http://sbc.wbp.kielce.pl

CENA 10 Gil,

P<oI.tarh",ze. wszystkich krajów !oczcie B4 l ,

1Oe.l~1I

ił

MUA

Ponadplanowe samocbodg
marki »Star«
Organ KW Pol.ldei
ROK Vl. Nr 85

(l 'la8)

Zlednoeząnel

Z tyńslde:go

ałoga Fabryki Samochodów Ciężarowych 1m. !"."D:tler·

PartII Robotnlczel
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KlELCE,

H' !mla_tach 6 wsIach fNlelecczllJlz'.!J!,

W całym województwie
rozpoczęły się przygotowania
do zbierania podpls6w pod apelem wiede~skim
W caJ11D naszym WOjewództwie komłtety Frontu Na-.
rodowego I O1no6e6w PokoJu przeprowadzaJl\ Prz'J'Cowwanla do zbierania podpfł6w poi] apelem wiedeńskim.
W miastach i wsiach utwo-I pisów, Jeat to atmolItera, na
nono podobwooy obejmujące kt6rą lik łada aię miłość pokoju
nie więcej niż 5(10 mieszkań~ J pokojowej pracy dla dobra
ców, wybrano lokale, w kt6- ludowej Ojczyzny l naszych
rycia odbywać aię będZie. w najblitnych, nienawiść do woj~
dniach 16 t 17 bm. sklada- ny j podźegaczy wojennych, po
nie podpisanych kartek z tek- czucie naszej ,iły i mocnych
stem apelu. Już niedługo - więzów, jakle 1.acleśn!ly slf: po·
na 4 dni przed terminem - między poszczególnymi pań·
kartki te otrzymają wszyscy stwam!
obow
pokoju oraz
mieszkańcy Kielecczyzny,
tak wszystkim! ludiml dobrej woelarsl jak l młodzież, poeząw· li na całym św1eele,
łZy od VI klasy szkołY podstaTa gorąca atmosfera '\\-yrata
rek'j Rlazawla/ość
""w,j,
,Ię ni, tylko w u,ru".oh,
__
Tym pracom organizacyjnym nIe
o/lko
w słowach. Na
towarzyszy praca
polltyczno· zebran~ach i spotkar:iach, pouświadamiająca
przeprowa· dejmo ane są ZoboWlązanla do
Ul '1
d~ana na zebra~iach I spotk-'!:- l~~~i~wPTas::\~~i~{Chi :s\Ć~:
DELHI (PAP), - W dniu 8 cJa kobiet hinduskich przybyła mach delegató:v na Ul Polski lecczyzny czcU!,
zbliżające s,~
kwietnia obrady konferencJI na salę obrad I ofiarowała człon Kongres PokOJU z mlenkańc~~ święto 1 Maja j umacniają Sl~
kraj6w azjatyckich w aprawie
mi miast I wsi oraz przez agl- Iy pokoju,
osłabienia napięcia w stosun. kom prezydium wiązanki kwla tator6w,
Oto kilka przykład6w.
kach międzynarodowych toczy. tów. Wszyscy delegaci powstali
Nade wszystko zali' przygotoW gromadzie NletuUsko WieI
ty lit; pod przewodnictwem de. z miejsc I zgotowali kobietom wanlom tow,attyszy gorąca at- kle w powiecle.opatowsklm na
iegata Indii, Sardara Musaflra. hinduskim serdeczną owację,
mos!erB, w jakiej oczekujemy 1.ebr.e.niu odbytym w. dniu 6
Przemawiali delegact .związku
_ _ _ _ _ _ _ _ _...;u~'~OC~'~y~';"~':o~d~nl:':...::':kl~':danja pod bm. mieszkańcy postanowili na
d
ki
prawić drogę gromadzką .oraz
Ra zlec ego, Chińskiej Repu·
jak najsprawn!ej przeprowadzić
bliki Ludowej, Indii, JaponIt,
ROBOTNICY N'IEMIECCY
FRANCUSCY NIE POZWOLĄ siewy. wiosenne - siewy POKCISyrii I Burmy.
ABY RZUCONO ICII DO WALKI PRZECIW SOBIE
ju. Za realizację zobowiązania
Przeszło 40-osoboU'a
delegawzięli się od razu, Do dnia dzisiejszego zasiali owies na 60

I

'"
ObrauY

dla kraliw Azlil
n

I... · trw2ja

W II! ul

rueemos"

w tymże
chłopi zobowiątall się

powiecie
uregulow bm. swoje zaległości w
dosŁawie
tywca l na przy~
sZJ06Ć nie opóżn:ać się z do.sta~
wianiem.
W gromadzie Stanisławów w
p01&'lecie kozienickim" mieszkań
wać

er

podjęlJ
sjewną na

00'"

lIię zakończyć akcję
tenni~

3 dnl przed

, -<>o<>-

Depesza W. M. M%towa
da premiera l. BrytanII
A. Edena
MOSKWA (P Ap).
Agencja
TASS donosi, te W. M. Mołotow
przesłał następu;ącą depeszę do
premiera brytyjskiego A. Edena:
DO PREMIERA
WIELKIEJ BRYTANII
SIR ANTHONY EIlENA

LONDYN

W chwilI.. gd,. pnywt@1t Pad
do wykonywania cbowl,,%k6w
premiera, pt'atrne pnellai Panu
t. tej Okazji mcJe rr.'ulacJe I
nAJlePllze ą«eula.
W. Mołotow
Moskwa, ,. kwietnia 1955 r.

VI Starachowicach podjęla jut nereg %obcJ.o

wiązań dla uczczenia ł>'!1ędzynarodowego $w:lęta Kluy Bo-.
botI'lic:z:ej _ l Maia.
'
Jako pierw,1 podJęll' robowiązania pracownicy Wydzia-

lów 5--2 l budov:y kombajnów.
.
szczególnie cennym! są robOWiązania pącIjęte- pruz )tobleCl\ załogę Wydziału 8-2 j Rdzeniarni Zaklll.d6w Dolnych.
Niestety te zobowląutnia kobiece są. r8i:;zej odOVlqnione
l nie nabrały charakteru powszechnoścI. PrzyC2.ytl1.!; tego
jest słaba praca zakładowej Rady Kobiet, która w zb~1 ni..
!dym stopniu propaguje wśród swych członkiń, akcję podej.
mowania zobowiĄUlń.

.

Wartmć %Obowiązań podjllt'ych prut Wydział Ram pny"
niesie ponadplanową P.tOdukcję ogólnej wartości około 21'
tył. :tlotycht

się

Pracownicy Wydziału Montażu Gł6wnego zobow!ĄZ811
m. in. wykonać ponad plan 5 aamochoo6w z taśmy (nie--

zupełnie wykończonYCh) I tYl,!! samochodów z wykańC"%aln.i.

(gotov.'Ych do eksploatacji). Ponadto robowiązanle obejmuje
równIe! wykonanie ponad plan 10 szt. skrzyń biegów. 15
kierownic, 20 v.·ał6w pędnych, 1.5 osi' przednich. 10 mOltok6w tylnych itp. Jednoeześnię załoga tego Wyd.tiaru wezwała, do podjęcia zobowiązań wydziały, które spełnjają w
stosunku do 54 roję poddo~tawc6w.
Mówiąc o robowiązaniach tałogi FSC lm. F. Dziertyń.. ,
skiego należy stWierdZić, że wiele uwagi poświęca si~ sprawie jakości produkcji. Treśe- poszczeg61nych zobowiąza6
ś-wiadczy o tym, ie w starachowickie}, F5C "prawa jakości
zostala wreszcie v.'Ysunięta na jedno z nołowyeb miejse
w calok!ztałcle produkcjI.
Wiele zobowiązalI m6wi o ścisłym prtestneg!lnlu dYl'"
cypllny techrl'ologicznej prodUkcji. RealizaCJa znoow'ąza6
pierwszomajowych pomoźe nIewątpliwie usuną~ wif'lt> ta..
ruedbań, niestety, pokutujących jes1-cze w tej drlerlzinie.
Obok wladomoścl o podejmowaniu zobowiązań przycbOo'
dzą jut plf!>n\.·ue meldunki o Ich realizacji. I tak na pnykład sportowe brygady produkcyjne Wrdt. 8·2 (h.muwnl.a)
wykOf)ały jut plerwuą część podjętego zobowiązania. prze..
kazująe do dalszej p;rodj.lkcli 13 wykonanych ponad plan
5!l~lków, zamiast S, kt6re u·...'idoeznione były w ~.
niu.
Zobov.i.azania pierwszomajowe napływają codziennie.
n...;Ś~ !eh stale się zwiększa. Naczelnym zadaniem kom6rek
v,,-spół.z.8woonictwa jest obecnie rejestracja tych zooowJ.ąZań
I przygot.owanie się do kontroli ich ,realizacji.:
,"
W zglaszanrch zobowiąz.aI1l.ACh ~'1ja lię jednak ~ .
,
ważny brak. Brakiem tym jest słabe skoncentrowarue uwa..
gI. na 5P1"a-,·,ie obn!tkl kosztów wtasnrCh. tak wa.tJ:!.ej- w naEZej gospodarce, Podejmując dalsze, %obowiązania
a _wety'·
_ na
to zagaor.:"n:e zwrócić szczególną uwagę.
l J. KnlnkOWlkł

•

~~;,:~u '~;,~~la ~:.:'~~,~:l~~~
Złożenie przez ambasadora Stanisława Albrechta
ha
Załogi polskich frCllncLlsko-nlemlecldej w Parytu ~~~:.~,:y ;~I:.;l r~~~
listów uwierzvtelniaiClcYch.
PARy2; (PAP). 6 bm, w cusklm l narodem niemieckim. zaslal!: pierwszy - 10 arów, a
"'
zakładów pracy Welodromie
Zimowym w Pa· Oba nasze narody pragną tyć drugi - 4tl arów owsa krzy to- p"'e'Fndentow; NRD Wilhelmowi' Piacko"'-..:I
ryżu odbył się wlee soUdarnoś· w z$odzie I nlenawid-zą woj1'łf", wo. ZMp·owcy z
groma"',/JLjl:J
"WI.

Wiec

zglaszaJą

przysl_ple.le

znajduje

wśród robotników polskich apel
tałogi Stalowni Haisnes _ Saint

Pierre we Francji w sprawie
Ztt.olania europejskiej konferen
cJI robotniczej. Przygotowania
do konferencji przebiegają w
n88zym
kraju
pod haslem
.. wsPÓlnej walki mas pracuJĄcych Europy przedw wskraetUnlu niemieckiego ImperlaUzmu
I pnygotowanlu wojny ałomowej, o dobrobyt. zbiorowe bel~
pteu:etS&two. przyjatA tlBrod6w
I pok6J".
D'l chwili obecnej udział w
konferencji, która odbędzie się
\\ dniach 22 _ 24 bm w LIpaku,
zgłOlillly załogi przeszło 30 naszych zakładów przemysłowych

jęczmienia,

tej

konre!l!ncll robotnlczel
oddźwięk

siiLll takie

A&

ia.c'ttues Ducloa gpJJi~,,/po-o.:JY zakładają pólko do§wladry""zgromlldzlt kilkantrście ",ty- 7.dtov...U w lmllmru" FiiłntfuśkM CZ"11ne 'kukurydzy,
młodzie!
sięc'y paryżan.
Partii Komunistyanej klasę szkolna na swoim p6lku będzIe
Wiec zagaił Marcel Cachln, robotniczą Niemiec I jej przy· aiać nowe rośliny. jak soję I
który zwracając się do przed- wódcę Maxa
Reimanna. krokosz oraz oczyszcza sady
stawlcleU niemieckiej klasy .o. PodkreślII on głęboką 'przecz- ze szkodnik6w,
botnlczej oświadczył m. in.: ność między układami parys·
W gromadzie PiJCZ)'Ce 'IV IW"Zar6wno u wa~, jak I u nas kiml a wolą narodu. Potępiając wiecie koneckim na spotkani'l
miliony robotników pozostają reakcyjną politykę rządu iran- mieszkańców ::t delegatem na
wierne tradycjom walki o so-- cu~kiego Ouclos stwierdził, Iż III Polsk! Kongres Pokoju, ob.
cjalizm. W całrm świecie po-- polityka ta oparta jest na t}"ch Kn.yułoflklem, przewodniczą
wstają dziś millony ludzi, aby ~amych za~adach. na jakich 0- cym Prezydium PRN, chłopi
bronić pokoju, wolności, demo· pierała się współpraca Hitlera postanowlli
siewy wiosenne
kracji, aby położyć kres wyzys· z Petalnem. Wymierzona jest wykona~ całkowide IIlewnlkami.
kowi".
ona przeclwko ruchom demo-W gromadzie Wlśllt'a w poNas.tępnle zabrał glos sekr&- kra tycznym. przeclwko dąż~ wiecie pińczowskim na %ebra:tan Komunlstyc:truej Partii nlom narodów niemieckiego i nlu mleu:kańc.-y
postanowili
Niemiec Wilii Mohn, Nawlązu· francuskiego do solidarności I wyremontować śWietlIcę gro-jąc do układ6w paryskich mów przyjaźni.
mad:tką, wywluywać się w ter
ca stwierdzII: "Układy te są po
Dudo! dał wyraz przekona~ minie %t' włZf1tktch obowią7.~
rozumieniem między producen· nlu, te I!ohdarność I wspólna k6w wobec p.aństwa, t8l1 ob.
tarnI armat Układy paryskie walka robotnik6w niemieckich Edward Lasek ponadto 20bokryjq w sobie groźbę nowej II francuskich pozwolą 1..atrlum- wiązał się zało!yć poletkO
wojny, lecz nie zdołają za~lać fować polityce pokoju I bezpi~ śwjadc:talne nowych rolIlIn prze
niezgody między narodem tran- czeństwa zbIorowego.
mYllo\\'1'ch. W gromadZie Ko.ci francusko - niemieckiej, któ-

cIG europejskie)
G1~boki

solidarności

I

I

d+1

S

alI nowymi, coraz większymi
osiągnięciami.

Na siew ten, siew pokojU
wyruszyła nasza wielka ar..
mla - armia agitatorów. Są
to członkowie partii I bezparłyjnl, męiczytnl i kobiety, lu
dzie posiwiali ł gorąca mlodzież. Sil to ludzie wyksztal·
ceni I prości ludzie pracy. ludzle wypróbowani już w pra~
cy społecznej I tacy. którzy
przybyli do niej 'wldo, por~
wani wielkim celem zachowania i utrwalenia poko.
łu.
.

D,h, t~j wielkiej I ofiarnej
armii aglł.ę;torow nadeszły 0betnie naJ$Drętsze dni. Znlec1
wie tydr.ień--dz!eli nu od 16
I 17 kwietnia kiedY ma!łOWD
woścl. wyznań. prukDnań po składae l......Izlemy podpisY pod
litycznych, kt6rych łączy jed......'"
no Wielkie uczucie, jedna ut... apelem wiedeń$klm. Ten ty·
cydowana wola _
umllowa~ dzień trzeba prU!pol~ włelkq
nla pokoJu, walki aż do jego prac.. dot~ do katdcJ najostat-ec:tneBO 'zwycięstwa. SIe- bard%lej na uboczu polatanej
jpmy nienawiść do wrog6w wiOlki czy przysl6łka, do ka!nalllyeh dzlecl, naszych mi_at, deso domu, do katdeao czlonaslych pól, 'nMullo dorobku, wieka. Dot1'%oo nie tylko z
nanych wielkich perspektyw, tekstem apelu' wlerleńllkl!!So,
'nienawiść do wrog6w czlQ" ale z calq jego .•gromną I .l.~
,wJe"- I całej ludzkości, Sle~
Jemy w odpowled1.1 na wez. bok" t re' c I ą. z całym Jego
wanle $whitowl/IJ' .aady Pokl)- :ł n a C g e n I e m, ~ calą
lu. Siejemy po to., by kaMy z wagą. Porotrnawlllć,odpo·
nas podpisując apel Wiedeń- wiedzieć na pytania., ,wyJaIlilki· swoim nazwl.klem, pod- " nić wątpliwości. zdem.skoplaywał 10 mmu:em całĄ IłWo-- wad czyJej, wrogi. łub' maIł}>
JII pracą już dokonanĄ. PQd. dus!ne plDłkl, wsk.uf w japlsywa:J 80 h. 'wtlldOll\OŚCIĄ-. kim l.nłl,m, zatrutym kotle
te
118 tym akcie nie popmr
słanie, ił będzie wyr.toru, przygotow.no je, 'by odurzały'
podpisem .woJą wolę pokoju I Mtruwały ludzkie umYłły I,
staje WZlll8pł, J»:'fFdawel j.J nrca.

Aby ta rwza wielka. ofiar.
na armia agitatorów te Wllzyst
'kle udania spełnUa, tn:eba
nią odpowiednio pokierować.
Oto najwatnleJsza
obecnie
łprawa dla naszych komite-t6w
Frontu
Narodowego,
szczególnie na wsi, gdzie kwa
.sUa dotarcia do katdego 0.IIledla nie zawsu jest łatwa.
. Dlatego leż podstawowymi
ogniwami w tych najgoręt
szych
dniach poprzedtają~
cych zebranie podpisów pod
apelem wiedeńskim 'są obwo~
dowe komitety Frontu Narodowego w miasłach I gro-.
madzkle na wsi,
Większość tych komitetów
w dołychcUlBOwej pracy _ w
czasie kampanil przed wyborami do r~d narodowych; w
okl-esle dotyebct8!1owej popu·
lafyzacJl apelu Wiedeńskiego
I
bod j
j • I j
,-co
II na wa ... n e sUt, w
stałej codziennej d:tiałalnoł
ci - wychowała sobie wl.a·
nrch agitatorów, Znają oni
lud:tl w swoim ob~od:ti. czy
wiosce - tnaJą Ich także lu~
dzle, CIeli!:" się więc agitato·
rzy mufaniem I
lIympatJ"
tych, wśród ktorych pracuj",
Tak si", ma rtect np. w O·
Iltrowcu, gdzie mlatwlanle na
coddeń "od rękI" .praw ludtkich. tych Większych l tych
drobnych, 11tslo ,h:
dQbrYm
ZWYC1laJem całego
aktywu
Frontu Narodowego. Stotuje
.Ię ~m róWnlń dobre IMtody pracy. MKFN, posladaj,,cy "obecnie 5'7 pre1esentów,
wlęlmoU Ich poPlVdzłelal

'""

Wielce czcigodny
prezydencie!

Mam Durzy t wręczyć wam,
towarzyszu prezydencie, lIsty
uwierzytelniające. któr1ml pru
wodntczący Rady Państwa Pol
sklej Rzeczypospolitej
Ludo-.
wej akredytuje mnie w cha·I~:'~~:~:~~~i~!~~
rakterze ambasadora nadz.wy·
C28jnego ł pełnomocnego Pol·
skieJ R~ypospolitej Ludo-

w powlecle

jędrzeJoWSklm.

Są

na ltałe do poazeteg61nych
obwodOWYCh komitetów - po
2 lub 3 na obwód. Prelegen·
tom lepIej pracuje alę w
dOWisku, które już poznali,
ludzie równiej: czują Illę wobce nich swobodnlejsi. dytk:u
sja jest więc żywna l obejmuje wiele problemów. Korni
tety obwodowe maj" wlaJ..
nych agltatorów, same nimi
kierują. odbywaJłł % ·nimi od·
prawy. Jcb wi.ęt lt MKFN nie
jest ..papierkowa", ale na c:::ro
dzień.,
wiet'%Or'1 w
lokalu

'ro-

MKFN

'

S%U

kaWie, równie!

SIEW 11'0«0.11)

lewy wlosenn~ tego roku
nazwaliśmy _
Ilewami
pOkoju. WydawałobY się
na pozór, te w tej prostej, plęlt
ncj nazwie nie ma nic nowego. Od d:tleslędu lat przecież
mlejemy w pokoju I dla po·
koJu
Al~ wlosn" tego roku wraz
z pierwszym ziarnem jakle
pada w ziemię na
przyszły
plon, rzucamy również ziarno
w serca I umys1y ludzkie. SIEI
jemy pOCZUCie siły naszego
wielkiego, prężnego, narodu
budowniczych, podziwianych
prte:t caly śwIat, Siejemy poczucie przyjafnl I oparcia o
caly potętny obóz 'pokoJu:t
nlezwyeleionym
Związkiem
Raddecklm nil; czele. siejemy
poczUcie solidarności miliarda
ludzi różnych ras, narooo-

..

'są

oiywlone a róW-

nlei t aktyw mlejłłtl odwiedza "1 pomąga w pracy obw~
dom.
Dobru! pracuje Gromad,:ld
Komitet' Frontu Harodowego
w Tcuwie, w powiecie- zw&leńsklm, Potrafił on po%Ysklu!
nIe tylko agitatorów, ale 1 pre
legentów spolród, przodują
cych, tlwiadomych rolników
czyUtj"cych ksiątld, ł pr....
Właściwie
organizuje pracę
OKFN ~ Zawadach w tymże- ~wiecie. Podtlelono
tam
zadania międQ' aktY'l"- w łen
,pos6b, te aa pracę,.na kaid.ej
a Wili odpowiada trzech ludd
- jęden
praanłl$dę zebra
nla a dw6eh za agitację In~

t.

dywldualną..

,

BĘP..~IN,JPAPJ<! bm. prezy··wej w NIemieckiej Republice I,,:i';'~~;;.-;:;';";;;;~~,.'~~
dent NRD WiUielm Pleck pny~ Oemokra1:I1iZD.e j.
, : - - - I'
jął na zamlw NiedetschoenPolska ~I.ita L\ldo-hausen ambasadora nadzwy· wa i Niemiecka. Republika Deczajnego I pełnomocnego Pol~ mokratyczna kroczą raum w
skiej Rzeczypospolitej Ludo-- obozie pok.oju, kt6remu przewej w NRD, Stanisława Al. wodzi wielki Związek Radziec:~
brechta, który wręcZ)'ł prezy- kI.
denfOwl listy uWierzytelnlająWobec powainego
ce. Ambasador Albrecht wynanych
krajÓW".j"nnY';hl
&losl1 przy· tym pnemówienle,
ratyfIkaCji
w którym m. fn. stwłerdi:.ił: •

jednak t takle GKFN-,..
które pr,acują Jeszcze ' lłabo,
nIe wykaZUją inicjatywy ,t samoddelności. jak np, w Jałleńcu Soleckim w powiecie
2woleóskim. gdzie do końca
marca nie ruszono' % kampa~
nią' pr.zygotowawezą
do ze..
brania' podpisów pod apelem
wiedeńskim. nie mówiąc
jut
o braku pracy na, codzie1\,
tak ściśle J tWÓrClO wiążącej
komitety FN li: radami ter..
nowymI l % ludnością.
Tym .łabym ogniwom terenowym powinny pomóc 'powiatowe komitety "U. '00. togo trzeba miel! do'6fe., bardzo
dobre t"O%eZn:anie .terenu. Trze
ba wjerl~iee. któQ' gt"Ornad:r.*
ki komite" FN dę sobie. radę
sam,. a któremu trzeba po..
móc czy to, w drodxe porady
C7.'7 pnysłanla agitatorów i
powiatu. 'A nie wmstlde
jeszcze- powiatowe komitety
FN tnaJ" tak dobne swoje 1).0
Bniwa, ~renowe. jak je. ltUłl
np. PltJI'N'w KoZienicach,

Na wH}'1tklch' zebranl.ch,

w rom1.0wle- h wnystklmi ak
tyWlltaml łl,ł%)' lię o albn:)'mim .zalnt-ert!SOwanlu ".kłe
bud%!
podpisYwanie, apelu
wiedeń.kl~. ,Ludzie t~ t
tą sprawą
.woje najtywot..
uctttcla. i pratęnienła.
ttW"lq w,lele na jej temat. rot
maWiaj, a nie, M sw~ml to--

ni.}.,.

warwwunl pracy, $C!! t:wOlm.t
t w &rQnle mdlin..

Jllvdadaml'

nrm.

"t'rze:ba łudl10m iłlf, M~
II<! d. _ . ~
.t~mom 'włeUtłti Qt'$W7.' Jłar
..... któr< ",. _;te .pI<k
olw -

nem, najoon:nl_J.IQ'm koUm.
1"1".

,po.
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We wszystkich krajach Pismo WOKS do uczonego amerykańskiego
w. Andersona
t~wają przygotowania I.M~~~,~.~, :Ar .:'':,,:;:,-'''''
donlotlll

tych

I.ultutt~

..Sowimb!_

ł

& lute,o br.
Wueehlwlelkowo
10'11'1"11"",
Llun06d KulturelMJ
•
Z'ltllll~
prtłJlalo do A(')der50/lI
plamo Ułtt

do , $wlalowllo festiwalu Młodzldy I Stlld~nt6w :,;:!:~~::l:ł'~~='::':~~~:~
N. A.

Dułganin

przYJął

ambasadora

lodU", ZSRR
MOSKWA (PAP). A,meJ.
TASS donoe1, te w dniu •
kwietnia pnewodnl0fłC7 l\ady

WB FRANCJI

W NIE!ICZECB

W dniach od l maja do 13
czerwca
w
departamencie
Bouche~-du-Rhone ma
odbyć
atę Wl'łlkl festiwal
młodzleto
wych !espolów Rrlystycznych 1
.portowych, Najlepsze J zespOłów wetmą udzlRł w Festiwalu
w.rn.w~klm, TrwajĄ tei: przYIłoto'\\'anla do wydawania lpeejalneJ gauty teJtlwaloweJ wa
FraneJI. Ma ona ukazywać II,
w nakład·z:te 100 ty&, egu:mpla..

ZACHODNICH

BERLIN ~PAP). _ Agencja
ADN dono51 re Stutt~artu, te
Uctn! dzla!acr.e apolecznl, nn~
ullOv.cy l art)ścl w Niemczech
Zachodnich wyrat&Ją poparcle
dla komitetu przygotowawczeio

do resUwalu,

:::~:Iny:ł~ ~,~~:;;~~7!' te::ro~~:

,t,

1------------

z:.

Im.

premiera Surmy

,tli

lok6ł

stosunków' radziecko - japo~skich

19 kwietnia Eden udzieli odpowiedzi Izbie Gmin
sprawie

I 1111,"

pllmD MMklewsklt .. So'l1ł\.
Ilł I OJI(in1t('llml uClonych '1955 f
udrleeklch 'Ił' dll~(hlnl. lecieni, l i ,kiJ' Kulturf" opubllk(')w.fo .,1y.
kul, " klórym lIołl(')~t o nleuduljllII
Pań~k!m
umIaru
olrłyml,,11
I"
ud-ro mu
Jednak IIrtt'clyllll.lnlt. 1..."tetllR ...lldl ni wylud do Z'I1",
,dył Dlpuhmfn\ SUMU USA odmd· ku R.dllecklf8'O ... celu upolnlnll
.-11 vydlnll mu wlIY. O Ilkh,h lit I metrn1aml lecunia II pomoc,
lnu orli uCł1nten!1 porodÓ... klboo
t . . nym!.
Aby ehot w ~wneJ ml,rq
lupok/)Jł
PalIski, ulnltre"'wUlł,
pOłylimy ~II, lo\nlu, kll,tq A.
T. NIkolaln•., - ,,8ubollltll'll porlldr", 1(,11,tkl II ukuli, It9 1yI.
kn ... J"Y1tu nlSyJ.ktrn. PMlłrlmy
II, rdwn!d prz"I.~ PI nu IIltrtMI
• 1ł<::lenlu I I pomoc, lnu.

