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Produkcja samochou6w "Star" z silnl_I~."(I•• 4II••4~.4~. Polska delegacja wOjskowa
kem wysoll.p I!hym "Diesla"
Ś
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korespon-

z
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po
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w

wynł"i:a s:'ę
?ła1rd,:,
Międ_?y

B71yrn rdt\J,

Rclal'jc

premier j rnJr;:sfer obr'!n~ n.'łf!J
rl"wel Ch'liL m!lr~zl!lE'i,_ Pen'!

mowJcr;ia powita-'ne.

tJr~~

n/l-

czym

one:! Irnnt', m k~,mpa:1U hl'}'lorti~
Wl1j, Man~<)lrk l'!'!!" l'eh-hul'I.l i
p~::xj~l\ Je!!.Illn" \l:ol"1n~l'll: I wymjc-nJll pno-
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Proletari.usze wszystkich krajów 'uczcie sie I

d(}!cumel~tilclt

odcinkach!).
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'_oln',\':.u ddeg.1cię w!1Q:j wke~
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Już wkrótce zamieścimy
IN "Słowie Ludu"
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hl'mny
Poio:~j
Chln,))0

f(V!'Y"le

po!~ka

)

przy"
1:vfn'
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; mi k<).Szlem 72 m!n zht~;ch rsc
w St"r!lcl1o\.\.<cach pr'zsJd;!';e UB
pt'Odu;';Cjr,- samochod6w ,,Star'
silnikiem
wysokopl'!iinym

138 mln

zł

PM.:e'Ltl9.C7ftJno IHI]

rO'l.bnllowę' zakla.dów
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Syll'ólcja w

Banglwku powoli not1naliw]f'Bię. W TI'1,ibltzs7.yrn
('1.<1S\0 mil
być l:nics'ony stan wOle~ny, k'n

Polsko-jugo

ry zo.s:al pro!;:;HmOWany w chw.
li dOKJ}lllln1r. przewrotu prz':~

marszalka

5adt

Thnna;'r;cn

Cto1gl cpu~cily ju:>_ m'?,<:!.O, Jedl'nie r'lajw~i'liej.~ze punkty ',v
st'JlkY ~'ą nadfII ()b~3dwne prLL'V

oddzia!y I"'o),,kowe.
Nas'ąpily duze z:r.:any pe:'Sr)nalne w ann:: syjams;';iej i w
p:;.licji. Szefem p'Jlicji :1a m;c;felO' gen, SriY9n'-JndEl, \,_tpry 7!'ill
duje s:ę w Sl.wl1jcanl w,'.:11
gen. S;lwi\isilenynkG:'!1. Z marl'na:'ki
: jot:1lctwa
usc:n:ęlD
z·\\',']rn;J\ków b, premiera SiJ'nggn!!1~n.

iN dnb 20 :"r:1, 0dbylo się lt'b:'anie 123 Ilf'<'('rÓ\,',
kióry,:h
król TIl'anf'\\'al czlonkami Zgl'\,madz'2nla Na'."odov>p.go na m;ej~Ce rCZ\"lazan~fW
d~iilml

pn~ed

Zgromadzenia.

\\'V. który

będ:':io,

Pomidto

trwające

1I1~

mh'!. Trąmp\,7-yń.-:k'

ośwhidClył, te w pr:ty~
jnnym tonIe pttedys~
kJlowllt z radlJeekiml
przywódcami
na)wa;ł~
n!ejszc bid<jce proble~

2)

Aktualności

ze

poszybował

I'lSC~. Rozmowa ~ pik.

na str.

pondentem HUP Bcvan

mbi:~~l~l}'c~~e~wnla.

jeszcze rezultatu

kilku Iys. melrów ba'on

w kll1U9' u płD ••

(Dokończenie

od niedzieli·

"Syrenie" lt>eleć, tnany !lMz "ba~

ze

C!:tuszctCW blltdzo by
pragnął,
uby stosunki
rn dzlecico~am~rykllńsk!e
uloi}'ly się przyjeinle.

świala

W :tWlą:tlcu
ośwllldclenlem

t
t,m
prasa
bryty)sl!!. muje domysły na temat motllwo~

Hynkłkl~1

15 wrtd~\n md- Ir>nI~r7." 'p\l["
n_M pnkalÓ-W lotn\cz,vch w l>-I\e> się wiQ<: do
CU, mln! WYS~ill·tować n!l9?, jt'dy- Ilaj)cpj('j ?~I"r,im"i",,,'!'J_?,
!w I pierwszy po wo;nle ba'on domośd
"Syn'.l1a", Stal a IIj~ Jed~ll'lk r-N:~
nl"przewidt.i~na, B.aJnn po napelni~nlu gazem W)Twat się I)bt:!u~
(l',E j plls~'ybowa! w n!t>rnan['.
W tym dniu mial w:a~nl{! na

Ąg(>oeJa

tV!,),

(Inf,

1JnHed Press
BrJti~h
donosi ~ Moskwy, ża
wr6d! tam z JaHy w
środę
Ano::ur!n Bevan
z·' 'małżonką, -.-o-dby'!-urr
tam godl:inną r;n;mo~
wę 2
N, Chru5Zczo~
wc;n l A, MIkojanem,
W rozmowie z korei

sh'orl L li;,Wf_ę .. ~".Jlt:lr.aww.

wlcloletn!I:!J sImtkajll
ce tV WarS7.awie.

się

8mn o rozmowie
1'1 lalc:o

omówi z lelnleresową,nym! czyn
nlitami ,l.llcsP'?9!J.~Clrrnj J\łg!)';la~
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z!lne z poWolltl;lem do tytla
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20 bm, wyjechała z Wa.r~'l!l~ 1dloweJ (1958-1000) Gru WBp6t~
wy do JUR;osław!!, na trwające prM)' weksparcle kompletnych
obecmJ;lI Mlędzynarooowe Tnl'61 obIektów J!rzclnysłewych, ltmi~
w Zagrzeblu,
pols..l{a, mowy te l) charakterze W6tę'P~
któ~'ej
mInister' nyn1, będl\ stanuwić wytyct:M
handiu
- WJklld do prM roboczych Iwmls,! obu

~r~;~;:;~~~~~ j:ię. I'~CeU ~~~:~~r6;~~;'i~
u~icmtY!Utde s:ę rząd

owiańska

ile! spotkania
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Ch.\.!slC%OWem l El!etl~
howe!em,

W parku liMIt ,*,,',blbfe Zwl4J
ku: Pobkld!' AttYIIWW Piasty..
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Historii Partii przy KC PZPR
dencJn, PPS z d'tiaU1cumti ml..dtynarl)dowego ruchu robotn.le;..
iO, a m.in. 118ly Marku, En,,}..

sa, Llebknochta. Be-b14, Plccna.nl>l
wa ! Innych,

s!.ttm-l'I....;l arłIIprtetl

ph,łt'W$1~l

wojny 'Wlól~t!W~,I. 1)0 rtes'pnłu li!r~
ehlwalnego Wt'hodl!.4 rownlt!t, In..
na do'<umenly, a wille 1.I1u:I\!,
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ktł~b(h

M!td~r~k~ch

"lO'

11' Zł'

O~t")\\'C:l.

b

kle,<YWmk locl1nirtl"l1' Z~k1Arl(,w, AL:
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W Klubie
Teatralnym

RYSZUlD SlIIOi!WSKI

w

»RadostoW8«

Jo

ublegly J)onl~dd.łek odb3'~
w kawlM.Ml1ll featralnnj

alę

lJl)oUtud-e te Arturem 5!1ondaui!l~
rem, Iłlltorem glDśl'legll jut Ihl-

jedmak to dzl'IVl'!e, te ja, jakby nie byto:
nie-.kie-lcVlnill, pl.e;wszy pubHJ!z.nie od wi~
lu lat przypominam "RadO!tl}wą", pl:mw
tak bardzo kieleckie. NI" mam z te-gó tytuh.l p,e<"
teruji do koropJenlentów, bo niby za c07 MON
jednak, mieć :prel(,>M~ de ulli'!ed"llalyeh klt,lcun,
którzy częstokroć namiętme w rotmuw/lch dem

A

sJ1I} w, caleJ Pulgc(I .rtylruh\ o
Adolfle Rlldo!ell:hn Pi. "Be! tl!.~

ryfy QlgoweJ". Zebranie to, Wf.
n.'alrnl_

il'JUI!1=OWl!.lliI!! pne1 Kluh

nf, mlala

char'1!kler

dyskulIjl,

!llid sporem: Sandl!.ller _
(lłd. Wprowad:tenh~

do

tt\ldnl~

dy,łm4jJ

klarują

.lulhJt!l2 Bunk!, klllrow~
nIk UierAckJ Tealru, olnll.whl:JĄc
;mly GzereB

imbl!k,u'Jl
w tej

&lę

Jakie

'i\--ydl

!Ikulloty.
N(i5t~Jlllle

kró!ee

'
Arhlr

wyjlliśnil

,IIwoje,

przyw:ąl.l11!le

do

~ej

ziem!, a nie

7aw~re pot'lf!ą. Ił. moro nie ·'/Ąwsre chtą % rÓ!ll~
nam:ętnośdą popr ..-eć te d",kl.aracJ~ ceynam.l j

dokonał

.nq

prało~

%

GIWllwh.'l

Sal1daue~

reglÓ"

pa

MIr Jens dru-

kowl!.neg'o w .:trelu LllctllekJm" (poprzednh :&t!! w pur"
łklej "K\dtuo:e"l esseju, pr1:Y
c2ym odpowladal nil p~·tti/,tlll!.
llllOdane tlH.I,

J)C'I:(':I'; ~ebranyeh,

W
da udanyeh I ciekawych, pO'n!.'olU b(ła
wiCIU I':alllteresawlulym tĄ IPrI!I.

lIumle wlerzór paldy

N

wą

nil

knnfrontlll~jj)

łl~dów 'I pogl~daml

swolcb $10
krytyka.

