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go. PO!lladn on 1\M!1"t!g cNmych wl!uc!wnĄe/ iti. In. JeKł kWMO
l ognJo(}dpnrn:t.
Nil> :r:dJl!du: LM:t II twO"' wa ildtl("zMIJO

obcl4żenl.a.

eus!e

w

CAF -

Zulo(lo. ~Ioczl\l UJ S"rm"wk
budllj~

pr6b

t.nć'C,

fot. K(!(jyu!"!

lel,u ludzi wid%! w Ntstn!ch }'XIQunlędllch rządu w
dZled7.!nle poll!yld wy:tnanfowe,J Nlab;eme l ocI~UTllę.
cle penpektywy laicyzacji ZYCjll pol,klego ~połl';('wń~
utWIl., .fC'$t to mnIemania nle1l7,!l;;adnlOne I n,es!us7.n~,
Unormowania w nowy spooób stosunków mIędzy Pań
§lwem a KoścIołem 'wprOWadl,f'n;e nauk! fi'ligil l~ko
nadobov."1ą;t\wwego przedmiotu do ~7,k(;J, l.morrpowlI.nll' Apraw. y praktyk rellgiJnych w s:r.pHa~ach ! w!ę:l'.ieniach, .vydaOle dekretu o obsadzen!il ~tBnoWI~k kotc~e!ny('h. B takte po"
wolanta j dotychn:a.'l<Jwa działalność wspólnej kom!~'I
!)M!edstltwkleH n:f\du l ep~fkopatu ~!anowi4 n:e(,lywl~c!(!"l
gruntu nowe warunki, w jakich prl,yjoz:e ugruntowywAć
9w!eekość nanego życia Ilpołf'(!znego, ale w bdnym wypad~
ku nit!: nwg1l. oznac:zać rezygnacj! lo niej.
Nie miejsca tu na ~lczegó!owl\, IH"Hlllzę j)06rcz!!gólnyeh
aktów wytycIających nowi\ po!iWklj wYIrlt.niown" Dla ZIichowania obiektywnego apoJnen:a na en/ość problemu WIlt'"
W tyHw rar. jUl:C~e \l%mył!owić ~obie, te O$taw!e posunięcia
Ił tej dziedziny, a przede w~z.ntklm bud""cy tyle za.Hrt~
~fI wy!om w lfl:ckll~j §trukturz~
na.i!lego n:kolnktwa byl
m~ch.ronn!\ kon~(!kweJ1cJI\ weJdda nm d~ogę d~mokratvu~
eJ!, drogę fespektow9.nla wolnośd obywa1eJskich J GlWin[s.~

1ll~d1{jninnllch,

go s)}atltlowcl1

Md

la!cYlRt'ją bqd1.it! się

krc~nej

rozwijaj I

uwpełńll1i

w

toku

''''

ob,

rów~o je~ll

]{uczffiarD

cnodzt ()

tab~p:,,-

S1ł

"'l'

n

potat,

Spll1Jły IHę ~J~t WogJ~~i~Snr:,bt~~~~~~ll,j ;d~

pow OJ pCC!.Jl-Q, D7. ('c[ ba'\'llc(' s:ę
IV
j ,~)C'mh,' :>:a.palkrl,tn; spowodowa)y
pn7.lIr, Spal!I,., Się 10Z ~udynkl,
, S:"'1ly _ ok, Z i pól mdlona:oL
fi 0<1 ! st~c(,1':n!aa do 28 mllrea b:', w K!l"le--<'c7.yinle la,notoW(!J10 l4il pO±~lrów, t Cl."?-O J20

I

O

1-

~wlI.wie trzykrotnie wyist],

NI*, pmwBlajr!(>, hy nil. d'm.
Il'k IrkkomyślrlORrl, IQ. tlll':rlUl I
nłupoły"'" tnIJ z ortdem cale

wsie.

_ _ _ ___

Olbrzymie obszary łąk, pll"
stwlsk i doi;>C!;CZl1,,,owych Aleu:ly\ków nad ~zeitą Mod1'ze-

Jowlanltą, zwła,sl.u:u w r~Jo~

nic Soknl"}'s1,ewil k, Rudom)!l,

gruntownego od~

~Odn;enla I za~podarOWa"

:j:~z~~~c~()te~'~lwn:~r~ !r'~;

nie ble±ąct!j 5·1atk~,
Chlopi ze Skltryll'tewa. nie
chcą jedn;lk czekać nu tOZpOczęcie komplduowyeh robót
ndwlldniajllcych
l,1planowlIn}'ch przN państwo j /'-org.:;nl
wwal) ~e5póJ m€" urac;r.llY, 11
czący 75 cZlonk6w, ZamlerZlllą on Prtyslw~~l':jĆ odwod
n enl(, g,"Untóv. nilU M)dl'1:(,~
Jf\\\lanką w )1'101':1(\ WSi Bud
ki gkltr;v~lte'\ukll\, a kDS7.iv re
bJt pokryć z wla~n\C'h hm
d!l~7,ÓW, f'on:ewat nie każdy

z "o:nlkńw l.alnlerl'!;Qwnnych
m~lI:)rod!\ łąk m(r,it> z:1r!t'k 1a.rD

WAt wlnsnl\ silę robOC71j Pf7Y
wykopie mwu ndwadniRJq<,j>~
I{O dlugosc! 2,5 km, Z'!ilPO! wy