M1nlltt'ÓW ZSRl\ N. A.' Bułga·
run przyjął amb.uadora IndU 1'Z3'.
w ZSaR,
P, Ss1wasankara
W ALOXBZ1!l
PARYZ (pAP). - Jak dono-.I Algeru.
do $wiatoweso
P'eaUwalu Młodzlri7 I Studen..
tów przygotow"u!e alę tam sz ....
retI Rapciów tanecznych I .pl ....
DWIe:
waczych. Pokat.. one na fesU"
walu piękne ludowe tańce al1')''''
kańakle. Młodzi artyści Algeru
nakrędl! film dokumentarny o
PEKIN (P AP), Premier Bur- tyciu młodE'go pokolenia w tym
kraju.
Zamierzają oni
przymy, U Nu - jak donOli agencja
Nowych Chin - otIwladttył na wlet<! ten mm do Warll7..awy,
kGnferencjl pra.owej w HRnguM
W IZRAELU
nie. Ut "Chiny Ludowe nleJed~
BERLIN (PAP) . ...:.. Z Tel
~ H.
Mirt • hłułl'lI1 M rtł. _ ~au{, ./ąt, tlliff'ł
nokrotnfe ItwierdUlły już, It lą Avivu donoszą, te w najbllż
• 8'I#fl4llUłld pl"r,tluło/L
CAl' - fot. ForNrl
zdecydowane wyz-woJl~ Talwnn. lZym ('lAsie ma się odbyć tam
Sprawa ta j~t słuszna I jasna". festiwal, w którym wezmĄ udział CM, u .• polu M'lvrtll~'~tIO .ltd,As~/.f or'lIl1/,otf/ ,tJJ (,,,1, n,l,rr,/rl!/·
ICh. /,,'!trld) . • 'drv łł'/lJlqp/ .. Il.',,,,eal'/' .. ulI,l, F"I/trelli-.
przedstawiciele młodzieży braFOT. _ CAF.
ela I krajów aramklch. Celem
tego festiwalu Jest nawll!.zanle
przyjazn)'t'h, braterskich kon·
taktów między młod%leżą lzra~
ela a::::mtodyml Arabami.
W NIEMIECKIEJ REPUBLICE
nie. wlpomnianych rokowań w
DEMOKRATYCZNEJ
MOlkwl. lub Tokio. W tym tei:
BERLIN (P AP). - rDJ VI ca- \li
lensle wypowiedzieli się przed- lej NiemIeckiej RepUblice Demo
Jak podaw.ała prasa, 16 lute-. W dniu 23 lutego japoński am atawlclele ,trony japońskiej "\1\' kra tycznej organizuje eliminaLONDYN (PAP). Jak donom 1cznle zwrócił się I propozycją
1.0 przedstawit'iel radziecki w basador Sawad wręczył radz:iec- rozmowach z przedstaWicielem cJe zespołów artystycznych, bg- agencja Reutera, pierwszym py do rządu radzieckiego w IpraTokio A. I. Domnlckt odpowla- kiemu pr;:edslavdcielo\\'1 w ONZ radzieckim w Tokio.
taniem,
jakle udano w h.bie wie rokowań na naJwylllzym
\\'rbrać najlepsze na Festiwal
daJqc na notę t 5 lutego, wręczo A. A. Sobolewowl
odpowledt
W związku z powyższym rząd w Warszawie. Eliminacje odby- Gmin Edenowi po objęciu przez szczeblu, propOzycJIł, którą poną przez
stałego obserwatora rr.ądu japońskiego. W nocie tej radt.leckl
pragnąłby
zapoznać ....-ają 5!~ już w poszczególnych niego stanowiska premiera, by~ cz"tkowo wysunął Churchill, a
japońsklego przy ONZ ambasa- t7ąd japońskJ zadeklarowal go- ~Ię z poglądem rządu japońskie "\1\1elklch zakładach przemysło. ło py"tanle deputowanego - lat nie wycofal ją po wvradora Sawada, dożył premierOWI !owość podjęcia rokowań w go w sprawie przeprowadzenia .....")·ch I miastach.
bourzYlty N. Doddsa w sprawie ~al ęp
. ł
Japonii, Hat0jamie oświadcze- kwestił unormowania stosun- w Moskwie lub Tokio rokowań
rokowań
między
crterema
mozenlu
na nią rgoay prze% Mo 0--000nie. ,Oświadczenie to i;twierdzll- ków japońsko - radzieckieh 0_ radzIecko ~ japoń~k!ch w kwecarstwamI. Deputowany ten po- towa latem roku ubiegłego",
lo, że rząd radziecki z zad owo- raz OŚwiadczył, że skłonny jest sil! unormowanIa stosunków",
prosi! Edena, by !lotył oliwIadleniem przvjmuje do wiadumo- obrać Jak,) miejsce prowadze..
Odpowiedt· rządu japońskiego
ezenie o stanowisku rządu 8nici, zawartą w nocie deklarację nla rokowań - Nowy Jork,
na o~wladczerile p"du radzIecglel~k!ego
wobec "rokowań na
rządu japońskiego, Iż godzi się
.. k .
d
I
....
podpisał układy
naJwyŻllzym ncublu w celu Gon na propozycję rządu radxlec- dZieck~l!.t"i-~kfol't.~. s~~~~~ni~~ kiego % .. kwie:tnla jeszcze nie
słabienia napięcia młędzynaro-
,ltiego w !llrav.1e wymiany P"l- spotkał się % przedstawicielem n81:~:k±e _ j"~k wynika z dodowego",
glądów na lemat ewentualnych rządu japońskiego, panem Mat- nlesl~ń pr8Jy zagraniczneJPARYZ
(PAP).
Jak
podaj.
kroków, które tm1erzałyby w sutnato I wręczył mu Mwtadcte wspomn.J.ane o~wladczenJe rządu
Eden udz:.tell odpowiedzi na
kierunku unormowania StolUn.· nie I prołbą o przekazanie g'J Isdzlecldego dYBkut.owane było .gencja Franca Prallłl ,Wa~ to pytanie 18 kwietnia - w
ków japońsko ~ radzieckich .,.. pr-em1erowi Japon11, panu Ma_ ł kwietnia na poaledzenlu ko-- lZyngtonu w ezwartek 7 bm. plerwuym dniu obrad parlamen
pN:tydent Elaenhower podpisał
raz, te w tym Cfllu lOtów Jm taJarrue.'-Tre~ tego ołwtadeze., mlR'1 Ipraw z.alranlcznyeh Izby w
Białym Domu
układy pary- tu po ferlaeb 4wi.ątee!;nych.
to%POeZą4 rokowania.
nla byla następująca:
nlbuj parlamentu japońskiego.
skie. Układy te wejdll; VI trele
...... e' et ••••••••••• , "23 lutego obserwator japo6r> W swym przemówieniu wygla- po wymianI. dokumentów ratyM Sekretarz generalny TowarzyCHUR.CHlL z AMATORSTWA
ski przy ONZ, ambaJador Se- Izonym na tym posiedzeniu mi_ flkeeyjnych VI Parytu. Data wy stwa Pnyjatnł Anglelsko • R.~
ZAJMIJJ! sIg MAl.ARSTWEM.
wada w~1 Btatemu'pr-zedsta. nhter spnw zl!.granlcznych Ja- mlany dokumentów nie Jest jeRz drlecklej wysłal do Edena· VI
wiclelowl ZSRR w ONZ, amba- penh. pan Szlgemltsu nawll\zuImlen!u Tl'lwanystwa depe8~.
eze ustalona.
~adorowl Sobalewowi not, doty jl!.c do tretcl oświadczenIa rZl\~
VI której przypomina, te Eden
--000CUlCą mlej~ca odbYcla ewentual du radzieckiego powiedzlai m,
..050bUcle podplllłl deklarację
nych rokowań w sprawie unor~ In., te prz~8tawlclele strony
mo&klewska E 193.5 roku" (cho--mowanla &toilunków radzlecko- Japońskiej
w rozmowach E
japońiiklch.
prudltawlclelem radzieckim w
Konc!rllllll dzl o komunikat dotycz.ą,c1 W'IM
nlków rokowań anglelllko • raPo pt'%e!tudlowanlu wspom~ Tokio jakoby nie zapowiadali
ule.'
nlane' noty rządu japońskiego motUwokl prowl!.dtenla rakodzl@(:kich
lt\vietdzaJl!.cy,
te
rząd radziecki doszedł do wnlG- wań I'8dtlecko • japońskkh w
Przebywający
w Pań.two- "przyjazna wlpółpraca obu kraI~U, te w warunkach, jakle po- MOlkwle lub w Tokio.
wym Szpitalu Kllnlcznym Aka- 1ów VI ddadzlnle kolektywnej
wstały, byłob,. celowe, ab,. jako
Jak wiadomo, powyższe twler demU Medyeznej w Lodzl wy. organIzacJi pokoju ł bezpleezeń
miej"e prowadzenia rokowań dzenle pana Szigemltłlu nie jest bitny aktor - Tadeuu Kondrat,
stwa ma donlolle znaczenie dla
radziecko ~ japońaklch
obrać r.godne z taktamI. W rzeczywisto który w wyniku wypadku samo
Or,ln, MO ulol1 bandytów, Irtdł'ł1
Jednę t.e ltolic krajów
bezpo- ki bowiem padCUlS spotkań z c1:lodowego uległ bardzo pował: dalszeso wzmotenla m1ędzyne· dopukUj III ponad 20 ".padÓw I wła·
średnio zainteresowanych.
a pued5tawlcielem radzieckim A. nym obrażeniom, czuje Ilę o-- rodowych .....'Y1lIl1kćw w tym kle- mań • bronI, .. roku ni Itrenta _
mianowicie Tokio lub Moskwę. 1. Domnleklrn reprezentanci stro becnie znacz.nie lepieJ. Po doko-- I unitu"), lak r6wnJet układ an- Jrw6dzłv opollklelo I pOlneńaldero
\V nocy I 12 ni Ił mlre. br. lunk.
Ru!;d radziecki bierze przy ny ,apońsklej wypowiadali filę nanlu trepsnacji czas:rkt Itan gielsko - radziecki z 1042 roku
tym pGd uW·R. te VI r.nanych w tym .en"le, te rokowania w !.drowla chorego był pn:ez pe.- o współpracy I pomocy wzajem_ eJonntuue Komendy Pow1.I~J MO
... Ollro .... lI,I Wlelknpoloklm 11' woj. pOło
o'wladczenlach premiera, pana Iprawle unormowania ItolunM wJen CMS bardto grotny.
nej po Wojnie.
n.(llklm IlIlu<llo..... nl rOIltlI doko'
Hatojamy oraz NIpow P'ukucka ków radz.JeekG ~ japońBklch mo.Krytyezny okres oc%eklwanla
I Kaoslma .r 5 l '1 lutego mówiło dyby byt przeprowadzone w ewentualnych komplikacji mi"Usilnie wzywamy pana
~:~~~ ~e:d8y~~~ p~a ~:~:unl:l;:'y o~::
Ilę
o moż!iwokl p-rowadze- MoskwIe lub w TokIo.
nął.
pan_nlez.,
.. ło11.11 Ilłkradrldy
do pl.b.nll pnu akno I do·
_ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _glosl
_ _depeHa
_ _ _-_ by
__
__
_:\(onlll

.
O ... . d czeme

,ullleeJ trdct:
_ SZANOWNY PANI!I

ZW!llku Radzieckie", ... ulu upO-

Inln!.

rokowań

czterech mocarstw

--000-

Zbrodnie Amerykan6w
I czangklllszekOwc6,
na wyspach Taczen
PEKIN (PAP). Agencje Nowych Chin orJUbllkowala 7 bnt
Itprawoułanle Chlńlklego Tow.·
I zy,twa Curwonego Krzy±a o
beltlailtwach
CQ.nllkalsukow.
c6w I leh amerykań.klch \'0&1
kamdawe6w, popełnionych na
wyspach Taczan, WIprawozda.
nlu tym, opartym "na materia.
laeh dledztwa, które WItało
pl"leprowadzone na Wlpomnlanych wyapach w ctalile od I do
22 marca prre1!i lpeejalnę kOlTf.l·
aJę Cterwoneco Krzyta, przyto.t
czone lit lłeme dowody zbrodni
popełnionyeh
przu Ameryka.
nÓW I lI:uomlntangowe6w, UpfO.l
wadzili oni przymusowo ł tych
wysp około 20 tyllęey m1eazkafl
ców,
~ul1i(J

_f,ł

N. " " , ' ' '

I'1IllłtfJ/Igofl),lIJ~h

TIlI1III4I1t,.

Prezydent Eisenhower

""'"O
llł(t·

110

Pot. CAP,

paryskie

Stan zdrowia
Tadeusza
zmianie al lepsze

I

Funkcjona ..iusze MO
ujęli niebezpiecznych bandyl6"

_I

I

UN~filU

b~d~t~ck

""

~ł1 wydarzeń, żeby moc le ..
:płci ulać lObie aprawę II pru...
mfan, jakie zachodzą w Ś\v1ę..
de, warto· myślami cofnąć

.1.

w
I
,'d.riI
f:" jft1e'mywydarzenia;.
których
Iwladkaml,
przeszłoM:

Z85tanoWić

sIę,

.1,

I

la I"I.fiI wojna, kiedy toez,.ł&
stawIcielami czterech mocartltw, it nie żaluje on sl6w. by m'.'!·
ona. w Indochinach, kledy pew. ale jul dtij wida~, te amery- 'Wić o awym dążeniu do konteni poUtyq I generałOWI II arne- kamkl ~t Stanu nie rencJI C%te~h mocarstw,
1>7. do _ . yjlen~' np.\ p.rud rykafuł.cr rrozłll trZIJCenJem n.ezędzł 'WYalłków, by opótni~
DULLESA
1"'1114"',
..
\
bomby atomoweJ w Korei, n'JOoo tennJn ;wołania ~Iej .kont...
PONIOSLY NERWY
aUbył,my zanotoWa(! takh! wy~ renejl, a DuUes nie żalu~ •• łów
BLI~I CELU NJZ WCZORAJ darzen.Ja.. f) kt6ryeh m6willśmy powątpl.ewanla o możllwofd o-Co jest jednę % pt"Z)'n.yn, te
'Iląl\!nlęda porozumienia w naj- arnerykańg,ey politycy C'hc\elt·
'J'a:Jde .Ą te wIelkie- wydlł4"Ze- wyteJ,
A
oto
dzfJ:
_widt.imy,
jak
nie-watntejltych
sprawaCh,
by
odwlec chwilę
Mkowań I
n.1a. ldóryrru świat ty,e w OIItat ~'·--n ~.,.... ZSRR ",l..
mydlą o nich z wyraźnym ni...
,
Departamentowi Sta~u USA pokl)jem'1 Jest ni" fakt, te,
niell 6nlach? Na czoło WYJuwa • .n..,u..... iii ,,~ .....,
ośwladeze-.
ałę" niewątplIwJe. &prawa kon.. go oboro pokoju, nleuliorona wybitnie utrudnia Ia-wlfowanle wbrew wBlelklm
walka narodów, naciek ~W14to· postawa powatnej ...... ł,ej ,"""ferencji czterech. wielkl('h mo we,
opwU PUbllemej dvprowa~
~-..
...". nlom, ze uprawI!. Jedności poĆł.r'ift'W": bl\dt -to na .uzeblu dził,. do te.o, te ....a ..... Jenla nil-- leczeńltwa
am.err:Juń~klego, glądów w obozie Impe:na\!ltycz
m1n.l4tt'6w $praw ugrankzn;yeh,
........ '
która w OItatnJch anlĄch ma- nym wcale nie jest tak dołJ..powoli ~uwaj, .1. w lazła odblete w w,",,",ltlf'dzl.a-h
.
~ teZ na lZezeblu t'u1'ÓW sze
rzeczywiltołt.
Dalecy, nawet
~ '""'~
..
I'%e Jakby tego życzono lObie
~ÓW. Sprawa tlll w chwUł o- bardzo dalecy jeatŃmy od celu, nJ4!!lednego lenatora amerykań- w ametykań&ldm Dep;n1..am.en~
'beCnej 1m: prtedrruotem wy.. jaki lObIe pottawlbimy _ od .klego, Wspomnijmy choela!by ete Stanu
miany pogll\l:Iów.
.......
Ellendera, kłÓ17 wezwał Eisen
Prz.ed ~roma dnt.em.t d%lenutrwalenia "'......oju .1. roawillM-" hawera
do
"zaJęcia
zd~ nik W8Ihingtcn Star" w my..
lłtnytn wrdammetn wielkieJ
nła 'WUfltkleh JpOmyci) probte eydowaneBO .tanowIska" w kule" pt, ..Kąsają ręce, które
mów międ~ch.
Ale .prawle
kon1'ero!lltdl
wlel_ Ich
karmiły" doehnd1.1 dO'
Jestedmy tego eelu blItai n,ł kich moearwtw
lub 'Emato.- wnlOlku, że Gbeenle ,.amorykań
rru'j;t paroma laty, BUtsl, ml* ra Kefaurerllf który WZYW,,I
mo ule .Iły wrogie pokoJowi '.e do ,,)Xlhamt1Wwnla w.~jÓwni ak prestiż OII"gnĄł najnJtBzy
nie .~U\ starań. by zeo- eVlkJ .Dullya", QŚwladClyl, te pozIom w hj~t''!rii'' "l
i1 •
IJn1a6- "ftuacje mlędzynarodo-, ,,czas Jut UJCZI\ć mf)wlł o I»- dZl\c w to, te- mOtna kogod,
W14. podejmują kroki 7.łYUłrzajf4 kOju. Nlp-maly wp!)'w na pfl- karmić nie tylko
chfebem,
ce do r.emiUtary~jl N'ierltJec daw4! ElJtmhowe-ra ma takt, I~z równlet I truet1..ną. wypa#
Zachodnich, do os:óln~"o-- te VI pnyJlu
k
It..~..
-da przyznać 8Iu!Jz.no~(! twlerItnen1a
Iytu,ae-Jl.
Jłłtedmy
I VI US
ym ro u U! ........I\ durniu .. Washington Star", Jak
bUtli, • kaidy dzlfl'l walk! len ~~ iUen~o-wW:rbo?je~f.!'Z~:~ te chstakterYltyczne dlr. • t.o~
I eq ba.rdzJ.ej nu: "'lita,
nie' nie r.apom.njeli te ~zll do lunków panUjących w obnzle
..ozU rot UCZĄC MOWIe wlad.t)' przede w~zYltkbn 421, lmperial!lItycznrm "\ 1'I8t8tn!e
O POKOJU"
Id temu te w pop!'Zed!').le, kam donlelIlenia () wctąt %lIiOllłrz,ajl!.C6t. Jak ni. właJnle poJtawa panU v.7ooreze-j 'WY11ąpllł pod cych sIę rozble!nO')ŚClach mię.
fl4rod6w, naełsk optnJj, ." tym halłem r.akońc%&lla lmlenewl" d.ty Sta.n.a.tnl Zjednocronymt a
równi. amerykańskłej zrnu. !tron,j w USA wojny w KGre1 J,ponll\. NJe zapomlnajHlY przy
I
'
tym, to w W&atyngtonle Jut
Bił k1ł1'O"WnlkÓ'W polityki USA
Jejll ehodzt o fran\.'Usklej:o dawno upatrf.ono 'obje JapGdo m6wtenla ó rokowar.lach pr-emlera Faure'a, to -:ń1.aeja tllę,
jako
naJpeW1llejlltelO
Cłtereeh l'I'lOCaNltw? ~ zrOlU kAf.deBO burżUAZYJnegQ prt~ml ... łoJu8%nika
USA
n.
Dalemiata. te «I m6wtęnJĄ (I roJro.. ra Ff84'IcJj jest tak n!"'fIf!wn&, klm W.5Chodz1e -~ w I'(d2a~
włnl.ach do rokowllł\ droCJI. da.\, nae!.k lpołecteń.twil w ki... jU dalekOW5cMdnleh N;emlec
l.kI. \Vprawdt1e EtlIetlhower runku podjętta rok.~wltfl te !8dfm8UerOWsklch,
np, 'fil lf1$l er, ~ł _łf J)OJYtywnJ. n. t.f-.- ZW1ĄzkJem ~edtln'l tak
WYtamn tego flaplęcia w ato
w.!!:<>to! tom- ...t _ _ _
Pruli _
to lIlo
d<lwu! JIt. . _ l .....lw ...r~
pewne

były·

!!etnycb nepedÓ., rebunkovycb, m. In.
nI p!,banle .. W(lJewÓdlltWleh o,ot.
.klm I pOlnań.klm. Wł .r_nlu ub. r.
bandyd 6okon.U n.p.du na \11.1111,
U. o.".ldl KołodzleJa,A pow. Opole.
kldreco buli_liko umordowali.

ny~~WI;!!d~~~~!":::I:!,al~ I~=

I ml"IÓ"',
wykrył.

sk\ch było ośwlade-zeni~ Dulle-$a, te nie przyjmie japoń\-k.1ego
mIniatra spraw zagralu:mych,
Szlgemltsu. Nie bez wpływu na
humor amerykań.kich wUtYM
"ów pozostaje takt, :te, jak VI
<!onióał dziennik Arnel'ikaóakl
"Nowy York DAU,. Mirror",
premier HatoJam.a .. upr~Jmle
uwiadomił
Elaenhowera,
it
Japoni.a: nte zezwoli Stanom
Zjednoczonym na wylwt'1.Y1tanie ba.:z japońskich do walki %
czerwonymi Chinami"., Równlet nie ........ Y......:da ,do smaku
....- .......
pa.nom z waszyngtonu IIYRnalirowa.ny przez dziennik "Mon~
de" fakt ... cd pewne""'" CZ8.llU
ad j
tlt' k kt6
,,Japonia prow .t po Y ",
ra wskazuje bUllnefIMUIMm
.. ......llnJczn........ rac2ej d~zw
.. ' ~
.. j
-'
J'"
A_I
•• ,
śclowe, niż wej"" owe", ..
Dullel dał .1. ponJed~ ner·
wam I dzl4 prasa ametykAń.slul
bije na alarm, te je80 'fanowi
slro ..mote wywołać ~" ta~
lę entyamerykanizmu w Jap>nil". Nie rapominajmy, ze w
Japonii polotona jest Hlt'Oezlma I Nag8llaJc:1."
OD 600 MlLtoNOw DO
MILIARDA,
~ijmy sobie
Apel
SztokholmBkl. NIejeden z nu
podpisując apel, doma!4ający
się zakllZU użycia bronI llWfYIOo.
wej, myślą .woJI!. ogarnl"'" bez
miernI!. tragedię HirosZIm,
I
Naga.akl,
Stawlalljmy lOble
wówczał za cel zebranie pół
milIarda podpl.ów, Zebn.1I4my
Ich 600 milionów,
Czy t nie ma ,łębokleJ w)"JTIO
wy fakt, te dzid, ŻĄdajĄc ?.lprzestania produkCji broni msw
!Owej zaglady I znlłz:.."Ze1I1a ra
pasów tej brGN ltawlnmy 10ble za cel zeb;anle mUlarda
podpl5ów? A wJęe zebrania Ich
dwukrotnie wlQeeJ
.

tl/llychmlut

pll nlPadll':

Jut

Dfletr
"\0 ulrrymal podeJrunefll MobnIk •.
którym okaul lit SIAnllllw Urbanik,
_. lłden u Ipr .... cÓ'll' lupadu ni plt·
Io~nlł, (')I)IDry~!ny ptlultpcl. kłrll'lY
'ut uprudl'llD prH. WoJ,kowy S,d Re,
iDntlW)' WIl Wrodlwtu I L.tam1 "Le'

CZLONKOWI! KOMISJI
ZAORANICZNI'!J KONORESU UlA
• W BONN
B!RLIN. PAP. Afłnt:lł ADN ·do·
nM!, te w Nlemnecb Zlchodnldl

tlfMJł.

w

pMtlfU l i dTu~m bindy!, w~!,1
udrltl m. In. funLtejOl'\łrluu MO JÓHI
Król. Choetd prubywalon na utłoplt;
I byl be! broni, utrlvmal n. .I.ell
1!ltdlyb(')K (')50lmlkl. (')dpoW'łld~J.efio
rrMpl'"wł Iprftwey wtlHlanfa do ple'
j'lnf! W chwil! ulrrymlnll o«lbnlk

prubyw. obunI. a u!onk6w koni!·
IJI fllI"nnlcrn~1 Kongr.." 8tellÓ9
ZJednoetenytb,

