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jf.
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by-/ jakle ..,.mld
.......
praca",

Je
MAJĄ 19IG ... - IIwlęIo lon WJ'P&loIy al, I
Hutników.
o.rtrowlec- lo prze_o Po powtóJ'ZGlllu
mam nlarze I waleow· kUkalIrolnym lej operacji tam....
nIeY przywitali 10 "'lęlO nowy- .,. .1" By.,. lo walce łellwne
mi tonami atall, wielu a nlch p6/lwarde. Ale pracowuJcy wal·
_ l e wyr61m!OIIlyeh. Byt! mo cewuJ buły OStrowi.. zdecydotle niejeden
I
przodującydl wall oJę na AmIaIy eksperymeni
wjedzie na
ulice rodzl<nnego nIIdzIe doly.b..... nie
..""" prą waloowanlu _
miasta własną "Itąu ... mote..•
Rad"""" to będzie "'ięto· profilowego.
010 ..... toaowano .pecja1ne
Ale droga de niego pl'9wodzlła
przez wieJa trudów I wiele wy- walee .Ialowe o odpowłednlm
neczeń.
okIadzIe. Okazało 11ę. te walce
lo 1/1 nlelamUwe nie ma I

13 er

Ił 11m. O sod!L 10 W iaIl paz:
"",towej na ~-... xteI.
""oh ~a obradY """ja
Wojewód2lklel ~y Narodowel, która trwa~ blj(\zte dwa
dni. W prosramle obrad przewkluje
lU.
wyb6a- za.

llftlłs>leU

lekąwDa

A

...

___ _

więc

ostrowieccy hutnicy
odnieśli tu jedno
• lIćznyełi
zwycięstw. ĄJ. oto znowu nolatka. PierwS2e zdania trudno
odczytać. Jest to bowiem notatka napls8I!UI roW1J'lO przed trze·
ma laty 13 maja 1.953 r. Czytam:
"Zam6wlenle ni. jesl dute,
łącznie na około
no 100.Kaidemu .DA pnydzlelliDy';';;
wb\CZa
się
do dyskusji Iow.
Worek, kleroWnIk oddzlało.

m.

stępcy przewodnleząe_ PIte~ ;wRN, referat o pIa.
g08l>04~ I budteela
województwa na rok b1etący,
koreferat Komlsjl Finansów,
Budtetu I 'Planu oraz omówi ..

..~

.

Z

głębienia
Przyjażnl Pol- Rad.zleclolej. który trwać
od 9 września do 9 patprzewidulą
szereg

nie pracy radnych w poszcze.o
góln'y~h kOmisjach WRN.

,

alotenIa programowe te- elelmwyeh I nowyeh Imprez nui~
gorocznego MlesląCB li'9- jącychna celu dal... zadeśnJe

M"""'de"'słwo
Uli
III

dokon!9lne
U

.

me przyjażnl I leps.., wzaJetnne poznanie się narodu polSkI'"
go z bratnimi narodami Kralu
Rad. W obchodzie .. Mies1ąca" za
udzIaI
delegacje

lyczymy Zjazdowi
TWP... · , \

W_CIlzWiązko.)Vego

Zo,gran\cą

~~~~~~~~~~~:l~~I.~h~PO~W~od~u~~~~e~j~a~w~~~u~'~~t:~-~D~O~b~~~I~W~emwij~~m~Y~WY~dzI~a~tłl~f--K
Tbwa~twa
s:e'It~:
aroołisie ~ -Oęmełrlousie ~~~:~:.
r~.:1.Cl\.~
kBI1kI, znkoz.

.klego

malerlal

::~ ~~ad::elu ~ Ih:~~

wywołało obulI."zeni'e na Cypll."ze ~~:o~ ~d: ,~nI~
N.""r-łon" .......... ł
ft
jl
du)ącychDQśwladczeń I Nauki
'wlPle"ńzendlaIaNoWYw.'kJ~HU~_-'" =me>II" "II
..... , , .... C a w urac
Rolniczej". -Celem tej Imprezy
góry data: 31 marzec 1950 r. dalszym ci"gu bez za.rrutu I .~
LONDYN PAP. Wiadomość .. tracenie obu patrio1ów_ hańbą jest da1si~populary?.aCja i wy~~..;.~ ~~~ec vJ'at I ~k ';:ą~!'la::~:cn.:~~::~ 1o;;~~I:~~~ts!Uu.... °IlŚ~~r:! ~I~~~ce~':.r~~~h t=:~i:: ~:!=!~ g;;:~dCj~!.,,~n,.;.!~ ~::;~~ta~~W;:d~:~t~ceos~~~
wijmy lnn)'Ch dostawcó;:W:'
_(O wojew6dztwa do przy-

ol...
Ale oto pierwsza notatka. U

I

e6w ..... Czytam...
nie' Iys. lecz 22 ty •. ton.
DM B okazji. Dnia Hutnika, .10
,,Były kłopoty • walcaml_
8mlaly len projekl hutnlk6w cbluba narodu ,rlllklego" Po przewaloowanlu 850 - łOO jool J....... Jednym dowodem, połnebna krajowI,-aby róoJ ..
p~lII)'.ł I cIobrob)'ł"..
Duto jest podobnych zapl..

wywolaLa,głębokle oburzenie dziej wun"n walkę przeelwko polskiej oraz radziecldel nauki
na całym Cypru. P.-.ed ko- panowaniu bvtJjaklemu.
roiniczej.
AcloIem Pil8d>eromenl w NII<o"Pr-znotowujemy lIę do FezJl zebral at.:' t1wn chłopców I 1II"II.1IIIIII". . . . ."II""III"II.lIIII'llłłwalu w Mookwlo" - pod tym
dzle_t. ~ WZD<l<Iząc o.
haslem obchodzony" '" będzie w

StolICQ9.~§c I
kÓ~~ ~ó~~~~~~\~~a=-~ ::':;~i~~nl~=':y ~
przodujqcych hutnil:ówtlr~..~~em~~~c~·h~odUrikfi~~~t:.;f~ nieco :~~,

Plenum WRZZ :'~~.~O wrzefnIę,

POM-<lw.
dnia na obszarze całej
H'. W
POM-Io zabmklo 00
..enia Pałacu Kultury I Nauki. azluk bolców, w ....zll>ty potrze. ~:!:y b=;~w!n~:':I:Y~';;
Podziwiając z wysokości 26 pię- bowaly r6wnl" 00 kół zębatycb Paphos, 1 w KyrenJj I 3 w
tra Pałecu pancrram«: W8rsza- do traktor6w.
Famfl Gusta.
do stolicy kilkudz.iesięcl0080bo- WY. hutnicy z. dumą pokazywali
_ Co robM? - zaałana.wlano
Na znak proteetu przecIwko
wą ąrupę przodujących, naj wy. .wym tonom sylwetkę mo. tu się w POM-Ie. NajlepIej pop..... stracęnlu miodych Greków w
bitniejszych przedstawiCieli pol- S!ąsko· Dąbrowskiego - dziela .I~ bulę.
Llmassolu wybuchł strajk po_

W dnJu
odczytowe!

W<>I:=t:;

W związku ze Swlętem Hut.,
nlka, które obchodzone będzie
uroczyście w najbliższą nledzieminister hutnictwa zaprosił

częll oni swą wycleczkę od obe l

u:.

W

miejscowości

w

To-

Wlękazoścl

naszego

woJe-

wództwa. Jest lo powamy
wklad TWP W popularyzację

~:~l~:hsm:yA\I~,
IwI'klej . ł
;;
WJ'Obowanle

Kielcach:
18 _1>.m. '\Y
Woje" ódzkll~e;g~~t~=:-;~:

Domu
Kultury
w Kielcach ne.
odbędzie stę plen8.rne posiedze
Jak eo ~ w czasle trwania

lewi reprezentanci wszystkich
produkują ,. .wolch
.pecjalnoścl pięknego zawodu kt6ry odbył się w salach hotelu ta<b I dosla.rezą POM-oweom
humiczego, są robotnicy. inży· ..P0\.l?nla". AIm.,.!era panowała niezbędne części do mamyn roin",rowle, dyrektorzy - najlepsi nieskrępowana, wesoła I bardzo
(Dokot\eaenle na .tr. 2)
• najlepszych, ci, kt6rzy położy- serdeczna.
li s=g6lnle wielkie zaslugl w
trudnej walce, jaka toczy sit: w

ną

Huła nie zawiodła. Opracowano szkice, dosł.arewno Je mI-

warzysłwa

T7dz!ed

nie Wojewódzkiej Rany Związ ,.Miesiąca", TPP-R I \inne ark6w Zawodowych.
Plenum ganlzacje społeczne przygOloobradować będzie
oceną wuJą różnorodne Imprezy, odwszechny, który prawdopodob- reallZllcjl zadań społ""zne[ In- C'lyty, wlEezomlce, zebrania dynie rozciągnie się na cał4 wy·
_kcjl I>racy ne terenie na- I ~~:::'''wlen~~~~~''!'C=:
sr.ego województw..
t wa! filmowy itv. "
,- '.- Z
nęly na Cypr dute J.lośel woj·
ska. Po uIIcsch Nikozjć krążą
patrole brytyjskich wojlk ,pado
chronowycn.
Władze
odmówlly wydania
wśród
ciał .kazańców rodzInom. Zosta.

,kiego przemysłu telaza I stall. Ich pracyj
Rankiem 10 bm. goście wra.2. z
Po południu minister hutn1c.

• I,.... odezyl6w, przy U·
tlzłale
BOU Iya.
1I1uebaeą
spopularyzowało nazwę

nad

~~~:,Jyrzz~,:,~~ ~~;;!~~JByf~ !~;Ut~\I~~ ::.7."::.:. ~'=~.t::--r- ~~ ':"~=;:/ ~:;;:~ę r~~:

dzie<iątkech

zakladów hutnlczych o żelazo I .tal. Jest tu
Anlonl Kolaslńskl, b. KPP-owiec, siary, dośwIadczony hut·
nik, -klary DIlslio -pilI wieku
przepracował
w swym zawo·
clzle, obecnIe dyspozytor w hu.

T"
8}emnlCZe znl'k"
nXęCle
ho.nandora C.rabha
tematem ·oDfad

li

Aleksander Zawadzki

onI

pochow8lI1.ł

na cmen.tMl.U

więziennym.

Stolica Grecji Ateny tyje pod
znakiem nledawnych roz.ruch6w

budowniczych i pracowników.

huty »Wal"szawa«
Dnia 9 bm. członeK Biura Po-

KC PZPR -

Ałekaan

izbIe Gmin

cle ..Sosnowiec", jest Antoni
LONDYN PAP. Jednym z
MIchaIlIki - ,tarszy garowy od_ głównych wydarzeń, jakie nur·
dzlalu wIelkich pieców huty tują ostatnio opiniI!: publiczną
H
.. Koścluszko , mistrz w awym W. llJ7tanIi, jut _-~
~ lWYb!tńY przódoWnik nIczego zniknięcia
dławnego
pracy.
Rankiem

~

I

zwiedzali

'r6dmieśde Warszawy. Rozpo-

Obnl!enle cen
ćyłryn

~~=:18brytl;~~~~:~ k:;;o:~m:;;a;;n;~d;.O,~r·;;+:~;:~.-;:~c"'-.~:_:.:r..

Crabb w dniu 19 kwIetnia br.
dokonywał zdjęć podwodnej cze
ści krątown!ka "Ordtonlkldzo",
no którym przyby:i z wlzytll do
W. Bry\anl1 N. A. Bulganlo I
N. S. Cbruszcozow. Od tel pory
wszelki Ślad po nim zaginął.
Admiralicja brytyjske w ID dni
po jego
. odała, te

kakao
ma~ ~ d~ta~_,~~c~ra~b~b~~~~~~~n~I~·ru~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i:~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~;;~~::~::~~r:~~~!:~~~

ZdruMn
11
11=--1
~ryn
0llIUZ0na Il< ..
OIaje do ~O zł,
Crabba była omawia·
Z
16 maja oena 1 kc ks. na na ostatnim posiedzeniu Izby
Gmin I .powodowaJa ostrą wykac naturaln~o obnIt.ona ZDaIl>- mianę ·.łów między premlerem
je do 270 zł,
EdenMn 8 posłami z ramienia
opózycjl labourzy.towsklel. .

dniem

Nieudana wyprawa
studencka

ni

bursę •.• ·bAsk,

W kolach polltyonyeh przypuszcza al~, te laboursyAcl postawi" wnIosek o votum nIeufnoAet--dlll rządu w zWllIZku z wy
mijającyml odpowJed~aml Ed..
na na temat znłknlęoia Cl,-abba.

