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PLENUM KC KPZR 418POSłÓW
MOSKWA PAP, -Jak
pDdaj~_______ agencja

usprawnieniu

! ASS,

przemysłu

w dniach 13 - H lute~
go odbyło się Plenum
Komltetu
Centralnego
KOffi'..mistycznej
Partii
ZWiązku Radzieckiego.
Plenum wysłuchało t
omówiło
referat N. S.
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oraz podjdo na podstIl....
wie referatu odpowied...
nie uchwały,
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DelegacJa
związkowców ju~osławii

~ wiceprzewodniczącego 1~~El~~~:r:'d::?~~:;

Komisji Planowania
15 bm,

delegacja

zW!ą2lkow~

~ów jugosłowiańskleh przyjęta
roetała przez wieepn:ewodnJ.ezą

cego KomIsji Pla,nowanLa_
Leona KMOO.a.n:8.
W roz.mow..ach uClalLnlczyl
róvmież lIekretarz CRZZ,
czlonek Rady Ekouomicm:.ej - Jó~
uf KuIMl!lĄ,
W loku .. rozmÓw cllonkowll'!
dele-gecji zostali polnfol'lYM)wa,)'ji
() aktualnej sytwu::j! akooomleL
!lej w PO~C(!, (} zasadach I sYllte
tnie pla.nowG.{lla, o u8adn!e~
!dach placowych, jak równiei
otn:ymałi wyjaśnienia nI/. stl!.~,
wia:'!!'! pytania dotycząc!'! po.Hczególnych problemów

Komisje Rady
polsk!ch nnulmwc<iw,
'w -wtdmnml-llm

'k~d~y

m:drnwhiku

Cha~l't( prowa.d:tić będą

Czgżbg już

naprawd~ wiosna

UCHWALA
reorganizacja
spodarką

zarządzania

narodową
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wyma~a

gruntownej zmllany pl'ac.\' apatii
lU

koot!'oli P!u\.. twowej,

Nie-

zbędne. ji~t

la -

- podkreśla lichwa
aby g:lówT\e prace kontro!

!'Ie zkoneemtrowane były

w

OM

kręgach goopooarezych w celu
ujawnIenia I usuntęcla na. miej
!eu nledoci1łgnlęt w dz.lale.lno-'et aparatu pan...twoweltl? j go-

ilp06ll.r-ezego,

bl\{la
nla objęte programem pra!)
Międzynarodowego Raku G~o
fh:yc'tl\ł'!Q'tJ
19m;58.
Pol!!}(a.
clu!pedycja
dl)
'WIetnaMu.
pod kierunkiem prol, Rj)ma~

na. Tcilllleyre, wyruH'l:Y w da~
leką, podróf już z końcem
marca.. WYPM2żerue Wl'pra- 'lI'VoU"lII"iII"III'<I!"""""1I>
wy wdy lącmle ok. ISO ton. I'
Na. zd,łędu: mJt' 8~fal'l J'!l9
~j)wskł pt"&YgnWwuje do dale
klej drogi aHnik spalinowy '&
prl\dnicą do 'ł'ASUarUa. radi~

EkolJomicznęj

rozpoczęły działalność

kołu:." Intensywne
un:;ygołowanlQ.
do wyprawy

D!)blegll.!1l

gospodarczego,

Nad polami
spiewają skowronki
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Hi bm. _ w 8t:eść dnl po ieb
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podjęte lIa podstawie referatu
MOSKWA PAP, UCHWAL.\
I llU1aJ~ ZA konieczne realizacjQ
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I sekr. KIPZ'. W
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n\łm-l{W PZPR. W cl:łude obrad

;.~o przebieg kampanii wy
~j do Sejmu w wOj. krłl~
Irowsktrn ilrat: omÓWIono I\pr.~

wy cl:'glU'Jh:acyjne, Duto mlejWS' poświęcano w dYtlkUJj! oce~
nie
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egzekutywy,
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::~:~:b~~U
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WIE ROlBR

lA
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OrganlUleyjnego KC tącym w Kom!lSjl, Poliwcznej . . , . . . . . . . . . . . . ..
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Mi zynarodowa współpraca wdziedzinie
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ri()m~_
k·
ł
.. k
.
.
n\1OdMczyd'l ,- Hoffman, który gająeą łli~ tm.l'Ilejsumla 0lIf't.
W "prawie on sranel' e onomlcznel 1lOl1nalnie
nie uczestnIczy w mC2:en w handlu m!p-d~Y'Il"
pracach tej KomJsjl.
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Przybył

odrzuc'ony

5pecjaJme l. Waszyngtonu w et< dowym. Ze
lu wzięcia udzJnlu w debadf;.
wledz!alo się

rezolucją w~

ł

la Y:h:E1~!~~~~~ ~~~ ~~.;::~"~~J.:~r:::~ Przedłtawicielekościola
kapitanów polskich •••• 0. •••.... •••• •••• ~rJ~:J rozwinęły
",;;:!~:;;;".%&CIekłąka:I~I;!
au"s"urSKO
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U
6
na slalkach ·e~ipskich Pierwsza wypłata
.~=~~:,~~~~u~::ti! przyjechali do Polski
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baków mO:Nlkleh w Q..dym pnt'ip
dał Mt8tn!O do 1XI1JJkJej pla~
15 bm. -w gooz!nach pora.n.
e6w,ld dy-plomatyc:tnej w EgiP"' nych w BO kopal.tllacn wyt)lllco,
,
cle prmbę o 'taintereł:owenie no gknlkom pobory Ul Iltycl-eń
b • Wyplat. !a wy·,··,,!,j, d··',p"wa.
"~
~
zrunlerełlO'Wanle
wlir6d załóg
• mustrowaUlQ naszych ofKerow górniczych, gdyt jest to, po zana statki egipskie j _p.:łjn!~E_~_ liclCIl!, pierwsza wyplata poho~
-w '-ł'1ajb-l~cłr dniadr -wy~ mci\~iania n/llt!ęPtife o tym ,'ów-'wedlug-- -obowiązu!ąc~ó 0::1
jedzie do Mon.go-lli po l1ł't pierw Związku, KapItan Witold Polne ~1:2CUlja br, nowego systemu
sr.y polska delegacja handlo~
wa. Wyja~ t-en ,-:," to wynIk 1: POlskiego Ratownictwa Okrę~
Górnicy 1'. r.ad()WołtmJ~ odprowadzonycb od 'p~egQ, C~ towego, który nleda'vhto w'rocH ehodzW od kas. gdyź !ch zarob~
rozmów międ:ty, l!Irnbl.l;uda~ z Egiptu, pn;yw!Órl de Gdyni ki poważnie wtrOłlły, Np. Józef
Pol!ki 't :Mo-ngolU W Moe~
wiadomość ('I możllwooe! zatrud MajcUjf z kop. ,,5z...;mblerki"
nlcnla na --eglplIkldi $fatk8'ch zatrudffim'fy--l't'ly wYloot.i-lili;u
na powierrehnl otrzy~
e po:sklch kapitanów, Z chwja drzewa
mat 1.8 grudzień Ulaa 1:1 _ t~
Ją ewentualnej pomyślne; odpoa raz
jego wyplata wfńios!a
w!erlzi ufficrwa mate dQjść do 3,014 zł. Jan Wloowrłlk. :tah'1Ja
5kutku l kapltafl1)wie PO!!i-CY dnio,,.1y pod ziemią przy 'pl'Z~
.
woda węgla w grudniU ub. r,
obJęl!br
kIerownldwo kUku 'Za,robił LS90 zł, Ił. w łtye:m1iu
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Na t)'m samym po.siedzenlu przecJwko - 8. a 15 w5trl)/m••
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15 bm. przybyli do Poakl. na
zapro:sze-n!e konsystorza kośc!ola llugsbut'fJko-ewalia:, w PoLoce
I Komitetu dla PoknjGwego HO?:

Z wyjaśnieó :tlo%onych po wiąum!a Problemu Nlemt~~
gto5Qwan!u prze! przoostawide kIego, prwdsUtw!de!a ko-śclola
11 steres\.! krajów, którzy ~t().'iO>- augsbursko ewangelickiego z
wall pruc!wko projektowI pol~ NiemJe-c zachodnich: pre-zyd&l1t
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l'lych.
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prof. O. Bart-eU.
Przedstawiciele lCGŚclola aUI~
burako-ewangellckiego z NItmieC' uch, którzy bawić będ~
w Polsce ok 10 dni, odbędą
"""er."
rowów z dz!ala"""-'
,,,b
'""""~
polltycz,nymi
ł
społectnym!
cm.\? umoą:nsja sic z drlałl\lnO!i.
clą kościoła ewangelicltiego W
POWCE'.

przyszłej

ości
-

Niemczech- putQr H. kł'UCIW
nru tMea unędu z3g1'an!emł
go koścl.Qła Ilugiburllko--ewltl•
gellclt.lego w Niemetecll -

,Sejmu

8twGI'unla wlII.t'Unk6w do J'lkiego dzial-"'c7.y żwiązkoW}'ch

!