DALSZA KONCENTRACJA WOJSK
TURECKICli NA ORANICY

~~~!e~llt'~~~!~:~~le ~:~I~~YIJ6::t~0IK}I\~

II "

SYRYJSKI!J
PARn. PAP. Jek donou, I An,

,lo"". Z.Mlcl !".III utrlymł.
umeJ nocy pru, p.ltol
MO I ORM.O. Okual lit nIm Wlldy'
.1... Selbor, 1rt6ry byl dru,lm fpr.we,
n~p.du n. pl,blnl,. Sdbor lo ,ównld
nolortrIny prUlttl'eł, k.,."y uprud·
(')y leue.re tej

nlo ... lttl~tltttJI I obonm

materłely

"",aM, radtDOdbl(')mlld I ,paraly
fot"lraflune. pothodz.cyelt I wllmlń,
d"konyw~n)"th
prled. .w~ly$tklm ni
pleblnfaeh.

Wl%C~ęto

pościli" za zbiegłymi band~t.ml.
"k(')łll «"dz. 11) dni. 13 mara br.

lnlerne
tlołd rótnyeh takstyl·
,rltd.
Isk
odllel,

ne,

w!unołd~ kmelola oru kl'

Walfntell"o S:yn18l1.kleQ:tJ.

2l!l6eJl1.. tebY móc 1ePlej oee
C
. l1ić aens i znaczenie p-ew..

l:

.prt~dmla16w.

W toIta flMiIl_ •• t.IOM ftlabld&.

te Sdbor I Urbanik byU .'u..... ml

rzeclnlk
",du lureeldłCO
",wllde.yl
dłlłflnlklfJOm, hl nld
.rinfc, lyryJtk4 lldll"OW'no d.!",
J.dnotlld piechoty lureddej I Itddłlł'
ty woJ.i pancernyM.

kity,

,,.ty.

AM!RYKAłIIS'Kll! lUZY t.OTNlCZI!

,

Terror

Wf

Allorze

. PARvt PAP, Dnia" bm.
n_d !rancu!tkl ogłosił oficjalnie
wprowadzenie "atanu wyj"tko--'
weBO"· w uer/!lgu rejonów AI~
geru. Minister .praw wl!wn"tn
nych Fnmcl1 odwladctyl, h polunIęcie to atwony "Iepue warunki" do przeprowad.:.me wy
borów do Mld ,ener8lnych (orga
n. Iłmort.l\d()we w dupartamen
lach) w Ata.m. Chodzi w:ęe o
umocnienie POZycji włada fł'lł<fioo
cusklch ł buriuujl kolonJa1neJ
w t)'m kraju.
. Jedn0ete4nle PfMa tWf'IOlIl &
Algeru, h: włAdu frtuKwkie
dokonuJIt w Alpmt licznych
aretttowllft oraz: morduj" bo~
wnlków ruchu ludowo ., \0\ yrwo
leńezeco. W cllłau QIIh.tnlch
dw6ch dni oddzlały WOJ.łkA I DO
tid.I aabJQ Ja OtO.,

W LIBANIB

MOSKWA. PAP, A..ncJI TAł'
doM.I i e.,ruhu
J.II ~'Ja dlleflnf1l' "Telquphe",
Stany ZJł4nDClómI dom_IłIJ, lit.
łby nad liblńłkł rMbudowal I UII(I<
dernlrowłl
1011'111110 dl, Jlmolo\61f
pu.tłtlkJeh w e,JrUdł, lak łby !&toIII.ko 1(1 młI.ło byt prukułlleont
... trn"ykll\$ltG bUł lMIlJei"fS Wili·
Ikowe.o,

••••••••••••••••

,""zeza SBIllIN

D_AG"OWAIIT lAKO

lllllIODi1IlA1IZ WOJIIl'INY

BERLIN (PAP). Jak cfont.Ida
Nllł'f'ltee z.ehadnlch, deputoweny do BUnd.,tqu • remtonil Idenauerow.kłł>j CDU wn"
Chrzft4d!.ń.ko ~ Demokratytzna)
dr Herman Cohrin, edemłlkbl
aMtał pt'Jeł tygodnik
holendeJ'llkł Vrede" jakd JbrOo-

I

I
Iwan,
I
r
...w.v
publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
'!:ADEUII.iI OIlMOWa"'l

D1'OllltTARZ

AIlENĄIlBIIOW8l/U
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WLASNIE'

DO....
Zt1bTttn.tttar
O Je.tt.ętvcu

W pe"Uswj gamie,

u

OTJ.Q

.u:

(

o .lowUeu.,

o I"Óto:ch,

I

we mnte Błę budzi:
Gdybv dU?oje młodych ludzi
WqtplhooAć

Szukał ,Iowłlw.

KWil!'cll!'ń UJ!a.~nte wvmawiał 8Wl!' imię
Srumfflt ,wieżyc/) gałązek bTzozowvch,

J'bać

Bo tO r%1fC%t/ pono błahe.
MaMU! ł wie'r.z,a I\fegooM_

Co to łeTCt'I wni/ł.a,
Kot. co Iłę zalerad! do 'alt,
SkocryW8Z1/ jej 1\4 ramię
Zajtza! do gllrdla..

Poktm1.114 Błę n.nl. zbM wiatrowł
l wł4tr 1'&l1.16$! dalej woń rwwlny,
:tv- to jut nil!' 8Z1'!m1l i P"Z1ImTozkt.
AlI!' wlnll\{e kwietl\ia imt.entnll.

I

łtowk'Zq,

Spiewala z m-U08nq .łodllC%4.
Z m.ajowvm pa.tOłl!m.
WU!lICV duch.aH
1 gdy Ipłewaczka lUta otwar~

Nte przt'ch.o:d.młO rię kiedyl

z

IIl!'Tcem Tymuje,
To nie przvu!o mi nigdll do gŁOWll.
At do głowJl mi dziA ud\!'Tzylo,
""tezym m{!ość l tęgł monc: wln1'ty/
Tak.! wlainlt' jest calll geTt.! wi.oS1'ty.
Allf I ca/kłl!'m łnnll,~

Ci.chym wleC%01'em. dtoli w dlon.ł.,
Po kdęŹlICU, włród r6t won.ł.
PntI slowika słodkim 'fleci«,
C:ybyJ t.&:tnłał dzłi 1'14 lwil!d.e1

ł

P,urVflJlIlkl OLOI SIEM AsrJ{OW/!.1

SERCE

PrUIIZYM mł serce .mała
Ostra., cieniutka. wlllmulcla,
Mot. była BTfb'l'l'ta. ł'nOt. 1\.4-wei tł.ot«.
przebite 1\.4- w,krol 'eT'će
Konało omdtale, bez
bez ratu"ku.

w

Wokół

•

.u.

"Przepi6reczki

pobUżu

lekarza..
Wla..mtll J)Tuchodzll mimo
Chudli .zewc Polata;ko,
BrudnIJ, OJmolollll.
Z torbq przez plecy.
Bo nie bvto
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s z

R
Nutq

".-.

•
•,.
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,.lo

" h i ... " ............... " 'liił ił hi ...

I;"

WtoSI!I1.1tVtn gło,em •

A

I

i i

DzUtoetlfl1c w wtf'ez<»'nvm Ml.o1tte

Dwo.'uUde kou6w r7Wta..rd.

\

.

SLOWIK

Lec... nhn go Mw pomł!..O!v
Ponad 61'lem w,i ł mto.n
Zo.taJ, gwdomorom

..*,..

l.

E

.

i i fi i " ' ' ' ' h O ' ' ; ; .... 4th' . . . . h i l i ; . . . ' •••• i

W P"21f14d/H młlllCh gytmłe

ZltZdromle IUMWC1l
PatTzq" .pod driqC1/eh nęI.
Ja.k WdQ noc ukradkł"",
Od!1l'lI.1:t1 l Tli,g/) kęs,

\,

/I

I

fi" ITi i l i ił i h

R..ru<vr\V dla. ł4~
Na ptIłtv nieba nap,
Kritillco bc>chffl 1ft,.
Okrq",tv. .ubJ'n1l chl4'b.

,~
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fI . . . . . . . h
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J. Sz.rmenłow.ki

•

malarz Ziemi
Kieleckiej

W które; chowa! gnllP. 'ElIdło, igłą

1 inne prZllborll.
Widzqc, co Il-ę dziej.,

zaczęto

rncwu

bt~

Ludowe obrzędy
powitania wiosny

•

Ujął czamq lapq ,eTce
l zeszli! je grubq dra.tw!\.
Po progtu zac~ow(1l jak stllł1l tf'ep,
1 eóż powlecie1

Serc.

u

naatt.213

I bije.

Chodzi ja,k zegart'k,
Który ulIkazuje doktadnll C%M.

Fot, Jan

l•

Słut:f.o;tDMł

h

•
CISZA
Z f1OC'ftego nieba pelnej etaTV
Kapią gwttU'd krople; w drzew k()ft(1'11
WpLqtane n/eTuchomo wilzq.
WtatT muska trolWll lin/.qCf rOBą,.

zwierCiadłem
mona
cO ór a
Kikineisl.
Nie zawsze jest podobny do
nieruchomego posągu. Oto usiłuje ułcrfyć
gię
do snu na
pacho_cej kwiatami murawie
nocnym mrokiem lpowitej do
liny, lec:: blask meteoru nie
azv.."Yczaj ukaruje gję bo.pozwala mu usnąć (A ł u , zhaterow w utworar:h epicta w nocy),
Na rumaku
kich t w dramatycznych. Nie
mknie górskim wąwozem. miZAUWażamy ich natomilllt
w
ja w galopie góry, lasy, poto.liryce; bo przecleF liryka ni- ki, wspina konia nad urw1czego nie opowiada, nie ukalikiem bru«u morskiego laka
zuje postacl-<.a,kcji I fabUły,
eze w spienioną toń, która na
lecz "tylko" psychiczne wnę
Jtnn.1.·a go wra% z glową (S a j
trze t. zw. podmiotu Ju')'czned a r r). Na wąskiej lic.ieiynle
go. A jednak ów podmiot wy_
ponad
przerażającą
gfęblą
stępuje nieraz; na Jak!m~ konprzepaicl konie dwu wędrow.
. kretnym ile, w okre1iJn..-,ej syców posuwają się wolno, 0tuacJi, wpledony w jilkiś dra
strożnie, kopytem raz po razu
mat, którego jest urze!tnl_
badając wytn:)'malość
grunkiem I wtedy mamy !to pratu, Ku przerażeniu tatan;klewo traktować podobnie, jak go przewodnika bohater nasz
bohatera pov:ieśc! czy drama
dumnie I śmiało pochyla aię
tu. Tezę tf;l wlpanlale pow.der . nad gro2:.qcą śmierdą otchła
dują Sonety
krym_
nią (Droga nad przepad
s k I
Adama Mlcklt'Wlcz.a.
ci .. w CZ,ufut Kale),
DlJeło to nie ograniC74 alę
bowiem do sugerowanL'l czy.
telnikowi p€wnych myśl! I u~
czuć, a barwny obraz natury
cz;arnomorsklej nie wJezerpu
je cale) jego treści, lecz jest
tłem, na którym ukazujĄ lię
ludzie. Jeden z nich 6kupla
na sobie największą uW8.f[ę czy
telnllta. To jest bohatpr utwQ.o
ru.
J~t on nie tylko jak to
najczęściej bywQ w lir) ce :.....
słyszalny, 1«:% takie W'.dzIaJny'.. Ukaźmy go z calq tJIolO*
IJcznĄ wiernością, nie zbłlcu..
ląc pou
tekst nie tylko w
strefę tak kUWłcej, Idy si.
mówi o arcydlJele poe~i, ma
laNIklej impresji, lecz także:
nawet w udnkumenlQw8lflą
tród1am1 blograflę autora.
Widzimy go nIe tak, aby..
my mogli szczegółowo opisać
Widzimy go, jak pmn mo..
jego twarz, wuost. stroj. Dzięn.e traw et.epowyeh :mler:za ki temu jednak, że autor uka.
na woz.ie w kierunku dalekl" zuJe go uwue na realistycz.
'o tlwiaUa lawn! morllklej
nie namalowanym tle (kraj(5 t e p y
A ker m a ó·
obraz.
mlasto
wiChodnie,
I k ł e), To znowu w.dwnany
ruJny), w wyratnie okreś,lopatny na ledwo porus.zającą
nych .ytuacjaeh zazn.aczajĄ~
.tę powien:ehnię mG!'ZA (e i~
efcb pozę. sest. ruch _ 'awi
s z;. m o r s k a)• • Ib<> le.- się
bohater
Sonetów
iąc na dt1Gbie żaglowca r3~
k r, m s k I c h w nasu) 4wia
dośnle wyciąga ręce tło:roz~ domoJcl. zawne ~akO postać
kolYSMlego tywlnłu (i'; e g l u
żywa. konkretna. cleleena.. Co
g a). KIedy Indziej podczas witcej, ma naw t SWGjlł hłl7..alejl\cego
sztormu, gdy stortę, coś niby
fU dotknlę~
tlmle-t'Ć sl"OZi załodze I puacismi pióra Arysowaną f_bUM
ierom, oddziela alę od .tl"YJO.o I, dzieła. Przybył I dalekiej
tonej g:rotm6:ły nle.rJchomy, Litwy, kłó", Jeroecznle W1po
potIępny, Widzimy go· na brze
mIna (S t e p y 'A k. r m a AKU mot'$klm, Jak Ul łkały • Je I e. P ł e 1. r l: y m). Tam
wynioslego przylf/,dka podzl~ przetyl jakąd but'lfł elf buwla I:r.engi fal l'O%J)ryllku~ ru tydowe. 'IN ęktórnh wielJĄce Iłę pianą o nadbrzeżne
kĄ rotę odegrała n!eallt'zęjU.
,kały (A J u d • h)
lub te
wa mUość. Lot: rzueU &0 daszczytu sóry patn:y na WieJ- leko od ukochanej. ni. zosta.
k.. chmurę przepływającą u wiaJąc nawet poe1ecbJ>, te
Jego
nad błękitnym 184t mu WUljtrn.na:

rr.gm"nl m~".,grMl~ln~li<) wyki •.
du " .. Son.13~h krym. kich" "') glo
'~Oll~go 1'11 ~oj~.d,d~kiel
konl~,~n'
cjl J)ol~nlll"' ... In8ug'tJrui~c.j R"k
Mkkl.,..ln" ... tltl w ,~koh,eb ,,"oje

Zlemi4 milczeniem jest i d&:q.
Tak lekko, jakbll stq.pal bO,Jo,
Ahy nie burlzi~ Izmtrt'm ludzi
SPi4C1lch po praC'1J. kt&ra trudno
LEOPOLD STAFF

Tu jut wkraczamy w charakterystykę naszego bohalera. I tak obok "hydry parniątek" (zapewne nie tylko ml~
losnychl dręczącej go zwłasz..

W fllktej cls.t'\I

tt .1l/.uUbym

t~
ąm.

Z

CUI. w
czasie _porornei
panującej w jego tyciu

clllty

(C is za m o r. k aj, nosi on w sobie ranę serdeefnej !(Sknoły
za opuszczoną ojczyzną.

Wl\. Naełuehująe na riepadl
Akermanu gJosu 1: Litwy
stwierdza wędrowiec % przej..
m.ującym Bmutldem: •.Jedtmy.
nikt nie woła", A w C1.UI.a

burzy na pokład.r.:ia tal1owoa.

ucho ft.4tęicm cltka.wt&.
t Utwy ...

patrząc

na dra.matyC1.n\

NIe mote tego cierpienia ukontemplowanie
natury _ u.arno.-

moMlltiej, której widok wyr'f"

wa mu raz Okrzyk:

koić

nawet
prz.epysznej

........
''''''''. kto
"'" .lub
..elbo modlić
ri.ę umie,
ftl4 łię • kim. !egtI.M.
{B u f'a:4j.

Litwo! Jli4łt/ m.t ~iel tul. ewm.łqcł l4łtI
nit Ilowiki .BaJd4ru,. Salhif1ł ~
I

weal!'l$ĄI

niż

tnęnwłoł

deptaltm. twoje

rubinowe m.orUJiI.

%łot4!

tęsknoty

za ojczystym krawydany przez naszego
nad mogiłą legendarnej branki tatarskiejj PolkI, zmarłej 'N niewoU na obezytnle:

Z tego elegijnf'!go westchnie
nia wyrośnie póinlej peoan ku
czci natury ojc'l:)'ltej wy'ple-

w.ny w księdze
d e u s z a pruz
plice.

jem

wędrOw(:a

P a n a, T a-

młodego
Przejmujący
jest

4'1\41\.4'11,
(Pielgrzym)

So-

glos

e

WŁADYSŁAW

BRONIEWSHl

'IV OKNfE

ClttD(1I-4 olcn4 to Im,"lu m.łtolcl,
OkM - dobrlJ p"zNoonłk mlło4ćł.
U M.I będq dIn. ma,.zeń ł 1lUIrztli
po l'tłZ plenJ>,ull otwarte na olcid.
OkM - dobrV przewodnik mllolcl,
POClllunk6w wYlylanych M' dł01\t.
One/dtolut UlmJ.ech6w, Powłt4!\.

Słońt'll w "zę.ach, WiatT1ł pr.f'1J Ikrortt
Nowe dOlnY, to domy I1MUwe.
ldq. w "órę. ja-k 'Ilutl} w pio.en.e..
W I«l..tdYIn oknie KlLłłsńk4
cteka 'Wt11O Jonil!'1\ka"
bl-edr01leczkc Jej ,l.adla f1tI ręce,
WISŁAWA SZYMBORSKA

.wp

0n4, te lubej d%iedrime. któr4 mł odJęłc.
Gdłie Jllj tD.ztlltko pt.ttui4d4 o tLtWnłvm Itochtmku.
Depcqc 'wid. m. I14dV.
o nmłł ~f
(P ł" l
fi m..I

crv;

Jakże

mocna muał być ta
mUo4ć, JellI nie ..~nłe w 1)00
bUczu wtpanlalyeh urokó",
natuł')" k.rrmskIeJ. C!I:f "piek-

n~,

er.

bły,ldem meteoru

"ca" towal'lYt34C'elą okrzyk:
wędrowcowi.
A
NOCJI te.ehodn.ł41 T1i ft4 "'%tIlU tDłC~ oda.U.tfcł
puuttotami ltł1IJ)iał.t. 4 kWdll'" mu- bUłki.

""'4 .k4 _. b_z(Ahuta
d. pIes_. &.e.,,.

h4;k,.' zdePtai f~Te' ł "~i';łebłoa

lłcf..

obłofd czołem riek4. witltr eh~ pod .knvdł4..
(Z'eglug4).

wiz',

R~e zai f. t4
6wiadot11OŚd. naa&e1O bobllU!-

=.vn.a

Pepaa jest syMbolem twór-

teł

Podotmłe M

twe

'ffCł.

o

moment tw6rezy.

to sobie.

bubłędnle::rozumiemy tIumł.
e:teł11e IY'll1boUld .,muazel. 'P&-

czoścl poetyeltlej, a wzbier....
jąca 'fala '\VyObratni świadczy.
te wra!. z przeżyciem rozpo-.

'namięt'noll!' ('fęrto ~ł

lię

Uhriad.omiw.u;y

ra ..wzdyma alę W)"Obrdn1a.
jak warkocz tyeb ŻIlIll", - Lot

na

t kwall", . pczostawionye.h
Diasku nadntOf'll:tlm po

cofnięciu
~

dę

.ztunnujących

fal:

~ młodvl

wmuue

~.

lec% gd" pod'nłerieu: bon:łott. OM ba twej "/codv
udeM w .mpołftftłf1t.ł4 pogrcłv~ rię toni.
(Ajudah).

MOkłY. te wieraUl byc! apoo.
do Gustawa OUtan.
jak twierdzU ów .romantyczny
poeta, ale przed" maj" ura
tern tnae:enie Ołólna j opi.re,jlł eJł nI .Własnym do&w:lad
Itroflł

Cleniu mówi,celo.·· Podobne,

':O~(bi~~ Jałto ..pa..

5

_ I jalur ~wktf

eate ł

dzUd.

~oeta

_
roman~.·
6oi•., tvm
eboc1iiłb1 u..
m
e
1l\Oł"a. (pl...,....
'-'·'''''07 'R()malltnn't ~

WfWOł.My

nl'",\edY

~~od

MIClenie
miało
wyznanie
Goethego. nuywającelo eałą
IW. twt\ttuM Jedn, Wielk.
apowłed.ti4. (Norwi4a. który

pneelei to me pła,,",lezny
man)'ekll. ale męie&yw poNleeJ krwi. jak ~ ów

lt.tłl;

.6r.

piękno

60
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Bohater Sonetów krymskich
(Dokończenie te ..fr. 1)

dUelo to było wyrazem poetyckIeJ uC!i«z.k! od rtecrj'\\'i.
ltoki.
~
Tu dotykamy najbardz.iej
niepokojącego problemu nasuniętego nie tyle przez. zawartość
treśctową
S o n e't 6 w
krym.kich, Ue przez. iCh
lwrnenl.ktor6w.
Uclecz.ka od
WięC COŚ

A

n:ec:tyw1stośd"

w rod2.aju dabo§eI

crr jaklA powjew pes.ymjzmu7
CóŻ

powstanie jako

wat1óŚćwSonetach

trwała

krym

• kle h? Artyzm? A pnedet

marks!sklwska _ eS>tetyka kat.
41'tym w ścisłym

oceniać

xwią:tku :II z.awartOŚclll !d~lo
giczną, stosując
jako kryte-.
num OC('l1Y utv.'o,ru· Jedn~

tz-eścl

1 formy.
Aby to zagadnienie rozwią
trzeba uważni!: pnecr,y-

zaĆ,

tac

Zeg l u

trzy wnet)':

BaJda-ry 1

I.

pędu.

t4111

żvJlW1/ch

woła: ,,Lekko mi, rzeźwo, lubo, wiem, co to być ptaklemJ"

W drugim upaJ, dę p~em
kon.\.a i n:uea mę na nim w

.pienlone tale morUl, aby doŚwiadClY~, jak "myśl. jak lódka wirami kręcona zbląka alę
1 na enw!lę w nlepaml~ poerąty". To brun!, Jak ciekawość ,maku 'mlerci. W trze.
cim lIOO.eele tury.u ostrzega.
ny pr-z,n Minę, aby nle nachylał I'lę, nie patnyl w głąb
mtlgne~ującej
wz:rok pru-paści. woła dumnIe:

SfZlIku fl.U! tn4 ft4 ~ qfutu.

1 k I e ,,? r. t Y I oopov,'lada,
te mlala to hyc wa.lka l pl'%&moca.. Tu Ju! mUlimy wyjdć
a}o\vaml lUdzkiej mo'w]'? Prze
poza
tekst
dtlela
t alę·
clet ,""'Bląd gł(lbokleJ doUny lAł
gn",ć do tródla biografii. Miga
atrom)'mi' zboczami, drzew, gła~ wkown
przypomnijmy Bobie
sów, potoków _ m6gl op!.&ać, prtyJa±ń zawartą w Pete\"8twotąi: Jeszcze Jeden P""f!p;,ę
burgu I Bestu!ewf!m, Rylejekn,y IOnet,
wem I Innymi dekabrystamI.
Kontakty zdzlałacum! rewoNa ,tatku zdają~Ym lilii ula.
lucyjnyrnl w Oda"t., odwie.tywać ku nie-bu poeta nie de>dziny u Gustawa Ollzara, któ
Ulawał trwog:l, ciesQ'ł Bię lorego krymska wml. wedlug
łarn. W dolin!. Bajdary prze.wgulklegn prawdopodobi"ń
łyv.Iał dl..fki
pęd 1 próbow.ał
atwl. byla punktem 5potkań
zajrzeć w oczy śmierci. To
spj~kowc6w.
Przypomn!jrny
była Jes=e dla niego r.a masobie te wszystkie dane, które kazą nam uporcrrwie wrała próba. DOiliero tu, gdzle jut
cać do hipotezy,
te Już w
niejeden śmiałek 'utracił ży..
ODes$ie rozpOt'Ujl Mickiewicz
cle, gdue go przestrzegano
pracę
nad
Konradem
przed każdyin nleroz\\'atnym
Wallenrodem,
poruchem i kazano odwracaĆ
ematem ka!q.cym z chytroklf\
głowę od przepaści - on jeUsa I męstwem lwa
toczy~
den zdobył się na p.l"Z.ev.vyclę
nieubłaganą
pod2;lemnl'l waltenia pr.r:epo!ętneJ lnstynktow
kę przeciwko - -&~~potyzmo'\\:1
!lej mocy, jaką jest Itrach
caratu owolnoM (')jczrr.ny.
przed .śmierdą. DopraWdy nia
Te wsz)'$tkie przypomnienia
,ma słów zv,.'Ykłycl!, ni poetyc~
blo/tta!lczne (wymieniam Je w
kich metafor na wyratenle
suchym
!krócie, gdyż m:ze
r'0Zk0s:r.y z odniesienla takiego
góly znaJdzie czytelnik w
twyClę:dwa.
r:blorze dokument6w wydanych ł opracowanych pn.ez L.
Tak Utupełnla II, to, co
pnyrówoa!em
do
fabuly:
Gomollcklego
.,D II • n n I k
Główna
postać
S on e t ó w
pobytu MI~kl.wl ..
krym.kich ukazuje $lę ja.
c z a w ROI j I, Warszako bohater dramatu. Wygnaruee a Litwy, dręc:tony przez wa 1944, oraz w StudIum Pod
aob,.&r, P«tn!ątek" 8Bmotnlk, horskie-go - Okołowa, ,,Ł ud zt 1e m
d e I li o tę",
nl~dliwy kochane-k kobiety pozOS"taw1rmej w ,.lubej dzie
,,Realle Mtckle-wl~
d%lnl.e" pruistac::r.a si. w czło
e z o w • k I G", PIW War-Wieka, który zaczyna Bobie
l18.wa 1952) prowadUl do JeduAwiadamiać własną moc dunego wnIosku. Bohater S o.ehową J wzmaga w sobie siły
netów
k:rynllkleh
do wielkiej v.ralki o 7:\\'Ycię.s
tvro. InnymI slowy jut w S o.. zbleral w .oble I natęŻAl ~l
netach krym!łkj~h znaj_ Iy do walki o tę w1elk, $pl'a..
dUjemy ta!~żek motywu przeW(l, której hasła były """YP!samiany GUl!taW3 w Konrada,
ne na uhlndarach rosyj!klej
rozwinięty póznlej j~ko sCl'nirewnlucji grudniOWej 1825 r. I
cmy obraz w Prologu III ~z.
Dziadów.
polskiego powstania łlstopa~
dowego.
Trzy wymlen10M sonety lit.
'akbY w.. ~pem, pr1.ygry~,.. ką
C6t teraz POCl~Ć !: tetą pedo pómlejszego
F a r y s a,
Iymls~r~znei
ucieczki
nd
};tt6ty jest krzykie-m sHnego
ezłowIeka, radującegn się nieił> świata
rzekomo reprezento-tylko zwydęgtwem, lecz takie waneJ przez bohatera S oprowadzącą do niego walk!!.
netów krymskich,
C6ł

on.

dojna: tam takiego, ClełO
poeta. nie umie wyrazie;

M

przezwydęi:.anlem drasr.liwych

przed:wierutw,
O cą ch~!al tottyć bój boha~
ter
Sonetów
krym-

Wokół

Przede wnyltklm teza ta
jelit Ipnetzna I ide" walki, z
rado~c!" pl'le-

optymistyczną

choeiat postawiony i rozwlą.r.a
ny
niesluswie,
w
oparciu o pn.etyte Ju! a nawet
,kompromitowane
v.loi:enla
spoleczne. Nie na danno kry.
tyka dwudz!eRtol@cla % Wacl'l·
wem Borowym I Stefanem Ko
lac7.kowskim na czele zachly~
tywala się społecznymi wart06
elami "Przepióreczki", Pisano
o.. "poetyckim błogosławieńs
twie dla wszystkich pracnwnl·
ków Idei regionaliZMU" (BorOa
wy), o' plerw,uJ u:tuce wpro'Mm nagI. całll jej w~
mi bUehlr", "Ab~urdowł (1)& wadzaJącej nu "w 'wiat bu.
d'UJ,,~j I\ę Polski" (pł(>jłzewg..
lPo(larczemu odpowl4d4 Ilb~
kIJ, ,a nleJJczne glosy r.pu.ecl.urd ,,-- IP!>łec.'lmV" ". .,Przep!6-wu,
glnlY '<iopalrujl\ce .Ię w
reczka ma. jedynie )1OzI'»'1I ko..Przeplóflu:l.Ce" "atyry 1 .uro.medii ~połeCl"nej. Ku,.y dla
wego
ostnetenla prud tlkcjl!j
nauc.tvcleU lud,owych są jedJj.
tak -pojmowanej praey .polec",
1t\.t dekoracją, poir6d k.t6rtj
nej
(Gacki)
- zbywano lekcero:grllwa się d1'aroot we~
wa.tącym mllc:umil!m. AJe ch()oo
WflA:trzn:lI, dramat :):Iodaw mo
'a/nI/ch. t obojęrne łlł cl14 Ze-. dat drObiazgowa analiza teklromJlkJ.epo lozU szkotu porę tu daje pewne podstawy do
