http://sbc.wbp.kielce.pl

Proletarlus2:ł

nę

wszystkich krajów lqczcfe

CI.NA &O aR,

I

Pamięć

o
wiecznie

u

Organ KW Polskiej Z!etlnoczonel 1' .... iII Robo(nlezel
ROK VI. Nr fiS (1768)

KIELCE,

50BOT A _ NIEDZIELA, & -

" MARCA 1955

W dniII,' hm.
~~(;11'1!

NRD

r'Zlll)!11 wlr,,'prenuer
Ijr

[/J(ll'lr

Bolz

/I.·n l':1}r:riu: \VIt'CJ)remier dr
Lr1I~ar

(drl~r;i

Bej/Z

P'''l'thodZi
l Za <1('")1ry

lf'11~ej

Z

\IJ towarZV'11Wle
Pre~e$O.
Rady

MI'II'ttÓW PRL ZenolUl No·
v'11{a j mln!,ilm

~praw

p""nt"Znllch PRL -

ZIl·

dr SIn·

Skr;:e8zeU1,~Jdf'{70

n',lll1fll

prll'ri Itrmtl'm kompanii ho-WP na DU10rcu

,...,,~0U·f'j

GlÓll'nllm
CAF -

lVllr,ullwie.

tv

fot, Baranowski

Uczynić 10 marca 1955 roku ....
międzynarodowym i ogólnopolskim dniem walki
przeciwko układom paryskim

Uchwała Centralnej Rady Związków Zawodowych ~~w:'!~:~"';~~~~ ,";:;;~"f~:
odbyło się pOliledz enle Prezydium Centralnej RaZwiązków Zawodowych, na którym ImdJęta została UChWB*
w sprawte międzynarodo Wł'go dnia walki przeciwko
w~krzł'lu:nnlu militaryzmu nIe mlecklego.
PonItej podajemy

01O;tatnlo

riASZA DYSKUSJA NA TE-

PRZYGOTOWANIA

~AT

KP

PLEl\'UM

-

PATRZ

są uczynić w5zystko,
by
obronić swe zdobycze i przc~zkodzić w odb'..ldc-w!e nowego

wanl

dy
la

Wehrmachtu - armii odwetu międzynarodowym I og6Inopo!~
- narzędzia lm~rjalizmu ame- sk.im dniem walkI przeciwko
r'ykańskieo;o w walce przeciw~
ukladom paryskim, przeciwko
i{o obozowi DOstępU i pt)koju. wskrzeS7..aniu mllitaryzmu nie*
Klasa robotrlicz.a Pol§ki Lu- m:eckiego. Orł(anizujcle w dniu
dowej wypowiada się zdecydo* tym masówki w zakładach prawan!e przedwkf) uzbrajaniu cy. wiece I zebrania, ąby dać
Niemiec Zachodnich, za 1.3ka* wyraz naszej solidarności ze
7.em stosowania broni atomo* \\·s7.ystkim! demokratycznymi i
wej j wodorowej oraz solida~ p0kojo\\'·yml ~iłf)ml Europy. na.
ryzuje się i w pelm popiera szej solidarnoki j przyjaźni z
apel Biura $wiatowej Rady [t)omiecką
kla~ą robotniczą,
Pokoju, który wzywa narody walc7.ącą o przywrócenie jed.
s..... ial.a do skladama podpisów ności ~weJ oJc7.yzny, o demona rzecz znl.'lzc7.enla w~zelklch kratyczne I pokój miłujące
7..apasów broni atomowej i na-I :-:iC'n1cy.
tychm!a~towego zaprzestania Jej
.Centralna Rad .. Związków z.a
produkCJi.
wodowych wZy'ń-a was wszystSlln! braters:.o;ą PrzY18źr,lą z l kIch do udziału w walce przeroarodami ZSRR, Chińską Re~ ciwko podżegaczom do wojny
publiką Ludową i wszystklml litomowej, na rzecz be:tpl~zeńk!'ll:j~ml
demckl'~o::jl
ludowę;, ~twa zbioroweJg", na rzecz roz.
silni solidarnością mlę-dzynaro- broJenia, pokoju I przyjaźni
dową z klasą robotniczą \\'szyst między narodami.
kich krajów walczącą o swe
Prezvdlum
prawa, o pracę, o chIeb i poCentralnej Rady
kój
potrafimy
pokrzyżować
Związków Zawodowych
agresywne plany nowojorskich
-<JOOi londy!'1skich kół imperiaH·
stycznych.
l:Ił
Robotniku I robotnico, Inżyhlene I tet!hniku, lekarzu I
,naucz)'eJelu!
przekazała
Centralna Rada ZwIązków
Zawodowych wzywa was' _
apel do narodu

tekst tej uchwaly:
"Swintowa Federncja Zwlą7.
ków Zawodowych zwróciła się

Europ)',

pracujących

za!cżnie

do wszystkich ludzi
pracy, męz.o::zyzn i kobiet, nieod
przekonań
po\!tycznych I przynależności zwląz
kllwej, do wszy§tkich organlza*
, , b dIV I ZGZ 1 P RI h' L ś h
eji związkOWYCh, aby proklaZa~nnClenle
p
~ae,
~
mowały 10 marca HI55 roku ja·
,
ko mh:dzynarodowy dzień waj·
Marca~
ki przeciwko układom paryI.
A
U
~kim i wskrzeszaniu military7.mu niemIeckiego, jako d7.icń
O
ak~}'wnej s..,lidarnośc! mas pracUJqcych Europy.
3 bm, zakońclyly Się dwu* Ilu w dalszym zagosPQdarowll- Apel Srzz- odpowiada naJG:1iowe obrady IV plenum Zar?. niu odlagów. PowiedZIał on bardZiej żywotnym Interesom
Gl Zw. Zaw. Pracownrkń\,,' Rol m.in.:
wszystkich lWlq.ZkOWCOW pol·
nych l Le~nych, na któryl"l
Przed namI stoi wykonanie ~k!ch I calego narodu polskie~
cmówlono udania, jakle IV
siewów wlosenn)'t:h I dahoulio.
P:enum CRZZ po~tl!wlło prz,'d
IikwldlU'Ja odlogÓw. wyko"aPamiętamy
dobrze dni II
aktrwem tWlązkowym.
nJe :l;ruw lorek zimowych, w~jn~
światowej,
w. czasie
W czasie obrad przodują~y
W obliczu tych zadań wzy~ ktorej Polska p~dła oharą h!tna,,;; traktorzysta Stefan Marwam wszystkich traktorzy· l;rowsklego naJazd.u . . l\-Illlony
rak odznaczony
Sztandarem
stów, którzy Jut w roku uh. I ola~6w .zam?rdo\\anych,. za~
Pracy zwrócił się z apf'lem d"
wykonywali
tl; za,!;'IA'llylllą ~ra.b1Qn~ l 'ln!sz~zony maJą.tek
W'1.;.'stklch
triłktor1.y~tów w
pracę, aby wrócili do niej w r,~!odo\','y, zm!e~!?na w ,~~:ty.
"raJu wzywając ich do udZla-1 roku bieżącym.
nu; sto.h.ca PolskI .- \\d!Sl-f!,\~'a, zrujnowane miasta, ~paloZorganlzowałem4fjuż nMll\ ne WSie, zdewastowany przebrygadę traktorową· Sam zgla mysI - te wszystkie ofiary pQszam IIlę do oblługi ciągnika niesione przez naród polski pQt kombajnu. Bierzemy tylkl) zostaną na zawS1.e o~trzet.e~
cz~ść pomocnIków do Obsługi niem dla wszystkich narodów

STRONA 2.

z apelem do mas

n fa

enum_,_.

Stefan

onye

wzywa traktorzystnw

do zagospo darowania

dł agów
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II SESJA WIEI.KIEGO
HURALU LUDOWEGO
REPUBLIKI
LUDOWEJ
ULl\N-RATOR (PAP).
W UłAn - Bat.nl' mzpoczęla
<ię 3 marca br.
11 sesja
Klr1kiC'go HU!',l!U Ludowego
)'Ioflgol~kiej Repuhliki lAldo~
\\'ej dnll;(iej knrlC'nrji. Prry:t;to na~!ęfHlJąO'
pOJ'lądek
rohr~rl ~I'~ji: 1) rly~kusjił nAd
r.rkll1:·a('ją
Rafly Nllj'NYl:~7,ej
ZSRri, 2) llchwiłlenll' hudl:!'Id par'~lwo~q~go MRL nd
rnk 1!l~5, 3) 7),!wierrlzc'1le
~rkr·f'l{)\\.·
Prezrrlrum WielklPf,;n f1ul'olu Ludr)wC'l:;o.

~IONGOLSKlEJ

f:t()('F.S l'nZF.Cno·t{o KPn

w

KARI..SRUIłE

Zl\'O\VU ODROCZONY
BERLIN (rAP). Jak poda·
je Ar:!enrja ADN, z:}C'hwinio~
niC'mlecki trybuniłl kon~lylu~
C'·I.~~' w
Krlrl~!'IJhe powZilll
w rl 'iu 3 bm. Ilchn·ałe w
~prll\\'ii'!' p('mnwnet<;o nrlroczenl~ nI) 6 mll/T.1 pror!:>su pr7J"·
nwkn Komunt~tvc7.nej Partli' ~iemlćc (KPP)

DUI..LP..8 DZIĘKUJE
ADENAUEROWI
FlF:RLIN (PAP). Agencja
AnN (jono~t. że kanclerz
ArJrnnller otrzymal od sekre~
tarla stanu Dullesa depeszę
gratulacyjną
z okazji przetrrfSowants ratyfikacji ukła~
rliJW paryskich w Bundesta-

,u.

DUCIłOWNl

E\VANOEUCCY
rUZf.CIWKO
RF.I\IILITAR1·ZACJI
SIF.MIEC ZACHODNICH
BF:RLIN (PAP), 3 bm. we
fr~nkrurcle n/Menem odbyło
m: oJ;lólnonlem!l'ckle spotkani!' kfiięty ewanJ;l('!łckl('h, W
k1i\rym wzlęlo url1:lal 00 dt;l~
thr)wnych z Republiki ZWląZH
krJwej, NI('mieckiej Republi·
1\1 Dcmnkl'atYC'l.nej o-raz Za·
((11'oln Saary. Potępili oni re·
m:!Jt;H.I'1.llcję
Niemiec
ZaCh'H]nkh.
O~WIADCZENłE

PREMIERA SZAhETA
f'AITYZ
(PAPl.
Agencja
fr"n('e Pl'e~1I donOli, te pl'e~
nllrr Izraela, Szafel, WyglOłIl
prwml)wlen!e w parlamencie.
Pf~miel' SZllfet potępił P1ikt
tur!""ko -Iracki 6!wl{l-rdl".8jl\c,
U> .. kM on $tkodllwy polłtyonle" i 't.e lO!4tał uijnapl~
fQ\\'flnv pn,et Stany ZJedno.
wm(' l Anglię.
pn~CI0RI\CZKł

W INDIACH
DELHI (PAP). W

stpłt",lU

\\' Trlvllndrum Ilodle) aO-Iet..

nin kobIeta urodziła, pięcio-r3r71d, ClWOro dziewcząt I
kdnego chłopca,. Wst}'6tkle
tll,ieci sq zdrowI;',

dzl pracy catej Europy do
wspólnej walk.i przeciwko groi~
bie nowej wojny. UczyńcJe
dzień
lO marca 19M róku

DeleNacJ"a

Izby Ludowe,; NKD
Bundestagowi

::::~:~~ąr:!~ ~ł,:zap!l; ~~~~ym~rt~~YZ~~~b~o~~~;~ecj ~~!~:~~j~~~i~~z~~s~~;fzi~~ds~~:
mkollć

!'!!Pośród

mlodzleb,
którą zMtanlemy na mlejsrll.
W najbllul'Ilynl czasie
dzlemy do zespolu Degllcle.,
WZ)'wam traktorzylltów do
pójścia. w moje Ślady.

W)'Je-1

Społeczeństwo,

chlap polski. - gospodarze kra~
ju. swą ofiarną pracą odbud.owują mia~t-a I zabytki kultu~
ralne, rmbudowują przemysł,
podnQSzą kulturę i ogólny do.
brob}+t ludzi pracy j zdecydo*

Przed d·...'(m',a 18!y 'radio mo<;J.;ie .... ~_}::e ·podało iałobną
J,"zef S\alm. w:e)1\j kO:i~yr:U8::0, dt1(~la )1arks9.,
F.nOlelsa, LAn:ma, przywódca Kom:m~s~ycz~ej -partii Zv,:lą'tku
Radzl:eCt;lego I !'mędzynarodoweJ 61asy robotmcze) - nle
~le.
•
Bólem przejęla jego śmlerc ludZI roozieckn;h, którym
oddal C'a!y swój wielki geniu.'~ teoretyka j stratega, -iWą
nieugrętą wo!ę ~ewolucjonisty_
Pr7.eiywali 5mier~ -Stalina
i górnicy {rancu~krch kOP~~!'I" l w!oscy chłopi, mi~5zkańcy
1.npacHych ruder w Ka,tylli. l ~lurzynl z planta-cji ,bawełny
nad M:;;sistpL Pam1ętamy owę dni żaloby 'u nas ! we wszyst w
k:ch krajach obozu 6ocjai:7.mu. kfóre l twóre.lych idei mar~~
SI7.mu - lerliniz.mu. z do~w,adcleń KPZR, z nauk Stalina
C1erp:ą nat,(.'!u\ienie d~a swoj('J j)facy ! walkr, Z\<c-ie bowiem
Jó:wfa S1al:na ... człOWieka o L,m\'!'le UCZOilt'gO.. n t'xa:-!.)' f'c!oo\nika" - jak p:,,~1 f{e-f'irr R-<rb\!«e -_ ie~'; dl-a n;;~ \':,~ly1';t~
klCh pn.ykladem be7.gral1\C7.nE'j ,wl",rnosc, Idei mar~<;!sto:v.
slliei, oddania IN sluzble ludu. I)f:a""noSc\ w walce Q woJnost,
pokój I szczęście prostego cz-łcwie.ka.

'wiad,m10<Ć:

c70l"ej Partij Robotniczej i Rza.*
du Ludowego, zadokumentujcie
IOflar ną pracą nad wykonaniem
i przekroczeniem. planów pro.
dukcyjnych swą niezłomną wolę walki przeCiwko wskrzesza.

Radomia solidaryzuje

się

z uchwałami

Komun:stYczna Pania ZWiązku Radz:ecklego, kt6r,.
l-enina, a potem Statmil pos\sl'nla na czele SWOich zahartowanych szeregów. unaocznl!a calemu ŚWla!U, ze socJahzm
nle Jc-st mrzonką,. ze może byc' Uf'let:ZyWlstnlOO}".

niemieckiego
BERLIN (PAP) _
AgenCja
ADN d.onosi, że delegacja Prezydium Izby Ludowej NJemlec.
kiej ~epubliki DemokratyczflPJ
przekazała 4
bm. Prezydf'um
!3undestagu uchwalony 2. trlll.
prz!.'z Izbę apel do narodu n;effilE'ckiego.
Deler;acja przek,uala je<:!n,..
cześnie

pi~mo przeWOdn!Clące~o

Izby Ludowej NRD'D!t!ekmann-a
z prośbą o szybkie pow.adomH~
me Prezyd'um Izby Lud()w~j,
jaki je~t stosunek Bundl.'1!ln.:u
do propo7.}'cji natychml»~toweJ;<a
prwprowadzenia
reft>rendum
l\ldnw~gl) w ral}'ch Nil'mczech.
Na zakońt'zenie wi~u p"dję· Apel lo~tał równoczem!:! prle_
ta'- zO!iltallł rezolut ja. w której kalany
wszystkim [rakci"rą
mi~zy Innymi czytamy - ..Go Bundestagu.
rąCll pOpieramy apel
Swiato-0(')0---:"
wej Rady Pokoju I dotn:lgam~
".,I!'ł,. ft~łll
się 2!l caJą łltanoWf'ZOŚcJl\ mlll'l!·
II&.-"łłu.:J
WU",a U
ezenla u.p&sów broni atom,,"
weJ we WRzy!łtkkh kraJlU"h I.
....
...

Biura Srniatornej Rady Pokoju
Wielki wiec
Pop'eramy apel wie::jeńskl,
;"l'!amv 7.nl~1.C7..cnin zapasów
hrf'ni atomowej :.... p::ld t3kim
hasłem odbył się w dniu wcw·
raJ$7.),m wielki wiec spole('l.C'ń~
~twa Radomia,
zorganizowany
przez Miej;ki Komitet Fron1u
Narodowe~o i Miejski Komitet
Ohronv Pokoju.
Około 3 t~·s. przedstawicieli
rM.nyth środowisk mjasla . zebrałoJ się w hali sportowej
-<·008

P"ZYI ocia
"'C
.lo

U Marszalka

ROkOSSO.!SkiBrrO.1
n
6

W godzinach wieczomyC'h w
dniu 3 bm. mlniun obro··~
narodowej
Marszalek Polsk:
I';:!)n~jiln!~' R()KM~Ow~kl wvrlal
Pflvjęcle dla uczel'tnkzek krnjowej nnrady Ilktywllltt"k pnu)'
społecznej _ 1.on ofIcerów I
prodorlcerów Wojska Polskieg!,.
Na przyjęcIe pf1;yb~'1i wlr:eminj",t"r
oorrmv
nFłrodnw,.j,
szef Głównego Zarząrłu P...,IIIvc'tn~n WP, gen. bryg. Kil".;"
tl, 1t1fZ WillI§zew~kl, 01"'1.1 genc,·
talowle I oficerowie WP.

RZO, by

hubwścii

wyrazić swe

gorące

pOf)lłrcJe dla apelu Biura Swiatowej Rady POknju, zamani!elitować swój protest przech\tko
remilitaryzacji
Niemiec Za.
chodnich, swą silidarnnść ze
wszystkimi ludimi waJc7.ącyml
o pokój na całym świetle.
Krótki referat' na temat zna·
czenia zbierania podplfów pod
ap('lem wll!deńsklm wvgłosil
pr7.ewndnlc1..ący Klubu Literal~.
kil'go w Radomiu ob. Czapli·
ski.
Burzliwe- oklaski lowarzy_
".YIY ~lowom ~~relarza Woje.
wód7klt'gO Komllelu
Fr·mlu
Narod.,wego, ~t.óry, mówił, te
I'l('l~! HI.ura Ś\\ lalowej Rady Pn
kolu S'klerllwanY jM;t nie do Ade
n:,uerów, a\e d,) ptOJlivch uc;;clw}'ch Judr,J CAłego świata. Nil
ród p,1lskl wraz te wlIzyslklml
mlluJIłC'vml pnkój lurłtm! pra~
~nle, hv enerp:!a atromoWa WY·
korzvIIlana została do celów po
kolnwych.
Zt>lwanl urhwnl!ll listy. którewy!;łane r.n~I!'InĄ do lud,noŚ(:1
Parv7.a, Berlina, Hamburga.L
Prag!.

lasy pracuJącelRD domagają $IQ
przeprowadzenia referendum ludowego
. w 'Całych Niemczech

BERL1N (PAP) Mil~Y pl'acu~
;t\ee N!eml{'CkleJ RepUblik! De
mokralycz.Mj z WIelkim lado·
woleniem pOWitały deklarację
tJotcmą na pOSiedzeniU Izby Lu
dowej prtez premiera O. GrołewohJa, w której rząd NRD
prop.:muje pr1.ep~owadzenle fe ..
fcrendum lurlow~ w ClIlvch·
Nh~mt.leeh
orlllZ
uchwalone
prtet h:bę Ludową apel do na
rodu nlemieck!ego I rezolucję
w lI'Prawie obrony mllująceJ
pttkój mt..,dtleiy Niemiec Za~
chodnkh,
.
.
W Maf&debul'lu odbyly się
2 bm. wJeloty,l~we- wiece, ntl
których ludność ,gorąco popar..

la deklarację, O, Oroltwohla,
Około 8 ty$,"Uc1.ft:tnU06w wie

tU rob.'Jtników Magdeburskicn:
Zalcłaóów
Budowy
MAltyn
Ciężkich przesł:lłłO depeuę 40

...._ _ _ _ _ _ _ _...... Zarz.ll,du Zjednoczenia

Zwią",

ków Zawodowych Niemiec Za~

chodnIch, w

której

lWlązkowC'ów, aby

wzywałq

prtYłtąPll1

do walk! o rH!lucjq propoty"
-cH Izby Lud.)wej NRD.
Ankiety pruproWadtanł ,w
nrdn!e, CoHbuł, Sll'ahlusund
I Innyth mla.tll:e~ NRD śWlad~
crĄ, lt prted.tRW!Cle-le rótnyeh
waratw IIpolectnych roeeydtlwll
nie opowiadają IItę ta retefen~
dum .)g6!nonJemleck!m,

...

natYt'hmłuhaw('l'o

Now
IIJ
VI

przedstawiciel ZSRR

Radzie

BezJłlec18Ash,a

MOSKWA (PAP) _ Rada MI
nlstrów ZSRR mlanowa1a al11basadora nadzwyczajnego t pę.1
nomocnego A. A. Sobolewa staw
tym przedstawicielem ZWiązku
Radzieckiego w Radzie Bezpie-.
cz.eństwa Organizacji Narodów
Zjednoczonych.

I

~_I.:l

W rozmowie t Emilem t..udvlIglem St,;l!n ptmtledz!al:
"Jestem tylko uczniem Lenina ! celem mego tycia' j%;t by~
godnym jego uczniem", Stalin twórczo rozwm:ąl !łsukę mar'"',
kslsto .....sko _ leninowSką w 'tll!'tO$Owan:u ó{) nawYi:h Wlłrui1:
ków historycznych 1 w lizeregu
zagadnIeń
",'Zbogacił
teorię rewolucyjną nowym! tezami. Kiedy po śmierci Lenina
wrogOWie p&.fJi! j ludu usiłowali oba.lJ.~" władze. ro-bott!!~6w
I chłopów, t,epehnąć partię t ·lenlMWsltiej drogi - psrllłł
komun1strct.na _pod ku't"l"ownict.wem Komitetu CentralntIgo Ul
St'aUnem n3 czele Ołrro .ro~awlła $~ z kapitulantamI. 7.wy..
clęsko obroniła leninowską drogę wc]alizmu.

najWYŻSZYCh

MOSKWA

IPA!")

III

nęl Hn~y

I<'yt",rww <\fYtljkl

łWllrltr4.

'~. unikaty tl.'Tllulnytll lmml,jt WYbot'l'h! 'lI<-'~'hvt~r lttll\tl;!TIfłlnlf ,"I~wĄ1t n•.
uyeh () ll,yn!kadl wylm-rów w dn!u Z1 kandydat!'>w t;ll(lllu ko-m\lnltlóW I, bu
OSlllb!!\IOWIrn:!

lutlll!('I d!) Ibd N'a/ ..... yłnych Al.lt\'IłW"

mlunrch

$ocjllIIJtytlnl'eh

R_du!tklc!'I'

Ahcllll~kleJ,

Rcpu!l11k

Adtll;ukl~J.

Bauk!alilel, ButiJlt.'\\otlit()!$klej., eJU'
1I",UJqtj, Daae~1«~I\Ii,)l!'j, JlIkueldeJ. ,K.'
bard~'j\~!d
,\h'y!~l<1eJ.

K~fJł,KlIłflfiC\(jłJ.

MMh'ilhkitJ,

O~:yń~~jf':l.

t.:lllrłkiej

ł,

Kmnl,

PÓ!!1(\(!W'

UdmurckltJ

W \Io-'yl:j("~th wr.I~I<) udtul ód 'iI\l.~1
d,'.l 100 pf1lot,' "Jlt~wlll<}nycll d()

pro.:

I!'lorow'&o!lI

N. ",,'y~tl"'t:t\lth N:lIIH.lrdau6w
II.'JIi!O:,ot! (I'J,M "proc, do 1lII,~

Ct4t~h 9{ wyoorllcb
C~I1!tł!tIt MmtAl. ~1'!wfłU r~\lbflk
fiulQhlmlictnyth Im flltpa!uł"nh.l wynJ_
ków iJłf.lłllwłllłj Wf wUYiik!(b (!,\1ft'
U'ł)CłltOWlly tli J'I-i'lIbtlw-lt iMdr
".el! wybor~U4 w}1!unydt depljt(lw.'
IIfth Włlr~fy ~l>'llnl Mpll!tJWllnl ~łl

,_eh

~4ndrd4t~ml

bWku !wmllnlllÓ1II' t blu,
PMl rJ n)'dl..
•
•
~ ~

w

11M
hl_
SIl.,:.
ARII- _
__
__

Zbudowanie S(K'ja1iz.mu w ZSRR moglo na.tąplc,dziękl
temu, że Krajnwi Rad przew1A1'llla partia komuOl~,yana
lbrojnn w naukowy śWHłtopngląd, Sdśle 'tWlązana z masanu
_ rteczywlslymi twórcami hIstoriI. kQfls€'k\1.'ent-rllt~ Stosująca
u- tycIu n a k a z y I e n l n lJ w s k I e,

republik allltolllomiezlIIy... b
J do rad tereoowy ...b w Z1'!Ii'Hli:

::1~~:ł~:J~:::;, il':~.:t:?~..
IWIA'!:A

zakładów

W'ł~klennłC'%ych Turcji
PRAGA
(PAP).
W ty,h.
dnilIch między Państwow)'m
Prled/l'lębiorstwem Clechoslo-wackim "Teehnook"port" a tir
mą tureek" "Knsim Rluniu
G!uwen" zawarta zt:mtllla umow
wa, na mocy której Cteehosl<Jwacja dostarczy Turcji kom.
p!etnego
wypuatt'nla
dla
wle-Iklch tttkladów wJóklenrii..
czy<..h.

",lIlkl w,lm.w do rad

{PAPl OillmttmO tu

MIS1'IIZOSTWA

dla

zaprze9ła-nla

Jt>j produkeji".

łlJ:l.I'I'IIl
",M,O$I(WĄ
.., • .",Ik,., ",_. ,,"',.

