55 "Życ ie Kamila Kuranta"
(4) - seńal TP

PROGRAM II
7.30
7.40
8.00
8.30
8.55
16.25
16.30
16.40
16.55
17.00
18.00

Panorama
Przeboje MTV
Program lokalny
" Piłkarze" - " Nowy rodzaj treningu" - serial animowany
prod. japońskiej
"Pokolenia" - serial prod. USA
Powitanie
Panorama
Sport
losowanie gier liczbowych Totalizatora Sportowego
"Ulica Sezamkowa" - program
dla dzieci
Program lokalny

CZWARTEK
13. VIII.1992 r.

14. VIII.1992 r.
PROGRAM I
8.00

NajmvaJsze blaty

"POSTFORMING"
- wysoka ,akoŚĆ
- różnorodno~c kolorow
- możliwość zamówIenIa
o";~ Yl'czyct szafek j la!Ó'i
o dowolnych wyrn'ar ,,11
-. transport ,I Kielcach
gratis
- OSTRZENIE PIŁ WiDłOWYCH

- naJniższ6 ceny

SKLEP FIRMOWY
Kielce

"Dzień dobry" -

9.00 Wiadomości poranne
9.10 Teleferie: .Interpodwórko" oraz
ser. fr. "~oom" - "Jagolagi,
dziecko kwiat"
10.05 Family Album - amer. kurs j.
ang.
10.30 "Syn wyspy" (6) - ser. USA
11.15 "Kwadrans na kawę"
11.30 Wakacyjna szkoła dla rodziców
12.00 Wiadomości

PROGRAM II
7.30
7.40
8.00
8.30

Panorama
Przeboje MTV
Program lokalny
"Nowe przygody Supennana" ser. anim. USA
8.55 "Pokolenia" - ser. USA

E
PIĄTEK

PROGRAM I
8. DO "Dzieli dobry" - poranny magazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Kino Teleferii: "W piątą stronę
świata " (7) - "Męska sprawa"serial TP
10.05 Family Album - AmerykalIski
kurs języka angielskiego
10.30 "Abigall" (1) - serial prod. wę
gierskiej (czteroodcinkowy, 74
min., r. prod. 19nn8) rei. Eva
Zsurzs, wyk.: AHila Nagy, Eva
Szerecei i inni
11 .50 "Sto lat" - magazyn ubezpie-

- 7.VIII.
18.00 Kronika 18.30.TV Kraków
dla Małopolski" - .Sewilla '92" - rep.
z Hiszpanii
WTOREK - 11. VIII.
8.00 .Łebski Harry" - film rysunkowy 8. 1O. Eurotuńsm - Góma Austńa"

ŚRODA - 12.VIII.
8.00 "Rodzina Merian" - ser. au-

stńacki

CZWARTEK -13.VIII_
8.00 " Kot Ninje" - film rysunkowy
8. 1O"Eurotuńsm - Dolna Austria"
PIĄTEK - 14.VIII.
8.00 "Łebski Harry" - film rysunkowy 8.10 "Euroturism - Dania"

czeń społecznych

12.00 Wiadomości
16.20 Program dnia
16.25 Kino Telefeńi: .ZlIak orła " (4) "Niezałatwione rachunki" - seńal prod. pOlskiej
17.00 Teleexpress
17.20 "Sława" (5) - serial muzycmy
prod.USA
18.10 Magazyn katolicki
18.35 "londyńskie pracownie" - "U
pani E~'Y na Portobello " - reportaż Krzysztofa Miklaszewskiego
18.45 "Polska z oddali" - Jan NowakJeziorań

19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 "Zawód policjant" (7) - "Ponury
poniedziałek" - serial sensacyjny prod. USA
21 .00 "Sprawa dla reportera" - program publicystyczny
21.45 "Pegaz" - mag. kult.
22.15 "Pleasure, czyli przyjemnośt " spotkanie z grupą " lamen "
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 "Dom otwarty" - film dok. Beaty
Postnikof .
23.30-0.50 " Pół willi bez pana mło
dego" - film łabo prod. czechosłowackiej (79 min.) rei. Hynek
Becan, wyk.: Vladimir Mensik,
Btazena Golisova, Vaclav Vydru

PROGRAM II
7.30
7.40
8.00
8.30

Panorama
Przeboje MTV
Program lokalny
" Nowe przygody He-Mana" seńal animowany prod. USA
8.55 "Pokolenia" - serial pmd. USA
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 "Ona" - magazyn dla kobiet
17.00 "Ulica Sezamkowa" - program
dla dzieci
18.00 Program lokalny
18.30 "Pełna chata " (7) - serial prod.
USA
18.55 "Europuzzle"
19.00 "Pokolenia" - seńal prod. USA
19.20 Aktualności "Dwójki" - "Gliniarze" - cz. 3
19.30 " Camerata 2 przedstawia"
19.55 "Paul Simon - solo" - angielski
film biograficzny, reż. Alexander
Marengo
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 " Bez znieczulenia" - program
Wiesława Walendziaka
22.05 "Z głową VI obłokach " - film lab.
prod. francuskiej (108 min.), reż.
Paul Vechciall, wyk. : Danielle
Darrieux, Bruna Devoldere, Annie Girardot
24.00 Panorama

-

Program lokalny ',
na UKF 71.15 MHz',
PIĄTEK

16.00, 18.00,22.00 BBC, 16.05
Aktualności dnia wopr. T. Wosia,
10.00,14.00,20.00 Magazyny informacyjne, 1().1 0, 12.05 Kuńer ogloszeniowy, 10.50 Muzyka, 11.00,
12.00. 13.00, 15.00, 19.00 Wiadomości, 1.10 Sprawa na dziś - bezpieczeństwo
ruchu drogowego,
12.30 W ludowych rytmach, 13.10
Muzyka dawnych mistrzów, 14.45
Atrakcje "MTV, 15.10 Rozmaitości
i muzyka wopr. D. Słoń, 18.30 -lektuly domowe. - aud. M. Karpińskiej,
19.10 Rockowa fala, 20.10 Radio po
kolacji, 23.00 Godzina z olimpiadąProgram PR na 8-9.08.92
SOBOTA
_
5.00 TakW i minuty, 6.00, 16.00,
22.00 BBC, 6.15 Aktualności dnia
wopr. E. Okońskiej, 1605 Aktualności dnia wopr. B. Wiślickiej, 8.10
Blok reklamowy, 8.30 "Klucz do sa. mego siebie" - aud. Z. Henka, 8.40
Muzyka instrumentalna, 9.00 Wiadomości i radio kierowców, 9.10 Sama radość - aud. B. Nowickiego,
10.00 Magazyn infonnacyjny, 10.10.
12.05 Kurier ogloszeniowy, 10.30
"Droga donikąd" - aud. z Rozgłośni
Białostockiej, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 19.00 Wiadomości, 11 .10
Rozmaitości i muzyka wopr. Z. luczyńskiego, 12.30 Na przypiecku rna9. Z. Henka, 13.10 Sprawa na
dzis, 14.00 Tygodniowy przegląd wydarzeń, 14.t5 Piosenki z tekstemaud. B. Nowickiego, 15.10 Rozmaitości i muzyka, 17.00 Koncert ży
czeń, 19.05 Radio sport pod red. A.
Kowalczyka, 19.10 Rockowa fala,
20.00 Przeg ląd wydarzeń kulturalnych, 20.10 Nie tytko niezależni ,
21.00 Audycja archiwalna
NIEDZIELA
7.30 Niedzielny poranek muzyczny wopr. M. Janiszewskiej, 8.30
Program literacko-muzyczny' pod redakcją M. Karpińskiej: .Odyseusza
powrót do Itaki - przez Tasge"; .W
okolo secesji - sztuka między ży
ciem a śmiercią"; .W świecie realnych obrazów·, 10.00 i 16.00 Koncert życzeń , 17.05 Program redakcji
muzycznej wopr. M. Janiszewskiej;
spotkanie z zespołem "ASAF GR
UP"; .Czy mnie jeszcze pamiętasz"
przeboje lat 60., 19.00 Radio sport
pod red. A. Kowalczyka, 19.30.Tylko
po polsku· - aud. B NOWICkiego,
21.30 Poetyckie spotkania - K.K.
Baczyński - aud. M. Podwysockiej.

~ iOKAZJA 'I

~ l?-O% I
~

szeroki wybór
_' sprzętu RTV

tel_izory,
mognetovvidy,

~

i~~~_ ~tereo

~

odł'warzocze,

oferujemy
po najniższych cenach w kraju

-

sprzedaż de~cZDa

na raty

(obok pętli MPK)
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http://sbc.wbp.kielce.pl
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Program'" regionalny,
TV Kraków
:

ul. Piekoszowska 74

czynny 9-17.

mag. rozmaitOś.
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PIĄTEK

Kielce, ul. Sienkiewicz 36 i
tel. 458-22 i 566-91
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ZAKUPIONE U NAS MEBLE TRANSPORTUJEMY
FACHOWO MONTUJEMY, INSTALUJEMY U KUEŃTA
BEZ DOUCZANIA DODATKOWYCH KOSZTÓW.

ł·
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•••••••••••••••••••••••••••
Pracownia
Protetyki
Stomatologicznej,

BIURO TURYSTYCZNE

j.

"DARlO"

St. tech. dent.
EwaWoś

SUCHEDNIÓW, ul. Powstańców 1863 R.

czynna:

nr 21, tel. 300

środa,

Zaprasza na przejazdy:
-

skarżysko-Kam.