m

I
Przed_ polską prapremierą s,tukl Ąlberta Camus
~~~~~===

je'l

"Fllntntja

matką

LIG LA

.ta~

poj&w. Znikał' C1:a.~em z pnia ..
cu 5wego l to na długi CZ!lc'J,
by w p;'7.~braDlU czlowleka %
ludu pl'zem:err.ac regiony krć~
!e:.etwa i badać na,;troje PQ&p~l

r6wno w.,.zelkteJ Poezji, jak
t 'liMutkiej Historii".
T. Mammsen.

z:lf!<:lnstwo spędził
w
;'zYITL~kiCh oOCz.aeh WOjN
s.kowych 'li boku ojca,
um:lowar:ego ~rrez ceza~ów l
legion:s!ów w')Óa, C*.rmanlka. Ten 7...a;:.e\\11€ J:Jż od k01y
ski wdrażaj ch16;>ca w żoln;e
liki obyczaj, bo na·"~t :lbierill
go w sandal:tl, s~y'e na wz;')r
używruaych w 6wczesnej ;:'lL~
chocie, a zwane: - "Caltgile"

D

stwa: Wyniszczy!

(tym tylń:o :-óżne ,xi f:o.Ec>nwh

wlaśnie

poch.t<lzJ Plei1.~

crot!lwy przydomek "Caligllla", który do niego pn.ylgnąl,
za!.a.rl imkma, 7.arÓ"-'110 w1as!ne, jak rodowe, l przesr-e1t
do histo:-ll jgko lij'non.im władN

••

Cy~potwoia:

------

SprawI!. to ponCć na tle donam źródeł nie dv
wyjaSnienia: - cty szalerice-m
by!, CZY', co jey,;;;w mniej ludz
kle, - despotą. (k,,~k().ntlly:)\?
.- Wśród óWC'Ze6nvch wlai.1_
ców
nie był
odosobniony.
Rzym. wale.zl!oe uporezywl(! ~e
Wschodem..
pnejmowal od
"Partów !
heltemstycmy.:h
wladców azjatyck,rh n!ejedM; - zarówno Ulm!low,HlH'
do $-plt,m,doru, wICl'koł)O<.'TU1YCo
budowU I wyrafinowanej s;:;tu
kI, zwlaszct..a tane('wej ! m[~
m!eznej, jak rozpu!'tę, okn!o
clerdltwo 1 fałsz, Nie miał prLe
C\et rodzimych tradycjI dW()m
tu monarszegD, 7,), co hi3ll"stępnych

"

I,J

"J-

"

~y

"'""

l,

..,-,-

,-

,-

!"la mów! () MHrodatesle VI.
Eupatmu,
kr6lu
Pontu

t:)'

(130-83 p. n. e.), powtarza sl~
:t pewIlymJ nle1.TIacrnymJ zmlQ
:nam! w relacjach 1) czynach 1

,-

wlakiwościach

prawie wuyst

kich imperatorów rz.ymsk!co.
Ów Mlt.raclates był Piękny,

21

Znał
j.ęzyk6w, Urządr.ał k:onk1U'~

ł)"

dla poetów, IIPOl:WWCÓW,

:n!Mm'ykle silny, 1.Il.wny,

I.rwą

~o-waL Opnnn;lJal ~ekret}' t,,j~
dm i odtrul.ek, v.yprobowaląc ich dZ1.alacle na sobie .;;rt~
mym. Poko:laI'Y, 1.\~ymordownl
Cil!y swóJ sultaitskl t:a~em, by
zwycięzca n;" mo:;l u5w:e-tmć
Jego pochodem Inumftl. O dLi
wo. zmarl sm!ercią naturaJn"ł,
a wśród powslaJ"ch po ni.n
dokcmentów taJf.ych zna!ez;Q
no spisy
Tlajwieruie;llzyd,
wspólpraooW'!lik6w.
których
pn:eznaczyl na 7..!J.g!adę.

przez kapucynów. lA" ~yly gt:.
EiW nabite gwoid'l]ami). Or'!
!njch

całą

najbliższą roo"J.nę, nie "'!y!q~
czając matkl l i'.ony Ocz:-......·j~..
cle, za zdradę, której oczeki*
wal od kaźdc).:i'J i k&l.demu go

AbsO-lu.t,z:rr. --NY-ffil'.j.;J---ffi-~M
sęw KaHguli byl je.<{7.cze rr,Q\.._
dy. Termelyc:vnie, 7.goonie %zalotenjami n'vlrego A\,f(":'a
IHa, - cesarz o;>;;eLł wladzę z
aem!lem (diarÓi.ql. Preittycz..
rue, - ;!ul...alcz,y ! wlot w}'pfla
niajlWy zachciartKl prh,'1C"'i-:\'H\
Bc_nat nie ma.clyi .viele. Lqui!a.
la nadto> trlRcia .lla: _ woJ"
"0, a, przede ...·s.tys!.kim jc~"
trzon, gwardia
pretorianów,
skora do bun~ów j prze.woJ.::ona p~.ez. ambitnych do\\·6d~
cow, kt6n:y moroowal! I wynosili na tron ces:uzy. Bogacą,
cy się szybko roiesr-kańcy pro-wmejl równiex pr.\gnęB 21lSZ~
ezytów l wpływ6"'. Lud l"Zvm
l!ki byt już WÓWC!..aA PO<:OltW'O
ny niemal calkl)wl~ie upl"aw~
nl€fl pohtye:mych, lecz 6talG
pif'nJl się i m\lSN al. Cesal"'&)
rzucaJ! mu ocnlai'v w fQITl1!e
pOO:ru'llnków 1 igI"lY.!Ik. POO
&Pódem uś lego, klębowi!lka
antllg()lrlJzmów'
U1I'Zymywali
wsz}'atkkh krwa.wą pracą. .nie

wolrucy,
Po .mlarcl ojra GajWl Ce't.aT
wychOWYWał

(>ol

,ię

u

u "",1kJ

,.,-,-

e&m0b6Jstwo pn:ez
nic poksmlów, u babki

n-

,,-I

tonH. 'ram stykał &1I~ Cf.I.->«lo l::
Herodem Agxyppą, czym hl~
storycy tIumacza IlZJatyckl styl
jt!'go panoWQ;nill~)< Od 17 r0ku .tycia KaJlguJa pr:!:ebywał
na dworu- Tyoorh.!Sza, TI&
na Capri, jut jak" ij('fjygnowa
ny nast.ęj)CG tronu, TyberjU!!r,
mu nie ufal. Mawiał"; "Gaju!
żyje na zgubę mojJt l WBzyS:~
kicb;""Wy-cłw'!wu'~ -węia-- dia---slab:e, 8. Fliet01'la dla calegQ twJa
ta", W tym pnyrównaniu je>t
coś w:6tebnego.

41 n. e.}. Tron vbjąl przy
hucwym aplauzie ~ałeglł l1n~
:Perium. W ctlU'l /) miesięcy
psoto na jego C2P~Ć na olta~
l"1,<1ch ofiarnych 160000 qnuk
bydla. Z początku Kali~u]a
czpJ! \.... sz~·6lko o..!wrotn'e. Jak
s.lnyt}T, skąl}Y l okmtny przy
koń~u Ź'Jcia Tybtll';usz: -, o~
glo~iI am.i1estię dla wl;;in.lÓw

llych m<:.sowo Ul 1.(lradę l ol>rUl.ę ma]es,tatu, uc:!';!.";1 {la
m:ęć mnt)(j l brtlc! n!e.slunnle
zgladz.onyc!l, obr:tży1 podl!j,1 j
w c:a.gu S m:~ię,:y l'Oo>;rWQv
mI skarb pań"tw1! (1.'10ilOOOOOO

Jednak pewien i!1'.ynl1:k _ Ivg!kll. Zła, p.'7.eW\·otr.!i, IlHl;epiona, a.le logika. W opan'~u !)
to właŚJlie buduJe 5w6J ~łyn~
ny dramat Albert Camw, dht
którego węzłowym probli::metn
zycia l sztuki Jest problem \\N)J
nośc!. Dzieje C'llwartego pri.r.cepsa Rzymu d!)6!an~2aj'l mu
znakomitego przykładu. To' b,,"
wiem żywe wcielenie wo)r.~$~
eJ bez granic chce wy!;:nzać
światu jego niewolę bez gr!l~
nic, I to w sposób, który Ju~~~
by prU'c-zuwat HeglowsKI(> :O~
zy Q tym, że co je:!it rOlwnn('J
- jest równie! rzeC2yw:~te o~

tlestercj6w).

ezywi~de,

j

wygnrłl\ct'lw,

p,ześ1'l~owa§

Nt; p.1darkl

dla

ludu, ig:7.nka, men\lmentlll'1~
budoWT..lctwo i -&Wi}j-e prqjem
JlO;o:i. Naslynruejazą 7. nich by
lo zbudvwanie z o~ręt6w rnię~

w

ImdY1ityczno-fata~
llBtyc1l1}'1TI wydaniu. Wyb:orę

% obfitego matf,!I',atu h1S~,ty{!Z
nego klika przykładów. Pierw
EZY: - pr:;;yb}'lego wlaśnl~ 'l
dz}' Bająe a P'.lteoh (3500 kro
v,:ygnanJa obywe;tele. tA);),t;'!!
:ków) p-ł,;:'w_ają.ceJ _dro~ ___ KI11tgula, ~o 1am- porabirH,---a
któr.fj. kil,kaJpy'Otn!e prze.ieclulJ.
gdy usly:szal: _, "BlagałeM
Podohme 2;."'eSZtą post~powĄ
nietW.annJe bogów, by 7-bi'!'lą!
li WllZYSCY mama! cesal'z<!.
Tyberiusz I byś ty objął Pfull0
il"Zy1l1sey. I to, Ul prawie- kaicjl'
wanie", - przekrmllny, że I
:: nkh, po ok~ie taęoon-<.W::!!
jemu tak banIci iya"ą, - wy
rozsądku j r-.ojnośel popa..
sIal siepaczy na wysp}"."- by
dał
w 1<,11 przeciwietistwau
Ich w>"(t\.o~ow.ne. Drugl:ewladczy () tym, te sedno n:e~
rycerz, !'l'.iueony w cyrku na
ely tkWjjo w IIMnj"ln rlf'«llK'"
potarcie dzlklm XWiet'l.ętom,
tyzmi.e Ja...1w fomue
rzą.<16w.
wolaJ, l.e jest mewtnny, ....
A rno±e po prosiu :ta dum by..
wJęe Kaligula, obu!'7.ony klam
Jo nlewolllJków, a P"zecJ.eź t!lR
stwem, kazał wydl1ć mu j(!~
łatwo eesat'7n\Vl mnotyć
leh
zyk, po C2ym dokońcwno klliv
bez ogranla.e:ma1 - Jakhy ni. Trzeci: _ pomewai naJsku
nie było, Kallgula tooia! uma
t0C7.n!ej3Zyn1 &posobem prze]w
nr za przypadek pf)dobny kl~
nywatlla poddanych o wh ro!!
ce żywiolowej, Ul którą IlIk
Josct jest doprowadzenie ich
tęsknił.
do tego, by byU ka~mni tlrwych
Prrermana mWlWl1a ~llg11).
w~6łto\.Varzy.&Z.y (co np, w {I~
Mote dlatego, te w .tkarbcu zo
bozacn koncentre.cyjllych Ilta..
bac1:j"! dno, a wpadlo mu na
now'!}o jed:rlą :t podwalm \ch
myśl. te można td ....być PI{tr),ll\"
ustroju), - Kallgula zledł rn~
dze pr..rez konfiskaty m-ail\t.. :ru pe''''''.nego 4enat.omm t\".z~
Mw zdrajców lub tl~mier~anle
tlza.rPać innegn
se1l_aiOrl!., ____ ~o_
tych, co pl"tYl)<)eh;t:cbnie C7.Y'1l1
też wykona:H, gdy ten weh('~
li w testamentach l.!1pisy dloduł do kur!!,
obwołując go
cesa.r:r.a. Moie dltł~go, ~ ,tra
"""rogiem ojczyzny, &ZtyletuJą<:
dl Druzlll~, Ilioatl'ę f!,a)uko«
J rmcllją,c rol:Ctionk,lwaM
ehaÓ$Z4. :to którą, żyj najchęt..
zwłoki na ulicę, PastwJ?
sl~

dlateg0l te c!~
A rnou ::..wyez.aj..
nie: - % nudów, % Iaklvj im<
-peraw:rnkle;1 chandry, bole1ą"
cej nad tym, t.e uie ma nit
'wiecie szc.zęśclEł, diodat on
10m, Kallgula, jm bogiem-ba,
:więcej nit bogiem. bo pne-ma
cz.eniem, Pow!",d:lJal pn.ecj~
awo-jej babce, Arwmlł. gdy !(1
strofowala: "Mr.le woln"
wszvstko i w at0Bttnku do
wtf1.vil~kkh". Wld:w.ł d,mlrol!!
sleb'ie podloGć~ - u senatorłJw
w tchó17CJMw!e, _ u ryc(!~y
w żądzy bogacenIa ,dę, u lu~
du w głupocie, bo pru:wwnutl
go kozą, u /I!na'.!'
niej.

Może

wał clęi.lro,

~a}ym

narodem. Rat wy~
i:reumle, by naród rzj'1n w
&ki mial jedną, głowę, którą by
mcd:na było od jednego zamd"
dm śclqć, Dla.tego ret kltdy
indziej kazsł tamknqć ~plch~
ne. by lud :utlX)t.tu~ł Mę 1, ,,10.detn.. Chełpił $ię, że jest nie-ezuty, Nawet swą nalml1szą
po tmleorei nnlZlIH kochankę
nad

rauł

Cesonlę ,chciał wybadać, choć

by

na

dlań

torturach,

dlaa..ego

taka mUa·), Po jego
smit!1'cl z.t'wlezlOno listy k.on~
k..rypcyJM dWWjn,lków pań..
I'ItwoWYcl1,:li których jedna no
!:łUa

tytut: -

ga: -

"S~tylet", Ił

•• Mlecz",

dm"

tw6l"Cze moźHwl}~cl kultu }&o
go Ofloby. PowtórzYlo się i.O
dopiero l,a Heliogabala, S?ryj ..
ez.yk.s (111 wiek fi. e.J I UlikI..,
bezpnw:o!nie, KalIgula jako
bó"two zwal s;ę "Jowls Latia,is" (o;Jlekun Latluml. Mial
świątyni'}, :tloty w niej posąg i
.kapłanÓw, OIiary przyjmowal
s~{'<"!alr:e: _
flamhgl, głu.szN
~e, b!łumty, cietl'7.cw;e,
iPlórld. Zwykll bogowIe

pr~
jada~

przeważn!e wolowinę.

Zresz

11
tą

traktowal kh lepiej Jak lu
eh<:hl!<~

Ol:, bo

z nimi pl:1:e-by-

wilł, prrokomarml się, Id6dl
1 wspó!:lie przyjmował modly
I1ml~l'!el1'nkf(w. Nie mogąc TlOcam! spać - lunatycmJe blą~
dzll po -porn"'l~lIch
pałacu!

p:-ZY2YWal Lunę, łmgin!ę
zyca, w swoje Iw.e, Ale

k.9:ję~

nad

bogilml hyJlI. MDjra, lat. bewso
-OO\\",Y', - Ni-e---pud:te;ptlll-Mkaz~
moralnym, ani len' me tWbITyla. Prawo st,arożytne bylI) prze

Plsfl'lo _-'graneMIe nleeiekAwe _ l'ede:goW&oI
no pod w:eględem treśc! na ogół z dutą kultUf!\

clei

i mn!emam,

zbi()ręnl' l.asad, mocno o)łlaD.zony~h W świa(!l)m()Ścl oby
sj~
na słu!Ol:!101ć (aeąuit.nsl,
nadnaturalny P'O"Ii'Ąclek

wlltel!, aie
raczej

powolywab

nit na
tzf.'CZY, Nie
~jrzeć

można

pnee!cl
pod~

pt7.rumscmnla,

l!!tulecznOOć
pt'llWI1
wlsśm!) na tym, że u~

CZM gdy

polega

!no:!:liw!a (InD pl7.ewl<!ywMlie.
Nie trz.eba .chyba dllwatl f.!rzJ~
kładów na to, że Ka!lguJa pra
wo minI za nk. Nawet swoje
dekrety pro-tnulgowBl w tak!
Iloposób, by śmicl'leln:rm tnld-

no

się

byto t urml

znp')7.:t!llć,

- na odludziu, w zn,ull(ach
Chyba
oocrował
jMfnębia
roz:kos1: spadanlll. oflarom nil
karki znienacka. Pou tym mo
glo Ul dawać n!ezJe dochody,
I wl1l.~nl!! zapeV.'7le z 1~gQ. __
K:'IJtgula objaw;ał 5;1' podda~
mm, jek. nie poctlegillące P'l'a
wom przt!'ZJl9c7.enie, Camus
wyA<ouł u!bżen!a swegO dra~

ze

matu jako prób!:
guli poza 10$,

w

wyjścia

Kaa

(I$!ągnięele

w,

ut-opię, gdZie
dop!e-ro mógłby- zapanO'N~ć ia*
kiś mookl'eślony lad, W dal~
tlzym ciągu s.ttukl se4::wt'rwja

1lItHlSHt!{tllnego,

wybranycn ze Swclon!Uil7.8
taktów wykaZUje, jak to za"
J,o±ooie n!eu-chl'OnnJe prowa~
dz! despotę do k!ę...-kl. W oolat
:Olej scen!;;'! Kaligula wYl:nale,

te

me Of;ifj.!in,l mc tylko

motll00ć,

wan.;>j

że

larn(sst

memoźlhv()Ś{':I,

sa~

łpOOtl0<

w!dzi

je~

dynIe laehie, ił!! minw wybra
lilia 'w'Olnoki nillU'zem9 nie
jeilt wart
'nH: kaMy
p

dblll

,

tak

-Flieton- bOVl.ienr.~turg-ree
kleg.) milu, Ulzdros:!('Z4C Apol
lonowj ehwaly, wEmdł do je~
rydwanu,
, r ...

)C.

1\"

")'

r,~·

Opa.nVWJlĆ

Jeh nauczyć, te lJ1.I1le'e
J
jedna wolność: - JI!go wlaUla,
śwlętm, Cł,:)Saraka, pola tf,r)brern
i 'złem,
Ps.no-wlł nlecałe « tata. (37ii

"

T

oń,

...,,-

$) KaUgu14 mW ipm'łl &l f:.X1§
hienia Il: .rud~4 i HerodamI. OJ:!
10 %detronJzował w r • .3Ii Heroda AntypiWt, za którego pal\l'}o
w:m!a ukr;eyt.owano Chrylńwm,
W Jcro:wllmle Ilffll.'ll nl~ 6M1z.1o

-

dcl powst8nJa: -

w

K ...Ugula kaUliI

~w1ątY!l! umJcS<:ić ~\Vój pmąg
b6łtWO.
Wskutek jew:

.woo

1/ Kolumna mło
dych twÓrców
1/ Pałac i rudera

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

łrnl«d toz,ltaz ~ obuwllV

te

'l. dbalośdą (I n:etelno.łć faktów.
Bię pozy..-

Nht r.naezy to -wcale, aby tJie 'Irla-natr

~Je mniej interes.ujll,ce, słabllze pod wtgJęde:n
fTIłH"Ywryc-W)m , formalnym., LektUt'8. Wfłpomnl!t

nyr.h kllkunlł.stu t'lumerow upqwaf:rrls mnie ct)
t.e np. s; ~ę byto VI ~ad(k!

P1'7.YP1J$7.C'1A!m!II,

etowej" T4ez:ej kle:P<'>ko,.
,
Oczyw:hk!e nIe obyto titę ta1de 'bet mdmłem~'
nlerJł:t elV.1tltacjl &'lad śll~taml KieJ&,:CX)"U1y,.
co prtecl{!Ż nie jeJlt obce 1 'filekt6rrm .:izM pfwĄ..
cym 'o nllllzym Teg1tmle. R61mych 1:'OtMi!mo'w'a"
nych ,,/1~Mw" pt:Id ndf~ Z!tm:tł Kleleeldej nik
l!ct'y111'm (jp&t'O. ZdarzaJy się ł lmnssdy prud wojewodą 'Ol1adO!!'Zcm I dągofkt - chC'ć nsdkle .-

do fm:l:llt;rwnn!a $-:ę M temst WlelkomoelU'Wt'l;.'/'O-

wej,

I klep&k!e pod!lplewywrtn!a :!'la

nutę

,,'MI

Pll'lrWIIZIl BrY'-::lIoa", 1 wlerłzyld o Sm.tgl.Ym Ry~

dzu jr.k

pon!±ej~

"Niech TW(l

buława,

wlac!tzy .mak,

dnchłl,
Po~kę ~wum blauk!un l'/)ffiJ1B
Ze tilP!!! to niej fotdmlleJltl".

ZMk I1Icenkjego

tak,

N~e wjem, czy

udo-Jo Mlę rMlH(ujflrrm "rb~
, I Smjglemu roUlmvrhać 'Upal, aie

n!e w tym kierunku 1rląta!2 "RndJ)$t&>
Pn~,!,,',J~ zdecydowanie na 'ej rn::paltaell
dodek1iwot~ VI ltt'lal!zowaniu

http://sbc.wbp.kielce.pl

• •

••

kieleckiego społeczeństwa, nie podejmUJe oc-eny ich rangi artystycznej,
twórców . - "P-t>ryferł€"-, Kolum..... pozos.ta.wwjąc ją czytelnikowi.
nę młodych w naszym
dodatku wy~
Rzetelną rE"Cenxję pióra krytyków
pełniaj4 dziś: grafika, poeija i proza zawodowych po.~taramy się zamieścić
autor6w związanych z "Peryferiami". n:<ebawem. Będzi-e t<> w naszym rozu~
Redakcja urnoźllwiając młodym pu~ mieniu jedna z form pomocy dla orga ...
