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Brytyjska dJllegacja

ProletarIusze wBZ1I8tld~h ~raj6w !qczcl_ Blę I -

CENA 20 Gil,

parlamentarna
przybyła

w.

"..

do Moskwy

MOSKWA PAP, so wrzeŚ,nla przybyła do Mo~kwy brytyjska delegacja parlllmentar_
M,
w skład ktÓl'eJ wchodzą
p!7.e-dstawldele Izby Lordów
! Izby Gmin. Na czeJe dele.gacji stal lord Colertlme.

pracujących. Dziś

KIELCE, SOBOTA. NIEDZIELA 2 • li PAZDZI'ERNIKA 1954 R.

Chiny w dniu wielkiego święta
W obecności kierowników partii i
oraz licznych
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rządu chińskiego
z zagranicy

uroczysta akademia w Pekinie z okazji S-lecia Chin Ludowych
Następnie seroeczne pozdroeh!ńskl odniesie w przyszłoki
wienia od narodu pOlskJego dla jeszcze większe zwycięstwo,
wielkiego
narodu chińskiego czym zamknął uroczystą akade.przekazał przewodniczący dele- mię·
gacj1 polskiej Bolesław Bierut,
Delegaci. go~c!e I wszyscy
gorąco witany przez' uC2estnik6w obecni powstają. urządzając spOn
akademiI. (Tekst pozdrowie6 za- tan!czną,
długo nle milknącą,
mieszczamy poniiej).
owację na czetć wielkich OSiąg
Przemówienia powitalne wy- nięć ChlńskieJ Republiki Ludo-

po

głoolll

1954.

o godzinie 19.15 cta.!lU peklń Po przem6menlu Czau Engklego, witanJ gOTqCą l długo l~ przemówienie wyglosU I setrwałą owacją, miejsca, w pre- kretarz KC KPZR tow. Cbrulłi~
z-yd!um zajęli: przewodniczący cZQw.
Chlń~k!ej
Republik! Ludowej·
Mao 1'se-tung, -zasfępcO: prżewód
nicz!\cego Chińskiej Republiki
Ludowej Czu Teh, przewodniczą
cy Stałego Komitetu Ogólnochiń
sklego Zgromadzenla PrzedstaPEKIN PAP. - Na uroczywiciell Ludowych Llu Sz;w-tsi. steJ akademii poświęconej pląpremi('r Rady PaństwO\vej ewu tej rocznicy powstania
Ch!ńEn-lal oral. inni przywe>dcy na- skiej Republiki Ludowej. przerodu chińskil,·go.
wodnicząI..Y delegacji Polskiej
Równocześnie zajmują- mleJ~ Rzeczypospolitej Ludowej
sca w prezydium akaderpii go- I Sekretarz KC PZPR Bole-I
rąco witani przez zebranych, slaw Blewt wygłosi! następuczłonkowie radzieckiej delegacji jące przemówienie powitalne:
Drogi Towarzyszu
17.l\dowej: N. S. Chruszczow, N.
A. Bulganln, A. I. Mikoja-n, N. niczący! Drodzy

także pr-rewodn.iczący In-

wej w okresie minionych pięciu
lat, na czeŚĆ Komunistycznej
Partii Chin, na cześć kierowniza serdeczne Iłowa powitalne I ków państwa chińSkiego i wowyra:clł
przekonanie, że naród dza ludu - Mao Tse-tunga.

delegacji za~ranlcZ1lych.
Przewodniczący akadem'l LIu
Szao-tsI podZiękował móweom
nyeh

Ze szczeg6lną rado§clą, wita
naród polski przyjęcie przez 0gólnochińskie
Zgromadzenie
Przedstawicieli Ludowy(.h Kon
stytucjl Chińskiej
Republiki
Ludowej, utrwalającej wiekopo.mtIEj narodowe i .spol.eczn~
zwycięstwa narodu ChIńskIego I
wytyczającej mu drogę dal$zego rozwoju ku szc:zęsliwej przy
sz]ośel. •

przez Wa.!l lmpe:riaJiz:rno..
wi, .służył zarazem sprawie wyzwolenia ludu polskiego z jarzma obszarniczo - kapitalistyczncJ niewoli.

s.o~i:śs;~~ęC~ł~!~o~\j~taOl~~~~
mią silę przedstawIa dla sprawy

pokpju i wolności w Azji i na
caJym św'jecie BOO-miliilllowy
naród chiński pod kierownle.
twem
. klasy robotniczej,

przewodniczący ~iwa~im>E·en~iu;ę;~~~~~h~W~~~~~f~:~~;1En~~

deJega'Cjl
Polsklej Rzet:zypospoli
M.
Szwernlk,
tej Ludowej Bol~law BIerut,

w

oraz przewodnlcz.\cy delegacji
I. krajów demokracji ludowej,

e&łego 8poleezeńsłwa

MUF

ludzł pracy. ldet'OwllQemu przez nuq pa.rtłę
z:ntlenUo afę na.su żyde. -Jak ogromne' ,łoją
przed naml perspektywy rozwoju.
Bo - przypomnijmy '- czym była KIelec-czyma w okresie rząd6w kapttalIJtów I obszar..
nIków. Symbolem tej ziemi byl- bandO&. cztGowiek wygnany oz; rodzinnego łOIpodarałwa, W7'"
gnany głodem ł nędzą. Idący w świat lZUka6
chleba. Ja~ odległe wydaJtł się nam te ~r.
czasy Kiele«ZyZll:f z tysiąeami Judli bez pr;a.-

ey. z 260 tys. anaIfabef6w.
po dziesięciu J~tac:b tvładą, ludowej,
robotniczo ~ cblopsk1eh. sza p&JÓrk6w
podradomskiej Wierzblcy strzela", w górę komJny cemcntow~ mkną, po szosaeb ataraehowicWe .,stary", dyml'ł pIece Ostrowca. lśni
w.stęga nowych szyn biegnących s KieJe do
Baska, rośną, w klamrach t'U5Zł.owa.6 nowe bu.dowIe. Cieszą oczy nowe bloki w osiedlach 1'0'botnlczycb Ostrowca, Kielc, Skariyska l Sta.rachowic. Coraz. -wi~J chłopów oblera ledJ'Die
słuszną drogę do, dobrobytu I nczę6e1a- - drogę spółdzielczoś.cl produkcyjnej. Dsiś w Kielecczyźnie nie ma analfabetów. WłąlJtkJe dzie-cl chodzą do ,.-zkoły. Minęł,. l nie wrócą- czasy
bandosów.
Co jest fródłem tych zwyclęstw?
Zródlem jest to, te wladza. w Polsee _Luc1oweJ' naleiy do mas pracująĆf,eh. ki6t7m przewodzi nasza partia., kiel'1ljąca się w liWoJeJ
działalności
teoriĄ
mar-ksf2mu.. 1eDlnłzntu,
Dziś,
rząd6w

OŚWietlająca. jak

Przemówienie· towarzysza B.ieruta

'0

a-

gości

PEKIN PAP. 30 września w Pekinie Odbyła IJlę uroczysta
a~ademla pOŚWięcona piątej rocznicy pOWitania ChińskIej Rep'Jbllkl Ludowej. W 011 zgromacklU IIlę liczni przedstawiciele
811Ołeczeostwa st9Ucy Chin, członkowie
KC KomuniPJtycZDt'J
PartU Chin, deputowani do Ogólnochló,kJego ZJłTomadzenła.
Przedsfawldell Ludowych, bohaterowie -praey, przedstawiciele
'wlaia kultury, na.jwybUnleJsl 'lprezentancl narodu chińskie-
go. Na urocz)'ścle udekorowanej m;:enle, na błękitnym tle umlea.
ClOno godło CblńskleJ RepubIl ki Ludowej I pamiętne daty I
1949 -

UWllia

skłerowana jest na. ulę ołmuł
pracujące naeze(o, woJea
w6dzłwa wJedzą przeclet,
do4wla.c1cza...łlll tego
cod'tlennłe. Jak dzięki ąsrom.nem.u WJ"IOkowl

Kielecczymy

Konferencji.

ROK VI. Nr 235 (l655)

bę-

"'ero

sU w Kle1caeh. Da IV WoJew6d.UJej
KonferemJI Partyjnej ubraU Ilę 11łJ1ep
.ł. naJba.rdzlej boJowi lucbd.e n.uzeJ pattu, aby ocenić -ptaeę kieleckiej orcMlza.cJI partYlneJ. WJ'praoowa6 wnloskt, które It.an.ą ·at,
podaławl\ klerowania ealokntałłem tycia par-.
łyJnego, mobUlzowan1A na,iHerszycb nesz 1»''''
euJwch na.szero województwa do reał!zaeJl
haael 1 wlkata,6 partiL
Konferencja WoJewódzka jest ~
w&lł WJ'da.rzettłem za.rówDO dla na.ueJ orr8ł1ł~
zaeSi Partyjnej. Jak I cUa bnparirJnYeh 'mIlA

D

ref1ektM'

drogę

na

p-nyszło4ć.

do SZCzękia i dobrobytu ettowieka. ZródJ:em
Jest stale rosnąca jedność moralno • polityczna mas pracujących, której podstawą jesł lIQoo
jusz robotniczo ~ chłopski.
ZrQdtem jest
to, te w swojej pracy I walce korzystamy
z przykładu , wszecltstronnej pomocy ud'liela~
nej naszej partii ł JlaSz.emu narodowi ptte7;
Komunistyczną Partię
ZWfą2Jro Radzleckiego
I narody Kraju Rad..

Naszą o~ budujemy
głębokiej pn;yjażnJ i współpracy

w atmosferze
krajami demokracji ludowej. Chinami Ludowymi i NRD.

:II;

Chin - naród
ze...
sławnej
Komun.is~
jak nigdy

l udOlo\lego
towa-

.

w wolew611ztwle kłelecltłm
18 nowych spół~zielń produkcyjnych
powstało· we wrześniu

.

Miesiące, które upłynęły od nych stanowiących część 53 spól
chwili zamknięcia obrad II Zjaz dzieln!, jakle ostatnio zorgan!zodu PartII obfitUją w coraz tr'J wano w naszym wojew6C.ztwle,

nowe meldunki świadczące v
stałym postępie we wszystklCl'1
dziedzinach naszego życia.
Dowodem tego na terenie wsi
j~t. między innymi pomYŚlny
pl"Zebleg tegorocznej akCji skupu zboża. Akcja ta, łączona z
walką o rozwój spółdzlelczo~ci
produkCYjnej, dzIęki przepojenlU jej treścią polityczną dopro
wadziła do zbudowania nowych
I:;'JS!')odarstw zespOłowych. We
wrześniu w wyniku wzmożonej
pracy naszych organizaCji pow~
Italo 18 SPÓłdZielń produkcyj-

Na drorę kOlektywnej gospodę;r
ki wkroczyli chłopi ze wsi p(clawlce I Rytwiany w pow. san~
domierskim, :z Sadkowa . <pow.
Opatów), Drońska I SWlOlOwa
(ppw. Radom), z Kroczowa Wlęk
szego (pow. Starachowice), ze
Stanowisk 1 Rokltna
(pow.
Wl05zcZowa), a także z Zychorzy
na I Błogich (pow. Opoczno), z
Sokola Dolnego (pow. JędrzeKielce)
jÓW), z M6jcZ)' (pow.
,
oraz z. KolInowy (pow,
kI),

Doniosła propozycja radziecka

do

zwycięstwa

długoletnIej

walce

wnętrmej

l"ea.kcjl, w
przeciWko japońskiemu
dowl, przeciw zdrajcom czangkalszekows-kim
I amerykań
skim Imperialistom. krze-Pła l
wykuwala
się jeóność
ludu
c.hlńskJego, któremu prZewodziła Wasza wielka partia twórczo
stosujĄc nl~mlertelne
nauki
marksizmu· leninizmu w konkretnych warunkach chińskich.

W okresie międzYWOjennym,
kiedy robotnicy I chłop! w PoI~
sce walczyli z reaktją j faszyz.mem, śledzili ont"'Z"-gorącą
paUĄ I solidarnościĄ walk~ wy.
zwoleńczą w dalekich Chinach.
CIeszyliśmy się Waszymi rwyc1ęstwamJ, smuciliśmy
WaszY-

mi porażkami.

Na

naszych

macltesła<.jaeh
robotl'lJezych
padał okrzyk:
"Ręce 1~{~:fSJ~~f~~

często

precz od Chin'''. Katt.dy dOI D-

w DNZ

Projekt reżolucji ZSRR
w sprawie zawarcia mjędzynarodowei konwencji
O redukcji zbrojeń i zakazie broni masowej zagłady
NOWY JORK (ll'Ap), Na. plenarJl)'Dl posiedzeniu Ztrromadzenła Ogólnego NZ net 4e1egaeJl raddeckleJ wleemłllillter

WY5Zy6akl .zlot,>l następująe)' projekt rezolucji, ZSRR ,m8 pta-wje zawarcia. mlędzynar9doweJ konwenoJl o redukcJl&ti'rojel\
oraz o r.akazłe~ broni atomowej, wodorowej I Innych rodz&..

Jów bron! mn.s6weJ

zagłady.

,"'' ' '"",Mu przeWidzianYM
konwencję posunlę6,

Nleoh tyje WleIkJ _

"'"

NI,ch tyje

mltdZY

wl...,....· =latń

narodem chló.sk1m

pols~1
Po zakończeniu ~l~
mIenionych w punłtcłę
NIech tyje ock6j
przewIduje s:ię jed~e
roda.ri\il
konanie
następUjących pasu·

2

e!U1I-

między

ł

IIl-
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publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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Am&m7 _ _ _
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'I
praey.
<lo akb mI_ _ ~
_ _ O t,m

w na.sseJ

!fałdą

,_takle

.oUl~

_.poll_
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w nas:zypl rolnietwie. Czy nie' o
Itrormnśei naszej pra.ey śwładczy fakt. :te w
skąpu nie wvosła., a bywały ~
cyclł.

okresie

zmalała' - 'ilGść ebłłJPów pnca,Rcyeh:
do P&rl1i'l PQWaŹ.łlyJli bratdem
w naszej
były zard~ w reaJizaeJi
w,-tyemyeh n. Plenum. A przeciet wiele Jetł
u nas ziemi OPttSZCZOt1tj ł i!e upra~.
~ęeej nii w IDJłyCb wojewód~b __2U~
bane q łĄkł ł pastwiSka beż których' zagospołhtowania nlE!ll1O'tilwy Jest ptlwałtiy wzrasł
bazy paszowej. W realIzacjl udań. na wsI nie

li:!. te

wsłępujlłeyc:b

prac,.

zawsze

ttmleI.fś.tny

pokier0wa6 Prae1\ rad naro

dowyo..

Wiele "Jest Jeszeze braków w naszej
odclnlul propagandy i szkoJenIa

.;_:::--._:.Treś6
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Chińska Republika Ludowa 'weszła na areną dZiejową l calej Polski płyną s~rdeczneżY~,ze.nia

Jako wielkie mocarstwo jwiatowe dalszych historycznycłT zWYClęst~ narodu chmsklego,
.
. '.
• ~.
.••
.
Zagajenie uroltzystej akademIi w Warszawie
Iml ma Jużsily,ktora by.przeszkodzlla Je)rozkwltowal potędzl z okazji święta narodowego Chin Ludowych
• .•

~

Przemówienie łÓw. Czou En-lai'.'" na uroczystościach w Pekinie
okazji 5 rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej
NOWY~ Chłn

PE'KlN PAP. AgettcJa
podaje t<,kst prze'mówienia. pr~era Rady PadBtwoweJ Ozou En-Jala na uro·
esystym wiecu w doJu 30 września :I okazji pbą,łeJ rooznley proklamo\vanla. CbłńskJeJ .Republiki Ludowej.
Promler
CW;OIl En·la-i oświadcayl:

socjalil~

Droga budown!ctwa

mu - lo droga trudn}'ch iskom
plikowanych walk. Musimy .,..
przeć się na sile plynącej z soUdarności, aby rOlgromić- wrngól\' i pokonać tx·udnoscl. Partia
Drodzy krajom demokra(!j! ludowej o· nasza powinna być ściśle zwią·

Obchodzimy dziś pitttą rocz-.
,utworzenia Chiń.slciej -Republiki Ludowej" Niech mi wol
no będ!ie pr-zede M:tystkim ~kie
rować serdeczne
pozdrowienia
I wyrazy podziękowania do na~
szych drogich, ,goś<.I, którzy
,przybyli z daleka, by ~Iąć udział
w Gt>chodzie
naszego
~więta nar6dowego.
Po długotrwalej walce rewo-lucyjnej naród chiński obalil
definitywnie przed 5 laty"pano-wanle imperialistów obcych j
reakcji kuomintangowsklej oraz
nicę

Chińską

S,."",vni

różnych

Zeb"nł,

Towmy. ",mn)'m ,ilom imp,,cioU,m,, w

społecwych
mogą
W obecnych dniach wielkI napokojowo l że ród chlnski obchooli 5-Jede SI'/O
sporne zagadnieniA Jej Republ!ki Ludowej.
międzynarodowe mogą być rozwiązane w drodze pokojowych
Chlń5ka Republika I .. udowa
rokowań,
;est
wspaniałym ur~roho~'a-

uslrojach

N"·",, p"l,ki ."mgóln;,

go-

~~~i:~~~:~gO \\~Z~~'~jUP~~l~~~~~;~ ~1~~ ~h~~!~~~~n;:,;:~1~~1~c~5;:1ij~

Stc i Ob}'V.'atele!

go r;ldoRĆ w dnlach 5-10') r,wzniZ te'''O uznilnia f01.i Chin .~_,u: 1,'".1' Chinskiej HppubJiki Ludo.
dowvcb I~· przeobl'azenlu 111t':- In'J.
kie,,~ Iwntrnernu, uzna,nla roll
1 nasze his\orycUle __ --doswlad_
Chin Ludowych bratersko w~pól czeniA walk o wolność i nasze
pracujl\('yci1 ze Związkiem na· polwjowe budownictwo n!Jwego

współistnieć

wszystkie

o chArAktene naszej ('poki !aklów przez setki mllionow prostvch ludzi. płynie 1.
c:=lll'go
ś';:'iatn ku Chinom Ludow:,m w
dniach ich święta ta ogromna

Replxblika Ludowa
ludżml pracy, Powinnismy tei l mi świata; szczególne zna~zenlc zrodziła się w roku 1949 ze zwy
utrzymywać nadal sojusz ludu I P!"i~YI?isuje nasz kraj w.ysllkom
- l d'
o
pracującego. le ws:ystk!mi ~it; podeJmowan)'m w o?rome pako 1'ięskiej rewolucjI 'Uj" owe].

r

Związkiem Radzle<:klm i wsp61.
na solidarna walka o pokój _
oto niewyczerpane f.ródln prz\'_

~~~:a n~~~~c~O!~~~('~~I1Y~h- o~~

~~v~,.le·?'i~rą!'!:~~i:~fi f~J;;::I;!~Ólbl~:'l~~~~;~~~ ~~i~~~~~;i~~~,;:::f'\~fEl ~;::~~i:;~Jo,~T~?!~~~~~~~0 ~:'~'''ń~ymp''ll i ",j,o",,,,.'h :~~~, i ,,.,,,ń' d,l""h
C'hińskfl

Republiką Ludową. żemy zespolić się ze wsz)'stki~
ł
kI k')
N
mi prZYjaciółmi na całym, świeugotrwa e
o as I. k ~~z c;e, To własnie jest podstawowielki sojusznik - Zwi::p:e h a wą gwarancją, że możt-my zbu·
dziecki udzielil nam szlac et· dować społeczeństwo socjąli~
(Dl

Republikę

e:

~:r: k~;~~e~~~~:us~~~f!~

Dzieło

I

n_

a

propoznCJoa ZSRR

zagłady

niu ze

~~:::;.,:::,""

zbrojeń; wszy~tki-e

istnieją~ materiałY atomowe wyko-.
rzysluje się jedynie w ce!adpokOjowych.

~

i}raje o

zacieśniać sojusz ,między_o klasą I współpracr ze wsz~·stkiml mxłują sklego,
robotn,iezą a chlapami i Innymi I c-yml pokój państwami i naroda
Chińska

I

r

te

~::eg~i:~~~{~mzaP~~~fel~~~~~~ ~~~~'j~~,~~~ro~i~\:iri~~S~;i s~:~~ og~~~n~asz\~a~~W~~)'\~~I{~~f!~ ~~i~~!~a~tUI~~~~ c~:~= ~x~~~~~7'cn~~ ~~~~~'a~~nC\~d~j:lkr~,Jcl~~ ~r;I:~v:Zy~VS~~_~j~m P~~~1:1~~m~

pomoc, dzięki której kraj nasz
był \'l stanie w ciągu piędu lat
osiągnąć liczne sukceSy. (Huczne, długotrwale oklaski). Ra·
dzle<.ko ~ chiński układ o przy-

