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KOBIETA - WODZEM
PLEMIENIA INDIAN
Była
l'05J>"d1DJ domowa
mat.ka dwojga
d:deoi, Wilma
l\b,nkiller aostała obrana wouem
plemienia
Czerokezow 1
.kłórero
pnodkowie
nądailt
kiedył kilkoma płd. wsc1'odniml regionami USA. Panl Manktller, której ojcem był Indianin, matka
bial\ Amerykank\, Jest plerwu, kobidlł·
wodzem 67 tysięcy Czerokezów,
iyjącycb głownie w płd.-w1obo
dnieJ Oklahomie 1 1tanowi1ł
oych - po plemieniu Nawajów
najlic:aruejszą 1rrupę Indian
w USA.
Poprzednik Wiltn)'
Mankiller, Ross Swłmmer us~
plł se •wych funkcji, obejmując stanowisko prsewo<l1Jic'7;\Ce·
10 amerykaiaskie«e Biura ds.
Indian.

ia•

Sl.ONIB W SŁVtBIB
MIEJSKIEJ

Wlacbe

indyjakleco

mlaata

Spiran,ęamu, na południu kraJu, zaangdowały dwa alonie,
które zostały prżyuci:one priei
łresera-właściclela do apelaia
nia funkcji l)onądkowych.

W mie4cie t:vm znajduje 1i(
olbr'lyml plac ta~owy, wokół
które~o kilko policjantów nie
moirło sobie poradzić a utnr
mantem
ponad ku
Obecme
'łłonle od rana do zmroku peł
nią słuthę
wokół
targowi \a
wytrwale odnosząo wszyatkle
ile zaparkowane rowery do
apf'f' "lneJ
za11:rody, 111uw•J1'
mule.ł.ue poJa:rdy mf'cha.nłosne,
Jak r6wulet llkwiduJ11 waselkle 'worki I kOll'lle wystawione
.na cbodnfka„b I jf'zduiacb.
O.sttvpllna I pon:11dek wyr.tnie sle 17opq•wlly, «ibł wakto ma o
Il ę „wdać ~lę
w dys\tuaJ " • wah~Jmi po
blisko tonie „atratnlkaml".
11-LETNl WlllTUOZ
łlrytyjakl

łwtał

JllQll)'ftll7

poru'lzony Je„ wylłępem n„
weco
„oudowne10
dziecka",
Jakim okazał •lę 8-letnł planista
Frederick Kempf,
który
wyatąplł nrzed kilkoma dniami
ze <iłvnna br:vtyjsk11 królewską
orkiestra filharmoniczną.
W:vatc;:puJao jak„ solista
,.,
koncercie fortepianowym Mo·
'tarta.,
angielski
ośmlolatf!k
•rpotkał 'łlc " najwytuyml ocenami za •wa 11:rę. Publlcznoś6
w rodzinnym mieście chłopca,
w Polkutone.
w
hrabstwie
Kent, w południowo-wscbndniej
Andlł. 11:dzle orkiestra londy6•ka. aawttała. na wośclnne wy•ł .;py, z.-otowała Frederlekowt
Kempfowl owar.Ję na atojąco l
pfeoiokrotnie wywoływała mal·
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Jl Rady Narodowef

Jarosław

Pietrzyk prezydentem m1asta Łodzi
Omówienie założeń Wojewódzkiego Planu
"'Rocznego na 1986 rok• Życzenia noworoczne So

•

czoraj obradowała oatalnla
w tym roku aeaja Rady
arodowej Mlaata Lodzi
Obrady prowadził jej pn:ewodn!0S4cy pro! Hiecnyaław
lerwlóakl, ltt6ry powitał radnych,
przewodnkZ'lC)'ch rad narodowych
.topnia pod•ta wowego, polł6w na
Sejm PRL o.ru uproszonych 10iei:
członka Biura Politycznego
ltC, r sekretarza KŁ PZPR
Tadeusza Ozeoh•wlcza, neb Urzędu
Radv Mlnlatr6w. ministra
1en dr
łliohala .Janlazewaklego,
mini.tra budownictwa, 1osPOdark1
przestrzennej I komunalnej - Jó
seła NlewladomskielfO. prezesa WK
ZSL w t..odzl - Jerzego OhoJnac-

W

Bank knti i tkanek
niskich temperatur
Polaka 41łułba zdrowia wzboaac!ła al• W' pn~d&lei\ llOWt!'IO 1*
roku w 11.łnwykle watny obiekt.
!8 bm w Ka torwiea<:.h przeoka:zanJ
to*tal do uł:rtku bi.Dl!: krwi I tkea
n'11klell te J>!t atu.- - jed a 1

naJwlęku.ycb
I
uyeh toro ~

klel'o, pruwodnicząceio t.l( 80 Lecha G!lleoklel'•• przewodnlcz:,cero Łódzkiej Rady PRON - Jerze.
KO Jabłkłf!wlcna, kierownictwo Urzędu Miasta Lodzi oraz prnyd~
tów Pabianic I Zgierza.
Szef URM, mln. M Janlnewskl,
ubierając głoa w imieniu prezesa Rady Mln!&tr6w - prot Zbigniewa Meunera. wyraził aerdecz·
ne J>Odzlękowanie :z:a ofiarną. twórCZlł I organizatorską pracę na sta·
nowlsku prezydenta t.odzl - Jó·
iefowl Niewiadomskiemu. kt6remu
przekazał pismo prezesa Rady Ministrów z
tyczeniami pomyślnej
działalności na nowym stanowisku
ministra budownictwa. j!Ospodarkl
przestrzenne1 I komunalnej Jed·
nocześnie s.r.et URM wyraził 1!0wa uznania wiceprezvdentowi r.•odzl - L„chowl Krowlrandzie ta
trudn" I odJ>Owledz!alna prac, w
okrttle p0przedufocym nominację
nowf'~O prezydPnte
miasta.
N.aatępnie min. Janlazew1ltl poinformował radnych o
zamiarze
powołania na 1tanowi•ko prezydenta r..od:rl radnego Jarosłall'a Pletnyka, lrtóreKo lunlfydatu.~ Pre-

uJuowoczełnloJ·

'PilCÓ'ln'll ,., Euro-

11!•.

Jogo musento .,al.•1• ałónl• u
motllw*!.aeh
ma1u:ynowani1
ltrwł, pnechowywUJa I kouerwowan.i. w temperaturze ciekłe.co •·
aotu l>l"ZH n1eo1ranlcZ011v czas tkanek lud?'kłch I tywych 1>rzeszezep6w nar~dowye.b (lk:6ry k<Jdci itp)

Pres„ Ra,dy Mlnl•tr6w po n

alęcnięelu opinii Rady
wej m. ł:.od:r.I powołał

NarodoInt. JA.
ROSŁA WA PIETRZYKĄ na st•·
nowlako prezydenta m. t.odlł.
Jak wiadomo, dołychozasowy
presyłent m Łodzi mgr JOZEJI
NIEWIADOMSKI llostal powoła·
ay przez Sejm na stanowisko
ministra budownictwa, gospod&r·
kl pn:estrzenneJ I komunalnej.

daiura ta winna uzyllkać p<>zyiy-·
wr14 opinię Rady Narodowej
Szef URM prz:edst1wlł życia.rys
J Pietrzyka. Urodzony w LodzJ
ma 43 lata, pochodzi i rodziny Inteligenckiej Tu ukończył Techn.ikum Mechaniczne. a p6tnlej, nie
IPil
~•111:1z•
przerywając pracy zawodowej. studia wieczorowe n.a
Politechnice MćWI
Pl·ETRZVK:
t..ódzikiej, ukończone w 19fl r. dyolomem Inżyniera elektryka.
J
Pietrzyk 19 lat pracował w Fabryce Aparatury Trakcvjnej .. El·
ta" Awansował tam kolejno t fo·nkcji planisty na kierownika sekcji w dziale glówne~o te<-hno!o1(8,
a następnie klerowr..ika oddziału montażu
dutycb transforW przerwie obrad wc:z:orajsz.ej ...ji Rady Narodowej m. Łodz:i
mator6~·
Również w „Elcie"
w
przedstawiciele łódzkiej pruy I ra<łia zwrócili aię do Jarosława Pie·
1977 r , po wybe>rze na funkcję 1
tr:iyka, którego kandydaturę na prezydenta Łodzi radni pozytywnie
sekrf'tnr7a KZ PZPR. rozpoC"zyn11
zaopiniowali, z prośbą o wypowi~d:t. n.a temat najwdniejszych spraw
d7ial.qlrrn<t· partyjno-po\ityczno-spow tyciu naszego miasta.
!eC"zn'\ W t!lBl r. zm:tajf' w;vbra- Z ohwlll\ otrzymania nominacji na tłanowlako preaydenta ł..oilsJ
nv n.a I sekretarza
KD PZPR
będzie musiał pan podejmowa6 waine deoyaJe. Co Jeał naJwainieJt.6dt-Bałuh• I W'ltróte~ t>Otem n1
sze, pana zdaniem; dla łodzian!
pełniona d~ dllł funkcle ~ekreta
- Je.i tG bardzo trudne pyta.nle. Mam 'wladomoś~ 01romnej llcarza f'konomkznf'e;o K!, PZPR
by potrzeb społecznych w st08Unku do bardzo akromnyeh mołl!wClict
J Pietrzyk zo&t.aje wvbrl!ny talr- . 'eh za1POkojenla To, io przewija alę w załoten1ach wojew6dzkie10

J.

Potrzeb jest wiele•••
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iPosiedzenie Prezydium I\\V RK PRON
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W podstawowych 111wilon1ch katowickleiio .banku" czynne będą m.ln
takle działy jak: serologii i radiolofiJ, hematologii krwi. pracownie: raW !U dniu rollu •łoAoe wzediolmmunologlczna. ba kteriolo(icz30 bm. odbyło &1'11 posiedtenlo Pre- k<>szl6w budowy -potrzebny leat Jed·
'lło o gods. 1 45, „;Idzi• zał o
na. bank tkanek oru liczne pra- :1ydium Rady Narodowej m l.odzl zydium
Kom;tetu
Wykonawcz.e- nak d.alszy wzmożony
15.31
•
apolecr..nv
eownfe 1 eablnetv lekarskie.
Rady
Krajowej
zaopiniowało pozytywnie.
PRON wysiłek flndnsowy aby pomnik Kandy-. go
Omawiano 1tan przyiotowań do szpital mógł by~ uikończony w 1987
olen.unego posiedzenia rady.
r. Prezydium zwraca 1ię w zwi11zPrezydium m.l.n ro:tpatn:yło a.pel ku z tym do wszvstldch uczestniRady Obywatelakie-j Budowy - pow· ków. rad f ogniw . PRON o rozwistającego w Łe>dzi - Pomnika Szpi- lanle różnych akcji I Inicjatyw w
DZIS1
tala Centrum Zdrowia Matkl Polki celu wsparcia !dei tego p!~knego
Jta1ar11.rua, Mel&Jlla..
o w•parci• przez
PRON tel :r:e a urazem t&'k b1rdzo DOtrzebneco
l:rlwelłer, Bermee
wneeh miar
eu.nej Inicjatywy orze<l.slew-z:lecla.
Stwierdzono, te NarodoWJ Fundusz
oa ~rzecl kurtynę.
IUTR01
Oehro::i.y Zdrowia b~cy arend"
llleosyaław
Rady Jtrajowef PRON W&J)lera fiN A.fDROŻSZT K.Olt
nan.sowo budowę Ce'lltrum Zdrowia
NAJWl~KSZYM
Ma.tk!-Polk! od 1amero ~Utu
NlEWYPAŁ.EM
przeznacuf\C na ten. ~ do t•j J>Ory 780 mln Ił. w~ ?O&D.łłcych
MaJclroł.oy ko6 lwiała, tt6ry
J'oc>1fta zjednoe.ona Parlta ~ mej ~•••Jl. JeJ d7 l
na aukcji w Kentucky oslą!fDl\I
nicu ltol prsed watnym dla iej n lanie pl"Hwodn.lef roll, jak teł
w dni• ł1J,.feJaym ł1a ł.ełsl
pned dwoma laty rekordową
orcanlzacji wydan~•m
oenę 10,2 mln dolarów, okanl
X wan iadaA. jakle • nrh,zku 1
1
1nzew!doje na„tępuf!ł - 'lłOłlllłę:
Kie1wykle
mroźn.a
po1oda.
sapanosaohmurzenłe małe ł · wmtarlt.,_
Zjazdem PZPR. Do itJudu przy· pr:zyc-otowaniaml do afudu apa•l<t bf'zutytec:rny na an«lelsklch
wała w Norwe1ll. Jale podały norwane. Temp. maki. w dllilefl
cotowują 11• w całym kraju in- daj" na wuystlkle m.t.ancf• I wszytorach
wyłch;-owych.
„Snaafl
weskie
słuiby
meteorolo1iczn•.
temstancje pa.rtyjue wszyatklch ncu- 1tkich członków -partii
Dancf'r" ayn słynnego ogiera
kolt -ł at. Wiatr 1ła'b7 imienoerat!U'ę
mlnua
4n
st.
Celsjuaza
za.
ny.
kanady.fskleiro .,Northern Dan·
bll Właśn.ie om6w!eniu zadań woPrzewodnicz,cy naradzie I ....
notowano n:le tylko w połotonym
crr". nie postawił nawet ·kopyJew6dz~iej organizacji
partyjnej, kretar:z KW PZPR ltanhław Kena
północy
kraju
okrę1U
Ftn.nmark
ta na słynnvc.>h anii:lelskich to·
wynikających z uchwały
X.XIII lua dokonał podwmowanla minloCiśnienie o lfOda. lt W'fD•ll•
IO frudoia odlbyła Ili• uroezyatcU
995,2 hPa (746.5 mm).
rach.
11\"dYł
wszelkłi- wvsilki
Plenum KC PZPR w apra wie :zwo- ne&o rOku w tyciu I działalności wręczenia dorocm.ych nafród Wy- ale rbwnlet w odległel od niego o
1~0
km
na
J>Ołudnle
m1ejscowo6cl
Ut'Zvnienia z nlei:-o dobrego ko·
11.n!a zjazdu I z wytycznych Biu- o.rganlucjl pa.rty}n.ej wof. 1'iotrko- działu Nauk Technicznych PAN.
Henefoss Naw~ na południowym 1
nla wyścl.-oweiro - 11au;odły.
ra Polftyezneco ICC PZPR w •pra- wak1efo. Om6wlł takt• obecn, 1yW za.kre&le ele<ktrotechn!Jd naJohn Dunlop, jeden s naJwie
przeprowadunfa
k•mrnll tuacjcr apołeano-1ospodarc-.. w W9- lrodę otttymał d.r ha.b. Franci- i wschodnim wybrzełu Norwełll.
gdzie zwykle dzlęld odd.zlałrtvaniu
1łynnlej!łzyoh trenerów brytyjzjudowej po.łwi41cono wczora
w jewództwle w kontekście reali:r:acjl szek Mos!.ńskl I
KAtedry Wy.
•klch, który próbował wykrnPiotrkowie l'rybunalsk!m narad• J planu 1ollpodar<!fffO, ud.all nad- 10kłch Na;p!ę! Polltechntld t.ódz- ciepłego pradu Golfstromu 1>anuje
ta(odna zima ałune-k t1eef -iiadł do
H6 coł a wierzchowca łak
sekretaray komltet6w mlej•kleh, chodz,ceco rok'U, uraecsywiabia- klej.
10-1!5 st ponltej zera
tlOS - 'Dr. T. Breza, płnn.
wsnanlałeJ
krwi
stwierdził:
miejsko-gminnych I 1minnych -par- nla 'f.llanu 11-letnlero.
„'Nie po raz pierwszy zdarzyło
tll. k!erownlk6w rejonowych
oNa zakończenie narady I ..,....
się :te koń z naj]ł'puej rod:dśrodków pracy partyjnej I ldero- tar:z KW PZPR Stanlaław Kol„a
nv zawiódł całkowicie. I nwnlków wydzia.ł6w oru pracow- w Imieniu właanym l klerownloP~Wnt" nie po raz ostatni. Mam
ników KW PZPR.
twa wojewódzkiej ln.st.t1ell parn d7.if'.le, i„ ta.kl
przypadt'k
Co włołył w aylw~wy wieGłówne :i:afotenla kampanlt •lu- tyjnej złotył najlepsze życzenia noNie mniej wahe '- tak:U dodatn gdv Jut mi «ię nie przytradowej pn:edstawlł 1ek,reta,n KW woroc-zne W!IZystklm członkom 1)&r· czór ;;- to pytanie z:adaje 1obl• ki; bituterla z czarnych jak smoWyobratnla
wzrokiem
fi".
PZPR w Pi<>trltow!e Mieczysław tll I ludziom pracy woj. piotrko- wlękazoił~ pań, wybierających aię ła agatów oraz długie. jedwabne
omysłu.
opr. (kl)
87.ulc, podilcr~lając zarówno zna- wskleco.
na nowo.roczne I karnawałowe ba- szale ozdobione 1truslml kitkami.
~zenle k11mpanlł I ajudu dl• aam-all le. Dla tych, które jeszcze lię nie ułe Te zasady obowiązują ta,kte w nadcydowały propozycja wpra.t z Pa- chodzącym karnawale. ,
ryb, :z najnowszej kolekcji •• Zima
Jak z tego wynika - atrua!e w
86" domu mody Niny Ricci.
naszych ogrodach zooloiieznych
Na ostatni w roku wlec.iór ko- mog,
1i41 znaleźć w powdnym
bieta, która chce by~ czarublca,
nlebezpieczeństwie.
(PAP)
ubiera si• w dłu111 do kostek,
skll, :r dekoltem I „bez plec6w"
aulml• • ezerwone10 jedwabiu,
której 16r1 wykonana jest a czarnych koronek. Na ow" lllknl• nakłada s!ę okrycie skrojone w forW -przeded..:ilu riowero roku. !IO
mie płaszcza, ale wykonane z bm.
w nowym azpltalu w Pabianiprzezroczystej, zwiewnej lilie mgła cach po . ru oierwsz)I. urodziły się
czerwonej -organdyny. Jeżeli uś trojac;i;ld. dwie d2.iewczynkl I ch!O·
pa.niom nie odpowiada kolo.r czer- piec. Matk11 1est Wanda Niedziela·
wony, to mote by~ równ!et suk- ka - tkaczka i największego komnia
z czarnego aksamitu, z górą binatu przetwómwa bawełny w
We w•\ Zarzec;.„ ko.Io Jula
w kształcie wielkiej kokardy w kraju ZPB „Pamotex".
prze.rwał
tradycyjny noworoe:tny
barwach turkusowych I różowych
awyczaj sk'adani~ :tyczen mieszkań
Ojciec Andruj Nledziel.Sld Jut
Na małe przyjęcia - zwane u n11 równiet włólmlarum aatrud.nion)'m
com pn:e:i: koiędnlk6w zwanych t'U
••
prywatkami"
fl1ma
Ri~i
poleca
l!..Drobaml". Charakterystyczne dla
w tej fabryce.
obcisłe 111knłe, oczywiście czarne,
ł'og6ru stroje .. Drabów" wykonaJak -polnformcnr&ł lekars dyłw
tkal)f!go
jedwabiu.
taft..-,
alcaany szpitala. .tan :r:droiwla noworod-1
ne
'Il misternie pleeionycll sło
- Oellt- Ald •ałe ·· - prumitu,
przyozdobione
•tra.111711
.tru1lmł
p!6ramianych warkoczy.
ków wa~c7ch od 1830 I do 18~ ~
mL
je.st do'br7.
(PAP) •·•
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Siarczysty mróz
w Norwegii
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Zobrad sesji Rady Narodowej m. lodzi Księga
ze str. l)

(Dokończenie
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Resursa i Pilica
najlepsze

bardslej t. włród włada łwia.to
we&o kolaratwa coraz ełośniej mówi li• o wprowa<Uenlu do kalendarza lmprei tzw. zimowych mistuo.stw naszego kontynentu. Jeśli
ten projekt wejdzie w życie, uie
mote naa na takich mistrzostwach
&wiata r.abraknąć. Musi więc powstać w Polsce tor. Na ra:i:ie koń
ciy 1ię zadasz.anie welodromu w
Suzeclnle. Potrzebny nam jednak
kryty tor z prawdziwego zdarzenia. Mam cichą nadzieję , ie taki
obiekt powstanie w Łodzi. Byłby
to miły preze.nt na 100-lecle polskiego kolarstwa.

Szampańskiej
lviadomości
ciąg dalszy

Rozmawiał:

WIESŁAW

WROBEL

Józef Młynarczyk
już w Porto!
Sprawthiła lię n.ana Informacja. Jak poinfocmow&ł sekretarz
Z. Kaliński,
ceneralny PZPN
nerocJacje w sprawie przejścia
do
JOZEFA JrlŁYNARCZYKA
FC Porto iakończyły 1ię I konmocy formalnej.·
',łrakt nabrał
PZPN wysłał do portugalskiego
klubu oficjalną zgodę na grę
polskiego bramkarza w FC PorPodobni! pismo otrzymała
to.
podugalska federacj:1. futbolu.
Dotychczasowy klub piłkarza korsykańska Bi[lstia, nie wywl!ł1uj1lC się z warunków umowy
• PZPN i Młynarczykiem, straciła swe uprawnienia do tego
zawodnika.

. t .„e
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Promocyjna
próba siatkarek
Męska reprezentacja polaklch aiatk-.rzy z urzędu ma zapewnione
miejsce w mistrzostwach świata,
które odbędą się w dniach 24 wrze6 października 1906 roku
śnia we F.rancji. Natomiast nasze •latkarki we.z:mą udział w tzw. mistrzostwach pr<miocyjnych. Impreza ta rozegrana zostanie od 3 do
11 maja 1986 r . we Wlos:r:ech.
Polki będa miały za przeciwnlc:ikl reprezentacje Włoch, Bułgarii,
Tajwanu, Nowej Zelandii, Jlaitl i
Egiptu, H11land1I, Rl.N,
Wę11:ier,
Australii.
Jeśli nasze panie sakońeza wł001kl turnie~ promocyjny na jednym
z trzech premiowanych miejitC (ldbice żeńskiej siatkówki w Polsce
mają nadz!eję, ie nau iell'p6ł wyko a to zad nie), to wvstsrtują
w MS f.?rupy A obole CSRS, ChRL.
Peru, USA, Japopll. Kuby, ZSRR,
Korei Płd., Kanady, KRLD, NRD,
Brazylii, Tunezji. Mistrzostwa odhedą się w dniach 2-l:l września
1988 r. w Czechosłowacji.

Na torze w Meksyku
W stolicy Meksyku zgromadziło się kilka ekip kolarskich z zawodnikami pragnącymi poprawić
rekordy na miejscowym, w"VsokogórsJtim torze. Po udanej próbie
Włocha Ingo Mlnalllego na dystansie 100 km, jego rodak - R. Paolett! zaatakował rekord świata amatorów w Jeździe godzinnej. Tym
razem atak nie przyniósł powod7.:enl~. Paolettl uzyskał rezultat 47.~8
km, podczas gdy naletący od 1979
r. do Duńczyka H Oer~teda rekord świata wynosi 48.200 km.

W
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Spotkanie

W Klubie

ostatni kupon

tal- •Władamła·
my, ie w dniu Zł 1rucl.nla USS r.
praeżywuy lat H, 11aau
zmarła
naJdrolua I nleza•t-plona :tona,
Matka. J:elclo'lllTa l Ba bel&
li Cł•l>oklm

ł.

zako6.czyły
komblnac}ł

+

P.

7.