IłOKEJOWE

.....,.LI" ..

urzAdzenja

Ka,rabiny p!erwszeJ w świec!e arm1i robotni-c7.o, ~ chlapl;klej. rozbijając szturmem podwoje Pałru:u Zmlowego.
otwofzyl~' jednocześnie pier..vszą kartę hi,;torii zwydęstw~
wyz.wolonego c z I o w i e k a. Twarde rę-c-e rQlntników
i chlopów, które rozprawily się z interwencją imp-erialis*
tycznych 'wojsk opłacanych ;:)fJ:ez amerykańskie monopole,
ręce, które z herkulesową. silą
ukręclly Jeb kontrrewolucji
_ zaczęly stawiać kombinaty przemy~łowe i miasta, Zg..
clęly produkować traktrn'y i k<:lmbajny,
które mialy ulzyĆ
CiężkIemu trudowi chłopa,
pomóc- chłopstwu pra.t'Ującemu
w zbudowaniu n':Jwego życla, opartego na uspołowej pracy.
Rewolucja ogarnęla niezmierzone obszary kraju,
w taigi i wielkie stepy, pobudziła d.) życia narody ~,~mi".
ne przez śWIat. Narody radzl{'cklC zb-udo'waly

dl:/.

FlIdłirłtjl, R{!ły!.kWJ 'W _rb;nJtIl
fld w~ tlu"fowyełl. ob\łffi<

IlMłyjllr~h

Ih .... uy.rli-kn ud \l1tl1!HY'4'1'ch
Rf'SRR wybr.1Hl im 17\'1 dt1l\J!ow.nych,
w tym );"H 0iX! kobiet, (frU '31M prU( ~
(m,5$]
uhmli"Om
'I
hndyd.!ó ...
KQmtlrtl~!yt!Mt f'JlrW ZwJi'jtllu Ihdzj~c
tu \1 • .,aw1 d,g Pf«; 42581:J
II $U PflX .... Jl)'łt,,:cb

kjtll'"

lwLj>J"r!ny(-h.
d('!,lI1\!"/'lmy~h

.
OJH1!J-!lk1.>wJll1o tówn(d

rów II" f.d

1l1_lmn,~ki1l:1,

wyn!ki

'1'700

<

ICft',,(jw}~h "" Uk,'łU\'''ltJ,

QrtlutlJk!tJ.
U\tw~k!łJ, MQld''#$ktt!. 1IdłY'''t.J.
rurkmłńtk!~j ! EJtl'til.kh!j " SKR.
Wt'blłl')'

UtJ:ltorllltf·

p!t,cblłi'!r

WUł-t:!1I1ł

.. •.

tmot!.fu w!tlklllj .klywm»~ ""Utref·
flt-) Wuylt"l'- wybranl _;l!1)WII!I tell).

Ufni l,~lil! -prkł bktii
Iuttp,.r!yJnyeh

lWmunJł!t).W,j

-000--

Setna mOJz'yna

prlYIOImna dDfa zr··ucbu
.u
tV

"lA w KłI'cldł

4f1\.Wl'rh, tłj~1.tb, 1IIltt1~1d'I. wieI'

tkkb I 0I11!d1!l, 'Jlitfł1,i;I #iIł1łl" 04 MM
pr.-..e, de {lU" pr$, l.r~fitr(lW'.l'Im

na Utfup

"'YbM(ÓW,

,,:~ ~,.;ttY,!.':~'~=
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SŁOWO

_

110 mlędzynarolloweJ

przeciwko remllilaryzac;1 Niemiec

konferencji

polskie w pelni popiera uchwały
wiedeńskiej sesji Biura Światowej Rady Pokoju

PEKIN .(PAP). Jak donolI!
Agencja I{yodo Tsusin. w To~
kio OdbyłO się posiedzenie kl>Zniszczyć r..apasy broni Mo mowf'j I l~1.tlrz('lIlać
produkcji
mltetu paygotowawcrego Mlę~
broni masowej :&agłady, nie dopu4clć do uzbrojrnla od",e·
dzynarodowej -konferent.Ji w
toweJ
armII
w
Niemczech
Za
cboonh'h
Icgo
Htanowc'/:o
doIEH"8wle ;aks.zu brom atomo~
Itla#a się spoleczeństwo nasz cgo kraju na ma,'lOw)'cb wieM
wej i w.,dorowej. W obradach
cacb
I
zebraniach.
wztę1i
udzIał przedstawh::iele
japońskiej rady zbierania podMIeszkańcy Poznania. zebrSM wieku o~rodkiCm, w
któr)'m
p1s6w pod apelem w sprawie ni na wielkim zgromadzeniu, W\-j,uwaii sWą Ideolog!ę pol~c~'
takazu broni atomowej i wodo zorganizowanym z inicJatywy jakobini z ksit;'dwm HUj10 Knl~
,;,e:WJ. przed,stawlclele ZWiąl- Komitetu Frontu Narodowego łątajem, te spod pras)' drezdeń
k6w zawodowych ł organizaCji I Komitetu Obrońc6w Poko- skich drukarni wYS1.!o w pi('rI'I
lu, wyrazili nlljgorętsze poparM szej parowie XIX wieku wieje
,reli-SIJnych.
tJezestnlcy pos:ledzenla p')!Ila cle dla uchwal Biura SW!atoM arcyd1.tel p01~kiej
literatury
nowiJl u,proslĆ na kon!erencJę wej Rady PokojU, wzywają- postępm\'ej, ii twon:yl
tam
60 przedstawicieli różnych kraM eycb do walki przeciwko grof.- nasz \\'lelkl poeta Adam Micj6w i '\"lyUlaczyć temUn Jej o-- bie wojny at')ITlowej. UchwaM kiewicz, a pod k"mlec ubiegłe
twarefa VI dziesiątą t'lXznlcę ty' te 2:reterował zgr()madzo- go stulecia drukowano w Dreż~
z:nucenla Pierwszej bomby\ lM nym przewodniczący PKOP, nie pierwsl.e polskie druki ROtomowej w Hlroszime-. KonteM p()seł :t woj. poznańskiego cJali~t~'C1.ne dla nauegQ ruchu
Jar()slaw IW8.'lzkiewicz,

M

rob0t.niczego.

narodów eałeli"
- Nowe, pOlętne sily wyd}lmperiali~d
!lmcrykańs~s
świata do Jarlzcze bardziej ':!:de- byle
z atomu - mówi! J. chcielibv
- cZI·t:lmv w li~cie
cydowanej
walki przeciwko Iwaszkiewicz - pt"Zez
wsp6!M - aby 'narody' ŚWiata drżał~' I:.
Pl'ZYgotowaltiu wojny
C7.e5nl'l naukę są w te~ chwili
t1'\\'oc') przf'd Tlillotllml I masolu wezwanie

atorno-.,

weJ,

o Stalinie
wiecznie żywa

Pamięć

Zacho~

Społeczeństwo

"pro .. le zo kalU
h.l"ool atomowej

fi'

ee

5~

Wypowiadamy elę bezwzględnie za ,!akazem produkcji broni atomowaJ-

Przygotowania

reneja w Hiroszimie ma na
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LUDU

najpotęŻl1iejszą silą

tWOf1..zą

na

wą

. - - - - - - - - - - - - . : ~;:~idlaSi~~b~~ ~hs~~~ciZaasl\~~~
"
'kości. Wrogowie pokOjU chc,!

~

z

calą

mdi.'1lE' uchwalili rezolucję, któ
ra" glo~: m In: "Wyratamy pel
nI' ;x>pucie I 501ldarność z u·
chwalnm! w!E.'deńskleJ sesji SIU
ra SWIII!(,wej Ri'!'ly Pokoju. Zą
demv zakalU broni stomow!"j,
t.n!l\;czen!a jej lapa sów t wyltO

T!lma~ln

b\'l,v S:t; <,s!!ltn'o
pe!ną

So!!dil~n()~ć

wil.'deń$k:eJ

towej

Rady

W.lTf,Z L swą
l ucnlnlaml

~I';..ji

B:ura SWla~
Poko;u,

rz\·~!anill

-

M)', koblC'tv -

łączniE'

rn,"!.KI

ośwladctrla.