nej, bezinteresownej pomoc\', styczne \\' naszj"m. kraju. (Dlu·
lttóra była, doniosłym .czynni- gotrwale oklaski).
kiem 'ZwycIęstwa nasze] spra\I-l celu pomyślnego doprowaLudową
pod kiero~'llictwem wy. (Długotr.w?~e ok.laS~i). ~ie. dzen:a do końca budowy socjazlomna
~rz.\:!azn
Chl1"1
l
zw~~z~
I;zmu
w naszym kraju powin.
klasy robotnk~ej. Od tej chwili
naród chiń.'lki stal się gospo- ku Radzle:klego or.az kra]~~ niśmy koniecznie uczyć się wy.'
demokratJl
l.udoweJ.
Pojs:\:!.
trwale_
Towarzysz Mao Tscdarzem swej ojczyzny, Ujął swe
losr we własne ręce i wkroczyi C.~echosło\\'~cJi, Wę~:er, ,RW:-1U. tung mówil nam niejednokrotnll,
Bułgarll, Alba,nll, NIemle<:: nie, ie Ivszelkie samochwalstwo
na pełną chwały drogf!' wiooącą
kiej Rep~b:iki Demo.~atYczneJ'1 i.. zarozum. ials.two. u".'aiać nale·
do· -socjalizmu,
MongolskieJ Republiki Ludo- zv za. n<ls<:.ych powaznych wro.
Cała po.stępowa ludzkość po- wej, Koreańskiej Republiki Lu_ g6w, Powinmsmy być skromni,
witała z 'ogromną radością to dowo _ Demokratycznej i Wiet· uważni i sumienni. Aczkolwiek
epokow!'!' zwycięstwo 600-millo- namu rośnie i wzmaga się z w przeszłości oSiągnęliśmy po-nowego narodu chińskiego. Ale każdjm dniem dzięki r.ieustan.! wazne sukcesy, czeka nas jed~
obcy impe-riali§C~ 1 Chińscy re- nie rozwijającej .!'ię ws-półpraC'y '-nak w pnyszłości wielka praca,
akcjoniści twierdzili. że nasz u· i
pomocy wzajemnej. (Dlugo~ z kt.órą. zupełnie .nie. jesteśmy za
strój ludowy nie utrzyma się·
Im.perialiści USA
nie
tylkO tr~łeO:ł~~~~~!j ostatnio Kon- ~~;i~~mj~r~di~I~,;'~n.~~~br:~~~
prze-poWiaóali to, lecz również t't "' Chinski(" R ubli!;:i Lu OInJl,.m, . PU\\"I?nl;;r~y J('sz~ze
usiłowah
róźn~rtli/ §'posobaml ~ \ ..~~Jl z3.pi.~aliŚ~)' ~sj nięcia \\"ytrw,al~J stud.lOwac. przodUJą·
~ .e) 'h . . ł t ~g
., ce doswjadczenla ZWlązltu Ra·
zdławić mlodą C~ą RepubIl
kę LudOWą, ~kże l-vrdarze. mJ.nH~~"~h, p;~c:u ,3, o.az ~\~= dzieckiego i innych bratnich kra
jó,\', powinniśmy z jeszc7.:! więk~
nia "minionyćh 5 lat do\\'lodłr tY,{,7.y,.śm~. ,,}~r,nywan7 o
bankructy;a takich., przepo\\-'ie. m~ .zadama. _~omtytuc.J.~ C~,n- szą wytrwaln~cią lmntynuow~ć
dni (-:tlsilowań. Naród chiński skleJ Rep_ublil,j LU~OII l'] .Ja.no stud:a we wszystkich dziedzj~
nier-d;2ł się zastraszyć przez Jm- l dokładme :wBka~ule cel Ikon nach nauki i techniki:
perialistów. Kroczymy pewnie
budownictwa w naszym
naszą własną-drogą_ Umocni!iś·
~rea;·-~j~~;}~~a~~~~{:J.'~jcet na
my nasz panstwowy ustró~ dy· s!y~egovirllis~ym. kr~ju. ,StOI przed nam~ wleJ.kle zada~ szego budownictwa polega na
ktatury demokrnt.ji ludowej.
Dokonaliśmy
reform społecz me przek~zt~łcerua Chm w,pan podniesieniu stopy życiowej na·
nych na szeroką skalę. W ten stwo SOCJalistyczne, w ktorym szego narodu i na umocnieniu
sposób w krótkim okresie czasu nie będzie :wyzyskl:1 tzlowleka bezpieczeństwa naszego kraju.
że cal.a
uleczyliśmy rany zadane W'Dj- przez człOWieka am nędzy, Za· To właśnie sprawia,
i już w 1953 r, przystąpiliś danie to z całą pewnością wy~ działalność naszego kraju w
my do wykcman.la płerwsz~g9 konamy_ W tym celu powiĄni~- -dziedzinie stosunków międzyna-'rny -poae]m~ać j~zl:!: więk- roąowych podporządkowana jest
pięcioletniego planu budown1c~
twa gospodarczegO ora~: do sy~ ue wysilkL (Długotrwałe oklas jedynie celom pokoju, nie iad
nym innym celom, Niezłomnie
atematycznej realizaejl pr-zeobra
żeń socjalistycznych w naszym
----------------------kraju. Od chwili utworzenia
Chińskiej
Republiki Ludowej Doniosła
l:J
we ~'Szystkiph dzIedzinach ży·
"n'IZ"C,'I' N"rodo'w Z,"ednoczonych
cia społecznego naszego krajU
Org
w
\,II
\,II
zaszły wielklę- przemiany.:. _~ie
ustannie rozwijają się "wszyst(DokodezenJe ze str. 1)
Iprzech'lko agresji":·Zgroma<tLenie Ogólne pole-ca Komisji Roz·
kIe
gospodarki i kultuA. Państwa redukUją w ciągu broniejowej ONZ przestud~o-,
podnosi się po-6
miesięcy
(lub
roku)
swe
uzbro
wać i sprecyzować to zagadnie.
Nie ma już
sIły zbrojne i kredyty nie oraz przedstawić swe zalemogłaby jenie,
.
budżetach pań· lenia_
przeszl<od;'" ""k"ilowi i 'R;~
w_ojsko-Do rezolucji tej szef deleg a •
. uzgod cH radzieckiej załączył memo-"~"Si;:-·~~~~;;fu{~:l:~l"~~~::
randum do przewodniczącego
Zgromaaz.enia
Ogólnego van
;~ I w,~"",.,",,~ na 31
Kleffeosa, w którym wyjaśnia
r. oraz redukują
zgłoszoną rezolucję I prosI o upodstawie poziomu
mieszczenie poruszonej w niej
dokonanych na potrzeby Wo.jsko sprawy na porządku dziennym
we w ciągu roku, który :m1toń- IX sesji Zgromadzenia Ogó!ne-go, jako sprawy ważnej l naczyl się 31 grudnia 1953 r.;
B. Państwa realizują całkowl~ glej oraz o rozpowsze"hnienie
ty zakaz broni atomowej, wodo-- projektu rezolucji, jako o-ficja!rowej i Innych rodzajów brom ne:go dokumentu Zgromadzenia
produkcji tych todzn "',,
go nego.
masowej
przy zaprze·
...""""'...
wycofa· __
broni i łeh· calkowitym
utworzył

wierzymy,

wygłoszone przez tow. Cyrankiewicza

~~r::~j~~~;~::~f~~~:I~~j§~~i:1

ty~,~. »O'n,'''"' ię:.t.,Y'nl,.n,"j
.,

V"

II

z. propOZ}'tją zamemorandum francu~
sko • a:nglelJJldm t 11 C7.erwca
19&4 T., O ,;zakazie stosowania
bronf Jądrowej z wyJijtklem
.tóS...J'~4!1a jęJ W celach obrony
'fil

nOWa

Osiedle
Inżynier

W dniach

\V

pr~eszłoscl

0-

W dniach tych mylili i UCZU;:11ł
setek milionów ludz.i w Al.Ji i
na całym świecie z u7..nal,iem,
pod71wem i sympatJą kieruj'l
su: ku 600-milionowemu narodo·
wi chińskiemu, który sIal si~'
gospodar1.cm w swoim krajU i
na pobojowisku ciemnych ~iJ
imperializmu dokonrwuje dzLl
i1istorycznych przeobrażel'l, .który stal się potężnym czynni·
kiem wzmacoiającym obóz pOkoju i pootępu, - którego prly· zresz.tą głębokimI sprzeczno~Cla
Z calej Polski popłyr:ą w tych
jaiń i solidarność ze Związ.kif.>m mi, bud7.ą u bardzid realistycz- dniach
w stronę wielkiego narochińskiego gorące I fl'f"decz~
~~d;!:~~~a~Ji\\;~d~I~~jm~~~;~~;= ~~~z~rl~.!;C~'~~z~~;a~ą ~:t~l~r;;~~~ du
ne życzenia dalszych his\nrycz..
nia ~ily obozowi pokoju, po-.:wa- ne niepowodzenie. A dni, które nych
zwycięstw nR
wspólnej
la na Wl.rO~t oddziaływama obn- biegną są dniomi i latami niepo· drodze pokoju i socjalizmu.
zu pokOjU, na 7...::lłatwianie pro-- konlmego, bujneg0 odrodll'nia
blem6\'l międzynarodowych IV narod~ chillskil'go~ cora7. więkNiech żyje wielki naród chi-ń>l
ductfu utrwalania [lokoju na ca· szej slly
Chlńsk,lCJ RepublIkI
k: 1
lym świeeie', w duchu najgoręt- Ludowej, coraz wlęl>;szej S;JOIstO
<_~zycb ~yqęń s_ęt~l~ _milionów l~: ści, coraz _I~ nowyc:l sukcesu\'.' . N,iech żyje przy jam polsk01
aZi, pragnących
przesr.korlzlc obozu pokOJU,
!'.1Inska!

.'.

:mperlali~~l ~~

mer~-k:1O~Cr oraz Ich sługUSI nIe

byli jednak w f>tanie zahamJ-.
wać marszu naprzód podjętego
prze-z nal'ód chiński; i również
ich dalsze plany ska7--?nę_ są ą:t
nIeuchronne- fiasko - (hucZne

I'

I
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=:::-=....-------------------~
DeIegacla
. ra d'
. tę
P:w.
zlec ka z ozy a wIzy
o..j___===__-=-.,.=,--___

kla.~i).

. "'''"...

kie-rowanaeg~~;,unistyCZ
ą p

t

Ch

------

ł'

tO\l,arzv za
z
sympa.