w!aśclwq'o dzia.ła.nla rad t(lbot I zespołu
p\»el.skiegct' dZiałaczy
Kole;no najwi.ęc(;!-j W)"POW!e- niczyr.b.
mlodzleżo-wych.
- 7d:cl J)01\.LSZa jako Gprawy pIlne,
- W)'danłe tllItawy 1) I:wa.l~
Na piąte pytanlef.,Jak C'fętiio
kt6rl'i riależy prtedstBwlć SejN cunlu tbullga-mtwft.,
powirmt ,odbyw~. •iQ -- spoikamowi:
Drugie pytanie brzmi: l.lde ma p(łIIlów II w"b~'l' -M!
tmdwytek pn.ede wa'.EyStkhn problemy lo-- ZAtrudnienie
.
rąk roboczyeh, pn:y jednoe'llet- k"łne, wytIUwaft'łl 'IW 0!f4ł1ł'i liPO""
Rej likwidacji prr,troet6w Mm! ka-it z wroortlN'nł, pragnie- oby~
nts'rMYSnrch.
wat-el pooeł poruHy6 w 8ejmłe'1
.... l{ome-cimoU ektywl\\aejl W odpowiedziach przeds.tnw!()małyeb młM~k I ó3łedU.
ne Z06Ułły --;d~~lątk! t'Ó~r<Jd:
- Ultalenie ł urq:ulowanie nych zagl.ldnień, w kt6rJ.',di T9~
~,eh kompetwll.łł i 'W':J!& wiązaniu są, ;,:~eg~mle,;,z!,.!n~
Jemp1eb łltoIunk6W SaJtnu. ,Jta,.. ttsr.>wsl'\j ~'~"~~
dy Pahiwa i fZl\du, .'won;e~ nych okręgów.' "
nie konstytucyjnych ł rep(&.,
Jest chat'akrerystycz,ne, źe W ,azeroklm w~bte:n:u pro.
mh\o\'II'Ych wanmk6w tio prawi zdaniem 169 pootÓW' ;,... pl'"O'ble-- blemów poru$z-QfiY.<;f;t' 'przez podłowl!!'o
łunlroJooowanła 8eJ~ my
lokalne, bądź poru.qzane iłów w ankiecie PAP wybJja
mu Jako flUWłlI'eanej wlWzy w prltn wyborców r.ua lipotkll~ l!lę wllp6lna <Ha, ~~Jdeh M-~
pa6.etwło llłdowrm.
niach, W)I1nllgttją roowiąz/Ulia deslanych
wyPo-W,\edii myit
l&ko proole:m.y og6100narodowe. RolĄ SeJmu, jako, 'HtW~
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cieJ wrmlooiłme 'W odpowie...
dzlach:
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naJbardziej 1JIC,Qfen,dt rejon6w

kraju. W' ~«6bt04d woJe~
w6dztw: MałosłooJdego. koo:za..
bń$klero. ~w6klego ł oł~
sztJ'łWdeso.
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Ja biG

wi~lsm

w Cttffile,

~

l: mule, "ulie nic .112 nie nal.,
AltI
kt6ny chodzłU do IrottJoł6w.
do Idreb. 5yna8'ttf. MtlCUt6w I botnte.

trm.

deJ Panie

&że kromkę \Volllołel
toWStlJł

"..

poame
mMlan.

paJd<e eb1elm twklTtą- I1Śmleehmm l!iw(tę
",",y,
daj im PMII'l II'krzydelko &nlołl. Twojego
w «łębokhn talerzu t'lill,JthllJtBl\4!8'o ~u.
ZaP1'&OOwaU n!\ nią w ł!nłrlfl&łyemych
~~b

I

kuinłcacn

Twoich,

wypłakali je w okn\Vs.d~ niewoli,
~ll na. nic prud oltatUmł Twymi.
llta,fę prr.OO Tobą Jako emisariusz

OM

iutmou'VańeZ)',

Jllko fakwr.
pośrednlk nleprolJ:oony & Gnminy.
ClIyU .cltOOł~ być BoKiem anemiemyeh
kobiet.
BogIem lIIuchotnlk6w,
Bolfłem bladych, ł:llądutc)'t'h denl, 9al)l.ą~
~b przy wcltod~nllJi pod górę t ebw,y.;
tających sIę tA naderwane serer;'t
C'UŚ tak daJeko Jut od5U'dł od Idealu
Twego z czasów- .pr-owclł"ej-ReUfttiy-'l--

BMe Abraluulta., Izaaka ł Jalutba.
Bote Ja:na. Jeana ł Juana,
BM& Iwana. Jołuuma, I Johna.
O, tatem! 0, manat O, tabu!
O, tliło bezosobowa., marerlain" ł ducho~
we :tarB~m. rozprzestrzeniona. wlJ'tędzle.
O, nlrimłertelny ł
włecZIl;s< Bund'ill,
kt6ry kIerujelu: ruchem

O

słońca

i

Boże moralności,

kslę:1yca..
roztol~

O. Waronno,
dozór nad awiaicm

c:r;aJąer
ł prtm'adząey ludzkość.

l)

to, by

W}'lflnęU

ludz!e

O. Atunie. który trosuzysz BIl;
nIe

I doowcuwz Im żywności jakiej żąda.jll!:.
O. łańeuchu IU'wcZ}'ft I skuików Ale<>
klłandra. z ArrodyzJl.
O, dobone naturalny św. Aulrtlst:yna. I
Dn.f'Wtrul., O, nłepnetluma.czalny BOh Beethovena,.
I

TJ,

który

, TJ,

~wlenasz

w ooble wszystkie
winienia. Bote EmU!! Bronie,

OSCIACH

Nfe ttlogll"llWmJcłclć 'FI $Obłe

~aWcb:

biOI\l llUlhl ~
ważnie, jako stwórcę, I dlatego wł&śał$
Wlu!lzenł 5~ mrd0 odnucał,

Nlestdy, ns:wet,fhycy

Dm'mjętnoścł.

wszyatkicb .praan!eń. 'WlJ'ądkicb W~
fn6w, Wii~tldcb clerpJif!ó'
które Jednak ludtk.te Bą wciĄł fi tylko
ludzkie,.
wyrSUCm \'I.i~o, W?clmęll ~ Ul !debłe
wszYfitkle elemtl-uty, M:Eystkłe pootad
tragedii cdowlcc-reJ,
i
I ~ elementów owych
uczynUl
Iwyeb
bogów.
Jeltem król
Lear l Desdemona., ~tem
Jago i łady Mubetb,
Jfiltem ,OMlo I Puck JE$tetIl r6wuO"l
cwśnłe dnbry t tJy.
rotIwainy ł tdtón}iwy, głupi I "prwtny. ~
rzutny I @kl\lJY. -realny ! ebatnkcvjny,
real15u. i Ideal15ta '!!'stem stworwny tIa. podob1eńsiwo łudzi.
jl$tem Hamlet.

pł"U\clo:ł latuJeJę.
autllrnoblł, tak Jak

A

Tak Jak tsttiteJ0
Istn!eJe działo, tak

lak' IstnJeJe kJląika.
Sleba-sUan urwą..! 1I1ęl
..... Tak, Ty lsinleJesz, Bóle l) ~tu twUMC~
tak. Jestd uczyniony pnez lud:tl.
Ie<-:I! ezy uczyniony Jesteś tak sama. Jak Ich
allłolJlobHeł

Je.an Giraudoux
O teatrze

T3 Xel!.~fo_n rgek~:_
·"Wszydklml zbro'Wlnła.mł
obarcz)'iI bogów;

wszystko eu wśród
miotem
wf>z:!f!Itkle czyny
pldni: dodzie,fsłw&,
WZAjemne...
Gdyby ·woły l lwy

mnustw!ll.

umiały

kreśU~

sw~ własne pndobleństwo".

jnk

t'Owlli'lpl'h ffl./~dZil J"'.lf1~f6M l

,Il1wlci61(/",

posiadały r~ce, gdyby
ludzie. I..u:zynJlyby bOd

«ów na

Gdyby w Hercu

IV grudll.fOl:i'wll'l ~1l!I1fr%' "DWOIU"
"lmpl'tJWlelUfa P,?'Vdł)", itCNil ~t""tll'l
Girl.lMdctiK. ),11 lo tut" 4lrllc,ttowa/lwtx .uM impfmp/.

wypelnłaJą

cudzołóstwa,

wolu

pł'7A~bywj!.ł

gtUpy

:t!o~wlosy. !lo w ~ereu lwa kwla.t magnolii. - nie' tylko rogi I llll1.tlry p()siada~
Uby Icb bogowie, lecz jeszcw Iskrzydla.
i liście.
l, jeśli I Ja mam niekiedy skrtydla' or-le,
Blowę szakala, albo let
rogi krowle,--

to llwe be-stlc, BUocrone w jednym cdu..
wieku. biją. się ze sobą, niby m:v'ill Ham
leta.
to owe bestie w!aśnle w)'l'ZucIll ludzie
-Ze slcbie I cltHlęll w nIebo, (tb~' unzynió
n nich do moich obHc1.:.
Nie wtem jak lIl~ nazywa ów ptak, któ<rego Xenoton wygnał ze siebie samego,
aby stworzylI reń now('go Boga, klórega
takimi omawia słowami:
..... jMt tylko jeden Bóg - niepodobny
do ludzi ani dalam ani myślamt... ..
- lecz' ptak i ~j idf' mIał !woJe gn!a:t
do w Xenofrm!e sam:,>'~ ~, '. ,!, ! ów ptak
także byl jedynie
jed"~m
z okazów
u

wielkiego ogrodu

zo~log!('znegl'l

OWYCll

•.!lil wewnt;ltznyrh" - oWy('h Bogów•
Nie jeslem Stwórcą ~go świata. który
składa8111 7, oslemilzle~Ir,f'lqeyt'rl)wcJ
liczby foionów, elektronów, pOliltron6w,
. neutronów,
Sam. Sh'l/6fWlly jf'.. tl'm pno?; te~6 "via,.-.
ta fragmenty, ddada,l.ąc się z Hm &to"
mów kał.fły,
tra;menty, kiOrp !d/l na1_}·wajJl. fml:tml.
Sam JC§!CIn Jptlynle dziełem, produktem
\V1iwon;onym pn.cz nida. jełlien.'i tell

{'I/o U61JOum, a

!<(}blMlJll,
f#lrt/llotnt

PfU~'

orutt'aMi:tq(ł/,"

budul/.!

t,,,ttów.