4,5 rnUiona litrów
piwa i wód gazowych

Do orh'lf!dnlt'nj[\ ląk pnyoni w polowie kwle1nla br, Pomocy fachow!:j udt!e!tIĆ Im będzIe 7e~pól pl'a~
ct!wn;czy Powllllo\~ego tnzynlen dl" Mel!oracjj JUŻ?"
ków Zlclonych f, Radomla,

wwych, W ealeJ IM KtdlM':e.ey-t
nie Ił
wytwórni Pt)dłeRlyeb Jak przewIdują, th',lękl ł»'a~
OOWadn!5J~:;tn b~J(I
WZO$
dOlliat'tty
na: trnek com
mołlla Jut w- pn:f$1dym fOl.656 tys, 1ltt6w wód gamw,ch
ku. l!nYSł4P!6 do peluC$o ~
I :UJOO ty!;, litrów plwa.
wych j l'(J1.1ewn~e plwa Jut tłl~
Czy (o wystarczy? Rsc:r.-el nl~, gOlpod:ł:l'(ł'W!lxUg. łĄk III. I)b»u
f/!Z czyn:ą ~laJ'anne pr:lY~oto..l S~ jed~ak mo±liwofic! tWlęlw:w na 80 ha.
MC']jor~C'ję !ąk
kontynuowanla do semńu WŁmot.oneJ nla produkCji, ale pod 'w/lI'-un~
wać bętlt!e rÓwnIe+. 65~ollobo~
p~odllkcjL I tfl..lt, np. w StatłY kt>m't, te woj, Ht.II16wnla Pnie
wy
tl!~p6ł
t:hl:>pów
l'! okolic
~howit'a-ch lHlmopc-mOtclwa wy~ mYI!u Chemic'tn!!#'o w Radomiu
twómJa wód aa7_flwych n8sta~ w JXITę zsopatrywać bqdz!e za~ Koltłowa (pcw, Radom}, W to
ku
b!atącym
temlNZI!.
on wy
WIR się nn produktj;: 112 t)'.$. klllcy produkcyjne w d().jjtat~t
litrów ornnż'Hly, Ilmo-n!lId.v l ną Hoit kwa.'lku wt<:gloweg~ bo koplIc rów'oowadnuaJllcy dłu
WOOY sodowej" W Kuń.kjcb dotyehczM różnlo :ł: tym! dOlllw sości 1 km.
w)'prod\Jkuju IIlę na potr1.eby wamI bywalo,
POW:Il,(U 72 t.1'8; lltrtiw wód ga(1') ,_ _ _ _...;._ _ _ _ _ _.:

Zl't1m!ę-cjj)

Idę

nll.6zy~h

ftów z ZU{'h-odem ml.H~

tury· de-rr..ające jest wleLJd. tah'\.te~ Iłpodarz 'tm!en!l się Mą.!. w",
wy~ r~wanle, jnkl~ bud!.i, 'tWltlsr,.. aurora udz!ch.'tJ1\ce:go wywla~

na nich Ó'lzalamllljące ela w*' FrMlcJI, to wS'tystko, duo I nie chcJał Ul ruc na
wral(IDle, A .równoctesnle ,u~ co d:tlej" ",Ię obecnie w P<>lb tw!ede, powiedt,!e~ eURcKol-

wie-tać

EC«, Duje sIę !.lI.m

nr

!lwej dotyeheZftłOW~j twór
ie-wlelu je.fljt chyb.l p1!lIl~
r:!::y. O' któryt'll twórczogCI e:wAd nle mglą powodU lI!ę
wstyd?!!!,
PI2I7,.,C, Uiwn;e łlta~
j$0t tak dur'" .Isk najbardo2Jej
Ilprzecln\·ch 7.0 lJobą
~[n!l, ral .i!ę "dotrU!C do te<go, 00 w
A!$ i "niewielu Jest pl,arx:y, c1.lowleku podniclme",
Adolf Ru.dnlt'ld przed kilktórych
k$ląikl
,tal! czy~
w.lnlcy chlortą tak narn:t\'tYl\e koma 'i.1l1edw~~ dn!aml wródl
j
t.arliwle,
DIn
wlęk~w:łk! \1' Pnqt"u, lidzie byl trzy mle~
joonllk e~y!l',.'ll1Ików Rudnk!d ~!~"e, IWzmOWIII mina ro~i»'

N

jest p~sal'7.em

trudnylYI

Za~

r;lUCl mo się elllaryzm, pt:U!~
fi :edno~
C'Z$~nI0
marginesowość, F'ak~

Inteltliktuall:ro-\vmie,

-y.

cr.ąłĄ /bię: w!ęc

od wl·",łA!n

Konfr.ontaeja

II!

pgychUd

człowieka

na Zachodzie z na"
Jednak, :te Rudnicki IIlI\ portwala wyi004 tw'd.:to

tern Je~t
rudety do tych ~&n'fj

,ktf;.. eharaktety.etyC2ltlo

wn.tQłid,

1:S.uwatyć

bscZI1« a uraum tyczliW(I;
o05e-rwllrj«
clllegoIIlU5t1l'gO
tycia,
UWlei li pOOrÓty tm'.-ekazuJe
Ado!! RudnickI czytcinWmm
ZA
poś-rt'dnlctwem
"NIlI'blłJ-'o
'K!ch KfU"!ck", WIele jednak
wl'aten l stxmh·zden, .Jakle
poC'zyn!l w czas!e pqdr6ir
obrQc-(d~ łjlę w' tlI1Jt6tn<>rod~

wiek bllżswgo o !wej obecnej
pmcy,
- P!'acuję obecnIe nad ()-o
powIadaniami o rMJ101'odnej
tematyce, które :dożą się na
-{om '~;;h,;;;i~~,~;--:,H;";""Vk~
k.tb "Prześwity", Tom len w>'~
dany 7.ootan!e pnvwdopodobnil) Jeru:r..a w roku bie:!:ącym,
W tym foku taktA! w,vjm;!e lit

druku drugi tom "Nle'bleskkh
.nl&)Jlzych Śl'od(!wl~kach, nada.. Kadek",
Dowlmhlalam tlę tylko, te
je id,: l'IIC1.Cj dt> formy opo.
wll,dun, Mo};Hw/iI wl~c.
ntąpj pewfln !)-r'l.erWIl

'Z,i'wanlu
tęk.