- Suchedniów - Kielce-

RZYM'n powrót)

Skarżysko -

Suchedniów - Kielce - OSTENDE
(Belgia) z połączeniem do Londynu

os. Słoneczne Wzgórze 29
tel 31-30-91- codziennie
Terminy ekspresowe
Ceny konkurencyjne

•................... ~~
Hurtownia leków

Bilety sprzedają:

ZATRUDNI

w Kielcach - "Łysogóry" , Sienkie"v icza 7'1. tel. 66-30-15

"Harctur", Sie nkiewicza 23
"Almatur". Mała 12
"Admar", Staszica 1
J uventur", Staszica 1
w Skarżysku-Kam . - "ORBIS" - plac Dworcowy
rnformacje: Kielce - reI. 2)--.q92
Rzym - tel. 91-72- 198 lub 03933T6R719
Ostende- teJ. 0-032- 58-511012

I'
i-

I·

165/Slg

y

czwartek- 17-18

techników farmacji,
minimwn dwuletni
stoż pracy.

Atrakcyjne zarobki.
Kielce,
Zagnańska 153,
tel 31-95-13, 31-82-08.

4411

1-

l SALON - '"
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ERUJE

y

NA DOGODNE RAlY
I ZA GOTÓWKĘ

'- telewizory
'- magnet owidy
, ".... . " - ':'; '- radiomagnetofony
i'>;"tKielce.
ul. Sienkiewicza
34' :..~~
najlep szych firm światowych.
f'" ~. ~.'.
~

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

l.

•

l '_Jilaprzeciw~o DT "Katarzyna'( ;

OKAZJA!
Tania wycieczka autokarowa do WŁOCH - 11 dni
w tym 7 dni pobytu w Bibione

koszt - 2.100.000

zł

Termin wyjazdu 11.09.92 r.
Informacji udziela Agencja Turystyczna "TUR"
Kielce, Sienkiewicza 76
tel. 66-45-11 wewn. 75 od 9 do 15.
164/SI

"PEWEX" Hurtownia w Kielcach
przy ul. Zagnańskiej 149
tel. 31-83-39, fax 32-23-13, telex 0612244

ZAPRASZA
odbiorców hurtowych
,
do nowoczesnej, skomputeryzowanej wzorcowni.
Oferta towarowe obejmuje:
- artykuły żywnościowe
- alkohole krajowe i importowane
- wyroby ~oniowe
- kosmetyki
- artykuły chemii gospodarczej
- paraleki
- sprzęt radiowo-telewizyjny

Warlo wiedzieć zobaczyć om,chać. Warlo wiedzieć zobaCl!~ posłuchać
Imieniny obchodzą:
- DOROTA, KAJETAN
jutro - CYPRIAN,
DOMINIKA
pojutrze - JULIAN, ROMAN
KIELCE
BIURO OGŁOSZEŃ, tel. 3245-40, czynne w godz. 7.3016.00.
KINA:
ROMANTICA - 7-9.VIII.. Imperium zmysłów" - fr.-jap.,
I 18, g. 19.00, 21 .00; .Smród
życia" - USA, I. 12, g. 14.45,
17.00.
VIDEO - 7-9.VIII. - .Tiffany" - wł.-fr., I. 18, g. 15.00,
17.15.
MOSKWA - 7-9.VIII. - .Wojownicze żółwie Ninja II" - USA,
I 12, g. 13.45; .Podwójne uderzenie" - USA, I. 15, g. 15.30,
17.30,19.30.
ECHO - 8-9.VIII. - . Powrót
na Błękitną Lagunę" - USA, I.
15, g. 13.30, 15.00; . Milczenie
owiec" - USA, I. 18, g. 17.00,
19.00.
GALERIE:
GALERIA BWA "PIWNICE" - Wystawy : Jana Burnata . Malarstwo tuszowe",
dziś

Władysława Szczep a ńskiego

- . W poszukiwaniu formy"
Galeria czynna w godz.
11 .00-17.00, w nied Zi ele 11.00- 15.00, w po nie d zi ałki nieczynna.
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH "PAŁACYK ZIELIŃ
SKIEGO" Wystawa prac
Krzysztofa JackowskieQ,o ze
zbiorów BWA. Galeria czynna
w godz. 9.00-18.00.
GALERIA FOTOGRAFIKI,
pl. Partyzantów 16. - Wystawa
fotografii Aleksandla " allja pn
• Fotogratia analityczna
MUZEA:
NARODOWE PAŁAC ,
pl. Zam kowy 1 - .W n ą trza
zabytkowe XVII- XVII I w.".
. Gale ri a malarstwa polskiego", . Sanktuarium marsz ałka
Józefa P iłs ud skie go" . " B roń
europejska I wschodnia ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach", .Europa-Exlibris" (z Muzeu m Historyczneg o Miasta Norymbergi) .
Wystawa czasowa - .Euro·
pa-Exlibns" czynna b~dzie do
10 sierpma. W okreSie wakacyjrwm muzeum nieczynne
będzie
w
ponied z iałki
i wtorki, w poz ostałe dOi
czynne w godz. 9.00- 16.00.
ODDZIAŁ - pl. Partyzantów
3/5 - Wystawy stałe - .Przyroda Kielecczyzny"; wystawy
czasowe - .Wokół secesji",
•Współczesna sztuka ludowa
Kielecczyzny", .Pradzieje regionu świętokrzyskiego . Epoka że
laza". Muzem to nieczynne bę
dzie w poniedziałki i środy , we
wtorki czynne od 12.00do 19.00,
w pozostałe dni - od 9.00 do
16.00.
ODDZIAŁ - MUZEUM LAT
SZKOLNYCH S. ŻEROMSKIE
GO, ul. Jana Pawła 1125 - nieczynne w soboty i niedziele,
w środy czynne w godz. 12.0018.00, w pozostałe dni czynne
od 9.00 do 15.00.
ODDZIAŁ - MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA w Oblęgorku nieczynne w poniedziałki i wtorki , w pozostałe dni czynne od 10.00 do
16.00.
WSI KIELECKIEJ w Tokami
PARK ETNOGRAFICZNY .Wnętrza XIX w. chałup, dwór".
Wystawa .W dawnym miastecz-

~LODOW
Firma "ARGO"

poleca
lody w 1 o smakach
w cenie od 2100 zł

- w Kielcach, przy ul Buczka 37, tel. 66-00-68;
- w Radomiu, przy ul. Czachowskiego 21, tpl. 221- 71, wewn. 284.
306-klMŁ

Redakcja "ECHA DNIA"
(Oddział W RADOMIU)

LODY .~
...

~

Producent zdroW)'ch i tanich

ży;

• kubki
• rożki
lody na patyku w czekoladzie
• lody: l litr, 300 mi
Kielce, ul.

poszukuje współpracowników

(Giełda

Jeśli chcesz spróbować swych sił jako dziennikarz,

je: li ch cesz pisać dla "ECHA DNIA" - zgło < ię do REDAKCJI w Radomiu
ul. Żeromskiego 65

tel. 235-19.

..za

KUPU) TYLKO POLSKIE
..

PTKlientów
do nowo uruchomionych placówek handlu detalicznego:

-

W zabytkowym spichlerzu
wystawa .Opoczyńskie - region
etnograficzny tradycja
i współczesność" . W sześcio
b!,cznej stodole - wystawa
.Srodkl transportu I komunikaCJI
ziemi radomskiej", galeria nestorów sztuki ludqwej.
ROZNE
APTEKI - st ały dyżur nocny pełnią nr 67-010 , pl. Zwyc i ęstwa 7, 61-001 , ul. Trau
gutta 40.
INFORMACJA O USŁU 
GACH - 365-35.
TELEFONY: Pogotowie RaRÓŻNE
tunkowe - 999, Straż Pożarn a
APTE.KI - stały dyżur nocny
- 998, Pogotowie Policyjne pełni apteka przy ul. Konopnic997, Komenda PP - 251 -36
kiej 5.
Pogotowie Energetyczne
DYŻURY OSTRE:
Radom - 991
7.VIII. - Oddz. Wewn. BUSKO
Szp. WOJ., ul. Grunwaldzka GALERIA "ZIELONA", ul
Czarnów; Oddz. Chirurg. Mickiewicza 7 - Wystawa tkaSzp. Miejski , ul. Kośc i uszki ;
niny, rzeźby, malarstwa Ryszar·
8.VIII. - Oddz. Wewn., Chida Kwietnia. Galeria czynna
rurg. - Szp. na Czerwonej Gów godz. 11 .00-17.00, w niedZierze; 9.VIII. - Oddz. Wewn.
le - 11 .00-15.00, w poniedz iałki
II Chirurg. - Szp. Woj., ul.
- nieczynna.
Grunwaldzka - Czarnów. GiJĘDRZEJÓW
nekologiczno-Położniczy wg
MUZEUM im. PRZYPKOWrejonizacJi, tel. 510-06, 497SKICH, pl. Kościuszki 7/8 43.
Unikatowa kolekcja zegarów
TELEFONY:
słonecznych I p rzy rządów gnoPogotowie Ratunkowe momicznych, zabytkowe wnę
999. Stmż Pożarna - 998, Potrza i piwnice XVIII-XIX w., daw
gotowie Policyjne - 997, Pone mieszkanie Przypkowskich
mocdrogowa - 66-00-65, Poz pełnym wystrojem, dokumenty
gotowie Energetyczne Kieli pam iątki rodzinne, zbiory gasce-miasto
991,
tronomiczne. Czynne oprócz poKielce-łeren 956, Pogoton iedz i ałków w godz. 8.00wie Gazowe - 31 -20-20 i 992.
16.00.
Pogotowie Wod.-Kan., CO.,
OSTROWIEC
Elektryczne, RPGM, tel. 463MUZEUM
ARCHEOLO80, czynne w godz. 1500-23.00
GICZNE i REZERWAT w Krz('
w dni p0wszednie, w godz.
mionkach K. Ostrowca - Wy
7.00-23.00 w dni r lne od pralawa arc.hCologl"zna i dWl P d
cy cI. 31 1G 47 I 430 94 .
Llemfle
l , sy
tUlyslyc.Lr
Pocztowa i nformacja o usłu
Muzeum czynne wtorek - sobo
gach - 911 . Informacja PKP ta w godz. 9.00-17.00, niedzl I
930 Informacja PKS - 66-{)2- 11.00-1 7.00.
79 Hotel "Centralny" - 66MUZEUM HISTORYCZ
25-11,
ARCHEOLOGICZNE - Wyst
TELEFON ZAUFANIA dla
wy czasowe .zabytkowa r·
młodzieży - czynny w każdy
celana ćmlelows ka ", .Sport
czwartek w godz. 18.00-20.00 - . w kulturze antyczne]", "Egipt
tel. 456-70.
kraj laraonów lelIachów". Wys
TELEFON ZAUFANIA (dla
tawy czynne wtorek - pląt
ludzi z problemem Illkoholow godz. 900 16.30 , soboty
:vym) - od poniedZiałku do piąt
9.00-14.30 , nIedziele ,. 13.00
, ku w godz. 18.00-20.00, tel.
16.30.
573-46.
SKA ŻVSKO
POSTOJ E TAKSÓWEK:
KAMIENN A
osobowe - pl. Dworcowy, tel.
MUZEUM im. O RŁA BIAŁ
534- 34 ; ul. Piekoszowska,
GO w Ska rży ku-Rejowie, u
tel. 515-11 ; ul
porowskieSłoneczn a
90 Cryl "
go, tel. 31 -29 - 1 ~ . ul. KonopW godz. 9.00-1700.
nickiej , tel. 31 - 09-67; ul JeRÓŻNE
sionowa , tel. 31-79- 19; baAPTEKA DYŻURUJĄCA
gażowe
ul.
Armii
nr 20-0.,4, ul. Starokunowska
Czerwonej, tel. 31-09- 19; ul.
117, tel. 565-45.
Mielczarskiego, tel. 577- 15.
TAKSÓWEK .
POSTOJE
RADOM
Dworzec PKP - tel. 51-37-<J5
BIURO OGŁOSZEŃ, t I
pl. Wolności - tel. 537-98, ul.
279-95, czynne w godz. 9.00Sienkiewicza, tel. 282-61 .
17.00.
SIę:DZISZÓW
KINA:
KINO
BAŁTYK - 7-9.VIII. BALLADA - 7.VIII. - .Ostatwcześnie umierać" - USA, I. 15,
ni dzwonek" - pol. , I. 15, g.
g. 15.30, 17.30, 19.30.
.Ostatnl
18.30; 9.VIII. RESURSA 7-9.VIII. dzwonek" - g. 16.30; .Ciężka
.Bingo" - USA, bo., g. 11 .00.
próba" - USA, I. 15, g. 18.30.
MUZEA:
STARACHOWICE
MUZEUM SZTUKI wspóŁ
RÓŻNE
CZESNEJ, ul. Rynek 4/5 - WilAPTEKA DYŻURUJĄCA no w fotografii Jana Bułhaka (ze
nr 27-076, ul. Staszica 64-79.
zbiorów Muzeum Sztuki w Ło
POSTOJE TAKSÓWEK dzi). Ekspozycja stała : . Polska
tel. 53-10, ~.
sztuka współczesna" .
SUCHEDNIÓW
MUZEUM WSI RADOMKINO
SKIEJ, ul. Szydłowiecka 30 KUŹNICA - 7-9.VIII. - .PaSkansen bartniczo-pszczepierowe małżeństwo· - ang.larski
czynny
codziennie
pol., I. 15, g. 16.00, 18.00.
w godz. 8.00-15.00, w ponieUwaga! Za ewentualne
działki - nieczynne, w soboty
zmiany w repertuarze kin rei niedziele w godz. 10.00-18.00.
dakcja nie odpowiada.

.'

- artykuły gospodarstwa domowego
- zabawki
- artykuły piśmienne
.
- sp~ę~ fotografl~zny
- od~lez dams.ką~ !1lę ską.
- ubiOry dla dZiecI I młodzle-

Zapewniamy najwyiszą jakość towarów.

ku", wystawa .Ocalić od zapomnienia"; Jan Bemasiewicz twórca grodu rzeźb . Czynne
w godz. 10.00-15.00, w poniedziałki - nieczynne.
DWOREK LASZCZYKÓW
w Kielcach, ul. Jana Pawła II 6
- Wystawa czasowa - . Sztuka zachodniej i środkowej Afryki
w zbiorach Anny i Adama Trybuczynne codzienOle
sów· w godz. 10.00-15.00.
ZABAWKARSTWA w Kielcach, ul. Kościuszki 11 - ,2abawki świata" - czynne w godz.
10.00-17.00.

049/80

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zbożowa

DO-CEN

21

)

Sprzedam przyczepę campin.
441o-g
Sprzedam numer telefonu zaczynający się na 61 . Kielce, tel.
61-25-51 , po 18.
063/MX
Sprzedam tanio ślubną suknię . Kielce, 50&-75.
4315-g
gową Kielce 66-04-80.

Owczarki szkockie collie rodowodowe. Kielce, 61-57-10.
4351-g
Sprzedam przedpłatę. Skarżysko , tel. 538-483.
069IMX
Przyczepę przystosowaną do
handlu (centrum Kielc). Kielce,
31-47-38.
4359-g
przedpłatę
Sprzedam
(20.000.000). Kielce, 409-15.
4358-g

SPRZEDAM
atrakcyjną
suknię
ślubną.
Kielce, tel. 22-569.
4415-g
Sprzedam Amigę 500, monitor, dyski. Kielce , 404--03.
4373-g
Sprzedam suknię ślubną
Kielce, 6&-73-38.
4375-g
Sprzedam bale dębowe suche 1,6 m. Kielce, tel. 402-92.
4393-g
Sprzedam przedpłatę na
126p. Szewna - Brzeźniak 15.
175/92/0
Atłasową suknię ślubną sprzedam . Kielce, 31--04-05.
4388-g
Sadzonki truskawek dwukrotnie owocujących (wysoka plenność) . Wysyła powyżej 150 szt.
Ogrodnictwo 3&-200 Brzozów.
Box 14. Niskie ceny!!!
321-1<
Odstąpię dzierż awę sklepu
w centrum . Kielce, 31-72-81 ,
071/MX
wieczorem.
Sprzedam barakowóz. Kielce,
tel. 32-48-55.
4407-g
Sprzedam tanio do . stara
200": pompę hamulcową, cylinderki hamulcowe, bęben hamulcowy, wycisk sprzęgła z tarczą,
półoś napędową, plandekę, wiele innych części (wszystkie nowe). Kielce, 32-47-71 . 4404-g
Siatka ogrodzeniowa, rolka 195.000. Kielce, 26-767.
4402-g

Pół b liźniaka - parter w Domaszowicach 179 - sprzedam
ub zamieni ę na mieszkanie
'J bloku. Kielce, 111-444.4314,g

Zamienię mieszkanie 65 m
nowe w Staszowie na podobne
tub mniejsze './ Kielcach. Kielce.
tel grzeczno~ ('iow y 31-76--05.
4324-g
Do wynal cia M-4. Kielce.
61-36-39, pc 19.
4368-g

w

Zami en ię wfasnościowe M-3
Białoga rdzie (woj. koszaliń

kie) na podobne w Kielcach.
Kielce, tel. 529--64.
4396-g
Pokój samotnej - wynajmę·
Kielce, Rzepichy 10, tel. 6&-1840.
4391-g
Do wynajęcia na rok mieszkanie - 36 m. Kielce, Buczka, tel.
32-31-74.
070/MX

,.

Malowanie,
tapetowanie.
Kielce, 32-49-24.
4363-g
Tapetowanie - solidnie, gwarancja. Kielce , 31--04-05, 27911 .
4388-g
Cyklinowanie, układanie parkietów. Kielce, Chodkiewicza
48.
4397-g

M-5 Dalnia - sprzedam. Kielce, 568--83.
4311-g
Sprzedam
trzypokojowe
mieszkanie. Kielce, 31-11--04.
4349-g
Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną 40 arów pod lasem, prąd , dobry dojazd. Zebrzowska. Kranów 50, gm. Daleszyce .
4341-g
Pilnie sprzedam mieszkanie,
budynki gospodarcze, garaż
oraz 0,50 ha ziemi. Końskie ,
Spacerowa 56a. .
4334-g
Sprzedam działkę , pow. 1 ,20
ha. Belno 74, gm. Bieliny.
4383-g
Sprzedam działkę budowlaną, centrum. Zagnańska , 4700
m, zalesioną, uzbrojoną Kielce,
113--665.
4357-g
M-3 Na Stoku - sprzedam.
Kielce, 61-50-50.
437o-g
Sprzedam działkę z domem
drewnianym. Kielce, Chodkiewicza 37 . Wiadomość: - Dębica ,
35-71.
4405-g

Zrealiz uję więcej niż zwykły

film. Wideofilmowanie. Kielce,
6&-27-54.
438o-g
Wideofilmowanie . DOMINIK".
Opracowanie studyjne. Kielce,
31-92-11 .
3048-g