~1:ao
C:;:S~:tUngl~ ~zle
!10Ś!'lą cieszyć SIE:: nadal

ł

tlą I poparciem całej postępo-\\eJ ludzkości PopIera nas nle.L
•
FI1fił:!~""'1111łmllIO"AI1\I,-.uJ'ł.
zmlerlOJe śWlatowyobózpokojul
low8rzy~zowł
IIJ/I.IIU'
.Jl.-::p'ł1"..--I. .... IIiUIl~'U' 'IV
demokraCJI, któremu przewodZi 1
ł
Związek Radziecki. (Oklaski).
PEKIN PAP Przewodnkzą- Wl KC KP Chm I przewodnlaą Ogó1n~hl:ńsklego
Zgrąrnadze.o
Sprawa nasza l pewnOŚcią ZB- ey Chińskiej R_epubliki Lpdo- cemu Stą\ęgDJ-ł},ęt:n.iteł\ł,Og(fu1.o- nia Pr~edstawltiell Lupowych
triumfuje (długotrwale' oklasRl). ww:,leś....
n'.'· b:".• '-.d~~::k.prz~~t.~ chińskiego. Zg':"omadzeni.a Przed Llu Suo
bil złoź:yl wizytę
~s~~~~ :;-:j~j~~~~iachi~~o:; c~ rządow~, która przybyla do BtawicieJl Ludowych, Liu Sm,o.. przeWodniczącemu
delegacji
pewno wrzwol! Taiwan i dopro- Pekinu w celu wzięcia udziału IIL
PRL, pierwszemu sekretarzCH
wi
KC PZPR, Bolesławowi
wadzi do konta dzieło całkowi· w obchodach 5 r~znlcy prokJatego zjednoczenia ojczyzny (huez mowania Chińskiej Republiki
WIZYTA LIU SZAO·TSI
Bierutowi,
ne oklaski).
Ludowej,
U BOLESLAWA
BIERUTA
Podczas wizyty obecny był
",Na"'I,.,ódul.,C..h"id""'an',., ~" .. pewn"al'-"t,y~ą,
Na przyjęciu d.elegaljl, na
PEKIN PAP. 29 września br, członek Biura Politycznego KC!
.....
,,""',.,..........
l kój ol
k
go uprzemys:łmvienia kraju I ~:~e K~ r~~uni~~~~:!r s~a~~ sekretarz KC KP Chin I prze." PZPR, wiceprezes Rady Mini..
przekształci go w wielką rCi>U~ til Związku Radzleeklego N_ S. wodniczący Stałego Komitetu l,strów Jakutl Bennan.
~~~l:"~!l~listycz.ną {dlugot..-wa- ChrtlAzczow, obe-cni byH
mię~
dzy innymi: CW Teb, Lin Sxao~
Wspólna walka narodu chiń~ W. ~ou En • lał, emn Jun,
skie-j:!o--i-narodów całego -świata Tong Pi-wu, Lin Po--ezu, Pen I .... AIYJB 1J6..,-t!IT'"> S IB_____ tJJ::._
lfI7A 1lI1!lł ____ ...... L ..... ~tINlJI
w
obronie pokotu uwieńcrona Teb .. buai.
lIl... !ILIlII1J!ł1l'll.,..-6/11 o::JJIID-JII&fJfI_.".- __ -L-IIIJIi'lflJlll"''IUIJ
będzie na pewno zwycięstwem
(huczne oklaski).
RUT Z •
Jak jut podawaliśmy we wcroxajszym numerze naszej
Niech żYJ.e Chińska R...... ubH~ BOLE8t.AW BIE
l.OLoYł..
gazety województwo kieleckie WYkonało roczny plan skupu
......
WJZi,TIjj TOW. LIlJ SZAO-THI
ka Ludowa! (Hu~z.ne oklask!).
PEKIN PAP. _
29 wn~eś.
zboża. na dzień 29 ClI). m. w 79,8 proc. (zbożem). Natomiast
Nleeh żyje jedność narodu nia br. przewodniczący de!egana dzień dzisiejszy - łącznI!:! z zamiennikami wojE'wódzchińskiego! (HUCUle okla<;ki).
eji polskiej na uroczy~tości pil\tej rocznicy powstania Chiń·
two nal'i1..e przekHK2.yło Ja proc. planu netto ob1wlązko.
Nieci} Ż)'je wielka jedność na- skiej Republiki Ludowej, I Sewych do-slaw zboż,a,
rodów całego świata! (Hu01Jfie o-- kreta,rz KC PZPR Bolesław
as L szyscy ws aj '
_ _ _ _ _ _ _ """"""'"
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li.
Clil)
lha

śmiałych

spojrzał
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i ambitnyel. IUuZI
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.8-lę

można dyrekcję.
narze-ka~

I

partyjriĄ '-iZwląz. kową zo.rganizo ko na strop. le i SChodaCh.! WYbU.
wano nal'atlę załogi j lnt,ynie-r duje się blok w stanie surowym
Sekulskl pamięta dobrze, gdy po w ciągu 1 mlE"Sląca _ to zao.,

;t~~sz~~~onajpierw
\~~::~~~;~aS~~
~~Z:d~loJ~7n
Ok~!o 14k-Ub<·>m~"bob..,";,
cf6za, a porobotniCY

sali

zaległa

zaczęły padać

róż

na
.n."".o.. llych
tern stron.
pytania z
Dyrcl:.tor
wo nawet odmówiIl. Twierdzili, Junezys wyraził zgodę. Nato· I - Czy tak budować je-s: leże se.ychacz pracuje na innym o- miast przedstawiciel Centralne· pic,P
siedlu. Dopiero gdy Seku1S-k1 po- go Zarzqdu DBOR~u x mieJsca
A dJa.czego, jeżell w ZWląlwiedział, te hamują
budowę, się sprzeciwU.
Inżynier, który ku RadLlec.klm budUj" w ten SPD
gdy przypomniał im poprzednie wtedy przYjechał, zacząl udo- sób już od dawna, my zaczyna~
przyrzeczenie przysiania - ustą wadniać, "że budownlotwo mie· my dopl€1"o t-&az?
pilL,
sllli:anlowe to nie przemysłowe,
- Jak przy tym nowym spo-Tak". Nie łatwo kierować tą że fabrYka to nie blok mieszkał· llobie, będą kształtowały się zabudową. Stale trzeba wykłócać ny. że tam można stosować mon robki?
się, pilnować i upominać. Nie- taż prefabrykatów, a tu nie" Itd,
Ił A czy frt:mt robót będzie
raił: inżynier wychodzil z zebra Ud" Ze w końcu, on, przedstawl- upewniony?
nia czy narady ochrypnięty.
clel Centralnego Zarządu DBOR
Pytania i pytania, LMwle Inpi~kę.
Nie ma to jak u 11M, w prze· nie_zsadza się. Nie pomogły' żnd Ż)'nler ł sekretarz. zaczynall z-aStuknęły dnwi. Ktoś wszedł myslówce westchnął Sekul· ne argumenfy. Nie chciano. przy pisywać jedno, a już padało dru
do !>4Sledniego pokoju; Po chwl- s.k!. Jeden wykOOlawca - jedno jąć·do wiadomości n?-wet tilktu, gle, Trzeba było 7.nÓW \"ryjaśn!nć
li znów zadudnIły kroki na k{)oo klet'vwrnctwo. A u nich - w Ze w ten sp0s6tt- JSrzeClt1; budUje na czym polega nowy sposób bu
rytarzu. Schodzili s,lę, Sekul&~ tym budownictwie mles7.kanio-. Bię ,domy w Z~łązku Radzlec- downJctwll, opoWiadać o diwi.
zebral kartki z obllcz.enlamJ. . f wyro? Każdy ma swoje kla-ow~ kim ł te jest to' metoda 5praw~ gach, prefabrykatach I doslaschował do szunady,
nJctwo: budowlani swoje, inllta- dzon~.
,~_
wach. Trzeba bYło zagwaranto- Inżynierze, czekamy, .. roz-. latony swoje, V$koócrenlowcy
zaczęły się, wfęe z:n6,w konie· wać front robót.
legło się wolanie przez drewnla- swoje itd. itd. I każdy ma jałtleś rene),e narady, burzliwe. dysku·
Narada ciągnęła się do późna.
nl\ licianę baraku,
_ swoje "ale.....
'Jesu:7.e
gdy wychodzlłi We
- Juź idę:.
:' Już od samtlgo pocz.tĄku tak
trzech: ini:ynle-r, sekretarz orgaZgarnął pUdetk? zapatek, pa~ 'Się zaczę10.
n!zacjl partyjnej I przeWodnicz"
pl erosy i wY6zedt,
Kiedy zlecono budowt: osiedla
cY Rady Zakładowej, zm~C1.eńi,
Odprawa tr-wała niedługo. Po A~11 nowohutnioklemu Zjedno-.
z zaczerwienionymi od dymu
pół godzinie wrócił z powrotem, czenlu BudownictWa Przemysto-papierosowego 'oczami, 7. ,wyStanął przed drzwiami bara.ku, wego I po-stanowlOl'lo, że zutoauJe mańsklch", Zaciągnął 'się glębo- schniętymi od dluglbgo gadaOln
W promieniach zaehodzącego się tutaj budownletwo u,t)rZe-- ko J;llił)lerOŚ'OWym dymęm.
gardłami _
1.atrZ-ymalt
Ich
słońca
rozciągala się budowa ()- myslowlone,'% prefa.bt'Y'katóW'- WIdok kilku ludzI schodzą, robotnicy, Musieli teraz robić
sledla A~U, Z budowy zjeMŻIlły konieczna była Pomoc projedc:tan cym z. pierwszego bloku przy~ cłoldadne 'rachunkI. Trzeba było
samochodY. w:moszl\c w górę tu ta ł zgoda zleceniodawcy, Z pro-- pomniał intynletowl Inny etap «bUczyć, te budowa takiego
many kur:zu, Nad czerwonymi lektantem ~.Ptawa poszła dość walki o Mledle A-U: Po wygl1t~ 5-kondygnacyjnego bloku kos:z:
ścIanami budvnków l'.astygły ra~ łatwo, choć nie bez oporów. nlu sprawy z Centralnym Zarlą tuje tyle a tyle tysięcy, że budomlona dźwigów. Obok baraku Wkl·ótce lnżynler Sek'llllJkl otr-zy dem, trzeba było twortyć tl;w, je się go 5 -- 6 miesięcy, zuźy~
wynurzały się z ziemi maI poprawione, Pl."1.Ystosowalle "brygady kompleJuowe". I znów wa różne materiały, więc koszt
amenty nowego bloku, przy do nOWYch wyMogów prOjekty, .r;ytuacja zacięła się kompliko. Jedn...-go kUbometra wYno~1 okok
stropem piwnicznym. Ju~ Ale
ze zleceniodawcą, 1: wać
lo 200 zl Jeżeli zali zasto5uJe
tra prz,yjdzł! tu .sp.Ycltace, ~.., DBOR·,m. bJ'~o Jut lOr1&.l. li1L. __ W POrOJWUteJll.lł 1; or.aw:1ucjll IJ, budownictwo J PłYt 1 10 tyl.

et'll\dU
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Nie na długo ostać się ml)~ą
Dwa miesiące temu s!xMczeń
wobec takiej postalt'~ n<lrl'dow st\vo WarsZa\\'jl w niezwrk!e
w5lyolkich kon,tynentow smlc!,l.- cC'l'dccznY sposób dawaJo wyraz
ne próbr obrawn~'ch ~a nl~od-: uczuciom narodu p:>bkie;;o do
wracalny bIeg historii najtęp· narndu chińskiegn pOGCZ3S poszych spośród impcr)&lJstów \1- bytu w Polsce premiera Chh'ldających przeko~~me,,;. ze w(' skki Hepubliki lo-udowej tQwa~
ma na świecIe
.rnllOnO\\degu r1..\.'57.a Czou En-laia,
narodu chińskiego, jegn o 1'0dzonego państwa i jego r7·ądu
W dn,iach obecnych 7;orące u.
Jest to tak, 'Jak gdyby kto~ l"OZ- czucia przyjażni narodu polbil ze zlości
swój zegart'k I skiego dla narodu chińskie-~
wmawial innym, ie w takim fU- go prze-kaz.uje w Pekinie poISKa
zie czas się l.atrzyma I dni mr delegacja
z
plel"\\'slYm .se'
plyną l histol"ia nie idl.le na- kretarze-m Komitetu Centralprzód, W tym wypadku nic jest
nego
Polskiej
Zjednocloto tylko ponure dziwactw,), :11('
Parlii Robotniczej" - tozwiązane jest z pewnymi ziHnia- nej
warzys7.e-m
Bolesławem
BiefU"!
rami, które
nnwet w (1)OJ,:('
it'nperialistycznym,
rniobrwm tern na czele

naród

gromne, mimo krótkiego :>kresu
pięciu lat, osiągnięcia w uchw:<l~
!onel przed
kilkom.1
dniami
Konstytucji Chińskiej Republikj
Ludowt'j.
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kraJo\\1 \\oJn,ą...

obecnych

chiński podsumowuje swoje
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przewidzianych
w
na
w zakrezegarek.St:kulskt
Dochodziła 16':"l-a.
sił zbroj- Zaraż będzie odprawa. Trzeba
bro- znów wyk}ucać się o ten spy~
~:~~;:~i;
chaci. Obieeiill-wczoraf co praw
da -dać, ale kto ich wie... Tu:,
na dZisiejszej odprawie trzeba
im przypomnieć, Spychaoz naj~
pói,niej jutro rano powinien być
na' naszym osiedlu, Fundamenty pod ten nowy blok już są gotowe. Teraz tylko wyrówllać
plac i wio.... "Niech sIę mury
pną do gÓry" - zaiiueił-.--znaną

.n

warł4

KI erUI'U!ł!R.:
1_

Uważamy, że zasady wzajemne·
go po~zanowar1ia całości te·
rytorialnej i suwerenności, wza
jemnpj nieagresji, wzajemnej ni:!
ingerencji w sprawy wewnętrzDe, korzyści wzajemnych i po.
kojowego współistnienia powin·
n)' s~ać się ~stawo.wymi z,1sa~
darni okreslaJącyrnl stMul}kl
międzynarodowe. "
.
Pragmemy w~~zyĆ yoko.Jowo ze ~'szysl1{!ml pan.~twaml
ś~vi~ta, Jeżel! ~ń~twa. te rów·
mez chcą pokolu I dązą do ~.
tr\\.'al:nia ,PQk?jU_ R~. ' .. o::,Z,YWI.
~ta, ze plagmemy "spolz}c pokopwo tnki:e ze Stanami Zje~
dn~onrmi. Jednaki.c Siły zbroj
lie USA. do dzi.ś ~nia okupują
na~z Ta1\\'an,. uSI.łuJąc Pl"ze.:zl.!:od7.1Ć na.~odow: chlńskti.emu. w"'?
zwolen.!U .T~lwan. ~ I UZYlvaJ,ą

Nie tak sz)"bko
zgodzili
na nie
przysłanie
maszyny.
Poozątk:o-hutnicką

l -

R

I

I

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Zaś

pracują

bo Ich będą w
ki
wykonanej
cenie i Według I
obUczYĆ nawet
dnia.
Tt'go dnia
na dyskusji,
nyCil, też o
mówiono jak
pleJtsowych. C,i;';'k~~;;i'
wyjaśniuli j kierowali
oni też dal!

n~~~~pn~;~~:::u,~.

Yl

~~'~~:~:i~~;~~~;~

KAZIMIERZ BRANDYS

Sprawa Józefa Skr9Ul1).ego
.'

Nlekt6f"ZY uważają publ!cz
ne wygłaszanie życlory~
sów za rzea wstydllwl\ czy
przetladnl\. Zdaje mi się, te
wielu ludzJ nawet zblltajl\cych
.Ię do partiI odczuwa niejaany
opór na mydl o dniu, w którym będą, musieli złożyć ustne
I publiczne sprawozdanie z
Własnego życia.
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WISŁAWA

W

chem człowieka w takiej sytuacji bywa nieraz lęk przed upa
korzeniem - czuje się ,,,clzo-ny; Przez kogo? - przez obcych. Któż mu zaręczy, te 'l\
lepal od niego? To je,zqe nie
w9zystko: każdy może wstać l
%Spytać: coś robil w roku 19301
albo jakeś myślał w r. 19431
Nie mazna wzruszyc ramionami I o<!Parowa~: a ty? Coł ty
wtedy porabiał l jąk ty mY~
d!ałe§? Trzeba aumiennie zdać
Iprawę z Własnych przeź.yć
l
samemu je ocenić bezstronną,
pełną miarą. Dopiero ZTM;umic~
nie Istoty partyjno~cI poz'vala
człowiekowi pojąt
sens tego
obyczajU, który wyrósł z zasa~
dy nadrzędności kolektywu wo
bec jednostkI. To nie są. ludzie
obcy I niepowalani, ażeby cię
sądzić. nie są od ciebie ani gor
.i, ani lepsI. Po prostu - tw~
rzą w tej chwili wyższy
It~
pień twojej wall I twojej świa
domości; a zatem sam siebie
poprzez nich /}Sl\dzasz I sam
sIebIe poznajesz.
... 0powleM o swoim żyelu
mówił Józef ,Skromny monoton
nie I -tęsknie,' a jednocześni a
w sposób pełen zastanowiema,
tak: jak nieraz. tolnlerze opowiadaJą sobie bajki przy ognlsku. Eył dzieckiem ziem! lu~
helskiej, urodził się w roku
1914 we wsi Narutnia pod Cheł
mem, gdZie ojciec jcgo, Stanisław. mial trzy morgi gruntu,
krowę
i
czterech synów, z
których on. Józef był najmlodszy. Pracowat zaczął wcześnie,
bo w Siódmym roku życia; w
ósmym stracH ojca I został
um z matką na komorniczym
chlebie, gdyż po Iprzedaży
gruntu najstarszy brat, Kazi-

SZYMBORSKA

Wstępującemu

do Partii

przedpołudnie

niedzielne
u okien.
Widzę: siedzisz przy stole,
chylisz czoło szerokie.
kaligrafując życie swe
dwudziestoletnie.
słońce brzęczy

Zaczynasz z dna pamięcI.
Głód na wsi i wojnę
umieszczasz pośród pierwszych
zachowanych wspomnień.
Ale obraz dbleki
trudno ująć w słowa.
Przypominając sobie
jakbyś w sen wędrował
na innej śniony ziemi
niźli ta - i w końcu jut
bezkształtny jak obłok
tlejący przy słońcu.
W
W

porę przyszła ci wolnoŚĆ.
porę re:wołue-ja-

.
uniosła cię jak syna
na silnych ramionach.
I %Ostala dla ciebie
droga otworzona
do napki, do pracy
z wolnego wyboru.
musiałeś, szczęśliwy,
brnąć do książki Marksa_

Nie

przez siedem rzek rozpaczy,
przez siedem gór kłamstwa,
nie musiałeś jej czyta€
w piwnicznym półmroku
ukrywając pod kurtką
na głos lada kroku
- sama do ciebie przyszła
na odległoś€ dłoni
i jawnie ją czytałe',

gdy

dorosłel

mierz., roztrwonił pieniądze, po

d.ulej.

Olwięclmia pejzaż.
I arclrltekturę

2nasz - ze szkolnej wycieczki.
Kiedy ptaków chmurę
widzisz odlatującą myśl

przyjaciołach,

o

których wypchnięto. żyela,
nie chmurzy ci czoła.
Za mały byłeś wówczas
na przyjaźń. Nie znałeś
strat takich, co na sereu

. kladą blimy trwal•.
Partia patrzy ci w oczy,
w oczy niezmącone,

.

w czolo niezapisane,
w serce ocalone,
w uroczystą pogodę
twego dojrzewania.

Czy ..lo ma

Owszem,

żadnych

są

pytaM

pytania:

Co przynosisz ze sobą,

tlen młodoAd - szczerołć,
czy tylko czad frazesu?
SurowoU jak plomled,

czy ni.czułoU jak popi6ł?
Myśli napelnlono

nad.l.jq esy

*

*

Ka.zhnłerza

·d'lI,a pt. "Wspomnienia II lerainłej.zoAcl"

.ftt--

miuzczamll w .,słowi. TlIgodnła" z okazji
rozpoczynajqcej W Kielcach obradli Woj,wódzkieJ Kcmjtrm-cjł PZPR. Decl/zJe tę
dllktowało
pragnieni,
przekazania
CZll~
td~ikom ,.erdecznej wled"zv o ludziach Partii,
którq. udało lIę auto-rowi .tamknqt w f"amll
niedu!ego utworu Utera.cklego. OdnaJdnemtl
w nim bowiem to. co Jed WJpótn.e WBzYBtklm
partllJnl/m kcmferencJom, wlZ'lIltktm zebr(Joo
"10m organizacji podBtawowllch. nawet rozmowie' lJ.l cztertl oczU dwóch partyjnIJch to-war2tl'.t1I: poczuci. odpowiedzialno.fci ta dobro ogółu. I cZllny jednostki. atmo.fe1"ę rewoluCtljnej ctujnoid. bezkompromuowe .zuka~
nie dU.B'zneJ drogi. wre.zcie - mozolne d6clę
ranie do prawdy ukrlltej to głębi ·ludzklego
.erca., nie tawue prolItej ł nie łatwo doitęp
nej.

Tematem opowiadanIa Brandysa Jest p1'ubieg kcmferenC;i.. wllborczej w organizacjl
partyjnej mi(l8ta ·11., mlasla o dawntlch. moc·
nvch tradtlcjach 1"etVoluCIJinllCh. Po refera~
cie sekretarza Przewija ,ią przez mównj.cę
wiele olób; prttl$luchuJemtl się ich. słowom.
Sq nam znajom,. Gdy m6wil przewodnlczllCV
..tpóldzielnł produkctljn.ej. moglo lIię zdawać.
łe prócz nawozów azotowych i niedociqunięć
'W ich prodUkcji. nfc 0'(1 w ogóle' na .fwlede
tUe obchodzilo. A pr.zedd każdy z. obecnllch
rozumiał, ie upór w powracaniu do jednej
oj, doslJt wfłSkleJ IIpraWJI bUł racjq moralnq
tego ~lowieka ł .Ilq:... nakazujqcq szacunek.

C
Czy

VI aą jakieś uwagi w
związku z kandydaturl\
towarzysza Skromnego?

ktoś.chc~ zabrać głos?

Podniosło się

kilka

rąk.

Proszę.
Zauważyłem, że Janus znowu oparł chudy, ostry łokieć
o stół j zwinął dlań koło
ucha. prędko \ nlespokojOle
poruszając szczęką.
sali mi-

-

yv

mo zmęczenia. wyczuwało się
skupione naplęcie,j ciekawość.
Glos za moimi piecami przepOWiada), ~ że Skromny ,,018
przejdzie".
Pierwsze dwa pytanla daty..
czyły obecnej funkCji partyjnej
kandydata. Zabrzmiały .zratU
nieznacząco I Skromny wyjał..

ezy.m....p.rzepadl bez.,-śladu.....DWa.J..-_.~_"~o.wym-.czloo
Inni, Mieczysław I Adam. na· kiet'l'l II oddziałowej organlza~
jęli się do pracy
we dworze,
cJ i partyjnej na Wydmach. Po
ale jednemu tylko się pawiotej odpowledzj zaleglo %Warw
dla, drugi zmarł w szpitalu. Po
ne milczenie l % kolei trzeci
zmarłym Józef Skromny odzie
glos spytał, czy Skromny od
dZiczył buty I poszedł w nich
roku 1948 nIe pełnił żadnych
do miasta. gdZie dostał robotf:; fl1nkcji. W aparacie tJartyjnrm.·
jako pomocnik w cegielni, a
Na co kandydat odparł po krót
potem przy hudoWie fabryki
kim namyśle: _ Nie, to·warzyceran"ticznej" "'którą' zaczęła sta szu, tadnYCh.
wlać firma
"Cejtlin l Syn",
Przeczuwałem od początku
Budowy nie ukończono, bo ftr
(zresztą nie trudno się bylo do
ma zbankrutowała, przez ten myślec). te na tym wła~nle
Ctas jednak Skromny poduczył punkcie życiorysu skupi, się
się murarki, a w sezonie zim()oo
pytania. Stanowił on m.lękkle,
wyro naprawial pie1:e w Narut niewyraźne mieJsce, nIby grzą
ni, jako że l na tym się znał. ski teren, który człowiek na
Po odslutenlu wojska na wiej - mównicy łam usiłował był
jut nie wracal, ponieważ: z bra
obejść w swYm 9powla,danlu.
1 sala natyehmlast to odgadła.
tern Mlec:zyslawem tyl w nie~
zgodt.le, matkę zad pochował Następny z pytających - sP9d
w 1932 roku na Jelllenl.
okna _.' wyrąbał krótko' 1
,
- Wtenczas towarzysz Ja.. wprost~
nus, tu obecny. namówił mnie-,
tebym pojechał do P. ·1 poje-chalem, proszę towarz)"Szy. TIl '
znaczy w roku 26, latem. Pra..
cowaliŚ1nY' razem na budowie
okręgowego
sądu"
a potem
prty kamieniCy Gajzler& na Lą
kowe,. Towarzysz; Janul mi po
maga!. Oje& mojego pamiętał
I miał do lTUlie sympatię, prO"
nę towarzyszy. A później wy ..
buchla wojna, todrąy się POoI
gubilI.
W okupaCji Skromny do'!lał
Ilę do Stalagu, gdzle .. so Niem..

*

Przodownłca •

arano

.woich

co§ do

robotników, dopiero w Polsce Ludowej .tala.

mocno

Wll.tWym jakbtl tbtłt tel/lokim i nieco
ro%dllgotan1l'm glosem t{lanł4 mate nlegramatyczne i naiwne. al, wtldtłerala S- .obł. % głę
bi piersi, z tarIiwtlm. bo~sn1lm trudem, ł cala .ala to ddc%Uła, gd1l'Ż pruN'Q1l() JtJ utnllm.
huragane;m oklasków, po ,.któł'1lm nte mog14
Już ,ko1l.cztlć łWeaO przemówiłmtc. bo widocznie zabrakło Jej tchu",
l'zu.cała

Tak mówiq towarZVIZ', działacze part1l'Jn{'
ci, kt6rzv - Jak twierdń autor - odznaczajq
nę tvm. ż. .taw,%e maina. ich ro.zpotMć. ł
nigdy nie wiadomo, po c.:um. Mole po tv1'l)-,
że tak wtdnie odważni.e .biorą 1\4 litbill' calq,
witlkq ooPowi.edzła.lnoJc ta: sprawtl ł1.Dej
gminlI, powł4tu. 'lOo!ewódrtwa. - ' wlpdroa,..
powled.rlatnoit .za 'l'ra1DIJ kraJ,u.

l dlatego, gdll wybierać trzeba: Mjlepullch
,polrM dob'ilch, tak czujnłf: _ w trolce o
,ilę PartH Aled:lt będą ka!dtl połtępek
Józefa Skromnego. aż odna.Jdq
trudnq prawdę.

przewodniczącego:.
podniÓśł głowę.
włosów zesunął

Zl\
bek blond
mu
się na czolo, więc nJeznaeznle
Odgarnął go kciukiem.
- Były tam... okoliczno~cI
rzeki cicho.
I znowu umikl, to marszcząc
to unosząc brwi i wypatrując
czegoś w pulpicie.
Czułem, *e sala wyrabia &00bie o nim opinię: obcy, a mate
i głupiec, co :trafU P1'ZYPad.
kiem do partii. Wolałem przynajmniej na razie - tej
opinii nie podzielać. Ale on da
Jej milczał. Siedzieliśmy dług"
minutę patm.~_n!eg9 .. W .zcłu
mieniu. Męczył się chyba, bo
powtórnie otarł chusteczką usta, • potem szyję, l 'Jczynlł
niezręczny gest w stronę karat
ki! jednak nie nalał sobie, %Wil
tył tylko warg.i językiem.
Skromny

-

PoWiedz -

głośgym

mruknął ktoś

szeptem z

głębi aall.
się w tamtą
bo 1 tak wiecł%iałem
czyj to głos. Nikt się nfe r0ześmiał. przez chwilę panowała tirobowa cisza, :z uliey sly..
chat! było warkot zapuszcza..
nego motoru I śmiechy kle-rowców, - Dlaczego on nic
nlę mówi?...
__ szeptała ze
wzburzeniem d:Eiewczyna w
zetempoWSkiej koszulce, aledzę

Nie

t'acJon.alł:a.to'l'Ikkh.

się czlowlekłefn. M6wlł4 bu kartkł ł
,Ię trZ'llmajqc dłońmi krawędzi mównkll

dyskretną, lecz przenIklIwą. uwagą, a mały profesor zaszep..

tał

trzema. gwl4:damł mówiła.

Ołłqgnłęci4eh

() tvm. jak ko14kt'IftD partllJnll pomagał jej
W wllpehda.mu Z4mier%~ueh e.l6w. ..Czet"wunutc .Ie ł poł1l'ka.jq.e tO J1QiP'łechu ,lawa.,
W1IJa.fnt14 'oIen.'I1łe,'crym dla niej Jut pcrtta.
I twłerdzUa donołnum na.młętntlm głosem,. te
cm4, .tWIJcza}1la. tkaczka, c6rk.łS folwarc,%nllchł

obróciłem

stronę.

ca naprzeciW mnIe.

Skromny ode%Wal się W"I1!IZ
cle. ,Nie unosząc Powiek, ze
wuoklem przylepionym do ka

ska

ustłtPit

us~ienla.

się jut
nocne, wyiskrzone
Chyba chv..ycił
mróz. Mimo woli wyobrazijem
labie, jak Skromny·z Janusem .
będę.
wra<.ać w tę mroźną.
podkutę
gwiudsmi noc do
domu. SłysuJ:em niemal gderzące narzekania 'ltarego;
na
J)e:WQO nIe powstrlYtn& się od
gorzkich pouczeń. A Skromny
rozpostarło

niebo, zn6w

będzie mUczał

1 głowę dałbym
nawet nle spróbuje
po CD go
wysunąŁ I tak
przez puste.
buludne ulice, podi)ierająa
się wzajem na il!&klej, zma.rz..
lej a:rudZle. gdzieś się tam VI
końcu z dętkim aerc:em przy..
:ta to,

te

.taremu

wyn;uca.ę.,

-- .
tasmą"

zwyclę.tw.

będzie twe czuwani",

gdy oczy, zamiest widz1ea,

tylko patrz.f,

gdy wrząca miłoU w chlocm.
zmieni się sprzyjanIe,
jeśli .Iop. prsywyknio

do drogi najgl.da.ej -

nie, nie dokończę zdania,
cho.! mył! j ••t wyraino.

,

.

gd,le n.jmnlej ... ok....
8ta~ alę musi widocznI,
porę ni. starta.

gdy w

lA trudny ten epamin
będzie .Ię powtaroać

w

kud.!

powole

pracy, d. jakie!

clę

Partl••

Partia. !'I.I.A.~ do nl.j,
• ni. walcsy6, • nią macsy6,
• nlłl'w planach nieulękłych,
I ni, w trosee bezsenoj,
wierz mi, to nalplękniej".,
to $Ię

m..te .danyf '. . .

w .r6tk1m życiu .zlowl.k.

;... swi..dy tI_~.IlD'"

~yciO

obeenJ, nie wyłączając Ja..

ni

8am- tego 'upuifuszema
..znal.
Wchodzi •• w taki krąg Iwlo\18,

Przyczyny swego
Skromny w

nusa.
Za oknam.t d,awna

~ ~~!j~;a8;:~~iłP~Oł: i

\'\!yobrainlą

Jego ''''cu

konan1,-Że--odezuwaU- to W5ZYł

er

'Jelll jak kamld w wooWo
będą

tLI

rysie całkowicie pominął, _ Ił.
na pytanie odt"'tekł wyrai;nte,
te od tego czasu żadnej fun ..
kcji partyjnej nie ~lnH: czyli
- jak to się móWJ - wypadł
z aparatu. Konferencja mJa!a
dokonat ....'Yboru., delegatów na
II Zjazd PZPR. Przeszłość kai-·
dego z nich nalewa poznać
nadzwyczaj dokładnfe, zwIesz..
cza co się tyczy jego postawy
partyjl!ej. Tymczasem Skrom.~
ny właśnie owe dwa momenty
w swym trelu, najśc.itlej zw.ią
une % parU" - jak gdyby u ..
.ilowa} zat~, 01 Jeh wyja...
śnienia nit!: 'młC!Wmy prawa go
zwolnic; ji!stem głęboko pl"U!-

botach w Relchu, skąd JXlwró"
eH, w lutym 1945 w :dym sta..
nie zdrowia. Wrócił do Narut--

beztroską?

Pytania brzmią ostro,
ale tak właśnie trzeba,
bo wybrałeś życie
komunisty. I prsyszloU

...,ka twolcb

Rzeczywiście,

często jest to trudna
chwlla,
ponieważ nie przYWYkliśmy ()->
powiadat o sobie w lali peł
nej ludzi. Pierwszym odru~

6'ragmł11f opowładanła

.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

enowych Chin

l - - .-

Sereit chłopskie szeregam.ł
idą, ezw6'rkami, czwórkami.
Smutek pierzchać zaczyna,
bije nowa godzina.

człon.l(lem--korespondentem

na wietrze,
bro6 wznieśli ponad głowę..
kobiety ze wsi i dzieci
z nimi ruszyć gotowe.

zacina.

siedzą na śniegu,
jedzą śnieg zamiast soi,

Dzled

ten widok łzy wyciska,
łzy - smelbą, garścią nabeL
Za wasze łzy krwią zapład
dziedzic i ten, co mu sługą,.
i uśmiech wasz zabłyśnie,
płakaliście zbyt długo.

A-

C7.esnym

dZlecJ.~twa Chop!.na myślalC111

poświecony

[I1iają

::fatla~'1:t~dY ~l~':~~~~ ~;~~~;t~; z~rknąć

kilkanaście

Ostatnich

mi.nut

!fo!a~~~~~i~( 5 =

sję

'%W"r6cilo
na niego spojn.enie·calej sali, ()ll zaś nie odejinował wzroku od pulpitu, wi,docmie zawstydzony, że tyle
narobil zamętu. Był 10 hm

łam Jtn.ef Skromny, a jednak
zupe1n.ie. inny niż kwadram

.1aI1U-

~ądzę, te w Polsce v,'"SZ)"Scy
"z":.~,73:u 'R' "dC~~k;~mnad'oeŻYna~_
.."

,n.. ,

•

ją

:II:

m6wnl-

szyję,

wszyscy

odprowadzili

go v.-zrokiem. Spostrzegłem, że
pulkcn';nik uśmit>C.hnąl się do
niego, k:edy przechodził obdrh
a c:hlopak z długimi wlosa.nu,

b.a~

n.ieu.straszen.\
radzieccy
dacza
Północy, płyną
'Y.. ciszy
arktycznej
tzaI'I:)\\'nO
di.więki utrwalonej na płytach

lflOcy

muzyki Chopina..
Na.ltlady utworów Chopina
w Zv.iązku Ra.d.~ sięgają
"''''jalu milionów eg.z.emplan:y.
Nie znajdUjemy ani 'ednego
planisty radzlecldego - c:z:y to
ucznia szk&y muzycmej. czy
mistn.a o ŚWiatowej sla'wie,
który nie miałby w 6~'1ll !'erpertUat'"Le utv--QTÓW Chopina.
W Związku Radziecklm ukao-..a

~,,1

rr.aC w tym tomie :zmaczenle po
Ch()pma - j~go
Elwera 01'= Ku\'pinskiE'gO, l\larii SI;,rm.1.110W&.k.iej, Lessela j innych kompozytOJ:\'Iw
polsluch
poc:zątkCl
przednikÓW
nau~zyciela

XIX

w.

W Warszawie

spotkałem

się

polskim muzykologicm i kompozytorem WJtol-

Z9 2lnIłJ1ym

dem

R-ud1.:iń"łk:lm,

z

którym

w

roku ubiegłym widz.lałem się
w Moskwie J LenmgJ-adzj~,
gdzie prarowaJ \V archiwach
radzicoJdch, zbierając mB.t~rja
ly do .swych prac o MonJlJ.S2Ce.
Rudz.iński pomógł mi zapoz.naĆ
się ze znajdującym się w War
suw.1lje bogatym zbiol"'em rękoplsów Mon!u..c;2lkI, któremu pośWięoony

będz:e

III

wrn.

mo-

Jej "Histot'i.1 polskJej kultury
mm:ycmej".
Twórc-zość- Monluszl{j ::r.y:skuje w Związ.ku Radz.ieokim coraz większą' popularnOOĆ. RadZle<'CY mi1o&nicy muzyki za-

chwYcają się Ciepłem, melodyj
II1OŚclą, glębią W}'Tazu j .realizmu muzyki Monlus:nki oraz je
go wysokim kunsztem. Na
wszysl!kich radziedtich BCelruI.-oh operowy'Ch wystawlall"'..o·
"Halkę", a "St.l'Bsmy Dwór"
gnIją obecnie oPery w Mińsku
i LE'ningradzie. W Moskwie
:równIeż przygotowuje 5:lę no'wą inS('t'-niUlcję tej opery
Przez radio usłyszeć motn~
bkże "Hrabinę",
"Ve.rbum
NobIle" i uwerturę do "Ja\\'nuty", nie mówiąc jut o pcl_
CTlyC"h uroku pleśniach Monitl~z
ki, które weszły do re-pe.t1u~
rosyJskkil śpiewaków.
Z mi.stI7.ów ,,!\'Ilodej Polski"
którym poświęcam IV tom m;
jej pracy, najWiększą popular.nością c!.edzy się w Związku
Radz!(>{lk:m l\liCi'"!?slaw KIlI'10
win Je-g.o krmC'Nt skrzypcowy
,.RapsOdia Litr>"i\-ska", poematy: "O.:hvlf'"CZne pi€'Śni", "Powra("aJące faje", "Stanisław j
Anna O~więc1rnmor,e", ~to
w:vkon~'wane 5<,\ na koncerfuch sy-mfnnicznych. Coraz 00;["
d7Jej wzrasta w naszym kr~iu
:również popularność Ka,rola
SnTl1anow:<:klf'):!o; je-go ut\Vorv
wchodzą do repertuaru v..-lelu

r6'dzj,"'.ldl~'_~~pków.
w

P """' ....\.Uw.

pi.a!nis

p ~aSl~~~~e;t~a:e~,ńS:;~'~~:~:
I7.ystÓw

p:o~":-:.e

~lllb:) ~ię znali,

może

n;eprędko się zncr,\-U spot!!ają,

pularnych brQS1.:ur. Studia nad
żydem I h\'6rc:ro.klą Chopi.na
:nie ustają. Tak np. bardzo cenne mRterlA.ly odn1l.1a-zl oot:l·tn·()
w moskle\vskich archlwa~h ba
dacz radziecki Sergiusz Siemle
.n!ewsk.!; są to nieznane dotych
'którzy .po~lI s1ę

Paryżu.

Z roku ma

m

II:

nim w

Alek~andrem

zacletnta /lit:

wl~t m.l~.z:y nattkowC1lm\ ra-

Mlńkow~kim.

Pokoik z.a sceną, w którym
S'J)otkaliśmy 1.asłuionego dz.la·
łacza sztuki ukraińskiej, tonie
w kwiaLach. Otrzymał je pr'l..e{j

chwilą w dowód wdz.lęczności
z.a wiele pięknych, arty·~tycznych wzruszeń ! przezyt. Do
POlk,~~u wchodzą ZMP-Ówkl.
A f.""",ander Mińkowski oMarow:uje komsomolskimi znacz·
karni wzruszone I przejęte
kieleckie dz.iewczE:ta w eter·
wonych krawatach. przy oka·
zji my także otrz.ymujemy

W ciągu dwutygodniowego
pob}i:u w Warszawie miałem

na.u.kowca.m1
sorowleJózef poIs.kiml.
,chomlńlłkl,Prot'eHie.
F'ch Z f'
ronun ej t, o la Lis58. i m-

- Powiedzcienemo - hi.st.ortl
'ł"l'MI,m,Yspo-łu.
kBka BMw
.
_ Państwowa kapela bCt'no>

okazję spotkać sit: z wieloma

~~:~~lni~1 :=~~a~::;
zarĆM-'nO

powstała

połsldch

jak 1 radzieckich badaczy. Ta:
deusz Marek Ul.po2ID.al m.rue ~
swą nową ksIąŻką o Szube:rde,
a StefMl Jarodńskl - ze ewą
monograflą o MOUirCie.
O \>.'"SzyslIk:ich tych nowych
pracach pisać będę w Zwie,.zku
Radzieckim. Post.ara.m się 0Ip0

%
zespołów
amatorskich.
Rosła. wartogć kolektllwu

~~~;~~~:~g~y~tt:V~a~ ~~
Ukrainie ł we W!K1Jltklch
republlkach ZwlQ,zku Ra.
dzieckiego, przed puolicz.
nościq moskiewskq.

