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Po 4-dniowym pobycie w Bułgarii 

O .. gan 

ROK IX, Nr HO (2750) 

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

GOMUŁKA 
il CYRANKIEWICZ 
przybyli na Węgry W 13 rocznicęToigfomieniahHIergzmu 

SOFIA PAP, W dniu \) bm. akredytoWanI 
w godzinach porannych polska Go~d polskich 
delegacja partYJ.!lO" rządowa, I mj'.""ń,oów 

,,' ,.. . I 

Dniu Z,wycięsł'wa l której przewodnJclą pJerwszy 
sekretarz KC PZPR Wllldystaw 
Gomułka t prezes Rady Mlni
atrów Józef Cyranlclewicz, uro
czylicie żegnana, opusclła Bul
garię udając się z kolejną wi· 
%}"tą prz.YJainj do stolicy W~ 
gIer - Budapesztu. 

* * * BUDAPESZT PAP, \) bm. w 
poludOle wylądo ..... ał na Jotl'll
.ku cfwllnYIn w Budapeszcie 
samolot, na którego pokladzle 
przybyła l wizytą do Węgle!
skiej Republiki LUdowej pol
ska delegllcla partyjno .. rzącio
wa z pierwszym sekre!an.etn 
KC PZPR' Władysławem G",. 
mulką I prezesem Rady Mml· 
Itrów' Józefem C)Tankłewłczem 
na czele. 

Na powIŁanie delegacji przy
bYll na lotnisko członkowie wc· 
glel'sklej delegacii partyjno. 
rządowej; pierwszy Ilekretarz 
KC WSFR, minIster stanu J 
Kadar. członek BIUra PoJltycz. 
nego KC WSPR. premier rzą1u 
WRL - F, MuennJeh, członek 
Biura PoU1Ycznego KC WSPR l 

Rekretarz KC WSPR. mimster 
Iltanu G. KaIIaJ. członek Biura 
PoJJŁycznego KC WSPR. pierw· 
szy sekretarz Konutetu Buda. 
pesztensklego partit G, Maro
SM. członek Biura Pohtycznt>'lo 
WSP,R ,pi,ęrwslY wIcepremier 
A. Apro. minister spraw zagra. 
nlcZIlYch WRL E. Slk, minIstel 
handlu zagranicznego WRL J. 
rnoze oraz ambasador WRL w 
Warszawie J. Katona. Na lotni
sku C'hccnJ bYlJ członkowie Ka.
mltetu Centralnego WSPR, n:ą· 
du węgIerskiego ocal: czlDnkO' 
wie korpusu dyplOłtllltye2mego 

naród polski zamanifestował 

nleugi~tą wol~. . b k 9' pos.an, ........ łł: 

P'ń"W~ O rODy pO' . OfU Rok 1960-
-----------_________ .,..-.' Dzień ZWYCięstwa - 9 maja 
I _ 13 rocznica roZgrom!enla hl. 

Uchwala Plenum KC KPZR 
O l-letnim planie rozwoju 
przemysłu chemicznego w ZSRR 

MOSKWA PAP, - ArencJa TASS donosI: 
Plenum Koml.tetu Centralnego KomunlstyczncJ P.rlll 

Zwtą.:tku ,Radzieckiego. ktOre w ostatnIch dnIach obradowa~ 
to w" MOtIkwle. powzięło d~yitJę o pr7.)'lłple8zenlu r07\voJtl 
przemYłlu .chemlcznego I zwiększenIu prOdukcJI wł6klł'n 
aztucznych oraz 'YDtetYc:tnych. m:l.'1 plastycznyell, alakiC" 
Innych ~aterJałów syntetycznych oraz tworzyw. 

PrzyJęta przez plenum Uchwala przewiduje. ie w la
luh 1959 - 1965 produkcJa na.Jważnil'lszych wyrobów prze-
mygłu chemicznego winna wzrosnąć G dwa-trzy razy. 
:.:,odUkcJa wl6klen Sittucznych I sYDtetycznych - 'iztel')' 

Referat o udanIach, Jakfe stoją przed radzieckim prz.,.. 
myalern ebemJCZllyDl WYrło.U l sekretan KC KPZR N. S 
Cbrpazczow. 

lIe!'owaklch Niemiec - ohcąC)" 
dumy był urocz3'śde w calym 
kraju, W~ dniu, tyl)1 ,Yf' dZIesiąt
kach miast odbyły. III: lIczne a· 
kademle, uroczyste ··capstt',t.ykl 
oraz WIece, których uc;estnfcy 
gorąco protestowali przedwko 
dżlalalnORcl kół Imperialistycz
nych, u7,bra'jajlicych BundeS
wełnę w' bron at,omowl\ J rakle· 
tową, , ' 
Spoleczeń,~two nie zapomnia

ło takie o !,yeh, ktńr;;y oddal' 
~we tyCie w walkach o wolnoSć. 
W mIejscach upamił:tn[onrch 
walkamI, poct p(')mnlkamJ ,oraz 
na 'cmen!sl'ZBch i.olnlcrsk!eh -
7,Io:':ono wicńE'e j WJilZanld': kwia 
łów. 

Rokiem 
Chopinow$kim 

Bada p:an.stwa 8 :btn.,' podJl;la 
nasU:PUj~cą uchwalę: 

W dniu 2~ lutegn 1960 1'. Pl"lY 
pada 150 rocitnlca urodzJn Pry
~e1')'ka. iChopina.' Wldkll!(:O Sy
na NllnJd tl PolSkiego, ,JedneJt~ _l 

na~wl~ksitych, twórców w dzle~ 
jach narodowej ł ogółnoludt. 
klej !tultury. 

Aby u('7.elć ten wldkl juhl. 
leusz ·JJowJl~ecljn~1n hnldem dla 
II'Cnlu5~.a'. ktÓrego d'1.iclo I'flz91a- ' 
wiło na caly świat Imlt; narod" 
pOlsfllrgo -.. 

'Rad'a Państwa 
.. ' ogłasza rok 19110 Jako Rok 

Chopinowski, 
li ,powołuje Kolllltet Roku 

Chop'nowllkrt'ro• 

_.'_" __ 1 ,--_. _._ .... . -_ .... " 
::-:::::::=. OlłfNll1 rl~lECKI 

"'-_ ... --' .... ---.... t._ .... ----~.::"f:: 

monterom ł w,:alcownikom _ 

lnżynierotu:,", i' I tethnikom -:' ~ 
wszystkim pracowQik-om hUly im. MIIr"elego,1 
Nowotki w Ostrowcu, Swiętokra:ysldm 

NAJLEPSZE Z li C Z E N I A PO!l!Y8LNOSCI 
W PRACY I W ':/:YCIU OSOBISTYM 



delegAt")e stwierdzaj", te 
pokojowego' W$~lstt'lienifl. 

rozwil\tYwania spornych 
,praw metod" rokowań mobil!· 
,uje coraz potężniejsze siły spo· 
łeczne w:u:ystkieh narodów do 
walki prr.:eciwko niebe1;pleezeń
s'lwu nlw;lyell!1sklej wojny illl
drowei, o rozbrojenie I pokój. 
Jednocaeśn!e utrzymuje się, a 

naWet- tlłUlitru. tendencje d,) 
k.ontynuowanla polItykI przygo· 
towań wojennych' prnez. najbar
dziej reakcyjne kola ImperIali· 
ątyczne w Sl Zjednoa.nnych l 

lnnych krajach kapJt&listycz
nyeh. które nie liCZĄC: się II! real
nym układem sil w świecie 
wcią! jeszc:u dąŻĄ do rozstrzy
gania problemów mlędzynarodo~ 
wych z poJl;ycji siły. Ujawnia sit: 
tu w dątenlu do wzmomn\łl 
tempa zbrojeń VI krok.acb podej 
mowanych dla Instalowania wy 
rzutni rakietowych na terenie 
państw - uetestnlków NATO. 
Tendencja ta pnejs.wla się 
~zczegótnle w planach wyposa:re 
nla pt'7.y pomocy Sto ZjednóC7.o. 
nyc:h sił 1:brojnycn Niemie<:kiej 
Republiki -Federalnej w broń 
rakietową I atomową oraz w 
nled.IIWttej uchwale Bundestagu, 
~ająeei rtil.dowi NRF pełnomoc· 
nlctwa do zakupu broni atomo· 
wych. 

Obie 

Z.pomad"". na dzień 10 I ~~~.~::"j":~wl~:'tW,:,:~~ ItIaJa br. akademia. z okazji], 
'1~. 1'OC""icy .pow.tania ZWM 
"""tała prz.,.unlę!a na 16 
-Ja br. (piątek). 

NUMER 110 

uPRl INAUGURACJA TYGODNIA 
. .. ZIEM CHODlliCH 

IIotrony uwatają za niezbędne 
pt.>dplslUlle jeszc2:e w roku bie
tąeym dlugote;rmlnowej umow) 
handlowej mlęd7.y obydwL'>mll. 
ląaJami nR okres 1959 - 60 0-
fU, na lata, 1961 - 65. 
Obłe .trony Sil prrekonane, 

te wUrta delegacji partyjno
rządowej PRL w Bułga.rll przy· 
czyni Alę do dalszego uciełnle
nia. więzów przYjaf.n1 łąCUlcej 
oba nlł.rlldy l słutyć będzie U· 
mIlI$laniu jednośCi WIelkie' 
wspólnoty narod6w sociallstycz.. 
nych. 

&fl8, dnia 8 maja 1958 roku 

Pierwszy sekretarz 
KC PZPR 

W. GOMULKA 
Prezes Rady Ministt:6w PRL 

J. 'CYR'ĄNKIEWICZ 

PlerwllZY l'óekretArz 
KC BPK 

T. :nwKOW 
przewodnlctacv 

Rady Minlstr6w LRB 
A. JUGOW. 

9 bm. w całym kraju Qdbyły się 
ll.I'OCt}'stoŚ<:i !.nauguru;ąr>e Tyd'tkń, 
Ziem Zachodnich. Celem Tygo<l.· 
nla je.!;t podsumowanie osiągi'!:ęć 
13 lat Polski Llldowe~ na. tych 
terenach. poglc:blenl~ wś~M ~~ 
loct.cństwa uczucia śc\.i!lcl \ nie-
rOLerwa,1!l('j t.Vr..t\ośe'! ZI""m Za· 
choonlch z re.!ztą kraju. pr:t.yp<JM 
nlenle walk o poJsłt04ć, () wy. 
'/:wol®le n,arojoWlE! I apolt,<:we 
Judno6cl rodzimej Slą.~kA, Z,lem! 
Lubusklej. p()Jl'\(')ruJ, Zachl)-'!mcgo. 
Warmii i Muur oraz dal/'!:t.,.e p> 
puJary%Owanle I otylnerut'! dzla. 
la!nośel TowaTtystwa Ro:tW(lju 
Ziem 7...achod:nlch. 
Tydzień Zloem Zachodnich ~. 

Inaugurowany Z08lAl g bm. 6esJI\ 
plenarną Rady Naczelnej I prezy· 
dlum Rady Naukowej Towarz,y· 
etwa Rot, ..... "oju Ziem Zach'>lłnich 
w .salI posiedzeń Prer.ydłum WRN 
we Wroclawlu. ~Ie Ty
godnia %blega alę % 13 roemJc.ą 
wyZwolenia 6toUcy Oolneg.l Slą-

"ObradY !:a~a!l wiceprrewo:inl
cmcy Prezydium Rady NaczelMj 
TRZZ. ~I Jan Ityi<lrc'/:y\I,· któ
rY pr~awil trtaezenl<! 'lb!'ho. 
d'ów T\'g-odn\a ZiNn Zach,>dnlch 
O!'ll't rolf; I nlljwainlejs:U! rAłodanla 
T·RZZ. Chcemy-powledtlał 1.1zy~ 
d()rC?:rk-prt.ypornnl~ t"alemu ~ 
lecr..eńBtv.'\l Ddw!eet.1ll\ ptllt;kotlć 

Uroez)'tity apel 
wojskowy w Kielcach 

(Doko6cr;enłe fAl Itr. 1) I Bognto zapowiada Ble: najblU:6U 
nled%lela 11 bm. w ratnacn uro· 

"",j"żn'·.1 Tobrukiem, Monte Caslno I w :::y~~$~il °kl:~:le~~ O:abr~:lek:~~ 
Narwiku., O partyzantach GL ... \ orkleBtry wojskowej Wlec"". 
AL, AK ł BCh. rem (godz. tli) na plaeu k. Tech. 

Naród pols.ki będzie nadal nlkum Budowlanego w KIelcach 
macninł przy jaźń 'l. na!' ~8płon!e ogniskO haree)"Skle. b'ldą 
ZW!ą...t:u Radzi("ckiego, takte puGtcune sltuclne ognie j 

ląc, że przerJe WSlj'stklm rakiety 
RadzlCI:'Ka Pl'zyc'lynlla si-: 11 bm. odb~Ą się w Kleleach 
l'07..;.!mm\Cma hitleryzmu. atrakcyjne zaWOdy sportowe. Na 

Kampania wojska oddala sal· czoło wysuwa stil mecz bOklll!Ukl, 
Wf; hoo()tOwą. Nrutępn!e żałnJe· jaki o godz. 12.38 ~ogll!tnle rOugra. 
n:e 1 hcznie zgromadzeni ludzie ny w WDK nUlldZY repr.unt~cJa. 

Rocznica 
utworzenia 
WP VI ZSRR 
obchodzona będzie 
w Moskwie 

({NF. WL.). - W M'!"8kw1e ob
chod1JCl1'le będzle 15 mAJa '_~!ec.ie 
utw~!a t dy,,';IIJI Im. T~eus2Jl 
KoAchll'!:tId w Zwiljzku 'Rfl.:\r;!fjoo 
cklm. Uroczystości totpoctJl'te :w
sta.ną akademia, która O:l~e 

się 14 maja w Centralnym Domu 
ArmII Radr;!ec!dej oz udZl&lfl1'1 0-

fiCErów ra<lzieo:ltlch, lttón;y byU 
swojego czasu irultruktoraml two
rul,cego 6!~ Wojska Po1s!dee,l). 

RÓW1l()C?eś.n.ie otwarta z,)R.tanle 
\\'Yatawa po<Święcona, braterlltwu 
broni Woj.<!łta. Polskiego 1 Armi1 
Radzieckiej. 

-\000(-

Uliczny kOlportaż 
ktiiążek 

pt"temaszerowall przy znp'J.lo· mi wojeWództw k.rakowlklego I Na tegotOC%11e Dni Ołw\.aty, 
nych pochodniach pl""t~ miasto kieleCkIego. O lad'/:. U.36 na boi. Ksią!kl. i Prasy PUPlK "RUCH" 

S· ... ·)i~(o zwycięstwa w kielec· skU SHL, "Błękitni" gościć będli 
klei jednostce KBW roJl,poczęlu u slebte pUkany Dynamo Berlin wgpóln.i.e:t Komendą Huka ZHP 
. od tk ń . I I Y I NRD w Kioelcaeb prt.ygoWwaly dła 

hlltam!SPOiffug!ejJ·~:;~y zś~~~. - 15 b~. na Placu Obrońe6w Sta. mt.eszkaóców Kielc milĄ ~ 
\l/ej .. Na· zaproszente LPZ I do· łlngradu w Kielcach 1tO$t'a.n:le wy. dr.tankę. Będtte to zorg~r 
WOd;;;t\va Jecłti?~'I_kl W godzinach I wrn. W- dĄ1u- 11 maja ~Y ,k"IP'l'Itat 
:a.nnych prt.1byli 'do koszar b"yll Uroc't)'lItĄ wleczornleĄ 17 bm. książek I brfl5ZUr. Ksliltld "'Prze.. 
7.()lnierr.e l Armil WP i wełera- będzIe uC'teZonl paypallAlljca na dawać będą drużyny hare>.'t't.kle, 
Ol KBW, m. m. ofJcerowle re- dtleń Ił. v. _ XV rocznica utwo-- rywaUzujące r.e &Obą o palmę 
zerwy Mazur, Kle!<7.cz.niski, B'!~ nenia w ZSRR t DywIzJI Im. T. ploerwl'lU!ń$twa. Drutyny, która 

_.j;WYMn,.,,~ra, ~lom~ńS:kl I Radteck.l. W Kośelust.kl onz prtypadall\ca na oslagną naJleps?,e wynikI. w kol. 
n; .~Iet l'"~ dpo!!1' ..... ·ef(ó nych poli~ dtlen 15. V. - xvt rOC1:nlca WY- '1'Y>rtał;u klIlątki otrz .......... .., od 

....... dzia łYw IIjehll s:Q 01'11 wspom mamu plerwuego oddZtatu aWD.r~ ..... " .. -
IIlenlaml 2! c7.as:OW fonnowa.nin dli Ludowej do walItI pnec1w hf,. Pued6ląbloratwa "Ruchlł oenne 
na zJeml radzieckiej pierwszych tlerowlklemu okupantowi. 'Nata. nagrO'dy. 