zabieraJ!\c glos na
wiecu w salj Domu Kultury

ener,llil IIt\lffiOWE'j

d:a

ce:ów

wy

budr:.\'/'1lc*

tWa poknjowego,
tak
lnic lO
czyni Związek Radzierki"

~~~tr~j~~('{::lI!i:ai~" ZF;~~1~l~f~~

wlooeńsklel

Apel

segJI

Aiura

...; lE' wszy~1k:rh sil popieram? Swiatowej Rady PokoJu. dama
żądanie zniHczen:a zapasów gający się znislczen!a zapasów
b"mb atomowych j wodOroM broni atomowej, znalazł pelne
\\'y~h Nie w ~mak to bankieM popan::ie na wspólnym pMie M
1'~m I p()lit~'kom Stanów ZJ~dM dreniu Woj, Kom!tetu Fr~lTltu
noi'lO!wch, kt<'lr1-l' chcit'l:b\' n:fl N~rodowego I WOJ
Komitetu
rl7.lć I'ię na T"lwani!' I l."l!at 0brnńctlw Pokoiu w Gr"iIl,\~k'J,
mlljąll,1 na
rl()sta\\'a~h
broni w którrm brali ud7.I~1 przE'dd'a rxl\\'etowcow hitkrow!'klch stawiciele n3j<zer<r.vch warstw
Na.<?, gl,); z n;l1irml'lml Innyrl-J ~p(llt'oeń<twa \\'.vbneża - ro-

Im b.rOń t.".ki' \ b1tn~c" ."O.C7.nJ I p. 01't,Ó\\"
n.,
Nit wl€'kim w!('cu w G01'10wle uko\\'ry, chlnpl z różn) ch po-,
r"bnlnic\', inteligencI!! praculą- \\'iatńw wnjE't\'ńd7t',\a, unędnlM
ca. n!lukowcy' I mloozleż Jedno- cy, k>ll~la. mlocl.z!ez

rasową
lub
Temu mu.<imv prze

ciwstawić się

m:f'~z)(:;ńcy

\\'a Ma7,r'Iw:('('k:ego na tt~ch
mt'isow)'ch tebramach. k'61'e od

gl()~ńW. W).'I:"ąCI

l'kstel'm:nllcją

narodową.

TaKte

•

mncą,

ją wyk·}fzylltać dla zniszczenia
Równiez naukowc~". studenCi
•
dorobku kulturalnego - a naM I pracownicy admiTllstrat!,jni
•
. wet dla wiszczenia calego żr- Uniwersrtetu ŁM7.kiego wrra.
cia na ziemi.
liiJ na maslrwcE', zorganlzowl:!M
Zgromadzeni mhwll.Jill jer.- nej w dniu 2 bm,. pelne popaCM
BERLIN (PAPl. W roku 19M tł·
nomy-ślnJe rezolucję. która
w cie dla uchwal \\'INleń,k,eJ 8elIotowano "" N!emczech t.chO<lnich
zak·)ńczeniu glosi:
~il Biura Swiatowej Rady p.)2S:2.4!9 'iI'ypadków ulfczn}'eh. w klóSkupieni w szeregach Fron- koJu
ryd! :g!T1~11l 11.$5 M';h• • 3t4Mł
tu Narodowego pod przew.od
Mv. pracownicy nauk! odnlo$ło e!ttkl~ fBny, W p()r6"'TI~'
!'Ilu J: raklem H153 II~tbl oflu v.' lu'
nictwem Pol~kiej
Zjednccm- 5t\\'ieu!zi1 prarel\tnr prof. JńW dn. 4 bm, ogLJSUln" zos\adllach wzrost. D 6.! p.roc,
nej Partii Rob'ltniczej zet Litwin - z uczuciem .naj- Iv o~z!'ki\\'llne z ogro>nn)'m zaM
tęgujem\' wrsilki. b~' pokrz)'zo więks?A'l::o oburzenia mńwm'~·: interesowaniem
przez śvnat
wać plany wrogów p,;,koju, W suileńcze _~ą
plany. Imperla,H- ~Ul,I'CZnl' wyniki I etapu V
BERL!~ (]:'AP)' W Bawad! $l~I~!e
walce tci." Zje.d. no~. ,.enl z
~t6\.\'. któr.zy p,rao:nęllb~' genia] Międzi'n;l!'odl)we~o
Konkursu
n.d,! ~pld~m!a (il"rypy, Dot)'chcas
rorlaml
W5lvst'"ICh
k:'ajol\' ne odkryCia wleGr.y zaprząc w im. F~\'df~\'ka Chopina.
unoto""ano,oknb 50 !).,;~y ucno,
świ:lta. zw?ciężvmv!
<!uzbę zbrodnI. Uchwab' Blu.
row,ń, w tYm 62 <I'l'P~dk! !mitnel'
Zebrani . w.v~to~awnli rówtll."
Wial.~Wej .R'. dy POkO,l.U w
Na ogf,!ną liczbę H osób
l!st do mi~zk::>ńców D:'ezna pełni p"pr{'raml', J!d~';I; \\'<kazu- ~ponad 20 krajów, które bralv I
Li~t przvpomlna na w<teolp. jil one na konkretne środki zaudzill! \\' r etapie k0nkursu, do.
BERI.lN. (PAPl. W d~<:,~ I'lwv.
ze Dr!!'tno byl,) w kon:(J XVIH pr,blt'7_en:a \\'O)nle,
II e'opu pru'szlo 41 osób z P3
> ,

Wynikł ł

eaapu

· ..

'".'-1

·. .

Ira

uydl 4 dni ",h~enn)'c;, T"'I;h..
Up$kich lWiedli!) Je bli<k" :WO !)"
~i~ey

os6b

Up$ka

O~G(,)
prubylG t~

elłgó'!i

l

s.o

~

· ..

kra:"'" On

<pecjalnych p:l'

"·)'c;e'lh"~'ic13mi.

1>1:051\\','_-\

{PAPL

bu.Je

Slan6,,',

5«m·
\'1 HOly

w

"krety

prtybr\\'8,!ł

d')~~.t

Jak

AieneJa TASS. do p<!rtu
Zl~dnOl:'ton)'cl!.

PJerwH~
pa'!I! '- am~rl'keń~k!th
oktetów mi p~to!I.~ w tym p~rtle
do a bm., td 9 J 10 bm. pn!,,,lyn.
nutcpne JednQ5!kl. Je:!I'IO(ldni&
utUiI: a.me~}'kań!kJeh okr~t~w '/,'0·

·..

JellS'lyeh ma prt~bl'~ na
c,,, do portu .. !tmiae.

WIEDE~\:'

te'A'I~n

{PAP)

01olo 41 11!!
,leml I gl3!~ .... ~ÓS'lnfl~ $j~ 'la 'b
ty hn!! kcl~!~-.'eJ !~tr-1Ctj kJ~t;i~
l' Wlo('h3ml p'.u p-~el~t a·!Tl·
nertkt, l<om'In'i'ac)ł k,?leJ""". to·
tul, prtef".na,

·. .

NOWY JORK (PAPl.

nil.
nc

fUl'ldu~~e ~I
prtłk'atU!4

n.

dla

"eomfcly"' tMan·

fumy

WY~3'A'łTlle

p'tel1'1~CU'

p!;I1~~t~M!x<l-l'

W$%n!~lch 8me'y~!ftlkich

Jlod!!aw~'~')'cb

ukM

! ,rednl~h.

LąNDYH IPAP),
$yfanuk!ł urQ!I%QI1ł

30 ,tye:nl' br.

Dwlł

w W,

~m#~ły

oPłr.cJ!

rrnpró\o;adv.>ntj
Idl: road:!elenl •.
HO,,"'Y ,JORK

•!PAP).

l

, ., d O CI-..
.
IIIn
Taiman pominien rnrOClC
Prolesty przeciwko polityco ameryka6sklel wobec Talwanu
Dulles wgościnie u »paplerowego Iygrysa- --

{'iej

ror.)e<;Ają się

I'io!try

zam{)rs~

j

kl'lh

Behar

Bernl1f'lm drzrj

m'Jrg,l~lnJ.

A:ain

(F~llnCJnl.

C71lj"nw~ki

!\IonifJue Duphil -

-

An-

iPnl~k~),

rYran'

jR).

Dwo:'ak(}w~ka - (PolPeter Franki - (\'v'egryl.
J!losy os:rzega- Fu Tsung - (Chinl'). Oscar
Danuta
~k<ll.

p,zed prclI.\'adzeniem agre~ Gacilua - (Chi!el, Henrl Gauna Da!erl.lm tier _ (Frartc~al. F~ancr:'ise le
Gonidec (Francjal. Lidia
Czlonek
Sądu Najwyi.5zeg') GrrchtoMwna
(Polsk~).
DELHI (PAP). Z Colombo (sto czyI, że "jeśli prezydent EisenM t1SA, W, Douglu, zabierając Adam HaraSIewin: - (po)., kil).
!Jea Cejlonu) donoszą, że odbył hower będzie uważał za celowe
w An"~Harbour wezwal ~~d:i'~?:w K~~~; _-(Cz(:C°~~~l~~
iię tam wiec protestacyjny prze zapewnienie obrony f'ormozy
I ;;105
Gun~hl'1'
KOtlciwko polityce amerykań,kiej Wysp Rybackich,
to
wyspy Stany Zjednoczone, aby uznał? wacja),
RepUblikę
Ludo\l,.'ą, rJ\"RD),
Edwln
K(w:aJlk _
lI.'obec Taiwanu. Na wiecu prze- Quemcy I Matsu zostaną ewen Chińską
mawial przywódca Komunistrcz tualnie włączone do amerykal'!- Podkreślając kf.m!ecznoŚć pokojo (Polskal.
Nma Lelczuk _
nej Partii Cejlonu I deputowa- sko - nacjonalistycznego (kUOM wego wspó!istnienla w AlJi. IZSRR): Anna Marhova (CSRJ:
ny do parlamentu Peter K~une- mlntang:ow'lxiego) rejonu w;pól~ mówca stwierdtll: "Zlla t akowa- :\1i1.)'z M~:::in _ (Pnl~ka). MI~
_'lej ()b~·l)ny",
man.
nie Chin lI:Dntynf'r1ta:nyc;,. przez chilel Jl,Iat~h€'\.n _
(Anglia),
•
W t~'m ~anwm dniu DIIJle~ l al'mię amerykilń,ką bY!flb" Wlnrlz'mif'rz
Obidowicz
L07'1DY:-.l' {PAPl. Z SycIn,,·; ('zan!.\kai<7.(>k')\~'<)(l
mmL~ter rzeClą kata'l~o~n:ną, Cała A7,j~ rPn:l'kal, Dm!t1'ij
P:J;J:ernodonoszą, że rada nacz~!l1a fe:Je- i spraw zDgrarticznych
j)I)dpl.~alt zjednf)clylahy
się
P,WC:WKO IZSHRJ. Millin~e Peri~ - (Cejracji górników austrlll:jo:~!C;l.
d,.kumf.my ratvf.li{aCvrn.e tzw r,am".
\f'nl Giu."np", Po~t'g1!onerhwalila :ezolucję domagającą "układu o pomocy Wl8je:nnej"
;ię wycofanja obcych sil z.xoj- tmędzy USA a kilką kuommtan
Dzi~nik ,,:-;ew Yor:1 Post" 1.3 :~:~7~k~M~:;;~~1Ik~e'~~rj:~;j"M
nych z Talwanu,
go.:--'skl\, zawarteg~ 2 grudn,la mieści! artrkul redakcyjny, IV nal.
Bernard
R:na"i~~pn
1\1;:>4 r. W ten sp'!~ob uwat..a lill~" którym nilwll\tuJąC do pooróŻ\' (Francja). Dmltrll Sllrharow _
że uklad sankcjon'Jją,=y okupa- DClllesa na Talwan ostrzega, te (ZSRR), Annerl)ll8 Schmld~ _
SPOTKANIE OUI.U::SA
cję Taiwnnu przez USA nabral
Z CZANG KAI-SZEttlE:\t
ta "pielgrzymka" do mogily l~nDI. Hf'rhert S~!dpmann _
mocy ob'jwil\lU1<\CeJ,
NA TA IWANIE
p
, 3 bm. w g'odl:nach Wl1'Cror- Clan~ Ka1-szeka" może pm~'at- (}l'!~m!eekll R oubl:kll r"r!"rill_
nie o<tab:ć pr("~!it Stilnr,w Zje- Ml. Irina ~!ł!!l'-'\\'a - (ZqRRi.
nych Dul!rs odleciał C'l USA
dno,:zonych w M:Ji. Dll~nnjk Sipl'!fr!('d StMkigt - mRDl.
Tn7~1:,\'r; or.OSY
M"lk"e;la. te wielu ~()jU~WI~M" If'I're 5~et'ltl~{'j - IWe,r'l!. O~_
l'" STANACU
USA nie w,'rl!?:l) lairol~~"~f'lwa
~~ J:'7"',"k<>nowd
_ mu·~~rl~l.
ZJEDSO('ZOSYCn
r:a d~a ~pr3\\'V C"ti!l!'li! Kai-·le~ ~:ilU~ S11~rkm~n (ZSRRl
NOWY JORK rPA Pl. W ~'a- ka, enl me wyraża d~eń ,HIlC'Jn- K"l'll-o T5raka (,Ja "'.0!".ii11,
nach ZJ«lno'Czonych coraz częś- k'J.
Tamas Va,a;,y - n~rę~7)

eZlng Kal-ueka

rządu

niu

M

'_I

I

I

korespr~ndent[j

W,)lność j wyly('wnle graniC Pni ,,).:. I nil prastaryrh zieOdrą. r\'Y-"ą I B,Jltl'Kllcm zaw,i1.lęczamy prlyjalni
pomocy narndów radl-ieckich, Ich buhatersklej wa!ce poJ
w,,{I/<1 K()mU'li~tj'CZ~('J Pan:1 ZWI<j/.ku R;;rJ1.ie\'l,le~o. Pró'Jy
P[ldw,,;I;cnia pr?:I'-. amerykań~kie I an,::lclsk12 k'lla rządzące
u_~ial ... qeJ granicy
na ziem! dziadów na~l)'ch spotkaly 5i~
z u,tn,\ rxlpra'.\'ą ze "tn,ny radl.ieckic!; pU.I'jacir'l1. .Jal-lle dah'lnie ) zdl'cninwanie brt.mia! gl()li Pl!"!; i \ r7,ą,i~J ZSRR, kie-

"Un,tcd
!:"antrt;

P"l'~,,"
Pr'll~)(i

.. C z)' ZWI'lH'k Raozlt'c-lli uwab zachodnią
- Slalin o.~WjadCly! królI",:

-

o,;\a~ecz:1ą?"

w

"Tak j<'l\t",
To nauka LE'llina I StnllnJ - r,ils hl~t0rla KPZR _
uzbroily na.~ w oręż walki o slJcjallslyane budownictwo,
nilm n 1f'7.a \\'(".(1 nI' kompA~, kIMy pOlwala naszej pn!"tli
!',mać sk;Jtl'czrde trudno<;ci w uprzC'm""lowieniu krnju I w
r,l7.\\'oju rolnictwa. zilcie';n;ać naszą w'ęź z ma'iami. Spraw(ilii.\' Stę m,\'ś~1 pOttv, k\r'JI'Y m~I'l.'·ł o PO!'ire p r z e Dl I '!_
n i n r. v c h )( o l o d z l (' J Ó I'.' J(',I!'~m.v d7!.~ !",Iny!n
1 p:·,-"d'J.i!J~~'('h p;n't<!w w EUl'ople, l ni!" ma w Pfl~s~e patl'l)'r, ;.;(t.rv b'! nie w~()zia! w przV!fl7'11 ZSRR \V fY>!(n,inI\r) pr'l1;t.\'('e jelZr'I part:i I nądll. ohron'! nanych In:ere~ó'lI
przed groźhą odrodzema mtlltal-yzmu niemieckiego,
dały

Wszyscy

pamIętamy

wlelką rolę,

jaką odegrała

Stalina IV ukształtowaniu I rozwoju potężnego Świato
\':ego ruchu obrońców pokoju. IV demask"waniu j krzyżowa
mu planów agresji. Ruch obrońców ;y>knju jest dziś polę!
;,:ejslY niż kiedykolwiek przedtem. Jeśli w 1950 roku Apel
Sztokholmski podpisało około 600 mll\onów ob~·watell WS7.ys,;_
kich krajów, to tegorOC1.!1a uchwala Biura Swlatowej Rady
Pokolu o zniszczeniu broni atomowej Etaw!a zadanIe zebra!I:a m:liarda podplM,w, Obóz pr>kr>ju czerpie swe sily z mI)r<l\nl.'~o poclucia ~Iu~uroścl swej ~pra\\'y
! 2: potęgi materlRlnej ZSRR I krajów dl'm.-.krarjj !udoweJ, dla których
')1i61n(,ludz,~a sprawa pokoju je," rH'cNi na)wa7.nieJną
S':llin

w~krna!

kr,nkrel'1e dr0at 73Cho',I'an!;l p01wju, prn'v.~!tl"'k(,-,oJ !pni'1,-,w!.ka terę o możli
pań,tw o I-(,żnyth ustrojach p.)lttYrLn,l'ch j gospoollraych, Glęboko w serca 1 urnYbł.\' lapedlv
slowa St!ll!na, te pokój bęrllle utrzymany I utrwalony. jezeJi
n~rody ujmą w swe ręce lIprawę utrzymania pokOjU I będą
b:'onily jej fI'l knńClł, Naród polski. pomny trch w~katań, nie
u~!aJe w wy4i!klJch, aby obronić pnkój, Wierzymy w zwyCl~§twO ~I');awj',
ktlJra staje się sprawą mi!lonów ludzi ni'!
S10~O'NU!{!C

rin nn ..\'ych

\\O.~CI

w'I-J')!I~lnh'l1la

całym

świeCie

Pod

lI!

mądn'm

ij0b')~nlC1.pJ

kierownictwem Pol~k!ej ZJM0()('lOnej Parkroczymy drogą wskazaną pru'z KPZR

t", tdk!) ta. droQIJ pmwad7.1 do ~l('z:eśrla K~i:;Jpg.!
1. n~,. do ror.kwitu r'Ilc?vzny ł tylko niq b,;,rl1irm" krn~Z\'ć
T·)!("ż w <1f\J'la r.-.crnicę ~mlerri
Jo,"fll S!B'mil. w:(:'ł\<;iego
P'7".';;Jf'j,_oIa Po:.k!. OfirM nner. ~kL'lrta hołd Jego pamięc!,
Pam;ęć o !I1:m
\""eC7.0Ie ~dlle zywa.
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:
I

Wiem~'.

c.tuie
'iI

W

ee!~

dniu

1 marta br. w LUe Charju tL?,JI,
,1.1'1_' Ulł,l kllulrof!ł bomtw)·
wiu ty3lu\," IHt prUln.e~on):' d,
ifłnaportu->'b':lmb ,tMl6"IIych. Rot·

tt,u.kufte
~

tlt

''',!!lOlot

dzlala]-

r,ość

SrytłnJl
'II

amcl y-

odpn""tcdz\ wywOdZI się l Inl('rnaCjl)nllll~l,\T7,ncgo rlUt!'ld
pUrtll boble\1 ickicj, która zaws~~ !;tOHjW 1, st:'rdeeznle POPt,'rala walkę r)'l.rodu pulskl('go o, wYlwllienle L"111n I S~a]:n
jŁ'szcle pl'zed 1.w.\'Ctę.~tl\'('m PauJ!.I~rnlkfl I Z!'i:'az nal.alut:·7,
pJ ~atkl1lęclU z\\'ycl~:,klch szl2ndal, c lw Rev/OluCJ1, prokl~ll1)
',\311 prawo PoL~ki do n!E'pod)t'g!l)~':t. \V okl'eSle ml~d/!,WJ_
10nnrm KPZR staje tnlc-rt',owala 51<: \\'a!ką pol~:(tC'go pr,,;(''a:'ta\u I jt'go r!:'wolucYl0ej partii KPP, gr'lt'Jwa przyjść na_
rC'd')'.\'i pr'I];ktPmu l pomr)('ą IV kdldej ~HYtYcl!lej S}'luacJ',
/.~ij:-a/ająn·J nlC"pnrl!l"gluścl P.)lski.

)ące

;ywnych działań
W_ichodzJe.

radzieckiego, Na zapytanie

kań,kleJ gazety ~,New York TlmE',s": "Czy rząd ZSRR zrc'l'

st..bie silnej ! nlt~podleR!ej P,"lJskl po klęsce hltler0w"kl~h
N'emlec?" - StaJ In odpowiedztał: - "l3czwarun)(o\\'o ZYU\'
!Obie",
Głębokie UC1.\lCle braler,lwlI.
lawarte w staJlrlow':~I(,'J

C!, n;'! 7,ID\'lflnie klernwn'l,fI a!l1erykal;,klej agencji pra_.;owej

Do II e::ljJu prJesz:i nllstęj"!uJ~ry ucz{'stnlc~' . k"n\.;ur"u, Tanla Achat - ({lan). Rlt:'t! Ana
\'a (Fmland 3). \\Iadtm\r
A;~kenazi - (ZSRR). Gy0rgl'
Banhnlml - (Węgr~·). Sn:e7.i!n:
k;'l Bar0Wa - (Bu ~lnal. Eml

M

C~mctnlł

lOO m!!lonów do:"ćw wl'dlj~ llł
w, 5!znadl Z!~rln'Y.'."ny~b na pr~.
dukcJC ,nrmiffwnyfll, krte":~liey{h
kl,l!t t.b~odl!l ł i:,njis!(!"t"' . . .C':I'
:n/csów". ,\\.<ed'hl1 danych. kt<Sre
epubllk(\"t'J/1 u~lwenl·tet w "eWO!'·
n!e

I

s.

kraJ"'·...· eu~ojJejsxich

Poprzez huk dr.iał dalekiego JegZClt:! frontu, w m~)U l!.J.ll
roku dOlarty do na" słowa Stalina. wyp.)Wledwwe IV :ml,,_

m:ach nad

-

SPo-1

ze str, 1)

i

Konkursu Chopinowskiego

M

(Ookończenle

mltet Ce-ntralny jelit dZI~ Wielką pOlęgą materialną l ml'l_
raJną, JaKie \\:ymuwnle o tej potędze swiadcl)' fakt, l:e
ZSRR pien.t"szy w dlH,'Jnch po.11-J:,rlądJwwal eneq.lH~ atomo"
wą pokOJoweJ. twórclf.'j pracy, 1 sluly w te) ~1.ledl.lnle bra"
terską pnmocą nam oral In'l)'ln kl'aJ,ml OI)<!ZU ~()cJall/.mu
Stfllltl _ ufwń i \\'''pÓ!l>!1JO\I'n,), Lrnlna, -:- na l.il\\S??
pozostu!1le w na_~ŁeJ pamll~cI )<11((1 wlt'lk\, pllYlHC'IC! Pu]_lu
To bohalel'~kl w)',ilf:'k narodów ra(lz)(,'cktch, geniusz ol'ga.
ni7.ator~kl partII I("munlslyn.ne) ze Stlllinrm \l.a eZl'le pl'I,rWl'ócJ! po fllZ drul;l, ~lep,)(Jt('J,!"~Ć nus1.I.'J OJczy%nu:', W C;(;l.klej dla ZSRR chl'>'Ili partta I rząd radl.leckJ PowlC'n,;'lv
Stalinowi dowódl,two nad siłami zbrojnymI.

tburtyl

domy. Zel!!,!, $ oJOb,
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WISŁAWA

SZYMBORSKA

amerykańskiej

Do matki
Dobrze

mllmu.

się ,kłada,

,ysował kres/d. To matka
wzro$! Byna moczyla §ć:tlle.

Dzieci na wojnę nie btljrq.
Mój avn to jencu dZIf:cko.,

Pisała

Malec. Ma dzte.!tąć la!.

do kolejnego poboru będzie po w8zyBtktm. Na pewno
przewal! się burza p1'UZ ttL'łat,

t;
",JuJ: ~1'~ pi 21'1,\\'\'(,lall nr,
rtra5zll'Xf') pan()r~nw, l, Hód
której P'l.f'CllOdnl \I' :J,,-,dze
do mla.~ta, Wielkie p,)lc ryio
\\'~ ..... pobliŻU nowic):,tu było pó(al'bo\~ ane w jllkw,; bru
natne pn::gi - domy no peryferiach wpl'awdzie IIlały,
IE'Cl ulcgly r-nl'ilCU'nIU: okna
_ ~1łucl.onc, dachówki __ roz
JupeJnl', I n~gle zanr:la ~Ię
0\\'1'1 c1lrr,v mile kv.lHj'·:d"we
otx>jmu FF'a rudo - brunat·na
billIla,
.. dl.lE'
JU?'
lirmaI
w;Z\'5tko b,do zwalnne I !'opa
lrme. Szel"C'g la ~zC'r('(lIl,:rT' leiały zaplldnl1;te
ul!ee miejskIe, tu i ówdZie n,l ;[,)~ie
poPIO/0W I f!achówpk ~tf'r
rzały
prymityw"e lab!lc7.ki
z nlłpl,',;.m:: 'ISin,llro, Qr/2le
j/,-'trś'
W.~zyscy
zdrowi mi"Hkollli! w Tnj,~~I]!rI].' Nai!le rlrzcwa, poch\,lonc ~łupy
t"lf'fnnicl.n(', pfl.rę w~Tlltrl)
;7/>nych. Iccz wciąl )<'~z('ze
stoją('\'ch burlrnk6w j!'~z
tze barozl('j podkrdlały poziomość

w~zystkiE'l4o

ci"kola.

Np
Muzeum fnyrod,lirwe, któreJ!o k,)pullł
by!;, OboIl7_onfl. liŻ eJf] ~!flh
\\'r~" <,:,~('Il'tll. f'lhl' (':'11" po
Przem,'slo\~

Sok"11

,'Ill,w!l

n.,\>','''/<·!l\
b." J);111d!">'\"1 l"~
~lt,n' r::1
I nit· d"

,,'.j

r7.ąd

k;;~'Ykfll\lr

\\'stl"7,ą~n]l;ty

na pf'Jlurj)lI(l·
wy \nchrid ryj \>;upy grU16w,
klt,ra niegd~'ś byla szplt~lem
5zlma. ZnaleZiono teź (,'ewy
ra7J1e odcl~kj lulku lu'~?klch
sylwetek.

wania r ustalll], że 18150
o'(lb b_do 1,lłbltych, 13 ~83 7.ill"imorn'Ch, a 37425 r't!nlo-sin l'any,_Nlkt ,z Zarządu Miej
skipgrJ nIe tWlen!zll, 7..(! cyfry te ~ą d().ldarlne, ch(")('iaz
Amrrvbnlc przYJęll Je j~ko
dilnf' Mkj"lIn(>, MijA/Y mie~i'lce

I mnożyly ~ię !'oetki
7.wlok, wyoobywanyrh 7 luin,
l 1.1' t_\'~iąn'> ro~11I IIC7h'l urn
~ rnr1l',l:il11i w świ!llynl Zempodżi 1.1' K!li, ul'n, po które
nikt

Wobe<=

legn statystycy zaczę:l mótE' stn Iy~ięcy I')$ób stra('iln ivC'ie przez bomnę, Pon!rwnż wielu
ludzi zmarło
n:e 1. jc<l,nl'j, Ircz z kilku na
r~7 p:"7\T7\'n, trudno bvh rlo
wić.

"I,'il''''/'

1'1'

tU

wlrl"\\'I.~Kn:

r'~l~,

[,0:0/'10-

okoli)

lJ~7.'·!)(l7.,-,ń
<I\~ur.~j('~~u

prnmien:ow"nia.
(,vf:"\' ~1;ltv<;t\'''7re dOfl'(,l,'1Ce
~71(ć,rl mil:n:'i~'I1\'C!l b\':'" onrrl,jrj \\':ilrl"!:!;'lrlr."': l d'~,(>,n"'ć07;".'~r'u lv~ ~ l'
bud':ni,i,\\'
-- ~7"~~'rl71""i.l' dw:)
tys."fe
UII"!1'1 Ibllf7('n;;l, <'I pnn;!dtn

~('1-

,~l"V:

od

Ivs'''c\' bl'h tak znLoni/. ni,.. nil(l!1wilIQ się

0')\'1\'(':1.

J<l7. n{'J frmllnt'!'
W - ~~r'Cu
1l';n c :;J
n,)lwI"ll<> 7.il1cll\vie
p' .. r
r,'w"cJf'~n\'('~
h'ln\'n·
k(,\\', \.;1<1:-1' hrl, wir:ks7\',"h r~
rf'r~('ii mr,in, Iwin ,v'clilr r!1)
l,i"tllu Tri 7.'llk,.,.-nl'j rvfry
n-,.. nil'r!V w<7;d{7."" kt:,~" \'1a

P"""I ie <1('1"1"1111, nil'\\ irll' dni pnt('m, gd\ P:-P;'I'rll'l1t 1'l"um'ln \\\:a :;1il. ()fo ,;rł
W

k!!"o

r.i('~i"~'''twn

bwjownl' 7'Th

klf>~,n

II'plJ nn~l'~'ll;j '·"lcnna
b<':lmha, UI7f'oi \Hlnli ~I<; na
lI'rl'" mlll~ta, IIhy 1·')~""r7ą"
t.~

7~~

p~'(l('r\'1t

po·,kn;can.l'rh r('o',,("OW,
1l1,1·,bu",,'"
mIlchodów. a \\"Z\',kw ZHtrzymane w pni nJl'h". ['17r1.
rill~ dr,n)!ę pr7r~ll'IrJn\\Bl" go
m\ <I, IZ In rn\\'~7_<'rhJ1" 'P!l~
to<z<'!1if', kt/l:',," ,,~I;1"iill o,,\{onaln cię w Jrl)'l!'i ~,-.I'llrd7.!1'!
I d7,r,-ki jrdn!'j Iyll(') b,mbi",.

PI'<:'J!\.

,~,,!,.k

'wlI'ch

.,...,1"111'),

ki

_

rl',n'o-

wJ b"mhy,
p:ę"d/:{>S'~"('ill
p"nCl'nt

ulicfjc]-: -

Pil"I'W<1,ą

p,-rl('f'nl
,''':I,'v'ń

1I1!71l~k;:!nl'('h

w7ię1J

~~llłS1.a/,

!',.

w.v"I.\':b";'lp'1tTldrk

m'1k~br,'I'7,ne

~ię

nil.!

'.1IH1'1.

N<I

J~kjrj

się

zd,·I"I'l'l'l

"n~pndarcz-".

b~rI;)'1ill

!P'f)t1HIOZ!H

I'.'~ly~tkie m')lllwe cyfry dt)·
t,'czące !'kutków
bO!ll~,Il:rJo·

wirm,

r

192,~.

on

\1.'

P!'l(>P'<(,W

d'J

k:17!'\I'J:!n '.\

u~tfl

ml!<i~ł

h"nll"' rh",,..,\, 1, ItrUh,1., rpn·
tl'um wyhJrhu pr1('1. <1h<t:'r-

W

j:'''''''l_~I,_lfh
I~t')("(!

t''''~''i~n'n

00.

r:f'mi w

j.1,pońd{kh

nW,11

hl;d"w'n:l\'fh. rl'\f'h
"'\;~~"r!'1
bIJn\'nku
m'nUT''l)_

\\,,,l~"\'m"t

nI' nn...j.li,,,,-,IP

~jf'("'md7i"~ię

rlu funtów na ~t,tM kWl!ldraInwit, pnrlt'7,AII grly aml"r)"kań
~k\e pr7.p.p\~y wymleon!IIJą Jako nonnę naJwYl-t"j cztNd1.if'~ri flintów na fttopę kWIł_

wowan!(',

po klórE'j blronu'!
51upy tele~!'afkz
M, u!>lflwlnne w Ś!'odku min·
~ta. ZII bnzę operncYJllą ohrall owoi!'" 'mil k.1pJicy Goo~maJ\ly ~\ę

dl'lltową,

koku W na.ibW:~z:ym 'lo-I~iedz~

I\\'ie plncu rewlowe!,!o Okrę·
go'wej Komendy Anml Czugoku. St~ ror.wlnęli dzIałaJ

noM na
przy

północ

południe

I na

elektrI'J,Kop6W
LaurlbenB., czułych 7.1l!'6wno
nil e-ząlltecnkl Beta, jak na pro
mhomle Gamma. Ela1ctrMkopy
te Wykazały, te najwr7,5U!'
natętenie radloaktywnvr.cl w
poblJ7.u torii było 4,2 raza
wlękll7.e od pl7.eciętnt'szn nnturAlnego rozładowania kl'ótkoralowych promieni /promle
ni kosmJctnych) nB dRnym
kllwatku ziemi. Za\.lważyll
t~ uczool, te wybuch bomby
zahBJ'W1I cement nadając mu
lekkorudawy odcień, te odIUM
pał powlokę granitu I olIma ..
li! pewne gatunki materiałów
budowlanyeh ł te w niektórych mlej$cowo4eJach bombA
poJzmtllwlla odcinki denl, .po
wodowane
jej
śWiatłamI.
Fizycy
znalrill np. cleń
ulrwalony fla d8-C'hu budyn.
ku

pomocy

I~b~'

1I'1t11J~r-i

Handlowej

(W

od·

220 jn;dów od przy·

puszczrdn~"I'J centrum" kIMy
tn cit'ń l'turlla prfmtoklłhHł
Il'lril'l teRo budynku. rafę

!akl~h utrwalonych defll tona
1(,71rmo na l'IunktJłt'h ob!«M"·
\Hłc:vlnych Ranku Hlpelec:mm

ao

j2050 jrmJów), b", 1,p7, ,jerh'n na wl~iv Amlłrhu ~łek·
tmwnl Cwgoku (!lM jJHdów),
grllie Indtlt>ł ,wC/w !2.61H' Ja·

t<1ow
dl!'ń

odlt>glnśd)

wldał było
rąc-1kę od

l'tuccmy pl'tp.7.

[YJmpy bPlu:ynoW!!}, Sp~rn tei

tJenl mibilo ,ię na granitowych nagrobkl'lch kaplicy Go
kolcu f335 jardów), TrUln.u~
łarja Iych Maz Inlwch po.dobnych cleni z obleklaml,
które- je rzuciły, polN'olllll u~
emn)'m

centrum

wywnlMkowaf.
li!'k.eplozłl

lo Ilę dokładnie

oddalonym

(l

It

ZMJdftWa.

w

punkcie-

15-0 jardtrN na,

,PO!u4nlie od fot«. a

k::Wt:1ł tA"

drJmu,

uhcll

1\1
1V

_ Zaczeka' Jedllo

MIasto :d.lU'ZOfle
1:151

(lJe

mIQd7.~eży

sp<J!kllnlU

Arka-

l

2:

.. Pozwólmy dZleCJCm

dziećmJ",

mnie te

sądy

dt]., ferowane
I,,~<)

gdyż

l
z

przeraZiły

sędziwą

brn-

POZFJI dCl)rul

mark~,:sty,

w rereralowym sform\Jlow.aolu,
wy~la6ZIlne przez dzi""ięciolatk6w t
'okal,jl. perypetii
tyciow)'ch
"MalE'go Bizona".

Nie zrowm!ell mnie wtedy
or:;flnlzalol"7.Y
1(~go
pOpl>-'J.
Niemal 511: obraZili. Uncfw,)ść
dzi"nnikarsJla kawla mi uznać n1{'wątpilwlE' dui~' wysil"k polonistki, Wloznn,' w
przygatowanie tej )mprczy,
czemu dalam wyraz warty·
kule; władze' oświatowe odno~
towaly chyba mimo' wszrstko
tę pozycj~
świetlicową
jako
jej I szkoly zasługę. A jed·
nak echa wrzenia w środOWI_
sku

nauczycielskim

-

\'1:e

. przeradzając się w otwartą
polE'mJkę docIerai}' 'do re-dakcjl, I nie były \.!) glo~y
dla autora pochlebne.
Polonistka
protestowala:
"drsku~ja nie byla W}Teży~e
rowana, dziecI t a k mówią".
Taka obrona ZWIększyła je'iL-'
ClA'
('1(,'7.nr o_~ka'7f'nia.
pt;.
twierdza la przrpw;?-c/cnle, te
duży w::silek
kładzie się
w
tej 81.ko!e \I niestety nie tylko w tej) w lJą _5pnlwę, w
pnyzwyclaJanJe dzif'C! do PI""
sługiwaniA
się cudzrm jęly~
kiem, do wyrażania SWOIch
uczuć

drogą

okrężną,

f)flt.'L

amtrak('yjne poję-cia. te te
"prelekcje" w u~tach dl!j'!'c!Oków,
to nie jednorB-Wwa
wprawka pamięciowa, ktfJrą

ma1:na
ale już
wialInie

z

pf;mlęcJ

-

na~<Y'k-

wyt"1.Ucit,

takIego

myślenia,

Ixko!y
równ1!~t
,:ę t
krytyka nie- zgadzał.
Myślę, te t.ak jaK kaidy "'nauC?.ycit'1
protestował
w6wC-ZB.I \'1leSZClerz~. wbreW
na jgłębszym przekonanIom I
uczuciom pedagoga; - protHtowal IN 'prawie wymlł8ającej
od niego odwatneJ
decylJl
eamodz!elneJto przeprowaclllł
nla w szkole pewnych pt'OCI!łÓW wychowawczych, przec-iw
staWienia lilię "dllbrze rmtowa
nemu" dotyC'hczrul f}'luatowt.
Dyrektor

nr

",Nlepodobm
wyrazić
wszystkich oktopn.»cl Wl')'tych w dusze
dzieci, które
prużyły dzień borrtbat'dowa.

nla Hiroszimy, <.hoclat Juź w
kilka miesięcy po kataatrofIe
wflPmnlnały Ją niby jakąś fA
bAwną pn:ygOOI;. TQszlo Na~
kamurB, który miał dde'1llęć
lat, gdy :r:rz:uc,)no bombą,
wkró!ee potem ,wobOOnle, a

nawet wesolo opowiadał o
tym, co plUtyl. Na parł ty.
godni przed :t'ocflnlc" tragedII
.kreśllł takle
ot,) ruezowe
wypracowanie dla ,wego nauczyciela l!e azkoły publ!a~
nej w Nobor:l-ezo: "PO'Prze-d~
nJego dnia, zanIm 'pAdła bom

ba,

posudłf!'m pływae.

RanG