Kazlmierza SikOrwkiego. Ta.
deusza Szeligowsk1ego, Kad~
mien.a Serockiego, Gr8ŻYl1Y
Bacewiczó,,'l1Y i 1m1ych poł~
.skich kmnpozytorów, z kt6ry~
mi miałem okazję lfP(JtJkać się

w Wal"SZB.wle. PoinformUję też

mle "Hlsło:il polskll'1 kultury
muzycznej" zamierzam szeroko ośwletllć OSiĄgnięcia. :ra~
IGOR BELZA
dzieck\ej I pol®klej Gzopenofuprofelor historii muzykt
gil. RównOCl2eśnle pragnę poka Konserwa.torlum l\fosklew'Jkłego

$,t;;;n~9-t~:c~!:~ 2~~~~:y N~
Radomiu, później udajeTl1V
sit do Łodzi, Pabianic, Bht.
tcaottoku i chI/ba do War8z-1lu'v. A z Warszawy prosto na.
l{ijów.

- Z pewnością dużego wy.
silku \vymag.<l przygotowanie
k~ koncertu?
_ Tak, to nie jl.!st lekk4
praca, ale bardzo ją kocham
j 1,Vkladam w nią duto uczuć.
Najlepsz.q zaplatq za P'l'acę
naszego kolektywu artystyez
nego jest prużycie widzów.
Cieszy nas ogrom"nie jakt, ie

chociaż często polscy slucho..
ete nie rozumieją dokladnle

,Mw, to jednak
odczuwajq

treść

pldnl ukroJńBkkh.

-

doskonałe
,

tuutr6j
_

Jakle wratenla zoBtaw11

w waszych sercach pobyt "

