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IJtwMnł naldĄcymł de NA'l'O J
" ..kin W~wlklell"lI'i układu ł)

IIIł'ąresJi, W ttal$MlJ ('~iei, Iłu
nińw ~młflł' BnlJrł.ł'lln podkf~

la ftltbettpt0(if.eflatm;, 11& Jakle
~l'ało1ll6 foOłtałyby ki dwa tmfl~
!IłWIo w ra/de wYbuchu wtI!ay.
• ~d rad_Id - Ińf;Ite N. A.
Błdlr&nSń VI llii"!e ~ Macmlll.~

_tr.
publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
ne - nlilil lI!tuttfłt~ue «tosowM1 Ja'"
kl.chkolwtek łPodków ~łlld"
. ., UD me ItIłtaal.,' li&-

I

te któ"ym mle.ukam, to CZlJl18.tO~
odł"~panll ,tarunek, Wielt rodzin
tcyszfo Jut z niego' lnkujqc tlę na
SDM-te l innych trw. ,,(owVCh budOWach

om,
D WY.'

Na Ich mło!'j,C'W Ul zawHgle kamiertnt
niczym 11a kWlll'Ulttannę, przychodzą
lokatorzy. Znoszę
com: to
miłowania

n~u:l

DzieCi nIe majq. Codrlennl«, Ul gndrlMek
popollidniowlJch
cW m!e!l'lkollia przychodzi
~pr-rqtac.tka. Pali w plecllch, trzepie chod)t!~
ki l
kh domOWI! i'\ld~ roZPOCt1l1tł,1
Ilę
wllJ'czor-ern, WÓWCZtlS drlwi .tlę

nIe

mtel'esalttow.
Mimo łt
3/rotd(t klaO.:! rchodo~

od

moich

na

przykład

n.o: wspólnym 2e mnq
krfHki. Inny. mieS.l'~aJqclJ
2Wli~ZQj

rqb(l~

tD

iłD,

Dll0dl!l<.." -

bIJ nie rODU tego.; laklhał Ej~, ~e mpomniał
u 1!ec.tor.em pr~ugotoW?t HClllpy do rozpa!ld
i że t!.lgdy &1'; to nM powtórzy. Nuzajulrz
jedn.ak by/o to samo.
A 81JJOjq dropq mot tqstedzi io ciek'!_
w! lut1l1e. Dom, w kiórym mieszkam jest

jak 170 nazuwojq wszystkie

dzieci .t nnsZ€go dom1L _ mieszka to
suterooie. hst nocnym sir6iem t pilrtuje
magaZynu_ Llltem, ~dll slolic!! dopieka, wytlosi sobie potzarpllnq amervkan.kę Tla podwórko l tu uprawia uljelogod,titm\! drzem.
ki. ZarabIa 550 zł miesięcznie.

ką..

portner,1 na całe ill~ie,

.~pr(!ld('

poiwięca

w:ęJ:s:mM:

t~j

wla,~"ie

swojągo

ClISIL

i lara!Ji'l!llICh pknlĘdt;L Gdli de domlJ lC~II'
c~m
w pMnllC'1t godclnaeh witci'orn,J,.ch.
r!lem!!1 n'N::e spolykaT"! ją w cieml'l1itn kc"
rvtoNI;, M(lf!~a l!I n0~!, pracll.'e UJ f!lbn,te.
1/' dzień nr/t/je obif'rJ. pierZ!' bie!hl<' Córki
(',f![IfJŚ po:-riohnrgl) llir li,~frar~ W).l('·7~C,,}1':11
p~Otr, nad ~ir)l. zroslo!)/" na Sęy('J: LI'i'lI" lC
s-:-pilalll. Chrki i zj~ć - obiacJ.!. ,~niadG!lta i
kc1acje jodaU lL' bar,e ml?c,nllm.

Oh.

W.

ir~t

. .
"-

s1,:le:1:~·"rz"m.

JE'Qo

~k1ep

midc\ się Ul odbitl1lljącej od ulicy
Sienkiewiczu mniej ulicice. Calpmi dni{lmi
Ilnt jego, ani jli!(lo fonIJ 1111! ma Ul domu,

[~

m

e-

JtfJo tOM dotabla, piorqc ble1izt\ę u "rÓŻ.
':lICh pall,3ftt('l". Alp. i jej oslatlllo brakło
JUŻ $i!. Slynalem, Źl:' li) <:wiljzku z t),lm naj.
n:~odz;::tl córkIl będ2ie mu,iała przerwać nauko:: tv 5ikole. MuSi iś& do pracy. W szko1e
podobn-O u~zy się calIdem dobrze
i chce
uczuć się dor"'j. R0d~ke tei chcieliby mieć
choć jedno w1tk,ci:1l::ofle dzieckO'. Ale PTZ('cieź te 550 z! nie !1!li,~lllrcw na u!r<:l/mon'e
S!arsu dzi~ci nil' pom("gq. -"'rajq liczne ~o
d,rirty !

mole

••

'j.

sięc,me

(1'

,'.
"

">

•
I'

"I·
"

UCZI!!f'jSla

w

Ta

rodzina

l1anJ,m: dOą1!1

jest

\')I':j-

Razem jest ich

wsz:;stJ..-ich (jsiem 0$011 Sześcioro dzieci. po·
dobno bĘdzie ;r.s!e~e .~iÓdme Zarob).:i ob S
nie W),Inosq chlJ~a u:!ęctj jak l.000 zl. O·
cąwHcie dodać do tego tr~elJn p1{jW~ taką
samq wrnę zosUku rodzinnego Zona ob, S
dotoola ~obie u: ten sposób, że owIja cu'
kierki dla jQL::i~# sp1lddelnl.. Nieraz w/a
jej $11;' w ten sposób zarobić 1tau:et 400 zł
miesięcznie.

D,ieci ubrane 311 sc;'lvd'lle, maja zows!e
ubrllnka, UClq si~ ba~dtrJ doln.::!?
Ob, S. nllmiqtrl-1t' gra w "Toto-Lo/ktl" I

"Przepióreczkę"

c

się

I

prncu)e
nowe
P,ely(!hHn
MRN. Poczynania ~g:) Prl2'ly-

tyku!u. Nagrorr'.sdz.llo
rz-e'Czy, tyje spraw,
kończąc

ustawową

że

tyj"
nic-

kadepcję

dil.lm opin:a społe-c-:ma okreś
la jako "c-h,-ka.we;'. .!akk.-.J~
wiek dzieje się u na,~ ~ta,tn!o
dużo
dekC!r1,'lych r,ze<=z:y, ta
sprawa 7.<lli,nte-,esowala
mn~e

.J. Hochfeldem
pytań

osobJi wjmujq tuV
!o, czego

oc:qlwiście

ydJ.je ,<:!ę. Ze :l:e tylko
prz.~pa0ek . s'p!ywod0wal
na\}:sanle IllfllC]!'2ego ar

pn:ed

u

Ij)tdaz'-/!I Orupy p09lóW llO!tl!g.'J SeimU
kto zaprosił - hba Gmin, CZli Izba L01"~

najbardziej chociażby dlatego, że Q JXlDnedn.kh prezydiaeh MEN mów:mo TÓW!'\'!,
nigdy jednak nie mów:ono aż
tyle, i w tak] właśnie sposób.

D1a.czego?

.. '* ,.

tl'!

_ To było. wspfi!ne zapros::enle Sp~ak~ra Izby GmIn
I Lord3 Kandl.'t:ta Izhy l.A}rdów, zaproszenie ohu hb Parla~
mentu. Cel wizyty - dla. podkrcl.10nla. dobrych stosunków
j21tie pant1j~ mledxy krajami, dla pogłęblt1nia a,tmordery, w
któl'ej moi.llwy Jest dal9;li!Y rozw{,j pokojowego W5ł'ółlst:nle-
ula. dla 'IllłPfjzf2anla. lilię Ił br:t iyJddrnl !m;tytucjn,mi vaństw1)..
v,:yrnl, !II pnede w!'uly5tłdm II: I'arlamentarnl- mi. Była to wł..
w-yta I wlcl!!mar!izał<'K Sejmu KU,,:4;o t.«prml.ł do Polski oft~
€jalnie dell1'gację obu Izb Plłl'lam~lltu,

robll;ffl deeentral!zaej! 11i,~
cxy się -jak rego dawio--

P

dla praktyka - 1. pe-woym ryz\~klem. W Kle!nach
~ bylo :maC1lnJ~ \<.ięk.'i!'le<
Klejce 8ą mlastem wojMVód7.~
k1m ,w Kle!caeh panuje "ci.....'\!
wł~"i ru.dl'U WRN cho<kr.i\

trIU irafienio: u:
jed!tak lWdzl('j,? .te

Mial r(lz

Kielc, l
uCzttit!m szewca, co
węgiel, m!eko. bawi dziu!. sprUi!rJ

Ę

,-Il'(·'I. :śpiewając dll,!@rn .. Roz~tumiajll ~f~
wierzb1!"
W o'iólf1, te Mig!o:!nj~jsu UJ cO:~
iy'n b),dtH'!ku 10wan1:,tv:o Str1L'~ - sp.nioT'
jf'~r b(lrd_~o ucq;1'!!111 dla W~7.lI~tioch wspMIcklltorr'iw
S!lm
prlyeho.1t!
Pj'!Clć
CZ1J
wszystkie butv mamli tli pOTJIJd1w Nieraz
sn:!1 stara się l/Jl71llwiuć. te jakiś but kon Ir.czl!i(> wymagll t'ereracjf
Gdll IHla mil

sir; to wmówić, tNedlJ sll!sz\.ImjJ zaw.'Je jednakowo brtmiqce zdanIe: "Oct\lwi.kie. pl!1l
mi rio 20 zlctllch Bn~dlo r"li p(J~rubne, Na
kon!o nupr~!i)1J budk61c" Wiadomo ~ g011I,
te la chwilę "ch/op!ec" prZ]"nfesiJ "ću:icn
kę ,/; c:eru:onq klJrtkq"

• *

niej wo.\ewool1kie-j ~n$\.rl.ncJi,
Istnleje
nJe-bezp!ecze!lmwo
ŚW!adv:negO

i

nie-śvliBdoffiei,l0

uzurpowania sobi~ kompete<ncji wJadz lnieiskkh przm W(l.-<
jewódzkle. R2N'2 Jasna, nie,
moina tu mów:ć I;} tym, 7&
może r6wnleż być na QÓ:'W..-ót;
Prezy>dlum MRN nie mo-t.e
przywlasz.cz.ać sobie
ahso-!utnie żadnYCh przywilejÓW ,vojew6d2Jklej wladzy i to jest
&!1l.Sl.f)e, TegfJ typu /l}'tU8.cil
.sPl7.Y jaj jn-ki.q liuper-<:lżentel
meń.cld slmtll1@ik do woJ1"wM:z
twa władz miejskich. Raczej
bez protestów god't0010 alę w
MR.~ na taki stan rzeczy,

Nie ma nikogo
ze twojl1i r'rt!rirty.
M!it
zmcr! jeucze przed U'oj1!B.~>&j synowie
?ginę!! tli cza.'?lt" ok),tp,*-jl.",Jed(!'1 UJ par_
l'INlH/ce, drugi w 01wię'cimlu. Bohinka jl'st·
bardzo poczclwq kobieciną. Radzi 8ąsjcd~
kom. gdll k!6raś z nich zasłabnie, pr,rllPÓ/'
n1Jje dzil'c!, gdy kl6ra.~ 1': muNk wychr;dd
na mia.llo po zakupy. U!rzlin1l1je ,\!ę z re".II! l cp/IJf, IdMe pobi€'ra od roaticów ucz~n,,
ni~V, mi{'~zkajqcej u bobci 110 slo!1cj! Clę~

W
1'06ły

takiej

w

.~qsiiJdki 2_aproszajq jq na obiad rz tV)/jr,tklem tony tost,?PCl) dyrektora i sl.;:!epi·

_~tr)

karza).

l wre$zde mlt3zkam ja.

ot/)
atmosferze
c!enou wyższego szem

bIa pokolenia n;mzych oJeó w
miasta. Coś wm robiH, ra
dŁl:!JJ.
projektO'WaJ.;" COŚ lm
u

Oczywiście

w takIej 5Y~
tuacji decentraliz.acja już ni~
C7.C'gJ) zepsuć a,nl tym !xlł"l17Jej
n.aprawić nle byla w
stanle.
Powodów kryzysu, z którym
mam

nadz.\e;ę podję\Q jut
najeży się dop..;trywać

nIe w decentralizacji, a w jakimś
perm.anentn}:n
braku
odpo<Wie<!n]eJ kadry pracowni.

ków

Sam0t2ądu.