Brama olwc:srla._.·

- - - - ----- ---.------------------

,

-'

-'-~~'--~-

'Ob~

prezyd~nta

we

PAAY~

Pr.w,<!"'lł

Tito

Fr8n~JI

PM" JIl -_lIm4
F"""_Ylne!. t.1jIjp.

wej Republlkl JUII06lawU /IUlr
WItek Tlto~ zwiedzII
obół
wo~~wY '" Malny, w odle.

~j aJwIo' eOll 19n "' PQlud.
I)IQWY _))ód o.d "a~
.,:koll: a.r1)'.1etjl w
Mam.,

_,

Cbal~-SU'"

w Ilodclnacłl
por.oludnJD.
wy"h OiIbyl się 'na QU8I QlOr.
,ay w PIl1Y~ ut_YI" 0111114
wy4/lI)Y pr~z ~~. mi
n.istra
ap:-aw
zagranicznych
Pi......u. P ...~dent Tito t l1li.
n\f\ę;

Pj!)ęl!l.I

WYB!9!'j~j

~

mówienia na tema"t 6itUlunkĆJW
an!P)' obu lkr.)irol j Mktbo
ryęb oiP\ĄYelI ~e4

.......

pejskich.

Fot, -

CAF,

~- ~łłI-

wlo/!r'

alowtańsklM

we

~~)kj

Cqty

Północnej

udeko1'Qwal

JOIIłł -tulił>

Ji'mn~JI

pr..

Fr~k31
wy~oklml

order~

lugosłow1ańskieao ..
do .praw !łl"
sranl.:z.nyi:n PQSIOvlc., 8!JIb~.
fadorll J'u8!l'1.laINij W PirYW
Bei>lęl'!! 1 1l111,Ych, a prezYdenl
-Tito wręczyi odz.naczenia j\.l"

kretatza etanu

Algerze powstańcy prowadzą
prawdziwą Ofensywę
m!lwI. ej, JiIó""T

~Ją

mlęjllcu. Pru~""Ją

na

.. * ."

BW' 4<1.

w pr"wck.lwe pWlkty _ _
LONDYN PAP. - Brytyj,kle
_takow""ycb
rÓWlJ)<>C'U$nl. Zolnier~e PQjawleją
lIl8 uli·
"przez ""aczne gruPY poWlllllń. C'ach tylko llrupami, I.8WWU :r. Ministerstwo Spraw Zagranicz-

c6w -

piJIu korespon<lent AfP
mauyno-

~al! pow~tal),cr w
j

.1.

br.,nlą gotową

_8.

d •• tn.l ...
nych opublikowało dnia 10 bm.
AFP .. powl~4. kootro!en,y· komunikat. w którym atwterd'Za.
• ng.
re)WUlch ';/;111) &~III~.

u2brojone w bro(l

BoUiie, DjidJelb

Dlł'

Mila.

WedłUi IntormaCjI AFP, ....
plywaJ~cych ,
d.parta.",....\Ów

*

'*

*

zawl8lDś~

W Fezie (Maroiwl, którego <>koli"" były pr~ kilku dnIamI
PA/łY;Z PAP, - WedłUll wla·
w1<1ownią .... rogu ,walŁownych
wydarzeń, m.In. po""""I. pIli' domoścl AFP • l)~m. . zku, Sy\m1u tolmeny frlLlJc\lłkjch Qr.~ ria l kr~je ar~$kl., Jak <>św1.!!m.aJ&ro w"J.k kO\m1lamyell, rw-

*

Oran I Algor. równie! I tam
toczą ol, Z1lclekle w.lkl, w kióf'Y"b ,t",n. atakvjAcą n PQWoWcy. "Wyjęci .pod praw. (tak
_nej. FraJlCe Preue nnYWa ~ueono obecnie ulotki, podp!". :~;~:;;~h 1S~~i~~
Il/>wBlIlń<»w - pnyp. red.), mi- ue prz.. ",n.b generalny ruchu zl, podjęty kroki dyploma tya:.

Óh!:

na~

wyzwoleń..c~łj~'

n., zm.ler... jąc. 40 ... lnt8r.~
padają n. farmy
I>ot&t,onł w motki ~r~gow~n, w Języku wanla wlelk:lcb mQCłll!lw rw-od~lO<!c1 blisko 30 km od 0 .. - lO'"ab<lrlm Btwi,rtlm!~, fe n.r6<l wiązaniem .prawy Alg_N,
nu. podPalają j. lub dQ;S~~WJle mprQkol\.kl Bpl4dllrywl, ~~ z
me poniesionych ,trat, nad,al

oporu

l Brmll

nisKU! WiOl')', wy~lnaJą wlllDI· nal'l>fkm Al![<'l'lJ. ..."...chIwa
et" - pl... 'koresl'ond""t A.rp. nlezawł"oM I!"~rob '- glosl 11.
Sitv dz!aJajl!l'e w okoUcach lotk. - mofll... '0$1 JM""le

Aln Temou<;)1~nt ,geNJa ocenia wtedy. gdy .... 1. Alryka P,"-"
-----na--oIroIo tooO 1'OWBta.4Ww.
_ na bi""i:łiIe worna.....
nl.m agencjI, odd~I.1
~t.ll W Medinie zostal zamordow.·
zorganizowany 1 umundurowB- ny a.ek1"etRT'1 generalny tamtej.,.
nr n. teronie Maroka. AFP p~y ....) 0I'I!8nlUOCJI pa-tll d.mom·

ten

Przed Dniem Hutnika

Mol.

Pra<2 teoretyczne I doświad
czalne w dziedzinie tizyk.1 atomowaj I jądrowej doprowadzi·

ItI<>wt. msnl8lrowl Plnaau I
ły W 9ItalplCh latJCn 110 PPJzu,
ilInYm polJtrkQm "'a~ kiwania
n<>wych dr6g w)"Zyskl.

w piątek. w oollltnlm dniu wenla enerllll jądrowej do c ...
lów pokojowYch. M,m na my •
• wo' oficjalne'
wizyty
Francji, prtoJY4ent TlI<> prze- ŚU reakcje IermoJlldrowa, pod.
prowad;l 1I0ńoow. rollJlowY , CzaS których en,rgl. ukryta w
premierem Molletem 1 mjni .. jljdr.. atomowym wnwala się
nie drop __ rouu:zt!'pienla cLę!
litrem Ipraw
zngrBnłeznyeh
Pineau. W godr.lnach popołud kich j~er .tomowych uranu
nlp'l'l::ch QCul!lwane JOBt oslo- lub toru. l~.z w wyn1ku .ynte.
ugniJ> deklaracJI obu r%ąd6w zy, lĄcW}la ,Ię lekklcb j~dę,
jak d,uter
reasumującej przebl(!8 t wynik t~ldch .ub~t~ncJl,
roJ<owaJI.
Ponadto
odbędzie lub tryl, b~ącyah ~adklml od·
,J.g konfert!J').~ja presowa I 'u... mianami woderu. Deut~r spoty ..
goslowie,ńsktm sekret..rzem Bla ka .łe w przyrodzie I może byd
nu do !Jpra,w zagranicwyc-h Fo- otrzymywany w ~utych iloŚCiach
, wody za PGffiocą .1.ktroll~y,
povlcern,
tryt jeot .ubat.nclą promIBnIo·
twórcU\, kLórą motna otrzym8~
w słoeach atomowych przez bQm
ar owan e
I rum ronam.
Potrallmy obecnie w bomblę
wodorowej 8tworzy~ warunkj
dla. pr7.eksEtalcenla deuteru w
PEKIN PAP. Tol<ljska stacJe I hel. .1",t to reakcja termojądro.
meteorologicznA podaU do wla- wa. Jednakfe, teby matM nl~
dom<>kń, fe w czWl\rl4k opac!l w bylo klerowa~,
nalety .n.l.t~
Ja!>Ol111 py1 radioaktyWnY,
takle metooy~ oby nie mial. on.
charakteru ~tę8neBo wybuehu
PrzYJ>UMAlZ8 .Ię, że 1')'1 ten lIiłJ1'.ezyci~lskłe~o.
opadł w wy,I1lw próby , bombą
Za zezwoleniem partii I ~ąd·\.I
atorru>wą przeprowadzonej 6 bm wygl~.lIem w HarweU odc~yt o
przez Am"ry<k861ów.
Olektórych badaniach prowadza-

w.

tycmej $l AbdelDuahad LaMOki. Zabójstwo t& wywołało gtę.
boldO obunenl. lu<inoścl. N.
_k talOOy w. ,eatym mleśct.
DzWania NI terenie deperllł JIIIlj" h w wlel~ "kolie"",, tar.~lepy, W Wineble
mentv Con,slllntlne asen<:j, o- m"", f r _ r O!'-M Jwe zamknJ910
Laraklego wziąt udLlal minister
troopoda."iwa
_
_
...
do
kreilla jaiw "pr.wd~wą oteru;y·
spraw
wewnęt=ych Mtlrl;oka.
wę seneralną"· 411 ,me!scowoaCl

I pooterunków wojs!<owy<b oc.lIlIo w tym dep...-t8młl1cie

goolowlańskle pr~!l1,JeM'W!

y

ywny

nad Japoniq

Polityka rzqdu NRF
zagraża bezpieczeństwu

Europy

06wladczenle Agencji TASS

(Doko6..oD1. ... ••• U

. ,"",

l4lł

wie'"

darki WJ'D'7P
Icb oceny.

CIekaWIleol

,prew.,

' ...\:Ze I ""'"

~jąc.

.... Iqzeik •
nll>11lel1\.

be,.ednJ

omawlaJIym ....cI-

Bardzo dlJto
m6wtmy
O
koolpreojl $l.6w. Lee. ~Ieclf •

jednoj .1. .)' wle4u _lreI".
oaraIilgujq BrnUy ,.elru4l>Jeł1'8,

,t,

l dn,.I., ,lfOny • ..,tę...
,umy ... 1I"..l>lnr nłdUę,b<>we
liP. k"l.lnl~,wo.

W re.

G<jyby o tym wledziBly kI'o
WY W KPllleeMle (\l9W. WI<>ono
czowa) lJI4 p&WIIJ ~
by .póldzlelc6w, abY 1IIl~
u1ec!\,doWllIi

.Ic

na ~.

"GW"",I. II!>ll'1lio I- ullKwi4oU.
tobte uct,t.liw_ JIOuenIa "O
dr do obory.

W tym rqlN

~n"'f"''''''''

,ww.,w" •• ",,,,, " •• ".. , .. , ..... ",,,, .... ,," •• fI; P

.."",tol_a4 fIHI"",,"'- pol-

dla JP<>kI~elnle' w Nł_
910Mb I I'neWl~
11""0<1.. te lrIko dwie.
NA

NJE TYLKO DLA KOBIBT
Piękny

WSZYSTKO

JSST

~APA

byłby

kolIller1t • te.
110 platy~ lis. - we.
.~ie lJ.ięjl!9nJa kobl'ą, Al,
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Sżukam.y- K~kik6W vi ZMP~ow$~ich
WYŚCigach kolC!/'Sl<ich

Kouklc!J odbyl orlę ł)OW1a
towy zjazd członków To, _ WlU'z-l'Stwa Wiedzy Pow8zecl\nej. na ,którym omówiono
całokaztałt pracy,
.,
DzialalrioM TWP w tym powieClellc:bowo przedstawta się.
jak następuje. W r. 1955 wrga.
&50 odczytów.

W

• Ątrakcuine spotkania ur III U~e
• Grają piłkarze kIasD »A« •••
• Lekkoatleci SKS na starcie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~::~~~;'~~~O~'~ób~'J!!~~!~~; ~

włakiwy'
.
umysłach. Do tego potrzebno
jeąt znajomość środowiska, wied .. o nastrojach i w~tpllwo

ich

zwalczają

8II1tynaukoWe. W br~ na_ tQreTlle .powiatu
wygłoszono j~ 122 odczyty. Za·
interesoW8nte słuchaczy stale
wzrasta, zwłaszcza w środowi
skach wiejskich (BeolIDo. Dz1.,.
bałtów.
Sworzyce.
Górniki.
Mntn. Wllczkowlce). Ludzie ń!e
1ylko przychodzą na odc-zyty, ale
tak},e kupu.lą broszurki TWP.
Co do tematyki, to dute zalnteresowaI)ie wzbudzają takle
sprawy, "jak: budowa wszechAwlata. ukladsloneczny. dzieło
Mikołaja Kopernika.
Slucha",,"
przesądy

Do n ..zego "(oJewództwa
,;MOSKWA"
prod. polskiet.

za·

witał zespół Państwowego Przed
sJębiof'5twa Imprez ~...adowych

----..!:Loń"

z Lodtj. który od kilku dni wy·
stawia w r6Ż1I1ych miejscowoś-
ciach
komedię Alekaandra Fred·
:'~~RS~~~~
1!~ot~6._1~,ciw~. 'ry "Ożenić
się nie mogę". Kietdy no .krzydłocl1" - film prod. rarownikiem zespołu ]E"st Skowroń
dzieckielJ ni&dziela "Profesor 11ski. W sobotQ 12 bm. z...p61 len
lUfek." zastaw
bolek
produkc[l
wystąpi w Z~nat\sku. w nIedzle
polskiel godz. 10.30.
lę w Malogonczy. w poniedzia"Niedzielny poronek" - film prod.
łek I wtorek w Jędnejowle. w
polskiel god.. 11.30 I 12.30.
środę we W1""""",,,wle, w _
"Gwio%dy ne skrzydłach" film
tek
w SzYdłowou. a w płl\lek .....
prod, rodzled:le[,
Pocz.. aeans6w
wlta do KIelc.
godz. 14, 16, 18 I 20.
-00<>W kinie .. Moskwa" I .. Waruawa"

trc:!'.