Palace?
_ Wszędrie przyjmowa1łO
b d
na, ar zo gorq.co, nas, cm-

~~~r!~U;:::i;~~ie;!ęt~;:;,

durzystów
w roku
1925 w wyniku. u.chwa!u
wrosła tu Berca Polaltów
Rządu Ukrainy Radziecktej~_...... prZl/jaźf\ dla Iu.dzi "adziee<PoczQ,tkowo licztlła 10 'osób,
kich. Włetu cżlonk6w zespołu
Przez cały czas swegO urnie·
w 1945 roku jako tohlleru
nla ka.pela stal. uzupełniała
ArmU
Rad$teckieJ 'rtfóll'lo
twój Bkład artu.tam( lawodo
Rzeszo-wowt, być może ł Ktłl
wtlmł i utalen.towanQ m.łoCom.. całemu pot.skiemu nadzieżq z różnvch .4rodowl$/c
,.odourl. wolnoAć. DzU nto'4

problemy histoctJ mu.zytkl, lin-

teresujące

_

Ile koncertów ma

1."&

bą ':.SP~~~ela w okre,le

lO-

BtDI!-

00 istnienia dala okolo 4.000

Jmn.c:er.tó.w.....t.. o.b.llYżllk .. _Wł(&
cej niż 3 mUlony du.cha.cZ1l.
Jej pidni diwięczałv Ul mia5tach ,slolach, w obozaeh

etytutu-·Szt.u1tij-·Wat'S7;!lWs"kiego
Towarzystwa Muzycznego im..
Moniuszki ł () innych ognlskaeh polskiej kultury, ktÓ1'ej
a'OZkwlt sz.cze.rze. Cieszy bratni
naród radzieclcJ.

dzieckimi l pol.&klml. W II to-

SRR ro1.~

komBomolskl maMek. Pne!y'
cle ogromne. Od jutra nie b~wiemy al~ : nim. rozstawać,

ko~;~~~n~o~r~e:t~~ę in1\~ ;rl~~~~ ~O!~~~j ł~ed~j~J ~r~~~r~r~k no~~~ ~if1=~wopa~~=~ m~

wreszcie łyk wody·-ze··szklan..- -~.'ią...~~..prlrV,..da o oUoki.
wieku, która nie 'ZSI'NSU jest
- Towarzysze _ pov.iedzla1 prosta 1 łatwo dostępna, f nl~
cicho _ ja wyjaśnię ... Nie by- gdy nie rooi.na powiedz.le~, że
lo wtedy ludzi. A zierrl.la się
zbyt wie-Iu ludzi wysluchano,
paliła. No to raz p.rzyjtK"hal to- aŻĘ'by'do niej dotr.zeć.
warzysz: Kowalczyk z Komi1eWięec-j pytań do Skrccnnego
tu Wojewód1lkieg"o. On mnie
nikt nie mial. Umieściliśmy g()
.znal. Jak sIę porozglądał, n:l
na liście delegat6w.
to wz!ąl mnie na bo-k l mówi:
KAZIMIERZ Bl1AND1:8
"Skromny, wy tu musicie
stać". No to ja: "Pneele'l: j(lS~ -.
tern, towarzyszu". "Tak - poJAN A_ ZAREMBA

Ukraiń~kJej

mawiamy w kieleekim WDK 1.
ki€'rownikiem arty~tycznym i
głównym dyrygentem zesporu

~~;-:~~ P=~~~ł~l~ ~~b~~y~i~~o~r;~~~ :;~Zl~i~~i::~om~~~

mi. znów odslan!ając z uciechy zdrowe, rzadkie zęby. I
prz)'5UO mi wtedy na myśl, że
ci t:--zej h'::]"?.!e - Skromny, oficer i m:()dy 1'C>tlo!nik - Z<I-

TO',va::-zY&ZU Skrom..1"J.Y· -

sekretarzowaniem?

...

dz.Ie. I n&wet na BfegunJe Pół.
nocnym, na dry!ującyclJ 10-

towanyszu -

Skrom..'1Y zeszedł

Niec~~,~ądr=~?z~_ania?

-

odezwał sIę po chwili przewo..
dniczący. Os:.atnie glosy
wniosły r,O\\'e i v.:ai:.ne okolic:>.:n::cici. Może nam jednak V'yja~nic;e, jak to bylo z waszym

<i

.• ..,,,

cy. Gdy czerwonym chodnik.iem zmierzaj p:rz.ez środek 6ali w gv.'ej kusej marynarce i/:
kołn1erzem ~aciąg,niętym na

kowych, mowa by ptlmyśl~t,
że przez caly ten czas oboję1ne przeżuwał.

L.JI\

bardziej cenion~'ch kom.pozyt.Orów. Jego genialna muz;:ka roz
brr.mie'wa W Rosji. na UkrainIe
1 Blaloru.c;l, na Kauka.z:ie j w

=:':J~d!:łg~~ ';',~ol

:=:i~a~~~cz.ąCY, sza

szcięka
Iildian1ria poruszała
się r6t\'noOffiiern!e j gdyby nie
c:emni~}s:te'''wypiekl.' ktÓ1"l! mil
wystąpiły na kościach policz-

'PolMkh badaczy

da.eb, gdzie mieszkają I pracu·

=_ony.
.. ~
- Dziękuję.

na
.sa. Ale s~ary siedział tak samo jak przedtem, z ręką przy
uchu, jego długa, wygolona

pracę

nad SP'.lŚC:ZTIą tWÓI'cZA C':b ..... n;_

oa.

będzie

:również II tom mojej "Hrst.orij
polsl,iej kultury muzycznej".
Podcza.<; pobytu w Warszawie
do-v,·ie-d2:i.ałe-ffi się. że nad nawq
książką o ChOpin;e pracuje Ja-

Andrzej Wirth

gdy

przeQiegło niby sekunda. w któ
rej jaJti5 niewidzialny "\viat!
%dmuchnął wszystko jednym
potętnym chuchniędem. PI7..ęz
ten czas jak gdyby zapomma-

do Ojczp.nJ'. o
ludu pol-

skiego, które wieW kom~ytor pokochaj już w dZ1e-clń&twle: O tych "'-raieni.ach z

-1~R~E::~;r~~~r~:~~E~:t~~~t~;

::U,d~&~~~al~~'~e z=I~~

m!lości

jego

Sprawa Józefa Skromne·go

menty obrad, teraz oniemial
jak .kamień. Nie wiem, czy lu-

nk-Ś01Jertelnym dzJę-

plt!'Śnlacl1 i tańcach

nie. Naj\\-ięk!:zemu polsklemu
kompozytorowi i Jego W'spól~

Serca chłopskie szeregami
łd~ czwórkami, czwórkami.
wiosną śnieg w wodę zmienia.
śpiewa już żółta ziemia..

chciał jeszcz~zabrać glos?
Lecz :na-sall trwała cisza. Na
wet mój sąsiad z. tyłu, który
komentowal co ciekawsze frąg

dz.ieliliśmy się myliła

~~Ch ;ru~~~~e~~.ltur~~J;

. idą. czwórkami, czwórkami,
nie straszna im zima,

aifjJ nagle wid.l.ialny na wskroś
1 cały przejrzysty do dna.
- DziękUję - :rzekł pn:ewo
dn.icząCY.· - Kto z' tov,r<irzy$ZY

Chopinie,
mi o jego

= wlłP3l1lałych

Cieszyliśmy się

. Serca chłopskie szeregarnł

zapewne mieli na

U7111a~

xówmez J wtedy. gdy z.na1azZero s.lę ~\' Ze1awwe~ ~oli. I na
C'~e zycIe ";7 y 1y nu SIę w. pasukcesów narodu polskiego, 0mIęć rozJe~,e pola, którynu zasiągnIętych na wszystkich pochwycal SIę maly Fryder~"k, I
sp.:>kojny nurt Ut.raty oc~enjoll1eJ płac.zącyml w:erroamJ.
wszystko radowaly nas spot..l:>a
Mnós1,\"o . nowych materiania z uczestnikami lego bu-'
łów O Choplnle otrzymałem W
downietwa, z; ludźmI Polski Lu
To:\"al"'Zy~tv.:le nosZłjcym je-go
dowej, naszymi drogimi przy_
jaciółmi l braćmI.
Mnóstwo lImlę· DZlę~j uczynn~l dyrektora I mnych praCOWników Toniezapomnian}Th wrateń wywarzy:st:va im. Chopina: mja~
niosłem ze spotkań z pol:<:kim1
plsa:rz.arrti, naukowcami. muzy_
le.m. rnOZ.nOŚĆ. La.po2maĆ Sl.ę z o:r)'gmalarnl 1!stów Chopm~ j
kami. Nie tylko Z<r,:lOZl1!łwalem
jego dzieł, z mal? 7..TI.anymi obsię z ich p\"8lCąmi, lecz równie!
razami j ,fotogr~w.f17i. Cal~ .spo
omaw-iaJem problemy, które
lec.zeńst.v,o radzJ.eckle poaz.lela
interesują i nas badaczy It'agmew j obun.eme narodu PNdz:eck!ch.
skiE'go ::r. powodu tJiesłycha71ej
Obe-cnle znany muzykolog
samowoLi władz ka,"f"Iadyj);kich,
moskiewskI, Anatol Solowcow,
które .,;atrzymują, :rękopisy C)'")
przygotowuje do druku nowe
pina, stanowiące dobro na:'Odu
wydan!e swej książki o Chopipolskiego j tym samym utrud-

Me straszna im śmierć, ni ogie6,
.nowego świata szukają.
Gdy jeden trafiony padnie,
tam zaraz dwaj żywi stają.

Spolszczył

ptsan:

le, o tragedii jejo życia. ij,ozurnie sili: samo Pl-LCZ się. że oma
Wiając plany naszych książek,
mówiliśmy \\iele o narodowych
ź:ródJa{,'h twórc7Mcl Chopina, o

kademll Nauk ZSRR, prof'. dr
W. L Spkynem tJ:l czele.
My c-zlonkowie delegacji - Z\\-'iedziliśmy wieJe nuast
1 ,·wsl. Oglądallśmy pamiątJd
prz.eszlood, nowe piękne budowle-, tea.try, .instytucje naukov.'e, zakłady pn:em~łowlj-.

Chorągwią wieją

l

im!ę

popularnoścIą

ifllt'm w Związku RadLjeckim.
W czasie spot.kania z JWasL-

W

Slo chłopskich karabinów
hroŻe ł zni.-:ezyć zdoła.

slę za~

61uŻOIll'l

kie\\iczem opowJedzia1em mu,
jak urocz.yście obdlOd.rono w
l>Ioskwle Jego 60-Jecie, z. jakim
:zamteresowaniem czytają w
Związku Radziecltim jego Wf(:'l'
sze i powieści, jego PlętfWSZ4,
ksią.i_kę o Chopinie wyda.ną w
pr<:elUaruie rruyjsk.im. A potern d!ugo l'()7.JTIawinllśmy o

tym roku z: okazj1 Mle-siąca
Pogłębienia Pnyjai.ni Polsko ~ Radzieckiej przybyfa do Polski na zaproszenje To\varzystwa Prz.y~
jaźni Polsko • Rad.z.lookiej delegacja
Wszecllz.wiąztko:w·e-go
Towarzystwa Wspólpracy Kulturalnej z ZagrMJ.lct\, :II: wybitnym
uc:zonynl
f'adxj~im,

.. lecz chłopów 'Wr§g nie zgładzi,
(Cdy mu stawią czoła.

rosl~w
Iwaszkiewicz któt'cgo
ciesZy
-

radll..clt!ego
mmykoln013
ll!"rl Ile!zy. ~tOry przed kilku dnI~
m!. JI-k In(ormowaUłmy '" "sIowie
.. Ludu". gosclł 1'.' .\\ulemn S\!"le!o
II.npkJrn w KleIuch.

pomadzie
n.del'l!la;lą z oddali,
baleU serce rozgrzewa,
gniew w :Q-Iach się pali.. .

śniegiem

">"

bltn~!I"O

'\IV

chociai

um.ł~.m:.rarny art)'kuł

POlllfej

RONIllC I POCZĄTEK

Ot. chłopi

przyjaciółmi

Spotkania z polskin1i

oni pleMt!, niosą 8ocjal!.stllcitUI ukraiń,kq IIztukę.

ma~~kbOj~~:U:~!~en~ZZ:
bohater!kq

walkę o wyzwołe

nie po!.8kłch ziem. Dziś 5ZCZe·
gólnte chłmtq oni i zapi$ujq
to pamięci wasz dorobek.
- I wreszcie pytanie ostat-

nIe -

jak podobają sfę W.QJh

Kle1..:e?KdŹdl!

miasto ma swoje
rpectJ!iezne oblku. Mają to
oblicze także Kielce. Najwrm.
nłf'jsi jednak w miastach 114
ludzk. Mieszkańcy Kle!.c dali Mm,na tllm koncf!"1'cłc

poLOWI/ch i odd.rlałach fa.brycznych, W kopaltttach i na

najpięknIejsze dowody got4~

budowach.

cych

_ Którym z kolei występem
w Polsce jest występ w Kle1.
cach?

l.I~ZU~,
prZ1JjaŹllI •

nlewZrU6ZOt1dj

Rozmowę

prz-eprowad.zlta;
DAN.IELA STĄi"'OREK
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.......,..............~;;.~..........~
_ _ .__
..!$

jaju J{uttk, "Dzłtń dobry TOp!)rnIl J,.
"ukty". 19M t. str. n4. Cena

SI

.,jł.

Kłliltka !Curka j)p!~lIle l:yde dr!·
;J!J!teJ wsI PQb~fel. At!tor d~je U~
JlI!B c!l!ka\vydl postacI. Intere~tl!jW"

. . .

IIIrywwujt
.~

Bkd~.

~511Źkl!.

(lll!nacw

bflmorem I .tywyrn Jtty}:lem.

S.nast; Me,'.$ner... N!~ble·,~le drogi".
"hkry", t954 r. Sir. S33, ~na
ił U,50.
_
POWJeU ..... Jp61ttun~, której boha.
terami __ Ulogl "LfJlu". Na ptty·
Waib;lłl. plJbta Mgrutl ~ulor PO!t3'
'wje. przemiany człowieka, który po·
wraca J; Anglii do kraju I II.ił do
mIernej ,iracy w t1drodzt1nym Im.nle·
twle polskIm. PaMonuhce opity lo.
ł6N J trwa. b()gat~ akcja _ olt> te·
eh)' nowt!l powJdd Mel5Sner.l!i.

;;~d~ekr~::~t~~ie ~

wiu'··. Z """,.tku ni. ""elatern. Jaki tam będzie ze mnie
sckreta:rz... Ale towarzysz Kowalc.zyk POWled4ia1, te ktoś tu
musi być. Może na śmle.rć, ale
mus!. I potem, rękę mi podał.
Tom sIę zgadul, proszę toWa-

trząc w stronę

nie Pll-

.au. lecz fak04

ł'ZJ

cwrowe'l>!

.tarachowkkJego
otrzymala
pokaml!; zapomogę na r~
v_r v

częcJe pracy. Nagrody w kon~
kursach wojewódzkich, dotac.
j. minuterlame zasllaty war..
8ztat- twórczy wielu mistrzów,

jut

~,. artykuł

wszyst.k:ich stoJach patrzyli teraz na Skromnego, w mlłczeniu potwierdzając rzucone py-'

- Jaki tam ze mnie był lekretarz, towarzysze - powtónrl bard7..0 c:icho. - Przede:/:
ja krzyżem się K.rf!'Ś]jJem. Nie
umla.łem ani czytać, am..1 pIse.~...
Przez rok jakoś ltZlo. Towarzyaze z Komitetu'~ Wiedzieli, ale
w,.tyd mi. było ... A potem coraz trudniej. .. No to Pt'lyszedrem i powkdziałem: nie dam
rMy. Tąwarzysze zroiumleli.
To już był lnny·czas. I po2;W()HU wyjechać.
- A,.dopiero jak,mnie tuta.j
towarzysz Janw, urządził rzekł po chwlll głośnle.! - no
to slq zapisałem: na ~lll"$a wle-

W

wym, ale '.", jak ftAJczemym

spod śo1My.
Całe prezydIum I lud~@! przy

Skromny podniósł nagle glo
wę i odgadłem, te Ul chwB~
powIe rzecz, którą taił "od P0etqtku, od dawna, I być może
n!~ tylko w tej sali. Zarllm!enil się i ściągnął brwi. jakby z
wysiłkiem.

,kuplsku

nie tylko o eha.talderse 4eI41e sawod..,..
poJęełu tw6tezo kulturalD.rm..
J. A.' Zaremb)' otnawla1Ąe, aJdua1.o
ue problemy kieleckiej cera. młkIt

A dlacaeg.ok1e pot8m, C7lO

:~U~=,iI. ";;jęty~

.tanie.

"

U września odbyło się W m" na.ł&&arszym
odrodku
ktełeck1eco p.mea.tłtwa. QJ'OCZ)"łte otwarcie IłwtełHą
eeramlków. l1roozyst0ł6 qrorrwbila w ruy tw6ft6w t1l"
dO'lł;'eh s najdałsącb nawet 04rodk6w produkcyJnreb.
pnedatawieietl władz. młesskłeb ł wojewddzJdeb,.
W zwl4*u z tĄ cennĄ rnteJ atywą ~ .al'lU'llt.4

w bok, ku oknom.
-

"skorupkach" .:... powaz'nI'e
N

1,.-----

n:yszy.

I Skromny umilkł.

l'łz' e· Ckl'ch

O

_~_.

O twarde-

kulturalnego o·
środka dla ceramikóW w
W:y ma dla kleleckfej (produkci! artystycznej dute znac7.enle. bo spółdZielnia. cerami
ków w lIży obejmuje swoją
dzialalnośdą całe województwa; trzl'ba ją traktować jako pJatówkę wojewódzką, a
nie lokalną, bo też zasięg jej
oddziaływania Macznie P'l"%e~
kracz&. gra.nice województwa.

Pora :trozumleć ,. docenlt
tWOTZą
Si, dziś nie tylko w wlelk'-h

fakt, te wa;'me rzeczy

'"
centrach, lecz takie. m06
powstawać l na pewno po~
v.:~staj
w daJekJ.ch zakątkat.h
k u.
w dawnym elit mym ustroju nie doceniano,
nie zauważano.
~ez.etl
I
nestor ceramików wOj~'6dzM
tWa kle!ceklego, artysta ludowy Stanisław Pasluszkle-wJez witając .gości w nowej
dWletJlcy przypomniał, te win
dze ..P~lA:k1 Ludowej cd pierw

szych dnI po oswotiod"ze.n!u
rozpoczęły w Lałym kTaju te-.
ren.ową akcję penetracyjno-budzkielską, mająCl\ od.budo-wać zręby zaniedbanej, za~
chwaszcza.nej obcymi nalota~
mi I poni.tanej niegdyś 'sztukl
ludowej, jako podstawy, IIttUki ogólnonarodowej.
Ceramicy WOjewództwa kleleckiego odum.waJą dobroo'Zlej
litwa nowego ustroju, który
!ch wyrwał ze smmn6w lI1a~
kJndców, przed.sięblorc6w l
h
k
:urtowni ów oraz- uwolnn od
przygodnych,
pragnqcych
szybko się dorobić "fI1e<=tmasów" sztukI. Od Iroku 1946
tWórcy ludowi ot'l"zymYWaU
te ska'ibu f'aństwa hojne na~
grody I zapłaty na konkur5Qch 1 wy.stawa(.h,
Jadwiga
Kosial'&ka z Iłży. wracająca
z obozu w Nlerneżech Zachodnich, :r,arifm dojechała dó do.
mu, z polecenia Ministra Kul
tJ.U'l' 1 Sztuk! z
starosty

f"

W 1953 r. na Krajowej Kon
ferencjl Twórców LUdoW)'t.h
w $arau1\vlo minister Kul~
turY J SztukI, WłodzimierzSOkoukl, wręczając $tanJ.sła~
wowl PastusZkJewlczowl z n~
ty Sre-brny 'Krzyi Zulugl, od~
Ulaczył tym wszystkIch arty~
st9 w ~ ceramików' ludowych
KleleC<.zyzny, bo tak to odznaczenie było pr:ze:z nich zrozumlane I głęboko odczute,
To, co władze państwpwe ofiaTowały naszym
b l ceramikom,
co dla nich zro I y, nie po.
stło na ..marne. Stlu·sl ml~
strzowle; kiórzyJdotąd ledwie
. wegetowali, z któryCh kilku
odeszło do innych zaWodów,
z radoklą wrócili do- rzemla.
sili. swycb przodków, odgrte~
baU z zapomnienia aten formy, przydatne jeszcze w ty.
clu współczesnym. Za nimi
pOszli . młodsI. Kat.dy kon~
kura Ujawniał nowe talenty.
Równocześnie

MlnLsterstwo
Kultury I Sztuki nie chowa
plonów, które przynCH!z4 krm.
kursy. ceramlc.r.ne, ,NaJplłk-

m

_ _ . ; . . . . - -... _ _ . _. . . . .

niejsze okazY dostajĄ .lfjJ to

ezym

do wzorcowni centralnej, to
do Te""'.nt,,y!ny.h wn.t..
lub wchodzą w akJad
wy~
staw stałych I okrętnych _
krajowych
I UI.granlcZ31ych.
Wy.sJane Za granice ekapornat
~ vi d
b
' a czą wo ec catego
~ ata, że kraj budujący
p stawy ustroju aocJalistycz
:nego nie zrywa ze zdrowym.!
tradycjami narodowej ludoweJ S1."tukl. że je nie tylko sza
lecz słutą mu one do
budowy nowej kultury,

wszystkich pokazach I wystawach o,g,nl,ow,nych prze>
CPLIA leramlka kielecka %do
bYwa zawsze 60-70 proc. óg61net ż llczby wyróżnień.. A
przec fi mliJ silną konkurencję
w ceramice :bJalOl'ltreklel. 11..1...
helskiej i rze5z01.....sklej,

li

nUje,

Kiedy po ukończenIu a.k<:jł
penetracyjnej utworzono Cen
h'alę Pr7..emysłu Ludowego J
ArtystycznegO, nie. trzeba było agitować w Iłży za zalo-tentem spółdZielnI. Wstyscy
ceramicy w.ojew6dztwa rozumicH dobn..e, że tworzyć na~
dal i rozwijać' :Wórczodć bę~
dzie można tylko w oparciu.
o centralę gospodarczl'l, która
rot;ganlzuje planową, produk_
cję, która
również
planowo
%.Ujmie się zbytem wyrobóW
gotowych.
Na
przełomie
1952/53 r. w okresie pierwszej
reorganizacJi CPLIA wsZYst~
kle zespoły jednoczą się W
spółdzielni _.Chałupnik"
ży,

w

n.

W O'I'gal)Jzacjl CPLłA cera-

mlkĄ

regionu kieleckieso zaJ..
muje domlnuJl'Ite miejsce tak
pod w1.ględ.em Jtoticlowym I
jakościowym, jak ł pod Wz:.«lę

dem wartO'cl artYstyczneJ, o

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

.4WlIukzy fakt,

że

na

Wraz 'Z udziałem w konkurtlaeh I wystawach, wraz •
rozwojem produkcji w raima<.h organizaCji spółdzielcze)
popraWiają sl~ warunki by,..
towe ogółu ceramików. Llcz~
pracowni wzrasta, zWła8:r,cU
w ośrodku denkowsklm I do
garncarstwa. wracają nawet
tacy rzemleślnJcy, którzy od.
lat pracują po fabrykach.
Minęło dlh:mlęć lat Polsl,1 Lu~
doweJ.
Wśród ceramików, a
. zwłaszcza wśród tych, którzy
naJ pełniej rozumieją dol)!',,.
dzieJstwa nowego ustroju, z.rc;l..
d1:!la się W tym roku myśl ucJ.
Clenia rocznicy Manifestu LIp..
cowego w szczególny IiPl)Só1),
który by zadokumentował Jeh
wdzięczność dla władz-y JudO.
wej. PostanO..... lono zaraz po od
daniu do utytku przez przeą..
alęblorstwo budowlane naw..
go budyń]{u
spółdzielni, Go
tworzyć w :nIm świetlicę,
myślaną jako
raJne służące
tylko zawodownh
czeń.

Otwierając' świetlicę

PTezes St. l'lłntuszkiewlcz et..
.hv:Jadc2:ył w tmJenlu W8ZYS~

kich człortków spółdzielni, •.
It.h praca jeat świadomą real{"
ta~j~ Jednego' z W1C1nkót,

(II)

blgn!ew!el Wybrać B'!.ę
rowerem w Góry Sw!ę
tokrtyskle od dawna wy
d,awa.lo m! się przedsięwzię
ciem doskonale wqtpUwym.
"Ale pn:ecleż w zeszłym r(l..
ku selH:ja kolarska Warszawy

Z

organ!~ow~ła

Tak

w:

t~~ą

wYPrawę".

niepokoJąc j USpQlta-

jaJl\c, za parę godzJn po po_
wroele z Luhllna Jut tnowu

up~'('ha!em

tornister.

przedmiotów garnle się
"K!cl1 chwtlach do rąk, El
kle nlC!od1'.owne, - I
J dres I piżama. Na

Ileż to

w tawszyst
s,weter

CQ pl_
tamu? Nie, to już Zbytek, El
nuż przyjrh.!e cal y ten maj-

dan

dźwigać

na plecach?

Na

plt,:ath? A od c..:er,o rower?
ZT10wu wi~ monol0,(t pod ad-

Na moście zasięgnąłem jt;zy
ka. Do.radzono mi Jechać nie
przez mia,~to, ale walem wlś]a'
nym.-Wal ciągnie się wprost
do Lublina, a nie m8 wi(l\e
ponad dwadzieścia ki!omch'ów - poinformowano mnie
dokladn!t!-. Nie namyślając się
W!~l(', dziarsko wzjąlrm się dr)
pedałowania, nie tyle przyna
glony nadbIegającą chmurą,
1Ie re!1t<ksią, iz przecież wlaś
nie terat odchodzić może pociąg wprost na KIelte i mazna by bylo zaoszczędzić sił na
pasmo g6rskie. TaJti Już jednąk "trał" w turyście, iz racze-j stłum! podobne prlewrnOŚd, niż da się im opano\\"nć
I post~plć
jak rOl_>;jdniej.
,,0, matko, Polko" _ chc~n

resem koca, "lcoche:rB", mnlob}: -Się sparafrazować po{'r,~,
nierkl, wreszcie upchany to-"gdy u syna twego ... " d0jból nje mieści się zgola na I'ZYSZ nałóg włoczęgi odmów
bagażniku, więc znów
pomdZi1i"kczynną nowennę do kostowanie ciche, a dOlladne t
go ci tam blize) l dzir,kuj, że
niwelacja w"Zgórza substancji
opatrz.ność taką
tylko wzyma1-nialnej, 'piętrzącej się na
Warą obda·rzyla twoją latorośl.
tylnym bJotniltu.
Wreszde
Bowiem nie często ch\'ba dro
wS7.}:stko gotowe, więc _hulaj
ga ta wiC!dzie na m'anowce,
riusza z firlejow~ki€'go 'lam.
Uczy pmnawać świat, przyku! ... Przy zamkowym parku
rodę, ludzI.
Piękne
obrflzy,
SWięty Mateusz • eWHngel!~ta
których n!e dojrzysz z okna
studiował pod okapem :z fal!·
wagonu, staną się własnClścią
stej blachy pokaŹT1rch rozmia
twego Michalka czy Jana.
rów księgę. Jestem w dobrej
A Ile przy t;om przygód śmiesz
komitywie z tym ~w{ętym,
nych, troskkh i beztroskic-h! ...
więc mi Chyba darowa! dobro
Ot, chOĆby ten deszcz. któ·
tli'\'1' uśmieszek, kt6rym :zary mnie spotkał w polowi e
gadUję go zawsze niemo, czy
drogi, By przegnać chmurę,
by nie zechciał zmienić lektu.
pędziłerl'l' ile sil w podgryziory, jeśli go ta nudzi, przywionaj przez Cacka . nodze. Ale
złem bowiem do bll'szty kstą.
nie
chciało się tak pędz:ć, bo
tek dwie walizy Ale gadaj tll
wk!m, za wałem, nie- -sięgając
chłopie- do obrazu. W polowie
WIsi)';
ciągną się urocze guidrogi do Puław, b~j- szczeki olch i leszczyny, a po§rod·
gólnie, która wiedzie poprzez
ku nich stawki niczym krop.
las, clągną się pośród duk·
~ee/~i~m~.a 8~~~is~~ .i!~~\~~aJ;
tów-'przyjemne ścieżki "na
ttlkich stawków, ,urodl.:w·;m
skr6~ Nie wiem,
Ile te"
jak
Mrlrskie Oko. zachciało mI
skrót Wynosi w metrach czy
sic wykąpać. Nikogo nie ma?
kilometrach, prawda wszakże,
Więc szur
do wody. Ałiści
że gdyby przybywało
nawet
zza wierzb dookolnych wy_
drogi, owym skrótem jeidził
chodzi sążnista baba z miską
by katdy, ttomu droga tamtę
bielizny I kijanką Jak pady wypadła, a lubi
~wlety
lant. Bez ceregieli wita moiEt
,Jowamli
oddech wIślanej doliny,

Wary jot jeden. JesJc.l,
z drzew lecą, a śli
wy się marsz.czą jak Krzemichy podgarle, a ten do Wody!
To .n:c, że baba zlorzeczy,
gorzej będzie, gdy S"lę przekona, że pływam - no _ nieubrany. Nie pomogły prośby
i zaklęcia, by się bodaj odwrÓC!la. Deszcz lał coraz rzę
sistszy. Babie pod wierzbą lU
cho, więc urąga z ulewy, Ił
moje substancje materIalne
przytroczone do bagażnika Jeż~ na łasce pluchy. Ale
jak
SIę okazało, byla to cena,
za
którą usłyszeć mi się dalo do,
broduszną, a przecież swoitcif:
piclu.nową garstkę niezwykle,
z r6znych w7..g1ęd6w pomstowań
za "golopiętą" interesuJąrych' uwag.
'
W oddali cichły Już dogady
wania babiny, od których wo
lał.em Siąpiący deszcz. Do Dę
blma było nJed,lleko. Most
byl Widoczny. Przypomniała
mi się wojna w 39 r. Bylismy
już wtedy
po chrzcie bojowrm pod Zagnańsklem I szliś
my na Dęblin. Oddziały byly
w komplelneJ rozsypce. Punkt
zborczy mial być po tamtej
stronie . Wi~ły. Mimo d,jkuczliwego umęczenia szedłem
długim
krokiem prze:z ów
most, słysząc za sobą o parę
krok6w stukot butów' kilkudziesięciu
towarzyszy, Dyle
mostu, bombardowane widać
niejednokrotnie, były obruszone, deski grube nasmołoWane
odbite wskutek wstrząsów,
podskakiwały przy lada złym
stą.pni~ciu~ Ktoś ~ oddali idą·
ey przede mną, ktoś -kogo -sylwetkę do.strzeglem
zaledwie
kątem oka, stąpnąl źle l zapadł
się, jak w zapadni teatralnej.
Zdaje się. ze usl:Y'szałem plusk,
choć m0że to dodatek wyobraźni, gdyż strach mnie ogarną!
Wybieralem ,;
stąpalem
by
nie
nie padzie
że liście_

' e~H
J

poJechaUbyAcu do
Szanghaju olbrzll~

dość, 2e Już z parę Ich
szyło
powietrv:e, lecz

prze..
pr6cl.
wstrząsu I
huku _ widocznych skutków nie było. In.
stynktownie odwróciłem się
Któryś z 2.apÓŹnionych podob
nie jak ja żołnierzy biegł o.
pętańczymi susami
ku przyczółkowi j
nie wiem co się
stało, czy go zmlatlo, czy się
zapadł,
dość
że
jeszcze
słyszałem krzyk
już:
nleWidocznego. WtedY przycupnąłem przy bocznym
przęśle
! uchwyciłem się go kurczowo,
Podwójne pary okularów wychyliły się z nadlatu~
jąc~g? s~mołotu, j, wierz mi,
to lUZ me była wyobraźnia,
tamte usta zlożyły się do
uśmiechu, choć mOże się tylko zacięły zaciętoścIą łowcy.
Znowu padły jakieś bomby,
lecz znów Chybiły i dla wyrównania posiala się seria z
Hocskisa. Instynktownie za-'
cząłem przeskakiWać za żelaz
ną, sino - szarą jak toń belę,
.by pochyliwszy ciało przybrać
jej kształt.. A tamc! się uwzię
li. Znów się zatrzęsło i wy.
rwa z desek wystrzelila przede mną jak gejzer. Pryskanie
nlecełnych kul podobne
bylo
do sykliwych Jiłkler. Już nie
wiem jak to było, dość, t.e
potężniej
niż
kiedykolp.r.iek
zatrzęsło się wszystko, '!\\'lat
zmalał mi w oczach t
odtąd
przestałem pamiętać. To oderwana od dylu deska mostu,
podskoczy'wszy od detonaCji,
ugodziła mn:e dotkliwie. Padłem tuż nad przepaŚcią,
a
·czym dowiedzieć mi się wy.
padło dopiero
nazajutrz w
domku ogrodnika, który się
rannym zaopiekowal.
I oto ubyło od tego czasu
piętnaście lat j
idę SWObodny
1 I~ki,
w turystycznym
stroju, kronikarz wielkich ' i
małych spraw, pokojowej wal
kI. Al! dygresje na· bok Po
tylu latach je-chaJem tą samą trasą,
daleki od tamtych
wspomnień, by po skalistych
graniach lowle poszum wia-

pw;tkwn1Q&)A UZVJ(B,.::
Opera .- po chińsku

mlego

I

.llze~ciomUiono.

przez

4wletnllch

chi1ukkh

ant/dów,

Opera chlligka róźnł rię od
wego miastu"", pelnego wiefllUttj. Muzyka Je.t tu jedliżowców, iwietlnych reklam
j
kolorowych
lampionów, nie dopełnieniem, podkrdle.
ZdZiwiłaby
WC18
zapewne n.iem tego czy innego punktu
HoU
tamtejllZtJch
teatrów -Barnego dramatu. Is-tQtIt operv
operowych. Jel.tt ich bardzo chińskiej jest dramatvcZ'!tll
duto, znacznie więcej niż w konflikt, któremu calkowiei\!!
całej Polsce ... Trzeba' jednak pooparządkowa-n-a: jest ilmtracja muzyczna, stanow!.qca "hle
wytłumaczyć,
że
chińslcie
- ,ak u na, - pierW$zv, 'a!e
opertJ klasyczn-e róZIU!
nieco od oper europejskich drugi plan widowiska, Akto- .są najpopularnte;szym ro- rzy klasyCZ1ltJch chińskich
dzajem muzyki w Chinach I oper muszą bvć łpecjalnie
wlaściwie - jedynym dostęp . ksztalcenl. Ciętka ""i trudna:
jest ich praca - -nie kaźdy
nll~ latwo zroz-um1all'm, dla
najszerszych warstw narodu dalbtJ sobie radę z takimi roChińskiego.

Pamiętajmy,

ii przez dlu.gl
okres rzqdów obcego kapitalu, kultura muzyczna tv og6II! w Chinach nie btni4!a. Nie
bylo .szkM muzlIcznych, nie
blllo pedagogów. muzycy nie
znajdowali - zainteresowania;
wspaniała orkiestra
sllmfoniczna. te Szanghaju., prOwa-

qZ01l.4 przez Włoskiego dVrllgenta" składaia. się wyl4ctnie

z instumentalis!ów cudzoziem
skich. Na jej 'koncerty europejgkiej muzyki PTzychodziH
niemal W"lJlącznie europejczycy ... - Publiczność chińska Hoczyta się natomiast po malych
teatrzykach operowych, OGlą
dając

dz!e!1l pisane dawno..

~~m~'YĆK~!~~w~~to;oi:;!~~:
tpiewakiem jak aktorem
to w~e!- - tancerzem.

ł

_

o

je.t 1D Chbuwh
POVUl.a.trut, garuj

Opf'ra
ogromnie
Tlałom/a.t

dmje .tę" to Ul-ti'Uch
dzie:dzinach
muzyki,.
Nte
wszędzie
moźna bowiem tO
ciqgu kltku lClt nadrobić %a-

w

Chlnac1~

leiwie t1llko dwie orkiestrll
sllmfoniczne (w SzanghaJu ł

Pekfni-e}, gduż bnlk ie.t butru
men.-taliSt6w. Mto-dzież wpraW
dzle oarnie ,fę do nilU ki nWM
ztJkt, ale -:- istnieją t"Uw 2
konserwatoria. gdyż brak'Jut
profesorów_ Obecnie 'prawa
zdaje ,Ię jednak coraz baJ'dzie; ruszać z miejsca. W 1"amach speCjalnej umowy
ją przybyć do Chin pedagadzy
muzyczni z ZSRR t Czechotło

ma-

Wacji; Na

Do najbardziej interesu;ą~
cych klasycznych· oper chiń
skich, naleźy "Polowanie na
tygr1J!a", Librettem jest tu
fragment znanych ·na ealym
świecie
"Opowietci
znad
brzegów rzek", opowiadajqcy o logach myśliwych, któ~
rych chciwy obszarnik pozbll~
wia llPo!otcane:go
tygrysa.
Do wzorów klasycznej opery
nawiązali
ostatnio autorzy
"Dziewczvny o bia/lIch wło
sach", wstrząsającej histori~
pamiętnej u nas z doskonale.
gą filmu chi~skiego.

kUkudzłu~~
wlo..

lat

nledbania

ciu~ lstniejq'

oo;łcinne

WVEtWti

p1"Zllj-etdŻ4j/ł ,tale anyki Zł
wszystkich krajów demokrlloa
tycznych (m.in. z Poliki:
Grllchtol6wna,
Statkiewie:',

Szymonowicz.
ost/ltnio .za.~ -

..Mazowsze",
Smendzfa~

ł. Woytowiczówna.}. ZYcie

mu-

4'czne .zacZlfna się ożywiać,
wchodzit w nornl41nll tryb.
SPOTKANIA KROTKIE:

KRAKCiw: Na .pedalnllm
"Wieczorze chiń.tk!m" :organizowanym te Klubie MIę
dzynarodoweJ Prał'1l ot okazji
lwięta
pamtwoweOG Chin
LUdowllch, wystqpU 'mlody
chiń.aki pUInuta. Fou-Tg'ong,
grając utw011l Chopina ł kom
pozyt01'6w chl1\$kich, l'ouTJ'O'Ilg przebvwa te PoLsce Gd
lipca b.r.. przygotowujqc ,łfł
pod kierunkiem prof. Drzewieckiego do 1'U.IjblWzego
Konkursu Chopi1lOtVskugo.

W ARSZA WA: Wielu artv-

,tów

poLskich
WlIJeclutło
o,statnło -na wvBtęw %4 gra-

M,in. Ba:kst ł Bo-do Sżu,a1carl1 (M

le·ch.",,,,,,,,
konkUrs),

do

Bułgarii,

CZe1"nlł-StejIlMkc
Zmudzi!tłki do

ZSlUl. Smendrl4nka

ł

Wouto

wlcz6Ulna. do Chin.-

tru.

~_-<!'"'IQ,l'l<L<Jlż.-t"a:aktlj"u".-'os=wtc,.~-"t;:.,;;:,;" ~~aA~~~ł~:!~:
ucho, li reag~

wala najwyżej odruchamI.
;;~~~E~~~~li~~

=sr:!

Za

tuż nad barierą mostu przele-

Messer.s<:hmlt I rzucił
do
'Wody, uywając_ jeno druty
telefoniczne, Legły tuż obok
tUczem. pajęayna. Prawda, że
~ą takie pająki twane
krzy~
iakaml, czy jakc$ podobnie?
Nad zwojem poplątanych sle
ci, który cudem nie spadł mi
na głowę, dOjrzałem pneplywającą w powtórnym
huku
łódź powletn.ną
Ul znakiem
czarnych, połamanych nóżek
na odwłoku. W pierwszym od
, ruchu odwróciłem się, by uciec. Przecież za mną szła gro
mada ludzI. Jakieź było moje
przemżenie, gdy stwierdziłem,
. że zostałem sam na środku
, mostu, jak kół na placu, tam..
ci bowiem, usłyszawszy za..
, pewne zbliżające się nJebez"
,piec,zeństwi),
zawczasu daU
nogę.
A potworna machina
uwzięła się, by most
zhom·
bardować. Jej szkliste oczy j9
szcze mnie nie wypatrzrły, by

więc

t!

tak odrzucony ma od

w r~~~y:
6wczesnych zdarzeń,

~~rdr:
jakbyś

I_«r....'.cm'

przestawił wektor historii,

ciał

pIerwszą bombę, Szurnęła

!pobawić się

trwogą. osaczone~

go.

I nie wiem, czy bomby
były za lekkie,
czy celność
bombardiera
zwodnicza,
I dzbanek biskwitowy Tade--

sklch obecni. oceniany przez
do
fachowców wynalazek nowej,
swej ojczyzny przysłał do Pol
tanieJ, efektownej & ab$Qlutski zamówIenia na duże iloścl . nie nleprzedekliwej polewy,
tych dw6th form.
która, kto wie, może nawet
Wbrew przewidywaniom pe~ znajdzie zastosowanie w
Irmlstów kielecka ceramlh:a lu
myśle.
down wykaZUje nadal silną
Kiedy niedawno Państwowy
prężność rozwojową, która po
Zespól PieśnI 1 Tańca "Ma·
miezhyt szczęśliwej t'eorganl~
zowsze" wYjeżdiał na gościn
7acjl z 1952/53 r. 1 'Przy sla~
ne v..')'stępy do Paryża I miał
bym funkcjonowaniu plonu
zabrać U soblł. oUl.y·poJ..sklej
handlowego uleg1a chwilowej
sztukj ludowej. to z (sIej pol
depresji, leez Co pewien. czas
daje o sobie mać, Oto od kle .. 6.klej ceramiki najlepiej na tę
potrzebę nadawała się
cera·
dy przywrocono ceramice lde~
lecklej nadzór artystyczny, do mika kielecka. Siedem skrzyń
figurek,
ptas:nków,
dzbanków
komisji ocem artystycznych
i misek to piękny dar polskiej
napływajl\" - nowe modele, now
we typy lub odtworzenia da w_ kultu'!'? dla ludu frimcuskiego. Tych siedem skrzyń to akmych typów, dzisiaj jesz.cze
:z.na.jdujących
zastosowanie. tywny wkład garncarzy Kielecczymy W dzieło uh'waleKaidy nowy_ model jest PI"ZY]_
mowany pr~z komisję entu· nia pokoju I szerzenia ptzyjnwl
między narodami,' Coraz
zjnstycznie - bo to są Il'ze(,zy dobre. (NIkłe wyniki wo- lepiej widzą oni swoje mlejce
w
szeregac..h twórców, cojew6dzkiego kQnlmra-u cera·
raz lepiej ro:rumlejl\, te l'lajm1c,mego z 1953 1'. nic u}emmego nie mpwlq o twórcach cenniejszy Ich wkład' d() kultury
ogótnonal'odowej
to
ludowych, Swladczą tylko o
tym, że nie najeży organlzo~ wierność ludowym tr~c'Jorn
IWOJe«<> .a.rtYL!ltyc:r:nego
rze.wać konkursów w tryblłł-8d~
miosła.
'
mlnl.stracyjnym).
Q. aktywnOŚCi twórców ludo:Piiia' ~aml.ką ludow" 'W()owy(,h świadczy tez I to. tłl
jewództwa kieleckiego dopl...

usLa' Bąbla. Po powrocie

wielu 2: :nich
różn. ZWiąZki

celu

wyopróboWUje

chemiczne

O$lągnlęc.la

błyskU

szkliwa lub w celu

wz;bogacenla efektów plQstycz
nych. Z'. tY(,h pl'Ób wychodz"
dwletne w swym kolorycie
ptaszki IComtantego Clcp!ele~
wsklego z nt y, a dwa latli;
poSzukiwań. daly TadeusEOwl

:sabl0'Yl": : Kiltów

ro otwiera

w wa

wla.śclwego

Denkow..

alę przyułooc!,

OLGIERD WOLCZEK.
Instytut Fizyki Uniwersytetu W8l"'S7..a'Wskleao

Na drogach podboiu maleril

Promienie kosmiczne - jedna z tajemnic
Oprócz. tego !ac.zęto do ba..
dań 'WYkorzystywać góry,
W t". 1935 wielka ekspedycja
radziecka, złożona % 51) ut.zonych l 15 osób obsług,J, podą...
tyla na. Elbrus (5,500 m

~~~~z~ Wn~ó:;~~'W:;::%~
wzniesiono
szczytach l

laboratoria
przelęczach

nyeh warun.kach, W Po!-see
do badania promieni kosmia:
DYch wykon;ystuje się oba,er..
watodum meteorologIem.. na
Kasprowym
WIerchu
<ok.
2,000 m. 1l,1),m,),
We wszy.stklcll, bardzo. llez"
nyeh 1 rozpoWszechnionych
studiach
nad promieniami
kosmicznymi, przekonano się,
że promienie te kryją wiele
niespodzianek. Dzięki swym
wielkim energiom. wy1:W8.l.ają
% materiI, %
atomów l»"
wietrza i innych cial bardzo
wiele rój:nych CUl.s~· Raz,.
bijają jądra atomów, ktm
rozpryskują sIę

na wiele drob

nych odłamków. WyrZUCają lł
atomów cale łDOPl elektra«
nów, Wytwarpją w materii
tzw., ·pozytony - elektronY O:
nąboju dodatnim.
S" one

wreszcie tródłem wie1U"i' rot""
nych cząstek o masach zn.aez..
nie więks,mh od. maay elek..
tronu, ale -mniejaZf(.h
jąder.