Wideof'tlmowanie
profesjonalne.
CENY

KONKURENCYJNE
Kielce 544-67.
3647-9
Wideofilmowanie, fotografowanie. Kielce, 66- 1&-27.
3736-g
Wideofilmowanie. Kielce, 6189-54.
3915-g
Wideofilmowanie. Skarżysko,
512-349.
251/92
WIDEOFILMOWAN IE, FO·
TOGRAFOWANIE. Kielce, '3257-35 .
4304-g.
Wideo "MARIAZ" - kaseta
gratis. TaniO. Kielce, 437-30.
4352-g
WIDEOFILMOWANIE. Kielce 66--00--62 .
4356-g
WIDEOFILMOWAN IE. Kielce,31-49-97.
4381-g
Wideofilmowanie. Kielce, tet.
31--01-86.
4394-g

Wczasy nad morzem w pokojach 2- i 3-osobowych w cenie
45.000 zł za nocleg. MielnoUnieście k. Koszalina. Mielno,
tel. 754.
32011<

LOMBARD KIELCE , SIENKIEWICZA 76 UDZIELA POży
CZEK, tel. 6&-36-32.
112/S/g

Transport samochodami 8, 1,1
tony. Kielce, 32-43-37, 221-58.
3532-g
NAPRAWY PRALEK. Kielce,
61-69-42,31-78--94.
3655-g
TELEPILOTY, TELEGAZETA, przestrajanie PAL-SECAM
u klienta. Gwarancja. Inż. Piekarski, Kielce, 32-23-31.
3795-g
Zespół FANDANGO - wesela, zabawy. Kielce, 24&-13.
3777-g
NIEMIECKI tłumaczenie
tekstów, korepetycje (szkołą
podstawowa). Ostrowiec, Józefówka 54.
14819210

Naprawa telewizorów, przestrajanie - gwarancja. Cichocki.
Kielce, 525-36, 31-30-42.
4183-g
ZALUZJE. Kielce, 2&-541.
4233b-g
ZALUZJE. Kielce, 2&-752.
4233a-g
NAPRAWA PRALEK. Kielce,
27-135.
4317-g
Szycie kołder z pierza cena
120.000 zł, czynne w środy od
15 do 18. Kielce, Słoneczne
Wzgórze 2.
4323-g
Blacharstwo,
lakiernictwo
szybko, solidnie, 35% taniej niż
normalnie. Kielce, 41&-21 .
4326-g
Kursy nauki jazdy kat; ABCDET, dodatkowe jazdy. Swięto 
~rzyska Szkoła Biznesu, Kielce
Sciegiennego 6, tel. 61-31-29.
wewn.4.
3885-g
Komputerowe przepisywanie
prac. Tanio. Kielce, 437-30.
4352-g
Wykonuję kręgi 60/80 cm,
pustaki. Ostrowiec, ul. Kasztanowa 59, tel. 530-89, wieczorem.
171 /92
ANTYWŁAMANIOWE, przeciwsłoneczne, lustrzane folie
okienne posiadające atest, mon-

tuje RADFOL. Radom, 485-55.
27/N
Organizacja przyjęć weselnych, stołówka. Kielce, Urzędni
cza 16, tel. 516-49 lub 31-4537.
4369-g
Naprawa maszyn szyjących .
Kielce, 61-47-38.
4365-g
Instalacja anten. Kielce, 43608,53&-33 .
4390-g
Instalacje elektryczne, montaż anten, alarmów. Kielce, 3180--67,31-54-36.
4400-gy
Naprawa telewizorów, przestrajanie. Kielce, 32-22-45.
4401-g
ZaluzJe pionowe. Kielce, 27774.
4414-g
"Brush" - żaluzje montaż od 85.0OD/m - naprawa. Kielce,
27-774,554-11.
4414-g

• Sprzedam .audi 90", poj. 2,3
(1989), przebieg 62 .000 170.000.000. Kielce, 505-07.
4408-g
Sprzedam .fiata uno" (1986),
980 ccm, benzyna. Radom, 3132-36.
B/1741R
Sprzedam . passata" combi
(1982), 1900 ccm, srebmy metalik, alufelgi, szyberdach, servo, radioodtwarzacz, centralny zamek.
Kielce, 61-80-64.
4356-g
Transport .volkswagenem LT"
- najtaniej. Kielce, 31--03-95,
421--65.
4332-g
Sprzedam .126p" (1986) 16.800.000. Kielce, 421-31.
4331-g
•VW passata" GL turbo diesel
(1991) rozbitego - sprzedam.
Kielce, 450-77, 28-981. 4353-g
Sprzedam bardzo tanio samochód po wypadku .mitsubishi
celeste" (1979), metalik, wersja
sportowa: Cena do uzgodnienia.
WiadomoŚĆ: Skotnicki Jarosław,
Szydłów k. Staszowa, ul. Kazimierza Wielkiego 12, woj. Kielce.
. 4372-g
Sprzedam . nissana sunny"
1,4 (1991) - 135.000.000. Kielce, 61-44-76, po 16.
4385-g
Sprzedam .forda taunusa"
(1981 rok), automat. Ostrowiec,
515-47.
174/92/0
Sprzedam .FSO 1500" (na
. polonezie", 1989). Kielce, 56286.
4398-g
Sprzedam . peugeota" 205 XR
(1987). Kielce, 562-86. 4398-g
. OPLA KADETTA" 1180 ccm
na części sprzedam. Zachełmie
95, tel. 113-892, gm. Zagnańsk.
167/S/g

Przedsiębiorstwo Handlowe
. ABAT" zatrudni sprzedawcę
w
sklepie
motoryzacyjnym
w Suchedniowie i Skarżysku.
Informacje: Suchedniów, Warszawska 11, tel. 24.
4413-g
Zaopiekuję się dzieckiem.
Kielce, tel. 32-22-32.
4318-g
Zatrudnię kierownika stolami.
Sprzedam tarcicę sosnową
90x230x6. Kielce, tel. 412-11,
wewn. 138.
:4346-g
Zatrudnię lakiernika, dobre
warunki. Kielce, 515-51. 4395-g
Masarnia zatrudni na bardzo
dobrych warunkach masarzy.
Suchowola 6 k. Chmielnika, tel.
(049)54-37-16.
4399-g

Kupię przedPłatę .

771 .
Kupię przedpłatę .

51-29.

Kielce, 224347-g
Kielce, 324364-g

I ~ I#}lOG'; :ttJ
MEDIN - Medycyna Dalekiego
Wschodu. Leczenie kamicy żółcio
wej, ner1<owej (bezoperacyjne). In·
formacje, zapisy Łódź 37-36-38.
Adres korespondencyjny Łódź - 1,
przegródka - 1 (lekarze przyjmuią
także w Kielcach).
3361-g
Lek. med. Wanda Mączka specja·
lista chorób skórnych i wenerycz·
nych przyjmuje poniedziałki i środy
od 16 do 17. Kielce, ul. Helenówek
29, tel. 513-44.
4345-g
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CHŁOPCY,

ABSOLWE)NCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCHr~)
Jeżeli ukończyłeś szkołę podstawową a nie przekroczyłeś 18 roku
życia i chcesz uzyskać zawód oraz mieć zapewnioną pracę do ukoń
czeniu nauki, zgłoś się do Dyrekcji Zasjldniczej Szkoły Górniczej
KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "SOSNICA" w Gliwicach, ul. Si-

tur
Kil
kie
. Et
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wc
wc
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PE

korskiego 132, tel. 32-03-91 wewn. 43-80, 43-81.
W naszej szkole możesz kształcić się W następujących kierunkach :

górnik kopalni węgla kamiennego,
mechanik maszyn i urzą
dzeń górnictwa podziemnego,
operator mqszyn i urzą
dzeń przeróbczych ,
elektromonter górnictwa podziemnego,
monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej,

w
do

w
ko
ze
n~

TI'I
nil
z~

kI!

S.

Po ukończeniu jednej z podanych specjalności możesz kontynuować nau'
.

kę w trzyletnim Technikum Górniczym w Zabrzu.

Warunkiem przyjęcia do ZSG jest uzyskanie zaświadcze nia podpisanego przez
lekarza gómiczej słuzby zdrowia, stwierdzającego przydatność kandydata do zawodu górniczego. Skierowania na badania wydaje dyrekcja szkoły, do której nalezy
zgłosić się osobiśc)e.

Wieczorki taneczne dla dorosłych, 7, 8, 9 sierpnia, godz.
18. Dom Działkowca, Kielce, Bo4412-g
haterów Warszawy 4.
Kse rokopiarkę .canon" sprzedam lub zamienię na samochód .
Jędrzejów, 612-48.

4366-g

Treść ogłoszenia: ..................................................................:........................................~

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

KOPALNIA
PROWADZĄCA SZKOŁĘ
iAPEWNIA:o ~
_
..
~

-wysoką comiesięczną pomoc materialną płatną w gotówce,
-premię do wysokości 50% pomocy materialnej ,
-dodatek adaptacyjny dla UCZniÓW klas trzecich odbywających praktyczną naukę zawodu
pod ziemią w wysokości 20% podstawy pomocy materialnej,
~kwiwalent pieniężny za 2 tony węgla rocznie dla uczniów nie korzystających z internatu,
-uczniowie mieszkający w internacie oprócz bezpłatnego zakwaterowania otrzymują cało
dzienne wyżywienie , za które potrąca się im 50% wysokości pomocy materialnej, traktowane jako częściowe pokrycie kosztów wyżywienia ,
-odzież roboczą na zajęciach praktycznych oraz ekwiwalent pieniężny za umundurowanie,

-bezpłatną opiekę lekarską górniczej służby zdrowia,
-60% stawki miesięcznej pomocy matąrialnej w gotówce w okresie letnich wakacji (lipiec,
sierpień) ,

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

Ogłoszenie

drobne zapisane na niniejszym kuponie i dostarczone do naszego Biura Reklam i Ogło
szeń (Kielce, ul. Targowa 18) nie później niż w środę
(12 sierpnia) do godz. 14 - zamieścimy w "Echu
Dnia"- RELAKSI E 14sierpnia)- po cenie promocyjnej.