Gdy

/Olę

te oo~
w ukii.~

nlckle-go,

Ru-dnlcid my~l! o ItmHiwok!

napi:llanJa &rup;!ej CzęśCI "Zy'"

popuhu'jlych KM~ w~o

l.'O:tn'lCwa

I

m.artwt-gt> , trlOl'Ul",

,Njft~l(!ty, dal.tJ7.y dął tłf.l

UulA

temat planów pJsar!l<kJcn
lnlllazłam

fUl,
Rud~

"ję

w

nJe l-ada kłopocie. Pnemlty ~

too

Pierwszą

r w'tedy, jak ją o~tĄtnL rer. wldz!alem -

na pevmo w

al~

J~go

tOW!lf1.\'stwlt!,

Tllm 1'13 dwor~u, Pan Chyba t)!\ml~t1\Z, Tak: jest.
On c~lYbl! znrmeszkt!je O- dwie wiile- rlnl~.l, Pn:v
ulicy Ogrodowej, W takim domt(, Pl·zed który~
rośnie

wykoślawiony

mak glQgu

n'\(ll-c agte-

C1.)1

~'~\1,,,

N!~ nÓ1.iluczllly sIę te kmMpin;cyJne "tepfy tbyt~
nlą P~ocJ7.!ą, nln pn,ecid !T1og1«m na w!\'Zelld wy~
pll.dt'-,k nDrH'\'!d7.lć; PÓJ~ć tllm i JXl;1!z1J.knC, wykoola-

'vlono;.go

głogu

wzglijdnie agrest\!,

Mój Infm'matol" OklHfll się jWnI\k ezlO'A'l('ki~m
.seI'!D", n.ni±ell motna b\'lo, sąrhąc j\I
karykatura:neJ kon$pJról.cJ:, Pl''lYI)u~l'i..,..at. :t:lllowio\
l!!1m J~ź tej niepnemyślanej
piguBd ,iSze~ć na
bn.rd~,!e! "ri-Il

dziew\ęt".

..... Czy to jm Wst?~tko, pt'OSl.ę pana'i - ooetwalcm 5ię ternl w' m:arę zobowfązanym tonem, '
- Tak, wS'l,nUI'j) - doblegLu mnIe t.duszona od~
powIedź zza placht "Trybur,y Lud\J",
'
Ot, cudak~ A jut wydawalo ide, Że' mImo po.
eząt.koweRo ldrnerwowll.nin J!'l!t culklN\1 zw;rkl?m
\ no,malnym 'I.t(j\\'l(!k~",m! Wstał nafile ZBpowla~
dajĄC swo1e .. , odej!lcie do t{)!'II€ty, Lut'i1.1e_ wchodląCY do t()lłl~\y nIe rostawlaJ.ą, rzecz Jll.'JTIIl, wyll~
~ron('J ~umy d~1!. keln~ta,
Dopl1!~m kAwę t
porh10$7-4C ~!ł: l! mieJSCa tde-.
C,i'dow.'l.!C'-m, że 0bdr7~ od rllZ\l d-Dm, I)I'ZM kU'rym
rośnl(\ ten jego. "wykoAlawiony kf7Ak głogu czy

lIgr{'1'l:u".

_

O!'lrn<3()Wll? TramwaJł,'ffi 8:00, jak oh\'wltlt'la

~tIlĆ, lakM'J\vką piętne!k!e' m~nut! -- !:mlnf011nówa!

llull/! plerwuy l: brr,egu funltcjo-n!l.tiu~z MO
Sclemn!alo ~tę, Wy-bl"ał~m wlęc to dM.lr.i~,
'bz!eń juII'zej!l1,Y - 22 Lipca - był UlI;: ClI)' !nlil~
trel .tracony, Nil.! powinIenem nIepokoić Trudy te
wzgiędu

na

śwIęto,

cUj,ć l namy~!ić ~lę,.,

'Tymczasem mo±e sobie wy!»Żałowałem trochę,

te

d:dslej~

8!ąplą

I

i:<:>

z jego ręki fotogrsilę,
: wlerzcbu byla fotogl·af!a, .. Gabla,
-

llill,
Skarv<'zew"
W;;
II 11 ~
iD

wytrla.gll)ą

CIlłą ptW."nośclą,

Pnelt\łem

nr,

I

kon~

Po chwll1 u!tygtalem~
- Ta fotog:'",ria plerwsU1 Gd góry - to Jest
chybu pewlep c-zlowlek, który ptzYJetdŻl tu od
CUSli do CZMU na Sąpolno, A ;11 tam włdTlle. jak
panu wiadomo! zamlen:kuję .. , Nie poznałem 8(')
wtady w k6mendzle, upl'1:.ytnmnil~ 5(~bl\'j Jednak
te.n t",kt w domu l gryzłem się 00 dnia wezorllJ~
uego, Skoro pan prosli onegdaj, ażeby mdr.wonić",

tnajdowała

.IItllpH
do
mj(>:jscowego
GKS-tJ (I poiyczke krótkoterm;nowq w Wył. too ty~, !:Io~

Aby w Uldowalajqcym 1IWp-.!
n!u pokryć w okresie lala za~
potn&.owf1f1!e lwI11O~"l
w!eJd
sk!ej w flll,poJe chlfl(\U\Cil, opół
dzlt'lez~ wytw61'nie w&1 gaw~

B, DltOtn:t
_______________
..;;

!otogr~f\e?