Nie vnem jak 00

się

stalo,

w jak! sposób cQSzlo do wyz
borów nowegt) pfayrlhun. Nitł
mogę tu przw,czyć u"n.utOw,
jwlde radnl 5w,wl<tH UMętJUją~
cemu prezyd:um l e.rg\lmenMw Ul :nowr!ll, To nie !Są ~

c:r.y najważniejsze :t\Vlas~
teraz, kiedy ka.tdy kto tylko
ma ochotę, mnie elę w )')l'a.k~
tyce pru-kor.ac, $Zy były slusz
ne, Moim zdaniem

&Tgum('1)-

ty byly prawd::.:we, ,Mmi mle
m;;!ę. Praca nasxcgo. Pre?:Y-

li

u' pO::Jlęci t tej trasy:"
_ Budzo Intere5uią('~ l!ylY u.bylkl hi!>tor~'Clne. jakle
pokarano IHtIU w samy-n J.A~nd~Tllf! I w S:tkccJI. InterNm~
1ą(:0 oyto !'It":t~ Jrr~"ie sl<: r"mkCJO!UłWlł.nlll Parlamentu bty~
ł,:V'jskl"'go, 11l\,QZO Intt'n'~,lłiIlCY by' rzut oka na III"UlMysl
i tll!nlchHł, a u-z1!l,eg61Ilie dckawe było dllll nas :rapOlna
nl~ Gfę 'I! s~V1;lcm~m t-leJ;{rOWrJi wodnyt'h w SrkoeJI
_ Z DŚ1L'jlld~.~e,jll W[C/I:·I Qts~alk:J Kliuid d!a "ri-

w tym
czasie
nawet
j t.o
00 zl'ob:o-nO-,
pozwala
stwie-rdzlć, że ezlt>nków nowech~ do..~ć g!ęooko.

nie tak darw~
Prezydium, mów!Ul.pa1cr.ywi~!. zbyt
duZo rzeczy ~la raz chciellś·
Ro.zma\vj·ałmn

00 z całym
hśmy dość

p(:l"i'liedzJe:!,

sąstadaml

!<le<iy

omówiliśmy

,- nasz.ym zdaniem - n.ect;y naJwM:nlejs~.
pn.cwoonkzący tow. Lubwki
opowied7.lał 17.t>eŁ.,
być mo:te
mało is'.otną, ale jakie cha~
rll1\te-ry-styczn<\; podCNl$ zjazdu pJli.!lfZY Ziem.! KJcleekiej,

pańszc~:iruanym

uciskiem

lud uk.raifu!:ld ;rzucaJ Will na
dwory polskich rua-gna-t-6w.
Z tegn pGwm:łu', ćliYt:ia.
ga.dn1enl~_

w KlEJcach zapros:tono go na

ło

;:::let. mog'U w ogóle nIe UJ.PlV'"
sle:. Po ptf)6tu 'Pl"ZeZ zarpomnle
nle. Pamiętam, :te wtedy OT-gllrnmton,y zjazdu OOwcn.H!

noś",l.

pisany po pięknej Kleleck!~j
Ziemi. Zwiedzono Sandomierz.,

dwa

ulp;ah\»We

Nie motna

J«ińak za~

J;lOm1nltĆ l) czynnfluM:b, ItUiN'l
IlI:C7Sly cba, n&.rody w, ciągu

wiek6w. JeGt tam I bra.f.er..
bNlnł
przeciw wspóI ..
nym ",,-rogom I uib:lal Ukrah'i
J~rzej6w, ~~. w.. zę~
ców w ruduwh l1!ł-rodowy-eh
d:t;!e pisarzy: witał i op!'owa- polskich, czy odwrotnie. Slt
dzał g(l&~ mla.. w. WszęrównIe! obopólne B~unki
dzie, tylko nkl w Kielcach.
kulturabw, (I którycl1 w du..
Takich prt.ykłrui6w, gdyby tej rnlene tlM.i~yd()wało są~
byłQ tr»eba, ~l.9. by znaleźć
t:dedttwo obu narod6w i leh
tyslfłC;e. alę wydaje mi &Ut to
przerntemanJe wynUmjąee 1>
rrleeektw$. Po 00 !rompllko-, układu BOOgraflcr.nego starej
wać 1 w'k jut niclatwą 8Y~ ~!pl)!iteJ. jak 'rownieł
tuaeię, Chdalbym &lę jedna-&. f i '& tego,..- ~ niektóre wśp61ne
&koro jut o tym lnO'It'l4 Z3:py- ooehy kultury POl$kL_L_V~
łać, Czy taka s}i.u'ltCJa nie mo- krainy· wywl)d~··ai--ę' jeszcze z
mo~.e

na.wet nie apa-

U'1liMrńls.ją między prE'1!Ydium
a mf$$t.ęm J!Ią dwie im·

W

®ty-tućje: oddział kultury l .ada do l'ipraw estetykI m{Dst.a.
Są to Jakl~, dwl~' n!e7,Jl>lei:l1e

instytucje, które Bpl'awarn& kul
tury i4lteresfJwa.ć llIię w!.nny z
urzędu.'

N!em1einle 00

olch

n1eWqtpllwie wehoo.z.ą w gr"
takie atuty jak kultura włac:d<mków Prezydlum, Jeh
smak a takUl ;~~~!!
itprawac!l

intercs~ąc~!adOmO

_1

_.-';;;;;;'~d~;";;;;;i;

umlejętncsć

ng6Jno!łlowł!MlsrueJ

wsPÓJno-.

ty plemiennej.
Do cech t:reb włez3m,y w
plemezym rzędzie pcdob!.eA..

atwo
skł

Jęrkilw. J~k' ł$rd.ń~

ntdet.'f

'W"&chodnlej

wl}l"4wdale do
Języków

grupy

Iłło\tliwldeh, dzięki

,,8y1lwm

tego JęTYQ SprnyJaJą tak~
Ue!:"/,); wPłY?{Y mka. pU!skle
go n~ ultraJnskł 1 od'!;lTOtnle.
JeśU' Już'

:MirzYmallśniy.

kilka słów I ptlPt<:oo to przy"

slę o;>inli"'pu'" "1dlill\rńl.

wydawać
by Gię
tnQgro, :te wspomniana JUż wy
tej rada dQ spraw estetyki
powlnna czlo-nkom Pre7~vdilJm

pnynleść nlljwięet'j
k{)f7.y~cL
Wydaje S'lę Wk7.e, tł:' !nlde
zalounia prz.vŚ\viecaly

~hybtt

A więc, Jak W!,dtl»'iu.fą bll"

dania n~7y('h Ję1.ykmllkWo1:6w, J!'tllylt ukra!ńeld wywie..
rał wph'W ros; J<;r.yk poł!!kj

Ju!

{Hł XV

w'«,ku,

>\

_(D.:'.,'",.nll' na str. 4'.

ki

i'
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db

me~

(Dokrn'ir:r.enlt. na str. 4)

partyjny. nWi~

(EłOk()~'na str. Q

elę

piTY tym prubleml!'!, ' trzeba
na jego temat ,,"wiedz.loo

Dla parlamentarne w poJłtf!", Bylo te seminariUM iluklorauekle prof. R. T. MeKEn:de ł prof. Pearn-. POU tym JO->
«ł&łem.' zaproszony pt"llle:.1, Królcv;sld Insiytut Spraw M:iędJY~
ollfodowyeh do popro;wadztmla dySkusji ..nleforma1ner df/1

ltaprooiOOnego grona ~lntetłilłf)W'!'~th etłonków lna&ytutu.
Emet.lnlfoWm dysJ!:UfiJł ,byla poUtYka, l1&J1-:Q1lfn;nll.. Poh!
Ludowej i proble-nmtYKa ,.pnemlan ..modelowych w na-

jtldn&k

wspóll1neie \\'Y'łII-'1Xfnmt~ tlę ł
dtdcmu ))OOobłelish-\'u ltk$Y"'
kalncmu i $Jdadnlmvemu jest
na ogól 'lt'01;tUnlruy dla kultu...
ralnego P'QlIlka.. Zrozumieniu

kama ilość środowisk polsldeh łnter~5UJllłeycll idę łłOll~
Pol5!d Ludowej I uRMJsunkowanyeh wobec kraju ealko'l'O-ldfl
po'Zyiywn!e. Nie wIem jakle jeBt o tym ~anle 'I oficjalnych
kół brytyj!llkleh, wyda~ mI III(J jednak. łtI prucie'")' ot;,.....
w.tel brytyjSki nie Interesuje się zbytnio ,ptlllłykĄ' tzw.
em!grAtlyjnydl kół p-olltyctuycb poJr,kieb., 'W W. 8r;rianll.
_ Czy pan. poRt>ł, jako dyrektor polskiego Instytutu
Spraw Mt(d.lllntlrodoWlIch, J)n:vwI6d .e Lortd1luU co-A
dla placówki, ktMq '00111 kieruje?
_ Nlezale:!:nł0 od tego, te bylem wORk,lem deleg~Jł
padamenł-arriej.' $lfflIf,alem H'Pl'~l)tty ~ Lond,yftaQ Wył-.
!i~ 8'ł:lroł~ Nauk Ekmtomłelllyeh. '. hl!tyemyeb (lo prowa-

na temat

u-

budzł~

mWHa w pewnej ~i
końoową, pożegnalną ksM·ę, 8Il6łec:wr.s.twa J,lOłskiefO PI>Osta.tecznde dobre l to, bo prze! !imak
rer.erwy i, obojęt-

$f).I'awacll kultury

eol)nnśr;l. m~gła być r6wnie! J(tk się w;ydaJe, dis obu Itron

dll!eUJB HIhlh'tlU'lDM

pra.~

cz:ie.rddestomillotll)--o

pGdobicmiwn języka. obyczaj6w ł srory S'lnla.t wtipólnt'j
hIst.orlL lłI!ltorii, której karty
plamiła wiele
razy bmłnia
krew przclaną w C-rusie podHldów Wlolbhnicrza na. Pol
skę 1 BUleRlaw& na.
Kijów.
Pn:elewano ją ! PQteJĄ. gdy
doprowad:wny do r(>ipa(j'ty

go Prezydium te sprawy ob-

my sobie

eswśmy'

wIe

wego naroou ukra.ińl'Q;de
go, z którym wll\re ·nas wspól
ne słowia.ńt.KJe -poohotb;enlc,'

ścl,e.

typu "prawy, kMre $łł pr?:edmlnkl-m 1)(,!2~rednlch l'OY;~

n!em reału~yJnycb c'tYoo1Mw polityklernk1cb. Jest w.d! JXl"

można
było
zrobić duZo, ale

tli, A p-nedet () te dwie l."'te~
czy ta.k łatwo w nM7,ym mle-

MÓW faciuHVCÓW w tej dzied:tłnlf'. JednalJ;$e nleonejalne. W}"
mi!ma &.1an do której w tlu$ie wl.,yiy nJ~ brakowało 6'!»'

rakter łH7.ede Wi:l~8tkhn Nłrobkl)wy, ania
poUt)f(lilłH'.
Znaczna wlękność tej emigracji nie dauy ~nyn1 puta~

J

n:.p

wiek

Wie czy

ko,1kn!ne ronI10wy?
_ D('!cgfl~ja nit' była J,10WOllin1\ do h'~g(" teb:;! po\'ulfzać

_ CZlI A/l.gllCIJ Il;(!UO! tw!rtrd2!l. lI! pot8~1l' emlgracja
to poiltyczni!" co:! takiego, t t:lli~ nalezy SIę UczyM
.... Polska emlg.n,eJ:!; w Witlklf'J BrytanII mit ddś eha--

współpracy

di'UlTl jest "defo;awa"; jakkol-

stwoTzyć jakiegoś komplek
&'UT Kcmp1eks.u ni.tsu.>śc! i kil'!

mes'o" W;J1Iikolo, te g-rupil posłów tllwa itlteretlcwllla
~ię ll)}rową n':,'ztrU'nia !J)$pólprr.:cll aospodllrc!l'!j m!ę~
{.ty l'ol.~kq i All9hZ, Czy
odbtto na ten, te~'I1(!t mot«

~pllJlmo.

CH"

:ze

a

nam., .te gru)'Ul posłów .dożyła wlll'ńc«
na cm~mtarzu polskich lotników poleglych w obronIe
AnglH. CZIJ odwied:dli.łcit polskit iirodm.obkd w W,
Brytanii, a mOźfI hstytttt im., gen. Slkor.r;kiego?
_ instytutu nie odwłedzaU~my. ezfonkowh, n&!tteJ de-I~&ejł mieli spogobność teUmlęcla ruę rwnłei :lIPolakMli.
kOr:ty pnebywaJIi w W, Br:rtanil. Ja łiMbiśel(l,. na ~pl'Ol'lzeu
nie rooakt1,J1 eml/IT8Cyjllt"lgo (,ZB~H'Ipi$ma ..Odglosy". wzle,łi!';M
udział w wlemorr,e dyti!m8:vjllym Ulrganlzowanym pn:ez w

Tradycje

I

_ Pobyt Ul Wielldej Brli/anll ir!EO! {I dn!. Z oficjalnych kor,u»ikatotil p'asowlJclt w:etTlY, te odu:l€dzHiścle
k:,IJ.:a miast i !llfJq/k, Co Slc!eriÓ!l1t{;O l1l"!c!ował Pan

h~JI)

JASTRZĘBSKI

A.

z
tego skreślanD na g6r~
.. _ c-z!r.nkvwie Prezydium pny
dwdz.iH j (xkhOOi',\:i. Nikogl)
to nie martwiło i :n;,kt się z
1.e$o nie cli2"s7.yL

wallt:ę,

•

/-1e!JZCU jeden lokator je$! w ?1:Jsi1'm bu~
(l1!nku. Piszę - jraen" bo )e~:t ni"n Hor!!
babcia,
mieszkaNC!! te mo1enkiej b"Jjulce,

o uOJC

ulicami, kl..JryrnJ
gOOpodBł"Zą
radni iV1RN, iniyniel'Owie wo
jewoo7...ltieh b:ur architektonicr.!l.ych mieszkają w domach
pr<'jE.'ll:towanych przr.-z: kole~
gów z Illli.sze.go szczebla. VI
Kielcach z kaidym zaialeniem stuka się do drZ'l'lI ostĄ~

mir.u·

kanlf. Drugi uczeń sy,n w k~opl.:a w
kropkę jego ojckc
Zdan-ylo slę rtlt, ŹI!
o-blidu:-~j ,;zulan! w----p--c-tik-ę"- lrt"U ilU $::-ho·

lej dru"iej grle. Ma
b'.(dtie liJu;cr.j. Ob. S. siulzi CZ~.I:O do p":!.
nl/ch Qodtin nocn1Jch, wype!lliając nif.!liI."ZO'H' rubryki urzęr10wych paplerow.
Nie,
nit' denerwuje go 1(1 btu10kracjn. Olt pra-

mil:'s:~kanie

~

,

etllltnło w Wlelkltl!j Brytanii prubywaia poiska. dtle-gMja parlamentama. nr !lkladz;le delegacji był ró",,'~
nleż poseł ZIelUl Ki('!e~kJ,€j. prof. ar Julian "Hochfeid,

_ Jaki byl

u~z~dnik;(!m.