Bc'wiem przytnl!t rac;ę aUto-ro-Wi arlykulu - zl'Idezylo\:ly
00 wtedy narnić slq w oPlnh
władz
szkolnych na zar1.ut
.. wychylania", Na taką IJd~
walę bylo ta wcześnie,

Czekall~my
ną

na z.apnw~edzla
na próino Cln:

~(d"m)kę

by zabraklo
kon!ra~o:umc.'
tów? Bo to nie byla zgoda.
Nleporozuml€n,e wrac!llo gJląd cz.-:;to nl€uchwyt\'1l1 atmo·
sferą pretemJi.
że
knywóa
nJ!'ziJ.51u7'ma
~polkalil
d0brą.
szk!)!ę
, dobrych n;'l\W7\'cl!'!~,
te
z Jrkkl)my~l1"'o~clą . )gnu·

ranla pnrwal
śWI,->,~'m"

może

lt!ilb~'

SH~

k10~

~.

na

"hv'-7.c\,,,n1 kAn':,,,,,

A

ot'...·artll d\'~ku~J" poz,~'')
nam 'ilę lI'C7'JmleĆ~ Ze

byly JUZ W\f'rJI' p:,Z('"l"nkl po-

rOzumienia, że n:e b.l'la to
sprawa ani błaha, a \'1) jedn!!J<
tylko kit!eckiej szkoły, nlo
bl'aknlE' d'l\\''lrlńw, Ja~ie ina·
cz(') nazwać d~lś te C'Jf!l:Z (ld~
\\"lli.ni(,)~lE'

glr;~y

\'1HUrZVCleli
de'lT'?gajllcc ~:ę p!'2Wa i do·
wocn,ce sarr,r;c!Z!c\ncgo mr·
ślrn:a ~

Moie

dZiŚ

do)dzlemy do

p<J~

rozumienia 7
Dużo się w ciągu tych iol~
kunastu miesięcy zmienIlo w
naszym iyciu. Był II Zjazd

Partii, III Plenum. Pt'Zy~zedl
czas, który nie tylko usprAwiedliwia, ale wrmaga od~
ważnego wyzwolenIa się z ter.
'!'0f'tJ wielu błędnych
metod,
sankcjonowanych dotąd na~
szym tchórzostwem,
naszym
w?godrl1c\wem W pracy pc"
l!t\'('zno _ wj'<"howilwClC'j. w
prary
dydllk'\'C'l:''H'J prr,e-de
wą\'~'kim, A w:~c r;'v.'mez w
I"{'1le,
Czy II) b\'ło wówCl.~" trh&
f"Znę!wo.
nir,heć
llllrili:E'rH8
~ię na 1Ilrt:u( j!icb'I'j !Y'.1C:p-J

n'f'~ubnrrlvnafJl?

Bo

dZI~

CiWllłJfI

Ch\'ba
t<l;';,
nauC7ycl€'le n:e ,cpr1.t'-

~:ę

odwlłznym

»lo .. "m
orl~hlniaJ;\c\·m lnll"rowi!(1e d!)H'ch('11U blę;:!y w prr,!:('~H' na
ur1.llo:a I lądfJnH> lm:an P')
ptcl"aJll clIII'm sercem
"Produkt" na~t('go wych')·
II) F:milkl1. Taki Z<l~

WI1I'1II'1 _

TlIJ!

parli

n~

po,~,

d11'niu

~ek'cji
litrratury 1:tIt"dlft'l!j
ZLP, w dy~kuJłjj nad "Zlol, m
lisem" Andrzejewskiego. N,eh~

den nauc:zyC'iel (a "Nową Kul~

czytają wS1YS:cy) t'Oz,po-w tej trzeżwej, pr!lkty('z~
nej dz!ewctynce ~woJeilo "pry
muu" w k.la~je, Bo nJe dnse
szanowaHkny, me- rozumu~"
turę"

zmłi

Hśmy

praw rOEwmowyeh

4~;ece

kll:, łlęp!ahśmy tantaz~ę I f1'UI_
nenIa, upominając. te- t wy
obrał.nią łączy .tę

Indywldu"

sinoŚĆ, łWOlsty tposób myśl ..

nla

n'e byb.

01'1 1',:eC1€ż jl!~t Od !ego,
Co mnie de po!ltvkt
me znam eię n.a tlJch zamętach
Mój syn to jeszcze dzIecko
A tanim ,tanIe Ul łzeregtL ..,

W muru framuga drzwi

ó"m Fiedlerem w szkole TPD
być

kaemu,

Spójrz tutaj. Ulornek muru.

nlepr;fOlum:enie
.,
kleleCKlmJ naucz)clelami
datUje Się od DnJl., .",
którym Ja uWfJZalam za )<.'1l1I€czne ta~role~l{)WaĆ, II 001
za w~k'lzane - broniĆ metod
zapOZnD\\'lJnia dzieci z literafurą p~ękną. Napi~atam po

Nr

l

Truman Wie lepte" mówiSZ,

zdjęcia..

porównaj

WyOQ!/y krater -

dztl!8tęctolatko

WvżeJ już ll1(t/.:ÓW

Kto'! kledy& na tej ftamuclZl

lOO·...lle .Iaro.-)·)."

I,

w,r/,I ~t:ll t,lkl ,,,m p" '1-';·
buch u, j;lki b\'1 )):/l'.)lr'11 Ol
brzvmi, ni~l«) _p)n<I':/;lO\' i
ZakHInufln\\'Hllv nillll~l rznrl
orJl'aranyrh
bHnków,
nihv
cych

VwaŻ1l1€

.. Btlltystye::y

wysokość

Mj(H!O zburzone pamiętam..
Stepe, be:mowne I gluche
Tak wlnhle tarcza IUJtę-tvca
wygląda l bliska. Nu wlerztlu'

$kati3ty wqw6z -

Zb1JHek lat trzy

tatarta kulq

Zaczekaj Jedno tmpomntenle

-
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Zbysuk lat aUrV I pól
(jakie lUcnwlJl(l jul miMU,
Zbyszek lat 0$ttm. I -:010

Zanim dor".łnie, zmężniej.

I

odczuwania,

dzielność lądów,

samo-

PrfJlram Z
trudem m!eJlZC7A\.CY fię w wy..
znaczonym Clasie tsj~ fek ..
cyjnych 'unlemf.):lJ!w!a w prlłlt
H'ce ~ajęcje się dziećmi; przy
roda w podręcmlku to nle...
maI wyłącznie użytkowe- aJ~
la L. surowce, pt'Ielja - wtel'
&tyk o planie, marlenIe -

tI:spomntell!~

pamiętam.. ..

"rycerz traktora" albo

.p!"V)o
downlk prz€plHany, jak tata,
sz.arfą
C:ązy
w programie
p'ldHawOWej szkoly tematyka
produkCYJna. wyparla tycie
OSQb:,le, domowe - domenę
naturalnych
w tym w:eku
za\ntere-sowań I ir6dlo najmocJliejl\Z.ych Pl"Z!!żyć,
Oz),
się o tym mówi otwarcie, ;>0dejmując próby reWizji podręczników i
programów.
"Udoroślamy"
dz eol
z.a
szkołą, w literatun.e,
w radlO, w tilmie, Gdy Film POjski chce zebrać wśród mło
dzieży szkolnej
garść szczerych wypowiedzi, formułUje
punkty ankIety tak: "Film wy
kształci.

eho-wuje

I

godziwą

rOlxywką

Film-

mao;,
Film - Lirężem walkI o pOKój".
Z,lpewne mlod~ie-i zapłaci pie-it
nym za nadobne: prześle w
odpowiedZI na ankietę 1(ar~ć obiegowych frazesów {n\e5:e t y
ma w tym wprawę). l... zachwy
ca ~ię "Kopclus?J1<iem", nie felZ
strz!i~aj!ic czy ten flIm trUo
bawi, czy Jest orętem walkI.
rakle są bowiem prawa POW·
c-hologi! wieku dtledęcego, Te
reakcje nie powinny być dla

nas

dLl

niespodZianką,

Jasne, te poro:r;wies1.MIe na.
.ścianach hasła l gazetki Ś('len~
M, mimo Ich najbardziej "po-

lityczneJ" treści, wpl'O"'.\'adzą
do klru:;y eleme-nt n!e-pDkoju,
M1.tanmbnia, r01.pro<i1.('nia m::
ś1i'
w wielu kieJeddt'h n:ko~
łach wpmwadmnó taki
1;V.T-

p"~'chóln~fe-tneniu

naj wbr,-",w

umntywowanlu. Wykład n!lu·
ctycielkl przy rwied:tanlu m'J·
z<l'1l1nej
wystawy ..C?:lrH\!i<,-'<
pH!rwot-:ny" mOle być jAk naj·
ban:I1:1I."j po ml'l"k~f~tow!;ku \1jęty, 00 nie pn('~zkllozn uczniowi TV klasy pr~~d lteblot--ką
n!ftłtwiedzla jn~.kt-niowego
w:n3z1ć ~woje

plPr"'A'ł!e

tenle: "ale tpi

t/łkl

mtJ __ i:l!

wll'1kJ

tak
wraząb

.. :' T" .\~!ilt
Diarla nauczYC'lpk!\'

bo'pć

dz:it>d<c,
w (}kul~:rach na nMle.

którą

:m~kó('7y.

!.akll uwaga

Nauczyciele
me
walczyli
głośno
o prawo Sl..a:1'lOWat\I<l
p,aw dz.iecka. NIt~ walt'zy!l
o wiele spraw na,tury metodologiC:enCJ. materJalnO * bytówej, o sprawy "drat1iwe",

Kryli

Je,

ł1ę

lei sami

na

programu l

.zrułe%,Y

na

Odtw~

\l.tUPłbnanił'

_flie czy

Prtez JednĄ noc zo$!allłmy w
parku, Na drulU d,~jeń pO$7..I1-~
dlern na mdlił Talkn l Jl.fwtka
Jem ',am mOJe przyjacl6łkl:
KIltukl l Murakl'lml. One IW
kaly Iwycb mate-k, Ale mat~
ka" Kikttld - była
ralWla, li
trułtka MurlIkami n!Clte-'W umarła",

(

!y>n~·ęc7.n1ka

d:lł

tl)~"'r'Jj

o"ki

PN!reC7Wki
sa
pn]'!\'llm'l,rH~ i
or>or7.e, ze nie
t<cer',';llne ~',d

nt('

'tł
w q;6le
w~p.:\lClPsnp!!D

tyCHI

Wy·

klEd ',!H.;rlynl'la
P o w , ~
e n b;-ć ;Jt'Zl"p<'l"nr tr('~'
deowo _ wvrh" .... gwp'l

n'\k<' dla!f'!<().
Ale

tRi<: .{lI-

odd,""!""""

domu: ,,~lami:1$lU, to ty _przed
wojną

n:gdy nie

rańcz"

Chodziłaj

jadłaś

poma·
1»$61" Cz;ę..

s!o matka odpowie twierdząco,
W innym wypadkU, zadając
kłam
(I.:J.k,

aul,orytetowi nauczyciela

t.e .i1'1' dZJl'cko na 'tym nie
pmna l -: moze po~łę-bjć jego
·...·rp-;wledi; wyjai#niĆ, te 'nie
w s z y s t' k i e dzieci. wyt!umarzyć k t ó r e. Ale je w
lili d'lm C'e-low,J podfYW3C bę~
dlie zaufanie -do rzeczy slysza~
nych w ~zkole? Jakim \\-i~
dy argumentem będzie takle
me"hnniczne dzielenie historii
na CZflrne wczoraj i rótowe
dzlś, I Ile zrodzl konfliktów w
b:'onJ!icym się prze<J' kłam
>

stwem

młodym um)'śle,

są

Nie

potnebne takie nie-

~~a~~~1Z~:wr~~~~ti w ~~%i':.
Dz,eci p:,irH\'a)aja, robie ła~wo
zdvbycze socjal:zmu. To v:lu~
mJenie:,
k~0re
budzi kawa
$!Tlutna rVJweia O;z!!'sz.\{owe,i
C7.\· Pnl"a. zl1iHduli;" wyraz w
~lc-z;:,-r:'m of:rzyku:' "Dlaczego
om me poszli do Domu Dliec-ka? LIO l'z;'wły?", To de, jest

nau::wny !;CJga.n na tt'Jnat c;"ck~ p:n'li;:wa, to Jest "pa,rte'
na
dpświ:1oczemu
wla;nym
ł:Wa~id:tr'1'Ji'e,

IV

~1\~,~.o~j1:~!?,:~1;~:i~.

;Mt

w

wlaśn:e

f'(Yilm v ,

kOnie-c1.men;~;;:j,!i,~':~·,,!~
zal~fy

dzielne;.:;ood- to ,'m[11;e~tlitka

na

z

'

to

mu.

prqara-

IntelektuaJn. ";'*':doj~'sniłll
nie mate wypaczse pi)'chlldt
mę~ye

kowI.

utnYłhJ,

A

urql/;ć

dZjffi

się

wiemęczą.

Ilę:

nney T.ltpal!l slę- zbiornik z
bentynl\" I wld1.J/lIvrn, jak ogIeń odb!j11 się
w rleCI!'

1.

li uk()l" pr;d,tawowe i ,
2 cZY:i1r.i'l "Laca',e ;:n'o~ięt,,",
Je~!i nauczycu:·j
nle potrafi
i~t0ty
SOju>zu
rObotn:rZ'Jchlopskleao podać Qnec.flrn
tak, by ją po ,\\njem~, I bal'dzo e m o c ) o n a I n i e
zrozumialy, co wynlOlią l te)
lektury1 Pragnienie IIW-:l:ste-j
egzotyki wyrazlć sit:; moie w
praktrce
chęCH,
załrlieCl'1
wzo;-o ..... eJ h"dowll w ... kie!eckch '\I-:arunksch mieHkan1o·
w\'ch, Podobnie be<!z'E' z C7.ytanką 114 <':O kony~c~1i(h $p0!dz'e)('zej gospodarki, 128 f"ch0wvm \\".'/{!adem o melloracji l~'k, 1~5-7.asadaml trA'o(-

Uogólni na pnyklad gorli·
wie: ,.przed wojną dZieci mleu
kaly w suterenach, nigdy rue
jadły
pomarańcz".
Ozieclait
naturalnie l'prawdzi, s.pyta VI

korrcowa

o- tym

huragan W

po-!i~ar)l::-fJ-;lly

C';1\J)ę
kla~y

1\lepo-wodzell.

krYtYkę

na

podręaników.

'A'i,ą

ku< Zerwał ~lę

rota -

Jeśli stchórzy pned odpowie..
dziatnością. }dl.i ~z;e nieszczery - tu szukać pO":e:m
t:-zeba tr6dta pe<jagoglcmyćh

coś odważalą.

Choćby nIo rade

tez

Moja mama I Ja zaczęlItI
nA!Czy SqJlll"d1.l
chodzllJ doWoła
poPIH'zen\ I
krWAwilI. HataJa • lan powie
dzlala. ł.ebym 1,.nlą ucicktl1.Ja
pnwl(ldzJall1-m. 7.e z!łctekam
na mamę, POl!zliśmy do par-

L:C!b

Terll! z entu-

at tam, gdzie .spaja moja 1i1Ó"
strr.yt'zka. Gdy naJ!i wyrawwa
no, moglem W\Wtlet nie daleJ, nli lam, gdzie był tram~
pak(w,'a~

program.

rodt!i:e.

-mteut,

Rod.uCł

wys~,,*ujlłC

d:t:lec!om ..pomoce· naul(owe" we w$tCpnycb artyku-o
łach ~VK.

fne-jrzyjmy
kUka
'U'(I:J
dwu tylko podręcmtJtów, dla

kIA.1I}' U .:tkoły' poQ'MB:wowej.
Arytmel-yka: ,,$p6łdzl-e:1n1a prtI
duktY;f\łi

cdooków

(I

zwtększyta
lIt::bę
U. W m~e
fiu ~

t~łffinla było

tt.

ków Uczy ,pó:!dzte1nta ''',
Jcmt to jedno ł plef'Włłfeh: y,.
drut Dat.) idZie ośt'Qdł-k mM\',
jlt.'lwy. '33 małych trAktoM-M!
., małych WJltI6Mcb '" pl.~

P,i_._.

tormaeb~ sjpwnW w POR, dQW
jĄf'k. '" $p6Wti.tMJ chlwnL

_r..

""_III _ .. I_II<......
bi. .. my4U d " - I """'"
fnunłitowe: M .., nplłkfl, Z...
1Il'-.... 1<1 Im ~_
pri>d~ - lIlo WIł.
Wlłe !lO ""IOI<? l i o _

Im_

lam ,..

den .",'obec kilkudue-$ięciu dzie
ei, na tym pytaniU zawiśnie
nieraz CI~ta.r ogromnej ,prl...
wy, pytania bywają ldopotllwe.

pnej.wy odwaii: radibwą audYCję, 'która
w &po$-Ób generalny od5łonlIa
wiele tehonen w dziedzinie
nauczania, artykuł koleUnlb"
TPO-oMklej moly w WarIIUlwle. dornagaJl\cttj .le te
szpalt "Nowej Kultury" refor..
my ortografij, Coral! mŚCI&]

choe fU ł'tO&Pltaejaeh nie mo

wfłj,

z,epchnęJo

rzymskJch uczą się dZi!!<:J na
hls.torycz.nych da'_ach: 22 vtt,
tV
t udanie Nr !I w tym
rotdzjaJe p o drę e Z n t k a
arytmetycznego
b!'z:rrU tak: "Dlaczego !wlęd
my I V~". Arytme:rka' czy
his-tor\a?
W ,.Czvtance" taki dialog'
_ Dzielny z was hlJdo·...... e"a,
obywatelu, - To mOJe dZ',e;':l
go tuczyly - mów) 1 dun ą,
_ Na przyszły rak znów wy_
hc-dujemy pro~iak .. dla' m;g-

gu' godziny lekcyjnej

Jak, serdeemr ból,

.obą.
z,jaU11ęm .witają

m:JQdzy

Jadłem óru.zkl.
Zobaczy.
Jem światło RzucIlo mnie

my

W rozdZIale: KALENDARZ
Jest Jeszcze gorzej. Tu.. po pro·
5tu pragn:enle dość me-cha·
nICzr1€!;O
upol!tvc2n1!!"f1la
r.,-
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llJ~lecte ~1:?i ~lw1?~

1955 f.,
1_ otwa~
Clem Pałacu !\"aukl j
Kultury \\" \"'arszaw;e, m"l
brć otwarta wwlka wysta\\-,
p::dsklej szwkl ludowej. k: . ',f]
.
będzie pokazem
naszego d -,~
robku lI' o};n.'sie DZl(~sięc!DJc
cia Polski Ludowej Um:eszcz(!
me te) wystaw)' w Palsc!)
Kultur)', Ws.panlałrm pomniku przyjatni polsko _ radziecki!.'j. w~ka7.UJe Ila to, Jak wiel~
ką wagę przyklada Się dzisiaj do sztuki ludowej. Jest
to też sygnał czasu, że nie
dziela szko!onych a11ystówplastyków, lecz s1.tuka naj bied
niejsz)'ch
warstw
narod'l,
która narastala przez wieki
\\" trudzie i znoju, która dl~
chłopa. byla jedyną rekompen
satą za ucisk I
niewolę spoleczną, będZie przede wszystkim reprezentowala kulturę

W

dnlU 22 lipca

rcwnocześn:e

narodową·

Jak wynika z zarządzeń MI~
nisterstl':a Kultury i Sztu;{t,
w wystawie wezmą
udział
również najwybitnle)s!
artyści - ceram;,>' ludnwi t nasze~
go woje\\·ód?twa. Sądząc p.)
wyn'kach w\'~laW wrocławs:u'h z 1952
i '954 r. {wy5t;n~'a
regionalnej w
1952 r. i 1\'_I'<;!al\-a ceramiki
i "ZkJa w 195ł r l, moina ~poCZIC'W2Ć SIl;'. ze
I IV Palacu
NaJkl i Kultury k~elecka
r;,,:'am:ka IJdC1".\'a zajmie p,zodJiil~e m.e'<ce
Otóż wIH'n:e lO
Fatrząc
z r,a,.H'go ~\\"Ole
\\"6-!I.~;:ego pOG\\ 0rs:a,
moie·
,a:n(Jf;ry~\'cz",e

mI'

d7.. C·Ć.
wę

że

\\. 1!1,',2

f.

wrncJa'\oką

pol,,;ie-

na wnfawrsla1iśmy

I.\·i:, .... \n b'o~k'" w oJemnrm
sIO\'::J ?t"'1lC7!?nIU, a to, co
w calej
na mi.n, .,\\ l"b,,-wków z \I·vb;orków".
A ITI1m!"' lO na r;bl"l~wOch trch

11'""

i\'y,:',,\\;rf,O \': HI.H r.
rOI.:;'ą::j-,<;("i z:ł0luguje

re;-;jITI:!;l ~:eleci'l{'j
I

'la.lwięcej

e u'\"aiZę róż.
(.')rm
I t~'pó",
\\\-;.JI·aC"'\',·3~;:;C:l zgo:::l:1~e z naj
szlachetmej~z.l·mi
trad:'cjaml
twórczości ludowej.
1""'1

WŁADYSŁAW

MALECKI (1BJe -

Krajobraz

190il;

Qórskj(Do artrkulu na str, 4)

Nowa placówka naukowa
TWP w Kielcach

peS.I·m:Hom do \\".\"~e\\"al1:~ k~c
km!yl:ch łez nad zaml!:'rającym
jakoby przemysłem, który Ich
zdan'em cob;)a plar.owa go'
spJdarka. no;·rr.~
spóldllelczość typu CPL:A Ile ~W'Jlm
Judownn nas:a\\"'(':1lC'''.l a art.l'~t.\"clnl"rni

c'",namil

oraz 10,

że sam:

tIl"O:"(\' lud1\\'1 Jakoś
\\·YJuloll·.c-l:
.
Są

to \\',2Y'lko CIeze

wy-

mysly, pn\lne oba\I:'. Dzis:aj
caly handel uspolecwl"nr, gdy
chodzi o wyroby garn('arskle,
zadowala się skromną martą,
bo za jedną zlotówkę, zaplaconą producentowi, b;erze od
odbiorcy nie więcej nil; 1,50
z1. Przed
wojną
Towarzystwo Popierania
Przemysłu
Ludowego,
jedyny uczciwy
hurtown:k. zakup jednozłoto
wy sprzedawało po trzy zlote.
Prywatni pOśl'ednicy zarabiali
znacznie wi~cej. Tak np. S!.
Pastuszkiewicz z IIiy dostarczaJ
SW01e
dwuramiennO!
sw;eclnlki do pe\\11ego sklepu p~zy Alejach Ujazdowskich
po dwa zlote, a' potem sam
widzi al Je w witrynie sklepCowej 1. ceną 21 zl za sztukę·
Owe "reny artystyczne" w
CPLIA są tylko klep.<kim dowcipem.
System przedwoJenl1Y pro\\'adz:l o.'lrodki ceram,ili ludowej do nieuchronnej zgtlb:;
Klelicznym miłosmkom pit;kna z."1;\ną b~'la tj-"dw Uia
O
\\";;j"lanial~'ch ar(~'stach z Drnkowa I l':;:ąt0w lub R~docina
i Chalupek K:eleck.1Ch ntkt
nic nie slr:;za!. ;\tu~idi I\'nlof.iwać

s:ę

n;e~umit:tj:l~m

hur-

town!kom. którzy swr'ją poIilyką cen trzy'mali Ich w ekon')micznrj niewoli
O~rodE'k IliE'cki
let drag.')
zapluci! la lo, 7.'0' zm:tal od*
k:"\'ty, Spółdzielnię prncarską zalożono pl"7ed wojną
w
lIi.y chrba po to, bl' ją JD';:
najrychl('J dnb:ć, ;'j ,Cj czlon*
kÓ·.I· d');Jr0W~(L,:ć do ruin".
Zda;e 5ię. 7:(' W IilV lr.'1:70n !'~

reWI", który do ceramlKl lu·
doweJ us:lowaJ wiJrOwa:::ll\Ć
kobalt, motna by bylo zadnc
jC'szcze dalsze DYlan'<I, ale na
razie ceramicy I!żeccy byl~!:l;,
bai'dw lamte~'eso\\'ani odpo~
\\"ledz: q na pytanie" ~Ilnki'et
nie pO"i~yzej ~fol'mul"wall\~
Tak to przed wojną P'1.('rlstaw:ala s:ę .. op:cka"' nad ce·
ram~ką rrg'ol1'Jln<"\. () tym. J'I~
w Poloce Ludo\\ej lludlDn0
do żl'cla osrodki ,llukl lud\!wej,' pisano Jut 1\'lelokrotnw
I byłoby rwczą nlepotrzl'oną
powtarzaĆ
hi5\orle konkursów,
organiZOwanych przez
Ministerstwo Kultur)' I SztU'K:.l
oraz to, Jak po lalożenlu
CPL1A rozrastaJy SIę ośrodki
ceramiczne w naHynl wOJe·
wództwie. ZaJmowall~my fH~
tym ob,z.ern;e w .,Sl['\-ne T)g"odnia" tv roku ubiegłym.
ROtWilżmy obecme,
w )0.kim stcpnlU CPLIA ponosi winę za obecny krp.n
CPLIA
popelnila wiele blędów i \\
niej ~amej na początk.U lM'
lazl 5ię jeden ufadniczy b1'ld
st:'ukturaln)' - to, ze nadzór
artrstyczn}'
lnajd(,\\al su;:
zbyt daleko od zakładów produ"kcyjnych, gdy od razu poWinien byl znaleić się w spóJ
dziC'lnlach. Na~tępnle nIe zawsze ob~ada persoQtllna w znie~lonych jut ebpnzyturach by·
!a na por.iomie, co w 5zrz('gr',1nnści m0tna po~\':edzieć o o·
st~tnim dyrektorze ek~poz:..1u·
r\' kll.»ecklej. który l Ipkkim

Chwalcy "dawnych, dobrych
Clasów'· lubią WSpOminać o
sukcesach ceramików ilEee·
lech na wrstawach krajowych
! zagran,cznych. Byl to Je-

ze

den

środków,

prowadzą

cych do zatracema tradrcyjnych farm ludowych Na I\·Y·
stawv
\r~:bi('rano
eksponaty odpOWlad!lJlJce gll~clkom
m:es?_cull'l~k:m
J
~tąd
na
grunrie iłt-eck:rr1 wyk\\'l:ly róże przyk.lejane do oldobnych
doniczek lub nalura!lslyane
llścle naklejane na dna talerzr. W 1939 r. ceraIll:cy lJieccr' Stefan CiePlelewski, Józef Godzisz, Stanislaw KosiarBki, Piotr Księskl j Stanisław
Pasluszklewicz wzięli udział
w wystawie sztuki ludowej w
Berlinie. Wieść o umieszczenlU eksponatów i1żecklch na
wystawie berłlńskiej, przyniósł do Bży dzIennIk .. Ddeń
Dobry", w któr:;m b:o'!a ilu·
stracJa przedstawiająca stoi~
sko i/żan i przy Iym informa·
cJa. te medale ! wyróżnienra
otrzymali: Clepielewski, GodZI.~7.. KMian:ki, K,~iĘ';..ki i
instruktor. Pominięty bl'l Pas!uszkie\\"lcz. choć na zdjęciu
f:gurowaly Jego \\'Y~'oby, natomia"t trudno b)'lo dopatrud'
się prac pana instruktora. Może ów instruktor,
o któr.vm
wiemy. że obp-cnie jE'~t czloo·
kiem krakowskiego Oddziału
ZPAP i u>~łuje ode~~'ilć pewn~
rolę
\\' Okręg,l ZPAP
K'-akó\I·. bvlby la~kflw 1':\'j'lŚ
sercf'm \\"~trzvmal p'·oriukcJę
n:ć, la co dO,:1l1
IV Berl:nle
crram~kl w Chałupkach l la·
zJoty 'medal l dlflczC>f"lo na
wsze
mnwi1: ,.Ja bym tę caZrlJ~,IU w "Dzień Dobrr'" nle
lą sztukę ludowf! Wystlll\'IJ
bvlo .lego I'k~ponatnw oraz Cr)
za
..
okno".
Wszystkie le bJę
m_dli o tvm. że St. Pa~tll~z~
k:ewicz 1O~t111 W Berlinie- po- dy j('szC7.e nie fPowodowalr
kryzysu,
a
przeciei zasługI
mm:ęty. Takiemu "im:tl'ukto-

zna.cznle

CPLIA

Je) blęrl\'.

re

s;ę

przewitaj"

l~t()lne!

te. o któ-

Ją zwykło ;:PlIlbw!ać,

w dwóch
,t3dlach
reori~an;zacJI zO<;I<lla r-networz·}n.1 nN Kr::Jjnwy Związek
CPLlA

Sp(,I,JI:elnl PI-zemysJll Ludo\\ t'~'! I
A:·ty;,tyCl.i't'gfJ Juź w
p.!'i"WSl) m ~!Hdium Qddzie'ono
p:r.'n p)"odukcyjny od plonu
hand!"\~~'f-Q.

na<tępn·(!

ska~o

w_lystkie sklepy dela1:(·1.~1t'. lo,til\~':ając je tylko w
mlihllH;h \\"ujew6dzl.och. PlonOWi hanr1l()'xemu obcięto rę
ce, zruniel'zaJąc
za,tąpiĆ
je
r.-;kllml obc)-Th dy~trybuto
ró\v, jak l'IH-lD, PDT, P5S !
PZGS_ Mlalo to zbliżyć wyroby cemIlliczne do odbiorców,
a wlaśnle oddill:lo, bo wymienlon\'m dntl-ybutorom ani Się
nie sml" h/jOdlować kruchymi
"skorur:kami", klóre zajmują
w1"),, miej,ca. a slabo wpl}"walą nll wyrobienie planu 00rot ów. Wieś \':o!a o garnki, w
mniE'j<z\"ch j wlęk~zych miastach takie by się prlyda!}',
ale nie mil Ich IV sklepach, bo
handlują nimi
tu J ówdzIe
t)'lko niellcm! ,.prywaclarze",
którym sprzyja obecna s)"1ua\\"I1I\1l

CJa,

Jeden z naszych ceramików
ilżeckich, będqc
w WaNu·
w:e, widz:al na Pradte etra·
,&(an z garnknmi, które sprzedawał rzekomy garncarz spod
!\Til\~ka Mazowieckiego,
biorąc za garnki ceny cztero- I
pięclokrolnie \~'yio;c(' niz daw·
nI.' skl{'p." CrLIA. Rów'nież na.
targu kieleckim ma swoje
stoisko kobiela, którą garncarze nn;.-wają "Placzką". Podaje się za tonę garncarza t
(Dokończenie

na str, 4)

FRYDERYF< BĄBEL Konzarll Denko-ws~le.
Miska f/la!rncana "Hl pobialce. Brzeg I k6łko
f11l dnie cze-ncone, malrJWllne g1!nkq,
Reszta
pnt)1alo!j'ania d(>mnr>brr;~f)u!(1 I-vykonana dwl/.~
tkn).;;(>JJl 1!til nf)all 11,
TVJl lrlI1Jrf)(!I,I\Oli"nnl/ w z'I'li!:cku z wprowan:f'n!l'm trurlllPj i nil'TI'd:ir.',·,'llt'j !lol(>u:1/, dajqa j elullr!! l/'Jlniki tulko na piJwicrzchniacll,

zni':CŻć W;f'1e onKumc::'1\\·:p:·jZ.1jąc:ych. klo Ile"-\:
~~-:ul:nl piórka ze z!r:ej kur;';1,
za którą z ~ó~y zaplaclli ,Wf)-

d;:le

tów

Qllgubowanych,

ile, gdrbr~
im mieniem garncarze
śmy opierając się na doŚw!ad·
W 1937 r. Izba Rzemleślll'~
czeniach wrocJawsk;{'h,
w
cza w Kielcach prz.\'slała do
podobny s.posób obe;;]a)i wyIłży dwóch instruktoróW, płat
stawę Dziesu:ciolecia. Czy ponych po osiemset złotych ml!;'*
trafimy lepiej?
s:ęcznie. JedE'n robil plan p:ePrzeciętnemu obserwatoro- .. ea ceramicznego
i przeprowi ~oże w)"da-..vać Sl~, ie cewadZi! badania nad gllnllmi
ramlka ludowa przezywa o~tOSQwanrmi przez ceramlkow
kres stagnacji, ~ofan:a s;ę lu~
llieck:ch. W_I'nik6w ~\\"ej prana\\'et zam:eranJB, Jeiizcze n:e
er n'.::dr nie ogło,i1
Drugi,
dawno moina by lo w;dz:eć w
wówczas po{'?ątkll.iącr plastyif
5kJcpach
ptaszkI
Hżeck:t>,
a lupełny Ignorant w zakre<:e
dzbank.l t Chałupek. dW0jaczce~~m:ki.
Wi"gJ.1~Z;l!
~tarym
ki z R«!0cina i wtelkle m\- gar!1CflrlOm prelekcji- Q_. k'lfsr z Dcnkowll_ .Obecn,e tego
iilch p!ecowych I prĆlbowal
nil!' ma, Cl)! )UZ SH;~ tego nie
k"mp',nnwnć
t"lrtlrW_I"
('1Vffi
wl,'rab;a?
\\"7bur1701 wkrAj llu::l_I'lnr:um
Byloby bardzo

J!'<t

f;;k!!'m

n]('zarrzer~<h

w'.·Ourh'·

~mwchu:

JAN' PVRSI{f _
C~(ljllk:t'~,

w cza~;e kr-':ln,
Epo~cbnoSć róinrm

Daje lo

Je ~amY. konkr. et.nych. d,
nyc"
dotycz.ących •...·ym·
~ÓIV stra}kÓ'"N ekonomicz,
nych \\' Kielecczyźnie, Ale na
pewno nie ,xlhiegalr one dale-~
kf/ od o;;;6tnych ·.\·j'niku',o:, w

N

:~ ,;~:~~(:~l 1~~,~i,~~,c:(;~l~r:;'~;.~17~11~~) ~ ~I r:.'.·;; ::r:)'~

wn·'l(".F

r-rnin

1"1"~1!n:fl t()f,anl'(/O z

lor-hni1-' ("1"'1'/;'-

"l::~

1 in"lff!l ,,;~ Ty,rrdfll1fl i'rnr:'I''--''n •
T!Jn tfn n/"jI"~lI (Ir) rt("ldlc,,~d, 0'1,
/rIJ 1';1_
Tle pr;:,..~ .1, p"nkif.''1O r-lOj>\tki P( r)-' ·'·-,~)1. ~.

!"I)zb;i)"ki, (a kNzlt)\'."f;! 25000
zlolrch).

DANIELA

p()4~r!J'-"('(":kll.

Uf/lem i d:l(,hlrlem, 1"li(Tl!llI Tl/.mn!·"'m rMI"Iw6w ro.Hm'l'lr"h. No p'lkrllwce pnrj'lh,),(' !(~J
kon~nll nrr]~m"llt f1n_"!rokq/j!l)I, /'.1'1',1: 1 '11:;11'1ku pf1rlbi('[lle jrr~w'~i(ill("l poblalh,.
Pi~r!L·O'I":,)r pn1I·<tnl. f!dU o~11I.1r'(" H.-hP "i<:

n~·m. że ~a!a poloka
wytwór7.iJh:·al
do h~J(Jr,\!.·\' p:(>ra,
CZf)~Ć
c(,i"arn;czna, lud"""a lilIe ll'le
nim rMr:1·(>!"1~al. ;'e
.;rll'~t\'czna,
przeżrwa
pr{(~p:ec n~cj8'.\'al ~lę tylko no .
ciągając;, się

s"r)rilka k. 8"lr!lkmf'a-

C.:crrp kU!I-,tu z

ne

j"ź 'J." j{;~VJ

pracov'nl,

STĄPOREK

~~;k~~~:~:u~7,~~~Jn~~~'"~'rrf::
brrkentów do p6J1cia fHl u~kp·
ttwa. Poonieslenie- -placy rob)·
('zej o poJ()V, ę a ("la~e-m na','''f'-t
sltrócenJe dni" robocz'!
go o 6 godzin tygodniowo, to
w ?wczemych warunkach powazne zdobycze,
Ale nade w§lys!ko cen:w był
dla robotników owoc uporczy~
wej walki - uznanie delegaCjI
robotn:czych przez administraWięcej,

cję fabryzzną.

uty 1905 r, w Warszawle,
wiosna w Kle:ecctytnie

Ls

sploUa

się % ro-tpDCzęciem

strajku szkolnego pod

ml

hada-

GlÓW!)Y

SDKPiL

...

Czer,>,'cowe powstanie zbrojo
ne proletariatu }Ó!ll,kiego było jodl1ym l
najwatniejszych
wydarzeń plerw<zeso roku r('~
wolutj!. MarchlcwBki pi,al na
ten temat, że b,)hal('f!>ka wai·
ka robolników lód!,kirh ~tani('
się niewątpliwle nowym bodt-

uliclOe". W .CI·m (;imH'm aJ'l)"~ule
I

6