;:~,~~;;~'~~~~r:;r: 1ednostek odrOO7..onego WOjskI! Jum, tj. li bit\. pnew!dzlanłl jet:t Mi$!wńcy Klak. mllmy nadz.l&.. Polskiego, boj6w z nIemieckim w KielcaCh tpotkanle z uczel\lnł~ ję, poprą wysllld ~'(h 
okupantem ora't walk:ll taszy· kam! n wojny światowej, walctą· haroer%y, którzy w tej im. 
stow&kirm bandami. eymt pneclw httleroweon'l na 

-)oClnt- wuYstklch mntach. pre:de latt.a piękne II 'P"Itytea--

Jak ., ... .JI-iem" Pod koniec maja pn:ybYwa tło nym. p~tow, bo za«'!atrzą Was "Ii 
'lj;U4' iI Kłele tesp6ł artyltye1mY KBW, mUa l ciekawą lekturę, i\ r.oty.. 

ohchodzić \V}rlItĄpl on równlet w Innycb tecz.ne, pon!ewat peta Mrt· ldami 

13 &-ue. zol.e'" miejscowOŚCIach naaze80 woje~ z.esp~lowYml J \ndyWi,iualnvm1 I 
""t:: wMztwtt. uzyskanej "Pr'U2 nk:h pt'(l'WiZJt. 

powldauda W P Ma ~ takie !t(YI"gtlnllOWany !.dobędą fuM\.I$M k~ezne 1'IJ. 
ł bm.. 1'O%tIO~ ttę w KJe1~ konkurtll :Ii nagl'tlllamt na w.pom· IYrganltację ol»zhw i kolot'Ul har~ 

caeh ~l ZWiązane z XV nlen1a z U WOjny 6wtatowe1· cerakich. 

=::\~:::,~: ~.: ~:~: 1 ... ----------------------, 
~----~~------~------------~-----

KLASl/l'IKACJA 
DIIUZ'lrNOWA 

Pc.> Vll ETAPACH 

t. ZSIUl 
NRD 
Po1.sl<o 
Holandia 
Ft:a.ncJ,\ ...... 
A""ua 
Rumu,nła 
JU,Ó6ławi.& 
Butgatla 

'"'" 10t.53.&2 
101.1&.24 

~- 11)2.21,19 
";'" 102.24.00 
- 102,29.25 
- 102,31),39 
- 1IY.!.30.41 
- loa,42,36 
- 1oa.14.46 
- 103.19.06 

Ola ostrowieckich hutników 
HASŁA ))DNłAHU111IA« 

z ~o l hutnik nta naleje -

* ... * 
Gd, V..wel ......... I ra<ly « .. 1Ileł . 
(m6włll ezlonkowle rad - robotniczej ł zaktadowej 

lWołm d1l'ektottlt) 

* ... * 
Ta ruda. łamta ruda - hyle ruda 

, ( 
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STEFANIA MAJEWSltA 

Ci co chcą 
i-nie chcą 
się uczyć 

Z 
wykłtl .ię mÓW'iĆ w ten 
sposób o dZIeciach J mJa. 
dzieży, bo przecIeż to wla 

mu. jest wiek pr~IK:.ro.ny 
na tlaukę. Ale dziś pom6wimy 
o dorosłych. Oka.ruje llię bo
wiem, że mamY olbN;ynu proc. 
dOl''Dałych (od lat 18 W2JWYi). 
którzy nie tylko nie lkońc:tYH 
nkoły podstawowej, ale na
wet zdarzają się w4ród nIch 
analfabecl - wt6m1 i .. pier.
worodni", Jak się to mogło 
rtać, skoro pańs!:WO zrobiło 
tak wiele dla upowszechnienia. 
ośw:IatY. przed 13 laty d.alo 
każdemu dziecku ~ start, 
I do lUIżdcgo dOI'05lego wycl1\
galo odtĄd pomocną dlon, aże
by wydostać go :t otchłar.1 
ciemnoty? Stało się tak w spo 
sób bardzo prosty, Zauferno 
teorU 1 administracy)nym ta
'fZądzen:lom. których hle kon
frontowano z żydem, a jego 
nurt zawsze jest silniejszy od 
najszczytniejszych zamierzeń. 
jeieli nie mają one realnych 
podstaw. Błąd zaczął slę wbt
śnie już w szkole podstawo
wej, która miała być Pierw
tnY1Tl, wszystkim dostępnym, 
stopniem do 8Ml'ansu Gpołecm~ 
go, choćby w znaczeniu padnie 
slenia tak rrus1dego u nas pozia 
mu kultury ogólnej, A pl'Ze-
det 30 proc. uczniów nle pru-
!IZło tego pierw&Zego progu, a 
to z następuJącyo!1 przycZyn: 
program był .nle dostosowany 
do umysłowości 7-łatków. me
dootatecmte przygoWw'anlt! 
kadr nauczycielskich, warun
ki domowe, zwłaszcza 11a wsi. 

~:~~!ą~o1;i~ww>~eęs~ 
bardzo dUży procent d2'.iect (}
pó;fn!on~"Cb w rozwoju (naj
częściej :t powodu pijaństwa 
mzków), dzieci, które powin
ny uczyć się w szkołach spe
cjalnych. Drugim kardynalnym 
blę4em była paradoksalna -
przy obcmiązku poows'technego 
nauczania __ dewaluacja Wie
dzy :I plynących lt niej korzy
ścL 2adne slogany :nie mogły 
"'~ konk\l'rencjl fak
łów: 9Iroro młody chłopak bez 
szkoły podstawowej zarabia 
więcej nit urzęd:nik ze śred
nim wykształceniem, a ojciec, 
st.a.n" fachowiec (w Ząkł. Me
talowych w Radomiu) zarabla 
mn1er nit Gyttl, którego m.~res 
wiedzy tachowej jest nJez.mier 
nie wąski f ogranie'ta sJę tylko 
do jednej zautomatyzowanej 
czynności _ to jasne jest" te 
wazeltka wiedza ogólina czy la
woo.o.wa uwatana jest za ,,li
~ .. dobr'l dla "frajeróW", Te-
raz już wszyscy te błędy do
_jo. ....... jest jednak 
od jednego zamachu tlikwichl
waĆ to, co narastało Jatami. W 
uIdadach pracy zachęca się 
tera.t roboIlnLków (do lat 35) do 
uv,tpełni&nia wiedzy w %akre
sle szkoły podstawowej, ,.gro
zI się" zwolnieniem tych, kt6-
nr w p~ianym tenninle 
tego nie zrobią I .. umiec:za 
się'! nie prąjmować nowych 
be$ 6w1adeeLwłl taJdej szkołY. 
Obawiam aJę jednak, te są, to 
_, .,>\'taoby na lachy", Przyj 
rzyjmy się CYb:om. kt6te jed
nak cod móWill o sytujlC,L 

ZaJdady w P.Ionkacb: na. 998 
robotników nie mających ua:ko 
ty podstawowej, uczy stę w 
s%kole przytakładowej aż,,, 14, 
Zakłady HGerIach": na 328 bez 
nkoły podstawowej, uo.zy się 
_ '1 osób, Opoez.yńskie ZtlokIa
dr MatlmalÓW' Ogniotrwałych 
mają 1M osób "ognlotrwaJ;ych" 
na płomień WiedZY, gdyt nikt 
z nJch nie chce uwpeł!11ać 
łWYCh wiadomoścI. Tak samo 
w Kon.eok.ich Zakładach Od
lewniczych 884 robotników u
wata, te mota llię dOł\wnaJe 
obejść bez nauki. Fabryka Sa .. 
mocbOO'ów CłętafOwY'Ch w Sta. 
l'/lCh(miCaeh zatrudnia at 2185 
osób bez poły podstawpw~j, 
Chęmych do nauki mala7..łO 
się ... 3D ~ starszych roeMi:ków 
J _ 11. mają.cych ponitej lat 
18. Ażeby nie nudzić ćmelni .. 
ka, poprzestanę na tych cy
trach. 

ZBIGNIEW NOSAL 

ZAPISKI 
B.BIBLOTEKARZA 
O tym. te natura eiąd1l11 

wilka tam, gclzłe Jui 
wiecie '"":" mówi naWet 

p,rzllslowie. To ~a.mo ze mnq 
Zawsze z racji wllkonlJwa~ 
nego kiedy. zawodu clqgnle 
mnlt coś do bibliotek i ksią
żek, te są dla mnie najblIt
sze, nimi sfę chętnie zajmu
Ję. Toteż, kiedll Zbliżały Bię 
Dni OAwiaty, .kwap,liwłe ska 
,.zydałem % propozycji obej-
1'z.nl/l kUku bibliotek UJ tak 
noanvm terenie, na glm=heJ. 
zabitej de"kami prowincji. 
W1lbralem powiat buliki, pod 
tYm względem przecfętnll, (7 

więc na dobrą sprawę mODq 
Cli PDs/utyć jako przt/klad 
stanu bibltotek w całym wo
jewództwie. o czym zresztą 
miałem się cf.ople1'o później 
dowiedzieć. 

Wyprawa miała. chantkter 
wyjazdu na krótko, żeby na 
miejSCU zobaczyć, jak to jen 
z Mbliottkamł. Nie spekulO* 
wać za biurkiem, dociekać i 
8TlUć takie, albo jeszcze bne 
przllPuszczenla "no temat", 
ale teby zrobU ten j~den 
krak tli tycie, dotknqć w.nu,,-I 
kiego, pomacać ł w ogóle 
Zwła~za, te spraw/I ta, jest 
dzll . obiektem licznllch dy~ 
kusii. fPQro mówi Iłę o Ct1/" 
telnictwle, ,.eaktywowanlu 
wielU martwtlch, czyU prak
tllcznle biorąc, nie btnfejq.~ 
cych jUt punktów blb!iotecz· 
nych ł bibliotek. 

Pojechaltm, co rię dało zo~ 
baczyłem, o. co ujrzałem··ł 
co o tym my6lę - opowia
dam, Bu preten$jl do gMln
toumego przedstawienia spra 
wy, do którego by juŻ nic 
d0d46 nie motna. PrztclWnłtt. 

o PIENIĄDZACH 

J u.f: na lafnttm wdępłe I. 
tknqlem się • nał'zeka

niami, ChodzHo. rzeCz prosta. 
o płenlqdze ł związana z ich 
brakiem kłopotl/. 

mie, nie katdll chee. Jedni 
t'f!zygnujq. drudzll . zmleniaJq 
pracę· 

Niepelne .frednle wlJk!Zt.al~ 
cenie, to dla pracujqcego w 
bibliotece gromadzkiej, nl!ka 
płaca. WaS-le na przuklad, 
nit patrZą na wykształcenie, 
a lepiej placq. ma praktycz. 
fllICh wniosek stqd OCZllwbty 
_ przeflOuq Iłę włamie do 
GS-u. Tam mole nawet J1Ul.
jq, mniej oboWiązków. 

_ Jak temu zo:radzłć? -
PIIt<ltn\. 

W6zy8C1l f'Ozklad4J4 "ęe., 
ale 6poza 1"Ozłotonyt'h .,.ąk wl 
dać twarz., na kt6rych błą~ 
ka się nledwtLZllłJcmll u
śmiech, mówiący - "nie uda 
waj naiwnego", 

Przspraszam. 

W MAŁYM MIASTECZKU 
I JESZCZE MNIEJSZYCH 

WIOSKACH 

1 1'(Isa, jakq mieliśmy prz. 
jechać wspólnie z jed

nllm z dyrektorów Wojewód' 
kieS ł' łrutruktorką Powiato
weJ Biblioteki, bl.gla pr. 
wi' wokół ca/ego powiatu, 
o zwła'zcza. Jego pohl.dnlo
wtJ części.. 

Najpieru b1lł OLGANOW. 
W bibliotece gt"Om4d,tkłeJ. 
malej klitcjf za k,aftCetorlq 
gmulfIq, zimno niby to psiar
ni. Jak biblłotekarka. mOu 
tam wytrzymać? NI. palonq 
jut chyba. za dwa: tvgodnie. 
a pod koniec kwletnła bylo 
przecie! d04ć chłodno. Kafli
tek tutaj nietDfd •• GdVby do 
brz. obUczyć, na J.dneg/l 
mł.eszkańca okręgU. kt6rtl b{.. 
bilo teka pow(nrnt ob.lutu6 
PT::vpadnle. jak słę to mów" 
jedna ksiq.tk4 ł troche. 

Zadnuch nwelacJt Lud::fe. 
(I; Jakle, ettltajq. nie za. duto, 

O tym, te przecłęhus 9fllsjd nie Z(1 mało, ot, tak prtecf". 
bibliotekarzu, zal.tna Od Je~ tnie, Więcej dzieci. mni.j do 
flo WlIkntllłcenia ł pr.rygoto· ,0iU. SłbUołekarka. widzę, 
waJda, tulInad okolo 700 zl nit może IObi. d4d mdli ł 
pollktch. mUłZ(, mimo -wltr, k.łęgotbior.m. ni. JnÓtDiqe o 
tu do ctrlowanla liczb, pOWI' punktach. które porU.gajq 
dzłeć, P1'zynoJmnleJ będzlt j'l błbliotec., Pullkttl tl'uba 
wiadomo. te fo wcale nie tak odwl.dzad. pomagać łm, W1J:~ 

~~'ow::ie' :r:tw:,u ,:ua~j;. ~e~~de~m~:lewc;:l~a~:aIa~ 
A ta ostatnia w1lU1qda mn.ieJ mej na.lety tł, połrWc. A 
więc'J tak: łnstruktorzv ił" potcłatu. ni. 

pomijaJqc nlkl, takuPII no mogą ciągI. FZIIjeiiUGt. Ma
wych kriqtek (błblfof.kł POoo lo •. tat6\Q. 
slado.Ją wltle ł.tui. cegieł, NOWY KORCZVN. Kł,4,;1 
kslqtek, którtlch nlkl %. mlaltectko., d::fłłd ,małe o-
względu na małą atrakCJIj' 'ada, Jlczqc4 chtlba p6łtm 
flOSĆ nie chce czlftać), co Jut ivriqca młenkłlt\c6w; W' '*' 
w pewnvm 'end. utrudnia błłatece łl4 plęittku., gdzł. 
,.ozwóJ ćZ1Jtelnlctwa. tenit przyjmuje na, I1ImpatUc.ma 
rozw6J utrudnia pr.ted. w'ZV' nar,.ia. panł, uiał nopf,: ".w 
tklm o(1fOmna płuntłOić kadr katdeJ kriqżce Jed .karb -

w miasteczku, .tna. tutaj kdt
dll kąt. Oprowadza, pokazu' 
Je zabytkowe domV, obja~nla 
gdzie pli herbatę i kt6rędy 
jechał" Lanolewicz. W malVIl'l 
pudtlku przeChowuje wlllo· 
wiane z Nidy stare monety, 
zbiera łzapisuje ł'rztlMowia, 
a to najbliiullm czasie bę· 
dzle uczyć mleel stare;, wy
grzebaneJ .kqtU piosenki o 
Korc.nmle. Duto w tllm 
wł%JIłfkłm chęci ł zapałU 
Ale mimo tDU1IBtko c%uje ,le 
Jakil nłedoJtlf, brak a.tmoste
'11, ta.łMn.łfAOOnlu Jt ,,,.. 
wnqtrZ', ,pola btbltoteld. 

Czemu. albo komu to pt'ZtI"' 
pisać? 

OSTROWCE, BledR4, '4· 
pom."łarnt wid międlił Kot .. 
czynem (l Sołcem, Około 
1400 młeszkańców i tulko 40 
czytelników. Czytają dzieci ł 
część .tarszej mlodzieży, do
rolU prawie w ogóle ni., 
mimo te bibliottka dzlelł 
wspólny pokój % ogólną kan 
celariq PreZ1idium GRN. do" 
kqd Pt'zeciet P1'Z1Ichodzl się 
wiele, roty, aby col załatwić. 

Teraz pracuje tu trzecia 
jut 04 Ubiegłego roku biblio
teka.,.k«, poprzednłtt odes.tlll 
poU)1)duJqc Ił" "ł'Ó.in1,/'mł wzgłę 
darni. 'Od tej mlo4eJ kobidll 
w diltym Mopnłu zt:dełll. Hu 
prZJ,łbędzle ·Cllłtdnłk6w. Jak 
rię- o to ,po,ltara? Ksiqtk~ 
pr.!ecld na. siłę nikomu nie 
wepchnie. ,J,o;, mołe ktot ~«m 
dlą ,iwłętegó>',pokDJu we.fm!t, 
ali- .czll potem Pt'zeczyta? 

JUl,-,vi ,jaehoW7/Tft 1ęZVku 
blbUotek,ad1ł, okre.ilenł..
"pracc % cttlłtlnłklem", Wq
tpi, Jed-nak, C%1I OM Zdaje 
JObłt eprttw, II t.go. jak ta 
praca. SWWłnl10 WlIglqdać. TlI
dziaś 'lZkohmłc W powitcłł. 
to dl4 Pf(lCuJ4C.go tI:I takłch 
warunkach kr0p!4 tu mt»'%u. 
Kamlmt.ł.m pozwolę ,..:ueł/$ 
no słtbł. t.mu, kto udowodnł, 
te to W1/stareZ1ł'. 

Ludzie więcej nU 'pr.zecłęt .. 
ftJ rodtq Ił, !'fICleJ f'.za.dkl),. 

IV 

Bo Sdl! w cfqgu roku, w led mvll lud.tka~'. 

neJ bibIloteclI" zml~i'nno .Ił d .~lIj:b~łlo/:.:k.:r~k:._::::=:~_::=::~:'~:!~. 
plęcłu bibliotekarzy - to ni' 
ma moWll, tebtl .. dobrze 
cowałł, Na. pewno 
nf, td"qi1!U po%na~ 
kf.ch arka1Ww zawodu, a. 
odeulł. 