Cc...
•...._mL

widzialne. Wy:zwalane
nIe naładOWane cząstki
cząstek 1 cm s%eŚc.
są.

wlenchnt
wszystko,
le, abyśmy 'm."," .

-obetflOŚĆ.

te stale

Poza

się

one

wtaJemnie - sf~.:

Dlatego tet

No--

Przemy",
s1u Luoowego J Artystyczne-.
go (dawna CP~IA) powinna
przed az-tułtĄ JUdowtl otworzyć

i lepaze moiliwośt.l, powinna udoskonalić to, co W
niej od daWna jest dobre, ...

lIlOWe

(O bł'ło złe l szkodU
. -

",'C,",,

__,?i~l;itój'i;':

orRa.nIz.acJa Krajowego

poprawi~

"od

T. lPOIiredn1e

na;wro:~e

:&.wlązku Spółdzielni

WII.

na
gór..

akkh, w 'bardzo nieraz trud ...

~-",'~-

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

g6rnycj)

.....tw

__

riemskiego, 'Ostatnie badania
przeprowad%Ol1e Pl'Z1' ~
cy rakiet bu pilota, na W}'Sł>I

kościach 100-400 "km ~~

nily do pevmego

stoprtla

zagadkę, Okazało łię

tfł

miano-.

wideł te ?: "głębin Wnech<!
świata dOCientjłł' do Ziemi, ją..
dra lźejszych atomów, takich.

Jak k:rzemu, fosforu. telaza; 'a
Ilawet mIedz1. One to n10q
.ową olbrzymi" «tergię 1 od.
dają 1ą stopniowoUemym
cząstkom.- wy:z;walanym
przy
%derzeniacb z

atomami.

wietrz.a..

-

"
.. . . .
;k)
.'
#

," '..

--'"'.'

""om,..".

~

','

,

~

i

.',

,

Kłopoty

z

melioracją

(W gmlnr~ Wł!a:~.

W. MASS I M. CZERWIRSKIJ

pow, bnd'oml..n nfe "'rk\ln~je Ilł

),Przeczeki wacze«

u;arwarkt'lw na roboty I'<'elłot'''-rJ"'' prowadzone w do!!nl.
1'%1'1<1 Opatówki),

Od rana woiny anonsuje:
_ Dziś pan uuczt"lnlk nie prtyjm\lJe!

Od
się u
wują

p

tego czasu przyjęło
nas, że rodzice wychożony dla s\voich sy-

O znojnym dniu pracy domu. Kiedy stanął na prowracał utrudzony drwal gu swojej chaty, żona -ze- nów.
do domu, dźwigając na ple- miast powitać go, krzyknę
Z l'hińskjch babi lurlo~
wych w)'braJ
cach wiązkę- szczap. Drwal la:
JA. Z.
był głodny i spragniony, a
- Ktoś ty!?
brzemię ciężyło mu bardzo.
- Jakto, nie poznajesz
Wtem posłyszał śpie~ swojego m\iża?
Był on tak piękny, że drwal
- Byłeś taki, gdy miaGdy po wystawieniu "St.al'l~
zapomniał
o dźwiganym łam zostać twoją żoną,
czyka", a zwłaszcza "KaUi,nia
(w r. 1864) imi~ Macięż,arze i podążył za gł?-:
Zrozumieli oboje, że wo- Skargt"
tejki stało się sławne, otrzymal
sem, doc~odzącym z gęShJ.:'l- da ze śpiewającego źródła on pe1.\'nego dnia list na.stę.pu
ny. W~r?tce ~r~ekonał. ,Słę, odmłodziła starego człowie jącei treścI:
~e to splewa zradło, bijące ka. Był teraz młoclżieńcem
"Laska\\"y Panie!
Co wy tu robicie na drodze?'
Zwracam się do Pana z i;)foo;
spod omszałego kamienia. i miał starą żonę. Kobieta
Odrab!amy siarwar/.: meliOTClcyjn1J,~
Poc~y~ił się na~ \~odą i. pił wypytywała go dokładnie o bą o wyświadczenie mi pew-000--\
nej grzeczności l mam nadziez~ zrod~a, dop~kl. całkIem miejsce, w. którym znajdu- j~, że Pan nie weźmie mi za
(W p{)wJ~de opoayńskJI1l ... olZóJ~, I. ... gTomadzJ~ JlI.nuuo.
Ole ugasłł pragmeOla..
je się śpiewające źródło,
złe mej, śmialoścl. Oto jestem
wIC<!' 'l:cl:~iólnJe chlopl nle trosZcz4 sI; o pruprowadxenl.
PokrzeplOny wrócIł do
Następnego dnia o świcie 2apalo.!lym miloSmkiem j zbie41~lJon.cJj swoich pollmoklyoh gruntów).
raczem
malowanych r~C2nie
pobiegła do lasu, by odszu-

A w gahiE\l"df' \II gęstym mroku
Pl'lt'nt IV kluhl.\'!;!1l ~1('(lr.1 ~ły.
Obok na/";~etl1lk. "'~z~stlw wokol
raplero~owy o~;nul dym.
PIERWSZY: lJaJ jakąś llracę, pomóż,
wlert~, byś odmó",lt nllig!.
pomożes,.., no to komu?
WS1..a.kżefll ci bliski, li. ni\~ wróg!

NIl'

Mnie nil'

ORllca (ol'rwo\\'o): - Kłopot naw,
Sprawi", Inl, \,'h'rtaj, tJroiiba twa.
To bardzo łatwo \\'yr-...('c si owa:
"Jakąś mi pra~'ę li was daj",
Ale dać pracę lo nlf' wszydko.
przyjąt to bardzo prosia. rucz,
Znalazłbym naw('t s!anow!sko,
Jest jrdnak pewne "lecz" ...
To, :te clę 7: pracy ... no ... zwolnUl
Za. kradzież., ploU,i !Id.,
Nie ważne dla mnie jest w te-J chwUl,
Tak samo nie obchodzi mnie.
Ze nIe masz wcale dośwladczenJa"
I że ci wlrdzy ralklrm brak,
To ~!\ deial-e, be-z znaczenia.
Choc Inni już nie myślą tak.
Dalb)-m ci pracę z ralej d\lszy,
Boś mi nil' obcy, I('n mój zięć,
Odmówić jednak z bólem mu!\'Z~,
Cbuc przyjąt clę lilam szcz.erą chęć.
Na mnie I tak jUl lisy wieszają,

Dwa zbiory

-

KRYSTYNA WILZANKA

Kukułka.

kać śpiewające źródło'l też
się odmłodzić.

kart widokowych i czuJbyrn
si~ nad wyraz uszcl~śliwionY,
gdyby m! Pan przesiał jedną
taką kartę przC'z .~j(·bi(' namalowaną i zaopatrz\·j jf! własna

Daremnie cZ2kał mąż na
powrót żony, KiE'dy dzien
r~C7.n~'m podpi~em.
Kukuleczka ptaszę' znane
mial się ku końcowi, drwal
B:;dzie to dar najcenniejszy
Kuka sobie rada
poszedł do lasu i z łatwoś
w calym moim zbiorze zwłasz
I swe jajka nieudane
cza,
ż.e będę się mógł poszczycią
tram
do
śpiewającego
W cud:::ie gniazdka s/.:!ada.
cić, iż Pan, mistrzu, jesteś Je(!Gdy teli ptaszek coś nawali
źródła.
Zastał tam barasznym
z pierwszych, którzy mnie
To dla niego fraszka,
kującą wśród kwiatów 1 w ten sposób obdarowali.
Bo on winę zaraz zwali
trawek
maleńką
dziewczynW nadziel, że prośbie mojej
Na innego ptaszka.
UCZYIU Pan .zadość, poz-walam
Gdll referent bllka Itrze"
kę, umotaną w szaty dorossobie załączyć mÓJ adres: MieTo dla niellO mięta
łej kobiety. Drwal -domyślił
lec, ut R, lO,
__ ...QlL.drU.a.iego tym obdz!eU
się, że to jego żona, aby się
Pozootając z-cal}m nilTef:nym
Zo:raz. referenta,
szacunkiem, z góry składam
Grunt - papierek, grunt - pod- upiększyć wypiła za duży
wyrazy podziękowania".
kladka., łyk ze śpiewającego źródła
C. R,
Grunt do gniazdko cudze
-i odmłodziła się aż do nieMoja rqcz/.:a zawsze gladlca
Oburzony do iyVlegO,' ale z
NQ$I chlovi dbają o nas.~ Więcej troszczą się o iaby, niż

-

~.k'oWlJ.

Nigdy jej )lie zbrudzę,
mowlęcia.
Sporo jeszcze 'ID naszym kraju
Zabrał dziewczynkę 1 zaTakich ptaszków go~ci,
niósł ją swoim rodzicom na
Co tak sprytn.ilf unika';q

humorem, jaki zawsze cechowaj mistrza, Ma~jko odpov.riedział na powyż.szy list następu

Odpow!.edzialno~ci,

"t.a.skawy Panie!
Zwracam się do Parw. .% proś
bą o wyświadczenie mi pewnej grze.cznośc! l mam nadziej~, że Pan nie weimle za .z.Je
mej śmialośei. Oto Jestem 7.3palonym miłośnikiem l zbIeraczem państwowych banknotów
stuguldenowych i czułbym się
nad wyraz uszczęśliv.iony, gdy
by mi Pan pt'Zyslal jeden takt
egzemplarz do mego zbioru.
Będz.ie to dar najcennJejszy
w calym moim zbiorze, zwla~
suza, te będę się mógl poszczycić, Iż Pan jesteś jednym
z pienvszych, którzy mnie w
ten sposób obdarowalI.
W nadziel, że prośbie mojej
uczyni Pan zadość, pozwalam
sobie z.alączyć mój adres: Kra~
ków, ul. Floriańs.ka 43.
Pozostając z całym należnym
81..acunkiem, z góry okładam
wyrazy podzj~kowan!a,

wychowanie.

MILCZENIB
:nOłIł

Uut nJe

n.aJdrobnleJsul/o
balasu III' aule 'WtJ ery. Kl~y na
dworu Mllmla/a ur podali kon.
cerlu uc:.ql. rO.l!nll.wlll.l!. Llnt p~~.
rwa' at'{'. Gdy 20' upyttn<l, dl.ct:eBO lO' uct:ynU, odpowiedział :lośHwle,
Jl"aenowul4e Jednak drplomatrct"4
fonnr:
J~I/o Cełarska NlII~l racty
pnemawlał, kaidy musi mllae~.

-

KIedy

ROlNICA lDAIIl

,

'

MarII TwaIn prowadził ~ne,,1I
ostr4 dY'pu!ę- ze f wytO wyd_w.

t~

eII k.tóry III" Il.adątyl ndpowll.dał na

'wletlU! cJ~la .Jtm'ne zln,komfl~ill
alltyryka. Wydul'ea uwolal wice :li_
ł1If_IJIYI

_ Z IdJo~1II1 wla'dwle nIC powili_
8/) .1, pro ... adzlł rounowy.
Ha to Mark 1'1...101
- . DpkufuJ,e : panrm 'dalem dll~

wód, te- Je$lern odmielInego :dallla,
ORYGINALNY SZYLD
KomPlnyl!lf' angielski Kdly \'ifdz4e,
"Jego tw6f~ .ńysh'ana nie
'aynosl mil Me, III! leli ""arta, ,lite)'dowa!
Jl»lał kupcem wJIII.. Ii
Wedy radłU 110 w lej .prawJe ''''ego
p",.J.IId.11 Sbtrldana, ttll mu odpo_
wJfltzll1!

.1,

}nlem IweiO zdania I rail~ tl
dat na u:y1dzle napił: Kdly, ku.
,Ite tJlllzykl I II(lmPfnytor winił,
-

OSTuutNIE
znany podr6łnlk .Robert Pury po'r6tuJllc' po 'Slanach Zjednoc:onyoh,
pruc:ytal ni driwJa(h ....igll poko.hol~I(lWłgo " ..lepuJące ,odndtale: ;;Nle pali PamltlaJ G potane
., ChIUio:'. Pur)' dopl~'al pod 8pO'
Iem: ,NI, plujl Jllmle-hU l) ... vh\wl.
MJłII$Jpl".
'

Ju

o

niezwykłym

azv:a ht-ga jakaś oluopna:
N "dendarium!"
JaKby
Coś

.w rodzajU Bóg "..ie jakiej zaraźliwej

choroby, a w rzeczywietości to ogród bntanlczny.
,
Dyrektor siedział w tym
dendarium, w altance w cleniil
róż l magnolii i,
oczywiście,
robił sprawozdanie.
Już opisał w,'izystko, co ,datyczy pączków, które.w roku

drzewie

drzewie we właściwY sposób
odpowiedni sęczek l dopasujemy d·:) tego sęczka we wlaŚC1wy sposób odpowiedni kranik,
to będzie. z tego kranika płynąć sok, zechcesz _ wJśnlowy,
zapragniesz _ to gruszkowy,
a nawet według gustu - jakiś
jeszcze Inny...
Inny :taś doktór ws%elf..lnauk
mówi:

"A je§!i szkodnik, prz.epraszam, zwiedzający, podejdzie
z drugiej strony l nie 1.aUWaty
tablicy?"
Rozkazał przybić taką samą

tablicę z drugiej strony 'drzewa i znowu nie był zadowolany.
- Kto myśll - w
naszym dendarlum jest glównym

zwiedzającym?

ChłopaCZki,

malcy.

~f:~wo~~~~~c~ odw~~f~~n.ę!:. ~:n:i~r~~:~1~~:!ni~ zi;m'"f:bd~ł~;~~;:~lioC:zu~ ~
uschły. Teraz już zbliżał się do
klombów.
Nagle pn:ychod.zj pismo %
central!.
"Przypadkowo - piszą - do

~;~:~Ii~~~ s~~n~e;'unf0~:

rosło Niezwykle Drzewo. Pod
osobistą
odpowiedzialnością
macie otoczyć je troskliwą opieką i baczną uwagą."

-

Masz babo placek! _ my_
oA

śll dyrektor, - W dodatku
taczać je troskliwą opieką!
kled.v pracować?

Ale on jeszcze nie traci nadziel. - A ,ploi:e -: myśli tam, w"ce.rrt.rall pomylili się J
żadne takie Niezwyjtłe Drzewo nie wyrosło w powierzanym mi dendarium!
Wychodzi ze swojej altanki,
patrzy; nie, wyrosio. Juz dokala tego drzewa zgromndzHl się
r6ż:ni . naukowcy,' kln~zczą w
ręce, cieszą się, dzielą

wraże-

niarni.
Itewlen doktór wszech nauk
tak mówi:
- Jeźell nadłamiemy na tynt

tn:ymywać
cias.tka. . Należy
tylko wyciąć w od~wledni
sposób korę l będą aromatycz..
ne l wysokokaloryCUle ciastka.
Z kremem lub bez krM1U _
według gustu l upodobania.
Dyrektor widzi, te wpadł.
Chce czy nie chce, musi otaczać troskliwą opieką. A Jak
otoczyć troskliwą opieką to
przeklęte drzewo?
Zami.a.5t Ulpytać 1 poprosić
ludzi o radę, zaczął sam myśleć.
Cztery dni myŚlall. wymyślił.
Wezwał sztukatora l zamówił u nIego wielką marmurową tablicę ze złoconym naplsem:
"Niezwykłe drzewo! NIe dotykać! Kara 10 rubli!"
Po namyśle rozkazał dodać
jeszcze zero. Kara podnlosla
się do 100 rubli. Dyrektor sądŁ!ł, że lm większa kara, tym
trosk!lwsza opieka.
Rozkazał tę deskę przybić do
N!ezwykłego Drzewa. Gdy tyl~
ko przybił, wpadł we wśc!eklOŚć.

Na wypadek,..gID'by w dendarlum z.jawlł się Olbrzym I, by
nie mógł wymawiać się nie~
świadomością,
przybił dwie
tablice na wierzcholku. Gdy
~:,ń~g!~:ru~j~;c~~~.stą tabllDyrektor, oczywiŚcie,
nie
stracił rezonu. Prędziutko napisal odpowiednie sprawozdanie, dOłączył do niego szeŚĆ tabllc w charakterze materiałów
wyjaśniających J wysłał zwyklą przesyłką pocztową do centrall. Przesyłka Idzie do dnia
dzisiejszego J nie wiadomo...
kiedy dojdZie.
Ale to wszystko - to tylko
p6ł biedy.
Dowiedzieliśmy się, ~e

w

są-

slednim dendarium wyrosło ta
kie samo Niezwykle Drzewo l
centrala 7..amier.za wezwać tam
tego ~amego Dyrektora jako
konsultanta do otoczenia drzewa opieką.
I to jest najstrasznIejsze.

Jąco:

WCIąŻ rnęia

w!>pominając.

Kasi

O trym 7.'lStęPcy wiedzą takit',
Ze "l:wraea. do mnie si~ pl'r ,,.!Izwagrz.e"·
A ja.ki wszczął się wówrz,as szum,
Ze naS7, planista to mój kum?!
Zła passa. prz:r-sz1a na c1lowleka,
Dziś za te rleczy kJ.f7.e s!ę,
Więc cm? Musimy z Iym mcZekać,
Przecierpieć Jakoś trudne dnie.
A gdy przeminie okres zly,
Znów łatwD b~dzle, wieruj mi..
Nk

będę-.się ju!.

daW..

irlldńł

Powtaruć tej rounowy Hiowa _
Wy ebyba znacie takich ludzl,
Co wszystko za.cząt chcą "od nowa.",
Bowiem nJemało chodzi jeszcze
"Przeczekiwaczy" w róźnyeh derach,
Co ~ Jui próbowali nIeraz

W

~n

przekuć

swe

tęsknołyo.oj

PneczekaC c.hcl\> Niech wiedzą. to. ki
Daremne trudy, pr6żna ebę1S1
Bo Im jui

więcej

nie pomote

NI brat, oJ swat, nI kum, ni
Przekład

zięć!
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NA EKSPORT
do V$II
Agencja Assoclated Press donosi, te na polecenie amerykańśkich wi1Jdz okupacyjnych
słynne zakłady
metalowe w
Solingen (NJemcy Zachodnie)
rozpoczęly produkCję dość specyficznYl;h "plirrliątek", przezna
czonych na eksport do Stanów
Zjednoczonych. Są to szt~lecl
ki z wygrawerowaną na nich
swastyką I hasłem: "W~zyst
ko dla Niemiec". W Re!ch<J
hitlerowskim sztyleciki takie
nosili najzajadlejsi faszyścI. Agencja InformuJe, te w przyszłości
zamierza się produkować równieź sztyleclkl na wzór
tych, jakle nosiU esesmanI.
A więc w zamian za powieści o -gangsrtI'BCh I tlimy
o
mordercach I zbrodniarzach.....
sztylety oprawców hitlerowskich.
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PAWLO KLUCZYNA

d,

ni

Slonecznlk • samochwala przechwalal się przed ao4~ml.
ł chelplł się bez mlaru bez kOlka:
- Gdy tyl/.:o powfem wam, pę/.:nlecle wprost z
wuak ja przedziwną władzę mam nad slońcerrt!

,."d',,"'" 1

W pogodny dzień, gdy w polu zboie młócą..
po prostu cuda czynię swoją glową:
bo w którqi(ąlw!ek. stronę ,q obrócę _
na t llchml4.!it $Iońce b!egnle za mnq.• daję 1l10~o.
A więc zapragnąć tyl/.:o mi potrzeba _
a móg/bym wlltrzymać slońce tv 4rod/.:u nWbIJ.
Rozkażę: - Daj 11-0 wsteczn1J biegi ł ,ud:
..
z zachodu slońce wJtet "awr6cl mi na wsch6dl
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Mój czytelniku, tt/m co 3ltl1WChwjlBtwem grzeszq _
przeczytltj bOjkq moją - niech Blę ntq ucłeu:q..
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Alojzy SrogI!!

~H towarzyszem Paździurskim w Moskwie
lel?ck!e

,

wlitJące

lasy rozbrzmle·
szumem dn.ew

ł naglym! strz.ałaml, pl!łne nie.

I'lPOdzlanek, zassdze-k l z.r~cz.
nych parlyzancllich kryjówek
niejednej wysłuchdy 0P<lwieści \II letnie i jesienne wie.
I.'zory. Niemy śwjadek partyzan.
cklch 'gawr:<! - Ins - przyjął
dzlesliltid westchnień, śpiewów
1 tęsknot. Przy nIewielkIm
ogIenku· zasi.adla partyzancka
br.::ć; gdy akul"at nie tneba bylo
w tym dnJu brać ~ię z wrogiem
za bary, gdy można było od.
sapnąć pr"led najb'l.lżs~ bo.
jem, podll!czyć rany po ostat.
nIm - wtedy najlepiej opowla.
dało s!~ o życiu minionym I
prxysz.łym,

l padało, często 110wo: Mo.
okwa, Miasto nad?lel l walkI.
Miasto piękna I sprawledllwo,
I:'ki. Miasto, z kt6resD splellzy
pomoc kieleckim. lubelskJm l
krakowaldm partyr.antom, .•

._ W

pJńczowsklm

powIecie
cz.yt.ano wieczorami gazety, siu.
chano z uwagą - -radiowych
audycji %e świata całego, z kra.
ju naszego. Oglądano zdjęcia _
Piękne, kolorowe, do których
at oczy się rwały, Oto OM _
stolica Pokojowego świats: Mo.
skwa.