Tak .. To jest, tera:s 'wiem z

tych na pokrycie nlcdo-oohl
wl!lSnych wkładów roboc!z"

1

~11l

1 w Lej !lam"J chwili zilpa.

(!Sm typ",

I

1':1/

o();<n"ić
~'~11
o\'}I\\\,ndot\11"'YC'h
p(1t_~rtl1nl \\" nn,<:!l" 2_7Ul,l100 li,
II'! I'.' r"~\J h;"żtł('vm Fum/! la

Jer.t

1'I'1<o'twakm

[Jon widZI -

po\','i:Ani~,

l::)

t

&

rZlłdek nnle.i:y w~e;;zcle 'Lro-b~ć
z (,zy5uzenlem kornmów, gil"t,
HI wsi(>, gdlle od reku n~e byl;.
nr.e crys7.czor,e Jl!iJl spólrl1.l!!'l"
nie komlnlar,dtie n!l~ m11 w ~L!ln!c tego robiĆ _ !);e;:n lCi1
wyrr,:cwją prywalru
kom!nlll"
nr
U~pr1!Nf1IĆ trwba w e~~c e ~v
pI'łypada ~H\ wieś,
t.n~l!ul"ję nil vypadck j)ltllf'l
M!lla !10M 'ElI0fooov. na \q
'o p~7'rkbdy j Jklb}' k'ó- potzly c!vnne do gt<.ll 15, brah
10 pl:l' a7l1\q Htllelv blć':1a '\óich strai:l1ic - oto tru
/'11 li"~ \'1 e~ k't'll'cka
dnolic', na )nJ.de nApntyke ~l~
11 ci\,' O 1'(' hlh\ Nn 1.\ an1'lln- przy wN ..... anlu ~!ru;):y na mlc)
"ICl'Hm ok'<""e l.'b nku wy- nec pot...aru

l 33 budynkI.
l !II Wieś Smog,')rtóW,

f)SZ

Chl apI

I

I,~powoc\owal!
I

ł

zme!iOfllJ'ą
łąki'
I U

9<lXJOty,· l
dem mleS:i"lkalny, h,.J,
S!raty -- :W 6no ~!.
Tl'Z(,ba slę lw;'óciĆ 1. 1Il*"
Wie~ R1'j~t.I(ił pow, Wlo;ill,- !cm cif) roolic6w, by pl1n() ...,:~c,(lwa, lU-letni $\-':1 !'i:e-roty, ps_ II SWOIch dl!(!:C:, & w ra~;e n!e
ląc pu;;:erosa p~;.yg"t:Jwywli! w ;.t,~o:,,'a.n!1I. ,s,ę, co 7.;lcc~ń ,,~l1:)(hle bu~elki '/. kil!'bk:!e!'\"',, ",h "",at" LA:~,CJ nl<!eh, ,ed~n n,<!~
rym I mial pO]0WllĆ na
ryby, ~oprawny obywatel tlęd~!e p~ly
J(!dr.a z bulelek pęk/a, l\\paJIi j Idildn,:~ ukar,nnr, n:z c/larą Je"
PiC p;'liclę. Sp;:;,;;ty ~Ię 4. sto- I go lei:korn:lI),:iośd ma paść c.. do!y, Z obo:,?, 2 bud,vr:ld miau la WleS,
j k1l1nr!',
Straly - 10(1.000 z!.
Spolfcl\ne kom!~je powolar\!l
j fi Wid l\:s\\'rxltice, powiat prle:o gmmaczkie ('dOY narado·
S,'anpd"l~',:e:::
,Dt~d~'!lO',!d
.. ąp',Yp;',h,.~Py-, we '.\'e.o,p6ł Zl:' strawkllrn;, win" .... ,,<.
..... ny dokonać genl<ralneJ lus{rn-

dzlalalnoid,
~_=

DZIl'Ci

,qkie~o s:fl.€laji1c 1, .. kluczy" _ c~en~e z~~,ud~,wań: j<.l~ l u~p;'~w
,"dp,l,l, "cdol, So,l;l, ,l. , ,,",, <y.o."",,I "
po-

