http://sbc.wbp.kielce.pl
ELEGAfJA WP

DZIŚ fi

STIlON

'IV NllMIlRZE zUJi):mlcm M. IN ••

łoży wieńce

pllbIlCYlt,~"

to

na pelu bitw, pól lenino
. . . . . . . . . .<G

Na Politechn1ce
arszawskiej
WZIIIIWlollI1 1111tę" .

kłady
" .. bm., ąodnlet 11: ~4dzenlell1
rektora ! ·Senatu Pollteehnłk1"
WarszawskIej, wmo'~lioit(l z0.stały zaJttlla. w tej na..łwięks:teJ
WyfllwJ uczelni mł.oUey.
Na wszystkich wydzłałtM:lh Po
1!tcchnłkt oqbywały $~ w~,kta"
dr 1 ćwiczenia praktyczne

w

w _I"","

Organ KW ....lgkleJ Zledll1l®e:mwel PaHBI Kob ..tnIJl'lr:el

, Onlom W.',k,

Polskiego wyjedzie na pole bJt~

wy pod. Lenino delegacja W')jska ,Polskiego, w sklad kló""eJ
wchodzą: :t!ł&tępca swfa Sztabu

Generalnego

WP

gen.

bryg

Marian Grantewsk!, dowódca [
dyw!1;j1 im, T, Kośdus:tlld, ge:'),
bryg, Wad8iw C~ki oraz u-

_UH..u,uaUAU
~~O:K:,,:V~l!~!:...:N:'~'~"~":':"~)__-':K~"'~LC~'~,~C:Z~W~A:!t~T~E~K~,~'~'~P~A~Z~O::Z~lE~R~N::'K:A~':"::'.~'~'~.:.'-:N~.~k:'."::"~.'~'~'l.:::::~~::::::::~:::::::::::::::~.::::~::::::::~