iCę
mlod<'go środowiska
bHkację poniższych utworów, pi~wllzą nlzuj.e,cego
publiczną niejako prezentację wobe-c twórcugo,
Sygnalizowaliśmy w "SłoWie Tygod~
nia" powstanie w Kielcach grupy m!o~

IlUKRABA

SUSZARNIA KOBIET
O$",dam do nle-go-, bo t:hdll.~
la.m filę _prZeKOtlI.\Ć, czy
taktycUlle
je<>t
d:tJw8~

P
.

Idem.

Mieszkal w cl('!TIm'i

"ey, przed

którą

na

k"m'()''l,1

ku~!nym

podwÓl'ku \Jaw.ly w,: d,~I:C,H~
W. W brudnych !UdIHlwlach.

Gdy to zobacry!~ O(J$Z!l1rtl
do wmc~",ku, który Wyd6! mi
tilę gBll-/ilny. Ksawery mludal
z brudu Szybkim kl'o-ldem p0d
b:eg:i2m
bnltn.r S!'~i'V;lam
na
Ta 112m? ~l!<;',r
l

wlv..w i Gi.\"z

I' J
W k;-zt~ll!~'€ le'"
rebkl, kt6ra w!tiin!~ ,!('-j ~a
r ..>cf.'. Za ltobKtą lec!al kr7.\-"';::
"wynoś .'i-,ę, nie U~U.&;:ę"· "Nie
masz ideI", Gdy p:'v.~b:egala kÓ!Q

mnie, 7Olllwui,y,nl":'l,
ji:St lJ:lr
dlo ",dCfl(T'NOWll:rlil
b:'ami.: S\Hllo:;~n. Teraz dop;('r~ ,~po
~\!'/,eglam nap,s nu
InbLcn'e:
"Precz 1, IJnldt'IYl", L!\1~iQc SPil~
zrnatycr,n;~

n.Mdll: "nJe !'h'.',n!

mn:e tH)~I.:d Och.,," l n:e pil
tl'lllC tla mn,e w""d,l WI.I'.j~,zvhHn ralli!.,nafn; I WI:";1,1",·
Ikm ~'ę na ilon: N'l f)-11',:·w~l.vm
p:t:1n::e mlJćw1,ylnm (h-',Wi l nI
brJ,yrn.m n.I{.lisem ,SU")jl n a
KOI! et z iu{.'Vl()-~;4" - K,."wc-

ry".
Nic więcej, Tak, to tu, Za~

stukalnm. NIkt n:c oop.::w:ed7.:aL ZU.<tukabrn drugi, tr1.f!el, C'/.warlr i dzie~ją:r rul., w
końcu

łl1m

zdenenvowans

lo

brudnI).

Po:"Jp~lbm do I) erwslej l DrLe
gll. "Te. eię c:ekaWl"? - Ulpy
tal Ko.:;J\!.-et'y_ Ha, ha, ha"
ZJ15milJt się. Dobrzt traIiła.!_ To
J!a.i1"d;nv;~zy

P,r;!u('llaj.
P~-I.Y,'l!" d.i mnie, ale nIe by

la,

KSHwei'l'-'.

l\'lęzc7.V:lJl<l

:1'<,

'P';]

w pl'7e~(n,o\: ".Je':"rr'I
nleob-eCtly". W;:lął za klamkę,
.ale U!wzf"'<lzllmn go stUWl~,;!C
nDgę- mi<:cizy fr<inlu!!;ę- a dnwl.
Cichutko i nl(>~miu.!o "Yl;m~
fam: K.~awel'>' .. ,
Dl'gną!

cli ms\\e

c?,egnli,

lekkr) l

nw~lr {"hwl'~

rękę wc'rH.':~jil':

'/,lI

1'0 było

pokoj",m,

dr.

r.l:J~

t;/ltla". Mni.l'!dn" Skąd Się ~u
wl.lr;lus, ZBcZq! mnie rr7,YC'itk"ć

{h ~:eb_e gwallown:e.
Sn:il"rdz al, niC' b"'flrn ~/"~-!"
śliwa, jlllltO I{o ko"halnm. NIl~Je oder);:hnql mnie.
Uc!{'knj,
wynoś mę,
ja 7.watiownleHll,

1:wllriownlem

-

pr-'1.)'nuwiJjąc

się

11kandowal,

i

zlllewąJjic

gorącym
oddN'hN'Il.
który pljchninł liri!l"ytm:em. Co!

mi twarz
11H.;lam

lólę

Pl~!ffij·at..o.n!l,

tlp.udvbnt.

bynaj:nn!-I.I!

nit}

M\JJi-lulo mu /Ile tl)

,,:b,1

trlt'[):l

p:,

oJl.MIĆ

pn.y~,l::l

bY',,3

n,,;::;:d1,

z

ty,

tym,

.te

jll

p!J~ęgę,

ona

:.Jn:cC'stwiĆ,

Ty

7U

~-ę

. pnysI,c;s

n:e

zap,,,i{;;n.-.,

rw

I;,t;

l,,!(

;:J,:;~I'7.ec",

"Prosię

:J.S\l~7,yĆ

n"f.T'i'e

r,.()

-

WiWl.j:da ;'ile lW.:.gę soble
dać rady $Wla\ Jest pod ty, nie

llYSZARD • MARIA JEDLI~SKI

chce mn:e l,rr;7AllTlieC, Jest al~
bo glupl, a,oo zaroz-umlalv.

Dziesięć t!)sięCV

Tyji(() jedno...
j<h,'O!ogla
jest zbyt
_,,_;;'y "mi,g~_ ~g __'Il9~, j~n_L

p,,>(j:ev.'ac.

pl")2;Jeę

Je;j

Gd)' WbUC2y pan,
mój mÓ?'J\, 'A-,}'PU6ą

na wolnoM,
I.!I'/.y

śWiat.

"./tedy
NMtĄ,Pi

prl.ć"wrOI".

Ta ;"es7,ta to ld!<Ytk!, fanatyc-z
ki i pl'O.,tytutkl. Dziw;!!7, ~ię1
CZt'tTH1? Tn.k rm.l5i bvć. Te O<ataloie też mają SWUJ(> tdeol ....
g:<l'. A ty? Co ty masz!

SpoJrzll!a.m nil. nie"".
Ja?
Mam twbie, Ksawery. J~tem
kob ('tą, żywą, kochającą. 01&-

le"o

j!.'~\em silna.

pl'P];iOTiÓ<'\\

Nie

n'e mam

gil,
du,

mugę

wynvuć e'~

ł

Met! mi etcho P'IlI.':.l:11 pod

7, (>h~Qw

le

W~1.y:;tlt:e

kob:ely, ,Ja m;;:n

'\j~

lę, mam

pot~g!i,

płJmlrno

ta

Wa~z!fśmy

w d!u)J!1

k'}~

pr'l(:HzL4my przez kllku
pokol i ciemnymi I;chooflml
prowad'lQf'ymi w dól d/)tlnll,j;~
my do p:wnicy, W.5zędz!e bp

f,ytUl"l..

p010~[lrn.

mh~!kal

titt01\vm ł ahnt\ym
w n.lrblo6.reh
nh!8tl'!fll _ pow!l!fI'I-, pf'Mpt(j,uam - powiem
tl"udnfl bi/t Innvm
fla p,dt!e to ,klapach IttC$:J'w. hf!tu6«

KIWI,W!!,.- 'nie
zwar1(lwtd-z
brudu, na pewno nie,

jtqv UfTlvsJu nik! nie mial za~!r:{,lelL Co tt!ęCC) - p0dtl~
wla.no (Ja tkryc!e l lllldrOŚ'lle dzh;ki fL:1f/k!rmu ta!entOIJJI.
Ra:t< P(!U"I~go wdrapał .,tę 'Hl naj:V\liHl,I slup! POIL'<l1l
tmil fajeczkę, A ponLtej, w biu3tonOHach wyplatal1j.och. .I:

10.000 r'1.I:1I

iłreckiej

Wiklifl.!I. .,pocerou:alv Kolki.
_ t,ankllu'a pant, rzeki Kocur do jrrI'lrj. Bląr1 rnrdl"a
p(łd~iwl!lć w.~paf1iale pejnl±e Cllętnie siutę _'Ilaj'rp.ltym pa~
piero"em, (W.~:1I3Cll d(~uru wierny" że Koelee pr:lq papt;! ..
f1MjJ n0(1m:ll11ie) Z',am rtlwrdei rudqe>, onelJd:H, 1 kló1lldl
kaMą ellę/nie op01J,:il!rn Mr;źr pan! raczll d() rrlrlie"

WdZV!

marzenie

KotKa Zf1I!prZY/(j lCilsok0~Ć slupa okirll1, b;JMr1!,n, Irl'ldm
_ bo (j'l(!llrioly fluid by P().~!lI('l!flĆ, Ale ~tr(lch jq OOkC:il/,
te 8Jlddnll' ! bęu:!e Kulawa. jak r();'I~('n [7alL'lfd~jflr2 na 9Ó~
n;!. Odrzeldr. :wf('m Jak nQjzl(J~lllcif'J - J>'~?('2rfll nli! l'l'a~
riown/a, tebv aneodo! tlucha!! z ust kulaweGO kola l1a ja~

po.!w61d('; mi tI)(tjtt w tarówkę
ro.tpfu~tr:.t!Jt elę fla ieia!\l1ch.
Ea~vpiaó l1mo
prł!'uk:adztJ:~

nit

kimli dr:uwie bez lUci.
A Kocur? _ :lo,ta! h'ldlrwld'ljullsfq.
Dzielnica plorunochron6w tij'lni g(adla!ny!'ri .tyciem I
kocim 6zczę.łc!em. TIIIKO jedtf1- kot ,tlll smu:llV,

wróblom:

te 8!erplliu billbym ktłętyeem

w GwlatdozOtoTlle domu
nil przekro,u pionowum
.rfobtonym j'Jl'ltez ta.tusln. Jltl!Jrntqd
pod Iflohn ntebem
4 p!tet
du.tn otwllrt)lch łó.łecuk
IW

jtdnum

;e.~t

....
Il)

U

QI6wka

....

,,,,,----- ,-reHta pod kntderkf.j podMO

bj(Ha"~qłliWr(a'-'"

('d

(fuH, luli, kaHd dwa)

$1iiOjfj

51,

('d
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Ziemia wciąż kołuje
"'lakę

ia

p_o-l1-_:._te._

~$!~ko lUf ~mtieftl,
wciąż ItOluje,

Lttmlo
ręc$

sobą

drę/wieją

eta"
jak

język,

.~_~i=oty!tr ..... --tk:nvy~==----=====::'·"c

$tuktlm

dni, w

których tańczyłem ..,

Swlwm dni, W któv-yeh kluto mnie
lak dtfl!cięciJ balollik 8tpl1kq tli tf'Ilf»WajtL,
Szukam dni, tli ktri-rych odOtQtałeTfl alt' bli&/dm".
StUK-aTfl dnt, w których zl'ywa:łem kWlnly
OZdabiając n!m.! garb c,:!owleC%YO:h trosk."
Ch~ę IIt(;!»<i~. PowinieneM? M!.uU'
Sa tu porowa drogi, pOdly p61,

Sam b-ędq W'ł:Ył.
IVadehod.« 1wWił ew, In\'lvY
M(ttk4 lut \'tU' podpowie, Nte.
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uHCII

.ierpie~

I

....O00 S
~

dla 1'la~Zl'ua jjowletrza,

14

O
~

~

a Mail! bi/lbi/m butll!kli I'tattv
!.ttlmpnnem i kwiatem nI), burtę
Iwlulem jetlentl8to{atków

dl,Q.

mar(l.I:O(V.

Szary }(OCllY, Od innych. różn:1 ,dę brakiem prn?dnlfJ koilCtynll ! osmalollym. ~)go71e1'i,
Co do przY;l'tolc;lll

pęclld«m po 6brtlli6
1'/11l1ować b(dę twoje obrazv
pTt€prtlHllm powiem, a.!" mlU't'if

w lurtalcte

oleodrtLł.::owej

W jedn.],lnl z pokracznych dOPIOW, w klot{'e grlJ1oirnl..'ej,

błdzle płuCI

arde!skim

nie pi7y~!.l;;m ~lę ltnl(,M'i\\'.'H~,
Tak, KlirnVi'l'y. zwycięża :uw:~
fiUlI to co jest
f!e;,lura,ne, pl"!.r
Me. Orlw)'ó\'j!am !ii!ę. chciAill.m
łipoJn:eć mu w
IX'I.y.
Jaklęt
było mnje l.d~iwkmie, I1.dy UJ"

Nie mia! dy walczyć 'te ITlhI%
ii'low,cm,

--

oim4W!łł

~lalvla ~ię-

Wj,JdT~ ł

Yaz odda.:! debie

,I

I pic;·
okien
bie1!2:l'la Mluct!.;:ów ~ nkmo-u:lq!, CI tta _spaIft!:tVth dachach fOrtowalv co wj~kszc fko~!I!' Siotlce, JdÓA :
rem-it- -tiivpa-ilZ:O--- priVQoilrrte--tvprą';, wn;l--;ri-uno .. 'tu 1'\-i&(.'h~IIH~,-1
Trxllę trawy zjadlll P~lI przj,lbl~dV LLscle un\ósl tdafr Po
to~tal1J tvlko bla.nane. Ta;'~ctvlll nocą z Cien!ami wbretc

aniołom tÓłtVffl,

ł

---,

YŁA
to d:le!ntco ;;wsnr,cych c:!lęn, ulkamarków
runocnroltów. Koela dzld'1ka.
W ku:adratach

10,000 tL'los6w

rnmn

W~k),le-sić

57,;1Idl_>;tWU.

B

ukf4

---~~---c~~::le lIi{tt1~~L~to-~:1!,-l- i!T.«-----

ld{'()\o~

gli, Wlf,'C n:c m(),;ę ,,:q IlSWiZrĆ,
Ale 1.1ł (" nl' 14<; z;-obi(: C') ;n:le-

MAREK RUTKOWSKI

10,000 olkoho!l

zmltłM'm 'M- JaHllalku

znów c!W:YC1!
nn!um, te z l{~nwl)ref!o ,.,().':1ln ..
mnl" za rękę i prqt,lsTI'l1 do
Bw)'ch blmiych waqlt, __ "KQtllet:,-" la ty,L>;", Jdeo]ogin, kt6ra U·
--'--gi'cfankT'\
ar-J.yrul'll -"CTi,,";.
śmil'ch~i~ -Się do --mnie pobla-.za mną". Zn6w lilal glf,) dzIkI.
żlJw:e, Wtl'dy go zrO'l,umlalam.
"POkIl7..ę d moJe ZIl$\1.'iztme k/)_
b\eW'.

bo

lldW

j.!li(

,.-hw.a!,)

kp):llić_ 'fI) D',tlikut!{()wal0.

knąt

')"az z c'al'-e) mo-

;!.') j.:.--/:dH'jl.

Ttf;Cw;--s: ę---nTl~te--orwrr-rty-- t -wp-

T'lill nil~V{!t na mni,'. tyl!;n r:;-

drzwi 1

pru·rlł1,;;J4('a w porówniJ.nlu Z
p',pPę{Ir,:m bqj(iern, Calil sa~
la \\yml!Ir;'NRna nR bwło, Na
ś<"dku ct,lil'tle tnlftll\\', P''O&zę
n:e mr)<'lminać, były C'7.a'me a
--ii-E';Tf,V-Oid,t!, W lJ dmJ'i1l\':'!r-I~"
z);,ly -k"bi;,>!'!. H<;('e m',(\ly wy~
rZ,W0ne ta),. ze p;;:cnm! d0ty~
k;dy 'l~_en~l, Pi.;; p,ersill{'h ldl
\-\ :Sifdy l.;mr.') • nleb:i>R1Ce ta~
biie7,;d l czarnym, napisami,

7.llC7.(;:.

wwdl z nich wyy,!\l mę~·C7.y7,!HI
w brudflvrn C7.arIlym kar~an;e
t ZI·ud7!a';ych spodnlileli_ Kaf1Hn by! pn,npH-HflnV \y~dą ,<Z'11'
fą z
nnpLwm: ..Sus'/'Hrr:ia-

Otwarl

wepchnął rr'Jlle do środka, Wl~
napraWdę ci(~kawy,
(XJ rzucaJo się w 0CtY. !O c'7ys1.ośĆ
C7"VStośĆ al:

dok byl
p ,';T\Vs:r.e

•

http://sbc.wbp.kielce.pl
PAŁAC
O, o czym lU będz;e mowa,
nie ma nic w3póinego 1:
nowelą Prusa p;x:! t.ym ty_
('..deIn, Ma za tv duto wllPÓii1~
go z na&tą polltyK.& budow:an1ł
j koru;e-rwat.>J"Bką, z tzw, uble.$
lego okrE'.5U, której Ulwdzlę
czalny, Wffi:Mt większej iloki
domów mi(',Szkn11l,Jch całe
ulice "pałaców" do urz,,!d:;;wQ..o
nlll lWarszawa) oraz - p0ger~

T

clętk!

d\:wy ,,!(),Hmek
czeństw$

r~.,----,
~ '""I

IT

CI)

i
!

ILunlmk'7.1m Olc6nlcldrh w Snndomlcn.u,

A~ ,j,.,k mf\J P-8tmrHlie, Dniom O#.w!!lty, -tIl1\
]18:

prZ(>szbści

"
j

O

~

zabytków.

~

cI)

w pr,,;y,$:,lo-Jć l ratować
1!ię ,e.'iV.'ze da uratować.
UlgHcin!~n,u pośw,ęcono

'Xc!ewÓd7lwo

1'2 oh'[>I,lów m,:n ""'y'n
~, \Ii D·-mu :'I.-1lr,l,:,~o łl'.\l,;"!I_
ka ,\: ()..,I~O'.';~\:. h~ (':I W
:;;(,~1, I:~l, w w ;(:clc:1:'h I In'1'-'.
\V nS\,Qin:m p,ku (l:ill'-C:"~Ć na s;-os b;l~'d7') -~:r; 7'11,n:\'\<71,'!", \rIT.!';W:\ l;) rr'vi7r jn('<"n1: z j)","r1l'.l\" n'f':)()r~'lUm'e~

"ę·

,','l

W-:i', hu"
rI-';'lC ~u\J \\'t'k:'ń('?:I'i~C

bet;,

la

srns

(':,\\,',,:"W!'

W:f;(> n7pi':/f"I',oh ;;\{,:I

cer.na i:n:c;at.\'\n W$'a!aby

1I1ę

1,'>2

t:\I;;,\pl'by w mi(!J-

7.mlłrllO\nl!:U,

długo,

l

9z1(61 i

w~i,

SFOS .Jesl l<I"llo~fllr,ą po-m.-v:,\ dla ~lwrb\l p~ń.Oj\\'8: I'l
\u..;c p"średn o dla nN,~ W~7.,\'.~\i(:rh, któt'zy ;:'1';' "', "H\:' W(.l~
~7\>r:,') W!l(),;plAlarOWB!1lR n~<;zcglJ KraJl! l lepo,!.egQ ZYCI;S)dla
fi,«b,e.

p:nWUkHlO na. 0bro~eJ\;c_się... w
ruinę (8. c&ę;'[o do tl!'!h) dopo-

nie, ",;,eby nle pOlX'lnlfl~ n<>wych, Kredy\)" na Z!\hc;p'!'Cl.en:e
i odl7Udowę
l.;;bnkr,w
.,qxastaJą ! tr,ku na"'tTk li pra.
c-a pr1.y tym ohe;mu!e CO~
raz
~z<:r.<;:w
teren)'
Iw
pienl','l.y-co
lRta~h
koncen~
tl\')',,-ano S~~
na \'la:·sMwi..: Crlat'Ulku) Op.erR)qc <lb:~C'w.
fda kO,;"l,ru fl'dbudow;,

kich obicitlów !a~lVlk
kCtnkr(!:'nym rmter:llle,
et,onym przez i,CZq;l Rnk'e''l,
\\"~81o-no

\\'yff'~~"ŚĆ

jego

nQ

7,5[)O m:i;onn',\1 zl. i'>h,<:h,d 1eT1
oOcecrlę

przcr;J:ita

mo'i.l,\I'u'cl
[)l"gflrJlllłCYJrll\ t('~h"l_ Z!W i wy
kO;1~w~/e T'f'S )fIu ku!tu:'Y, Poniewnż 7..$g~dn:f'r.ie, J)0z<r S(ro
ną :,C'nsl';,\\'pnnką rr\a p-ero:t!

asp':"k: gG!':p()aarc'cy, w j!'g,} rOl
V;'IF~-n:J

'w':"!"j~!

pl:\'/'n:1y

oz::!1

n~nt"rI'.~OW1!:le

magano) ty,-;if\com (, nnyeh 0biil'ktow zabytkow:,-ch nR Dit:
n}Tn S:rw . . u, Ił Ad('nallB:' n1"1ze
dZi!, ronJąr kr,,\wd:c!" it.P',
tw:erczić, t.e
clą
pO:S](!i,

wlelk,ch

"pod Ham n;s1.radopu~

rj ..

dla

~lrllt

{>t:ropl.'j~;k!('j",

To ("o bV~rl TI1lk~7.e-m nie tylko k\.lltutZ\~n)'m,

a:e polltyc7.l1ym -

U;Ch!)W&:11(J

obiektów, f,·.v:<ldr74c .... ch o p'}\.
cko~d tych ;!:lem, potrnk·i"'.;\'n:no jak .,nieopl!l~fll.ne" lnv:e;;!tJ..
Wan:e plenręctzy. Jlllt· gdyby--t;ry
gall';:l!-er:ą, ;;;tÓ!l'
się "oplar:ać" lub pn~e opłuać", W całym krRiu k'e"oW!l.no nakłady tYlko nit nO\\'1!

by! .l'klepik oz

m;yj:e

-

on" ,~\tlle za

\\'_-;'.yi Ir.m, że SR'.no wlasllol'ęcz

tU1fl\',
J'I'U wIn ..'",

l '
l

li)5~

dop61(! n!~ 7.llplo:nie

N

1\

U:'hwr.Ll

z

Nr 1>66

Z1!('hw·'VM

~,-'nT,;(,h

ó

n\)\"h',w, i):e ten .<nm (,]',y
II-'~;'hi

u s:cb:f' '1;C 'W!

~H'/n:(U~'()I-'-','Ć

W\'d('---';"~""~'I-j

··~b 'C'?\, C:I.' p:j-

w:"j' ""'~':I

(lepl"I'c'(}T'()-

~';'\'k'i')W "nb"!~

Il',;n>'~!l
nl~

\\;-;"C~l'~ll,

l,

w F;u\"op\e pnd w'!<:P,~
arc)l:'elnllry
pC:l\"''-' hl'<; k":ll;\ll'~'"'c:i
gle
C7.\- I 'H~('IW,
7,C np
A1 ny "ą
I':b,·~~r')1V

fi Z,,!l;,~'r"'a

11,;1; I'T

~a

w',dzl~ć

,cą

;) ... rój:-'\"ch

.-"1";

i

. nie rh~e, Op}'\\'i"("E>, n'e ('h~ę
p~::f'Z t,y pow:edzieć, że md:~

\1 ,;,c" '1' wl TAt!',
w:,f' T~'r"?

h

1nf'wl

~\'lo' i~,V,

Jat,;

k~n:'(~ znrim .~\,.11!' ~:(' 1<n':r'1
pr:('n~y::l""'Tm~,;r,'-)tt-v'~ :owc!~h

dr-m

r.

IV _~'

RI", ~ [!"~l'(·d~

r.

na :"eITllX\ty bdy

bw;:osi,'!cje,
nz,'~'d\l

'!'

I~

k:llltlr~'r.e,

w

~"'h ,.U~'·'''{'7,_
nh"'l7\'

1urhl

""7C~IWkrl
!,O~,

i71~

\kD powrÓ·

j('~'lrze,

cimy

nil?~h":t~

nr

cu ule ukglde

ton<;ct"\~'nw:t«'
ru:tlJ!ó~c(', Ah~

N;\ szr'u;4'w 1':~(\lB'1, w
hdW 1.:l.h}lkl'!

S7.~'Jll)w~

<I

:r:e:c:ko,\'ą

posw;ęc';ną

obecno,!