DalI) Improwlzat!l _ IW
O/I1/ąg p(muza problematuk, ftltp{;frt'8liłtfa I,wra,
l)rukultm/l ;ftl/Jlllf/lIJl, t~dt4C, ts, Milla1J'1m~ (JlłWflllcll

anioł

;lako Anubt!t. jako lUs. to zawdzięczać to
ualeiy ludziom, tnlljduJącrm obrM~f nur~
tających w nich 6lł w kszhUacn zwie·
~t, 'l! którycb każde, tak jak Otello, tak
Jak lago, reprezentuj(l- _jednĄ Ideę. Jedną
cechę charakteru edow:c:::t.

'p<lĄłilt'!l,

PtifltlMłiljl.:tnsf,

1!-,IH('1r~lt,j

<r.'~r.J<(jt:1t

Kieltach. dVsku"!f

I)

,.,oM ,,"mt"'tnlxl, truHlfqllQ, Ul
f(/pu(uan, t,airal'tj;l/!'i $.. , (IłU/!'

Iral!zat/l

ROBINEAU ...Ale czy pan nie sądzi. te krytycy W:V!ltępujll
w Imieniu. publiczności, którn chce rozumieć i ma prawo

C:sęELh~~:U publleznojć

cugoj nie rozumie,

niech,·łej

to tł1.un.acząl Mot.e tul; tym wła'nle polega ich młłj$.
JOUVET Chce rozumieć? Słowo "t'()zum{eć'~ nio 1itnl~jł
w teatrze.
czy ro:eumias-z, 00 to znaczy rozumieć? ...
pom~ą.

Ii~i;~;~~:' ni;J;;':;;~,,, U..,.o!
fownliw, ! eleldron6w, :I protonów. z
neuhonów?
- Jestem ucz:yn!j}ny- z tch myśl!.
- A ORi!, My tlili owe funkcje fragmentów
przyrody, składających ell; l mIlIadra- ml~
!!ardów atom6w kaMy, sąż one, one lIame
fotonami, elektronamI. prot-o-naml,
to

nami?

"""'_11

.

Czyż mołna unłerryć

to,

czy

1.00)

IBtnleJe.

też

n:yl\?

naukowo wl!IZystko

latrueJe tylko to, co

można

Jestem mJUardem mlllard6w,

atomów
ł jó one mówili,
swej wIrumej

łt'rat
myślII

dCl

zmlll.\<'

mlUa-rd6w

Cieblę,

Doga.

do

"lI) me wierzyłem w Ciebie, Sote.
(mnie, mnie rllo się nie naldy,
Ala tym mlJIa.rdom. mU1a.rdÓw. l1lil!ar..
dów Moru/ohl/, "
które ebl'łdzUy,~do kościołów,
do kirch, synagog. mecteiów I botnlc,

daj _Im Panie 'kramkę wolności
ll'owanf% masłem;,'
''-, ,
pajdę elłleb~ J,Jok,.rytą uśmiecbeJU

body, '-

"~C

I,1O&ma~
,~

~o~

daj im Panłe sk"yt'leUto anIoła TWOjego
w głębokim talerzu- na.jtł.u.is:&ego to-lalu",
Ziemia pnecłęł-a
Unią froniu.
Po obu stronacb

była

krwawą. płonąc.ą.

tel Unu

były

IwjcWy

ł

pagody,

funk.c~

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

http://sbc.wbp.kielce.plJean Giraudoux
Od specjalnego wgsłannika "Słowa Ludu"

o teatrze

fi

1e
kQlegów

KiLKA UWAG

,
L

WSTĘPNYCH

dla nM hl;;tmyjkq:

ot: tlę do mnt.e

uśmłe-
W WllX,jnlu prze
bvwnlr.m bow!em bIU'"
,,*,.' ,kró. tko. 0, Jut w!tlzę;--'Jnk
,ehnąl.

,

qytelnlkow! to7,sY..t>rzają s'r;
oCzY. a ,w .I1ló\,.."ie j)OCJ!yna klei
~ mysI, :te autorowi po1)~iO leportaiu,
brallu)c
któl'ejŚ

tam klepkI. Nie mn
leży po

bawy - ttwJs

Btl%lini<t, Cdybym

Q-J)Owledzłal ',28bawną

t}-

moJ{'j

wWwdniu

Prztd

połudnIem

i>'1d~f;('dl
gl'l7.etę·

do kkmku, popl"O$H o

Wówczml KJH'Ze-dawczyol rm100~yła J)J7.etl 'nim
wachlarz,
liiklJlidujący nJę
z lolkunJMtlJ
gazet. ,,J.mH jMJll chce mlet
własne,
wyrob!one 'zdanie,
nieLh I~fin kup! wjzYlitkJe. MI'!
pan tu gawty 00. Ilajblu-dziej
konl;erwalvwnych do najbar·
dzJej po;tępowych",,,
Kupil cO!,6,,~ 't Mik! Mmge

!""""\<Iw~ł,d!U1.cj, $korzy.6tal~

I mieliśmy
grzebia ...

~~;r:~~~~~::,~,~~'i',r::";

' . dla coca ~ colI. r-;i~ b(!dę
dnwot!zil, ·~e COCIl • colI! Je ... t
zupelnle do I'lI'C!.Y Nie rt\!'fJ

bardi'.H wiele, A
II bo i tradYCYj

,

nu

a bn-,

:laWsl~ć ko!i~
flw,l.r!lkCk~E', fi

któt"y

n.