materialnej SY!I.HICjl, ('O, jllR w:l'/;domo, nie jest bez Ł"ilnCZe
nin dla nasllema [la~trojów rrdig!jnrch,
Oczywll\de, przestrzeganie \o1e:'ur.('ji r,'e moi-e- być tyiko
o~g:6rn€, Cho{!<:l tll t~kie ,0 a.tmo;;!e>rę ,rzenywi~tej talenmq: w calym spolecl.t'n.."-lwle - 10 Mw,cm dop!ero gWlI.rantuje wolność wleczcni;,. I wolność ni!::w;el'z€n:a. Na.iwności"
h?loby (WzeklWać tu W!dOCllrl}":h rezultatów z dn!a- na d2.ie:\,
TolerancjI lak jak i benvyznar::owQści nie da się zadekre!ilW(lC, Wymaga to ogromnej
i diugot:-watej pl'aey wychowawczej,
D1.1Ś wyd uje 81~ tHe ulegać wątpHwoki, f,e
decydujące,
rQUitrzyr,a!ące 7,nacz(;'nle w wake o :R\ck,)~ć może mieć ty;ko gzeroka praca (I charakterze przede wm:Y:l:tk!m, w~'chr'J
witwcz'ym, Sr,croka - to macl}' prowi.\dzona. wŚród ec.legn
5pfiłeczeI1~twa, w opArciu o ,=leclel1s\wo
K0'1l<:retneg0, ('prrco·,':an('R~ w ~T.cl{"r.óiach pr014ramu II':J
,\',''ChO\\';;WC1(,,! IUllni)"n:\ d7.;! jt'!Zi:1.e ni!': ma, Coraz częścle!
mówl G;ę n s:woi'zeni:l jakle!to~ sf1'!rJlllnl'f.l,o ośrodKa. prJR:"!lmOWO " mctodolog!C'l,rl('flo dla SP~IlW ~s'('rz!l('j1 ~ye~!! spo!u;;mc,w, Ale jut. tera~ wyi;F1I., s:~ wide dróg l metod szen;kiego oddzJnlywanl3 wychow1l\\'czP<::o
Podstawt>wą drogą kr:7:~wienla racjonnll7.rr:u
j('-,t, ocz'·"
w'śe:e, ~zkn!a elY dw!,
w nowych wUI':lni<ach sp('!n: t,)
lrudn~ lHdan:e z,lderyduJe wi"le {'n!n!'l:~I:!)w - programy
I'IIHlCtania. o'IlŁem wychowawczy, postawa !1fl.llC"lyC:d1. l q
I,:'!żdy z Irch nY:1n'k(iw tn:ebll ~;(,' \lpfln';C I mądrze b!ć, O
7f.:r;rlne 1, nauk" prJgr"r;ly njwlnych pod ręczrf ków, IJ świat
Ivrh r.lluczydel:, o opił~~e na 7,;utldnch t10\\.'o('~e~n{lJ pooagvii:!: i knmui1:styti',t1<'j mo:',l!n,),4d sys!emy wychowawcr.e,
Sprf<WB moraino6cl I etyki - to talti.e pole, !Ul k!6ryl"\
mw! dojść do "TQZp!ll\vy'· m:c;dt.l' facjcmali6lyc7.ną my~JIĄ A
l'eHgil\, Do lej ,.rozpraw;.''' Jllk dotąd, j('~!('~m;t gllloo Pl'ZY'
I!otowgnl Je-et jAk ngjbnrd:r.lc-j konieczny l'OIWOj my1'il! bOd
r!awcrej w takkh dzledIlnach, Jak etyka, dotl\d w n:el:r1f:1cz,
uym stopniu opanownnej przez pc>]skl\ 1I1m~ofię mJlrksl~I()\\I
yką, ,rem podejlhuJ('m;t filę
Ink
trudnego t1),dmla, jak
~~worzel'l!e nowego lyplJ stO<!un!tów mlędty ludtm\ ! wyrho~
wfu\ln nov:ego człowiekl\, ~io"Zbędne joot równld pe~:iljslo
Opf1H:'}wanH:: metod krzewIenIa IaBtld lllUlI<,j moralnokl
\ etyk"
Mamy w ~wym ręku wie!!!' śmdków wychoWQWC'U20 0<\'
dzwlywanl8 - przede WSlYBlklffi prn.~ę, rud lo, wydnwnicIWń, Nl!.lf'żr Je w więks:tym nit do-tythtz&6 ~topnlu wykorlVlilać dIs kn:!łw!en:a
n!tukow1.'go riwlatopoglqdu, oety~
w;śe:e, roblqr. !O r,alety ilwat.\łe, by nIe utllzić nlcz;Hch uczul!
ff'lig:jnych, Takie wleje ~~t.nlehey,:h orgaf'llr.nt:j! oświ&t\)~
Wydl, takHl jak TWP et y unlwj>t'~y!ety robotnicze powjn~
nr ba('dl~1.'! niż dOlqd zaallg1l7,owllĆ się w dZlelo UI)OWIl:mt'h~
nin!llll laickości.
W nowych wllrunkllch do~:tlo, jak Wiadom!,), do reAkty~
wowllf1in ZWlązku. Woh,el Myś!! I powstania 'fowan:y:atwa
Szkól Swlet:k!cn, MówI glę o stworzeniu pl/Jlna wQlnotl'iytH~
c!@j!,
'tnk '",ięe 'ą wlirunKI dla a:tcroklej I dervł!wel pracy
wy('h";WUWC1,O~Q.!i\dntoweJ. zmlerzilIjąN'!J
do ukuli« t<twan'a
',!il:idtlego gpolti.'Łeń'ltwa, Nle-pałny j0łlt.ct-e OttA prOl4r1un prac

ng

fil
I' Ul V
U
na UJłaSfl ll

! !<}nmy

Slnu,(,IV,

mię

Tak, jak

:0[10 garna !;wi"Ua, OC7.ywlkjf', te len nl!j:-~!' ..ll{(>1
l,al:O'l~plr(twany :tąt by! U'raz nil oencll \vP:\'~t
~!ch, Pocie~ll1!C'm okrrr.ę • architekta mówiąc:'
-- V-/ fl~ta!i'C!nym wypadkU, ptoS1.Il panQ, nnwet jallby ...... róclli tnt')' na hlałych ktm!iłch" ido
,o panu udowodni? te co, że ~potkal BI!}, plln tS!
lA' tyciu ó ,\aklmś mlhcjllntli'm? Lunzi pOrlflbnvch
rnl powic!'zchownoBcią s~ cale d1.I{!~Ii:~t1(i, a nl)wr!
ehyb1'l d;-;Iesiqtki iy~ięcy, pronl1 p~nn, 1 wc!!!e rl\e
Jest pOWIf!driane, ze ta byl prawdzlwy mlhcpnt!
W~'ja!inn mi na to:
- Bo, pnn w!e, Od fal!U potl!m ~ą po<1elt!.f!nln
Ja s:ę w ogól .. nl~ angaiujłł - r.a~tr:t~qł $Ię gł!'!.
nowc!.Q, - N!aste-ty, proszlj pana, w d1\~i~J~tvch
czasnch nólWf2t rcu110Wa z pr7.ed~t!lwic!clt;m wh~
d7.Y m::o~\{! być podajrtana", Czy .. CŁY ma pan mo±e