,,

s:

I DZDNNm l.ODmU •

ł

·I
IM CUtllt

K.K.

by (21 tys. zł) I z powodzenia ja.kim
cieszy s:ę nowa produkcja. Opra„Norbela- cowane I wyprodukowane w 1935
roku w
na". Tkaniny wełniane były bo- ro.ku tkaniny podobają ·aię odlbio.r„Elpo"
ze com z „Odzieży" (np
których
pierwszymi,
wiem
względu również na ceny - szyb- chciałoby tyLko dla siebie MO tys.
A już m tkaniny wełniano-lniano-synte
ko l)rzastało brakować
płaszczówek, w kt6.rych ten zakład tycznej), także cała. produkcja na
od lat się specjalizuję, jest tak I półroczę 1986 już jest zakon„Wełnie"
dużo, ie można mówić o nasyco~ traktowana. Słowem w
samoregulacji
elementy
nym rynku. Toteż ubiegły rok był pewne
dla nas trudny - opowiada Józef rynk<>wej już widać.
AO
Hawlickł, z-ca dyrektora ds. ekonomicz.nych i handlowych. Trzeba
było· przestawiać aię na Inne rodzaje tkanin - cieńsze płaszczowe.
sukltJ<nkowe. kostiumowe. Trzeba
zgłoszenie
Do

było

włatciwie

tego

1tl'eścić
właśnie

~ialania

moi.na

w
ZPW

m1Jaiącym

wczoraj

••*•·

tań.sŻe

produkować

zacząć

Wohie an1·
od pracy
Lo':~dz:~~o~:i~~~nl~inlaAf~:e~~,=~
I

Płaoy i Spraw Socjalnych
ustaliło na 1986 rok Jednolity dla
całego kraju kalendarzyk dodatkow;i. c(.t 88 wolnych dni od pracy.
w miesiącu styczniu
więc
A

Pracy,

1986 r. dniami wolnymi od pracy
będą dni: 11. 18 i 2S, natomiast
•'!bota tj. ł stycznia
najbliższa
1986 r. będ:sle sobotą roboczl\.

terminy aobół roboPozo1tałe
c:sych 101tanlł podane odthielnyan
komunikatem.

·dziś·
._OGŁOSZENIE'

KRZYSZTOF Cabaj z.gubił M grudnia ważne dokumenty, pienią
dze. Znalazcę wynagrodzę
32-89-llO.
42849-g-E
ZATRUDNIĘ szewca. Tel. 52-60-10.
'42821-g-E
TELEWIZOR telefun.k.en - sprzedam. Tel. 55-45-42.
4280S-g-E
BALE, wesela, zabawy - wykonuje zespół muzyczny. Kieszkowski, 48-14-23.
24 grudnia zaginęła suka - pebeżowo-nary. Nagrokińczyk da. Zaolziańska 45/47 m. 6.
42867-g-E
kuSTĘBNÓWKĘ przemysłową pię. Stylowy komplet wypoczynkowy sprzedam. Tel. 86-40-42.
42803-g-E
KURTKĘ

dam. 86-55-77.

S.

ł

Poan•lt o411•4sle •l• dnla I ńY
canla 1181 roku (czwartek) o 1od1.
1S na ementanu r:aym.-kat, łw.
Francl11ka prsy uL R111ow!lcleJ, e
caym sawladamla po1r11tona 'w
amutk1l

1tęboklm

r

rok, dobiera teł
końca nasza doroczna akcja Ple„DZIENNIKA
biscyt oaytelników
LODZKIEGO" pn. „WYBIERAMY
NAJPOPULARNIEJSZYCH SPOR
TOWCOW". Dziś zamieszczamy ostatni kupon i przystąpimy· do pod•umowania wyników plebiscytu.
najpopu larniejszycb
D:rieslęciu
sportowców w tym roku wytypowanych przez uozestnillów plebiscytu będzie honorowymi cołćml
tradycyjnego BALU l\DSTBZOW.
Odbędzie się en ł stycznia prsynłego roku w hotelu „Cenłrum".
na
Podniosłym momentem balu,
!r.t6rym wyznaczyli sobie apotkanle
symp~tycy aportu w naszym miełele, będzie uhonorowanie wyrół
nlonych zawodniczek I zllwodn11C6w
nartami, ufundowanymi prze& \Vojew6d:i:ll" Federację Sporłu.
Podozu balu nastąpi teł orło1zenle wyników plebiscytu dsle'nnłlr.arzy aportowych na naJlepsiero
trenera rok11.
'PleblaĆytu
Włród ur.zesmlk6w
którzy ft.IJtratn!e' wytypuj- dz1e1portowc6w,
alt\tkę wyr6tnlonycb
rorloauSemr aacrody

Z 1łębokłm talem aawtadamlamy, h w du.lu 19 1rudnla l985 r.
odszedł od nas na zaw12e, prze·
tywny lat 8ł •
ł.

•

ł

Dnia n 1rudn1a

r. smarla

TADEUSZ

I

domu w ALASZCZT'll,

wdowa 110 Benn•ku, b. wlęzlelł
.
Pawlaka I Ohvlęelmla.

Wyprowadsellle 1włok odbędllt•
1!ę w dniu Z 1tyc~nla 1989 roku
'(czwartek) o r;od~. 13.30 na en1e11.·
tan:u komunalnym na Zarzewie,

Po1JrHb odbędzie 1lę dnia 11
grudnia bi'. o 1ods. 10.30 na Cmentarzu Komunaln)'m na. Dołach. ·

CORKA s MĘŻEM,
WNUCZEK I SIOSTRA z RO·

krawca brygadzistę,
uwaczki na zyg-zak, sprzataczkę. elektryka na 1/2 etatu , Tel.
5!1-67-74.
4.281~-E

PRZEDSIĘBIORSTWO
w Łodzi zatrudni na

Zagraniczne
korzystnych
warunkach kierownika produkcji lub mistrza dużej szwalni
konfekcji leklkiej. Oferty 4281!1
Biuro Ogloszen Piotrkowa.ka 96.

E

.

DZIANINĘ

nistil sprzedam 84-19-65.
42828..g-E

CZTERECH miejsc na sylwestra
poszukujemy. 57-20-9! (9-12).
14716~-E

WYSOI" A , nagroda za zwrot z;af.?Ubionych dokumentów - Paweł
Ressel, Przedwiośnie !I.
14693-g-E
p!eskradzioną
UNIEWAŻNIAM
Jacek Ircha lec;'.ątkę: „351!1 karz medycyny Marysińska M/50,
tel. !15-49-86".
14706..g-E
„SPECTRUM" aprzedam. !17-4.9-77.
14734...g-E

Ml!•.

W

dniu ta grudnia
w wieku' l i lat

ltłl

roku

zmarł,

P.

ł.

ł

P.

STANt1StAW
RYNKIEWICZ

łahu

Po1neb odb•d•le Ił• w •n.tu I
stycznia 1988 r. (czwartek) o 1ocll.
13.30 na cmen.tanu pray ul. Sscse-

DZICE, SIOSTRA I BRAT
'Pogntb odhdzle się dnia Z styna
cznia 1~18 r. o godz. U.30
cmentarau llurnakl.

clAskteJ.

R8DZINA

·Wny1tldm tym, kt6ny oka11tll
pomoc I tyczllwo§ć w czaale ehor11by ora.r; wzięli udział w uroczyi>ogrzebowych naszej
~to~clach
na!ul<och1ńszej żon)', Matki, Tdclowej i Babci

Z 1tęboklm talem :.awladamlamy,· te w dniu 2& grudnia 1985 r.
zruart na1le nasz pracown.tk

$.

MIECZVStAW
żMILEWSKI

+

P.

IRENV
OLECHNOWICZ

TECHNIK EKONOMISTA.

Po1rseb odbędzie •I• dnla 31
itrudnta br. ·na Cmentarzu Komunalnym na Dolaeh o sods. ll.30,

li:

domu GLOWACZ.
wyrazy

serd.-czn.e

POP PZPR, ZWIĄZKI ZA WODO WE, DYREKCJ'/\ ZREł. oraz
KOLEŻANKI

tel.

sprzedam,

ZATRUDNIĘ

:tO'MA, CORECZXA J.tAllOLlNKA, llYNBK GRZEGORZ, RO-

IRENA
WACHOWICZ

P.

STEGLlfłS·KI

1981

sprze-

•
42810-.g-E

42824-g-E

e n'J'DI powtadamJaJ' 1oer,ten1
w

+"

„SPECTRUM
86-44-311.

lłU r. amut
15
trarlc11n11 w wieku
Tatuł,
lat nan ukochany
Syn, Bras

W dnia U l'ftdnla

łmlercl11

rude lisy, norki -

PAWEt CHINEK

llUITRZ 8LUSAR8&L

Porr'*ona w rlęltoldm amutll:a

'laformuje Urqd Miuta
w pierwszy dzień Nowego
w SaJ.i Prezydialnej UML,
ul. Piotrkowskiej lM, w
9-12, wyłożona będzie
księga !yc:zeń noworocznych.

Jak
Lodzi
· twlw
przy
god.z.

Nasycony rynek-nowa produkcja

P.

LEOPOLD
KIERPAL

Popnlt ed1t'4s1e Ili• w hłw I
1tyc1nla 1111 r. o 104s. 1S Ili.'&
ementarsu w Rawte Masowleekl•J•

I

dwunasta

pięć

Za

noworocznych

RODZINA

najpopularniejszych
sportmłJ&Ó\\' \W 1985 r.

5.

'4!!ft1

ł.

JADWIGA
WROBEL

Kończy się 1985

M!!t!Z!rJSr

z 1ł•boklm talem 1awhidamtamY, ie w dniu Zł 1rudnla 19" r.
odazedł od na1• na zawHe, uko•
chany M-t, Ojciec I D1ladzluł

naszego plebiscytu
WYBIEiłNJIY.

KUPON

Dnenn1karza

Wczoraj na spot.kanlu w Klubie mar Kudra, Jeny P~nasewlcs, CeDziennikarza podsumowano działal cylia Perzyńska, Bogdan Piątkow
Marian
ność Łódzkiego Wydawn:ctwa Pra- ski, Feliks Włodarczyk i
-\'foźnica, Brązowy Medal „Za Zasowego w mijającym 198Ś roku.
sługi dla Obronności Kraju" wrę
Spotkanie stało się również oka- czono Andrzejowi Mikołajczykowi.
„Za z:as.ługi dla RSW
zją do uhonorowania zasłużonych Odz!!Akę
pracowników ŁWP. Zl9ty Krzyż Za- „Prasa - Książka - Ruch" otn.y·
sługi wręczono naszemu koledze re- mała Jadwiga Kwinkowska.
Odznaczenia wręczyła sekretar:r.
dakcyjnemu - Wiesławowi \Vr6bMalowl. Medal 40-lecia PRL otrzy- Kom.ite~u Łódzkiego PZPR
Jerz7 ria WawnyAska.
mali: Sylwina Horow1ka,
H.C.
Kałuł!r.a, Stefan Kotlarek. Walde-

RODZINA

Dziś

ł

zabierali 1łos w wolnych wnic.
kach, Na zakońcMlile wczorajszych
obrad prof. M. Serwiński pl'zokar
zał radnym i 1połeczeń.shvu l:Jodzi
serdeczne tyczenia noworoczne.
(j. kr.)

...,yroby (śroon.ia cena 1032 :zł, a
~ozpiętO;ŚĆ duża od 3 tys. do 660 zł).
(Dokonczenie ze str. 1)
zało
planu rocznego na 1988 rok I w dyskusji na sesji Rady Narodowej, "!' sumie zakłB:d zrealizował
2
stawia nas przed trudnym wyborem. Chodzi więc 0 wybranie odpo.:. zony. plan - tJ. ~ mln 00 trs. m
wiedn:ch środków 1 moiliwości. Ze względu na wyi demograficzny, 1tkanin• (w ty~ Je~na trzecia. na
pilnym zadaniem będą np. ln.westycje szkolne. Trzeba przecież parnię- ekspor~), ale. os1ągr:1.ęty zy.s.k b1l111ntać o tym, że przybędzie lllam 3400 nowych uczniów w szkołach pod- sowy Jest nieco. nizszy n1z planowany (500 zamiast 600 mln zł).
stawowych...
Z zysku do podziału (145 mln
- A poza szkolnictwem?
- Drugim, nie mniej wdnym, problemem jeSt TOJn!ctw~ t choć z.ł) ata.rczy na zapłacenie FAZ, na
kraju, to jednak posiada- „czternastk(' . i na fundusz rozwojesteśmy najmniejszym województwem
my 100 tys. ha ziem uprawnych. Od produkcji rolnej zależy przecież ju zapewmaiący planowaine na
poprawa. zaopatrzenia ludnośel w artykuły żywnościówe Trzeba więc przyr.-zły rok zakupy. Ale te zakuPY I funduszu rozwoju to latanie
w rolnictwo inwestować.
- Na dzlsleJs:seJ sesji Rady Narodowej radni wiele uwarl pośwlę- bieżących po~rzeb, nie zaś gene-.
ollt Jlemontom I budownictwu. Jall ten problem będzie rozwiązywa- ralna modernizacja zamortyzowanei
w BO proc .fabryki. Co prawda
ny w naasym mleścieT
- Są to 1prawy ściśle z .eob- powiązane. Jeśli chodzi 0 remonty, „Norbelana", rozbudowuje od potrzeba przede wszystkim wykorzystać w pełni nie tylko brygady cząbku 1985 r. swą przędzalnię zatrudnione w PGM, ale takie fachowcó.w z sektora nleuspolecz- w ramach programu rozwoju przę
ni<>nego. Należy ta~że szybciej przeprowadzać prace remontowe i le- dzalnlctwa, ze środków centralpiej wykorzystywać środki fina.nsowe przeznaczone na ten ceL To nych przeznaczonych na ten cel.
samo dotyczy budownictwa, gdzie - podobnie jak w innych dzie- Co do reszty wydziałów fabryki,
dzinach naszej gospodarki - wiele do :iyczenfa pozostawia gospodar- to . perspekty~a modernizacji na
razie jest mgluita, a gdyby liczyć
ność I dobra organizacja robót.
na własne fundusze, to trwać by
- A inne 1prawyT
- Jeat Ich bardzo wiele. Nie naleiy zapominać 0 tym, te wkra- to mu1iało 30 lat.
cza.my w przyuł, pięciolatkę i musimy stworzyć odipowlednfe waNa ra~ przychodzi zatem eleazyć
runki do startu w lata dziewięćdziesiąte. Zapewnienie miastu ciepła, 1i4 z względnie u1tabil!zowanej
wody z Sulejowa, a takie budowy Grupowej Oczyszczalni Scieków załogi (12~0 osób), przyzwoitej jak
(bez o.pótniel11), ~tworzy odpowiednie wa.runk:i do lepszego życia nam na prze-my1ł lekki średniej płacy
wazystklm. Real111:acja tych wszystkich zamierze6. zalety także od
oszczędnej gospodarki materiałami I energia elektryczną, zależy od
nu wnyst.kich. od naszej aktywnośrJ społecznej. bez poparcia któ.r ej
n!e 1posób m!śleć o ambitnych zamierzt?:niach. Od gospodarnokl uleiy ta!de wykon.anie nie tylko tego., co. zapisano w plani-e, ale I za•
diló. ponadpl1mowych.

Zwycięstwem

T. Muellera (IU'N)
li41 drugie zawody w
norweskiej, ullcune
do klasyfikacji Pucharu &wiata w
OberwiesenthaL
.ł. W towa.rzyaklm mecw piłkar
skim U<prezentacja Indii przegrała z zachodnlonlemlec-klm zespołem
VFL Bochum 0:2 (0:1).
A

Ie
J8St ••r1e
1111
O

Serwińaltl.
Nutępn!e radni llkladal! lnt.rpelacje, podjęli Oli.em uchwal oru

w

(w-w)

Podobnie jak w poprzednich lab.eh, w okres ie świątecznej przerwy, działacze młodzieżowej siatkówki przeprowadzili turnieje juniorów młodszych. W zakończonym
w niedzielę w hall przy al. · Włók
niarzy turnieju chłopców triumfowali młodzi siatkarze Resursy, wymeczu
deeydująeym
rrywająe w
tlnałowym. . ir:e Stalą Szcncin 3:L
Nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju zdobył reprezentap.t
Re5ur1y - S. Augustyniak.
Turniej juniorek rozgrywany w
hall prsy ul. Zak!ltnej wygrały
młode siatkarki Pilicy Tomasz6w,
awycięiająo w decydującym 1potkanla MKS Gdynia 3:%. Druga
drużyna LKS przegrała z Czarnymi Słupsk 0:3. Takim samym resultatem zakończył się mecz ŁKS I
& MDK Bydgoszcz.
Wybrano. na.Jle~ a6ńk• tej
lmprezy. Znalazły aię w niej: E.
Capnlk (Pilica), A. .Jabłonow1ka
(MKS Gdynia). D. Szyperska (MDK
Bydgoszcz), JU. S:r.ewMyk (ŁKS I),
B. Kobal~ylt (LKS II), E. Piasecka
(Czarni Słupsk).
(w-w)

c'°1"yau J. Pletraylr& nrr6cll 114 placach budowy nowych bloków.
do radnych o pozytywne zaapinio- Wiele uwagi radni pośwlędli takwani• je10 kandydducy n.a pre- ie sprawie ochrony łrodowiska.
Dyaku1ję pod1umowal prof. M.
zydenta ŁodJI. W tajnym 1łoao

Łodsl. Jett alo11ldem Prezydium
RN m. Łodzi l przewodniUllCYm waniu, wlękazoiłcl' &losów, radllli
Komlaji Planu, Gospodarki l Fi- pozytywnie zaopiniowali kandydanansów RN.
turę Jarosława Pietn:yka na preSzef URM 'PO pnedab.wleniu ty- zydenta naszego miasta. Podjęto w
tet sprawie uchwałę.
Następnie przystąpiono do gł6w
ne10 punktu obrad: omówienia ułożeń Wojewódzkiego Planu RoczPrzewodnic:i:ący
nego na 1986 r.
Wojewódzkiej Komlsjl Planowania
- Knlmlerz Wasilewski J>rzedstaw!ł radnym główne załoten!a przynlorocznego ple.nu. Stwierdz:JJ: m.in„
ie otwiera on nową pięciolatk41 I
rok 1986 ma okr~lać warunki dalsugo równoważenia gospodarki, jej
a jednocześnie
W IObol.tl p!uł!jmy w ,.Dl." o unow<OCZeśnian!a,
ty1lącach butelek sza.mpana, cze- poprawy warunków tycia ludności.
Opini41 Komisji Pianu, Gospodarw magazynie• PHS w
kających
Lodzi na faktury i o amatorach ki I Finll!l1s6w RN m. Lodzi przedtego trunku. usiłujących bez powo- sta wil zutępca przewodnlczącego
dzenia kupie go na bal sylwestro- tej komisji - Andrzej Kaczorowski.
wy.
W dvskusJI nad założeniami WPR
Trudno dokładnie określić, czyja
to zasługa, ale faktem Jest, iż od na 1986 rok zabrali głos radni:
wczoraj do łódzkich sklepów wy- Stefan Bączyk, Bogusław Cylke,
J,uckl, Stanisław Grell I
syła. się już owe szampany. W su- Janusz
mie jest Ich 40 tys. butelek I nie Alfred Lutrzykowskl. Podkreślono
watpimy, że długo na półka~h nie m.ln. potrzebę usprawnienia remontów budynków mieszkalnych opostoją.
K. lt. Taz lepszej organlzacj\ rob6t na

na Piaseckim mówi Z. Rusin

Polaki. kolantwo s~cym aktentem wkracu w nowy rok.
ISukc•Y Lecha Plueckle10 na uaai• W)'łcl1u Pokoju I na m!atrzo1twacb 6wlata podniocły 111. duchu
ludzi działaj,cych w poaldm kolarstw!•, dodając jednocześnie pre1tliu na arenie mlę<Uyuarodowej.
A C.y aullces Plueclllero mołna
etawla6 na r6wnl a osląrnlęclaml
111lnłen_7ch lał, kiedy to pe medale
na HS i •llmpladaeh •lęrall R.
81urllew11li, S. Szozda, M. Nowio·
lll, J. K•walaldT
- B1ć moie spotkam 11• a krytyk,, ale uwaiam, i• tegorocziiy
111.lirc.9 ,,Pl.a.Ska" powinien być notowany wyżej. W tamtych la.~ach
nie bra.kowalo doskonałych zawodników, działaczy, trenerów, sprzętu
najwyższej jakości. Było więc wszy1tko, a mniej wymagających rywali. Kolarze NRD jeszcze się wówcza.a ni• liczyli, podobnie jak
Włosi ezy Skandynawowie. 1985 r.
&&mykamy też arebrnym medalem,
wywalczonym na torowych MS.
Jest to największy sukces w tej
apecjalnośc! w 40-leciu. Pn:ypomnę, te poprzedni srebrny medal
zdobyła polska czwórka torowców
na IO w Paryiu w 1924 r.
wysoką
utr:i:ymać
A Chcemy
raurę na arenie międzynarodowej,
a tymczasem sprzedaliśmy naszeco mistrza .łwiata-.
- I dob'!'zel Piasecki będzie nam
robił markę wśród zawodowców.
Sprzedaliśmy Piaseckiego do „,Del
Tongq' Colnago'' z myślą, aby na
tym kontrakcie jak najwięcej zadla polskiego kolarstwL
robić
Włoski kontrahent zobowiązał się
dostarczyć nam 60 rowerów, osprzęt
ł inne akcesoria za przeszło 100
tys. dolarów. Uważam, te drugie
100 tya. dolarów wyciągniemy poprzea aagwara.ntowanie pollkim
ekipom startującym w zawodach
międzynarodowych pełnego 1erwiau.
A PrsestaJl\ naren:ele narzeka6
brak •prsętu dsiałacse l Hkoleniowey.
Kontrakt z firinlł „Colna,go" u.spokoi potrzeby czołówki. Wprawdzie bydgoski ,,Romet" obiecuje
awlęklzyć dostawy rowerów wyś
eigowycb dla zaplecza kolarskiego,
ale nie w pełni. Chłopcy zgłasza
ją sl41 do klubów I nie mają aię
na czym ścigać. A jut prawdziwa
tragedia - panuje w zaopatdenlu
klubów w gumy. Stukamy I pukamy gdzie się da - najczęściej
bez skutku. Na razie mamy otrzymać 10 tys. gum i ZSRR, tymc;ia1em jednak potrzeba nam pięć rasy więcej.
A Podkreślił pan sakeea csw6rlll
torowc6w, a trener kadry przy
każdej okazji narzeka na brak w
kraju przynajmniej Jednero ~ryte
r• toru kolarskiego._
- I Jure'k Bek ma racj41. Tym
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Rady Na.rodowej

podziękowania

akładaj:r.:
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I KOLEDZY

SYNOWIE I SYNOWB

lłYNOWIE,

SYNOWE, WNUCZ·
KA I WNUJtl

ŻONA,

DZINĄ

W dniu :SO rrudnla 1181 r.
nagle, pn:etywuy lat Tl

S.

ł

111D&rł
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Z Cł41b3ldm smaUi:lem sawl&damlamy, te w dniu ff 1rudnl• 1811
roku smart, przetywny las a

„

BOLESŁAW

LENICA
JDDlłYT
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Po«neb odb•d•le 1lę dnła I ..,..
nma 1988 r. o rodz. u na emen·
tauu rzym.-kat. •w. Anny - zar:zew, o csym powladam!aJ11 JIG•
grl\tent w 11ęboklm smutku1
CORKA, IYNOWll!: 1 20NAMI, WNUKI, PRAWNUCZKI

ora1

l'OZOS'l'AŁA

ł

ł

P.

KRZVSZTOF Wl·ELGOSZ

Po1neb odbęd1le •I• n 1ru4nla
br. (wtorek) o 1ods. 11.30 s kaplicy ementarn Kureaakl. Po1r,zenl
w łaloble1

&e4a1dOI depenowy
\

ł.