bła.tUJki.ej,
kt6ra. n.ttchybnle ''''krytyczno - eatyryczneJ Inter1'ozled .ię po ofhJ1'te Prte!ęc .. ptetacji _ttukl, to jednak dzieje się tQ nitjako wbrew Ilutl)kfeflo. Nie dajmu $ił t4JUpe- rowi.
ktńref(Q lIympatle pnu)ł~
~tonowad zakoJ'\czenfem - naj
tal,. wyratnie po .tronle PrzewainW}u4 .praw4 n.tt1lkt. Je.t, lęeklego. l dlatego - w tw6,.,.
wewnqtr.m-a etv6k166 JtlłnoM
czośei wielkiego ptulU "Prz.e.,.
kI, jtj wQ'la 1110CtI \ wola: 'I'»"
pióreczka" J.. t ottatnim jut
'MW4m.tt. f"rzqfęc~ lIst boh~
"Pnedwlołnlem" mani
ter,rm,. ponieważ zo,ta.ł wiern1J t>rzed
festem W1elry w. utopijne roz- #WDłłn' ,obuctaJom. DUJ MI wląm.nl.a lpołee1ne, utworem.
MWmI4.:t W4Żn.a. Jest lama. opartym na fałsr.yweJ choclat
. ~1J. kur,łÓW ctln., n4ucz'llde-· w -ułoienlach nLtchell1eJ In

G

w_

(,U ...

rragmellt
rnAganla
wyrun!.

przeclwleńatw,
W)·'tęPUJIłCłl

w

rękopilll

tak
u-

tworze. tJ~leczkę od rteCzywI;togcl ma wyratac w
S 0n • t • c h zachwyt nad na.
turĄ orientalną, przenoszenie
• Ię w v.'Yobratnl do kraIny
dalekiej I egzotycznej,
Ale
przecie! krajobru czarnomor
.Id Je,t w tym dz'leJe tlem
przetyć bohatera
uzasadnionym Jego tyciową l)>tuacJą,
podkreśleniem
faktu, te Jest
on wygnańcem..
Pn drugie kon~!!,mplacja
natury Wsehodu tylkn w tym
wypadku bylaby oznaką U·
~Ieczkl od rzeczyv,ristoścl społecznego drodowiska
boha tew

_lL

Tak, to istotni. jaka' wielka pnmylka, jakI' wielki brak
zaclełnlajl!lC)' Inaczent. .ztuk~
l określaJĄC)' wyr11tnie jej miej
JCe. Koit ma tutaj nJI\WĄtpU
wie t.elę, chce!a! - pomimo
wtą.tko - jłłł te:» raeja poło

.Farvsa"

ra, gdyby jej towan}'Sl.j'lo
prumfkr.cnle oJe%yU1y.
A
pr:z:ecleż
e}10wany jut tngment Pielgrzyma I Inne
miejsca S o n e t ó w łwiadC2:Ą,
te mimo n.!eklamanego UIchwytu -n~d peJr.atem Krymu
bohater d%1eła tęsknI z.a oJczyznl\, te Ilawet trzt:6&w1oo
tej ,.Jubej dziedzlny" d..rotsze

mu ._ od wszystkich uroków
Orientu.
R6wnlei moty...... prtemlJanJa
warloje! tylko bardzo pOWierz
chown)' czytelnik mote uwatac za "''Yraz pl!'5ym.J2mu ezy
tnlet:h~enJa do t~IB. Czytajmy uwatnJe sonet B e c h e z y
I li

r B J;

Gdrl~t 1e!te~,

o mi/oki., potCO'o I chwalo?
Wy m4r1t trwać ft4 wltkl, irtldlo $ZVbko płvnie,
O hańbo.' w1J~clt p1'zt!zt'll, iródlo pOINta to,
Nad

pI'U'mlJalnokią

trle('h

spraw tadumal IIJ: poeta: mipotęgi I ch ..... aly. PrumJ
jAlność milośd
annie willte
się z Jego dramatem o~obistym
I rdll'ksJa tego rndzaJu ma w
jego zadumie cechy psychologicznej prawdy. Przykłady
zniszczenia potęgi I ~hwały
widać w
ruinach potężnych
Glrajów I !nny~h władc6w
Krymu.
(BIJI('h~1_yaara!.
Ruiny zamku w Bale
k I a w I e). Zadumał Ilę nad
nimi oobk.! wędrowiec I do-loścl,

Ul'

lotył

palĄce

słowo:

"hańbo!"

Lzę

mial Jedynie dla tmarłych
w zlocbteJ kldce haremu maI
tonek .ultańsk1ch. Jego zaduma nad ruinami rezydencji
potentatów Krymu jest ma·
m!enna dla ~zlowlek!l., który
t ut~knieTI.!pm
oczeldw.ał ()br6cp.nIB w niwecz tyweJ wów
CZft.ll "potęgi l ~hwały" caratu,
który w dr.!ele tym po rat
plerws1.y nalwał slehle pielgrzymem, gdyż pob}·t swój na
olx::'.ytnl e Ulctljl uwate~ nie za
bezwolną
wędrówkę w
nieznane (choclat to byłoby bar~
dzo romant}'~!:ne), ale za tmud
ne I wymagajĄce poŚWięceń.
zrrUermnle tward!\ dragIl do
wleollóego, Jasno wytknlfjtego
celu.

»Przepióreczki«

dy przed dziesięciu laty,
wiosną 1945 roku, Teatr
_ Juliusza Słowackiego w
REakowie rozpoczął łWliJą po
wojennI\. dzlalalnóść wystawie~
niem "Przepióreczki" zOster
W roll Pttełęcklel,!O - JanJ{ott przyjął
pn:edstnwJenle
druzsocącym
felletonem w
"Od;'odzenlu".
..Spojrzenie po tteltiu 14..
t4ch M .mtkę Zlrorrulclego
- piłal w6wcZ41 - odłłOnlw

-~

N

ter z dtiobu ltatku unosz.onego wlelkJm.i f.alam! t wkhrem

Ja IPOfrtlJlem/ Prre. łwtat.a .tcuUnll
wtd.rl4um - com włdzt4ł. opowłem po ~mterd,

tD

a.tWlsko &!'tysry - maja
ru S%ermentow,kiego Jest
nie wl.Zyst.k"lm til\Al1e. Twór·
C'.lOŚC j~o przypada n.a drugą
połowę 19 stulecia, tj. rut okres
w sztuce polskIej do nIedawna
najmniej badany I .!Ikąpo oprD
C(I\I.'an)'. Do cZ(l'clowego ta·
pomnienia artysly pr.z:yC%ynll

nich boha-

Młrzo, 4

bo

Józef Szermentmvski - malarz Ziemi Kieleckiej

W&p6lnym

motywem przeżywania
lotu, walk!, lwyd~twa.
W pief"o\'nym

,5t~ftIcrOKR2xsKifu6)

g~,

nad
Cl.ufut

Drogę

prze'paśclą
w
K II II!', zJączo.ne

ca tadnym argumentem w dYl
kUljl na temat 8~en!czneJ ty~
wotnoje! utworu. A tutaj włlllj
nie, na stenie, "PruPi6tec.r.ka"
po trzydzlf'>ltu latłlch zycla
święci I:wóJ wielki triumf. T.,
niewiltpIJWie najlepszy ,"enlct
nie dramat Zerom&kleso -.za
d11wlaJI\cy doskonalo'c!ą budo
dowy, IlIą spięe; dramatycznych, mistrzowskim prupro-

waduniem

I

rozwiązaniem

konfliktu -

wbrew wizystkim
chyba) uty.klwa~
filom na Ilklcowojc I polowic!
M6ć -ekspoZYCji. jakle-pt'!e1: pa
wlen eu. dyszało .Ię w kry.
tyC'e dwudtlestoleele. Co wio:·
cl"j - to obok twótcto~1 Sun!awskJego najlepiej
chyba
.konstruowany
utwór
dramatyczny tego czasu, utwór
którego 8cank:'.na tywotno~Ć
wydaja .Ię dziś tak absolutnie
beuporna. C6t t teRn, ta
Bb!l4rdowl gl>llpOOarc1.emu towlilt'Z)'sty
absurd
.poleczny oczYW!lIty dla na"
AlI'! mnl~! l'I~lywl.ty dlll p11!8~
ny dwuddf!1ltoleela? C6t t te_O
go, te proi'ram 8pOleczny .,Prze
pi6rectkl" lut na. nIe udowa.
la' Sztuka oddala ,I. wraz a
IłPOkl\, z której wy tuta, tra~
ci walnr wlp6łemno4cl•• taje
wl. powoli n:tuk" hlltoryc1.n"
- a wraz :& tym zmienia,,, II"
r6wnlet krytetla Jej oceny.
wartośc! przemawlaJąCł do wl
dza, gmlenla Ilę Jej charakter.
(nlesłullnym

SardlO dobrte Ilę ltato, te
teatr kielecki wyrltnl. pod~

kreślił
hlstor)'ellnoH
~Przepł6rt:C%kI",
U8Uwaląc

tym Wlljtpllwo6d, r.apob1alajllje
n1łPOrowmlenlom, Itwanając
w-ob6e Ittukt ntł't:bę4ny 4)' la
ł • n .. Nie n:ukam)' Sui: w

Bohater Sonetów krym·
s k ! c h jest po~taclą .charaktery%owanł\ dynamlewIe I real!stycznlf!. Jest w nim psycho
logiczna prawda uczuć nleSZCl(l
Wwego kochanka, lamotne-go
wygnańca, tesknlącego Ul utr.
coną oJczymą patrioty, humanIsty - w katdym erloWleku
Widzącego przede
wny,tk!m
brata. Jest w nim akta WBps
nlaly wzór czlowieka Innego,
ulolnego toczyć bukomp:rom.l.
łOwy bój o v.1elkĄ łPl'awę wo1
nokI. Nie brło w miniaturowej tormle 10net6w mleJsca na
Fteiólowe rorwWęele protramu aamot:nej azl,acheckle,
rewolucH, który Mleki~c:
chwilowo wytnawał, lf!cZ z
eUlem przezwyclJ:tyl I odn:u
ell. Pr:l'tOstals lapidarna, w pol
tacl bohatera dzlela uclelejnl0
na Idl'8 wykuwanIa własnej
dly do walki z przemncĄ t)
wolność narodu. Idea ta nflle1:v
_ obok reall1.mu polt3.cI I tła
obrar.owelo ()ru jf!cinośc! trI"
et I wirtuozerii!. poetyckiego
.Iowa I wlerł1A - do nle4mlf!r
ta1nych wartości S o n a t 6 w
krym.kich,
8TANI8LAW ".JEIł8CRINA

niej blogoslawi@ńltwa poetyckiego dla falazywle pojmowanego regionalizmu. nie dopatruJemy wl. #rad08nego hymnu
optym!xmu I wiary w num si
Iy tywotne", ale ule"amy plęk
nu języka teromskielo, nie
zawue tak przeratllwie młu
dopolskiemu, sentymentalne_
mu i rozsadanemu, jak utrzy~
muje Kott, chociaż chwilami
zatrącającemu l.ttotnle o !rytu
J",~ą, iście młodopolllk", manie
rł. Ulegamy napięciu p\"Ze{!lw~
.tawnych
racJi, dramatowl
Przełęcldeio,
SmulonloweJ,
Smugonl., łłowem - t e e t,..
r o w I :teromakleao, kto wł.
nie bardzie' żywotnemu od
niejednego tomu proZ)' teg"
pilBf%4,

czy

Dramatowi Pruł.ekłeao ..,
Mawet Kott et.1 .Ię zwl@Śe; te·
mu, l"O nrt:'.ywa 81ę w .ztuce
"dramatem
postaw
mnralnyeh", tak .lInle podkre818~
nym prut BorowałO w Jego znllnej pubJJk.ejl O .. Prte~
plórecuł". Trrncunem już w
dwud:destoleelu odozwały ~ę
glo~y .eeptyezne: Czy M'.eczy~
wI4clf!' dramat? Czy rzectywlł
de bohater? Padlo OIkartenll&:
"Prtelęckl to zakonsplrnwanv
bankrut praey" f.PłomleńRld).
"polrobowiee duch0wy roman
tyzmu", "renelat pracy VI
maJee łY\ęCZCtńakleao tr.a:lamu,
dobrowolni. ekaJlUj"cy" Iłeo
bit na banie,. I tycia ..,", Przy

pomlnano romantycznlł 1110%?pracy I przeelwłłllwłano JII
tilC'l&OfII pozytYWletYCtneJ,
- Czy Ittotnle bohateJ'tltwo
Pnelęcklego nie było je.o...
ucieczką 1 Czy napraWdę trze..
ba było aż tak Itr./lEllweJ komet!ll, aby utatowa~ dla Smugonla mlło6ć JeJ() tony, a dla
Prulęeklelo - flkcJ. ,,eay.tyeh !łłk"? A jetU ruelYwtf..
cl. tak, ldU nlta bYlo _ ..

fi.

się niewątpliwie l fakt, ie naj
barduc) dojna le osLatnle 16 l.a.t
Af)ędzlł paUl ,ranlcam! kraju, w
któt')'m takle wydartenl. artystyCUle Jak dtziel.
Mal(>Jk\' Grottgera, a potem
braci Gll(!ryrmklch I J61:eta

Chełm<lń9klego

mil!

musiały

V\aeJ:enłe

pn:yć

nł.o~~

WÓWetAs peJuŻ}'sty.

Dopiero po oRtatnteJ wojnie
OprtlC'O\\'1ImO dokladniej tw6rczoM Sztot'!:rl@nfow!!klego.
My. klelczanle-, powinniśmy
JII maĆ ncz.ególnie dobrze .
Artytta
pochodtl t
okolic
Kielc, a
kielecka atAMW, ulubiony temat Jego pej-

wie'

utli,

J6zef Szertnet'ltoW1llkl urode!l
się 16 lutego 11:133 r. w Bod%an
t'rnll!. Pochot'llH z rod ...lny
ti-tJe!\7.c7..ań1!klej, ojciec Jego byl
z MWodu malarzem pokoJOwym. Tradyc!a glns!, te ta·
l$n; ujawnił tlJ: w artykte
barr:1zo wczeib'll@, Jut Jakp
lTU\ly ehloplea, przebywaJą:
na wlk<:IcJach lJ swej ('lotki
Mkon.,lcy.

pokr)'wał

M~kawy·

mi ryeunkaml 5U!rt! mury
klasztoru, Tu p()1:OlIl go I \\'złlll
pnd BWOJą opiekę Tom.ll~:t ZIeliński, ('m'c<:esn,' nat'tclnik powiAtu kieleck\!'go, wany zbieracz obrazńw j milośnik sztu
kI. Ode"ral on wobec Szermentow~ki"IW r()l,= mec!'naA&.
Zabrał go df1 Ki!'!c, po~!ll;l do
n:koly,

li

w

law
w WIU'"

pótn!eJszy~h

tach umotllwil mu
Szkole Sztuk
SUIwie.

~tucJ,ja

Pięknych

modzie malo'~' nla zabytków
ar~hltl.'klonlcznych
l\'laluje
vttedy "Dzlf'd ..inlec zamku w
Szydlowcu", ratusze renesanAO
we w Sa.ndomlerlu ! Szydłow
C'lI, widok Sa.ndom!erz.a I Karc!:ówkl, przy cz~'m zabytki uml~H'1'.II często w krajobrat.le
(Widok
Sandomlet'7..a,
$w,
Krzrt).

W trt:)· lala po uknńct.enlu
studiów w wars1..t1w~klej S1,kole Sztuk Pięknych, wyJcMt.a
lu1YRts d'O Paryia. ZIH'lekRWia
go bowiem !roncu,k4 szkoła
pejzllio\\'. w BRrhl7.0n pod
Paryi-E'm, z której reaHllty('tnvm.! ()o!:lllgnj~h,mj rhrf'> sle
~r..nać, Pod wplywem barblzońcryk6w uchodzą pev.'11e
zmJa.nv w malBntwle S1,erme-nto;"'·skle-p;o. Wp~1Iwd~le t.ak
lamo Jak w kra1u maluje- wler
ne naturte IluM l! peJui.owt!,
IIle z:mlenia JedMk. kolo-ryt,
0ez.y6U'l& sw~ paletę z ronóW rudych I brą7.0w~'ch,
Zieleń nabiera mocnej 80a)'~toScI. Zmienia 81ę !<lku kompozycja obruu. ZaSl\dnkzę
rolę ooRr)'wa w nJej drzewo,
I to 7.arowno poj~dynC'Ze, jak
I cala Ich grupa. Drtewo !:
częstn teraz 5tosoW1!lnym rt\()o
tyv.'eTTl luchych galęli, 8t.aje
alę ośrodkiem kompozycJI, a
w katdvm raz.ie najbardziej
podkre~lonym Jej elementem.
Zmian)', które zachod1A\ w m/l
larlltwle SlH!lwntowskiego w
okrE'Sle po1bytu jl.'lIo w Paryżu
ilustrują nlI.JlePlej l<ll;1e obrazy
jak: "Orka", "La.!; dębowy".
W okre~le pary~klm maluje
art\'s!.a m In. szereg scen
kra·jobr8zowo-rod.zajowych, ukamJących
nędzl.!
I gto~un.kl
IJpo!ec.zne panujące na wsi polskiej, "Poddnństwo", "Pogrzeb
....iejskl" przy caleJ prawd:de
I)b6E'rWRcjl nie, 'ą \\'olne od
chnraki~n·~tyc1.nego

W KJelNlch, u ZielJńsklego,
pMnal artys!.li młodego '" .. ł,w_
czas malarza Fr. Kt:)StI"z:p.wekl@
go, który byl pierwszym Jego
profesorem malarltwa. Ko,tr7.e'W!lkl ugruntował te! J
ron.inął zalnterHowanła Ster
mentowskleij:o pej7.at.em I motywem rod.:uJowym. Wpływ
je!lO dotyezyl w sz.t"!,t'!gólr.ok!
partII rodujov.1'ch. W tym okrale maluje S:terme.ntow~1d.
slereg &cen 1ttaJobrezowo-ro"Chrust",
dzajnwych .lak:
"D:zle\\'częta wrecaJące od 1111..
nokosów" Itp. Jut te łtudło.
Ui'awladaJą wielkI ttll!mt arty
.ty. Arty&ta nje \\.'}'blera z
kraJf!bra'l.U motywów lpecjalnie malo ..... nlczych C'ZY z..abytkowych. Prlooió'tawta c:tęsto
nejbardz!eJ 1..tIpadłe wIO\l.k!,
ckhe lasy, pola. Najlepiej wypowiada się jego ulen!. w drob

urówno

dla artysty Jak l dla wlęksoo
śri 6wC1.emeJ InteUgencjl sen
t~·mentalizmu.
Arty~ta
prlebyv.. aJf\cy u granicą utrzymuJe tywy kontakt z krajem.
Prowadzi 8!:ero-ką kl')1"Hponden
eJę, dostaje od pn;yJacl6ł fo-togl'Brte rod.zlmych motyw6w
krajobrazowych ~ rodzajowych.
Kllkakrotnle od wiedz.a kraj,
M

rob! wied.y studia pejz.atowe,
, k16rycn potem w dalekim
Paryt.u maluje obrazy, Tak
np, b~ąc w kreju w roku
1868 maluje Szennento\\'1kl
widok
Pierun
od
~tron:,
Sut.awnlcy. Jt"sl lo jeden l
pler.\·qzych obrazów pol~kkh,
odtwarz,a;I1t'yrh gńry w ~poB6h
prmly I naturalny, bez Bugesth
obt'yt'h wmrów
Sz.e.rmentowskl('mu IWOrIlIClE'
mu
na obc-z~'tnle
chodJtI
przede w~ly~tkim o rnld-anl~
awym dziełom cech na.roclowyrh
Pol~k(lśĆ
stara 81~
wyrAlić r)l".~y pomocy dooBnla
do kompo1.ycjl rótnych eltmentów lkonogra!lcznych,
W Pary!u prze: .\'wa artysta
naJlt't>8z)' okres twórczy. W
lalĄch 1869-187{1 ~tWllfza naJwlęk~1.e swe dzieła. Bogactwo
Ich koloru I ,prawność techntezna mówI", o oeiągn!ęclu
d'Uuj d?5koMlllośd malarskiej.
W tym okresIe poWstaje np.
"Kościółek wIejlIki". Za obrru.
ten otrzymaj artrsta na mię
dZYM,rodoweJ wY91.awle w Lot!
dynie srebny medal. Obrazy
Szermentow~k!ego clellZyły It~

w Angll! dut.}'1TI powodzeniem.
WOlIhltnlm okreele uwojeJ
twórczoAcl S1.ermentowskl t'(>
ra% bardziej zapada na zO!'()o
wiu. Clężk!e warunki materia]
ne sprzyjają rozwojoWi grutli
c)'.
W patdzlemlku 1876 r,
arty~t.a uml~ra. Ma wtedy FAI·
ledwie 43 lata, • talent Jego
Jest w ,tadtum pełnego rozwo.Ju. Ostatni obraz "Bydlo !~ho
dzące do wodopoju", Jest niewątpliwie

jMnym

tnw~klego,

pochodzących

racja i)latortka Uter...
tut)', (nie teatrull _ ale ~

!

wczesnego nkrełu Jego twÓrczn
Ad. Ud03tępnloM Je obecnie
l!Wled1.8Jącym, włąCUłJąe do
Wystawy Malarstwa Polskiego

z XIX w.

BARBARA MODRZEJBWSKA

prac. M'Jkowo-odwtatowy
Muzeum SwlętokrzYlkleiO

nn:h rrYaT1iarami pt>Jz/l.tykBch
w\t"jilkfch. _ W MU7.E'Um Swlę
toknyskim na WysW'lwie 1\1-.
11\.~~twa Polskiego wisi jcden
t3.kl nlewlelk! p@j7../lt \\'B! kie~
lecklej N~malowal go 81.erm~ntowskl w Cl!.8.9!@ wRkacjl,
kiMY Jako student Szkoły
Srtvk PI~k:nych przebywał w
rodzinnych ItronaCh..
W okresie .tudl6w ulega ,
Szermentow&kl na pewien, ni..
długi

zresztą.

Czai

panującej

wyjtcla, to pozostaJ@ pytanie
- czy warto? Więcej: czy nie
popełniono
wlqkszej zbrodni
-

rYZYkUjąc

05prawę

kursów

dla 8ubiekt}'Wnych racji moralnych jednego e%łowleka? ht
nleJe w tej ntuce konł1lkt
JednOtltkl I zbloro\\'oścl rotwiĄzany
pnez. ZeroJTlllkleao
na korzyść j@dnostkl, ale ZI;wietz.aJ~'Y nad calośe!" Rttuk~
%nak :r.apytan!a. Ale z drugiej
łtrony: C1.y ealc te kuny opar
te na potornej (nawet nIe ru:
czywhtej) tllnntropll kslężnlct
kI Slenlawlankl _ to nIe tikeJa?
NIe tu miejsce na roztrząsa.
nie tych pytań, Przytaet.am je
jednak aby wykaut\, te utuka zAciekawia,' niepokoi, ltaWIA widu prr.&d ,um6llem nie
tupełnle
Jallnych .caa,dnień,
pobUdza do mylIlenIa, te tyj ...
A to jut chyba wy.tAreuj"c,
racJ~, aby w dylamIcle repertuarowym: "Z_pollka - Z..rom.kl" wybrać
taku."
Zerom,kiego,
Ala tlotonoU problemowa
"PrsepI6rectkl" kryj. powatne zasadzkI. Jej leenlcznl wymowa wymaga 1~%e86tne, wy
ra:zlstokl - mUli to być roxlądn. przeprowadzenie u.tukl
obok k!'yJ"eych
w. tekście
mleUzn I trudności Intłrpra·
taeyjnyeh, daleki. cd upra.""
czaJ,ceJ lOPttolo,lt, dbała o
ó pIękno I w.wnętra:n" .truk
turę dram.tyczn" utworu, W.t
my na przykład .prawę wł••clw'IO
"ustaWienia" uronu
profeJonklelo, za którą kryje
81ę It.olunek Inlełnlzatora do
Iprawy kursów, do połowicz_
nych reform społecznYCh, do
całej
prUllzło'el, Traktowac
Jł na .ttlo 16 mlC%y do.
włeU nle'wladomokt teatru
wobec tamtej epoki, Nie, na
Hrlo gra~ to nla IPOIÓb, Nlea-

.1.

." Wid kielecka"
(obr(1z Jd1.{'fa Szermentowslde gn w Mu%tum

tarz sceniczny stwarzający dys
tans (i równocześnie osąd) wobec ludzi I wydarU!ń. Komentarzem takim Jest delikatni
humor I Ironia w trl1ktowanLJ
całego grona profesouklego. I_
rOnIa ta lalwo jednak mote
PÓJść
za da!~kQ I wtedy w
miejsce krytycyzmu ogmleszn
się po proBtu uczone
srono.
A tego zrobić nie można. 0'mJeu.ony l.e&pół
to podcię
cie jednego z najw&tnłejlllych
t'lementó.w dramatu, e6t to bowiem Ul dramat, w którym
Jedna z dwu 'ch~raj_cych .Ię
raeJl 'łat w zalotenlu nlepowełna? OYlkrelnle wybrnl4ł a
tej trudnojcl niyler pn:ed.tta
wiania - Irena Bynka, w
jednym tylko miejscu (spne.
clw KrOMa n. wlad()mogć o da~
rowlinle Poręblan Prulęeklf! •
mu). wprowadl.II.J"e nlepotrteb
nie do ntukl akcenty jAkbv
osoblateJ chclwodd profesorów,
,uaeaUłIi,

te

Ukrywają

oni JA*

kU nlakl ,lnterel. Ten nietamie
rtony efekt wynika r. braku dy
&cypllny scenler.neJ u nlekMrych cdonk6w grona profesor.
skh,goj Id" oni li. dAleko o 6w
Jodel'! krok, który prlłehYla kil
mat tej ICeny w stronę nazbyt
08trtj .atyry I wprowadza pe_
Wien tał.. w bardzo konlek.
wentną

1 IłU#UlI4

taMCJę eał04

eł, (Z8Ip61 proł ••onkl

jut !'IJ ...

doić nierówny, Obok dM
konał.go ANDRZEJA SALCE.
RZAKA (Dukań.kl) I bardzo

et.tr

,~wlę!l)kr!'1J!kjml

dramalu, stanowiące naltrafnieJ;zy wyraz. IIcenlcz,ny W'JpoWiadanych kweltll.
Dtieje ,ią tak zwłaszcza w niektórych scenach I I II aklu j akt III jest już nteco
cJętu.y,
jakby całemu
zespołowi brakło .U na \,I.
trzymanie poprzedniego tempa
! lekkoścI. lnscł!ni7.ocJa to, b.r
dzo piecwiowita, bardzo redu·
lowska, nie jest jednak naŚJ.
down!ctwt!m Osterwy - Byr·
Ika rozwija zllłotenle sceniczne pierwszego wielkiego Insee
nlzatora I w'p6!tw6rcy "prze·
PI6rtczkl''t stwarza nletbędny
dystant, wzbogaca Ją. o komentarz, kt6rt!IłO zmarły przed
o'mlu laty retyll!lr nie mÓlł
jesuUl dać, Prtedatawienle to,
przygotowane ne uroeayltol~
dzlełJęeloleeJa teatru, jeM nieWl\tpllwle JednĄ I na1clekaw.zych por.ycjl wYllt.wlonyeh ('I.
.tatnlo prul teatr Stitana
Zeromskiego,

8ukcel

niY/Ił!1'a był

btdnr Jeat dYłlmtny konlfln-

równo-

er.e.nle sukeeBem 'eapolu. CM
ławe

wyjąt
ut.Yskały WłAŚCIWĄ

role (t lud"wm '

obu
d"kiem)• aktol'%y
w
tO
l, ollawlonl! historycznymi Jut
majĄc

ręku

dzl' kreacjami a okretu dwudztełtolecll, daU
• .Ieble
WSZYltkO. aby IPl'Ołtab Uld.~

nlom I tradycJt, UdAło Im .Ię
to. Zoba,OYlllmy klika """acl
bardU) naturalnych, lUIrd.w

ciekaWie aroblonyeh. ft1I;d ktOdbbre.o MICHALA LEKSZYC rymł warto IIQ chWU.. Qtl'Zf'
KIEGO (Clekoekt), POIUII~ l . mac!,
10p (1\OKOSSOWSKI) rad
A więc p
nlet/Oradno'chł ł lurow04elą" Smu,onlowa
wamtatu aktorekleao).
KOWNY.
aur,erta Ireny BYrłlkleJ od.
mlct.a II. POlA tym bardzo
,tarannym opra.cowanłem u.
l04et pr~edlt.awł.nJa, lUldaJ.
mu naturaln.e, tywa tempo,

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
włcJqa,

z n.aJl~

szych
realistycznych
dzieł
Szerme-ntO'Wsk!ego.
Znajduje
się obecnie w Krakowie w
Muzeum Narodowym w SuklennlMch, Kieleckie Muteum
S~1ętokl'lyskle ma w $wolcll
zblo:-ach 8 obrazów Szermen-

twony mte'le4Mt momenty