CZj,,'.~te

sprwób było o n;ch [lie M:noot, Od ki,jkunaslu mies1ęcy

'I

tematem rozmO\lJ!}

do Allgtii d6w?

najH~iĘksu

!.i.1 tlOszym domu. Tn~li
pokoj~ z krlcfln!q, no i

zaproszeme

ktńl")' po powfOde adpaw!ed:da1 na kllka
stawlcle!a ,,Słowa Ludu",

. .
;,

Jest

• ;, *
Ulstfii)Cq durektorl'I

IW

O

Zdaje
w!duj~

Są,riad, z kt6r)ITl1 mam UHflóln1i kort/tarz,

~an'!lk.i

dO~hodll. Ma

Anglia,
polska
.
en1lgraqa

Z posłem

rot·

OD_ G CzoMm! tylko, Od\!
przed gOdziną cismq rano t/'sicd:J do SłlLibo·
JJlego ;;Ilmocho~u, lUJ wifCtor~m, gdll odprowadza gosci

darclych. NJe wiem. ile WVnOSUł jego mil!-

do Kielc-

"•

l;'(\W,!!

potdrlctnikt~

Ob. G. Jr/Jt
;?dnq z
dobrze prospr.rujqClIch instlitllcj[ gorpo-

'

.~~

dlJr('kloTIl,

.tlę robotnicy
Rujnou..'al\ ściany, podlogi i
sulHI/ Innym lokatorom, by do mi!'szkunill
ob G
rl1r~ kllrw1!zllcllj-

DOM WKTORYM MIESZKAM

• *
pokoik MiNZkc

to nim małka_
I dtu!1! córki. J"dna jest m~t!1t
Maik"" pl'l)("!Jje: prtewIJźnie nr: nocną:
rTr.1Gnę· J!'M r0~,()~rucq, PoriOOI'O na 1Wena
pTl'iCę ?Qaii;ra sir: ~om!J,
Wlifl"dniej wtedy
spoć tP.~2:,if rad"iny Ccirka. kt6ra d0plerc

todz!na te naullm doclndlq kird!j aWllllsowd

zastępcIJ

,

~lC',kl. 0Iac,!';:;o? No bo zapukajmy do drzwI

moich s~jiadól.{l_ Wejdźcie ze mną. Zn.ntq
nie r6tcu tl'go! tV domach, UJ ktJrych sa.
mi 'fllH'szkacle, loboezVcll' /0 samo.

.Hllkn

no: R!al1owisko

Mało

ptw~ego rOdZdju miniaturą nasze) ,lp~l('cz.

1~11J1('ńkf
WrfOW!l

mu -

.\ zIlChOWaV11e.

• *" •

CD-

16iku,

Prosilem.

drUUl().

żadna
la~il!nk'i Z

!Ilt poslada

mieszka

l

mną,

dz:ennie rarto, kiedy oylem jeszcze
mwl

nt"rV'

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ie j.'lrudllkuiQ o/,!.stka bel tt~
c~plut'V, ale za !O de; jł~
dz.e-nla, gdlJ Ul Kiek:uch tq W
fzrcl1l n.iea-Oiql/al,ne?
Skoro jut mQwa o j(!dUllhi,

nEFANIA.

MAJEWSKi

Warto pomówić o hmllm "CU~
dcl.:". W 'lOszej "Swt~to~

la jourchelle"

,,8

kr':Yo"ik!('j"
:ują

pOfCjQ

noji"",,,,;

20 zl i

_
!tPlt Ch00Jq z
s~Q swobodą. bo nie bają .J\5
uwl ...fć 1l! mwlrJ· Ale mll1~J
s:a 7 !um- C/led:-! m'!i () c~l.o·

w: .. lw,

ktVTj,I w)'l. dl do .neUHllH'I1D mil Rrrd"micr na parę

e.!ll~m

trochę

J nlp'm dvktN'Y
I

przysłów,

Qud:i<I, (1 i~ n:o
OC2~ ,,~11
prQrze1t1u" _ cos tam )i'dlH.k
widzi, pnró,{:nujr. (Jcrn;1l )\,'lf
$(,
to bar/ania spr(lw, ls:0!

pod wrMemnkiyn.

jFlkje z !Cf1I!·

duj ~ r.gadula", ZAC'm~ wlęr 1
ja tych kUka tlWilg o fZ('C1.nwłai;nle

przYBłtrv>'ia:

od zary-

"MUlO zle-

go pOCZf\tkL.". Tl'Ik mnIej wit<

cej

było j

z ·Tllry>te II. nufomial'( porótJ;"

w Radomiu.

'lIllli!! :t K1dcami l1a.~lIWO Sl(
.~'lfllO, :tw)l1nc~a gd;} kfoś li:
l· ch o.';(qlnich wl.1.hliP mir,~,-

Z«c?.ęło się blll'dzo pr:wr.w;!jcle. Ooskonala orkic1\tra Pau!:!
Wurgesa r. Niemiec ze.chorjnich dała publlowosd l'adom~
rkiej I klt!l~('klel możnott; tob a c ':t e n i a rock II:nd 1'011'11.
Z dwóch ~(,yJów, jakle Paul
Wllrges l jej:{o gwIazdy f8.f,)H··
:Mmlowall widowni, podob,~J
się barddej uk111d wzorowany
na Bilhl Hl1lley'u, nit na Pre§·
ley'U. W' C'lllsle wyste;pu ch/op-

ców W(ir,!:!<'1ia

było

l./;Q!lon r~_
Wyhór pd"r,'_D

:p1{)r:l'i~ bntmL~1·V fHt ID
Swi\lokr~·,~It:~j"
ł
!lII!

i oto!!>! .. u J(l .
ff.\llTchl'.!tr", kukr e~~ o mi~- raJd .s.zfjJlr:1!/· Za to (1),1'11(Ilri .. 17Imhą ! ,ni,,),ó J~ rUJ k'j- g[!~! WpTnu'rit;p nn·>;i k"/I1!"rz'll
s:21 palnięci dru·n 1njq. N',tll- Inni,! jai IL"'TObiOlIO,' O[lilli~ \l.
rojnie Ir-ef)1l !adlOlI~·!1t ror- Z(lllfcrnianvd.
tUf'tlSióW, a1!!,
u'dnq
skalI;
porÓ1VI;rllf' 'zl1 lo co sporkn/n mnie w .. E1irCl~
Ni~ motnIl pOrÓ1j'nj;Wut R!l- pic"
8!IJl'ow;lnDU
Jr .. -~:,!!,
dcn!ia z Paf)Jtem, nn\ nfiwd .ę');crcnly
KO$rk fila
nbc'iW

pano'...·je Rokita i Przybyl~ki
nD radomsk~ej imprezie "Zgl'!'
nej imprer.le

pnnrT~O'llJ

nli/Hj

icr i .HlC~O)?Q 1 'jest

jef](l riu)llu
(I;" WfIJ2!'Jlil1

{I

menaln4 wprawą .., G d c z yt Y waj i ze swoich notesów

IOwnn!a

li'

'!uch ci/a "ia.\"tf). ';'f)H:.I(1~I!C~'1 ,,!a!lrl7qjjnjl

J~k,

tej muzyki ehci .. !by witl1.ie":,
jak się gra na ~a!(!;OrOJlje, k~
.tąc

ił

Ila' pIecuch

nogami dcl

góry lub sto! w t,onglenlklt>.)
pozie na kontrabasie l jcdno~
c1.ellnleo: Rra - musi źlllow:ł;;,
nie oglądRł. jak to robl~
"Pau! WUrg('~ fJnli hls rocking
Al! Stllrs'\ Publ [r:mośt radomskn Mniej iywiot01,'iO jH]nnk r",nguje na taką gt'ę, nil.

'*

naprawdę

gorqcol Ktu np. ,z, entuzjastów

klejedm.

Jak

należy

tańczyć

f(wk'n rnll
POk",l;]l kWRrt€t
tancerzy 1. NoryrnlJer'gl,
Ale

p o d o~

rJajbRnJ;<::c.l

b ti I 8. ~I~ pi,,!;('nkl'lrkn, pan!
IUo Schkrlt'L ~iedcty." n tym,
jak bClfclm mi ;;ię pc{jnb'llil,
nie mogę naphmć, bo by to byla

mowa

n 1 e

n a

l

e~

m li t. Powiem t.vl1w, że pł~'ty
z nagr<lraami p. Schied~łr należą do b€~ts\)-lle:·ów
w Niem~

czech. W Radomiu śpl~waltl
ona piosenki w "tylu roc.king I
sentymentalne,
Ocz-ywJśde,
przy

żywiołowym

l!IplJ\uzie pil·

blicZl1ośd,

po ,<,-z,'l.I;śliw.\'1n PiJsiildflCZI1 \~'l

J~~lkn mlj; foIJ:,t ;~i;j<"4
l'l;"'WY~
rai.nt', l'Il'.\'>lAlo"IM'
!1l;ny,
U{~zy
#pulJz.e ...aJ~1 w dM j gi,,~em ?;a~
lamujllc:ym me w gardlt~ tYJp"...
willUaJą, Jal\
1:11.
jla.n;ą mat;,;"
"Oczywi.-kl-e, w BuknJ balo-wej!"
l Ja,:.: tu wkrl-yć rll.d()ffii!l!w-m,
/lIkoro co innego rnYH:ą, a CD ).n~
nego mówią:: :0.:0, nl-n na M.C1.ę
scle '01all1tl Ili~ jed-om Il p r j\w!-ed]iwy, Ten r.J)ów 1. th.iwnym orw blysb-em, 1..na.mionu~
jącym

M.pdail za

tyHIO ... na7.wi~fw : wi(!"{"7.na

"W

ni iunkrjonnrJuf<1':(,- Millcjl 0b1'wfltt'1~k!ej
(których
1. l'J.~
g '8 d n ! c z y m obowiązkiem
bylo ~tnei:~nle porządku H~
sali j w okolicy hali nZO) nIe
wzięli ~nbi(' 'prC<t·o(~?_y~h .slów

k.o.'Humie!".

odwa"!ę

!

-5z"zero.śc,

nlw:tN-y n:<o dawali.
J('ik~11 ?; l-;ontwr,;;,'lw poj"ual n1\

rml',t;lf1n/'!

b.\'E CJlkowJci(> uf7f'r~t'nj, l"OC'.k
, Dla \lSplfJWiC'dl1wkniR ich rain!l'f('sOWf\O mu"ycmyeh j l.8.t1iedb'lnin Qb,,w!ą7,kl\w
~1\1:t.bf)wl"ch
trzeb<l

snrnl',tn.vfh paT. czylJ
Z!-Oznny-cil 1. l'''-ilY>l,nie i~'~
j;\c.y~h ,h~:~'("h('zaf; :udz! oho)!.:;]
pici. ZI(Jr~'ll i"ię ck. ui];<;ialu w
n1m _ ja], to m<iwi p"r:1a"mm lo; w la t R1H!omf8 l Ki""le.
Na .~ccn:e oll!l~{jnli~m.l' kwiatki
(ooojilĄ pld) t€ dopiero pąe-t.ku
jl\oce i
i n fi e,

Allil )" •• I:("n

p!l.r

:f.fJII\"·;liyć, że na dworze bvln

w{(!c1y c i c In n f) W!'z(:dzic,
In tl o
w _;z~dzie.

x i

*...

et.&retyla /'lama oowags. ale

f)·I.lfd'~,(:)'

dn M'ren

kl)~1I1"'j';I'niu

W tneciro k-onkul'tl-Ve, nie

pa

mięć. SJowa te - jak Stl: PI?;:nj~j pl'zt!konalem
zabrzmll'\o
ly, laiste, p!·ortlc-m, Ni('~tety,
Obl;'("M nil ~flH puo!itwość, jak
równl~z gremi-!'tlrlie 7.g1"amad1.€

wall wpcoot do

OOWllg~.

mU,rn{-I)rJlI; -

grnnej w Toin· LOlka 7Ils!nOH'

A

wy~
ku.~

W

tym

czasie."

ra-

domski "Jose FlimOfl l!nd hl"
boys" pr;.ezywsJj swoje I( ur III c e chwile. R;<:e7.imw~~kJ

pnn :ta dwa 7J. Trreba było o-dpowled:>:i-ee nil g pytań, t-eb:r
wygrać populaT1l~
"SUlro!kll",
JIL~~ pnetcJWY je-gortlohć, ch~

ra.dom,d;i~

lca

Ż:erolTl:"kie-po
j",~!
lad/w? Nit'. Ale J(!st bard;!e-)

C:;I

Id.

,szcttra", brt

kOT!,,~p(;nd~171a,

T:"ltl·ar'jJs~:}J()

z/otone- z kUk,1
"sóh Ct~l.:i
bt'l.~kvtrr.ll\lt
rw
k-.. ln!'rl:~.

ktMo oclmowia przvJedn ta·
T116w)er.ia, a 11(/,1 1(101 "ru:!
.• ,lwrqq 11 k;nnwnika, t:d)J~.
wiada z 'Ilon,~zGlodlt, ŻI! "I!ę

do nit boi", K!eo'J wrH7.cir to·

pn'f... ·uji

Jahzllu.'t'J witlko11"dejskDśd,
z prtten~jami. do e!emen:ar§
ntj klf1Wr-y,
A więc p~:idt
\IJ~:tys!.kim ma dobrq townq
jrzdrdę i gladkie
chodlliki
DOI1l'IJ ~a prZll niąj pruo~i
nie wV$()kie, bn stylu, J\k~cpy nil' specjalnie okowIe, drkuracje
wifrVn
let:MZt
lub
gOTUI!' (racuj _ gorsu), aJr
la głlldkn jrzdrda, cz\!sfoś~ i

wOrz"S!lf){) ~N'I!Jlo tał(1 1 Wi0:'1t
i pr~lJchodli momen,t p'nt~·
nia,
.tl1tlW powtarzd ft!t' M.
Bama historia .\' fq rótnkq,
f t kdnerka szt-oTI:'lfe ton'a1":I:Usfwo loldrn rotefęrlu1!i~rn:
,Ptacit? Oh", )1(1 p"WrlO /{~t
dU .t Owbrlfl. jll~ t(1 c2u;'f'.

jq, .f~ prowhlcjonalność
~J:e
wali orwchem UJ głowę (jllk
111 K!elcach). Prt'ilzncję, fe .t
bidł!m $f'tca .Huka/am dziury
tzu "zapadni" Ul cltQdnikJt, I

10m

przll z wotr V chorlnik ~praU'I~"

gdybym ją jam ,trl/Jlazl€1, mu~;ajabllm llwierzvt, że je.t! tu

I _ odchodzi. Stqd tVll!OM/{,
że ob,</urla mote nit tv/ko

wl/mipiJNlć

k6w,

alo!'

,ęlr;

O!{

obow'({z"

kn1WIJI'r'P1"l~

narzuca

tllszCJllrda zllpln~
tv, To jut ;€~t, bn dl co bad!,
!armll

nOlJ.'et

n;etodzirllTle,
C.cll±hy

dyldnturn

na!.

t!