P.

rRENEUSZ
MROWCZVIQSKI

RODZINA

Z 1ł•boklm talem :zawiadamiamy, te w dniu U grudnia 1915 roku
po kr6tklth, leci clęiklcb cierpieniach zmarł w wieku ZI lat naa~
naJdro:tny, ukochany l Jedyny Syn. Mąt, Tatuł Brat I ZlęĆ

LftAlłZ

llODZICB, !OMA 11 DZU!CMt. SIOSTRA s ll~El'tf 1 CORK.o\
on• POZOSTAŁA RODZINA

&OMA t IYM 1 lłODZIMĄ

IBRZ'I KLIMA

MEDYCYNY.

lnteaeJI Zmarle110 zostanie odprawtone
w dniu 31 grudnia 1985 r. o godz. 13.30.
Po nabotedstwle tałobnym drogie n.am zwłoki '1lostan11 przewiezione
na cmentarz rzym.-kat, •w. Anny na Zarzewie o rodz. IC.30. Po1r-:tenJ w 1łęboldm bólu I rozpaczy1
Mabołe6•twe łalobae w
w ko•clele łw. ltazlmleraa

•

Redaktor

łechnlos117

llARI& Cl8ZBW91U

_ .......... »aa . . . .

•1tłt„ Jak bJ pan 11Charakł1rpewał
.,.1t4'ja1 1ł11leelet

"°"°
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- -., wte ,... •eba •
Chi" •tbł..
- Nie tak dłu10. M'mo waystko płJW?lym •TUPPtomem ~ Genewa. A 'POI.& tym lJHY'PUS7.CUla.
Gł fłównych sprz.ecz.noścl nieikonlecmle moł•
prz.e-biegać mlędz.y Wa.chodem f Zachodem. m!ędą
NATO ł Ukł.adem Warszawskl·m. W encyklo'PedU
Oamańezyke pt'2lł!C%ytlć moł:n.a. io olr. roku 2030
ludnoiłć Stanów ZJednoczouyeh I ludm.o4~ krajbw
Europy llez.y6 będ:zio od 700 mln do 1 mld. wobec
przeszło T mlltud6w ludn*' Trzeciego Aw!a.ta.

,„ *•

,..wJtleero ~ ll'u•olnka Jłsefa Wiekowi 1aa• • • ł•••hJ'hJ' wh10 pn niemal 4>41 Jep

t.

nUH ale-

•

~
a.aóW,lami ł
nrudamł
wieku m.otm.a b7 n,6 o4 Turwim&. Plaał
"Choćb'1 •14 e.17 wuecblwlat wjcte~ ~
ea:m -. ja w XX win". A ~ai.111• Jui mów~.
myłl,, te wie-lt XX ?'02'p<>eqł s!ę w
!wio w
1914 roku wras s wybuchem I wojny 6wiatowej,
która przym~ falo rewolucji I t.11łnezenłe lłf.
rye.b struktur Europy środkowej. Zniknęły i ni•!
tak potęl.me mocarstwa jak Ceurstwo Nleanieck!•
I C.s1rstwo Austro-Węgierslcle. Właśc iwie był to
pocz4tek konca dawnej, XIX-wiecznej
Europy.
n wojna światowa pociągnęła za sobą nie tylko
anmcxenle Europy 6rodkowej, ale w ogóle cale-ro kontynentu. W iel też wyniku Europa zostali
poalelona n.a dwa
bloki
mllitarn.o-politycrHt
"ATO ł Układ Wa.rszawnl, a poza nłnl4 porosUły ł1!ko cm.er,. -państwa: Jllllan.dla, 8z.wecja, Aulłria.. Sswajcarla, no mote kacu W t~e.. W
._ epoe6b ako:6e&rł 814 okr• do~jl
*lei w 'PQlił:r~ i'łriatow•J O tym eo si• dz!
w 'DOl1tYee OlnOpejllkloJ decyduje 111.4 w M
•
l Wa~e. Jednoe11enle obie Wojny a
nrłancu dru«a - -prr.rsolecyły 11.inłychan.łe rosw6f tochnmtt Nastll·Plła kol011lna mllltaryzacla nauki ł tecmtlki. a talde mJMtaryucj.a tyeia społec1n•co. ?irlech 'Din! :r.wróel uwacę, h wojna wręcz
epowszednlała Jdy pra• picz.o o wojnie, pnedst.awia j4 jako necz natunln\ Jeko coł OC%ywi.tefo. WoJn'1 'Ił i:ja.wlsldem dnia codzłenne(o, w
t.J dl.will tocz,. a!ę tych wo~ lf!>Ol'O !la iwlec:ie
a Cld sa!kołlez.la II wojny łwiatowoj było łeh dt.
180. Pned.ta'W'la a:tę teł wojny ~ Jako eo6 nłfl
wadlmłon..ro, 'PO pr09tu jako 1Jawlfto .tale tow1-

- Al• wracaJm1

łe

Jrycl.1oaat ~ ... ała„ 'JIOC Ir.ut.lee 11LarciłJ1a•
mu Jwiatu,
I I lud."!:le ua!ej'" Można po-wlods!ff,
w to ~wili wJdn.t. bofow t 1~
au.tej,.

I
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rucłwm nuodowowy-z:woleńe:r:ym,
rHll:r:uj~ po prostu ideologie I
Ideały 1bworzon1 w EUl'O'pi•

sit
elet

Trseba teł t1o4a6, te -.rrae 1 l'MWoJem teahnlkl I nauki nasł1t'Płł' nlewłyłlhany rosw6J łllłorma-

'które P"Z41·
wolne<łelowe

rayn1tco

te m

*4a,

-

ezłowl4owi.

,,rowadsł

'WO)n& łwłałiotra
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To

młwlł

ml
nie b4thle..

w

tł...,.,

wielu do
pl"l'J"jdd.

te m

_Ja.„

1upełnłe

spo.6łt

amleoi•

11pn-

tormacj! •

Decydowała

w1~«.

ona o

łym,

co

.,aUt.tm

Osy ułsłeJ. nrł1'UIM w ._...•Jem t~
1de sawlodły nłowlek•'

- . Nt. ~ nadal, hb7 do wojny dccło, sd1i
bron.le nuklearne 'l)Ozbawily l• sensu 1>0lltyczne-go.

Więc włałn!e.„ l19m!ętam dobru, kiedy sj!•
wiła a!ę R'!lm'll• atomO'WI, miellłmy n.ad:del• na

911anłem

to

Powtedziell

sreną

Pl"Zywódcy

a ro:r.wojMJ włed-zy o człowieku, tllozotlf człoiwleka 1 mmllwośellł kierowania IJJ)ra~
waml lud:r:klmt Na -prLykład, 9P0d:r.ie-w1n.O się kiedy~. łe eoejofog!a pcmvo!.I na .tworzen!• ja'ldejł
racjonalnej technl'k:i 1tlerowa.nla Wl)rawanił ludz.klmt Okazało się jedndr, ło kler~anl• ludfm~ to
ni• 1.- tylko atn"awa uukl.. hm -pl'll:ede 'Wft'J'•
stlr.lm spreiwa ipotlt:r'lri. to ~ uwne apra.w. wła

sko!\my.
ło. Ta rewolucja fclormaey)na, orromny w%f<ICŁ
roll lnlormaeji w iyclu lud.zl, całych ~blord'Wok!
ludzkich, całych apołecu6.8tw to jest kolejna eecha
XX wlm.t .. Tu:taj tel ._ dopiero j•lrld ~.
wft.azu.jt1,ic. ot:romn• mo!ll.woiłcl, ktm. narwet w
t.2 ch'Wi1t U-u&• 8' do wzewidzecla..

wmo-

1U~rmocar1t"fl7

O.,.

Jt&M sda.nłom ~

kont„ XX

1Dht111'e1t f11nkeJ• aprawowa6

bęhle

włeh
petłłytd

,...

1 ty.Jl eeall XX 1bderia Ila aMt

trwb ezlow!e'lta. Człowldi: mutł J.ed6. mull( ąiił
mu.i chr<ICl.!6 ł114 przed z:!Irlllem. ehce był U:C2~·
wy, eb.o9 mle6 d-.z!eeL chce je wychowa6, chH mieł
j.a.ld„ rouywtd, d.olzn.lnJ. ntetyez.n.. ai.o. ~·

motl1W"OM jaldeJoł HDJIOWHfO d.datania, wap6ł.
a tmi.ymt lu.d.tmi - l u.lt dal„ I tu daleS,
._ kleol.ofl•, Ir.te». t.
Juduoa. obi~~
Ale ~ Pld apadn,J,
oboj~• er ._ 1łl*
~lftll ay eoojalism, G'T hvmanism, Gf JaJU„
konrla Inn• ldeoiołi•
HllcW. ~ . obłecywały nbwlekowi aes.ęłl!.w<M aa
ir:i.mł,
Jedmocześn:le nie chroniły I ni• chrO!lł• lwbł "P"-~
wezyatkiml wojna.ml. &\d1.11. te tutaj roztrywa s141
lud:z:ki dramat XX wieku Przebiega o.n ml~~
codziennym t:vclem ludzi, kh pragnie.n.lam!., ma.•
r:r.enlaml, potrze.be.ni! I wielk• militaryz.a.ej'-

,,..,...-.ko

-

lfle Joll& te wl•• wiek nllllęłllw,-t

-

NI• powledalałbY'.m. ~

fair

~

11t.1~i. Europy, wojDJ, r.wolueje-, klędi ltat.Arołt
tywlołow41 ludslom łotwanyaył:r znras._

Jl'•~ alo •ł• w taldeJ skali

Jak el>-i-

- wt• ,.ut, .i. mtdl'lkaft,cbw Jakioet>ł rm•~
ta, ktMych ,,,.mordowali Srweds! H'1 Tatarq .,,

wieku, było raczej obojętne. ezy tyl.'lto aa.I t1c:r.y tet cdy kontynent t()(Jta11le J:C1.lnewny bron 111 nulclearn„. Dla nieb kończył alę hvlat A w
ogóle to nie „dz.41, teby trzeba było ~ecja!nłe t~
mon.!zować problemy XX wie.ku. Przeeleł pod ko.
nlec XIX stuleela lu<l:r.le równ1et mieli poerucl._
te łwlat clę kończ.y. Pnyma I wojna, ntt~plła
eywlll:r.acja XX wieku, która doobod!.i 0<bKnl• do
jakkM swoich tranie I wewn~trT.nych rprzecui.oł
cl Być mo.t" 111\()IWU ucznie się jakd nowa orwł
llza<'ja ! tycte t-Oel:y~ •14l ~dz!• dalej
- Dziękuję pan11 sa r0t;mow•.
11łl

Cwylt absol11lnt nlełttoH e4 polłł:"'łl6W
w Ich rękach. Jacy wlęe en!

-

111''

hiat Jest

wynł).a

xvn

- Mył!,, t. talr.. bo rac„ polLtyesn• w tej elawł·
li routrz.:rral~ o WllZyst.'klm Nasza 10.;:iodarka w
krajach socjalist,ycmych jast ~wz.fl~e podporz.lldkowana racjom 'P()tlitycmym. Teehnl'ka wojskowa na całym świecie bezw:r.ględnie słuityt polityce. Polityka nodporz11dkowała 110ble takie gosp<>darkę. W Stanach Zjednoc:r.ony<'h polityka decyduje o tym, 1: kim wielkie !tonce.my np. mo"
ha.runowa~ I eo do kog<> ela:J>orlowd.

ogromne :r.mlany w nuzym tyciu. Ta l!!'llergfa miał• nu w;nystkfoh wy7.llll'oli~ od clęł;kie-j
pracy,
miała dMtarezy~ taniej elektryczności,
jed.'!lym
słowem/ pnedstawlano
wspaniałe
-per.s.pelktywy.
Tymcusem rozbicie atomu przynlO&ło bomby na
Nagasaki ! Hlra&l-męl Potem porwolilo .tworzy~
ogronmy arsenał nultleamy, którym mot.na znlaz.e:r.y~ cały v.lob I wytepl~ wszystldcb ludzi. n~o ras,
ale alMl!!lll ez:y osle!ll . razy. Wiec myślę. te tft
rorw6J nau1d I techniki. ~wł11-ncu rozw6l bron!
nuiklearnej poz.wda ustosowa~ do XX w. nie to
tuwimowskie mołto z lAt d'W1ld'Zle9tyeh, ale motto

0.

-

-

r..we

- Dl& swylJ.leło ftłorwl<il'ka ,,.,...~_. I \ . . . .S.
wt.te, rdyt aał rł.l@l.cl.e Eu?'O'PY, aa! m!W„U')"sacja
łwiata. ani 'PQ}.ltyucja łwia.t.. utl Y!etld rozw6f
t.chnlki 11.le m:i.l.e<nlły w 11iuym usadllici:yc\. 'P>

dtq.

-

podcz.aa niedawnego szczytu 1eneowskle10. żadnej
sprawy politycznej. ładnego problemu ł~atowe10 n.le rozwiąte alę 1>rzeelcł prse-z wo'n' nuklearn11. Wiadomo ie wojna taka byłaby wzajemnym
mnla~enlem Oc%ywiłcle, 114 f będą :a.adal sprzeezaołci ł konflikty. Bro6 nuklea.rna na i:>e-wno n!e
111d.aJe slę jednak do Ich rozstrz:vqanla. Tyle jut
łwla.t wie Musz4 się więc TJ111lri~ n.awe ap<>soby I
łrodld, za J)OlllOCll kt6r,ych mołlna będzie sen__.
1lle ~wła:r.ywa~ l)t'Oblem:r polltyez.n.e. T~ wld%Pf>1TPf!"ldYw-.

dalej 1 wlf!\lem XXT

pr~yrodnlczych,

obywateł•

aię

a nego nlo. Te-ras to

"°

kto~

myśleU,

.„

Myjlę, to Je.go dalsZł! eechł!
}est ogromny koct:rast pomiędzy rozwojem teehnLkl, nauik ścisłych,

- Oa)"Wiłcie. Wład:za do połowy XX wie'ku &plH'&la al.41 w :rm.ac:znej mierze na monopolu 1!1.-

mo"

W!ęa

-

„

„

Rozmow a z· prof. Janem Szczepańskim
łlt6ry pn:eoleł
wlanł• polltyld.H

-

Jep ebY'W•ł•lłt

łycla

w3rrope

eJI,

roku, eo cl lud.I.le

kl<rdy W)'pool
W'iadall te wa-.r.yatk!• wo}.ny w lecl• 191ł roku. ~
90ble wyobra~ll tc'h prz~blel racle I uz.a.u..ch\l„
nta twoich decys.j!, to pła.ka motna 11ad c~
tych ludd.

- Ka .i•• ~ ć4 M~ prsJjM jaki„ ra4Tkalno smiany 0fr0il1Ula obploaj& dfln.Olraf!cma,
t• muy lud.nołcl Trze.clego Swlata, -prze-ciot 11.le
mqU utrz.ymywa~ ałę tam taka nędza.„ Myłlę, te
. wydan.ania w Atryeo Połudnlow•j w t•) chwlll
._ jakim• problemem dla państw u.chodni•3 l!:uroPY I dla Sta~ów Zjednoczonych One ratul11c swol11 wlasn11 f1kórę mu.nt1, właściw:le :i: całych sił ~
J)il!!raĆ reżim B<>thy jako takiego policjanta. kthry
1>!lnuje dla nkh Afr:v'ki. Tymc:r.asem loi?lka t'OIZ'WOju na dłut.sz11 metę nie pozwoli 1.m pr:r.ecfwstnrld

- „.więc lrołocallly rozw6j ted!nlna:r, ninn.rrr.11ct- .łwlata ! m1Utaryueja wsi:yatklch. dz.ledJ:ln
tycia to druga cecha XX wieku. Pierwaza to jak
Jut mów!łe-m koniec domlau1cjl eu·ropejskfej. Włd
elw!e w XX wieku rozJ)O'C%Y11a się doi>lero ep0k1
t~hnikl 1 tu datpi~o :r:aczyna~ się otwiera~ 1>erspektyv;y technicyzacji łwl.aita na wiek XXI I XXIl

Jet.Ił 8J)O}rlymy Da
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- 11\dsl paa, łt auł4pu.Je smternh erwfłlHeJI'
Ha •ł• wł•• kw kołloowł aowot1tnece hriałd
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neat11
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rł'l'Oo

BAiet
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lnaj6w pewnn •• aatura1Jt7ell frodk6w l•enma. .., .,,_
takie ile 1161. Opneowaae pnes pana prepuałr ~1'
)edaa1I tła"" au116łD11 pn t• tluJnaftrT

„,_

Tnd71t111.
w llOl-l«Mej !Utoril „..u ,.....,.
•
Jat w llł--11. Jlułeuą, ur6wne . - ~ :IQ
ł &Halkłla panowam-. lllo posl.adall. ładn-,oh 'pnw. -De
i.iem. tak.te. A ,.nteol.Oł tyDro w euu<rh lli-ati i .
ł'Mldej
pn• llllae lte:!DM " epl.dcmll
I
jak~ naró4 lrulearldll prułył. Ol6'ml.e Ut•Jrt 1ned7.,,.,_.
ludowej. w ł7JD l dzl.irł slotom. Trad~je le.nenia llołalD&
•11 • 1lH 'barcho et.re t bardso lliln•. Wr6cłU*n7 do lllcrL
-

- Na NOW<>b!eta.11s~ Ull taksówkarz z.a.<;tanawta Ilię dłui.
uą chwalę. - Mote do ga.zd:y?
Tt'7.oeba było od razu ta.k mó·

wie

'Il/ mieści. nilooa"o on.a Alie
dz.iwl, dla przybyszów Jeat 1edna.k dużym za:sltoczentem. No
bo I "'~ g111Zdówk& w cent.rum Polski - w Skiemtewlcach?

Dużego pa:rterowego bUid;yn- · wla.ścl~. dwor.ku
1trzeże biet?ają.cy za ogrodzeniem Aret duży owczarek
podhalańskL Drugi Buk& chodzi po mieszkB1nJ.u krok w

ku

W)'l>Adlnl l\a eta.tit. --6ril do Zak.c>panego, a.le nie na
dłuio. Znów musla.I WYjechać,
tym raz.em n.a Zlllwsze. Towa.rzyaeyła mu wtedy Już tona Da.nuta. - Wstiedlltśm:r w pocia_g l b:yole dalej. Tratl.Itśmy
do RaWlki pod Sklernl.ewLi:aml.
Po k:llku dniach doąta.łem pracę jako kieroW1!lbk Wiejskiego
Domu Kultury w Godzianowie.
Zarni e<lZkałi.śmy s :ł.<>n!\ 3 km
dalej, na podda=i szkoły w

•tll.Gełr
JSuk~

mlnlt.u.

.
„Ja
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- Czy ud.ało •14 przenłti~
trochę moich gór na nizlinYT
W pewnym 11en.sie ta;k. Ąle ten
budynek te P"Y
tio nie
w~tko. Przeniosłem coś %nacznl.e ważnlel<1zego:
góralskl
charakter. nieus~pl'iwoś~
u-

SWOJB

Nte irłaiskalo go tycie. Długo
szt.11kać swego miejsca.
Pracowal lako kopacz rowów.
1tola·rz kondwkt<>r auk!bu'IOw:Y„.
Nt(dy nte bał !lię 1>racy. Czego
naibardzteł żafufe? że nte dane mu było zostać w ukochanym 'Zakopanem.
Nlewtell!! ł
nier.hęt.nle opowtaida o tym. Tak
tlę

a,!ml'at

Pierwszy ra:z wYlechał o1 ~r
jako 19-letni chJopBlk. TratU
do S7A.'7 ect n.a..
- Praoowalem tam - ~l>O
mlnt -- na 'tta/tlcu. tak.o kon11erw111tinr w st.Oczni remontowffł. B=1 to ta.dnie. ele tylko

dla 'lłuehaląeei(o. ~ d-Mta.Jet11
młotek oo reki w osz:r kł•
dzt en -t41 ·t oexvnczau t
rdzv wieUde fa.downlie. zblorntlrł oo 1'1>1'\e Seree podebOłbl!
pod ~amto w tlowf.e bue73'
pot z:a·lewa Ot::ZY·
Wtedy M•OiMł •wóf olie~
wtłłt'llZ.
kt6rym udebtuoow•I
J>6tnłej w lcrakowsklich • Wl~
eł&el'I":

llf6ł
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dom •łoi Md nd„q,.
w 1<t~"'V"' młoszkttm

z obraz6ui Matelkl mn kłllł!.ll
1uflt r tvlel"~:>.fl M!clcl•wkzo
dal'h a:„.wntanv, 11 w ~knal'h
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By cz!Ca.cłi. Mte!ilmy tam teden
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prHn.ie!lttby

ltę dp S!emlroWll.c. wtedy - łml.eJe &I.• n.a zunku.
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eym 1111• w.
XVTI -wiec:rnvrn
dworz • obronnym ltt.órr St ·zek
l~I •lę wyre-montowa<'
po :r.afP,clach :rwll\-i:11.nv~h 11 po-

wotvwanlom
o~rodk1

~

tvola icm\nne-

kulturv.
Szl«lpuł
ie> w t><>kolu nle
bvlo t"k1en: PO wodP. bteii:ało
11~ 300 metrów :s w!aode11klem •••
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o'>e„Jcł Ch01'ln11
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1lGl1U!QO

m101sce
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praoowm
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111etblanti.t

paes t.uc.bn!•.
Olta:tale pomle.uczen!e, "" rocu
pl"Z,Y1(otowane kloca dr.wn„
Po tehod.ltach motna weJJd n&
podda.aa. do «u!eJ plsrH.
Ili•

- T - tt.oJ• ta moje en" ' N!• m~l 1edoak. te PMtawtlem !IObłe Pt"YWllt!le m\Wl'Unt.
. Chcę teby ta ga1erta
1łutyhi
teł innym. Była w tm wntaw.a ry!Jllinków dz-leot z.e tklernlew!ekll>Ch 11:21k61.
elr:sponow.J
!We prace łódzki !ll'aftk l 1a~
tyryll:. Une! Slron.teezmy.

ltuzelr

Jft_.

Zail-opan-.

~lłÓW'll;!" !'Ol'lldawal. nMtęp
ne wymlent.a.l na k..•l~tkl.
Dostałam wtedy mów1
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.,D:zLeje oręża pol.wkteg<>"

dane w 1912 r.
Kościuszko w
e., urodzAn".

- .ro ' da.,....t
nJeT

91T'f-
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"Tadeuu:
Hbrul roC%Ill-

w

ftomanLU

zwierzenia męta pani
Danuta - gdy przydzielono nam
trzypokojowe mieszkanie w no·
wych blokach w Skierniewicach.
W tamtym pokoiku jut się nie
mleśclllśmy.
Dla nas miejsca
wystarczało, ale
urodz.lla nam
się córka Monika. A przeelet Staszek nadal n:e!b!l.
Wyjazd za granicę jest' dzU
dla niego ot, po prostu, kolejną
podróżą.
Był
jut przeclet w
Austrii, we Włoszech, Danii.
Szwecji. Finlandii.
Wyjeżdł.a
kilka razy do ro1m. Wtedy jednak, w 1978 r„ było to ogromne przeżycie. Ponownie do Wiednia trafił w rok później, organlJ:u1ąe
w Instytucie Kultury
Polskiej sw11 plerwsz11 zagraniczni\ wystaw4. To właśnie po
niej kupiono od nleto plerwsz11
ru!bę za granle11. Dostał ra nil\
700 dolarów.
Gazd6wk• po.tawll :a1edawno.
- Chciałem mle4 troeh4 oddeebu pn:estrzent.H
Wybudował i\ w Nlmrdowo
ltr6tk1m Cll:Hle. Gdy ponedł do
urzędu, 1pytano go, kiedy wrencłe rozpoemle budow,.
A Oll
widnie j11 1ko~czył. Przyqedł
tylko J>Owied:r.le6, te Ili• ...-prowad za.
WracaJ11e do Łodzi, prnł111dam
wydany nłedaWD.O jego dru(I
jut toll!tk poesJl. Zawarte w

1&~

iłowa

w!.ernai

•.1• .,..,.,,, h
ttt10J• młe11ce

°' lded7 lat1lł•f•

ptac6wka. kt~ paa 11::1'"

.twonyłea

w Jedll~ , IOłljQic* DJltl1:d po
Po I letadl ek1peryment~ adteY.
Cow„1.0 otwprzy6 n.auk~bada'Wa'\ ba•'lll ~'lllłtOftłl 6
toterapU. Obecni.a l~ 1t4 w na~ pI'E)'chodnł
I t,ł. ot6'b, a w ct1111U 10 lat prsaprowad:illilm7 w
-.
lr1~ad%1„11t
tyal~
lturliCfL

'l>Otl_.