nJeom&l konaenłalne z tekstem

http://sbc.wbp.kielce.pl

I,zL~~~l~:
+*''l?W~~:~~~no~~~!~a~~=M"~~~~~l'.
I
,

ł

ł

,

.. Widok Sandomle-rzo"

~~·~~_~~~&lrkt
ARCHITEK1l/RY KIELECCZYZNY
d.tdŻ1lrtego

d:1I

jeBim1H'lgo
wi.eczoru w t. 191.5 po
!\ittm!eM\i4 uclqitiwej
co/.od.rie11.!\ej jeźdzł, furq do .0mego Krakowa !tanqlcnn po

G

"az

plerwłZV

w WWkv (

tz'4lem po-nurq

ruinę

uj_

kolctoła:

,h'za..rkaT14 fIUadę. pogruchoto
"tI dachy, zwo!on-.
zu.pelnle
,klepieni, dwuM.woweao wnę
ma.. /I I: każdej prawie .tronll
duże w lcianach wlIla mll i pę
knięcia. przyszło mi zor(l.Z roz
tDaŹa!! pl/tanu ulIodnlcze, czv
MletV rekvnrtruować tę SITUt

Uwle

l'Ili..u:cz.onq iwłąlynl!1,
od nowa łurea nle,zczegót6w, czy

dorabł4ć

tstnJ.ejq.cvch

uda .te oslqgnqt:! M tej drodZl
wVtJ.l.k htstorvcrnie doU wler·
",y ł 4rtv.rtllczont. doić uc.zęAlł

"'.'

Tak plsaJ twletny hlgtoryk
mukl Tadeusz Szydlowsk! w
owoich "Wspomnieniach I refleksJach, k01\.8erwatorsklch",
Słowa wyt~j pn:.ytoczone informuj" nu, jak wielkiemu
zn1azczenlu uległa w pierwaz;ym roku wojny ~wla toweJ ko
leIiata wl4licka - Jed~n z naj
eann1ejazych w Pol~ ubytIr.ów arehltektury gotyckieJ.
Wybudow.a.ną za KazJmiel'TA
Wlelk1aao w pr.l1ltarnJ cwr.ndrlf!
- WlślJcy wspaniałą kolegiatę po pięciu z g6rą Wiekach
IJtrał;:zliwa wojna doprowadzila do takle) ruiny, te UlBtanawl.ano &Ję, czy w og61e w.u1.o

Jq

-odbudowywać.

Trudny problem konserwatcnkt powien.ono prołyorowi
StYłJzko-Bohuszowi, kt6ry był
podów~ w Polsce ""Y'I'OC2~
nią w łfJ ;ru.;tedzinle. SzyszkoBohusz opracował Bt.&rannle
projekt rekonstrukcji, który
ZQłtał zre&llzowany. W ten Bpa
IÓb przywrócono Polsce Jeden
• Jej naJt't'M-lejszych zabyt~
k6w: Rekonstrukcja S2;YszkoBohu8Zl1 budzi z punktu widze
ni. dZ{lIiejszy"h U1.'Iad konser~
watorskich pewne l.agh'7..(!ie~
ni.. Ulsadnlw)
niewątpliWie

Jednak

jest

poprawna.

Do-

brze odtworzono

na.lważnlejuy

wnętna, tj. pJękne
aklepl~nle
wsparte
ełupach, Dtl' w tym WBpa-

element

palmowe

na

n1al.~ ~wnętrzu razi _ną. okaza
ty ·'Magótyekl ottart pri)Jektu

etędnod~

'rodków Idzie u Wal
kówny w parze t dużą wledz~
O cdowleku USkakUjąc"
chwilami u tak młodej aktorki. DYlcyplIna artystyC'zna, umłejętno4ć wytrzymania sytu~
aCll, zaufanie do pauzy. dciuB
nla tZ)' nIkłego gestu przełyka
nla łUn, lub %wlltllnla w3rg,
wielka umlejętno'ć poslIJ
giwanla Ilę najaubtelnlejszyml
tonami Bry, tworzy wiele obiecując"
za p o w I e d t, jełt
pre)awem bardr.o I1.lachetn'ł
go aktorstwA programowo pr11ł
e1wltawtaJtj,cego alę powlerz~
chowno4c! I łatwitni ••

0".

Podobna zaloł:enl. miał r6w
nlet BOHDAN CZECHAK
(SmUloń). Byl na olól bardzo
o.rezedn?, prolty, opanowany,
'wletnl. podpatrzony, dobrrA
wspólgraJ"cy , re~ztl\ tego wyloko postawionego towar7.y,t-

wa, 'wiadomy

roił wiejlIklego
podrM proteso~
r6w, doćeńt6w uniwersytetu,
Ale Iylwetce Smugonla brak~
lo Jut te' wielkiej konsekwen"
cjl afty.tyczneJ przewijającej
tlił w reallMcjl POlltael Smugo
ntow~j: obok mIejsc bardto
dobrych zdartały II. nleucłne
na uczęścle epizody - .łableJ
opracowane, pozbawione ,łlS~
npJ koncepcji aktorskiej (ni-

Muczyciel.

tatnła

rozmowa "

Prułęcklm).

Bardło podobała mi il. kllll
łn!Clk, Sf.ftławlanka w'tnter"

SZYII~o-BohuaUl.

W neogotyc

klm wnętrzu wygląd alby on
nawM dobrze, tu
Jednak
wśród
autentycznych
XI V
wlecr..nych murów widok Jego
niepokoi MS, Jak: Jllkaś tal·
Bzywa nuta w dobrze zham10
nlzmvanym akordzie. \Vłada.e
kOruIel"Watorskle robią ~tara
nia o uzyskanie z magazyn6w
muzealnych autentycUlego 110
tycklego tryptyku.
Obok kolegiaty p~etrwel w
Wiśllcy do dzid
takie dom
mieszkalny tam!ejnych kano-

ników - rzadki jut dziś w
nnnym kraju pr:trk1ad gotyckiego budownIctwa jwlecklego. Budynek ten pn:ypomlnający

swą

bryłą

w8p6łezesne

kOŚCioły
posiada Jes-zcze
5ptlro elementów gotyo~lej ka

mu

mlenJarki I 9tolarki, jak: portale, IItrOPY itd.

Kolegiata
tuJe pewien

w!śllcu
odrębny

reprezentyp koś
to budow

ci(lłńw gotyckich: łą
Je dwun.awowe o akleplenlach
pałmo'lV)"ch wspartych na jednym lub kUku tIlarach. Ta~
kim Jest kości6ł Św. Kn:yta
w Krakowie, a na terenie Klelf!CeZyzrty prócz Widlicy Jeszcze kośdoły w Stopnicy, Kurzelowie l SzańC'U. Kośctót w
Kurzelowie rówru.e! kolegiacki, zw1ąz.any był Jednak rue
z krakowską jak wlmca. ale

tę rolę),

r. nla m081\c 1łc'ty~ na lłeble
1t~y na Iwoje miny, w mla"
ł)tezUwa. troch. wrnlOf1ła, była
jakłA trafni.
podchwycOnlł
"katęłnlczką tutejo"", powlato
W," • nawet "tak powiem.
g:mlnnłł", lentymentalnĄ'i. prze
b1eal«ł.

.sklepktń.

W Kielcach nie mamy r.abytk6w gotyckich, wielu Jednak ma pięknie położoną katedrę undomlM'ską. Z otaczającego
Ją
cmentaru. roztacza ,Ię rozległy widok na dolinę Wisły, znad której znów,
przyglądają"
się
panoramie
miam, widz.! Ulę kateodrę Jako
jeden % dominujących elerrum
łów. Szped ją jedynie niefor..
tunna neogotycka sygnatura,
d.t:lwnie trlywna w IWYch
% blachy wycinanych formach.
Katedn aandomJerska ma odekorację

zewnętrznych,

murów

wykonane,

l!.
ułotonef

Mamy jencz.e w Klel~
nie jaden k~ciól nale1:l\cy do
omówionej grupy. a mlanowl~
cie ko~lót parafialny w Stop.
n.lcy (pow. bulikI). WlaAdwle
nie mamy, ale m1elJ4my I bę
dz,iemy mieU, tnln:ezyly co
boWiem prawie dOl~le
pocisld artyleryjskie podcr.a.

glMurowa.t'lej ~gły
w romby, co of:ywia kolorylItycznie masyw ścian, glazun
bowiem. ,elit ciemniejsza od
. r:wyklej cegły.
Wnętne katedry zdobi bagata polichromia o formach
wlł<'hodnlch, wykonana przez
arty8t6w ruskich .prowadzo.nych do Polski przez WladYl
ława Ja.g\ełlę. Są tam rownłef:
mroŻi\oe mw w f:ylach bar0kowe obrazy przed8-tawiające
sc-eny męc:t:eństw. W poblItu
katedry m,ajduje &ię tzw. Dom
Długosza, w formach zbliŻMY
bardzo do domu kanoników
w Wlśllcy, o którym m6wiłem poprzednio. BUdynek SI>tyck! ze stromym dv.'USpadowym dachem I azplC7.!l6tyml
.zc:tytaml. Dzl4 mieści lię tu
Muzeum DIecezjalne, w któ-

frontu w roku 1944. Zn!.sze:ta-

rym

z

gnietnieńską di~%J".

JHf:

to azczec61 wlLinlejszy racz.ej
dla historyk6w nit historyk6w
ntuk1, gdyi oble te budowla
posiadają te tama ceehy'styUstyczne. Pr-zynalety do tej samej grupy. aczkolwiek nleoo
.kromnJeJszy, ko5cl61 paraflal
ny w Szańcu (pov.'. buski). Poelada on r6wnież skleplerua
palmowe wsparte na .łuple I
wyl'Ótnla ,Ią piękną linią, bar-dM stromego dachoJ.

nie

było

tak dute, te

Szydłow

na

~

jett tnacz..
prud ..

Ilojć wartościowych

1W0j" kobleCłl" jRku juf: trud~ grupy profesorów, kochał Brnu
nfl, lirę. Władnie Przysieclę:a by~ goniowI\. a jego decydująCol

la \4 aktorkĄ, która obok Andruja Baleenaka
u:r:yakala.
wlaictwy dy,tB.n. w ltolunku
do kreowanl.'j po,tacl I potraflłB. nadać

kliętntcz.ee wlaścl

komenłara scenietny, Rów
nlet plenipotent pan Bl\ctkow• ki (BOLMLA W ORaKI) był
postacią, autentyCUl', godną, re
zyduJl\cI\ w polladtoiklach kaprytnej damy, JakI) 6w nlezbęd
ny c&łowlek .nneJ ręki, bet
kt6rtlo prowadzenie trulJltotku
byłoby nie do pomydlenia. AN"
DRZEJ BALCERZAK w ma"
lej roll '&Oluta Bukańlklagtl
pokazał raz jeszcze, że IZtUkt
aktonkteJ nie mierzy 11. ani
dlullokl" ani objlttodcllto roll.
Nleporotumlenlem była nIltom1alt postać Prtelęcklego w
Interpretacji JOZEFA ZBlR()..
OA, Ten nlew"tpllwle %dolny
aktor, mImo powain_} prac.v
nad roI", "nIe uniósł elętaru
prr.tlkractaJ"cej$:o jego umlejęt,
no&el t naturalne predy.pozy~
cje - dał postał! wdzlęcWIł,
mU" ale bardzo powt.nehow~
nI\. podobną do partnera Wlwll
& .. Prof•• jl pant Wamn", ćhy
blaj"cll lednak lylwetk4 PrteIflckłłllo. Nawet gdyby IdĄC
'ladami Plomld,kł ••o odlb-

wy

bre6 pmłęcktemu godnoU 00
pretacJl ANNY PRZYBIEC.. hatera, c&łowieka żelaznej UC!
KlEJ (nt. widzialem nl..teły etwojeJ, to I tak nte ma w

Henryk1 RodkiewicI dUbluJ,,ce,
PretelUlJonn.lna, II
lotna ulotno'ctą kobiety, któ~

gkl gdyby tył ~ I znalazł się w
Stopnlcy, mógłby powtórzy~
Bwe
,łowa
wypowie<l2iarne
tn:ydzleścl
lat wcześniej o
WUllcy. Legły w gru:w::h plęk
ne a-kleplenla, upadł oczywiś
cle dach l tylko żałosne reszt
ki mur6w steTI:'28.ły nad rumo
wiskiem. l tym razem wlooze
kOMerwat.orskle podjęły 0gromny trud
przywrócenia
polsldej 8UUce zabytku budow
nlctwa gotyckiego. Inż. J6zef
Jamroz opracQV,·at wt.Orowy
projekt rekonstrukcji, a facho
wf murarze
I kamieniarze
przystąpili do robót. Na razie
odbudowano mury I nakryto
dachem, następny etap prac
przewiduje
rekonstrukcję

rygltUlln,

nim i.lze" ml.Jlca na bawl~
damka jaklłłlo notens-volen.
uoblł Zblr61. Aktora zwiódł
zdale It, pozorny humor Prze~
łęeltteło, przez co - zupełnJa
nie eobaczył kreowaneJ po8ta~
et. Przeclet PmłłCkl byt czło
wleklam eneralcłln)'I'Ą dallła..

!
---j!

(Do arl. "" ,1 •. "

rOlmowa ze Smugon!em byla
pr7.ecid nie byle jakim zma"
ganlem. Zaiste, nie tak prowadl! tlę podobne rozmowy. Nte
tak kocha męt.czyzna dojnały.
Nie tak bawi się I komplemen~
tuje kobieły. Nie tak wreszcie
popełnia cywilne 8amobóJstwo•
Zblróg poniósł poratką w roli, która po OsterwI' nawet
znacznie bardzJej dodwladcz.o ..
nemu aktorowi ,prawlałaby
niejedną trudnolić. Wydaje ml
II. jednak, te .knywdzoM
dobrze ppowladaj"ceło się ak
tora powlerza}l!.c mu adarue
ponad jero IUy, albo - ponad
.Iły ref:ylera. Doprawdy cJ}'t
nie I:nalazł liłę nikt. kto by wy
tłumaczyl Zblrogowl nlebezple
czeństwo
nazbyt płynnych I
licznych leltów'/ Nikt kto by
wprowadz.ił aktora we wIde! ..
wy kHmat p.ycholOliczny pol~
tacl' Nikt kto by powiedział:
..to tak" _ "tamto nle"'/
. Bye!! mo:!:' '1\ to zbyt mocne
.łowa. Nie pl':!:ę Ich jtdnak na
zimno, Gdybym nie wierzył. w
talent zbiróga, zan:utY aformu
lowanł byłyby nieco Inaczej Cóż't ,n Prtelęckl, taki Jaki Jelt,
jut dla młodego aktora wielkim nlebeaplac_ńatwem. Jedli
doat"e" on na czym tailI pelega _ wltYltko będzie w p~

--

[

G O t 11 k
l:J

II,.

l!

__

~

dą w okresie nadchodzą- CZYBZC%ająCą I od:I:rwC%ll
Jej
Ctj wio9ny Istniał od pn· moc:.
wieków zarówno u ludów aryj.klch w Azji jak I wśród
W Pol5ee zwyczaJ LłmiłulU
Słowian. Ctłowlek pierwotny rwiąuny
ZOItal z
drugim
widział, że pn.y w,półdzlała- dniem Wielkanocy, PamiętnI.
nlu wody ueml<l wydaje plon kart z XVIII wieku An~zej,
I oblewanie wodą ltało Ilę Kltowlcz tak opisaŁ zWYCtaj,
zwyczajem
towllr-zysZI\cym powłz!!Chny Ulr6wno na WII
najstarszym obrzędom dorocz- Jak na kr6lewlktm dworze:
.. ByUl. to .wawola potOuechna. to cttłvm kraju ta.k nUtdzv po!p6lstwem Jo:ko td międzl,l dyłt1l'lgow(lRI.llmi.. W J>O'"
nwdzialek wielkan.ocnv męźc2uźnł obleWali w0d4 /c.obłetl,l,
a we wtorek ł w j"TU M.!tępu;qce dni koblftll metczvm.
uzurpujq.c ,ob~ do tego prawo a.t do Zldanych §wl!łuk,
ale nie praktykujqc dluiej ja.k do kUku dnł.
OorewaU lię rozlTl4-itllm .posobem.. Am4nd dy,tyngowanl, chcq.c tę ce-remon.łę odpr4Włt 114 4man.tk4ch rwmrn
blfz ich p1'Z1Ik"oici. obz.e.toau je lekko r6:1:a.7\lI tub Infl.q: p4Chflllcq wodq po ręce, 4 ftIljwtęcej po gorrif mał4 11lkq riokaw/cq: albo ;fI.a.łnczk4. Kt6rZV z4J pnekład4tł ""/luIolę
nad dllskreCl/jq, nie 7tUljqc do mej ładnej ra.cyJi. oblew41/.
d4my wodą p1'osUi, chhutajq.e garnkamt. IZklenlC(lmi. dUo>
tllmi ,iJrowkaml, prosto w twar% lub od nóg do g6"11.
KanaPll, krzuła, M,tk4, w'ZV.tko to bl,lło zmoczone, &
podlogi -jak na.wv-wodq t!4ne. Dlatego gdzłe taJ« dyn.
gul, mlanowkie u mł.otL!go malteń.twa mial byt odpra.wiany. pou.przqtall U11Z111tkil/ meble kontotOnte#ze ł ,4m'
!!ę poubierali Ul ,uknł\! najpodlej.u, takowvch materiI.
którym woda nil/wiele 4/bo wcale nie ukodrlłl1. NajwłęJc,.
łZa była rozkoU' przl/dllb4t j4/cq: damę tO totku, to jut t4
nieboga musła!a tXyW4Ć w wodm międzll podulrkami ł
plerZiln.ami jak mlędzv bclwan.ami,"

!
!

miot6w: gotyckich, renesamowych I barokowych obrazów,
rze1:b, dzieł snyceNIkich. ozaob
r.ych tkanin I haftów.
R6v.. nież I w Radomiu znaj~
dują Ilę dwa cenne zabytki
architektury gotyckieJ_ Kołcl6ł tamy z XIV wieku I o
k!!kadzle~ląt
lat późniejszy
kościół ł klantor Q. O. Bemar
dyn6w. Wyjątkowe wraten!~e
robi łzczeg61nle mroczne wnt;trze kościoła Bernardyn6w.
nisko ułotonych aklepienlach.
Dobrze harmonjzuJe z tym
pięknym wnętrzem oItan., na
którym usurwiono autentycme
gotyckie rzeźby.
O ile z okresu sztuk! romań
sk!ej nie posiadaliśmy !adnych z.abytk6w budownictwa ~
'wieckiego, o tyle z okresu ,
gotyku prócz wspomniany"h ,
już domów mlejskich w WIśli· ł
cy I Sandomlerru pn,etrwały ł
do naszych CUls6w, '.vprawdz.ie ~
w ruinie, zamki obronne.
ł
W Kielecczyźnie mamy dwa ł
piękne zespoly ruin XIV wlecz
nych zamków: Chę-c!ny I Iłta.
Oba te z.amkl naleWy do ayfłtemu
obronnego
naszego
IIrednJ.owiec%Ilego
państwa.
Wmiesione zoctaly w mlej&oaCh z natury obronnych, ale

okolice.

Na zakończenie pragnę Jeszeze zwr6c1!! uwagę e-zytelnlk6w
I przyntych turystów na Szyd
łów (pow. buski) je."Iyny w
swalm rodzaju zabytek w Polace - miasto 4reónłow1ecme
_ polSkIe Ca1'Call90ne. J\"St to
wyJ"tkowy zespół zabytkowy
a murami mJejsklml, bramą,
ruinamI zamku I ko~clolem z:
XIV wieku.
Chętnych de..
kawych n:cu-g6ł6w odsyłam
do interewjącej broszury paś.
wlecoMJ temu mia.~tu, nap!sa
nej przez kl:!:. arch. Jerzego
tukowllktego. kt6ry proJektowaj rekonstrukcję tamtejszych
ubytków 1 nadzorował prace
konsenvatorskle dokonane tam

'est

daw!łnei

płodnej pt:tyf'Odzte.
W Polsce notował 'o KitowieJ oru Kolberg, ~
optuł Wł.

owo

.. Chłopach"

m....

.

...~1O

Reymont VI
~ ",Wio--

w

buch"4ł

podwón!&

wrzcuk kurĄ/o

J6zk4

dojał

colik za. rlebif. 4 Gutba.ri4k
przvwarowal Z4 pługl.em. te
mu ino łeb Iłę bielU.
_ Nle, }órl4, me _ blP"
tal pOmiU%4"1I.

Kuręide dunu.,. pt6,.

-

4M ~C<I-

- lnom lwgutotDł. tTochł •
og0n.4 ~ bo mi potrzG
la. mojeQO ptaka.. Alt Me
MU kogut, 'w, J6ił4J GulbaBiM .r1c4deU ~
lUlojego ...

_ Pok4t _
pół

tywego ptaka"

o.~b4I'1ego_z

.

_

orowadZl\\Itł

caem. ,tal na CIel. dość: lleznQ

IAN rAWlIL GAI'fI,.JII

Mgł M'"

eaUr4cm

piór.

·Pewm. ta "łe f'4I%I _
"zekl4, '"" mogqe- ~
Ale:.pokal ł1/}Ojego eud4k4;
Wlfl$iód 1\4 jain-i4 WJ_
kłem gotOtDego kogutk4: •

drzewa:

bvł

WV.truge1\-lI , ob-o

cUutcm, 10 któ,., po;.
wtllkan.o pt6,.,k., .łt ldeł tvlepłonv

1D1I lił \Cłdzi4ł. bo t łeb •
dzłobHR
",iał
~
A4 pa,tyJc ~•. N4 4aee
•••tojBl. etenI)Ofł,() ~
flet,

(I

t41ł nnllll1'l.ł4t ~

łouIl1'Mj

aik4.

do m41uiJd«oo
".ko1-o
Wite"

WO<I

mt'U<ł

chał długim dvłZltlkkm, .Jco,.
gut Jql f411cotoac! ł, ~Jcnvdł&

40 tego .ta,pk;i
Gulbuta:k. J4U łi4 bf1I ..

roaklcda:.:\

gr"z-ędJ.l odezwa.ły.

_ J~ A tom p61d łVełcł"
ła:kł.go cUd. ,Ił. ~f

Na Slq.ku dzilfcł choduł I "gałkl4m" -

_
IYfflbcHem tu!otn-lI·

n. Jt4i do mętc:vrn.. ci ~ Mżk4ch nt. mogił podlegad
od koblf't takowej powodzi. majqc włękuq .Uę do odporu.
a: lłabulI atak pł'ZCZ TlIJtutltlllV w.rtlld. "U pozwtllaJ/łC1I kobidom ujmowat! I dotrzymować krupko męt c l:1ltl'f, "0:-"br4nrgo. Bvwało meraz. U rlal14 wodq ja.k mVI!: OIoba. ..
jencze dm1'\. zimnu, OO8ta14 łfqd f.b"" 114 co b1,!f\lI,fmnlej
ni. zwalano, bl/I•• ,adosvt .t-alo potC'ZIlI'chMm.ll ruJ1ICł'llj01Di. Taklll'i dl/f1.!1USll odp"ftwiołll
ł po mł4.tcah mł,ę-dzv o.obarnł pouf4łvmt. ParobCl/ .rai po tD.koch łllp4U
driNki (kt6", stę w ten dz{ł'Ś, j4k mogły, kr1łłv). d4pt1.ft4
zawlekli do rta.wu, Illbo do n.1d- ł tIIm tJl:dqw •.t1I 14 nogi
ł ręce wl"tUclU. aJbo td: wto#VWlZ1ł Ul k.oryto P1'~ łtUdM
La.ti wodll p6tv. pókł bn .łę podobtdo.
...L.l
Po uUco:ch- %41 to m.ltutacn i wria<:h młocf.rid ~ _.
czatowa14 • lłk.cwkGmł i ga,,,k4m( , wod4 fl4 ~odzq.o
ctlth; ł "łtraz chcąc ~k4 obtał! Jttkle-go ;c~ elbo
ch~e d1:It'tDt~ obl4ł b\1'I4 11lk4 otobt. ,łuł~ ł fłłłz'I\4jomq. cZ/Uetn luiędza. Itarm potOc.tn.e"o lub .t4f'C( ba&"
Kobh!'ttl utł4dzqce, U ~m męiet'flin.ł· mogq.to nuv ~ej
oddał, nłQd.v dllngU.łU nte ratt1ln.ały ł 'ltde bllłv, gdll rią
bez .niego obem mogll,l: ale zaczep-Wn' od mętc%v.tn. podług
motnojd odd4wałv %li .,woje",
~
Forma łmllłUlu I. czasów PnylzUIm-V tu po
Icłł.
.aakIch zmlenlła 81ę Izczęsll- Gl" ł\4I td "te
e.;
wla w formę nie tak przy-krl\ P14ck6w. jaJek "',... Jcle,
I brutalną. Na Kujawach łłt- bo J«1e '\tle fli. doi
•
nlal do nledawna zwyczaj, t. WlZV'tkte ;cmkł j)Otłue:łmV·
Jeden l. chłopców właził na
A mat. dliecl J palmami w_
dach z mtedntCłl, w ręce I hę-- ręku dpiewały:
bnl.c w ni.. nie tylko wylł~
)4 mGł« ~
czat dziewczęta, ktbre będlł
1«ko tn1ł'- 'Włdł«ctt
oblewane, ale dodawał, Ile dla
pclmę u ttJw ftOłZł
katdej trzeba mydla do ,zo..
• o dpgtU 1"'01....
. rowanJl, ba. nawet piasku.
Dynaua - maezyło okup. 0Był to rodzaj lądu nad mniej tnyma.way podarek. d&leel
&chludnymt dZleW<%ętam1.
pt'OłI1ty. o' wodł do piel&. ptł7
W poili_alek _ _ .t ""1IIko tej wodY W1lewal:r
ny Istniał - . . nawo" &4:&1- na IłQłpodarzy•. po cvm ueif.

i,

i.f.

.t"

lItn1e,łe kałY;

nlegd.%le dvnJUlu
do dzi.1ajawany teł Idzie Zwyczaj
zwyczaj
przłehowałte Iłłrzadko
do
dmllutem.
lucbym. Oli... d$łłj" tamteJe
,JecłnU VI
et wiejskie e~ od domu rm1en10Mj formiet'· 'oto W pcdo domu, śplewlJąc:
ntedliaJek Wtelkanoey' dOfOd.o'

Pnv~~

_
r~

Do",""

pobo1c.
co, Vm:t.f"o

Jen;

Józi4., coP _

ues:m4ł.

dumq.
_ S4me' to ~ ..
(fIlt~ gło-tuv' _ D2::ko 14 f'QIII
ptff"Gł,

_

A MMI Jifdl'crlc

me

JeM

--uta &'.w"o- __,.e..,

•

"'li
.... - .. ~ ........
,am.,.. 16zł4- Mołlc1etDU•• to·kłł1 .,.,.
0V lit ntehll, e1w6 • d,netD40
Pokd go ddeu-ehomt ~
rl) będq ~ Pokd
Witek!

_

Nł,

Jutro

p6~ tIO,

--d~ to ~ JłUC%ł
.%t4eMtkOtu brak 1df1a ...'
(tO. lebll fłła .tru1'Ulr"i
.~ cusem
lUWR
lub dnew"::o..
:-~-,-,,,_.ml wyrwanymifi'~l§il,U<lćij;;~.ł
gonów. Wokół
wlano na w6rk\1 'lłlurl.,"~",,',~, ..•..·
jach ludoW)'ch.
W Kieleckiem
kurkiem I.stnlało
dwudzle&~
...-".,. ""~

'~~a~~~~~::~~:f:

400-Ietni

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

ItIItUłtn,

"'"

,.o~

"owo. Ci.rnq:l jlfl poe!

n,ądku.

Milo mi ukońez:yt! te pn:y..
dlugle Imprelj. uw••" dotyczą
Cito praCY lceM,rafa (SALQ..
MEI GAWROA"SKIEJ) - DekoracJa pro_t., "rod.dna, prze..
konywaJl\ca. Szczególni. udane kOlltlum;v.

polf~

w te ptdll' Wite.k
pod.~
er.owa14c'

ci414 t4m

leneu

wojny l a.a/iI z.ninCLyły jll p-rawie douczętnie. Przy basztach
w Chęcinach były pn:ed paru
laty pn.eprowad%one prace kon

lerwatorako ~ zabezpieczające.
nie rostalo Jednak zrobiona
wazyrtko, co jest właśeiwi~
koniecmle, by ubezpieczyć te
piękne ruiny od dalszego mln
ct.enLa.
W Iłży, gdzie &06t.ała. z um
ku tylko Jedna, coprawda bar
dzo okaz.ala baszta. nie m6wiłl.c
o drobniejuych pozostało&clach murów. również celowe
byloby przeprowadzenie prac
:r.abezpleaaJących przed dal..
.z.ym miłzc-zenlem 1ę cenną
rulnę, a w sz"z,tg6lnoścl bantę spod której roztacza lię
wspaniały wJdak na mlasw 1

kom kraszona laika I, platek.
Jest to lWYczaj POWI7..eehny
we wsll1eb Ideleckich 1 tak np.
gospodyni Maria
Adamdy·
kowa a BIl.c%y !trałl kopę jll.',
po li >il. Iwyth 12--tu chruł·