!}1l&troMm

matu?
Przrjścir.tlę

nil' dorzuca

nit

pO $kli!'prch
!!OWfI10- da

D,lOo'iwnU nllfodo-wa Znrl1111Ch Mm do!U'iade!/'i\ WIU1(pu.ia:ca 11l kotdum po!- raopatrten.!e
81abe,
ekme-

jU"-'Il$

t/dm midc:ie (nflWl!t WGruG§ dientki _ z!Hld,cl'lt. Trteoll
nl-e jut od ugo wotTl-l'l). jUZClf/ t)dwiedt'!1! kawic.rn.!ę
Nil! f)l(!1adnm, Wi~e poonl@- ID Domu Ett€rid - 1"'tTtde,t

U'(l

wylO!O\'.'II1ill'J

w::wn.i:.v!l !nm(!m
dn:wi
llmuzyny prywf)l'h'\
kiO!!rownika zespolu nl!'m'!.'c·
kiego.
rozpruli lf!:l:!lry W~

V\lt>clw!e ,na

wn~trz
~ł\kwojRt
j wykr!!,1!!
co rennif'j~ze r7. p c:r.v l sam!)chodu, uchodu'!r: w hw. ślną

II! tll./)"Iqb
",.,prr~e-t1trre\Jjvte" r!afUhl dl!' la ma!.ęon" dla t'1!fl
b1/d1;11ki rrrp-re-u'I'ltae)Jjne- Hi ko~z6w.
W prredwien."ttcle

Nl'Ml)bf1At, obywnt<E>le,
ha:r.ar'"
dujoo'!Y ",lę! 7%1&1«1.1: m~ ~.('!4!
j.eden uoy-,o;alel rodem ~ SIUl.z~

dRl.
Bylem pótn)t"j !'lny 17.w. w11.jj lni(ll;lne.1. O!)ecny tllm pn.!'d

Prl!t,
,wRN,
ulwla
bank)
pruryWCJ;t;
jtj
monotonię·
Pr:::vjttmnoe j~$t,:te tamtejsi

(MożliWI!,

oj~oUJ'e

właśnie
$11,"
do

:twiekBzve

&tanto!!!

j<l'lto kliłXmU W'f'1,ucll do. U-'ilV
lito kilkadzlM'-IIł ~tpon(>w .tt.
łtlcznłl j;um~ ok010- zOO :rl, nMt~p

nie

od-Pl1w\sl'i;ciał

:ł p~taT1ja j "w~'grll.l" ~-oltd
k~ fkmy ..l!: We.d~" Ul an u.

~~~ kUlty ~~~:';:~J;:~~

r:.;

5ta\vki"J MO Iłn\ ru~7. nlr:
m6p:! :eJ( Ą d n II. 15-, jllk ~()
!tlę ~tR!O 1. t~ kn"(jz!"';'II, mimtl
:t.e pylanil', jf\!d"! 7,v!A! mu
mi~tr1. ,,;! ,.Z'!;UiIJ.l ~ Z~~(hl1i",
plln RokitA. b~'ln fhi"c·nnk
t1\~\n'-' "Co J'(1')!1l [mll,ejo·
rl'\l"ill<'·e rrd!irH, h;tól'J'{'h nlm-

WI'!l':yrlkie pyl.all1a: W naQ't"'tłtlę
w oooo't 1!!1\':"Iie on 'W- M;unknch
knnlm\"P1.I ml!l.~t. poWOdn'!t!,l!tl

Obecni!), gdy pis1.~ () tej Imdoszedłem

prezie.

jednak do

przekolilłn!a, 7.(> najpowainJcJszą rolę odegraj w nie) Stefall

v;o:htld ... m l:W!o lap"\Vni~ l'pn.
kó!, porxl\d(l<k I be-lplee·~eń·
s:twa w lIaU I wok6ł hal!
RZO?",

WitaN, On to whl,śnle w skeczu
zw!erzl'll się puhJl(,7.0(I~rL 12nie warlo wYJlrywać w 'roto·
Lotka, bo pM,nicd ('710wl,..\(
wpadll w 1'01.1,,1"1(1;.

CI'I robIł

r:rl~" (1óJl"~.Ą:7_I'!If'm

gdy ~\~'n"~n p: .... 1;n~l!o pnfitnka. M PDsh~dnkt\\"em PI'Jr.7!.t
Pohklpj OI1'7.\-m\lie ~h~ Ii!i&il:
p()t!pllll\n.v $))'1('7. ".rnf;~ fliml'!<-

('j;'l

protbą

o "pn±yel,l'nle" kllku~
dl',l~lęciu tVllhzey zł. a: ul'f'te,jmym d!,!plllkl~m, t« w rAzie

do Klf'lr,

!'tu-!om,ldrn p..,mR

bnj:dł,!W[f' v-.'~?y~tki'"

Jol! Id/'oz\"o.\l'.

na tIInd hl!!. Ix:wr!", z gI'7«,%n_

n!e~adnśtuczyn!en!a

rl~·'nl'('tI

raltm

O rl7.iwO"!.

m,.

Rv!v

t"~!~. nil> mz-pruj!!.
Otłt>fr!HUI·
lem ~ ulgą, ..,Jome: FUm()1'I IH'!(!
his b~'!>·' dzfl!'llH fię thvb& "'tym ez&ł!e Innym mMm....

fiU
dw:hll, .I: .ttle2/'!~ t>ou.~ mi!!j~CO\VliCh hlt~1>!ktu
wddq pafYzv(!m na tę ulicę, o-llst6w. Zl1clu:nii!, kt1Ut!NI.1~
!idti!! p/nc\!, skwtrki i cof1\lę- nit, dobra kawa ł 1"Mn~ r,t~§

s:onG

no

II'ZJ7'~d1J

~wa

fllrtiJl!'

-

miQ~t~ Ille 3(j ojczlłdin
m!ozKlJńców tn~

m!1ml
nllch, h.l;lc::nych

II/k.

1 tllm

Kie!C -

&0

rnl7ło

Y<1łodz!d;1J

wil':cz(lr(\~_h

fI! nil

Werockkh jl!~t inltCuji.

Za
~łl'dtąty

abell mlodtłt1"1ctl

to

obok 'IIOS" WlqCl/l'il:
nutuj rottno"'\I to

PTuwda na tematy od!:'r-wun.e,_

iJih"l1 C""/')c!~jĆ
nie pufr::!jc jak pd'ihV było to hlaj )'Ir:l:'/.'o11ll" pnd 'H,'pi, 3ak pr:I)~!I1ID jęk Jddi fnk jest. to rou' f1lif'.ś,~;e I tom je~t bt"ll".
To nod{jje
kfl\i';rrt'1i
I ~pT-t<1t1df,l(' i rui 1cpao'a łię charakter kluhowl!. p,,:,krew (]Tzęznld,~kfj l k(l/1'że-,
iia, ii' byu'alców lłF~::1i tu co!
lV.df!lWI"jJ ftrrH do /({l1vlllr- wl~("ej, nit kotlsumOwanie td
ni, najpierw Il'j llojpOp!l[arni~jta; dn "Teo!n:drui'·
Lokal przfdd ~krDmniu!kL
a/Q o UP
prt'lllulniejnv od
lInn";
,.L1H10lt'f'j"'.
tlejąc"'j

zO"'rj kou'jJ.

No .,Shlba-rll, PflJ"l;f'ń~kiCh"
tl!llir pf'IYlll, TIJ IIwii'hlo!! prtf'd
sfalvil"rde. IV KiflN(:ll t{1uV.lcy ZlUI)Q. niE' mil II'j~c ci"! a
pllslkq idM"I
i .timilem k!l- 111m P1«I(', Ale lniO'n1I'll;lI idi
ml!'-IHlti f)otnfhld, ()fhjrI1_~zo" in71(!, U ?H!~ t"rI~it" rl!(J,)lfi~
JQNj
tU'rlrd03t'iĄ
krr"'tfd j ~lJ1I1fl'j. Tom Pll pr:włdłl"gl"u:i,

pt1/rr!i1VUlTlI'! formq pndrw1:"l. Jiimir_iq #1!j' "pót9~bkitm". Mo.
W "Trfl!rI'lJI1l'j" go: w)lg()dl1~ fe rJlf'i1('!Jo, 11' i tom trid'ri ,~;~
knl'$łlka. f/a
~Ionkflc-h pod ml1irj rdod.iriy. I'l W()~I! dla-

_t~ki!!,~, k;).r!)1!..k~!.i>.f.....~'I'~, -!epo.,,--1f.

_p.r.t.lJ-!UJ-!,IC-Z!!Hi... ... ,dł

tl1ttki,
mi ."!n1!nch tt.'luq frnklml·~t F'nerę j"l-n> k'''ohrl'l,±i. jl'~t
jl'l'kl)~
drtp'" j lI!.'l:o, JW k'ńrvm §ml('ch l1'U.~{
mHI) (rl! .. raldllfl' ud d'lhrtr h!,lt Id W kl)"II',~nc;f !JrI7~t1ł~

pro~blt'.

ftl*l)ffflnegn

t6wnq

pif'l'fl,

da;/F!'t:(1

O i't

l(lm}H'rtrltlrl;').

I.. pi!':j RtMkl,;e- 1:111-1'11 II/h nl'rłoata
podano tI1 fnIZtHI~f', II
,11'\'.!idl ;"~-I'('~ł' aMIC'jr ,~!" c!Mj·
kG, kl6rt cni wJJpIQd .. m, (ml
łmaldjl':~1 rliJ' pr'vfiO" ·11111 ,rjl'~

~Ipj.

W

1r~t

ti~id"Il'~j~

Klr!"lIrh

jrendc h(jr(r,l~l lt"liT!')Wirlor.·nl .. kf1!:j) lat
il'1ottiwf'l uh/Kocil t(otralntij
hi!))I1.

da1r

rt"ll~!lltj,!.

WlIehc::-r, 11(1 oob1':(' ohrlePo»!> 11'1;:1:', orrbv pIJ pa·!'1J
r-tptllrji",
fo
ctrQrJ
t'lri'H~ rmd:dnar'l, jlfJgr!1i:);t si~ ,te' ciwl41rl!;? Kin 'rOc1l'idp Ił; .a- nv,
pll~ICI:' i ci"mt!cśt'Clch
I1l1t1'k(', .ho w 111m. u"nvm ItI"- "IIJojetródzkiej w,~i".
jeteódth.r~"
U' ml14'Qlrhf /lO
~m. #11 tak orhvtrlnł
!uNz!e,

W sk:r.ad\ł
,tron,
e;porl.ara
cew,

W

W$I ~ Poa~l VI
~ pód
ltt6f.}'m ~
~wil linię .trxe1..

.. '* ..

dr>llnle, pod «61"4t.1\, na

. ' kJóreJ skt.lmYI'łTIl!$.,je-s:t
C'l«
nJ.e U&t®i,la, Od
zwartej biell. mleeinej l chlod
m~j, ,lm) wiatr, ooerwlł CUł.~
Ilem mały t\lfnan ,ł peha go

$'kOŚ~jt! -pt't(I% ~ jei\t ldęook
dymu II pa.płel"'Ósa. Wid~lal~
nnitć It;laba... Nie 'dalej jak na
50 met;rMy.' T.o VI :!'.łł~zlll \\'Y
ą~owa

ml,ęd,zy

.onat.'<!'ta.' Strzelcy"
wY!QY)waneJ
N'4dek "'będt.ie

dwQJ1'l..ft

-leśJd~ JOC1.y ,!lIt d.m.ej, Al'·
J~nty.
Mór,mi Opłt'\.de
z~i~ltmnUt, ,,;ul.rUdnJanla"~,,~
;kdn1.ij1\ ,mnie; .Leśil~,,- pn~d(!

~~~~
m~~AJ: :=~
na tmYJt:.ele, wi~lwej po!Ita~

~,:W:~Yś!Jkn:n '"I~śnlk ,,~(! ~v.

wy maj4 jtmCU cpu:. ,Ko!IJ.dy
ocenia Itwj)ję ,9tanowi&lro, To
duta emocja.:chiiĆ s!ę mnrm!e
- w 'kazdej, chwili rw>te wy~
paść 7.all\oC, (Czyżby _tak &llna

'~,:',~,t):l~.,.t.W$zys.tm

[l~<~WJIi7.$...~,; ".,
my,J01::tVflłl:, le~ną.

<'

W'Z
więc I.'.()

Region ŚWlę
,:zIlWS1-e< eharakterY~
','Z01A:ał .Irię,c!ę:kawymi dla" myM
illwtcb, łaęamL fteg'lon too w
l\~ie- txlJI:la-OiI jelen\l1 ~e Ull1~
k~m :Huoortłt w kórymie f(lt~RNY1Iki

~,~:!~ "~"

była.,; 'w na. atRv,,'illtyczna chęe
zVcl-a' ta renę śml;~rci lal<lty

ni'ts. ~u?
... KW Wywi)..
sit
lel-nio-ńY łąk

'lii _

"ÓW",.' ..•.

... (,t~ji'~Y
~ył" IU~ ~obr,ie po dzlew(~·
leWt1,y ~prI\WU nI!;·
gOf/j,tł;;

s~~;

N,aganiar.ze

pot;t1i

!"l?ó1llOdf:l'!',

~ mIał

nh,~,gdyś wyrt\~

racje?).

Po, kilku,mmtu rmnutll.ch dał
ll~ę $11** &ltlumlony sygnał
wytrąbiony na' lufit!, 'm~nf'lj

nA,

~

~awle:ni w

kOlejności. Po-$ję: 7mlenlal _

.

fulJj. ~,ąo.~ Mr

gonld,' :zaraz ,po,'tyM ",dl;le-g

j:ł~

oy, .bez

teko. VI :prmd2rle suche ~
tanIe' kołatek. jak w ~le m n i e- w 1''1 d t i
UJ.Xl!','Vi6~tk~We-J
, _eel~":"C'Z}\\ie_~ruję....s.!4-."lI.Lrol4--nJa
Kt'7!ek jałow:ca.,. kt6rym sta...
granicy widz!alno80I; W}!,UJM
nąlem, ,$ąd1:at)"'

ehytmt• .te t;\-"łl1

s~ 'wPtrowa-d:l.ę

w błąd

:w.jl\cn. je«,t ,w u.sadzle do-hrym . elem~nte<rn ~as~wa~
'nilł"

Z leweJ.'..lItrony 11; ',łUChym
trrJRllllldem twardych, piór ~
l~ało' ttad-ko ku!'(VpaltW j 'l.a~
padło' gdzieś pod lasem. Tt- $11:
ochri:mą,

jut ,pod

Mlm6" , te

pruJeolały. ~arnle. ich ,}')O-wę podniecI!;) my~}ł~

jawienie

WIJ'I.}1!4::Ś

Wyt;oh.

-«tający,

atrzęlbami lłł\ lut
Pti<ł.

'

pl~

2;~

w trartde.