-

-·„

Ba1at11a. Wnna1ai. te pnoet„
Ocsyw!.&cie. Bacllu\ eh91Xllcmyeh,

'Mlaa I ...._

tarmakoloetoamyołlo

l>•daz\ na irwl.er:i:ittaoh, porównawesycłl a tnnym.t leltarwtwernl. prób kllnic:inych„. lnacnj m6W111C - wu)'.-tki•I' 10 W'YTD•ł• wprowadl:a;ill• do oblelU
1*11-

-••o

Jofaprawdę odetchnęllłmy

nlm

tm r.

4*\lm„.

blnet leesenta stołami.

Po Siemkowicach mów był
Godzianów. Nie mówiło '111 jut

-

dziemy
.

mu~lal

w

uzupełnla

odnaj-

partośe

~

sa..

.
ze

j.a.gnlęota.

~4

Dl.aezea<>f Nig~ elę nad tym
nie .za.atanaiwiał. Piftt'Wl&Ze 1wo-

jednak w aposób be:r:osobówy o
aktywnym kierowniku damu
kultury. Staszek Romaniak 1tawał aię znany. Miał jut pierwR!l\ wystaw11, pisała o nim pra-

wierzę

ja.k to w itazdów-

mięso 'I

ctt -

ro:dokl.T;Y'W'a!Ml

- C:z:r on napra;wi&il Jest tai
pra.-oowLty l upairty? Pall! Danuta nle zutaina·w!.a tlę nad
odpowLedzi!\. - To mało po..
wiedLlane: 1est tyta.nem pra.c:r.
Inac:ze1 do niczego byśmy nie
do<!zll. Ja w Siemkowicach nawet n\e miałam ma1rzy~ o Lno.ym :l:yc!u on sawne wie-

krok za gogpoda~.
Staszek Romani.a.k donuca
kolejnych drew do komin.Ir.I.
poprąwla
rusz.t
na którym
piecze 11lę -

m

popra w!f.a IZCll&PY w ko--

-

aław, 1nl11ło

kłl.ke

• o-praoewa117a11

w pa6-kl•J tiao
. ato lak6w1 „Broucho-Pam". „Cholo-Pam", „Bure10-Pam". 'l'9
praaetał Jednali: llłeeały plOB waneJ prae„_,
- Oez)'Wi.ścle nla. ,Bronch<>-Pam" lecz,07 upalflllAe luull aa tli alergtcsnym ł utmatyc=:rm. „Chol.o-P•m" lff•llCI)' k&JDic• worec%:ka t6tcloweco ł „l!Cure:r.o-Pam", _,.

lu 1t011aW~7- pny mimowolnym mocufllu nocn)'11l
•
dz\oct - to tylko pocz11tkl. Potem byt, usnany u 'WJ'1lllo
Lun:. prepl!!at Co leazfllta i bezoperacyJn•co llkwid-enia
1Us6w-mll!łn1~6w pod nuw, ,.Daovario-Pam",
odo.
mlany „Outri-Pamu" do la.nenia pnypadłołct
toł11dłr°"
wych. faatr:rc:i:nyel! oraa ,,Jlpl-Pam". dający
l:Mlrdso d„
bre re:rultaty w lt'C:reniu ehor6b epilł'ptyCT.n7eh.
Obecnle
pracuft>my nad dwoma warlantamJ „Diabeto-Pamu" mOf'I!
eego pomóc chorym na cull:r:r.ycę I „Afro-Pameml. ezYll
kompleksem siół do tonlzacjl aerca t leczeni• chorÓ'b na.
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- To a pnrnołctt nł• jm 1ftZ.Ctt o-tatnt. lłław• Ili.cito.
lee&n!.etwa. W Jut11tc1, ll:t6r11 opracowałem . Apttka
pnyrodnlcu" - oplNłem ee rodzajów r<>ll1n. w aklepaełl
slelanklcb moł:n.a dostd ok. llOil rodzajów ,.,.lLn,
prq
nym ok. llO a nich
Uł')"W•nych jest lltosurucowo ft.,i4.
N1tom1ast w medycynie ludowej lltosuja
I~ te?! o!r. - .
W rołlln1ch jut wszy~ko - lrortUon. nltcyt, mortiJ'l•.„
J to w formie naturalnej. aacmi. łllhllteJn.i M ~

ewojen!a
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or~nllllll.
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GRUN

·OO
nów kolejny rok mamy za .obą. Pełen wydarzeń - l tragiomych i napawających otuchą. Kaidy dokona własnego bilansu. Miejmy nadzieję, te następny - 1986 - będzie dla katpomyślny.
dej polskiej rodziny bardziej
'
.

1pcn1'

lbąd ~• dafodzenłe

ee•

Opublikowano ipropoz1cJe 110....,ch
ływn<llłcl 1 ograniczenia reglamentacji , poddając je koJ111ultacji 1połeemej.
- Włodz~mien; Smolarek najpopularrnkt )•Ym l6drz1klm ap<>rtowcem 1984 r. w plebi1cycle ,,Dziennika Łódzkiego".
Ogłoszenie założeń ustaW)' „Ord111a7 wyborcza do Sej.m u".
Daniel Ortega upnylli~n7 jako
10 ·
prezydent Nikaragui.
IT - ·Początek lMniowej kolejnej podró-*1 Jana Pawła n po krajach Ameryki La
I -

•J•

el.ńaklej.

31 - Posiedzenie Sejm'll. Uttawy - o llwał
aanlu narkomanii, o nakach towal'OW1ch
l • ątule ,.zuiuioneco Enerc.tJka PRL".

l.11Tr
,.D&łeullra

l.6dBiep"".
wyroku w procesie sprawJ'o..
ka.
ll&bójltwa
l
ców uiprowachenla
plełunkl Kary 2łl lat V1ięzienia dla G. Pło
lat wl-trowaklego ł A. Płełrunki, 11 i
slenla dla L. Pękałł i W. ChmielewaltlecSl.
8-ł - Zat~l m/• ,,Buako Zdr6j". Ocalał
tylko jeden ma.rynars - R)'IZa·r d Ziemnlo1{!.
11/18 - Wtsyta oficjalna premjera w. l.,..
ru.ze!Jski„o w Indiach. Rollmowr • RaJITllDl
Gandhim.
23 - Rada OPZZ uj~ła ~~ lltaiaowisko wobec wn:rstklch wariantów podw1·
lek cen :lywności.
25 - Rada Mlni.tr6w decyduje o rozłot.
nlu podwytek cen na otap7. Podwyżki 11aJrllższych rent ł omer;rtur.

t ł -

t0-1.e1.

OCloszenło

t•

z.

llA.BZBO
Wojciech& laruwlldtfeco w
Todorom :tlwkowem..
' - Rzecznik prHOW1 Jeny Urban pÓtwlerdza fiasko wezwania do IS-minutowe.
łO strajku w dn. 28 lute10; mteollełO pl'H9 '
pod.ziemio.
Wlz;rta w Poi.eo mlnl.ctta ąraw uł iranlcznych RFN H...D. Gemchora.
T - Zmarł Arkady Fiedler, znakom.it7 pł
aars I podrótn.Ur polaki.
7/10 - I Kongres Zrzenenla 8Wdent6w
Polskich. Andrzej Dragaa pn:ewodniczącym
Rady Naczelnej.
9 - Po.łat Teatru Nuodoweco w Waraawle.
U - Zmarł Konstantin Czernienko, nkretarz ieneralny KC KPZR. przewodnle%ą
cy Rady Najwytszej ZSRR:
- Micha.tł G<>rbaczow w;rbra.ny 1ekreta.,
·
nem generalnym KC KPZR
1' - Posiedzenie Sejmu, Ultaw;r:· ci Pd~
atwowej Inspekcji Sa.nltamoj I 0 1podatkach
I opłatach lokalowych. Uat•nowlenio Knyta Oświęcimskiego.
Posiedzenie Sejmu. .U .tawa o 4-21 1ach 'PIJ.bllcznych.
29/30 - VIIl Zjud ZHP. Naczelnikiem
ZHP ponownie wybrano Ryaa.rda WosUiaklefO.

I -

Wizyta

Bułłarli. Rozmowy 1

f - Doniosła propozycja M. GorbaCZOWJ.
ZSRR ogłasza jednostronne moratorium na
rozmieszczenie rakiet łred.nlego zaa!ęcu w
Europie,
9 - Płerwsze doniesieni:& o rekorda.cłl. powodzenia aerlalu „Niewolnica Isaura".
11/14 - XIII Kongre1 Stronnictwa O.mokratycznego. Tadeusz Wl.told Mły:6.cuk, 'Prze.
wodniczącym CK SD.
11 - Zmarł Enver ł{O<lia, I .ekretan K'.C
Albańskiej Partii Pracy.
ll/14 - Wizyta m.lnlstra spra.w Zllft'a!liGeoffrey'a Howe'a.
n.nych W. Brytanii
Spotkanie z Wojc~chem Jaruzel.aktm.
12 - Sąd Wojewód'Zkl w Warszawie nr•
jestrował Ogólnopolskie Porozumienie Zwl"zków Zawodbwyeh.
13 - Ramiz Alija I 1ekretan:em K.C Albańskiej Partii Pracy.
18 - Posiedzenie Sejmu, Ustanowienie M.da lu Rodła.
Sąd Na. jwyższy utrzymał w mócy
1.2 wyrok ·w sprawie o uprowadzenie l abójstwo lu. J. Popiełuszki.
1
2JI -- Zmarł prof. Konrad Jał.dłewckl, wybitny polski archeolog.
26 - Układ Warszawski prudlułony Bł
'IV!stępne 20 lat.
2tl/29 ..:.. IV Zjazd ZSMP. Jf!f'SY lłzmaj
dzińskl przewodniC1!ącym ZG.
27 - Rozmowy W. Ja.ruze!lskl - M. Gorbaci:ow w Warszawie.
29 - Posiedzenie Sejmu. Ustawa o 'l'rybusiale Konstytucyjn ym.

MAl
i - Generał Jaruzelftl: "- Nlo dopułcł
:rny do nawrotu wypaczeń 1ocjalistyczne j Idei !· praktyki. Ale również przemlnał I nie
powróci czas niepokoju. anarchii, rozdarcia".
li - Prezydent Reagan złoiył w Bitburgu
hold tołn!erzom hitlerowskim.
7 - We Wrocławiu uroczystości 41'-lecla
powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy.
8/9 - Wizyta prezydenta Nikaragui Daniela Ortegl w Polsee. RO'ml·owy 11 W. Ja·
ruzelskim.
9 - · Defilady '111.'0]Sk<>We w Wa·rszaw{e I
Moskwie w łO rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem.
Obrady Sejmu. Zmiana przepisów
lO . prawa karnego ! · prawa o wykroc.zenlach
oraz o szczególnej odi>owiedzlalnoścl karnej.
12 - P<!Czatek podróży papieta do Kolan. di\, Belgl·i 1 Luksemburga , Nieprz.vjazna demonstracja w Utreehcie- .
13/14 -- XIX Plenum KC 'PZPR nt. Mlejace l zadania inteligencjl w socjalistyczny m
rozwoju Polski.
15 - Op\iblikowani e negatywnego stanowiska OPZZ w sprawie polityki cenowo-p;.aeowej,
wybitny
,,_ Zmarł Bohdan Wodkzko .tyrygent.
16118 - Wizyta afgańskiej de1egac't s Babrakfom l{armalem na czele.
17 - Mln. Stanisław Cl<>1ek odpowiada
OPZZ w .sprawie polityki ceinowo-1plaoowej.
4 DZIENNIK

ŁODZKI

ar łOI

(llHł)

akut'lr.6w podWJ'cen iywno4cl.
19 - Eliminacje mistrzostw jw!au Miat1yk 'OO. Grecja - Poi.ka 1:'22 .:... Qi:użyna poi.ka I Lech Piaeckl awyclęzcaml 38 Wyścip Pokoju.
- Nominacje kardyna.J.skle m.tn. biret1 'dla
Henryka Gulbinowicza I Andrzeja Marli
Dealrura.
- Cyklon nad Ban11ade.aem . Kl!kandcl•
tva!ęcy ofiar łmiertelnych.
W Rz:nnie początek procuu o u27 dział w samaehu na iycie pa.pieta w maju 1082 r. Proteat1 Buł&ar6w przeciwko
oskartaniu ob1wa.tell teco kraju, w t)'l'll
s. Antonowa.
W Waraaw.io spotikanle W. Jal'll28 "lald1110 li pr.mlerom Włoch B. Craxim.
28 - Sejm prsy.j11ł usta,,. o n.owej or•JUCJl W)'boresej.
- Traclcme zajłcia u etadlonl• w Brukeell 38 łmlerteln:reh ofiar band~:rsmu brytyjskich kibic6w.
SO - Alba.ula - Pol*& ł:t. Melrayk eoni bl!Uj.
~k

achlm Tiedge poprosił o uyl w NRD. Panika w ałużbach wywta.dowdy ch nad Renem.
Lech PIUec.ld miat.rzem łw!a•ta w
31 kolaratwie.

Zamieazkl raeow• w Birmingham
10 (W, Brytania). Ponad 20 osób rannych.
Polaka - Bel&!& 0:0. Jed:ziemy efo
11 -

'Mekayku na mistrzostwa świata.
14 - P!<l!'l'wsza próba z bronl4 anty~·teli
.,wojen
USA rozpoczęły program
ta.rną.
11wieu!.nych".
..,.. Senat USA odrzucił projekt ustawy o
modlitwie w szkołach.
- Galatasaray - Widzew 1:0.
20 - Tragiczne trzęsienie ziem.I w Meksyku. Centrom ..toliey legło w gruzach. P<>nad 20 tyaięcy ofiar śmiertelnyeh.
20/24 - Wizyta Wojciecha Jaruulskleco u
Kuble. Rozmowy z Fidelem Castro.
22 - W Warszaw!• odałonięele pomnik•
Wlncenteao Witosa..
H/29 - Wojciech Jaruzelakl w ,Now1m
Jor«tu. Pnr:emówienle n.a sesji Zgromadzenia
Ogólnego NZ.
27 - NLkołaj Ryt1tow pn:cwodnk:z40 7m
ltadr MlnlstrÓw ZSRR.

OZBJlWIBO

„.

1-

ala

Zawidzka -

ltałaftJ'DA.

Mim Poto-

3 - WeJjole w ł:rcle DO"'"fO ltonkorda.. tu Watykanu 1 Włochami. Zdecydowan7 ro.-

.
i pd.twa.
10/11 - M!-n!ster 11>raw ngramesn1oh Japami 8hlnta·r o Abe 1 wlz1t11 w Polsce.
Otłouenie uchwały Rady Państwa
11 o wyborach do Sejmu w d.n. 18 pał.dzier
Dllra 1981ł r.
- Wymiana agentów wywiadu. Jerzy Pa.włow11k! odmawia przejścia do Berlina Zaohodnlego 1 pozostaje w kraju.
12/13 - XX Pl~um KC PZPR, P'roblem.r
podnoszenia skuteczności politya:no-org anlzatorskiej działalności parlil.
ulał lCOlłelol&

(

I - N.W lotnictwa

lzra~eso 11& .tedzłl.

Wyzwolenia Palest7n7 w Tu.
niale.
Gala.t&Ara1 1:1. Ale to
- Wldww n mało I łodzianie ko~ puchuow" kabę Or~&n.lucji

rierę.

2/I - Wl.z)'ta Miclilla Gorbacsowa we
Francji, Rozmowy li ~SiD.COil MLtterra.n dem.
8/ł - Porwanie włoakieio statku ,,Achllle
Lauro". Jedna oliara śmiertelna.
10 - Zmarli: , :znany aktor ameirykańs)d
Yul Brynner ora1 aktor i reżyser Orion
Welles.
· - AmerY'kanie. uprowadz!l! ,.molot & · poeywaczaml statku „Ach!lle La11.1ro".
13 - Wybory do Sejmu. Fiasko · prób bojkotµ.
19 - 7.akończenie X Konkunu Chopinowlklego. Czołowa tr6jka laureat6w: Staniaław
Bunin (ZSRR), Mare Laforet (F-rancja),
Kr.i:yaz·t of Ja,błońsk! (Polska).
22/23 - W Sofii nuada Doradcngo Komitetu Politycznego Układu Wanzawiakiet o.
fll5 - Zmarł Tadeusz Hołuj., pi1ar1.
Ll8TOPAD
1-

k~.

W Polio& znle.sleni•

rc«lamen~c)l

cu-

Na Kremlu apotka.n.io M. Gorbaaow
G. Shultz.
- XXII Plenum KC PZPR. Ocena ud&latu partii w kampanii W)'borezej do Sejmu
PRL JX bde11 ji.
- P!erwua w ~ treuplan.~aeja ....._
ł - Inauiur~y1n• poaied.&enle S.tmu IX
kadencji. Wojciech Jaru:zelskl - przewodniczącym Rady Paimwa. Roman MaUnowsld
- manzałklem Sejmu, Zbigniew Meuntt prezesem Rady Min.atr6w.
ł - Garri Kaapuow 1Uehowym mi.triem
łwlata po pokonaniu Anatolija Kal"pow&.
U - Posiedzenie Sejmu. Expose Zbl.g.n lewa
Mennera.. Linia po.rozumienia, walk1 I 10oja.llstycznych reform będzie kontynuowana .
13 - Wybuch wulkanu w Kolumbii starł
1 ziemi mimo Armero. Ponad 20 ty1. ofiar
li -

-

11 - lipotkanle W. Ja:ruzelaki.to li pryma·
ftm ka·rd. J. Glempem..
19 - Radi Pruowa przy prezeaio Rad1
Ministr6w ro~ęła działalnoś~. Przewodred. Józef Królikowski 1 „Gło
niezlłcym su Wybrzeia".
20 - Posiedzenie Sejmu. Uatawa o ochl'(łD.le l knta.ltowanlu łrodowlska natural•

n.ego.

W Bzcsecinlo uroczy.toicl łO-lffla
2.'ł powrotu Kołcloła polskielO na Ziemie Zachodnie i P6łnoene.
2ł - l'ranceaco eo..11a pre:t.ydentem Włoch.
25/27 - W Warnaw.!e 40 •aja RWPG.
28 - Piłkarze Widzewa :&dobywcaml Pucharu Poi.ki.
29 - Po lł dnwm koniec dramatu pa11.ierów porwanqo pn;es llbańaldch si:yltów amerykańskiego aa:molotu TWA. Zaldadnicy uwolnieni.
LIPIEC
1-

O(łotrŃnle deklaracji wyborOlleS PRO~.

w wyborach to potwierdzenie roll gospodarza we właanym kraiu".
2 - Andriej Gromyko 'przewodnicz11cym
Prezydium Rady Najwymzej ZSRR; Eduard
Szewardnadze ministrem 1praw 1agran!csnyeh ZSRR.
S - zmarł A.ndrs.S X!Jow11d - p!aan I
krytyk.
8f10 - Wizyta Wojciecha Janin!.Hlop w
„Ud:zlał

Jugotłami.

u.i.„„

o pnodPolied.Hni• Sejmu.
mleazan1ch. •
11 - Eksplozja na .tatku ,,Ralnbow Warrlor" w N. Zelandii. Aki 1abotatu w;rwi&rdu franctakiego.
Tragedia we Włoaeoh. W mlejllOOlł woścl Stava w •1'1llku przerwa.ni& tamy
11nle ok. 200 ()llÓb.
IO - W Wa.r1zawle na pla011 Z.lunej Dra.my odsłonięcie pomnika „Poległym w etuł
b!e I a\)ronle Polski Ludowej".
24/25 - Poeiedzenie Sejmu, 'Nowellucja
ustawy o nkoln1ctwl.e wyższym oru o .topniach I tytułach na11kowych.
28 - W Moskwie otwarcie XII Swl.atowero Festiwalu 'Mlodzlety I .Studęntów. Uczestniczą delegacje 1 ponad 150 lcraj6w.
- Wojskowy zamach ata.nu w Uga.ndzla.
Obalenie rz1tdów prezydenta Obote.
29 -- Jednostronne ·moratorium ZSRR 11.a
eksplozje nuklearne.
Sl - Oatah~le posiedzenie Sejmu VIII kadencji. Rządowy rmporl o re4.lizac}l reformy aospodarczej.
10 -

eiębiorstwach

IIERPIEB

1 - Za.kończenie tnydn!ow~o spotkania
Helsinkach s:z:efów dyplomacji 35 państw
w 10 rocznicę podpisania Aktu· Końcow~o
KBWE.
- X~I Plenum KC PZPR Zadania partłl
w . kampanid wyborczej do Sejmu PRL.
7/9 - Zaostrzenie represji rasistowskiego
rzlldU RPA wobec Murzynów - 33 ofiar
śmiertelnych wokół Durbanu.
8 - Początek podróży Jana Pawła Il do
krajów afrykańskich .
12 - W Japonii najwlękaa w hlatorll ka-bi.strofa lotnicza. Ponad 1500 osób .straciło ty,
cie.
23 -·Szef kontrwywiadu w RFN HUii low

łmlertelnyeh.

19/21 - W Genewi. 1potkan!. na n~ełe
Gorbaczow
l Ronald Reagan. Wyratny lmpula w :procesJ.e odprętenla. Zapowledt dalszych 1potkA:6..
21 - Spotkanie przyw6dc6w pańthr Ukła
du Wa.rszawekleg ó W· Pra.d1•. Pooarelo dla
·
wyników Pclłytu geneWJk~o.
!2 - Wizyta W. Jaruzelllkleio w Rumunll.
Ro?.mowa 11 N. Ceauaescu.
211 - Nieudana próba odbicia. porwaneco
tamolofu egipskiego na Malcie. llO otlar
radzlecko-unerykań.skim: Miehalł
1

łmlerteln;y;ch.

27 - Zmarł Stan!alaw Ry.szud Dobrowol1ki, poetJ I prozaik. .
SO ll1topadaJll grudnia - Pcozątek podrót.:r
W. Jaruzelski~o do L11lH, Algierii I Tiuezji.
Rozmowy z przywódcami tych krajów. M.
Kaddafim, B. Szadllm I H. Burgibl!,.