I

'M [""ty.MnI. wzr6ol- jIozlom--,aaehowlHlla _ - _ u t lilii
1'\j W)'Ści4lu Pokoju. W tym IPlęknle zapoWiadający elę pojea
. , rąku na ca~j ,dotycl)czas dynek> ~adomaklcb- __ aIl-,przejechanej trul.trwa zadęu.
.
I wyrównana walka. Bardzo wy ,_Przed..doII~ ,cl~ikIm %8danIein
soka, blisko 40 km/gocU. .. wyno- .!oJą pi/karze kieleckiej Gw_
przec1ę_ IZYbkOt!t· Wy- cru. Wprawdzie Iraj" na wla_
j<!at najlepo~m wykladnl- .nym boisku. ale prz.eclwI1ii<Wn
jeiQ kiasy, lellU przy tym' Ich jest wykazujący ostatnio bar
zwaty się fakt. te dolej pory dzo dobrą formę pabi/latickl
wycofało aię l108unkowo meWia WI61m1an. Inna rzeI!z,-~..,.
lu kol...zy i to pnewalmi. z ra· dziŚ<:! 1m iepszego mają przeciw
odniesionych kontuzji. lo je. mka tym lepiej IIra!ą.
sny jest wniooek. lot ""szystkie
startująca z.. poly uczynlly bilrT• •am. słowa moglll>ytmy
<bo wiele. aby jak 1IBjiepiej przy napi8ać jeszcze raz. mając na
gotowa4 alę do taj wielkiej Im- myśli spotkanie Sparl)r Ka.zlmIa
prezy
rza Wielka z lódzkim XcII"ja.
,
nem. CiekaWi j ... taśmy·esy 1100
Tan wywold posiom opońoW)' lJI)OiIlIl"I:a utrzymajll "plnłę G III..
Wyki&u i lego waplIDlala MIno- pokonaI.no6cl 11& wlun,ym boI.o
slera przyjaźni ltdnają mu aku.

poglądy

kiach tam p"""ljących.
Jeden • dyskutantów JiOru8zyl sprawę większego UI\UIJOo
wlenia TWP i dama'gal Bię. atoby odczyty wiązać kiślej ....
sprawami zachodzącymi u nu 1
za granicą. XX Zjazd L!o co •
l1iego wynika tywo interesuje
sluchaczy I chdellby
wyjaśnienia na ten temat.
prelegent w miaTę swych motl1wOt!c1'powlnien przy katdym od
czycie komentowlt ak\JuaJne

wciąż nowe rzesze zwolen.n.1k6w.
BeJ; przesady mQŹll& stwierdzić,
że nie ma 1.1 nu ciIru&iej tak.1ej
imprezy sportowej. którą by

z poIOItaIych dTutyn 1WIZ<IIO
województwa Sial S~ ....
w
Piotrkowie I
I rów
I!>leresowało się lali< WIelu ludzi. niet ma ciętkle zadanie, natoo
miast
S
.....
powInJen
zdobyo
;ue
I'opuiamość Wykliu j ..1 ogram
na, a' mimo to, stale jeszcze ro- kty z Borutą w ZgIerzq,
8n.1e. W sercach wielu młodych
Niezwykle ciekawie ~
chlopCów zapala 'Bię 'enę. pod,.
da .tę pojedynek Stanu L6dt •
żenla w 8ia<ly bohaterów Wiel·
przodOWlllikiem ta'bell W16knłao
ki",o Wykisu.
nem ZdUllska Wola. Pr6ez mlD
sra PTC Pabianice a ~ Ta.
m.uz6w.

Uwaga·

codzlenn!e przed seansem wyśwlE't1a
Da Jest kronika II Wy<\clgu PokOju
"ROBOTNIK"
nieczynnej
nie·
dziele "Dziennik Marynarza" film prod. amery\c:ańsk.ie! - godz, 11.

rolnicy!

MUZEUM.
Niedzielo godz. 12 odczyt
•.
MouclJkiego
p1.,
I.Tal.mnie.
"loby".

Aptf':ka
Społeczna
Slenktewicza Nr lA.

101 -

Nr

eon.....u..

rt~~~~~~;{'!~r,z:~~ly~m~~:"!=~'!'!l~~E.+-- --1ł- .......
III pokojU. W Których

cak&, Y'ODrODIU",
Gulę,

egzekucyjne.

ul.

m0gą W8~SCY chętni. posladają-

- - .- - , -

T sle
ermtnarz TOqry'Wek ,.. idei
.,A" pn.ewlduj<> na jutro

Chłopi! Spłacajcie rafy zalłcz
PracownIcy Klh,gornl Nr 1 przy ul.
Organizacja
aulu była dowl8SllY 8przęt Związek Młoki podatku gruntowego w wy- Sienk;ewic%.Cf 36 w Kielcach - Wan· noWCI~ W łWeI pracy manka. Ktl .. bra I sam Zjazd wpłynie nlewąt ~~eży P3lskJej o~ani.uje tę 1m następujące mecze:
na polepszenie pracy
1< I W ki
P k
Sial ZMK Kiel ... - LZII S...
znaczonych te.rmlnach oraz za.. da Szkutowo, k.ier. ,klepu (po pora· gctmla leh wykonała plan &a plorw~ pl!wie
dlu:!enla z tytułu I raty t z~\e..i wei)' Janino Grabowsk.~'''il Miec.r.yTWP w pow koneekim.
r:~:~/~ ~en :~~ u:zc~ cb~ów (godz. 11), .
ny kwartoł br. w 130,' proc. U.ryl·
.ław
Gabry',
os1-qgnęl!
w
biełqcym
PuilUIU\\ le RatunkOWI! Nr tel. 09
loścl z lat ubiegłych l Wywiąza
Alfred Wiklorowalll
go oraz ikf"·w"ystklm chłopcom
Sial II Radom Kolejan
Strat Potarna Nr tel 08
nie się· ze - w8ozy!tkich zobowlą rpku noiwyłszq pnecięłnq obrotu w kulqc obr6t o SD tyt. d whtk.u:y,
KońsKie
pasjonującym się
WyŚ\!igll!rn s~ _ i!l1aI KZWM
anlłall
w tym aamym okrolr. roku
PogotOWie MiltcyJne Nr tel 07
zaó tlnansowycb leży w Wa- .kol! nanego wojew6d:.twa.
-<>00możność wypróbowa.n1a właa_ Klelee,
.M.I1ic,la Obywatelska coenlr. tel. 81·UI
Długolotnio praktyko I dołwladts.~ ubr09'·OO.
szym interesie.
Sf(ARZrSJ\Ot
nych iii,
W161udan Ra40m Ua4a
Wszyscy miedzi mllo*licy ko- PIooId'
Z otwarcia 8a!1 koncertowej
wł.........
"'on"
lare~a
na atert! l,J9ie il:tóreg04 'SIaI'~ee - ~ D
"MIR" "lilfomft" - film prod
MiIIt • • ""J
&,
,
Z wu czeka w pn~ -SoI_+J...._~~'"giersklej.
MiiJcja Obywatelska w Koń· czyt prfywdifania kos,u1k1 z
Star D i!ltareebowlte - 11_
"WOLNOSe" "Skarb
pto.lei
skich aresztowala ostatnio Wa· U;a1ym OrIeJ!l? Warto "prób<>- ta Ię4NęJ6w.
wyspy"
film prod. aechosłowocclawa WerOllsa - pracownika wet..
Sparła Skariyol!o -lIlIaI koli.....
.~
&Jdo.
W 4$u. --4-- bm otwarły..rię
Orkiestra w pierwszej czę" spOSÓb W jakI mlodll .espół Tartaku Państwowego w Stąpor
tlM'OM'
------Program ze~
wreszcie po f'rIcznej p"Z€TWłe d koncertu
wykonata. uwer- sprostał trudnemu, jak n.a po- kowie, który w dniu 29 marca
NaJciekawnym
apolk8li1.m'biJ
trudn.emu br. uslłowal w les!e dokonać Za- g6w kolarsk.1ch w
podwoje naszej sali konceTto- tUTę do op. "Don Juan" Mo-- czq.tek może zbyt
dzi. pojedynek przodownika roa
bój.
twa
swojej
tony,
wieszając
przedstawia
się
następująco:
hvvadcz'IJ
dobrze o
wej.
Nasi muzvcv _czasu nie zarta, wykonaniem ptqtej Sym zadaniu,
gITwek Unii Pionki z Włóknia
rapat. I ją na drzewie.
tracili,
lecz
poświęcaH go z fOfllH
Piotra
CzajJ:wwsk.lego Jego muzvk<!lnolcl,
I'Iledzlela. roddna 8.00 - zbiór rzem w Radomiu. Trudny to dla
TEATR IM. ST 1:EROMSKrEGO
NaleŹ1l
lej no·
zapalem na pogłębianie i do- zlożllla dowody
intensywnej, ambicjach.
Nied05zły żonobójca oc-zekuje ke uczeslników obok WDK, .... Un1\ mecz. PlIkarza l Plonek mu
.. FantalY" J. Slnwllcklev;o.
dzlDa 8.30 _ Marł do posza&eskonalenłe pracll artystycznej, gruntownej pracv oraz swych wej, a. ta..k potT%eb-nej placów- w aresz.cie na wyrok al\dowy.
szq dać :t siebie 'WSZY_tko, by 0czego
najlepszym
dowodem wielkich ł .tale wzrastających ce tyda kulturalnego Ż1lCZ1l~
~o-góln)'cb kookurene,jL Wyklgl b_M przodUjącą pozycję. Na,.
~t
najpomllltntetszego ro.·
byl koncert nazwany nie bez moźHw.o.łd. Dzieło tp o kolo- jl>k
odbędą
'się
na Irasie Kielce- grofnlejszy ich rywal ootrowlecpewnej .słuszności
inauguTa- solnych rozmiarach wieI- wofu,
"BAŁTYK" - "Op;ra :t:ebrcczo"
Morawic. na dystansach: & km. ka St.l gn U 8i~bl. z rezerw,
clljnllffi. Stal on stę w życiu Iclm
bogactwie
myAtł mUZ1/·
f1lm ~rod. ongi8Isk,~I.
Program pienDszegO w
dla kandydatów
lO km, I~ km oraz 30 km dla Gwardii I powlnna zd"by~ oba
miasta cznych. i wiellk4m przepychU odbudowanej
"PRZY JA1N" "Tota, mamo, gOJ- ku.HuTalnym rt./;lsugo
saH
koncertu
punkty. Przy ok..ji pod.~Y,
w~tikszejl inS"trumentacvtnllm
WlIkcmane przvntósł J)osio I ja" - film prod. froncus\c:lei. IW1Idar2leniem tym
jak widzimy szkół
zawOOnikó: w:~n:WYCh,
t. Stal (podobnIe lak 'I Unia
foczo seans. w godz. 14, 16, 18 1 20. wagi, że uświetnił go swym zostało tv lPo.ób godny naj- wie!. wr~.1I. CZIl nie blllo Ich
P'ank!) nie poniosła jeszcze &111
Dla tntonnowania m1od:zlety i
"HEL" ,,Anioł w gór'ocb" - wyslępem prof. Zbigniew Drz~ wlItsZVCh pochw ..l. DlIr. La· za wie te, CZ\I nie mógł wywojednej poretkl,
wiec~t. Jaki Jesl cięta. gatun sota umlal
pogodzl6 dobrze lat uczuc14 nadmiaru, oto Pll' rodziców w .prawacb przyJmofilm prod. aecnolłowocklel.
iei. nieoczeklw8ll1ych rezul'
tłuma- przemll~lanq. koncepcję -cał,,'C'l tan.ie. które po
POCZ.9lek leansów w godz.
13.30, kO'llffl tego· nazwtaka,
wania
do sd;61 zawodowycb
tD1,I.łuchantu
Rewelacyjny z dwóch po_
tatów przyniosła poprzednia
nie trz·eba.
Jesteśmy J
dbałok{q
O szczegóły i T14B1Lnęło ri4 ft.iewqt'pUwia nie· został
15.30, 17.30, 19.30, " god%. 10 i 12 czyć
zorga.n!zowany
'P~ kolejka
pilkarskich rD2€rywek dów jest zespół Opocznlank1. Po
wszyscy pelni podziwu dla ta
cały cza, tTZ"1fTna~ w na'"' jed..emu
bOlki dla dzieCI.
DOSZ wojewódzłd punkt Inf.... III·ligowych. Niespodzianki te pierwsze dlatego, te po przypad
.luch4czowl.
słuchaczy. zaj układ programu,
fOTOPLASTIKON,
przy
III.
Mal- Lentu ł ogromu pracy, dzi-ęk.i
macyJny w KleJ..... b przy ul. ,powodowały w tabeli taką sy· kowym dOt!t awansie do klasy
skrzypiec
czewskiego 16 "Tyrol'" czynny ktÓrej artlIsta too potrafł tąKOt!c1uszk1 13.
dzIeIa fal<
sic: w nIej nieocY.ek:1 ..
te po' tej niedzieli. leore- "A'l

ChCał
"

··:fl.... t ...