Jakie Bą mo:!:liwokl nauki. 
dla tych zapCżnlOOych? W du
f,ych :takladacb. _ sl'l1roły przy 
zakładowe, sd". Indziej·':' u.,,~la~ .. ,k~l.t~,am!! 

tDRo6t'rzeJlJe na str, ł) !~:,:':~'~."';,j 

Rl'SZUłD SlIIO~WSKI 

Vanguar4g~ sputniki, 
mózgi ele'ktr,oQ.orue i. ... 

... wYkałaczki 
O to temat: St8:~vlarny BOble oa~la- wl~ mam· :tami$r ,urealnić obraz n.ane' rze.. 

Ite «,le, bYnajmniej nie, łatwo .,Q1l •. I'lII .. al.... c.l.Yw.. LItości, <łtkleóW. al'lY ,VI tym teUetonle, 
ne, a na codzień w malych WCZ>'ll.... Otót wydaje, m1 $Ię te kiedy jak: 'kiedy 

nlath Jestdmy rozbrajająco nleudoln! ł .nle- alf!; 'o}:>eCnle mllW dogodne warunki dla pod: 
chlujnl, lekc:ewatyrny ład, kpimy z pra'W~eł jtela troota.lllej, ofemywy. zmlerzająoej 'do ;rcla apolt:eznego, wypracowanych PI:'W in.. ttniany naszej PllYchłki naro:iowej, a co się'., 

e ~arodY. a własnych norm takich n$M8.cill.. tn:n . WiĄte" do budowania trwałych PQdBtaw 
n~c • k~kret:lYeh jeszcu4my 'lO nl& dO\'O- Ol1łanlzacji tycia społecZnego. 

. b;,J! I me powiem, abyśmy o ich ,kontp:1eti:?'- Ludzie powoli. powoli uc:wn.ają' ttakn1~ 
warnie I usankcjonowanie bud:o tabJegillJ., r.a. ładem I jaklmi4 konkretnymi ,r.asadarru. 
w ,,Ano JakOś leci" - mawiaj, tooacy, PQr.inańskle· .. portundek' ąś. ale byd mU6i" 

szyscy w mnlejszym. lub WięJc,z.rm stopo- nie wydaje się jut dla wIelu plask1e i ogra~. 
n~. pod,dalen:v się. Zllsildzie ,;:iAłtjakmlee1:" ruCZ01le, 'C:tufemY się odrobinę zmęczeni Wi .. 
( to zasada.), wytJaje się.nam,.,że patrzy chrowablem i nadmlemymffl0z0fowaniem.:To 
na nu Historia, gwitdiemy więc na Dźlslaj, raz. . 
tak jakbY dzIeń dzisiejszy nie licZYI .Ię w 
historycznym bilansie. . 

Niech sam poolużę za pnykłnd: aladlem ł 
~l t.amlarr noOOW8c, ale cot ronilI: karci • .te 
n.e I>nYsto: pIsać o braku wyka1aczek: w 
kn8jp8~h, gdy ludzkość głoWi. sIę nad roz.
WląZAn.lem problemu nie byle 'akiegn, bo' pro
blemu komunikacji Ziemia - Kslętyel Ty
le znowu świąt, tyle komItetów obchod6w. 
lyle rocmlc, tYl~ transparentów. tyle haseł. 
tyle szumu, te lU: wstyd pisać o zamk.n;ęt~ch 
okienkach kasoWYch na. dworcach, ó ~ka
laczkach, ;) śml~Jach na ulJcy. 

Nie ml:lmy naboteńslwa dla codziennej, 
mrówczej pracY, nie ustanowlli4nw·lIOOie ro;t 
sądnYCh norm organizaCjI tycia $połec.tnego. 
bnydZimy się detalamI. machamy ręką llI:I 
J'2"eczy małe, bałaganimy w .prawach tll.klch 
niby ruewleJe 2lnae:t4Cfch, lekcewa.ttm1 po
rządek. Tu nie chodzi o postawę na baW10ić 
pt"1Ad ~dzeniem. czy ustawą, tu nie .. cho
du o ugr.recznJ.one czapkGWanle, kUdemu 
przykazaniu, ale konieczny 1est laki' łid, ja .. 
kaś dyscyplina obywatelska, jakaś soll~ 
na oodzI.eń. Prte?raszaln ta cytat, lea: Huxley 
powledtial, t& kto stale obraca się w der:te 
:!~;~j matematykl, może zapomniee doda .. 

Coraz czę4c1eJ ałY..6ZY słę glosy, te obUda
my tylko na ~zlś, że' nie patnymy w prq .. 
nłość, że zasada "byledojutrYzmu" &taJe IIł 
dewizĄ narodową, Nie godzę się z taklmJ su
gestiami, chociaż bez wątpienia zawieraJą one 
nieco racjI. Tak, prawda, że niektóre ~t .. 
ne hasla obnliYły lot w ostatnich latach te 
niektóre- Mzbyt rozdQte plany tr:zeba był(ł '~Qo
rygowaó. OczywlScle musiało to odbić ełę na 
psychice- ludzi J grup stlOłecz.nych., D)wiAlo 
do spraw~ć. te t«I I 6w pasję tworU!lila Ju
tra pOdmienił na pytajnik: jak przeżył! dz.l.e6 
dzJ.sJejtz,y? 

Upieram rue 
w. dł. ';;;;,ód.,;;;j: 



z przeproszeniem, 
•.• wszawy 

S sanownych Czvtelruk6w 
pr:epra.suun za w s z a 
w y temat niniejszego 

teJ.Hrtonu. Niestety, nie zawszę 
mótna mYślet! tylko o tak mi
tyeb Zjawiskach jak wiosna 
(~,. \.egorocz:na) i fiołki. 
Poniewat wszaWiCa to.u nM 
sja~o nie rzadsze od HolM 
ków. nie wypada o tym niM 
ady nie pisać, Tym bardziej 
w -'Dniach O&wiaty. A jeszcze 
Wy'trieramy się w prz.esttreó' 
miedzyplanetam$.. Nie daj 
.Boie, żeby~my takle paskudzM 

two awlekll na piękną We-
nu&. Biedacl'lka Nuciłaby tlę z 
\'O&l.lACZY' w otchłań między .. _n .. 
~Y<!h uprzejmie proszę 

podejnllwie po sobie nie spoM 
8Ułdat f mnie nie wymyśla6 
za obrazę ł slanle niepokoju. 
Jaman'lnamySli atomo
W'. pokolenie, dz!t
c1. Prawda, te to też 1rontra~
elit nIematy - synMVle I córy 
wieku atomu f,., za:fstone gIl) 
winy! 

Nie 1~ ,est malef.ć s1l1«1'
lę J)Odsw.vową, w której 
przez dłutszy czas nie zaobser 
wowano by niedwuznac:z.nego 
gmerania w czuprynach. Ba, 
nie tylko lł7lkołę podstawową. 
NiestetY 1 w s2lkołach średM 
nich zjawisko to nierzadkle. 
Fry;zurka oporz.ąclzona na koń 
Ski ogon cry fralllcusklego je
tyka, 'kryje w sobie często pa 
\IJożYtniczą trzódkę. 

1-e§U już tak jest, me wzdra 
gajmy się () tym publlC1ll111ł 
lI'IÓWić. 

PozI,Ot'D kultury określano 

1ctedyś - 1 u nas takie - 110-
śdą ;ui:ywanego myclla na 
jedni. CIobę. P6miej zanruco
no tę metodę poró'wnywa.nttl, 
&1'ILlmentująe to tym, że dla 
~a, które oslągnlt" 
lo jut Slewien s%iC!Zebel. roZW()w 
'u i postęPu - takie dane nie 
Sf4 jut mlat'Oliajne. I to chy
ba J)t'a'Wda. W,ątpliwotć budzi 
tylko zaszeregowanie naszego 
.poleezeńBtwa do tych, które 
taki polIiom 06lą,gnęły. Bo to i 
1: tym Ztltycletn mydla nie-
~l!'1ie, no i te l.nsekiy, 

Cil\&fląc m:-c:t dalej. nale-
ta:łoby zapytać; 00 ~ tym fan
tem J)OCZ!lć? Trudna sprawa. 

W Dntaeh Oświaty zwykllś~ 
my mówić o czyte1.nlctwie 
ksląt.ek, o klnaeh, teatrze, la~ 
~tach. Org8llliltUjemy kierma
sze, imprezy kulturalno .. o-
światowe. To prawda. te 14 
to główne atrybuty ośWiaty, 
nlem.!'uej daje się obserwować 
pevJna - Jeśli tak to mo:t.na 
określić - fetyszyzacja tych~ ... 

Idzie mi. o tę oświatę t kulM 
turę naj,pJ."(l,'lŁszą, niezbędnI!, 
każdemu czlowJekowl, n\ezsM 

lemie od tego czy lubi czytać 
lub chodzie do kina C1.Y tet 
nie, czy para się tzw. czaNlą 
robotą., czy gmera w paple,'M 
kach. IdZIe mi () kulwrę życia 
codz.ienneg(), Cóż z. tego, że 
np. prelegenci z TWP uśw!aM 

dMnlą mleszkanców tej czy 
owej wsi w kwestii apu\lniM 

ków, kiedy ci właśnie nie dOM 
cen!.ają znaczenia szcwbld do 
zębów, kledy dtieclaki., słucha 
Jąc o podróżach na Księżyc -
drapać się będą w U1lW$Wt1. 
głowy. 

Chińczycy o wIele później 
niż my zaczęll u sJebie zapro 
wadzaĆ porządki apołeczm, 1 
zwyczajne, które Mesztą w 
znacmej m1erze od tamtych 
zależą. I już do dZiś osiągnię-
tym rezultatom dziwią się lu
dziska na świecie. Były plagI\. 
i zagrażały zdrowiu muchy -
'vytępil! je w niektórych pro
wincjach doszczętnie. Szko
dziły sz:ctury- wytępili szczu 
ty. W okresie kilku lat szczo.. 
tecl.ka do zębów stała się na
prawdę powszechnym przed
miotem codzlennego utytku, 

Nie odważę aJę tu robić !ad 
llych porównań. Poz.wolę SOM 

bie tylko zauważyć, te brak 
nam takiej w1aśnle oświaty. 
Dotarcie do świadomości i wy 
wołanie potrzeb J)OpI'Zez kII!ąż 
kę - to długi proces. Zresztą 
nie zaWsze możliWY. Nie 
wszyscy n'iogą i c b c fi, c:J.y.. 
tać, Ttteba &zU!kac! dQrdnle]~ 
szych ł bardzIej masOoW)'cb 
sposobów dotarela. Np. naM 
prawdę lIzel'oka akcja odczY~ 
towa. poparta od.PO'W1e<lnI!:nt 
znnądze'lllaml - kto wie. czy 
nIe dałaby lepnych rezulta
tów. 

Jest tprlVNfI, oczywistą, te 
np. w zwalczaniu tej wstydli
wej plagi jaką jest wszawica 
u dzieci. sami nauc.zyclele, hlM 
gteniśel - chOĆby najz&.gorzal 
s1 Ot'~()'IVnicy czystości. nie-
wiele uizialają. Tym . 
jeśli spotykają się z nie1'il'Oł.U
mieniem todziców. Nie 
stare,tĄ - okawle się -
5y1oole dzIecka do domu. 
tylko tl'.teba malca w~ 
waćt ale w calym domu za .. 
ptow.vizić 1 pilnować portąd .. 
ku. Zroblt to-mota oświecona 
i wychowana w tym kierun
ku gospodyni. 

Choo jak t7-ep pslegQ ogonn 
uczepiłem się tu sprawy wsza 
wic)' - Jasną jest metą. te 
nie o nią tylko.chodzi. To tył .. 
ko bardZie! nlemUy prZejaw 
sr.ersn:go zagadnIenia -- nle~ 
P()koJl\ęo nlsk,lego poziomu 
kultury życia. 

Warto 'o tym pam1ęta~ VI 
Dniach- Oświaty, Ksląi:ld ł 
Prasy. 
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ZACHODY MIŁOŚCI 
N te bardzo rozt'miem, po 

co wystawivno tę kóme M 

dię. Mągia nal.wis:':a nie 
powinna pl'Zeslumuć zetJał~go 
wątku, swietna tradycja I u
znane mlcjsce w historii teatru 
nie zastą,lią śWieżości I dov.'ci
pu. Owszem, "Sll"ocone za.::ho
dy milusd" mają swój wdZięk, 
wdzięk historycl:ucgo rekwlzyM 
tu l urolt dol~umentu, m:lją 

nawet swoJ dowcip, ale calość 
mocno trąci mysz.ką I dla nas, 
zarażonych trującą dr\vll(1.ł\ tUM 
nesca czy cienkim humorem 
Anouilha przedstaWia nad&r 
problematyczną wartość. Wą
tla int.ry:ika komediowa, ane
mIczny t banalny bieg akcj~ 
pozwalają na oddanie sz.tuce 
należnego hon{)l"'\.l z dala od !le
sek sceny. Jeśli jednak mimo 
tych zastrreźeń teatr bierze ją 
do swojego repertuaru - po 
takich sztukach, jak chociażby 
.. CalIgula" - to tra.ktowaĆ naM 
leży óW wybór niby wyzwa:nle, 
ja,ko swego rodu.ju próbę sil, 
wynlJtając.ą it chęcI pokazanIa 
własnego majttentwa w czy .. 
stej postae1 - z dala od błogo
Blawlonej liły 15cenarluna. 
Traktuje się w6wcUI$ tekst JaM 
ko pret ekst i - rob:! wtru;ny 
teatr, tWOl"'ty palcówkę' ujaw .. 
nlającą techniczną bleg:loę,t na 
przykładzie wątku, poobawio
nego wloowie poWatn,le-j .. 
szych treści merytorycznyeh. 
Gotuje I!e, proszę państwa, zu.. 
pę z gwoidzla. Coś podobnego 
'tl'Obl1a Krystyna Skus'tB.'lka 
lnscentz.ując "Sługę dwu pa_ 
nów" w Nowej Hucie l taką 
mpę z gwoidzJII:' ugotowała 
równie:! Irena Brrska wystaM 
wiaJąc popularną komedię 
S7.e1ts{)lra. 

JeśU dzieło S'ł:radłoroCllyka 
tym razem nie wywolało we 
mnie entuzjazmu, to 1"{)b(,ja 
Byriłklej podoba się znacznie 
bardziej. z.ywy bieg narracji 
sceniczneJ, WdzIęk obrazów, 
melodyjna barmoola ruchów, 
łagodny dowcip iMCooiza.:jl, 
zręczne łączenie wątków, bo
gactwo środków wyrazu, umIe 
Jęwe posługiwanie się muzyką 
ł plosook,ą' $tworzyły w $Umie 
calośt znbn\VDą, chwilami ::lo--
8kooalą, bawiącą widza au mM 
T1()tnlc,myml środkami teatru. z 
dala od samego tdtsht Ca1c.l"ić, 
ciellZąca Iście szek.q:ri'l"owsklm 
temperamentem altłol'ów (Kn~ 
zimlel:a NognJówna), lekkoścIą 
zamierzania; bezprete:nsJo:nl:ll
nOŚC11\ dowcipu. Najlepsze wla
ściwoścl wat'$zta1u IIC(l:8lIClkle~ 
go Ireny Byrsidej 1J1al~y w 

nla zdobyte w re-pertuan:e 
zmaC7..rue drapieżnicJ'!lzym ł 
bardziej w~półczesnym okaza.
Iy się przydatne przy wystawie 
nru C7"clgodnej l mocno laJoWej 
komedYjkl Byrsklej pl"z:y~'l.la 

\V sukurs sc(mografia. Manana 
Goslyńfiklego I Jana Golki. 
ScenografIa ba.rd.z.o zręczlla, 
ba!t1zo udana, ładna Scenogl"a 
Ha nQWoczesna - w caleJ nieM 
..,kre!llonoścl I pt.Yi:yrecmej u
mowności tego tennmu, jakkJ-] 
wiek w nowoczesności swole1 
nil pewno nieco eklekt}-cma, 
ale może wła.5nie dlatego tak 
dobrze przylegająca do pr:zetl
stawienia - u8wiadam1a,jąca 
jego kierunek 1 smak. Bo in~e. 
nlzacja Byn;ktej Je&t t1OWoozee 
na 1 nmvoczesnosĆ ta jest jej 
cechą wYJ"Óroiającą, glówną. 
najc1ekaY.-szą, ale jeGt ,;nClWO-> 
cze6na" rówIfliei VI nieco eklek 
łyt'Z:rJym sensie, to \D18C'ZY :PO" 
sługuje slQ konwenCjami, kt{).t 
re zostaly ~e na u .. 
.tytek aatunltu t epoJd. nie tak 
znowu dawno - VI I'Ó;hn)'Cb 
teatrach 1 pnee tót:nycb tw~ 
cftw. Nie znlloCZY to. OCZ)"IViśc1e. 
że przedsta;wl.enie nie ma wla,.. 
rr\lego chamktenl. to jes.t zlep.. 
klem pomys16w I chwytów, 
Wr~cz prtectW'll1e ~, ~ ,w 
nim wyratną ~~~ 
twórcy, charaktet1ł~. :wla 
ścj~l JeJo, WatlIttJ"u",f'·JyJe
te skollaaeone s pómyllarnł 
manymi lIkądJnąd VI ,j~. 
dowcipną, ztęe7.11ą 1 kulwralną 
cnlośt, Stwierdzenie'to nie PLl"" 
winno byc odczytane jakO za
nul Nikt nie tworzy pt'zedet 
~ niczego, z dala od, w~p61cze&
nosci I tradycji. a jeśU hawet 
- ta nie liWladcl:Y to o nim 
zbyt dobrne. Wrewitacle oe
q'duje smak, 1.fęC7ll1o!lć, kulluM 

ra - a tych przedstawieniu na 
pewno nIe brakło. 