łf• - Nłeoezekłwana., krótka wlz,.ta W. laruzelakteso w Parytu. Ro:mowa z I!'. Mltte.r·
"
randern.
8/9 - Pr:zewod'Dlcący 8PD W. Brand~ •
wlz;rtą w Police. Rozmowy 11 W. Ja.runlaklm. „Granie& 11a Odr%0 1 Nysie Łut1ckiej
ostateczna".
I ... Zmad Ireneua Iredy!skt, poeta. prozaik i dramatuirc.
a - W Rzymie zakoAaenle trwaJące10 od
2.5 listopada .nad:r.wyczajnego 1yn0du b!tlcup6w. Potwimzenie decyzji Soboru Vaticanum Ii sprzed 20 lat.
Hl - W Oslo wręcz:enl• pokojowej na1rody Nobla organl:r.acjl „~kaNe za zapob~e
ten!em wojnie jądrowef .
12 - Kate.strofa aamolotu USA w Kati.•dt!e. Zginęło 2158 osób, w tym 150 tołnieray.
17/13 - W Moskwie łl nad.zwyczajna itea3a
RWPG. P.n:yjęcie programu do 2000 r.
20/21 - XXIII Plenum KC PZPR. Zadania
pa.r tii w realizacji celów spo!ecznq-g<>spodarczego rozwoju kraju. Józef Baryła 1e·
kretarzem KC.
2-0 - Ośmioraczkl w Turcji.
2f. -- ·Katutro:ta gbrnlcza w Wdbrzychu.

18 śmiertelnych ofiar.
23 - Posiedzenie Sejmu. Uchwalenie budże t u na 1986 r.
27 - Zamachy terrorystyczne w Rzymie I
Wiedniu.. 18 ofiar śmiertelnych, ponad 120
rannych.
- N.a}krwawsze w hl~ll . RPA «więita
Bołego Narodzenia. Padło ' 63 czarnych obywateli kraju.

Opr,,'!.

11tkle w1nlkajt1;ee st144 nlepny.
John Uee I Edward
Jemnokci.
Kelley, zawodowi wywoływacze
w111ystlr.im
duchów (a przede
an1ielsklego
szpiedzy z dworu
na Pragę l Kr~ków). Burmistrz
Miasta, .ł'.larkut1
Zydowsklego
milioner fiNordechaj Majzl,
wyprawy
nansuj11:cy ooronione
wojenne cesarza Rudolfa- W7•
atarozy ehyba.
Tę procesję postaoi lerendar•
nych l historycznych wyobra•
sił .sobie można na moście
rola, przemie•zan, li postaciami
li ka.mienia, Na Ue królewakio10 samku, 1etta, s1na101i StaronoweJ, na Ue kręi7oh ullusek
1tarero miuta, 1otyokloh wiei
Welła
I barokowych kopuł I
wr niespioaznle pł7111lHJ pocierpliwie niOllliłród wzfórs
cych prze• stulecia na 1Weie1' ·
fantut1oan7 1
1nbiełuh 1rócl

4y w ntuee ał;rw.no w
nadmiarze zioła - pod
slot!\ maską, najezi:JeleJ
sprawy
slę
P kłębiły
zasumronne l fantastyczne,
pływały się w ciasne węzły nl·
ci naJtraricznłej.szych wątków.
Nie bez powodu Ch•teaubriand
1tamlętnikaeh1
pisał w 1wolch
,.Ze swarów ehrzeicija.n l po-·
san, • dawnych cseskich herezji, 11 pr,:enlkanla obeyeh interes6w i oboyeh obyczajów powatał chau, któr1 sprzrja kłam·
ahru.. C1echy 1łynęł1 jako ltraJ
DodaJm1
asamoltafęłnlk6w".
forJeszeze, ie I orromnyeh
tun. To, ee mówione o eałym
wnypnede
kraJa, mówieno
ałklm o Jero st•lley. I łak uocłaila się Prara łantasłyosna, le·
awoJ•
kin:łałtuJąea
1rendarna,
ró-mtolerle 1
oblicze tajemne
hbłoryesnll l pnełrwała .. \to
Uił. W postaci realnych mlejlio
I budyd:6w. W llterałnne. W
1111łucie. W arehlłekłune.
Lecenda :Z:łoteJ '.Prarl uobł•
la się wras li ni11:, ale jej luu:tałł
dwa
OBtateczny ' 11formowal7
okreay: lata panowania lludolfa n . U1-baburra I 01uy odroprzypadadzenia narodoweco,
Ją,oe na 1chyłek xvm i wlek
XIX, kiedy kolejno nutę
pujii,ce po sobie nurty ołwieee
nia, klasycyzmu, sentymentaliz mu i romantyzmu oementowal1
podwaliny nowoczesnej literatury llZeskleJ I w 016le cs:eskiej
1łępfl\H
sztuki WQółczemeJ,
(prsede wn71tklm ze
uęsto
de
pa.triołye-mych)
względów
tematyki hl.atoryemeJ i pnekapisanych
aów plebejskich
(nlbbnchy) i u.tnyeh. Utrwa·
lone, przetworzone i rozbudowawted.y w powteiel,
ne sosłaly
poesjl ł drama.cle - I w ma,.. najróhsleJrzeibie
I
larstwie
ase tematy, które składały 1lę
ł
na owr, Pran fantaaty~lł
kłębiły
taJemnlt!ll\, w któreJ
postaele
slę przede wssystldm
1 ltorowo1b1 wledllionero pne1

G
w

ter• dlllwn•1• I pe dzY 4zie6
bud1:11:aeco kontrowersje ceaarza.
Cesarza nymskleco a czeskler11 króla Rudolfa D. Korow6cl
był lt-tołle
tego król.a, który
w
klm królem w heretyckim
orromnej ezęłei kraju, Ja I alę
pr1ed1iw,ny t móJł
doprawdy
działać na najbardllej nawet oper.nr, wyobrałnię. Do dzY mu1uje Ja Il l!odnfeeaJ11:oy n1pój w
11łotym kielichu 1tare.j Ptarl.
Do ltor6t w owym kerewo41le spotykamy ~ zna,femyah
l10śród mncgle1;0, na poły anoastroloców,
n lmowego tłumu
alchemików, artystów, budownarlatan6w, tble:ły
nlc1ych,
'"'iatów, · łołnieny'ł Ta bmpa .
nla sadowoll najwybredniej sze
rus,11>, Zatem Kepler Tyeho de
Brahe, doktor Johannes Jraust,
Rene Descartea, Ahasfer, Comeze
rab! Low
ne1ony
DIR.t,
swoim homunkulusem Golemem,
ulewołnlk rwla~d. ponury i od'ł"On
ważny kondotier Albreci,t
domrtlemany
WaUena:teJn
1•rot.typ Wall~rodtt.."
Dalej ·Joahlm' Rhetleu1, tr.t6rero o•obłsty „renJ 111 famllłarl1"
tłukł, tlapaWlll:lly 1a Włosy, fłO
Włl o tofanę, &dr ten tła.remnłe
próbowa.ł

ro1wlkła6

tajemnicę

DałeJ Giordano
planety Mari.
llę4zlw6j 1 !ll\Bruno, Mlehal
Lumen
na, autor . „JłoYUm
Chemleum" - podreeznlka dla
alchmnlk6w I wielb _ połr6d
nich powara. Anglik ethom,
iwany 'K:O$mopolltl\, zna~ąey po.
n~ ł•Jemnł1111 ka.mlen.la filnotr.t6ry 'I llełe flłoso.
flemeco,
flnnym spoksJena 11u1elł ,,_,..

K•·

łajemnlezy.
Niepojęte,

pełne

'Il koleje loe1&. Po

paradok16w

biłwle blało-

1óraklej, klecly naród e11eaki ponlóał klęskę i zacz11ł zapadać 11•
w etchłanie mroku. w bezna•
d:r;leję, Praga 1tara, królewska
niczym drogi ka•
etnymała prseplękną, oprawę bamień rokow11:. Karel Krejci w 1WojeJ
uią:lee o Pradze pisał, :te zbu·
na~robek nad
dowano piękny
narodu. Histamor;lł11: :abitego
rla nie zna logiki, logiczni •Il
tylko historycy.
Po wojnach husyoklch i woj•
nie trzydziestoletn iej Praga (od
UMB do 1140) nie była ani razu
polem bitwy, ani terenem działania obeych armii, ani tet nie
1trawił jej Z.den wielki l>otar.
Dlatego jej częA6 barokowa zo~tała 11budowan11 w całołct hes
luk: niedokończeń, komplekto dzlslaJ
sowo - jakbyśmy
powiedzieli - ł późniejsze zdajut
Jej
nenfa nie uezynlly
szkód takich, jakimi dotknięta
bvwała niejednokrotn e w pnePrzeazło.łcl Praga królewska
my,lldów, Luuemburrów , Ja•

!

1iellonów. A I fundatony, lrateUcey marnael w rodzaju księ
Albrechta
eia łrydlandzkien,
von Wallensteina czy globtroJeta Humprechta Czernina •
110.aa alezmierzonll
Chudenlc,
pyebą dysponowali ogromnymi
fortunami zarrabionych heretykom majątków. Takot za~o.n1,
zakon jezuia nade wnystko
odpowiednie
po.siadały
t6w,
budownictwo I pro•
.łrodkł na
P•l'ande 1woieh idei.
I łak. p11iród gotyckich wleł
wyrosły pn:ysad:iiste kopuły bakościołów . zmi"niła
rokowych
się I wzbopciła panorama Pra~. a na mołeie Karola zastygła
w tajemniczych. g-estacb tajemnicza procesja niezrozumiałych ·.
iwiętyc))..

O moście tym, który według
.legendy przytaczanej przez niemieckiego poetę romantyczneg o
Brentano za jakimi
Clemensa
volksbuchem, miał hyó kośei11:
olbrzyma przerzuconą z brzegu
rzezhlan
·na hrz-er. francuski
powiedział,
Antoine Bourdelle
te jest jak Centaur. Kamienny
mO.st pn:yl'lominał mu spokojnel'O, szl&chetner;o lecz pokaleezoneco nadmiarem ekspreaJI
konia.
latotnłe, ndblarre barokewl,
. • llWłaszaza Ferdynand M. Broflrnr
wlększo,cl
koff, autor
!łojących tta moście, nie oszezę•
1estów,
, daalł na wyra1isto.łci
ani na symbolice, zresztlł zgodstylu I
nie i duchem samego
propagandowy mi
nlotenlami
irleeeulotławeów, czyli Jezuitów.

Pra1ra w slmow J naele. Ha sdjęcłu ołnldone loc!sle na Wełtawie
prs7 )lo§cle Karol~.
CAP-CTK

'

Brvtviczvcv przeorali batalie o „Pokłon trzech kriili „.
11

\

'

.

- pneguJo urolOQ\ batalht • prywat114 lk.alifornil•k• kolekej,, tym bardsieS,
ie rl•mlka, k·tÓra wywl"nła
11.a tema autentyczności obruu ostud:tlła }e10 aktywnych „obrońców".
Polemikę apowodował Peter Collhu rpecjalista z Wyższej Szkoły Sztuk Pięki..
nych w Dundu, który twierdzi, ie dzieło je.t kiepskim !alsytika·t em wykonanym
pr.iez XIX-wiecznego konserwatora obrazów nuw1aki.e m Bianchi. Czl-owiek ten
- zdaniem Collinł'a znał dosltona!e
wusztat Man~gny, ponle'wai w lata.eh
1!.edemdl:!eslą.tych ubiegłego stuleela restaurował inne dzieło pęd'Zla tego uty1ty,
S~cjalill>ta lan.sująe:r tę tezę utrzymuje. ~ kompozycja „Polc:lonu tr:i:eeh króli"
jest zbyt pro:rta, jak na tak wlelklego
mistrza, który btł pierw&zym o.ficjalnyn1
malarzem rodziny Gonzagów. Przytaci:a.
on tak:l:e ·kilka namalowanych na pł6t,nie „nleśc i sł<lŚcl historycznych", m. ln.
fald, te .Matka Boska ( trzej !aólowlf!

•i•

ma~

:aa

1łowaeh turbany oru kwestloda.ry przynie&ione przez króli
~lecil1,tku Je-2u1. Jednym z podarunków
jest np. fillh.nka z chił!sklej 'Porcelany
-· r.danlem Coll!nu. przedml·o t nieznany
we Wło.ne.:h w czasach, ·gdy żył Mantegna.
Tezie bj :pnec!watawia.ją się brytyjle.'/ eksperei. podkreślają.c przede wnyl'tklm znako1mtą jakość wykonania obora.zu. Zw.raeają oni uwag~. ii znanych
jest 7 ko.pii płótna wykonanych prżez
w11pókzesnych mistrzowi artystów. Widoczne różnice w wykonaniu istnlejaee
między tymi..._kopiami, a pnyplsywanym
Mantegnie oryginałem są tak olbrzymie
(na korzyść tego dmgiego), :l:e nie roaina sobie prąktyczn!e wyobra:t!~, iaki genialny fałm;erz. mógłby namalować tak
doslwnałe dzieło tłumaczą eksperci.
leh zdaniem, sprawa nie przedi;tawia
l:adnych wątpliwośd - Wielka Brytania
utraci jeden z~ swych prawdziwych tkarbów kultury.

auje

\VSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
W NOWYl\f ROKU!

.
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Korespondencja
in.wie. i Lip3ku (m. in. był uczniem z: No.skowskieio); ataŁ aię nie
tylko mistrzem pę<llla. kompozyiorern, ale także organizatorem iycia kultura.lneg<>. Choroba paychie1:na s:druzgotała jego a.rtystyez114
dron. żył w latach 1875-1911.
Zmarł w Pustelniku pod Warna.wą. Ogromna wrażliwość, uinteresowanie
titozo1:ią,
utronomhg,
kosmogonl,, fantazja wplnna w
J-10 wiurunki kraiobruu, bezkri-..sn• wyobraźnia zawarta. w cyklach baśniowych, lkzne cykle oparte na budowie dzi.ia muzycz..
n.e.go, wreszcie ów cytkl „Zodiak",
ktbry dał tytuł fllmow-ł -·to 4ziela w większości przechowywane w
muzeum · w Kow;nie (około llOO
pra1?). Ale aą też w innych galedach, m. in. w leningradzkiej. Z:O..
~ta.w!ł rćwnież około 250 utworów
muzyctnych. Obejrzawszy film, ai
chce lię t.o ws::ystko sprawdzić.

własna
tere.sował

dzlenn!karą.

Nil

'P~

mlerow)'m poka?:le m6wila: „M65
taniec · w filmie je1t wywołany malarstwem I muzyki\. Sztuka Ciurlionlsa m6wi o tym, czego iłowa•
ml .pnekauć 1!ę nie da". Rozwa•
żania o zalrinołel między klasyk~
ll tańcem nowoczesnym uznała u
teoretyczn.e i dla niej nleważnei
„Ka.żdy artysta powinien znalef!
coś nowego. Kop!ufo ten, kto n!•
ma łndyw!dualnośei".

Pllsleclca jest ldyw!dualnołclą.
nili._ i C!urllonta, była Isadora
Duncan - wspuilała tancerka, po;:!
której wrażeniem pozostaw11l _malarz, a której choreografia, filozo!ia sztu.k!, ma na ekranie sw6J
eiytelny ząpis. Zresz_tii · Plisiecka.
nu. jak sądzę, wiele uznania dlit
Gospoduz'!! zadbali 1 o to. Oglą wielkiej Duncan - a w repertuadam wi~e kowieńską galerię. Za- ru baletowy monodram o niej uczyna J1t sala, w której można posłucha~ nagrań
jego muzyki, a łożony . przez Be jarla.
gdy id.zie się dalej, muzyka ciągle
„Taniec plastyczny n.le lt".a s:apotowa:rzyszy obrazom. Jest naprawdę mw:yiką do nkh. Przewodnia:- trzebowan~ na wapomagający teka powiuza za Gorkim, te „re•- mat Hteraeki" - mówi Plis!ecka.
l!zm naszych czasów potrzebuje W ow41j plątaninie nutrojów
swofantazji Ciurlionillll". Realizm na$Zyeh czasów może potrze-bu.i. jej ją myśl reżyserskłł umiał zachoj.eszeze bardziej„.
wać arty1ta u naa nie znany, a na
Litwie ceniony bardzo wysoko El·
Ale oto dowody jego llił7, Na
ekranie owe obrazy aą tałiczone. mont.u Nekrosiua. Tł!n tw6rca,
Dokładnie taki Tak, jakby z ich związany także z teatrem, potrafi
wnętr-za wychod:tiła tancerka-mu- obronić •woje prawo do reżysero
211., pnew<>dniczka ?o tym świecie
wania utuki wysmakowanej eatedelikatnych barw. Wyrazista twarz
jakby r; ułożenia ell•
a.rtyny (tę postać kreuje ukralń· tycz.nie ski aktor Grigorij Gładin), co ja- tunej - i trafić s a1' do a:erokiś czu a.rcypo;watnym 1po.jrzeniem kiel publiancśc!. Zainteresowanie
przerywa malarsko-baletowy plan. „z.odia.klem" eh~. jak wld6
Zza kadru s!ychać czasem fragmenty wiersi:a. A tak naprawdę n1eale, nie wazystkie pomysł1 r ...
- jeś1! to nawet. wbrew intencli żyaera trafiły na ekran - to tyl•
rdyseta - bohaterką tej gry n.i- ko jeden argument n.a. rzecz ta•
stroj6w jest ona - tancuka.
lentu tego arty1t1. Drugi jest na •
scenie. Jut piąty rok w wileł!skim
Teatrze l\{łodi!eżowym jego reali- .
zacja dramatu V. Korostyliovasa
„Plrosmani, .Pirosma.ni" Idzie kom;>letami. Znów pogmatwane życie
artystyel:ne opowiedziane zostało
grą 'nastrojów, obrazami 1 obrazów tego wybitnego malaria. W
czule szalejącej kinowo-teatralnej
komercji to spotkanie z „Zodiakiem" odsłania lnuy świat wrdBył

liwości.

„Nit będziesz k·radł. Nie będz!eH 1pó
ał 1
cudzymi żonami. Nie będziesz zatruwał ży a dobrym obywatelom. Tak brzmią słowa „ko<le su honorowego" jednej z wielkich „rodzin" ja ńskiej
mafii (.•. ).
Szaroniebieski dom .z cegieł uwydatni• s.i- na
tle sklepików jednego : za.ułk6w kryjącyc się sa
szerokimi ulicami Toklo. „Liga P,atriotów"
c~y
tamy nad hm1ią domu. Biuro nlCJ:ym się e ró:inl od wielu innych d r obnych firm jap sklcl:I:
księgowy ż pl&$tykowym daszkiem na glow , nedska.kująca aektelarka, szarawe .umeblowan,
neon.
Na pierws:tym piętrze 'I'ntsuhLge ,Kasuya, o M·
brzmiałej zmęczeniem twarzy, ale _zywym
jrzę
nlu, króluje za 1zerokim met~lowym bi r.kiem,
którego jedyną iOZdobą jest telefon i buk t żół
tych krokusów.
Mam przed sobą „Vlkeprzewodniczącego owej
ligi, czyli jednego z gan.g6w, które P,an ą nad
tutejs:1ym światem przestępczym. Liga Jest stowarzyszeniem - jak mówi Kasu ya - !iczac;
4000
członków, zjednoczonych w .. o bron~ intere w narodowych, czystośd rasy i o jczyzny japo skiej".
„Yakuza - kontynuuje Kasuya - repr entują
na .iba rdziej autent;vcznych .Ta pończyków. Kl yś 1,fasze stowarzyszenie zwało się Ligą Patr!otó Wlelk!ej Japonii. Ale j~ nie ma ce~t·~twa.
został
tylko archipelag, ktory stał si ę Iol!:aJem A eryka~
nów. Pokój t demokracja z!llu s iłY n~s. do rowadzenia bardziej prozaicznej dzia ł alnosc1~ z ządza
nie grami hazardowymi, prostytucją Itp.
prostu przerzuciliśmy się z ideologii na gos darkę,
Pozostaliśm~ jednak żołnierzami w służbie sana.
Ale policja stała się potężniejsza i dlateg zostal!Amy zmuszeni do prowadzenia nielegaln (l.ziałalno.łcl".

Japo!U"=l ,łwiat ~rzełltępez1, któf919 11ewbna44
cteenia się na 100 tya. „yakur.6w", je11t na ltop!e

Tokijscy

•

:tdanlem

• „

„OJCOWie

wojennej od. cza•u umordowani& 26 stycznia br.
ne!a najpotężniejszego 1aqu w Nipponie, uyll
Yamaguchi-guml, - liczącego 10 tya. ludzi. iVychodząc z willi awojej kochanki w Osace (miuto
dzlertące wraz z Kobe prymat zbrodni}, l'llasanisa
Takena.ka wraz ze swymi dwoma prz:roocznyrnl
wpada w zaaadzk~ urządzoną przez ludzi z gangu
Ichiwakai, znajdujacego się pod rozkazami rywals
- Hiroshiego Yamamoto. Ten ostatni w czerwcu
1934 r. odłączył sit: otl Yarnaguch.i-gumi z chwil~.
gdy został odsunięty od kierownidwa gal).gu prze<i:
wdowę oo najbardziej osławionym szefie gangu,
Kazuo Taokim, zwanym „Niedźwledzie.m", znanym
7.e s.wej popędliwości, którego trwające 3~· lat kr6lowanie zakończyło s:ię w 1981 roku w sposób, jak
na gangstera żałosny: zmarł w łóżku na :zawał
serca. W 197B r. uszedł z życiem z zamachu przeciwko niemu, kt6ry zapoczątkował pierwnl\ „wojnę gangów". Utrwaliła 1i'l ona w pamlęel ludzi
wspomnieniem o dłoni gangstera odnalezionej w
zupie kupionej u ulicznego aprudawc1.

I

polkJI,

~W7

,.JdruzaH

11ra.b!a

chrzestni"

przee!ętllly pracownik naj11mny. W Japoall jest 11 1łównych „wielkich r4>d-zln" o nazwach często wielce lllłfftywnych, jak
np. „Męska przyja:i:ń"w mieteie Nagoya. Ich obroty, według 1kromnycb o'cen policji, wynoszą od
4 do 5 miliardów dola,ró\v rocznie. Nielegalne don:IJ: gry, prostytucja, „s:ek,s,.wycleciki" do Azji po!udnlowo-w.schodnięj, handel bronią „
Zaintereso~
wania gan.gów japońskich są budzo róinorodne.
~ajbard;ziej intratną działalności~ jest riielegal ny
import (via Tajwan lub Korea Południowa) tzw.
łagodnych narkotyków, jak np. amfetamin, wysoko cenionych - jak się twierdzi - przez jspoń
sl1de małżonki, bardzo znudzone całon-0cnY,m oczekiwaniem na powrót lumpującego „pana i wład
cy". Panom tym zdarn się, te serwują ftn fał
szowane whisky, ale - jak przyznal w telewizji
pewien ,,yakuza"-barman - klienci „n,ie ważą aię
prote.towaćn przeciwko tym praktykom. Inna speeJalność to „aokayowie", którzy dyaponująe paroma
akc3am1 jakleJj firmy, ,.reprezentują" w niej cana!.

nter1 ru7 wi•eeJ ni*

Mając 119 lat (.z cze-go 10 spędzonych w więzie
niu la popełnione morderstwo), Tatsuhige Kasuya,
b. kadet pokona.neJ armii ceaan1kiej, nie pragnie,
by jego dwaj aynowle przejęli po nim pałee'Zk•:
„Nie chcę, b1 ludzie nie!l!.awldzllł moich dzieci",
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Parobek

Propozycja
na
karnawał

dziewka
Dłe ma pn,...ło6cI ,
.to 1M temu, dokład
nie w 18711 roku, wyełoaił takll
opinię aławny fizyk i matematyk an,ie-lakl, lord Kelvin. WIele t)Okolcń
miało jut okuJ~
stwiercW~ ja4r bardzo li~ pomyH

,.B.a41.

w maJ. 'II:t6r7m reJloIll. uaeło kra"', wrtwon1ła prawddwie 4.mokrat;YeJu form)' .abaw,.. Brali:
wyratn.j eran.io, rmlędz,. lud.!ml boga,tymi a
biednymi
rocU1 na akalnym Podhalu r6.i.nlc
maj,tkow)'ch. POSTe'. chłopca (parobka) lub dziewczyn,. (dziewki) wysnaouu. wir6d Ich· rówieśru
k6w - uroda. srllcmoś~ w tańcu, poczucie bumOMl, pomyałow04~.
PnedAlubna SWObodl młodych apr<lobowa:na była
phez roozic6w, zd Ich WlpóUycie seksualne traktowane było, przynajmniej tam, gdzie pary przez:
dłuższy czaa ze sobą przestawały, jako wstęp do
mał:teństwa. Znajdowało to sw6j wyru: przy staraniach pAr<lobka o rekę dziewki. Pierwszą fazą
tych poczynań były tzw. dowiady, kiedy chłopiec
-przychodził do rodzlc6w wybranki z oficjalną wlIrt\, przynOUllc q sobą wódkę. Przyjęcie przez
1lłch pocz,lrtunku oznacnlo przych"lność ojca I
matki, po CIIym (tu jut oddajmy głos autorowI
ponad l~letn1eh kronik). "matka trolkliwa o w1prz;razłeco zl,cla ,w.IO, upruzl. n. nocIe,
u _bl. I I Jtasi~ na wyrku wypoezą~ radzi, tylko
o.tromMa uleca' .
Trud·no IWobody obycz.'owe XIX-wlecz:nego Podhala przyr6wnywa~ do rozwiązłości panującej w
Ipołeczeństwacb
powszechnej konsumpcji dóbr
wazelakleh. Trudno jednakowoi nie dostrzegat abIOlutnego braku niedomówień w tel materii, o jakiej pi..ł cytowany na wlrtęple B<>y twierdząc:
St,4, ,dy w POlic. do kt>laejl
. ,płeloe odmienn." .I,d, ąoł.m.
.ł6wu e:q.t.ka konw.rucH
I~ła tOCly~ si, pod .tołem. .•
WnloRł z obMrwaojl etllOlra.tleza.,.c. 'okona,.
Il1ch u alami podhald.ld.j Jlub,.t q oe.zywlate,
by pla6 • niob exprHII "'erb.. Zroutą, nmlut
toc. lepiej u1ł}'ta61 ja,.. bendzle W2,len4em tego
.. l _eDL.:'- .
Z. II.