Zbigniew Drzewiecki -. solis~ą koncertu

:.. .....,;-..........

lam ord OWać

Plankt InformacyJny
do

zaWOdowych

W

~3Ldo...21.:l!L_,
WYSTAWY' MUZEUM:
W lokalu TPSP przy ul. RelluRrau%&.
Wystawa
reprodukcj! rem
brBndtow8kich oru graUka I mai ar.two. Czynna w godz. ID - 17.
Muzeum przy ul. Nowotki - SzŁu·

-'l<1

ka .staro.hrt.n.A.

i zagranicz m.e. instrumentu dęte brzmia.·
nllch
z uwieńczonq równie 1y CZ1Jsto, "blacho" miała w~e
.z.nakomitymv wynikami pra.cq l. .!'III j cnarakleryJ'tllczonego
lak zagra·
pedagogicznq.. OTaz
dzialalno- bl"",,u. Slowem ,.piąta",
to pomimo
ściq. społeczną, 8tawiającą go na
w rzędzie koryfeuszów nie tli! pe"Wfl.uch lu.k w -- Bornej obsa/co po/slciej. ale Iwlalowej pla dzie - o.lqgnlęele, klórego by
1I\stykl wsp6lczeBnej. W Kte/- rlę nie Pow'l1Idzlla tadM "".

cach Q'Tal dwu.krotnie
....pf8kO' Nr , Acteko Nr 12 -

r"IO'c BOO-Iocla.
W. 1oronaldOQo.

• il illlE,Q... ' .... , . .
POKOtoWI' HarunKOWI ClI
Strat Połarnl 08
Pogotowie Milicyjne rJI

.Komenda MO 11-37

,MDłO
JOBOf'" •

'.5J

PRoa\Ml

Poronny koncert
choplnOWl"I.
10.35 "ToitmniCQ Kacpra 81odgeta"
"pow.
M. Aloma.
10.55Sarabanda. U.10 Koncert, 11.30
Cyka I 'aktualności. 12.04
.12.15 Utwory sKrzypcowe--. 12.30
łWojskq nutę". 12.50 FrlemO'n •.
lullO m01:owieckci 1SJ:J::r
MI. 15.30 Dlo dzieci \11.0 motylku, kł.Óry· tupoł n6!kq".
Wiadomości.
16.05
Koncert
. 17.00 Z życia Zwlq%k.u Kaa"",:"."a.l
'17.30 Koncert. 18.15 Duety
.ohna. 18.30 "Radioproblemy" .
:r.lgadul zgaduIO''' •. 20.lXhDJ:iennlk
Gomy. 20.26 Muzyka taneczna...
felieton

\: toWo.

~ D.lł)-'2.3A1)

MuZyta

wieczornI/ch, (4 ł B
na popołudniowym.

010%

szkoLnym., Kcm.cerl ES--d1W Beetn"""en<!, uwydatT>iajq.c , wl4ścitwllm

aobie
mistrzostwem
cllarakt.,. tego dzlela, Przl/ję·
Cie . ze I'trQn1l zebranej .za kaiaym
razem
licznie
publlczno'cl bylo bardzo gorą
ce, tempe-ratu.rę
podwllźszal1l

jeszcze blsll
(glównle
ChD·
pln). Orkiestra, klórej partia
w Koncercie beethovenO'W.!kim
Jest

ba-r(Jzo

Fe!ldłut

-

M.

'W

WICJdomołcl,

Ia.oczna.

zb e'ń~~~:"~:~~:':
%

do tego

tak zn.akomitvm

*

*

*

OqbroW$k.rel,

16.20. Dla

}'f',iDt;.

UWAGA!

KIEBOWNICY KOLONII UTNlCB

-ł

UWAGA!

Miejski lIandei Detaliczny Art. Przemysłowymi
10.20

Recital fortepIanowy. lO.5tI Progrom
dnia.
10.57 Koncert
tyczeń.
12.04
Przerwa. 13.00 Skrzynko ogólno PR.
,3.25 MeJo4ie do tańca. 14.05 Audycjo dla wal. 15.00 Na foli humorU
I lotyry. 15.30 Ufwory' wiolonczelowe.

16.00

plerwazej
Kon.certu
-

wie!e

baTdzo dobrze,

opowiadania

rzoozq .. aJwla.!elw&Zq
Sllmfonli

czenle

BolUlq - do częlel drugiej. co
wet "Btarsza" orJe.łeBtra
znów pocIqgnęło Z<l .oIYq p,u
nIezona.
dlu~""I.
całego
k01lc<rtu o
Koftc""'ll'" pU1Iklem 11"0- nowq J)1'zerwę, konieczną. dla
gramu bylll HTa1\c8 PolO'W'ie-c- we:flcła. chóru , przegru.powaCzytelnika naszego W. Paw.....
kte" % op. ,.Ksiq..ł:ę Igor" AL. flla ""kl ••try?
C%'I/ nie 01110 ka " Radomła za wiadam\amy, te
Borodino, w którllch wyk01lo.\Oska.z"". 1'ozpoC%'ęcłe warunki techniczne nie pozwanlu p76cz orkiestry tV'"'I1 rów
• pomInięciem ". lają zaln.stalowat glośnlka w
nlet udział zorgwnłrowanll ni. werlU"1l?
Oto .z:e-reQ' .z:agad .. mieszkaniu u ob. SI. Gollńskie
dawno prZll' was chór mle- ..tri "" Pew1lO nie, obojęmych. go,
f4
.,Ech-o • Chórm*,trl: H en al. td ..le moo<i<1/cl> ob.. lży~
rtłk G ..tomskl polwlęel~ mu- zasadniczej ",aTlo;cl """".rtu.
Ob. Lech Danl8 z Radomia.
rłał
lrudu"" II"%'I/g"toPodajcie nam swój adres, byśmy
wamrle partu chóra!nl/ch, G
ADAM MIĘTUS
mOllU wyslat Wam hottorarlum.

sZVCh tutępach .amodzieI1l1/Ch
jak I towarz\l9Z<i<1/ch .olUcIe

W KIELCACH, UL. WSPÓLNA Nr 5, TEL. 38-14, 28-16, 33-00
..gwJlWliuiŁ '"
całkowite wyposażenie kolonlł w elęgu 14 dni od daty dok.,.
nama przelewu na poclstawie .złożonego zamówienia.
Sklepy. przedsiębiorstWa MIID Art. PrzemyaJowYJlU posiadaj.

m.
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MATERACE
PODUSZKI
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TALElIZI1
MISKI
I'ATELNlE

KOŁDRY

KOCE.,
BIELIZNIł

Bl'RZP;1' SPORTOWY
UBRANIA SPORTOWE
APARATY RADIOWE

~KJ

ĄI)APTERY

ŁVZKI

NOZI!:

cnATJ;

Nie zwlekajcie.

II

7.egranych spotkanIach osląg;n1ąl
wyniki remisowe. Tym razem
trsdycia mote byĆ' podtIrzymana.
GosDOdane grają ze Stalą
KZWM, kt.lra ""tatnlo równiet
ctwa apotkania zremisowała..

CZII

1'ozbudO'Wa.~

brzmial4 pod dl/,ekcjq

cja'fl.4 .LaBotlI za.równo

- Jłuchowllko pt. "lIayrzepo'·.
..Ota katcfogo c.o' miłego".
":':'__ ~_c:-''\.ow~~.
wtc.do'moIe1.l A.

lIterodd."-·22.eo KtbnikO
22.1& Czeska muzyka

~. 22.38 _Grc;J Kwor1et
. - poznonlo.- 23.00 Ośtattil.

certach
bm.)