Dzielnie, 1eśll· państwo po-
z.wołą mi na to nieco atrntac
kle określenie, $pISyWał .lę 
również zespól, k\.Óa'emu w 1'0-
h Ferdynanda, król. Na.warry. 
patronował Tadeusz Bynk1. 
Szczerze mówiąc bardziel ce
nię &Oble pa.tronaot TadeuS7.a 
Byrsłdego !tpt'<l...yowany .l dy_ 
rektOl'5kiego fotela nit leno I)~ 
beoność w tej błahej tuauce -
2wlnszcUl ,PO pamiętnej kr~a" 
cj! w Cam'u'!Ile. Nie była to :tle 
grana roln, ale brakło jej c1ł'" 
inru gatunltowego i r&t'lli ar
tystycznej CallgulL l chodni.: 

lach. TyffiC7A!1em Feroynand 
nie osiągnął spoilItości poprud 
nich postaci By-rsklego ! dlate 
go w aktorskim dorobku lde~ 
rownika sceny kieleckiej jest 
on-n!e.stety-regrcc)q. NnJwię 
cej pasji I tcmporamentu wło
żylI! w IIwojq rolę Kozimiera 
Nogajówna tworząc ŚWietną, 
bardzo szwpil'..:yWską w cha~ 
rllJJ(lel'ze postać pazia Cmy. Po-
łączyła rubaszność oz. humorem, 
dowcip z ironll\, k6vtalbuJI\C OM 
I'yginalną t cIekawI!. po!Itać wi
susa, wesołego barda, plel"W'Ot~ 
uego igrca wyjętą z pogranl M 

cza rOOe5a1\S1J 1 &eÓtla sz:ekspl~ 
l"owskieJ tlradycJI komediowej. 
InnI grali nieco chłodniej w 
granlca.ch swoich dotychczaso
wych 'osiągnięć l możliwości, 
chociaż trzeba stwierdZiĆ, te 
robili to niekiedy l dużym Zll
miłowaniem 1 zręcmośclą. ByM 
11 iedna.k podObni do siebie l 
do tego, co dotychCUIB z;ro.bUl, 
jedna tylko NogaJ6wna siwo
ttZYla SYlwetkę; ca.UtQWicle oryM 
gm.a1n. na utytek tel właśnie 
tn&eenlzaell _ dlatego jej &uk
ces je&t be7Sporny I godny pa~ 
mięci. Poza tym zespół wyrów
nany. raczej w dobrym niż w 
złym, mniej Więcej jednolity i 
na" ogół nie przynooz.ący nie
nleepodzianek. Bardziej, Jak 
zwykle, podoba1y mi clę kobie
tY, e:zczegó!.nie trzy dworki 
ka:lętnlCtJd (Lidia Rył)otyOkn, 
Notl1'nł Korsan, Arnna Cieple-
lewska), ale I rnęuzyżnom H<a 
zlmlerz Kurek, Stanisław NI
wlńs.ki, Zbigniew Zarem.ba, 
Wiesław Grabek, And1'7.ej Ma.
dej, Edmund Ka,raslńnkl, Sta
nisław Kamiński) należy Ilę 
cie<p!e brawko. 

A więc dobra tnscenl7A\cja, 
bardzo dobra plastyka, równy 
i ambitny 1.espÓł. Pl7.edstawie-
me, a lakie, bawi, 1)(.·1.y, wy~ 
ehowule, 1.mUli7.a do uśmiechu, 
raz po raz v.:turmuje wld,)w~ 
ulę, a wid()'Wnla, niewolO'l'lIl 
wy-trwałOŚCią poddaje się wy~ 
tril1tom teatru, ale po skońeroM 

nym wlecZOl'Ze, po ostatnich 
brawach ł ostatnich uśml .. 
chach powstaJe Jej niestety po 
cr.ucle czczoścI. Nin plerw~:7,8 
pocZucie C7.cZOŚCl zrod1()oo 
ne w wynikU uporu, 
Nie P!el"'W'S7J! rou:7~'a~ 

_______ --________ .1 niej owóJ wyta>, do!w1l1d<l» 

Bktor - iak pi$a;1"Z - poWi
nien dbać o rÓ7;n(n'odnoGć krea 
cJI, to jednak obowiązuje WJ 
r6wn.iet pewne. k~ncjll 
poetawy. dojtr.alość l poWaga, 
W)'łIozaIll .., poprrodnleb "" 

nie 7.8wtnione prze.z czYstfl, 11 
tylko wytrwałość. Czegoś tu 
braku.le, 1.<1 czrms się tęs1(m, 
Ul czym? Do czego? Moie di) 
głębs7.eg(} nurtu d<mc!pu, do 
większej ak:tualnoścl komedii? 
Akt.ual'llOŚCl czY beZpośrednto-< 
ki'!' A mote tęskni się po p.t'Q-' 
tłU do więks%eJ żywiołowOlłd 

Fot. A. Drmd~ 

JiN P!WEI:. 
G!WLlK 

uczuć w teatrze? Do uczuć bnr 
dziej tragicznych, w tragedli, a 
bardzaej komicznych w kome~ 
dii? Kto wie? Porostnje w kał: 
dym razie niedosyt, n!edmyt 
tym dotkliWSZY, że przypra·,vy 
użyte do tej z.upy były przeciet. 
smaczne, a wstawa, na której 
podano ją do stołu - jasna l 
efektOW'.na. Po 00 ją jednak 
warzono? 

"Juwenalia 1958" 
St,ud(lnci naj6tarswJ w kraju 

ucwnl, Uniwer.sy!oetu Jaglclloń-
6kicgo, oraz mJod1.let wszystkich 
krakowskich wywzych ucz.el.nJ 
obchodzą swe twięto, .. Juv~ 
lia 1958". 

W cz.a.sle trzydniowych uroczy
stOŚCI odbędzie się szereg im
prez artystyc:z,nych, m. In. ogól
n~ lest.!waJ stu.doE'l!'l.CkiCh ~ 
6połÓW ja.zzowycil, w którym 
ZglOBily udz.W ~ z War-
6Z.awy, Lodzl, Gliwic, QdaMka 
I Kra:lWWa. W Barbakarue 0-
twarta :zt>SW:ll1ł pi-wiarnla, gdzie 
odbywać sit: be>dl\ ró:!.ne Lmpre-
't.Y, jak turniej .szybkiej orlenta~ 
eJ! l p(Ikaz szenn1erc::zy klubu 
AZS. 
Atrakcją t.e.goroemy<:h I,J\1Ve-

nal!ów" będz:!e tramwsj - kaba
ret, "Zebra", w kt6ry:m w nocy 
wysą::pować będą mlOOzi poeci, 

~~, ~u~iv;::n~ 
:::YC~=~~r-awa prac 

Bale na wa~tkicb uct.eln1a.ch 
połąezoM J:. wyborami ,,królo
w.e,l balu", bal "ElegwnMw" W 
międzyuczelnianym klubie .tu
decktm "Rotunda .. polącv:my % 
wyborem ,.arbitra eleganUa
rum", "Bal gałganiarZy" w 
PWST, W}"&t1Wy zeapolów stu
doocldch, koncert w wyk.MmJ,u 
studentów PWSM ora%. wlelka 
Impreu Jazzowa, na której 
dokonany zootMl!e wybóf .,MIM 
Juwerulliów". stanowić będą dal 
&Ze atrakcje artYl"trczne .IItuden
cldego 4wl~ta. 

Pochód ulkami Krakowa z po 
chOdnl.amt na rynek ktalrowsld 
oraz koronacja ,,królowej Juve-
naltów 19M r." zakończą. świflł.O 
mlodoki, na które zapowie1z1.a~ 
1y przyjazd d.elegacJe ze środo
wisk Atuden<'klch z całego kta~ 
ju, a takte s zagranicy. 

Zapiski 
b. bibliotekarZ/J. 
(Dokońeunle ze Ik. 1) 

bibliotekarkę. nl.mo.l dónt4 .. 
onją współpraclI· Tuta.j td 
zetknqlem się plertollzll "4# 
% fakt'm WllkOI'Zll&t1IW4nił 
materiałów POtf\.ClCłltc%1łCh, O
pracOW1/wa.nllch prz.z ga.btf\tt 
metodtlcZl'lll tO W ojtwódZJdeł 
Bibliotece. ZjawiskO to 1\4te.. 
żv raczej do tDV,łqtk6t.D. 

Blblłctekark(ł lubi swq pra,.. 
cę. WlIchodzqc na wid, ntbV 
p1'".tllPadkiem %abl'f'(ł % robq 
ksłążkł, ktÓ1'1,lCh Jui. potem 
file przvnost do bibHotekl. 
Zwvkte zostnjq u kogoA, kto 
potdm będ.tfe mtl.~la! .tWr6cłt! 
je w blbllottce, p"'n!1§c! M 
miejsce, 'skqd na pewltO flie 
odt1dzłe % J'ItutVmł reknml. 

Tokt jut przykład potV
tll'Umll. 

KIEDY WALASEK 
CZUJE SIĘ HRABI.-\ 

J
l1dq(l tv rtf'onę Nowego 
KorczllltO, wnq.ptllAm,.. !ki 
wsi PIASEK WIELKI. 

gdZie na chw!!ę, nbll % Mmt 
pogadać, odef'wał Bię od pit
nej f'Obotv Jan walosek, 6"~ 
letni mę.tc.t'1lzna. Watalek od 
1947 1'oku prowadri pufl.k,ł 
blbl!otec:mll. {)p(>wiada, tt 
"czvtanle" pr.tt/Wlód li .obll 
juzc.te ~ Amervkł.. TIlm\ ""' 
czqł ezvtać, płactlc ga. to1lJ)6oo 
tvczenle 1cslqtki ZI ee'ltt6ul. 

DzisiaJ Pf'QWadzł tmalnłe 
ten punkt. SJ'll1tllka;q. M4 
chlapi wieczoromi 'Ul ap6ł
dzlttlnł, Wnla8'llłc opowia" 
im tam ;ak.le.f CillMWUC 
fragmentv k81qtek. Podoba 
.tlę, pvtajq, czv jeK ,,,łqtkG 
u nle(Jo. Walasek zabler1l • 
Bobq amatorJJ i pożllcza. 80 
u mnie - jak pOWiada -
kslqżkę d05tanle to katd1fl'1 
dniu i O każdej ooddnie. 
DuŻa azafn z k.riqżkałJ\i stał 

u niego to osa-bn.ym. nu ze.. 
mieszkalym pok.oju, adzie 
PQza. atolklem, Itolem, &ta",. 
mi jak. i on fotografiami ł 
dyplomamł Jt:a iLPOWJzechnła.. 
ni, czytelnictwa, wlszqcvp'1 
114 kI~1tach, jen jeuc%e ł6ł
ko. Kledv Walasek połotll Iłł 
na t1lm ł6.tku ł popat1'Ztl tt4 
ksiqżkl, to ezu;. Iłt. jak·ld", 
to okrdtn, ntbll hf"abł4, o 
kt6rvm rię czvfa, t. ".dmł 
'Ul btbHotece. To tnQCł'!l, .te ł 
Ort na ksłqżki może IObl. 
PO%woU~. Bo ni. chodri tu 
pr.t.cle! c "dn. UI.tgICd" 
.konomlcznł, 

flłst"'1likll 1)YQwł. h4tDO 
rcereaHS'tvcZ'l14, ale pTI1~ 
wa. JdU Wo.ta5ek MprcltD!łC 
czuje łię ~ klllq!:kQ CJ1łm4 
lepB-Z1Jm (bo to chyba ",11Ił ft4 
mv.łU), to dtaczego o tym ,d. 
m6wlĆ. Albo dł4czego mit. 
c.teć o tllm, .t. za~tv ""' M 
czvta;llClIm 'q,ded.ri .... ' 

Takleh jak WaI-aa.k §etł. 
nleatetll. mało. l 'IU'Iwet ni. 
wiem, C%1/ on za t4 robot, 
bleru OWI 30 .dOCbzÓUl, 

H AS'f..O WYPRZEDZA 
RZECZVWISTose 

T ak, takłch eo ewtcł4t 
twlef'dz4 młmo braku 

dokladnllCh MIttICh, ~.łł 
m4ło. OtLto 1e,~u wody tB 
N!dzl. upłynie, @Of'o 1'n:cz. 
tr.tebo. dołof1Jc! PT4C1ł, "Im 
C.tllt-ajqC1l bCdQ %1tttDhkłł1Tł 
J'IowuI!chn11m.. Ale fA to tI1 
witrtlnłe Mltilkll!j Błblkrt.ki 
w BUBku mołecle p1'złte$~ 
hoMo: "C.tło1l11ek ft4łtl/Ch 
CMIlÓW. to człowiek * luł4i~ 
kq". 

To nawet tjf:tm.ł I4dnłł, 
ale Jut tlllko 9Obotnvm 
.łuczenł-em, Bo atwlerdzentem 
faktu hasło to Jes.zu4, ftt,~ 
łtet1l. nła Jut. 

ZBIGNIEW NOSAL 
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,ak Id, o tym później przy 
wspomn1en1.u spisku 44 rolru 
prv.ekonamy. Gdy front wscho 
dm coraz bardziej się zalnmUM 
je, gdy rue 'poIDlUlają rzucane 
wciąż' nowe ulwody, Hitler do 
wiaduJąc się o prlers.vadze pun. 
cernej Rosjan mówi do Guda-
rlana! .. GdybYm wiedZlial, te 
Rosjanie- rzeCZYwiście maj" ty 
le C1-Ołgów, wówczas - tak 
myślę .... nie ror.poozynałbym 
tel, wołny". l"uehrer nie chce 
jednak oficjalnie przy-z.nać slę 
do popełnionych błędów l nie· 
laska Guderiana trwa cały 
1942 autoo'O'wi po~ 

;';;P;;;n~i:";'i;~i;"'kii;, w :~r~~ 
tyl 
Im 

sta;wlia męsl;Wl). entmjuM, 
IIprawną Qrgani3acjc itd. ar
mh niemieckiej. Gl6wn,ą przy
cv.yną 'Ullatnlllnla oł~YWY 
1941 roku były wedluB <lUd .. 
rla:na "przyczyny obiektywne", 
Guclerlan tłumaczY: '.!lIma, m1'6 
!ty, r&7.topy. ogt'(llll'lł'le prze<;tt'%C' 
nie ltd. Lutln~ jak -pl.sz&, 
bY1a' do annh hit1erowsldeJ na 
stawiona nawet lkZYcbylnle. '. 
raz witalnO go nawet chlebem 
i solą, ale póilruej zmów nlepo
wod.zenla: "t. 7Nl. kom1saf't,& 
~ potrnILh IW eil\lU krót .. 
kiego czasu zlikwidować YfIIIel 
kle s}'mpailie dla NIEft\l!ÓW, 
przygotov.'Ując tym samym 
grunt dla. partyzanckiego befr 
prawia". Wąrto tu d~ej ueyto 
wać td: pt'Z}"'taezaną., prze?; auto 
ra t'QZmOWę ~-.tarym;carlktrn 
generałem. , "C;dyb:vłeie ptVSzU 
:ID lat temu - ,POWiedział, do 
IMle ..,.. phwit&flbYŚmy Willi z 
entuzj,aunem:' Ale 1:eraz, 1est 
już za, p6tn". Włałnle terllZ za 
czynallśmy odtY\VK,' ~ a oto 
przychO<izlcle, i' cofacIe nu 
:m6w,0 2;0 JaL 1:'erai wa1e~
my o 'Rosję,' l ,"!{ tej walce 
~.~YsCl' je:!łeśmy zjednocze-

Nie -pomHa autM, 'tptawY 
mO'l'derstw'l .srabietr, j~a te 
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Zastrzyk z ampułki 

socjaliz U 
Z 8strz.,vk w dętkę "Wart~ 

burga", zaaplikowany na 
oJ 8l!:eleH<'lącym ~tole ope

ra.~yjnym lamów ub!(>glego 
"SlOWIlI Tygodnia", niechN~cy 
pM:t"n!knlll do organi1.mu oso
by P<l~trc,nn€'j. Pc~tronncJ, bo~ 
w',pm nie je<:lem Jekilrzem, n'e 
wybi(',rAm się na ~:udi!i. Jall 
wicl,Sl{lf,ć rozmówców Autora 
:!:"l.'!rzyków, ani n'e l!sfhli~ ro
b:ć lHlriery \V ki1rna'nfa!(Jm e. 
A jednak ~a:yr~ Ci:i1!! lnlł~kcj" 
%ap~ekla mn'e mocno. Ch€'<: coś 
nlłpi.~ae (} tym. Przf'c\ei: jllk 
tyw€' sto,ią pr7.ed moimi oczy
ma dni sprzed Jat dzie6;-ciu, 
kiedy sam bylem Jed1iym 7 

tyC'h prz.\'gOfowHjąCy:·h olę d1 
studiów. Pamiętam en wtedy 
myślałem, czego chcialcm .. 