nle6ł/W

,

~~~~,,~~o~.'~'~~~.

bez V/1\t9!enla
rnot'aUle praWO

klika
tycznYch l1ytal1 w rodzaju:
l. ety Austria zamler:ta z.a~

AtakoWać, obóz 'lIocjaIlzmu't

...-.. ,2, Jaki Jest doounek Au~
• : strlak6w do ludowej Mongo~

Iii?
3. 'Co Au&t.rla sl\d%.l o królu
azv,'~tm1

I!lł

.', 4->,Czy w Austrii buduJe
8P6idt:iełn!e produkcyjne!
'1m .sIę .to udaje?

Jair.

udz,ie!anle

'odPowiedzi na taidet pytM'l13
OdebrałobY

chęć

mi

do

wy~

1.a granicę.
Mogę
:'więc z c&14 łałysfakcjlt, n!~
;czym nie skrępowany, zabrać
lię do, nctowanla. drobnych
:8p(J5~rzeł.erl. impresji nie obo~
Y1,vlązujących" do BPh;:ywanla LI
'wągl poc~ynionyl!h w sklepIe,

jawów

'w

do

Zil~

7.e BpWWy, 1(105 k:og~ ~łttljl!'
plęśdl\ w 37-CZ..ękę, ! coś tllm
jestcz!!, r.dIlJe elę kob!e-ct' n().gl, męskie ręce, u5ta n!e w!~m
cz.v!e,,j rewolwery, duw rn~
wo-!werów,

rn wiec1{).n~m, bowiem przyzworty wierlcnczyk, jaŚ!! nie
W StMansdom PRnujll' chlod
Idzie rla bal karnawałowy. lub
na d($tojn~, Pycha bog&cd'J Burghlhl!ater, o Modzinle
twa 1 zniilroroltej
,larodeL
21 kladz:e ł;Ję do
lóika. A
.świat wizskte, u'ląt.ając do
JeSJi nlusJuin: jest niedziela.
przodu, nlfl Q8zcl!ędl!a nawet
to raniutko zbudzi clę warkot
takich wlelowlek&wych wspa
motorów. Wicami
pędzą Il~
nlaloAcL W kościele, przf mll~
mvzyny, Dach kaZdpgo - wozu
lutklm kr,amSku drzemie bl!i~
uzbrojony jesl w'· nllfty. Wje-dlt,' ep;mdawczyn[ 6wleczek,
ctm'rC'n'Cy'-;pędZlfjlr' J'\ledzte14 W·- -1{a:w1teklch g.(U.E!'t.:. i łl-e:WocjÓa
Alpach.
n«lII, W Ste-tBl'Jndom, proszę
Doprawdy to m~ __ mLj"".-- p$.ńs-twa, za wl>l\y&tk()..4~"
blJ:tej ,ci: za :tw!edzanle katakumb,
kleli n!elprecy:wwane,
N

;,wywriżllć-'-uhviirtych

ar1.wj".
Coca ~ colę dORlw'na;[e zrehll·
_ bllltowa! kiedyś jeden z nil-

nych' znanych pJJ1iarzy, Jnól'Y
tego napo

ju śmiało uderz.yl w fund!\.*
menty lItallin!zmu, F'07,osla!o

,przyJeździe

źe

aż

mieJ~cilch wYl..naC7.f)nych nil
ulicw(> garBi,owunie, Ił 9Ąml
...i'~t'ują
(jl) w;yeh
dom6w.
".,.;'$rm OOdllll),-nych
nawet l)
dobrych
pilfę
k!lumet.fów
Ruch u!i(';t!1y wcze~me x.am!q

wlnnotC", Z gmatwaniny ry~
.un.k6w wyławIam wzrokiem:
Jakli! l!!gomok caluje jakIeŚ
dUl!wezę, ktO$) do kogot r,ble

pbdOO6:tąe wartości

:rym~W~"~~~·'.żt~~~:

obawiam ,iQ,

frajdę

nj~ n'le fi&. nadmiar wOilÓw Il"
sotowych, Ue na brak Sł!.ra~
ty. Wiecietlen'c)' pm:o$tawlaJą wił,''' 1I\.I.'Oje maszyny w

iDok(njc:te~_~~

mi więc tylko odnotowanl"
faktu: coca ~ colę kupicle w
kaźdym kJOliku, w kaide,1·kawlam!, C7.Y cukle11\1, po trzy
$zyJ!ngl za butelkę. Zlośtlw)
tw!erd::ą, za jut od
dawna
butelki do coca ~ coli zachÓd
Importuje z .. , PohkL

flIi

"nlelłp03ób

alę

j

~

w~no", "Wspanir:lło~('i śwlata",

,J)l,!CWCzyna fll\ .hą!itęv/ce",
,,Jutro cię to Ipotka", aul>tr13o
ki fUm "Cesarski feldmars7.a~
---te~tr ..cln,imrw"''----,';BoVwje, maski l demony" (czyh
"Hllltodu jednego slon!a., tak
pasjonującA t dekaws: jakby
opowtedz!al ją J!.am Kipling"),
"Zarl!k Unan" (w .. wspa>nia!a
pnygoda :t pełnego t!ljemnlc

uI'

w\'dawać cięzl(1\ [on'li, gdr
(ll·o,>.te
W-l1ydl\we papier',(,"
Wollllby napalić
ocz.v pru..,.]

gablotą

l! 1'r;IOt-aml. Wlaklc'c·

le "Moulin

CZyN

ROUOlo.>"

sprpnie-

urządJ.a.ifl:C
gablnl)', cllialA ją
na wyobrrdolę pn.€chodn:ów,

rr.krutujl\cych się 1. p:w, plcl
br7.ydld(!j, Chce~r1: coś dla du'
szy - pIać słQno,
MODA

wylgać,

Sukn!.ę,

___ QJij9:WJ~ __ J)aj~
ezęściej U\.czynajl\ 8~ę dopiero
aJ)gQ,Ijr"

--$---i'lorb a

(oczywl~de

od polowy

Goldeoe,
Haupg..

od tej

dOlMj), buciki balowe w
Iwcn kolonch (clE'fWOne,

róż~

wi-

te, zielone, nl('b;e~k!f' Itd,).
Moda ml)JJka: §pcdnle t'uc7.e!

bf~L mank:ct6w, kamlzeJjtl kolorowe.

BrRA WY

tym

narodem? uspokajamy go, rozweselamy, Dajemy
~mw un!aidionemu nlewolnikow! n!eQgrankzoną władl~
d barwą dtWlęki,"ID i prrelltwOl'Zatn.L Dajemy temu
~~tomal{) ...!/ iywe se-rce, którego w9J:ys1kie prz.egr6d~~
wstaly starannie sprawdz?pe, aby, w nich .~ogła zna~ez('
wspanlalomyśJnosc,

miejsce

go

C'Zuhmć,

PRZ\:'ZlEMNE

Wystawy lIkl~powe w Wied~
nlu są bogale, rozpjprs je
mnogl)!ć towarów, Cechą chil
rakterY1lt}'czną
w!edcń~klth
wYłfIl>" jest wfa~nil:
mHą;I'W

mndl.en!e towarów, Dla mnje
cIekliWile tlĄ wy!>tawy
np,
!trakowIJIde- (w u:.czeg61noścl
przy ul, Florlań6kten, które
przez t:hmkooełe Nzwlązanie'

nadZl€J8 .. CZYOlmy

wraWwvm,. p!ęknym, wszechmocnym.

wojnę, na l~tól'eJ nikt nie g:nlc.

j

Dll:)cmy mu

śmierć, po której się

7.martwychwstaie. Dajemy mu równość, t.q prawdziwą,
l:ówność wobe<: łez l wobec smlechu. Zwracamy ci go
póinocv bęz 74tHIT5l:CZek na czole, bez zmarszczek na
~USZy, ja"ko wledcQ slońcu J ksIężyca, !lItotę, która chodzi
j lats, wszysUw potrafi j na. wszystko jest gCłtowa.
y
uwsi:asz. żn na!!U) rachunki są, wYrównane?
ROBINEAU ,Jas.ne, że nie. I wobec tego?
JOt:VET I woboc tego, czy nie .!lqd1,l~~, fe po P'ierwsu,
skoro m~sja teatru polega na przygotowywaniu &pO~
C'/,enstwa do tego, żeby CI) rano budzl!o. slij pełn.e radości
na roysl o zadaniach, jakle ma wykonać dla. Państwa.,
to naj3kromnJejszą rolą przypadającą w zamian :ut to
PlU1S"twu byłaby troska, aby spol~ństw.Q ozuło alę C(I
wlecr.ór ~ragni.one teat."U l dojrzałe do niego?
ROBINEAU Wóz Tespisa spmmierzon-y .-%-..ry-dwaneIn-. Pań..
- stwal Rozumiem jut, Chc1albyś wldzieć teatr bezpłatny!, ..
Ach, p,mepraswm najmocnIej, panie Jotn1e1:., 1 ja te± u~
czynam pana tykać l
JOVVET To bar'dzo mi pochrebia ... Ala jcleH są.d:clsl, te
mam na myśli teatr bezpłatny, popeł,n!a<!l'l jNłno z uwo!ch
licznych głupstw, i to nlena.lmnlejsze. Wszystko się sprowadza do pytania, czy Panf!two zechce nal'esz.ele zr()m~

et

;r.'leC, Ul nar6d żyje w rzeczywlst,oścl wspaniałym ~ya

ciem tylko wtedy, gdy ma irltensy"roe :tyele urojone, Ze
«Ha narodl.1 zaletyodjeg., wyobraźni l te 'Wfecwrem,
kiedy ch1ód nocy delikatnie popycha ludzi ku wypoczynkowi i mar'lenhl, n!e wystarcza o&wletlanle :Im ko·
Jorowymi ref1ektor'am! pomników nArodowej prze&z.łoocJ.
llum.!nacjs w!ciy Eltna to, piękna rzeC?, ale C'l.y nie
myślisz, te jeszcze pJ.ękniejsL!i r-.rettą jest iluminacja
umvsłóv:?

Ror~INf.~Ąe O~lalałe-ś~

Chctm., ieby prezes rady ministrów

uprawili! dramaturgią polltyozną albo sp<lłeczną?

JOUVET

Chcę,

Państwo,
kłopotów,