(TYLKO 75%

lo
ły

-korzystanie z wakacji na równi z uczniami szkół zawodowych podległych Ministerstwu Oś
wiaty i Wychowania,
--absolwentom naszej szkoły zalicza się okres trzech lat nauki w szkole do wysługi lat i nagrody jubileuszowej,

ENY OBOWIĄZUJĄCEJ)

059/80

Dojazd do szkoły autobusamI numer 32 lub 702 z Gliwic lub Zabrza

....

http://sbc.wbp.kielce.pl
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"Serce cały czas leciało do Polski"
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Niezależnie od tego, czy jest
to mecz mistrzowski, pucharowy
czy towarzyski, derby zawsze
stanowią atrakcję dla kibiców,
a dla piłkarzy dodatkowy bodziec do dobrej gry. Stawką jest
bowiem prymat w mieście i nie
ma tu mowy o żadnych przedmeczowych układach . Tym razem kieleccy drugoligowcy spotkają się już w pierwszej rundzie,
co jest szczególnie niewygodne
dla trenerów obydwu drużyn.
W składach Korony I Błękit
nych zaszły dość istotne zmiany, a podglądanie meczów kontrolnych nie daje, rzecz jasna,
pełnego obrazu możliwości rywali. Aby zwyciężyć, trzeba bę
dzie odkryć wszystkie karty. Najbardziej zadowoleni powinni
więc być kibice.
Sobotnie derby będąjużjede
nastymi, jakie w II lidze rozegrają Błękitni i Korona. Jak było
w poprzednim sezonie? Jesienią: Błękitni Korona 2:0
(bramki Szwajewskl i ZaJąc),
wiosną: Korona - Błękitni 2:0
(bramki Kozak I Szulc). Począ
tek sobotniego meczu o godz.
17.00, ale tych, którzy przyjdąna
stadion Błękitnych wcześniej,
czekają dodatkowe atrakcje.
O godz. 15.15 rozpocznie się
bardzo interesujące spotkanie
pomiędzy "jedenastkami" dzien-

się

W ubiegłorocznych mistrzostwach Europy juniorów w Salonikach, startując w reprezentacji Wspólnoty Niepodległych Państw zajął drugie miejsce w biegu na 1500 m z czasem 3.53,61 min. Tej zimy został młodzieżowym halowym
mistrzem WNP na tym samym dystansie, a na początku lata
w Kijowie okazał się najlepszy wśród seniorów Ukrainy. 22
czerwca na zawodach w Budapeszcie ustanowił swój rekord
życiowy na 1500 m - 3.44,52.

z

takim wynikiem 2Q-letni ANDRZEJ BUŁKOWSKI zdobyłby upragniony tytuł MISTRZA POLSKI seniorów.
Bułkowscy zawsze byli i są Polakami. W ich lwowskim mieszkaniu
przy ul. Sulimy, na ścianie jedynego
pokojU wiszą obok krzyża wizerunki
Matki Boskiej I marszałka PHsudski ego. Powiesili je jeszcze dziadkowie Andrzeja, którzy, gdy zmieniła się
władza, nie opuścili swojego miasta.
Rodzice Andrzeja, Zofia I Zygmunt
oraz starszy brat Edward mają
w paszportach wpisaną narodowość
pOlską Pracują jako robotnicy w fabryce kineskopów, choć pan Zygmunt ukończył studia inżynierskie.
Trudno powiedzieć , że to ze względu
na pochodzenie, ale z pewnością to
było powodem przydziału jednostki
wojskowej dla Edwarda. W ostatniej
chwili udało się go wycofać z listy
wyjeżdżających do Afganistanu.
Państwo Bułkowscy już kilka lat
temu marzyli, aby przyjechać do Polski na stałe . Mają tu rodzinę w Opolu
i Jarosławiu . Załatwianie formal-

ności potrwałoby jakieś ... 6 lat, na
Ukrainie nie było jeszcze polskiego
konsulatu, który mógłby im pomóc,
więc zrezygnowali. Mają jednak nadzieję, że chociaż Andrzej wyjedzie
do swojego kraju. W klubie Sokół
Lwów, gdzie trenował poprzednio
Andrzej- obecnie Kłos Lwów- znalazł go trener kieleckich Budowlanych Mieczysław Sroka, od lat
utrzymujący tu sportowe kontakty.
Ostatnio Andrzej przez kilka dni przebywał w Kielcach. Budowlani są
w stanie zapewnić mu 'mieszka'lie
i wyżywienie, do rozstrzygnięcia pozostaje tylko problem zapewnienia
Andrzejowi stypendium w wysokoś
ci 100 dolarów miesięcznie. Uzyskanie obywatelstwa polskiego trwa formalnie 5 lat i nie pomogłoby nawet,
gdyby Andrzej ożenił się z którąś
z urodziwych kielczanek. Przy przychylności władz ukraińskich okres
ten można jednak skrócić do 0,5 - 1
roku. Przez ten czas Andrzej mógłby
już trenować w Kielcach, na Ukrainie
grozi mu bowiem ... powołanie do
kadry narodowej przygotowującej

Grand-Prix Kielce ~92 dla amatorów tenisa

Zapraszamy na Tęczę
najbliższą
sobotę i niedzielę
tenisistów

W

amatorów zapraszamy
na
korty
Tęczy,
gdzie odbędzie
s ię już czwarty
tumiej z cyklu GRAND PRIXKIELCE'92 organizowany przez
kielecki MCK, OZT i redakcję
"Echa Dnia" oraz Tęczę . W sobotę o g. 9.00 odbędzie się losowanie i rozpoczną się gry prowadzone w sobotę i niedzielę.
Najbliższy turniej sponsoruje
PBU-KALECH mieszczący się
w Kielcach przy ul. Gwardii Ludowej.
Oto
najlepsze
"ósemki"
w poszczególnych grupach wiekowych po trzech dotychczas rozegranych turniejach :
* do 35 lat: Szurmiak, Kaniewski, Wiśniewski, Chabior,
Trębicki, Sołtys, Hozer, Młod
nicki.
* 35 - 45 lat: Czepel, Gładys,
Zyguła, Szląszkiewicz, Dziekan, Zdybniewski, Wrona,
Szańpruch.
--

pow. 45 lat: Sierpień , Lesiak, Kosowski, Kudlicki, Steciak, Piwnik, Krzemiński J.,
Krzemiński A.
*

Zapraszamy na korty wszystkich grających amatorsko w te·
nisa. Jest okazja sprawdzić się
w sportowej rywalizacji i przy
okazji zdrowo spqdzić weekend.
(sw)

do igrzysk w Atlancie, a wtedy żegnaj Polsko!" "U
nas do kadry zostanie włączony, gdy
uzyska 3.40.00 na
swoim dystansie mówi Mieczysław
Sroka. Może to zrobić już w przyszłym
roku. Widziałem go
kilka razy na bieżni,
ale nie wiem, jakie
jeszcze możliwości
ma ten chłopak. Nie spotkałem jeszcze nikogo z taką « biegową przekładką». Andrzej jest już lepszy od
Wojtka Pelczara (brązowy medalista MP - przyp. STS), a razem stanoWiliby świetny duet na bieżni i na treningach. Stypendium, jakie mu tam
oferują, czyli 2500 rubli, gotów jestem sam mu tutaj płacić. To w ogóle
wspaniały chłopiec i Chcielibyśmy
mu pomóc. Aby móc mieszkać
w Polsce, gotów jest nawet przerwać studia we Lwowskim Instytucie
Kultury Fizycznej, gdzie jest na 3 roku".
Mówi Andrzej: "Gdy pan Sroka
był u nas w domu, mama mówiła
mi: jedt jak najszybciej, bądt chot
ty w pełni Polakiem. W domu zawsze mówiliśmy po polsku. Obchodziliśmy polskie święta, chodziliś
my do kościoła. Ja ostatnio mniej
ze względu na treningi. Gdy w telewizji był mecz Rosjan z Polakami,
zawsze z tatą kibicowaliśmy biało
czerwonym. Cały czas serce leciało
do PolskI. Na Ukrainie żyje się teraz ciężko. Nie ma pewności co bę
dzie jutro. Mieszkając w Kielcach
mógłbym nareszcie pomagat rodzicom".
Wczoraj And rzej musiał wrócić do
Lwowa na obóz sportowy. Niestety,
zachodzące zmiany odbiły się także
na kulturze fizycznej. Brakuje pienię
dzy na sprzęt (pierwszeństwo
w przydziale mają Ukraińcy), na starty. Za zdobycie mistrzostwa Ukrainy
ANDRZEJ BUŁKOWSKI dostał 75
rubli, czyli... równowarłośt kilograma mięsal
Kiedy znów zobaczymy się na Pakoszu? "Myślę, że trener mnie zrozumie i nie będzie mi robIłtrudnoś
ci. Przyjadę natychmiast jak Ukraina mnie puści. Co dalej? Moje
wyniki powinny byt dobre. Polepszają się z roku na rok, a mój orga-

RUSZA

ekstraklasa
W najbliższy weekend rozpoczyna rozgrywki także piłkarska
ekstraklasa. Mimo protestów
niektórych klubów dostarczają
cych zawodników do reprezentacji olimpijskiej odbędą się
wszystkie mecze z wyjątkiem
spotkania Gómik - Katowice.
LabTzanie dali~ Wójcika-

W poniedziałek

SKARB KIBICA
III I i g i P i łk a r sk i ej

trzech zawodników i zgodnie
z decyzją PZPN przysługuje im
prawo do odłożenia meczu, co
zresztą uczynili.
I liga ma kilku faworytów. Niewątpliwie nr 1 pozostaje Lech
Poznań . Chociaż bez Juskowiaka, ale za to z młodym Jackiem
BąKiem do niedawna zawodnikiem Motoru. Mocna powinna
być też Legia, w której dzięki novyemu sponsorowi .ściągnięto"
Sliwowskiego i Czachowski~go,
by za kilka dni tego ostatniego
wypożyczyć do włoskiego UD 1-

Czy AndrzeJ Bułkowski
wystartuje w Atlancie jako
zawodnik Budowlanych
Kielce?
Fot- S.T. Sljer.
nlzm nie jest ani trochę WYCieńczo
ny. W Kielcach Jest piękny stadion,
mam tu trenera i kolegów do treningu, mieszkanie I wszystko, co potrzebne, by osiągnąt dobre remItaty. Bardzo chciałbym, żeby wszystko się udało, a wtedy daję
gwarancję, że za 2--3 lata pobiję rekord Polski".
SŁAWOMIR T. SIJER

~~on!Orrt zainwellowali 1~~ milionów aolarów!