Zauho0.'1iell'J, z

ni{'j

PC)

17F

1-<imierwnych

aku~n~ow

k"'! dem

CI~JO'

~to-

itd,

t ys-v:,~

z w2j,~l'i('m ll.,"y-

w.d"k:m

\I'

pobu

Il!l.yc--

k:m, knS'llib,j.;'m i pr,]'k m, II
więc typ CZyst'l ,"lu\\-' ~:'l"'(l, w
C7y:-n ~1(\",na S7.fl.:::llU!"OV,'ll kon

P('W~

mi-

m:

r:('m

dnwn:(\\~'~e

nuukowe~l).

KOflfc:'('ll:'ję ~!('I,ec:t'le!q

~ipich\erz

<'\-':fJ:e ii~:Il',:"~,e

mo iż ab.~olulf)ie w niC'z\'m
:nie wyc;,Ja prl-za !l;'finice ś~:';le
gu (lb,cktywi7,mu

W ta-

\Jt:-I :::''lt70,Wl~l,

l.resz:ą

poLtYC1.nych -

d,"IC;,

r;)I{{)[rr~n!()Wr

rcwi,jon,>ilvc{,lwj na
Z~~hu~
d?i€ k0n:'e;'ęIH,',;a Slcze:::illo'(;,
(~;e

~\.[\Jn;ę,

w,e:'u;!iCU

kim, ojjcjalne Cl,YIli1ikj
po;:t}Ti;i1":, gdyż na 11(' prowa,:Z0tli!,: ln'17. krzy',d';wej !{ur'ą'an i

PTL mimo wol: :1ablala

kuchnią",

jed-~-ym- d-a'dtefn -{"lęM,'_m-i-ei;~
ka;ną , cz.ęść g().;pod"rcza, ZR'

pol,kicn
bdnol-nHIH:ów, IŁ'G ,a,d:e,
11V'I':= n!lWc'l óz;ś pu,eóe W5;;:;,i,

Jlych,

"C2fH'ną

,k.:n d ymll znajdo" nlH ';:l~ pod

którą

k:'ęgi

ko :lais7.er;;!:e

I
l

Refleksje

kbre tXlbylo .s;ę
do 8 w!7...eśnia

ij

~;:;V:'-I,iln-)' -Uip<rl-Tlfic"~i;',lf)i:e

<j

~

L:,-

::)n;,!Jlema~y('e ;:;~i07,r1<lWC7.e;

m,Jl-za

l

l

P,)I~

T(,war~yst\\la

\1' dOJ<!Cf: od

m,~gl:

"lę, Ź:;;

1,\'[1 do~

chr"in:ego ! siwnirc>TIlO\va n1.'rtl
przrjętycn p1""'Z
lU\1Jkę n'eli1lcd(1!. lt."t.aleń 'l daJą<:ym siEj
jel>7,cZ*Z .. twienizić stanem tal.;:~
tycznym Orl'Z z rOZporząd7,nJn
:nyrrl rrlnte-rhJ!'m hi;;tol'ycznym,

tw,JU.I' ca!t!
ciqg!, jest typun wY,'i,ęPU:!j'
cym ,;\,-,sunkowo rl~dlw {n:e~
m,eccy uCl&.nl: krll;ul;:lllwcy
widzi!'!:! tu prnw;e ty!j<;o dom"
WlIsko!f(J<I1tl,lwd, Są to tylko
domr wicjiki<:b !~O~,~;l"l,Y ~w za
gl'tJbi0tlyeh
wideł

ne, tworl.l\c U1,lwe!n:n!rll'ą ,<!'ę
wz,"'j"mn'e c"I()~ć. ('o ml dla
newki i dHi$zy('h b;}d~'\ o;;rlm
11:(' w,1llle zn:lncnie, (n"l:lc-i0~
nuJf! lU te lwl'!"7):'1-!l, ktOl''!' dowodzą - na n,'wym mfl\"dl!~
l...- pol!<!lOl1d Ziem Odzyska..
l1ycn),

Mgr Tade\lilZ Wróblewt1kl.
który miał omówić "Atlas ei"
'O~gri!f:czny POn1I11'U' Zacho:ł~
nltgo" Ka;se!'!ł, ror.szerl.yl swoJą Prl!,('ę takie na berl:ń:lel a~
tltlS etnograficzny, kt6-e,%o In!
cjll(1/n:y tp.k Kl1ni11,to-wnle uk'u
kwesHo!lllrju~'le,
ilby 7,a~

dal!

tywe sl;dy

ll!ooawnej

lliowl(d\lj\{oo~i PqmoZllchodn!('NQ 1 kuJtur-e lu~
<lową tr.! kr'l!lny móc w'!w!e~Ć

1'1--<1

od nlemle..:klch TIow;m,twkń
el.niez.nych, 1<t6re taktycznie
nIc bvly tak grube, gdy j!.'~1:-
CTA! w XVI w, pn WJlIIH'h m6wtrmo

j,-",t

!lk,w;;;!\.s',~lI

kl'a;nll,-!l

o\\:all1 l,ca,

r.e

w~ne

pol,ckich, te naW:!l mu:'o
wo~no sto)qcc dzwonni-

C;)

na,';\HduJ~

d()

S',H~)

IV

dzwpnnirc

(lt-ew~

Do
();~la'n:ch
{;ni
PU110W!Hlia n:l!rnl,<::k',ej<',
z:,'m_łI
1''','mnlLil
Z,\ciH.!Jnleg'!

tcJwq!n 1I')ld)'cj;ml' s!o\.\'ia!l!;kl-

b'~gfl~

warstwy najeldi.cGw

l

1l1dn{Jść b .... la
puyw:ąWtlu. Tr7.-eba

Iw ';p'i,l'kowo

bar

dzo

d:l-

dać, ze w ] l Rze,;zy PC-rnOf7A
ZaCh:ldnie by!,) jedną z najba~dziej z-llni(>dballFh prowin
cj~ Kr6l(!-.~t\-va Pruskiego, Dop:eril Republ:ka Weirtln;;'sl(a l
n-ąd H!tJera lnwe.o;tują tu dl!~
ił'!- llakln(ly, 11'(':1';
rÓwnoJ .. gl>i!'
prowadzi się \];,i]114 akcję Zlla
ciaaJaq ś1uJy .. bwl;H1.~Jw.okl

Dl! łódz sl()wIRt'l.~ha

sklej br:Hr:}',
11a

nowo

l.icrnią,

ryi<; Lesll'!Bki w

I

w nl"fh:Wlkh l <nL1.!'llt"h P1ml(l

reowe)a-cyJtlf.>, do!,~d llieil:ÓI;oJkmInie ukrywane prUŁ uczo~
n:n:h ni",Tl\lll1:t,kh l k(Ór;. r!J
powinno !l!ę [Ntll kor7,y.;IIl:: w
da\sz.l'ch prlłcach bndawcz)'ch
Na "llJWI\('..7Atll(' mgr K!·~YR1.
to!

KWGllnięw!;k~

cję

o d7.il1!1l1no4d

nych

&kith,

w i!w:rl:e

t

n'e

l ktorzy pne:;;.1Ą'w
p!Rll na obszllr .swojej dzia~
lalnoocJ plerwlru;tlti kulturowa
gnllo-rcmań"ki<r,
11
przede
wnyst:dm organ!zowaH żre,e
g;::.;;pOOaf"C7h' na mo<.'-!lę

tlJpel-

me nie~nit'mie-cką. {Stfjd • teJ:
ta nienawlsl:! do nich, k:6ra w
c7.ll.'lle rdoroM,ejl zni"l,czyla:
ws<zvstkie urządzenia goop'ldor
ue -I ko-$c!ó! cysterskl w I{;u{~
bac7.t! 7.amienlla na DbOlę, l&taj
nlę I maRaZ,rny),
F;d,tów h~sIOryc7~ly~h n~e
da j;ję cofnąć, aaJ odwródt:!.
Na miCj5CU dawnej h!f!nn1d
miN11ka j-u:!: lUDn()i,ć nc:wa l tą
wlt\n{l ZIlJl\t: s!ę nie t y !Iw
grana lett. [ raJII Pobka.
org,1ni"lJiemy

jfik

1

corccmie

Budowy Sto!!!:;-", tak

~o,;"'';!;',m) co ;~~{)ic::n~~!:
Od,,;'k,~,yd,", .eby, d, kt6rz'!
prl!>\\'rtl{-a~

hi,i'"""':'"'Y'h

praW

nie

I

ma~

O.oI'ykr!jIlCII sJę

p,~ń~

caJą Polskę

flO~

do

li

!

\
nie i\Wl1tpl1\ do f(>Wl.(y w to, ŻfJ

W i'j:\\'yth rll'~kl.L~;fl('h, kt('\~

a

Ól;H'i19, ni!;' dano lm vdpowloo

te:'lO<rJą

.tt' t()f~,vlr ;;:ę [lil r,~ft'ratw:h

taJ,xt' w ew.'!" {hn~dnt,)w1.'J
nlffio :uwpfttnenl)l 1 oparcia
Wyci(~7kj Muk\}we-f 1)17-<11, (M
maminego. Jeśli nie odnawia
ry BukOWe do- PYr7.SC, Stargar "lę W p-elni cs!egO tycia, je41J
du i
Kl)lbaeza oraz pr:rer.
nie diwiga Jllę z ruJn najcen..
PUSz,cl,ę Go!e-nlowską do Woll~
n!ejM:ych zllbytków hJato!'Yez..
nn, Kamien!a ! Mlędzy;..dro.nych, ktÓ1'<! m~hthy słwty4
jów mmm! bylo tI~!l1Hć ____l!I____ q-._ --'d-ri'Jfe-l&MmU pokolenIu, j9li
gólnym ztiry~,!e, te
na prl..
be1.lYl.v~lnte- (tl'1.WnO pr-typusz.,
;;~;f%~:d~~~~~~ r.;;;I'<;~~f!l~o;;~t: c7nć hl' planowo) trwoni 6ft}

,ut

Wia111~, Pontłd 1'1 I'1'Kl?imą WIU
f!i'wą prtl"hlll!, !(X'y tylk., IVll!!
i!l'{lll, fĄ1a w;:drówf.'), Gr.>!6V'/,
:w'~ byln t~},

dalu do dr»!Wl.Jl l'e-ferlli rrgr
7..blgniewn Ratlnclt!!:g,') pl.. "Bu
down:ctwo w!cj<k'e nn P':tfYlo.~
n!u Znchndn!m". Refe:'ent o..

Ptm'l()'7,lJ
tyt)

,.; IIl...

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
W

k~()r~j

~,akon,n<:'!4O

Zi('mie Orlz'lf.!()jl1e pm:m:;ta",
rllł nn UIW,ąC rn'z,V Pol~(:'e.
P(JI!Jl(!j Lw:\r;wa l.l'I"lbila Iti Jut
brtl"o-:;:o w[f'le, lt{''t. j o wiele
:m IT111Io. Nie dano I),s:c-d!eń"
{'I)m p-o~7.Ucla pewno:kl p(l$la~

Dute 1Bln1tH'&fiOWllt'lle w','bu~
ddl j dal bardzo w~ek mate-

'"'

wh,Jk!('~()

euro;>«$-

d;wzlrmców
trm!nośclsl.in;
(>j no,;.;!'!) f ifl pohka
może
9zny('~t· glę z<l:·lIvm,'
oR:ar:n:ę1:Cinmi, !!lk
nilUk"W1
cw!nnścHl, pra~()w!v)lIt'ią I rzc

j}

!frooek

go

stwa., l'oddtiaty';\'1tj-ąreg(t-"-'-1!a

.riTcpJCii\i/ifi)j}odfilinv--,r;r··-(lTii----Eu:,

W

Z.'lChO.rnI'!1ffi

~elll.

liczne kooció!\<l gra,nitowe, or .. z cys~e;'Sów, ];;tÓrl.y w t{;,)I~
ba eLU 'tlllozyli ośrodek ewoj~

ellICl>lrar)C'~

silldn_lllca nald:yle\ bu1.y

I

p'n! &-'f!otyluuly!'la

zlożyl

h}\I'n:'zYl'-lw

bn:rn:~'n!u,

domu

J.'L

kuJwry
Zachod.

na Z!)'Ci!ndni'y,l maler:~dv,
!nu',:ho cenni', ,1:dnnrc naw«l

~10Włllń~k'm nlJ\'7.e~:t('rn,

n!u:wlJ\ka

i·cICI'II'.::lc

nIego", .yl1f,wi! '!tla)d'Jjlwll 5t~

,
~6w

)\I',.,j <mgr Hen

"Zl'Ód!ll do hl~~(,JI"ii
mrller:alf'lr.j Pom()!'ZIl

końcu
'{VIII \v, 'Al
SlC.t~clnJe- druk'nwano- pnIE'd!!_.
k~iąPJd (jedna z
kS'Il~r-k

nIe f)olftk!m

~;('1,eciń
,.Il:~

w

przj',;}'puje

części k(,ń,:

W

gdy w

kuroowal/ą

nim w XIII w. pobudowall

t~J złemi (wt6rne "chrzty pn.l
5kle" ;lP,) 1 od:x,w;f!d110 ptv-.
pal'u;e ąię wym-ltl- b-a.j-atl--·el-fl4--·
gr!lf;Cl.ny~h, chowając eo n:ewygodne \Ii nilJgl~bs7.e U!ka~
marlt! archiWÓW l muzeów ...
odltopane znb,vllli archeologiez
ne, kśU :lie dnd;'ł\ s'ę prz~~
!'O'olć nil ge-l'ffi,1ńsk\e, jak !llaw

ter:~lL

Z'!'mlllrh Od~~.',jcln\'('h, W,'ilYll

lki;-;....t'e'{-'e.i:ii-tv --cry-t-ITJ1'" na \wn(mene;1 by!y re /loh!1 lW'lll~~

v;,~i

mi, do kl0ryrh l.n:0!llI:W'llll I,d

z

ctern fIl,jgl byt: !ylku pl'?: 'd.!lt.l

Ifliych :: pcri.ogl Wf, :ernwJ Ilrrhl
wów, b',bliz>1",k I muzeów na

W.

te 1::a:lit'olVe koocoly z XIII
w, m~.ią dobudowi,nc d,'e\\'n~n
nI" d/,wonnice zupeln,l:! pod ob-

n)Hl\(',

)Hl~\f,'1'{'n".H

;el;,J!';l ;<,,1 :'<11"'(' nD:"lCl

UWU!.J1\'1ll ojC!ytHn~f:I-:1 new kil-

OCd-

b,rlo stw:erdnć jC'S2l'l.{!
j
Że' b,i!'dw CI.ęstylll iyperf'

TIR

l'c;o;('~tl1~ry

nic pt' ,',.;ona':
mu

wydnb,I'\vl'lnym ()I;ecn:e z

K.olon:U\:o~Ów ,- ci o$tiit:1l ll:e
1BWH.e byli niel"l)ie-ekjegQ pOn
chodzefl-f-a7,·Na-t-sffi-i-ast..i'Y'lX!m.pa
nUJą(;ym jest dom .szewkofrol1
toINy l~ slojl\cym! o.,obno bud,,"ni.:illl': g'lIirX--,{!arczymi. :V!.OŻ

kOl'.3L:..tkcji

{:O~:k~>I1,

\~.\'fh i:'6del nle:n'e('kich D'.'ino
li7qcyeh 5ię dr) POI1.:ol'i.a Za-

szczectńskie

st:'UI"'Jll ~cinn (''l,W,
P:'l!,,·(j
mUr) nic ,JDviinn:l n 1( ',;) n1"1ic,
byl: pukm IV l'ifl_', e wyC;I'l'Zki

i

na l'uwnie dobl'f.e n;j;twllć pr;n,)\\nrrn, po,pra\\,'rI\,m l b/ld/,f)

trzeć wdąi Jt%i\'t;"ł,(!

111 nl('mleccy (sw, Otionl byli
tylko doradcami w tej pruty,
N;e óocenia się rówt1'\"t wkl-l
GU kulturoweilo Holr-;)(li"6w,
któ:1:Y- na Pomo:-zu Z:l('hod~

Will·

%.p'vJnHdzen!e

8K',,~~O

d(H;n<l"'~l""~Q,

.j

j1

egonJC'lJI1e XXXII
,nO!

19:;1 L, prlyjętym zwycza"em
bylo p,.c!;\(;l').Je z j(Or;leN~ncJ-I

~

P,xI wZi;lc;dem N1:ą!tnięĆ zb!,~~kowyc-h na;1t-p,HY byl ro~
l!J')~ W,S mili'Jr'la zl}, to1t·t P:l-\i'l we WS7.ystklch grujpaeh zreal,'
~('WtHly lo;;t;ll t r:adwy:!:klj. Rt,k l!J56 by! ju~ Slfl,)~l,y' II rOli:
b~eif\cy j€5Z<'7e glnb,,>'lY, Katll"trofllln:e zJYlr'l:elny!y ~lę wplya
\~'\' rJd rnln'Ctwr. iw \. ub. wynn<:I,I' 1,04\;""00 tJ. "bt>Cr'l,e
224 ;'5,1)_ Roln'<:Y pow:!1:11 paffil1!'tnć, iR rlr,tl'.l noR SFOS tn -

\\'1(1.';n:e na

m;. W

dzle n'eu,~\.'1iudOIT)'(lnl, 2':a'f,lbet! l - niewr:d,iiwl :1i\ p-.:;]'.

l

F'U-ndWiM SFQS nl1;E'ty wyltonY.d~'wać lT'ntijc nl' l',wfl;!'/e
'neZ"'fikę naSI.ego wojewó:JziwfI, g~7!e jf,-~t t~·I(' ~,-m'('r:l:;l~:>c-h' mnłYC:l m,a.<:,~, k\ór", pcw"r.nv wę r()?:w:~ać, l\1.1my ,1)
t~kle dużo cennych oh'rinów Z(lI)\'tkl'W\'r~l,
h!0rY'11 grozI
ru~na, gd~'1. fundusze p:'Ill.stw;;>",ve na wn;ystko nie ftan:zą

~8~ to Jed~:ik 1
lic'lG.nia się z faktu·
tzw ub;c~lvm o:(rei'e

Nie zWfildB

nie niszczy to, co o:Je stworzy1y
C1,v obojętny, a n,tlwet wrogi ~losul"1('k do ccibu<owy La_
bytkóW 9aejf,wi~JfI lyl!w :u-

::

WTH\

obow:ą?,ku

stOJlOWz.ć

spo!eewńiJtwQ

,i

rować?

jE'tlt

dopóki

CD rr,'lglo byt: nas7.f!

'U straehu pn:ed' karą 'l w!tu;.nego
Pl'Z.eKorJ,mia
nie wląc7.y l'1t;; w a:~C'ję tak śc;·
śle zWl'l7.llr,ą t naszą hiswt"ir~ j

kultu:'~,

l'

C.e miasta lub pow;atu.

~i~~~:~~:r';~b~;N~,~;l}:("j~~;;~~,y \\~':~:~'~aei

"Ty~

:n:e
.. le

--i

pi"'<:

to, co
Temu

Obecny
rAc7.cJ ty!~w
6ymb-olem, ił trwać ~dzle tak

stf.!\ut SF'OS JeF__C?E> barrh:"i :mr\k:·d 1a 7.f'~nnl('n'e
pu,,< pt'le7n~C7,f'n:e 5(} P~(:c. ~w:r-!d["7.~r~ :)~
na~~.[·gO V.'o:ewO\;z\wa
Pl'().!ć';d
;y?f'\\'!du~e azehj'
D"'l"iV1p:nw\\\{' Oi,n .\0 pmc 't
'
H'b'·.!1.nł?.\ u:01n e 7 pfe\ m. 'nane:n, ~,,<tnw ć ,'\.)
kaVder,o pOWI,ll.tu lub m'_a .. t">, a T€'~nę - Qrl
r"'''JI<1~rc.ii Wnj, Kom, Q:ib\.:dowy WHf<1.a\\,'!'
Tqk!. pn<l7.:n, ~
-tL'ł-le. _p-\.\'atar,~.l.e_._\L.'v.h":d.Q~x<!'r:".,,._ L_ W
..:V'k,~~_~n_!a __ - W.~_~~~:~?Z;\'Ch
(J~'ck\ów, hc-z rr.l:)r1l~l~rll!l. ~!~ nR dm5ne !~\\:esF~'{'JO:, k:~
!T',:(,',!C:1'.!"j s'ę, B. przvnalrn,nie) pow,nr.;, s!ę r:11f'SC'C w b\107.e~

"w",',',1

do nich

"Tydzień"

1,-,
"d~ 1

r:;r';i
l;vtu
j,('
'O V/n"P';'irnlsz:n"iI
",wa ]:'01 i\1?: 1,lk
" ..dn'l;·:a nil w~i JI>,'I tu k",11 pon,' fJc,rn:Jc 1'n~\ ",,,,,,,.,,, ,.",
k:,":'" by wr'I;I~n'nly \<:'1'."

P";TIoq'

coś,

w w. XUl, XV czy XVII
A
mote znAjdą JakIeś inn(' ratle,
ktt.rt> warto b~zJe pn:edy;ok'l_

k~órr.y- ~'inni

'rn{;'jalt l' ci,

tylko dOfSi.!:(> by-

to,ve potrzeb~' spoleco:eflct wa j
nle •. marnować" p!t'niędzy nn

wiGlowei,o Cn';bZ<'1UI 'i..-o Jli·
cy , .:r,nlz,ętl r:Zy6:::l>i~-i"' Itr::),
te będzie trwał". dw!! tygo:::nle
(do l.X) l że- j'.!gQ skutki bę..ią
trwa:s:e.e, - Ho, ho-pQw!ecle
- ('o 1-11. pewność Blsbie! Na
c~rm ~:ę La pe'WnQŚć, opiera!
Na doswladcu:ntu, Wjemy,
te w l8k:m czy illlnym "tyg\)·
,idol'J", d;)pól1.! śe!~fill się mnr.·
daty, wszyg<::y rob:!\, to co Iwie·
.ty, Po upl:;rw ..a tygndnla, (I
przep:.!!ach i,,, kBl"ach :tapomj:naJą zarówno ci, którzy Ję tW,1

k,c-

leck e. Co tu zrobl0-w)? Inwestycje obejmu,:!,! w dzi('d7.\n'_1l
k'lltury 311 obmklów, r::;!~j7y !{lOl'yml M.f!;d\lj~ ~lę Dom Kult\n'Y w Kozubowie, Do:n K:>:\:lrr w Kt;lul.elowle, Dom F..S:f>I·ki w Rndcm,u, lom:r.n:rfl Ol(>k:1!r.:,'.:h w SRlHl,)m'I:>r'l,u,
dwóI' KDcllsnowskT!lD w CZRrno·]eS1U i Inne. D~f; potl'7.cb ON
!iw;nly--c<,k0ńczenlt< b'Jc6\;;, d(!~)!ac!e b'l(h'n~6w ~z\(')lny;;h
§7k",!;>. \I' 3i:ll')':e, :nlcTnnt;,: w K\e'1c~\('h, Ję
;11'1('i,)W,1'
i:r: 'IV c!7:f'd7. r.i", ff1f>"lu \ :i:"",+..y~d

SFOS
n'n
""hu(L:l\"'ln,~,
. ,'.,.,."',I,',:"',"",",',.,',.,,'.,
..,,,nr;'~
7- hit'

UI.IlpoknJnć

dZJen ochr0ny Ulbj'lkrlw", k(óry ~lę tym różni (Ąj ~:rlJly(h tego rOulaju Imprez pseu:":rl-wy_

rycn pot.n:f'bom :n~e- mogły f;prO$t~Ć fW1dus'Ze p~ńS~W1W(>,
D7:ś, ;tdy slo,lica n8Ó;1~"J. iYj{' l t,'lko gd7:(>n\eJ;0z\~ w',d~ć \e~'Z~
(re m:,~i.sca "nie l<,goj(\n~", gdy j"!1r7;1a j\lI miJw!ć ran~('; () 1.11.
b1:r10w'e :1;7; ,otlb,l(j(w,n;; - d(}orxzn:ne rĘ<'e SFOS xiGgn~!l
t~m. gd1ie Ist:ni-c.l,~ )f.f;Z("1.e nj!' tylko ;--u'ny, ale! ugory, 1 obeJn
!lluJ~ 5W~ opieką ('0\'";11, wię-ceJ ()tH:'ktńw lreól.tą p(");,ty:t~ ila'
~~~'ch wlae'l SFOS Z;1wS't.e r-mle~zalll drl :eg("), Ilie-by z tych
fundlJ.~1,ÓW in\'.'I;\~~ować p..;w"tn'(.'i~7,e kwo:y nA e<,>!!'! kt:ltural.
r.~cl&g6!ml(,:h. _rejonów.. ) woJe.v,_'ód~,t:?!_,.__
chw\l'; na,lbH'%ej 0bC'!'\od!.:

tywe, Warto by z n'm! podys_
kutować,
Mo:ie, ;;rocz "goblków, rt"I..(!Jl\ Ja.k;eś argum'<"l1t,"
DrzekooywaJące,
Mo.t,e kra)
tak b1('<i:ly jak ngg% powlnie'l

te bl~dy
Ul r.am\

<l

W"-'l1''l.n\\':: 7l't(>ż najp"'llClIi\"I':Cjtym miNl'!1C'u Je~t SFOS, W i'kr\"olf
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wlOką, musimy jednak pa,rz.e.~

nie

Ta.:k
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~

. ~1f\ m.',tyluc-:fj w
lej pow"ta,nla, odb'lldowa WI!1"Uf).wy byla ,j~j za:sadn[ClVJn
celem, A:e w mlen:, gdy W!'.t"'St.Qwa powstawała ?; grur.ó-v,
zlld.e:nla SFOS obejmowały coraz wil;:tsze t~:"eny kl'a;u, kt6;:,

j'J'fl.-,\

"rud(~("
Chociaż

dv

I RUDERA

J~l, O<l CVl,f;l.I do
stl)su~ek r-po:rln
wilród inlellgl.'l:..:j!,
. która uWtJ?'a, te tam i a1;! kl;~(
pleniąd1.e w ,,EtaT!! cegly j
i_
mlemle" trzeba budować to co

no?