tak jak wszy,scy dyrektorzy teat.ów. teby
'l.arni<1st nam dawać codzienne porcje drobnYCh
po::i~:.Jwało nam wlelk.ie aspiracje j żądało od

nf>~ wlclldch c7.yn6w.,.
I ROBlNEAU To znaczy, że polecBsz mi przekazać taki!! ży~
clenie: "D['ogi pan fe premierze, trochę więcej sulenstwa
w :Jrbenis:yce, trochę p.oetycznośol w p(}ltłyce flnanso~
we), trochę staranrucjazej insceniUicJi w
ekonomice

rolnej!".
JOUVET CZY IIl1dz;!l!IL, że

-to

by xasz.kodzllo'f

ROBINEAU Teraz, kiedy ust!ujemy, rI'..IlI cen;(jakte sut'MVej
dy~cyp!Jny, przYV>-'t'ócić Francji to, co jest jej ~'"

czenicm, spokój, l'().U[ądek, zmysł decyzjI?
,
Pozwól !fobie powiedzieć, te właśnie VI tym
p\lr.kci:J bard w Ilię mylisz, Daruj m.I wybuch śmiechu,
gd.v słyszą, że przeznaczenie Francji to być na
ziemi
organQffi umiaru 1 rozwagO Prr,e.'1łl;czeniem Francji ,oot
przes:c:kadzać śwl.ltu, Franc;ja została stwOJ:'ZI)na, F:r:aneja
stw()rzy!a sama -Gie';)1e po W, żeby un-!cest'Wić na ew.lecle
zmowę ust!llooych raz ne zawsze
ról, wlec-~nych syste.mów. Ona jest &prawiedUw!)Ścla, ale tylko o tyle, "ile
spraw!edHwość jest rueuznawan!em rscH tych, kt6nY
mllJą rację t:byt długo.-.On& jest t"07.Sąd1clem., ale 'w:'łyc&
dnlach, kiedy rozsądek oskarża, llIłp.t-aWl.a krzywdy, Ij:taje
.Idę mśe;icielem, .rak długo bE:lidzle Istniała Francja godna
KWe.gO lmlenla, tak długo partia, którĄ gra iwiał. pm:o~
stame nde;ozegnma, narody nowobogackie nie zaznają
.spokoju, 1akkolWiek zdoby!y $woje mlejst;B wśród Innych
pracą, przemocą czy sumtatem, W porządku, w spokOjU,
w bogactwIe fest 005, co znIeważa ludzkość i wolriOŚć.
a c~uwRnlp. nad tym Mle±y właśnie do FrancjI. W !,łto~
eowatllu absolutnej sprllwledllwości krocz.y ona ~
średnJo pa Bogu, Il chronolo-g!eznJe przed nim. Je, ,fola
to nie rozsądne wyble:ranle mIędzy złem ł dobrem, mlę~
dzy tym, co możliwe j lym, co niemoiUwe. ·Wt.OOy 'nIe
jest ona warta funta klllk6w, Jej oryglnalnoś-ć to nie
równowaga sprawiedlhw' ~l, lecz clętary, które ona
rzuca na szate W' obl'1)l);o iJll1S7..nych spraw, C1-ssem pi)~
ShlgUjfjC l!ię na' ,"et nIesprawiedliwością .. , Misja :F't;tncjl
j/!"!lt wypt;lniona wtedy. kJedy kawy ą~tnbJH1.Owany bUf.
żuj, kaMy dobrze prosperujący stratnI!!: duszy, każdy
tyran dełząey Się pobłażaniem mówi wioowTtm1, nacl'i~
Koldt<;>: "Wf;zy~tko bjlloby nfenahf01'U'j, gdyby nie
-v',,,,,,,,,,, Fmncja". Bo wyobra:l'.asz $Oble, jaki 'jest od-

JOVVET

Klipsy różo e.! w!l'lkokl
rMnego k~ztaltu, Wldzlalf'm
kl':Pfi}' nawet w k~ztalc\e slo~
ni, żrr?f, ko!\cio!ów, pantofel·
ków
L. osłów. Co k:o lub!'
Każde koble~a w Wiedniu n;:;..
si
na
glowie
czepecze![
(kształt dowolny) z puszystej

je,t; obrtY~
(Hiwie ro;r;polJtykowany. Aby
iWlęe ~!e, rozm.liOąć aię z rze..
(:zyWl$tojclą, bodaj
na m.tf«
'gineSie tych dmprettji. l.Idzie~
~1&m miejsca:
$'
włe4eólllkłep Id..
Je(:h~llśmy-,

..

MAlo interesująca
,e~t tl"lJognom!a skr7.ypka o
szklanych oc1.ach, natomla~t
zdjęcia
kob~et
~,,:,sz(>m,
aWizem, Tancerki prawie n:Igie, jedyne Oluycll;: wf\zlutka
op,H!;a na b:(jo(l:'a::h, tzw, blu.s\
rakkjon,l' ktHI'AlkOrlil paple"
fil .. Słusznie, Kte by
Ch('l",l

Dzl.,iejs~:y śwIst

do, hotelu

,,"'"

ponętnie,

~p~t~I~i~tYPTA

Nie,

,,,"

kabaret "MD'JUn
Rouge" ~aprasz.a cie\(awie j..,

kawiarni;-~-na---tlltcYT-----

/J,

m"ł'mrY~II,nń"'ktył n, ""tł~(\r~!nW"I;".n..;v,

I.. ws Tolstoja), "Przemhnęlo 1.
wlntr!'ft'''
(z Clark
Gable),
"Pocałunek śmIerci" (plakat
przecina
jS!ikrl!lwy
napis:
.,Szlagier z Chicagol"l, "Ojciec
rob! k!lrJerę", "Olabef z Co\o~
rado", wlookl "Mlics!!, chleb I

WIedeńlIki

lOhodnl~

ull1::e

~uar k190Yczny, Kina: "Międ7..Y pleklem Ił nIebem". "Jaa::~
quelJn", "WoJna ! pokój" (a-

W~chodu"),

WrE[)E~ JEST MIASTEM
LADNIEJSZYM OD KIELC
Choclat Wleden nie zrobI!
na mnie zbyt w!.elkiego wra~
!enla, upieram się, :re jel<t
miastem ti'dnlejgzym od KielC',
"Nag:;e miasteczko pn:ypom!nfi
-00 jedynie kupami «nlegu na

bokach jezdni l
kach, wiedeńskie

Jadanak "fliitoMa l&.nu", pnBadanki m"aj~ bye bogato i1u~
łtrowene muzyką z płyt, J"l.~
kit lokal "zatrudni
dwóch
WY6000 kwalWkowanych fordilrlS(%'Ów'\ W operze
reper·

ze str, 1)

wle~ o tym L, Cale $z,c.fęśeie .., A my 00 robimy

Ach

te,·

o

;~~~~~_~~;~~~~1~~~E[~~~-1.~'~"~'~Y'~';"i~·:~k~'~':'~':,~,.~~.ma~~k~·~·Ht~~~~~~;~::~::m:on~O~'~O~'"~:jW,~~ lóźku wygnańca,
otełyczny

jednak

):ij'1.echoo.nla. OoI:II'Y
dba

kupiec

Podobno

pn:edęloe,

mie~

$11C1:l1e UpGR3tRnle wJedeńczy"
ka glęgo HWfI łlzy!ing6w, N!e
Plęlmr

I dziwny ten Wje--deń, chw!haul śmlelJzny, c~ ..
&c!ej ImponuJĄCY, zaW/lte c!e~
kawy, C~jł~Nn dłnerwuj~(;y,
Mou w tej mlett7.antfde lety
jego urok. mu~ taki wł.dnie
Jęlit jęKO, ,etpdt. motA ł z t-ej
PI'1,)'CZY-n}'
jeit
magnt'li~
klfj3ając)'m
ł)'lltąr.
tury ..
stów?",

TZW, ŻYCIE

chrę budowoć nn trm fakcieżfldnyc!J '.-vnJO$ków - ta krót ..
ko bylem VI Wiedniu, Zteta~
cjonuję jedynie----ct~"y

nlc'ktQ..

rych udug I towarów,
:Pokó) jf"lnoooobow" w ht)~
Mu U ltal!l"got'lI z łazienką, fł
hlJ~
węgIel t

l'aneezkamJ, ezytlr.ct./!Irdem
łÓw, j

plel:?kl-em na

blsl'lzGlną rurą

tł3 .1-,\'110&1,
prz:v~wo;ta wllllr.ke
,kón..aM
- 200 l" amerykal'll.kle P8ple-ralIY
("Camel",
..Vlnlltoo".
,.Cl'lImfertleld") - pr?-*dętn!e
10 $, eleg.undd krawat - 19 111',

meble

(nowoczesne)..... 500,

800, 1000, 1500 fi, (drogie), dam
.ka bluuezka nYlonowa (ład~
na, sls nic nad:il.w;ycujneg-o)
- li5 '. :M!lIłIltWk IiIzwftljctU'5kf
(marki podr.tędnej~ na 15 !ta...
trI!łf)I~h 100 I., kcezula
męaka popelmowa 165 ,'.
t.Ilb4w~
dzlł!Cięce
(racuj

br.tYdkle) bardzo dros:ief np.

~~aWMwWwa-~OO.~~

tetr do Idll4 od łł do. 111 ł'l "ta.,
bllma d..lomelej ...iwI!Idy
- li,
duta kaw. etaYl1Q -

"1
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·TEF~WItc JAKIE MAJĄ BYĆ
TE KIELCE ...

Dyr. Edmund Massalski I
odfll.mC%Ony
KrZlfłolm Ollce.sld ...

"Po'onl.. 1I'...III"IIIi"

B

:V'

CUd,

te

łpot~tefultw{)

kieleckie inleresowalo się
rozwojem mIasta, jego
eharakte-re-rn i wyrazem urba~
nlstYCUlym. Fala tego r.ajf1te~
retlowan!a j!Xlnak lItybko

opa~

dla, a: wypadki polityczne,
kle

Ja~

na~tąpHy później, tepchnęa

ty sprawy urbanistyki 2'. pola
wldzen.ta pneclętnego kiele-

ckiegO'

obYWatela - 00 Jest
zupełnie
zrozumiale,
Jednak problemy urbM!b
stycLrle istnieją nadal, archl~