~~~a

udcl'2<lJą na.~ ~;l)Wfj: .. 5
&t:-f1jł<uJe W,ll"idlJ
punk-

tii dla ruchu socJallstrćznero
w ty~ okrl'.ie (Po ,)d:>jściu
LudWika Krzyw::kiego) pisze
tak o kleleckkh wypadXl1ch:
"W Kielcach dnia 3 lipca
tłum z!f)t/JO.l' z 500 ludzi doko
na} napadu
na e-k5rw.dycJę,
lecz Zo·lal rozj:>:"Qswny. ZwrÓcon!) SJę do narzelnika' wojennego o przys!a~

knr morl\lnych l dyn-cypIJnarnYGh - to wI>zYłtk" !"l"WI)ÓO1.t'el" lUf)l:1tl)tI"}'.Vfll'!le ~!ę w mu~
flH;h IIrlwły cllnwjeka bez serca, bez !del, bez dążenia do
wrkMI'ł/,
Q wybllnie ogran!ClOnym polu wld~enl •.
Nu'\" udało 5lę ttlCtbyt dotyr-h
Clar. pełnych mat('r!aI6w dOM
!yoncvch pr7.t"b''''1"!J Il"q() ~tr~l
ku -w KJeleeelY,źnie, .Z zap;§..k~.v "Gazety R .. dol1t~ICle-J" l
dflfB 2$J kWH!-inl;J dr:;'l,lladIlJem'l
JOlę

jednak Q ~tr;l1ku uczniów
W ty,:, samym numerU" cZyla~

my wlBdfJmnM: o
~tk61 w RadomJu'

zamk.nj~I.J
ł KJejc8eh

~r:lt dymlłjonowanlJ mtuctyWy.lttPiłnle- are}'bJ,OOłPa

'Po

kla$.ą.

Dr;Jrz~wflły
wBrunkl
du
zbrojnego
powstania ludu
Sprze<!ajna burtu8.zjl1 rosy!ska l1.zukająca ugody % carem
ptZe<'lwko rewoJu(Jj potraWa
ten ruch ocenić. Z jej 10 rad
l o-kr&$1J "s.kradanla się p~
wllldzę" (Len!n) zrod1.l1a się
pn!ltrkn lawirowania cHnleli"
go I""l'.~du. Nia Tez.Jfltnu$!tC z
hl$l"('1)ll.!)wanla
pogromów
1I'rl(r'A"ęK !t'll ! rzez!. rJ:lId cnr&kJ
oble-cal zwołać
Dumę
Pań1itwową,
niejako reltwl~

ruch

n!ega~nące

wulkany rewolucYjllej
walki
w
Kieleet'lyt.

nie

dotrzymUją

kroku
rlatow!

'cem dła PTotc-l~rlnclll('l!:o

ru-

chu rewolUCYjnego w crJłrrn
r01!yj~k!m
imperium Pn.e.wj.

dywan!a

zssJuzoncfiI()

dZlDllI.

C1411 SD.KPiL \/{kr6fCe przybra_
Iy rea!rll! Kształty. W Warszaw
wje I Zagłębiu wybuchl 'llrnjk
powszechny, który 'jbjąl sto·
pnl,.,wo Kldcc,
O/J',rrwJec,
Skarzysko I Inne miasta Króle!itwa, Nie ulega najmniej·
STe!. wątPliWOŚCi, te strajkami
ly-ml klerowa1a SDKPit.., lOko.
ro w artykule "Na wulknnle"
1nmlt'u(wnym 2-8 slf!rpn!a w
II nVl)"H'TUI "Z IMa w.alkl"
czytm:l1y: ,;W mYśl gl'l!lmnej

jut przez na. daWniej Idei, li

prOletariat rewoluc:OJl.v, muaf
wYlegać na tdłett.... Odbywa..
__

j,8It~

~()bjt,

Jtlkle IIkutkl śc!l\l\!nę-lo
!la demcnstrantów ,.zwr6e~
nie 6lę o -przY!Jlsnle" wrl'l.ka
ile pochlonę-ło to- o-tlar,"
rm:ecll!'t cJeszymy
IIJę
tak
Jllkbyś-my walczYli w
Inmtt'
dnl w lizeregach rewn}uc)!ml.

t;

lłÓW, źe

rou:rerza!a

się

wal-

ka rewoluey-'na, :te pralellt.
rlat I17AfdI nrtprtM, Z tyeh
punktów zapalnvth, t przemy
dowych miaut, płomień rewl)lucjl I"OUWPr1.a-ł 5U: na pro·
WinCję.
Protmarlat
pol«ki
lCA'7.C".7.€ ou; ,mkazał. U! n1(1cota .fę w rx)ło-w~ dr()gl. te
nIe lęka. !I:!ę· .ofja-r, gdy trwa

walka " tYCie,

Powttanle na .,Potłorn:klnW'
w koMu _ _ !łOi lo

"

1l,"·~",1:T-l

'.1 \

':,'!/

r

rml'lal1,BTI!\j to sler-

Wh:,!kie mujej
rozmiary
i do~.:·di1A·e, Ekn!'Q osz.c~
ZilW~Z(! w słr1wac-h ,<Gawta Ra~
fl')rnd~ll" n;sze w dniu IW sierp.
nia 'Jz trI\': "w dniu 24 s!erprua
() Rodz. 10 wiecz-o)"cm podłat/r
r\0 fv1an!ę pc;J ptJcir~g idący t
!w-,n"",.-!l1lj 1I)f'h!jll!), pr;!:'Yp.
rrod_1 do RHdomla", W tl.'j samej
nO!;,'{'"I' :Hl''': piH\~ daJ-ej: "tejie
"i"rnn!1, P-fZYP, red.)
~i:lł'i

od fta..
lwanr;gr.du.

2Q W!OI'Jlił

dOmltL w stronę
wy~adzon()

pow!etrre l'JlOJł
koleJOWy. ~lwtklern c~fW ko-mun!J;at!$! na pewien cUlIpra
rwano". Podkopy o których Pl
sllla ,.Prawdil", j~k ~.ię ol($UY
fo szybko mJały być potrzebne,