teri1l1y,

IPlONĄ KIELECKIE
WSIE
I
Z S n n Wn

Wicś iZfibelów, po·",'ial
Co robIĆ? W :!:WH\lku l:e zbl!
l KC\l1!ikle, ; fI~k:nj w:lucr.rk A:l- tającym Ilę okre!!(!lT1 latnlm naS!(lot
;>OSIedl
tlf1 leży nattym tda:':em - prze
8
s\tych lapać golęble. PIl!ąe pa- prowadzić !ct'gan!t"wa-nĄ ak.
\li
plefOS!ł, EpDwoonwal potaf, ktr. cjQ, której eelnm byłOby za.
l'y zn:;;zC1,\'1 dGm i 0borę, Stra~ równI) uświadamianie mle~zkal'l
iy 10,200 1.1.
eów WIll o Sr<Jtble VOżaru, Or1'i<
II \V;eś Wól b, w pl)\VieCle dokonanie nh'~dnych prac M-.~

-

WS~fjJ:\c

- Mflffi, progzą, tu je-st kopllrta, Wybral€m 'Pe~
/'lU spcc;alnie Ddbilk! sześć na dtiewlęć,.. ażeby
nie n.;H:lily siĘ- v,' oczyl
Przełknął tę peloll złpśllwoścl ptgUlkq ! po~
ch:dlł się zGraz, studiując pnekullnG mu ma_

! )1

ci~:l.kieJ

w

zyj(\cym

kQn,~tfuktor:lI

-BIJEMY NA ALARM!
-

hllseL

~ato:\ck;el,

on

'l'adz,ecq/ pracowali kilka lal.

Z analizy błędów popelJ'\10nych w przC1J1.!oścI wynikli
wiele wska.w.n l wn:osków !la dziś: na Jutro_ Wldn:e (I!lt!
powinny wytyczyć nową, sh.tutlieJl!llj limę poatępowiinlll
na przynlość, Dążymy, J.!l. k w y n ; k l! t o n j e t b iele:t zllloien ldeo!ogi':1.ny('h i pol ! t Y c z n e g o c h a r /I ił: t '! r u ;J s t r o J <.1, d (\ w vf h o w a n i a
b e r. w y z :1 II. n 1 o w e g o Ja jC k J e li eJ
! P o ! e c z e t'! s t w 11, Dąie:1ie to .re:!ilzować będziemy w
naszych konkretnych w!llunkad: w
apo!ecr.eństwle o
Wię~3Z01ici

Pml\!iI~cl

1;1; )l(lH!±(>n,JW, P/tlnfle l nllbk()~dl\ pa'lGd 60 kt!om(!!rów
na godzinę .tut:iJl! 100 titrów
f!~ILwll.
Stlllr.k lnrz)llllywflć
się b~d.z~e !lfld
wod!1, pr:1I
pumocU eJ(rzyde/ u stall nierdHW,mej,
ttl"lj,rZ01lllclt tuż
pod pawfenchn!Q.
Rozpoenill f!!'j~lI lJ.) roku
bi<!ŻllclIm
na Wołdze od mJ/ata GOl'J.;1
do Ka2'C(nia,
Nad prajel;:/eon ~krtvd!at6~

W

zdccy~owanej

w ZSRR
8)1(ltinu·
on wkrótce

s!n!~1(

Zos/anle

Dddt:fly do ub/kil.
Starek wllP()J{jtontl będzI2
UJ ~U1llk o PlOty
70G
1<0111

na ze go życia I

głouooych

pll1T1L'S;y

skr1yd!a!y

odługofalowy program I
laicyzacji
I

ruR

STRONA 1

ki

w

f(l1tłryWi

Itllląt M

!llę w~pólcze,nle,

l

Ize pne,~luch!lnle WYC7.erpaJo wlfl~hvle- moje
IVllzj'iltlde a,tuty, Fakt, te kQnt!ll\tówala s:ę z rze<komą 4!U'l'iob6,C%yn!ą -- -6 czym nie w~pomltHllerri

tegł'i roomlJII
jeśli 'Ole
- r.nnjdq $!~ n!ewątpllwie
w &!epym znulku_ Chyba.. , chyba, teby w dą~tł n':
~y w7..g1ędn!e dnIa jutt'lels1(1~(} 11allt:tpilo Cl.">~, "'1

jllj - nIe flale?'1I1 w ogóle do atut6w, Z
Jetel! &lę zfłtnJtf,

~!ę I;\tw-o wykr~clć,,,
będzle_ chciała mówić

Q

ffiOfllflby ujawnić nowe, -niE'~poch:!ewane !'!1.Cl!-cgóly...
KierOWCA m!flllt ~rMrnleoi('!e wv,lt'M~!'liąt:
.,a