. tego

-dńta

g~..ał, G-deleś na lewym, ~
dJe - ' po nim drugi, b:-t.ed.
Wtedy, ~ai.dy kto nie ~"%elal,
Pttclywll; emocje l.allltyeh, a
jedn~n!e bacznie wpat.n.l
je się w przedpole, 'N.agoo.ka
ooru blitej ~ kołat.ki słychać
00t!tZ
wyr-aiulej. Idący NI
~t nas ,są' nRdal n-Jewldoe-t.
z

nt 'i:a Wltrstwą
Swl.la rola w

gtGtej Miły.
dół prz>d ".,.

im mll.t)CtWlsklem wieJe' obi~
etlj~, WU$łu?. bruzd chą'blle
'!IO<Ol''' 1lIiJąo,

c:zęŚei

Od prawt!'j

MI'OJ1)',

d911!-ko

Ml1!'lllf! dó nMrej Un!1. ,J/!(jen
~jnlil. dr\li'li, l:rU,d pl"o.\'.-\",

z.aJąe, Prz~idadam. BLn:elbę 00
nUnlenja, js.\tU CZIU ptOWad2ł

&!Mfli'I,

g(UI$. m~; Pooilłgam. ~ j~

z$'k ~wy. :tając "Wyrol()o'\\"al" -:" po chwili J)':x:inmi .się
jedna#: I ~łznle w' bok. W
dabtym ciągu trwmam go na

fn1..lS'ree,
J~t

s:

Nl~

będę' itne-rał,.

t.a bUtko, Stn;2ł ~d.ń
prawej airony, un1eroch«ml«

«Ct-n,,'mle~,

.;... Po 00 p0ll &tnelał. On
mial jut dość.
'
Ja
~aw:latn
ltwój
stn.!l.l oOf.I()'W'lhdam uep·

,....

~. :- Jakto1 Pr~i ja ,atu'!la

łom?
~.-

Pan

td:'~a1? ,-'Są

&lad je.~i. I'AiIdw!onY,

i

pc:dsz.ycia ,

tl'!~

skib do ;:łud~n11ł pnwto. na c» ct.cltam,
Jak l-wYkle bYWłi, \1.' mcmeonde ntl,jmniej ,$.pOOzleWrut~. :t
prawej ,trony rur, &kOł leci
p{lm!MJą.

1.~kr<l>t6w'

n~ biednej piM:lX:'r.Y$\e-j z~~m1.'

*.

pr1.eb\l!'g~

pciodf'm.

WS-zYl!cy b!ja do-

zajl\c r6w.
"def!1u.1l\ce.

go", Pn:oo moim lewym

są·

nł:HłleŃ-n 1 ezym
K .•
piflt.błkakuj~ drogę: !ltl'7.-9.ł, PfI

nIm clrugi Mj"C flO1'zedl.
Ubą go O!!<ta,·tni stI'7.elec, "fl1mkU.JĄcy"

Ilnll!':,

Prawy, sllsl,ad, l~śn!tzy M"
kladt:e Z&jĄ,c:a pięknym ))rawi13łOwym"
~Iem.
Ot't.!.S.i
m[at nt-'Jljcton)'.. 'Wynik l~
I!ZY ,nit w p.:~VS%ym, Trz\!!d

jest miejscem, gc.z.e lu'p!
wygn:€wać lut liS, ·~i't",,$p.j:f~,
k!!!l:śmy !te; tam. Ale, itr-uł
pad!. PlIdł po. drulllej 8tr6nH
m!cdniaka,

Zb~e!'~m~' idę
pie':mym

lasem.

pod

na

w\'.u,k","
d:'(,dH,

Miot nie byl ciekawY, Nie ffi:3
okazjl d'l'l dzielenia ~ ,I;: wr!l~
·ten:-ami, Dtuiszy ~1..,.% ,inlik
myrlhwych z m.jeJ~ca gd;;t
t+t'7.eJRfln. Wl'J!>S:t.CIf'l Idą. Oób.€
!l;ll:ią nas p~:lflleronti! j thUl"Jc-

ne g:r;5Y.
Alei, panie d-c..l{t~' jll

-

~tr7.eIaltml, mając go' d~~
't ltiewej !1treny. ~ó

le n. celu

rlłXU

m!;:

miot podobny do pOł:n"l:ooniCh,
prQWadiimy Jut

mo'm strzale! od

le!iie. Tu JOO'tnt; atę ,spo>:h~~~
wat lL-wl . .L...e",nlezy Ocz, ma dQ
"rudeg?" spe:cjijlne pretensje,

m_ Pr"-f:lwrńclł st~ 'po. dn;aJe,
ale moim, ...:. p/')dn:econy:-doktór pokazuje wy$ll.,tlelcHlił}UM

w

C:Z:WIl~'l.y

I~!e wybral ,;mu z podw~11k1ł {"w bWy dzleli. ~iZę

,W

pana"

wi:~y

gdy

wysze-dłem l'

. j.óną' do S,u1l;i'Wła ....idzjeć'~l

muslal in

39 ,kUrCLąt i 2 ,,/łrnre
ktip'. MIody łM. który obsta~

""',)000,_,' ~jąC;

~~a nagonkę,

rn!t~,

niewiele oole

,t:)"W.x: t\ód$kuban,y•. an~

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

\\-'l'Óe!1.

....
-

pri.e

,Ja slysudem jedim ,&trZ:ał

wtrąc~ sl~ nadll'lŚniel'S.

J$tt ,spór, jelit.. ,'6tYw~1~:
~ l;tl.ęgnącego ml,.;diY d;w~a

!tar.HYw1&kaMl 2al401l a~ft1i

dW&J tóYśUWi.

S~lau

rówo

http://sbc.wbp.kielce.pl
Z PROBLEMÓW
WSPOŁCZESNOSC.l
!\.l.1'~1i11{'m,

71"

~n

MvJilpl11

\'\'ie"f;r'fl~""""!WJ:;n'J
sj~,

TrI'!

nlAki';

Znów

musiRIo 0oflcjaln!I'

Zo.'~/1.li
I
l w ckmne kol
ty bibliotd"
WYfZUICC'ni clo
l.bin:·Ów prywl-llnn'h, byl1 po-

nUldwani, cho.::I»:/; 1.n.ajomoJĆ
I: 01'T11 st"wala ~ię rZC'C7.ą nil'"
bf'Z['liN'7.ną

Nie, nie chon7.1 mi o przypO!T\itll'lnle p.er7~' znanych 1
nic:":nln\'C'~l

nkn"~

nam

Cll1~)'

pr2esd~~,

orlk"l.r, rt7.\'f!omi
tych sprllw;fIch ul~adn1'

dr'.":'
(1

Ą .~7.ó'lry
eorl7.lenny Pa".)kil
nikogo ni\' ot"whndzi. Narz.ut'o)-

ny ~il::r. r.rI(\bvl ~obi~ P~\1il1ć prH
W() Ob~'WI'l.Ic1~tWIl, po to, by bv(
It'< Po", (lf:!n.!cjn\" mi,i.Hn,vm,

l\Hod,..,~t

ma te do ,~Jcbl,., :i:e

.1"~1

rnmantyrzntl, N~dmiar rel!.
Iht'!\j tv 7.yciu mlnnego c?.lo"

\\'1"'].;11

.Wl'tt prWIW;!O

j:':l.:('dlą.

rorb:niu

Al~

11l!,"e pm.owllme
,J:'~?v,t"nc.hli~l~"
ezy

1r::!"yW;;l~iE'

ni!'

rl'l!f'.
w~:':.\·",\kim

~i~

11.'1

Wyplp\'1!

('I·nlkll. nic
to pl'7.('lie

;;(inH,l!'.'ktuflllzmu,
7 fwtllnl 111.ki/'lKn!w)('1!: kultur ...
co 'I:!'!<tepu.:e· ~ię Jf!"'inkn:ym
u:.wi~(·iC'm Wtlfg Oli
n.:eclywl7

1\tfJ~t.

A r7·f',:F~'lVi~!{l~t jo?~t tll~a,
jp,wp 1!"'1. Tri,r!"1\', "17:0.1'1' I nlt'\\,(1" ,~-;o:nv· d~i~11
PO\\'l<7Nlnf,
Irrw!:!< n kf'1H;I"k chll'hH. Vh~
b!;(" tf>j n:f'{,1.vwjHo~.1."i mal'7!?nit.
O r7.~·mii l'i(~(}t:<'l'Hlnym, !<wię
~.yrn

I

rl~7.~

mi~jYc7nym

.~ię

wrdaj(l

u<.:p!''lwledllw[óną,

Tyl~

- Pawka wrÓf:1. Wróci dltH\'!go, t\! wlasn!e ,ic>st tllItl i'i~·ós!>"
1..apalony, brudny, ~Ie bH~kl
Tr:r.t>bA pom6e mu wrócić l· uJ~ć mleJl'.cl!' tam,
iwl~dornie 1:1~1{t-\ją

gdzie

Co prawda
nie ~(t"ga ta '(

7.fłraze.m optymistą.

Im1ymll"m
d~lek,),

mot

i:f'by mi

pOZWil)I1IJ
n.fJ
,~twit'f('h:en!e, że Fawka W.rÓCl
nl('dłu;;:o. Ale jc~tem pn:ek,_ma-

ny, :i.;~ loeałY 10 wielka I'J.eCl
A Ptl;WkR Korel.agin jak" e:ao---

wiek, jltkn

~:vmool

d?.ieiy, 7,\I,ląCf'j

j

nowej m!o-

Wl,rA"jllj~('el

w nnwych wRrun!t;;c'L ?a~tu~\J
.1(" nR -to,' by być irll'p.l"m rF'w~i

o"j

CU:~ci OIl'<:1.('j

ml,xh:''''i\'.

Jest r7~zą na pewno !1<1tu~
relnĄ, te m!rul:!:l(>ż ta

coeymś lep,~ZYm.

ltb:ie

gamo nie przychodzi.

I'<'7.Y.!!!111('ji Ale chłopak
tt'n
wie. c7.ego ('hce, to jef!o ilflj-

ctJ";kj

lepiel Inn!! r7.ee7~ te ta "lepiej" 'm[Hlo U nlf.'ł;r;!
barcl7.;)
knnkN'-tnr ~t'ns. śt-i~le okl'dln
ne mmy . .Tesl to e<:t~ niezbęd"
n("go, ('n~ hfll'd70 wn7;n('>lO, 11
('7.('1;0 bl',,~,II:" wil'].;:!'·'ns", r)(ll.
~ki(',i

m!odziciy Anno Domini
Ul57 r,

pruj_

na nlt'g6'"

JcMem sceplyki('m w ocenie
m!nib:lcty jHkn c",lolid j je"t{'l'n

!w wydl\jf' N!ę. Wn.. cnm do
Pawki. Jemu tt'i nie bylo d>lbn:(!. Ol. gOl"7.ej nawet, nli
tYm, którzy :t1l!nmu.lą ręce w
wlęks7.1'! la)ell'! (''1.."\" szczęście n1l
wet. Clerpl!\ł biedę, ('he@! więr

U\\'" :llll. _."
n~ h ,I>: i

wit'clzL Ja

mo powr6w, pomImo
ideałów lam, gd1:ie ich· nie ma

kI.)
się

man:y o

więc tyl~

o to, aby powszechn(i) ..talf)
przfJkonanle, ie to !ep~r.t'

Twórca "Nocnego lotu", (r:lI)
pi~llrz

AnionI tle Siłi;,!

Exupery, w opowiadaniu "Zł,
mia, ojczyzna ludzi" pisr.e, :te
nie moina nie trwalel2;o zb11':loW'flC, jeśli buduje sIę dIn 0<;0b;~!y{'h ](()!,l-"sd. Ka~da. prf!'~"l
musi mieć jakiś ceJ ogólny, c~1
Im!7,kl.
J to b\'ć winno po(l<;(;Jwą
kR;\'dego czyr,u,
Pi:lwki Korc~<lginll jes-e:eze

pO\\'(}(t'·IW. P"ima
; .. k i:li, p. -'<');I'U
11\",
l,l'"du'ki

1\.'''''''I;il«''11

1}.l"la

tRi;

sa-

'1", 111('ll'~[\1I"<1'f'.'·ln
h(',:par·
{]nnfl\HI 7.l'J1l~tl'l przywrr'wonych

rI,..,

II1;;k.

Secundo --

Pflwka

"K'-"·f"'C'(.:r:, .jl'lkl,,,lw'f'k milel"co p!):~piony j JId~1..mjęty od ży

CI!'!" n1'ln~j m!O(Jzieży. za~lu1!u
Je nR to. Rhy b\'ć kl('qlem nnpnkole-nla
WvrmdJiśmy KorCZ(łg[nn
l

l'Z~'In

nij,~7'ych maneń, Kil" oopowlfl'

(hi Mm I'rW0oy obdRrt.y rMoP'l.K, symbDl niepopularny
Ohij;!m się ostatnio wiele w
środowi!>kach
mlodyc:h IIJd:d,
Wbl"(>w ternu cn sąd7."!. nicktó
1'7.)', ?nam m;ulenia mloozJt';i;~', my;;li t cllj",en:fI, Nj<" o!orz"
[m(J 'więk~m({'i In'h l'id11 1(~Cl-l!
P1'lwki ni", odpnwiiHln
P:'m.;/

ich do ~?l1h<lnil'l
barrlzicj
Wl.nif)~1('':fI
Pawka, jeśli go już zn.aj'1. to

z}'cia

Zfl"l1'''7a

('z~g().~

dla nich na pewno
n .. prwno

f<lnHt}'k,

odwożnv,
cl~lopi",c

godn.'· ~'.<l('un\m, ak, taki cno7.il'on.'·, ~Z!ll',l', nl('impnnuil~cv
O~talf'n:n[t:

ktoś, I,to rzuca dom. \\";..'
i tz1()dU,h' n11l: j;okii'j"; film

dzi'::
Il~\'
(I

co it'h mo:i.e ob('ho

.~zyt'h
I)')TI1

IF~'·'~i·ln.ki1 T,,!{. !o k,·t. na·
pl'illV(lę mniE'l wlęC(!.i w;~rn,"
\ Ink l'm,umoWJJnia c7.,:ild nll!>z,,;

Cl~!<t chcć

jli!

mlndzk7'