na

~~~Rn~~::~~~~~-t~r.;~:.~~~~~~~~~~~~~;~~~~r~~~~~~

<%'1/ Me mot. by~
'%'I/ch wlłlp!lwolci?

.rtupem

" ' ro*poezyDa ~ już za

STOŁOWĄ

PMiewał

50 dni.

ZABAWKI KRAJOWE
;.. I IMPORTOWANI!:
RuWERKl -sAŁTYK"

I tumu kolonii
.

.

nle,wlI.oo,m. i są nią
bec.nle. Jednakże ostatnie wyniki obu zespołów prz.emawiaj" ra
czeJ za metalowcarru. Przy tej
okazji mamy apel do radomskich
z\V91enn'ików piłkarstwa. Pamlę
tajcie,' te ka:!xlym zawodom. a
\YlęC j derbom takie, powInna
towarzys;yć praWdziwie ,pQrto·
wa atmosfera. A jej wytworze..
nie i utrzymanie ~n.ede wszyst·
kim z.ale±y od was - radomscy
pllk<m!twa. piszemr o
tym. bo wiemy, "dOt!ć antftgO"
nlstycznych 8tosunk8ch, jakle
panują pomiędzy kIbicmIl obu
Warto więc pamiętać, 1e
dOVlng Jest doa nawet potrzebny·,
katdy objaw niesporlowego

rozpoczyna nauczanie boksu

Mecz

SekCja
bokae...xa
Stall
KZWM Kielce rozpoczyna Z
dniem 15 bm. nauczanie boksu.
W.zyscy chętni do upl'1lwllllllla

t

piłkarski:

WKKF-ZW ZMP

S !:;ci~~~~m~O~~~

t.~o j..,t dość bliski jut tennin
ogólnopolskiej spartakiady SKS.

Po wojewódzkiclI mistrzostwach w g,rach zespołowych w
n;edzi<!lę ~ą się w Kielcach
wojewódzkie mistrzostwa SKS
w lekkoatletyce.
Począ teko godz. 8 na stadlome Gwardii,
'
MIecz.

Stal KZWM

piękiarstwa mogą

2€lasza~

się

we wtorki. czwartki I soboty od
godz. 18.00 w sali gimnastycznej
Dziś (w sobotę) na. bolsku
Gwardii o godz. 15.30 odbędzie WDK do trenera S=yglowski.,.
go.
". towarzyskIe spał. kanie piłk..,.
.kle pomiędzY repr.zentacJaml ~_ _ _ _ _ _""_ _ _"""'I
WKKF' I ZW ZMP. Obie druży·
ny wy.tąp[~ 'VII n.jsllniejuyoh
składach.
M. \In. w ...pole
WKKF grat będą: Osterczy. Ko...... OWił _uU•
jll!'. Bronłś, Zapęta, Kow~czyk;
• 'VII druiynle ZW ZMP; Bedna:
CJYk, TuszniD. Soczów~
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l IX W
yset.gu
D OJ.O

Dochód z tego l!IÓCZU

przeziut~

=~~:W%=~
ku,'

P:

W nlędzielfj

będzie czynny· IiOrmalnie

~-----_ _.;...J

-
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"",1ła<1a~.-JI:ar1tY

na
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u-

tynle
nie,lsza
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się

- . l rou.ple1,vae,

w e1ągu zimy nIe mieliśmy za
wiele. PracownIcy zakłe.du parokrotnle proolll zarząd op6ldzielni o reperację kranu. Mowreszcie'

·.tlocrone

10 tu wszystkimi
lorami. Był to na osiem
i-zanycb -··Zl!$pOlów ~-:-"~"~""Ihe;.~;.....
tróQła:

_do

Molier. . . Nowej

~otatnik

m IIn§"fków

Slup~

bibliograficznJ-}

•. (Doko6camlo .. lir. 8)

Jackowski Al. - O wartości
poznawczej !olkloru (pieśnI
SllIIC)'lI!lloWBklch
(prace
ludowe Kielecczyzny). (Polsk.
KO!'l~jl Hlatorll. Sztuk! T~ . Sztuka Ludowa 1953.
Nr l,
II, l. LI-LIn.
I. 9-25).
- Ceramika kielecka cPolSANDOMIERZ - Dom DIuska Sztuka Ludowa 1949, Nr
gosza.·.Qk. 1476 r. (Polska
1-2, s. 58-lJ1).
Sztuka Ludowa 1953" Nr\ 4
- Prace konserwatorskie w
~
kieleckim (Ochrona Za·
Katedra.
Reinfuss Roman - Badania
freskI (Prace Komisji HI.tort! Sztuki I, V, l. XX, "i. terenowe w rejonie kieleckosandomierskim (budownictwo,
xxnh.
.
- RelikwIarz Krzyża ŚW. wnętrza Izb, strój ludowy). (Pol
ska Sztuka Ludówa 1952, Nr l,
(Prace
Komisji HIstorU
l. 35-47),
Sztuki) to VII, l. I-XXII).
Ostrow,kl .Wacław - BudoSZYDLOWIEC - Ratusz (Blu wnIctwo 'przemysłowe Zagłę
1ętyn HIstorii Sztuki,
1851, bia Staropolskiego w okresie
Królestwa
(Pra
Nr 2-3, l. 107-117),

pomocy lIIruzeum: S.",ęIO>kJ1'lY:.~~..:.t;~1!l
Ikiego w za.kresie
.troju, IttóQ' Jeszcze nie",
calkowicle w ~odz.iI z
dycją.
Powinien
rownlet
zm.ieni4! pewne melodie wesel
ne na te, kt6re Suchorowski
zanotował jut 30 lat temu,
Jako dawne I wydal p~y tek
kle "W.. ela". Po tych dwóch
popraWkach,. z Ittótych pierw
sza (strój, wymaga sporego

p~wlatach ję

-WaCHocIt. -

**

Sławkf)w<lka

230),

Nadto:
- "Z nleznane(!o dziedzictwa plastyki polskIej" (m. In.
o Kurozwękachl, (P...,gląrt
Artyotyczny
1952,
Nr 5,
l. 89-73),

KRlY10WKA Nr ~

POZIOMOI

*

7.

uzdrowllko dolnołlq!lr.ie, 8. chiński dostoll'lik, 11. Iy"
Penelopy, 12. wypił 1<1 Sokrates, 15
aondołkl, 18. cecho nanej "Iacn,y,
2). rodzai jarmarku, 21. częłt tytułu powieki Noverly'ego, Zl. nemie"nik, 23. perliczka, 26. Itople/\
naukowy, 27. drzewo (wlpakl. 30
omasIO , 33. kompozytor "Sprzedone]
narzecz:onej". 35. rodzai praw z.wycz:ojowych, 36. bogln! łowÓw.
PIONOWO, 1. ..tonie mGr'łk.l4I, 2.

17. To SRmo oddo
,.Sprawo7.deń
Natom1Mt..c:z:a..s.nni&ma
mozna zam6wić w sekcji archiwalnej PPK "Ruch", Warszawa, uL Srebrna 12.

nosi
PAU".

się

. ANTONI BORKIEWlCZ

2.

no . oliwą, ..14. rzocWo -1ml.

~

powiatii;
.-t-

rator tak

komisjI

sprzedać

łem i poszedłem

odpoczynek

niedzielny ł pracować 12 18 godZin ta 50 zlotych, Jakle
płaci członkowl kOrnll'jl, uboga kultura?) gwarantujel
że
uwagi
będą
wnJk:.
11 we ! pozwl!Ią·naszym specJalistom kierującym ruchem
amatorsk:1m na poważne posu
nięcia w celu podniesienia jego poziomu.
A. DOBROWOLSKA

po

ton~

Btę wvnatuTZ'ył..

O. niechże tOl
wybawl na.
od takich toron to kulturze!

do

Bardzo przepr....am. CZI/ tu
je.t jakleA wolne mlejacer

y Kn1\
eS!!
otkarrtla
&.M
U
Z
';;;"-Lg;;;;:==,"",""';':==:;;""'ii:5""'=~"""""""""""=""..:ii=...

lt ,,Kuchni" Al, Ma.lczewskiego .
t»

częl~

przed kllkuna.lu .aled"'k.• .dach. Pierw.....
ulrzvdniami wpodla mi w rę- meł14 wlempl, powolnl/1llo O

ma

POZIOMO, 2. Solom.o, •. ·to'ol1·
zotor, 6. DanIol, 8. panicz, 11. lor·
wl•• 12. Cyrla Iwspakl, 13. I"Odd.

upak. 21. bolnoolagla.
23 .. Ankara.
"\I(locha, 28. OndY!1a,

trzy, do kt3!"Ych

Poml.dzy Cryool"!k6w. 1d6<r( do

przyszłel n!odxiell nodełl<1
nasze1

redakc.j1

prawidłowo

no

odres

rOJ:wlq-

za"" mylówkl. zo.tono rozlołOWG"' "ogrody IIIlOUowe.
ROZWIĄZANI! KRIY10WKI Nr 6Z

.-

Kęara.

••

zdradza. t-a.Temnlce

%Olta~

.erd.c~

pełen

Z

on

~-~a~~~~-·I~C!oił~;nl~~oo!ś~~!!g!r~a~-~~ai-f·~·~~~·~~~;~·~-~~i~~~~~~~~~!;;~i~~~~~iP~!~i~~~Ti~~p~m!f!'~M~~!C;Z!~i~ł~

24, pong6. ·25.

29-,,,,,,,,,,,••-ą,,~0,·~ ......
PIONOWO. 1. konik. 2. łOmlo,
Atltonl, 4. tronka, .5, rycynus, 7
LIlio Wenado, 8. psychologIa, 9. bro

a.

aurka, 10. brulZ"lc., 11. Sumatra.

1•. dziatwo, 15. elol., 16. złogi, 21.
bort"lk, 22. Ali Babo, U. dym"lk.
'O. ,",uela, 30. budYII lwlpakl.
Nagrodv blQłkowe sa I'OZWlqza..
pl. krzyi6wk1 NI G ottzy"",Iq,

I. ·DONAT
1I000klowlclO

fURNAL

.IM2'i

...

_

1

'. JOm JAKUBOWSKI ... Ollliio.

ayce, ul. amlbin,.,... 2Z a, ~.
'lali.....
lIt_:; .~~. .., ,

~

trv.'al

ce. .. ·racz,j złożona w charakter.. lITl/cmum,
_"le
%
de- %a temat
.pokoju' I u•
dllkacjq, IwIdutka, pach",,- roków pejzIU: Wlosennl/. Z4
Wladysławem Kędrą o- Paganiniego" R.Jclmmńlnowa
ca fa,bq drukarskq. wdzlęel to ..ęlł dTuga ł14bler.. tem~ ~.-- t· -Kom:ert--na-Iewą rękl: Ra"\Ich Tozmia,ów kslqżeczka, "... To tempo al14 . _TC;"
~ ~ dokladnie jego - przy- vela. Poza tym, jeden recital o o pr!'\ldUŻ1/m dla .we; kslqż- pOZ1Doll
mi 1DI/Powledrie~
gotowany ostatnio - recital mlesz"ryrr programie I wł"..
kowej portacl II/tule. Zresztą ruch, rozwój prZl/rodll.· SzkIchopinowski O ImponUjącym l11e ten recital chopiD<>wskl.
nie O łlo'ć ,I,on chodz~ a o ce muszą bUł ukDIII:zona ....
programie: 24 etiudy I 24 pre- A co zamle!"?" pan w
Ich t,dł I p'!'\Idal"oAł p"- dzień ,. wne4n1a br. '"
ludia. CIekawe, jak s"dzę, bę- ogóle
przygotowywać
nobllkacj~ ALM AN ACH POL- zwlll%lcu • C2J1m prClell mam
dz.i_ zorientowanie się, co ota- wego?
SKICH
KOMPOzYTOROW "lemolo.
nowi najWiększą
trudność
- ·Na razie nIc. Mam w te,
WSPOŁCZESNYCH
OT"" _ Ale, o Ile mi wiadomo,
przy wykMywanlu taJ< ze'ta- chwili dOŚ\! du1y rep.>r:tIsr...
RZUT OKA NA ICH TWOR lo nie wszyslko. Kompozlltor
wion_go programu w Clągu
- J. myślęl N .• lobs1ern!e!CZOSC Bogu.lawa Sch..effe- o takim dorobku. ;41<1 ma A.
jednego wieczoru? Kędra ,>CI. ..y reperluar w Polace! 80. Ta, wvdan\l przez Polski. Ma,czewskl, (palTz
AlmapOwiada:
;;
koncertów z orklestr.. ł nieWvdawnłctwo Muzyczne to fl4ch), nie. mo.ie nie pokusi4!
- Przede wszyatklm to, ża ~hczan" ,IOŚ<! utworow 8010roku 1956, je,t podręcznum .Ię O wlelkq formę. Zreszlq;
trzeb. ta etiudy l preludia "ych...
.
k.alendarzem
.ewl.rej/łCum bogate dolwiodcze"le tllciograć w porządku <hronolo- Tak Więc, PIUZ jaIdj
.daj. .ię doklod"!I .Ian .114. w. I kompo'!ltor.kle dosl..,.
glcznym. Ustawiczne przesta- <7.aO Chciałbym '0 wszystko
bleźqco" ""'z\lch koml!Ozvtl!- CZI/Iq . !>ieiedneg.o.
wlanie rękI" z jednej łechnłkl zależnie od potrzeb szlifował!
,6to ł ich JcompoZlIc;i.
niejedne; koncepcji.
która
W drugą, przechojzenle ze 'lV
1 dopraeowywa4!, dba4 )edZ przll;emno'clq :no stronie. jeszcze nie ~oBtała utTwalalu W styl. i naat-ojU W na- lIym słowem więcej O ja.04~
50 'łI414.tem "azwlska jed!l- na w formie mllZ!lcznej I lU:
strój". A przytem, etIud, ula- nit Uoś<!. Dopiero I koń'",,1
nego II!, woj, klelecklm kom- pro~1 się O WVpowiedź komtone Są w'ten oposib. 1e h"l)
roku zamierzam zabrać 11'1 dl)
POZl/tOTa, A!ek.a!Ulra Mar- pozutora..
naitrudnle}sze- przynajmniej
wyćwtczenla lriIlk'l un."Orow
domu prZl/
Jak!>v blogra.flq .lDfilc..-bę~
dla mnie najtm:!"'.j.,. tych kompozytorów, k~l'Yi'h
Nr 6 dzle .~ PleMDB.za
.1>JIłf1.t . la
trzeba grać od razu jakn {C.tycbCZM troehę z,nledby. D-dur w ~ częlclacl!; Ii/Ól'a.
pIerwsze, zanIm sle czlowlek walem: BacIla, l)ra1unsa t·
nie ~ehodzl .. ",ars~
.

kułka.

f-.==--.--

-
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by

(kto

zamierzał,

w pozycji ~1&8jąoej. gotowy
do upadku.
"Swletne lalkil
Propagandowe''j pomyśla..

.5ledemna.stu kornJsji
powiatowych.
Bezinteresov.'-

tych

'W"on.ł.

taki !>vI,
ulachetnvm, tw6rcztlm
ptak- k.atdu k,ak.al z call1ch .11,
chó, brzmiał co,a. falazvwlej.
r wreszcie .mutnll M,tał aa....
t€ ptaków (110'

męiczy

s\al • bu
telką wódki, dr~~1 trzyma I go
pod rękę I - widocznIe deko-

'\\":IJioskl
ność

..

Chdlll Iral.
wrona,
114 .Iolku lculturalnvch
nłebaczn.!e posadzon.o..
o Iztuce lpIewu miała
ż. najplęk"lejs.e jesl

mogą

wnlO6ki CO do
jwieUicowego ruchu amatorskIego w całym województwie. Ale mają, one na celu
zaostrzenie
uwagi
k0m!6Ji
eliminacYJnych na rzeczy waż
Ile. Omówieme syntetyczne
będzie mógl dać w czerwcu
Wydział Kultury
Prez. WRN
&kupiający
w
swym ręku
wszystkie materiały, oeeny t

"arwa

grupy p!emlan murzyńskich.
3. uuży do marynot, 4. uszlachet.
niony łal, .5. ozdobO drobnomiesz_
cxońskich
lolonów, 6. potomek, 9
Imię von Jungingena. 10. zogranle
bridżowe, 13. ltoi przy lIole, U,
mierzy femperafur •• 16. dzl.nnlc~ek.
17. ozdobny kwlot, 18. dżunglo, 19.
oddeń czerwieni, 24. pochodził tłom
tqd Tolel, 25. biqią litewski. 28
konik w pltomj~ 31. jed..
nOSlko "alążenla prqdu (wspakI, 32
morka. samochodowo, 33. lurowiec

natury rzecz)' nie

lić ,lę na

chciał

Mm.....

u

wkładu . plenit:ż.rlego, Bieliny
zyskają d06konale
pnedstawiertie i wtedy, warto
za wleźć <lo Bielln

d.rz~---ł- włoszezuwskim

. (SprawozdanIa PAU, tom LII,
Zaby-ll<owe do.- 1951, Nr 4, I 200--'2114).
my (Ochrona Zabytków i952,
Nr ł, l. 227),
NIe Jest to wykaz pelny.
przy zestawlanJu mat.eriałlJ
WISLJCA - t.ZW. Dom Długo
korzystano jedynie z tych nusza. Portal w piwnicy (Polmerów, które były dostępne- w
ska Sztuka Ludowa, 1953,
bibliotekach kieleckich. Wy_
Nr 4-5, s. 298).
magoto to zwiedzenia dostow- Romańska kolegiata (prsnie 6 księgozbiorów. Szkoda,
ce Komisji HistorII SztukJ, że nie ma w Kielcach bibliJt. II, 8. XXIII-XXXV).
teki, która by kómnletowah
_
Rzetba Kazimierza W.
te czasopisma. Czy nie nale1:y
(Prace Komlojl Hlotorll Sztu to do pbowlazków Biblioteki
Wolewód7klej?
kl, t. VI!!, l. XCllI-CV).
"Prace Kryml!!H Historii Sztu
ZAWICHOST - Kościół po- ki" t.,,2--8 motna było j .. zcza
franciszkański (Biuletyn HIdo oiet:!C!wnR nabyć w wydawstoril Sztuki - 1948, s. 185nlctwie PAN, Kraków, ul.

aa1nnll.t"l"'J."""

eklego podniecony. Zona czerjak piwonia tkwll@ pod
elektryczną .uazark... Tut 1I0Io

blellńsk1

Orgon I DorUftO gra,,1 prz"", grono

IIlelkuJe. Tam nie be<lzJe tell!"
tonu, gwotdzl w murze, Pedetu I cieknącelO kranu, tylko
&iemla,~ zieleiII e1sza.
U"-'-hn"em Si, do te, Partn.,.. " :':';;-"leńei~"'~-~
lII1śII.
p, chorowali

"'Oh.

z

lIlego iyc.l.a/ws1.
Blmłra,

dtb 10 potrzebuj.. ,futro p6j_
dZlemy lObanyć, ny groch ni.

*"

teatr
catkowleie -::::~~'~~~::ł':C;~j;,;:"
piący tekst 1
samego

dr
na dobę,
m .ześe. mi..
1I11""..o;:;~lłqp"i
11ęczn\", pt"ZeZ cztery -mł... I,,- ... ..tę, bo mau~ _.~. -troplclellL ~
.ce. -'- 80 metrów "'~y. Wody, .poIec~ycll aneszków I to clę
któl'1l pompuj" m ..zyny poru- męny. Odpoeznljl P«ny61, ilalzan. elektrycznoiłeIII, jakiej da deszcz, 8 n..za dzlallła b84'

.

-

ł

leszcze jedno,

na~ra~
~ _

.•klego.

ej. """'oczesnu cha-

__

~f

·
W

o
Miesiącu Książki' oZie

- Katedra. Rzetba - II1IIlarstwo XVJI w. (Prace, K":'
misji Historii "Szt1\liti T. V..
l. XXXVI-XLI (tekst). ..
. XX)J:
.uu.t~je),
- PM.ac Bisk\wl. lVIat....
XVII w•.. (Biuletyn Hl.
.torl! SztukJ1951. Nr 1 .,

mi Kieleckiej, irg.prezJ..e.
zaloą.niel'l)

Jeot
~a~W8llje ppwieki ....
ri. <We! naW<i>wych zwiąu-.
nyeh z r~em kiele.:kim·
"Dom ~l" wyJal kata'
iog "obejm,*"" 70 po.".Ji .,
kielecki!'J ł>ematvce, znaJ""J'!
eyeh, '5łę w handtu kS1ęgar
~im. Mało tam
mate-

M

Iodośt!

zowoze zostawla w

Panuęci

I

wiele

wspomnień

w

wleoku dojrzalym
ąlowlek powraca ~ k ... iny
pierwszYch WZI"uszeń, lUluetów, zawodów.
lędnl wracają tylko mylllą·
&1111 nie IJlOgą żyć bez rodzin·
nej .mIejstowoAc!. Jak ,trawa
I powlemze kooiec1lflY Jest im
do istnteńla widok ojczystych

.!mn.

Do takich właśnie .. maniaków" naletę·
no 4S "!'Oku' umieszktwalem
etale w uroczej mlejscowośeł
Czarn.jeoka Góra położonej u
otóp ŚWiętokrzyskich Gór. Jak
wtadOt/lO, tak moja rodzin.na
mieJs~ jale i -<>kolleme
""'ie j ""ady. stanowilY
kr.. ie QlIę<1zyw<>jennym mane
akupiska bezrobotnych I dar",,,wej prawie ,lly roboczej dla
fabrykantów Końskich, St1łF'6f'
kowa, Nieborowa.
Tokarze. ślusa,rze, odlewnicy
wy.specjaliwwani w swoim 1..8wodzie od cza:.;6w Stasrl~a o----ezel<Iwall-tIunm!e-.pgd-wamami na Jakąkolwiek pracę.
Jednym z: nich bylem i 'a.
Do 39 roku mlmc młodych lat,
rrlątylem byt at trzy razy bez..
robotnym.
Nic więc dzlwnego, te po
W}'ZWolenJu z miejsca wyje.
"halem na Dolny Ś1l\IIik. adzle
byty fabryki i aetkl maszyll
oczekiwalo na ręce. które Je
uruchomllj.
Do 50 roku przebywalem 'na
~ Zaaw"""",,,.tem z to-.
'. Ita..... na kierownika b__
.......tnego wyddalu. z.nobJa..

w.,.

łem tet ~JetIe..

im.

Zostalem pisa ........ p""tanC).
wiłem pisał
tylko o KI",
leccz,.mle. Nie starAłem Si,'
1alHnni o mJeozk8J'l1e ... Wu... wie, ale O5ledillem -14 na
.tale w Kiele.ćh.
Następną pracę pl. "Dyplom"
pośwIęcIlem swojej rodziMej
w8ł. Trzecia to .. Białe Dymy",
powieść o Wieortbi<y. C<WIITta
- "Lud'lle z Ilrzoz<>wej" - 0powiadan,ia z Polan, wsi w powiecie Radom.
Na dniach ukate się "W t"()..
<izinie
starego Balcin~aka".
Rówrllet w tym miesiącu od·
daję do druku "śmierć drwala" - ksiąilkę • życia mllłcll
I drwali pracujących w 1_,ach KlelecczY"<ny. 'Chociat w
jednym z nUl11er6w "Slowa ~uQl.!" ob. W, Stnemieniowa
pódmoslalBrum, te OI1a tej·
ksi.ątki me przeczyta, nie pot.yezy, nie kupi, a wtórował jej

pan EdeJb.um I Jasińska
to jednak kSl1l a 10 ukaże .I~.
O tę właśnie ksIążkę up()l1l.\___
Dają 8\ęs..u<r czy!..'iillrow,

żk

* '" ,

PMO-

ł.

5.

XIV),

XOPRZYWNICA - ICh!ntm'
. pocystem!ci (Pra.ce Komisji
Historii S _ T" lI. .,
XXXVI).
- Kośclól pocystersli<!! (Biu_
letyn HIstorU Sztw 1954,
l. 453-6).

Ochro'Ui Zabyl!k.6w

Przeg!~d

Arty:styczny.

~: ~~ ~~~udowa
BODZENTYN
Tryptyft<
(PnegIąd ArtYBtyeuty 1951.
Nr. l, a. 5-6)
- qzy oltarz - jest dzielern M'Tcln_ Czarnego?
(Blule~yn
HlsIorlJ Smukl
1.51, 11fT _ , •• UlG)

KRZEMIONKIOPATOW.
SKlE - Podkowińska Z,
Neo.Ilty.cma kopalnia (DawIDa KultuIra 1955. I. ~
212).
Szyby (Ochrona Zabyt.
ków 1954, Nr .2, l. 128-9).

CHĘCINY -

KokI6ł 00.
F1"anelozkaabw.
Fr&gm!!nt
rnAldWtd1a. --coenrana ZabYt
ków 1948, s. 67-68, ryc.
39).
Kaplica Fodvgów. XVII
w. (Biu!etyn Histori~ Rrtu.. _ki 19'1. N'.l=3~L_8S __=

-::-. iQclL.l"C/l1/l Zab~ -lB5O,N~> t.

1IU>ttik.ę wsp6!c"I/l1I-

MIIllb1l'" jedno tylko tycz.
"by ci pisane. którzy
•
Klerecc%J/'''1I. fil.
...""",moll o niej. r jełell
"Joe mv§tq powr6clć clalem,
to niech wrBcaJq fil duchem
i myślq. Ntech IWolm dorobnie -

Wl/To§U

kłem

pi3a-rskim

wzbogBcajq

nau region,.

----

.uJ:~

.

o: 8-lS).

KSIĄZ

WIELKI Pałac
Myszkowskic.h (Ochrona za
bytków 1950. Nr l, s. 38- 51)

______ _
MIERONICE - Kościół parafłamy. Fragment malowid
la (Ochrona Zabyt.klJw 1948,
•. 611-'17. rYc. 381.
MOKBSKO _
KośolGl (Och·rona
ZabYll<ów
19':;2.
Nr l. I. 66)

" ..,

JĘDRZEJÓW

- Klasr!or 00.
QPOCZmSKIE BudowCystersów (Prace Komisji
nlctwo ludowe (Pol,ka Sztu
Histooil Sztuki T V.. I.
ka Ludowa 1949, NT. 7-3
XXXIII-XLI),
.. Z02--20~).
_ 'KIaJZt<!!'--UO. Crsle!'5Ow.
-~
Rzef\>y xvm w. (Prace
RADOM,! Relnfuss Ro
~oml.j!i4!lorll, Sztuk!
man. Z
,,\ nad .ztuk~
T•.
IX-tl).:,. _

~~

go. mocnego w nogach i ładnego na wyglljd. zeltalo D1eco ""
trapienle.
- Darmo żem krowy IIle utracił - pet3Wadowal kobiecie. Zawszeć, 00 koń,1o koń.
- Koń ci mleka me da. A ty tak lubi.. Da mleku - wygarnęła Kaźmlrwwa...
.:....
- Wbjns ale sf4d zabierze, Ul Glę konia ,przec!a I kuPI
...Jtrowę. Koń przecie wartnieJazy od krowy.
_ Ale takiej jal< nas,.. Smoiieha trudno ~e J18POłkać
- ro,zźalałe ale kobieta I bJdzlIa nad utralt\.
. Kab:nirz w ducbu przyznawał Jej racie. Jemu tak._