I Uruchal1ianie nowej produkcJi I Zwiększenie zada.. planowych
I Obniżka koszt6w I Iontr.la działalności dyrekcji

~~~ 83dy robo tni cze Uma cn~~·~~ia='=iI RL: 1I_,~ ~=~._.= :~._~-F'-_: .= ,j,~cC__
.......

:~o'~I~.~~" :,>l:I~:~-=~Wi~[eJ
najetdicą.

J

'ę

pomocy dla rad
C ". .

duden'ów na

rady

..__

1II

w małych zakładach
rlć r~.!ęl&zlł 'pulę ma-

robotnlćze "d:tlala~.

ne :ro«i:nie tu dodatkowo 15001

na

ją-ce w na.cizym wojev.ródz- mzyn do S'tyc!.a, 100 IlWlą.Jl leria~, 'a z- ~g!ej :uwobIć na
twle 'lrlobywa.!1\ autOlr,Ytet, l'l"temysł6wyclt,...,.16 'i?s,'~'UllmkÓW'!'{1"'ŁYnMłą -pensję '"d1w"'U'łi:!ł1, za~:ty uma-of'liaJĄ swoje lXl'l'=ycJe w "Lt.!etnłk" ',1500 wia.trówek! ',t-udrh,:ć w.ęcej ~udzi.
z/H'ządz&inlu prtem~>ml? Pyta~ IIPortowyclt.
Z kład
d
nia takle ttawl!lllle są d~ć C%ę~
Szcugólnle w OSttatn.{m ~re. i D
e.m kieruje ym*
1>10 l Wll.rto ~ktl$lć się o lUlka ele o-bsffwu;e lIję dute tafrnle~! CH).. ~o ~z!e robUa r,ada? uwag w
sprawię.
l'esowsl!'Jie red dodatkową pro- jll-t-awlaltlo k.edyś pytanie. D~hl
Fakiem 'jest. te olbrzymiA dukcją, CE\tnentownla .,Wlerzbl- 'I Fprawa ta nIe je..<;t pr~blem0m,
więltllzOOC d~lała"ących u nM
urur:ho~Ua -!lt,flr~, zdewnstn-- .lak mówi .sIę popu)arme - ra·
roo UlplM.l.}a j-1łZ na $W!)!m k()i!\~ wa.ne w:wlennlld, w nleldórycb dy dotarty się jut. w l."'Oboc!e,
cle. POW. alme ooi~gn!ęda. Są to odlewniach wykonuje sIę doda.t~ dzria ltooW'(!-luJą jut .d'tiałQlOOśt

l1racownlo.eh ł labaratorhwh.
Pneblegal;y one wedłĘl( Prze..'
wldz!anyełt plluI6w :mJęć. Frek
woncj~

!

wykłau

te,

dach - Jak naA I..nfortnnjc kle
townletwo ucxeLnł była dnia.

nIe tylko

urucbomienła

I

nQwych.

antyimportowych produkcjI w
Plonlffich... Sk8rriyaku I Rado~

Rady
inistr6w
wały

min, czy Hkwldaeja ()lbrzymich
prteorn.9ttow adm~nłstraąYnych
W roku bież, w:e!.e rad s<:ezeg61
nie z dużych fabryk: po pne>.l-

możliwoś.ci produlc
c~·j.-nych wy.łapU!) do władz f(IGorłowych III konkretnymi propo

nru,iwwll.il'\!u

WlrzYllt~

kawo rnutaJd t!lf;lowe.

kG IX> to, by

't

jed<nej &trooy nu-

.

(Dokoń:ezenłe na

w sprawie uczestników
chuligańskich zajść
w Warszawie
są· już

długo bądzie istnieć

gotowe

ksi

OdpowIe n.-to s~m·f-

Tl-Jmczasem zaś obserwat,orZl-J na całym świecie

z zainteresowaniem jego bieg

~

lJ!'". tl

Pierwsze akt, oskarżenia

?oyeJamI zwiększenIa zadań pla.nowych, Dzięki tej cermej inkja
tywie !liltl..: kraJ otrzYInl'lt dodat~
kawo . prtWau:e ilości. r6znych
\\1}'Tob6w z 05-trorwiecklej huty •
kilku radomskich l.a&dad&w p....o.s
8 X. hr. w godzinach rannych sprzed wars7.B.wsklego Al'''
cy. OiItatnło rada III Za3da~Jó",
"nalu WyruEZ~'! ZlH'ga-nhuwany przez lAgę Prt}'JlWlól .zolnie~ , Metalowych Im. "en, Wa.lrera
na rilLd motorowy na pole bitwy pod Lenino, lible prz.<d.
za,prupooowała Centra-Inomu Za
Ił laty jednostki WoJska PnlsJdegl)' .toczyły li NiemcamII hI~
:t"ZądoWl l uąskała-' JI'JB'O ' ?S'1Jd~
~terytzn" bltwQ.
1\8 mvlęknertie produkcji W IV
, bm. Prokuratura WiunAwGka
Na W"ięciu: Rusza czołówka tałdu...
kwlrla1e br. W tlłąlJu IUijblft.. llpof'IĄdlUn Jul! pltlrwne a akt,CAP' ..... fot. Uchym!ak
_~hmletll... . . - osk.lieul. w 'łłrawaeh uettlllti..
kÓW . chullgań.klcb za;df! l I!IWłlU·
tIU', kMr., miał, olillatnh.l m1tlJ$ee
w WarllJlI.wlec.

śledzą

WilllŚĆ,

:eUwoslkl,
'IIIladoIllIlŚC! Z krajll
I :Ell św:ata

:wybry.l;d
Maślanko

askartollY 'Mi <O to, 'te & 'Patdzlernilui w gOO:l\lruIch wJ.aezol'~
j:\yeh brał ud:tlal w zbMgowltu
na PllH::U KOt\lltytuej1" obrzucajl\t"
ka.mJen!s.ml· !unkcjo.narhlREY MO.
Ponadto odpowlada.1 on bl)dzle
rówJtiei :ut tO; :te pub!lcutk'l M~
woływał do bida
funkc;<~natlu~
6%1 MO. Z9; przesłfłPstwa W lf1'\'l'"
xl mu wa wi.e:rJimła 40 ls:t B,

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

http://sbc.wbp.kielce.pl
NlebezpieCil1Il4il
z",lązki
Nteco&d4eMl\
pnyrodę
Im:dyli dW$J angielscy «-enIP'

Nlło\Jie

:Z

dow6dztwa NATO
I G. Cooper,

__ CecH Sugden
którzy pr1:".b~'li

I'Ilut.bmll;'{'i tI~

:rnolotem na lotn!l!ko

Fornełm

'IV Os:Io. Po o),'ltllluunfu Mmo-

lotu pooyp.ał 5!ę na nlt'h IfI'M
k&m1eni. $ 'le Z/Ifomlld:t..onycł!
1J«'zęły pedał gruml')

itu.m6w
ilkr:r;:F'k,ł

"Gt)

hmllf~!".

..PreC1:

:v: h!tI("t'o\\'Wldml g~flerl\h1ml!"."

Okazalo IIlę, te powitanie tu
było l'nygotowtme nIe dla !r'-'"'
net'&łów brytyjskich, lecz dla.
leb •• k&legi<· t".f! iltta.bu NATO
..... , httJeroweklego
~eraJa,
Bpełdla.

.. N ł
1: VI ( ą

e b' ł!!

1: }.'t ł

11 ki" ...

e

G!I

Ił Ił

e

MOWY JORK PAP'. CZWA RTKOWB POSIEDZENIE Ko..
MtSn POt.lT\:'CZMEJ ONZ. /lóA It1'OIUIM ROZPATtł.TWA.,
NY BĘDZIE Vi' PIEItWSZI-::J KOLEJNOSCI PItOBI.F.M a01.
OROJE1\U!\. BUDZi OGRO'M'M! tAfNTEJUllSOWAN1E 'Wf
KOLACH Dl'PL01*/'-An'CZNYCH.
Według
!,n{arm.!!cj!
agencJl
f1eute1'a. w kotAch tych tlwaUl
ii rozmowy rozbrojenie>5!ę będą
"w cienlu

się,

mi,

"""",k;,,.o o:ttucmeg(l IH;iętv~
lot w '{.!'"'l:f":"tw ......

pTl':evro-wMbt'uh' konsultacji •

pn:ew(ldQ!I'l~Ąeym

Zgr",mllu!lf;fmla I

u'krtotlrl'ru gęfl<tralnym ONZ tli'
r:rflrlllwll'l lu:rI'Jt'enł.racji wuJ.h łu

wyra:tne :Mn!e--

rl!t'kh'h IU\ granley SyrII

(Dokoń~le 00 .dr, l)

d:>'Tek. ejL
~dJ;ach

I

pr-o"

I

'l'oobn.lemycb VQ Ska.r!nku CZ)'
@ t:alwenyteł Im. K. Mllr'i!:lft
PARYt PAP, R(ł>'l'Ii!I Pleve":,
Szydlmvlecltłe
Kr.mJenlo1omy, w Llp&ku PUf'::llyw* ob.:cJ1It', dall'J~
W bat'd$() wlelu wy- Zamlka tn~(!ja.tr:v-'a,. a dxlalal.- ki popart/u n:ądu SiłO, m'tkwll) u:rug! 21 kolel lt4nd"IJs.t :na
udaje !m się :malefAS I n04ć O!i'TOO1CUi 81<;1 czę$to wylącz n!e noMwany w U{l{Hetnlej hj~ mle.ra francji zamlM'"za

't~~f l~~i'l ~~Z!~~~lnl& til otrzym.®.
hr. od nĄ-du NnD n mll!onów
~ljaJe rundu8IZu 7.ak!adowego. ml/,t'~k nil odbudowę fnJlJt("utlwch
Metak:.... Mome.s/\ tego przyczy.ny. Na pe- VI eu,jJ;!e WOJD) InutytlllGw I un~m
wyl,'~ Im, gen: WnJtc,ra mdli wy v."no ma tu \\rplyw pOTjom człon dzeń.
&tąpll.ll ostaLnlQ t l'nkja-tywf\ or~ ków Iych rad CI. r.• iejoo'l1oiu'otnie
zJllp'7!dować pr:-ycz,my %lych ęż l:Me
do zs,twierdzrunla p).Qnów
fE\któw e-koMm!C7Jnyv:h ! POPf3- ow udziału cllonkÓ'W nidy przy

~!ae

-01010-

pobytu

G. K. Żukowa

Dooyzją

rad,

mnnłejwoono

) kl'e'\vkvść nJeklórych dyrekto-rów, kt6ny I"lieehęt,nle p&t1"l:..1

11'<1 "wtrllC'U]liCjTh SięH
d}'rektonl<kich spraw.

aktywiz.oc:!! rad w
j .'flt rt:m~

P(}trU'ba

ct.rotm.~

do lch

pn;.em Y Śle

MAC7.onlfl pllenuwany' ClU4 mlm~ n!e wazna jaj{ "': prt..ernyśle clę't
fAłu łnMzyn do wxycie. który w \ l{lm. Dlatego tez wydaje g.ję, te
pop~nlm okl'esle ~ta.1 _wy dda.ł"jąa na ~..c'U!bJu wojcwÓł'h:
tony. W o.pa:·dll o &.tl<ltH:r.ę po- klm Knm!sja 1t.00000ynacJI ~
IIzczególnych wYdziałów :ulec\'~ -RobohllCEYCh... _wlnn.a..P-Mwlęc!c
I.....~":;:~'!':!;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~!:::;~i/',~~~~~~
p,u,
I'l:..»b:vwal,\m
ty II! Wl:l')I,q W
ill~;.:.wl,mil t'i'H,r~ dow!illo
pbWainie unnie-jflZYĆ \l'lęceJ uwarl tym małym ra~
nalek Z-ukow rl ...:tj'1 w śrot1~ HOŚć
PI1:!cowni'.eÓw )')OŚrtldnlQ dOł\t. Ml)ina I tnebm Im pmnńe.
w.eńce na grob,p,ll :r')!.,lerzy r~"
rJrQduktywn:vch ! pn:('Iłunąl5 Ich
(hl
d1j~kh
1 jugO$l(>\v!iIIl"IGkk-h, do tlVl"lcJ \"o\)r}ty" W ef&kcle ~)..
klóMlY './!linę!! ł1 \'JIł,1.){ () wr r:wol! 10 obr'!!tyt kont jt!ÓT'\OOt,KO
'Wnlel'lte Bttlgr/i!I"I,
wy pt'Odukowanyeh t<u &rtl"ku~
W UfflC:.t.Y~:~ d"t",~1ł wll!lt\~ !ów.

VI Jugosławii

~~:l wz!ęll udd04ł

;;;:

~r.:MI:·;:

A

więt

**
'''',,",'n''l bOOn!C'tyt'h.

.'u,f

pr.e-z-ydentowd

W Z:.kladach

t.ani.ldwvm!a narad kolektywów
wydzlf!lowy<:h, ,Co je'M PI~lYC?Y~
nr, zbyt wysoJtlch !Wr;ztów prodUh'jl, dlaczego Wleli)' sir; tH'akor-obslwo? - 0\.0 ternn!y t)'C'h
I\&rad. Już daj!,! tml.' f>f!"?~ne (>1'('<\{_

ty.

d.:mel!Ć

gospodattzą fytllaeję za-

,dGou.

mamy lW?yklildr du-

f'()'m\'oju ItlkjM;"Wy rad '·0-

W'tl"\'Jt!ttl Ich a'l.ltory~
Im nIe tvlko w~r6d ~A!6a;, al!'2
r6'wn-Ie:!: u Wfndz roo1)rtOW,VCh.

Po wizycie sejmowej Komisji
PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ

w

OPATOWIE

Królowa

Współpraca

brytyJska
wyjeżdża

~.~. . ~II1.elJJd

w It}UtOWIE Ołtt<:t'I.V.eekkl Zaklady PrtemYłłu 1'et:!oow~go ma~
j",. ~rgltn!:Wwllć-clmłutmi-!'ut-·'Pl'&-

LONDYN PAP, Kroiowa
Bryt",,:'!!! cm.!! ksJą1:t!
tlilp utmlerulą w MJh..tę u<hc
jlł IN Hl unio}/,\ po.drr It do A~
M0'lykl }'tlrme.'It; Pt<CZ<ltkO\\)':fl
eUlpem n,-nMi) hrytyj.t.'uej ll}!ry krt']ew'Jklf'j bt:ede l{$nl'l.d~L
Obeenle 'IV pnłacu P:ucld'l14ham tiWl'JIi :nlvL'~'Wnl;ł przy~.,.
jowaflla do wyj&$da królow~l
Pakown.u· są f·."ale-tv i h:źuteris
w 1<tóry('h', PH~a1.G się "'. inn1 'fi
Wlel~jeJ

b·.~y ·~\tll królrtWl'IJ
t,ię 1 P '/ĄP!'~Wbd"A dv~
kI IJ'\'J":t ł Izblety i I

lu UlyntnC1$

... ma4- lit
fkuf je:
7.,.

nw

łrlUl' "fł-.

....)0{0-

Międzynarodowa

k.,nwencja
.!~mmrl.

PAP

I((mfffenrl~

J'lrl!WI

w !l;~'lll\Wli

p{1{'IJ!~("I)!Tł

fllnr.k:l'!l~

'w~e~lnftyl: pru-d~t~w'e'~j,

<

'&'

'lt

&l:~

pr<:>-

klMłJ

pHiI~w

lt1)!'I!trffW"
'1llr~c(jw~!n fi'!
t\
~r(l
~k~ m;td!}tw'fflI""'\:~J \(""JIWf"'t1!
'\u~,~1

~rlk:ow#n,A

tradycje!
trudnłe

motnlll przy nim

kilkadtlMll!.ł

'\',fOóh,

tIł~

P'lW..I!

tyM BltI'l.d(!n'll+n'"kł~ Z-aklady Prttl~
MY61u Terenowego Mat0T1ałów
l.$;m wy~
j
wyro-

OUd<YW!m'Iyel'l uruehM'ltll,
prHabr)'k&tów

fwórntę

bów bt1onowyeh, B\.I6"f'11ta ~l wy
twór))! t(m:iO('tn!@ MI!) jł!iśte1.@ 'Ii
br., .. 'takonclly ~!ą Vi! II kW!lmw---Hloo t. Zskład ~ htro<ln!
2-5 - :MI Mób.
W!.ele

r6wniri

ntlJ<?.Il1

LAaoWII'... OZPTMB

mfj w

ołvi,"on:ą

tu

kun!;m,J()ło!YI
I w~'bu iuJĄ ~p61
plec6w l1.ybov.·~'Ch h w~'palu

W§PWlI ('I roexn@j td1'JlnMd Pf'o.dult-cyjntd !)\«Jłn 12 ty~. tML Pomtllml\ tu talde nowe placówki
,Q6łdt!elcrol-ct
~racy, m.In. 1stnlflJ!ltY paw-llt'm cp-ó!dntlcty 1!I'/y~
l,.mt&n1e io wyrobu

kotz~·i.rlntly

kort!ekcJi

oo.zk!tow@l. W.1Yelk'l&
ptlyezyn!4 elq

l'rr:wtęvmeela

W t.attu~a ogółem 100 Q&ób,

gapę

IHWRSf:tA
:uwMł