~,)('jilti?mu

rH'-,!o je!';!. tn m'l!ot',vkl, dlA In·

nt"gn

1l1uY1nchód, mleszkRnl~
dobry 7,Hl'ohek, WlltfniwH>

tnk Of\UC7.onn kh tl) poJmować,

Socjalizm wedlug oflcj!lln~J
tlnrne-nkl"iury to u;lol::irnbyt, .1)
wymIenione wri'.ej rekwizyty"
d(>h!'()byl~m

fym sIę II'jNą, ft1'i
jean czętE.eią in!f"grllloll, A !cl~a

1.\''.' lAJlohri«ióa, . Yves

st" n w en; nicokrl",;jonego, v:
!iZRIi'iJ.~!wO l1iCfl'lilli.
.I'.ml",nll'lł
~je
w

Z bohAlera
lorr{O~dora

m!!lhtY?:M. lO thVillclf7.Y t3kte

j Wili':I

.lI0 w!a.'!ną w.YobrRl,nią, Dll!: jcd
ez~'

"/l-

cz;r.."ów pa~ujfley !'()nvw·
7.l'lmll'llilll j"'go hohnl.el'~

d1!jĄlai.ąc-ego ~ Impuhm,·Ale· M
tym mltrl1.1,' Innym! po!e)i!B r,j·

mlodzicży,

Cr.rJO;o wl~c ('h('c

A !'omnni.\'/'m? Tnk, Pnwka
hył I'flmanlyki('m . .'re?" wlil~n.ic
};P«'vlk~I1Y. Ille .1Rk,.r. do

Mon-

J{1!'dy~

próbowano wlhl.cuć
mi do p:Jnwy Jw/.pktlnlU'Ilf', :-:e
mtlh'wt'm wl'i'lelkich JWC1.ytJllr.
Pawki była chęć b\ldn~'Y 30.cjalizmu, Nie o sfnrmuloWllnl!ł

chodzi.
bardzo

l{ol'c:mtąln

był

100tot.ą

proll'tlczn!l.
l'lłe. byl
wuYystklm CzłowIe
kiem, ł lo prOOMlynuje no d!)
I'1I7..ede

miana

idcrah.l,

m!od'li~+.y.
MÓ\v1ę

tAnd, Gm"ar<! Phihpe:, IRjerrm!~
t:1.y bo Oie:trlRoy Dean, który

(I

mloootlcL

to

Idt'Rlu

nR~zej

w~l·Yl\jko

Gdy t)!Jkn nagonka runY~łl,'

gdy byla

jC~7.t'ze

,'ł,h't)u;e mio~u,

P;)

dnlf(IC"

przed 11;},";I~ ~jEl~

nowi,,!;a w.}',;koczyJy d'wn ko~
z.(olkl. Byly Pl7.l;!l"I.lX:»J~, Stllly
na napip,1.\'ch n!)gll-{.'h I pn~rzyM
lv prl)'ll!il w twa.rz olljb!bm:ec7.irr,vtekowl. Bl'IY.7fh:lwione. SI')i laJd mily ZWIP-rz ÓW" '
kl'Gk: przed m:vśliw~m i nle
wie ('i) ma zrobić, Ntdlę$j.7~ u~
ci~ke. - p6nvsły się wIęc
gwal10wnJe ! pogonlły z po-wrf)

mu

tern w miot. by M chw,lę
:mów przocn';mą(: obi}!;: !'1QS, Wy
I;zw.ł wn-;;.'U:le li,. - po si,rude
w jego kie1'lmlm rolnąl, &H~·d()
1ylo t H'r p. k~v..al się w ~(;cj,
-~"POi'i.vp mu pan ~~ll na o~

g~t&l.ml!; ~bi(;rka

-

roz!i('"l.e~

<

n:e .S-!ę ~ nap,s.ruaC?..aml, rej~g.tr
ubite; zwie:·7.Yoy, Nad'eśn.ez~;
zbjer~

hrtki, 2; IXlnotoWl!ln,vm

wVIl1kamj -

ił) dla J!ltatYl\trkl. I

Je«t : już. ciemno, gdy' duktĄ
kierujemy »ił w ottonę łeśni~
~ •. 'Pr.u!d neJn1 okoro;dwa

~. IdĄe ~kam,<r

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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Rozmowa z posłem

,La !'owo,jemu

w dysklJ"ji cl-:cialby:n
tytuł.
"Jt'~tem
ł.ycia"\· Bez.· wz-glę.du

za slll:·'}lrj
na .. tytllły~_
tyrh .1rty~·utów nl'"

z tre~ci
zmiennie

wynikają

dwa wn]o-

51,].
Pierwszy
Ił W~Z?s("Y. którz~' powaŻ'lie
za~!an"wjajfl Się

nad wychIJ
wywan:em m!o0e;::o poko!~;.'1)n
chłopów,
nic ma;ą absolut:)i.:!
żadnych obJrkejl, co :io p"tr:t~

- Oc:eywiście z calą pr:eyJf'mnoodl\ I., uczynię, ale nłł~
pl'!td drugą. pOlową stycznia.. Poza uMmalnyml obowiązkami
zawodowym!1 kt,óre' przez 2 t~'godnle ~ powodu nleoh{'tlnuścl
w kraju zaniedbakm. poza z&.jęeiaml zwtĄzanymt f, posfed:tNtlam! S~Jmu. l'Iluuę jeNzcu w bły~kawle7.1lym termlnltl
przygotować

KQnferf'Dcję

referAt na

Grupy

Socjologów

WschodU I Zachodu. która odbędzie 81ę w plen.nl!:yrh
drd8{'h stycznia w Moskwie, Te właśnie zaJędll utrudnlan·
mi kontakt t wyborcami I w ogóle wykunywanle nlektó~

Drugi

Z. KROG"(JI..sKI

Tradycje

mnie j~lr,ie.i€ Iska wielka kw

współpracy
(Dokul1czenfe

1,1.'

ną,ł się l zaprzyjaźnll

str, J)

ratlIry przedostają

się ,tego
ctdty w wieku XVI. Wlda~
te WIllywy u Biernat3 l Lu~
bUna. 1 r.Ukolaja Rejil. NMy~

eenle

po~skjeffo

jęl)'ka

u.~

krAlnlw.mnmi oslą.gnęło swój
IlUZY' Ul twórc7..osci puclów
XVII wleku., tzw, "p!leiów
kresowych:' - Mikołaja. S(JP~

ntIlOllRH'h.
\vllpMpra,c1\

będĄ takie puloni:rany w sta@rl1łldm zabytku plśmli!'nnlc

tw•• 'VI •. Słowle o Pulku IgG-

tIlS') r.) •
Pierwsu pt)lowa XlX wle~
ku, ptzyllDiJi pndom w Msło...
(Ił polsko ... uk1'atńsldeb s!fJ""
ft-",

łUnMw

;

Odtąd

;~~~;~i~~;:~~

,c---'-'---I!I;;,.~:,;.i

nie

i

rocznie
ztolrch,

I

z Jlolskituj
rewolucjonistami w i
swoich wil'll'5zach duł wyru!
gorĄcej &ylllpa.tU do naszego:
narodu. Widać VI' jego poezji i
wpływy
polsldch
poetów
(Mlcklc\i<i(j%), ale I nID w)'~ I
wad ~mąly' wpływ na pol~

trochę

kilkac1lic~iąt

żeb~' zrob~ć

t:v~ięcy

\\'okól niej

szumu. Tu, moIm lda~
chodzi o et/s Inne~1')

n!('m,

I
I

aKą pae:tję f'oma.ntycwą.

TROC ĘO"OJCACH"
.1
(Dol(Ońc:l(~nle

ze str, 1)

pomys!ow! utworzenia
dl'. Rada po'w.st.ala i
;,pelnlać

dn!'adC7.ą

mlęt.am,.

Je

już

~")lę

przy

JeżeE

dofn-ze pa~
'./1,~lytuc}a
ta pr!l.Cu··

Prezydium.

I

prz<szło.

ro)(, n.iei;tely,

w tej

ch\.\';h Pl"ZY-

W...!{!no mi
p(~mnieć

jakii;

nap~·;l\~'dę.

cie-

ka.wy ffi>J<lnent w jej o?lalalno,1ci. Projek:OWilflQ zmi<,!In.\'
nazw uEe; C'Z10nko\~'ie rady
byli 7,l[la!'\,a, żeby ul!co!U przy
wrócić :ch dawne nazv:y, Mia
la być podobno ankiet.a, kielemmie mieli się w tej materii

rOI-I

& raczej w5pól
nil oddzlaływan!e na 61l'lbl1."
kultur Polski i Ukrainy znalauo li1.erokle, Pnd6!1I:!'yY.. w okre.~le cd X do 'lUI' wieku,
tJ, w I 'AAle żywych !!t6slln~
k~w dyna.'Itycznyc.b
mil:!h~y"
ktlląi.ętami jlotsldm! I ru.!lkl~
811. Wiele wzmianek z ('go 0kreSIl możua- ana.łei6 w kl~
Stnvskłej "Kron'ce lat do.-

taeliD:yeh". Nle be%- wymowy

n'cC'zność. Chyba nie dlate~f).
żeby !>tworzyć
Jeszcze jedl"l1
typ n:!wly, 7.rby wydać na n!ą

.' .Potem VI' 'Gallcji pod zaho- :
rem au~trlaekjm liprawa lito~ :
stinków kultm'aln:l'd\ I poliA:
tycznych skupHa się wokÓł i
najwJ'bHnlej!iZl'lgo po, Szew- i
c1:cncc, ukraińsldt'go p{Sllr I
na _ Iwana. Franki, Je-go I
działalnoś{: na IJOlu ... bli1.enja
kultllfaJn('go nosi W !tobie !'a~
l.v skomp!U;owany problem
współiyda ubll narodów.
i
Wojna światowa I paźd:r.lcr "
nll!:owa, rewolu-cja. poląc'lootl i
x JlO\v&tanicm Państwa,
!iklego I R.adxlet:kiej Ukrllioy,
mlienlły
podsiawy IitnsunA!
k6w klllturaln)'('h.
Między i
Polską I Vkrainą wynbl mur :
rMnle u9trojowycb I poli~ 1
i~'cznych. Dopiero 110 II wl)j~

S:r.al.'zyńaklc!{o,
Szymona
S:r.yInonov!iicza ~ Innych, _
Drugą tlzh.'!lzmą,
w ktorc-j
kuliura!n('
pokt('wlcri.!llwo
ttol!lko ~ ukraitiskie przejawialo sil} w sposób nad'lwy~
czaj trwały i wyra:tny Jest tolkloX", zwyczaje I nby~
m:ajc 1111lu. Sllot~'kamy ,tli !>po
N) wspólnych eleml.'niow
w
kul/ach łUdow.J:ch I wlcl7;e~
nblJ:b; przede wsz,V5ikim wyv
!ltępują one VI' s\:uce I liIera~
turz0 ludowej w postaci Jed~
nakowyt-h prawie wątków
Uelttl;ych 1~lcśn[ (lbrzędGwych.
weselnych,
noworocznyc!; ł

!I1S1ytlldl wvchn-

II nikt nie postllWi! pn:.v~!"'"
wloweJ kropki nad OdpOWl~
dzią' na pyt1)fjie, !togo UL tria
wychowywać I cn la tym
Idz\e - jaki ma być jego Dingram I Jakie formy wych,.,wnwcz€.
Mówiąc o potrzebie
takiej
InstytucjI jak UL, chcialby~n
powi"dzi~t.
dlaczego w€dlug

rych teteno\\'Ych obowiązków t)(.IBe!liklch. Wiem, te to Jelit
nll!dobn:e. ale jak mam temu zaradzili
RozmawIał:

\~lni('n")

by

w.!I'vc,"ei tl:1I mlod..:ll'zy wje~
sklej pod nazw.!! uniwer~ytetu
ludowego

w.\'.powi(>dzi<'~;.
głucho. Było

nf~ śwhtnwej!
u5Ian(!wle~,
nlu \IV PDI~!'e nowego u~tr(lN :

dZiś

Do

ju .!lto5unk! kulturalne m&~ i
tak bogatą, trw)'cJI! Wv i
z powrotem na.wląr..ane I i
rozwIJ1tJ!I: się- jut teraz p&- I'
t!ly~11\Ie,..
,
Zallltrreg{)w<ln!1'l polską kul I'
turą j~~t na Ukrainie u!hrzymle. Nigdy J~IIZC7.e polska mil
z.vh:a., malarstwo a ~WIM1.Cza, I
fltt'fatura nie r:es:r;yl:v się łJ1rn
takim zalnierf$owa.nlem. C~
sfn uk:u:uję alę' tlumll.G',e-- \
jąee
stały

o tym

k;Ut" nowych u~
było jllk.oś

lic, które tn::eba
nazWflĆ. P{!mH~t.am

~o

df/..(>!lie rady: jll';qŚ
zwano "Olov.'i-t:mą",

t,jlicę

na~tf.;'pnych

tchgące prov.!n~

niei smutne,
cji1nalną

lX*'le~

nadLa dwu
znale-:r.:o:no rewnazwy.

b{YIJl1!Hl,,!e.ią

Pr6bowa!em

pmte$owwać, mó~

r~~e;:;~ ~::~~~~ ::(i~§~ ft~~
Nie wIem e7.j-'m sIę

.s'k-OńC'Zy~

'0,

Czy jem:cze czymś rnOO'.e sdę
rada poszczycić'? Nie wIem.
Uye może. W ltaźdym raz!€'
c:MonkowU':
Prezyd;um MRN

nla na. jO;-1,yk If!irah'l:'lld Ii7J(\ł '
po-J:sklch kIM~'Mw f ph,any

wSPólczarlUyrb, Swlęct trlum~
f y plMh·kll. ł nn.'.z\'k:). polska.
J)o(:hod"i dCl titl.!Jlych konta.k~
Mw miedZY Fohtkhnl i ukraJń

są

Uiwltd7..em.i. MÓWIą:

<!id w radz.\e
dzle, kUn1'ch
rantować

są

"Pne-

pOWll.tni lu~
gwa-

obecność

jakąś!'()l.~

po1.\'lnna

sądną pomoc", Nleslet~', wciąi
lke daje
IIIlę nauki.
uuwałyć
(I~
sk!mi
hldiml
t w wPa!brak zrozumIenia, Wr.-il"t. ma~
enuch 'W2I:f(ł§t talnlo realne pomysły, nledcka~
UJreI(fWad problematyką kul~ , Wc projekty. a i tych zbyt
t ...I"" IJk'oI....w"Jla.I_ i--mm<')-;"'~""-' .., , - . - - - wieI6i~.. IęCI:tRe Mldady d:r.fcl
Wydaje !I1ę, t.e to Dgnlwo
pllmł"%y ukralmhieh, chęmie
trral1smil'ij!, niestety, n.:e spelrOŚCitn$' tI IIII~błe pned"tawl~
nilo pr..&lada:nych oadl.lCOL
deI! lulliury tego kr!f!..łu,. jeg1'l
Wszyst1m r..ate-m spada na.
artyst6w, !tełPtIIY J um.łry. Na
batrki odm.laru kultury" który
wlą\lluJemy WlJpOtpncę nauko
\ j-I'lIk
dolychc.ut5 dW()l się i.
w..
tIro4:, teby ~~ Wym.0gvm
W netelooJ ~ n&d ~
PUJlkł'YWJą
dilbr kuUurlll~ I żyda kultul-aln~g\) wojew6dz~
kiego miĄ(da. A przecież do-i17clt ~ łą6łm nalety
brze pracuJący oddzjal ku1tu~
m~ tYlko wyałn:epć tdl ItIb"
ry to tylkO jakaś ezę-ść t?yv
ecnfa., Iłprowadzl!'t'lła. do 'VIY"
stego &umienia całego prezy~
lIzyw&nkl
I .!Jentymenhdnej
ddl1m, 'Qlfl!egr.> ~ w,leJe UW8
J'I1l)~tr,ld. 8edM
kultun' tI~
gl (takle przyna.jmn:l'j odnio
kre.h'isklej lety Vi' myśli Bp&alem wra:ł:en!e), pośwIęcają
łe(')mt!J I mo;r~flcrneł. w zt'Io-ojCOWie mies!.a sprawom kul~
!n:cuwh nauki I urokach mu
tury, oczy-wlśCle w iym :naj~
kl.
Sllel'zej
pa.jętym
znaczeniu.
NIe
IropIero nloo-awno p<:iI-v!edzii.a. wa6
no oŁwa.-rele bez ()baw, któryeh powlnM być sporo w oikt'e:$'1t'! k<mfHktów a.ntylntell~
gencld.ch, ie dla fachlYWeów "Z
wyż.'!oZym wY'km.aicenlem Z<łW
łiUi "ZJiajtll\ 'elę'" w",,·Kielcach
mlemlmma. Nie odejd71e z 1'IIi~
stałnił'lI

Il

D

I

1\

czym !nżyn]cr ~ spec z Arma~
tur, akt0r czy po"zllki.Vlflny
w Kiek,j-ch lekarz - spe{'jali51,1. D()<;.\'ć bylo w oS1atnich
czas:a.ch de-:r:ago.g;J i wysjar~
Cl~1ją('O dużo

straciliśmy

nla,
ba,
maże
nawet do
ty-powan:a kandydatów. Jesz~
C'le n~e je5~ za póino, .l<'S:W-Z€
"je .Jes.tesmy w lokalu wybor~
czym ,je,,-zcze jest cz..as. Mo~e
my s:ę poag,itowat. MOje zda-

do~

brych fa-chr:wców, którzy mu"
,'\': .. 1] WY)ęe!lac z Kielc tylko z
powodu br"l'.ll mies7.kań, w
oor:losc\ rczdzielanyeh mało
wykwalifikowanym
robotni~
l,om prZYbyłym re wst Zna~
ne \J) pn;t:>\::eż (akty i dobrz",
s~~ stalo, źe o
tyeh wszystkich f"Lee-z.ach nareswie pomyn
.~lan() i to pmnyślamo z głową·

nie wyłożyłem powyż>:>j, Czy
kW ma ino!'.: Alei: tak, Otty~
w!śo:e.

o

blrykowyeh. Judllie

komi.~jj

ruję, &taram ;;tię byt ""...ględem
WM uczdwy. Resztę
palul±ą

któ:-z)' Je
dobr.y,::h

warunka.ch, 50 proc.
mniej to ba.rtlzo dużo ...

wYbor:"r'.
WZMtA W BARAlQ'SKI

pod2ń

*

Witryna

dmin!.s'browa,nle miasUm'l
bardzo
a;aro!a.nym
jak
Kielr.e przypomina
Iij)JiIcery na Unie. WJt;la;r~y

A

tak

zająć

się

cr.ymś

trochę

z książkami

dłu~

ŻJ:>J.

"Wy5t-an..'2y żeby np. &PTli.~
Wa gazu bardziej i:!!i"ibsoroo.
wa!», a jut wali się jakaś chałupa
i .spr'lwlldz-B czlowieka
na l.1effi:ę
To \OJ Kielcach
pneC!et '1'ows1al dowcip o- fa~
eN'le,
)Pó:'v
Z!H;flpit się llll
neony l wpadl po szyję do Wl1
kopu na -1:111,.
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k tutaj ml~j~ na rox~
palrY',,'anie być ljIot!:! u.~

IlOŚci,

J;P1i'l'ł.Z~
prz.eż}'\1.'a ią

miastem

K.~lce

dr\'!-SZO'e cywillZl.leyjnej

j'j.')l'ą-\"z

Iq pow:ększonej o na.'ze ui'niP

dystrybucyjne. To w
l1<'l.!r>Zym mleS("le kop;e się IdlkllMścle I'B7.y jedną ulkę tyl·
ko dJ"leg0, z.e M'.Cj:;oś nil;> Ul'
planowa! 7 lat temu biedny u.
goniony urzędniczyna,

jętnoooi

~

ll('j «prlt'\\.,,·,

Gre-entt nti-er.yt-w

p:.liany

prostu,
w! -

'-p~:l(!'t

pit;utcyrh )((.ltto!lków. Zodylemat lU boku i p:'%yj
$tę temu
co
PM?.J;'>.

rr.yJmy

te na

Zwl!M1'>C?.Ii'i:,

ryYll\u

Grahl!~

K.Ątolld-;Jcb, C.lIY tel'. po
j~k /lam te)[;o chce j mó~

łlt!;l;wmy

Kielce q

Zi'(I,5:1:1ą

Każdy .się będz.le
wypą)'\'!iedr,;eć
kierując

tzw, realizmem, bo prl"'~
od tego nikt n:e jest ;rurol
niony. ObQw"iązywat 00 powinie:n nie tylko samych Qj~
cOw rnJ.a6!a<
Aha.. A ze plt.Z-ę tylko od
stJ:uny kUltury? Przez t:lw,
kultu:-alny p,:-yxma1? No cóz,
na ha.ndlu się nie NIem., obca
dz:ied7J,n!ł, WJęc nie m.:e.ide do
mnie o to talu. Piszę od tej
strony, k:órą znam i rnJe lawir

p011ieWl:'1.ź

wnieśli, mles:&.a.\ą 'II

Nic dl,iwnego,

co chodzi'!

mógł

Przy okazj] warw dod.ać, ie
rDzJ)(Y.:2ęl.a
niedawno
a1kc.ia
l"OZdzialu mit>-sr.kań prW2 komile!y biokowe juź j)r7.ynlo.sJn pomyŚlne rewltaty. rnforma;:,je n.adeo;;ane pn.ez komll€'
ty blokowo w.'ika'l..a!y, ze. .ok'l!o 50 proc. podań o mie!i7.;ka~
ni1l t,J'"1:eba wyoofilć
:;.d./l.rlienl sf.!(Jlecrnydl

am lA ~obl-l tych ".dzi('śCla
lat.
JcsŁ"m
u~
prBwniony do głQsowa

lV

co

k.!ilęgll;~iJkim

chwilę

ultaruj" m(l

}e"!) lWwe kailtt.kl, kt6!'ych wy
dawaniem :ZlljmuJe &iól: nader

obrotna tnMytucJa wyd.nwntcm,
Ja..\{JI !~t "f'IlX".

n

ZaJcladBoa w tym roku 1\11
ul. Silmk:ew,cr.a gaz, równocześnie miał być pc;hb::my ka·
beL Pi('nil:!rl7.e na Kllbt.:1 były.
pn;Yd'!.lal byl, zal::lC'zn'ki były,
decyzjI, m ln'slra była, zabrll~
klo tYlko kabla. Być mo7..e, te
ktoś hl' 7..aw:nH, ale ~·k()l'Q jU'l
() trm mO'wa

przec-It!Ż wiesposób st.o~owan(>
U)

my, \V Ja.k!
jest u na.s haslo:

nasz klient,

nasz pan,
Oczywlście

ni

łótWdeJ,

-

SotttLlU"!u.sz filmu I'rn! byt! Ulaprobowany pizez nhu proou-

eentów. Pracuj-l\ '~beenie nad
nim wybitni /JC&.Mr:tyśd, frllncu~

eey Jean

..

A"Urench~

l

Pierre

- Z rozmowy z p. Claud'\'!
Autant ~ l.,us. - mów! L. HaKer -, wYl\,lo.skitn ....Ta~. Iż
wiĄt.a 00 ): tym filmem du~
na<lzi.ej<$. - O pr:uml-'l;,ld..en!U na
ekran "GrIW:..jl" Doot.o}ew>'Jkl"i'v
g<l> myślał 00 jut od dłut.&Z:ejto
C:ZMU. Warkt \.ei dodać, l.t <Wela tego plMrza !iOCz.ekaly elę
jut wielu pr:oo'l'Óbek t!1roowyeh.

Przed kilkU laty filmowcy lran~
euscy np, "filmowali ..Id!otą",

06!.at;n1.) u j "ZbrodrJę! karę",
Oba te tl.Jmy ujrzymy w pn1~

odym !'Oku
O

w Pol®e.

aW!l!i 0OI!mogratiezną

nl.e !Ją to W8ZYSt
kle kłopoty mlejskiej władzy.
WlU"to wiootieć, te Miejska
Rada Narodowa, która przeprowad'Za
tysiące
operacil
prawnic7ych nie ma nawet
własnego
radcy
prawnego
~brak etatu). Nte ma równld
fachowca geodety. Itierown.t
wydZlialu p.rY!myslowego ma
w liwej wladzy dyrektorów
·przedsiębiorstw
zatrudnlaJ!\'jących po 400
pracownIków,
Dyrektorzy .cl ptawdopOOob-111e n~e la' bardzo u11l1aji\ OOOOn
ryte1 kierownika wyd1Jalu,
Czy w takich wnrunlm.ch mote zo;;tae kierownikiem wy~
dzIału pr7~my!!tu MRN ceniony i utalentowany fachowiec?
Wątplę·

Jak jut

wspomniałem.

ne Prezydlum

stawllo na pierwszym
&CU, No c6t, jak widać,

na
_

!!rlę

o-bec

i·tę spr9.wę ~..\

w końcu
..
l"'"'-

na~ć

mte:jA 1

mriz..----·
ello-

Wybrałem

"Spoko~ a~

merykanlna", powJać,
altc,lł

toczy

w

e.lę

której

wakz.ącym

Wi-etMmle, oCl;yWik!.e po

ta.rn~

!-eJ .stronii'.!, w trooowWJru

mię

d:r.:ynttl'ooówyeh

.r;:pr.a.wm..d.aw-

c6w prasowych 1 przed;;t.lIIwl~
dcll prl'JeX6:l:nych m15j-l dyplomalyer.:nych. PO-Wleśt O> clekav
wej fr.>nnlie, n.le PQ1.bawloua

jednak n.i0 seneacy}n.a.. Gtee!le ta pr~l.et

~c.vJn('jścl,

mOfaHGta.'

Flower "nie

&ng!ltuJ~-ey ~"

dzlennik~

angielski, jeM bo-haterem te! povdeiicl, w kt6u.!

autor tnówi - nie, nie' me 11.1dt! nie UIIMlgarowanyeh. Fowler p~onld &lę a tym ~
dy ltlooy poznaJ Pyle'a - ,.a:,PO
lroJM-go Am«ykanlna", Pyle'a
Ilz1&Ch<M:ne-#) dokt.l:'ynera ho1n
duill1:<&g<) Me!, która przynosi

w

~m!ti't. Wplatlt !t!ę w
j~...
}edMj . kO>bl~y.
komp1Uruj~
~ m!~ tlbu mę:be%ym do
jakby &prawę,
pr.eeno.aZli\c Ja

na grunt prywamy, A.
c~

'Iflie.ć

,,~

P'owł«

cxy.te «Um1enio!! 1

tęoe",

j.akbyś1'tlY tD

dr.tmaj lJlOill pt)WiOOziet. Pt;..

wJ.eat

właan1(l .~

wy~,

epr....
łXł

Cbod1J () szkołę życIa dla m!o~
dych JUcl1.i, o ukolę, któnł by

,";vryla w młodych c!1arakte-

ra-ch niezat.arte ~lady. Nasz ...
szl,'óiy' poa'sta\!/oWe-; średnIe !
dają ludzlOm pewl"lej
wiedzy. Ale jakze Clęst"
bywa, te nawcl... wySGR"O k~zlał
<"enl iud7i!? nie posiatlai;'j na)·
wainle)szej cechy - odpowinwyźsze,

~tlmę

d,'l'ąc!Cgo wyk.~r.taltenlU

wycho

Wl1:Oia. Jl1kt.!' c7~~to \"''YkS?.łlll

('enl ludzie

(l1~e m6wląc

o tydl
rr.nil"j wyk~ztalconyC'!11 pIją litrami wódk~. r"zbijają "i~.
kradną, oszukujPj. nie t'Cllgujit
IIbsolutnie na krzywdę ludzką. Jakże c<.ęst'i CZłOW;ł']< umie:'!l z taka tylko ~umą W;'1{kmosd, jaką zaobyl w 5zk,)li'!. Be? dluiszego k:lmentan:a,
chce się wyciągnąć wnb3ek'
s~koly nar,ze liCZą,
ale zbyt
ma!o wychowują. Przygotowują do zawodu, lI!e nie lub bardzo slabo, przygotowujl'j do żyCia.