w

~~~r~:;~·~~:~fr~~~~·WlntłO

dQ

WŚrM'

o-ip.Jwl«li

w'/ na_ 13ul\"i(i!1o'.... sktt

Z mądre) oceny Wlrnętu 're~
wt)\uryJn",go ruchu wyciągrw.ll
bolhzew!cy wnlo~0k _ nie
pu4cJć do karykatury p!'ted$fa
wl('lchtwa IUd'lWCliN, lDJkoto.
wm! Dumę- BU!YKmowaką, "'0
dobneMunowhko
ułJęla
SDKPIL. MfłWWj( pr<:rI.fo"&t prolptarlallJ bYł odpo-W,eóZlij IW
oszllkańcl.c maneWry caf/t'u.
Strajk przyhrał • haraltte<l' ptlW
sl.cc-hny.
ReWt;!ucja I>!ęgllta
lwegr.» lIu7ytl)Wego punktu,
mliłtt Króleu-dzlal op tym
Wymku k:lt,regi}
danęły, nlłw~t krJłqje. wld,ltIHY
Radom. PróWQ łudziła Mą tfU
{(ku (-'Pjn~a. którą pt:)wUllzał-ll
Ił lipca ,.,Gaultll LUl'>wlika" to
po ciągle ł'Wwtim:ajltCyeh ·.tę
itw~

pow!,,""

,,,,,·"';i,o,.j"; l naj

\\'n))')WI,a

zyt XV1-XVIl w{eku.

pr()hHa~

WarllUl_

wY. proletlti1a~
tr>WI cale-j:\-o Kr6
)tlstwa J cbocJat wyobrlli.JImy

LąCtnołć?

której
byll
synllml
winlen:y na stronę

rew,)lucjl,

pocJ/lg6w·'.
Główne m\rnoM

ki,

pn:yglądać.

sklanlała

ochrony s',acjJ.
Wkrótce po tym

la dllecl

pOZiom I'II!IUf!1.!lnl1'l, cal y t('.lestr

mu

me woj!ka dla

carska wychowywa

P) ',H·d;,

i gJę-b'
ch!r:'fjskH.h
mS9. Kl('dy ruch chlop'4tj o·
beJrnuje 85 powiatów car~
kieJ Rosji, mnrynflrmmwczorajszym
i dzisiejszym
chJopom nie pozwalało kla~f)
w~ sumienie- b!ernie- się
te<

,.Prawda" daleka' od Sl'mpa-

~'~trzymuno

chr/Ć

~kr?t pm'budtt:'nia
ku.") rad~'k(ll!zacJI

3. lir{ a za~
filera zycIe wKlelcllch",

pi~

w duchu
wrogim
wuelluemu
pOlltęp.:!W!,
w
8tmQslen-e
IllesprLYJająccJ
nlluce.
Obcy
język
wy_
mezwykle
nWtj
ldado-wy.

~ymb()l;Cl!)y

ta~h rll:loT~Flilf":

"al w udelw.le lamies~cz'mej
w N~rze "Czerw011&go Sztan_
daru" w kwJetnJu HW5 T. lak:
..- rcoolnik ulecyd0'WII!, że
szkole la lllcctcn/l: być może
t~';ko prl,ez o-bale-nie caratu·'.
hi~,!n:e- przez Gale dllegjątkl
lat

f,

pi~ze 21/

r,~'y'n

L·'· 'd

pa.' a z nar/Jmni(-~ lem du.'.zpa,terskim, n_e 'z~li-:egnab _me·
bczp:€'CZ<:>l'f:5twa. Str<'>.lki &zko:_
ne objęły cal y kraj. Ich rOI'
mia!)', idea przewodnia i kierownictw,) SDKPiL fpowodawały czę~ciowe z ...:yrlęst....-o,

narooo"....o--wyzwoleńcz)'ml.

Zarząd

ju~ "Pra\>,'lb" tak
Jip<a: "hLęd/Y Rado-", ,i.l:ono.pOOk,.,p w ce:1J wY':lIdZ.,;fliFi J! po"i'''I(':rI,~ n1rJ,t.IJ·', a dnIej .. MuM
fll.,;'ll.\' ,l('dlnl;j II launz/Jioncm

CI

,I

wleJlł

biorąCYCh

strajku, w

.trajkach w Jtadomlu Mpalio--.wal lut W1.iIl4<!nY .polWj.
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LEOPOLD JNFBLD

' 'w ~leórlalelt.

O[RZE ATOMOWŁ] WPOLSCE LUDOWEJ
18 ~~~znl~a~~~sa k~~~Rn!~

gil atomowej do celów pokop
jowych",

Rady Ministrów ZSnH. To,
co p,osmę nllpi'ać,' Jf'~j kom,,!",!arzem do tego kOJ1Jdr-lka.
tu. komentlll"zem uv. !.gl<:ónla_
Jątym prz"de W~7.y;;!~lrr. na-

w Polsce ten ill)muo;:':,,~ l Jego realtzacJa? Czy wVf"'lka z.

Zaczn~

rv,I<'oe

sw Wil:'lInki

od

Z;'ln'~()wanla

kUn1C:!llk't!u

In exle:l'O
"Rzr;d rar1zl!?Ckl,
przVu:tq.
Z"IJ}ljC 1J'If'lkl~ WIJ[Ję do wykI)HV,lllnlll energii aromowej w
reIacl! 'pokoJowych,
pOS/lutotdl udzielić innym palis/wam

pomocy naukowo •

techntcz~

w

nej I produkcyjnej

8/w01'%e

baz naukowo· dotwiad-

nlu

czalnych dLa ,rozwoju badań
IJ)
dZiedzinie fizyki jądrowej
i !t'1Ikorlll.~fania eneT[;rH atomou:ej do celów pokOjowyCh.
Rząd

radzIecki 8kJerowol do
Ch>ńsl.::!('j ReplllJnkf I.udowej,
P'JLd:lcj Rteczllpospo1itej Ludotcej,
Republiki Czechoslo~
wa{'~iej. Rumuńskiej Republi_
ki LudatL'ej j Niemieckiej Re

Demokratycznej propO'lIdę
w Bp-rawie udzw-Ie"ia im w8zechRtronnej pomocy
11-' zaprojektowani1l. dostarcze_
publiki

niu I.Irzqdzeń
j
..budowaniu
do.hdadczaln!frh gf().ę6w tlt0rnOU'l/fh o mocy clepl,nej do
5 tuslęCll kilowalów każdy z
akccleratorów cząstek t>!emen
tarnwh. Przewiduje się talde
pr~'trJrir>lenle
tllm
krajom
TI,r '''7dnrj
i1oś("{
matp_
TI~/riTV
roz.nne]JlolnJjrh dla
stO'rlW atomou.·lIdt I d~a pro\i"1d,cllio prac naukowo _ ba"
diJta::ycll.
Uw:,ględrr1n
się
prl!!
tym okollcznQ.~ć.
że
tj",\p0mniane kraje dostarcza_
h Zlc1rnK01L'! Rlldzie&Jdemu
Odp0u:iednich surowców.

Uczl!ni ł InŹllTlferowte tyrh
krajów uzyskajq możno§ć zazTlnJomienia s!ę z pracami
naukowo - bad(J1J)cZ'lImi, protnl'iu1I!umi w ZSRR UJ d!ie-

enproH

a·rn;r H'llkorzlrlanill

O:'lTllO!L'i;j do ('p1(I1IJ pnr.o},)_
l"1WIt oraz z d;;If1It1rrirm dQi.:rirydezI"(JnJ!"h Sr'IHÓIl) aromo_
IC1JfIt, UtworzeT1le w:;pnmnifl_
nych baz 11ouk'lwO - dof.u·iadumoż[iwl

cofnych

jam rozwInIęcie
sl~alę

tym kra~
szerolćq

na

prac naukowo - badaw-

nvch w dziedzinie fizyki

jq_

drowej, uzyskIwanie za porno·
cq do§wladc<altlWh stosów n-

tomowwh

do,~tatl''''n1ej

rndio~r:tllwnllrJl

i10śd

izot'lprlW dl:!

tl·'IT,')r~ll,otl"('"!'a Id, T<! n!rr!lIC1/w
,,'~. h i olr"1f];J (Jroz W r"::tI!lcl!
r!·i~17!rJo"fdz tiUl/id i ledln!!:I.

}1k tr!!i'ni"t 1J'!Js-lu,lrllle kmlr
n·l!~!:''l'')I/(''!
I !tT"ll1i{'r"kidl

d'!) rhl,oZ€ffQ
pi I,r j'Qr!'111
("'~·(Iii

rO::ll'(lj'l

prllC' Il"rl

11"II:r!":lI"!a~licm

r.lrnll(11j"pj.

jr"t
lirrlJll

n":Wltr!III"(l"'!
t'\

.... "~ ...

"''l

1;11'1"'11-1
I:r,· Vw,

2\·Tln r',,.,,;(,<: h':dde
",/.,1'1;(. )",w/rl"l/ i pf).

l ' -" ..,

,I

"

Jakle V'laczp.nle ma dl" nas
niego.

mtr!J w Polsce fabrykt, elek-

trownie.

przecząco.
PrawdQpodobnle
dziesięć węgiel i nafta
nadal głównymi iródla-

za lat
będq

mi energiJ w naszym kraju. A
mimo lo komunIkat len ma
olbrz.nnie znaczenIe, ta'( wieI
kle. że trudno Jego watno~ć
przecenIć. Zajmiemy
wnfl~n!~ni"m
lej

od

Rozpocznę

kilk..!

uwag

na temat pOWiązań fllI'kl I.
techniką. Niektórzy H.ldzą, źe
fizyka Jeąt Jedynie po tn, aby
sJuż~·ć
~Iowo

technlce (PorJl\"I"eślam
.. jedynie"), Sąd l"kl jest
niebezpiecznie mylny. Km]. w
którym fizyka służylBhv Jedy
nic technice, miHłby te,'nnJkę
umicrajqcą, techJ1lkę
iJp<ldkll,
F17Vkll mu~i t winna poza (j.
czrwi~tą sluibą te<:hmce wybl~g;)ć

dHle~o

prz\'szlosć

Vi

przez szukanie i p0Z<1<i\\ame
pl"7,~T()dv. bez
v'7!;!ędu
na to czy motna Je bE;:rlzie -

prilW

dla ce

wż)'lkowac

Cif te7: nie.

lów (pchI1J1·d

Wl'lm)' choćby j(><l(:'n p~zv
kbd konkretny. W miw !H05
Einstein wywniosl\o'Nal z ('<jni \\"7,~kdll"ści. ŻQ m,,~~, jest
rÓ·NnCJW;).:na olbl"l.yn1lITI ~k!a
d'lm ertei"f;:ii, że grJybj ~my u1l11,,]i l\l;l::,.~koWilĆ I'nC'I">4I'! olriw
kil. klr')··~· II·zymlJmv v: ręku,
trJ ml}gliby~lTIy 11) en0rg;;1 pę
dzić mje,t~lca,ni okręty PrJ.('z
ocrll'lY. Nik! chyba w ('Wrrn
("l.1~if'.
p,',l \.\"1,,1'.u tPITI,), nie
pr7.\·pllsl.("7.al, że kjNJ)~ uda
~ip' nl'l\\·ipko\\'; prZ':flil imni"J
r?~'ć

h'J ciwl"I!1i

7.ui.\"lr-;"w;lc;

v:jlrawrtde mlll;~ w P'}N
rriwnaniu do el/kowi!e) ('ner·
gil, kl')rą reprezentuje m.a$a,
ale miliony razy wię"~z.ą od
tej, którą zużytlwwano do roku 1905. Terhnlczne llistosowanie odkrycia Elnsteul"l nastąpi!o okolo 50 lat P<.l ~formu
!awaniu t('gO prawa. deklad_
ni(> w roku 1054, reakl"r ato_
mowy zdolny do prodUKcji ener
gH elektrycznej dla celDw
C?,,;~Ć

pl"zemy~lowych

z,.,~tdł

~k{)n

R:.rlziec
kim, Gdybyśmy do P,".tt" Einsteina i wielu Innych z.a~1o~tj
wal! kryterium <'ia"4ev,H prak
lyry;tmu. nie n1JrWlllbby 6ię
struow'ln~'

w

ZWlązllU

eJ!l atomowiJ.
j«!ll)Un::'-R( RrJ(h- Mmi<lr6w
zsnn jeq ioz d,d-jaJ tlgr"OtTl_
PI('

W1'nv

d'a rW"I,';

f'n·"i,

;Jt'jrl",wego.
:r<.(

rÓ<Ą'

II'chnl{'

naj-

l('n

f'rzy~71' ",('I.

d:il

r,IHiUj

julr"-"'j.uj.

Tę dz!",dzlnę

pracy zapocząt
kowala, jak wszystkIm wlado
mo, Maria Sklodowska-Cune,
W okresie międZYWOjennym
u nas w Polsce nie był" odpo
wiednJego klimatu SP! 7yJają.
cego badaniom naukowym,
Protewr Ludwik WerteMteln,
pierwszorzędny flzyk jQdrowy,
uczeń MarII SkłodOWSkieJ-Cu
rie J Lorda Ruthefordil, Jedne
go z największych pionIerów
badań lItomowych, ntc otrzy. mai katedry na unlweJ~y:ecte.
Był
profe-sorem
Wolnej
WszechniCY. gdzie Jednilk udało mu się sl'A'orzyć ~krom
ną

szkołę

fizyki Jqrln,wej.
Uczniowie lego wyW~drow41j
przed wojną z Polski !ub 19l
nę!! p0dcza~ Wnjny, SiH'r' PT!)fesor Wertenstein zginął od
bomby w Dudapef>z~;e nil
krótko przed zakQńcz!'niem
wojny. Jest to niepo').<łłtOWII~
na strata dla fIzyki i'l,lroWej
w .l-'O!f;ce,
Mamy obecnIe w kraju
a Zakłady dr,ŚWiiHit'za,łnp.
flll'kl
J'ldrQwPJ
Je'kn w

dt~

Warsl..awie

pmi

k!e,',)wnlc_

lwem pmf Sr,ttilna. dl'lgi w
Krakowie pod klerowmctwem
pr!)] , NleWlJdnlcl..arbl.,I,.<.'J. Mo
ZfHl1\' 'N !"j rl7i/,'Cj/lJ"li~ porhw"l:ć

mi

Sl~

ładnymi

skulę

na

"'J:(cesa_

~wiat,,'~'ą,

i

to
do-

w dZlwll.ir::e
Jai-< i te 'rctycz~
nej. S2('r(>;; pl'atownlkrw na-

zal'ównQ

śWI,J!JrzalneJ

U'f.J (id pl.'wncgo CZU"u pracuje nad otn:ymanlc'm do"ta~

tceznie cZj"slyrh m;"'!'ialów
dla rcak:ora, jak u. ;Hl, grafit il(J.; pm~e te 5'1 juz p,,~
ważnie
zaawansowane
Jed.
nak;,e zdajemy -"obie ~rrawę
z. te:;:o. ż~ .diJ1<;zy nll\\');. (iq
kI IWJJ"'J·.\,{'] W I',,!,c(;' wrmabud'J\'Y akreler'J!"Jt,W i
l'eak!tJrów, (l1lb() in.rnrnt §ło~
wy slosów at'lmOW}~dl). Są
to aparaty ogmmnie kosztowne j &komplikowane,
ga

Zaczn!jmy od akceleratorów. Są to pr1.vrutdy przyś w
piesr.aiące l'Urh takich cl.ąstek
elementarnych jak eJelctrony
J proton\,; w d,]brych ,.lIcele·
ratorach owe cz&stkl ('Jemen
tarne nabywają prędk"fd b!is

kich prędkościf1Jn świa'ła Pro
tQny o dutej prędkosci rz.uco~
ne na Jądra fm;bJjaJ<\ .lI?, zamir.ni'liąc

)\'rfne

p:,"r·; 'a..,tki

na

mne, 7.dcrL€n:a te uczą,
nil~ praw rl<ld/ivych budową
Ji:lcJcr oraz If'go. jakie ~!I.v cizia
laJą pomiędly p"olO~:Hl",' Dla
!e-go tfJ w!aśnl\? kraj. który
dba o rozwój f17.}"ki FFhowej,
mud mwć swe akcdE"'h!on',
Moi;na

I\'m

7.1lu·.\'ui,'·ć

kif.>!·unkU'

pr7.··~hdę "w

bui(,>kę

~oraz

p<J!ęinH'J~7."ch
akc:e'f>J"l'Jrów.
dających coraz więkue pręd
kości cz'l~\<:i(
eJęmentilnlych,

..O Jf;ZYKU UTWoRóW
MICKIEWICZA',- m6wlł hę-
dr!€- dr St. Paple,k6wski.

W wyścIgu tym Po!~k& P<>wstaje na szarym końcu, Ar.celerator nasz \.\'arsU!w~lo ,Ja
'''' cza~tk' o energii .etkl razy mnlej$zeJ Im!;I;e]j d()br", &If;~
cel"'~a!(,r,· ....' Z·.... Ją7.ku l"lf,dl.,1""C
kir;, lub w S:anaci"! Zjedn.
a o tywlce razy mTlJejszej
anJzeh nar.... Jęl{!l.ze akce;eratory !lv:iata. My, fizycy, oc!ClUwaJlśmy od dawna
potrzebę
takich akceleratorów j planowaliśmy

budowę

W~".{!ady
te: -.)twteraji\ce
d·Nudn~O·'Nf\ konferen!:j~ kle-

l.ecklch polomg~6w,.: uwatać
:naiezy za inaugurację Roku
M:ckl{'wlczowskiego w K.lel~

Z kole! Wydział Kuitury
'Prezyd:,um WRN powinien
r6wn:e uroczyście Otworzyt

c)'kltJironu.

imp:-ezy śWietllc<Jwe pOŚW1ę

cone

","~'Yf'''~ff'l''YWYf"=~.-r~h>t"JCr.

7

sprawĄ

leszcze
- to sprawa stosów atomowych, czyli reaktorów. I tutaj prz:yruka nam
Zwjązr..ok Radziecki sv.ą pomoc
przez doslarcze'w:! ufądzeń I
zmon~Qwanie ich,
Reaktor ma
za~adniC7..e znaczenie naukowe
j U1sadnlcze znaczenie dll'i po.kojowego v..'Ykorzystl'łnJa ener~

lo izotopów.
prmfz("rlnl'),'

że głównymi żródłami enl;'l·g!J"u
na, (do C~.<1SU ~7t>rtjl<iell.') użrt·
k<)wania energii
at0!nowejl

on i:tr.., i

ni!ft()'~',l

Zui,ytl<nwoł:li",

lllb
tech-

W{;l'(lrm

pal'O'),-ą,

wodę,

e c.:zlęk!
prężnO!lC'i
jej pary 'JVacajl\
glę knla ~a~lj'ny, PrR':\,'
kół

ogrli'wamy

uzy~k!Jiemy

między

dzi~kJ

rób ty pr,

temperaturą

temperaturą

koiła

a

dZiękI
spalając
się
różnicę
tempo-

otoczeni .. ,

temu, te w«iel
pov.'oduje
ratur.

tę

'Jrk'('<'~ę)

4'Tl'erć

nraz ,.Pa
hf:;ntk;"

,.p;]",,:,,'"t')".

w

rg

ninne r.p. <'oeq,ii w~".I,j [l'"
le::il fl1 knnlrn:"wanv:n 1I1j.rt~
k'lwanl!! róźnk templ'tattlroU',n:h. Wezmy Jnko puyklad
rT'IlG7\'nę

prl.('1.
~

~Ia J<)7: peV:;('r) 5U:':C(>~
kompozY\OT W:OJrzy wlq<:
J(>J' p:~le nlem;J!ij ih~ć utwo-

rów r()rte~'fHlOwV('h. k~meral
m'~1

tarh
!'1~ti

itp. ai 'Nn·~1.tie p0 10 la~
~WOt'u"'i W".tv n'D:~ slę
ŚWI",1<ny

ll1u'· .... W 1909 r.

Rf")~':j",kl-

Rd'.lt

Di,qn,w!l.

tt'\'.<!aw!a w Pl'Iryiu po

raz

rpelniona jest w wypadkU reak
tora. AJe tulaj węgle! zastęN

p'f'rW~ly
utw6r
bnle~ow7
j Ch!"""" Ił
rnk pMnie! par}'$ka O~era
K"miCn"l1'l d<de pr'!'Tlj(>~ę jed
'1")i'I!.:tcwej "TH.·ry- P;l\'('la .,Go
hln'pi'll'i;ka"
T"

pujemy uranem. a wl"!my. że
jeden kilogram Ufan"J równo--

lin'ne-

RIl':t>!a ,.D;'phn's

Ta sa.ma tasa.da zutytko~.... aw
nla różnic temperal'lrllwych

ważny je~t
mów węgla!

mIltonom kilogra-

"NOWE DROGI"

X>O:l»>:«

>OO"""'Z>'lf/J'?;"'C"""1"~

du na zły $tlln 1.dr,)v,"Ia lOernob;l1zo·....·any JeS7A:Ze przed
kcń~em wojny. Wraca do Pa
tyża, l<r!mponuJe, uCZY. óyry_
g:'lje, Pn>wadzi .we utwcr.y
w I.,.lTv:lvnle, St~n,)ch Zje<:l_
nrjclOnych. w 1932 roku od_

dzi/ ~1I: zna.komity kOm)Y.IlVtor francu<;~i il1aui"iCe Ra':ICJ , WtNJzil
także
I
Pcl<kę
Gdy mial lt!.t 14 pyJzice :z.;ot~i wntępuJąc w Fllharrnomi
sal! go do k"onser,';atorium, Ił WarszawsKle$
Dyrn;u;e
w IB97 roku po5zed! do klasy W6WC7..as dopiero
co tlkońkmnpozycJi Gabriela faure. czon;cm
własnym
Kancer
Po dwuletmeh .. tudiach u t(>m fortepia-n'lw,'m G-<lur
Faurr'a p;.~le uwert'Jrę, ~.s7.e
Z owymi koru:ertaml fortehcrelada". prl:>;ę:ą bnrózo plano'.\')'mJ RaveJa dziwna
n:{'p~zychy'n:(> I
ni,g"y n:e
bvła h:~torJa. OtJ)ż w
cza,-,'\'<l~!'1n ("i'" ffi\"C'e i~1 7- pót
sie kompon')wania KonterlU
o.(>j<;tą .};zeherezad~" Huvela
G-dur, Ravel otY"zymat od

gil atomf)"}!ej. Reaktor tfl ser·
ce el",ktrO"'.vn\ at.om.:lwej l tród

b"Dzvna.

p;~

i

!

li: RI!<tC')

P~'N!a

Wi~t!;e5iei:na

p"r0p(\"~y

cję

nripi~an!a koncertu
fortep!IJr;()<,.. 'f'~O na i,:dnll, lewfl
r~xę. PQPu~<'Itny
w oWl'm
Cl8sie p:an:st8 W:ttge,,'ein
u\rn("j} pra·,vą rękę w czns'e
kampanii
w0jenneJ. a n·,e
chcąć
nośc!

rez:ntnować

z dZ:f;!a:'

koncertowej zamaw!al
U szeregu naj wybitniejszych
kompozytorów
odpowiednI
dla sleb!e rep!!1'tuar.
Ravel zapalił .ię &. prOM
Je")tlu; od razu l',n;począl prau~ j w rezultl'ic!e
oba lwnce~y rG-óur l D-<!ur, na lewą

rę~ę)

uko-:'"cn')

nl",rnal

jf'tlnocze§me. O Ile

.h:oY',a~

Koncert G-Óur &zyb"o 'ZYskal sobie uz:.naoie,
o ty 1e
klY.n{X'lzycj.a na le'H,!
rękP,
tHuf::C> n!e m"g!s ulGo-d na~
leż!)!:; pozycji na
€$Ir3cach
świata
Znany p:aniJSta
eu!ki C01'~ot sąb..ąc, Li
nlef!w,,'odunl@
$Ą Po

ce. l dziwna hl$t.jrla~, ttat/8
kryp.::ja ta przy,zynlla. .ię do
ogromnego spopularyZOWAoo
nia utworu w j!.'"gO popnect..
niej,
oryginalnej pOłtac1.
Koncert D-eur, na lewę t'lt"
lIę wch..xlzi ohee!lje 'do repe~tuaru
najwybltniejlzyeh
planl.5tów świata.
U
nas
w~'konuje go Włady,law Kę
dra.
Ale - wróćmy do Ravela.
W 1935 roku ulega on wy.
padkowi
• samoch·.)Óov.-emu,
co ltll;e sIę przyczyną (.~
goś

w· rooZ24u PQ.rażenta. U<Ravel jest 11.erwowo

mysłu.

ch0ry". Choroba męczy cOaż dwa lata" kończy si.ę
śm~erdą
p.x'!czas !jpe'<'!cjl
rn(llgu, Ravel umiera w Pa...
n'źu w roku 'H1'37.
Znakomity brł to kompozytor, Mistrz imtr.nn:entacji.,

ta'

wykorzystujący

ma:ksi~

do

mum wnystX:e motliwMcl
orkiestry, 'Za"
skakuląW
p·)IT1y!łamJ
instrumenta.cYjnym!, które <id'
jest.ew wydają się nam re-

br7..fl\lenl<Jwe

wela.cy}me nowe, cjekawe' ł
efektowne,
Specjalista od
wszelkiego
rodzaju
..pa..
g\ iche'ów" - poora.biania sty
16w. twórca p!SZl:lcy z olbl'ZY
mim wdl:ęktem j' Jekkoścllb
j.'!1"~trną

I
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u,od:!:ln
\.lCK:Ć
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Infe!da w na,!Hepr,ym numeru
.,.s:10'Jo'1Ii Tygoon1A"'.
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pi('rws7e
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pf)~rWS!.l

i Tunisu rUC'\!:\H' lIt.pa

k:,

z

nWł.lą
ll:fldzlflę

III"bkofi.et'l
W kwt(~l.
n:\J wrórf! k()"JX'iuH1'4( ! ph~l
kli.
7~gnspodar\Jjq
lIię na
dworcu. na tarlnku, w ·ZllbUN
oO"l\·aninch KZWM, W
maju

na

przylec"

jaskóllti I

podobne

jem zdania. że mają
"KrewnJ z

metrnź:~

na.--

Rocznica warta uczczenia
marca, a wj~ jut w n«jblitszy p ..mi€dzlalek p:-zy
paca r0C1,rH.a, k!J)ra war
to iJczcić: m:ja rÓ'''me gO lat
od chwili, gdy \II rme5Cln:e
Ciboure w Pirenejach, uro·

ważniejSza

J",q v:/;'giel. fopa

l;::

wlelklego

~ety.

cinotkarn1a&M UZYKA__

mocy Związku Radzi&klego
nadrobJI!4my ·11:lłSZe zacofanie
z lat mlędz.ywole-nnych , wo-lennych w tej dziednnle.

Pnw!('(llleli~m,1/

,pamjęej

,r«l0\1.'ego

ś"\>"r.a4cum!e

Druga

\

,,,eh

t.zn. takiego ak<:eJeratora, ja~
kle maiq kraje o ffJLwlr.Jętej
fizyce jądrOWej. Zadame to
Jednak bylo dla nas carózo
trudne le względU na brak do-

w tym kic1"Jnku.
Dlatego t.et komunikat Rady
Mini~tr6w ZSRR o pl)rrocy w
budowie akceleratorów jest tr6
dlem radości dla kau:leg(; fizy_
ka. To, co trwałoby 5 do 10
lat, powlnno ter"az potr.\'ać 2
do 3 lat. Tak więc dZiękI PI>

odciyt' pl.

wygJp$1

"SONETY KRYMSKIE b
DAMA MICKIEWICZA",

P:"l~'bYWfi. . j
mimo
sj,!t'wI' h)pi $')-Nw,ll'Jl!:fJ
Z
Jug:"slawil.
Grecji

n'3

S'iJ:!:l'a D7.i('{';l~(,':':(), na
dl",'I·xu. 1.1 )"sną 4;lirwP!łl

,0

pozornej

ku Radliecklego.

I&cnwa

Jest to y;yk1g, \fi ktorym ...
parat 'tale się celem, 8 me
środkH.>m do
wyiwnan:& pewoych zaóań,

m,(",'''I'.'.!

w,r;('r.j

F:~

S!t;' teraz

sprzecwo~ci.

ni(> wni.n;: fil.'!

WJw,h,

f'

ener-

lUZ)': kOIVU)I1C(>

alnmo)wą?
C7.y \t,)munlkal ÓW zlI)YIwirl'la
~z} bkle
nu,tanie ef} fj'''n1nwcJ ra pol
~ktf'J ll(>mi" Nil dwa Il,i!iltnle
pytnn:a
odpowiedzl"jbym

h!17'7t)

p')·a

b!~r;l1emy

IW:

tf'('hn,kJ

D

v:v.rO!ce

że

Zastanówmy atę, jak WYSlllł
da nasza praca w dziecz\nJe
jądra atomowego dZl~!lJj ! Jak
na nią ""'Plynle pomoc Zwią,z

, bm,. w
?órt~etowej Prezydium
WR.;<> \Ą.- Kll1'!cach dr St. J.~
MIl!

za du±}
2:3grlłn.l~

cr" UłStaną w mJeś(:\e odpo')r·
nleJste na mr6z ptakt zimuJące: Slkill'kJ. $U":tygły, dzwoń
ce, tmdzlej dzie-rlatld, nie I!~
ClJlC stadamI tyJącycb pw.ro~

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

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

ubleglym tygodniu \\I sa.uc..h Muzeum Swlętokrzy
sldego ZClStala ur~dzona
v.:"")'stawa malarstwa polskieg) 2 okresu XVIII I XIX
wieku. Srlt'Cleń5lwo kie-Jcc·
ke Jut od dawna dom~g;do
S,ę te;:!()
rnd~lIju
ekspozycji,
k::'>ra b~' choć w <-zę<.ci udr>IOtę-;imJa ZWiedzającym
rapOz~a.nie ~!ę 1'; !wilrczoiclą naszych dawm·ch mis:rzów.
Wprawdzie wspaniale- wy_
dllwnictwa z dziediiny SZtUkI. pojawiające się często na
pAtkach kJ;ię~ar1'kich i rOl:Chwytywane w s7ybkim lemp:e, spełniają ważną rolę w
",~puJaO'zacii

nal,\'L~k

m::!!n-

tzy f jch d~lrt. je<1na.kt..~ reprodukcja nawet
naj\ep~7,a
n:e dorÓWnA ory~inalowL NaSZli. \\"~'stawa liczą<-s zaJt:'dwle
78 obn11:/:oW Je.~t w tej chwili
tsczą:l;(!em

więks"'Rj

t'k~

Pbz\'~ji, którą 7. C7.Mem
b~
:iziemy
uwpełniać
Część
tgromadzonrLh. tu obrazów
p'xhodzi ze miorów Muzeum
$wietoxn:rskiego, zaś oko10.20 gzluk: otrzymaliśmy:t
magazynów Muzeum Narodowego w Wal'l!p'lwie. Pomoc,
jakiej nam udzie<lilo Muz('llm
wars"aw~kie pi1zwlIla. nam ułać, źe powoli wstaną uwpl:'l
nione'· poważne luki w call)ś
ci wy~tawy, która nie poolada na fąz!e tak: ważnych p":zycj!
ja.k d:tiela: MateJki,

Grottgera; Gierymskiego, W)'e.piańakiego, Fałata i in.
"Ekspozreja w MU7..eum obejtnuje kor~1"arz j dwie sale
1. piętra. Na ścianach koryta-

rza zostaly umieszcz.me chronologiczn!e najstarsz.e Iw naportrety. Są
anonimot"'e
dzieła malarzy polskich i ob·
eyeh I Polowy XVIII wieku.
Objaśnie.nia umieszczone na
,;z,,'ch zblora{h)

prlewaźn1e

to

obraum górskim; w wysta~
wionych dwóch obraz.ach Kos~

(pr"w!zorycznych na razie)
tablicach :taznajamlają wIdza

trzew5klego ł ośmiu SzermęM
towskJego odnajdujemy życie
wsI polskIej. SzermętowSki
maluje znane nam dobrze mo
Iywy reglcmalne jak: klasrlor
na Sw. Kl7.yiu, Sandomierz,
czy Szydlowlec. Jedyne nlesten', wielkich rozmiarów ma
Jowldlo reprezentuje
tw6rM
C7.(~Ć Chelm,lńskJe.go,
który
również c1.erpał tematy I natchnienie dla IIwołch pra<. z
n,·dury I tyda ludu. Mamy
1uttl)
krajobraz
leśny
ze
t"waJonym drzewem zanurzaM
Jącrm się w :tlelonktlwej wodz!e .. Kilka obrazów Malc:tew
.kiego obejmu}e tylko ostat.nią bu: jego tw6rczo~cl, kiedy tv posługiwał się nIe :tawsze zrowmiałym! symbolamI.
Bkspozycję
kończy
portret
malnwany prze:t Józefa Me
hoflera, przedstawiciela sece-

pokr6tce z zasadnicrymi prą~
darni w sztuce danej epoki lub

malllrz}'
W pierw§7ej sali przedluzeniem pop!7.ednlcj ek!'pozr<.jJ
są portrety Z epoki
slanislawowsltieJ. M·lm}' więc kopię
nor!r",,!u St!ln'~lawa Augu~ta
Ponia!ow~klego
wykunanego
p:7.f:'Z Bacciareil!.'g'"l. następnie
pMtrety pt:dzla: W,)jniakow.
skiego, Pitschmana. Brodowskie-go, Lampiego i !n Oprócz
portretu
pędzla
Lampiego 1-n::!Jduje się róv,:niet jeg(}
krajobraz utrz\'TIlany jeslCze
w brunatno zlotawrch barwach j nieco Idea!lwwany.
Dalej, nie$te!Y,
tylko dwa
prn'k!ady ma1arstwa hist->-ryc:wr:-go z poJowy XIX wie_
ku, mianowicie: "Bilwa pod
FanC"Z0rolą
w
HiszpaniI·' l
.. Smierć SI. C13rn'cckicgo·' oba \\"~""kr)nane pr~e1. Januarego Suehodolski{'g"o, k!ór~' ja'O{ko!wie,k nie
bl-'!
mistrzem
wielkiej kla~? p!7.~'czrni1 się
do rozwoju tego gZllllnku macharak!('rygtyką

lar.~kiego.
Następny

nbral z,",p··C7.i11kowuje nowy kiN"une:"': fl1alar!'two krlljr">ł>razowe i r,~7..ajr::
we. Duże pl;'ln'"> przrcsia\\"iajllce .. Kont.r~bl'lnd7is~"'w w TatraC'h" AJfre<la Schouppe'g·)
posiada przyjemny k01o;yt i
poprawny rysunek. choć sam
krajobraz jesl duM sztywny I
konw('!1cjana.lny.
Wje;k XIX je:;t okr{'sem mn
Jarsh\'a i to już n~Zlli~f.\·c7,~e
go, o')a~!(.',;o na ol:-s"rwacjl
natury. Z;)CZ\·n"l .<:ę CZ\,!';!,' p:l
jllwi"ać w!{'ś ro'~:-a
kr~.i
('J..,r~z i mf"<"t~,,t':(",·
;t.fll'~l"7ę
jezelżą po kr<lju w7b0g8Cll;-'jC
tema:\·kę

.<;I\·')::·h

,~~c

M

sJI.

OmówIona wystawa, jakskromna, oddaje duusługi szczególnie młodzie
ty ~ik,Jln('j. mającej w progrAm:e jęlyka pol!'kiego twór
cwść niektórych malarzy.
W MU1.eum prawie codlien
nie odbywa ill s;ę odCl?h' dla
P~?c7..C~ólnrch klas
rM..nych
s7"kół
kielec-kich;
następnie
dzic~i mc~ą
s:ę
zapoznać z
te<:hniką i
kolorytem obra_
l,ÓW na oryginalnych przyklad;'lch. Wystawa jaJ,;: widać ma
"Jóv:nie charllkter o,SWilltow;-,
co \\' ZnlltZnej mierze pomaga
wzbr)f!acać
znaj,",m~ć
6Z!ul{i
w!Órf"oQ
spo!e<:zeństwa
oraz
wo'-\·\\,a na wyrobienie smak ....
a,t)"styc7,nego.
kolwle~

te

WANDA MORAWSKA
kus!('sZ

r.~.

son. p0doh"lie .iaf; wi-lu i":1'J
kolegów, jnter[,s~lh ~.ę krnj-

(Dokończenie

ze

~tr. 2)

i

plarzliwym gin·
sem blaga przechodniów o
kupno garnków, bo, lai< "la·
bidzj", targ jest lichy, że Je&Zeze anI jednego garnka nIe
,ptzedaJa i bez j.lrmza za·
robku będzie musiala wrócIć
% towarem do domu, Jest
to
zamotna handlarka, która do
,konale zna met.cdy pn:edwojennrch hurtownikow j umie
w~'~orn'Sjrwać
obe":·ną svtuację. W towar 7..aopatruje się
u nlezrteszonych, a gdy s,~
da, to l u zrze~wnych j\a,'I1('arzy \Ii Chalupkach, kupu)'ł-:
go na ,.parki". Jedna "parka·'
j~t to kopa j\lłrnków m.<lł.\·, h
ł
kopa
g.<lrnkf.w
dużych.
.,Parka'· pfU'd!itnwia warw;t
okryło .500 zł. a "PlaC'zkli" WYkupcila \V Cha.lupk'H·h A)Wr!)
,,-parek" po Z50 U. Ma tera"
cz~·m

n,.ndlflwae.

j

jedna], p~·(,v:"d7l1[) rk 1~·r'Y·
-:,0. j)/~,i;Jj l.lLll"I.\"{: ':Ję
mo
tt' tl"1k0 wtedy, gdy
"~
i:,,'; ,;,~ l~lld. "",no ,., .... j .. \ ;,'H.' r: cdupa:rzeniami i br:!~·::Ł'm k,·n·
~ekwencjl w pc!nym v. ;J!"u,\ .~
dzaniu nowych n"rrr, zyr ia
Taką

cją

w!a;n:e

je~:

niek(H',('I,w~n.

wyclawfl;l:(' pcllt;lIlt",w

osobcrn prr\\·a!n~·m na UP!·;J'
wlanie handlu at·t) kul<lmi ~~y

p;dyb:", leon,

l.-!.'chcrał

ru/p:·owadwĆ

,Pr!l("P

.

n~!',7.)'dl

n:t· i j"k je lo~pokaJilć?
010 tz\·m znjmiemy s:ę w ko-

Idn,n1 ar·!}kule.

wrM!rd'!

w

lnt~ncjl

I
O'.""knęl;;m

~ię wpól ~o dziewypiwszy dWIe filiżanki herbaty znowu spałam
do dziesiątej. Śniło mi się, ze
Imć P<ln Fadon gnIj 7(' mr·ą
w karti' Zaczęłam czytać Ka),,"nd!"r. a1'ć mi IYzyl'i~\()n0
bil!'t od Imć Pa~a FadonĄ.
Przecz;'w!arn go czt .... ry raz",
schQ\\"~!iJm w szk;l\uJce lak·erowanej
Od )edena,'ei dl)
dwunaqeJ baw:lam ~ię przy
ji(01i1walni. Zdawało mi
~;ę,
zem b,'!ll b!l"ld<;za nad lW".claj, ale imć Pan Gachow./o,
k'-,\'·\· h'.'! prr.vtomnv, rl'rx(yJ"t
mo'.""n('mi radami, IŻ m; zW:Uci:ldlo krzp':dę czynllo
KB
ząb ;tę ziamai w gf/cb:en:,u
m,.,im fartarn!itoW\'m O g/Hizl1';1(' dwuna~teJ
Imć Pan.· S~a
rUUklf"W!C~t)wa przn!ala pa..;

w:ątej,

Z'I1. pvtaląc Slę, jeś!:m rnil'łla
OIX: ~p.ok(:lJną,
i z;nlJWU m;ę
w lly humor wpmwadz!la Ju

bl1er przyt1lósl k!e)nrJ1V,
na kredyt oie chflal mi

dat.
Gb;ffd
kti)rym

~wej

er

ale
Ole

prywat n)€', po
f <Ideo m",:
byl;,m dobrego humoru: przyml'l",·la!am
mu J«1na.k. :re bywa u 3iaru~l
klewic1..Owey. NB munę Iii;
spytać, czy' to portr~clk
ml'ł
na swo~j taba:<Jf'rce< G!alam
t nIm w karty do pó:i.';a: prze
grałam czerw. tł. 20, ~lcm to
umyślnie ucz}'nlla.
Ppde.1..!ł1l
wle:cz.ert.y mysz mię pf1kStra~
uyle i mocno zalter""wała:
ale Imć Pan Yadon znowu
mię- w dobry· h'J!YIOr wprowadzil.

ludki, 23. alkIerz., 24. zewnętrz
na: łclaM .walu, 215: równocze....

ne br.tmienle kifku ton6v.', 26

shu:b.y

wrzY.

JJtArtrrZytmkieh dygm w
27. }e&t takie ~. 23.

myśHw!>kie

pil?, 31. malown!-

cze jezjl)ro

na pojezlt'rZu au-

lP..h·tQ""'..vsk~m (W&pak), 3;). teatr'

na: pl6tnje. 36. IItragan.

Pomiędzy czytelników, kt6rt.'} do przyszł-ej n1edzwH nade·
łlą na adn. naszej redflkeil
prawidłowe rm'WUV;anle krzy-

t&Nk1,

o

%OStaną. roz.103OWaM, MM

MaIlrody

ksilł~e

za roz..

wi4Zlł11ie ~ knyt&w

"<i

M

otrzymują:

Br)LE.SLAW TR7...cn4A•

.Ję.

drteJów, ul. lł Maja 14.

KRYSTVNA
KOZAKOWSKA., JędrU!'iów, Pnn. PRN,
W'Idz. Firuu'uJ.
TP.l)Flf...A JAKUMWSKA.
Oz!:l:l-ouyee, ul. Skalbm!enka

Wstałam

Imfłw&tY .ię

M

kllM:ja, 30. Al!, Si. Ami.

~"

n.

J3, Pruł. $4. kor,mki, H.
Z~. 3ł khara.· H. 11mt..
&en. 3$, .etjpD~ 39, ~." 4&
tMnJ. 4t,· AJOO'f. C. AnłJłł't;-

''''''' ." _Ja. 44. 1_,

• ,~.6IJ,-'

w moim eabtne.-

układałam robie minę ł
uśmiech młodej Wdt{'%t-'%nic ..
klej, NB trtebii IIIę ®wIe-dz!ee
jakiej
ooa
wodki

cle,

zatrwa do .utrzyma.ni a gład-
kośCi twarzy. Od
dwunastej
do drulieJ na,radzalam się z

Rozwtąumle

1rn1yk:, ID. ~':r, 2ft uciekł.
21. Ankara, 22: ~. 23, 8
1a:nn. 24. $ub, 25. ach,
roZ.łOMO:
t, lampa, n
i6d. 13. dSTr.. 2Z SuklMnla,
24, ek'P'"fl. 2$, aksBmlt. 27
kre4a, 23, rabat'bM, 29". edlJo'

dzl!!d!ą~

tej I post.aooW1łam cały dzień
bawk! u łiebie Incognito. Od
jeden.utej do dwunfUU:l, um

221\1.
krzrt6wkl Nt 21
Pto~OWO: t IlWkm, Z. mM",
3
J{nt\(.tr''''', 4
In.dpkn. 5
EWII, &. akQtd, 7. Imbir, 8
mur, g, WkQrOOtYW2, HI. kur,
H. limba, 12 Akler01'..a. 13.
di.$Jjll"lm;a. 14. WIek, t5. pa·
rH.It!!, t6. J)le11n. 17. Raba, lł,

(; godztnle

krawcem. jakle;o Irob.-u mam
tfOtłie liuknię IIPf"lłwit. ale
tąd
tMzcu!. nte je,tem

terminowaM. Obład
ny. Byłam mo..;:oo
M

I

do..

de-prywat-

IX»mC$Ztł~

pr:r.ypomnlaw!I!zy !VJbłe. it

StarulJzkiewkwwa
vJ.anfa~ jakby ją

je;,t tego
k·>X'tMJ Irmf

Pan radon, Hajduk SUwfflant
nl.e'o$tromrme pot,..
cit. Kłułam mu Ul ti) dat
dobre plagi, Kafńtam Iłte UleM

kę prZeZ

W01'U pomarańczowlfW'.

O· pd%lnle e.twartej >?dmw-·nitam ~ięwtlęełe' pojech#łam'

I

1itł

.SHtnbla

Nłe

<łtcIaiam byt! na· komedii do-włedzłsw.zy się. tt n!Uała by~
J.'II}l$ks: trąd (łrubia6mwem ję

tYka
i dowCipu
PQł$kk-_
W_
_
" , ,NR
_•
tlY_,h!llW~

!

kn

mówiła

coś

mi do ucha, l;\" mn
powie,Jzieć"

mnie

Imć

Panu Fadonie: ale j("~!eir, pew
na, że to n;ePl·awdil. Pali Grze
cwldd mocno mi się akko-modowa!: dcsyć ma poloru;
~zkoda, te
Polak. NB trzeba
zmartwić

d!i!1TI
~("n

~;<: \\"urónil': Hle rn l ;j1am
sI1·a~7,ny, jakby Imt"·
Plln

Fad"n mocno
się

akkolTInr:!r,wal

S!arus~kie\\"i(Zfl\\'('y

Staru~zkleWIC7.Uwą.

Sw,ęiO

Miillam jeChilt do
ale ~e'" pnml,'r lony
mn(renę. Pl·J:pd pn_
!udn!em !'lini
Za :nww~kił
prz.\·.\ec-!1T1lll i wl.~ęla mię na
obi<ld dn su'blt'. Imć P'l.'! Bng;lc:'a p~"i"..\'jedlnla 1\' gu,townpJ ka:·pI·ll' rnr\"~I{:e,.NR n'lJ
"I; ~f)llil'("~T!j(' '1!k~ d~" ,i,·hip
knśClOla,

Sp.-rlll II m:

uhip!";)łi!ln

w}'rozumif'~

się.

7. !mr

T17)" ra-

l'ilJllr. Fa_

dona, który kolor on buL
Po obiedzie Ime' Par.! Zacni('w~kil
wzięlil mię ze sobą
na Operę. Imc Pan F'ld,.n na
początku dnJg;ego aktu przy,zedl. Dawał aplilU7. ler:lr.f>j Jw
rz~"t" j

m('di;mtCf> bllrdm

m0C

no ~!ę jej przypa!ryw:;ł, na
koJir·u przr'1.('ił do mr'le. pro_
wlHlzlł mnie rlr, kar"'l" lda]r,
mI ~ię. it mIę ~C"l5nął I.a rękę
Powr6cnnz)' do si!'b!e zwy.
claJne miałam zabawy Ukla-

NIE mam pa~ntędzy na piat
ne ogl06zenie- w "SłOWIe",
z okaZJI !

skorzystałem w:ęc
pisząc ten fe:ietl!Tl

owłaszam

"W5lPrr1 I 'wr,bec",

ze

cen
gpTl!'dam
Chevrolet. 00..•

trzyt,on·}wy

1.JlJ bez-

('l:'l,i)\· mi pP."/h i
,~, ·'r· !iI':
I', ... te"" nmlJ,.,,'i
n:el{\lll"l". 7<'
Imć Pan I ;I<!"n j('st fIL.t· ~:,'
to ra!<z OC1V'.\·j,!.r, nl~ pl""'dr.·b-

\\

1.'1

1:,;,1,1:.1

ny on

do tego

ukr:zuj(', iz

D

M

Poszedłem szukat tych mEt~
bil w Sfarachowlcaeh. Były w
PDT, ale dział meblowy .t1••
kwldowano na kortyśt mo-.
nopolu CHPD. Pneeie! pozo..

l dwa krzesła,
Kupllem. M!es:lJkam dolt, da*
teko od PDT. Wynajl'łJem fur·
mankę·
Przewle:!!iooo mi te
.Arat:;" za jf'dy~ 200 zło-
trefl. PM.nlej do MlłD na Ma
jówce
nych!j

przY57.ło

parę (OÓ'l'.f4I~
kUChe1i~

kredf!m6v,<

nYt.ł!:. Kupiłem j~ t nleh.
Trzeba go było zawJeU do po
ma!owanla. Tran.port - 100
złotYCh, Następnie od
etotana d.;) mego mleszk#nla_
m tle Obliczyłem szybko: do-

11.\a!~

godny

ObudJ.lla mnie SBmumtka
swoim slczckaniem ,., goozinie wpól 00 dlie~iątej NaptInm się KilWV. Trzeh:.. lrędzie
fil,l'!n!.;i n"'~e kUpIĆ, t.o u
PilnI Staru<zkie ..... ir7..tlw.·.\' ~I'I l.
br71'~ilml
lłolrrn!. O w·";z!ni!'
dl!.c<l-;·C") b)"lam ~l"g" h.~rnoru,

- Co '''' w~t"l.'!nj",ly p(jm\"~ł
!('n ~;1m'J·ll'''i Pc 11) lelo"'ek
Cl. I "lt,"k 7?"~1rf",,1li, Ile p:en:ę:i7y na l'an_p0rt ..
J""i·:ll!Nn
d"'\ąd
\I;'\'~łtll;j
mn:'" 7nn~. n'"
l~p :1T.~fl;-I)IlC
j"r!'F>k ;ml na rhwilę f) wln~

C1WI'tn

01Jta't'rn mieszkanie. Duże, ł&dne, slonecwe. 1'roc~ co prawda
pód()bne
do
f>afyry'ka
Zalm.kiego
Imlel'!zkanla! nie jego .)soby) t
O$tatnlego "Prze-kroju": przecieka kran, stsnęra dęba po-dłoga:, ale na ogól bylem zada
wolon:; Tylko... n!e miałem
mE'bli. Takleh, o jakich ma·
rtyłem od dawna w jed
nym k·)!01"7.e, wygodnych, ład
nych ...

Sam",

mU_I byt

kawa'er

meo;o

p'·7e7.nilr~,"n:1J

,,J;.rrH'.'H1·'

tbn

ZVfl>";"

FI?

7(>

z:M1iu dq

p~l:

r:lnu'l

~tltl:'h1.

dnffiu

q

h(on1wie-

nr:>wiu!.kl("n,

ś~ic7flvch, ~.~·l)bni"ch ! WH!nd.

nych mebli.

CUf>" na l\hr~~.!Itkow(k!"J

mlaJ~ takie. Owszem. sito .. k!f;'dy!;. ,.y,,'~zoral", .. w Ie!ll!ym
tygodniu", "Iui P) plerw!!lym", mgdy
.,w tej chwili",

Byll'm ('il'r"phw}',

Il'U!'gaJo CUkałem.,.

t byłbym m"że

cmklll do
dnia,
gd\'by
nie
wlłp!l.flialy knmpltl mebll WV~
IItawion\' w ~Idr:!p'e CHPU
(pny ulicy Kilińłk;t'J;ol w
Kielcach
T!)m
znalazłem
&ZC1.yt IIwp:'h mar:wll
belki
n\Jwlwk:!'!.
ładne I
nie Inkle
dmBle KUPiłem Nal.\'et $pecjal.
nie n!e prterazi!y mn'(!"
domYkające $!~ drzwj
,ąd1'le.l!/,

z~ute

stę,

O

D('c)l1;,lOr "MOnltora" dodaI'·;łl

.. Z)"czy!b.vm ~erdeclflic, aże
by ta Dama choć rat o tvm
p0myślala, co by po',lrr:rd ·lud"?::e o niej mówlli, gdyoy his
toria opt5ała cale jej ty"ie" ..,
Ostrzeżenie 1-0
sformułowa_
ne wstaJo z calą po·wagą.
D:::!f!uc,t był bowiem wiernl'm
odbiciem . rzeczywi·steg" dnia
p()ws~erlniego hdzi, ktÓn\' bo
gacili się dliękl pańsz'Clvinia_
oej prac? mIJian6w g/(odują
cych phlopów; bogacilI się J
Irvmnili majątki. mieli im!ona i nazv.-i~ka, tytul;- I herby
rtl(jo'l"f>, pr!1\'nz? I hajdul<ów
Z .. Wieczorów MuNUtow/lklch"
Artura MiędzYl"ll'eki('I!"O

nótk.! od toteli Zal~d(wa!em
naby:v ..SZClyt marzeń' po
sam s:o.rZyt mego Chevroleta
przvwJnzlem do S!ara<.ho.w;c.
Kiedy
przejeźdtalem
MIJr"mlłkow~ką,
t~t.
k<."llo
Cr1PD, Flystałem mezyczhv.'Y
~rmel· (haIngów:
_ Ten lnjdak me ucr.ęście!
_ Widlisz p1l.fl, co znlłCZY
h,r~a!

_ T j~!ą.C7.e legł') łni)uza nie
oducz;,ll kumolentwa?1
Pu.,,,ilem mim" UfiZU te z1o-n;eclooill.
Dodaletn
gaZ\.!,
zotknąfmn na: zllkręele. Ale
nie zniknnl tJtI. do 8!Ji"t.hOwlcklE'J CHPO za zb)1 slabe
zaoplltrlenlC swego l'unklu
sprzwnzy mebll w .... meble.

SPRZEDAM CZY nte IIprze·
dam
I\wego
trzyvmowe&O

"o:mnka" b'."ll!;tt"H!'

to ostaWeMle ~

ZamłlrtYlował

ką
t1Rf1H:l

lift

fll!"

(plf'rW~leń~tWj)

ml!'blP'I~,

.Am',l!;'·
i ,

CUPU
~j;;

1

prtewl)W~

we. Trzeba J»W"I$dtieć, te by~
114m, b,rdzo qoo11l. We.I.'
filę Już kończ.y, MW)' przYd(HWa ormłOWti:)lG. tui
w k1e:!unl. a pr7.I'eiri

~

tyeb ktlkanałcte sztuk
rótnych meblL.
WiOl... łnłl)ilcm

$Jłffl(l('h6d,

wfauHe lM tf'2yt.onowy

e_. . . '" .

-

en..

vrołeL

HfflmItl Ul dłlmlO, Od
kolegi.,
który lJkwltkJwal
prmds:tft!:fl:Of1iłWO przew~JW•.

_JlII<

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

P-

!it~f./lle:!'I"'"

Ni«h

Nie'.'h

uunkJ I ooHe

nikt

mają nabywwówc"ti:l;Ji. ... twój

pr?pkaię
\\fWKH'j

m(l!I"H!

Zal6Źy1iAmy więc
pewn~o
tnną ,,radę wojc-rl

mam

!Ię

io ze rn!łc-tną tladwyt~
na to I':Igro-

jUZ

wlet:uwu z

$Jał'

lerlf.''1I1.'il'-) by_

m)·

nĄ". Wylk>zyllbń,. na pakl!!cn
pót.ł'zeby

muszkę

lam w k",Gc1e!e en Ilł-~lige
Ktns w ner\\"nne) ~Ilknl gadIII
z P. V:d/.ięcwic-ką. Od p'Jludfila do drugiej w otntov·aln!.
Imć Pan Fanon powiedli fi!, te
nie lubi koloru błę!l;Hlego.
Wpo! df) trzeciej na oblN1,ie II
\\'dzięcwickiej.
Zam.vś iwa!a
się ezę!'lo, zapewne o I.\·rr. Imci, co z nią gadl'll w l(r,~cieJe,
powi;orlaJą li. mil Jat Me~naś
cjp, ale to byt nie m,.,te Pyt;:1 mnie się P<)dsę~ck, czy
pamiętilm
kampamcm pod
\Vilr.!'za\\":j
O piąlf'j wrr,c!!.lm Fię do
nomu. Cięt-ka migre'1",,: p!lam
herbatę, Imć Pan Farlo'i brł u
d:-t-'Ni, ale nie
chclil,am go
prz~·jąe'
Tr7ehil będl,l~ nau('II·Ć l'i)Cl;] l'nd,ędkH, 7.eh.l· wIe
dli,d, J;'!{ lU "adać z Dama_

tychczas wydałem na I prze..
wóz paru f'I»b1l - 500 :tł,

wu:plkie

sl.-:·

lI" mię eł,," o bo·

c:erp);w.

JZY nawet niż prl}'81owiowe
"dobre wychowanie" I«'go wy

dwa

mi

d:a:e.::r,m wlol\"h
"ki"Clnl{'

!lil

"bud7il~,,,

dZII"<lillc)

Zdilło

l!

5tał jakiś śtM

~y luiątłrovve,

W~Pt7erly

nie mlalam apetytu.

Jndłam

Imć Pan
I'IIJW!MZIt. Znov.u

mlem, "a

d1.1<:,~d

W",iej

. p'·f)cl)wni

Pr7..('l ;':::J~

{l;,:r-nłQ się rI"ł wn~'zM:u.

wy·

lóżku

7.y C(Jl"az insz~ ~ul(fl;e ur<!lam
na ~iebie. Nil nicbi(,sl~! kolor
nie ban.lm mi sluży, trzeba

sri,łdzIC!-

wyroby cera·
mlczl'u!,
Przed wojną wielu ItlOn
~na!o praktyki
hurirywnlków
i nie mOlto- znaletC .pnec;»
k-O n:m: tadnt>#o śrOdka tiłra::!
eU'grl•. ~ nawet, gdy jaltle!li
%amj~rzeni~r(

w

u~pllłr("zniony

roz.pn,w8dl"~t·

l'lh

letąc

pilam kawy trzy tiliian
ki
i
ln0WU
szczę-śliwie
usnęłam.
O god/lnie dziesiątej czyta.1nm "Mo"
ni tor". NB niechby on pall"ZYI
sobie podobnFh, a Damom
dał pokój. Nawiedzll m:ę potym przy gotowalni Imć p,
!I1odnlC'ki j bawił u mnie at
do godzioy jede·nasteJ. Szkoda, że tona ty. Kończyłam potrm ubieranie moje, NB postrzegłam,
te kolor niehieskl
lepiej mi przystoi, nit inne.
WpóJ do dwunastej p:·zyjechal podlug umo\\·y wC70ra.iszeJ Imć Pan Gachowski, z
kt6rym Jeździłam do Ujazdowa na spacyer. Powr6ciwHV
jadłam ob:ad
u siebie. NB
Imć
Pan
Fadon, Fra'flQU7.,
przechodził koło moich okien,
był gust.ownie u!tyzowany.
O godzinie pi~tej pojechałam z wizytą
do Imć Pani
StaruszkiewiclOwer. Nie mo~
glam znje~ć jej \n-kwintów:
ale ze była tam piękna kompania, bawiłam się az do
ósmej.
PowrÓCIłam do domu. WIC·
czerza. Grałam w katty do
północy. Udawszy
się poty m
do spoczynkU, nie mogłam
la~nąć. Wykwinty StilruslkiewicZQw .... \" wprawiły mo;('
\V
z!\" hunlor, sfukabm L~7("kę

\\·).T'Jby

Pi"l(.'Z

hfJnrJel

C/I

u~poł'lcmirynyrn,

hahdl('ffl

P

garncor~k.ch? Czy Oti!:leccy garncarze
zarlcm'olą
gust kon~umenta?
J:dt budZiĆ to zapotrzebowa-

tWil!"Z;)nl'!l1;

1;""(.

11.1'1 m~ł!~iecy może knrtkUfOw;;ł
%

ONIEDZIALEK: O go-.
dz!nle ósmej ocknę lam

się:

Od dziesiątej do Jedenastej
pnesm:lzalam mus?kę z miej.
ea na mil"j~ce: na kor,ltc delel"n1ino\\·.!lam hię p:·/~·lt'l'ić ją
niHI lnn·m okirlTI I'r1..'·pomnial:nn .".Jł'il' .,PI1 dli~]('J':-:.\". w
kt(irym zdalo Oli ~il:, j,l\{()h~'
Imć Pan Fadnn k!t;'CZ;11 1"1 ~('de
rnn1ł. Od
jedc'na~tPj dO
pier-

Muzeum $więtokrzrskleg')

W dziesięciolecie IdelC'ckiei ceramiki ludou'ej
Chałupek

oddano mi I1s! od meg) mętl.
Od wpół do jed:>naste) d') wpóJ
do pIerwszej oblera!arr. wSląt
ki i blondyny do garnirowa_
nia· prawda, że dr(}1.~le u
Madame Damon, ale L:i\O,'l w
gotownln1. Od wpól do •. Ierw.
S7('j do t!"lech kwadrar,~,'1w na
trzecll'l ubierAłnm się I poJechałam na obiarl. G"śne na
mnie w~zysc'y cwkall l gospo_
darz był markotny, t('m pńino
przY.)echa!a: ale powled/'A! OnC'gdllj Imć Pa1 Faoor.. ze to
(t\·st\'ngwllje zacne Damy. Na
paszteciki nowej tn\':~nr;; .
O piątej sladbm grać w try
J!etę: przegrałam
par1n trzy·

W "Monitorze" % dnia 6
maja 1767 prtecz?ta1! motna:
"Podany do publicznej wie
domości na początku roku te·
raźniejszego DiarIusz
zabaw
pewnego Kawalera pobudził
jedną z Dam do podobnej w
zapIsywaniu spraw codziennych pilnoścI.
Kilka tylkG
dni przelożę, z których j rrsz~
ty tycJa domyśleć slę rnoi.na''i

i

m

(> f

wo:ti

H', mój
l 'I z u-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Z nIlrady aktywu :ZMP

IN ŚwlEjtokrzyskleJ Fabl'Jce Nal'ZlłdzlRolnlcZych

Radomiu

IN

Drąż

Dlaczego dotychczas po staremu?
\

Radomiu,
xli7 kraju,

I

tak Jak I "' kddym ml<'licle

pracują

sctkl

mlodzleźy

"'

wra1.lIwych

o

duh. nJera:r. burzllw)'ch charalll<,rach,
JII('<'} na U"'7.elkle sprawy n;l~7.cgo żyrla.

gorąco

naSl.ym

unureagu·

PIętnaście tysięcy
mlodych chlopców I d1,!ewe1,1\1 lilan~lo do zobowlązan przedzja:r.dowyeh. Niemala lo UC7.ba.. Ponad tysiąc plęć5et ndodych metalowców, Ifarbarzy, odlewników, pracownikÓW budawnlchu I Innych t.awodów dyt;llU·
towalo w pn;('dzja:r.dow('j dys lIusjl nad projektem Ilalutu
ZMP, nad ulf'p!l7.enlem stylu pracy orlfanl:z;a{'JI z.cłempr)l.\o·.
sklcj, MIodzId: rnówlla l"tc7.crze, lak, jak szczerze kocha
swoją ojczyznę, jej wnioski byl)' nieraz
wyrazem 2"1~hoklch
przctyt\ I rozmyślań. W)'r3ZI"m jej Iwórczc.1 alItywnoścI.
Od leRo cza~u mlnąl jut mlcsląc. Zakońu)·) Obrady II
Zjazd ZMP, który w)·tyn)'1 program działania dla calej
orga.nlza.cjl I J:3.lecll wprowadzenie go w tyele, Tymczascm
\~. radom11klej organizacji Z'\IP_

rr)'~l. Bojara z Zarzqdu WoJe-

_ pr~lIkl~d tlumlenia krll/y,
dCJe n:lm przede wszysfkim
Mlej,ki j Wojeu:ó,hlc!
: ;\fP.
:-"a dzIewczynę w jaS'l10p3ple-

l'<klego ZMP.
__ CM lo towarZlISZKa, zaczli
naol' krl)tllkować Zarząd Woje.
t

~j

/ar~4d

wódzkt' _

przywltal mnie !yml

prZll~zck!am

d,

,

go

,"o