~~~~1~ ~~~a't~n ~J~~j l~:

te

wsprawie pasaiemw
na

kulturalna
między ZSRR i francją

l!łut~r6.

»

W OZ-AROWIE pow~tluHe n:e><
rej ukladów produkuj~(:i'ch m.0W.!al1 b!.lOOwlanl!!, Np. SZPTM8
maja w lJ kart,lM J 9j8 t. rotpo..
Cll'(t predl!kej~ pr<dabr~'k,!lt6w
I

tbudowatl kanarnIe, Dć produkcji
katll UZy\\rll!'l}' bedli. mlej.!lt.'owy
łUTrJWiee
j
OÓf)Ady f Fabryki
Purecł&ny 'II Ćmif.'ltoWii'!, Ta Wllat~
li: 'bowląuda iłlę do opraco..

nUt

w1,ln!.Il te.<:hMUtRil pro:fukt'JI kalii

w ,Mwd wy(wórnt

Op~z

ti1g(1

nil! urucbnm!v.M! ~dtl~ '" Oł.anoWW!
!'tfhdUkela ~bnr~k('n od1ddtl'tvej.

I;§Pf
NIiW~ \:QnW~"'~!6 !l"~fw:d<lle. łt ~!M
k IIMhltot - ~d?nk!'lw IrrmwtllcJ lit

P6W1;tĄn e takie
Wi:lk{ wrtwtimla

w

t~J

W!lt!Wil

Mk!j~(l~
cM~
&4~

wyudu.. akkh, k16ryt'h mk dal. &1'1'
l'I!tl~g;a,t1')..
~!-I"* 'łU.··~4- w
'4th krtjów.
którł
pny~tllP $ d6
da

m<>i1y

a __

'Ii

pnyull)iel

,m- '=fio~%~j:~~-"C!&:-S~~~~nI!J~
lolltrudnienla ponad 100 t'ldU.

~<lńwłllrl!

publikację udostępniła

Pr4!tkt k~ii jim p!.Mł~!uft{e w
BrJI~,j; ~~ ratyfikujl Jlft-M; la·

~lI)w6rA~-prr.nmta

Świętokrzyska=:Jw9$8~~=
Biblioteka Cyfrowa

ml®r~.tmI

i"I.utwl!.

http://sbc.wbp.kielce.pl
pracuje
Sztuka
po nowemu układa/ll'a
wOjewódzkim inspeMorem -'. • ,
fed o r .u k'I e m kWlatow
na.u-yo:h kQ>:'l~

k.rotnie miliiegl

trolerów, kh tN.ld i wysiłek
speh;B~Y na !1.lczym. Choc!zl tu
(! to, tle 1l,kta f11t!M.e, 1ltP()'['1.~?.a~
ne w wyniku wyk~TC'I.a nadu~
tyć

w h ..:1dlu nie miBly, ie
la.\\: pnw;em, mocy rW3N,wj,

Otóż.

pro'okóły

!J.pn04d1.ane

prze>:
PIH
(ujo\\·IH~niRj~1."1'i
nadu1:YC'la) wysyłane były do
prokut'B.~\J'ry Ił it,.miąd

mi~

do

1!cjL Ta na nowo fvbile d'JCho
C;wn'Ov~kj

dZlI'lnJe.

wały się,

Ale nia tylko

po!'ia.dałll,
wajom0.4C"ią

baja nie :u,'v.."S:re

filA

np.

Dla,t~iito
CZ~!O nic

Hna..nsowych.

nI. d!l"Nalo. A je>\eM pn:&,'tęP"'
st-.Jro--i-wtało udO\voomione '"""''Zl\lp'~,vwllJno tn na kon(n (HI:H:
t'lięć

W~rllu~

triko MO.

\\·yC'h

pI'J.,,;:.i!',~v

rlo:noc1wń
t-Jrawną, są

ni....

ml'l't>l"iaJ,' 1lYlnl:j moc

FUł

ju:): w zaIJ;ld;o;\e

d;)M

~Hr±('jn;R

wr;dowym 1!.,k!M'r1

a

rrrl:lkur-atu,r-9. moi!! OC'ZywHicie
l8~'Z!'d'lić
dahne

! »'l\vlnna

ślr-d7,h~ló ~la lJ7J.lpdnit!n'!!. dOm

v:od6w
Tllk Wil;C C'I:}'f1<noftd
P8"s'Zc2A'!'(l'61nych ('['~,',(n6w k()n~
trol.-1ych nie bę~q się dubloW81\"

.

...:: C,,- nowe. i1~eJ)is:v okre-4hthl r.akres prawa PIH w I!lte
~unku dl) oadb winnych muiu~
ł;;ć'f
O~7.yw'~C'~t':'

-

!'lO z,~kr{'s

1 tu

f()?'SZf"7,o

Ilihł'J"ch k0'IT'V'l(")~

c;1. Bo;-117:ie-l'!w tn011li

W~',"lp.:-:o~

wać

pT7{"l:h..;;ę~

do

dvrt':'ltcj!

b!ryL·,j.w 1. V.Nliorl lOlmj

(I

uk8r,l~

nie d",c-yo!:W\.rne OI!lób win~
n\"ch nad<tl;:Yl'ill wIĄr1.n:e 1.e
r.W()Tf).:t"l1iem 7 pril<'Y,
Dr;':~I\cJ[' ;:w/~-d,;ięb:al'SJjW bę
(]/j 7.iJobow,ąu'.1:t'
do rO/,p!l<lrym
Wf.!)!:; na;:;L~'t"h wninoków.

MŚ

elf nowa ut'hwala mówi
f)

wlIwr.y('h lmmuet('I1r.JlM'h

w stosunku de b..iMlulu prywat

nera?

_ D~ te-J pory
l'dy a;>anH nasz
UŻYCI>!

było

tak,

wykrył

że

nact~

(np w pryWa.tnym s~de

pie dokonyw<i''1e E}'$temalycznie w dągu d!u;;'l>I,egn C.Z:\l>U)
mógł wY$_'Wić
do vd.'1X,wiNjm
nIej

rady

narodowej

z

wtlioskiefTI
o
c0in:ęde
koncCl>jl
na
p:'<]woownie
Dtl.rJ wnk..,;{,k 41,[{i bę; VOOWHj.<',Ująi.'Y. Ocv.yw,.rjd,)

rada nHrodowu m:d.r..le mogla
:;tQwoluć

kommję

<l<.) tbudnJ!}\&

J'

lej BprawY, NIe w,niOSt'k PIH
mus, wt.iąc pod uw.t!~,ę,

"

...

,n

'.

II.