Ale tanim będzie o tym mo 
wa, trzeba od razu wytknąć 
kol. Kl'oRulskiemu to, co nad
miel'lie podmalował czernią· 
Z jego publikacji wynuBI sle 
\\'r'a1.el1le, te cal a n\llll..a mlo
d~eż I eala młoda !ntelil<~ncja 
zawodQwa jest na wBkro~ 
tmaterill.Jizowana. To nie
prawda. Pneczą temu nie tyl
ko takle fakty, jak lo, ze mło
dy doktór N. - skoro Jtl'l mo
wa o lekano:a('h jako symbolu 
dorobkiewiczostwa - znany 
jest w Kielcach 7. bI'7.intere
sownych porad, źe doktor M. 
równiez z Kielc każdą wolną 
chwilę poswięca doskonaleniu 
swojej Wiedzy, dzięki czemll 
cieszy się rosnącym uz.nf,nl~m, 
te doktor R. traktuje swój za 
wód jak po"Łaml"lctwo w sluż
bie Cierpiących I chyba sam 
Eskulap mógłby się niejed
nego odeń nauczyć w kwe
stiach etyki lekarskIej Tcz1e 
O unlw&rWnytn materializ
mie DlO1'8-lDym Pne<:IY t.a.kte 
Jogib dnia powuednłero Pol
Iki. Nie c1twłpęłab, .I~ ona 
• rum. nie. pehnęłab, produk
cJI wI:yłWch tp'iBtawoW1cb 
artykułów w _topniu, w Ja1tł.ro 
to uer;ynlł.a. nie dokonałabY 
taklegfJ poołępu w Pl'Zf!obrata 
nlu słę I kopeluszka EW'opy w 
kt&I up~owIoQ)', «dybY 
eałoU CQ' tylko włekl. 
kadr IWlzeJ InteUpncjł laWO-
dO"WeJ łderGWala słę wylĄCI-
nie ~yD1ł pobudbmL 
Praktyka JeoI ........ -
leps:qtnl nit na,JbudZleJ IUg&
Itywne obrukJ reportet&. A 
praktyka dowodal. te jednak 
Idziemy n&łIrs6d. I to. wbl'ew 
PM~tom. weale łlłe powoli. 
Jefll mlerąE to temPo postę
pem. rOłJl)Od.arkl łwlatoweJ. to 
Dk. Ilę ono jedO)1'll z naj
'sybuych ,"ród wleJu krajów. 

NAtomiast trzeba z«-odzlć alę 
II !tol. Kr-o.gulBklm, jęjli wy
WOdy jego zrozumie elę jako 
ostrzetenIe: uWAła, wpra.w
dzle nie cała mloda inteligen
cja, ale pewien jej odłctm co
tU bardziej zatraca ttl01ność 
widzenia w tyciu tego, !:tego 
nie kupi się za żadne plenią· 
dze, czyli - lWJllWolenla. Jakle 
przynosi biegłość w zawodzie: 
bigi, Jaką daje Wlll!mOmU 8U' 
m!enlu dobru Bpełnlony obO
Wiązek: raduńel irodzoneJ t 
81acunku u ludzi. 

Niestety, kol. Kroglll.~Jd kre
gląe s\':aje ponure wywiady, 
nit! p(lklnit s·ę ("\ prób'} rdpo
w!e:h:I, w czym tkWią kOl"Ze
nie zła, < 

Wracam d() t.\'ch dni ~prU:!-d 
lłt dzlesięc.u. Nie po to, aby 
mówić, te byłem wtedy Jepazy, 