- 'byJo żal dobrej kroW)'•. · A-jeby Be "lżyć. zalIlądIII nęsto do

. -

(t. 2-8)

V.,,~..

)lfllW"-'-'.l

. obr1lcl>
ludzi, .Ieml o ubogiej glebie.
ale bogatej OD tra,lJycje i te-

eha,.... ze ZlośU wym! mlnami coś tłumaczyli grubemu, pctkrrzykiwa\! n. nlego, o coŚ się. nlm kl6c1l1. Wlda~ było, te kucham! bic>rą Smolichę w obronę ...
_ Hallo, starzyk. - Sląuk przepychalsię do SIwego Kaź
mirza. - Konik będzie, plerotnal
Stanęła ugoda: Siwy Kaim!rz zaprowaela grubemu krowC, -gruby na mlejscu da -Kaźmh"zowl konia.
Smolicha, ZDl"rdowana i ogluplałe ze Itracbu, me oPIerała się tak zażarcJe jak za pierwIIzym razem. SUR lpolroojJlle. ~
ciclla tylko porykując..
> _ _ I • • h",,1 ",dcl. 1r....v.tAat..:

1alwlla..

KLIMONTOW
. Kolegiata
św. Józef. (pra..
K<!misll
HlsIQriI &tuki T, III, ..

a SpraW_la Polsk1el AkademU Umlejętnoścl
'
a. BIul..tyn HiBtortl Sztuk!

• I. 340-8). .

11.

. . CUlew!" pl>W.UU 'I'IlII'lIZ'

l PInłce KomisjI
HiBto-r1l
S7!Nkl za lata 1923 - 1939

POWIAT
Przvpk<>wskl T.. Za bytId sztukI... (Biuletyn HI,to
ni SzhJl<I IDole, Nr 1-2...
6f1---jj5 oraz 1947, Nr 3-

chowate bydlę. Miedzy nimi znalaZł się jakl$ plel"Olj ŚlljSkI,
przymusem Ulwleczony do wojsk Hitlera. SIIlZ8k zagadał przJlatnie do Katm1rza. chwaląc krowę.
Katmlrz zw-rócll się prOOl_o do SIł!zaka:
_ P811ie wojaku, pom6t mi. Ten gruby znf1WU !po krowę
pn:yjdm. Niech pan przemówi za In1UI- Kiełbasę dam. _znapsa po<Itaw~.
Slązak kiwnął głową. Za chwll4 glos grubego Nieme. zaskrt.eczal
podwÓl"Z'll, śmiechy kucharzy mieszaly się z jego
gniewnym. pojurzonym s=.rgotem. Wpadł d& chiewa roz..
w8deezony t od raru ehabas~ ta krowę.
_ Na, kaiowu - wtykał KatmITZOWl tpowr6%. Ale Kaź
min OlChowa! ręce za siebie i nie brał powroza. Poczul oię teru: śmielszy, pewnlejs"l:\' slebl•. Uciecrlta lmYwy n"toImęIa go
do <>brony. P06"",kal wzrolo\.em oczu Sląr.a.ka. T ... ""~ obga.
dywał z koiegami.'"
.
_.

periodykach;

-

Jijcym od ~miechu I wesołoścI. ZoInl~ kupiące się jut
kolo kuchni. poglądali na krowę 'ze zdumieniem, ten i 6w zarechota~ paru po<I%lo za Katmi.rZem do chlewa oglądać zu-

-

pującyC.b

.TĘDRZEJOWSKI

,,;;~::-::~,,:"I!\C 1p?!1,t"I .- 1J!!";_~,~~j,~.iI:
~tYzowal.~')! -M,mo"te"""'~r~
Ootay Sląak Jest' piękny I bo>- ,,~ch krajobrB
~, to jed<l8k tę.lm!1lem do
lII8S.Z1ch W j pięaków.
P-..6cIIem
orsanl.ować
POM w Danls%O'Wie. I wledy
pe:<ęlem pisać, mają<: Już na
lfariru trzy krzYtyki.
PIoalem o ludziach z d ... i......... kiego PGM-u, o nadwllIIańs.kleJ okolicy'" PIsalem z
pasją, aby utrwalić na papierze to, co sam wid.zę ł pnetywam. Tak powstało "Przebu-

zresztą ll~".··-mIF
~W =rosz.ony
w_ ńaatę-

107).'-

~t"tw6T.i ~.I

O
A
A

autor artykulu .tal'jl się
w trn1 lWeJscu zebrać w far

!Ole rnonogra:;eznęgo WYllazu.

lei Ziemi 0"«

'*

'

PodcienIa rynku (Ochro

na Z.,byllków r. ',9S4; Nr 2,

Jukł,

d"",te", Moje pierwsza kslął-

, W

74-ł6).

-

cl:YIII\Y jeSt dGplero w oprli~owaniu. AOy wypejnjc!
~

Banaś

"'00 Zostanę wźerny

-o -=

T

KleI...

"HOMlNES NOVI" t. L

S!Jlwester

której

ludową

Fot. Andrzej KUrbańsld

R
.
O

W

w

'~'U

K
.,Na CZOTsztllńskiej drodze"

Od Il'
V"ola KOlelC2an
1
dn Oddzźała 1. QW. HivJńrycznego
u ~
O rej
rgan1Z8cJą ,połeczną, któ- ryk K U 0ZiaIaln0ś
d7JalaJność mozna by w I t \
t OddzIalu

.,azwać

w po_ym Be".ie pre-

kursoroką w I\,tosUllku do zalo·
tqą·tIO pó",Jej KteJeek-Jego- Od

działu

P"lskleg" Towarzystw.
Historycznego, bylo Kolo KieJ

da

b b
jro' 1 .
art y k Uló w o tre śc i hlstoryC"LOctnek 14 li
-':'.,
n" pa.- orna la y ..' '!ty tyI!- z • rzęgu.
neJ oraz wspomni""ia o zmA<
'--1?=~!Lll-Itoj~~~lI!Jrq:""1!-J'~".cI..,H_.~,
•• h>-L-:I:c---:,----l--'--'~
.
Cal tamt 116 k Kod IlIa P ł "B t SI
k.
~'C" cuunkach Kola. zawiernNaraz,ac<> ~1a
r a:
ro
8W owat ra
asie..
]ące niejednokrotnie
cenne
_ Co to? _ głowy tyeh .. brzeSU odwn\cl1y 814 W pn.e-<
przyczynki do dziejÓW miaota
elWDlI Itronę.
i regionu.
_ Czyjaś lmYwa ryet1'f _ odel:Wało Ilę ~ka Sloaów ,
Wśród członków Kola, klóKdrnil'ZOwa uslysr.ala ten łYk. POUlllla,
rych było ponad dwustu, ~po_ To nuza 8m<>licha _ załtrzyknęla wielkim gIoe ..... _
tykamy szereg nazwisk; iudt.!
Ka2mIrzI...
o wyb,mym dorobku- bądt nau
Siwy Kałnrln tut by! u wyjśc1a. Szedł do !:~. kt6ry
kowym, oądt literackim, jak
tńał na drodze I ~ roześmianą ięb4 palnal tlB IWOje cale buID:PW:!'::::!"k1żerK~ml zygmuni t
.dJDld..:DII..dadLJIad.SlwId
".1.. "'1lIk1. "I... A'
d.l.
=,,~".
~u en: TYm",
'. +::;:;:h;::;;"'-;;
em ~
- - ....... ~~, -.nleckl,--Eel,j,.. I Ant(mi.BJI:.ba..
Stetek.lIlesly:nysz? SIIlI>lkhL.
' ',~~ru,
,
Katmln.oWi gloo dygotał z przeJęci..
Szperi, Stanlslaw GlIxei!!, Ed·
.
wa,n\ Taylor, Boleslaw Matr- A leć no po nią. I dcrbrze .~howal, pamIętalI
kawsk! I InnI. A\iykuly w PaW oczach Stefka pn.eleclal przestrach "pneml,,"zany •
mię!tnlku od historycznych chciwym błyskiem. Obelnal otę, wyelągnął szyI<:: Niemców
źródlowych, jatk 'fymi~ecftlgdńe nie widat. P09tąpU pa... kroków _ I lta.nil1 • daJa,
kiego: "Związki Zieml Kiel"".
~ny do o j c a . .
ko - Sandomierskiej z Balty- Tata. p6jdę po n!Jj I dobne sItryj•. - Pomacal się po
klem", czy Markowskiego:..z
k1-'. w której p l _ I k!u=' od k / ó d k l ; . . ' :
dziejów gospodarki mieJsRIej
. Naał.ępnego ram.:. było jut we wsi po barapI.. Piwnice
w Kielcach", do 050bistyeb I
OPUSWzaly.. Ludzie wrócili do chałup. Na .OcIIl1(u roWnmieprzycz)"llkanoklch. Jak Z. DrwAł .~rokl gwar i'nPych Siosów, ,wolskich, ś'plęwn~ch _ rugasińskiej - WalertoweJ: "Z
,!Ileh. 11I....tala bllWla, _dllCzna wesclość.
P/łIllIetnika córki". czy Fran.
,
cisw Pantoczka: ·"Losy uczma
A 1'1Ilw~ej. wyglądało O&elkle StefIĆ., u~o SIwy
ltiel""kiego 1: prted' stu .lat"
lt!$n1\'Z Z k()blel;! .lędzlal na tywou,e. Oba chtOllY•. dwie b", o (dotycz. m. .In. $eleglellnego),
by I II1łlly ,Jaś z PII/lI _tali w ltajni I napatrzet':'iilę' nie. mogli
staaJowillcenny Zbiór \VI_dl>lIII Jl3e!eszyć. lIR! się. lJIIwlerzyć. Krowa 'Jest! 'KOń jutl Namo§cI, o
d#ejach' reg!<l!l1u,
pra,w4ę, Na czysł" JaWJe. To "le .pnywl.dzenłłrO, stoją ..
s?częgólr)ie o hlstorH sZlwWcb1d)ela bok w bo~, wy.ciąBaJĄ .leezelllec zza .. arabinkI, kOlI
twa i to jest nić. która wią!e
PrycbP, ~rqWa .hrze~.,
~......
• ;
Kolo KieIczsn z Polskim Towa

ci I nI~ do.tajnl za!~który~ płowy w~ją'i SiWy l<~tmirz od ~w":l1le wiem' Jttóry już.,.; ..,p~WliIiI$I,,'Jak bylo.
qItaka
krowi4 óllGWlad.l. CO .lęGei'mapąwl,nie.data i tego. o loW)'WojewBla, zuch _ 1<.__81' .'. . ,<~,:'" :
•
'"

.'.....

'..

.,

, ' , '.... _ <C....

c~--IbI«lL ..,.,..IcI".6~p06 ~ . . . ._~~m/~I6N u~nl~
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KIÓ~i:c w :J~1939
i

szla
podniesie
dydektyid i

=..uw~ ~
me-:

paz!

~

Pi>Pu)aiyzacjJ
.toryczny :b' cz,I<mkoWl
ą
zywall
oraz Po.IIIęblaU . z~~~

~b.kty

~:'Wi

u

trzyd"'GWe obrady pośw1~e
.prawom wsi polskiej w XVII
wieku oraz WYCieczka naukowo-badawcza po Zaglęblu Sta
ropolskim.
W19~4 r. Kleiecld Oddzial
Polskiego Towarzystwa Kisto- .
rycznęgo w,pólpracowal przy
organtzowa,ni ll pm!. Polską
~lę Nalil<SiSJI nau~-wet· ~ Bmck>m Pol.
aklm, która odbyla
wKlei..
cach w ~lach 24 1211 ~

się·

~.ł~..",.r'd "l!a.tw!l.\\'_,K~~h..
a
Luó<>wa
Kolo KiełczRn .:- stoWan:y- ~n iWlij~ćlJ"'i"~o-~~\<D~_ _~_.

(Polska
195~. N

l.
32-38).
azenie b wychowanków ,zkół
' . konkretnie gimnazJów kleRYTWT ANY' 1 Malowidła
leckich - zorg""izowane na
roRKCW (pow, Pińc,ów) S.
V.n~n;~';
Subl.cn (Prze
zjeździe 7 i 8 wneśnia 1924 r.
MlkolaJ. Drzeworyt ludowy
~ląd Artysty.wy 1952, l.
mlalo za ta<lanle "zbliżenie się
(pot<ka
Sztuka Ludowa
29-39),
wzajemne koiegów. wzajemną
r. 1953, Nr 3, .. 153-4)
pomoc materialną. wspieranie
SA "I'r'YGNII'JW - Kok16! pa
kieleckiej mlodtiety akadeKTX~V·T ~~ ;j~kKau I(-,dp'r'"!r·. RKzomefbi~
"fi.lny. '·cie,owy. P"mnFk
mickleJ, lączność m~zy kiel,.
n
,
grobnwy 'Jalcuba I Anny
czanami rO"Zproszonymi na ob811 Hist.orli Sztuki. T. V, D.
szarze całej Polski" - a więc
XLIV-XLIX).
(DokońcZfole na. fltr. 4)
cele zasadniczo odrębne od za
dań Polskiego Towarzystwa
Historycznego. Tym. 00 .tanowI łąC'1lnik między nim _ PTH
Hurma ludzi w piwnicy sirdz1a.la. stała, kucała _ w śc1- je&t dziaJalnoŚĆ wyda.wniliro, du~hocte i leku okropnym, ostatecznym.. Pla<.'Z i pisk kocza Koła.
b!et t dzieei mieuał się te stmeretn chłopskteh głosów, odmaPierwszą pozyrją wydawnlwiających litanię. modlitwy. Za konaj'll'ych tn6:tlltwy. Bo nie
cz.ą Jest "Księga Pamiątk<>wa
wiadomo wklej...
Kielcz.a.n" wydana
w roku
Od wszy,;tkich od~zla ze szczętem góra trosk i kłopotów,
1925. z.a.v.ri.erają('g szereg c{ekaCO dotąd myśli utrudniały, Niech się dzieje, en chce, niech
wych opracowań i wspomnień
tam wszystko, co swoje, idzie w kruś na zatratę, byle to ży~