"
"

_

Jakle

nim daJe
-

jewł.l'Ul

w&m

UI)rawnle--

I'Wwa

::~'~~:~~J~:i~:~.:O':M" I ••

UiljDW....

w~"pomni<lJo

Te, o .których

~,<! naj·.vm!::nid~

,'ze.
Onebodaj
potJwolq ll1un nu u~
j{,ffi, ;;1\
""wnien;, ~lylu pracy nJwi-

tu

dać, i'~
11

pi·lWIQ

'e,"lcJ:e dl)~

b~lziemy m:e~

PI"lepn)WOOUIIBla n,'"

mlhllt....'1.lów

w·

pl!łeóvlk*('h

han

d!{)wYl:h !)IYl uptu'<lnlej 7,,~a"'
dy d}~Il"!'~.i1 ("7.,y p:~{U1alUry,

To rawn:ci wpJynic llh~wąt.I)1I
wie Il.a "l;wi~~,,,,/,tmie wykrywał
no8ctllad'j);yć,

ltozmu,w{aJ

T. Rug.

K ..zesł.. I KalljĘula
ClI Czyżby z8h .. a!.ł.. 'u! m@ł...!..~
@II

d pa.ru dnI ('lItl)' 'wiAt JllHtn!~I'l~ Ilę l! 1)(IWlldu te'lł, e~.!~
łam gdzie« nllld n.ul; JI(I~)\dWIII ZlemlĄ w te I nllti.l1ł>~i6ł
ziJarlxam ~I~, te- urueh6tnl~nłe takle«o ,atellty Jł'łi au~~tI/j
Kwycl(stwcm. rllukowym - I ~e" 41V!~dczl' dubittlJe o thMatda..

przlljezdllwm,

O

których !lklad rożni M\ł,! r!ll~
kowicle od wiqzan<:,k klvlatuu:,

jakie

widujemy
w-IIZp,d,de!la
Wrafenie !v pofęQuje

rte Ilpełt.l. w klhrej fUl:lkcJotlld",m"., (pluę funl!;cVllłtiJl!lł'lY.

świecie,

w mitaror btl..tuo.!go

wanta JaponiI.

chowc6w, ze
mów

ojif.lrO'Wltją

jqcll

«

w.

tmvM'Ozna\vśtwa ,cz.y proble-

le:ide dochodten\e

w oezlI pr.t.viddża~
jqce!llu do Japofui Europejczykowi, to ol!lr.::ymi« QIlkidV kWialów, klon" ocuku-

mit

Ml~

• ~eony ..... neonyUł' neony ....

1ER.WSZA rzecz, które si(

P r:wca

dublO-

więc

• Sztuczuy sateUia I Pacall6w
• 111811'",lal1ll", takie nleeh ""yią

I>CORESPONDE,'CJA
Wl.ASN A AR Z TeKlO).

je

na

W tutullTttcji,
mym.
w ",j,k,vmn',j",m

;'~~~:~~~~~,~1"~'~~~I-i

domku

COfU bua:dej pourru! '1'1:11
purlatę POI!lir.l~!!o, ktÓ1'r

bu

re,!II:~

••

w tllclu

dd-,ię

te leC/lolka

nie p ..
"patrz Ku&eltulillkG n& rmł"
-++-"-'>lcl,&',~~ IL-J",. . k "",.' .....•• _'NIłp6łfOfuJ!----IWla1---~s! ...,DUJĄ wedle ~'u'ty.l&vd.: "Cudze cbwIIl!de. 8WeUO nie ",,,do" ...
Nie &~pel" eh: w aron::, fQltejrtyJtle się wokół d('ble. a :ł011...
uyele. Jak c)'wllltuJt elę 1'13Sf ludek, Jak TĄI!ZG _1lfU'IJWa,ł1l. !lobie
~l)b~'(,le 1'i)'WlIlzaejJ. Co tam ~atelJta uiJanlaJ!l,c}" '!ę po 'Pl':r:~
IiItw(lrlt~łll
~e- ,cbodzl u paelnówl
A tilk. właśnie (11 .....

,d,,,uw,'a

Ktviotv
rolę

tak mi

po!na~

tldłfl~tfl,ll

-IJ,,fI

,

k{(.tdl!go

elanów..,

ogrruiJd, blnt'

KłeV_l'1uedł't:d.er.enlK-J.a.I:f- ____ -I1tL _1'11.%
klutookfm_ bruki!, nit! unw!t-M. ti'nym b'l tIlcłtw~'r(jny.
moje
plerwsllłł prll)'krll wrl!litnli!. niewiele tnaetyl.y wob,,~ ... tlu!ohllzJt.
który w)'rlm:al akurat :lU .laeJ! PKS~u, 8)'1 'to atlłllbu$ iald'
doble, nJby Itwyr~Jny. hll'o nlt'!~wfetIlJM'~ pnlcRals Jednak
JUII I;;m. te mIal na!)19: .,K!eke - PAcanów", Ct:ull1m lit .... ,
wnęlunle ~pUłtt1nOby. Ńi& pi\,Inlętmm, Ale obyba W!I!UY ulk ...
leM., Ow pnył!owlowy f'~anów, hm, uwlił.acle, k/ld ('/lunaw,
~y)nbal m.ludeJ, bl!~nwt!eJI\ wl!ietuj!l,l'lej -m.11l1ie!nr -' b)'ł tu~

domu 8Q
InnI" roi1!ny, misternie

knMllm

wazonach, kii.rwch,
rzach. Bl!kii:tj; J!toj(j na

Ul

Wistq

na

!ldaJl.!H:h.

iaszczytne
miejM'€
sldm domu, tV tzw.

-

n!u1}

pokoju.

tlI

~";f.:,~, 0.:'i/;~~::1

łui,

Prz!!d tym

Minl}le

ckladn ukloJl. ka.tdy
"Ikenaba" -:" S.dukCi ,,211u)ych kwiatów" .znana jut we
w~;<ystk!eh warstwtlcn
3poleaeństu'a japmt,kieyo, Jut onlJ.
wlumdclq w;e>lklch tstt'!tów l
pr'I,~tllcil chlop6w< S!anow! nte1Jdlqcu~q czqac edukacji kat 'e'

ktdlJlWltje

~1!11 zwany
To:wijal
.;!('

1lflqdrf',
kltlr)/
OM!!'":'ip 1I'.hód Inf!'ll'k!lwll.,foll)
10 XVIII w. St)i! fl'rl. ()piera $If,"
Dard.':!>'!; Ila
fw!aralnej
lcnD
apncji ,faflej rtl.WII!j <l" rujęc!a

to.k!ej C:~!I innej pozvcji.
ZaJml)mll .,11t s;/cn!q fOTmnl~
Tlą, która jest naibardrl!?j TP:~
pUW.11tcJtniuna, ,.lki!J1fJIHI" pl{!"
gni~ Z!l pomO{'u ukl.1r:ł!ł K!da!(iw liJllrodc dqżlw~ć '"Om,q!,
kwlaflt d() rUlli'oja j harH'md>
tle
us(owirn!e Ul fllltIJf"!e
truch e-tllnrdk,}w; tdeoa, cdn
ulfeka l z.i('IIIi. Cz/m.dek pod"
potzqdkowanll jp~t Nie'bu. Zie.
mla _
Czlm1'iekow!. DlrJ!l.'(1o
tl't huk!et ma tf1'tf'llt trójkl!tlHi,
N'lIjdłu,iflU )'!Wt'ę $Vmbo!!&uiq
o

niebo, - 'rednie

-

lat

ł

otfl nal'lywajllt

!. raun!łwa

Pacanów nie dl1Je ;rapl:dt!1l tlę ... w ko)'.1 róg. DOWGlly? Pfe",:
1) W sklepie i:uuteJnej GS popełniono ostatnia ukcrdcwo
manko. takle wleeirl, slohH:zne. ho .ponad 3ll1l tysięcy dclycn,
2) w PacanowIe otw8rlo w tynku knajpę (I Cgz,olyHllej nUil'de
"Pud palmamI" I naWf"K znalJ11ll ~!ę malarz, kM,." te patmy n __
matowa'. nw:i;(j odrobinę pndobnć do kukur;vdl!>\nyd:1 'Ute!, lIIe
n .. malawaJ. Pr:;eytnodlell se do lej '!Inll.jpy róinl Rubańcryt;v i '&A->
Bl!jnj~ po kubańsku: "Nu to d~J, lHanl\l~!Il, lieUwwego", ..
1>:<'11. ha alt.: kręd. A wy nIc, tylko §1f{!l!ty łZl1k",dt!
• !'i'I:aJcil~twll. jllkii' lir:f.Ąlh!a ów sa!clUa 91\ IHł\loli
d7.lą ryehlydl lotOw ł1Ih::lIzyplnllf'tJllrn~'{'h. Nalli UI12NJt
ł.~ I (>ol~k~lw sp«tkm. tu przyJl'mno~v. fam lloleN;, Jeiill
dz!e klopołów dIlW!lOW~'!:II, l'rzynaJn'lIlrj l'U:t W _hdu
"!Iol.;!e rzlowlł'k di; WilII. Nle-wjii;ID,-Ilt.y n'lUIi If teno
t~dowolrml hQd" l\fll.rJlJltl'ile. Na leli mieJycu nie bylbym hd(TI~
wohmy,
I\~lutl
"Orbis"
powinlrn
wyshr:ł,l!TIW
elę ptp.
laków. Nil bo n!(l{'1! zDwtdruJą, il\rn Ilul tpedaJlśd Ol! bandlu.
Ju:!: ~nl Ma.uJEtll un:(c'!:dllw!q! Jut oni Ich UflUI.tlzl\l
O~!ahllo handluwcy IIDtca<:śllwil! mDJI\ d:;e!dn!clI. W pre~
mIeniu 160 Ilwh'ów 3d llIeaQ Ilomu u!tl!(uwantll d!ILY sk'('>p
*~'W~Z~' IWIn), bllllkę n nlllk!llrYl111 Bpoiywczym!
ariyklll.rn.ł.
oru jH'ywalny ijklcplk lakte 1i ilrtykulam! Ipntywdym!.
O 50 mcl,ów dalej mldd sIę jeucze Jeden IIkłeJllk łJlł1iyWtiU'.
a o J51J metrów IJuII'J. faz,v ulicy Sn!lldecldeh, Iln;t.ldu!e a_I.
jMzr2tl J(>den wielki sklep spobwcz-v. '1'0 whbó by'" lUi miM,
bo m;Iatn!o Prl)' ul, Zeromsklego olwarto, .. jt!NZI'ZI'I Jl'tli!n tlu.it