bltmz\cj ol wttrt,V tel'en, w aleje S1łpoll1a pełne
Gr'tcW i 'l..abudowan w(llowydt, pnchnąc:e tu I ó '..
'tlzle tWletym, w!l:It'tornym zapachem akaCJi.
Okna byly prawIe wJnęOzle otwarta, t'YCUlly
głośniki t"d\ow1;'!, ochrypł!l do niemotl!woścl War..
suwa nadawała koncert życzeń.
_ To 'będzie tut :ut.nI:t: t:n t!lkt'ł}t1lm, Zebym i«t,~lko ·.dupa! jakiego p!l!tat.era na póWr6L., ....... od~
rv.!ll.ł lłl~ do s!eb~e w ~wrw,l chwlJJ tslt$hWklttt.,
MOMlollowiH m6w!l\c, U. o}oowla mlruH1.ł jl:t\m! nIe
.le:bdł.-!'l. I I!;nym nIe daią, te Ul'UId skarbowy ~1»Jl!I
nn g!owie, lltf.'by l':dus!rl t:H''Yweotną ln!dllt)tV\'ę I leW tak dalej p6Jd1.le - nl&11u11(1 ~jN'ńv ",n~
n!a~" pj~r::hotą, Prz}'C'Xepil ,alę l1u!ępnie do rnll'cll\

t)onlewai funkcjonnrlu§:, Mi skrtY±OW3nlu Swldt)l~
cklcJ "pr?ykrochmIlW" mu wcron! mandat w_,-,d1:.\i,t,
li :Łnrówkl do ŚWlille-ł lIygnalowycn IU\ tv Pflh.:'t
na wilgę zło'a ... - Tak to luz jru;t, proJiliJ; pana,
kaidy--;;.Ię-- !'HŁtj)---!)y!!---t}'m---ł'laJwlęk~-'tfi'I'I""-"!\lutl:';-:<lt~,
I c:ty_ to w ogóle !elit 't gtflWl}?

A-

el:Y,to mI! 3E\,IS?

Sluchalem jednym uchem, anallz\!}tlc jeM!-C1Cl nItdawną I!Cł1f\i1 z kawiarni. l:3yłem dek BW, cr.y mój

rozmówca, wrer O$tMinlBcklł;.lgo m\euczanlna. nJtd
czyw!§ele roz:pm:nM Gabli, et)' td po Pl'O'ltu mu
~ią ~jdzl!tlo'l Mot« tylko ten drętząey

go niepo.-

kój, potem, !ak pony p,ifM'Wl/.zrrt'l spotk,Miu powie-.dllJałfffi, ił!by mdt;wonJł, je~H będr.!o 004 wiedzIał

...... wodowtU UtTII:'t oo~h 'eUI) wyb-ujalej tlłlI~
tH$i'i To,:Mt mh>ł nltlWątplJwe zdolnoki f«ntltl-zil1'"
wruda _ było be21!J)l'ZMZtHl". '
.... No, tó 'J$$łe'my NI mlejllC~ prOłllt pana.

lUlil7.ych !)Czach".
RÓZlmH~t;f4łli:

B. SU)OacZUK
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Hie mają szczQścia do lokali
asze placówki zdrowia
{I

hszcze ple

zakdcz~RB

frmll'llruf!iczel
{I

VlzrekO~BI

Sillll'i

r:)!larJtry
!la 7.lcc('n'.e wlnrlz
cl'nlr!llnych ttacjll ma w~<lwll·
rznć pl~'ny lnl'kc.rjne jak !lfl
g,hlkol,ę, plyn Rlnge:'a rz}' wrnwicę z krwI !o:fyskoWCJ, I pmdo
lwje. W strasznych, bo &lrll~z·
1').'(")) \\'!H'UtlkHCh nIc TIl'odukuj'),
W )loslndnn'u k:emwnlnwll

slnrjl k\'w:odnw!:twa jt'st clll.\'
plik dolwmt>rtlow Ob!ccuJIlCYfh
bmlowę I'pl'rjalnego p(>m',(·g7.C7.l'~
111;\, Nl{',~trlY. Ni1jbW)),-.!\ {ll'7Y~?:łdt l1'e f,:;kuj!~ nnJmn!t>js7ych
l'ady :!x;3 In, W tymlt! )Xl" f\fi\\'t't IHld7-)!!! nil reallzncJę tl'go
Iml/"f.zcZCniU lU pan.lw.lnem p~"I' projektu, Jest jNlnnk wyjŚcie
\rUje j~u:r1.e obr.lUgll ilcZ~ł(,!1 trzy milI!. W tym ~nmym budynku w
lwblclY, nn
sto[u, Je»:anknc!i, ot:c;itnfe m!C!>1.kajq trzy rodz!ny-,
porl knpglamJ J \V k!cr,tlpn bf<~. ,uJmując pj~ć
bodarz!! pokol.
!?!·1.M!ldy w{>lnrm, rn:cJscll 5liJ~ P01O~jRj~ w!t:t' ~prnwa prlt'kwit
lą l;Jojc z §UroW1Cij, z p~yn1iml. terowania Iyth Judzi, Dol.qd7I 'fil I:z!:lf'pi s:~ In!tźc 1o'n1'1,1 w I,we:it:n tr/,cch mH'szkmi.
tellleh doi'-w:adczaln)tch. W dl'\J·
g;m nlewic!/.' w:1ik..;zyrn p;l!ni('{.~

Ha .nowe pDmleszczenle czaka Slaela .Krwledawstwa

W

'illl(n o {lTl..enir-sicmc 'Przy·
- cht.i1n! P\O~.cdwgn.lillr?:cl
do budynku przy ullry
Koścju,!'I~ld n'l! zt)~taln
jcs'7A.'Z('
zakoń:znna, Z~rll1dy l.wl;p,k6w
zawc:iow.~ch n~(~ chcą s'ę

pr?.e~

owić !';dv/. nie majq 7,.<1~t!:PC?,yell
ldM:a!1, W J{!C'l{:!lch mowi $Ię p".

W6wthn!r, lI} sprnwa
!tlę o pl'o!mra\\1I·f;.