d-otycz.ących szkól kieleck.ich
de ()Stalo. O żyele. życie jedyne!
materiał historyczny 'do
Upływały długie godZiny 1 nIkt nJe wled.zlal, co się tam
dZiejÓW szkoły w zaborze rodzieje na wierzchu. Każdy się spodziewał, że wieś lecj w strzęsyjskim. W dalszym ciągu _
py. l gdy 10fikot naC:chal. wszyscy sluchali, czy nie do1atuje
co rok lub co dwa lata ukawtrzask ognia { rozruch walących sIę płatew i belek.
je się PamiGtnik Kola KielGdy nareszcie uspokoiło SIę co nieco J Niemcy z działem
czan~ dq roku 1938 włącznIe
umknęli, ktoś z brzega odsuną! wory z plaskif'Jl? 1 PthiIął
wyszło g tomów. Pamiętmk
drzwi. Przez otwór wpadł rafem Z dz1ennym ŚWIatłem krwiKola Kielczan zawiera obok
aty blask wielkiego ognia. Ludzie stłoczyli sle 11 drzwi. WSZYs~
notatek dotyczących dzialalrnotkie oczy poszły W s.tronę pożaru.
ki orgamzacYJnej Koła . szereg

.............. ~ ii~.

(II nagroa4J

Fot Jerzy Kamoda

~Iem (wnę- ~del z siedzibą ~:arsz&WI.

r~"~-~~>

Ta'!iem"lrulllm (Prace Komis'I HL·torli Sztuki T. VI,
.. XLIX).

T
O

~.

";::>;9 '.

. ,...

rzBJ=

nem.
twa ariańskiego.
.
.
W 1945 roku powstal w Klei
W \ymie roku wspóldzlalano'
ach Instytut Badań RegIon.Ipr2y orga:ni20wanlu Oddzia.
nye~, kt&y mla.1 byt zaczątłów PTH w Radomlu I ezę.
klem kieleckiego Towa.rz~twa olochowie. zaś w roku 1955 po
Nauk<>wego I m. in. przygoto- wstał Oddział w Sandomierzu.
wal kompletną blbHograflę reDzialainość Kieleckiego Odglonu. ~ytut przerwal wkrót dzialu' PoIt!kIego 'l'owarzystwa
ce sWOJą dZIałalność. HlStory· Hi5lorYCUlego w latach 1952
cy klelecey skUpili się W tym -1955 przejawi_la ,Ię nadai w
okreSIe w utwot"lonym Ośrodorganizo'Naniu zebrań nauko..
k~ DydaktYcZ:ł}O - Naukowym
wych o problema,tyee gŁównie
hl.Stortf przy Kuratorium Okrę
(ale nie wylącznie) reaiemalgu
Szkl>lnego
K!eleckieg'
~
pr.~ami Ośrodk_ opiekowal .~; nel· ezebrań tych .bylo przecięt
dr J. Pazduf". Ośrodek ten
"\Ietn' ";orok:~ ()becnych pI'7.e..
wadził g16wnie prace w kJe- c ( l e os.
runku sumienia dydaktycz.neSekcja archłwum kontynugo, jak i naukowego na uczy- owala swą pracę na zebl'jlel.e.lj his~ł na terenie wojew.
ma~jh po~wjęc()nvc~ tematyce
kIeleckiego.
Grupa history
spec sInej. W dals7.ym ciągu
ków. nsuczYMeli wziełe udzłał
współpracowano % Muzeum
w zjeździe hist\)ryków polS\\ :ętokrzyskim w orga.niz.owa
skich we Wrodawlu we wr-z.en:u wy~taw, m in. z okazji obśniu 1948 r.
jazdr)\\'f."J sesjI naukowej PAN
p
poświeconej d11Rlalności Sta·
P 10 zjeździe J'CYło'stat Oddział
szir"a w Kielecczyźnh.",·we wrz~
{) sklegD Towarzystv.·a HI6ło
śnlu 1955 r. urządzono wysta~
rycznego w Kielcach. Pierw
wę d"lkumentów archiwalnych
~~ prez.esem został dr Ja.
Z'onązanych z o~obą Staszica.
az ur, wiceprezesem dr An
Działalność popularyzatorska
toni :r~ymiak, sekretarzem
pr'le-iawiała się wygłaszaniem
~r
te an Kusol, skarbni
odc-zytów przez członków pTH
E!'Tll mgr Julia Pazdur, ez.km
oraz
t.ami8S"ZC'Zaniem przez
klem zarządu M Marian Wit
nich na '·ma"h prasy ml'eJ',co
k
ki C I kó
~ ,
ow,.
z on w bylo pi.r
węj artykuJ6w o tematyce hiwotnie 25. Tematem zebrań starycznej.
nsuko\yych w pierwszych la
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Liczba czIonk6w wzc.,.la w
~wią:ume z re@ionem. Oddzia
roku 1955 do 37 os6b. Sklad za
PTH wyloni! .spośród czlon
rządu w chwili obecnej JESt
Mw podkomitet P. SlownIl<
następuJąey:
Biograf!ClJIleg<>, który w roku
prezes dr A Anymlak. wt~...
1948 i 1948 gromadzil uzupel
prezesi: mgr Maria,Jezierska i
.,lenia do kartolekJ' Ilownik'
dr .Marien W'_"",kl, seJtreoraz opracowal 8 blografii za
ta.... mgr Alicja Makowska,
mówionych
przez redlOkcj
skarbnik
J6zef Klodawskl
PSB. Powstala . takte~: czlonkowie zarządu: dr. JR~
~u:}'lIl!ktycZlll<,~ - " , dytStBui>law Steeli!II,
cowala z Powszechnym Unl--, -mgr b~d ... lk Tag;e!/o mgr Ja~ .... ytetem ResiO!l~!nym (>1'jIZ
runa Szczepańska.
. ..
z
Ośrodkiem Metcxiyc""ym
ALICJA ~L4.KOWSKA
przy Kuratorium Kieleckim
Gromad:z.ano też materiały d~
drl!Iejów Polski pod okupacją
hitlerowską. Poszczeg61ni człon
kawie zbierali materiały tródlowe do. dzlej6w-i'iIjJ!Onu.' .
W 19111 roku 1ICl'b,a c'llonk6w wzroola do 31 ooób. OddZlal PTH nawiązal blitny
kantakt z WoJew6diklm ĄrchlWUllJ P~ńst~ w H;il!lcach. oraz Ml!ząUIL- $~
k~kim, cZ"łl0 wyrazem bylO
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no~ lIIełW" p,.,.~ do IfQlII
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Idem "Ple1"W!l.a mlloś~". w·1ł1J3
..Zielone p,1ę-m.e , 19!54 - "IdĄ·
cym naprzód", 1955 - "Naj-

_'"lei.

UlOO p. n.o. .malomoU
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P-=7~ ~S~~~~t'Z sl.dl
1• ...,.)'<Ity blask .lolIea oblał SIwego Katmlrza u1<ropem.
Katmirz <;POtnlaly nagle. opadly z sU. przygarbiony polazł ukosem w 5t~onę ..:hlewR. Nie słyszał d.udntenla ar-

S

mat spod frontu. Nłe w!dział ogromnej kur:hni na kołach, dy_'
mią,cej mięsną ruPłl. Nie zauwatyt ta:1nego z hurmy Szwa-bów kręcących się jak zwykle koło tej kuchni. która od paru
<lnl ~tol tut
okapem chalupy. Widz!a.I tyłko tego jednego.
obgrubnlego .... sterczy, klelWo, o tam. w końcu obot;', rozkl"aCZtlIlY wlellnotrua, klaskajllcY prętem ,,· ..holowC buta,
posl~Y a··to w I114b",h!ewll, " \ll w stronę nadc1'1Saląc~
Si> nop ze lI08lJ ~
_ Nil. pan - dźgn41 ~ prętem 'IV cblOihly mrok za
drtwlaml. - Ka-Io-wu. - TIIbJlIIl dobitnie...
Siwy Katmirz i...uw raz &próbowal tll.JlruiCz)'ć ,!ę I wył
p4, Jak
I fII<l& I w=raj. PQ!llIl&Illa mu kobieta popla-

m

kujllC

załamując,

nic, lilie • lik, Ino 1<1 kroW<j - wya potem ~ palcem na krowę
na ZOIlIIk, te IYlko ta ledna krowa.
stany oba Je - 'Wart rękc
- O. widzisl: psa,

2IIlanzczonel

łebv ot>l{.iA~

twą

Śll\es Slo-~.IQW

blal;

lak

81~

nlelx>s.=r-

.-_""":",,,........,,,,,,,u<uąc.s\e..teso 4lo-

ba diaQIi w obejJkIe priYDreSJnllr';!~~z;n~~~~l.!~L_
padek. Siedział bez rocbu I slowa, "
z
na napoezęty podobiadek nawet nie spolrzal. ..
Ka.tmirzowB usadowiła ,ię naprzeciwko na
piecem. na kolanach ~()ZJPOStarta dzlurawy wór
go ?Szywać. Zle szla ta robota. Oczy się mglUy.
rozmijała się z lalą i trafiała w drugll ręlt~ P9<ltr:ąI1I>\1Ji4C,'
Izycle. igła klula do bólu.. ,
Milczenie byto clętkle,
gniotące...
Skrzypnęły drzwi od malej Izby. Jaj otanąt w Pl'OIIV,
I dziecinnymi ślepkami patrzyl Z eleIurwokią ll8 ~,
Cz"""" Biedzą tak cicho? Mo!e śpią? D1;Iadzle cltyba .p\, bo!
ma zamrożone oczy I glowę opartą na ręce. Ale babel a prze"
~
ete nie bo się jel ręce runaJ,ą na podołku.
JaŚpodszedl do babki, "part się o jej kolana I zaded....
nU cienlutkol
_ Babciu, mllsla...· I I I ,
,
]'Iacb.ylila się nad Julł!ll\ ł łut miała mu ~ lak.
l co, gdy Siwy KatmIrz zbudzony • zamYlilenIa, porIII'" tlę'
w krześle I pć>wiedzlal ze .mutnym uśmiechem:
- JasIu, dziecko, teraz ty Dam...
.
Nie dokońozYl. DrzwI od alenl gwałtownie 1114' otwarły.'
Wpadł ze dworuStetek, bla.b umejęcla.-·
. ,~
_ Uelekaielet-- ~--Rusk!e iecII!-Ntiott _"",~-ł--_
et•• lak nlem!eekle zenitówki .W1iIIl?
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-"-"---1'<>rwaHa. ~,-I"01eo\.liTQO
kobietę I już leb nie bylo.
,
_ Leć za StelkamIl - rozkazał .wojej Siwy Katmlrz,
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ludzi, TrudJno ""-

zwać ~

zjazdy

z

Nowej

Słupi

w Ben..

rodnvm,
,00OCtllm1<q na pewno biłbIl
Z,by ni.- ~buł" demobJUzu- na 910tuę hatodlolOlI af...
jqco, zal6!mll od razu, . że .. Mlesiqca Kretonów". Na.f'zu ..
będziemy

nfe

wcale

..dJ.iu:zEQ!L 1a_,jI.J!lle.

PVtać.. cUb1l od razu.
"ziecko_~,

jest je'?cze blade I kto te· m,ajqcv

";1D~,:~::~~~'~~i

mu. winien, al, - ja.kich by czuciowe;
mu d"4a~ wilamin I skqd i. -WOdll1.
wriqł.-· CZlllł nie podsu .. .. ładna, tD
mowujemll ltf'J'n. razem-· .,dko- lu ~ zdobiona, wystawa. kle.
go"l 1\le. analIZUjemy kry- lecklej, k8lęgarn~ le nleofll1/cznl.;4 rzucamy garlt! pro cjal... akcenlU - czyi: nte
poZt/Cjl na ob...... mot., agromadz" wtęcej ama!ar6111

;ut na.tępn.q
wiosnę, JolU

mote

kieleckq. ..Kielecłan.6w·' Pl"ZV elleh n.ie
miło'·

..lk6w

I....uch pÓlkach?
'

10

..

pracy. by mogla utrzymać to
tempo i powetować sobie dłu
nie zawinione

gle, równid
mITclzen!e, '

..

osriem zespołów tylko
dwa
(Bodze:ntyn i Dales:z.yce) 1st..

WYMIANA KŁOPOTÓW
I PROPOZYCJI

PRELEGENTÓW TWP
W niedzielę
dzie drugi w

obradować bę

hdstorli

Towarzystwa Wojewódzki Zjazd
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rrzadiko, W <t1Jl.erech wypadkach: Slupia Nowa. SnachoWIlce Czairnów gdzie nie
ma Świetlicy - 0I1a% w Biel.Inach

wyłonUi

114

samorarut-

n1 myserzy, I taI<.. Slupl
Nowej jest nim doświad=y,
nauczyclelAlnt<ml ~
śkI, w BIelinach mmLłowany
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