tek ci pracują w nowej sytuaa
zre-sxtą

dzle W1:flł8tall1., Dlatego tet
musU\ powstawać nowe dzlela
nlce: ale jakle? Czy koolecz~
nie utM:yman~ w trm samym

charakterze

romantYC'U'lO-O\.aa

łomlejskim1 7...daJe mi slę,
byłby to błąd. Sama jestem

ia

za
utrzymanIem taklego cha.rakteru mlasU:\, jetell choozl c
Rynek i jego otoczenie oraz
najbHt.sze przedmieścia. Będzie
to więc część "zabytkowa" nie
tyJlw w stO$unku do fragrrum~
tÓw prl1wd.. iw)~ Ubytkowych,
sie w etosunku do tego, co I

jak sIl! dzid buduje na świe.
cie. Dopóki taki zabytek ma
'Il:klell hIstoryczne, ek€m{.m{ezne czy choćby uczuciowe pod_
się w:ydajll'ł- - --obo-!ęt:ooM - ---k!el~
elan na to, jak będzie wyglę~ "1o~ -;::;":"ma on seru. 1 urok.
dalo (L-J~cńeHby żeby wyb Ale wraL~. rol;'W:9lltlTI.. -I?~
m;vsłu T 1nnymj norfłl.am.i -tyIillądalo) ich mialto za lat 10,
cia - stanie s!ę anachroniz20, 50.
mem, jakimś sztuC'Znym tworem i powtan.anle. Pt'1.e-z następne lata tego 48.Inego "mo--delu" byłoby wielkim blę
dem,

cJI, robi 81<; plany lnweI'!t)'cyja

ne, slowem tycie płynie
swoim trybem. Dziwna więc

Dlatego śmiały projekt naszych urbanistów rozwiązania.
dzlelnley połownej po lewej
stronie Silnlćy, od ut. 1 Ma'a
do Zalewu, zasługuje na baC%ną uwagę. Ponieważ ne jeden
hektar pr:typadać mUSl pe\V~
Ila określona ll()l\ć

mIeszkań

ców, więc aleby pomleśc;ć ich
na tym terenie, trzeba by za~
budować
go budOWnictwem
zwartym (dwu~ j trzy piętrowe
domy), przy czym nie byłoby
już-" tnleJS-C8 :na zielen, a rll7.~
siana nn tym terenie dat 002H
planowo w!ęlc~za ilość me.!yeh
domków wstalaby Wciśnięta
między
mury. Projekt naszych 1!rballJstów proVOtluje
ellś zupełnie nowego: wmontowanie w plan iStnieJących
domki/w w ten sposób, te nie
odbierze Im stę zlelonego tła,
ale poprzedziela luźno slojący~
mi ;,wleżowcami" (na nasze.
stosunki, oczywiścIe) po 5 - l}
pięte., ttiwnleż
w otN7cnlu
zIeleni. Wszys~ko to !l~ skarple .nad Sllnicą, będzle 'ł:.docz-

ne z toru kolejowemo. tw~
bardzo nowoezell'llt J malow<'>
ukr"" sylwetkę ,,nowych KIelc"!
pr:zy eZ)'ID oba nloodrownewarunki - umiesze%&fl:a na
tej przestnlmi wyrna.ganej 00-śd mfe1l7.kańoow:! stworzenIe
jaldej4 6enso'Wnej c(l.łogci 'li
luf..no tltojącyeh domkuw
zootają dott:ZYmOO.Ą

LIST OTWARTY
do

kieleckich

Arehitekcl ehcą utn;ymywał;
kontakt te &połec:eńatwem i
rondować opinię publia:tĄ, ala
mote- niesłusznIe ogranJczaj,ą
się tylko do kontaktów
z
cl.lonkami To-war:zystwa Mla
łoś.njków Kielc, WIlrto by uł

rtł.\dZiĆ

wystawę

oświatowych
w poctą-tkuh mb'c~a 1957 r. roua'll!a elę pa_Klelcacb
wieść., te od l lutego br. wraca do Kielo na awe stanowisko.
kl;6ro 1&IDuszona była opu4cl4 w r-~ 1946, PUla, dyrektorka"
ob. Marla Oplelb.'iłke.,
,

projektów

(nie tylko planów, ale talde
rysunków pe-n:pekływlcznych)
np. dzielnIcy nad SUn!cl\. "mod
nego" c.lomu z "loggIami", /Ilu;..
J-II,cego jui w .Innym m!ekłe,
t!.teby kielezanle zorientowali
Idę, czy go Pt:agnĄć,

ZaprojektowanIa czegt'l!l no->
wego w naszyeh krajDwych
warunkach' jed prawdziwll
tntukq, ,Tak saMO jak nie tyl~
ko w~ archUekt6w, były" wc..
reaHstrcme "faramuszki", kt6-0
Warto również p~ypomn-l.et
ryml "O'Ldablall"'liWoje fasady.
sprawę &:tkoły, 1 lmtytutu (te-.
tak nJa ich winą je.~t, że ologicznego, którego budowa
dziś POwrÓCił do ,gładkich pu..
byl.1f: uprojiektowMiana--rok:
dei, zamiast przemawiać' "nt>- bleiikCY 1: nIe wiadomo dlad
wyro stylem". Q 1aklm tyte----cr.e«o-·-:t6$taJa - at-O:rpedowana..
pjszą wszyscy, którzy ~tknęll
Miała 1;() być mola z intema~
Elę
z OWI\ arehltekturR na tern j lrMlłytut badawczy _
Zachodzie, •
ekspozytura Państwowego. ln~
lItytutu Geologictnego w Wa'r~
FW'lk~j9. okre§1a treil:ć,
ala
&za~ie. Plany są gotowe l bu..
tworzywo określa fonnę. Jak dowa zlokalizowana> Nle ma
'Z!laletć 'llO-\vy wyt'lI.% dla bu~
Chyba drugiego- miasta 9: Pol~
downJctwa, kiedy 1')]. rm:po- sc-e bardziej predestynowanego do posiadMla takiej szkoły
rządza elę no\vymi materiała
j takiej
plac6wki naukowej,
mi, tylko czyta slę o niCh w
xagranlC2:nych
koresponden- Woparciu o bogactwa naturala
ne
KleJece'%.Yuty
ł jej Ptlrl!pek..
cjach - domy 2e szkła, 2 mu
plastycttlych. malowane, ope... tywy gospodarcza. dawalyby
one absolwentom tl};koły l mit>
rujące światłocienIem, itd. itd,
dym naukowcom
specjalne
A my mamy tylko cegłę i
wa.runkl i miałyby dute 't!Ia~
wapno - l to w' nledostatecz..
ezen!e dla rozwoju kultural~
nych ilościach, Co wlęe robIe, nago rmasta. Szkoda bYlobY tę
gdy .. ię chce ,,odŚwieżyć" ja- szansę stracić. A mote dałoby
kieś stare wzory? Warto
Qoo
się ją, jeszcze uratowad dzięki
strzec wlIlystklch In!etesują~
IntelWencJf -:naszych P:O:SYÓ'W'J
cych się tym wgadnleniem. że Sądzę, te nie jest to tylko.
w Warszawie zapanowa.ła m~ sp~awa geologów j powinna
da na .. , "loggIe". Ma to uroz~ inte:'esQ",vać cale społeC'reństwo
majcić monotonię gład klej ścia
Kielc.
ny. Zanim moda ta przeniesie
Tak- więc wystawai' której
się dO'- -Klak, dobtztr--hHoby,
unądzenl~ gorąco dor"d'Zam
ażeby potencjalni uiytk<lwnlcy
naszemu BIuru UrbanistYcz.ne~
takich nowych dom6w poowlca
mu, dałaby oki12:ję do nerodziel! coś na ten temat, Czy
klej, dyskUSji nad Rprawaml
dla tej O!!rozo probl('mBlycz~
urbanIstyk! 1 tego co się
n~j OZdoby
warto pośWIęcić
z n!ą bezpolirednlo wiąże, oraz
C1.ęt~
tm:l!Strzenl pokf\ju I
pokazałaby, CZy t.zw. opInie
6tracl!! duto /lwla,tła, którego
publiczna ,u nas lstnieje, czy
w mm:ym kl!mac!e nie Jem :la
tylko jest mirażem. którym
duto,
łudzImy samych lIieble,

władz

My, jej wycbowanlU II: na-JtrndnleJsze,o I nacbłubtłłęj~
!IIte.o okrem jej pracy. na kompletach; tajnego nrl.uCZlU1ła.
przyJęłyimy tę wiadomość - Jak ~l:'eU7.tq, eale &po)e~!Jłwo
kieheclde - »; ogrCfUłU\ rMo§(jią ł pełnią wIary w t"'l.et;ty~
\Vłs~ widoczną i namacalllĄ naprawę krzywd dotf,d wielu
. pedagogum

WyrządZAnycb.

Pragniemy wYl"a-:lili BW" gl~ooklł Wd~ęcmMC dla. Kcml~
sJł Rehabilitacyjnej PHY Zar1:l\dde Okręgu Zwią:rku Nl1u~
ezycJe1s_~!'Z~_,__ ,rQ.ł§~l~lt(t ___ W___ ~~~lL,_to......że _JakoU""''''I--l_
)II pierwszych rebablUłacJf I1:fzepr-owadtllta tak pilną i bUską.

nam lOprawę _!~0!!.:~~~_ Oplelh'łlłidej,

,

Wyraillmy tówn[d- pot'biękowanlo -Wydziałowi Ośwltałr
Prezydh.un Wo.łewódulej Rady Narodowej w KIelcuh. kM",