(Kore.pondenc;a wła.na

Z

Moskwy)

t.. SaukJeh Stepach zbierano
po 2,5 - 8 q z hektara, _!tu; a
nawet dwa na dz1e!1~ lat _

Ech, Ileż to Hl!t wspomnień,

Mród pracowników IOwcho·
zów je~t 1124 osoby odzrw.c:zone tytułem Bohatera Pracy
Soejal!stycznej. A w jednym
tylko, sławnym łOWchozle Ka·
rawajewo, który to wyhOdował
&pQCjalnfł ra~ krów kostrom·
.klch dającyeh po 6000 l mleka
POZDROWIENIA OD WAMI
rocUl.le, 4 VI poB~lnyCh
Chod:dllśmy w te rnmklew· W)'podkach naweł l do 18 tys.
lltr6w.
ski e dn! wieI/!-. Po wYEtawle I
po Galerll Tretiakowskiej, po
Bohateró:w Pracy jest - 39,
Uniwersytecie 1 wspanla!tch
II; tym. 6 osób takIch, .które ty.
wystawowych pawilonach.
tul ten posladaji\ dwukrotnie.
Wy Polacy?_ pytali nas Jest wśród nich gl6wny tootech
przygodni z:naj orni.
nik sowthO~u S:etejrnan, dolarI po chwili spotkany ()pOWiA- ka A. l smirnowa, pracownica
dal o swoim oDotkaniu z PolAk.fI ctelętnika - N. A. Sm1rnowA.
- w toku 1944, gdy etedł Jako
I tak jest nie tylko w IOwcho·
tołnler:., CI swoim % Polsk.ą
%..łeh,
Gdy dojdz.lerny w
~otkanlu w roku 1951 w No.
dzleń później - do całego
wej Rude czy Lublinie. O IWO' sieczka hodowlanego, gdy ·:z:w:le.
lm - najnow:I!t.ym SPOtkaniu: dz!my podstawowy pawilon. ho.
na Pałacu Kultury 1 Nauki w dowll doWiemy II., t. to. oltąg·
Wars.2awle.
doznaje człowiek w
zelknłęclu z Moskwą, której
wprawdzie nIe maj, bo w niej
nie był, ale bUska mu ona 1 ser·
deczn-a, Jakby, tak." jakby· ol.
nlz tu jui bywał...
refleksji

z.tewe

po lPlka·
'.':'--::-"." ::- ,-'c:c;;;;-;cc·.•.·ll:CZłl-C1cb
ł\łktar6w,

...
tttotna byłO eser·
pa4 nauki I !'Il.Os1dew8k.1eJ 'Wy.

dawy, No to 1 ~Uśmy. tle

Iłe tylko dało.
A Jod"" • "'eh, bynajmniej
nte bagateln4, kt6rą wyn1ólł
l ';\I'ffta'Wy Me tylko kowan:yu
PaJ.dztumk!,
pn:ewod-nJ.et.Ii\C)'
~:ryw1ek1ej ap6łd.tieln1. bylo

ni, wtem Jal(

.lę

masowej tyle co

w

kołchoaie.

Bo obok wielu, wielu t.akt6w,
r.-.ecz:y - wystawa byla pokazem zwyclęstwa· kołchoz..owego
ruehu w PMultwle Rad, Ruchu,
który wyzwolił chłopa, który
doprowadzll go do tego, fe na
tówni S POlitykiem. t uczonym
pleń jego zdobią najwyisz:e od·
zn.acunia, Za ptaeę. Za trud.
ALOJZY SIlOGA

nlków I pracowników sowcho·
zów. I tak j~st w wielu Innych
dzJedzlnat.h.
Za
łf,Czególne
oBiągnill:c1a - azczególne odzna·
czeola, szczególny szacunek,
CIĄGU

ChOĆby'

-

stara! Da. 1nd.Ywidua1nytn, nigdy ni. oe1unI&ft w skali

w h.odowll ty tul BohAPo' tera Pracy zdobyło Baa kołchoŁ·

W

--

ro4z1ły.

głęboką

nięcla

8!i -

rue

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

Ii<'Od",m~!,] tna"WOienie
- zbit-2tI q.t hektara-

mi.·

Pozdrówcie Polskę.
zdrówcle WarSUłw't, Lublin
Kielce l Kraków.
'
Któregoś
dnIa
spotkałem
szpakowatego rnęf;ezyz.n~. Za·
lowałem potem, te towan:yn
PaMrlurskl był gdtleś daleko.
Bo ten oto m~tczytna byl parl choć różne; byty tycIowe tyzantem na kieleckiej 1iem\.
okoliczności roraZ" częŚciej przel TJcl~k-t z- hltlerowslclego obozu
myśli
WładysłaWA
PaźdLlur' I przy'ta! do jednego z odd1l..a·
skiego przewijały Ilę rna.ru. łów AL.
nla o zwiedzeniu owego nUaste,
- Wania Jestem - uśdanll.ł
kt6r-ago obraz toWań:Y8Zy! mu w mI na pożegnanJe rękę i /!hOI!
partyzantce i w walkach z ban- nIe wiem - l. Moskwy on t.y
dami, towarzyszył w następnych z Leningradu, r. Uralu czy Kau- pokOjowych - latach pracy. katu - z sercem t sentymen·
tem m6wil o lasach 1 wsIach
PATRZĄC NA GWIAZDY ...
kieleckich. o dnil1dh najclll'i·
I oto jedziemy. Za nami Te· szych l najtrudnlejttyc:h. dla
respol, Brześć, Mińsk. Z.'I chwi- niego, o dniach apędzonych
lę b~zie Mc-!ikwa.
Towarzysz wŚTOd polskich f"Obotników i
Paf.dz!urskl na równi z innym! chłopów t. kieleCkiej ziemi.
Nie, nie traktowano nas jako
nie może się jC'j doczekać. Ze
wszystkich głośników umiesz' obCych cudzozfemców, wobec
których
wypada byc gn.ecwle
czonych w przedziałach wagonu

nic

Lecz od " I&~ Idy

-DNIA

(Do artvkulu pt. "Osłedle lm.łałVeh ł l'imbltnych ludzi",),
CAF- fot. $zyperko,

Ech, 1l~~ to rz.eezy mó.Jł tlę

CZł~k itaUfz.yĆ W _ obC-tiwan1u %
ludżnll
radzieckimi, podcuu

zwiedzania Wystawy.

I

ezęłto

większych

som
Ot,

ni. tylko rA tych
wapan1alokiacll.
l drobiazg,

wystarczył

wychodzjmy %. pawilonu

MPR.. B

aby do końca roku wyremontować 8.528 izb
nawo--!
P

I oto wita nas po.
lan remontów wykonywa
brona talerzowa o suro·
nych
przez
Miejskie
kości... 16 metrów. W ciągu go·
PrzedSiębiorstwa RemóndZiny mo:łna nlll. dokon.ać np.
podorywki na obszarze... 6.5 h.a. {OW"o - Budowlane wojewódz~
Czyli inacz.ej - w clągu 10 go- lwa kieleckiego przewiduje oddanie do użytku w biei\ącym r0dzin na 85 hektarach.{!)
ku 8.528 izb, c%)'ll znae:wie wlę~
I jak tu !;Ile dOjŚĆ jeszcze raz cej niż w l'Oku ubiegłym. Jest
płynie gloll:
. obOjętnym, nlel - traktOWano do wniosku, ie tylko g~ar· to jesZC%e jeden dowód IItAłej
naJ) jako bliskich, serdecznych
ka spółdzielcza, gospodarka na troski p&rt-iJ I tzIldu o poprawę
- --;;Zs chwilę PtXląg Nr 4- wje- gości,
dużych obszarach uczyni praeę warunków bYtO"wych łpołecuó~
dzie do stolicy naszej OJczymy
- MOSkwy",
ZASŁUtVLI NA SZACUNEK c.r1owieka lfej~%.I\, wydaJnl~,
szyruz.ą.
Ale przebi~ remontów nle
r w ślad Ul tym słowa pleśni:
Olta.tjl do t'Oz:rMW bylo wie~
jest r.adowalająC}', mimo, te w
skali
wojew6d%kieJ na dt.leń l
"Maskwa maja ... "
~~i. O~~ał!~e;ltl~~ w &~~!~a':I!~
wneŚDia
wykonano 67 proc.
... Choćby nie wiem jak Bit; Obok przy tym 51:01a - obyWa.
planu rzeezowego I oddano do
.... rnć, nie odda się Słowatnlj tel r~dzleckl.
do Ich gp6łdzielnl w Nleptowi· użytku 5.060 Izb, Postaramy sIę
wszelkich wra:i:eń I wz.rusz.eń,
Zwraca uwagę na C%YJctł od. caeh, W PIil~20W!kLrn poWieCie to wyjaśnić.
któreśmy przetywall na mo' r.n.aczenla Na Krzyż Zasług·" [- przystąpili wszys9' pracują·
W
8kll~wskim bruku w le dni zwie który PO~l.adał "niejeden l pr:e~ ey chłopi w gromadZle. Bo choć
dLlłnla
Wn.echzwiązkoweJ Wy·
.
spółdzJelnla jest, bo cllOĆ
st.lłwy RolniczeJ, w te dni kie. wodnlczący społdz.ielnl, na "Me,: się w niej o wiele, wiela
dyśmy spleszyll do Mauwlewn dal Zwycięstwa i Wolności to przecleź niemale
Lenina I Stalina, do teatrów, np. posiadany prze. paźdz.iur· trlIdn04el & up.raw.
metra cty Unlweraytetu.
sklego.
że można z.astosować te najno·
- Za co? Za zasługi. wojen· woeteśnlejue mam;yny, gdy 80
Ale gdy wieczorem plerwn.e- ne czy cywilne?
ha sp6ldtlelt:tej liem1 ane.J4Uje
go- dnia stanęliśmy na moście
I jeszcze bardz.leJ wz.a,tals. się ... w 11 kawaHtaeh.
przerzuconym prz.et rzekę Mo· sympatia do polskich goścl ze
Bkwę, gdyśmy spojrzeli na wie!· strony naszl!go roun6wcy. Bo
Ech j nie pójddo ani komba.jl'l,
ki czerwony gwiazdozbiór na ludzi. odznaczonych, jako cz.ymś anI taka brona, ani kO$Ia.ł'ka~
kremlbwskich wieZach - nie· wyrótnlaj"cych się, otacu .sIę umll!1ilZczona
na
truklne
powstrzymaną. falą napłynęły -jf&łfym
w Zw!ązku
RadzJeclr:lm
sze.te· jedną
która
posiada
5 k~
- t.~~~~~~~~~~~q,t
--wł.aśnt-e----wspomnlenia-,----WItPOtn'
s.t.acunk1em.
Oboj~tnle
na
pt:tedzJe
prt:ed
nlenia sprzed lat. To przed qzJe· klm on jest _ znanym w śwle. traktorem 1 po dwie .. boku..
BlęcJu laty witaliśmy na pol- cle profesorem
Uniwer:sytetu, Nie pójdzJ.e tei wiele Innych
sklej zJem1 żołnierzy· wyzwol!· czy kołchożniklem, pracowni. wspaniałych maIzyn, któreśmy
cJel.l, którzy na cL!lPkach 1 fu· klem MTS czy górnikiem.
oglądall na moskiewskiej wY~
raterkach miel! takle włamie
I nie ma w Związku RI. stawie.
cz.erwone gwiazdy,
dzieckim takich odznaczeń Ul
To cóż sili: dz.lwiĆ, że niejeden.
Pfac~1 których by nie
To ta
włdnle
cterwona pokOjową
prte-wodnlet.ący
polskIej &pÓł
mógł otrzymac kołchoźnik czy
dzJelnl prodUkcyjnej pomyślał
rrw:Iarda była symbolem walki, pracownik ,owchozu,
~oble w duchu:
woln9dcl 1 pokoju w owe lata,
Jesteśmy
np. w pawllonie
gdy ~warzy8Z Paź.dzjurski z sowchozów, Wśród daleeilłtków
- Jeszcze energic.tnlej trzebłl
aetkam~ 1 tysl!jcaml jemu po. wspaniałych
plansz i .łoisk prl-ekonyWać indywldu.alnyeh.
dobnyet\'- tocZYł partyzanckie znajdują liq takle oto wymow~ by przyst.ll do spółdzielnI. Wt~
_...- ~ bOle & taszystami.
no liczby:
dy 1 u nu bądm, łatwiej ł$
zbożowego.
tężna

powinny wzmóc tempo pracy

.twa.

pn.,,,,,,.a"'''''.

mejl prac~'.'I"stosowan1u
tej właśnie współVracY re:nonty
czesnycl1 m,etod, wykOrt.}'stywa- ole budzą powatnJ.ejszycb za~
nlu czasu roboczego t sprzętu, !I"trtefeń.
zwalczańiu marnotrawsh\"a itp.
Kontrola społeczna nad 1)rtenie ma dysproporcji m:ęd.zy biegiem remontów w !rr.yeh
wydatkowanymi sumami a ilow miastach naszego WOjewf.d!twa

fieltt .wyk01lanych remontów.
W l{lelctlch _ podobnIe jak
w Jędrzejowie - wykorzystanJe ,um budżewwnb na tertKm
ty Jest nlel)roporeJon,alnte dute
w stosunku do wykonQnJ:'eh reMt. 1 tu równie! kosztorysy są
powa.ż.nle :z.an.\!otie. Przy dokonrwaniu opisów technicznych
budlrnków projektanci a zasady
oktSlaJtt je na ..oko".
ZawinUy tu wytb:l_ły gorpodarki
komunalnej Ptez.:dlÓW
rad n~h, dostar~jąc
ll.e<:enla nie określające dl.lk.lad~
me zakresu niezbędnych do
wykonania prac.
JAKOSC UI't!ONTóW
VI rb. unnleJsz.yłll IItQ tlo4ć
akArl na j~ robót, s"t.lC%egól~
nl& w ltadomhl, StarachOWicach
I Ostrowtu. Jest to powatna u·
słUA wciął WIl'88tajl\cej kon·
troll 'POlecanej nad Prz.eblettem

WNIOSKI

~ne
'Itytej
takty
świadczą, że praca słuźby go-spodarki kQmunalnej na przest:rzeni minionych ośmiu miesię
er nie wszędZie przebiegala jak

nadal jest jednak niedos'iateez.. należy. Brak było 5.ystematycz~
na.
nej konti'(Jli przebiegu remon ..
Warto by w Kielcach, Jęci12&- tów. Prezydia rad narodowych
Jo.-wia __ L lnn-ych POZOl;ta~ na -iw,vrl!...sesjar:h ole analirowa
pod tym względem w tYle mJ,a.- ty naleiycie postępu robót. W
staeh WProwad%l.ć formę

pow",: Pr:!'.eclwnym raz.!e nie doszłoby

suehnej kontroll. Jak kaiąiId do takich zalegt~d w remo""
i .tyczeń, oraanizawat tacl1 jak w Jęd.rz.ejowle, Kici..
narady talnteresowanych wyko eaen, czy Opatowie lub Sando.
nawtów :r.: koml.teta.mi bloko\VY.. m1erzu.
m!. W wielu 1nnych wojaw6(b..
Prze4siębiOl"S"tWa
wykonaw•
~~a::ro~ ~~e ~ eze l pietydla rad narodOWYCh
rady, na któryCh mieł%kańc:y ~ =~;~:~=a!l~
śctśle ustalają m.kres robót, de- bllitow..
kI
klaxując. pomoc p"""" tobotach.
a", wszyst. e siły, aby
opiekę nad sklad~ mate- zaplanowane w bletącym roku
rialami itp.
~~;~1;~1~k~f;g!Jc~!t~
W wielu mlastacb . \Y.I\v--oła.no
Partia i rząd "'Y%:naezyły
trpjki kontrolne dla nadz.orc-wa~ pnedslębiot'!tv.·orn budOWlanym
nia przebiegu prac. Warto, by- na rok 1955 znaanie wj-"isze t;a,.o
metQtiy w przeszczepić 1 na
danla niż tir roku b!e±ącym. Su..
ren
nMzego
województwa. lOa pM:etnaczona na rtmt<mty
Wzmotonemu ulnt.ere\owan.Iu wzroSnie.t 714 dQ 1120 m11łoo
ml&stkartców, r>owił'lno towal"lY. nów Z.łotych.
s:zyt takte wzmożone zaintereso
Od tego, jak ~'Ykonane meta..
remootów.
wanie komisji rad narodcw:vch. ną remonty w ble1:ąe:rm roku,
.znacznie wzrosła współpraca Ootyt:hezas w naszym woje.- l:>1ldy dobry, start w"Obec ZWięk..
m1~c6w
remontowanych wództwłe, praty tych. komisJi $Z:Oł'lyCh zadań w
roku Plf!Y"
dom6w B radaml narodowym! 1 l1a ogół nie main.. ~le ttłym.
pr.&edlllęblorstwamL W wynikU ~ru~
I
J.-\N f.YSEK
zażaleó

*"

waga - syrena:
:f esień...

buraki samocllodaml lub kolej~
I rogliny SzYku.. do eukro\\-"Ili. Tam oe:zekiwać je

Cala przyroda -

iwierzęta

ją alę

do z.imowej pory, nlekt6- będą % l}iecierpliwtl:ŚOią
re .. nIch zapadaj, w letarg..z maszyny;

euktownh\ jest 1naell!!i nl.i
przyrod". Na rbie pan\lje tu el·
su J .spokój. Ale jest to raczej
prmłO'Wiowa tl$.za orted burPI,.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

ludtt~ i

STRONA

ł

NUMER 235

St.owo LUDU

SPORT" SPORT .. SPORT .. SPOR~

Ih'lIl11 s'lIcllacZII

Piłkarze Gwardii przed trudnym zadaniem

progrllmu lokalnego

»',lskIIlIO Rlldia«
w

llłedzłeJę

s

Czy Budowlani Opole

~

zostawią

lJkrob\skłej

...".Uw

8RR.

1l{..

który odbył slQ w KJekach w
"iM ~lI-,,..,
r.b, w

ID »n leSl;:DCU
!4.f:

...........

sa1ł teatralnl"J WOjewócbklego Dolnu Kultury. ~ł$ja

~e się
19.35.

o

re zin!e

SOBOTA _ NIEDZIELA
2-3 P AZDZłEILVUtA 19M R.
KiElCE

T!ATR L"1. STEF'ANA tER;O,\\SK1EOO
_ .. Poiy-...·OC:le·'.
I\INO "WARSZAWA" - ._Nar:eclo
III.· ł Turkmenii" - film prod. udziec·

klej.
K!NO ..MOSKWA" - ..!!I:Ygnftan

na

trah<.-Ie·' _ mm prod. red:leck.leJ,
KINO "ROBOtN!"·· - nleaynn_.

DYlURY APTEJ(l

Apteka Nt l _ uL Slenldewfdll. a

NUMERY· TĘ:LEFONOW
Pogotowi!! Relunko" Nr te~ D
strat Pnh.rnl I.
Mllre)1. ObY'Wate.!.b ctUłr. . .Id. 1I-{19,

J2.t16..
UDOM
TEATR I.\t. 5TEFA.'iA t!ROMSIOI:OO
_ .. Profe:,;Ja pln! Warren".

KINO .. SAtTYtt" - "Kr~ balu"

_ film prod, ud:lecklej.
Poranotk dll dzled - ..QPovrteU O
lh-m wIetrze" - film prod. rad%tecldeJ.
·KINO "HEl." _ "Syl'I pulku" - mm
"rod. rl.dzletk!ej.
oytUR:W "PTEl(:

Apteka
Apteka

Nr 1 ~f

.a.

SKARtySII:O:
KI~O ..M!r" _
"Jegor Bui)'a:ow"
_ film prod. rad.tlecldej.
KI~O
"Wolność"
.. Plomlenne
łerca" _ nim prod. rad::ieddeJ.
STARACłłOWIC!!;

'O~O .. Star" _ "Miniatury Beetbo·
'ena" _ f!lm pM<!. rtd:r:lf:Ck!eJ,

S!edzlela - ,,1.i=nn!el. !a" lIrod. n-lizlee!dej.

mm

WLOSZCZOWA.I

KISO "QdaĆIk" _ "Oruł Kaukuu"
I. - Wm prod. tlcWłdde;f,
•

eJ.

CHMIl?LNIII'I
lUNO .• ~"'" tyele" - .. NI
_ fjlm prod. r.dzleckleJ.

arw."

SA"DOMIERZ!
IC!~O

u" -

lJ

±yn!erów hutr 1m N~tkl. zaJął w te-gorocz:nej akCN "Mles.ią
ca Budowy Wars.z;awy" pierwsw miejsce pod v.~I.ędem dotyc.'u::zasowych osiągnIęć Wlru-kowych. Ostrowiec uMHzowaJ
w roku blei:.ącym ponad 94 procent rocznego planu zbi6n1,owego. Równocześnie Ostrowiec Wy
konał prz.edtennlnowo w dnłu
24 września wyznaczony mu
plan G-letni, wynoszący 1.885.000
złotych.

Spośród rnlejsklch kOOlitetów
wyróżniły się mia.-<;t<! Skarlysko,
WJOSZC7.oW3 i Radom - <,Jwlasi:cza to ostatnie. które poszczycić

Uwalia korespnndenc,'
fi,

.

Ostrowiec

W

dzięki

1_

ofiarności

niedzielę

.. wt~ll" _ "Nauaydc! 1111·
Iilrq pro!!. udl;teeld4j.

I(O!';SIOI!,

10:\0 "Stal" _ .. Skandt'l'beg" _ blm prod .,dzltckle!

od-I

ping-pongowym

Konlulsy

pomoże,

trzeba

czekać

to samo co poprzednio.
T.eraz JUZ me wjem co robić,
czekać nIe mogę. bo
brak zq_
bów Ujemnie wpływa na 5ta:1
mego zdroWIa, a j~nak muszę,
gdyż moja "koleJka' .Jest
je5Zcze bardz<l długa.
PlIt Władysław
S'::r~::':~~:, Kb"IOm ,,',', "ml,'d,le
'............""',.,.........
k

Zwolenia

+---------------------

Radzieckich.

Oln przy Niekłańskich Zakładach Odlewniczych

2) Konkurs na najlePszego
kin
ani t
OZK
KI l
oorg
za ora,
e•
ce Kupon na garnitur, papleI rośmca lub epidiaskop _ oto

odpowiada :na apel KZWM

niektóre tylko nagrody spośród
wielu, Jakie ouekują na rwyeięzców w tj·,h k~k,-",h,

1

ziemniaków

Dlli. C Z egO. .•

I

chwJlę na podwórzu. W1.\Ską ście7..k~ przecinały
Św\ei..e koJeQ1y, między kt6rYm:l oocisn~ty
wrra7.nle kopyta końskie z kanciastymi wgłębie·
niarru od hacelów, Kupka jeszqe dymiącegO nawozu końskiego, trochę sieczki na trawle, przygarść
siana pachnącego dZięcieliną \ woń kOńskiego potu.
Przy obiedzie ojciec podejrzliWie wąchał darowane jajka.
- Nie pierwszej" młodoocl. T&k! kutwi ŚWieżych
by nie zostawi!.
- LudzkieJ dobroci nIe potrafisz ocenIć. Nie
przebieraj!
- Nie przebIeram, ja nie organista - rnruC'Zal
ojciec.
Od czasu, kiedy ojciec zajął się polIty1tą, odwiedziny Skotn!cklego staJy się coraz rzadsze, wreszcte
na par~ lat przed wojną w ogóle gię urwały,
Mikołaj do ,~u,ty jut nle poszedł. P!'U:'% plltI'ę' dnl
próbował stawmć opór matce, wreszcie musiał &kapitulować. Kiedy żegnał się z Teośką, matka wes-

na

płytkie,

Bj~

tchnęła:

Jej przydałaby lIlę wieś. Sam szkielet, sk6ra
Kiedy się to odchowa ....
- To niech jedzie, ja zostanę - podchwycił
&kwapUwie Mikołaj.
- Nie gadaj, na wsi łatWiej P'l"Zetrzymać męt
czyzn tam tak. nie łapią jak w mieście. Pa~!ętam,
w zeszłej wojnie .. , - zamyśllla sJę na chwilę, a powidać straciwszy wątek, dodała'. żyde, ży
cIe! Dzieci chorowite, pojeśC do syta nie POjedliśmy.
Teraz sama, sama - kiwała głową I naraz po jej
n!eruchomej, ZMty"łej twarzy ześlizgnęły Blę szybko
dwie łzy, p!>z;ootawiaJąc mo!<re, błyszczące smugi na
-

koścI.

«;m,

pomarszczonej &k(m,e.