Zar~{!Mmy wam, '1('1 .łaJWII~ldt! jh.!"~f \!uni'1n!t' lak 1l.1t,~"
pr":yklf!,faJ,, tHI!!lk! d\l J1:t,)'b w akh~ll!\dl t zahawkami, J:~k nab

ka j(!P{)ń8ki~J Htlik! uklaarn'in
kwir.!6w
}eH! t:w,
"Srebn1]

1!(2!W,

w9:tak!~ PIl,rę

krzepl~ce wi(!Śel. - WYIl~ytdf"m pued dwolne. dniamI w IIIwejeJ
liu~dł!. te Pacanów dlleinl:e ldĄ:t.a ku .. " ....... (w mjf'j$(!* !'y,.
k:ropl:;(lwa~e Wltawiil jakiś
ul, nlrinle od _~wI1łlloJlo#ll\du).

kobiety _
zarówna ze !f~r
dwonkich, jak i rH!lOtnicy intJrvcznej, Uwala się, 1.ł' kfild)~

Pl1w:lrm" 111 AwiątJm!
I< d
\, -~
'al w
.!
tl u, ~ e.,_~zq('!'J
.p, l'l
:
;dOIl1I1f>J S/IO;I? ~fI~~.J~{:;;'(ln1J u''
l~~j'UIl Z(S(l 1.1;1/ otnol81mlc(
r, pru~
)1,; tlm(lJf!
(uogulia) A.1ti 'ug<l 03'
.,
W ,hwil! obecnej
tóznych szkól ukłauanta
!ów. Dzielq -dę on@ fla
podJtawowe lJr1lPY: formo!
Tll1tHra1n.q. Do Grupy
nalezq 821<011}, które
.?flMrlq, fe bu)det prl/H ~pe~
cJ(lln~ uloż .. ,,!!!
Kwiatów Irla
!1J,1mh:J!I,!Owarl niebu, c,du~j)1I'k(1
i t!l'mh,', Stvl ten n(łlYW« się
ten-chl-jiTt(niebo,
ziemin,
crlowll'kl. Dnq;ra ~rup(l. lnrlil'j

,"""'.''''-''''''",,1'---+ ~"-"-j

.U, Dowodem zdjęCIe,

na

J·k

rMszl'

...,.

tltm!ę,

WnlJ3t~

kil" !odllyl M! rrrum uhr!lne,

stafw1I'11l pr)'}.Hfl1l'l;'. Lor;' gl 11!~
mOQ'q !fIl;' krzvtoH'nć. r':(ljll!at~
f!fej.~zq rLl'C:-q jrst !p:wnorllj!!€
ułOŻenie kwIatów. Do ~lJmb()'!~
zawon!a rdeha, czlowi!!itn I zje~
mi ,dJlH'1l "!ę cze,ęto frz"d! t6t~
n.ych l'o,Wn, 110&6 kwiatóW J~ut
.l'(lH),ę.:?1! nlepllrllll'lUI.
B(1rd:-o
watrą
I'?CC~q j,.:.d
wlrdc:wl,l dobór kuioi6w, Nlt
>'!nirtjJ nigdy ui'lwar kwiatów.
któr~ nie Iq charil_~>lerv.I'I':tnll'
lila ann!!} pary ,.okll: nalptu
tet kUl,. rlo_doMJ1U"Wać l'nc!ra.i
kllllatów do m!rj.~('(I. 1[ któ1)pYl
:-nm!r'r:a sIę jl' POM!'lcit, dil
oknf/c;,no.kl,
dIn
kt"""j .~4
prD"ZUflr;;:.-n!<" (hwil;to l'(Jfl~1 nr
MilO, p()grt,.lj itd,) orllZ do o~
kDIlCl/, UJ kMrf'j ~r()1 (10'1'. Nie
motrla lip. po.t/rw:J,. h'!ldel" z
tlJc/t ll(!)!tlidl kwrat6!~; tJI tf(l~
mIt ll1l1j(/1t;rrCllm .~!Ii' u por!'h;b

I

ip~t

wllb6r

_
II

kw!atll,
ro,łlinJl
lIlilodioM
'/laj;

:Jł'.~~ hurrrlOlll1nlf tdotllć qa!qz!(
kwltnfjCJlch 4rzew l p('(}n!~,
N{Twoc~e.'llllt
.uknla, ZlIJ(1)(1
Morl1llJlla. uż!/wi! do I/J1Illand<
Importon·an)/ch
cajljt a16li.lll11!

KwiofóW, IWr!!
uwagę na prę

"''')6

kolorow,

CieklHve,

te

do uh!adan!(1
buk!e!(jw wlIKorzlIl1tujff 8i~ 11G
pr()"~t.~te kwiat V i r(>.~f!n1ł r(l,~~
nqce kolo domów, KWtlll.y uklrrrf(ln~ t;q ZilW~!1' .t Wl(T~lltl'ł>!
l!~tllłł. /l. nl~ jak np. 1L' E!1r(.l~
pif!'. 2 a.~partl(llHem czy papro~

skl('!1 sn o7-y w ąy!
Jak mzm1\l'h,_ to tozma-chl

ci!!,

ijitk;

U)la,fdtL'I/ch kwla~
e':d(Ó"!lIC!nl;

I

/<,,!(T,(/Mw
11)'Ollflc11
Q'ejsz, ktd(!!" nn klmVfw("h. f)rt~
~el!iIJWI' 11'1IIterlll!11 mojq IIf1Jc2~~clej moll/lL'!! rllii1!!1tlt'. C,t;~
$Ił!
ut
W1IstllWlI
kwJalUw.
,QlCugrllr1!e WH$101iJ11 chrl!;!'IHl~
rem. RM:M hoipla non2" IHl"Wn
kW!lltOIt': tak np.,.1 marca_)~~t
Au:lęt .. m kwJ~nflCll't bflo/!kwini
li mllfcn tldlftem Ifj/JlÓ1C Itd,
Cht'1If(l"t~l'I)(1 !!f('i/(l ,111;' UJ 1','11'
"ej mil'ru .twnboJe'1l Jopr!'!lH,
Nlqrhle na iH'iulł' n!e filII tvh
oomiOJt tego ku'latu, cn UJ JilVm1H. Kwint w1§»i j chrlJzant"..
ma - r(1 ulub{(>rłe kwIaty J«~
pońCtyków,

~
WANO.4 S'f'ANICKA
<

cdo~.!li4itk«. e;t·V'\ dostołtlwa'ft1Jch do dlllrak~

••

ro;m'lMłw.

Wewnątrz &ktep-i'hv'brnk Jed ..
Na !nno;to6ó Inwarów lIie nar:teklilm. nlJ:l n>\r1&--

klU'n. Ja uie ma,l!wnfel1i. Ty11m, że rala. la ubawJt. vrz'yj1Glm~
na mi lnaJerro I;:lttrcgo ptofesnnl
łacinnIka, Jd6ry kn .. n uroble
k!~I.'lyń plr,kny pny?;woHy 2{!!I'«r~k, ~ bledacliYllko ebnd}!llwka~
lo!U!arb, ho nie mial na kamaszkI.
Ząpru.!:!:r~.IU nauycn łHlllt'lIIH\'CÓW 11l1. M4ual I"ojedicln f§u!'lt

p()::"(I
bukll'trllnl z
wIr/d/nu kwl(!t!1 W~

'Hl~tęl1nie

W$zJI,~tk!) fo UJpmO'i'a dl'!fI!e}
prnktt,tkl. Har tlOnię or.icua .fl~
dltlf'kl 8pQe:'ohl-l/'n Pn:l'rtl'lrlQm
Rlu"fqc)iln
dl)
umoCOW11WG'ijla
roilin, "lkennhu" w"ma!10 wie'
ide} Hoseł nifjrozmfl!r8~Jle't rfi~