Musi
Amerykanie nie

chcą

być złotol
nawet przy-

jąć do wiadomości, że ich ulubiona
drużyna koszykówki NBA mogłaby

nie zdobyć złotego medalu w Barcelonie. Znakomitym dopingiem dla
sportowców będzie zapewne 100
milionów dolarów zainwestowanych
w NBA przez 15 sponsorów. Bez
wątpienia olimpijskie złoto w koszykówce jest najważniejszym medalem
dla większości Amerykanów. Jeżeli
zaś drużyna NBA medalu nie zdobę
dzie? Na to pytanie odpowiedział jedynie trener koszykarzy Chuck Daly'
"Jeżeli przegramy, nie pozostałe
nam nic Innego, jak tylko skryt się
w kt6rejś z jaskiń wyspy Menorca.
Słyszałem , że tam jest najwięcej
samobójstw" .
Koszykarze r~BA sąjednak dobrej
myśli . Ich wypowiedzi zamieścił niemiecki "Sport Bild".
* PATRICK EWING: "Kariera koszykarza pomogła mi przyzwyczait

Na sportowych

ARENACH
PIŁKA NOŻNA.
* II liga. Błękitni Kielce- Ko-

rona Kielce, stadion przy ul.
Ściegiennego, sobota g. 17.00

TENIS.
* Grand Prix - Klelce'92 dla

się do wysokiego wzrostu. Bez 2
metrów I 14 centymetrów nie był
bym aż tak skutecznym graczem.
W NBA każdy z nas jest gwiazdą.
W historii sportu nie będzie już takiej drużyny".
* EARVIN JOHNSON: "Nie sądzę ,
aby to, że jestem nosicielem wirusa
HIV było zagrożeniem dla współgra
czy i przeciwników. Nadal czuję się
świetnie i ciężko trenuję Wstaję
o 5.30, najpierw bieg długodystan
sowy, 3 godziny koszykówkl, 2 godzlnysiłowni. Otym, czy powróoędo
zawodowego koszykarstwa, zdecyduję po igrzyskach w Barcelonie".
* MICHAEL JORDAN: "To, że powiedziano o mnie: « Michael kochany jest jak Jezus i z powodzeniem
mógłby zarabiać więcej niż 21 milionów dolarów rocznie», uważam za
komplement. Nie należy jednak żar
tować z religii. Barcelonę traktuję jak
wycieczkę . Dlaczego nie?"
• CHARLES BARCLEY: "Sprzeczki i bójki! Nie jestem taki. Jestem tylko człowiekiem , który reaguje emocjonalnie i mówi to, co myśli. Wielu
osobom to właśnie się podoba".
* LARRY BIRD: " Cieszę się , że
w Barcelonie zagram razem z «Magic» Johnsonem. Zawsze byliśmy
rywalami - najpierw w college'u,
potem w NBA. Teraz wspÓlnie bę
dziemy walczyć o złoto . To byłby
wspaniały koniec kariery".
M.PAWELEC

amatorów. Korty Tęczy, sobota
i niedziela g. 9.00 .•
• VIII Korespondencyjny Tur-

Nie rezygnują także Górnik,
Katowice, Zawisza. Zapowiada
się ciekawa liga ...
(sw)

niej o Mistrzostwo Polski
w brydżu sportowym. Ponie·
działek, g. 17.00. Stadion Budo·
wlanych Kielce. ul. Boczna 15
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Finały

29 konkurencji.

PIŁKA NOŻNA

·20.00 HIszpania.

finał.

POLSKA-

,

KOSZVKOWKA
22.00 -

finał

m.

PIŁKA RĘCZNA
finał

12.00 -

k, 17.00 - fi-

nrum
HOKEJ NA TRAWIE
17.00 - o 3 miejsce m,
19.30 - finał m
PIŁKA

WODNA

18.45 i 20.00 - mecze
o miejsca 1-4
BOKS
10.00 - finały 6 wag.

GIMNASTYKA
ARTYSTYCZNA
finał

16.00 -

wieloboju.

KAJAKARSTWO
* Finały: 9.00 - K-1 na
1000 m, 9.30 - C--1 (m) na
1000 m, 10.00 - K-4 (k) na
500 m, 10.30 - K-2 (m) na
1000 m, 11.00 - C--2 (m) na
1000 m, 11.30 - K-4 (m) na
1000 m.

LEKKOATlETYKA
1830 - wzwyż (k),
18.55 - oszczep (m), 19.004x100 m (k), 19.20 4x100
m (m), 19.50 - 1500 m (k),
20.15 - 1500 m (m), 20.40 5 km (m), 21.15 - 4x400
m (k), 21 .40 4x400 m (m).
Finały :

TENIS
15.00 - finał debla (k)
i singla (m).
Ponadto: mecze o miejsca
3, 5, 7 w koszyk. (m) - g.
11 .00, 13.00, 20.00; mecze
o miejsce 3 (k) i (m) w pflce
ręcznej - g. 10.00 i 15.00;
mecze o miejsca 5-8 i 9-12
w piłce wodnej - g. 9.30,
10.45,12.00,17.30.

NIEDZIELA, 9 SIERPNIA
Finały

10,konkurencji.

SIATKOWKA
10.30 - mecz o 3 m. (m),
13.00 - finał (m).
PIŁKA

16.45 BOKS
10.00::-

WODNA

finał.
finały

6 wag .

JEZDZIECTWO
9.00 i 13.30 ind.

finał skoków

LEKKOATlETYKA
18.30 - start maf.atonu
(m), ok. 20.40 - finisz (Jan
Huruk).

CEREMONIA
IGRZYSK

ZAMKNIĘCIA

IiI'GRZVSKA~
WTELEWIZJI

• SOBOTA: Pr. II g. 9.0013.00: kajaki, boks. Pr. I g.
13.00-18.00: tenis, p. ręczna . Pr.
II g. 18.00-19.55: gimnastyka
art., lekkoatletyka. Pr. I g.
19.55-3.00: p. nożna, I,a., p.
ręczna, koszykówka, hokej na
trawie, gimn. art..

Czas
Wart
Handlu
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SOBOTA, 8 SIERPNIA

ę

Kielce
I
ul. Sienkiewicza 11 I
(między

.u.

• 22.00 - zak. XXV 10
w Barcelonie.
Ponadto: piłka wodna, mecze o miejsca 11, 9, 7, 5,3g. 9.00, 10.15, 11.30, 14.00,
15.15.

BRYDl.

NE.

nikarzy i sę
dziów piłkar
skich. Zobaczymy więc w akcji
tych, którzy na
co dzień parają
się oceną futbolistów.
To będzie prawdziwy piłkar
ski festynl
(sts)

• NIEDZIELA: Pr. II g. 9.0013.00: jeździectwo, boks Pr. I g.
13.00-15.30: jeździectwo, siatkówka m. Pr. I g. 17.00-19.00:
maraton, Jeździectwo. Pr. II g.
19.00-21 .00: jeździectwo, pHka
wodna. Pr. I g. 21 .00-24.00:

podsumowanie,

ceremonia

zakończ.

• EUROSPORT - całą dobę ·

....

Redaktor dyżurny:
Jerzy Kosowski
Redaktor depeszowy:
Paweł Mijas

Polscy piłkarze oczarowali świat
Pospolite ruszenie wśród meneże
rów lir Amerykański dzień na stadionie olimpijskim lir Kenijczycy podniesieni na duchu
lir

lir

Wczoraj na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie mieliśmy amerykań
ski dzień. Aż cztery razy grano lekkoatletom z USA ich narodowy hymn.
Wreszcie po serii porażek m.in. na "królewskim" dystansie 100 metrów
amerykańscy lekkoatleci zaczęli odnosić sukcesy. Bohaterami dnia byli:
Kevin Young, który pobił rekord świata w biegu na 400 metrów przez
płotki i... Carl Lewis, który po "detronizacji" w Tokio znów wrócił na
,.tron" zdobywając złoty medal w skoku w dal i rewanżując się Mike'owi
Pawellowi za porażkę na ubiegłorocznych mistrzostwach świata.

Carl Levis zdobył w
Barcelonie nie swój 7,
złoty olimpijski medal. Na
dodatek zrewanżował się
Powellowi za po.rażkę na
Mistrzostwach Swiata w
Tokio.