nit pokolem!!! liczące dliś ty
le Jat ile ja wówczas, lt'et po 
to, aby stwierdzić, że bylem 
trochę Inny. Nie tylko )8.. By
liśmy trochę inni my, młodzi, 
post<;powi ludz:e i nastĄ wiarą 
w co!!, o clym za CllWllę, za~ 
rai/lli";my WIelu tak·ch, ro to") 
- utrwająr ll"OOZonego nie
dawno ~wrctu - dopi('ro wy-'" 

~~~~: ~Jo~t('~w~;!j ~,r;T~~'~~'~: 
(owej. A wier7.ylismy w ros 
smiesznie prostego ... w sorja
!izm. Ze tak by/o, tneba tro
chę dowodów. A więc wtedy 
w roku 1948 nikt l nil< nIe 
nart.ckal, jeśli t.ebrania plwl", 
niowl.' ciągnęły ~.ę do 11Ó:!·nf;!j 
nocy. Nikt się nie śmial. jd
li mIodem u kandydatowi nil 
cl.1onka ZW·lą"llm Akadl'mic
klej Młod?I~7.y Polskiej zl1da
wano pytan:e, cr.y wie, na 
czym polega klasowa istota 
państwa. Wtedy, gdy mówl!o 
się o plerwsz.nh proj~klach 
sześciolatki, towarzyszyło te~ 
mu nie tylko zainteresowanie, 
ale I wiara, że ten plan w}"ko
namy I jego owoców zasma
kujemy l uC7.uckm osob:ste
go s?c<:ęśc:ia. Wtedy dekoracje, 
tran.>parent.\', parlt·ely, robiło 
się ze szcwrym entuzjazmem 
I za darmo. Za byle puc'ąg
nięcie pędzlem w ręku t('go, 
który umiał nim poruszać, nie 
wystaw;.a!o ~ię rach.unt.:ll p.o
dobnie jak l Ul udzIal zespo
łów w urnczy~tych akade
miach. A na studenckich wic* 
cwrkach aulor k~·lrri.kl, 7 kt6-
rym się spotyka lo. bal·uw C7·ę
sto nie brai żadnego honu
rarium, 

To prawda, że my, czlonko
wie organizacji, byllśmy na 
uczelni awangardą. Ale .praw~ 
dą Jes' również, te nasm wla 
ra potrafiła poci"gac Innych. 
Wlata I ucze!wość. które fa
$!:im ~ się broni", co lO 
nawet w ręku 'maluczldth PO' 
tr&fł wyt~ae ord cyplcznym 
filIstrom, zdolnym. leniom, 
amaterlaUzowanyn1 mądra-
lom. 

Wiem, te od tego mIejsca· 
katdy potrafi napisać dal.szy 
clą. artyku:u. Bylo pięknie, 
ale przyszedł tzw. ubiegły 0-

kres. Wiara koslnlała wobec 
róUllcy temperatur mlę<tzy I:y 
c:zenJaml a rzec;:ywi.stośdą. 
Strach walczył z tą wiarą o 
leJ)lze, To, co pozo .. tało, mu
"lało jesZCze przetrwać trzę
ąlenie ziMni w pat.dziel·nlku. 
Wy9.ledł w końcu p~ukt, o 
ktÓ1"ym właśnie nap:sal kol. 
Krogulskl - odłam zmrlterlali 
zawanej miodziety, nl(J wie
:rt4cej w żadne Idealy, be2 
twÓ1"C$Ych zainteresowań, pf1.)' 
mlet"Uljl{cy prtyszły zawód do 
ceny "Wartburga". 

Zgoda. Tak mniej więcej "PO"
toczyły się losy sporej gruPY 
młodego pokolenia. Lecz dla'" 
gnm .. , to tylko polowa robo-
ty. Co robić dalej? Czy. I te~ 
raz każd.v potran pi~a(' clU 
da!1I7.y artykllłu? A ja len cll\J( 
dalszy jednak napiszę, bo wo
wu trudno mi opędzić s!ę 
pn:r-11 w~pomnlen!aml sprzed 
dzlelllęclu lat. 

Jeśli 7t:"od7.lmy się, i4l kat
demu pokoleniu połn:l"bny Jest 
JAkiś mod!'!1 wyehowAwcty, 
lub, Jak mówIą, nlekt6n;y, bo
hatrr pm:ylywny. to cha; po-
wiedzieć, te socjalizm nadal 
Jest tym bollaterem, kt.6rf ma 

warzyszyly najeidźcom. Ale "yrh podlegly bezpmiredn!o 
Płf.l.e o tym tylko po to, by u* Hitlerowi, a od 194:4 roku jako 
&iłować zrzucie- I z sIebie. l:t .szef sztabu gooeralnelJO wojsk 
Wehrmachtu odpo.wiLldlJalność. lądowych, Jci:ell chodzi () OCI!
Paradc-ksalnJe ćbnm!ą słowa: nę armil ni~lecklej od stro
"wladl.e WOjskowe byJy nleste ny zagadnlc:ń strateglc:mo
ty bezsilne wobeł: tych pra.k~ operacYjnych, to Ich o~ena 
tyk stosowanych pri.cz czynnI. S)n:ez Guderiana Jest Utw~ze 
ki partYJr,e l admjnistrlłcyjn~. ta gama - bohaterscy źolme-
bet udziału tIJ.łnierz,Y, a na o~ ru, rycet'1lCY oficerowie, bar
gól lci bez Ich Wlet!7.y l wbrew du> dobre sttabY. KJę!łkl wy· 
ich woli. Do naszych uszu d()o- nlkają z "prz:ycz)!"n oblekjyw~ 
ch()(j7Jly tylko pogłoskl.o rót· nych", uporu Hitlera, I jego 
nyth bezt»'awlach." Sam Gude ~ "dYJlaml.tmu fydoWłlgl) nJecler 
łUn, jak, pisze, .tabra.nl/l wyko płlwooe!" jak to nazywa Gu
nYWania w ~wej grupie panC1!r derlan, a przede wsr.ysUdm t~~ 

,nej t01Jkazu OKUu dotyczącego go, te of!at'Y najazdu były la,( 
J)O.;tęj)Qwa:l:a wobec ludności nl~~qąrlnt':. źe zamiast dać się 
CYWilnej, Jeńców l bes:UalJkie~ :mlllZC7.Yć po kolei, dogadałY 
80 "l'O.llkazu o kmn.isarz.ach". sit Jakoś. zjednoczyły s1ę Idy" 
••.... .'., l I'Y pMuJqe mlatdMcą pt7..e'wa!tll . 
.-.wem rycer,,'ł\. genera • .. z wiclkJm, bardu> wielkim trtl 
twskl Wehrmacht. W tych dero rozgromllY bohaternkle 
trąmenUu!h k.słąikJ na)lep!eJ Niemcy hitlerow!łkfe, ot, po 

m~~!rt~~,o~i~tć ~:~r:r: prostu - nler.zczęśllwy wleg 

J,lanującymi w NaF, W1l7.Ylltko (IIk~IJe'dn':t, zpowojcnTlych p(.l~ 
;~~~~~h~'~ ,,;!o a~:~:Ic:.~ bllkacjl wspomnJaM o ,Gude· 
kOJ\cz~nh~ słowa: .. wy nie po-. rłanle jako ueżl!stnlku z.amn~ 
Wl ~ woleb chu 20 lipca 1944 roku, W flwe.1 

OOiścJ.e: .slę wmyd"~. ksJ<iżt'!e IIwtM z obUn.enlem .. to 
t!ł;Ynów" •. " llal!lzr 'komentoooz p."tuJe. Owszem, rozmaw. lal ..,.ba ."". ... zny. '" l (I 

W pc:lCZĄtkU ,"1łł43 ro1w Gu- raz jeden % dr Goerde erem I.' 
dtdan.mbw \\,!,&ca do czynnej den te spiSkowców), ale w spis 
ełutby,,~t1cąwo.jłl/,tco gene· ku udziału nie brał. gdy t nie, 
ralny inspektor,:woj6k'"peneet .. pozwalałO mu na to morale 

'zanse z.a.WIa.dD~ W)'obrail'll_ 
wielu młodych ludzi. Se4U to 
Jł'5ZCZe nłe nast_pUo _ wina 
leiy po .tronie wytlbowaweów 
mlodzleły. 80 loeJallun wy~ 
trzymał na,ielęłaze prób,., mi
mo te \delu jello I)r·zł"~ół, 
albo upluwało (O publleznłe, 
albo wbijało mu z clcba róine 
lIZrJ,lIec:kl w gronIc co bardzłe-J 
z:mtanfch a derpląC',yeh na 
wlelkl lllwód Idoowy. Dlatego 
wychowawcy mOllą mowu 
śm~alo slęgnąe pO fUItlJaIłzm. 
Nie potn.ebuję; dodawać. te 
Jest to lIocJaJilttn oe'lYli1A:'t.OD7. 
ten który polski pUdłlłł'mik 
ochncU mianem .. który Ilę lu 
hl". Jeśli wycltowawl')' wykllŚlł 
npleszolośó, wyJ~złe l! tello spo 
ro wstydu. 

Zycie już uczy. Przecież n!e~ 
spdna dwa Jata temu lwórcy 
dowcipów na temat te~hn!cz
nego zacofania ZSRR byli 
święcie p!"Wkonani, te Ich D0"
glądy znalazly aprobatę w 
praktyce. Pierwszy we wszech 
świf!.('ie sput.nik zaśw·ladcz.yl o 
czymś Innym. A był to sput
nik socjalistyczny. 

Przed pÓłtol'a rokiem trzeba 
było odwagi, aby powtórzyć 
tet.ę Marksa o cykJicwoSci ko
niunktury w świecIe knpitall* 
styc7.llym. Śmiech p()litowania 
towarzys7.rl tym wywodom. 
Wszak "ludowy" kapitalizm 
7J1a\a/J trwale leka!·stwo na 
krYlYsy. Marksizm ~:ę chwIe
je. A jednak n~e z1\chwiał si,;, 
N;l(omwst l/lch "ia/a się kapl
tal"tstyana k(}niunldllra. Nie 
tr7.eba Pf7.ytac·I.I\Ć d1.ie31ątków 
publika('ji, lukie ukazują sIę 
na Zachodz:e, aby ~twierdl.lt 
to, co dla culego swiatB. jest 
już jasm~, że w biel!łcym ro~ 
ku gospoda~·ka kapltal!stycz
nego potentata przeżywa re
cesję, a jak. powiadają nie
którzy - poItpolity kryzys. Ba 
cję mial nie "ludowy" kaPita-
117m, ale socjalizm. 

Jeszcze przed kilku tygodnia 
mI wytrawni znaWCY polityki 
międzynarodowej twierdz1U, 
te rewelacje XX Zja7..du tak 
zaszkOClzily soojaliz!nowi w 0-
czach narodów, że chyba mc już 
nie podniesie 11".1(0 PI"t!-St!t,.u. 
Niedawno pier" .. sze na świecie 
mocarstwo znalazło dość sUy 
l odwagI, oby w warunkach 
wodorowej nleufn~cJ jedno
atronnle zaniechać doświad
czeń lo bronią nuklearną. To 
mocarstwo jel'tt socjal!styC7.ne I 
bez względu na to, jak potoczą 
51ę dalflze losy lIwiala, ten 
krok n~osi chwalę socjalltmu, 

Czy! mam wyllC7.nć dałe;!, 
dlaczt'go soc.!lllizm może być 
znowu pozytywnym hohate
rem coraZ wlękn:eJ ('zęl!d mlo 
dzieży? Tak jest, fQCjallzm 
właśnie dz/A, wlaŚnle ze liWII. 
teorią elronomll, tJlO7.otl", mo
ralnO!ldą. Zadanie w)chawaw .. 
ców pole-ga na tym, teby \lM. 
lakieru j nl('potrzabIlego pat&
su uczyć młodzlei 9.ocjalltmu. 
Uczyć nie tylko % podN;;C1J1i~ 
ków. ale takie z. dolwiad~t\ 
udostępnionych PI'7.fm tycie, 
Nil! znam lepszego Ideału .wY~ 
chowllwc.tego. Jego w81'toAć 
~prawdzllem na sobie ·d~esl~ 
lat temu, moC był to socja~ 
l!zm. jakbyśmy niezbyt Pre<:y.. 
zyjn!e powledzleU. skażony, 
czy wypaczony. Tym wlęksu 
bukcesy jako cel 1 metoda wy 
chowania mt>ie- odmełć *j.
IIzm w Polsce po patdt.lerm.M 

ku. 

SAMOU 
__ &~ł~";~~ si!6t~~ 

palony ~ ruchu J\Nh~i'O. 
PoJIXl* ~ - mówU .,.. tnotte 
tra!J8t na śla.dy M061olka, plftw 
.ł~ ~tI1\(\enta ehłopslde-... 

.Sy8ka vrygrz;.ebal tA! starych 
~Ików gazet i cUl&Ooptsm u~ 
tWi;lry MooIQłka.-, przYiłO!owuje 
Jeb. katą!kowe wydlU!.le I jak: do-

o. t'lcJu ! Iwórcr.oŚC, MM!o1ł,a. 
lanllll QUwi«lulem ·joego rOo;iz.ln
ną Wiej, 
. *..Jr * 
M' Jchał Moslolelt urOOzU 

się pn.ed gO laty w Wy
sokiej kolo Szydlowca. 

Jako syn niezamotnego' I:hlopa 
nIe mieJ możliwoścI Pvblera
nla nauk! w.nkole. CIekawość 
do odgadnięcia· tajemnic ksląź~ 
kowych mial widać ogromną, 
bo wcześnie .nauczył się czy
lać I pisać. Cwlczenill·w pisa
nlu! czytaniu odbywał .na 
świej.ym powletnij: cll~Zą: 
7.a h)'{:llcm. uczył ,sIę t pamIęCI 
aJtabetu, 8 na desce rysowal 
p'lerwNze· niezdarne litery. U~ 
p'nlta nntura I pojętność M!
c!:ta.qja· . ~wr6ciły nań, uW&gę 
mJej.l!cowego organisty, kt6r)' 
~v~~rwał chl.opcu nieznany 

Ow;:zek~ się wreazcfe MI
chał· M08iolek plerwstej wlaa~ 

nej ksiątki. Otrzy~ł od ojca 
"Obr.atkową naukę ez.ytanla I 
pisania"; która to kslątka po
(dębna w nim głód Wiedzy. Od 
tej pory uczyna ctYtać, co mu 
w ręce wpadło: Sienkiewicza, 
Kraszewskiego,. sennIki, .,Mą" 
dre proroctwa królowej Bab
by". 

MOTTO: 

2iblegatro pIóro Mosiołks., a 
jeden z nich, Kazimierz Pro.
myk, uskarial się nawet, te 
chciano mu je podkupić. 

MoafOlek pislll pra'ł'le o 
włzy.atklm. Wytykał ludzjDt\t 
pieniactwo, radził, by do s,,
du udawac Ilę w oota!ecz
nojc!. Ukazywał zlo, )akle 

"Oświecajmy siebie. lecz nie zapom
nijmy o drugich. nie myślmy. ze lylko 
my powinniśmy coś umieć. a klo inny 
nie. Klo jeno może i ma czym. niech 
się stara szerzyć jasność w glowach 
ludzkich", 

Z czasem czytanie książek 
n!e zadowaln!o już M0510Ika. 
Sięgnął PO pióro i zaczął pisać 
pierws·le korespondencje. Po
czątkowo były to zwykle wIa
domo.>!ci ze w~1 I okolicY, p6ż
niej zbliźElI się MOłiolek coraz 
bardziej do literatury pięk
nej, do nowel!stYkl. Nazwisko 
jego społyJcało alę w "Gazec!e 
$wląte<:Zllej", w "Gazecie Ra
domskiej", "Zorzy" 1 w war
łzaW.klm .. SIowie", Wydawc)' 

Michał Mosio/ak 

przynOłi ze labą pijaństwo. 
.,Karczmarz niejeden -, pi~ 
sał - ch<lĆ swojak, to to 1la· 
Ino co M05zek arendarz; tak 
samo poltall kwat~"ld nie 
dolewać, lu-nla nie dowa7..yć 
itP". Była to chyba trafna 
odpowledt dla glO/lUlcych ha 
810 (W tym f dla wydawców 
drukujących M061olka), ja~ 
koby ucisk ł wnelk.le :tło 
li>OChwt.uo od Zydów. W 1n~ 
nym mJej.scu pisał. że r62;nl~ 
ce rna..Jątkowe wlda~ I w !to
dclełe, idzie "w ławkach za,. 
a1ade.jq, w:lelmoine panie ko. 
walid, młynarki, karczma%'-

~"~ó~ :~\UCI!~" 
Nade w&zYfItko kochał Mo

.tolek, .IułątkL Mial ·u tdeble 
bibU.ołec2.\Cę, :z której Wl'PDŻY'" 
czal k.a1Ątk1 umlejącytn czy' 
tat 'fł.!liadom, a we wsI raz.. 
powauclmlal elementarze.. 
Plerwaq też w Polsce wyd~ 
dl'\lkk!m broszurę pl. "Oomp-o 
WA. nauka ,. oprawIam. lul4'
tek". 

NI, ~zll MosloJek sR w 
pracy 'nad lQbą. j 04wi~ 
:Innych. Czy to O1'ganlml już 
od dzIeciństwa miał słabY, czY 
teł praca nadmJłtflle III> wy .. 
czerpała - w k3tdxm bądź ra 
zle l'.byt weze'nle za.brJJta go 
14mlere. Zmarł na g'ruiJlcę 24 
kwietnia lfłlł8 roku, p~yw .. 
azy zaledwie 3D ła4 P9Z08tll~ 

~;~'7 t.one i troje rnalet\kich 

* "" * D zł. w WYł,old.ej nie ma 
jut chaty, w której ruiesz 
kał MOl:dołek.· ·Spłonęla 
dawno, Ił na jej miejscu 

W małeń .. 
bynowa 
JICząCIl 

lat 

się ,.kto zacz i na co mu to", 
przystąpił do wspomnień, 

- Panie. już takIego dru
giego nie będzie, Czejto on 
nje potrafił, Byl tak! łpeo 
cjał, te z żerd.:! wystrugał 

~ skrzypce, grał tak, te taden. 
muzykant mu nie dorównal. 
Na.uczył się grać na orga .. 
nach l forteplan!e. Nawet W 
domu mial fortepian. chy .. 
ba od ddedzlca. Zablera!J 
go na bale do dworU, teby 
lm graJ. Szlmda chłopaka, 
:ta mlodo umarł, , Otruli ao 
_ mówi tajemnJc~o dziadek 
FigarskI. Otruli go ze ldMCl, 
bo był ławnikiem w ChIe-
w/J;kach, Pewn!.e kogoś prą 
sądził I tak ze złości dali 
mu trucizny. A mądry bYł,. 
sędzIego zas~ęPQwar. .-

- To' pan Urgzystko pi
szesz _ dziadek zerlt.ml;ł nA 
mój notatnik - n!eeh alę 
pan nIe obrazi, ale tamte.:, 
ladnjej pisał. Pan m,an tu 
linIiki, B'on na Clvsty:n pa-
pierze, tylko l:n1ał podkła
dał. Jak pisał, panie, to talr. 
skoso patrzył, bo m;Bł krótki 
wZl"Qk. A pL~ał do gazet (I 

wszystkim _ raz o takim 
szachraju, co sprzedawał 
ludziom we ·wsl wódkę, Q 

jak zaczęli pić, to się poka~ 
żalo, te to czysta woda, Oj 
azkoda, że nie ma teraz Mo
trlołka. Już by dawno opJaal 
tych szachrajów, CO to %t/ii 
grUbe tysiące :dąt,YlJ tylkO 
podmurówkę pod szkołę wY 
budować. Gdyby tył pewno 
'ut by szkoła była, 

_ Przyjetdżali, do niego 
różni, Chcieli go :zabrać do 
Wanzawy, Byłby jetha1. <ala 
kobietę miał niedojdę.· sło
wa do ,ludzi nie umIała ,po-, 
wiedzieć, to siÓ' J wstydził B 
nią jechać.' ,DawĄl! mu· jaw 
kąłi. posadę. na' m!ejacl1t aJe 
nie chciał. Terat.' to stę nIe: 
apotykll takich,' co by 0d
mawiali, 

_' Jaki' to człowfelt" b:Vł.,. 
U :nlego"w.lltYlItko, się 'rodzi ... 
to. Nawet marchew, buraki 
I kukurydza, a nigdy tego 
we Wił dawniej nie było. 

Wywody dziadka przęrwa .. 
la córka~ . 

-A jakbytc1e ze ~koły 
nie UCJekIJ, to może t,e-:.: by&
cie byli jak ten M oslołttk. 

Rad nie rad dz1!ide!\:· mu" 
.Iał się tłumaczyt!: "et! Jam, 
panlę. ojciec ,był ehory, 11;. 
miał mnie kto Pl"ZYkarci6. 
W domu WIęcej się, mm 
człoWiek nauezrc nit w .nko 
le.,. Ale, plllEuf i czytać umla .. 
lem.· Z 'eaJej WSI' z PQ.w,'efjt-
kaml do mnie cbodiH!! żc.bY 
im przetlurna~yc. 1m ,bYłY 
po: tt:l!lyjr;ku. T:ak ,1,0 było:. 
Teraz nie f.'hc~, młoot.l o'lym 
,Juchac ... ' Nawet, wnl,JJtI Mo.
.!olka . nie wiedzą' p!:ktC!40 

. mieli dzlp;dka, Ci, co go'm .. 
li j'cenił! jut!lą na ~ 
tarzu.,,, 

_ Dziadku, li dtoeb~al 
tlę grób,MO$!ołka1 

- Na ementru:zu mote :jUł 
po ~im tneei, leży.' ,l)awmef 
tylkO •• _ 
mlell. a, Chłop Ja. 



Cicochcq 
i-niechcq .. .. " 
SlęUCZyC 

(bokoi\csel1J(I ze Itr. 1) 

moty wieczorowe O'rU kunly 
łn<!yWjdllalne, Są ki możliwo' 
ści obiektywne, S:Pf6buJmy 
jednak wniknąć w pr%ycz.y~YI 
poWodująct niechęć Tobotnl~ 
ków do takiej nauki. Czy po R 
godzinach fizycznei. ciętklej 
'nierQ pracy, umysł '- w dtt
datku nie wygimnastykowany 
- mate mJ~ dostawcZlt'llł 
chłonność do przyjmowania 
wIedzy? W Jednym ~ zakła
dóW. gdzIe "uczniów" lotny
mywa'l'lo praWie prze.mQCą na 
lekcjach - w:lękność... spala, 
'raka "nauka" będzie więc 
%lnÓW tylko stratą energII u~ 
CUlcYch ł - samoosruklwa~ 
niem ,się - uczonych, A wielu 

'ł%::k,~botnlk6w dOjeżdża do pra
cy; czy mowa im alę dzlwu5, 
te ehcl!'!!Hby jak najpl'ę.1.:eJ 
%naleŻ/! alę w domu? Są I ta
cy, ,którzy nie chodzą na lek
cje dlatego po prostu. że się 
"wstydzą". Np, pewna Ilość 
.,uczniÓW" ze Ska1'Żyska • Ka
mienneJ, l1'1ogąc uc:r.yć się na 
miej-scu, won chodzić do s-d<.o-
łr w Skarżysku Zachodnim, a
żeby uniknąć· wyśmiewanIa 
siO kolegów, Tak więc spraw. 
a douczan!em robotników nie 
:test taka pt06ta i nie dziwię 
.ię kierownikom zakładów, 
kt6ny na pytanie kwestiona

bez .~ ,'p..x!stAwowej ciągle 
Jeł'ZCUI UC~ alę tylko Jedna), 
Oc~ekujf'my Jakiej' witloewej 
Akcji 2!8 Itrony Ministerstwa 
Zdrowia. 
Widząc te wszystkie zastra

stające braki, nie mama jed
nak zamykać oczu na istnieją
ce powatne OSlągnięda w o· 
'wiacie dla dorosłych. W pOO' 
staWMVYch szkołach dla prllCu
jący-Ch wydano od r< 1946 do 
dzisiaj t5.MO świadectw. Ist* 
nis1 więc jednak jakiś glt.d 
Wiedzy, który UlSpokajaly sllto 
Iy dla pracujących w mlasla.:h 
wojewódzkich I powiatowych. 
15,nOn osób uratowanych od 
Ciemnoty! Duto, r:zs malo? W 
naszych Ciężkich warunkal·h 
bytowych tamtych lat, to chy* 
ba dużo. A na tym się nie kon
cz.y. Wiele z Iych osób studlr,
walo nadal w 1l.ceach dla pra
cUjących j -nin\iet na wyi;szy.:h 
uczelniach. Z absolwentów 5 
wojewódzkich liceów dla pra
cUjących, kilkaset osób woby· 
to wytszu wykształcenie. Spo
tykamy WSl'od ulch wytszych 
urzędników, ofIcerów WP, 
prawnikóW I lekarzy. Ludz:e 
ci, nie mając te) pomocY, jaką 
Im stworzyło panstwo, nie mle 
libr motnoścl wznieść się nR 
wyższ.v pozIom społeczny I kul 
tur&luy. 

riusza. rozesłanego przez Wy- Obecnie możliwoścI zdobpva 
dział OSWiaty Prez. WRN, ja- nla wiedzy Jeszc:r.e Się roz.sze
ki jest Ich stosunek do do- rzyly, Mamy cały szereg 1,
kszt.a1cania ·robotników - od- ceów korespond\!Hcyjnych, co 
poWiadają krótko: "pozytyw- umoi.1hm d,Jkszta1cDnie się lu 
ny~" nie precyz.Ując- go bł!żej, dziom mies7..kającym na wsi i 
.Gez wątPienia woleliby mleć w lTIałych osadach, W 2 li
do <:ZY'llenla z robotnikami mlł ceach kN'espondencyjnych iMa 
jąCYIIlI ..... ykształcenle podstu- dom ł Kielce) ie~t 1090 ucz
woWe, ale ulaJą sobie sprawę niów. a punkty konsultacyjne 
% trudnoŚCI st.awJanla lm pod znajdują się w wielu mniej
tym względem kategoryc..mycn szych JTUcjscow(,ściach wOJe
żądań wód~twa. O tr.:.J\ unlwersyte-

Zdaje mi się, że' jeżeli cho- tów powszechnych pisze si~ o· 
dzi o starszych robotników, statnio wiele, nie ma więc pc
nje może być tu m!WIy o żad- trzeby rozwodzić się nad 'ch 
n~ p~Ymusie" ChOcIaż trze- olbrzymimi lTI.ożHw(l.!\c!aml 
ba stworZ)'C jak najlepsze wa- prawdziwego upowszechniania 
tunki tym, którzy mają ambl- -Więdzy zarówno ogólnej jak 
clę -i możllwosci wobYcla specjalnej oraz pl'aktyct.net.o 
~wiadectwa slikoły podstawo- jej sto50wflnla, Dolychczas utli 
wej. Natomiast konieczne lest wersytety powszechne prowa~ 
Przestrzeganie "'-2' calą. kome- dzt tylko TWP.' 'Są ,czynnIkI, 
kwencją wymagali śwladec- które -chętnie WidZiałYby '" 
twa szkoły JX)J$tawowcj od charakterze organIzatorÓW lrP 
n o wop ~ z y j m o w a- _ 'takie 'ocganb'.acJe "jak ZNP, 
n y c łL Tutaj flle można 6fl.o ZMS, ZMW. z programem 
bie ,pozwollć' na żaden llbera~ przystosowanym do danego 
Ibm, jeżeli cały szum, wywo-- środowiska. (Spotkalam nawet 
tany wokól tego problemu flle takiego entul.jastę UP, który 
--ma byc z.nów tylko słomianym chciał, ażeby taką placówkr: 
ogniem. ,A obawiam się. te pt'owadzilo,.. Swwarzyszenle 
dopóki ,ni,e -ws.tatłle wydana Dziennikatozy (WYkłady z dzle
odPoWiednia ustawa. katdy za dztny po1Jtykl, SOCjologU, fIll".
kl~ J~ędzie postępował mdy~ 7.QfiI, sztuki Uji,), 0l:mwJam lItę, 
widuablie, 1 Przez stwarzanIe te pt7.y tylu ortanizato'ra.eh unl 
'motliw~1 ,otrzyma,rda pracy wersytety powtil'zechne st~lyby 
dla niedouczonych, Z&hamtlJe SIę tllikim samym _ terenem u~ 
akcję, ~ak' konieczną dla rot... 5Pokajania ambicji prawdzl
wOJU go~p~a:rczego ł lwUu .. wych i nJeprawdz.!wych działa .. 
ralnegof CZ)- kulturalnych, ,-!akl~,' były 

Na .p~ecjlllną uw_agę Zll:łl~gu kiP.dyś ~po1y, artystY,c;ne. 
le, ,$pra~"_ ,nj~~i1ldaJ:I~a ,:- "VI Ale, 11J~lfl;m 1est, te uomtmle
w:tt-Iu :wYpa,d!tach --:-'-'~tat .. nie poh':..eu--,irodow!ska daje 
,<jem,a: w ~1tl'Mle aJ!koty pod.lta zawu;e ',niezawodne reZUltaty. 
Wllwepwtód 1mdr $lut\))' ,ttko Tak np. :UP w Nakle (pow 
Włal:'~arutdd t.ącuiokl; ,Tu .. WlOłl\CZ()Wa),' dzięki jego kl~ 
taj.,,~eiwiaCW,~ apot~ l'(lwn!kowi ob",Trell l ob."n 

Sr..afrat}sldej, 1dór~ alę' tej pll' 
e6wee,' plJiwięcają z oddemlem 
-- moim_a uwatać Ul jedlll\ l 
coo1owy-eh te,,,, ')IpU. Pou wr" 
~tlidam~ m1e1wńcy JItlailhlJIi 
tam '!ł~OJ co. Ich mate: cze..
goś nat.u:IW~. ubawi\! _1 'dal! 
-ujtłeIe ich' wrodtonytn predy ... 

.lw:tatiia6,', To '.!lamo w poW. J)OtY,cjl)rn, 
~lfalu 'w ,SandornłenlU. Zda.. ,Z chwiL\. kiedy ośWiata 'Ćt)o 
}ł" mi .lł, te- tu'jut tr~.by l'IlZ,blU'dr.ivj wyzwala-lIlę ~ ad

,&ta\<flsA kaie8ęrrezne, W)'UIalta ll).inlł~cylno ... ' teoretrCfllY,eh 
. tutvrst6w i aroka wlaSelwy-cb 

dr6g,,'-upowszechnie:nia, m~ 

Telewiz;a 

Lustra w}'gl~cla,'1\ Imllonu.łl\('o. Z typh ,ma-
łych skr1.Y1\er7.ck, ktore 81\ wldocJ'.l1C 11 pDtl
stawy linter, lampy wysyłają Ilrom!enl('~ kf.lł
re odbłJa.Ją,e się w lustrach, (wąską) wlą7.ką 
promIeni, odpowiednio aklerowane, tra.rla-JIl 
do podobnycb luster odbiornika usła.wlunego 

RfI kllomelr6w datej, zupełnie Jak zaba.wa 
z lustrami i promieniami światla .... 

W najbllżs'tej pnysz!oścł zostan" tu us. 
whme jes7,cze dwa lustra, które będą wYfl.Y .. 
laly prolfl'aID specjalnIe dla .tacjl na Qw, 
Krzy'u. 

Tak to wygląda z bliska 
T a stacja, podobnie ·zresztą jak każda 

inna stacja tego typu, ma załogą, 
która czuwa, kontroluje, odbiera i wysy
ła - jednym słowem robi wszystko, że
by,., zbliżyć Warszawą z Katowicami, 
Pragą Czeską i Paryżem, Oczywiście czy~ 
telnicy już się domyślili, że chodzi tu o 
telewizyjną stację przekaźnikową usytuo
waną w Dobromierzu. 

Wioska, jak tyle Innych. niczym &~jal
nie się wyrótnlala aż do chwili uruchomienia 
tu prtekatn,ika Na szczYcie, góry nazwMlej 
przez obsługę slacjl ,,$pitzbergenem" zmonto
wano 50~m~lrową antenę telewizyjną, na d0-
le ustawiono na spl!cjalnym pomoście luska 
stra wysylając~ i odb:erające sygnały telewl~ 
7_yjne, ialtl'stalowano w'ba,'aczku przekaźnik, 
wszystko to połączone, mMą kabli t, ,~afa 
gra". 

Włdciwle to nie jest Jakieś specjalne ta· 
jemnlcze granie, przynajmniej dla zalogl, a 
jc·clnak ... K!edy się obejrzy z bliska ur7.ądze~ 
1':10'· nie najstarszego zresztą pochodzenia, I 
kiedy się jednak weźmie pod uwagę, .te prze~ 
cież .są to tJasze pierwsze krokI w pt"OCCsle 
.. telewizacji" kraju, to jednak człowiek zaczy· 
na nabierać optymizmu i tak zwanej w:ary 
w ciekawsze jutro,_ Choolaż ,- optyml;r.m ten 
trochę pl'ZVgasa, kiedy człQWiek _ zdaje' soble 
sprawę, ze udogę bądż co bądź jed!lego 7. 
~lewiclu tej miary osiągnięć naszego Wieku 
~aopatruje w żywność Instytucla znana skąd 
tnąd, ,z nlk1ej pod tym względem prZYdatnoś-
1;1, a mianowicie sklęp GS~u. 

Załoga - Intynler Sławomir alWlatowk'z 
l technik KazimIerz Cybułka z pogodą ducha 
odtwarzlilją mIt: pustelników mimo woli, 

Pan Sławomir stal sl,ę świetnym kucha
rzem, bo jak wiadomo, telewizja mOŻe czło
wieka wleiu r4eCZy, nauczyć. 

Tymczasem odeZWało się radio. Koledzy 
z sąsiedniej stacji przekaźnikowej omaWiają, 
dokładny czas włączenia ,aparatu!1'. Radio ~ 
nie wygląda imponująco, jakImiwiek działa' 
świetnie l niezawodnie. Można b(!zpo~redn.lo, 
rozmaWiać at z Lodzlą; NIenmiej Jednak na' 
wszelkI wypadek pustelnicy otrzymali tele
fon, który aczkolwiek staroświecko, nlemwej 
jak dotąd skutccz.nle łączy Ich te światem, 
(W razie ('zego,:) 

Robi się godzina 16. nasi gospodarze 
zaczynają rozgrzewać aparaturą, a my że.. 
gnamy sympatycznych pustelników, z myślą, 
te mnie lUŻ niedługo będziemy mogU napl~ 
sać coś takiego o stacH na Sw, Krzyżu. 

W, BAR. 

P.s. W ostatniej chwili dowiadujemy się, 
te w na.lbliższą niedzielę stacja przekaźni~ 
kowa w Kielcach nada próbny program 
muzyczny l .. ygnal Wizyjny. Posiadacze tele~ 
wb:orów U$~awiwszy odbiorniki na kanał 
Nr l I odbiorniki radiowe (o Ue posladaj/\ 
zakres fal ultrakrótkich), będą mogli na 
własne UStY 1 oczy odebrać pierws;,.y blsto
ryczny program "kieleckieJ telewizji", 

I· .. i radiowęzeł I 
O

, bok Intormaejt - Jednym. dlu.lak wlaśmle naUC:Zyclelostwo. 
zaaa.dn1ez)'"Ch %Adań kmnJte- WyrotnlenJ.e znOWU me tak. kos: 
tów redakcyjnych ra-cllow1t- \OWlle, Ue ile wymagałoby utun .. 

d.6w teN!nO~h Jest nieWltan~ dowanla doroetnel nagrOt'ly 
ni trooka o podniesIenIe kUltu~ ksiątltowej - % od90w\edrull de-
ralM oŚ>rl)dkA. c1yltacją czy !nn<JtaCJą. Ale Jak 

Nie chcemy prze~ to nie do- na WBtępie podkNIś\llem koruecz 
oenJa~ 1 n". t r u k t Y w n e l ra..- noś~ udziałU w prncach korni-
li pogadanek w dt.!edz.lil'lie pod_ tetu reda.kcYjnego radlow~ 
niesJenla potIomu gc.'>pooareze- 060by blbllotekarz.a. a teraz na· 
go. Ale ograniczeniE dUaldno- ucz lela, tak ~rBz z drugiej 
ścl radiowt:zla do problematyki st dziW! mrue ol>oj v sto-
e/oonom!cmej (nawel w t!lkall 8unek lektórych kl. wruków 
lokalnej) byłoby nle.słusmym radlowęz do odb .lących 5i~ 
zuboienJem programu D tE wilI'" C01'OCtP-lt'! mo Idcb kołn.~ 
toki, które chociat doratn1e nie kurs6w recyta ~ kl b. 
da-chl\ sit: przer4Cbowa~ 114 pew- PrzecIe tu doPIero jest póle 
ne efekty materialne, '1\ boda.j do... lowów na.1roztnllltsl.ych u-
równie watne w dr.lalalno8ct krYtych talentów, kt6re prze.. 
tltw, dlugOOyatanoowel. uedłszy chrZl'lSt i stat ra.dlowy 

Czyni to niewl\tpllWIe P)!.skle mogą 8tanowl~ ~ wymarrone, 
Radio w programie og6lnopol- słOJąoe na naletytym p!')uomle 

ekim, Ale pr7.e-t!e w.!zy.s'.klm kadry pracownikÓW radIO",vych. Ar: ~ r ::: [.: ac kj ~ 1 Ą ~ ~;: Octywll'lt-a - trzeba tu sr.cl'Jeg61~ 
t e l n I c t w a wyma~a I 7J1&- nego zamllowanla. pewnej pa-
Jomo.ścl specyfiki LlrOOowlska. 'li, bo lnacz.el najlepiej DiiPlsa<-
I pewnego przygotowania facho- ny "tekst" będzie niesławnle 
wego, nie wyobra1am robie do- ,JeW"H, Nie WĄtpię, te wśród 
brze działającego (tl. sktJtecz- nasze] młodliety, s1;C't<€lg6lnle 
nie) radlowt:Zla bez udtiałU, zamieszkującej ośrodki prowIn-
chOĆby % gtorem d01"a1czyrn, cjonalne, rnajdzlemy' wiele en-
kierownika biblioteki gromadz.. tuzjMtek I oentuzjMt6w tej plt:k 

klej, r;&;~eltat: r:r~reck~l~~~ 
Nie l'.apomLnając o właściwych Ale miałem mówić o b1bllota-

::o:t!i~ s1ę k!nliiz~~~tat;;h. knf7,ach, .• 
nie 6ą1:lZę. aby "Prawa była Właśnie to czynie. O n 1 na)-
beznadziejna. Prz.eciwn.le: ko- lepiej mają zagorz.alych czyte!-
niecma tutaj %wlęzłość - suge- n1k6w l zapal~ czyłeln!c!kL 
6tywnego apelu czy ciekawie l dlatego w D1lwio.wnlu wsp6ł-
podanej Informacji olbUografiC't ,pracy z k!erownikarn1 bibliotek 
neJ - już w samym zaloteniu gromadzkich \lpstrujoq dalazy ~ 
wyklucza rnotllwość rnl~hęee- myślny rozwój radlowę'tlów -
nia t!llUchacza. nie tylko pod W'lglęnem pl"Ogra-

:.a~r~~~=~~t-:a r~:~ ~;'mw;m' ale I - organu.ac* 
dZfl'llem u.lnter0!l()wań kraJo
znawczych, przy Cl.ym punkt 