Dlate-go według mnie islnle·
bezwzględna
potrzeba pv\1,'l'Jlania ,,$zkoły ży-da·'. t:'Clepikm się tego sformuiow-'lniB..
hl{ sobie wyobraiam ,5zkoJ~
życia"?
Chcialbym to powle~
rl7.ieĆ jak najkrocej,
1ednym
l.d.mi",m. A więc szkola :/:}'da,
to taka szkoła, którll erlow\e~
ka skłania do nauki j ue:!:)'
wychowywać ~Ię. Nawet na:ldo.~konalszy
zakład naukowy
nie nauczy c7łoWieka 'V;lyst~
kJego, chociM,by w jednym
tylko wąsklm zakresie. Zyele
idzie ciągle naprzód a wraz z
n1m rozwój mn!ki, I jui tylko
z tych wl.ględów człowiek musi się ciqgle lJczY~. Sknro czlcwiek jest bardziej wyk;;ztakony, winien być doskcnlll'Z:Yr!l
pod k~tdl'm \vzg1ędem. Isini<'!.ie więc permanentna potr:teb~
bzlflt!owa:-tia swojego cha~
rakteru.
Jeśli
uniw('rsytety ludowe
staną się tego
typu lizkolą,
przydadzą się one nawet tym,
którzy ukor1czyli b-zkoly zawo~
dowe. Nauka j pobyt w nirh
nie będZie st.ratą czasu. Ukoń
czenie uniwersytet.u hldowegc
stanie się punktem honoru !
powodem 'sUlcunku w naszej
5połec:mDścl
Jeśli
chodzi o
program I formy jego reaHza~
eji, tu istni€je duża r6:tnlca

Je

:tdań.

r na pewno będą wątpllwo
~d co do d"skonaJości programu na dzień przed otwarciem
tej placówki, w trakcie n!llUkl,
po ukończeniu pierwszego, Ił
kto wje. czy nawet nie trZ€de~
go lub dzIesiątego z kolei kur~
FU. To samo jest z forrnamJ
wychowawczymi. WYChOWRWey muszą z pewtlodcia ciągle
doskonalić sw6j spOSÓb oddzh
ływan1a na słuchaczy,
swoje
metody wychowawcze. Z,,~ta
nawJ.sjąc !l!ę nad programem
I metodami wychowawuymi,
czy ktoś chtf! CZY nie ch.ce, mu
si sięgnąć myślą wstecz., do
uniwersytetu
SOlBrzowego,
T(;n w lej ,hwlll jest dla n&ll!
najważniejszy.
Posiadał naj ...
bardzIej - jak na tamie tzasy _ pi)Si~p!)wy prf>gt'iim, 'T
najlepsze, ho tycie to p~lwler
d~Uo formy wyc:howawt:rA!',
On ma być dla Ms skarbnlcą
do!iwtadezeń.
Pfzym1IJ:t7.yć.

MUf,!my

z

tatem

tamtego um
nadać do
OFlGZego. Ale ta przymIarka _
bet względu
jak będZiemy
pr:tymlerzee wykaże,
t~
tamten garnitur jest za c!allny
I n!e nadale !llę M. nn~lego
mlodf!go człowIeka. Fundp.men
t.arni
unlwenyte!u ~nckll"g()
były WZ}" pokr",wne l'I~r;>ryr.~
mowi Mlłkow5kje~o, Na p~w~
no nikt z "tywych", którzy
'lidĄ napr76tl'", nie będzJe slę
up!(!rai
przy fund~mł':nirl.ch
Ideowych Solarwwego oror:ra~
mu. ZYcie gledmlomllt'J\'lvmł
k:,okami p'o~zło ntmrz6d t oQa~
llło Rgraryzm.
Dlatego tel:

zasady

en

może

wersytetu

się

ldenwe

progrtilnu

ohl'cnego
uniwersytetu
ludowego
muszą. być jednorodne z ca!oJ,s7taltem naszych,
$ocjaJJstvczn~'c.h przemian.
W
tym względzie I;M:d2:iemy chy~
ba wszyscy :egodnI.

Jakie 'wobec tego pn;edmlo-ty

winien

zawIerać

program

nauczania uniw.ersytetu ludowego nowego typu? Jestem
pod tym względem po cr.ęffi::i
zgodny z autorem artykułu
"Ąni
szkoła
dZl.ałączy,
lU')'.
krzewlel~ll oświaty", który m6
wl o politf;'chnlncji programu.
Zgadzam sl~, te słuchaez wl~
nien %dob:vt jakieś podstawowe c%y wybrane wiadomości -z
zakresu meChanIzacji rolnłc~

twa. a

więc

,,z.apOl:nae

)!ię prak

tycznie z: traktorem., łllnlkłem
spalInowym,
pOt1Jsxajl\e)'m
młocarnie I inne maszyny go-SpodarczE., motoerklem, 11I1ntkiern elektrycx:nym I innym!
teclmlC2:nyml ul'ZĄdąnlami go
Spod1U'BtWIl rolnego". l dalej;
"radio. telewizja, pralka itI', f.)
te! tematy konieczne", Zgoony
jestem co- dO' wIadomoścI % 'UlA
~u Agronomii. Potrzebne
5fł równie!. moim zdaniem
chtiĆ, · ..krnmn.
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-:- Z/}~lr!ijmv moif od P>JhOI Hl.: .JClkił nowe- I!I~mtl1!iI

tnJ,dtlcle-, łD ~tuQcjł
wod.!two Jde111e/d""o

.. rr~·hul'la l,tUlu" 1! dni/!! i.
, la, w ;)j't~'kule DL "J('II:Zc:r.e rll:!
1'\,< »prawie wter-za€'ycn", omQWI'ljĄc pnt@hleg plenum jedn~
go t '\Vil.rszlliwslnd! komitetów
df.~"blCowych pzpn, prl.\"t;>t(za glos Jednego l': tnwlIr1.1'>\,rv

Mówi ów o:lJ'~ku"

M plenum.

tant
"N"ll.dszcdł okr,,!!. 'łł'

).t6rvm
klltdy cJ';!rmek partii mu .. ! łt{l~
k61\,ai r/ł('hunktt IJlul\lenls l .JIŁ~
no nkreślhl IIwoj~ fltal1<\wisk'l

tYt'm1!'j".

UClc~tnky

a PIUUt\!

:pl(>num

o,qtl'O

fli'l"~kle

jMłl,rawQ ~t!'k
~lll.nn\\·i~kn
ChodzI

}t~'1ak

I,:, ~F' tlllk!" pogląrly

: ,kryl,rkowaH to
,I')

pD!>lltUJI'\ \\'~rod W!~!U tHlsZ~'('h

pa:'trin;\-'('.h dzia!aay w terr:"Trybuny" c:y-

nlil!. Publtr.y~ta

,

lu

Z praktyki do~ychct.a/':o
wyeh wybr1rów wlemy. R
naJ? &ktyw najw-ięk.w.ą uWIlI(;j

i

:
'

mlllsł

0111.

-

\Ol

I'('~

Iloou\aló\V

oplnolll o 'tl"<lłr&trl''l:drk1ić
h'llh

~y;lonkow.

m"ina

Ll"l1;n :lnalL~owa.1

m~~,.\'

\'.'

klóreJ

pl'ZI""

111-'1 w ,K,

~,,:q:'~l

<:a'('
l

t;\ ról p'"

nIp,,,

1'l"HtY{'!.'1"nl, 1i'~1)~('\'i'\1',,-~-:t
nA n~1\'l1lł ?~ ·,,-;'h'."f'~.,,1 r; \\ ;('f~

II l"C.'11,

ri~!ala(',;"m,

6-rg:1nb:a.

C,;om Pa;·tyjnym
Nie czynit
przl'!!1lkćd. w dOl'l1~ZCl.e:nll; o",
, partii Wlt'll'l!ll.c,\'ch r($bntnlków
I I

,~!; 'OPÓ1\', jr~lt wldzą oni w

I"lldJl J';W/'lJ~!tf't Pl'ZC',\vfJdnil;,.
l" wI'I1iie ~ tli. ,\lny .l.11 na zj""mj

I

,,\-~tklm

'I"

h\':n J!.'piei.

~f':>i:'7,\' lo. r.1!'

1';,1,1
1'1.~~a

pArtiI<

się

w:.

kH.lt-.!lDwAl'Ua liwia·
!:mo~t<;rlll .'iw~·ch e>.!on1.:6w \II

-IuI'hu l'I~lJk!. "Partia I'łle l.'e7~'W
l\uJe _.- oiJ;y.e "ubHcr~l1U. "TI;"~

k!~"t

W1!ł
1"&

!1.11'JJ:l'1!

m~"1

nit

~n'm( \"'l"1'fito

i!!''''!n roi!"1. iu h\k .
fo~\'~ 'Tlu !,-:'~t w Ki~1{'tc7yl.nil'!
l~kll"h j(lw"n·'Y.~1.\',' j1'lk ów 1: K.,
(') k,I),"')"1'I nlnw)\
w ar\ykui,'
,.S7t'ml""u Ml ... rl\'(',l)·" Potr?l'~
bT:A il"',t w I"i I'l'wlll wi~lka

r('l,.w~r.:ł..' /'lfi~"YC.h
f'j'[:10H'\'11'l\och

\varh,

!lby

w

kl'!."'h.l!
Iveh

W!:H

lIprl!-

I

wV\'?:'lni'Jlnll

l'Ii.-J

1(6, aHi t",1\ l:

l'Ił'l'I!V!{wajllnla. nn~
Z1I\,ęad łlllicki(ll~

narodowi

Clem\l ~nc,lali?mll.
n1łk

j(>~l':cl':e

kt6t"y jed· I
Jestc:do-i

,t:n wychowania l ma(~riali~ wic~:il>m \\'ier7.11C\'Itl.
"Granice tmwlf'ffi d;vczncao dorobku poJttkiej t
;wtatowej ku!lury, NIt! tn.t'h1 "SrlllnrlAt Mlwych" I

N'zy!"nmlnr;Ć. Żł! rownllcz"~nle
tltfłl f Hl stanowl!!lm wal~

, ll@rtia

iII!$$d wIary l IIwnbndr praktyk
ł'1!JhrUnYl'b".

" .. ,trosk~ putl! jed npow~
~i!!dm1I."nle -"'-rłwyt'15 Uł.-yt:pf!k
milrlt!ll!,!łfłW~kł('J

wlt'd:t.v

tf'OI'C~

h'uMj I ~wlat6u{lnlll!du \'Iauka
W~f(II.

trakln~

Trzeba. jf'dnak

I

pj~'''''')
mlę-!
dzy ~tmwl\ w!f'rz<H'~a:j) II- kl~ :

r;fkl'olh:)11!'tn tll'7('hic:;lł,,~, r-M- j
nie w r~tnych Ii':ildowillk:tdt ! I
YlII'! dA !łl~ 1r.1\ ('-kreśllć jMr!ym
1\'"rtrł'lh~WIH~lf1m
hmW"ły®z- '

I!l'\WItlę

pI';)I.!;:tyka 1'I1!''lt'j partU.

Nalflmlf&~i I)l~ Ino\':1\ h:rć ~'f.Ion

Q$'f'fłlHtlt'n.l 1ll'!łIlU"ly-l',.!l I!IpOłN~~"

l'IeJ

I

pllłltye:r.l'leJ

Jwi plebn--

.!\h,my kiiha Qużych ~a<k.laa
do w, alt!' I-\(;\\'sialy one w 0kl'~SI{'n}'.::h wal'\Hlkach i ma~
JĄ s'p!'~J)lJl1y pi'nfil produ.kcl'jr:y, Od ,1 lat ~ą one w n~<l-rg,,~
~cji. B~k w nich MlWmza~
eJI, wśród roOOtnilt(j)w l$!:niea

pried Z'Wolu

obawa

małych m-Ja~

ro1.d-rnbnione-j
wtrl k!elecki$-j, DlA l'Qltwiąza':
nhl. tegO j')l'Qb!~;u potn:ebna

bP,dlZ1t.t p,mlOe -p.anl'<twa ,,) 1*,
.n.a p~aca nwu:ych rad.
W!-e,ś kleledtft. jtit Ilab<>:14"

6p1lit,r";OOt w ~yny,
Jen~
chlóp uprzęgft 10"0wy do r*\llPl. PredukeJa I'OI~

t!7..e C1.ęeto

!\a l'IMM.wlon& j~t ,tul, " pod~

M"-w?'We ~, Ttt800 będcie
l'hUi1.wU:ć IIlę na prod1.lkei4
prK:'tlehh:tno.yeh imltur. Tr~

't'{lf."IA-ijae

sp6łd:ti.$le%<llŚĆ

~yjnłl

i ożywić k~1ł.
roIruer.e, Konkl'e-,Jl7, kielecki

l

~ rolny, _
1L?'<\l
Mit
~a.ldm-t kl:vt~rlarn.l b-:f:' jl$i!C'U! MWIlrt,y pl't)olem.
Kl~Y:'j''ll1l jest OOga~:' w
cia, par,l.viJtll pr1'V ustala:1til1 rnlod-tiiM:;' Ale ~ba" ,i~ mit)->
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DNIU 22 GRUDNIA 1957 R.

DYREKCJA KIELECKICH lAKŁAOOW GASTRONOMICZNYCH

l'f.l.F.FON'f

lJEDNOClEllEBUODWNIIIIWJ MIEJSKIEGO
IIłAIIUJIUJIIIV

OGLASZA _

PRZETIUU~ I\IIEOGRANICZONY
na sprzedaz trzech sa.mochodów osobowych:
l. Skoda typ 1102 Sedan cena WYWOhłWCU 22.500 d
2. Skoda typ 1 HH Tudor cena wywoła.wcn 18.000 d
3;, Skoda typ H02 Tudor cena wywoławcza 18,OOO:d
Pn~tBrg odbędzie IIlę w dniu 1'1 grUdnia 195'1 r. o BO~
dzln!e 9 w Radomiu, przy ul. 1ero!lu:klego 65. Oględzin Ja~
maehod6w moina dokonywać pod wyżej podanym aduaem
od dolI< 6. XII. 1957 r. w goddMdt pomiędzy 10 iI 11<
OSOby pr~y$tępujące do pn:etargu wpłacą wadium w wy~okośel 10% wyżej podanyCh cen w.ywolawc1:ych. do dnlll
lit Xli. 1957 f. gOdz. 13 w kasje Z, M. _ RadOM.
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a:d;yi; były Zartąd belPOd!l!.awnlę I !iI~mowolruJ~: t1ie~gorh'lje
t.~ statutem ogłosił l.WOłBni~' Walnego ZgT{lMll.~t·eri'ł.!l' '

HI3~K

- 'v·'
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;., w dniu 20 grudnia 1957 r. o god•. 15

jwietllc;y p, 2'. Z. pny ul. Re'wolueH Paźd:d~rntkbwej
- odbędde _!lIt ,
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. :t następującym porzl\dkIem dziennym:
J. !40o:jemie i odczytanie protOkółu .t pripYz-edl'ł . .tebrnn!a,
3. Bp1"Qwotdan-l" Zoyzqdu t d.tklltt!Mid ta III kwartał br.,
3. 'pr/twozdonit Radv Ncuuorclej.

~. d'{l.ku.#;a

nad BproWOldal1h'l1J1!,

S zatwierdzenie nowego Statutu,
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