Choł JICMIIłł Iwt.-ł ~

wluzcz6w ua,-ch daloelJl& tr6JU.
polU!e ałOW1llctwo miłOłlne
prz:rpomlu - Jt~za Wuj.aJ
W archaicanTDl t11D um~l.
jak ma kwi~~ lZC%ęjcla erat
Gdu. utraca .t, pojęci.,
tam I sama neeJ umIera I
Tak prorokował pned oaie-m&lle.t~ha lat" tllu
młodopolskle,o "Zielonego BalonIka", tw6rca legendy pierwszego I polIkIch kabaretów - Tadeua

.1.

2eleński-Boy .
ZauwaiajĄc
drobnomieszczańskie
wpływy na polak, wieś. Bo" .twlerdzal I praw-

dziwym Imutklem I żalem:
Na wl_, ,dyahl człek dO~lI:w,
chc,c odetch~~ tycIem zclrow.....
ałyu,.: ,,KUka, jqq bendzle
WIIl_d.m WCo 40 l ow_m. ....
Miał amu~ Jak ., okawJo ne" ~ ...
I ..pomnianych ,,8ł6w.:It". Wid, • IWłulaa ta,
1rt0000HOWO 1»11.0 1o*,_ obOk Itrakowa, wiol.
stracna prus ~ kontakt,. I mlutem. Nie wierzyci. paA.łwot To przeesytajcl., 00 • .JIOrmaeh
obyesa!Owyeh, panująeych u
wili podhalańa!ilej
p!cał autor mouOlra!1I tece regIonu w początkach
uble,łeco wIeku: ,,Noc to dopiero prawdzIwa
uc:leeha 41a mkJdsi łóraIJiklej. KaMeniemai wyroatek kochanlI:. posiada. a Icho<izll aię lIO nocach,
najade1ej al~ to cbleje, ił ruem ~ć
kład, ...
Dzlwae to, Ił takleco ap6ł11:owanla przedślubnego
ale
8Obł. uwylrt,pak, ~c,. mora1noł~ I
ob,.eaj1lcl6, al. pneelwnle: dal.-. widziałalI"
~ !&ha6b,,"-, jełU 'Dr koobank& •
mtała, a ....
lot~
1I.lemal ecl lał młodych, 'bo od 13.
l. td lUhodai 4roc~ ,uob'll:owt, -'mIel. . . ,
IO~ łMłeIa, ~ .....,.. lIł~m JWSJ1Ięc&

*""

..... ,

Podhala,*g

•• L

ałocbieł

g

..-4 J8I lat ___ , ja)!
tJL

I

I

S ·NA
Jak wynika I
.,.pałów
CIIyiolnlków
aa.sze dwa 'wI4teezn.. pIlljallM miały IPo-

N lIowodzenle, więc dzl6 jellcz. jedna pro
pozycja - l>ujan.s o uxwi. ,.Mał1 lor'opiali". Jdll wam wyjdzie - apodzlewajcl.
tlę apełnienIa :tyczeń, które wam Ikładano
w noc tylw..trow., J"li .i, ale uda - potrakrujci. to li. humorem. Prsecieł to tylko
ubawa.
Karty w talIJ w,.Jdada al. w aiedmiu][o...
lumn.ach: w pierwuej koluDlJlli. ~ kart
ukrytYCh I 'edna (M umym dole) odkryta,
w drugiej kolUlIlllle plę~ zakrytych a uósta
odkryta.. w
cztery za!kryte a pi,ta
odkryta ł tak at do kt>flca - w katdej kolejnej l)Ow!nnt> by~ o jeclnll kartę mnie' nl:ł:
117 poprzedniej. %aWlU odkryta jest tylko
Ostatnia karta (a zatem w l116dmeJ kolumnie będzie tylkO jeciu kańa - odkryta; układ ten frafle:mle pny-pom!u właśni. tw*epian}. Reszta kart pozostaje lIa razie w
taW.
Za~l1l u.ltładaj.oe,o .,...,a. . j ... ,,-.rol~
IIle-nle as6w 'ako kart buO<W}'ch l ulał_l.
Iła nIch rosnacO l'0nezególnych kolo1'6w, (a
W!IIC: ... d.wó'ka. tr6!ka Itd. - al cło kr6la).
Mmipulowd moru do.l:4yml (oc!:b'ytymł)
kartami wuyst:klch kolumn, l)1'zeJlQCąc j.
b4dż n. karty buowe (gdy a.,. alę uSawnł-..
układamy Je z bOku. .. fortepianu". a naatęp-

trud.'

lU.

ar.

l

IE

_.i3____
1 • __ WICI
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ki itd. w . . .We!swych kolorach), ~ -przekla.damy wzajemnie u mebl., al. - uwa.al - zawu. mł0d.az4 na atarsz, o jedno
oczko l uwue w kolorach alternatywnych
(czerwona na czarą I odwrotnie). Jd1i wilie
w jednej kolumnie mamy, dajmy na to. od.łonięt, mMeInkę pik, a w innej ~mką
karo, to siódemkę przenosimy na 6ae-mkc, ~
kolei na najniŻAzej karcie w kolumnie, a
wl,c w tym wypadku JIIódemce olk. możem,. położy~ azóstkę kler lub karo ttzn. w
kolorze czerwonym). Zabieralllc kartę r. kolumny, odsłaniamy następn, od. dołu I snowu nukamy dla niej miejsca 'tV cterwono-czarnym sekwen&ie. Gdy w 1rl6rejj z kolumn zwelnl się mlej3Ce, tm w układ·d.
na atola zabraknie ju! kart. mo!emy tam umlekl~ króla. lub tet cały .tekwena. ale zawue I krolem na czele.
.
Więcej nl:ł: led n, karl4 I kolumny na kolumne wolno lIrzenitść tylko w l)em"m układ.z!. !lekwelllu. Np. je611 w jednej s kolumn u d.ołu mamy walIlIta kier. a w inn.,
jest joIJt kilka kart poczynaj~ od czarnej
d~..I,t1d (d%leslll-tka "i'k lub trefl. dzl_Ilłtka karo, Ó5e-mka tren 1M.), to na waleta
karo nal~ty przcm!Ń~ d:ziNlęt.1t. I całym 'ej
.. olonem".
Gdy trafi . . . . - mucf 01l był tI.tyehmIast wyłowny J; booku układu, nł. ma natomlut obowlazku układania ni nim od razu

1l7cb ról - 1Pl'J:,,-p. red.). a Ide
mnie".Mamy w tym rosweaelaj~y.
~.ta wie również Qpini. na W.
mat Ma.ry& Monroe. W l~
roku obejruła
l, 4)'rektoru
pewneeo domu mody I c1oradU.>
la przya:tleJ ,wietd:ti. ab,. zamiast pokuywa~ .ię nubllcxn1..
lepiej została czyjąś lekret.r'k_,
albo poszukała sobie męża. OObrze że Mary1in jej nie usłucha

Kaidemu zduza .~ JIOWIecuaem c~ takie10, co 5111
ootem nie sprawdza, lecz n!.kt
n ie robi l: tego dramatu. Mylić
s;ę jest rzecUl IUdzk"
jedua'K
gdy chodz.l o znane postacie, o
ludzi .. na 'wieczniku" - przechodz.l to potem do uegdoty.
Sporo takich
śmieszących nM
dzisiaj wypowiedzi opubli,kował
w jednym z tegorocznych numerów włoski miesięcznik ,.storia
llu.strata" •
Skoro 'ut zacz~iłmy od w:rnaLuków, to zapoznajmT K', z
fralmentem raoo.rtu parlamenru
angielskiego z 1878 roku na. temat żarówki elektrycznej: .,Kon.
cepcje Edisona mogl\ wydawać
się słuszne (... ), ale dla naszych
przyjaciół zza .(\.tbntyku,
ponlewat każdy, kto ma chocl&t
trochę wied~y naukowej I zdroweęo rozsądku, ruo mozl! teco
brać powatnie".

Wypowiedzi polityków. W 19M
roku. w przedd2.ień przystąpI"
nia Stanów Zjednocl.onych do
wojny. prezydent USA Frankl1'A
D. Roosevelt mówił 00 twoIch
rodak6w: "Jea, absurdem 'it"
dl16, te
Ameryka raz Je.ze:.
wyśle kiedy' lI:a oocan wlel~
kont"naent .wolob. łolule1'lY (..J
Chciałbym lapewnl6 wal, m ....
ki I oJcowie, powiedziałem ..
Jut wielokrotnie ł będę to 1IOWtarzał bez zmęczenia: nul a,nowle nigdy nie będl\ posłani
aby walczyć za Inny kraj 1 •
Innym kraju".
W roku 194J. podobnie Htrafną" myJl ~ormu!ował znany llOIltyk amerykańsld. John F. Dutles: "Hipoteza, te Ja)ł01l.la m ..

NI. l.plej "otraktowUlo równiei wynalazek tel~izji.
na
którą dzjj - co prawda częs
to narzekamy, jednak - ~cze
rze m6wiąc - nie molemy aifl
bez niej obejść. Autor pomysłu,
John Baildi. U3łyluł 00 wydawcy dziennika .. DaUy Express" w
1929 roku co następuje: "Na miłość bosk". zeJdź pan I tym na
d61 l w7rzu6 pan to wariactwo!
Jak moina twierdzili, :te wynalazło się aparat, dzIęki któremu można nie tylko słyszeć, ale
l widzieć! Niech pan będzIe o~
trot.ny, bo to pudlo mob by6
\ niebezpieczne".
Coś ze świata tUmu. Wielki
(później) l Charlie Chaplfn tak
-nówił w 1916 roku: ,.Klno jest
tylko przejśelow, modl\. Publlcrność woli przyglądali .1'1 bistorlom prawdziwym, • krwi I
ko~cI,
odgrywanym na ,cenie
teatralne}...

.Ię w .tanie woJD, •
naszym krajem, Jest wyłączni.
owocem histerii", A 7 grudn.Ja
1911 Japończycy zniszczyli am..
rykańsk, flotę wojenn, w Pearl
Harbour •..
W roku 1943 dzienn\.k .. Pula
5oir" tak pisał
pe'WnyIll.. wie~
kim później człowieku:
.. D,
Gaulle nie ma ładnych ambiejl
pollłyeznych Po zwyeięstwle usunIe alę w cień I będzie tylk.
tym, kim był sawaze - lołnl..
rzem".
Winston ChurchUl tak powl..
dział o sobl. w rozmowie z lordem
Ridellem w 1915 ro1tw
"Jestem ozłowleklem .kończo
nym". Krótko I dosadnie D0dajmy te Churchill tył je.tez.
50 lat (przekroczył dziewięMzl ..
IJątkę). dwukrotnl~ był preml ..
rem Wiel'ldej Brytanii. uznawany Jest za jednego z n.jwlęk
~rvcb męt6w .tanu XX atul..
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sili on. ,~c:z. przyda6 w manipUlacjach
prz,y od.slamlan.iu kolejnych kart zakrytych
w ko.1umnach.
Karl,. I talII przegląda
po jedne'.
Jdl! l)UUoj, - moma Je układll"~ od razu.
na IItoaach J; asami na. apodzie, jednak można teł wł,czyć je do kolumn (np. I boku na
asie pik mamy juli dWÓjkę, trojkę ł c"llw6rke piik I włdnie z tall! wyłoniła lię piątka
pik: możemy j, oczywlAcie położy~ n. sto.la bazowym. lecz oto pojawia alę Inna motltwoś~ w Jednej z kolumn u dołu jest
szóstka kler, więc na. nia kładziemy platkę
pik, Ci) x kolei daje nam mot.llwość połnte-I
nla na niej czw6rki karo. lfOzlI('e' u dołu
innej kolumny I oosłonięc'1a w tel kolumnie kolejnej karty (przypominamy : pat.rząC I
od dołu). Te karty II: talii. kt6re nam sIę na
raz.le nie przydaj, - ~kładamy na od!łoulętym etosie pomocniczym, % którego ~I ·
no ,ed~ak bra~ tyl~o pierWSZlI kartf' (do
.tosów bazowych, lub teł na. ap6d kt6rejf
kolumn".).
l
Zabawa trwa do wyczerpanIa .tę kart w
talii. Jetłll w kolumnach na .tole pozostanII I
!l&mtt odkryt. karty (w lekwenaach z królun.! na ezele) - bez trudu będziemy mo,li
l>rzeD1eś~ je na stosy ba:mwe, za.bi~raj8c
kOlejno· karty 'ZDajduj~~ ale na dole kolumn.
Powodzerual
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Gdy nakręcono jedeJl ze nl .. gierowych obraz6w .wlatoweco
kina - "Przeminęło z wiatrem"
- wspaniały aktor Garr Cooper
J)rzepowledzlal mu wszystko NI
najgorsze, W 1938 roku tak o
tym m6wH' "Przemlnęł. I wlatrem" hędzle naJgłośulejszl\ kIaPił w historii Hollywoodu. Jeat~m wielce zadowolony. te t.
nł~~zczdcle spotkalo CI rka Oa-

te malet6

°

e1~

A oto f "a~eent l)Olskl H . . i!ua
:tblorku. Na dwa dn.i przeci kOlllklawe. Ił lIddzlerlllka 1m .r..
kardynał Karol Wojtyła nowi..
d~lał 1ecine-mu z włoskicb dzIen.
nlkany: ..Jest jeszcze lia WCl7I"nie aby myśle6 o papll'ł.u Polaku". Było rzeczywiście la
weze§n.le. ale tylko o g«Jzln,..
C6t, człowiek strzela, a Pa.
B6, kule nosi ...
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Dziś

PROGltAM I
11 .00 Koncert.
11.5'1'
Komunikaty.
11.59 Sygnllł czasu.
11.05 Magazyn
U.4e
informacyJny. 12.30 Muzyka.
Rolnlc7y kwadrans. 13.00 KomUnika.
ty. U.IO Radio klerowc6w.
13.30
Pneboje mistrzów.
14.05 Magazyn
muzyczny. 15.55 nadlo kierowców
lI.OS
MuzykIl t .ktualności.
1'UG
Ten etary dobry ,azz. 18.01 Problem
19.01i
dnl.a. lUO Koncert dnia

Dzlf'llnik. 19.%0 .. Przed wielkim ba
lem" - aud. 19.80 Muzyka oolsk.
to.on Przemówienie noworoczne. 2O.U
MuzykIl polskll. 20.3n Koncert tyczer\.
11.00 Wiad.
21.10 Zabawa .ylwestro
",o..noworoezn•.
l"ROO1ł.AM

U

lUlO ZaWlUe po

jedenaste,!.
11 .10
MUzyczny non wtop. 12.00 Po!aey lau_
reaci międzynarodowych ·konkursów
muzycznych 1325 Or1<:lestrv
~wln
«owe. 13.00 Wiad
,3.0~ SerwIs In·
tormaryjuy (I.). 13.lll ..Punkty
WI
Ihenla" - komentarz Boędana Szur·
rota (1.). 1320 Z malowanej 5krzy
ni . ts 30 Album opt'rowy: Sceny baletowe H (lO Mał .. koncerty.
15.M
Sarah
Rernhardt - .. Pamiętn iki" .
'.:1 10 Pn t:'boje ery Swingu. 18.00 Zlote lata Wl erle"'~k \ e l Operetki.
16 SO
n. H' lnneo: .. Ziemla. kt6ra
116)1:
dał Ka inowi". 17 PO WIP".
11.05 Roz·
wl,\unle z31l;adkl muzycznej (1.1. 11.10
Aktualno~cl dnIa
(1.). n.lO "Zapro·
Innle do hntta" opr. (1.1. lT.SU
.. Mój rok 8S" and.
tł.).
lS.IO
•.przed sylwestrowym balem" - opr
IŁ).
18.30 Przebój Ul
przebo1em
19.110 MuzykĄ polskI!. M.M Pr7em6·
wlęnl e
noWorO('zne. 20 .15 Gr_ Krys_
tian Zlmermsl'l.
%0.30
••W oblę
elach 'ferpsych ory" - ma giITyn. %1.30
Sylwester ., meno.
PRl) (i l't "M

11110

JItU

tU

let 091"mdz"""latyeh. 1t .M

a zlachetne zdrovI."\ e
. u d 11 .40
Y'r7.ebol e t Yll!olinia
11110 J . Stań
ezakowa : .. Przel ~l.'la" - od!:'.
U .OO
Serwlll Tr6jk i l t . O~ W tonacl! TroJitI t ~ 1111 P B . Y"UL • R~yzpl I ka·
... ,,1 !ltldaks" - ...tle 13.10 Powtl\rk3
x rozrywki \4 on Wvlll tnl In~ trumf'n
~all~a

'Sil(! !!:"rwla T r 6fkl.

1~ . O~

i jutro w ra

•

I

przypominam,. IlMp6ł AUdlenoa. 11.41 11.30 8ylw..tlowe »-Owl:D!.e ToW praeownl piHna
T.deusu
to-L.o~
Slejaka.
lł.oo zapralum1 do Tr6j- n.u Studio sport alpajsltt puki. 19.00 "To 11~ nadaje' ma•.
char wlata
19.50 Muzyka I Pr. l. 20.00 przem6wlenl. noworoczne. 20.11 Novl 'ple- ia.20 "Daj mi t, D/OIII" - pr.ogram
rozrywlq)wy
waj, Chopin':. ".20 Sylwester II Tr6j1'.00 Wi.aorynka "Tajemnlca wiklInowej zaroSi" (2)
\
PIlOOJLUI " '
19.30 Dziennik
20.00 WyatĄpienl.
Iloworoczn.
ll.O. .,pozdrowiem. od ,6r". 11.aO
przewodnl,....ce .. o Rady PańMuzyka taneczna. 11 .~~ Sygnał eza-~
•
atwa
lU. 12.05 Wład. lł.l0 Lektury ksztllleą. 12.20 Zeapoly
Instrumentatne.
Wlecz6r .ylwelłroWJ'
12.S0 .,W
Jezioranach" odc.
13.00 20.25 .,Och
jakt pa.n lZa1ony" ..Nawr6cony" Cli:. II Ilueh. 13.U Po_
angie'tllka komedia filmowa
południe młodych.
18;~ B. Now.e.. 22.00 SYlwester wspomnień
It. ..Szare 1 IIl0te
odo. 2. 2 45 Z
d
At.. "
bo
lł.l0 Melodle s muslcaU, 18.30 "Tt· 2.
.. estra i.,.3 t - prze tamc - odkrywam e tajemnlc:". 1'1.00
Je 85
Wiad. lT.05 Uata Przeboj6w
noz- 24.00 Zyczenia IlOworoc::zne
głośni Harc~rskiej . 18.30 .. Szpilki" Vi
0.10 Szopka IlOworocz;na
radiu
19.00 .. Kid 01'7 gwiazda 050 Pagart przedstawia" _ Sha.
Nowego Orleanu". 19.30 Wiad. li.3S
•
..
1 J, Paderewsk.l: ..Fantazja polska"
kin Stevena
19.50 Muzyka polska. 20.00 Przem62.00 Sexcesy
wlenie noworoczne.
20.11 Muzyk.
2.40 Ten .taty, dobr1 l'Odt and
polska. 20.20 "Sylwester ze Stefamą
roll
Grodzieńską" cz. I. 21.30 .. PolonePROGRAM U
za czas zsezIllĆ ... " 22.50 S. PIgoń
.. Poprz" stulecia. StucUa z dziejów 14.23 .. Przygody Tomu" - aecholiteratury \ kultury". 23.00
Wiad.
słowacki fIlm przyf()dowy
23.05 "Sylwester ~. Stefamą
Gro- 5 O
dzieńską" _ Ol. II. 24.00 Sylwester I .5 Ni. przeszka<haj mamle (1)
w "Czwórce",
16.00 .,Snie!ne malpki _ JapolIiI"
- tUm
nLEWIZ,T A
18.40 Nie prz_beba) mamie (2)
PROGRAM'
11.00 "Szanaa" rach tllm lab.
1l.3~ Domowe przedszk:ole
UI.IO Ni. przenkachaJ mamłe (3)
10.00 DT - wiadomości
18.30 Wladom06et (1.)
10.10 Dla dzieci: .. Bracie. tylko lit: 19.00 NI. przeakadzaJ mami. (ł)
nie pomyl"
fllm prod. 19.30 Dzle.nnik
CSRS
20.00 WystĄpieonIe
noworoczne
10.M Dla dzleoi: "ltot Oartleld"
przewodnlez,~eo Rad,. Pafl(2) tllm prod. anit.
.twa
lt.20 .,Proce. Kornel. Makunyd-' 2(1.~5 Sylwl'strnwa tele-mannl.
ekleltO" - tllm dok.
123.00 Muppety dla dorosłych
11.40 ••Panoram. Racław icka" (2) l.I.MiM P ilo- ,bow"
film dok'.
24.06 :,:,yczenla MWOl':'OClon.
12.00 Horacego Satrlnl madJ'o~eł' l 0. 10 "Ja I my" Pl'Orram 1'OIl!iry-wIrowy
anelldoty j przypadki I :ł:y~ .
~M ,.Królowa !!laba" film prod..
tra.ncusko-Irań"ko-RFN
HI.25 DT - 'lV'ado()moś~
30 Dht dzieci: .•P'uola w
! .2S Wielka
rewia
przeboJ6w
17.20 DT - wiadomości
,.Dwójk'"
....--

•

I

(NOWY !tOK)

k,.

I

I

t"

elewizf

I

PROGRAM l

11.00 Koncert.

11.

Sygnał

cutru .