nlak6w'l chndnle. Nie teł
rlzlwnego. t.e 'W poniedZiałek
~w!ąt~zn:!, dlkcl od rana II ...
dUł w okńle, oeu:kuląe, na
,.jmlgu,",
Z dyngusem łltoCZ1 II. w O"
kolią Łęczycy l TotnallOWa
Mazowiecldego zwyczal obf10UGm.a kurka. Zwyeuj fe.
bardzo &17: wywodzi.
Ifę ił pante18tyemej eu:I. od-

http://sbc.wbp.kielce.pl
- Pan chce iść do teQtruT
Na taką n.mir~? Nie dynał
pan? Jut wróble o tym Świer·

Y. któn;y na widok pro-łlonecznego
we-

W myn

fOlo
lkaCUlcego
na
Ic.!anle, u.muechacle .vj(l rado-

~e.

tra.

baranI. crapki 1 .ulikl

jut w pierwszym dniu k.:llenwiosny, bez W2:11f:du
na. swały 'niegu Piętrząc. łlfll
darzowł!j

rta Slenldewlcut - nie czytaJcle, pron.ę, tego listu. Nie do
was jelit adre6OWany,
Wy ir:z.eclei ł tak n.ukacle
marcu lepkich -lIstków i pę
ków 'bru, by ~agrac w t.lelone,
wu i tak bawi n,ajmn.ieJsz.a

w

drobnOlItka, c!eszy naJdrob-niej ,ze osllll'nięc1e przeds:r.ko-laka. uctn.la, studenta, robot·
nlka, chłopa, inteUgenta. To
'Uici. klrulkall przy głośni·
kaeh at: do spuchnięcia rąk,
kiedy donla was wiadomo~ć.
j.
Hara"lewic%.
otn;ymał
ptel"'WUe mleJ!lCe na V Kan·
kuralf! im. Fr. Chopina. Tamci

u!. et, którzy

czeka-ją

"nim

się pnedmlot 'wlety jak figa

ucukruje,' Jak tytuń uleży",
tamci m.arszctą brwi ! wooJą'

-

gocą·

któny wejmujecle fu·

lłar,a.,.lewlcz?

Ccl podobn~go. Nieporozumienie. Nigdy
bym mu nie dal w ogóle ±ad·

nej nagrody. Chłop nie ma
• łuchu j w ogóle wygląda jakod podejrunie. Czuprynę ma
chiwną.
Kto widział. teby
prawdziwy pianista mial taką
c:zupryoe;? A pn:y

SJ>Ójne1ł:

Siedtlt pn;y niektórych oka&owych (na uprze.jme pytanie podr6żnego

kłenkach

odpo'l"o'iadają

wz,rune--

lub

lUem ramion.
Zam.yk.aj" przedziały w po-.
dąsach 1 nie wPus~ją tlottących .Ię na korytarz;.ach
podróżnych. A na nieme, bła_
'eaJn.. llpojnenl.a tych ostat·
nIch uśmiechają sle;:z; saty-

-,

'odpowiadają

tfakej"

przez

O czym?

- Płn 'M1'.t'7.& pytA1 Kto
t.eraz chodz.l do teatru. Chyba, te pan chce. aby panu do-miar wlepiU. A z.resztą kto tu
przyJeidt.a do Kielc? POf1.lldny aktor bt:-dzJe tu grał? Sam
pnn rowmie.
'V"ychodzą
wieczorami na
niewinny spacerek. by dokład
nie i gruntownie, deptać po
trawnikach 1 zrywać kwiaty z.
k\\-'ieW;rów.
Zatrzymują się na
chodnikach, drugo patrzą za mknącą
karetką JXIgotowia, wulychają i wołają głośno:
- Jettt1;e je-den.
Prztykają palcamI lU włeM,
fe Ulaj0my kupit szalE: i kwi·
tują wiadomośĆ jednym ,r0wem:
- ~radł.
PrzychodU!
na zebranIa.
\\-")'clągają
z przepaścUitych
kieszeni olbrzymie notesy j U·
ważnie rlawiają krryiykl, Ile-kroć mówca powie "prawda"
lub "jasne". A potem ,"prze-czają &!ę u sobą godzinami:
Powiedział
czte-rdz.leŚc1
pisywałem.

fortł:planle

kiwa 'slę 1 robi miny.
- Był pan na k<Qnkur~le w
Wa.rn.awle? Widział go pan?
- Ja na takle coś nie m<lm
!fUSU. Ale moja znajoma ma
kuzyna, ktbreg<Q wuj t.asiada.ł
w jury. Jedyny zresz.tą normalny ctlowiek w tym towarzystwie. Reszta to sami dziwacy: zamiast p-\U"zeć na
eltradę gapili się na\.*'tólowt:
Elżbietę. Nic dziwnego, że patem "takie .......-yniki konkursu ...
. Tak jest. To wlaśrtie do
autor6w tak!<::h t podobnych listów, do opOwiadają
erch takie ł podobn~ " . . iadomo4d. % pierwszej ręki kieruję sw6J llrt Znade ich?

eą
kJłenta
m.rulmłędem

-

-

Ja

"prawda"

Za-

.siedem razy.

nallczyłem

czterdz:le-o

śct pięć.

- Mnle pan b~.z.i,e mówił?
Mnie? Jat ja, panie, umiem
dobne
słuchać.
Nauczyli
mnie.
Wchodzą do wszystkich 10-:kali publicznych w paltach 1
na nagabywania portie-rów 0świadczają:

- MnJe jut -raz okradli. Ja,
panie. żyję z pracy rąk. Co
miesiąc nie mogę .sobie .sprawiać płaszcza.

Pierwsi czytają tytuły artykulów w gazetach i upnedza~

znajomych:

ją

NIe warto ez:yt.ać. Bzdu.
17. Wszystko na jedno kopy_
to. Urucllom1l1 jalciej huty,
jakieś piece, coi tam otworzy
li. Zadne) kroniki sądowej. W
sporcie o jakim§ Szeleście ezy
Rozgardiaszu. Sl1coda czasu. I
druk mamy. Oczy bolą.
Otw:lerłlją
ze %durnieniem
oczy, gdy St'Otyk.ają, znajomą
w nowym wlnsennym kostiu-

ml~;

- Wy,.;h-olla się. Trzy tysią·
ce taki kostium. Murowane.
Pan myśli, te to- :z; pensji mę

t,?
-

at>

No, przecie! obOje pracu..
ją. Mogą &oble pozv,,.olić.
- Pracują, a jakże. Pan Zet
teł 6lę musi nap-racować.
- Nie rorumlem.
- Dzieciak z pana, albo
pan udaje. Nie widz.ial jej pan
wczoraj wieczorem:r; panem
Zet? Z~ mu się chce. Dz1w1f1
mę. A m~tulek tcl: dobry nu ..
merek. Udaje, te nie Vlidz1.
Wracają z triumfem z Ullru ..
p6w l jut przy drzwiach w0łają dono§n1e:
- W ca)ym mJe.łcl. nie ma
tar6wek, Wrócimy wkTót«
do świec i karbidówek. Trzeba poszukać jaklej' blast.anki.
- Blastankl1

mrucząc .n1ew)'1'atnłe:

- No. na karbidówk.. To
jest najpewnle-jW).

- Ja wttlOraf tet etalem na
Mote pan dzisiaj
postalt Niech pan p4z.e do
dynkcj1 PKP, żeby doczepili
wagony.
Zajmują trzy knełła' w je-dyne, kawiarni 1 przez d'Nl.e
godt1n,. Wod.t" dokoła Prze..
krw:I«tym1 oczami, podnosz"c
kOQ'tat"Zli.

ostrzegawczo rękę, gdy jakiś
eto.sunk6w

..,'próbuj
I!: ...
nletlUljący
111

zbliżyć, Przez M.tępa. zał dwie ł'odz.iny mo--

" ' ~kl VI zimnej heT'~
bacie 'I. pn:ykładają je lobie
40 ~nkl na B%;)'1.
Wkładają I'łęooko rece dl)
~.ł M.wldok: majom&.-

ld:w.J'Ii
rrledootneg,alnle
~. me wy:jmuJąc rąk.
-D<>br,y,

N.'....cl.J Jedruok wynu.
ea.1. s .łeb!.. s włc1ekiośeią
Jtrzęp "'WYT8ZU tak,

te

n1ętego Jnajomego.

tylko 1cr6lk!"

uśml.ech

dochodzi

-'- - ;..lery.
.~",,

_ _ laeh

depła: 'bezchmurnym niebie
W1BUv1ajlJ nosy Pt'ZeZ okna ł

wołaJIł t: q·tydakeją:

-VI _l1heJ'ch
....le<!Ioda,- ' Będstł

ulewa albo łn1eg.
!

irtaeb .•tukają ,10600 w

doił..

k{,·wolłJ. d~rkelner6w "pa1'l!e
łtathY"j

plują na podłogę l
m1eaJII nłedQPałld pod Atół, a-

nt':r:wr6eon. uwa,.

daJ, l: t_BUłY:

odpowia..

- Pan mnt. nłe będzie ue
a:yI. Sam wiem jak mam .hi
Mcllowywa6. W takleJ gar_
kudttd l1'l<Itna nfedopałkJ. [ na
HoIo.., pola_

N w1~el

~~t;;~~T;".'·pny wejściu

-11_

,. tna-ezAl.eo

Mł.m!:

t.uLtd.aJIłi VI .ą&ch ko-nkur-

~eh

M eUmlnae1a,eh. m6·

WIOC ol6b!" "lnY .,.,.,..,.",
~Bfł,,:dokołA

bu ~u

J'Owłmł oedMł ł .~

#lO-

....
~.
_
. .O)', aby Jeb sł.Y.zeU wy-

.... Toltt _ ,

ł<den

.....LWOf<\le,.
. 'Slo'" j>he4' ,odl'l';,m w ....
~ ooffcl. teatrem J na py..

"fi\iM' \IIIOIch.....f>w .ógl,daJą
'~<,$

'lI1ntefeaOWamem f(p

.,' "'1Ial>'otk.ch cd!lOWla-

z-

Spog1lldają
wracającą.ze

na

'mianą rnłodL1eł:

pIUką.sem:

nJMMllkiem
.uół ro:.e1 mrueUł II

Pluć lubią.
Dużo 1 w katdeJ sprawie. PinII" kopią.
pótnieJ chowają do akt
rOOzJnnych..
- Kiedyś, panie. będz!e to
prLyczyn~k do h!storU.
Nauka, panie, potrafi ocenić.
Na kopertach. dopisują:
- D<I rąk wł ..unych. Albo:
Odbiorca o.soblśc!e odel:!r.ać
raczy. Albo:
Pneczytać
I
którą

.chować.
W hotelach czy~czą buty
kołdrą lub nadają im
połysk
wycierając
noski panborli o
bn.eg plu~zowej kanapy, a

przed 'wyJazdem

:r...abierają

na

pamiątkę rę-tzniki. j mes7.akJ
później pytają wajornych:

1

Ubranie m\ls1ał
na krześle? Oczy_
C1.y to teraz w hotewiesz.aki? Jak czł()
wiek chce podrMować kultu·
raInie. musi ze sobą wszystko
wonć. Nawet podllll.kę.
Chętnie
włączają
alE:
do katdej .akcji t d?skutują
w
dobranym
tow<lrzvSt"Wle na t('maty 5pOłecr:.~e.
Np. o sojuszu
robotniczo...
-

co?

i'i.

pan

poło;\;yć

wiście.
lach są

Ja. panie,
Ow~zem.

też się

°

!

książk~.

!
l

IstotnIe Jdz.ie do biblioteki i
wydyma pogardliwie wargi,
gdy mu proponują "Obywateli" K. Brandysa.
- To nawet w tytule nie
można już używaĆ słowa "panowie"? SkandaL Wraca podenerwcYWany do domu, z}l1da
jajecznicę ot ośmiu jaj, %.Żyma I
się, boleśnie i przy papierosie I
poucza ,tarsze d.ziecl:
- Lite-ratura współczesna,
wiede, .znajduje Bi~ na ma~
łlowc:.ach.
Jest czę.skl nielr'O:z.umiała
Taki np. Brandys.;
Pisze. owszem. Napi,qał "Obywateli". Owszem. Ale propaganda jest sr:.yta grubym! nić
ml Wulgarna. Już z tytułu
czytelnik .powirtien .się domy
ślet,
że jest walka klasowa.
Z panam!. Ze powinno się mó·
wić do
,ieble "obywatelu",
A ja nie mogę. Trzeba, wiecie, WITOLD DEGLER
",DIETETYKOM"
miel!: jakid Uludy. Obywatel,
dtoyen - owszem, we FranTaniaJ. męki, niedolę
cji. Ale w ,Polsce? Przepra- ł
tylko wy PłlJmlecle,
,nam. co to. to nie.
ł
00 przy oblltym ,.OOle
NajczęścieJ
cierpią z tego ł
Jestcścle na dlecieM,
powodu, te. nie doceniają ich ~
wspólcze.śnl. te mogliby ode~
CO LEPSZE...
grać w.atną rolę w życiu pańCh~ emaczne I k f k
łtwowym, znają.rię przecież ł
w wrbone Icb .~ęę z:.:u:twas!.:
1 na muzyce, 1 na pwtyce, t
lepszy chrun do kłełbM:y
nJI rletbie 1 na teatrze. Zaw~
nitU kłełbasa dó cnn;an' "!

na te

Z pewnością jednak nadawaliby cię na dentr.t6w, ~
by móc: blltnJm Wluwać zęby
bez zatrudJI ł t aatyłłakcją
przyglądać cię ludzkl.rn cler·
pieniom. Zgodnie ot tradychl.
W Pol$ee, panie, C<) drugi fe.t
denty,t.,. Sam Wielki. Mąt,

Wracaj" c jel!yne,O:
ozym m,\..dcle muzeum
bowymi minami.

ka rad%łecka", ale.ą do nle.1O
« cucunklem.. JednAk 1 t a m.
panie, ~, odtajało, Zanosi alę

lo

na ..
gro.-

- To Jest wylJta'Wa? Na to
ludl.ie mają patrzeć? NI~h
pan &am poVlie. Przeclet to
Jeden ,kondel A mówiłem,
przekonywałem. thImaczylern.
Tylko .C1.y o n l po.h1cha'ą
crJow:Iekal Niby klepią WI%ł
dz.!e, te frontem do cz.łQW1otka,
ale
1m człowiek chce do-lmA/0pot"ad:clć, to ... Ech, Ioz.ko..
da e.\\dać, panie. W każdym
razie n.\e'rad1.ę panu tam chodr.lć. jeteU pan ni. 'chce atraclć mu i apetytu,

,ak

SIadajlł

przy ..PionIerzN' l
bez prze"/"Wy nUkaj, nowych
1Jta:c-j1. Jeśli t Warauw,. na..
daj" koncert, krzywi, dlt l
,gn,rta'ą zębami:
'

Znoyru muzyka. Wściec
Iłę moW,
JęśU trafi" na pogad.ank/ł
dla w.l, pl8:z:ą u..t)':
- Czy Polskę zamt.eczkują
tytko chłopU Czy rue macie
ju! um1aru? Kto to w og61e
-

będzie ełuch!lł

pogadanek

(I

elewie? W mfe-ścle mama dać
łyl.lw na balkonach.
Może
k1<>lto ..._~

Którydf brak Jelit od mlealE:(!1"
Ludzie 'ułamuJą ręce,
ogarnia Ich I gniew,
D, E, F. wkró!('e Biew,
O. H, l, C2:y pan 'pl?
Na.pi.Bz o tym w prasie, I
Blurokrat..ów raz na.uClWlY,
Co to wa.cZ)' nawóz &2tuc1\n1,
\V maga:t.ynMh dość azotu,
A z a7:otem dość kl6p6tU.
O 00 .... hodzl? Ch6d:d o to,
Ze 11"0 trudno nieść pipchołą,
I choć końr-zy !dE: jut :r.lma.
To wagonów t'JII-gle nie mai
MylilIde, starzy I młodrl:
- Co Ir0 nawÓ2; tpn obcbodzl?
Po co ZMaz taka drakA?
Po 00 alę u:!:eru o to?
Co ma piernik do wiatraka,
A Prutkowski do azotu?
Nie mia.la baba klopotu
Po 00 nad tym lamie leb?
Po co? WyjaAnię z ochotą:
Bo Ja bardzo lubię cbleb.
Zlość

akcji .uPuPiania (polei!a
ona na tym. ze w im:e;
me wiem sam jakich
Idealów usilują niektórzy u_
czynit ludzi gladkimi, różowiutkimi, okrąglutkimi, jak
dz..ie-ci~
pupka!: bron Boże gdy ktoś usiłuje
być
samorlziplnvm! Prrcz z D!"yo;7<'!atymi ') biorą również udział
nasze plac6wkJ pocztowe,

W

Otóż Jakiś genialny
osobnik (pev.-nie z centralnego
szczebla, bo pł6d Jego inwencji można zaobserwować nie
tylko w Kielecczyźnie. ale J
w caleJ Polsce) doszedł do
wniosku, te dobrze będzie wy
wieli!/! w
kaMej placówce
p~7.toweJ "Wykaz ustalonych
tekstów II:ratulacyjnych 1 ży
czeniowych z okazji: 1. urodzin, 2. dlubu, 3. ~wląt, 4,
kondolencjI<, 5. rót.ne" (nazwa
autentyczna),

"Szczr:kia bez miary
dLa
lub:

młodej

pary"

"Niecn tveie Walze
do $ameQo końca.
plynie w rlldoścl
i b("dzie ):lelne slońctt".
Bardzo mi się podobały te
"ustalone"
teksty, bardzo.
Ale ja - Juz taka Jestem
buntownicza natura
nie
lI,lbię,
gdy mnie pozbaw!aj"
moiJiwości samodZJelnego my
Henia.
l dlatego napn::ek6r urzę-o
dowej pragmatyce wyślę w
prz.eddzień ślubu
przyjaciela
takle życzenia:
"Składam ci wyrQZV
lerdec.rn.ego, szczerego wrpt)1.
Gwiżd.tę

nla!.1I

Tne-ba uczyć 1udzl w ramach akcji upupiania dobrego smaku. Można WięC
do-.
czytać się w
"WYkaz!e" VIkich np. niezwykle pięklnyCh,
glE:boklCh sentencJI:

Wiosenne

- Zdnje się, Że to pant donictka Ipadla mi na głowę,
Nleslety - potluk!.a się ...

porządki

u

St..ńc%yk.

to

nazywając
bur. no ta
długą

na

go

"ta

m.

Eran.1

wsp6łc.te,na p!JIar.

odwilt.

pragnfj

r.a.pytać,

0, n.ajmilal,
-

ery nie waM nia-

m6wi
wioma? Cz,y
promieni. wiosennego .łońca.
nie orrz.sły wauyeh .etc. czy
nie :r.eehcoote WTen:cl. wydobyl!: .lfIi a WaBtyeh u.aUk6w.
kotuchów, kalOłZY ł poddać
clała oIkutecmym dzJaJa.nJom

n..e.aa

jedenałta

ełonecznym?

PatrzcIe:

Na ulice wyleraJą łw1"łecz..

ne,

roześm.ie:ne

gwarno,

we.aoło.

tłumy.

Jut

z tlllj/"tsltt!4 IIfIIl.,drtsmV. I. ł'",

IV~II

f/Jml.,uzontl

prxv~od «t'BIt

..

.,KoleMh."

wltłuv

palv/,k.
Po!wllfdltsJt; lo bodBJ n:mluu_
.11# ponU'l ,cho nruul ł,,,tvlU.

• • •

.. l olfpowttd.tł ulfz/tlolł4f rtdllłtll
prur Ztsrr-lld Okt~lIu lu,:It;tku lawo.
d(>wtgo P,aCl1'Zllllk6w. Ptllu!U>Otf'Vrh. I
Sp"I'(I>1/1ch .. Klt/etUh (w ,p'all-,I~
,,/1'10.111 tafl1lnu",II'Ilt"J IV "Kt"JI·
cad" .. dniu
11.
pt. "NI.

I'.

6,.

olra lo GII/'Ia"}, dQ .. /r,uJu!l'fI1V "ł, h
'Iau erj/'łlll/ll ob. X,u.u/ Il Korl~·
flic. dtłtkl IIII,rwł'l'!I
lfl1rqdu O·
łrrl1u llPP/S, t"JI'rj/fI1tU fI1a r \l!"Vdrllllu ld'awlQ P"ltvdlum PRN SI
Koltl",lrac~
wVP,Qwk,
lII,mewIUt;
dlQ IW'(/" dlt/trka, C1u'llfl1V d,. Ił,
.,ruul, ob. K'fUU/· po wił/U IIud.
'It"JJt/orh elf/lft/oft/!th mu prt" p'a'
tOWIIIM", Wllntialu ldror/'Ia PRN
KQt/.n/r" doMI II, ,p'awltdllwIl1o
ł4/(j/",IMla
'PfQfl!j/.

"'0'"

swoich usl Wmletzaj
alę
ten barwny, Pltry,
mllley
rad{)IJnym tyciem koto ód.
Zr6bele to .zybko,
lewfdocznle, b~ eler-p-lętnl tw: •
bez ofiarnYCh wyn;ecz;m, bo
ten tłum, wiecie, przej zle
obok waa lub eo lorua mob

.. Ot. Dvblle

li! OIl'OIf1tf1. 1a",ladom/o",V, /I o/''lIfI1o}{JtI1V li! Prr'd·
,ltb/t"J'"wa l/emu Mal.,'alO. O«ftlt>
fro!J!afveh •. Ollwltadl odpflwlld4
'IQ IIQIU ",alVfVtl!lIt _vel,erkl".
P,zl6dsl,bt""Ift!o pllU m. In.: ,.Na
,.ul,. JlfUul 11I1,rwtflcl/, l#dlla.
fI(IJrj/tll bfv,tId Pt"JdJ,la
/lC/u)w/t;t-ll'
11/' _v.tlllał" mal,,/QI/I la",lIwlo/u, u
Iła. ts."r t"Jb. Dvbl". W/I'V'h ff'/Qlt.
'/tlM", ~lfaflltl dokolllVltl Itlteu .,
bm.".

.. Oddtłtll Arlj/łul6ctJ Spnlver",t1ł

PSS .. KI,ItMh IIIv/tJJnla, II ta b'oll
paI'IIf",1I1łI ,tltunłl'lVJve1ł

., d,/rpatll
tlll, Inllvlur/l PflIIfIII od.PfIU!I,dtłat.
MU C,M,a/o I"Vft"JMw r/llol'l«>W/fth
IV K/ł!/ttlcll,
III/O 1"011111/1 I,
CMlral, o ftVbł4 od.fH>U/l,dl /ta 1'/1'
lalllt: D/tUu,,, KI,lr, lido fflfJPft •
IrtoM ,t; .. p4/lI"".V «tlIU/lłOlP'?

"""'n

•

r.auwałyłi ł nrułepnJe

waJn na odcillkl.

Wvobrlltele
Mble: tylIlIlce tudzle de.PC1ł po
w;łI%Ych

Już Cta8 naJwlJ.htv pomlJ.ne~ w Kletcarh o wlosenn1Jch PI>"
rlądkach, Pracowite gospOdynie majq to już pata $oblł, Ale
Qo.podarrv miasta cuka Jeszcze to I owo. Na przllkla.d: pod..
jęcie decyzji, na co czekają w kieleckim parku uczqtki przVIlani (nota bflne zdradliwa puJopka na nle/elnlch!). czy 71.4 J'fImaM, CZll na gruntowną· rozbiórkę. Dl'Cvzję trzeba przlJBpie1Z1Ić choćby dlate"o, te lada dzień park zazieleni się i rozkwitnie, i dJ:lecl przy "pulapce" będzie znów bardzo dużo,

radomle. Nie

.kładajcł. w ŻAł6łnY u

wu ni.

MIARĄ ...

udowodnił.

• • w...
•

Więc

NIE KRAWCA

Miarą. nie krawca, lecz Fldlafta...
kllent6w ..;.. M Ił D. odstrasza.

odeUkath.

/t"I/lltlłJ"II'I, t16,. nl.t nad'vłn.14
nall'l 1/ 16""1111, olfpfJWl'dn, ,,'tvpt) .

UUCt Oarodowq ktai już taczql portqdkowat!, (Podobno _
jak twierdzą .mawcy ,.fachowe;" robotv _ zrobił to KomUltt
Radlolonuacjl, <::%11 Inn.a "radiowa" hl$tv1ucJal. OCtllWUcl" Jem pracownIk umlej('tnle prtf/dqt suche oalę.:fe _ nit .mamy
nic p1'.:ecłw radiofonizacji, Ale dlaczego tell- ,,"10m" letał kitko
dnł n« chodnikU?
•

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

4iJ,--"

c~".

na akCję upupIa.
'(Sld:,)

~;n~I~~~lasr.at apodyktycz- ANTONI SIKORSK.I

A w 0("61e mówią fUljchęł
niej o ,.OdVlilty". Wprawdzie
o .amym autou& wyraż.'"
.Ię w 'po&6b nlMkrHlony,

'W

..

B, C, obleba chcę.
wiedzieć mJ Blę łOdzi

Z es. taki chleb Idłj rodd.
Z różnych robót tych I owych,
I B naw0'Z6w a.rotoW)'eb,

pOmyśleć ktoś inny? DlaC7.ego
niby masz wysIać tyczenia
takie, jakle uważasz za sto,owne?
Możesz
wymyśłeć
przE'Cie1.: coś zdrożnego, me-przyzwoitego,

f

su mogą z aplombem

Me

Rzeczy"Wiścle
glffilalny to
pomysł.
Po co ludzie mają
mvśl€'Ć,
Fknro może za nich

!

- Smlejcle Ilę, nie wiado-m<>. czy śwlat potrwa trzy ty.
godnie. Nauczyli Ich IZC1~
rz.yć U:by i ryczą be% prze'!'.
'WY. tneba ery nie trz.!.ba. NJj ..
wet ulicy USUI.nować na potrafią.

_ No, pie-rw57.a klasa! TeDyrektor Bączek nerwowo
pn.emierzal gabinet. Głęboka raz lwoła .ie; zebranie J pod.
Bunie te wbowlązanla. Na
:r.marslczka na czole wskazypewno tię zgodt.ą.
walu. że myśli o czymś !nhm~
sywnie. Bo leż w Istocie dyPanna Jnnka, która zjawila
rl'ktoru trupiła puważna tros~
się na diwięk dzwonka w ga·
kl1. Prasa przy nos! codziennie
binecie, jui dawno nie wi_
wiadomości o coraz nowych
działa dyrektora
Bączka
w
zobowiązaniach ku czci l Matak dobrrm humorze.
ja, ale jego zakladów Jeszne
- Proszę to dat uraJ: na
ni~ wymit·niono.
halę maszyn. a potem po jed- Co sobie o mnie pomyślą
m'm egzemplarzu do redak·
w centralnym ZUr7.<jd7.ie7cJ'!, radia ! centralnego zarzą
denerwuje się dyrektor.
JesLcze kilka kursów na trasie okno - wicszuk I nagle dy~
Po cr:.ym znowu radośnie zarektor otwiera rozpromieniotarł ręce.
ny dnwi do sckretariatu.
_
Nie było nikogo!
- Panno Janko, proszę zara~ mi doslarczyć imienny wy
Delegacja robotnic I majkaz Zillogi z oddziału "M"'!
Rlrów z oddziału "M" bylI. jut
Po kilku minut..1.ch dyrektor
kilka rfll.}' do pana dyrektora
81\czek wsiadł 7.a biurkiem I
od rana, ale nie chciałam
sekretarce.
1.apow!rozi;nvszy
przeszkadzać ...
żeby niltogo pod żadnym po- Z oddziału "M"? Pani Ich
wrcm nie wpus7.czala do gapoprosi.
binetu - pogrążył
się
w
żmudnej pracy. Obok kolumSalowy Krysiak wyłunął litj
ny nazwisk wyrastaJ długi
naprzód.
sr.nureczek
procentów. Dy- My, do was, dyrektorze.
H'ktor wie, te nie należy niod rana się dobijamy. Chciegdy przesadzać, totez długo
lis.my wam xakomunlkowllć,
Hlę zastanawia przed kazdym
Ze na czeŚĆ l Maja podj~I!.
nazwiskiem.
my zobowiązania. Oto one ...
- Kowalska ... Aha. to ta
mIDdzif'i.l')\.\:ka. Ile ona może
zwiększrć
wydajność?
NajJe~zc7.e lego
wieczoru ~
wyż.ej o jeden pn}cent. Dalej ..•
dakcJa, radio I centralny zaKopydłowska, la jest starsza.
rząd
otrzymAły
"uzupełnie
ale przodownica,
wpiszemy
nie", podpIsane przez dyrektojej wobec tego też jeden prora Bączka.
cent. Sińska, Owcznr",k. Kruric!\., no te więcej Juk o pól
"W ślad 7:a naszym komllnlprocenta nIe dad7.1\ rady ... Bry
kulem dot)'cz,,1C}'m zobowią
ska. aha, to ta co p!"zyszta ze
zań podjętych pl-lez załogI! od
wsi przed rokiem. No. cóż też
dz.lalu "M" ku czci 1 Maja
pól prucenta. Nowak, Kallń
zawiadamiamy uprzejmie, ze
ska, Wolanowska ...