V(l1!"{lD

PoclPtkll}rrC1/

ph'rw lHj)dl't]/ l iJrcilldo\'f (l1If~
ran), (lwllta sIę, tf11Hl"lrHrhd"!'

glSr!! I Mil mor:-('m, NOM('!
nhrrtz tJ)!.ęl"'~'! lIG .4'·ifinle ma
WplllW IUI uklad )"VIII/ÓU; rct:~
Cl/d!tjqcUtn zaftom C'!j/rt!1!1delll

Mw, II
uklnd,

teru

D

Paollwle! Nle~h±(! l l'lfardanln mtyJĄt
•
KJd~ti mcbluJl\ Id" u~ldf!lo nA P!){ę~, Me
bllro
p(lW~taj~ nowe Nklep)', c-ywlUuda ronzeru si\,: u nllS, - .lek&y
tu rzet'! - na, hlll: •., komph~k~(lWOl JJuaó mamy dlO!lJ:enlrt M

orzward~i1i!)h-"·pUf!d 7.achodem! My tB!d:ll bI:~h:l(!tm' lI'l~u~ro..
pdM·(>~'1 EUl'Op~Jsey to my b~I1z!ctny. a prnwlm'!JIHI.ftJnl to :!Uli
Jt'dną J: tt'('h VI'ow!n('Jolla!l1.mU Jest .. wa.bł!:fll$ lit'!,
w u!in;nYM f;ar"i.In!e "l:IndsIUlklw~nln", IWb1my wlP,e 'R'llxysłkl)
tla f O nM ,hui ł na tO nu nfe Illat'!. aby jsk nQjJtJ,btlej, U;
wsy,elką cenI':, nll'rfl1t wbrew n'lr11weml.l i'"(j1.s"rtJwwi I 6Qbl'?'m
,ustoM - IIpodohnlll 1J1~ do Inrlyth, ~bt k.plnk~ CU'«yvondeDA;
ław. nerokl świat.

JuteMn,..

__

llilRlnlo fundujemy .oble n~ny. !ile mam nlll Pt~łdwlm
l\łlu!o ben dobrego ff8wirilcnla. ij więc l bel,łU!Mh;W.
Wnl)'pomlna wlecrorem I :!IDeą f>menlAn 1udEI 4'wrth. Ił ńaprltwd<l nie jedf!m clołkl\. kłóm $!edri na kanApie I W-trl$'$f..

11-""'''''''''

klm ma ta de, Qlf! nie \t'leM dlaozf!!fn m.m ftJlI,'t.!I\\NU! Uł!!ilPflm

eni!,

('fi ilkłnds

ilwlłC1.kJ.

Bqtląe

nnd mortem w!.1zlmy

malutkie

lodzle

motorowe.

cuu.cm
wz-dlut, nlcdaleko
od br;teju, a. cZBlJsm mlltaJą~
Cf! __ nz_ napl~:m,ce
h{)ry:en~ł:t.W:!y:
-tudr;!(tWi---w-)rplY.waJ~-~i--

1111;1

łH'ł

C2J1 w C1.M!e )ulennych tn!ormów 1 zimy, 'kll'ldy lillm$tnWynb
rękl'im! tru;M wrci,IHłSć fID!udt{)ł)ll alcć dl) hMf1;l,
OII«:M pniowy ~gm'\f.. p1"mt'ptowadttt 'łI!~ 'l.IkmunRtl...."O b'r..
sko baf'gu na haki ); ty,w4; ptt,\<'Oętll, _CZ!}tUo zanml.l,t t.hm,ł$g-o
w~gotli.'i łflple Ittif: l11t prtynt:!!~ tlMZ sktdlwwodny IM'3t, 6ZCZJko
Kml.. Jdlir;r przecież Id jt'iit rybą l, tv hllrdr..o mp;lt·~"ą.

tdJl:'Cw - .fitB

kliko

dworh dl'uł6w
łłftł

noon~mt

m:o~

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

j

ptOftlltt'eJ

Pf!łricłlftUJe

" ..

,.1$'.

t1UlllY

....;;',i•• ,ii<;I.~.~~...•.

11:=i!.~~~w;.~~lE~'J!.~~~:~~~iWii~l:!~I~'wi,

Kiedyti ll!d:d~ J)«twMnO U f.<'.mOC4 wiruwl. PrIlCtl b~'ła bardM
cll}tltll, Ob~nll.! wmz,'f~l.kle mają jut motory. W tej cirw!ll
u ryl.m!(I'iw lodtlow}"eh fł"\..·a eqzoll wqgt)rz.n, który '!IĄgn!e tllę
łłł du 15 flllilltlernll;a. Pot(>WJ wypływają onI na dV!·JlUi1 ! flJł4rę.
ZłDwj()m~ rybę dfnlUtC7.ają pr~l(:bl n~wu "AdtaY.
W orlnWl,lk!M przystanj ll!acjonuje Ił lodzl. Na. jn;.vlhks wy~
p1ywaJa. ZĄw~:te dwie lub trzy tlłl.ero, Ryba('y na pol6w wyru~
RU4j1\ oon:h:c wcx.eśnlll, CUlsem jut prze!! czwartą rano, PQ~
wrót I1lUitępUJC okóło 11 II 1'11::. 1"M:etł jWlu&ll(jfń, a eza~ Mwet
pÓŹI)Je', __Ldyź__ ,n1el!:f,i_rę __ I~~~l~t---P.tyn:~Ldza."_dAl~wiska •
.et poza wyrioM llelu ,t ,gf.utłey ZSRR.,
W OrIowie praca t)'baków Jod!duwych nie jest Il!tw'&, rwłau;~

:t'ektd l

I'l

Takle ('olł
urj!!prwA!nlt:

http://sbc.wbp.kielce.pl

o

IRuch VI

_ce. pierwszej
po~zcle I plsanUJ
,/

. GIl

porcie

łB

ID"

Na odcinku WlJl}' lirodk(lwej
w rejmde Sa.!ld
i Pa-wlow1c 110~

między innymi
dGml~ SOlu

względni.!

zmienlaJ4
prunośnym

tym to

ootatnło

powa.f.ny

i WU'oM tU'zeVl'1.l'ZÓw. Porty neell
l nil I $to<!Zrth~ ttruch,II:nUy juil
cZQ,jć rezerwo'Wy1,"lh ba.rek. Przy
~tąp!orlO do aulawlania plodów
rOlnych. Na. WIśle pOjawUy się
b».rkl g buralutml (lUkN)~1n! I
d",mn!a.kamł. zwlękg'umo równJd ilość transportów z wę
glem, pt"1.eznacuntyU"l na ?..!Ul"
patrwnle ludnoścl wl1!etnkaJej
na terel1lM::h nadwlślaMklcb, W
"j)Grde aandomlM'Bkłm ruch j~t
'ł!l"ze.gólnle tiuty, Obok pr:eewn
; 'l!6w jeslenny"b prowadzi 1I1.ę
tu równIe! pra.cę nad !)ogłębłe~
niem k!l>ryta !:"lek!. Codziennie
pl"Uład{)wuje alę W' porcie
na
wagemy kolejowe do 400 ton pi ..
sku wydobytego z d.lt& WIsły,

"tkórq" w t.tn.de
t dós/oumllrtl. W

cZll#ie tat'z~ła się bo~

Wiem produkcja pIlpleru.
W ataro.tlltnośC! .tna!'ill byl
przemyślny
8po86b .tllpBW~
nlenia
tnjl'!mnlclI no:pocztoWej.
List
OGOIOMj ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _ __
W1lP!$YWtlłłD

glowie niewclnlka. Gdy illo~
wc jego zn6w poroJła wto~
rami pOtli!ano ten i"wy lIat

do
mlejllca
Znane 1111

iII[ę

tuje

I i !Ii t ó UJ (Ił (Ił (Ił
tancJtlmy go

sandomierskim

l

"

Ib'

Z-tlziałal.Dojcł

komiSiji
prohlemowych KW

poczty

pO!N1dd
dO$Z!lkujq
Illę

czaSfJcl~

no!es/alVa
hi.QtorYC21lie

Chrobrego, Alt
us:tattHtą d.otą pOW,HI.H'/ia' ro1~
POC.?tll jl!st 18 pai~
d.dernlk 1558 roku. W tVm.
to dniu kr61 Zygmunt Alt~

.$kfej
gust

wydaJ

WtlŻłl.{ajqclI

le-wsklego,

doku'rtent

UPOD

dworzanIna k1'6~
,Włocha. z poc!1o~

dtenta -

Pti>lfpera PrawoM.
de ::o-rgOnf2owmHa regu!ar_
"~go po!qczen!a pocztowego
między Krakow~m I.l Wene. cJ4,· Powody te; kró!l.'w1kl.l!j
decyzji bVłlJ po CZĘkf naturi; prJJwallle}. KrólOWI chc~
czUo o przllSP[tsu1l1e proceR
Slt dotyczq:cego zwrofu ll:a~
jq/ku królowej Bony roz'7ra~
bIonego przez jej kreU'nia~
kllw we Wlo,1:ecJt. ls!'!ta11l
równlei i powody ponttlc:~
ne: król
chdal
wrmocnlć
SWe

wplYY..'1I

na

P6~wy$pl~

' sq dzieje ... koper~
(11. _Za::zqtkl jt!j motna' Z'1a~
leić jut w CtllllDcft staro.hitD
l'1ych. th) Otlon wl!kortlJwa~
t!.ych z lt'kko wlJpalcltl1j g1i~
ny, wklndono tnbHczk! 1': wy
rytym tek.ttern !lstu. Odo1tV
te pruwlazllwallo unur)de'l"l.
Nil- Jego końcach umliozCl!lR
110 grudkę gllrt1,l, aby na niej
odbić ,P!~cżqtk-ę
'IlapowclJ.
Pierwsze w$p~fezeBne kop,!"r~
tlJ pojawiły si.: w XVl1 w.
Za wynalazcę koperty l gumowcrnym! brużkami IlWOżany-

j1"st

anaic1.~ki

hurtow~

nik
papi~ru z
Erinphton,
niejaki Broo1L'el", który jr:i:
10 r. 18JO roz-powszechnił fc~

{lo rodzafu koperty.