dnbrrl pub! !eUle, !,o czy rolnik",

oMldnik bqdzit'l zllfyknl cl:durę
w dachu, czy ~JtJf.I w~~'ej ł
s!1'ltl!nn1!:J ob.il!0W'al? Czuć tu ..
troi dwa nurlY. ,1"d",.n w!ll'lld: 1

twórr,w, nurt jawny,
p!\'nk~
n:tJą,

ehybll mdZIĆ$

Je-cz

9

!XXI

http://sbc.wbp.kielce.pl
JA1\! ŁYSEK

{li}

JESZCZE RAZ uSASYu
o, nie było

T

,

t1

mę nie m!e.!lU<ć z. piękną polową lud2.lce-go rodu)\); gdy
o WJ stron.~ swoich rm;eżyc
ojciec opowiada!, powinienem
by! dawn<J lipne) tel IHojny.

pierwsze

mOJe
Spo {anie
z
"Saks"ml".
0, niel

Na~łuchałem się O lej
w rodzicielskim
domu nJli'-mało.
Jnlw że

pe.\'no6ć,
niem,{.'{'~ą. L\emię Clutem $lę
~~~ l~~~d~l~!,;?~~lUm;~lv~j~;::

m-emu rodzic('lw

j

wi los nie odmówił prze~
Zyc, by miał co przy oka~
zji świąt czy też imienin
opowipdać kumotrom. i ,.;.ą

siad?m

(gdy

pryn

nl<:co

CO

lo).

już

"

CZ'.1~

Z

się' l{UrzY~

•

brzmi

!n~~Jlie". Jedyną ()~l(łrlą

w

Mam wm:iA:'nle,

tzw.

udręką,

Dr7.~\\T(JtI'l('go .. t'hrtą.<;v:z

a. p..J:1j~kl\d
te Whtęr!UjąC na

kramle

pPQde,~zły wiek" bel.
wspomnień jest podl'bno

nic", "mtlm oehotę nI! twą en<)
tę" i tym [X.x.lobne 5Pro~n0ści.
Do korlc./l j<:>"]lll1k we byl w
lJifwie poprflwrw:,: pow:ó:-zyć
dla

b<""'~,,m lmlę
;:;~ :l.~(!.~IW(;;.(~e~:~:'l~~: nS,;~
dz:n,n, kl6ry bc7_~k:J[r("J.nj(' SUI
J"tl>::h;ma (t,1.lce

motot Się

rysta,

który pL'!d i wymaga,
to n:e to samo co chl()pak, z
węzełKiem vi garści, nukajijcy
:~~~~J~,m, el.asy jednak Gtę
A UJ:'i"C jak si~ Jut rzeklo,
do 53,1lsomi prLYbykm w cha-

lucm;rcklm
pl'Ri,:wm". Nie rCl,umiejąc
'l

~~~~lt:;~():!,-r'l;~~'c~~~~'.!l,z z..~;~~::
CL

ty' 7QI}-,·BOO metrów)
j
dli1?"j gó~y przYJwmll1Rją

'i)a,r-El'/:4

techują i)o;'\!!.(iló Inn"
je.~rc:.w tji1\~·:S).!il, ni\~ury, rzekI

geblrge
bym

je

cy\\'i~i7..aCY )nej.

?..a~(ldniC2~)

r();I;njfl~

ud nuszych gór

la P~·;-:tje g{~.;:;~~~jms:~~~~~=~

wkie po ;{'hTIit'ffi\l zww się
J\Jgendherberge I pozr>.'itaj{! W
rę~n;dl Ol'ganl1Mjl FOJ. Noc~

~7ió;~~~\~~it~ti~~~'~1~j~r;,~~I~t
al m:to aię tu zatrzymać.
W chwili słabnic! pr.myś[[J!('x.,
CZ)' ZMP nie mógl mieć ~oclob

kI),

J~~h Si~b.~~I~:~~~, S}:l~~:;g~\i'::

r'nkl<ir7.0 turysly,
UClp.~tn:ka
12-0SoboweJ wyciCC"l'.ki mlr'ldzie

!ib.l'Śmy

teraz

n:p',\'!:l'f-,iiwle

.!('~7c~e jednf\,
p0kr.inf\ ~r.Jp<:

D, wa ,,1UJnllu" n1a mb]
Z.OVit'"j. Ponieważ w pewnych
I'
aU:0~u,s;H~j
arlHllnL~lrn'()row dr, llPlynn~ektć
h
.,1.1,
S\).1/lCjih:'j m!OO05Cl JlW IT',p~0\ o(,g:(d)'wal rnq:e pI.a~
n'a A w JUlv"r:dhp.l'berge wyi--~'--,""-"JC""" • f}C
Z.\~L~!JL ,---n;y--S'ę lttltrm-l. mf11 wcr;t'Jl"r--~-IU4~:~ l'(~lcll,O,e '\~--6·la;'cij"jTą----z.-rfn-v~·-c-z!ir--rtW:e---lJ~oltazJ<lch dos!-ad'ó.
liM:yh !J-'.)b!e rf1-?_'1k;,
~u .l~:~~~~.~_e p.\\-o $~~ZY:,~rn;
roby, Zwyl{le ma:łt:eń;;two, W
P ierwszy, to woJenne dy~
_,
d? 45 \vlo,o('n, Az ku 1(' <) )'l.et
ok~e5ie ;zcwg6Jnego nasllffiill

kteryjki z c. k.
'
F. ranc l~z k a, J owfa,
l'ą

armil

z kt6~
charakterze marsz~

w

CZtW mnie ~lerz,e, re JX1<leJmu
jącv nas gosc!nnle ch!opty )
dZj~wcz'ita;; FUJ Ole ?..1!i.nteTesowaH

~ię ta,!emnlCfI pt'""l.e~

sławne' lania". Drugi ko~

dlu7.snia mJrxlośc! w nai'lzvm
Kamit('(ie Turysty/{j Mlod;ie.
tJ'< \-\'!r]'){'1,Jlie w ramIIch nie

nik,
Nic

kt';l~Ó'N n:lsJ gf}<'pi'dnl'ze

batalionowego
kucharza
ostatnie
"pl"Z~~

zbierał

W

to właśnie Sak:;y.
tym dzhv-hego, spę

----"-""-"-nt,'i'"

zali

mU z Leuna, który jak

nła:k!em wyruszył z

stało

g~li-

cyjskiej bidy, by na Sak~
sach
szukać zarob1m.
Wr6cili po ładnych kilkCl
latach. Stryj przywiózł
żonę, ojciec". budzik, kt6Ty ku hańbie naszego kra
jowego prz,cmysłu ChCf1zi
pO dzien dzisiejszy, T)tci
gdy zakomur:ilwwałcm]"O
dzicowi, że jadę na Sai,sy
- przyk<:1zał (znając mo-

je skłonno.ki do zas:vpia~
nin): klIp sobie budzik!
Opa.trzony na d:og'ę takim
memanto, P1'7.{·ht'oc?yle-m W'anicę 7,Wp-nyjatnionl.'.j z nami
Pemok!'atyczn\"'j Republik:, by
naocznie pn.ekonllc się,", legenda,rnym pot'7ildl~u I f.\N)POd91'r'lólid, (} 50HdnL'~k( l d1.1~
wach {ostatniego wyl'!lz:(! pr(l~

proC('flt 1aWn!~0~e\
to dl;' pe,ellt«. Na 'Net

J('drl(;~0'

git-m

~~'ij:lil:f>\ul;?J~~~~;~~?~~;;Yp,,~;'~

p()Uld-na~
b}'U zwykle p0nad p1'7.yzw()ij0.~ć. Zar.7.yn.alo ~:-ę od

,nym goleniu, Totez

prl}'A
U!grn~

ni

pow5:;1:~~'~.f;:\a:~:;r':~cT~~: . ~

zując na wy.:;JuchiwHnle p:ozez
dwa :yg1'){]n:e nas?.ej mUr'Jvń~
Skiej
lljNl'lc.r~"1:ny.
Tolei

p:ęC'iu ml!1ut'lCh sr:era
celowe je.,t i~:n)0n:-e
Dr()i-!Iwgo P:·l.eI'o k\\'lHL';,n-le ~():r,nfl-

~~~d~n.sb;:Jli\~~~~~el P':::~'r'(;~
ki dili:rć z:nfl;{'zn:e, Nic dziw-

m~..sb
~t;~'~'~~int,~~~,8~Jn:en'c

,,!';a,~" Ni~'

mlr(; nn g!ow:e dWUflH«
±~'jąC\'ch

;~~m, ~rz;zt.,;.cSS""~i~~~i~~r.t':!f~;

n!l\\,;'ldq:(i) do
POrl,ldku
l'?:pm('il fila ;:l"go. Nif' na~~{'A
knl ]rdnak ('UOP:"l(,l..v~I{O. SHIraj sil: {; 'w;\- b;woz;ej. :112 powinien j \\.-yt!·\v~le uC1.yl się

że n\$

to cl-Jyba tylko

WlJ.no Jenc7~ !\11'\urowan!a lu
dzi pr:wr. ~.kaZrWRf';e ich na
townn:ystWQ
<lyskutująsyc-h
Polllf.:Ów.
W retul:.acJe ogmf>tyeh -po.
lem~'k, jut w drodze powro1.~
B1eJ . byl!smy zmu.~?(>m przeko
nywac wm;ych penna't'l€l1~nFh
dy~kut.anI6w, ze zw:e<:lzilIAtny
o je<lno miFl$to wl~ceJ, niż

o-

bylo to w
tym dniu, w kt6rym 0-'11 "reorga:n(1.Owlli}J" Radę 1\1Lnislr6w,
Reasumując propo:wję,
by kaMy \1.1~}'stll udaJą<:y Il.!ę

IItj

rmm1ęt.!.lJI\.

Ul

gra-.nic~

A

obok

sw\ndectwa

pte-mą7Jk6w,
o.~wl!l,ja.eni(' tej treŚ~

1Xit'OW!a. tu-rlzlci

akladal
d: ,.Klw,

ll\ę

na .. , (tu, w

ra~

mach tolerancji \~tawić slo~
v:o Vi wl(''l.noRd Dd t('gD, komu kto pali ŚW1{'('.zkę), te l..adlIli'ch dyskusjI na lemllty za.-

sadnicze

wa! nie

fi.

oole!lne prowoko u

bęrlp,",

Warw

tę

pro-

pozy..j\} ror.!>"l,1.rz.;,ć l(>l. J dla~
tej{o, !iby fJ<lf>tr011ne narot!y nIe
pomyślały, te w kraju nIe mll~
my In: temu "g{!()pu:lIya.n>'ch"
włlnmllów.

f:j\lffima
milny~h

summ./l['um,

z

-<

~~~, :;;~r~;:;m~b 11:~~V~O:{:t

n.,'rn p1'1~wrh'if1;c''ln'm uie ].a~
~WttB

by

fugdy rny~l.

rr.oma
prÓŻ-nl.l-

te dziury

j:ltymi ohDlt kirT'ieniamf.

WF':-OY

Ifwśel

prawo

w drodze dz:ury.
te k"mu z worem 1.gublć w

5;,~ka

i

7 emia

Iw~."erwuią

ola

OUta

pntt'Zv.sz w

kpmt("l!(>. A

~~.~~~~;.~n('j Pojn~;::~,or!~,~ie Jrl'~'

polst,ie-gfi, Zdolno';Cl
ję-zykowe p';).~~~dIlI. nie powiem, Juź
po kl!1w d'ni1H~h
bezblę<"1.nle
'V;vmaw,ftl w :'amach wVr.'ilaTIY d~roblm kul'\1taln€iSo' tak~~
:Y.danla jij!lc "lep.~zy cyc, niż

kn

GlJry, pat,zysz w lewo miM1:e,

Wtęc:~:'s~~i ~~:}:c~

t('-k
bv ani

IV

Nie mor~'}f6w;l.a-

:nij!("':alu

O!y;,]7-iĆ .'ię.

Znbytkow ma
ehybR

VI

.

H7Q~y ~\ 1;,~I;;~I::) z C~r~\~

nic

O!('k z
{Jy w.y-c;i(>(:;..k~) bez pr:zex.'.'·y pr.o

!!'liezne-J WYCiec1.ld, ani slOW!l

stu wśe:bF!,ieh,

J(1,,'t~im

!1!lk..,

r

Obol{ seh:'"on1l<k, dr<lgle god~
:ne Zlłrli'-o~d zjawJ,,\{o lo dmp.i Dl r,«JI'/)ęl('~7Fh l"k!lmar~
kilw pr"',,~{lzl! ś\'/i(':n'e utny~
H'(IV.'f'gP