"ot)l'i:()"

Ale nie o trm ehc!'1!rml., Tym
r.nze-m kllkR f~prnw 1:flęb Iłe~'ch

perlH'ml"l
SInej] Krw,l.x:h!1.-\'$tw<l
l'rlW
ut KO~ClUnkl.

~~~~IIf!.1.~~~!i ~\~iny~~.v ;;C>~~;~:
j

h{'mdu!ugic,.na.

Nil. ),;ilko!'i(,7('nic

Tli r.uJtlCI! M'r:;O:('l::óI~\

[ P~:~;'~~~~~:~~~'
';:'';~~~
'l,
'

kilka

• *

dawcą mo~,1" być

;~,

krw!tJkatdv l.dnJwy
016)0

~~ł:)~~7~ku~t~\\'/:k ~:.: \~I:ź~1.~f.~;

•,,,,,,,,,,,,,,,,; od 2/l do 55 lat,

_......~im,i'';;'~~;:rni~~ló.;~'·'1:'''1\~;'~\Wy1nuJ~:iir:r;i:'(I'~:.y;i:,,;

J"~r('u' in!,,~'i"

kob!nly ()d Hl

do
Mi l:lt.1 Ct'f1.[l
wynoj\!
zł 40 nddnwaneJ
K!'I}$1.Y ra krwi
("m
~zet(\
Krwlo(:nwcn mtotdt\cy
k r{'w po raz plerWl':zy ma ob:>o
w !l'Iz~k oodąć 200 cm krwi - tl
Jut ntł!\{ąpnym rAl-C'm do 400,
Pmo:n wynagrod1.~niem <law!'.\'
krwI ottozymlljl1
je~ze:l.e lek'.(;
pO$lłek przed @!,mytn zabipglem
J "-\'YlOoko~al()ryc;:.ny po zablegu,

Oddzla.ł

w

WoJewóddę.l

Kleł!::acn.

ul. Scll"lllenntgo e

zawIadamia
:;I"

?nl!hilv urudl0mlof1t! na!ltf;puJ~ee ~unkh- Tnto·ktMk:!uty
JwJektl.lra Nr l.
Plar Partyzant6w 9
Nr 2. uL Sienkl<!',wlc1.A n

w Kielcach:

Nr J
kolektura Nr t
Nr 2

w RadomIu:

Nr
Nr
Nr
kc/lektura Nr

I

w SkadyskU:

. w t:ltJ!.iratht>w!r(lch:
w llitl'flWI"Ul

kolektura.
kolelduf:l

IW Randnml(>f1.Ul
w Końddl'ł1~

k0](!-ktu!':')

l'olr>-klura
koloC''k!U!ll
kolektura
kolektura

łw

Op!)('znll'l
IW ('n:Y'>lInze:
tv K,ozll'ltir-ar.h:
w piol1k11fb:

3
4
5
l

ul. FlI",nkiewicVl 57
ill. Trllu~uiu 3
Plac KOMllfylll('jl l
ul. I~go M{lJa II!

117~~=;:~~;';~~~~~~Ę~~
OKRĘGO\l;E PRZEDSIĘBIORSTWO

ul. W;1!OWlI, 4
tl!. M.nn."hl(>wp-kl"'I'O lO

1)1. HJo Majil 22

Nr 2 tlI. Armil Ludowej ~3
\11 I'01nllń~l{a l
At H/o Maja 6J
nYlwk at
ul. 22 Llprll 4A
ul. Pl{)!rlww~kll 3l
tl!. Lubelska 2
ul. WarB"~,w~ka 11
Pkmk! Za~h" !()iu~l PTT·l{

zawlndamln
\1.. ~!y~lkl{'h

do
W

trlf/I

P,t'f'1dy _

1>l/Mrowll

,h/f/f't!rrylf)'

TĄt!';

t'!aJ~

ula aakhtd6w. -

et

flIri'iNI$'111l

t<lNt:!d6w

T(J{(IIIHI,""

Tfl/ł)

t{wlłł':lnt+- ftrl\~!dlrtW,.t.,

Spr6buJ

$~&cl:$ 'W

ro,;:.nyrh powodów nie dokon:::l1
ramach, illHoj! CBO w termlnill!

ma n:,;:) '1IJ57 r.,

W dniach tych

11"'''''111 ,1"Jk~" j .. YM() !()11111", .'1:'JJFI;IINII "((tq CEl/er>;.. rn/Ił
gm/t, 1'1 ,fn {,Iqlku fl'11jI'1''IJ/, /I W Rit/HUf! do f!<idl.'. I~
W ".1'''1(, nrrf/j lin;> d"\""'IIU'n1v tl·!!P'"! wllf!/i1/fIl(h tIfJ Wpl 1fJM rl.
UI!r:.'1/I1~ f,()u/iUj ~()()O 'II tt'vpJutat /Jtdlll1 OdfJ,f/r!/ WO/łWÓdlltl w !iul.

"'fl"r/l'4 !'.;Nb11f

w

te

będą

C1.Y!"lrl11

będą

na terenie ct\łei:o WOjewództwa.

tln

nM<r/lth

:łO,

węgiel

mogli
""Rf'> ,ąnV" ..... ,. :
4, l 5 kwietnia br.
w.nyglkle [Jun\dy nBO

dodatkowym terminie w dniach

kl'lkl{lur.~
W 1I'Jlrilfflf(uf, ({tllnklr.rld _ Tol", mlll"ll lut rortilnllł ftlk/Mfll l:t~.

\1'",I"fF~rt"

tyCI" któr~y l

Pn::edpl.aty na

'wIJIIU·.~t
!~r!Tlnl
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