Do K1'zyiallkl 87.11 cały dzień. Droga by!a eię1.dca:
spad! śnieg, puszysty, kopny. PochYleni do przodu
. brnęLi w nim, walcząc z ostrym, palącym po]lC2ki
wiatrem. Nad wieczorem, kiedy za.cz.YJ:IMO ciemnieć,
doszli do KrzY'iatk!. Za nie zamarzniętą jM1.C1.e n:eczulką, między C2a.rnyml, jakby Uschniętymi drzewami, stał kOOclół okryty białym kopcem. Wą."kle okna

czyU

....'L ~.

się

przynleslonq ze sobq

wódką.

W pewnej ehwlll zosłalo rzu·
cone hasło: Mial nastq.piĆ pokaz
t.zw, wytszcgo stylu tyda, Ha·.
slo rzucil Der/atka, kt6ry, gdy
znalazł rlę w poblih bufetowej.
krzyknql:
- CZ1J pani już widziała
Amerykę? Jem nie, .taTaZ po·
każemll.

I pokazali Rorpoczql od tego, ii uderz1Jl bufetowq, potem
zdemolowa! cale urzqdzenie bufetu, prZll stolikacn zaj posz1V
w międzyczasie- w ruch noże,

Jak: nas Informuje tow. ~/ł.- _ Kierownik stołówkJ Zl.Jbowią
nan Sroka. pracownicy Od
się podnje~ć jakość wydawalu ZaopatrzenIa Rołx>tn!czei,o nyc;, posilk6w przy zachowaniu
Nioklańsldch Zakładów Odlew- najlepszej kalkulacji I z.achowa
Dlczych odpowiedz!elJ na apel nIU dotychczasowej ceny oblapersonelu OZR przy K7.WM o dów w wysokoś~i 3 zł. B~fetow<.! l
podejmowanie robowiąmń ma- kucharki zooowląz.ały SIę, praco
wać bez mank I superat
oraz
j~CYCh na ceW obnltk~ kosztów dbać o IImaczne l estetyczne spo
.... ła~nych. .
rządzanie poSIłków. PTaco\O,rnicy
PracownlCY OZR przy Nie· hucbaJterli postanowili złO'Życ
k!anskkh Zajdadach Odlewni· bilans na 3 dni przed tennlnem.
czych poslanowill roczn)' plan
Cenne' zobowiązania podjęli
zakOńCzyć przedtennJncv.'o,
tj. rÓ\.\"nlei.
pracownicy mająik.u
do dnia 15 grudnIa br., systema_ rolneg') OZR-u. Wykonoją oni
tycznie podnosić jakość :mapa- przy pomoCj' zał',gl pn;edtermftrzenla załogi I zakładów wc nowo
wykopkI
ziem maków,
wszystkie artykuły wchodzące zWię-kszą hodowlę I wyhodUją
w zakres OZR-u oraz :robowlą- Z~~:S~S;~~I~~rć Z:::;:d~~ sazali się oni ponadto. LaOplltryZobowiąznla te przynlO'!ą do
wać w terminie bufety j stołów_ końca br. ponad 3000 zl oszczę1kI.
noŚCI.

zsl

Sztuka ...

pomaga przy kopaniu

I

fes f'lwa Iowe

~~yn~~~~~ll!1jS% ~~~g~ŚŚ~od~;~ Kolcem .. ,

:m podaniu.
No j dowiedziałem się dziwnych rzeczy, a przede wszystK/;g~~~=~"
"Z~po!'otee u
kim, że puda nie moje wpłynęło
Niertety, tu I ówdzL! 'potykaO~naJem" _ film ~r(>d, u<:b!eekleJ
dopiero w 5tycmlu b~(?), że ~L
W ni~dtlel~ _ .. KO!OWlkr· - Wili
my jegz('Z!? ludzi. którzy sq.
cze n(e przyszła moja koJejn')Sć
p,-od. radzie<:kleJ.
wyznawcami
t.zw. wyżs,tego
i że muszę ... czeka,ć. ZJ:lów rozPI~CZOW,
W d.niu 21 '\.1.'TZCśnia "zetem- po.:zą!em czekanIe od marca do styLu życia. Twierdzq oni. że ta·
](I~O .. Bajh" _
.. NfedfwIPdt" I i .!tyl życia :vlele ma wspól·
_ film pred. r.dz!eck!eJ.
powe~ z Liceum OgółnoksztaJ-' ~~~~c~~ż~r~::~~CUr6,:,;:,:~,;:j, nego ze sztuką.
OPOCZNO,
Próbę
takiego nlllu można
ClicegO w Zwoleniu, w gr'uple 61 znów
odwiedziłem
Ośrodek,
J{l:-lO "NY'!'." _ "Al ·wy....hd\! .. osób, ~'Yje<'hall do PGR Gra- gdzie o';1.\'iadczono mi dosłownie by/o w tych dniach Oglq.do-ć, w
_ Iilm J)rod, rad:!eeklej.
M ostkach (pow. Starachowice)
bów
n..
Pilicą, pomagając
P!'ZY
OPAłOWI
podczas festynu ludowego, jaki
wykopkach ziemniaków.
Kr~o
.Odra"
.. L.u·'
na·- wotnllm powietrzu urzqdzi!
film prcod rad~!tck!!J.
Zetempowcy w dniu tym dodla. swych cz!on-ków Komitet
przy ul. Wojska Polskiego ELektryfikacji
Wał
gromad
KJ~~S~~~r6J" _ ,.AmhlcJc mlodo. konnJj \\-ykopków na <lbszarzc w .Kielcach
dn. 2 wrześn':a "zre Mostki _ Kleszczyny. Organlki". _ mm _mod. r~d:!eddeJ.
1 1,15 ha.
pe-ro .....:ano" świa.t1o w ten ~PQ- zatorzy
zabawy
wprawdzie
KOZIENICE:
Za przykładem %e-tempowców ~.ób. ze na cale] przestrzenI u- punktu takiego nie przewidzieKI~O .. Znicz·' - "Mały pnewodnlk" poszli rÓ'wniC'Ź harcerze ze su/,l :I~Y, od n;lmeru 200 do 240. ra- li w programie, niemniej nie oni
_ film prod. rad:!eckJeJ.
Nr l j NI" 2 w Zwoleniu. którzy dlO w ogole nIe gra. POC7.ąW~ZY nadawali ton zabawie. Wl/Pu,f.
PIONKI:
f(1~O .. Chfmllo::~' _
"W!elk! ba!d" W dwa dni póiniej WyjechRl1 od ~odl. 18.30: a. św:nt1o w za- cHi inicjatywę t rąk, kiedv na
rówr;ac.h Ś":'lecl z Sl/I\ 1ednej festynie zjcwlU &ię znani wlZyst
_ lilm prod. radt!~,k!ek
pomóc w·wykopkacl'1 do tego S'ł· zwykłe) ŚWIecy? Podobno tę klm: Cz. Derlatkq:. st. BUski Mle
. _ REPe'(~TUA. KIN POPAJEMY NA
mego
PGR~u.
część
ulity przełączonO na slab CZ1JSUlW t Waclaw Szcztlgl-owle
PODSTAWiE- KOMtJNIKĄTU KIELEC·
CI. Kamionka.
574 linię. A co ma mblć uczą- oraz trzech braci GlowaczOw.
KltJ EKSPÓZYT,URV CENTRALI wy.
ca
się
młodzież na "tej linii"?
Chuligani cł, zajęli stoliki ł 1'4Zwoleń
NAJMU f'ILMćW.

_

I

ll o
l

I

Nic nie

Młodzież szkolno

tyJ

przy stole

U

D

Z pOW. .oUSAO

Redakcja .. Słowa Ludu" I
Komitet Powiatowy PZPR w
B
.... I .... ł
ad
asku org~ .... 1ł na.r ę ko~tejszego społeczeństwa, oB '\.Ii respondentów I aktywu par=gółnocoi ",bo"'lków I in- tyj....o. N. "'",,,.,,, "j.
która odbędzie się w dniu 3
października br. o gzpoc;; lO-teJ
w śwIetlicy KP P no, ornónione wstaną. dotycheuł&OWt!:
osiągnIęcia. 'ruchu korespoo. dcntów z t-erenu pow. buskleodbędą się
go i wyłyezne do pracy' na
najbliisze miesiĄCe·
Towarzysze proszenI są o
W dniu 3 października. br.
punktualne przybycie. 7..amJeJ
w godzinach popołudniowych
~:.w~~a.ją zwrot kosz.odbędą się zebrania. w
pr-~
szl)'ch projel.towatl)'cll siedzibach gTOmadzidch r..ul narodowych. Zebrania obsluią aki:ywiSci Frontu Na.rodowego. TE'matem zebrań będzie treść I
znaczenie ustaw pr'Z.v.lęty(;~
W dniu 21 grudnia 1953 roku
przez. ostatnią sesj~ lIejmową w Ośrodku ZdrowJa w ska~,,:y-I
w sprawie wyborów do t1\I;l sku _ Kam przy ul l Maja złonarodowym Komitety Pron- ż} lem podarue wraz z wszystkltu
Narodowego uprlllJujq. mi, ządanyml
załącznikami, %
mieszkańców wszystkicb groprosbą o ulatwier:.le ml. nabycia,
mad do udziału w ubraniach protezy.
w Pt"OJektowanycb IłledziblWh
Przy składaniu podania dogromadzkich rad nar\)dowyeh. wiedLI alem się, że na odpow!ect!
, "c
) muszę czekać.
Czekam więc,
styc:ze!'l, luty. ale w ma,rCU poc\!.

Ośrodka

BU d own W al"SZawu «

zebrania gromadzkie

%e:'otI'I,ktegtl L

II _ TULlSUtt •

Tegoroczny "Mws <tc Budowv
arsza\\) , ewsz}l sę wleUnm
zamtel~')wa:uem wsród społeczeń.stwa m!ast i WSI
N:>Zt>€O
województwa. Z calej Klelecc.zs:zny napływają meldunkl o
licznych imprezach, ,odczytach.
pogad&"1<kaeh
organizo'o\.'anycl:l
na rzecz budo\\"~' Stolic?
Szczególnie zY"wo przebiega
akcja na WSI.·W wwiat.ach: 1I'llndomierskim i konedUm, gdzie
dało się zauważ~·Ć Iicz.nr udział
cłilopów w odczytaeh, w pogadankach i imrr('Za{'h obraZUją
cycn budowę Warszawy.
Wp!rwy, ża \nzesien, dlX"hodz.ą miliona 7Jotrch i są wyższe
niż we wrześniu ub. T. Poważnie
"""'cr,-nily ", do tych """'nięć Hc;o:ne Kola Budowy WaTsZ8.\\'Y przy l:.akładsch pracy _
przede wszystkim 'Przy Zakła·
dach Metalowych w S:<:artysku
i hucie im. Nowotki w Ostraw·

w' Kielcach 2 punkty?

Sezon międzynarodowy na· ozl o ..... arsZ!lwsklego Kolejarza
szych pllkflr7.Y zbliża się jut ku jest to dl'uż\'na mogąc n przykońco ...... !. W pflid7.iernlku bę- nieść n!('(1{"zckiwaną nlcspndZlan
dzlemy jeslcze o~lądflć na na· kę o C7ym przekonały s.ię nieszych boi~kAch mi~!r7.n Ukrainy jrdnokr~tnie cro!owe druzyny II
Szkolenia I'lIf ne
_ DVIl11n10 Kijów, które prz~'- ligi
l:1
bywa· do Pol~ki 1. okazji Miesilł
Czy Rwardl.i~ci wyjdą obrons!ę mo±e piękną dekoracją o te~ dniu ł.. X. 54 r. o go~ I co Poglębi('nill PI'7.yjl1:l.ni Polsko- ną ręką t wsz}'~!kl{'h tych 3
matyce bndowy Stolicy.
16 tej w sali KW PZPR
I Radzieckiej Gnu drużynę Nie-I spotkaj) H,bll~l·rmr, Spodzie
Na W)TÓtnle:nie zasługuje ty_ Kielce. Stalina Iii. I piętro,
mlecklcJ Republiki Demokra· wam,\' sIę J~dnak. że nie zawIO\\"}' udzial w tegorocznej akcji odbędzie alę odezyi lektora I tycznej Dynnmo Drc7.[1o, które dą swych Ilrzn~;ch fiymp~!r!{ÓW
wrześniowej Powszechnej Ol'ga- KC PZPR B ekonomii
poll- I między innymi gl'ać· będzie w I do. jut!7.f.'jszf.'jto ~P?!k!lnla przy
siąpią tądn" rrwal'll\J 1.h wy~onizacJi "Służba Polsce". Organi: Kle!ćach
zacja ta użyczy ta dla akcji wrze tycznej dla I roku. Temat
Przerwa w rozgrywkach li- ką prt.egraną w Opolu.
śniowej piękny zmegafonizowa- czyta "Pn:edm.łot
ekonogowych spowodowala. że trud·
".
".
..
no w tej chWili zoriel'ltowllć
Skład GWllnitl na to ~potka·
ny autokar, którym rotWozi do mU politycznej".
si~ w form\e.pos7.C7.ególnych dm I nie prz,'>(I.~!l1\\'ill się na~'·ępIlJą
mniejszych miasteczek I ośroQW tym samym dniu o godz.
żyn naszcj ligI. Zlllegle spotka· co: Turlejskl, JUgM. Zięba, Chak6w w!ejskich zespoły świetIJ
I1J-tej w sali KW PZPR, Klei
nla w II lidze pilkal·skiei prz}'· lupko. Toporskl. Jankowski. Pll'. cO"lve.
niosly kilka niespodziewanych truch, MuszY'-lski. Matyslk, ZaW ramlł('h Sikajl
"Miesiąca CE', Stalina 5, n pl~tro, odbę
wyników, które skompllkowa!y Jąc I !\'lorek.
Budowy Warszawy" odbywa się dzIe się odczyt lektora KC
Początek spotkan;a o gOc!l 15
sytuacjI;', lalt w górnych jak i
we wszystkich miastach, mias·
dolnych rejonach tabeli rozgry
Swlziują - nu~klt'wl(''l.. Waw
teczkach. gnlinac/'l i gf'OTT1adach PZPR :Ii: historii KPZR dla II
wek.
szc:zyk i Wrona l Warszawy
społeczna zbiórka złomu I odpad roku. Temat "Partia koKiele<:kich gwardzistów Cleków, stan(J\\"iących eenny suro- mWlistyt'ZJ1Jl w okres1e Interka trudne zadanie w nadchodzą
wiec wtórny dla zakładów pnze
wencji zbrojnej państw obcą
niedziel~, kiedy to przeciw.
mY'lowych, pod h",lem _złom
dla. hul _ uzyskane w zamian cycb ł wojny domowej".
nikiem ich będą Budowlani z
pieniądze dła Wa.rsz.awy",
AkNa. odczyt winni pnybyó uOpola. Następne dws spotkania
dla naszych drugoligowców będą
cja ta prz.edhtiona rosta1a do ezestnłcy grop samoktntaJcerównid trudnym egzaminem
połOWy paźdzIernika.
nla oraz wolni slucba.c7:l!.
w ramach Miesiąca Pogłębfe
Po spotkaniu z Budowlanymi
Warto podkreślić, że cały &ktyw SFQS włączył się do akcji' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' Opole kielczanie wyjeżdżają do nla Pn;yjaini Polsko· Radzl-ecMiesIąca Pogłębienia Przyja7.nlwrodawskiego Ogniwa a na- klej sekcja tenIsa stolow~go ZS
Zryw przy Technikum Mecha~
stępnie goocić będą warszaw·
Polsko - Radzieokiej - biorąc
~
skiego Kolejarza, Wszystkie te nlcl.flym w Kielcach organizuje
"ynny udzla! w Imp,,,,,"ch, IX>gadankach! odciytach, tV «16trzy- drużyny zajmują obecnie trójmecz w konkurencji kohlet
rych popularyzuje się ud2llał j
Przypommamy, ie "r6cl. kon gorsze lokaty od Gwardii Kiel- I mężczYzn z udziałem reprezen
pomoc ZSRR w odbudowie t bu·
..
ce, jednnk różnica pomiędzy tacji mIast: Wrocławia, LublidPwie S~otłcy, poczynając od kursu na odgadywanie zdjęć kielczonami a ostatnim w tabe· na I Kielc. Początek trójmeczu
pierwszych. najclęi...~zych dla te- filmów festiwalowych odby"\va l! rozgrywek Kolejarzem War- dziś tj. w sobotę o godz. 17. W
szawa wynosi zaledwie dwa sklad reprezentacji ZS Zryw
go miasta chwil, ai. do pomocr
przy w:moszeniu wielkich budo się kilka Innych konkursów.
punkty. Zdobycie w tych trzech Kielce wejdą następujące zaspotkaniach 5 punktów 7.l1.peW- wodniczki i zawodnicy'. Tara·
wli I gm,aCh6v." a w szczególno.A więc:
nBoby Gwardii ~rodkową po- siuk, Truchanowslt:a, Maciejśoi budowy
daru na,rodów rądzieckich dla Warszawy - PaJ) Konkurs
dla młodzieży zycję w tabeli rozgrywek. Nie czyk, Syku t, Jopkiewicz, Wąsa·
można jednak zapominać, że Bu la j bracia Górscy. Zawody odlaeu Kultury j Nauk!.
B. K.
(grupowy) na najlepszą gazet- dowlanJ Opole jak I Ogniwo bywać alę będą w sal! gimnaTech. Mechanicznego
k~ ścienną, związaną tematycz- Wrodaw to drużyny dobrze wy stycznej
szkolone technicznie. Jeśli cho- przy ul. Szkolnej 2.
nie z VII Festiwalem Filmów
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bu.,lki,
!tp.
zmuszano k,Ik'
do .. cł-qglego
grania.
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Tak oto wyglądał wyższy $tyl
R
.tycia, który U nU-$ niestety zńaj.
(,aliz.acja
zobowiązań
na zobowląumia maszyniści paroduje jeszcze naśladowców.
cz.e.ść "Dnia Kolejarza" przeble- wozowni SkarZysko którzy Ulga pomyśLnJe. Dzięki dobrej pra miast lWU ton
P~WOZlUI po
Domagamtl
się
lUTowego cy kOlejarzy :regularność lPOOlą- 1800 ton. Są to: Wikwr l.uckleukoranta spTawc6w tych wy- gów pasażerskich wzrosła w sto win" Franciszek Kwieclen l pobrtJków.
sunkll do raku ubiegłego o 2,5 mocnlk S,tanlslaw Kopeó, ktPl'ZY
proc., towarowych zaś o 15 proc. roos7.czędzllJ jut 150 tan w~a.
Dzlęki stosowaniu metod C8- Coraz wIęcej maszynlBtów reall
mżyły czerwonawym, cleplym świaUem. W!e~ wy_
dzieckich kolejarze mają poważ tuje zobowlą1,a,nla jawy bez piu
glądała Jaikby wymarła.
Dokoła równe pola pod
ne osIągnięcia w ł»'acy na sta.. kl\lJ1Ja kotła. Metodę tę stosuje
śniegiem. który zakrywał miedze i drogi, upodabcJach, w .służbie ruchu, W Gluż już przeszło 570 brygad parowo
nia1 Swiętnllki do wielu mijanych poprzednio wsI. Na
ble mechanicznej, drogowej i e- rowy ch. MaszYf1,iśe! kOl"lystają
platynowym niebit: kędzien.a.wlly lIi~ pionowe dymy,
lektrotechnlez.neJ. Nazwisfs:a Ta- z dośwladc7..eń Tadeuaza Dyna.wysnuwające 5i~ z niewidocznych kominów. Mikodzieckich kolejarzy: MMiedo- rowleza I Wawrzynea Banasza
Jajowi 7JI'Obllo się nagle smutno.
wa, Ratajewa, Kutafina, Ryf. (parowozownia Kielce), kt6rzy
- Cóż ja tu będę robił?
kOwskiego, KrywonO!la są corarz przejechali na swoich parowo- Cicho, zachowaj się tylko jak nale!y. Pa:n
POWszechnie, znane. O~le ko 7;2('h bez płukania kotla 12 tys,
SkatnJcki dobry et?owlek - matka, WYmacawszy w
lejarze DOKP Lublln .znają i.sto km.
mroku skostniałą rękę chłopca, poclą~nęla go za sosUją kilkanaście mrM<i radziecbą dobrze tiJlafJĄ dróżką. Na niebie błysnęły pierwkJego kolejn,lotwa. Jedtt1ą z. rnajsze gwiazdY. Snleg po obu stronach ścletkl skrzył
szerzej spopularyzawanych I da
się matowo.
jącyt:h dobre wyniki Jest metoda Kutaf\tn./ł. D7JlękJ niej p;rowa
Skotnlclti przyjął GaleokIch bez radości. Widać
wiele się :z:mieniło przez te parę lat. Gałee!ka, IIkcę
dutc POCiągi zbiorowe, UlOsZc:7..ę.
dmno 30,000 parowozogo.:łdn I
pawana I Jakoś nieswoja, sladla z synem na końcu
ławy l ZiaC:l.ęła rozderać igrabiałe dłonie.
;;:,.kszono szybkość przewoWineenty, w watowanej kamizelce, &trugał pod
. Metodę majstTa Toozleckleg,) nil
piecem zęb'y dó grabI, Rozpytywał się leniwym gło
scenie
RyikowskJego przyjęli rewiden_
Ilem, bez ciekawości, o nowiny z miasta.
ci DOKP Lublin wykonujltc
Z d:nlem dzisIejszym 'na sceSłyszeliśmy,
blyszeliśmy o świętej pamięci Feremonty
bieżące ponad 22 tYli n~ teatru Im. Stefana Zeromliksie. Zabili ez.1owlEJka nlev.rinnego _ pojpwal
wagon6w bez wylącze-nla Ich 7. .. kiego w Radomiu wchodzi nowspólczująco głową. Kiedyś odradzaliśmy WUtc!,
ruchu. Dobrze wykonali ttwojc wa sztuka, Ił mianowicie ..Propaml~la chYba Wtkcla?
reaJa. pani Warren" Bernarda
- N!ech już nie dokucza, co minęło, nie wróci
Shawa,
ujęła sl~ Skotnlcka.
Sztuka tego 7.na,komitego pi- 'Tak, lIbk, młodość, gorące głowy. Czlowlclc
sarza angiełskiego, dramatur_
stary, a jest.C7.'! ciągle lilię uczy - m6wił do weble
ga
światowej sławy,
jest wy_
SPRZEDAM lulro dam&k!e obatern(!,
Skotn!okl obra('ając w palcach wystrugany z klo
długie. Stan bardlo dobry. Hob!erowa stawiana przez szereg teatrów
nu ząb.
UloTlnrda
23
m.
13
ład !3-!5tej), w Polsce, Związku Radzieckim
Matka pot"US2yln &ię niespokojnie na ławie. Pa~
1&011·0 i krajów demokracji ludowej,
miętala dobrz.e te wszystkIe IIprzęty, cały porządek
goopoda4'Skl u Skot.nJckJeh. a mimo to czuła sIę onieśmielona,
jakby pJerw:ay. raz znallU:la się w te~
izbie, W pewnej chwili spr6bowała nawet pomóc:
Skotnloklej, która WYciągała snglm z J)arml'lką. PodW'(KWA.LIFIKQWANYCIł TOKARZY przyjm" od 18rll KIEL.ECKlI! ZAKŁAOY
biegła do pleea ,I .nle1.ręeznle, bez IIQ'Jna:ty, chcJa!n
WYROaOw METALOWYCH 'W Ktelcach. Worunkl will uklfldu lbtorowego w
chwycić za krawędi.
prnmyUe meLoll)wym. Spraw. mtUtkania do omdwlanta na mfejttu S16 K
(c.d.n.)
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