~~eru~,;~~~ałza~~ r;~~~~~), ~~

nt'-r.;o,

B[;{·)hQ'U

l"\l~h:J lur",,~iYC7.fH""f) pIT."naj~
,~"
oś
k
mU,ą ,cog z o o JCY

b\'1 w

Okil-

~~~n~ l~~od;' :;;~C:yei!j~~~
rw. przewooruka

ir:-,y

~~,~;~ lr8{lY<yjr,ych

naf; pod

et. Jako l6-letni wy.·o~
stek, wraz z bratem bliź w

.

n;~. Nic cz!w:leg?" dW~mHk?,

~~t~;~.~,~:,a s,ęla\~'7~,~~r~\\~;~q~';;

s;c tr~r deLk!unL
lata-;s-.:vel-n'ftoa--o--t-< ___ ~~Q~~Z ~iąl

tam- przeciez nOl,ibuj-

,g·1

al; do nabt'nnlll Wp!.!lWy
pod*P~(,I\':---"\'i1:!śmy n!('':J.stflrt~

'::nL

mImo

pr7-cf,z-kód 1"-C g\.ronv
dzl\"k! soljd~
to ! owo m().o

J Pawła, !I

, Tnwa nJ1l11wj

op,pl(ą

)e,

~~\';;~~;!~'~:
1.llmpk

nij, slareJ hlstoril.
żeby
pT'Z~Z
wędrowałr rre-

ChcieJj::':l'srny,
KIelecczyznę

IIze turystów, Nie dbamy 1....,..1*
lilak (1> ple-ięgn.....l'amc )I?~{!nd I
fl1storli, które OOda! C1.y nie
6<!. większą przynęui. ni:i: ';I\qk~
n)' krajobraz. A p1'1R.dc:i ro~
PI)(7.}t1S się !!':fI!. tu~v;;t:"kJ. Na
Za{'ho(l:l;!e cal-e ~""",:,)fl.", a l1a~
wet państwa tyjf; jut: z 1'-'140
Pl'Zf'l'Tl)!5N. Ma j
UDnżuónll

K!ell?<!czy7.na

sz.;1n~e

~on;bl!lć

tym sposobem., ale na

mii(j~ć

'\)ofjką

nie po1,wó!my bl,,10\~nć
komórek z tamkowych kamie
nl.
..Ordnung mu~.'I ~ein"! He?:ul
t./lly

pr7~J>trl,e1:(3'n[1l

t('no Tlll«

czelnego p1"'l.y'kmnnl<ł ku:i.rlegt)

Niemca,

mog1;śmy

Uroczy

zamek wc

oglrjcl/lc.

P:z~1d!1d? Proszę
W NRD
1et.nicje j(.\51"cze aysti'm kartko*
wy na n11ll;!o, cuklCl', wo;;:lilnv
l mlęf!o, Ceny k~rtkowe -"fj gro~
a'l,{lwe, Obok k.a~·ll>:owyeh. na
t'.'l'pOO,J1Iaoo arłyk'Jly są ceny

zaopatiZen~ow('6-w

J innych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - handlow,ów, Nlemoy de cCOCTAIIIl. $AlTlI'RlI'CZ""lI'
w~ją

tej ~ytUacjl Ul okaz;ę

do l.olda kaln.y,

Alę

""Alho !..ak! dowóC

llalwni,

a,1mratnoś

ci. Nocleg! l posnkl w

mM Uimówkms na wiwcrozpoezęeieffi

pr-red

węr1r6w

kl. PóżnleJ Jut n.lVZ Przt>WOOA
nik t.yml sprawami gię n!e Ido
potĄ!. Wle-dzlal, te gdy 0ZTl;'~
cum\1"gc dnia, o of.n,ac1.otleJ !lO
dzinie ?{ljdz;;l,>my do lJmÓWtn-TI"1l0 Mhronink~, - stoly będll
:r;..wluy!e. W schroT,;"ku wiedziano, te grupa me nawa~!,
a p-rzewodnlk byl pewien, te
posiłek

bę<lz~e

Gdyby~my

0.)'':

ne

!la

my
Siwych

P:·Z)'[·ządl.0ny

mo~li

tak

bliźnich,

j:~

Sen-

mur.r\(~n[a,

To wY/l,)kle poczucie dyscypliny Spo!t'('7..neJ sprawil(.}, że
ll.f:1wet w warunkach ",,0'1'",,'"',,",L,
j wypaczeó" wRchodnte

ey clOfobily sIę nic71eg
mu mat(!<r!alnego, Tak
"o:opa" poc'lm..,.,łn t'lę

drugie,

KRÓL "JJ1ACIUŚ I"
E5T

to barwna adapta..

cja,

tlla!'l!:eJ

Jkll!qtkf

1I-Il

pllwno

W CZGt-h!

mojej ovtcmolet
planie 1'6aUZmVaflQ lIna ..

!'lo

1-Dwe -tlCrtllY: "Maduś" tdd.
IJkJu'any prz~a:
Janusza Kor~tllkQ. {) na tmtert,
tym ;atnjjm tutule, tu renU... zW;I&fęsMch kr616w: Trefla,
,taeii reź, Wandy Jakut,.o-ww Pika. i KtM'!:).
WJllllGtkłm

ctvtdnllwm

#kitj,
Wj/rok -nIe rOBtnnle

wlikonanv, "M'acluf'

icaMJe
będzie

uratowUIfY. a jak t prte.t: ko.-

go,

C

tym, drodzy c.t'Uteinl-cv,
filmu, którv.

dowkete Itę E

;:'~-f.~~;r~;~~l;:~:E~~; :~!::,m~n!e,~~:~;QW;ł~~;::
.dat/') Wajnbl/trgl/tr - jut.

<:

fUl

ukońcgen-łu.

we W1tqtr.uteh, -Setz łdlceł4
przeTWllć nO. jak!;

m!lsUtno
CŻiM,

edyt

'mfdll

mowy "M"UI,:hIA"

Jufek.

Fral1i'n~jcln

f:'?,!

mU7,~tlfn. W':ęp na 7,;;,byt~oW~ ob'ri\(y jest \"v<;c\zie p!atny, Niewiele, 30 do SD reni~
gów, pr-zy O'.i:yw',;ny~ ruchu
turystycznym zbterze a!ę jed~
c.I1a;t trochę gm-za na r\"P€1"!l.v
Clę l dozór. Doprawny, ha się
w Of.:U kręd, .. gdy {.,gltl,dając te
't'ZffZY ws-pomn; s;-ę r.a nas.ze
wmcl}'ska j pal".::!" ror.hif>raTle:nll chlewi]\!, Mw kocl~a<:t
ty. Z\emlo Kiekcka, """'('j buj~

fil--

mła! W!JP4'"

den, ,diUfl.f.d wbłł, rękę. DiG..
ttrlo te(. __tł>Ut: -JW:u~dBt4włam1ł

alt Wllm M gdjęet'lt. d4Jqe
'/Ul. Nt*ońe.ltll'nłe kUk4- WIU·Jc.
fctmrów. to Jen zdjęć Wtljw..
mn-yc:h, w CZYJł., realt:acjł
filMU n<J. pMn.ł4.
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PRZYKŁAD PIERWSZY
VZY1lklw&ó poparcie mM "na narillllmml wliWł:y Luor.lt' ci _, wyrc.blony
pol!tycznj" t"wl~ 01'1. O Ile cdflnek partii i; tYm
y,' lMTiVm 2: P('\~ ,\'ó....\ llllH" fod7.b:<n' dla. ur~~wiJ!tlllema wC"7.OIaJ J<,~ZC7e 81(>I(>gOAI cllon nyu" _ b ... ła Hi d~rn PO,(t;v- bar<l1:ej czlonek In~~ancjl pargo ViOJe"l'.ooztwa tv tlI.'itatn\ch vrogramu mogą tylko ludzie (l kO"'I~ Epnh:,:rwlls!wa dzl!l la~ w0jllcym kr1.yk!\wlII
walnlac- tyjneJ nie WykofZYS\ui~ pn.\
n.godn~~11 IOl..dZ (>bT:D t~w "e" \~.)H(lldlll \\aIMlUh Ol!Obllll.)ch, CI ~lajaJą w Jl;.JO ne'6ch IV fotc- lwo polltv('7ne, ::lek!ua
Ilrm ffioi;iwos<:l, j(tKi~ dalu m\.!
tÓ~'lI:ę kd"a hekta Ol\! Ilem 11aan!.'J I 1.de(";,UOv.allej jl'l'StEłUl,', ach, mają do 5ViO'j d}gpo.zyC J wyst~p\l~anje
lajrnOWD.r\e
Sllt.!10Wls:ko
ty
kló~:!t pil;> H'dnIO nnll zala
polity! ~n<>
ltloraln('j
Cllood".u' samochody sJuzblH.>,e stale UI-' tdolnolić do
pr7~de:t gay ut..~iada lHę w tej
rOlI, !\'ant'j 'I ed!!\\ nol Bpól lzl('J_ I"lJe h!lw Ol l))W!)ls!e I)ft.ekonanh' Illwaran'OW/l,J.Hl' peM}e Kon:ys'lI w k enln:KIJ
lUb. innej ,nstahcjl parlY.jne l CI';
ni Pf""">(j\MqjneJ) Do prezvdlum (I 81U1Hno~<'I u:1oswllego prvgra- )ą t p1Z}wilejó1,1., k. ÓlfJ daJe Je" C1.ęsto
instyt\J<.'jl
państwowej _
te
kompe'MI'1lej nv:ly !la'OO0Wej mu, ul)'scyphnowlulle I onl\r~ wla.al.ll
I na OCfl.H!,
l
moiJiw0l!cl -j1jt:-:n" p~ ~ne ":,;wpłY!!lęl& KiJkana&Cie POOll () noś(i ctlonk& organl"lA<lJI Ludz.le
na w~~()kle
pr?ecl~lt1y obywatel
apt"z~at Z''''l"/"H .2 n:u:lr alu faK,
lIa ct.ele walkI -I) piękne
Wru le l'.:~obyc!em władzy u:egal ot! łatwo
.,JakO$ "ię z.lozy!o', że ok,,!o:
mUlI1:ą /la.ml swą POSlłtWą, j pler·,,v,z.yrTII
POclynan\<'ilT·.! nerhtwom, Jakle
80 pr~. ziem: k~plll czlonkow,e! swym pootępOwi-nJem "zbllża{ pa~UJ wlrasta !~J autorytet, bą Gpfaw()WMlle wladz.y. Szyb~
WiN"'., ej Jem
?SM.li (w [Y,m kijku lIkt. YWlf';16W .~lę. do Idcal~" . . Gpca.HclilJf!" tysiące .tlc?ciwY~!1 Judzi gamą, ko rlemorAHl,owa!l go je~nl, II
pov,.lataw)"C1l1 a poz:">5tale 20 mowa
poW,edzleć, te
np., się do Jej ,,!:er~gów, widząc w POti"ffi
jut on dem.orallzowa!
\\I parl:l,
tm'd""':~''';:.~:'::1
p~. chlopl bez,par:YJ:1l.
.-:dy kal1~:arz czy lapl)~nl~ -. parW tu('cydowar.!\. j konsek- drugich.
b:m];o::(>j
.~'
...oJ/~ C<:}'"Z C'l'.Ior.kowie p.R.rt~1 "flIt:' ma Cęd~ gtn~iĆ ha."la .~priivn('kl!lwo-) w;l:tną, ~flę,
budUjącą
nowe
pB!"lla nR~za l!olHmuJe
"" t~i(i~h sAmy-h pla\.· )-1, p ... ~(!, l"ó-,o;no.<c.! spoler7:t1eJ, h~<'llal i.Y."le. Są to .jednak ludlJe no~,
tJJAWSIAJĄ OBLICZE
I j.J()lpnlwy -- tym osl:·?tj
c( I~V oi.)1"wa(e~ P' \. " ! l ; l~ Illk nn.ibRróz:ej ~hlP.ne,
h!l51,\ Wl,. Jll6n.y nl« zdobyli leSZClI.' ~
. .
't~PtlJt:'. \\·';~.e!lve li? pip~
.'..!';·C 7stnie ~.f)'r~'~CI\n k.~'O'/Ć ~e w
u't!lH,"h bę<.!l\ b'"7.mi-al.l" dOjrzałości polltyczl1<"j, nfeltlóp o XXZJe1.. az!eKP?,:p"ktnr!"jW PR1.:lol. t;m WY\'.V.il'e"J:"LR
J
.7
.1 ~'
'k
:._
I ~()temj' być pf'wnl-.. - ny t nich hdwo i.llcg"il\ waprokhmówII'! l~pMl.i\Ho;(!· reakCja na falą..
. I
:
It"l",ml
~J .~Ją
~ IY,,~'1<:~
1)'lpr..!"cll!.. A w:(}C ko- han!0m w trudnych
mame!)_
wal walkę t· C'1!,:iklr1'l I zlod1.I,\i~two. Parl.a,
I·

101

fi

i

I
I

l

l
~r~'~~~:je a~oeg~~:-I~'1~,";~

Pt"OIi!Ota. _

.

.

te ! ~t~ńgk!eRO l Jt'IilO WyprÓ'bo~'~: pnysz(>dl r6wnl~f l na~~ Paf~ nooć pod Jeil kO{Ji!'O!t.:
nym

l. ,

.nzys1kie .

,

I

',nT~!~t~~~no~~!~~l)~~'- !~~~-l i'~i:~,o~~~g~J:~;~~m~::t ~~~~~cr!;~yml ~;~:~;~~~ak~~.tn.:: I r~td~~:;'~~I~d~;:.I"j/{lil

~z~a.ł~~ mu Oię :a , 'pOSOO j)rawdon\ó,hl0lill i
l

lm

metndom

p"C'"ll(>bftwa,

dzl«rnlk:,

Pnftlu

patfl.ą

dOKonah

c\ą~ ",.;n;,:~t~;~;~~,~J~I~~hl;'~P6;':'k::':;'~";W;';I,~k; ':":;P;:'.~l ~.~::~f~:~.~:~i,~"~k~'~'~IU;~'~:~P~"'~'~k;;'~O~W~"1'~~:;~~&',~~~~~;~;r

c;:hwirk.a

"lP1tZl'KI.-AO
Do
dUll'Rb,DRUGi,
par.slwnweg'J w
prl~iljębl(}rstwa

ilandiow<'go

przy;;:.!!) pole~·l.'nle (l<"lk"Mln,a
pn:eC'eny tzw. bu~ll (nrt."·Kulńw
nlechod!iw)'Chl. p,) kdtk:€'; ~na
pl·f(>(J~.ę

red7.le kll"fOv.nictwll

unllllsly

bir..rotwQ j rm.<!ziale l.ada'l. ()_
ehoclo Pl""ll'st!1.pinnn do ,.W>I; 'I; I ('

:~~~;;~::::~ w~~:~~~ę;;~~:~~~~a"~n~
towar'l.ch
l,,,·," ,"'t.oytw skwfJJpllw,e.
m"",.".". K.lrn;.
"""
mroż'YI1ych·

w"Jrlcl~

.

j~d]1ak

~'~k~=:;~lj~.~?:,'t~~~.?Il ~,~~i~
"_=,,",,=;.;_;;;-;;-;;;-;;-;;;.;;;;;c;;-;;;.;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;.--.:.;;;;;;;::;;;;;;;::;;..;;,.;;;;;;;;;;.:;;;;;;;~;;;;;.:.;;:J~~~~t:~~~fi:::;'~r,;~~ I!L]~!!!~!!!!!!~!!!!!!!!~C!~!J~
~óv,~ p

m~ą rYTfl{ij,"
n:e± iflrle

pl"7.€Cem1a

Ilrtykuly

(tJp"'?ec!l1 o

nle prmw[dz;l!re do '..1plyn,;"iIe.
nla), które zni11az!y TItl(ych.

miast nabi'wc6w w~rM...

?r;i.~

cewników przedslęb:oro,tw<I. N'c
dzi\\,'TIego wS1.ak ar,:vktl!y te r,n.

lehty do

~lW

I

hlKBt.I.<;'Jwych

o\)(o.C"'n:e cena Ich s,PIl{j!a

50

I)roc. do 7~ proc. Ku·)I!i je

ni~d~!:K~~,'~Y jc~~n~~~~'i= \;;(~·~;I:
el~$ zaklaocwa <)rgan!zac'~ p,l~

tyjna1

Mctcśnie

wr.at)jwosć

w garneJ

b!e:nia

nasLl"oJe

panujące

wlil~nej
wt~.dzy

kllrlNY,
uple<:7en!a nych
lakr~tów,
wgtrl.l~s6w I
ple~len.!.
LanĄ
dll załAmań, lud~l& :t "pczytywny~
{czyta) pllrtlO
r6:tnl roi pap!er",wymi Chlłral{t~ry~
f!1ryzt\uu-l'!, komblnll.tol'1:Y Itp. ~tykll.mi", »1, b!z eharakter6w,
Oni to pogłęb~lłjq
trudnoścl Ukazują ·BWII w!aściw\! obllw~
wewnątrz parUl, u~rudnlają ! Dzleji! Ii~
niewątpliwie
·ta~
oziom mlxaln0-pol1tyezny hamuJą walkę o c::ystośl~ mo- dlatego, .b w obecn!!j df:żkleJ
komlln·s\ów (nie t;ilko w relną
neregów
partyjnych. aytuacH eko!1omlc:meJ naszeP,,!s:'e) ~yl UlwsJe. prz.e{]-: Oni
wrelllcle
pow!ęlUZIiJą go kraju, kt6rą. jeazcze P()g!~rnhl€m łilCtl'~drl('j trf)~k, pa~~I!.1 n.czd!ny między pertiII! I j~J bialI!
spekul~\cja ! !!odzl?JJcd·rak w pl1.rt..Il{'h, . ktllre
klasą, m!ęd%y władzą ł. rrHlu.~! siwo mienia społecznego, ~\(l~
[""11~ dc,p\et"o () vdobvde wlad"l·Y
mI,
dr uktyWl"lOWllly lir; tyw,l)ly
w swym !{rIlJu, czy&(ość r:wral~
drobnomleuczańslde
dewrga:10 • poi;·.y::z.'1i\ s<.er('~0w
W MINIONYM OKaESm
niz"JJąc tycie
go~podl1rt:zena
mail,

P

l

waJ-I

1"'.\

,'h rt'gulowana. jest -

pa:rtYJ-1
jl'1.el.

"IV fabrYce zebr·a! ~ię k"\I'l<.:- '.';;I(.r!llJi.na ,)')wh.'ddec - w !op'!ty">,·, .1by fozdz.,('11Ć w ~r0.~ó~ de ,ob J'lll:H!l1ny.
mOi<ratl'C%!1}' p;·ernię ,..fi po':lroC7.
OO!I'klywr',a ~y:un(:.!a partii ko:
ne wyJmnanie pla.nu. W -ClB'i:e
n:-.u:1:~ty(w!.'J ...... ąk,.ącl.'j
wyduT:
c!Y.<k'.):<ji paola Pif"Y>7:yc.ln,
wI3d;~y Innym paniom repc .. :
10:1!) zl P:·Pl"'.lli pJ"7:.:<.r.~ć
.
.
Wltercq 1l:fltJ kla !
GZ\:"""H>gó;nej o!ll'lr.no-i
spn('C;WHl
. 00 kC)m\lnl~tów·1
l!:e B!t"()ny $t>kretar?...(\ premię r:111
i
gru;:oowe
(~llkow-e. kl,a
pl"l..vz.nano. Fakt ten stal się PC)_

JFI' cZ!'!lstwa,
cblektywne nl.ebeZPle-.
wynikaJijce ze

H

ubiegłych lat.

'