Wszyscy czekali na
ten konkurs. Powszechnie spOdziewano się, że
pojedynek rekordzisty
świata (8.95) Powella
i głodnego sukcesu Lewisa może przynieść rekord świata. Tym bardziej że Carl nie zakwalifi kował się do ekipy
amerykańskiej ani na
100, ani na 200 metrów
i mógł skoncentrować
się na przygotowaniach
do występu na skoczni.
Niestety, konkurs zawiódł kibiców
królowej sportu. Lewis rozpoczął
Obiecująco , w pierwszej próbie uzyskał 8.67, ale konkurenci tego dnia nie
byli w dobrej dyspozycji, szczególnie
Powell zaskakiwał słabym i skokami
i miał początkowo nawet problemy
z pOkonaniem granicy 8 metrów.

Komentuje MIROSŁAWA SARNA, uczestniczka 10
dal i sztafecie 4 x 100 m.

w Meksyku w skoku w

zarne" finały
Jestem jeszcze wciąż pod wraże
niem wspanialych biegów płotkarskich .
To by/o coś niesamowitego. Liczyliśmy
z. mężem, że Amerykanka Gail Devers
ustanowi nowy rekord świata, a tymczasem taki pech .. . Przewróciła się na

ostatnim płotku i nieoczekiwanie misGreczynka.
Devers zaimponowała nam swoją postawą Nie histeryzowała , stać ją byto
na uśmiech . Greczynl<a zaś była doŚĆ
długo oszołomiona tym, co ją spotkało.
Cieszyła się nie dowierzając swemu
szczęściu . Rekord świata Kevina
Younga na 400 m ppł był fantastycznym przeżyciem . W ogóle jeszcze raz
chcą zwrócić uwagę na dominację czarnoskórych biegaczy. Wszystkie medale
zdobyli Murzyni, a w finałach było aż
trzynią olimpijską została

,.czamo".

LEKKOATLETYKA
• 200 m (k): 1. Gwen Torrence (USA) 21 .81 ; 2. Julieo Cuthbert (Jamajka) 22.02; 3. Marlene Ottey (Jamajka) 22.09.
• skok w dal (m): 1. Carl Levis
(USA) - 8.67. 2. Powell (USA)
8.64, 3. Grene (USA) 8,34,
• 200 m (m)' 1. Mike Marsh
(USA) 20.01 ; 2. Frankie Fredericks (Namibia) 20.13; 3. Michael Bates (USA) 20.;38.
• 400 m ppl: 1. Kevin Voung
(USA) 46.78- rekord świata , 2.
Winthrop Graham (Jamajka)
47.66; 3. KrissAkabusi (W. Bry·
tania).
• 100m ppl (k): 1. Paraskovi
Patoulidou (Grecja); 2. Lavonna Martin (USA); 3. Jordanka
Donkova (Bułgaria) .
SZERMIERKA
• szpada drużynowo: 1.
Niemcy, 2. Węgry,.3. WNP
TENIS STOLOWY
• gra pojedyncza (m): 1. JanOve Waldner (Szwecja), 2.
Jean Philippe Gatien (Francja),
3. Ma Wenge (Chiny) i Kim Taek-Voo (Korea Pld.).
ZAPASY (styl wolny)
• waga 48 kg: 1. Kim II (KRLD),
2. Kim Jon!rShin (Korea), 3. Wuga Orudzijew (WNP).
• waga 68 kg: 1. Park Jang Soon (Korea), 2. Kenneth Monday (USA), 3. Amir Chadem Azghhadi (Iran).
• waga 74 kg: 1. Jang Soon
Park (Korea), 2. Kenneth Monday
(USA), 3. Amir Chaden Azghadi
(Iran).
x waga 130 kg: Buumgartner
(USA), 2. Thue (Kanada), 3.
Gobedziszwili (WNP).

.-

Po czwartkowych finałach .
Klasyfikacja medalowa: 1. Wf\IP
39 - 29 - 23, 2_USA 26 - 3226, 3. Niemcy 19- 16- 23.4. Chi·
rry 16- 20 - 14. 5. Węgry 10 - 8
- 2,6. Hiszpania 10 - 1 - 0,7
Korea 10 - 5 - 9, 8. Francja 8 4- 13,9. Australia 6- 8- 9,1 0.
Kanada 6 - 1 - 6, 16. POLSKA 3
- 4 - 7. Klasy/ikacja punktowa' 1.
WNP 797; _2. USA 707,5; 3 Niem ·
cy 569.5: 4. Chirry 396,; 5.Francja
304,5, 6. Węgry 237,5; 7. Australia 208,5; 8 . W. Brytania 196,5; 9.
Japonia 196· 10 Korea 184,5; 11 .
POLSKA ~82

Wprawdzie Agata Karczmarek zakwalifikowała się do finału skoku w dal
kobiet, ale duży udział w tym mają sę
dziowie, którzy obn i żyli granicę minimum, gdyż zbyt mało zawodniczek
przekroczyło wymaganą odległoŚĆ 6,75
m. Tylko jedna Polka zakwalifikowała
się do finału skoku wzwyż, ale I tak jest
to duże osiągnięcie . Równie ż sukcesem jest udział w finałowy m biegu na
1500 m Małgorzaty Rydz, zwlaszcza
że osiągnęła go w bardzo dobrym stylu.
Nareszcie zdobyła medal Marlene
Ottey.
Wysłuchał (STS)

Spokojny, nie naciskany przez rywali
Levis nie był zmuszony do maksymalnej koncentracji i dłuższych skoków, konkurenci skakali o kilkanaś
cie centymetrów bliżej i Carl w pięk
nym stylu wrócił na tron. To już jego
trzecie igrzyska, na których zdobywa
medale. Przypomnijmy ... W Los
Angeles czterokrotnie sięgał po "zło
to" na 100, 200, w skoku w dal
i wspólnie z kolegami w sztafecie 4
x 100 metrów. W Seulu chciał powtórzyć sukces, nie był jednak wformie, przegrywał. Triumfował jednak
w skoku w dal wynikiem 8,72 wyprzedzając ... Powella i na 100 metrów, 'kiedy okazało się , że Ben Johnson używał środków dopingujących .
W Barcelonie Lewis sięgnął po siódmy już złoty medal olimpijski, na
swoich trzecich igrzyskach. Cokolwiek by powiedzieć o Carlu, jego zarozumiałości , fatalnym zachowaniu ,
jednak przejdzie do historii jako
sportowiec znakomity. 7 złotych medali i 1 srebrny plasują go w czołówce olimpijskich multlmedalistów. Trudno sobie wyobrazić lepsze
rozstanie ze sportem, w glorii chwały .. .
Nie mniej ciekawy był bieg na 400
metrów przez płotki. Wydawało się ,
że wspaniały rekord świata Edwina
Mosesa przetrwa kilka lat. Młody
Amerykanin Kevin Young nie pozwolił na to. Pobiegł fantastycznie uzyskując czas 46.78 (takiego rezultatu
nie powstydziłby się niejeden senior
w Polsce na tym dystansie ... bez
płotków) .
Przed wielką szansą wywalczenia

drugiego zł9tego medalu stanęła
Amerykanka Gai! Oevers. Triumfowała na płaskim 100 metró~, była faworytką na tym samym dystanSie
lecz z płotkąmi. Jeszcze na 20 metrów przed metą wydawało się , że
nikt nie odbierze jej zwycięstwa prowadziła z kilkumetrową przewagą... potknęła się na ostatnim płotku
tracąc szansę na jakikOlwiek medal.
Wygrała, co jest ogromną sensacją,
Greczynka Paraskevi Paloulidou, co
sprawiło ogromną radość obserwującej zawody królowej hiszpańskiej
Zofii . która pOChodzi właśnie z Grecji.
Na dystansach 200 metrów kobiet
i mężczyzn triumfowali Amerykanie

• Lekkoatleci w "kratkę" • Zapaśnicy "wolniacy" bez medalu. Szabliści w ćwierćfinale!
• Ze zmiennym szczęściem
startują w Barcelonie nasze lekkoatletki. Do finału skoku w dal zakwalifikowała się z 11 wynikiem
AGATA KACZMAREK. Polka
uzyskała rezultat gwarantujący
awans - 6.55 - dopiero w ostatniej kolejce. Obok niej znalazla się
w finale inna lekkoatletka polska,
ale reprezentująca barwy Danlij
Renata Pytelewska-Nielsen,
która uzyskała 6.63. Do finału nie
weszło kilka znanych zawodniczek: Niemka Helga Radtke
(6.42) czy Rumunka Marieta licu
(6.46). Najlepsze wyniki uzyskały :
Helke Drechsler z Niemiec 708 i Irina Muchaiłowa z WNP.
Znacznie gorzej było na innej skoczni - wzwyż. Minimum kwalifikacyjne 192 cm uzyskała tylko DONATAJANCEWICZ, która obok 15
innych dziewczyn, które pokonały
tQ wysokoŚĆ wystąpi w finale. Odp adł'J z konkursu Beata Hołub 1.90 i Katarzyna Majchrzak 1.88.
• Nie wiedzie się naszym zapa- specjalistom od stylu
wolnego. Wczoraj tylko p iątą lokatę zdobył nasz najlepszy zawodnik
Andrzej Radomski, dziś prawo
walki o tę lokatę wywalczył w kat.
74 kg Krzyszt f Walencik.