Masową popularno§Ć uztJ~
~katy koperty dzięki technl~
kom an171elskim
EdwitlDWi
Hł1low! i Warrf1l01.c! de RIIC

Apenhl",k11" l pOZ1!~kfl(! POD -. KtÓrzy w r. 1845 8kooNtruo~

parcie papld:a. Tworzqca

.~ię

Poczta bvła prywatną pocztą
,;1ego hó1!!w~k!ej mośc!" ł
Mchodziła

dWa razy na mie~

wali

tTC:-5zl/n~

do szybkiego

wl/krnwan!o: papieru ł skli.rD
dania kOlUrt. W d.dl's!ęć lat

p6in!ej Francuz

Polre

ma~

sfąe te katdq a-tronę, {l przegtruń trd~dz!J Kra.!.cowem ł
Wen€cjq przebywała poez'1t~
kOwt) tli c1lI9!! ts dni, a po~

t.q,tnę tę ulep82j.1ł. Nowy agreQ'at w!lkrawal .% a1'4<U$za
papieru koperty, $Idadał je,
gumowal leh brzeg! .~ &portq~
dzal 2: nich pac.wszki po kUkadziesłqt
ufuk. Plerwu'e
koperty ,-z wydrtlkowanllmi

pruznae~onn

.tały

tffm. w- clqgu ID-cłu.
1.0oplero za panowania Wla
dyslatoa 1V J)oć.tfa staje 811t
hutlllucjq pańdwowq t fest

dla wBZ)JlItklch.
w!d\!u założone ZD~
litoty
poczty w Krakowie,
Rz!!szowir, Jaro&l'awlu, Za~
motelu, l,ub!!n!e, Warszowle
ł, Toruniu.
Za panowanin
Stan!sltiwa- Augu~ta
1tl'Ó!a
Polska ma już I.łzerokq tleć
1l0C1tOWq.
.Ale nie WliobrdŻajmll 60~

W xvrr

!lle, te dawnirj listy pltal1,e
bufll fak ~n:mo Jak tern"! j 'la.
fo/dm Ba.mlltn papierze, Nnjl!tllf'
8Z't' znane HUt! pbane po.:::i1odzq
ckre-su 24OO-22/m lat prud
Dokll'tlent:i fI! pl~
pllHtltm kHI"IOWlIm.

:~:,,,,!k.,'.,!,:'

:"""!;'C"do

pocztoWtlmt uko'~
61ę w r. 1$41,
Jeślt wspomnleliimV jut o

znaczkam!

znaczkach
pocztowych
lo
2wr6ćtnu uWilg~, że polski
znacz~k
pocztowy "urodzI!
,tę" W l8dO ,ro_ltu. P!erwJJt'll
,tnaczek - a to już z!l-citka~
!.Ol przede wl!zyatldm filatt~
lI$t6w - wzorowafty blJł ~a
rosllJtklej dZ!!!'8IęctokapleJko_
w:>} maTce pocztowej f dru-

_Mo.:W_a.nv,
kim tmote

w koloru

nitbi"'.k

Ctafi'llltn.
FlIllte!Ucl
nie wledzq, t!' ta
człowieka, kt6rll

pierwszego

zalnti're!lowd sf~ :Neranlem

zt>.tIczków pocztOWYCh, t!lcżn/l

ttwaźtlć

peWnego młodego
Anqllka. W r,1841 .ta j:lQśrtd
,.TłI!H!s'a"
zwrDcl!
rię on ~do
wllv6trodak6w 2

nlctw~m.

prośbą ,o przY,l:łfinJe mu łfp.trI
plowanych Z'/'UHlZk6W poczto_
wych, gdy t cl~cfnł/;ł1l

P

.•

Już
w kc:,r:k,i!~:~::~::~'
pokoinIeltc..;:
Ctl!2' nfe

.lIa fflboły btn'l'{fWlAnl'}a nUJntatn'W'Q -- wykotumłe plł;ci!t
aztuk tMfawf'U' na fUM rM1nfcr w WelcAi'&
1& materiałów
'WW.

wY.'

W p"~lłr.1I M/!IIIi WPt6 udml lirtfd'j,h'';I~hva IIM\tI'i/6We" $j.',,1I.
dZ!ł!łt$ j plyiUl~ł. 01,11.)' /'IId~ty ~!Ilf{lllle d, DNI4. tS P~t!)lfr.fH-ll!<".\
(liS? t, w M'tI~klf! łt~n4łft $!'dY Prdsln)'eh fi' Kielcu-h. II!. Ma.
n)~~tk! 10, ;dtlt M(ltM lolfilllllt {lIf~micjł,

CUM

oJ

dzIałania.

Różn!!'

/lit formy tych postUldwań. Nie/lteiy, zbył C'l:ę.!Ito gablnetcw~,
Zbierają sie e:tloo.k~wi{! komiaj! j

WCZQstocicach

gorąco!. ..

w której sltlad
Kleist, pulkO"V."Tlik VO;%, major

Eggert, ro-tmistrz Breltenbaeh,

grademBod~~cl:j:e~n~;~1~~i2~~~~;;:~ilL~~;;
k,r,::~;::::;~;:,~:~~~···· .

mIel! w
:nsnci

bowiem donedł do
ra
k!Jka t nich utkwi

czaszce dyktator!! ..
gllścinę. Fela·
1.l1tgl alwrat wy-padkowl

FUhrer nie p!'"l.ybyl jed'!"\ak w
rr.arsz!lłe.k

v'm

Kługe

anmochoclowemu, tfl.s~l!':lił gll zaś fel,dmarsulek
BusJCh, p:"otegowfiny HItlera. Prteprowadz~me
Ułmachu przy nim graniczyło
z. dutym ry~
-zyklem.

Na tym

za,kończY!a sIę więc

1.1!.macn-owa (lzla-

lal:r.o5ć ge!H"rala Tre~ckowa. N~e przyni~!a ona
żDd.'H~gO rezultatu, fi JeJ Pi2ynaJmn;el n!~które
przejawy, o któ!"ych rnówlliśm.v, wydają sJę

wytworem. fantalj: pev..'11ych ludzJ, którzy ?O,
wojny 2 energią Pl'lystAn!U do

z&końcu-nlu

tworzenia !egetr'!dy o negaty-wnym w ogóle
sl,!~ku niemJeckiej generalicji do H!t:era
C~oć czaI! płynął nieublaganlo napl'l.6d.

sto~

choć
,. każdą godziną sytuacja mllltarn& hHll'!rcrw~
akich Nlemlec stawała się coraz gOn\za, ge<nerĄ~
teja w swej znalw\n.ltej w!e-kszośc! n!e pt'resta~
wien:yć
dl')prowlldzjć

v.ala

w goolusz fUhrera, kt.6ry mbl
mimo wszystko do zwyclę,!wa, li
p05h~zn:e wykonywała wszelkie jego rO-Zka,zy, Spośród
przeszlo t7,terys!u

w 5We-J

cZ~'11nych

całości

genera16w

niemieck:ch na

p::llcoch

tych, klórych unal0 91~
d[l akcji
P,ZEC1W lI:t,lerrn;,rJ. Z
p,'za TT'EBCk0we111, n:kt n'e zdoby! '0\!l

n,oima bylo

pol'c7-Yć

pZj'clągnąć

nich

na

Z~Ś.