~~~~~u r')7.ti;.~;:~.~)~~~~~J;",~:~e:~

Metody berll'lws2C.zyzny, któfi!.
ponury
c!~r!
rzucała ni
wszystkie
dz.ledzlny
muzego
i,:c!~ I)oll~ycl.n.egO,.. społeczneiCo czy gO-5póilli.rCiil~l!b śwl~c y
~w6J
tryumf w partii. nie
m11~eJS7..Y
niż
grl.zlEo lnd1:lej
CZUjnoilĆ rewolUCyjna (majllcl!
gwe "teoretyczne"
uIaSll.dn[enit) pojmDw~nt\ jako podejrz
1!wośt, czyniła z 2ebrnn organ!z!!cJ! partyjnych d,.,datl;ow~
o g n l w o łYS temu l.nwlgLacjl
W Iym cU$le t p'lr\!l pod poZ:"ltem "l'Jlem~n!6w" ! "b~1!1i1ht"
usun!ęto obok szeregu lu~
d~! na pewne ohcrch I n!(j~
d{'Jjr7.lIb'eh polltycm!e - w!""lu
oddanych! ctLunYl!h. Dd~ lu~
dzlom tym - ! to ~Iu~rnltt dgJe sl~ 1II'1ty~takcjl::< Wraca.ją

n

schoJz;ć musza"
saGy ,.Jak KUDIl Bogu. tnk B'i~
dalszy. COOi..en~R
Klinie·' .. \V re":;ita('~e. n<lJ'N.;.ższe
r
poi,ijIrlduwa·w·a\ka pT"leGtfl11Y. przYP!Hl!y \""l:ionknf!l dyu'kej', ITIHnO!Z f)~l"1.l'Tnllli oni iuź (·~w:~6 Iwmun!stom 1.rn,Ultl.a Ich
do
s(:\$l~,:o
.z\\'Jąz.e;~!a
5,Q z ma~
&pE'<'.!l.jne r>n:,m:", "v,·i;-dIUg l~)Z
, tin,·)en:!! wś:oo :nas, któ~e
dZlel.n:ka CZ.
fin
Ctx!IICń
,WO.t..!lOSC
.. /enla lipn."l walKI, ',III{
PRZ\'Kl,AD CZVt' AItTY1
'·"w,li(,l )\o")mclnJ.~lów - szertn.e
n.l' 7. p erWSL?J 11-'111 lego frD!1tV
'TPgo nJ~ b1idde. Nip chodr., . \j
\nl1~1. T~ oOlekt'iVmll gYI~fI(:.1:'
I)
ndgr:~mi,d!.e-l1·{l
~.fl..l.'kl~d6w,
'tn'e ~ię "natu~!llnym Gl>;(>m
któ;"',.DlPWłl):, nIe ~ą cqrnli od~ ["z~~~~o~ri ezer&f~ÓW !)lll'tyJnych.
Osoon;r:>nrm w 1"1111>7.\ m życiu. W p~rU! bovlI)em Wfllc-zll,ceJ (}
Cho.:l1.! o roi! innego. O la.!lt~lno_ 'd"by{'il.l w1u-rl7:Y cz!r'1!Kowie p,ar
Wlenl\"'l Się nad P!·zy(·~.\·fill!llJ Prt~ III l1~T·aten! 1)1'\ nil. r6tne·nl~be7....
Wl>te.\~·!łJ:Hl lla
l ~rodi,:,ml Fku_
f' ~~7.eńf!f\\·ij I t!-udno~('"L
Stąd
tecm"gQ pl"l.('clwdllaliln~1l mu
i\u·lzi ... ~1abi, l(""hiorzllwl, wygod~
n ("f'r itp. nie V'·."tf1PUilł w ~7.€""t!~1
POZIOM POU'T·H'Z".J\'
"" .. ~iI
i);b" Illo~urki)wo 117,ybko
ALE @f.OWNO("l~;~l'\in,;·
-r.:-n,g! !" npUn1:r.~I:\)a.

o:-

fi

n

ł MOłtALNlf

?·~Okj<!!, Wrml!f\al,ill m("ijl.
no ~ p~J\I""lne ~1'J\\·iHl"i,'
cltonk'-'n) f'BI·til mBrk!ll;,
kwski"J w.\'TIlkf'lią z ;·.lłl<!l.l'ń pr
IHatnow}"Ch j€'J pn.til, Wr:"lIHl!j;,
z (,<!'Iu ! m~k\d v·»lIli ii1I'1i p1l"1'~
pun'::.! 17,1. Wy;;w01f"'rI:" ~1l',1~ ·zn'
od W~?.f'ikj,'I,W ucisku. rl)(ldflw".
Iflll'j

\m~)"()iu

(::·'nj\~iNlll'\')!Ó1"1

t~":'':.'"!l!lo/-I 'PiJI('(""weJ -- tli.....':!'l"
któ!"""
n;{'~w,,~ób
r"nlfr''''~~ł
bt!z /j~.!'·wr"c() !Idrll!llt! i ;·""'·,1'

cla ~z~rnk:ch ma..!! ~p,...'''··~e!it!·.,·,)

Potp",bnl wi~(' I'ą lud~ie, kl"'''"7''
J)Ot,lłflą
prog:'l'lm l1anll tflH\""i1_
ttyt ,li! Je'yk C(Jd1J~nneRO tycio

&poł!X'~ństwa,

on! do pariU.

.

W owym to okr@lI!1iI

1ilfo~tnfli,

otwllrtoM,

Na pnrl:ę k(~n'Jn!);!.v.-u.lą C't,y~
r.flil'l )l'J\\.p, !nne n,ebelpt€cU'!'i

s!~

w?:marnin

te

po"/.bvwan1p

"";4

ny IPo~6b _ z "renty u
rPldHY5tyk~",

ch.lI!,~

Zło jednak po,egr. ! na tym,
te w b,kj~J !ltmo3fer~~ d!'mt"l~
r~l!J:Uj~ elę Innt. uczc!wl tt'l~
WBr1.Y~1.I'!,
W!adnmo prl~el"t,
te bnJtno jest ehlonOi!. Zd~na
~Ią nh:tat, te pfl':3jl środnwl-

ska

ult>gaią

w!~c,

kibry

IH'WY

t'y~łem

P!)Ętllwę
r!7a!l~my dl'

I

wykrus7.lIlą

~tl!r.ty,

ofłnrnj

I

Mez;."

mjl"'l\1le

k~-

Nie<1a'A'TIoQ

poGC7-A.:ę

pnck"'?"f>~ I

skrytykowIlI czJt· ola pewnej Instancji P!Il·!.\'jl"l~j
wyntlgrndzanlll) t()W!!lf'7;y~7.(" Oi""!1!lwillll POOOhfl!lI"''''''".,,,"p''rtYjn,,,n,
morlllnq IIpr()wi!l~ lIP!'I'i~·-Wft!Oy"jtj i'iwkf·iiHvmr~
te:mjllc.\'ch upr1l~ d1.ilj"Ji@, t.e n'O. prll('MVnl!t IIprlra
nAn)i:lr.~
pO$l!l~th!! l co tu pltt'tyjl"leJ'lo ety rad

{«dl!e

m~nynlntka po wyeh mi'!. takle M!mo prnwo d"
teatru o goldr:, ZUS1\. k<')t'1:Ylllianhl z rMmvch f)nI'fJz\lł~
Mw, jlllJ.!; kaMy inny OO\;Wl'lt~l.
"~ęAć k!!)~v, peWlla ~Ul'U eztoo~
Ntl'!'ednokrotn!e !}Cfna ezlo~ St\vlerd21"f1.lłI ~11!'IWI'1l!, n lle rów
ków plU'tH staje cl" fun.lulp,.. wlelq. •.odd/m"W partiI. oti.ar1W. nie ełUIIl'.rt!. JM "Mt:4-r-p~rowll-

\\:ow.1nll'! wlndzy.
Po

l(J<)l1~'('iu

wfadl'V

~w"!\8.

rob!lI~d!!>

sIę

pArtiI. pono~1 ona dr;;ty
nlefX)wl:'!owllfle.

dry

lllrld 51"bych I chwldnyeh

(li ti!k!m był np. ~t;lry KPP~()M

H

tn:·in(\kl, na J~k;f' mu~\
ni\'ln!lrar! k,dr:la ntlwll k1aM!
i,·; -tHH'·}J.-H <tl-w-jmH}'I"'" wllłdl;:'
i

N",i)f"pir"'7f·r\"jN.'~ t!' u'vn,k.1jll
I·);"·)")i!'! 1. fmkl\J ohlę<.:lll I IIpr.!l-

W tym

twleTdz!llIłmy,

cluie, gdy
raMIę

.<111'1'1

e2e~t(;

w kupni/! towarfJw atrakcyjn
nych. pietwneń.stwo w ro"t~
d:t;lalo
mlenka!l, pleTwszeń.«
,'wo w m:ygkan!u pr~mil v.:nYJl-tIHl- k'A-.~!I!.eiy '&
;;;';ć;;;;rtt-;;;;;';:":;;;':;;","""""'oi"ti
cn'stych ehnrakterYHtyk".
prtedd kiedyś "czysta" I!n~
kleta (w upekclll politycznym
c~ęrlo
:tHOWIl") była powo~
dem ich przy.h,c!a do p:ntJ!,
Il potem powodem! gWilrnncją
1!cr.nych awa.n~6w. W~"1""ośll w
ten· sp01l6b ltldzle, któny czu~
lfl cl~ UpowD7.o1l.ml do kofl.y~
stania _ w ;woj~c\e po~mowafi

tl1'IIkln mlI)J.~ca Of! przymioty Uil!łut~n! dz.lainc:r;e pnrtyJn!, %
moralnI! ralde, jak UCle!WOM". ditJl'!oletnlm l ch;·żko :l\aPfilC(t~
Ikr()mM~t.
pr!lwdom6wnoś~, wlłnym Jltatem, J tutA.l. kiedy

1'0 ZDOfHCIU

W

ber. chnrakt~rów,

z ulotenla, te p!(>t'"''''!1.eń!two

fi

Jednost.~owi.' (ego,ll
'nlere"y ..o;;:{!odt;/.!" bo w

Cl.y

tacy ludzie

htwo ulegnJą nar:l~kow! ob·
eyeb ł.ywio!ów. Nadslwwl 1.B~
~pr<l.wowa111a władzy, moga równo
oe!konomlcw('mu Jak I
poglr,blć ! poglęblaJą warunkl n1orftln&l.1u. Dzieje gj!l I'lk dla·
wblcklywne, w jtl.k~ch dziab h'go, te w8zI!1lllej mate! kan
partla. NaJ~~lej (} tym mówi". rlerowlcze I obludnlcy, kt6ryeh
przykre, II CZI":~to l traglctne pchnl\ł do parW ego [styczny,
TI!I~i.1!! wla3ne do~wl!\dcunl». z prtY1.!.emny IntereR, wychodzI!
e

°

~:2~~~~ .~~~~:.:~!,l

Starachowice -uprzywilejowane
/I Czy Kielce stracą wbieżącym roku
ano izb mieszkarnych?
/I

w\'JŚdu

%

)I

'

00 teg.., et:y

n.wpleał n~. d~.l~ 'W1)tjewllu'" 1llknmu w n4nr1'h ka tlIobi"

':;!l
I:t;Jy kr:!~~1l1 n<=t:ł d~bl'O:,
et"

d#~ł;fwII!łYffnlt

Itl...

~=;!~,~~~ ~d.l!~br: s:;:r::~i .1twrlkł 1\1> 11')(1 ftl'f\?; trUl.ninl)~
tn1Jl1i byt rót1l1 M WJ!ględu ma: plt.u, ~ J:'Il'!wrq~t* wy<:1.1i1 JĄ w

UI4, llwj&kle rDZY ld~e4
~łllru 1'łwdoch mJetłt.:eY "W ~.....
fa.uelk», ttwaJI'jCli pMtl)r1ilj Su.- trtldnn-4o!- (l/1!.)f1egu r.!tJj!lł!I.
KlYPJi!nlą zIoła W(l~
I !:l!t) lN1:~I~ jM!....n prtykllld, d-nl«- 29····1yłl~r l!)gtll'itl111l!lNlY ł
bN! tn:ygr)Ih;lnnego Jwwllitnegr.l P,,'WlO!>" wyb!tny U<'100Y (j1J"l1~ ('fll>(i!d Otl""1'ymill bnM.NIntlm %8
arl.yatyeml$ dramafu, "Dtl.ltdy"
~g::::;~W:'~~1kf~~l~r:~ UIU.Ml o
nlit%. od
nIe 1'\"Iogą wrtrtymlłl! k"1fQwll'~ Tt~6w
kQl'lkurl'neH "H~mafI&tJ ~ wl)d$w- t7./l prltl!ul,~id, (51*,z." tlsd lym.ł b"tlm'M1um tH~*,n1g(l ... m ..
wl!u", T(l J~t jtl!!l", *j* wooee pepJP.1"1!y~IOlm' pfĄ'tI,111 ~tle··r hl. mn.i4l'J mn!tUujł "5 ł}'łiłCY 1:ł.
tego lI!11ety lAkj, rzeczy hOOOf(! ta, ~\} (!~ym nRllIMA W~Vłt'lJ4jy maj~ 1't't$>d łóhll łli&fłP{o~
wał lIk", iMC%ej IchOt'IRt auJ

dziny, jP.&t

200 rlotjlth

d7

.. OU«dów",

f!I.n:I "Rotnlt1I!ru ,

~ ~{'1~~r~\'!\1ftk!!;l~'tfj~!i:! -~fie$f 'wrdMJ4 ...

turą. m,!tJe flm. fl!"tąer !UJ /Ilt,.."J'j
MM1ynrmi4'I, ~1Jlj4

tgodt\!* i

gpfflrv ..twwanlan
ty!!II(,&eb

przep.I.IJ)'",
till(le pfemlow(j;l!I~ w
wlr,Knym l:uJlIglJ Jest dl$

nJem/JtIlWe.

IO':!::~~t~ff:r,Ztj~~en~j:,W:: ,"~~,.~:;:,m.
tady 111& uvi:1.:ględ.niJlljI\C& Mler~
nlka wartfj'cl &'ł)'"$t!f("Wy~h,
IlJ'Ct obJ~tmć et,.. wymiar, Nie-zależnIe !Xl W1!lr(~1 'I 'ttl~1(+>
ltia !lt..'"Wl"IO protą nR arlrug.ll'"
ooetH' M U.nlJld, IIbrllfy ~ cm
tynulł;f./li.

telnatu, nriby t&-~_u~~~

'": . .,."",-,:.,.",

""'' ' ' ' ' ,

łlO'ttĄtiroiąey

lIOb4

w a

me..

ni Młlfilfr
rolM'YIl~ d1'.l plnl'łhlll', ~ ur!""
powy mll'$:i4ł' ptM ~J:. MI jło.

rlilt

ma 'ftj'- ła~ IIłCWl.
-~-_
~
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cownlka pl\1$- t..rzy dla człon"
k(,w nxlz!ny w skal! rocznej)
MBA: miika 60 proc. pn;y
pn',ejuzdach koleją

bfn-platna kolejowa oplw
lekarska.
Po tUIJch ll1laeh pracy fITIl~
t"JV.:niq otnymują s~ja.1ne wy
nugrodzen!e w Jl'(}Staci dodatku
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roczneg,o

~a.t®n1B.

1.1I5Wtlkugo.
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ni WIltaną, badan:Ofl'I
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sklm oraz otn:ymnją bilety beza
1,lalne- na pnejazd do mi0~e&

pracy.
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