II

12.05 Odtwor"lenie przemówIenia noworocznego. 12.25 Muzyc:zne nowoSel
13.00
.. Rok, który minął" _ aud.
14.00 !:Btrad. JWlazd _ Maryl. RodOWICZ. 14.20 Polska nuta I batuta _
aud. 15.01 Koncert tyczeń. 16.00 Podwieczorek przy mikrofonl. 1700 C%V
świat %mierza ku lepszl'm·u·'· _ 'aud
1'1.15 J.cques Offenbach: "Pan Cho\!deurl przyjmuje u siebie" _ operet11:. w l akcie _ aud 1800
Estrada
gwiazd Toto Cotugno;'. 1'8.20 Noworeczne wydanie
Magazynu MuIycznego
Rytm" 19 00 Dziennik
19.10 "r..strad'. gwla~ .:.. nay Char':
lei. 19.30 Radlo dzieciom: "O Kopeluchu najwspanialszym w łwlecle" _
.łuch.
20.00 "Pr%etylmy to jeszcze
ru" _ wydarzenie lportowe 1985 r.
_ aud. 21.00 Komunikaty. 11.10 Prze_
boje dawnych mistrzów _ .ud. 22.00
Estrada gWiazd _ Sława Przybylska .
%300 Wind 23 10 Polki l galopy
.~d 13 35 • Jazi: na dobra oc:
.
.
n .

PKOORAM D

11.00 ZanIDl tr.tllll na lliIty przebo-

j6w ...: aud. 11.55 Wiad. 12.00 Z iyczmiaml
dla słuchaczy "Dwójki" .
Cudowne dzieci naszych cn,6w. 1101 Romanse I nte tylko. 13.50
Najelekaw:a.
n_,rama roku 19a5.
18.20 Pofestiwalowe WIIpomnlenia .ud. 11.11 RomaNIt I ni. tylko. lT . ~
WI.d.
lT.OI Konc:ert .chopinowGkl.
1'1.30 PlOOIenltl n. tyczenIe e:l. 1.
1•. 00 PIosenki na łyezen1, - "
II.
11.00 Koncert trzech radiofonii: Wu_
nawa - Berlin - Prag.. 21.00 Wiad.
11.05 Kllrnawał w dylkotec. - er. I
t4.00 Muzyka kamer.lna.
12.05

ej. Tr6jki - płyty 'SS. 14.00 J'anusz
Zajd .. l .. ParadyzJD" odc. 14 3T Słod
kie śpiewanie.
lagodna muzyka ...
15.00
~ycl" na gorąco· przegląd
wydarzeń 1985 roku
15.30 Roc..l{owa
kolekcja - płyty'SS. 16.00
Januse
Zajdel "Paradyzja" odc. lS" Słodkie śpiewanie,
łagodna
muzyk ....
17.00
Wędrówki l: Wagabundą
_
mag. 19.00 SerwiJ Trójki. 19.011 Rockowe kOlekCje - przeboje'SS.
21.00
Janu.~z Zajdel "PDradyzja" ode. 21.38
SłodkIe Śpiewanie.
łagodna muzyka ... 22 .00 "Teatr malutki t.kI ..... Bud. 22.30 Stephane Grappelly l YehucU Menuhin. 23.00 GWiazdy .pl....
waj" noc".
PROGRAM IV

11;00 Noworoczne
WydanI" mag.
11.. "P\<!rwszy WY"P!~k chleba
aud. 11.~t Sygnał C%8SU. 12.0S Wiad.
12.1U •. 0 wej§cl .. w życie dOfc>słe" renek'je. 12.15 Koncert noworoc:cny. 13.00 NajdziwnIejszy Nowy R<>k.
13.30
Ballady tes:larskie - aud.
a.oo Pierwsze zwierzęta dom~we
aud. 14 10 Mp.lodla z westernów. lł.!~
"Plerwsze spodn:~ z kantem C7yl1
z hlstor~. ublor6\, - :lud. 1ł.3S ,.Love story - fllmCIWe miłoŚci w muzyce. ~~.U B. Leśmian - .. Ktechdy
pols~le
- cz. l. 1ł . 00 Refiel<sje
św1c: , owanlu fr. 16.0$ Taniec
w
muzyct; dawnej - aud. ~'1.00 Wiad.
17.0; . Kto kogo zaproSIł plerwszy n,~
bal. - aud. 17.15 .,M6j pie~zy bal
.ud .
18.00 .• Marzenla
- aud.
19.00 Muzyka kameralna
1'.15 Debtuty szachowe - aud. lt30 Wlad
19.33 .. Gwlazdozbl6r paryski" - Jean
Paul Belmondo _ aud. 20.10 Le.~en-

11.0' Sportowy przegll\d wy!brzeA
roku 1985
lU10 OT - wladomośCll
12.15 Koncert noworoczny I WleIInia
13.411 "Indianie Saraguru"
film
dok,
lł.15 .,Zemsta I'redT'1"
dok.
Ul.'" ..Ludzie, lI.iemla, kamieni."
- rep.
15.50 Losowanie Expre!l Lotka
Małego Lotka
la.OO Studio
aport - Turn;ej ł
Skoczni
lS.~ .. Jadzia wdowa" - mut.ea!
19.00 Wieczorynka .. Tajemnica wIkllnowej zatoki" (3)
1e.30 Dziennik
20.00 "Pan W." - polskI fUm TV
21.05 Rok w polityce międzynarodowej
ZU5 "Dzieje
50-leci.
.,Szpilek"
2Z.~ Studio II,""
/

PROGRAM U

°

12.00 Kwadrans z hejnałem
12.15 Stud.o sport Meksyk lJł
13.00 .,Galaktyezny ogrM" an~ielskl film fantastyczno-naukowy
14.00 K.aJejdo!!koJ) filmowy "KinoOleo"
aport Turniej ł
da głosu
tenorowell!o - kr6lowle lMO StuClIo
Skoczni
scen operowych - aud. tl10 .. Uczta
U
Wlerzynks" - aud. 22.10 .. Od_
krywcy Teatru Muzycznego - aud. 18.00 "Raz na tys!ąc l!tt" - wIdowi.1eo artystyezn.
~2 50 Lektury Czw6rki. za.oo ,.Ns.tlk~
w 1985 r. osl"gnic:ełll I persektywy"
- auli.
23.30 Kolędy murzyf>.skle. 11.28 "Cz;łowick z Hongkongu·
francuski film lab.
23 .5tl Wiad. 23.55 FeUeton na powitanie Nowego Roku.
le.OO Wywiady Irell7 Dzied:zi.
11.30 Dzlcmnlk '

20.00 .. Rok wielldeb ~ae1l"
najwuniejsze wydarzenia muQ"ezne 1985 roku
' .00 Dla Ihlecl: .,siedem b"ezeń"
(1) .,Rademenes" polski Ie-, 21.30 Studio lpOrt - .. Lytwluftł.
rial t~nta.stycz?O-przygodowy
plruety"
UO "Tata - film dok.
,_
PROOKAM m
film 1"",,·00 .. DzleslęCllu najlepnych" - !I10.15 "KrólowI. mórz"
dolt.
nar plebiscytu na naj popular-u ." .ranun Zajd.1 - "p.ra.sy~ia"
nlelsze telewl7yjne postaole
- oda. 12.00 Wledeń...ae w.lce. 13.00
I
Serwll Tr6jkl 13.0' nockOWI ko1ek- 10.40 "Ustu"
mm etoli.:
roku 1985
PROGJlA.'\I t

I

"Dl mN~IK ,.OOn\)- - <:! .. If'nnlk RllbntłllC7ej StJ6łddte'lnJ WydaWDI~feJ .. Pr••oł Itsl~tka· Kurb". Wydawca ł..ild :rkl. Wydawnictw.
Pra'ow.,
LM!,
ul.
Plotrk.ow5ka
" .
Orul< Pra~ .. ,,~ 1 ił I< Id.:" r.rati,·/njO '" I o<1t1 Rt'da!\1I11' tt,,'p.l!lum Redakcja: kud 90 - 103 f ódt., ul
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DZIENNIK LOOZK1 nr la3 (llf{ł8)

P-I

Nr

lo!ltllSD

'5\10&

WAłlłB

Tl!:LEl."ON'I'

„"'

P„•„W1• MO

-

1uat •otarna
Posotewl• Jtatu'lllrowe

JnformaeJa lhltb„ SCl.ro-wta
Informacja tel•tontcsna

„

JnfonnaeJa lr•l•Jowa
11.ronnac.1& P'll\9

D•.

Dw. P6hlOCDJ'

Pogotowie eleplownlcu

n-11-11

•o•n••t• •••rcetyezn•

r.

dj Półnoe

L6d.ł

....u

Tł·l7·11, T

TBLZFOM' ZAUPANlA
MŁODZil'ZOWY

TELEFON

113- 89 · ł0

ł1

ST·H
HYDD

ZA·

lł .311.

gods. 11 .Spł~ca

-

teatTy

n!e<:ayNlł

BISTORU RUCHU
NEGO (Gdańska

nlecz yn·ne

ODDZlAŁ

&k•

147)

(oprócz

gods.

poniedziałków)

t6.ł5;

umaragd I krokod.yl" USA od
lat l s godz. 11
1.1.

„Indlanil Jones" USA
od lat 11 &odz. lUO, lT, lUO
„Gr119toll:1: legend•
Tarzana władcy małp" ang. od
lat lS 11od.z. 14 11, 11".łl, 19.39

RIOVOLllCT~·
13) l!iodL t-H

R A DOGOSZCZ (Zgleritodz . 9-14

1.1. nl!'czynn e

1.1. - ,,Tajemnica rtueco oarodu" pot. b .o. gad%. 15; „Hallo tft'XI." Ju•. od lat 11
a~.

n,

11

WŁc')KNJA1'Z

-

„och Karoli" -

n: „Spotkanie na10.

l!RZEDWlOSNIB ,Ind!a'na Jonell" USA od lat 15 cod:r.. 10,
1%.15, ti.30, !T. !UO

12.15,

11 r;odz. 14.30, 17, 19.30

„Gllnlo'rs a Bever-

ly mns" USA od lat 11 godz.
JO. tł.30. 17, 19 ZO;
ll2or1y i Ar·
nika" węg . bo "odz. l2.15
l.l. „Diony I Arnil:a"

32-17-89.

14542.-g

Tel. 48-99-33.

14486-g

WZl\!IACNIACZ „Lu~man".
deck „Alpine" - sprzedam. Tel. 51-01--0Z
42649..,g
PIĘC c.o. ga.z.owy - sprzedam. 51-38-54.
42.615-g
<;PRZEDAM sklep warzy-

wa-owoce.

Pabla•n.lce,

Strzelci:yka 16 (9-17).

• 42560-g
SPRZEDAM błam łapki
- brązowy oraz kożuch
damski. Tel. 15-78-48.

I

14552-g

Zakłady Przemysłu
ełnianego 11 Złocienlec''
78-520 Złocieniec, ul. Mickiewicza 7,

SAMOCHÓD w:rwodukowam.y J)rzed 191111 r. kuplę. Tel. &1-67-M, 'PO
17.

Tel. 8-l-29-89.

14.'lllt-g

SPRZEDAM sznaucera oll>rzyma, "'2:efciomiesiecr.nego z rodowodem . Tel.
84-42-!7.
144.53-1?
ZŁOTY lf'garek z bransoletą damski snn.tdam. Fornalskiej 52 m

w

Łodzi

lub Pabian ica<'h. Ofertv
„426:ł8" B iu r o Ogloszeó
Piotrkow~a 9?.

w•,

14489

42761-J~
42710-g
S P RZEDA
nowy akor- VIDEO ta.nło sprzedam.
deo „Wi ltmeister", mar
Batalionów
Chłooskkh
ke~y !
- nowe. Tel.
lUlT.
4%746-"
43-22-l'i.
42781-g
&
MADERF.. illkon - ku- OKAZJA! Sclnld l)lękne10
pię . 31>14. l.
42461-g
aztuCl!ne10 futra franK U PIE kv; ciarn!ę w ?,o.
cus.kiego na elegancki~
d zi. O!ert
.144!52" Bluczapki. kołnierz I!!, kami' r o Oelo! ń, SlenklewizeLkl, po<krow~ umocw. M.
chodowe. W a rszawa
KUPJ Ę krawieckie mun3~71-61 wtorki, ez.wartny P zentysłowe i s.tol'y.
kl, aoboty.
T el. 55-U-90,
14556-g
&279-k

~·lJS3~~=ie•••••••remmm~

AIREDALE
aorzedam.

427~,
teri•ra
86-&-SO.

„ FUR EX'' .

•27~-g

Relax - „Oko proroka"
noł.-bulg.
od lat 12„ godz . IS,;
Klub Filmowy .,Oscar - „Sno-

cych -

kojnie to tylko awaria"
od lat 15 godz. 18

STUDYJNB
„O-BI,
O-BA" poi. od lat l i c<>clz. 18
j .w.

l.l, -

20. Nlclarntana li,
89.
Lutomierska

146, Olimpijska 1a,

Plotrltowska

67.

Pabianice A.rmll Czerwone)
1 Konstantynów - Sadowa 10.
Głowno Low~ka 13. Aleksandrów - Kośch1Rzkt ł Zglers Slkorskiego 18 Dabrowsklego lł
ozorków - Armil Czerwonej l'f.
DYŻURY

!IZPJTALJ

urazowa

SzpltRl
Sonenberga CP\en1ny 30)
Neurochirurgla - Szpital
tm
Skłodowskiej-Curie (Zgierz, Parzę_
czewska 35)
Okullstyka - Szpłtal Im. .ionschera CMlllonowa 1ł)
Chirurgia dziecięca
- Szpital
Im. Biernackiego CPablan.lco, Ka-

1t

zaii;inlonP1 Prkl"
USA od lat l? godz lT, 19

ny" ang. od lat 13 godz. 17
1.1. nieczynne
I

1.1.

GDYNIA Kino non lltop
od
godz. 10-22 „Gry wojenne" USA od lat 12
1.1. K1rn> non atoµ od
god~.
lł.30-22:
„Gry wojenn•" USA
od lat 11
HALKA - Przegląd filmów chiń

skich - godz 15' ,Być
albo
nie być" USA od iat li godz.

1'7

1.1. „Być albo nie być" USA od lat 15 godz . 16; Pne-

„Akademia Pana Klek-

sa" c~ I 1><'1. b o. godz. 15.30;
„Spokojnie to tylko awarta" USA od lat 15 godz 11.30, !UO
1.1. jak wytej
RF.KORD ....: „C-r.as Ap<"kallp:.y" USA Oil lat li l(odZ. 14.15, 19.\S

1.1.
'·""·
SOJUSZ
- „Za~adka mt*n!ertelnoścl" ang. od lat li godz. 14.
18.
1.1. nle.czynne

::....":""-.':... "F...o::i:r -...: _„
'

,,_ - ___ ... ,.. „ __

aWłdz.ielc:ze d.wa

poko.lo, kuclmla, ł7 m .

telefon -

za.m!enlę

na

w

wiek.su lub domek
Aleksandit'Owt„ Ttl.

84-45-03.
•2589

M...S

I(

R1do«iOJ1~

- zam!.,_
n!ę na M-3 lub
M-4
Aleluandr6w. Aleksandrów, Wa.ll1H1Iod1 SO.

Ł(lOZ

~510

«

M-4 H m, nowe,

:r.ł

M-Z

m

&

telefonem

zanrlenh: na

M-6

Wars.zawa, Inne orOPOzycj e Tel. 48-61-'Tl ł..6df
lub
413-81
P!otrk6w

Tryb. kie.r. 10..441.
M~

42275 i
:rami.e111ę
Retkl.ni41 83-80-40

Polnlttska.

kaletnika <!o
azycia toreb sportowych
ze &kayu. Poliestru ora1
pracov.-nika d.q przygo
towania prodUJkcji (krojenie, okuwa.nie, eksnl.'·
dycja). Oferty „145()'1"
Biuro Ogłoszeń,
Sit>nkiewicza 315.
MATEMATYKA,
fltzyka
Wrzask
86-10-13.

Paszyńska.

~~-~I-7e

14358 J!.

22)

Laryngologia

B~rllckiego

-

Szpital

(Kopcińskiego

"l'okRvkologla

-

Wenerologłn

.

Im

22)

Instytut

dvcvnv Pracy !Teresy 8)

-=-::.._V-__ - ... . ., _-:..

ł.fe.

Przyr·t< dnia

Oermatolnl(lczna 'Zakatna

~4)

-:!:"~ ~„ ~~

SPÓŁDZIELNI.

Kandydaci na stanowisko winni

MATEMATYK.A

metria wykreśln~
51-42-57 SOS'llowski.
1170fl I!

•

8

MATEMATYKA,
fizyka.
chemia.
Tel. 33-74-62
Maliinowska.
38106 p
PILNIE nrzvime do pracy trzech mecha.n!k6w
- pańczosz.nik do obd • ł
10
automatów

D3Vc t@I,

321-92

Toruń

D3Va.
211.

DO

„Jura" L6M

ul. Kiliń~kiego Hl2 uitrudnl absolwenta Lice-

um Plastycznego.
5339 k

pończosz.ni'ka

O!ł!'!'ty
r;ł():S'Left,

•meryta
!atrudiile.

14549 •Biuro 0Slenklewłcu

3/'!J.

SZW ACZ'KA o dłutolet
n!m statu I wYS<>klch
kwalifikacjach nOdejm!e
oraee w n:emlośle
od
nru w DObli.żu
Widzewa ('b1uzkl, rajsto-

8
8

życiorys,

WYMAGANE DOKUMENTYi

kwestionariusz osobowy,

odpis dyplomu ukończenia studiów wyłszych,
opinie z ostatnich 5 lat pracy,
aktualne świadectwo o stanie zdrowia.
Oferty należy składać w siedzibie spółdzielnl listownie lub osobiście (pokój nr 1) w terminie 14
dni od daty ukazania się ogłoszenia. Zastrzeqa
się prawo nieskorzystania z oferty kandydata bez
podania przyczyn.
5402-k

szeń Plotrkow~ka 118.
PRZEDSIĘBIORSTWO Za-

SOLIDNEGO

wykształcenie wyższe,

stai pracy powyżej 1O lat, w tym 5 lat no sto·
nowisku kierowniczym,
znajomość zagadnień sp~łdzrelczości prac'(,
dobry stan zdrowia.

e

423~2 I(

STOLARZA wykwal!flkowa.nego oraz ucz.n!a po
·woi8k:u nnyJme. 0f!!'rtv 42518 Biuro Oltloirran~ńzne

spełniać nastę

pujące warunki:

13548 I!
- «ieo-

SZCZĘSLIWEGO
miłym

roku

K!li•ntom tyc&y

Pa wi.llkowaka. C•rownia
1arderoby, Jtojclusrkl 41.
'°°°41-c

!lv, błel.!:fmlarst.wo) Gorkiego M m. M. 1

42753 I!

TELENAPRAWA.
KllC!lllil&l'ek,

DRZWI

NAJS·ERDECZNIEJSZE
!VCZEN1A NOWOROCZN!

'łł-łł-19

kontrahentom, Instytucjom I osobom
· współpracującym

1M3ł I

harmonijkowe
jaikokl drew-

składa

1ł380

UKŁADANIE

„

PRZEDSIĘBIORSTWO

glazury.
13-02-94 Mlszawskl.

42515 l
UKŁADY
wydechowe.
nadkola, haki holown1cze.
Judyma 20
(od

ZAGRANICZNE
•

LALIVU
5406-k

2E::::SJW.:Jit:t;:::&:::!:ltil1S!m:Z~lA'~~--....z~

TraJdoroweij), Int. My-

u.kowakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągo\'ł)Ch
i Kanalizacyjnych w lo~zi, ul. 22 lipca 5

39471 11.
ozdobne
dnwl, skuteczne zabezpieczanie. Was-iczylc -

WYTŁUMIANIE

52--42-57; 152-23-~7.

144'f0 «
MONTAZ boa.zerl.i, 1>arwlacze,
a.zafy wnękowe.
Su, tel. 52-2'1-U.
lWS 11.

..,.. spawaczy z uprawnieniami elek,ryczno-gazo·
wym i,
..,.. magazynierów,

ANTYWŁAMANIOWE u"4d'le.nla.
Małla.nk!t-

..,.. technika budowlanego ds. normowania pracy,
..,.. technika budowlanego ds. środków prod. i ro-

Krótkie terminy. Al
M!ck!e-wicza łl.
Lere:zy!Ukt.
41'8M I!.

zliczeń budów,
..,.. operatorów sprętarkl,
..,.. cieśli-stolony.

Zgłoszenia przyfmuje I lnformocp udzlela drlał
spraw pracowniczych, Łódź, ul. 22 lipca 5,
pok. 2.
5323-k

~:rnl11 b.młen!~

bloki. T•l.

Chirurl(la
~zcz~kowo-twanowa
Szpital im . Barllckll'go CKopclf>-

~klego

14521 I!

MATEMATYKA nauczycielka. Tel. 32-98-73

4~41(

M~

Ch!rurl{la dzleclera
- Instytut
(Sporna 36 /50)
Larvngologta clz1ecleca - lnstytut PE>diatrll (Sporna le/50)

Pediatrii

KIERO\VN·IKA OGOLNEGO

84-44-35.

na Ł6dł ~-ł»

POKó.1 I M-41 (ltaro .,budownictwo) zaml9'1lię na

1. I. 1911 r.

Chirurgio urazowa !lzpttnl
Im, Radllńsklego (Drewnowska ~5)
Neurochlrur1t1a Szpital Im.
Barllcklego (Kopclńskl!'go 22)
OkullRty1ca - Szpital im. ·Barllcklego (Kopcińskiego 22)

I

3/S.

M-3

Chirurgia
.szczękowo-twan:owe
tm. S)dodowsklej-Curle
(Zgierz, Pa•rzęczeWSka 3ll)
r,.aryngoloiiia
Szpital Im
Pirogowa (Wólczańska 19a)
Toksykologia
- Instytut M„dvcvny Pracy (Teresy I)
Wenerolog la
Przychodnia
Dermatologiczna IZaka,tna łł)

Szpital

RADA NADZORCZA
PRODUKCJI ZABAWEK
„PROZAPOL"
Spółdzielnia Pracy w lodzi, uf. Tuwima 6

ZATRUDNIĘ

Piotrkcrw•ka lH.

'f..óDZ -

Laryngologia dziecięca - lnatytut Pediatrii (Sporna M /IO).

ZAKŁADÓW

POSZU'ltUJ!; aamodzłel
nero mfesrkan.I•. l)Oko- TELEPOGOTOWIE - RoJu (oplekt nl•wTklu~
alak. 411-28-87,
na). Oferty 14~:19 Bf'\.ICO
1!2811 r
O~oszefl,
Slenk!ewtcu

-, .

j.W.

TATRY -

nlra wo11.ętrs - wlec•
Zblcnlew Klj•waki Ł6dł

14'488 I

Instytucjom, osobom
łpracującym oraz Klientom
J firmy.
39191 -g

„Akademia Pana Klekb.o. godz.
15:

sa•:
cz II pol.
„Poozultlwacze

Nawaro-

rolewska 88)

USA

1.1. j.W.

SWIT -

„Komandem

DKJl.t -

w~j

M..S. 5'1'-26-48, po H!.

składa nafserdecznle)ne
łyr:zenia noworoczne

I

19.30

1.1. „Pechowiec" tr.
od
lat li godz. 1ł 30, lT. 11.30
STOKI Klub Filmów Dziecię

niane, plut!kow• oru
Inne wyroby WJ"PQlaże

na

ZAGRANICZNE

34-41-71.