~~~;;:a B~ę~,IY~~ ~~~~~a;~~%h~~~

"

pr.t~odntal\ce17o

nlka

..

!ze
'm

',.
',.
~js

'"

cm

lia
bo

".
,

lO'

'o-

,·by
~"

,,'

'"ue

'N,0-

,1<

."l

uczcić

Pracą

ubo~a

8 m81"ca

.
l S omem agI·tatora
ł

\l.i~~S~ !c~le dZ~h~·'~:
~a,rs~!~~·:
i z,:~.r"n\,i,u.ÓJ""kw",''',POc:omw:e.,
~
•
u.
w.. '"' :.~y':'t,O~
.. "
wsr6d nich jest tow. WIktor; ..
W6jc:k:ewlcz. Jest ona bryg;")dzistką. Wszystkie kl}blety z
jej zespołu pracuJ a w wytwńrn; musztardy przy mycIu, a nd~
stępnle
pakowaniU napelnJOo
nych mu!ztardą 5Zklanek /10
6krzynek· zwanych tran.5porte~
ram;, które wędrują pózl1lej do
sAlepów naszego handlu USpcllc..... 7Cl ...)~egn.
P~acownjcy K!elt't'klch Zakład')w Prmmysłu TluIl7.eZQWt,F'.l. li zwlaszcza wytwórni musz:ardy dumni są t tow, Wik1().
r:l Wójciklewicz I lej ~społu.
Bo !t>t I Iq powody ku temu.
Zespół ten wykonUje Z2wne
$\\'Oi", ""rmy, )::Wmdułe w r(l!l.~
Lzowanlu
p"djętych
wbn·
w:1\1ań Tow Wólcik!ewic1"..owB
_ w swojej grupie partyjnej I
jako aktywl5tka Frontu NaM-"
d'.lwo!'go tłumaczy 1Ii8!e tak WIt.!
le ludZie pracy zY5kell w naHrm kraju, A takte I to, te
n:e motemy się tym zadowolie.
:"lus!my nadal uma('f1tat nao;V\
lu.dową ojczyznę, mtJ$lmy wl!'lczrć " pokój I utrwł;lac go.
A czynić to motem)'" tyIku
przez vltydajnl\ pracę,
Zblita 1\4 8 marea. Mlędzy~
narodm('y Otleń twb!@!f. Dtil"ń
ten, kobie1:Y potakle czeZłf rok
rocln·le.
Tow,
W6Je1kie'Wlu
wle, te nsj1$pl1zf4 fJ)rtł\lł ueur&nia świąta Kobiet Jftt konkret
na praca. RozmawIa wlęe z k..,
bietaml w swoim f.espt;le.
dzaJą się ł jut n. najbllbr:ym

Zlttl-!

pił

w

lm;en,-iu.swego zespotu

podejmując zobowlązan:e:

,

k~grO t~~o::~

I

I

By godnie

umacnlan l " j

'ia

t prezydium tetu'
pomoc:
zakończlIl fow. SieczkowskI. organizaCYjnych

spowodowaly
odizolowanie klerownJctwa Za.
o takjc-h I wIelu Innych spraw rządu Mirj<klego ZMP od szero
..... ach mów!!a młodzlei z1"!bra,na kich I pelnych zapału mlls m.lo!HI naradr.ie aktywu. Krytycz- dzieży. Niektórzy mlodzi ludzie
nych, odwat..nych głosów było po kilka lat starali .slę o prlyję.
jednakie mało, choć dla żadne cle do ZMP. Przez dwa lata stagO aktywisty n~e je.~t Ujem.nicl\, rai się o nie miody, cieszący się
H' sytuacja w organizacji radom szacunkiem kolegów pracownik
,klej, a w slczet::ólnośc! w kle- PKP _ Madej, Zarząd z uporem
rQ',vnlctwle miejskim - jest zła. odrzucal Jcgo lXIdanie, ponlcważ
Gdz!e leżą przYCZ}71Y tego, że [oJelec Madcja. Jest wlaśdclelem
mllX1zlet mało mówl o tych nlew1elklego sklepiku prywat.sprawach? Odnaleźt Je moź.na nego,
przeee wszystkim w stylu praNie należy się wIęc dzIwiĆ, te
c~.' jaki narz~ci! calej organlz~- pIerWsza nara.da, chociaż zorgaC.J! Zarząd Mlej~kl ZMP. Powie I n!zowana Juz po 11 Zlet.dlie
d7.lal o tym trochę referat tow. ZMP nie przynios!a radykalneGórskiego, trochę światla rzuci. go przelfJmu. źe nlektórvm mlola na te sprawy I sama, choć dym tc,.wa;zy~zom zabra,1do oddyskusja
v.;agl do.
wypowiedze-

,'le

,

Mlodw~i . ~lech~tnie P, ",?Cho-

11 ymacji Bvla lo metoda k/ó- dZlla do Zi;,~ządu !\Lcjs.tlegc.
ra1t ruko17J.O mlala ugruniowat ZMP,
K.fZ Yk.ll','.I)1 sposób br,cia
mocno .nad~rwanv
Ilut"rylef przev.·odn,czą~cgO tow. KarbrJw-