l'Y poezynll luł pierw!l-Ze krold i wY5łOli!(lwał - w grUdniu
ublerrłcgo rolui do cb. dYl'. OplcUńsktej plluno

li:

prOiHrtyc.ł,,"

powrotu na $tanowlsko dyrektorki t1!!.szelf(l b. gimnazJum.

ł Liceum Im, m. Kingi - obeenle II tefl/:lkld Szkoły Stop~
nIą LlcealneKo w Kielcach, na eo, jak wiemy, ou, dyr. Ople~
lińskn wyraziła zgodę.

ChclałybyŃmy

ten na/:lz tld- otwarły %llkGt1c%y6 podkt'e~~

leniem (!alko,wltej /:IIUS2ł1nli(j1 j p~łMj aprObaty dla l(lg:c:l<~

nego dołychtl7.anowt'gO pr%eblegu tej Ipnłce'ł:nle wdk1cJ
Illprawy.
Lec:;>;, niestety, .tnów - Ja.k atę wydaje - u»!lujt się
brut:dnl!) pogwalcl- ten nld "praw!c!lllw(!liel społecznej l nie
opatnnłe dą*r atę (In ~a(ihwh~nJa %llufania' \V odrmwę na~
!l1I!ego tycia. Minął bowiem l. n, 1007 r. I ?4mkni~łe I p6ł~
fOcza pracy w- BzkOłacb, li wobtto dyrektorki (jpleiińslde.'i
I wob'eg ophdl sJWłem:nej Kitlu nie dopełnionn *,bowll\~n~
nfa, te prll-t!q lIIł.uc%yclebk~
drugllł) p-ółro(':Zu (ściśle '_
od l. U, Uł5'l ł'.) ł'ozpoc.tnio ob. Oplcllńllka jui w Kle:!cl.Ch.
1\$ dawnym stan(l:wł~~~ ___ ~ł'r~.~.!Otkl W_~!'9.WJHI~J!ęLp,~"~ __
- Btebla -BlZTtólc-, --z -UareJ wyrwanu .:Ją 'tm:ed jedł'!nastu łaty
przed lUl-mym końcem rołFu &zkalnego - w"kwtetnht 19~ t,
Zapytujemy więc. komu i \V im.ię mfo n!ety na tYm,

w

"mfaroda,JnY(!h m::ynnłk6w"

:II

dn. OpleUfilllklej na jej dawne staQawlllko.
SpodzlewlI.my Ifł~, te ta nowa pomyłka k:t6tkl ł nIe ..
chIubny będ'tIe mlala ł:nvCłł, a nllU«- iM'l'CZ t ~awód. które
dvktulą t6 słowa. oinetwł f pmwola do ~ficla Obywatel..
"klego stanowllJka tYtlh. 1d6ny powołani Ilą do J:łOdeJmo<>
wanht !'!Ihumny(lh. gprawłedlhvrch i Odpowiedzialnych VI ZDa~
puWt'otu ob.

tzenlu

!łOOłeCU1ym

dee:reJl,
'
W,."howa.ukl b, Pa6riwowelfc LIceum ł GłnmaZ$l1tn
łm. Dl. Kiql w Kielcach
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b~l mamy już
sobą, Na balu tań ..

A zazatem

czyli, rozmawiali, uśmie"
chali- się do siebie zgod...
nie: piraci, dzieci, korsa ..
rze, hurysy, szwedki. lal...
kilt żołnierze, oficerowie,
paziki itp. Najpierw było
strasznie tajemniczo - sa ..
me m.aski. Widziałem na
własne- oczy- jak -dw-a-j naj':'
serdeczniejsi koledzy przed
stawiali się sobie .,__1'1,!ł...1YZ_a...
jem. poczem udali się do
bufetu, gdzie po trzeciej
kolejce ,doszli do nader
słusznego wniosku, że zna ...
ją się od wczesnego dzie-ciństwa.

Jedną z kobiet- niżej pod

6

rozpoznał po łome
była
spowita w

pisa.ny
,~warz

mus.linie), natomIast
Wpl'Ost przeciwme.

łono

Były również UfQCitystoś

ci rodzinne, ba, powiedzmy, że nie tyle uroczys-toś~
ci, co całe swięta. Rysiek
Smoiewski, który wybrał
- -wuln()ilc-- wracaj"ąt-- iWied:.
ma do Kielc, wprost z
dworca, głodny i zziębnię~
ty

wpadł

w

objęcia

tony.

która na balu pod jego nieobecność została wybrana-"Miss Balu na 1957 r,"· Có
za szczęście! Zaś Zygmuntowi Jaroszowi urodziło
się dziecko, które zaraz po
chrzcinach prz~było dziwną
metamorfozę
dorosłą
toną,

i

kobietą,

stało
.fi

!uę

nawet

Do niewątpHwych atrl;lk
cji Balu należał pniak z
siekierą co prawda nieco
ukryty, ale za. to opatrzo ..
ny napisem: "tu można rą ..
bać", Dla ścisłości trzeba
dodać. że do rąbania dziw ..

nym zbiegiem okolicznoś~
ci nie doszło ...
Acha, trzeba takie do~
dać, ii trzykrotnie intel''''
weniowała MO, wobec zbyt
~i,:h'~:rl~;~~,~1
;b~~ez zaprosze
..
t
wtaru-nąc
inny'"
prawnik

pr...,wnik druk.r-

~~:·::~~!~t:.
Pnto dział.

,;,;

nowoczesnej

oprawie pl.st...=ei !'"o-

lek!u

~.rk. Itulkowskl ...
tym bardziej urok ka...
barotu-!.",y 'OBlot

$lOt

""ch.,..

waijY'.

Bd aczkolwiek •

f.I'~niern

(~wiśeie

OClą
bCil%~
""koń."

poll sto. tan • ...,,,\
~.y)a .'wi.lnl. ol. r."r••

'''''Iul.''
.1· b.rdzokultu1
raln~e

••

kn-m

nowł"H"':eśnie ~ł'1'I1R..

(!uż

.by~o

:'Ulliłna

ZPt

,",,,.1<;101."

sł:vszpniAl

,.C%,tęrollłwe, t'kt}nk~kf.ll·'..
~ffM... ">łmn

'l.'OU""

" l tl CA""" t'!1'VE
''IV. Bar.
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WIELKIE INWESTYCJE WODNE

ZDROWIE

.szlachetnych

opiekunów!
złowiek,

ro

.,Kadry dec:vrl'UJI\
C nIe",
wszystkim" !

br:tm.! dum"

dl:iesiątkl po
powiedzeń,
t01'lTlU-

dobnych
lek l
l'rr-Y.ll16w
be-r.tt'06ko
krąży pc> świeci.!, Beztl'OOko
w sensie dosłO'lo'Jnym - bez
troB-kl o ez.lowleka,
N!ektÓ!'zy roz.umuJą,; skcwo
.:t:łotówkj nie mają
pełnego
pokryela w złocie, to dlacze
go humanizm socjali5tycz:ny
ma mleć pel1>.e pokrYcie w
humanJźmie'i'
Pttykl:adów
i.ndywld'\l.(fl:rl~go bra.ku trO$ki o bHimego motna
spcstruc setki, tysiące i dzJe
slą!Jkl tysięcy, z.altity to od
osobl$tej wra.:tU wek!
Na Zagól1'iklej zbudcws.no
piękne OAiedle. KIlka tys1ę-o
ey osób wprowadZllo się do
r!l>wych, pra'\Vie wygodnych
mie.szkań. Cocll:ip.n.nle nmo,
gdy idą. do pracy lub wieerorem, gdy wracs,Ją z kina
lub te spaceru, słychać przed
bloktuni jak głośno masuru
ją ehodnlJclen'l. Za
blokaml
krok! milkną. Cz,-ioy ci ludzle UlllenUl $pOOób chodze..
nia, ~li ehOOt;Jt! na ręk»ćh lub H;ctęll st"pać na
palcach? Głupie prZYP'l1I\'tCze
nl~, Po pr'ost,(!
1.8 blokami
kończy się chodni,;'; j ludzie
grtętmą, w blocie. Czy tak
trud,no było wyłrudować chod
nik na. odcinkl.,l od bloków
do ul. SJenkiewlc:..:a? Chyba

nie, Jednak r..t!~ wYbudowłl.a
no. Bo pO co? Dla koga?
Parę

dnI temu w Skariv-

sku bandyta - recydyw~/.Ita
na.plIdł na siertan!a MO. Ob,
L. chcąc mu odc-b,sć broń.
CIężko ranny milicjant n.:e
pozwom na ~'(l. Może w grę
wdl.odxil honor
mi,licyjny.
bo na.wet ItrwRwląc nie oddal erool, by bańdzior nie
...._ _ _ _..._ _ _ _ _-.
-

Spółdzielczość

Ik6ftm rolnicze
centraln!Jm

problemem
konferencji ZSL
Na !rontere;ncji we'l",6<l1:;W"l

ZSL w Ktelcach

mom()wal nl", polem Innych.

DZięki pomocy ludności ban~
,dyt-ę schwytano. Milkja..nt le

ty w szpltnlu. Odwledt.ajl\ go
±oina I dzieci. NIeitety. od~
powiedzialn! pracownicy KW
MO nie znaleźU CZMU, by
zajrzeć

mJem

onl~~~\vo~~\·~-;n~H~
nle podano

!)ań.stwow..
innego, gdyby zginął
w wake, Bardw to efektowr1ie dekorować trumnę. tyw
wi nIech się l1"OS1..ct4 samI
o siebie,

go.

Tysiące ludzi pln,e w Kiel
cach wiecznymi! piórami, S4
one wieczne do e.u.su im ze..
psucia 81ę. Wtooy referent,
e~y dyrektor JPlen:y na ul.

SlCnk!-ewlcUI.
ob, R. Je8t

roor.nju

kjrn dot.:vcząee

do

u