Odpadli - Dariusz Grzywiński
w wadze 62 kg i Marek Garmulewicz w kat. 90 kg. Obaj przegrali
po raz drugi, co oznacza pożegna
nie się z tumiejem.
• Po naszych florecistach kozdobycia medalu
na: planszy szermierskiej mają
szabliśc i. Nasza czwórka Koś
cielnlakowski, Olech, Gnlewkowski i Kisiel
walcząc
w czwartej grupie eliminacyjnej
wygrała z Wielką Brytanią 9:4
i przegrała z Niemcami 3:9
awansując z drugiego miejsca
do ćw i erćfi nału . Tu na naszych
. W ołodyj owskich " czekaj ą reprezentanci WNP.
opr. (sw)
lejną szansę

Gwen Torrence I Mike Marsh. Tu nie
było niespodzianek. Przed połud
niem pokazali się tyczkarze z Siergiejem Dubką na czele. Dzisiaj finał,
wypada Chyba obejrzeć zaplanowany
już znacznie wcześniej przez Bubkę
rekord świata.
Polacy, niestety, niewidoczni,
choć sukcesem jest awans do finału
Małgorzaty Rydz na 1500 m.
(SW)

Pięć

Nadal jesteśmy pod wrażeniem gry polskich pił
karzy w półfinale tumieju olimpijskiego. O Kłaku ,
Juskowiaku, Kowalczyku, Adamczuku i innych
mówi się wszędzie : w sklepie, pracy, autobusie, jak
przed 18 laty znów wszyscy żyją piłką i niecierpliwie oczekują na sobotni
finał. To będzie wielki mecz! O godzinie 20.00 na barcelońskim Nou
Camp ponad 100 tysięcy ludzi będzie świadkami olimpijskiego finału z Polakami w roli głównej . Nasi piłkarze oczarowali wszystkich, błyskawiczn ie
o prawa do transmisji meczu poprosiło kilka stacji telewizyjnych licząc, że
tak jak w poprzednich meczach Polacy stworzą świetnie widowisko i padnie dużo bramek. Do Barcelony ciągną też meneżerowie. W ich światku
zapanowało prawdziwe .pospolite ruszenie". Najszybsi byli szefowie beniaminka SERIE A Udine. Zaraz po meczu PoIska-Włochy przyjechali do
Krakowa, gdzie w Hutniku załatwili wypożyczenie Kożmińskiego i od razu udali się do Barcelony po podpis piłkarz.a. Na finał przyjedzie też Zbigniew Boniek, choć wcześniej tego nie planował. Zapowiada się, że do
Serie A może trafIĆ kilku naszych olimpijczyków.
Wydarzeniem czwartku były, moim zdaniem, sukcesy Amerykanów na
Stadionie Lekkoatletycznym. Po wielu niepowodzeniach i porażkach
m.in. na 100m, aż 4 razy grano lekkoatletom z USA narodowy hymn.
Złagodzony został też skandal z biegu na 10 km. Kenijczycy zdoby~ na
800 metrów złoty i srebrny medal, co wyraźnie ich uspoko~o . Igrzyska
znów są dla wszystkich radosne ...
S. WRÓBEL

szans

W finałowych wyścigach na olimpijskim
torze kajakowym wystąpi ostatecznie pięć
polskich osad. Po dzisiejszych wyścigach
półfinałowych do grona finalistów dołą
czyły osady K-2 i C-2 płynące na dystansie
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LLOYD'S

Finał turnieju koszykarskiego mężczyzn można było
przewidzieć
znacznie
wcześniej. Dla nikogo para
fi nałowa Chorwacja - USA
Ole
jest
za skoczeniem .
W półfinale Chorwacji po
dramatycznym meczu pokonali WNP 75:74 (30:40).
Do przerwy Chorwaci przegrywali różnicą 10 punktów.

Jeszcze na minutę przed
końcem mieli
6 pkt. mniej
niż WNP. Wtedy Toni Kukoć
poderwał jeszcze raz swoich
kolegów do walki, rzucając
za 3 punkty. Na 31 sekund
przed końcem faulowany
Wołkow grający na co dzień
w NBA, zdobył z "osobistych" 1 punkt , zwiększając
przewagę WNP do 4 pkt, Za

http://sbc.wbp.kielce.pl
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• pOLONEZ·lRACK
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Będziemy to wiedzieli już dziś
(finały na dystansie 500 m) i jutro
około południa (finały wyścigów
na 1000 m). Z pewnością nasi
kajakarze i kajakarki nie zechcą
być gorsi od wioślarzy, którzy
przywiozą do Polski dwa brązo
we medale. Jedno wydaje się
pewne: będziemy świadkami
pasjonującej walki do ostatnich

metrów wybudowanego specjalnie na igrzyska loru w CastelldefeJs.
(sts)
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Sprintem po Barcelonie
• "Spacerek" Waldnera • W turnieju tenisowym "padł" ostatni z rozstawionych. Bokserskie póHinały • W szpadzie "Złoto"
dla Niemców.
... Zupełnie nieoczekiwany
przebieg miał finałowy pojedynek
tenisistów stołowych . Szwed Jan
Ove Waldner bez kłopotów pokonał Francuza Jeana-Philippe
Gatiena 21 :10, 21 :18, 25:23.
... W półfinale gry pojedynczej
mężczyzn przegrał ostatni z rozstawionych, który pozostawał
jeszcze w turnieju - Chorwat Goran Ivanisević. Uległ w trzech setach Szwajcarowi Markowi Rosse 3:6, 5:7, 2:6 i będzie musiał się
zadowolić brązowym medalem.
W rozegranych również wczoraj

ś nikom

W szystkie turnieje w grach zespołowych weszły w fazę
półfi nałów. Jak dotąd , najwi ększą n i espodzianką było
w yeliminowanie ame rykań skich koszyka rek, któ re za
wszelką cenę chciały iść śladam i męskiego "Oream Team", aJe, niestety, musiały uznać wyższość re prezentantek WNP.
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1000 m.
Do walki o meda1e wystartują:
Izabela Dylewska (K-1 na 500
m), Dylewska - Elżbieta Urbań
czyk (K-2, 500 m), Maciej Freimut i Piotr Kurpiewski (K-2, 500
m), Grzegorz Kotowicz i Dariusz
Białkows ki (K- 2, 1000 m) oraz
Freimut, Kurpiewski, Grzegorz Kaleta i Grzegorz Krawcow(K-4, 1000 m).
Z wymienionych , najwyżej
w gronie fachowców oceniane
są szanse dwójki FreimutKurpiewski i Izabeli Dylewskiej na dystansie 500 m brązowej medalistki olimpiady w Seulu (a nie jak podaliś
my wczoraj - srebrnej medalistki).
Bardzo dobrze spisali się mło
dzi debiutanci Kotowicz (19 1.)
i Białkowski (22 1.), którzy
w swoim półfinale zajęli drugie
miejsce, ustępując nieznacznie
Szwedom. Czwórka kajakarzy
zajęła W półfinale czwarte miejsce, czyli ostatnie premiowane
awansem.
Nie powiodło się natomiast
dw6jce kanadyjkarzy - Dariuszowi Koszykowsklemu i Mariuszowi
Walkowiakowi.
W wyścigu, z którego awansowały dwie osady, zajęli dopiero
czwarte miejsce.
Mamy więc pi ęć szans na medale. Ile będzie wykorzystanych?

RECARSA

chwilę jednak rzuca Petrović , późn i ej jest fau lowany

i wykorzystuje dwa osobiste,
które decydują o olimpijskim
finale Chorwacja - USA.
N ajwi ęcej
punktów dla
Ch orNatów zdobył Petrović
28, dla WNP Wołkow 20; obaj
z NBA. W drugim półfinale
amerykańskie gwiazdy z ligi
zawodowej nie miały żadnych
prOblemów
z
litwinami ,
wygrywając 127:76. Mamy
więc finał wewnętrzny NBA. W
t ej lidze grają wszyscy Amerykanie i większość Chorwatów.
W polfinale turnieju piłki
ręcznej kobiet Korea wygrała
z Niemcami 26:25.
(sw)

półfinałach

debla pań Amerykanki
Mary-Joe Fernandez i Gigi Fer·
nandez pokonały Leilę Meschi
i Natalię Zwieriewą z WNP 6:4,
7:5, natomiast Conchita Martinez
i Arantxa Sanchez z Hiszpanii
wyeliminowały Australijki Rachel
Jane McQulllan i Nicole Prov
6:1,6:2. O złoto zagrają więc deble rozstawione z numerami 1 i 2.
... Oto wyniki pojedynków półfi'
nałowych turnieju bokserskiego
w kOlejności wag (na pierwszym
miejscu zwycięzcy) : 48: Marcelo
(Kuba) - Velasco (Filipiny) rsC
I runda, Petrow (Bułgaria) Quast (Niemcy) 15:9; 54' McCullough (Irlandia) - Sik U (Korea)
21 :16; Casamayor (Kuba) Achik (Maroko) poddanie w I run·
dzie; 60: La Hoya (USA) - Sik
Hong (Korea) 11:10, Rudolph
(Niemcy) - Bayarsaikhan (Mon'
golia) walkower; 67: Juan Hernandez(Kuba) - Acavego ( Port~
ryko) 11 :2, Carruth (Irlandia) Chenglai (Tajlandia) 11 :4; 75:
Ariel Hernandez (Kuba) - Sung
Bae (Korea) 14:1, Byrd (USA) Johnson (Kanada) 17:3; 91' !zonritei (Nigeria) - Tua (N. ZelandIa)
12:7, Savon (Kuba) - der Lijde
(Holandia) 23:3.
.
or Zloty mwal VI drużynowym tur·
nieju szpadzistów wywaiczyh NI~M
CY pokonując w finale WęgrO\v.
O brązowy medal spotkaty się drużyny pokonane w półfinałach : WN~
i Francja. Wygrali reprezentancI'
Wspólnoty.
opr. (sw)