do tegoż komunikatu wkradło
W trakcie tej żmudnej prasię szereg pomyłek maszynocy kilka razy
do
gabinetu
wych wskutek pospiesznego
'\'suwala
płową
czuprynkę
przepisywania. I tak: robotn!panna Janka, ale momenlal~
ca Kowalska zobowiązała I!ę
nie ~")'col.al.a alę, karcona
pod\\'yż:szyć wydajność
pracy
8urDwym spojrzeniem I wynie o Jeden procent, Jak po
krzyknikami zniecierpliwienia
daliśmy, lecz o
trzy procent,
szeta.
Kopydlowska nfe o Jeden, lecz
Wreszcie dyrektor skończył
o dwa procent, Slńska. Owustalanie...
Indywidualnych
czarE'k,
Krudeń
nie o pół
zobowiązań. Przeczytał
jeszprocent, lecz o półtora procent,
cze raz, zatarl ręce z zadowole
Bryska o dwa procent, NonieJTt.
wak, KalJńska. Wolanowska .....

i

lubl~
nawet
Taki chłopek
musi napracować t.anim. panie. te - 'WYproduku·
je biały chlebek cry bulee.zki.
Tylko sz.koda. że u n.a.s nie
myśli się o ka.nalizacjl na wsL
I' żeby te kobietki nie produkowały tyle kożuchów w mle
ku. Nie cierpię, panie. kotu~
chów.
Z za!ł.ady nie lubią chodól:
na żadne odczyty.
- c.o taki. panie dObrOd7Je-!
ju, jeden z drugim mOle po~'iedzleć? Ja, panie, uczyłem
się o tym wszystkim jes.z.cze w :
szkołach. MickieWiCZ?
Raga-;
teLa!
energa atomowej u- ł
czyli nas. pame. w pl~lej giro ..
nazjalnej. Wolę pr:r..ecl.yt<lć ł
prz ..z ten czas jakąś dobrą;

-

Z elementarza
A

d"'

Chłopskim:

wle,ś.
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o węZłowych zadaniach gospodarczych Kielecczyzny w.roku .1955
FragmentIJ referatu sekretarza KW
Zakłady

przemysiowe nu• • tać rezerw w pracy ludzi •
lO województwa wykonały w spr...ętu. Dlatego tei Zjednocze..
zuadzle w roku ).11M globalnie me Budownictwa Miejskiego
pr:/:I!k:roczylo
prawI('
plany produkcYjne, IIzereg 1. Radom,
nich podniosło wydajność pra- dwukrotnie planowane Btraty.
cy I obnltylo koszty własne,
Walczą.c o plan, o niskie kojak np. Zakłady im. Gen. Wal- szty produkCJi, niedoltatecznie
tera w Radomiu I Huta 1m. walczono o wprowadzenie po-Marcelego Nowotkj w Ostrow- &~pU technicznego, o wykonycu. Jednak w pracy przemy· stanie maszyn i urUl.dzeń, tych
Glu wyltą,pllo wiele latotnych podstawowych dtwLgnl wzrostu
niedociągnięć, które hamuj" wy wydajności
pracy.
R6wniel
konanie %adań postawionych drobna wytwórczolić nie wykoprzez partię.
[lala w ubiegłym roku tadań
Mimo wyratnt!go nakazu 11 obmżenla kou:iów
własnych.
Zjazdu, dyrekcje j POP w prze- W dalszym ciągu :ua jest jakość
my'le maszynowym nie doca-- produkcji, Mimo zWracanycn
nlają nadal sprawy wykonania uwag, spółdzielnie gonią za pla·
planów w pelnym aaoI'tymen_ nem warwściow)'Ol, zaniedbuCle, wskutek czego narażają na Jąc asortymenty. SpółdZielnie
.traty nasZĄ gospodarkę, tamią nie 111\ otaczane należytą, opieką
plan.r zakładów IkooperowaM I kontrolą przez kierownictwo
nych, a często hamuJ" realiza- Wojewódzkiego Związku Sp6I·
-cJę udań eksportowych. Wska- dzielni Pracy, kt6re nie kleruje
E8Ć tu motna dla przykladu Dperatywnle prodUkcją.
KZWM Kielce, które nie Wyko_
Kolej, podobnie jak 'przemysł,
naly części do 8amochod6w miala w ubiegłym roku szere6
"Star 20",
oSlągnlęć: przewiozła o 25 proc.
Ponadto, zaktady przemysłu więcej masy towarowej, skra·
maszynowego
pracują
nadaj eając jednocu4n1e czas obrotu

IOW.

wygłoszonego

Józefa Michalskiego

na Plenum KW PZPR w dniu 31 marca

DZierlyń·1 Po n ZjeUlzle partll sr:':"awy I rr,oścl
jej członkpw. rnotern1
Starachowicach. Do handlu
byly nieJecnok:-rJtll'l' tabt>zplecZYĆ
os:ąganle
do.rt.zn'llarów wielkiego probleml! temat!:m pos:edzeń. egz.e.~' rt",w: brych wyników gr,spcdarczych.
urosło w tych zak!ad~ch nie· KM I KP, orgamzowane b:,lyi
Następni.<1
loU'.
M!chaLtIcł
pne;;!;zeganle dyscypliny lech- narady ~ekretarzy POP \ ak;".-I j)r;;c!zetU do oma'..uan'>l Ulgw
nologlcznej, jakkolv,jek w sa- wu partyjnego, co pcmog]t> w nienia wspób~wo1ni:t'i:il .,.
mej technol()gl! I kon;;trukcjl aktvwizaC!1
C7Jonków
partii W$Z1I5t%i(:h g(lł~:ic:dt IUFt1!j goJest wit'le
do
POP~a·...-ienia. Duro korzYścI
przyn!oi;!Y na- s~1J1a.rk!.
Personel t~hr.icUlY, a 8zcze- rady partyjno - gf)lipodarcze z
Obecnie - ri'ló\Vi1 on - w.
gó!nle średni nadror, odpowie- udZiałem hurlu ! detalu, or- ok_re,~~ aawieran:1'l 'JlT\Ow za..
dzialny za przestrzeganie tech- gao:zowane przez _ K..'" w Q.. I kladowych, w pf7P."dednlu 'przynalogll, sam w wielu wypad· strowcu. Przyczrn~ly się one! gotowań do -roc nowan:a %Cokach nie zna odpowiednich ln-Ido.pol:lraw. lenia pracy. w ,,Ar-ibo'\!.-'iązail l-majowych n:'8 W(I1..
strukcji.
gedz:e" I CentraH TCkstYlneJ·1 no popełnlać dotyt:1czasawych
Administracja na wni05ek ar Ostągmęc18 te wskaZUją n-a to, blędów, Zagad.'11{'me W!p6lu..
ganizacji partyjnej powołała I ze ty:ko ~pr~.ez ulepsz,eni.e prs- wadn:ctwa jest szc~!!6!fi!e wat
grupy techniczne dla zbada- I cy otgan:zacJI. partYJnych. w Ine w naWHlzal'l1U, do p.rzygoto.;:
nla
przyczyn
powstawania I' handlu, podmesiE!'nie śWlad(). wan czynu I·majoweg"
brak6w l usunięcIa !ch w dr().
du polepszenia orgamzaCJI pra
Koleaialność wUmana
cy, zabezpieczenia przestrzega·
o.
ty
e.
nla
Lnstrukcjl. technologIcz· ,.
~-i
nych oraz usumęCla na blex.ąco I Je nooso owe] o pOWIe Zła no3łł..>
drobn:.cjszych ustere~ w tech·
Brak koleglalnoścJ
'
j
akt;.-....,,'em, ..
nologlL Praca or"anlZ8cjl par- pracę Wielu dyrekCji. W
wYl'howywania IPQ
tyjnej I grup technicznych da· towni" Wierzbica", dyrektor
się z częstymi, njes~
la Jut pewne rezultaty. Np. w czelny tow, Pulawski me
wypadkami komenderowll-'
odlewni "O" llosć brak6w w te znaleit WI'Ip6lneto
Takie to
drugim półroczu wynoslła 27 ze ,woim %8stępcą, na
.fto.o
proc. natomiast w dwóch roJe- cierpi produkcja. Próbuje
- I ....

wykonuje sIli planu obnltkt przygotowań do KP~E t jej wy.
kosztów własnych.
nlkami, n1e Włączyła do pracy
W naJbllhzyeh dnlacb PnyM na tym odcinku całego aparatu
1I~lć wlnnlśmv do powtórDe-- KW. ZasadnicZYm niedoclągnię
go orran1wwania konferencji ciem bylo niewypracowanie od
partyJno-ekcnowcUlYcb... Kon. powlednich form praC)' 1. Koferencje partyjno _ ekonomlez. mltetaml Mlejakiml I Powtatone przeprowadzone zostały w wymt Komitetom nie udzielaubiegłym roku przez 80 zaklaM no dostatecznego
tnatruktażu,
dów przemysłowych I transpor- nie p{lmagano przezwyclę1ać
towych. Głównym Ich celem, trudności WYnikających' cz.ęsto
jak wiemy było zaktywi%OwaM z małego leb doświadczenia.
nie załóg do wykrycia I uruM
Naleź}' podchwyeić InicjatYM
chomienla rezerw, proclukcyjM wę suregu zakład6w, które renych w naszym przemyśle ! alizujllc nerokl wachlarz zatransporcte. Trzeba stwtenh::lć, gadnleń wytyczonych w uchwa
ze zamierzoną aktywizację ro-- lach., przepracowały dodatko..
botnlk6w I Inteligencji techM wo taki kluczowy dla naszego
nlc:tne' w okresie przyg<ltoll,'aw pnemyału problem, jak' ;agad:czym uzy1lkal1śmy w !li8tldzle n(en14o gospodarki materlalo..
w pełni. Wyrazem tego Jest wej, W wyniku tel pracy ulaw
złotenie okolo 14 tys. r6tnyci:l nlono dute zapa.y ponadnorwniosków
Usprawniających. matywnych I nie odnotowaZa081.cz.ędzJ11śmy w przemYŚle nych w kartotekach materla10 tYSięcy km węgla, dz.l~kJ re- 1Ów. Stwierdzono dalej. te brak
aUzacjl uchwal ko-nfer-encjt
jest podstawowych norm zuży~
Na podkreślenie przy oma- cia, a dla szeregu
materlał6w
wian!u metod pracy zas.IUi!UJe nie ma opracowanych nawet
podniesienie na wyższy poziom norm szacunkowych. BezduszprrJ~lll>lI.nd" l agltaeJi. PopraM ność I brak odpowiedzialności

dępuje w
aklego w

I

rsc Im.

d
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'd
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:g~~c~~lt}~;;:~cje I ~~~;,:~ :~~~je ;'~~~i~;c~.a kZUlt~:u~~j ~~~I7a~~~~~ł~ z ~:~~:~:;~~~:. :~e:n~u:~~i~~. ~o~~tklz~hc~: fye j~~y~~:d In~: zal~ar~~h~'r.l :WodnJctwo dostarcza tu
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uczynUy &Il8adnJczego kroku na~ przystank6w kolejowych. WyM sonelu techn.lcznego. W uera-- k.a lat zapasów narzędzi, v:y- ~
a
<Z6<! w tej' 'prawie.
starczy wspomnieĆ o p.-zystan- ~u zakladach powstały hryga
ziaŁy
b€zmyślnle
zamawiaią
c. ~.lI Y 1m. ZI
Y' s lego ryw od Ich
•
mży leryjno
robottS dla roz te same narzędzia na roczne SlI}lrzec1~ i!:ole-bkor metody Sa· J_.:..a.~
ildem
o ....
Trzeba powiedzieć, te organl- kach Skartysko Zachodnie L . n
. M
~ zapotrzebowanie To samo dZie ja, lecz blorąc rzecz oblektyw- <=u ......wrn
. teg ~
mcj. partyjne mimo wysiłku 8zln aby mleć obraz sytuacjI. wlązywama bar~lel shompl!- ,', 'i, i gdzie ind' -,'ej. Stwie.d,o nie, ruch ~siowc6w w Zakla. K~mltecle WOlew~zk,m
nod p"eprowadzenlem konfe_
'
kowanych zagadmeń techmcz·
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h
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dZiały resortowe zaJmow&ly
-,n'ji
p.-tYjno. ,konomi"M
Podobnie zła jest konsl!rwa M tJych.
no, te VI wielu zakładach v.'Y. ec tyc n:e stn e e. POWJtlloce nledostatec:znie
j dróg I
t6w w· l
jest
kazywane ewidenc\'jnle stanv je w:ęc komeczność poważnego ~.
.
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"
c a nie wyremontowanych
mos,
le e ez•
Na uwag, zasługuje także normatyvme mater:ałów,
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menlarru
weownątrzparnych, nle- zrobiły w"ystkle,o, dróg
nie I ,~ , 'lema s,ę
'arzyszy. z tyj'" o ••zycla
_
w',i
.dm,·ni.
aby uS1,1ną~ te podstawowe nie. . "I wprowadzenie przez Zakłady w są zgodne z faktrcznym sta. KF nad
spo~obamJ rozwoJu
,~g, ...... tępo
.y
doma,anla. POP wykaZUj, '.kM sto tam, gdzie przystąpiono do f'lonkach szk6ł przodownictwlł
pnodu,',c,ch metod
strację
Praca Korruletu Wojeremontu, jak na odcinku MInem magazynu.
.
w6dzldego z kadrami gospodarte n1edostateczny brak czujno- chaJów _ Słupia Nowa, jakoś~ pracr·
Marnotrawstwu materiał6w
Wprawdzie
propaganda ,w czyinl prowadzona l.t n:eza~
tel w przestrzeganiu proces6w robót jest zła. Jeszcze brygady
TYlk? lekcew.sien.iem oddolnej I brakor6bs.twu. sprzyja, nJeupv s~rawie jakości w FSC i6tnte-. I dowaJaj""n. Dobór kadr j!st
technologicznych, w nledopusz_ robocze nie doszły z remontem krytyki wyrazonel w zloze- 9dkClwa~} obleg dokut;tenta- je, odbYWają E!~ tam zebnfl!a I wadliv..y:-.6. wyn:ka ()n z ma- F:U-:~Ie Jr:X!~~:"'a: ~a;::
runJu do awariI I kradzieży, co do końca odcInka, a już uległa nych wnioskach,
formalny~ Cli mate~18łOw,~j. ~tąd tez, Wy-I i narady, pracują grupy tech· lej znajcmości aktywu.
Brak
brak jest nadal tr-os:k:t
osłabia :tabezpleO'Zenle :takl3M znlszczerou nawlel'zchnla nieM stosunkiem do uchwal partii, dz:!ały nie roz.1Cz.8Ją się 1.. ma· I n.iczn.e
I
redy oddziałowe, odpowiednich ludzJ na stanowi
partyjnych o mtO>o
d6w przed ~ziałalnOŚCili\ wroga dawno przez nie połOŻOna.
m?żna wytll!maczy~ fakt, że w terlał6w wydanyc~ do produ~- e!e brak )est należytego dotar- skach kadrowców w plac6wi jego wydziały nie
DraB przynos Itraty materialne
W 'oku l'" h,nd,i n •• ' do- WIelu zsklaoach hu samo przy ej!, a ro0zletme ltal~ su: CIA do poJedynczego pracownika, kach wcjew6clzkich, słaba prlil- ua:ynl1y tadnego kroku, aby
IOlpedarce n a r o d o w e J . ,
gotowanie konferencji partyjM podręcznymI magazynami nie- I d~ pojedynczego .cz!onka partd. ca komórek kadrowych
te- pobudzjć entuzjazm i :spal
W budowntctwle, mimo wyko starczył ludności o 13,2 proc. no M ekonomicznych
przebie- potrzebnych materl. ał6w I bra- I Nle ma też zjaWlSka przodowa- go najlepszym dowodem.
mlodZl.ety dla le1)S%e(ło jej unanla plAnu flnan!Owego, nie ~ą I więcej towarów niż w latach gało ślamazarnie.
ków.
nla członka parW w walce o
Goruj jeat, gdy w m1ejsce działu w budownictwie aoe,1a..
wyk()nYW8ne plany 1"Ze!"zo'We. ubiegłych, co 8tanowi wartość
Podstawowe organizacje par
DuŻĄ rolę odegrala- praea ,po jakość.
pracy pol1ty:cmej II kadrami Uzrnu.
W budownictwie mleszkanlo- I ponad 335 milionów złotych. Nt. tyjne nie potrafiły systematycz lecmych komisjI w uporqdkoZ kolei tow, Mieh/tl.$kl om,6..
wym, jakkolwIek
'WYkonano 'I wykonano natomiast planu sie- nie kontrolować I pogłębieć waniu rospodarkl materlalo- wił mQadfl.iena '1łtm.tczn.oicl
właśCiwIJ
pl4ft r%eczowy, obiekty odda waM ci detalicznej. Dute straty po-- podjętych
uchwal,
Również wej. Dodać należy, że w ezasie produkcji. któTt1 l'I\ePnestrze-ne .ą z op6inlenłem l zła je~t niesiono z powodu mank, nad- tylko .labą kontrolą pop mot M akcji porządkowania gospodar- Darul! #pOWOdowane je. często
leh Jakogt. Duto kłopO'lt6w sora-I utyć, zlej pracy transpOrtu. Tyl- na 'WYtłumaczyć fakt Pf'ZYP4d-1 ki, niejedna zaloga pobudza..
dUw
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\Cew tn Z(l..o
uchwał
wlal" mieszkańcom nowyeh o- ko w Powszechnej Spółdzielni Kowego interesowania się real! na
do
działanIa
złOżyła ~:dn 4 pr cq
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Jest rzeczą jasną., te nie konI urzą<heń. ·bra.korób!tWa. ma,r.o
sIedli roboty lMta'acvjne ile wy Spożywców w Starachowicach UlCją uchwał KP-E towarzyszy setki
cennj-ch
~-nlosk6w
na bieżąco, notrawstwa l rozkradanIa miekonywane przez ZjednClCzen!e ponIesiono 3 miliony złotych dyrektorów: Sokoła z KZWM, Chodzi
teraz
o
to,
tebv
Jeśh w przem~le j tM'l.nspol' trolujemy uchwal
lnst:olacjl Sanilarrweh w Ra- strat, w Kielcach l milion zł.
Czajki z FSC, Chmielewskiego wszystkie wnioski zostały \\-"Zię cle POP spełniają na ogól: nale- by w porę zabezpiecz}"ć Ich ni{i a-ocjalistrcinego.
Po III Plenum KC W' u!rJadomlu, kt6rego ~vn>ktor tow
z ZBM, Czy-:i;ewsklejól:o, Mocha, te pocl uwagę, żeby je do koń M tycie Mlę kierownictwa pol!- wykonanie. Wykazaly to ostatWln'lllrczvk nie przel,,,vla doM
Handel wiej~kt naszego woje- naczelnlk6w odMiał6w PKP, ca zrel'!l\zować. ChodZI równlez h'cznego w walce o obnlżeme nio przeprowadzone oceny re- dach naszych zach0d.z4 ltotzyat.
operatywnfl~cl we
wtRklwv;'n w6dztwa dokonał w 1954 r. którzy byU przedd przewodniM o to, aby komitety zakładowe kosztów wlasnych, to G pop aUz.acjl uchwały KC o Rl.bez.. fUl zmlany.
Srrdelej l l;erzej rozwija 8ię
roz.~lau"O'!"lu
I
'WVChO\I'anlu znacznej
poprawy
wynlk6w czącym1
komisji
gł6wnych oceniły wyniki tej akcji, wyM w handlu nie '(I'\ot:na tego po- pIeczeniu! wunoten1u ezujnokanr, W!'-kutek marnotrawstwa swej pracy. Trzeba Jednak jak KPME. Nie doceniana jest takie ciągnęły wnioski co do metod wiedzieć. Slabość organizacji !lei w zakładach l ' uchwaly oddolna krytyka adminiłtraelt.
KW
w
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kt6f1l wlaśclwie reaguj, lde
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I zlr-rllleJptwa, \'Ir~~kroc?:enia w najkrytycznlel ustosunkować się pru-z pop rola rirednlemo nad- I tom' r-racy, teby oclpowled partyjnych VI handlu wynika z
au!yclu matE!rtalów tiflchodza do słabej działalności GS-ów w zeru technicznego, 1ze%e16lr\\e nlmJ uehwalam\ l pociągnięcia- malej ich liczebnodcł, nlepra- nego, Ponadto nalety doda~, te rownicy zakładów. otywll.& _ił
nasze
pop
i
administracje
nie
krytyka
w orpnizaclach mu
tuta1 do !lO ornc. !I. wadliwa or. zakresie z.aopatrzenia sklepów, majstrów, którzy ,bezpoirednto mi organizacyjnymi w partii. widtowego składu socjalnego t
pnlucJa nie pozwala 'WYkorzYM w pelny asortyment towarow, oddzlaływuJą na robotnika I w aparacle adrrunistracyjnym złego TOzmi~la. Słabośt pn:ejawlaj, dostateemej aut- kowycb ze .tron.y bez:part)1nyeh
nMei
'W
%a.be.tpłeC%enlu
uldarobotllikÓ'W',
Lepiej, bardziej
kierują jego pracą.
zagwarantowały dąglość
pra- Jej tkwi równlei w nledostad6w pned peaetracj" wroga.. kolegia}n18 prsygotowuje C.
&j'-liż
ł
Dużo winy za nJedoclągnlę- cy,
po:.lom.ie Ideologlcz- KW nie pobuduł takie nalety- narady 'W zakładach, stosuje
Ul IJ
8Z
Z"
cia w konferencja.ch p8rtyjnoM
Podobllle jak 'gospodarka ma nvm cz!onków partiL Eglekuty
ekonomlezoych spada na eg%&- t.nIalowa, C2OIoWJlU zagadnie- wy pop nie potrafi, w opar~ cle ezujno!lcl POP. Wróg sto- się szafUj I umiejętniej pr&C/ł
W przemysle I w ttansporcJlI kutywę I wydziały KW. Eg%&- niem pogłęblaJąeym aebwab clu o całe- organizacje I t.al~1 9Uj~ r6tn-e fOrmy sabotabl 80- w oparciu o dtialanie komlł'l,
Zakłady StarachowickIe win·
zalnteręsowany z którym! 'Włata się tysląt:f! ak...
nr wyprodukować 9,5 tYli. samo- wuusnąć musi wydajność praM kutywa KW nledoatateeanle In KP-E jesł Jak0ś6 prodakcji, nlIiletyc!e kontrolGW8~ prao::y lpoda.rcmgo
chodów. wygospodarować około r:y, obnitenlu ulec: muszą koszty teresow81a
Jest we wzroście awaryjności tywl.st6w.
sIIl!
przebiegiem Szczeg6lnle ostro IIprawa ta wy I adminl4tracji,
lali milton6w zlotych akumula~ produkcjL
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cjL RadomskIe Zak1ady Obuwia
wInny wyprodukować okolo S produkl'il przem)'słowej I roln~j
miUonów 200 ty.. par obuwia, ulegnie dalszej popraWie zaopa·
W'Y!fOlpoda.rowBć około 150 ml~ trzenle ludnoścI.
Obrót towarowy, usłUgi oraz
Uon6w zł akumulacji.
Pr:te4słęblorstwa
budowlane tywlenle zbiorowe wzrosną w
wybuduJ" 3.565 Izb mleazkal- liczbach ogólnych o 9,5 proc. _W
nycb w ,tanie gotowym I 2.356 stosunku do Ubiegłego rOKu.
w litanie lUTOWym.
Handel
uspołeczniony
ma
artykUłów
tekstylukrYWanY
Drobna wytwórczość. w pionie sprzedać
kwietnia maj" się t'M* Węgry. Nie też d%łwnego, te zku Radtteo'k:iego, który l: na~
na sumę o 26,8 mUlona
Sp6łdtJelczokl Pracy zWlęku.y nych
pocl.l\e
w
Moskwie Austria padła pierwsz.a oU.at.. cisklem podkreśla kon!ee:~
większą,
odueżowych
produkCję O 19 proc. 1 usługi o złotych
rozmOWY mtędz)' przed- Hltlera Chodi%llo mu nie tylko ność przywrócenia Austrii nie9tI proc., a WOjewódzki Zarząd n 3·,\,4 milIona, artykułów spoatawldelunł rządu radzIeold.. o l'CtIzerzeni. sranic .. trzeciej podlqłośei.. Warto pnypornPrzemysłu Terenowego zwlęk,zy żywnych o 23 mlllon6w złotych
10 a zaproatoną do ZSRR dale R.%es%T', lecz równleł - l to nieć. te jut na' Konterf:ł\CJi
większą Itp,
produkcję o 22,5 proc,
sacJ!!; t'%.\du austriackle-go. =- pn!IfII;łe 'wuystkim - o
~ ZSRR domacaJ
Kolej naa:tego województwa
ltanclerzem Raaben'l na czele. cle ~j bU)' W)"Pa.dowaj. atę u:nan1a rtądu rwstrladd.e
Wzrośnie takie u.opatf"Zenle
teł
-.-ł
go. Lata. pótnieJ. były W)'~
włnna
pnewtetć o
4,4 proc. w materiały budowlane: pa~,
Austrladka,
a
r6wn
trU,
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W
bardzo
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-''''lone, nie końezę_.-t Iii,
więcej masy towarowej. Uslu«1
ska opin!a publiczna z zado.
............... ' "VV""
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....,. ....
cement. eternit, szkło I dach6w~
telekomunikacyjne wr.roaną o
wolenIem przyjęłY wiadomość rozumują wa.uyngtot\a.ey na- rokowan1aml w .praw\o ausk"
B proc,