„l"«'wanle" pol.-buł11.
b.o. 1:odz. 10; „Hallo tnxi" jt1(.
od lat 18 godz. U.ts 14.30, IT,

ROMA

MAł.B

wlcz, 38-7'1-M.
l~J!.
.
<ł19!SS «
KOŻUCHY
fll'bujMty
M...f zamlen!e na M-1
I
czylclmy
w tr<lC!nach

PRZEDSIĘBIORSTWO

mędal!$tce
sprzf'dam.
Wł6kn1arizy

1.1. j .W.

J.w.

1.1. -

«

SILNIK diesla Jru:plę. Oferty 42693 Biuro Oirło
szefl, Piotrkowska 98.
..MERCEDES 408D" bla1u.k ir J>OWodu w:vJa:zdu
11>rzeda.m.
Oferty
42713
Biuro OsrłoeeA.
Piotrkowirka 118.

c•

złoteJ

42753-g
MIKROKOMPUTER
„Commodore
16„
sprzedam. Tel. 15-28-M.

miniaturo·

jamn!łti. Tel. 84-1'7-00.
4271)1-ł!

TV
uchodn.!OD.!„, )[~
dzlu~
mieckl Gr•~" nie pne'74-29...(i8,
426.'!11-J
atr0Jon1 radio~neto- TIUL - ęr1.edam. Tel.
fon ate
dwukaaetowy
74-32-l'f,
4270-f
„PhillPI" no\#e - s!)l7.e- KUCHNIĘ cuow, l'J.OWll
dam So tow.ski, 22 Lip.
- sprzedam. Bosa.kowsł3 - 5a.
Id, Nowotlr.i I m. 19.
42730-~
42717
AUTOMAT do lodów NRD
-g
- sprzeda m. Pabianice. KOMPUTER ,,Schneide-r"
CPC 4M z monitorem Ka le"-1 a 19 m. 2.
aprzedam. Tel. 51-14-815.

MAGNETOFON kasetowy
•. Hitachi" DE -7, wzmacniacz „Technics" SU-Z35
- sprzedam 74-20-77,
14616-g
VIDF.O - mprzedam. Tel.
52-50-54.
1'4564-g
BULL TERRIERY,
szczenięta po championie !
Tel.

4261M-ł!

3.
SZNAUCERY

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci
zostaną zawiadomieni indywidualrila.
5401-k

M -1

STYLOWY ,Vabank II"
pot.
od lat 1S 11od11. \UO; „Prz~a
c1enle" pol od lat li
god.2.
lT .30, tł .30

42618-g

BOKSERY szczenięta
rodowodowe sprzedam.
Smetany 16f22, bl. 9

z dopiskiem na kopercie 11 Konkurs".

być

14571-g

OOBERMANY,
nudelld
arebrne, rodowodowe aprzedam. 33-04-33.

e

22.8~.

n.a

kurtkę, brąze>wy, kożucll

camski, rozmiar 48, używany
sprzedam.

, SPRZEDAM wiclę srt>brną,
magnetofon M80ll.

pomieS'Zczenia gos-

„Saturn - r anfl. od
lat 111 god.s li.SO, l'f.:SO, 19.SO

POKOJ -

11

STUDIO ,.superman IU" US.A
od lat l i Cods• lUO, li
Ll. j.w.

42366-g

kara.kulawy

BLA.1.1:

e

że

'

przebiegu pracy zawodowej,
kwestionariusz os bowy z fotografią,
odpis d'fp\omu ukończenia stud\ów wyistych,
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane pnez
społeczną słuibę zdrowia, stwierdzające brak
prxeciwwskazań do tajmowania stanowisko
kierowniczego,
opinia z dotychczasowych miejsc pracy za os·
tatnie 5 lat,
oświadczenie kandydata o niekaralności.
Zakład zapewnia mieszkanie funkcyjne w ciągu
6 miesięcy od daty podjęcia pracy. Termin skła
dania ofert upływa po 14 dniach od daty ·ul<azanla się ogłoszenia w prasie.
Oferty należy kierować do Komisji ·Konkursowe)
pod adresem:

podarcze dobre na rzemiosło ~ Chojny, sprzedam. W rozliczeniu mo-

lUO

'\•t

atrakcyjsprzedam.

150 l 1pnedam. 12-18-01.
4Z536-g
COMMODORE 1i16 - okazy ]nie sprzedam. Jurczyński egq 20/3 bi. 231.

zgłoszenie do konkursu,
życiorys z uwzględnieniem dotychczasowegr

PAWILON 80 tn, woda,
lllZ, c .o., piwnica, firmie
polon ijne j
a;>rzeda m.
. TeJ. 84-74-41.
42760-g
DOSI murow any (!OO m},
wygody, siła, cgród, ga

l'f,

od

BETONIARKĘ

OGŁAStA KONKURS
na stanowisko:
DYREKTO A NACZELNEGO.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni
spełniać następujące warunki:
wykształcenie wyisze,
• stai pracy na stanowiskach kierowniczych
minimum 5 lat,
O preferowany wiek do 50 lat.

raż.

155no -

~

b.o. &ods. 11: „Gllnlara

-

WISLA - ,.Zelig" USA od
lat
lS godz. 10, 12.15 lł.30 17. lł.!IO;
1.1. „Zelil!" USA od lat

RADA PRACOWNICZA
ZAKtADOW PRZEMYSŁU WElNIANEGO
„ZtOCIENl,EC"
w ZtOCIEfłCU, woj •. KOSZALlfłSKIE

e

11.

„Greml!nsy rozraoiaja" tTSA od lat 12 godz. 10,
12.15, lł.30, 17, 19 SO
1.1. „Gremtlrucy rozrabiają"
USA od lat 12 godz . !ł.3<1, 17,
19.!IO

WOLNOSC

ną

e

lł.30,

1.1. „och Karol!" poi. od
lat tS; „Spotkanie nadziel"
godz. lł.30, 17. 19.30

SUKNIĘ ślubną

WYMAGA E DOKUMENTYt

w~.

Beverly HIU." USA
Cod-z .

n!Mnynno

ZAClłl';TA -

1.1. j.w.

Dąbrowskiego

Cluru~1a

18.15
1.1. J.w.

19.30

Sylwestrowy mara-

do

„01d Surehand"
RFN-jug. b.o. godz. 18.15; „Przemytnicy" pol. od lat 18 godz.

pol. od lat
d7.!el" godz.

IW ANO WO -

MUZEA

l.f.

10-11

ton filmowy - „Mlła.łć Swanna" fr .RFN od l•t 18; ••Miłość,

«ods. , tt „!t nny

-

dwór"
1.1. j.w.
Pozostałe

flc:HI do !!od.I. lł.MI)
PALMIARNIA oynna W

a-11.u

BAI.TYK - „Indiana .Toner'
USA od 1at 15 god% 10, 12.15,

TEATRY

królewna"

1oc111.

JUNA

a etąt~ probl emow4
w 1odz. lJ...-!Z

MUZYCZNY

..,,_. •

płynie

15

Micktew1cZ1

lm.

POLUIB -

W

TELEFON ZA UF ANIA

WJELB:l

zoo

lat

1 MAJA -

1.l. „ln.dlana Jones"' US>.
od lat 11 CO<UI. lł.30, lT, lUO

• • •

„Diabel-

li godz. 18
t.1. j.w

PADlAlflC
('pl. Obr,
Stalingradu 1) gods. 10-11
nieczynne

14 30, 17
USA od

Afryki" NRD b.<>. godz. 18.1!1;
„Jeszcze tylko ras" ju1. od lat

1'UA8TA ZGIERZA (D4br0Wlllrle&o Il) Cod'I. 10-.11
1.1. - nieczyrote

1.1. -

„Bałwanek

MUZA -

niecz)'lln•

Ili

Pogotewl• diwlgowe

UFANIA ·
gods. u-11.

(Plotno"Wa:a

182) lod'I. 10-11
1.1. nieczymte

l.l. -

APTEKI

godz.

GWARDIA

USA od lat 12 godz. 12,
1.1. - „Powrót Jedl"
lat lS godz lł .30, 17;
ski e szczęśc!e" pol od
godz. 19.30

1.1. al.eezynne

Wl.OJUZNNICTWA

chiń1'klch

filmów

„Dlabellkle szczęście"
pot. od lat 15
godz. 10. 19.30; ,Powrót Jedl" -

BISTORU MIASTA LODZI (O&rodowa li) codE. \11-11

12..Jł-H

Pohl4nte

gląd

18.11
MŁODA

11-UASTA

U·H·

.

UL

l._lł

1.1. llieezynne

8ZTUJU (Wl~ltowwld•Co li)
Coth. 11-lT

„„"
.•„

ceatraln„

BIOLOOll
BWOLVCYni'E.1
(park llenklewtcu) IOdJI.

WYDZIERZAWI'!;

sklep

matoryzacyjny w Ozor-

kowie, 1 Maja

1.
l44ł'f-1

MW

- --

ew

w

DZIENNIK. t.ODZKI nr 30! (llltl) f

Z Małgorzatą Nlemen

obyczajów
Z kroniki
Iii•
„
'°

•a Ili&_...,,

1tftM.
W llOi6ft llOI !'Nu pewia. JnY~Tł7
Uo»A g~ I ~U, WJ'•ło
llU kła.ka m.6w publte:mydl. Jedna 1 nieb opatnoaa
t.7ła tytułem „0 rodujaeh Ol)Oj6w ! l)!jdst.wie,
jakich unlkd !1&.leły". OIMł4Y UC'ZOll.t!CO m~ ni•
apotkał:r alio ~u.Jr 1 wldcLwym odtilol"em i _....
s1.unle111lem.. M~ea przegnano t · oł<ło n.adal 'bes
U.tan.ku. a okf'ft t.ri~ I bni.a·w•łu 11ZCze16Jn!e .,.
to oodle-wui.o.
Od tamt.j eJi.wllł minęło b!:l„ 961 ~.,.._
Czy al1t coł zm!enQoT

Zar6W1110 kalenduz kok!tin7, '9k I łwłeelrl ptt.e>.
widuj!\ eporo łw1,it Ale ta.Jr 11141 j&lr~ u nu przy.
jak I dzieł radoleł.
roanlee I jublleu•

jęło, k ur6wno łwlęta poiatne,
ł takł.e na'romt~jm:e obchody,

królową

'ba widoku MN _,.._
alie IDOM !>Hjjł
1n7"1„ha sadc>,_.... łll• o4 s.-k. W
mow1ł ·~ 1'0f1-d. k )Htffmy 1pedkob!eream! n•319PU7ctll trad1eJł llO'lftlell, Zu6WDo alac~eh,
ma1·n .acktch. Jaik I ohło!>llkich Cf':! mleaiteaM!ltich.

modelek

u_,_

M'.t to •• objawiał akłoaaołcilaml do toHt6w I nl•odnu'W'lania ~n'ku allroholow•IO. Wicl.ók pollk'-fo n:ladleica kontunowe10. UMMil!!enioneto n ie
t:rllro od mrmu, ale Jlll'zed• wszystldm od tonał
ltl. ma b:rł ~ najlepszym obrazkiem rod.ulowym odda~-cym łwil\tee:rmy nastrój. I ołynle rzeka fOJ'Dł:r, •Ru.ch:r. estste,. bimbru. n•ł-ek.
Upljam:r .i, na amutno I na rubasmie, u. bratał•tit I n.a uese;me10. na fllomta f pn.ałn.ego łłu9ka. Wn,..tko jed.no jak. 'byle al• n.a.p!6, 'bo łwl~ .

l'otoreporta:i Jerzego Barskiego

Przyrzeknij sobie
w 1986 roku
r

__

. · ~·
.. ·. .

•...

:

Ili_·-~

·- damq
być.••
- ~~-- ,..a Jak

prsMi•ł byłe

vMilna ae4ełb. A&e

..a

woM61lleJT
- Jl. .N. - Je-.m ~Di-- Gę laJ"łam w
ukole &l-edni•J ;aw4i9J.jjm7 ai4 a rocbieami ą.
.IO~Yła..__ mllMt Gratyu Ha„
Wa~>W7. Tl& I Wowo Bielicki. Jr.tór&y oraani&owali 11.r1.1>~ mło
d.yeh lud.:r.i. chc'4 icll prz;yaotował: do prezent.owillia mody. Spodobałam .siit. Tak Ili• u,cz;ęło.
- Ne i woiunęlo panl\T
- M. N. - Ta.le, a t.rwa \o ,tu.i od ll lał.
- Cay w i7ol11 oauje tł~ paol modelk11T W warsywoika. w kolejoe pe mięff'/ (;sy luozie pani11
'
posnaJ11T
- Jd.. Jf, - Robic wuyńko, t.1>7 ~ pCWUL1wa.lr.OllllpleiUów.
lL Sk4d ta ka.mu!ld. Chy-ba a
Way.cy je mamy ••. Jffli idę po uku.-py - -.,11.ł.a
dam •w•t.eł' i trampki, to n i• mołę po:nw:ać ait
jak modelka. Nie chc41 po.kaz:ywu lud.%iom patrs.
cie na IJlll.i•, ja.kl je.Item...
- Co m:r6li pani o aktualnie lalUMłW&noJ modsiet
Csy zdaniem pani nadaje aię ona ,do realiów na·
1zeJo iyaia'l Tramwaj, sistka, dwoJe dzleei i d•
'9go wielki płaalOll • kapeluaem? Ce ma z.ru'bió kobieta, która mim• wszy1tke eheo b7ł moll
11aT

li. M. - T• 11Wi•WDe llHl'Wcl• neu:r ~1mo.n Zl(Wtać pnytrzaśnięt.e drzWTiami &utobusu. Ale nwma aoble s tym poradzić. A wieJ<>Ma.rhvit
wa.ratw<>woł6., azerokollć jelit W'llp&·ni&ł.a
&i4 wręcz, te lada chwila Wl"ÓC!my do wcięć, talii.
-

wlściAt

obcisłości.

Cs:r teJ abo.ty trzeba 9ię rzee•rwlłcie dłure
te 11141 pokazuje .,, 1aehodniela filmaoh e niodelkaohT
- M. N. - U nu włUcl wie robien.le mody w
ni• jNt bualnea. Wsz.yacy pracujemy na. umowach-z.l~n!ach, 1 których odcl'I• aię nam 1ru·b9
poda.tiki, nie m&my żaooych świadczeń aoejalnych.
Preunt.O<wanle mody, io nie jtet za wód, 1 tei:o
1.
wytyć się nie da. To racuj hobby . W zw i ąZiku
tym. te.go właśc iwie sl41 nie uczy. Tn:eba mlet po
prostu dobry 1ust I aamokryt;rey-zm.. Tai to nazwałabym. Jri<eli dziewczyna wi•. e~ ma na sobie l jak to powial.na. noeić, to :ta.dna szkoła chodzenia nie }Mt chyba potrzebna.
- Patn\o na nane rodzime rewie 111047, •11idz•
le pani to nie jest potri.ebne. A ta czuoie pokazywania mody, ło chyba nie kwestia ruatn, lecs In·
teli1·encJ,t I pla\ltycsne,I wyobrdnl. .••
- M. N. - OczywUcie mcl::na :idjll~ mer;rnarkę,
tali: t~by widz myślał: a.eh j"1d to łwietny dueh,
-

11t1176, -all. jak

. .l

,pl~u dz!ewczysu.
pre.zentowa:ri.iu mody pr:z:.c4d cbo-

albo ak, t.e pąmyśll ...:. oo u
A .n.i• o

~ w

ui.

- lloim sila11lem Jednak ar.kola dla modelek j~ł
potrzebna. Jak cllu10 pani 11141 „doclerała '"l ••
- łL N. - lilch. ja od razu wilkoczył.m.... O<:zy.
wiKi• i:arwję Rutyna w ll:ażdym u.wodx.!• j ut
potnebna, alo 'rzeba umieć .uchować pewnlł goranicę, starać aię być naturalnym.
- Co lubi P•ni robió prócs poka:i7wanla mody?
- Ili. -H. ~ Jeti.i mam dużo zajęć i pokazów
t.o
a 0&tat.nio propozycji }e&t coru. wję-cll'j
domem, u dz.iewczynk.ami (8 i li lat),
tęsknili u
i;,a •pr.11\tl..ndelll, lotówaniem. A kiedy jui j~tem
w doniu dłu,&o., to ch<:iałoby się troch«: od \~go
na wybiegu oczywi.6oderwać, żeby b)"Ć da·~ cio. Kiedy ...mam trochę cza$U maluję obrazki. czytam. robię na drut.ach albo ze !.zmate.k dywany,
Al• o.t&.tnio tero eza.su coraz :mniej„„ a propozy•
•
cji- pruy wi~tj .
- Jak 1pęu:111 pani wakaejeT
- M. N. - O, już dawno me miałam prawd%łwego wypoczylllku. W tym roku byłam z dziećmi
tydzień u rodtin:r w małym, cichym m iasteezku.
Z natury je•m domatork-. ue~tą w domu zaw•
sz• jest tyle roboty ...
- W pewnym momencie mija ten najlepszy O•
w
kre1 w tyciu modelki. Trzeba · umle6 odejść
chwale, czyli doió wcześnie - to po pierwsze, A
po drugie eo robi eka-modelka na wczdnle;!s:ieJ
emeryturze? Jaki ma pani program dla alebie?
- M. N. - Malować. Podobno rob ię to nil! na.J...
1<>rzeJ. Oglądało moje pracG parę osób, k tór e si~
na. tym maj". W lutym moto będę miała mal.\
wy st-a wę
- Jak pansłwo oboje godzicie swe tycie prywał
ae 1 artyslycmymi zawodami?
- M. N. - Tu niuazę bardzo du.fu dobre(l> po.o
wiedzie~ o mojej mamie, która jest pełna pc5w i~
cenia <My nu nie ma, dba o dziewczynk!, o dom,
·po<isyca to ciepło rodzf;nne-go ogniska.
- Czy nazwisko męta ułatwia pani ł!ZY pneukadza w karierze zawodowej?
działa
. - M. N. - Widzę, te na wielu ludzi
naz.wisko t trochę mnie tD martwi. Cho6 welśc .\a
w zaw6d ml to nie ułatwiło bo pobrali&my s le lO lat temu - ki edy 1tii byłam modelk~.
- 9.zy lktlenkacle pa6stwo daleJ w tvm domn,
I t1łtien którero la.W!JJ,f! słychać było ' IJ\Uzykę pa11I
męta, 1>łyn11ic11 ua plac TeałralnyT
- M. N. - Mieazka.m y od kilku lat .na żol!
l>Onu. A okna ~ i:amikn iete, bo to pri:e1"%.kadzało co nJ4!'kt6rym. Ale czasem 'Zdarza 1lę . u pro.wad.%11e dziec! do «tkoły $potykam .114s! ad.k~ k ;6ra
mówi: Ja:ln 1>łi:"kna była ta kompot:yc)a C:r.~słs wa.
kt6r• WC20r•J nu.o słyazałam, Zbu<iziła mn:e ; al.,.
wcale tefo nie tałul~ I ~drę. u OM to mówi ni.
z ~rzek~s.em. ale ~td~m\e
- Sypie -pani pom:nłaml 11.a pokazarh elurh4w,
Jalr • rękawa. Tr.o „trick„ podczas kl"ęceo l a film•
w „Palmiarni" 1 llićml w pani włosach, r ko•
uewkl!,, po utyelu lrtónj jak r;nyby po de..<1te2•
wyrastaJ11i s ńe111J 11ięknl chłopoy w łwietnej kon•
króto1n
był 1nakomlły. Skł\l'ł pani fekcjf mod•tek - Io bierze? - Z tyeła, 1 clo'WJ', bt.r•
tek. Do Inne tero nie potrafllłf„.
- M. N. - K!edyi rormawiałam 1 fott>girat~m
atario;J daty , Powiedział mJ, te wlel~ modete~ jó>llt
zt?atn:onyeh w siebie, Za]:)Omin.ają, że 1>0w'.mt•• ja'!t
na.il4'>piej sprteda6 t<i. oo ntaJ11 na sobie Mote l~
śE dłutej ))OlJl'8CUjll 1 :rastanowi.11 s'. ~ nad swoj11 rl'111 whwcns to r r mmmie1a .
-

C7:y tł! pomysł:v podoba"- się k'1\e11:11i:n I f'l„

fom~

- M. !f. - Lubie teb~ s 'e co.ś dział-o /\14!' nwS!<! pytam 1J1f!'!6w CZV tak można. ,Tf!§l1 life zgad:n1 łą - nr6bu je-mv robić .. show". Ale t n:eb'!l
mjef;!.ć, te.by ia hiirdio sił! nle rozdoka:i:y wa~ . p<>-

n•-

ni~wał, to nie cyrk.
Ch'1-tV~~ um iar.. .

an! kil.ba.ret, Trzeba

um ieć

u--

C11 ma pani nal11 llłlłn\ oluch6111"f
M. N. - Nie. wolę r:z;eczy, które t-roch1 li'ł
~dleżały Lubi~ pokazywać modę. al• ni• stroi~
aię, Po:r.a "Pi•Cll w ogóle •ię nie malu.j._. To j~
chyba kwestia pe>trzeby wtopienia si ę ''"" tłum, !»trzeba tnt y m ności I tero tebyśmv i my na innych IT<>ehlt pepet.r-::yli, a a.i• tyl1!:o h l:ly paotnoo.o
·-

na nas._

ftod1a włsb.r
AGNIESZKA OS TA POWICZ
w

Krzyi8wka zhasłem PZU
POZIOMOt 1. Mote by~ eebla. ale takł.e 1uow a 4 Zmyślona
W'i.U. 9. W nim \.woje pieniądze 10. Uzdrowisko ,v Dolinie P<>pradu, 11. BYk czczoo::r w atarożvtnvm EJlipcie 12 O eół ~wiezień
cl.4,lesnydi. 14. Ozdobny trawnik. 15. Krótki utwór 1eenic:inv
o dowcipnym dialoru. 20. Zna1du1e zastosowanie w łodziach t>OOwodnych. 22. Ponite1 mfldlkiego n-osa. 24, Pom!edzy kolanem. a .WP4. 25. Dorota w l)l'Zedsikolu. 28. Substancja w1rbuehowa. które1
oodstawowvm składnik!iem test 1aletra amonowa. 2'1. Oma.9ta.
PIONOWO: l . Najniłazv stol>ieil podofi~ki w wojskach lądo wych. 2. W medycvnde ma zastosowanie 1akio siilnv łrodek vn:eciwbólo-wy 3 Skałi8 oodwodna letaca na małei «łebolrości. 5.
Przyrząd ootyc:zny do obserwacH 8. Atl"akC?Ja Za1k.opanego. T. Ml.
ta M>ń. 8. 01?61 1ednostek ołYWalacvch 13. Podwalina. fundame'rl t
18 DrobLna 1'1. A~yj·na cywilna a także 1 oitranic.zona ?doowi erozwlekła mowa
dzi atnośclit. 111. num. ZIU'aja. 19 Górnolotna.
21 Dawne narzedzie do apulchnlania ziemi. n . Twarde wkrvcie

ulicv.

·

Po rOJIWia:z:anlu k.T'z.ytówk! naleb odCZYtad zanyfrowa-ne hasło :
A-1. G-3 I-12, K--7. D-T.
B-1. A-(1. I-1!1, . D-S. I-12
1-10 B-.-1. K-'l. B-S. C-S.
F-3. IC-7. D-T. t-S. D-13.
C-11. J-T. K-T. G-8. A--4.
F-T. c-a, tt-o. c~ .
G-ł
A-5 L-13. K-8. F-3. M-ł.
C-3. B-11. I--4,' C-S, J-7.
a I atyczn.t,a 19811 roku nadeWłr6d C zvtelnlków lrt6rn d;>
Ua orawidlo1.v e h .~sto krzvżówl ·---... 1emy naitrodv wlllrl<itcl 211
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