jak;ś

czyn. Tresckow

usiJował

dokonać

czy~

R

I

:f:~y~~~f~JdZ~:~~jS,~~?~~~!~: kr~~ó~,j~kieĄ~!k~~t1l~~~ti;:~~

bowe gru"!"ly czlonków :dNY\Lsjl wy
jetdtalĄ

dl) powll!.!u, j.lrlzJe

prncu~

$lęWt!ęla, (praca POP w,ogam.oru,dach, powo!ywan!e. zMpoló\V pa~~

~8~~IOw~~~ar;;~!!i!~~~:~~~~~ ~~;~~~ nre~k~~l:fJ~:crl~~~O~~:

kom:l$j!
była
t:óS.,o1arka w~
whl\tn:j.l!!.rtyJna, W ~Z-ł!regl.l powia

f ..d, l~"nf-eN?ncj!
! tym fH",Ir.bn~'ch n8lliad6wek. Czy nIe w; dut6w, taklch jak: Sbut\w,Opstów, za ga,1aroa1 Wllrl<t ractej po-.~tpeJ'l)dl'Zt!J6w t Inne .slt'Yllfrontow-I\-) rat w tym, co' .sIę jut na dot;tchno dAne 11 POP :l danymJ 1: KP.' c~sowych n1'lra-da.eh 1, kon!(!rtm-

~l:~~~~!l; !~n O~~:;~3~1~te~:: ~~~Wll:~:;~"w ~ty~<to~:~~~~:~

pl!!'rwgtyeh pootUlld6w, Nie naJI'ża, bowiem
6t'kretarzy KP (lnu Instruktorów do tUl-dkośc! Mn:ekaflla 61.erego-.
1l""j!fu!"JcjL
wy\!h ez!v!'lków partU, :00 !ch wnio
•
Knmlsla propag.!mrly rtlllr- Mk.! sUlv.f-ane na forum puhliC'lD
k8hmu ..lenlnit.-nu N"l ehwJH po- nym, m'.Mne z.& .ał~:tn!!l. przepĄ~
wa-lanla pracul1! nad Jkrelilenh,m d.aJ1\ g1jl!i.~,
- "
f Mm l k!~Ul'lk6w up<'"l\nzechnje-•11ili 1:lU1l11dnleń, wynUrnjl!('y~11 %
Mt.atnleh plenarnych r"Mled:tf>ń
II>:
$:
1e:-!aI6w na

naradę

*

Pr'rAł.lltrogę I'lf't:!.'d

we. tt>m8tyk!:

zbytnim ,,ob-

.ki~r()WAe j
do k\'I'IYI!4ił pt()panandy marks!.z:w

rlldflwanlm-n" motna

mu~lenlnl:tmu. Już l'ltrę mle«l~('y

.. KOt'fI141lt hI&tor!l parU! s!ru~ radZĄ tl?wau:yszl!! jakle Uląadnie~
pita ltWe wj'~!!kl tuli oowotanlu nla prflpagowat, a przenrDWRdta~
przy KP 1lt'!1I1omcznych koml-ł!il, n!& od~:tlyt&w- ł pntirtdanł'k rui
t'b1-et'M.lu i puhllknwan!u mltterla bl-(',Ź!\oo nie ma komu dop!lMwaĆ.
łów ~ przMzłołc! pltttH. ods'lttltfl~
NI$. n!nul'elnt® wlahc!wy unMl
nhi 1 prtY~!l\tmjef'lu dl"i wsp6J~ !witl cieJ1')IĄ I lnn,e kmnW\!'l.
pracy wl!;!:~"tkich dtlll1ltcty,
jak np. kcm!.Iljll oo.kNnietwl!. 'par
•
Z In!<:jll.!VWY kóM1Alł wy_ tyjrteJfc, 'W którp.j akl.1id wt:hodrl

daeh woJewództwa ,po-tkanl.!11 z

Oghlllllatl!l I"RZETAUU.!l

illuu;;:y

Wydz.!ale E'Jronomlcz.nym KW sk~ bli.:m1Owa przy KW c'mu ·lep!!!']
pll)' sIę przede w&:tY6tklm na u- gpelnJają ,,!Woją rolą. f I) pev.71ych
dz!elSJ'tlu pomoey
zakładowym I zmIanach, które Ju± w nJektórych
organ!.taejmn partyjnym. Wy~i1kJ' kmnl.!ijach 'taehod:rll, mol..JU1. bt:~
rada w tadę: jak reali-z-owAĆ XJ'ię idą zar6W11o w klcturH,u ożywie- d.tle oczekJwać lep.nych wYl'l1k /,w.
dAAJa? Zbyt rtadko jEl6zcze n:uka n!.a t)'t'ia politycznego wśród u(I)
się odpowledlJ na to pytanie w tog:!, jak ter. w
kierunku Ulkonkretnym dzlldanlu. A ptlet'J(>:z gwarant?wan!a
wYy"{JIoawGtwa
t.ą drugą u?y..-.kana -OdpowJedi jest planów produkcyjnych, walki
l
najbardziej miarodajna,
naduiydami,
marnotrawstwem,
.Jak d7-j/lJ~ifj jwmI8,f' powolane ab.'Hmcj.ą.
pny
1~(Imlt(:de
W':'1('wódzklm, i Mając na uWlldze oiesle~le pa~
które winny być dQ pe-.vnqlD stop: mocy mlej.scowcmu kOJ'Tll\l:t{)Wl,
ma prz,'kladem dla !wfYliliji pra~: kOlTwIja w mtatnich micrJąca",h
ClAJlI,cych p~zy. nJzs<:ycn insffin-: przepmwadzila c'tOklRdną ana1i7.ą
eJach partyjnych?
: ll}'tuacJi polityczno ~ ('k(lnomicz~
W KW, prl:)' POSt\::wgólnyeh i oej m.in. w FSC w Siarachow!
wyd~jalach i.-:tr.irją taln", lwmt.~ic, each. w hude ostrowIeckiej l w
N!ezwykla gorączka panuje .....
Jnk: blu16wniclwa parlyjnCi<l, kul- Zaldadach Meta!awyełl w SkartyR
tury ! okl'l'!lI.ly, prDpagandy mar~ sIw. O<:en!! okrlzala ~i~ pcmocna. Czę~tocjcłlch< Bez przerwy p!ykłłlzmu
leninbmu, h!shld! partU, Szereg wn'06k6w. komisji 1'!1iejscl\- ną tran.s;>o-rty- burak6w. magaz,v
przemydu. rad fabatlllc'Z)'ch, ko~ we organIUleje p<lBt&nowHy re~ ny z9.petrtiajl\ się eukrern.
MunlkscJ!, budnwn!dwll I mfł~ alizowat I raalbują.
RO'ZffiaWiamy z dyrektorem
leriałów
budowlanych, handlu,
& O ptscy knmj,o;:jl rolnej, nl€~
Ilrtemyalll fe-renoweyo I rzemlo~ Btety, niethyi wi~ie dobrego mf)t~ technkz.'"1ym cUkrOv.'11l, ob. Br>~ła, rołn!CIWI, wymiaru Gpn.wle-~ na powll'dzjec. Ot6i prty p(!wo-> leslawem Dw6rnikJem, Jest wy
dUwo~cI"
!YW!lnJu komisji odet,nll t;1~ ~il1~ rainie zf\Qowolony,
4) n:{)mL~Ja budown;{'tws. psr~ ry r,awyk - powołaM ckJ niej lutyjrtego wJmownła IIjp~ l ujmuje I dzl "pn:edll!aw!dell" !ru;tyt'lcJl
- Plekny, Jak eltdy, mamy
i!!1Q' takimJ zat:M1nlenittrnl. jak: twJqUUlych z rolnictwem. W re~ ,. tym ł'(ł!m cukier, Bo teł. bu~
kontrula teaH7. 1I1::jJ wnlo,sków egze mltacle 30 towarlyszy "reprezen~ rakl!'.ą dorot'l.ne. Jesteśmy b9.r~
).:utywy KW w tWiilt1f[f ~ snal!!!", townJo" l!:we in.slyh.H:Je. s nie dzo gaj(Jei prAA1ą., która obecnie
rocz.nej
IIJ'Iklety etatystYC1..n~j, pracllwl'llo opl!ratywn!.e w koml~ mm mote It&wei trochę mord0r~
etruktura organlUl.cyjnn partii nł! lI,l!' Dokonano więc reorganlU1;<:jl C\1I0 tempo. Ale jnt ZR łydziei'J
;:'lt~6~1l7:Cj:r!lc~k!~W~I~~'''!~~: ~1~r~JAw.pt»'Mitawiając w niej 23 zalora nieco odetchnie.
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tf1100rg naleŻa.ł.
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W roku 1944 władza najwyższa dow6de4w
wOj,skowycb była już tak ogrMl<:7.Qfla. te nJe
~l ooi wydać żadnego rozkazu bez jęgo $ "
d)'. Doblt~:db (Jkredltł 1:0 feldmarnW$k. :Rund",
s:ted.tt ,.Jako naczelny dowódca na Zadtoo.t\;.
miałem akurat tyle w)ad®y. aby ZI,rząWC
m1~ WArty prted weJścJem do mej kwatetyl.
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