~~~kl~~:W~aj~~~c n;,~~ 
IIzlOŚCl ośrodka I okolicy. 

Bywam ct.ę8to w n100aleltłch 
Nagłowicach i Wlelokrotrue, nie 
bet. saty"'takcji z.arn!lowan'i'go 
r-eglonal\8ty, koiruitatu;ę, jak t y
we 111\ tutaj Reyowe tra-
d y c j e, mimo te są uczeni, 
którzy podają w wątpliwość, 
oy autor .. krótklej roz.prawy'l 
kiedykolwiek tu przebywał. 

W Wool.lslawlu kaMe dziecko 
lDam wskIUe z bór ni.egdyś kal~ 
w!n"kl, zamJen.!O'lly potem na 
synagogę, 'tB okupacji hitlerow
sklej przemieniony na jplchlerz, 
obecnłe utytkowany przez Gmin 
ną Spółdzielnię J~ko ... magazyn 
zborowy, Natomiaal nie wszyscy 
je:w:r.e wiedzą, :te powsta~ tu 
ma MUT.eum Retorma<-jl. te zwie 
dza~ Je będą obcol,raJowcy, kt6 
ny przyjadą do Po\t=.kl w ...wią~ 
zim z ógłos:umym "Raklem A
riańsklm". 

Od oOO'tuJąooj na rulruu'h chę
cl!\skiegó t.amku drużyny bar~ 
cersklej "Zielony Paraaol" do
wiaduJę .się przy wJecwtn}m 
ognisku o tajemniczych-jakoby 
'w tych stronach zakopanych -
skarbach •. Tycb k t ,'k a 
przykładów (wstańmy przy 
tr:rech, chOl'! z wędrówek po sa
meJ ziemi jędrzejowskleJ 1 
WI06ZCrowsklej rebra~ by mot
na Ich macmle więcej) wska7.u~ 
je dowodnie, jak miejSCOWe, naj_ 
:z.w~tlej ujęte: t r a d y c j ~ 
historie I legendy mo.
gą być bod1.cem. ulnterEilowań 
czytelniczych, c h o ć b y na 'u
tylek bard7.0 prl'.emawlający do 
prrRltonanla: umieJętnOŚCI u~ 
dzielenia Informn<-!i przyjezd_ 
nym z kraju i ze śwIata.,. 