ponujące wrażenie.
W wą~
sldej SI011ce pnylepiooa do
jednej ściany 3-m&trowej <Nu
.!lwIci I metro\Vej aze-ro'kMel
klitka.
Nie dothod:rJ tu
światło d~enne, a pory ro..
ku poz.noć można po tym, Ze
zimą t.u dmno,
latem prie
railIwie !lUli:~~ ~ieLl!:1ltte
zdalny
rzemieśLnik
powoli

najcen.nle~ skarn xd~owie. Od długich mteslę~

LrilC:

ey stara się l) jakl~ inne,
ludzkie pmnie«zezenie. ocr.y~
wik:e bez rez'llltatu.
Od Jat hamowano rozw6j
prJ'"watnego handlu. Jednym
kupcom odbIerano koncea:je,
drugich ol.x!a1"Owr-wano domIaramI. Coraz mniej byto
skle-p6w prywatnych, sklepy
uspo!.:o;mlo-1!.~. n~e mogły nad
robić powl!~6Iych luk, II. lud
flQŚĆ narzcka!a
na
rZAdką
sieć placówek.
n!Hl()JowyCh.
Dzlś napl"Qwla"~'y b14:dY. T:yl
ko w ostatnlm k ....'l!"rta!t!' "U~
b:eglego roku wr.d~ .528
zwoleń na otwllme I)Clwych
placówek
prywaincg() han~
dlu. Krok' te-ri usługiwalby na
uznanie, . gd:rby me pewien
jJ7,c7.ęg6ł, O~w. w li~zbie 526
lego roozaju 'plaoowek po'tw-o
lono na otwarele, "ISUiC ję
zykiem hM.dklwo-u~owym
81

uk..!adów

ledl1\ t ...~~!:t~le~.. InwestyC'jl wodnych leIt powunIe zaa:wausowana
ua ~r.te w~ Brze!iu Dolnym, Ze1lp'ół powsłaJl\eych tam oThrżyrnłeb
wl w d-UiJM stopnhl te,lowllośe w górze Odry, udostępnłaj<ł(: ją, dta
te ttodW)"Ź!Wł równici pc'Zlom 'wody 1'11\ Dolnej Odrze ł pozwolili na

• b\kh dC8t&l'tI'I1ł wody na meliorację Dolln.y El1'6drzkieJ. PO","fib,n!e tu
wodna., lttórl\' btd.:tle ob5ługlwaó okollcttte mIasta ł wsh!. Cz.ęJiclowe nrucbomleale proru na.&tIiP! w IIpeu br. LWJ;tr(l wody podniesIe się (I okof(l '"a m.etry.Na :tdJIle1u: Ft'agmcnt budo\VY'
progu.
CAF -:- to!. Dran~O"'\\ISkl

METALOWE RSLINY-

wa.rutatu

to jedyny tea;o

W&1"3ztat naprawczy

w Kielcach. SprltWta. on 1m

I nyth.

plan wysu.nęły
zwiqzane z
lityM rC!.nej,

rtozu-

do
tych

poWinny brć budO'o/l1ne? Mm!1\
4kładać się one z trlDźHwl{ł mll.~
lej. ilOOcl nleskornpllkowanyen
częścL Nie wszystkie operacje,
wykonywane przet takle auto-maty. będą najbardziej tkonomlcU!.e, Jak się jednak wydaje,
jedrl4 :Ii. %łl..ttsd konstrukcji ma ..
lizyn Moore'a powinIen być krót

ki cua

"mnoźenla", wy·twana~

n1a !oOOwlór6w -

uwzględnić

od e mfwę

NaldY pn:y.. tym.

ey do roku.

:również: ,,śm!.,rtel~

no&t" ntUd/tlychr
...::
wadami ::oI~l:ln~,~,~~_~:
•
dawaną

mi",

zużYcIem

1

Ta ostatnIe.

gMttooomlc»-

o;y!i po pf'O$lU knajp.

Zebr to cbQ(iat bYl,

knaj~

pr· Wie-Ie tych ""uldad6w sa.
strooomlCMren" to zwYkłe bu
fety. gdue lIanym buteUtom
dOtrzYffiUj4 tow~twa ~

l!CUle ta~L Np. W~"

kle,

_C~m.".,j~'.~r._;;~~;~;~t~~l

Wi~!lcy!

spóMu-elezf$

)ed.n'l ~
otaetaJf4 __

prywatne Jmijpy,
ltazlm!ena
WIelka W
otwpow.
••

ostatnio 28 takich

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

http://sbc.wbp.kielce.pl
mUl\"~"~

110 M<'1ulka
~:"'

1 (S ,)lIC'
S-1Ó j>o;,k~ 01Ut}'~1

nl~rN""

pCiPulHM ~,.!lS Milt}'~~ I aklll"loMCl
[2 lO Au{hdB
dl~
"'$1
122(l ,.N.
,\II"I,k~ n\1lt"
111n Krlt1te" Chóru
lł:M.g!Ohlr Wr,od"w,kl~r Pl?
11 ns u.
:WO'y n. klstntl I hrl~Drn, I.'l.'<l.,.\lt
IlU~l1 mlltyn"y" I< (Xl At>dy,r. "bt
Ol dla klB~Y 111 ; IV pl .. Ctl' I~
I(!lnt~"

b'H gr3m.tykf' !4?il
·ywkowy I~ 10 M~I"d;~

,/)1;

P~,yi~ 1~~1
l(f!"CN! ~ pl)'1 ...",,'JU" 1611'1 Ulwory
n~lnk, li 05 nh cl~IN( - "F'a"1!<'-!~

17% "M~ll\"~~ lud"wa W~
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kostkę a ll11stęprde fang!

~~k"r,,~-··rlrn'--ll:!

]li "T~,\ce nHt;,~h kl;lkltńw
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ni!'nrdcy" g20 Ko~c.r! p"".nnv
~ 51)
$f(rtVnkB Og6:M PI<
1~ 00 "l
Irnntu techniki" ;010 MU7.yk5 \"dnw~

Hellwarth? Byt tam t,akf st1!le)11e tnęslci tup, który przy pomocy kopniAka

w

w~ir6w,

"'Hriy{'l~

9-1l\l

w szczękę powala I Innego, jeszcze bardziej mę~

P",~nM;'

le.m

kO(1rtr!

rhF'};:~nn",'~1

11 no Audyclg sl1rolna dla ki V .. fhJtl
I b.lbdy" A. M;dd~w!tn, 11.3n C'~J'
knw.\rl: $ulll E hMu "DI!Rd~k 4Q
orH~hó'"."
I~.!O
Audyeja dla Oli!.

'kie(}o Iypa na ziemię. Wuys!kie te arkana sI}, jak t!.'idać na .l'dj~du, do-

1510 Z 'l'IcIIJ! .. R(!łyJsk~

p!~śl'l

art y,

15.30 AudycJ. dla Ql!!d ~l,
"UuylTlY Ilę reąt(jwlt". 18.05 I(~.
e~rI I.hlel Ork[e~ir)' RotS!'lllilll Sląl'
~[eJ PK 16.ł5 R~,orld
!1.oo MUIyh
operOWi la n~ Mijt~lc~ t~!'ltttn8 !a:lS
Mvrykn I 8kju~inhkl. 19.00 NlJwcltl
m,n\'lci f(lu\'wbw~[
:mAS Zg~dll),
~1r~dUrD '2Z 15 St'AUJ~l "Dw Kkhol",
Xl 00 Mu~y~~ h~~cu\1 23.50 OJI.i(n'~
1I!IIdomotd ~; 00-(,00 D, e. mU1t.kl
~Iyet"!""

!łn_ee,~,n!J,

N/tdzle{(f

PROCIl'AM !
6.10 MUt)-ka nA dtleń debry. li3B
pe1luIHn~. 7 25 1(~I~nd~r! ra·
,Howy 7 ~a Od m@IMiH do 1TI~llJcll;.
8.15 "l<.dlo~rGh!erey". S ~n "P'~tg'a·
dy I pog:ąrly". g !O Z~l!'Rd~ muryc!np
9~ll Oh clIleci w wJe!ĘIY'pi'i:ednkol·
nym to 00 K<iqikl, klóre na wu CI~·
k~Ja. !OJ,{) "P:ekne I<'lo<y" 11.00 Wy
wl~d ~ t><r.>fe,,,r~l"\ W Kt:l~, 11 :5 SIl!·
chamy n1lltyk: lud()w~l. 12.1}4 PO'ĄM~
11'm[":o!nny
13.05 We~o!e me!m!i~ l
;l:,,'cnkl. 1.13~ R~por!~t cli'wlękowl'
t~ 00
Utwory ,krz)'pNlwe km!'lp()t)"~
~.)\\!
Jl*;;05fowi~Mklch
14 W
Pol!~!
mUfy!!:! lI$lelO\l.'I, lUO "Nie !ylklJ dll
kobiet", !5.00 Z !yel~ Zw, !hd~l~ekle·
go. !~.30 uW nl~d!ttln!l' pemoltldnl~",
!5.55 Koncert chG~fnow~kl. 1$ 30 VI
Rapa,! Am8deuu~ T>rttl'l6rkl
17.:0
.,Z~ iwlM.\! operelki", 18.00 "KlubIlO".
Muty~a

Bierze się b!edne"o chuligana

w

Czy ta sit dozwolone chwyty?
KatdV chwyt

w

jakU chwyt i

na ziemię.

~łM

stosunku do chuligana ~ bandziol'4

jg.OS

Fa1!etCln

dozwoleflI" bowiem Im mniej chuliganów tym spekojl1.ll}R
Ta,;1l wlo:.m(e łl\tld łię !kOlktyć każde apotkanhl' ChU!łOIlIlCl z mt!lcJulttem.

"N'~

5.411

OctywJAcle na zdjęciu Ul roH chullg.:ma W,IistępU)e jeden apecjłl!rde do Itgo
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19,15

Il'ew'ł

Mutykm' line<'Jn-i, 23.00 OthHri!t, wił'
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/!t1l obtlwat«~

prz1./w oa obionll mtUcjant. Życzl,lmy Powodzenia ł
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otklulr t'l'Ieetnydl 1 rOHywkQwYfn
20.!5 Na radlowl!'ol t~lrJd~!e. 21.m
"Sly:me kOllterty lorltlllanowf".21.M

Jest

PROORAM II
nule", 6,00

&wohlcę

Mel~.

dle open~,nmw. t m!!'ow,. 6,55 K~ltn·
!ltn ndiowy, 7.10 Orklulry rotrl/w,

walce
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