o projektowanym spotkaniu stępey Hitlera, którzy wraz ze trlackle,. Dl,czego nie konCU/,• swym! adenauerowsklml 8()00 eym\ 11ę1 Dlatego. te m.ocar-Wid otrzyma o 24 proc, wl~w
Musimy wyremontować 76 kl·
Jak do tego doszło, te VI' juszn.lkam.l ochrzcili Austrię ctwom lmperla:lJ.atyanym wea
10metr6w dróg, zbudować 59 cej maszyn rolniczych, nawo<10
lat
po
zakończeniu
mianem
,.Alponfestuns" le nie zależało na tym, by przy
bUsko'
km dróg nowych, zbudować MM zów sztucznych o 30 proc., a
dzLałań wojennych mała., bo ..twierdzy alpejsldej",
wrócone zostało do łyda praw
we mosty o łączf'leJ powlerzchnL takie wiele Innych artykuł6w
zaledwie puaml1lonowa AudzIwe nlepdmegle państwo
BO ty.. metrów kwadratowych. nletbędnych w pracy rolnika.
"tria jest nadal krajem okupo
Jakle" leb plany wobee austńadde. Przedstawidele
ń
wanym, te do tej chwUl nie 10 austriackIej .. twterdzr alpej.- mocarstw sadlodnlch uj!noo>
8,
,"w.rty , ni. trakta. pań ""ej"' Jak """,. . . Ich o- wall _lem aum<acld tylko
stwowy, OdpMv!.edzi na to pyta 6wladeuó czy teł, gł.:..6w pł'a" I punktu widzenia mo!llwq6e1
nte u~leb tlOło!enle Au.trll 111, rlUU'f" ont o tym. by, cdY przelwtałeenla' Austrii VI ,~r:I
l:J'
l r:włĄMne I tym położe.. tylko za.1&tnleJłł po wmu motU ną ze ,wyeh baz wypadowych.
Mimo Egadunla Ilę ddałaczy nłejszyeh przedlllębiorstwach wo
niem . plany ~ Im- weki, wląet)"Ć Auatt1e ZM"Ów" W tym teł celu niemało dł)łopartyjnych I .ospodarctY'ch z ko Jewództwa, wy~oko pr:tekroczo..
per!aUltycznYCh, Austria kl!- no do paktu atlantyek1ego. jak iYlt ctam, by przewleKać ren.1ecznoścll\ pełnej
n'lobUtzacJI no plan godzin nadllctbowych
nem
wbija
Idę
pomtt- t do unłł z.achodnto-«lrope,~ kowania t ehwytall .się kaidenanyeh sił, w prakty,ce w sze- wskutek WYSOkiej,
nieuspra-·
dzy Ct:oeehosłowaclę a W~8. sklej, a tym lamym Itwor?J"t g?; pretekstu, bylebY tytko nie
relU
przedsiębiorstw n.ne~ wiedlIwionej absencji I nterytnr. Pr?e'Z austrlackJ Tyrol wt.. & nIej I'i4jbardzieJ WY&unłę~ dopu.k:lć do pokoJoweco Ul'&- udalalem Austrii.- PM'llHn au.
go województwa je5t InaCzej. mlczneJ pracy.
rl!:le naJkr6tS%e poląc::eme po- na WIłCh6d bo4 wypaclow" , lutowania problemu awtriac-- trlacld omówiony zostal O\!Iioboo
Np, Zakłady Starachowickie,
Brak rytmletnoścl produkCji
ml~~ Niemcami Zachodnimi
Jak widać. powył8złgo. k l e t o , '
no.
Kieleckie Zakłady
Kamienia w FSC, gł6wnle % powodu mj
a Wł~h.Mnl, dwoma kl"8jllmł amerykań&cy awa.nłUt'1'lley WQ
"Ansehlussowe" p~ Ad..
Prop,oąeje jama I ~ ~:;;ki' ....~""~::r
Budowlanego I sp6ldr:leIeUlść jakoAci- odlewów I op6tn(onych
n(Lle!,,~i do montCIWe.neJ j..mnd ł ich eprzymlemmcy z. nauera., tnaJ9uJl!;ee 'POIlIuch w we. nacechowane troską o
pracy. nie wykonaly w styczniu dostaw z zewnĄtrz. spowodo-.
przez USA unH zachodnia.. Bonn maj" konkretne ł to WAHYJ'l3tonJe. J:nalllZłY lUny Itfbld_ ufegulowante proble- l:=~~~:==~:;
hlb h"tym miesięcznych planów waLzutyele w IItycmlu I lutym
europejskiej. O tym, Jak wat~ nawet bardJJOi konkre-tne pla~ odpór &8 .trony ZWhpltu' Re.. mu łustrilłeldeSo., ,Nic ,teł
PfOdukcyjnyeh. podobnie jest z bJllri?o 120 tym. godzin nadlicznil atrate-gleznie role sptłntać
ił:OłUl'Ik
do A hit d=eek1eso, Związek lładliec-o ddwneso. te liOłtał;y'one a'u"
pianamI produkcyjnymi luregu oowych. II tym lamym plan 80
mote Auatrla w jaklehkolwtek ~:I~ te Plan~ łlPOWO:W.~ ki ~1. dĄb' do mo- znaniem ~ P1'N -IVwatnyC!h wydt1llł6w. Sp6ldzlel- dl'1n nadliczbowych prukroczo
planach agreajl wymlen:ooej tr. te 4:dł _ ni miesiĄC' pł"Md i1łwl. ~ltłqo do'prowadzo.- .trl.aek4. ~bUCłNl. -I
nte pracy n. pla.n 265 punktów no o 44 proc. Zutyto o tS proc.
przeclwko Europie 'WIchodnlej 10 'ł'OeZI1'IJt4 aakoł\eumla, dda l't.IA do \ttłCUlowanta orobl&- ambmIdot A
W Moulługowych w I kwartale, uru~ więcej godzin nadliczbowych
I poł\JdaloweJ. łwiadcr.Ą wy.. I fi
j6OOyc.m
o
blem: mu 4l.U1ttłłCld* z,n&l!łało to.~ 8 , ,
'~
chomlly VI dwóch miełlącach niż w listopadzie
I grudniu,
mownie fakty & nll!ld«lekte-j ..!,_..t~t
prom
wyru &:ar6wM w refmełe ~.. .łtfoM ntf<ł&1VCmII
tytko 2n. Me wykonywane l" mimo' te plan ~rodukcJl VI
pn:e9dośct Hltlł1' wykorzystał :;:~ a~mJ8ł!u.V:· wygłononym w 1~ br. doltolll!lta ~'kl'óku: u:..
ptany w pełnym aJOrtymencle tamtych miesiącach był wltkauat.rłAek1l: buę wypadowlll. dl. _ł...
"'''''_''j'
prtftIl It'IlrUm' M~ na PI,'I6d"'.
w !'t.dom,klch ZlIkładach Obu M IZY o 22 proc.
1,abo-nl Ctech0510WfłCjl. Z tery~ "VJV ....... ......-- ' "
esjt Ra4 ' NaJ~ U~
«'ta 'które: w lutym nie wykOM
W dał#zym ciągU występuj,
tnMllm Austrii runęły Jego kobeez }aJna,te_atannt- ;ak I W ~lł f'Oimów tm
natY planu Produkcji pblbut6w w t.ak'::!aeh ItwarJ, II nłewla4tumrry na Jugosławię ł Grecję, W winien jak l\łjl!~!eS u. In J.łołOtowtJl .- ambalt:n..:
mQaktch, W Zak1adach StaraM clwy a unek do m enl. lpo.
'Będ!i:c panem Austrii, mógł lite z:ml$nłe. W
teł k~ft AuatrU w Moskwie.
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PONIEDZ1ALEJt ~ 'WTOREK
11 - 12 KWIETNIA 1955 R.

Z powiatowych eliminacji
zespołów artystycznych

~IE!.CEt

TEATR l.'t, STEfANA 2EROMSK1EOO
_ .. t.eU-ó"'j·j)n, l'osla".
J<I!':O ,,\\'ARSlA\\'A" - "Znak ty.
i:la" -

f.lrn ~r~d, ,,~g1ersldej.
11 bm ... il~t~nn.,..." grłU"-

Od
Wrn pred "d:L~drtej
Poez. łUM6.., eooz. _

Słaba

gra piłkarzy polskich we Wrocławiu
Wbite Star ..... Kadra 3:3
strzałowo, Było
najWiększej przev,'ag!

to okM!l

wodz!ll

.,30 t},'SlęCY ,\\TOcla\\,:SkiCh klbl-l1ir'la.~h . de!ensywnych zespolu
l'OW plIki nozoej, ktol"7;Y oglll 1<1- belgiJskiego, który gra starym
:1 we ("zwart .... k 7 bm. na stadio- ~t}"lem z trzema zlłwodnikami w
me oltmpiJskim mlędlynarodo- pomocy najleps7·rm! byli: Van
wy mecz piłkarski między Ka- Weolkenhnusen oraz dOSKonały
drą Polski I II-ligową drużyną bramkarz Ausloos.
~JelglJską Whlle Star spotltnl
Po przerwie w zespole pol7.l\wód. Kndrowicze wgrali sla- skim nastąpiły duże zmiany
hn, 1. trudem wywalcz.ając remis Wprowadzono czterech nowych
',,3 11'2). Sln:e\caml bramek dla n11paSlni,ków, II słabego pomo~
gości bvli: StIlUM! w 17 minucie. nika
Strzykalslliego
zastąpil
Haubt'n w 28 mintlcle I [)e- Wiśniewski
z
warszaw~kicj
leckurge w "70 min. Dla Kado': GWlN"dil. Teraz lt'SpÓ! polski znGronowski l w 39 min., Anioła czą! .;:rać macznle lepiej, Atak
'\' 56 min. I Kl'm"ny w 81 min kierowany przez Hachorka litwa
Sklad~':
KAPRA _ Slefanl- rzal wiele niebezpiecznych ay·
~7~'n (Szymkowlak), Sobkowiak, tuacj! pod bramką belgl.lską, ale
Wlec1.orek. Nowacki, StrzykaJ- llapastnicy w dalszym ciągu za'11.1 (WlsnlewsklJ, Gronowski I,
Kl.'mpny, Brychcy (Aniola), na·
("horek. Pohl (Baszklcwlcz) C~

Polaków,

W tym tez okresie Polacy wy_
równali na 2:2. Następnie Bel-

Knr~ndent ..Slo·.\·" L\Jd\l": rl:'u~ie miej.~l'e - 7.e~pó! te Skar, !O:otował dramat ,,!'\fazepa."
gowie ru,,~yU do kontrataku wy
Cezary GlltkJc\licz, pl>~e: .W zvskil' KSI,P, Irzecle - ll"~pół tSlowltckIN:O".
kazując mimo trudów przebytej
lIty cdb.l'!~' Się PU\\'I~'c\\'e cll- ]" Ch.\'bl, =,~grod.\· 0tn.\·:"1;;1! rów
Od kort'Jlpondenta Bo&tL'Ilawa
podr6ty bardzo dobre przygotam;r~~·'? 1;~~O;~~A·~nr.-;!$ki~?krutM ~~~ha_cjl.' z".'r~~~,r.\.',!('·;~'Ii.•:rlp';~\\;:- n:l.'?; kl .... mwnic,. l!'~p'llo\\ oraz Sr;.kllU'cO"ka dowladujeomy się
wnn!e kondycyjne. Po zdobyclu
Pon .eanw ... (,I"oez. 15,M. l! 00. "_ '-.
.
.'~
najl('psi 1\·!·kronil\'T~'·'
t.e ,,7.e!lpQJ ~rtY5'\'l'Z'1\' przy
prowadzenia pl'zez Belgów PoXI,30.
Iy, wystąp:!r l Cie~~(II'.. ~'r!l ; r6żK("Irc;;po"d~r:t And17:t'j Nowak ZBM-2 w O.<;t~owcu I~tn;ele jut
lacy przeprowad1:ilI wiele skład
J<l!l:O ", .. ROBOTNIK" _ ..CIemnI norodny:n p:X1g;'m~ern. P,erw- ,a\\·111ct1.ln:1I 0·1<. ~.~ ,_-"<;1",\1' ~r· od 6111t i poc:iada ~~ ~obQ. w"',Ci>
nych ale w większości nlesku.
r%""a". _ Il:m Il-rod. Ir(ent;"Mkf~i.
sze mle15ce la:1.1 \\"ie);\.:I wspt\! tY$II'Cznf' SI~.p,"h"w,!"\;:{'1Z0 Do- II'.' pracy L, ~ukcf'Sciw, W rO,~l'
\t:>cZI1\"ch akcjI. z których jedna
Po~zą,ek "łnw"': !rodz PI 19
5wietlico\\~: z LiP.'" :\':kia-. ).;tÓ· nHl' Ku:tun' p.·l\~'!:'\\"I,!.' się 1954 na eliminacjach \\"0.11;>1\'007
lakońC'7..vla ~ję Jednak ,z,dobY·
WDK _ 11 bm. ula Intralnl ry "". nag~odę oL'z!':-':"l~l p~\f"fron, bil!'rlm ~\R:'a:1n;(, i sr>hrlrle do kich zd"b~'1 oi'U!li .... ml(;sce j
ciem
wrrównujl\cf'J bramkI.
;:/r:;nit I~:I~:' I "Ilt.!"!!tki" - rae.1 .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (":m.n~j("Ji, Ze,poł pie~t11 I lań· piE'rwszą nagrod~ w w~'~"kO!\CI
Trleba pf1.yznać, te jednym
DHt:RY APTEK:
"::"
(""J jc,t Jui znany ~pol .. rz ... !·,~twu
30 tn. zl. za l'0 zakup!ollro kosI głównych powodów słabej gry
Aple),:e K. IN _ ul. Sl!!!lde ... ku t5
k;('I!.'Cki!'mu ze ~w"j .. Suity tiurnr. PDtn:ej 7.3 swe 0~iągnlęzespołu polskiell:o był zbyt eks_
NUMERY TELEFO!>.:OW:
.L
Ś,\-:ęt.,kI'Z~·skl('j". Obe..:nie zes- cia otrzvmal aprlrat rI!CIOW~'.
perymentalny jego skład
il'o(otowlt R!tunk""", Nr ItI. ..
pół pnygotowuje nowy reper- Przed ellmi:ladami r~...,t \~'alo~
Strat Pctl'nl Nr jel &.
\V dniu 12. IY. br. o godz.,
tuar, AmblcJą zespołu ;E'YI, by w~'mi zespói tE'n pracu,i,. J~zMilicja Ob)'w.I~lsk. e~!'!tr. te!. 13·12
14.00 W salach KomHelu Woj.
program ten nie b)'ł gOIHY od cze Inlen~ywniet N8Jwir;kszą
SKARIYSf(OI
PZPR, Kielce - Stalina 5 WY- .. Suity"'. Zespól drama~yezny po akl\"\\"nOść pI'zejawiaJil: KaziKtsO ,,~·Ol.SOŚL" _ ..l"roee! ~,u
głoszone tostaną odczyty lekSIada l\" sw~'m r~pertull~!r sztu mi~ra Lapa I Kazimiel7. Wrona, l'h~llk,
c,!"'kl> rn!!stu" - film prod. ,doskiej
torów KC PZPR dla n roku
I,i: "Moralność pani DUlskiej" któn;y tro~zczą się" cał0ść pra\l'lłlTE STAR
AusłoM,
łk
tl~ei~.? -.:..\~;~" \I~d ... !:~;:~~~~1 nit, slllu~ak'U"'.kh~:t~m'II;1 K,P."IIR,:,n',lja
.,Za.buslę" - G. Złpr~!!.kiej, cy zespołu. Amhicją H~polu VOn C,m" B<akmao, Van W.I·
.u
.. "U
~.,
"Nlem('y" Krtlc7.k:w:~klelJ;o. jl'st zaiede pterwHegcl m1ejsca kt'nhausen, Van !łIoerkcrkł". de
RADOM:
Na. odc1;)1ty zaprllSzamy u"Grze('h" - Żermn<;kiei<o I in· w tobminacjach".
Rast (Slout"8), Charllcr, \'crllnWe Włoszech w drugim dniu nik spntkania nie odzwierciedla
~~,,~!.:j:~1 S~IE~~~~~;ó;;~~.~,~KIEac ez:estnlków grup samok~ltałne. Na elimil18cje zespół przyZ",bral J, Z,
den, Hauben, Steun.Jl)eleckuy- międzynarodowego turnieju pll- przebieRu gr\', bowiem na~1 ju.
'('),
Dlmanche,
karskiego
juniorów reprezenta- n,jorzy zasluiy\i na ZWycięstwo
KI~O .. BAŁTYK" _ .. ~·lburtylo sl~ cenla, prac, KW, KP, KItI,
l:r.orl~" _ film ~rod. ,,·tflel"Skl~J.
oraz r.amlerellowanych.
Slaba gra kadrowiczów szcze- CJa Polski rozeRrala pierv.'slY różnicą co najmnieJ 2 bramek.
KINO .. HEL" _ .. Alarm .... ~rrku"
* * *
;61nle dotyclY ataku w pierw. mfl!'Z remi$ujl'lc IV Pizie " frhm Kolejnym
przeciwnikiem na.... mm ~Iod. :-"RD
\V dniach 13 I 14.. IV, br, w
O
O
l:1
zej polowie spoll:tania, w któ- dill 1:1 (0'0). Bramkę v:lobyl w szych piłkarzy będzie 9 bm. w
Od II bm ...'\·e!o!~ g-oriudy" Woj. Ośrodku Szkolenia Pariml~ szczęścia ludzi na całym ;I'm w wlęksmści grali zawodni 54 minucie
prawosknydlowv Lucca - Hiupanla.
Już
wkrótce
przyjdzie
do
mm prod. lIdrleckitJ
ty Jnego: KIelre _ S\\ierClewś~'iecle, , ...
('1' CWKS.
Najproduktywniej- Gadecki, a wyrównanie uzyskał
Wyniki pozostałych spotkań:
•
D\lUR~ APTEJI;,
sklego 29 odm:dzJe się senń~ Twego domu agitator. Otny·
Przygo·towanla do tej wiel- ;ym pilk{\rtem w tym okr!'sie w 77 min, \('wy !ąl'wik Irlandli
Włochy Portugalia 3:0
masz od niego skromną kartkę
!:!:~: ~:;. !~3 -_P~I' ~f:,;:~~~o· narium z kler. semJnarf6w KP z wrdrukowanym na niej i'lpe. klej kampaml w Radomiu są brl skrzydłowy gdań~klej L<:!- _ Chapman.
Saara - Szwajcaria 3:1
NUMERY TELEFONOW:
I KM wszystklcb (onn szkole- lem Swiatowej Rady I'ol;:oju, już w pełnym toku. Miejski ~hli _, Gronowski 1.
SIal1 Polllków n!lleży uwalać
CSR - Anglia 1:0
nia
partyjnego,
Obeeność
Pogotow:e Rat'Jnke"'e es,
Chwilami dobrze grill BaS7.- la udany. NII!d piłkarze mieli
Bułgaria - Hiszpania 2.:2,
apelem przeciwko wojnie, tą Kom1te-ł Frontu Narodowego
wUY1!tkich kierownIków se- dającym znIszczenia zapasów dokonal już podzlalu miasta na idewlcz lI'.' stoll.'c!.nej Gwardii. Prl!'Z cały Clas spotkania pn:eKome!'lda .\\0 6.1.51.
~ .... ~...
STARACHOWICl!~
minariówobowiązkowa,
Loka!e podobwo- Śmr:lkowa trójka
l k·
'
broni atomowej i 'natycnmiasto -""obwody,
vv..
l Krmpnym wa~ę, gra I
rot ki m l
pr7:yzlemn - v~
Kl:-"'O .. St~r·· _ .. Skarby ."ltana·
ZMlA!'Io'A
SIEDZIBY
KM
wego
zaprzestania
jej
p.r.odukdów
mie~cić
si~
będą
w
I7.ko·
'Hl
czele
ba\\"il~
się
w
Indywinl'm1
p0daniami,
stwarzając
Ir&
_ f;lm ",.od SRO.
łach i w Iiw!e~Hcfłch, dekorll- ,It.alne 7.ag,.vwki. ktM .... z la Iwo- \\:iel(' nogndn)"f'h sytuacji do
li
". n:-.o .. l<'o!lol~jk" - "Pokolenit"' _
KM PZPR w Kielcach poda. cjL
~Ją
któryrh
1.aJmować
B:1ł
bę.
)
•
film prO<:! po15~:e!.
Je do "iadomo§;cI, że zmienił
WSlYSCY mieszkańcy nanego
~t'\Z\ likw!do\\"all obroń!"y b"lgtj- 7.dob.vl'!1l brfimki. Już ,\' trzecIe
.l\. li
KI~~O:.~~~~~.' _ .. 1;!,'akleje p~nil IWą "Iedllbę, Obecnie mlml województwa, naszego miastd, dą pn.~zcz<:,gólne 1!lklady pra· q'y. Rl.'lgowie w odrMnienlu od minucie p0 tiobrrj akcji trójki
1'.lD ~7.koły.
W nich tQ !'"laltów grali ml'drze takty cz· napadlI Szmlt ulobyl prowadzeH .. lot"' _ 111m pad fr~ncuskie!.
,tę ona przy nI. Sy;iercU"w- którym droga j bliska jest spm cy
każdy rt1ienkanlec :RlIdomii'l b~"
b
..
iii
dzie mód rzucić do urny klln- -"", s?vbko 7l1ob~'wBli teren l nie, ale ~ę(:!7.ia nie ulnal ramki
W kwietniu Zarząd Wojew6dz
l<l~~~t!'~~~~'~\'deu _ .. H.m!el" _,:....' ..k ..le~g.....'..'..._ _ _ _ _ _ _....::/ :O~kO~~~I~~t.~.f;~~~eSk~~dP~,: kę
2e swym podpi~em. KIlkuse! :·,>IJl\t> strzelali. Nir-m:"\1 v:~7.yst- orV'ltaj[jc. że nESZ zal,f')(jnik stał ki Ligi Przyjaciół Zołnlerta w
film prod lngie:!ldeJ.
.,lblOt"ów rOZIJonęlo Już pr:ieo;. ~:!e Ich ataki szly pr<ł"'fj stroną. ~~i;~~~::l!~~~'I~;'~ \~'~~~~~~v:tjZla Kielcach przystępuje do organlJtDRZE/Ow:
W(! wlI'lylltklch slkolaeh ra· .i(:.17.1,~ szybki skI7yd!rr,;,:y CharP l
zowanla klubu WOjewódzkiego
KI~O "Gdynia"' _ .. Ce!!1 itrachu"
dom~klrh dolwnano jot wybo~ :'pr latwo mijał pnwol:wgo NoW dalszym ciągu gry
o acy sportów
ogólnowojskowych,
fUm I'rod Ęrane.·"\<"lo$kieJ,
ch strzałów Klub ten będzie ośrodkiem marów
Szkolnyrb
Komitetów
0""~ckieJ.(o
I
stwarzał
dużo
ni
....
bez
cddają
szereg
groi.nr
p'/scznw,
brońców Potoju. \Y dnl"ch 11 ;:;r-rlnych s}'tuacjl pod bram:q na bramkę p:7,{'Ciwników, które gowej dllałalnoścl
sportowo..
, !CI:\'O •. !"!~!ka" _ .. P,rygech ". t!j
Zdzisława
I 15 kwletnl~ odb.;dĄ się wt' St{'ranL~1.~'na, Drugi sltr1.ydłow" dobr7.e broni bramkarz Irlandii wyszkoleniow .... j, propagandowej,
dz.e" _ !.lm Ned ndtie<":kiej
Od li bm ... Au:o~u~ odjetdh o 5.:!O
W związku z
apelem kOl.I Apel kol. Barana bvl dla 'ws7\'t1lk\ch nkola('b uroczyste White Star, reprezt'l1 tant Be!,,'; ~OOhhlr. Il'lanrlrH". odpowlada- metodycznej i doświadczalnej.
_ m:n p,.~d. pl.kieJ.
Zdzisława Barana, sklerowan?m mnie bodźcem. który p~bur.ził Ilpt'ie porannfl po~wlę('one orno - Dimanche, został calkllw;cie Ją długimi, górnymi podaniami, W klubie zostaną zorganlzowaBUSl\O"
do nauczycieli
wojew6dztwa mnie do pos~'lania korcs;Y:IndO!O ~j('nlu
1:na(',,<:"nl;t
I;"mllanll unieruchomiony przez Sobko- ale ich sporadyczne wypady nie ne następujące sekcje: strzelecKJ:\O .. Zdrór' - "C>,!M !!* splre'
kieleckiego, aby zglaslali się na cji do ,.slowa Ludu" z ten"nu zbierania pOllpi!łów pod apelem ~~~ta:8:;.aó;aj;~~~~:,~ł nt~~~~~\\~!',' n;aj,'"le~or~~nó~~śct, jaka cechu ,'uwa , "O"w".~,O.',"n'.·.'o'tw, ""!'nnl"I.I~",
dd" - film prod. l!'Iilelsldej.
korespor.dentów gazety zwra- no"'.\'cpawstałego powiatu 5ta~ Swlatowrj Rady l'okojll.
" " "
"""
'"
SANOOMIERZ,.
W najbliżsn' m c7a~ie l.Orga- napi'lstn!k Haunen, który barPo przerv.ie wiele akcji ataku itd. Członkami klubu mogą być
KI:\'O .. Wis!a" _ "Zlcdz.ltj, l l!o1!· cam się do Redakcji z zapewnie ~zc:o·,':.~k;ego B~~ pisał o sprat1iem, ze apel ten jaknajchętniej wach godnych pOChwały I o ta- ni7.0wane wstaną jeszcze dwa dzo dobrze kierował atakiem l na,1 napa..~tnlcy nie w}'korzystu wszyscy sportowcy, którzy pot,janei" _ mm prod. ...·loskitj.
KO.':SKIE.!
podejmuję. Jestem nau~ycielem k;ch. :::'):""e wl"m'l"aią zm!1":n~ zebrania ~ro1o\vi~kowe, a więc sam niebezpiecznie strzelał. W :ą i dopiero w 54 mln. Gadeckl siadają odpowiednie przygotowa
1(1:';0
.. Sul" _ "N;~b!zpjeclnł w Slkole Podst. w Rytwianach, na lepq:e. Będę plsal "gMp0- W ~mdo\yisku adwokatów oraz : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,.z podlInia Szmlta ldobywa pro- nie do jednej l sekcji oraz aą
eJe!nina" _ fiim prod ndlie~kjtJ.
"pow. SIa.szóW. Jest tu dużo za- darzach \\"yrci7:nilljąc~'ch ~ię w int('li~('ncji techn-W"7.nej.
wad7. .... nie, P0 udanej akcji na- członkami LPZ. Zapisy do kluXOZtEQCE,
15 kwl.-tnal:ldbtdzie się w
D n MI
padu lrland<:z~'ków w 77 min. bu przyjmuje Zarząd Wojewódl
10:-':0 .. Z~jC%" _ ,:Pol"U<:znlk Rak,,· \:ładów przemys!ow:"ch (cegieł- dosta',""ch l 0 Pl7.oCującvch rn~
nia, ta~k. goaelnill, warSlt:ty botnikach, !l7.cby p07.r.-st;jąc)' w hall IIpnrtoweJ Radomskich 7.a- \
Jr n l l l
na~i przeciwnicy wyró\vnują· ki i Zarząd Mlejski LPZ w Kiel
eteg(~~ ..;;O~~ l'rcd. W~l'ier~kieJ.
rne~~am~el O!i!Z wiele jnsty- tyle _ brali z n!ch prz)'kład
kJad'ów Obuwia ",lelki wlec
W zespole polskim w)'r6±.ntli cach
w swoim lIekretarlaele
mJodt:lciy Radomia, nil kt,)r~'m
W
<;ię: w aL ku N"owak, Szmlt I Ga przy uJ. Staslica 14 do dńia '15
Kl!'\O .. OMa" - . }("l'ehl!zek" - tUC)l. O Ich pracy można dum
fUm pr04 'adti!eldeJ.
plsac, A?eby pobudZIĆ InIcJaty>, ę
Dzi ę l':uję kol. Barilnowi za I1llod/.i .::hloJlcy i dlie\\'C"7.ęta na
derki II w obronie Zakowskl I bm.
P!O~W(f:
azebv pracownlcv t}cil
;:.pcl,
da nas, '7.e,,0
Prezydium PRN w RAdomiu GHlkh,
Pierv.'5ze zebranie organizacyj
K!XO ;.Ch~mJk"· - ,,\1:~tny I A!110' lakła?ó:,'. wiedzie~i .. ze pracuJą[; bo T'W, nll'lCZ~'cieje, s7.0rIiJI'nI
Pllbl7.e pol,cy 5\\'1'1 dobrą ji(rą ne klubu odbędzie się dnia 15
P plz('dw 7.b.rCJjl.'n'?m .. woJennym zwołuje na dzień 13 bm. zwy~
lem"' - /,lm prlJ.d. c:echos!o,,·zckiej.
w:n"laJnlel
I
lepIe),
wyko:1uJą
po\\'inniśmv
wcielać
w
hcie
l ?dJ~dnln1u mtllt~I.l7-mu.
mecmJn"
sesję
Powiatowej
Rady
zdohrli
f'ympatię
publiczn"śd
bm.
o godz, 16 w sledl.lble kluOSTROW/U ..
Kj!\O .. prt!:)d~"'nik" - .,0"" hek· wskaZRma III Plenum KC Par- uchwali' li Zjazdu artil . ri,":' m1t'rkl?j.(o, wypow~~d7.ą slę.:r.a Narodowej na której nastąpi zbierając serdec?ne oklaskI. Wy bu przy ul. Staszlea 14.
Śr1
lary :lemJ" _ film .. rod. hindu~kiej
IiI. Prócz osiągnięć, są jednak I I
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