81owami. Nie mogłam
pOlL.ie,
kapelw,lku zwrocl!y się dzleć że nie, gdy t tak blllO
\' wind c'11'."11I oczy wszystkich Istotnie, ale tow, Bojara mówi!
I~t>:·~nvch na naradzie aktywu
lo laklm
lonem. że omal nie
Jl'J oj·ważne wystąpienIe bylo
mu, fi ntgdll TIie
i);('~\'·'l\·m
krytyczn}'1TI głosem
'Ll tej chwili. MIQdz)eż sluchala
~~~ę II k~~~I/~~~~j~t?:~b\l o:;~~! to J:t~.\i :~~:~~!:.~~~~~~:~ar~~~
;~j z u.wagą.
TlGm w naleŻlllllm zorgal1izo.wQ- cania swej wol!, tlumienla im.
_ Pflslu.tp, się prtykladarnl- niu pracy grup zetempowskich. cjatywy mlodzld:y. nie liczenia
tl li
d l . t
Z I k z
.
j J I
! J
l
j
.
~l1d~;skiC~ e'~ak~dówa d~r~ar~ :~~a P~~~~~i1jelrll1~:;r~~7;d/~'Ji~ ~~t~kj~ g osem, s.y t um enla
pl.:ich, pierwszy odwaźny d\l5· ,i~. Obiecal przyjść nazajutrz,
"Nie ma.de lI'1:arunku dla Za~!Jtan~. Mlwt~~prze~~~t7qCY ale nikt go juź nie widział, a r7.ądu" _ m6wll tow. Ka.rbow·
ar~q;6 k~IS rgOt
O;l)~ kiedy spotkat mnie na uncy od nik, gdy tow. Gronek ośmieIlla
nllszd
~~
po ee~m.f .zwo a wracał g10tce lub przechcd.dl na. ~ię pewnego razu kryt~'C7.Tlle ode
nqrl1 ę ~I t~~u ;:;1 d Zle~y na· druU4 stronę.
"wać o pra~y Zarządu. Szul<al
~::1JC h za a w,
fJ zie przy·
Słowom tow Zi!ll,'cJdcj towa, 'eż mo~liwo~cj "rot.l:czenia Sifr'
da, a/.e choć czekalUrny dlugo n:yszyl śmiech i okla~ki
1. nią za tę krytrkę. Moiliwośt
_ nikt sfę TIle zjawH.
Mówił Siec7.k'1wski prze- niebawem tnalaz!a .ię.· Tow.
Spotka/11m później towafZV· ",nr!nicmcv ZarzaDu Zaklfujo'.'.'e Gronek .spói.nila się pe"\\!ne-go rasza GMsklego w Komitecie go Z\1P v: nz(). O~t~o krytr.ko- 7.U kilka minut na posiC'ri?:fmie
MiejJkim l prl1J okazji przy" \~ 11 Zarząd Miejski Z:\1P
Z~rzadt.l, zresztą z u"::lrawIMll·
pomniałom mu O tym, sklero~
Z glnsem czlonkow Za:rzqdu 1\~lOmCh powodow To\\ Karua.rom tet kitka krytvczllvch nie llczyl olę przewodntczqcy bnwmK \\}'~unąl wnlos~k udZle_
uwag pod adregem naszego Inw KarbOWnik, Zarzqd uchu'a lenia tow Gro!'!ek nagany! naZt,r. W kl!ka dnI potem przy' la! taklI' Wnioski jakle wysu- rZUCił refe~owan!e tej sprll\\V
J"cha! do naszych zakładów wal
przewo<Jn!czqcll,
prze. !"Ile orlentu)ą::emu się w Olej
<,·~·m

'm

w,odnlczqcv KorbovmIk
Btorall toW. Sl&zkowsklemu. Wn''''"'
"'....
$Ię wprowadzać mel(.JdV zastra na szc~śeie me p!""zeszedi,

aw:;:,',
D~n.',.w"'P;,"lecć
?,:a.','do'mo
..,
v
",",'

uwm,;'

m7.e~eJ;o
~e~::~:!O ~w:~:sze

do walki owysokie urodzaje

8 po!ar.h leły jeszcze nie kontroli teehlllczneJ zewnęIn leg, ale ro n y JU t e- 'rzne
l przez Cen t raję
' Z!),)patr~
raz przygotov.'"Uj~ i kom- nla Rolmctwa. Nleza!('oznl od
pletuJą n<inęd7.ia, remontują Fabryk! Inspektorzy wykJuezamaszyny rolnicze, by n,e zaw,l). l" możll'NoŚĆ wyptl!zczerna pf,l
dly w okre!!e wio;;enny~h prac dukcJl '",·ybrakowanej.
\Yllo\.vych, zawleraJą unlOwy z
PO:'-l-arr;i I GO~,l-aml, by korzystając z nowoC2esnei!:ł} parku maszynowego w lermlllle ta
O!!ągnlęcla swe zaloga wy~.
kończyć siew wiosenny.
pracowała w trudnych waruh·
Szczególne ożywienie w tym kach, bowiem $więtr:.krzyska
gfJr.<jcym akresie przed ..... lośnla Fabryka Narzędzi R"ln:t"zych
panuje w fabrykach maszyn II nalezy do" tych zak!adów, w kt6
r;ar24dzi rolmczych. T(l.e~a bo i rych produkCja w powaZn~·J role
wiem zaslllĆ POM·y I GOM~y 1 rze je;! uzalein!ona od poddosetkami i tYSiąC,amJ nO,Wy,.h ma stawców. Brak ciąg/OŚCI w dns'.a
szyn, dOHarczyć
potne,::mych wach e:ementów do podze5po·
części zaJ1"llenycn do slewnik6w, łów z zakladów kooperuJących
pługów i bron.
powoduje często zakloceliiIi w
W najbHuzych dnIach Faw CIągłości produkCjI. Normy prze
bryka Narz.ędz.l Rolnlt'?}'ch w wIdują posiadanie przez l.>łklad
Kunov.'le przed terminem prze.. zapasu surowca! części montakaźe PZGS-om ostatnią zapJa~ towych na gO dni, a jalt do tei
nowaną na l kwarta! br. par~ pory w wielu wypadk'lch wytlę części wymiennych oraz za~ starczają one zaledwie nłl kilkończy wysyłkę (zmagazynowa.. kanaście dn!. TrudMScJ przy
nych
w st~'c2J"lIu z winy realizacjI planu w dWie deka·
PZGS·u, który wstrzymał od- dy lutego spowodowane były

N

l',"

I·

I

l

serdec:z.noścl.

Nie można było też posadzić
na naradzie tow. Karbownika o
brak oratorskich zdolności. Z
pełną. rut:rną podsumował tow.
K.ar"bownlk dyskusję. Nie omiesz
kal jednakże ..podsumować" rów
nlet ł tow. Sieczkowskiego, gdy t
Jak twIerdził, mo±na by wiele
powiedzieć o jego dzlałalności.
Trudno, bardzo trudno Jest
J:doby~ się rowartyM-Om na !Zcr.c
re pnyznanłe Ilę do blędÓ'l\'. na
skoóczenle z hmem u·ytJr.r.Md ł
ustawlanIa. Tyłko dokładne po-wanłe głębokiej tteścl lU 'le-dum KC. treśd II Zjut!u. moit'
pcm'VOlM na pn:ełatrWtłe lkost-nłałydJ. miJ'nłafłłdcl1 nawyków
W" 1W&kł1ee. Im nybdeJ towa-fI.J'lfN to ~bił. tym lepteJ
d1& nłeb ta1lłfełJ.
l/łzkGda, te na naradrle tej nit'!
t pMnlejllte lata nie mtetę-- ~!c.tYt tMen·' u4;retarzy
dt1ły jef trosk. gdy u beka tnę K.M, PozwoliłobY to Komiteti>ta, KPP..owca walczyła Q leP-- wi MiI!'}skimnu na głęb$ze potfU4
'Ją prty4%loU,
nie źródeł słabej pracy ZMP,

- Skrócimr o jeden dz.iJ'ń
wykonanie planu proo..!kcjl mus.
slęczneJ w lutym j marcu.
Słowa jej zostają pr;tJ ,ęte
uznaniem. Pracownicy KZPTI
wiedzą~ co one oznacU:t)ą.
lH
zaoszc;:ę{!Tonych rob'Jelogoozln.
które można z\Jty!kow1lc na Ó..,
daUwwą praN;o Bo .tow. WJktoda Wójcik:l?wJCl n.e slctedz,
wr~ilku. aby Le~pól je} pra.:owal dobrze! d·)kladnH:!.
Ot, taki wypadek
Zdawać
by się moglo. te to głupstwo
A 'ednak...
Brlo to jut dawtl}. Z!lr3t na
pł'ICz.ątku. gdy _ pr7.oo IJ-cio..
ma micsląt,amJ _ tow. W6jcl~
klewJc7('{\1;'a pn~'51!'lp!łtil do pracr w "Wj'twórn!. Pierw:Ilzym jej
s-pootrzetenl.cm \:)ylo, że hula
ukła •.&Iawa" dO$tan:.l'.l'.I; sulan
ki el(!sfo \\Tbl'aKO'wane. a nĄ·
wet po1.lucz,me. Zwród!a się
W}"katataby kon~ et!et'~
w!.ęe do k!erownlctv.-a KZPTI,
Tow, WIltwria WóJdkhew,n lte.sn.lejs%et ~y ptu:1yjneJ,
,powodowalI! prtyb}<de kl'lku WIllJay teraz o stały ł cOnłZ lrl&a jest dotychczas mata. a
komisji.
ktÓre pnYUlały jej &tym:;y \l!tm:»t tdobyt;er .kipy ~ tak nfez.będna dla 1'/11"
g!U!l'T..nośt Ilość IJ!.tlw.-zonych rQOOt:'Het:e, I e~twa swuU'" dO!Nłrlej O1"ł&nl.r.acji. Jte:t:ecóln}e
Jtklanek maczn!e afe zronIeJ- JlIcesO, .o ~ ł ~ w w obecnym okt"ełłe taUowań
,ZYła.
katdrm domu ł w alej ?jUyt ~nia. ~ ł ~
..... Tow, Wiktoria WÓjcl1d'" nie. o utnvalote: pokoju, WaJ.. cia pracy po nowemu.
wiez, to d?bra, sumienna pra~ etY ,woj, J)rłJ!'1ł t ~ agt..
townlca t członek
partU tatO1'&.
Lwlł.
aL DZmKObKA
twi~!'dUł łOWaMJYllze ·w Jtomlte
~
~
de Zakładowym ł w Radde
Miejscowej,
~ p,.;1'.t'fIdWm
- Wikela. tó dobra torta
~w!cdr!alby n!cwąll'lIwle jej
O,teJowLł Ipc!'l.lJ.
KkW)
mąt., gdybyimy go t8pytall.
mł.etd .ił Ul j4d1t.4fl. ftie ~
J(Q~d jeg:cu Ub••, 8h-tf'o
ko. dwa .tohki. kUk4 krz".'
- ro cal. wUp<Jłaienie lokaltt"

w produkcjI W1ł'
lu asortymentóW,
Przed kIlkoma tYgoor,lalY'd
FSC przekazała do Ku.nowa
niezwykle potrzebne 3 g'N"lndarki, ale ,ak: dotąd 13:jmu!l\ one
;edyn~e mle15ce, gdyi ql.'lK rolek unlemot!iwla Ich wj-korzystanIe.
Szczeg6lnle teraz., Pl'Zed tri&-wami wiO!ennyml, kIedy prze-my&! narzędzi rolniczych musi
niezwłoezrlie dostarczyć rolnictwu potrtebnych ez.ęicl tilmjen..
nych i narzędzi rolniczych, rsc
pOWinna udzielit Więk.$JP.~ pomocy $więtoltrzysltiej F~bryee
I w apos6b bardtiej K<mkretr\.y
llPrawO...... ać naa nią szdOHWO.
• •

•

Ciasnota pomieszcZeń ufr'ud~
nla nale-tytą CYrkulację części
móntatowych w posZcZl~AÓ1nych
wydzialach, utrudnia kontrolowanie wykonywanych poclzespo
lów, ale...
W gabinecJe dyrektora Swtę-

~~~h ~r~~s;':'~~~::~~W~.;,:ot: ~~_~i~ zęg~~w~~ b~n b;~ln,,:. ~~~:~~ wF~~9::!ne ~:::
wych, których dostawę opóźni! ~i~rku plan rozbudov.'Y Fabry-

z klerov: dQstawy narzędzi rolniczych I
Zarządu Miejskiego jait częŚCi wymiennych w lutym o·
również Wojewódzkiego, dO"wie- siągnęly
liczbę 240 wagonów. Nol
miesiąc marzec zaplanowano la
~:e~ra ~~,~:~tez1r~~~~~ ~:~z.r~~~ dowanie narzędzi na wagony
Ilum KC jak też i II Zjazdu.
~:Z~~~~~~~ah:/~, !!!:I;;;'~!~~i
W dyskusji zabieraj glos czlo- utrzymaĆ clągłość odstaw.
n~ Prezrdlum Zarządu \\'o)eWiosną br. obok narzędZI "a·
woduuego Z),1P to·N. Kozub. trakcyjnych" takich, jak ObSYI">Używał cm v,'leikich ~!ów o ,,5,a- mkl zawieszane 6-n:ęaowt>, bro
bilizacji·' i "cemen!oll'an:u'· j).:"a nr % mechanicznym oczyszcza.
ey Z;\lP i Wlę-k.sZą rzęst wYs.tą- czem, przt>kazany z05taxHP na
plen!a pOŚwu~·C!l delika'.nemu wv ~mek p,)~z'J.kiwany ~rzez rolni
tłumaczeniu postępku skry tyko.. k6w lekki, wysokiej jakośc:
wane~o na naradZie tO\"...Boja- plug _ Piorun I.
ry. N!e zapommal równwz stereotypowo dodać, te "uwagi Ul•••
warzvs:y mev.ąlpll:"'le dopon1oOJbrzvmlego przełomu ~ Jagą kle,QWmctwu Z"rządu ;"IleJ- kOŚCI produko\\anych aSQrtyrnen
sk!ego ZMP ~ Jego praCY' \',' tÓ\V dokonano w SWjęlokrz:Yll~
ten sposób nle"az lUZ mov.:lOno ItneJ Faboce NarzędZI Roln!.
mloduezy ! adomsk ej na 1oz- czych w KunowJe w ubiegłym
nych naradach, lecz nad?l me 'OKU S!opnlo\~e rev.I!Jov.ame
) cumo Się z Jej glesem N,e ta- p~oce;u produkcvjnego pn~
KIego teL \\\;'ąplenJa Ocz8<I\~al dozcr
techn czny I podda~
akt} w od członka prezydIum me
przez
DZlal
Glównes .... eJ klerown.cze) InstanCJI Za- go
Konstrukt.ora
IIzczegolr.lbrakło w n.m tego, co Jest naJ- \O.ej kontroli KQnstrukt')1 w"xvst
wa.zniejsze. sz:::zeroś~.I, prostO'tj kich asortrment6w dato bar-

n
rtictwa

dawać pnestój

jeden z za..";!adów k'1qperujących.
w,p"lan-!:~,.~c;e<'" 't~:Vd';,A'Cca',-l'"
Czy na przysz!ość, aby z:apo-'v .. ~ ...... ,
, .. ".J
biec takim wypadkom, nie na- ~~wIndr:,y~ab~~ ;:v~ia:r-ą;:'
::~~~I z"az:.fa~;mj &~I~~:~! kO'iVSkl. R.o%budowę, a wta.śd·
jącymi poprzez wysyłanH: tam wie budowę nowej SrNR w
co pe\'\"Ien czas swego prted.sta. Kunowie reaUzowaĆ bę<!1 1 emy
wkieJa, który dopilnowaiby ter w trteCh etapach. Pierw,,%}'.()o
minó'Ą/ wy!-yłkl? DOŚWiadczenia bejmle budo",",'ę \\,ielkJel nQ"W'joo
innych zakładów wska7.lJ}ą, że czesnej hali fabrycznej, r.owej
ta forma kontrolowania wspól· bocznicy kolejowej, suwn!cy do
pracy mlędzy;r.aidadowej daje mechanicznego rouadunku wadobre "\\'}·niki.
gonów, podstacji eleklrycz.nej,
kotłowni do-:centralneg::r. '(,grzewaru8 całej· Fabryki, urządzeń
sanitarnych dIs za!9IJi ł l'!jJwego
Poważną trudnoścI"
za.Jogl bUd)fnku adminlstracyjneii(o. Pal
Jed brak naJeiycie wypo~aźO.. sze dwa etapy obejmą butlo-ne; nalzędziovml, co zmuflUl wę haJ fabrycznych I nov.-oeze..
Fabrykę do korzystania z na .. snej mechanizacji zakładu. Plan
rzędzjowni FSC w Starachowi- przewiduje mkonczenle b!JdO\vy
caf'h, która nad SWię!ok!zyską nowej ŚfNR pod koniec przy~
Fabryką
Narzędzi Ralr,iczych sz.!ego planu 5-letnlego.
spra\\.""uje szefostwo. Ale w lita"
Speeyfika budowy p<,J~gać
rachowickiej narzędziowni 1'>0-- będzie na tym, te w cza~ie jej
moc dla Kunowa . nie. )e~.f uJę- trwania: nIe tylko nie z(.6tanle
ta w plAny produr:CYlne l z. te- przerwana produkcja, ale v....raz
Il:? powodu nie zawsze zr,ai~uj~ z jej ~tępem v.rprow:ulta.."'"le

ISIę

będą

r.anę-

dzo dobre wynlkl. Wykonanie
cus n.awet na bard!.? pIlne
nowe asortymenty
wzorcowych sztuk I wpt'Owadze praee dla Kunawa, jak np. na dzi rolniczych.
nie szeregu poprawek I zmIan r:generacJę rolek do gwlntO\.\-3
w narzędziach, w du:tej m!erze ma, brak których mote spowo·
S'rANISLAW BERUS"
przyczyniło się do tego, te w ~:...:=:...:=:.::...::=:..::::....:....:...
ostatnich dwóch
kwartałach
Fabr:rka nie otrzymal:l reklaM
macji dotYCZĄcych jak(.lf.cj produkowanyh maszyn.
O ....·y!;Oką jakość produkcji
w Swie!okrzyskiej Fabryn: Narzędzl Rolnlczvch ws!C":v nle-I
:maj cala z-alm;"a. Jej wnioski ra
CiOna:liz,..1lto:-skle niE' tVłk<,' U" I'
sprawnt!y produkcJę-, ale w po..

__:::.===.::..-==::.

waźneJ mlt:'l"le prt}'Clynll} ,Ię

do podnleficnla Jakości. Zasf()-o
,owIany przez Wlady.ł.ll'!{!ł Jtdr
nakA, n(W,'}' $p.:nób n!t()wanLt
kół i sktzydelek do ClPry",.klwa.
cn aaw!e,za.nego podni6:d ja:kOi~
narzędzi. Wprowadzo-ne pr'tel:
Stefana Cwikłę ;r.. nktowe
wanie p!eritieni trójluitu do
brony :aC-D nie tylko. dnóciło
a.as tej montażu, ale podnfosto jakcść. W \\.l1ke o JIf~
produkcji ~uJa ~mk

,pa-

Tabałzew&ki. Władyłława apa..
ta - pra~nlea malatru, )fa..
rian Puda - oZ kutni. Walł'tia
Kubik, JIUlina Polak t łlQiic

oraa Antoni Salcu:"w1"kl pracó'«"
nUt DK'T 1 mm.
Nowym elementem 'VI wł1ce
c wysoką JskoM ~jł jut
w b~ ~ roku. wp~łłdze..
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drabinki, jakby umlerzał wyskocty~. KO%ak
wpól 'wydzierającego .Jt komendanta.
- PułC, puŚĆ -: JęC%il Derkacz, - Gdzie Oalec·
Id? Pewnie uciekł;?
- Panie komendancie, melduję ptl6hunmle, te 1.a~
.trzeli1em go w .tawie, Sam widziałem. jak upadł.
- Kłamiesz.. Trzeba bylI) pn:ełz:uk.~ .taw,
- 'Zabl1orm. tebym tak .&k.l5ł,,"
- Nie miałbym .um!enla 'P01l::ojnqo _ wzdy..
dud Derkac! j jut nie Fóbował wyrwal! liię % f41ł:
swego U5tępcy, Km..ak położył go z powrotem na
grocbowmy. Komendant pr%e'Wt'aeaJ .1, z boku na
bQk, postęJrojąe boleśnie.
'
- Jak ci brzucho ucISka, to poptJ.tł!' wiatru...
mrucul Ko:r:ak z nJechęclą.
W przodzie furmani klaskali jęz)1l:ami (I padnIe-blerue. przynaglając konIe do po~ieehu.

objął

Małte6dwo

XXIV

Kotetwów CQf'&Z- b~ kulalI).
Pierwuy $d{retal'Z, poch.łonlęty ambicJę, ut0ll41 w
pr.cy t nie mógł wlele czasu pojwięelć tonie. W
cJągu paru lat obród w spokÓj łtat«"%nqo męt""
-KHdy---przychod%ił ,wieczorem do domu, JÓ1la cze.
kąta zaWKe z kol.ttcją. achlt.ldna, pachnąca i ulegla,
W mlnuUfm!u było- czysto l)Ospt"%ątaN J j&1oo4
nclsrnle. Raził. go jł!dynJe pewna gl'Ymaśl'll"lŚł v, ..
ny,
fochy I utyskiwania, Alt> b-rał to jako .wo~
Wił kokietuję koblecą I traktował tone & pogodnłł
wyrO%Uł'n!aktłellł, Mał.teMtwo .t.ło .Ię dla K.OTe,..
wy .WEłO rodzaju dogodnym .tanertJ; tpołeezno..po..
tJtremym, UW.dał ,. za: jencze j«den atry\mt .pr....
w!':):wanej wladzy.
JÓZ!a CUMnn nalepl.:
- Znajdź mi j.ak.e,A: pracę. Jut pJe mogę tak
wlecznie .{edzl~ w domu...
.".. Nie:t- nie trzeba - ucinaJ mąt, A F ełtwtli dr;--.
t!awlll wynaleziony na prędce argument; _ Popatrz, jaki ogród %MOmtlfły. Nalrialoby ł. róte
przesadz~ć, WJd_ tam w łk>fIcu. byloby im Ie..,.j.,,,

j.,

_. Ogród mo~ę obrobić ł po połUdniu, DIacze""
nte chcesz pUllclĆ mnll!' do pracy? - OIutawala.
l")'Z)dśnlęty do muru, odsuwał ze znleeJerpl.lwlIJ'"
niem talerz.
-. Czy ty nie rozumiesz, te tona: sekr$ł.arza Partll
',Je mot.e Iść do urt.ędu na gryzipiórka? To podel'<
waloby mój autorytet, Nie tn.:eba. mlUz co Jeat,
Jestcti - dzięki Bogu - ubrana. więc nie arymIl!.
l wpokojollY zabierał .Ię do gllze.t. JÓZia z nllldl&~
lianą miną lI]x'1Ątala etól, dzwoniĄc Q5lentacyjn,e
nakryciem.
Po Jl'!klmś rusie ł.0ł'l4 przestała mówił! (I praey.
ale pfljawiły &Ię nowe powody jej njezadowo!enlB.
- Zupelole nie muH. czasu dla mnie _ utYllkj~
wara. - WracalZ do domu pótną nocą. wychodzJn
o śwlele, pięciu łiMw te /łobą nie zamieniamy.
WlelIZ przecie,
że jelitem Ulwalony pt'acll.
Caly powJlIt l'1Ia mojej głowie. CzallY el4 ultPO!tolą.
będ:uemy wtedy mieli więcej uwagI dla eleble.
- Inni męź6wle też pracują l maJII jedtlak
eZIl!! dIn żon. Ja kiedyś zwariUję z tej /lftrtlQtnotcL
- Ucz się, dziecko, czytaj więcej, jelilt tyje e!ekaWY,ch 'ksJ4źek .;;.... mówił 7Jf1001.ony KoreJwa, 1,erkliJąc kąfem oka na szeroki lapczan, gdzie zwykle
drumał po obIedzie, ,
J6tla przeltała llanekac!. Nie wod'l'.lla Jut za: nim
pełnymI wyrzutu oczami, nie nalhkaklwllla z uczyn.
nO~14. Korejwa u:uwafył u tony pewną .. mo.
dz:lelnoU. To go u~poko!ło. Wyblła .obll! l Iłowy
głupstwa - myślal z ulgq; - dOjrtewa, będzie z niej
jeucu dobra· towart.Ylłzka, JednlLkte CUlłem Irytowała IJt) ta emancypaCja Józl, Chciałby, teby gn
za:pytałll, dlacU!go lak plItno wraca, lecz ooa mnczY. po cichu. sprawnie pcda!ę kolację, Nie rUINUca sIę 1. bablfklml czulok'laml. Ktlrejw8 łapa1 .Ię
wtedy n4 pewnym talu. te nie jeat tak jak pru"atem. ale zarat a!ę poclli'!flzal: - "To I dobrze, mam
wretzcle 5wQbodniejizą gJowę",
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ZawiadomillIniIlI

ZARZĄD USŁUGOWEJ WJELOBIlANZOWEJ S1'OLDZIIIJII
PRACY w KIELCACH %Ił,wiadamia. ie z dniem l ~
1955 r, t.o!!tał uruchomiony PUNKT USŁUGOWy PlECZĄT.. '
KARSKI w Kie-lcach prz.y 'ul. J...et.zcz)'ńlikleJ 7, który wykonU"
Je wszelkIego rOO7.l1Ju STEMPLE' KAUCZUKOm azYbkO,
solidnie t la(·howo. 2'..amówieni4 przyjmuJe się w biul'Ul
SpóJdzieln!, KklJce uL l-go Maj. 32/34,
Uruchomjony ZO$tal 'równJeż z. dnl-em. '1 ~ leł ,.
w Klelcaeh pur ul. Zag6rllkleJ 19 PUNKT STOLARSKI:
n.q:lfawa t odnawtanJe mttbli {pollturowanJe t poleroWłftłł)
&: takie Instrumentów muz-yczn,Ych jak plantll4 ł tortepta:n1,
Należność Ul usługi Wb1era JJę wiS cen urzędowycb. 9J..K

Pracownicy

pOłlłzulllwlml

TOKARZY WYSOKOKWAL1FJKOWANYCH Z DŁUGOLET·
NIĄ PRAKTYKĄ zatrudnloo1.aral! HUTA lm" LmNmA~KU
KOW 3a. PracowniCy o Wf80klcb kwallfikaC,aeb tNIJ. zapewnione m1eu.k./ln1.a rodzino., w plerw.UlJ kolejno4eł, WYM.IP'O"
dl/mle WIli ukŁadu zbforoweco W hutnictwie. :tgłOłHDlI: prr.yt.
",uJe D~JAŁ KADR HUTY Im, LI&IIIlIA (bar• ....,_"
wym pnytltanku tramwaju .Nr 6).
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