Oczywista wiele w tej dzloe-d7J
nie Jest jee:uze do zrob1enlu. Od 
lat trr.ech - dokladnleJ od er.erw 
es 19&1) roktJ postuluję w odczy~ 
łach I wykładach, artYkułaCh 
I felietonach, aby 'ktrlf:gozblory 

~~~~'~ 
autora z danym regionem zwll\~ 
""' .. Odbywa BI~ to wdr.o powoli. 
Niemniej t a k t El W po-rlręcz~ 
nel biblioteczce wlaśnle lok a l~ 
nego radiowęzła. nie 
powlmto braknąć kslątek _ J»
wIeki, noweli, szkJcu, wreszcIe 
~tu - którego akcja od~ 
bywa się na łet'enle NASZEJ 
WSI CZy NASZEGO OSIEDLA. 

l f,ybyśrny na laldś wyimek 

:ut C:~lC 1~~'t:'Jl ~Ó.kr~ 
n1e powtarzanego, "dtętwpCO" 
komunikatu, Ct.alI nIe hf)d!l'" .&Ua 
<lOny: przeciwole utYjemy go 11 
poM!tlem ogólnym. 

Tu nłrącamy, o sprAwę wie
l;)krotn!oe J)OrUBI'.a'lĄ, ale r6wnl)..
cześnle - w nawale spraw pl1~ 
rueJ.nych - odkładanA: u~glo!d 
ntenia t korr.y6tanJa przy oracy 
ra.3lowęz1a ~ Umlejłltnl)śe!, któ
reJ nazwa brzmi trochę .mnn~ 
nle: SZTUKl 2.'lWECO SL().. 
WA. Jest t'f6Ct1\ naj:rupdJ\!ej 
zt'MUn1ial" I jQ/ll!l\, te n1eobo
j~łne jest ~ fragment ,.PUll*, 
c;y jOdło~j' lub .,God6w ty .. 
clĄ" będzie: WYdukany, . wystę
kany c'o/ odczy ta 

2'.act.nijm-y jednakowot 4krom
nie: od a t a 1 oB g o, cotygodnlo 
wego, trzymlnUt-oW1egO ,.kącika 
dla c:zytelnlka'! w audycjaoh 
miejllcoWYch. 

DR JACEK JEDUIilSKI 

Samouk 
z Wysokiej 

(Ook06nenle ze .łr. 3' 

panie jeźdzlłyl - z same! 
Warszawy, Ra! jedna taka 
pytała, lle kura na d%1e6. 
Jajek mosl ... ·~ 

* * Nie pozosta1 taden 'lad fiO 
Mos!ołkOWe] bIbliotece. Pod
powiadano mt, że mota u rIł' 
uczyciela Mroz.owskleilCt 'fi 
Krzelęclnie, 

I oto KrzełęcJn. Ruiny pałacu 
·należącego do żony Mt'OZO'ł1'o 
sklego. Z ruin dochodzi glOlI 
zaraz mąt wyjdzie. - NIe, ~~ 
nie wie, nie pamięta gdzie ":1. 
podtlały kslll:!:ki, ale może tlł,. 
cle 2:apytall w K!elcach, dla
czego kino objazdowŁ' dwa fi" 
zy już nie przyjechało do J~ 
kowle ... 11;--0'-- -'tym" Moslolkll 
mote coś w urzt:dz1e parafial
nym będzIe, .. 

* * Uprzejmy, probooU't ,tpe!8 
w księgach. Szuka kroniki pa
rattalneJ. Do poszukiwań wIł! 
cm IIlę gospodyni. Niestety, 
ksl~ga gdzieś pr~epadla .. 4 

* .... 
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NUMER 11D 

DO REDAKTORA 
"Sl.OWA LUDU" 

Pracuję w OdlewnI ~ 
llwa l Ema.lierni "Kamit>n 
na" w' Skariysku. W ze-

q'm nlMławno t\'lst&.-
la odrlaua do "tylku nowa, 
.f~kn3 hała PMdul.cyjna"
wydziAł @mllll(hml II bałt!rlq 
ClŚmiu plrcow o temperalurZ!! 
dochod7.ąl'('j do 1000 at. Dz]w
By wydn,le si~ fakt, te pro
jektanci It!j hall nie awzględ
mU. lub ltllPtlmnlell umh'śd~ 
'tV planie budowy wenłylakl-
1'1, które konl\!'Czne są na tynt 
wydziale. Nic d:d wnpg<I, te 
temperatura w okr6!lie laia dG 
cbod'd do 60 st., a bezpośred
nio pn:y produkcji Jest Jesz.. 
cze wybza. My robotnicy ką
piemy Sil; we własnym pocie, 
Produkcja lipada. o 5& proc .. 
obniia sltJ Jej jakość, co z ko
lei odbija lilII! na na5Zych za.. 
robkaeh. Jut w ub. roku dyr. 
Ka!'l1mrowski plsal na łen te
mat na lamaeh "SłOWa Lu
du", mimo tl'l wentylalorów 
nie Instaluje alę. 
DJ~g1) rada zakładowa I 

admInistracja dotąd nie !n&
lalły rady n.. tę wielkl'ł b0-
lączkę emalierni? Dlaczego 
ta,pomnlał t!llde o wentylato
rach Centniny ZarZl\d Od
lewnictwa w Radomiu? W (l

kresie lata bardzo zapraszamy 
choć na jedną dniówkę pracy 
adminIstrację 2 CZO Radom, 
Ił w szczególności proJf"ktan
łów teJie hall. Mołe wtl'Jd, 
ltmIumte;ła. t.e po' robotnika 
Jea' koszto"·ny. 

Stera.n Drahlk 
prac, fabr, "Kamleltha" 

w SIIni'żysku 

• 

MARIAN T. CYBOLSkl 

1t1ELCE, IJL. N'IRA • 

S pędZOno nas, k:llkanaścre 
l~si'ęcy rał,bleckieh jeń. 
cow wojennych. na zbrJCn 

naturaJttego. podlutnego amfl· 
teatru, który tworzyl t'Oa'IZ1!~ 
rza)ąc}' się w tym mIeJscu w_~ 
wóz w oko!l~ach Poltawy, Zbi
ci ciasno, patrzy!isnw nli dro
~ prz!'ehorlzącą dnem WIłWf.~ 
tu l nJ~wielką I~a.kę obok: dm 
gi, otoclOną dwoma k1')rdona
mi uzbrOjonych w p!dl:)l~ty 

maszynó ..... -e ~rtnachtowcl\w, 
PlerW~te szeregi jeńt'Ów PI"

Winny był)' tnaJdować !It)! 1\1 
odleglości ctterlM:h mMr6w od 
pIerwszego kordonu hH1lWow~ 
ców - tak przynajmniej WY'l'\1 
kalo t okrzyków Jaklchd brt\;P 
zowo oozJ1łf\}'ch mundurow
ców ze swas'(}tkaml na ram!r,
'!lach, któny kijami starali się 
utl'lymlllć przep18any od
stęp Tłum Jeńców falował. 
N&pi~llni przez coraz IQ noWe 
IIpęd~ skądś gl'upy od gÓ1'y 
i cofajlICe się !l("t.ed biciem 
pie-rwsze szeregi, zbijaliśmy 
uę com;!. ciaSFliej, nle tnOj!rtc 
ut1"lymat równowagi. Pat.d2ie-r 
niknwe popołudniowe aloń(.e 
pallłó nlern!łGl!llarnle, 
Znajdowałem się w odle.ln

ki około 50 mclrów od łącaki 
!'la którt] wyramlł miało Ińę 
('o~ d?.iać. c~, co ~1.I~m}' mu 
siel1 o-g)ljnać, K!lku nn~r6w I 
t!lhiler'll' nJell'HN:kich krtciło 
się po łączce jakby wymll':'rtfl
jqe Jaklei mlejs-ct!. Stało ~Ię to 
jasn.!!, ady "n.ru jeńcńw przy
nloa-ło naręcze sal'erskich ło
patek, li Niemcy J)owb!jali Je 
w z!emlę, ksztaJf,uJllc dosko-. 
nale Widoczny z góry, J)odluż~ 

HA OZIEN HUTNIKA 
(DokoóC'let\le ze litr. 1) 

Radą6, 'ab)i - nłecb""c kutnJce - wczat rroble 
O lnl:kazeJ ~oścl myś)1I I o chlebie". 
Jest ci to gospodarętwo - wierz mi - węrel trudny, 
Nie lłaltdem.u. ~zać bywa zarllS anadnY ... 
...Buła· ma. być przestl'oba., dll. d~za pnykryta, 
A ze wS'Z)'ldkicb stron prawie p.orltądnłe .. warta.,.. 

dobrze zbudowane 
polławlone, 

ech przy bucie będzie, 
kutnley W8lędrle ... 

Te słowa sprzed \Vłek6w. ""ak ulal" Pae:UJiI dla dyrekcji. 
rady robotrdCJrej, zakładowe" dla organb:lWjl partyjnej o
sfrowlecldeJ huły. Wtdedty Ro't6tłemkf omawia 'tV lłW)'1b 
starym poemacle nłemal wnystkle wydziAły buły, wezygt.. 
kie odclnkl. ptodukeJI tldzłelajllc rad I pne.tró,. Dzł1IłeJeł!a
but&. "to nie "kutnłeli. ... nie .. Wartlztat z ItutnJaml", a wiel
kIe lI:agtomadzeJde lI:OWftCZNlleJ teehnlkl. Włłe teł nmfi 
zadań: kłopotów, t.rołk jeat więcej. większy one m"'" """ 
miar, Ale wiele apraw po:.oatalo lak. jak pHed wiekamI. 
Bn nawet o bumełulaeb f pr6łnJakaeb mów! .taf'f Roz· 
lhie6skł: 

M.Ptęt'lkOO nkodę Uel1Pl lł.YnłA.rz aJedbałt 
A zwłfl8UD pijanica. alba I ospa" 
Spali lupę ptędducJmo. kfedJ' IIle pllnuJe 
Pieca I miechy aloplm p~ eeP5UJe-
... Trzeba Ił, ,tnee takłet!'o zawtdy trm'tI:Y8ytnA 
Nleeb mlęday roboudkamJ ani młe_ nte ma. 
Abv B nll!łO nie bralf \nOra do nł~. 
r takieJ nJe robIIł - Jak I on - roboł}' .... 

'f:r * ob Serclfllmłe ebełaloby ... w "fjj,J1J Ruwłka" powłed'" 
towarzyszom z O&lrow{eeldeJ buty Im M. Nowotkh łyClJl'ftl1 
Wam _ lud7:łe ełęjltleJ pracy - wytaplae7.e I wałcOWiltcy. 
monterzy I kowale. Sak naJIepneJ pracy I coras I~ 
tyeia,. Vi' OlltroWtlIl Swlętokrzyakłm • tfłku na rok. tak JAłt. 
w całej nuzej O~le, wiele się zmłenla. WWe. I hl 
lepsze. Ale to - wiele .1 Da lepsze, zdobYwamy I W7 zdoby
wacie COfaJ: lePSlI\-' ~ totblennym naa:sym naffMłowym 
dorobkiem. WJdz11'ltf to.... Jak 1i16wł Ił..,. hułńłk ft4t>oo 
4Iłe6skl -

Jakokatd, 
Musi· Itę w naa:r,eJ bucie I ccelem bleddt! .. ~ ... 

Wieś dzisiejsza w 

Odblcła nowI/ch ctttsoW W aktaCh procf80'td11Ch nf. ll-4-
Idy 8:.u.ka~ wfłlqt!łtlle W .prawach o tle gujiodlł'l't!atlM. 
lIItnfeje Cłlłfl kompleks łp1'atP Clłwllnuth, ł 1«Jrnueh. kt6r. 
maina by ad bledli wrzucić do w,p6bt'go W'Or'kll t, łłQ:pł-cm: 
na tle obYCUlJowo~spoltctntlm, NI-t wdajqc llił tl/mCl4ł4m 
ID szczegó10wq analb.ę, moź'l1Il1 # tJleh ,p"auJ wtlclqt1n/łd 
wnlo-6ek, że Ilu Marun/d ~leCtn. .. i o"lłl'!taJoWIl', kM .. , tft(jj
dują odbici. na -wokónd.d« IqdoweJ, wltlki wpływ wywarło 
pr:yblitenle wri d9 miasta, ipoWó}łatdtlltl twt481C#a IUIpłłl* 
filecie", mleukaltc6w wił na mle"jllkł,- f'llflkf praey. Por« 
tvm l'Ia WM obśtfWUJ' 8ff «I /ikr'rit poWO}eMlfm po,t.~ 
pujqclI proce, braku po8tanowaliftt organ6w wla~.tlł pdt\-
,twow'-J, a zwł(l$Zcta - milicji, 

StOwo lUDU 

PUCA PONltSZA UZYSItAt.A 'n' NAO.lłODI5 w HA .. 
__ ..kIfNIIVR!ltt WlIi'Il '1111.1'11". ' 

tl~WtX~:-l!:qey " oficer' wstrzymał 
t"m:'hem ręk;:I gl'Upę I ,pn;y~fiŻ!J 
sU~. Ze,' śr<Kika WystąPił, niSki, 
o 'krueiym taroście l cliiJ;k:ifj 

'tnuskul"aturte skazaniet, po
cJtty razami jak wszyscy, Ale 
WidocZni" Silniejszy. gd;.ż u3e 
-eydownnym, rnQCl1ym kl'OkJem 
przPilzedl kUka mi:!trow· I da'" 
nął, tint! ptted njemied~lm lr-

t\Y, ProattJki'łtrlY ct\VOł't\bok. nl~ C):łl.rt\Y dopasoW:any mun- ~iemlę, w karki łltojl)cych kle pl'7.ekleństwa ł powtarza~ fi('erem. " 
Nit ....... __ <llitt'l\y t{) ~tt>. dul', qklq~ tMmwy but6w I przed nimi, w bok, w gćrę, tiy .fące Ilę słowo: "komunist, ko 1'0"«:0 atało,slę pótnlę:J. urn 
hll~ Melł;14 wsiuclulll'll 1Jtłt1'~k' JllMI:It hbiu'lt",ol:f tll- Je nie na k()J>iących Bobit muniłt". Niemcy bili po,glu- knęło &ę,chv.b'a \v czasie paru 
.... ~ łnu'u_t'łI ~:t &iD- e'W'.\U h. PUia" grób Ikszanc6w. Poane.łem. że wach, ,po C)SlaniajĄ,cyc.h Je rę~ .ekund, 4, je<lnak: pamiętam 
tiu ~nW.n, *' ~hWłhi' Itf61:V' "'arkot. i Ja tet nie mogę aklerowac! ka,ch. pi) twaritBch, pIersiAch, do~' Wi"tysUro dokładnie. 

t::h!M! n~~. 1\" tt""łf\I!in. dm 1'ym l'll'Nh pny-b;ylt, e«tbrt!w Wzroku na nich. ~Iskalo w to gd~le popadio. 't-la nagieJ sk6- Kliki "sł6w wypowl~łllMfC!h 
10 - :tłIled~ f)ttr, ,QIIOdpt., b, łI ,Ii niej wfflpll.lo . .$~ te /qdku Inaczej, nIt przez czat ne bitych wyS!ę»DWaly z dala po hle-Mledtu prte.z skatoWa-
dl. l'łtł!k\ót')"eh \'ROte ~ łłnl ~tle$tU Nl~MCó\\t .. OdZ-bak gIO<l~wki, nogi stall' !ię ńh,,~ widQCMl-e nego :tł~j~nln~ do liriemea. 
(.wt2lo'ttY bylllhny t ukril.i1\:sk:l'e na ~lem t'()tl'Óinht Prze· spodZi~anie ~ll\be I n:t!ęltkle.,;,.zaslanlałi , lIztbą;J rucH ręki NJem~.w 
10 trontu lu'n'tł. Tł~~i) -W-atnle WiQ'$ty mieli Ul pa~ Przemogłem 8)11.. Spojrzałem. ~all pJectl.t1. ,tronę płstoletu l leszcze szyb-
alt llód p~rl jut na.. 1U\1~ oml pejcte lub kU •. N'iektó- Kopiący byli już- po kolana la I'ZY padalI. ate umachnięcie elę ,prawej 
etcuHl nil; WU3I1łIb M:ył'lę. .. ~ pl'M<'im\1I nim! n śwl~ nurzeń! w dole. Wał w,vsYPY- 'o rozr6tnit! kto krzyczy. R,ykl ręki oficera radzieckiego, gloś
tyllto łMtynkt lt1t • ł Mm JII'O" Iłem 1)ówh!~H'n, lub khmkaJl Wanej ziemi wZl'B.!tal ,zybłro, Nlemc6w 1 męczonych, klaska n8 klaśnięcie' pQłJctka. Nie:-
8ttmoW~ ~hq: ~1tł2ÓW i'a f)() cholewłi.eh. Olośrte lilYł!i.l'Chy Kopali zresztą bez pO~{Jlechu, nla rMów zlewały się w Je- mlee :ialo/!żjrl Ilę Vi bok ł ,~P 
ł~h y.rładct\w f;M\.ynkt. Itt6-- I l'Ołrn()wy RłYthat! było dosko- ale l bi:!z. ocIągania ·Ię· &tlt~~ den kotłuj~cy się wrzask. NJe- padł. 'fi t'e'J sa1Ytej 'ChWIli u-

mó II te k ",,",w IW nalł. ZalMlał dym ł:~"iYto- nit I Wszyscy. Teraz nie WI· /łPOS6b było utrzymać WW'Oku padł Rosjanin, powalony lIet'lil 
ry ~, ł"':'Q' tl)nce wanyeh pt!IPI~I'O,6W-, J@dl11. ro' dac! było slabych, Nikt Ich nie na jakimś Jednym tragmel'l~ 2 automa.tu., Co ,potem d'tla.!o 
1:0 ltl~lłCh~ ~K!t, ~ bili tdlll(!lł. Mszej mltej,' dy- pogiU\ial. Zatt""a:iyłern, że kle ele t~o rUSiUiJące~o się obra- li_ '":"' nie wiem. Słychać bylo 
alUllM'I1 t tnłt-)8tł; nł m~ ł",-'ef!,! gtmtu.tdy, inni pl'ftmle~ dy Jeden ChCI8,' zrzucić rubmz tu, Uchwycić jak!1 detal. kle-- krzyki: "Ural" i wtUl:l.lkł Nim 
stt'lemdmy lup.łnle Onłll'h....,.. t'1.łlU Ilttitkt!:. kił, Nlem!ec nte PO'twollł lnU. dl' przypommllm go sobie te. c(iw li. nad w!lzrstlflfh gÓroWilio 
łdlll~ ł I)() eo 'h •• J)l'6w-adłł\. NqJf!: WsllY$tkle twant od- N!e Odwracałem już Wl!.roku raz, odnoszę wratenle podob- la Itn.eJahlhli. l huk' rozrywa" 

SUI:lem WI\tt' ~19kany t W'f'Ótllty IlIę W ptilwtl: drogą od kO}lią~.vch, Zl!ownętrz.ny kor ńe, Jak!e pozosl'i'lwlh) na mnie Jąc)"l:h:ślę iUill1ilt6W. 
&6rl\ podpwt:y I bołt6w I t dt'P Ub nkrętu ttltctąl wylMle/! !I;!~ don tolntcrzy niemIeckich od'" jakieś k{)śclelne malowidło Wl . ,'KI~y Pfll1tol'l.ó hal 1V ńówb 
tu \>Y'Dł wapół\O\\-'1U'2)1I1:Y\ tl)r-. ,aktś pleuy odthlał. Kurt u· wrócony był do :I11l!! :I:. bronią dziane w d~łe~lńiI\w!i. jJrmd. tformowaneJ ,kolunmHI, \1 .. 
s~ t ~lłimlł 1 ~ 'tMl!l:hllJ rt:m}:kłManlb. ~ paru wycelowaną w ciasno ~bHych IItawlające ludzi '!Itl'llttlinYth do dało mi sIę porozmaWIaC a 
\Wlały ft lt'I'l~nl" «8;1\. mtnu'tlch 2IUjWfft.yl\t\1w wyrai jeńców, a wewnętrzny w ko- piekła. Naglfl" sklęblone, bez- Jeńcem, który był w pierw. 
si~ w mo~ 1IłóW pntd-o ~ nit, tł! bybl, tl) p:~ i'Rdtlec- plącyeh. Ile C?QSU trwało !co- bronJie tlilła WPfłdlJą~, ., i)o. .'tym szeregu widzów. 

1)0 dlf. p",ml~tarn to 8.pI~~ kleh '\W)jl\lwW)'ch !)tb(!7.otlych panie nit! wiem, tchlal\ ł djlibll ,zadaJilt"y im .,Rozumrem po niemiecku -
m~lelO1'lt w kt6Q1m tl'Włlt. Włlt'm~ht()~Aml t l'Iutołnata· Gdy II wykopanego dolu wl- wrmyll.ne tortury. opowIadał. .- Zawołał, te ma. 
o)b~'ml~ łt'Omłłdl'l jt1\MW, l)- 11'11 I prab!Mml w rękach. dać bylo tYlko barki l glOwy R liptetn krzyk Ila~ e1ćh- tldzlelić NJemC&ffi 'wazfiych in 
ctekuJli.ca :t te~tjłl na nIe-. Prow!ld2enl byli oflte>ram!. kOPiących usłY!lzą:łem slome: nąt! - sły~hae było tylko formacji, a gdy stanął prted 
wiadome, Mllczeme przerywa' Nlektórty lIłaniall. tlę, Innych ,JU!nugl" Skazańf!y raczęll wy jęki - ! teraz dopiero tauWtl:· ich ofltetem. powllhitifd: ,My-" 
ne tylkO l(lołńyml pokl"tYkiWa podtuymywa!i towarzysze. dobywac ,alę ila wl~th jt!den tyb!m, ze doWÓdca Niemców, Słałem. ~ walctę ~ ludtml, 
nlalTlj to!nleny nIemleckich R~lądal! się wokół. Zwraca- po drugIm, 1!iwyt!łIłRająt lłę Ow ełega~cki o(Jcer z ~łym ale wy jesteście ,~wlętzęta:, 
na dole I uden:e.nlami batów, II do nas twarze, kt6rych ry- nawzajem. Odproy.·&dzono Jeh ,,1.s~le(!lk-lem ata}' spok:ojme O" prUj, na WB6 i tak was opluje 
ktć m l'IW'SZe towartyszyl sów nie mORlem rozpomać. na bok. Gdy wszyscy wyszij bo.Jt motocykla j Palił ,paple- w p1'2yszlo§cl cały świat" .... 

j kryl b Z kleństwo BIto Może bylo ich czterdzleetu, r01.!1awhmo Ich 'IN dwa I"tęttJl rosa. On nie brał O6Oblstego J sPlunął, naikaWdę spltmlłł 1 
ę u ~ . może piętrlZIE'sięciu, jak do I:'himm:tykl. O dwa k['()oo udzlmu w katoL Oprawcy 00- opluł 'mu 'ten jb:kls krty~ na 

:tbyt wysuwaJących się ~ pierW DanI! do łqc;,r;ki. Komenda. ki, jedcm od drugiego, biegU od swych ofiar I skupl- piersi. A potem go tnacł'!-nąl 
Szeso steregu. . Stanęli. Po chwili podprowa- Nlem!ecki oficer, który pri,Y li się kolo n!ego, czegoś li'- Ale nabili nas1.,vch, kófgo Po-. 

Dotychczasowa pneJsela u- drono Ich grupkami do Jechał plerwsiy motocykłetrt,,, watnie słuchając. Męczeni padlą", _ "A ja myiilę. że \1 .. 
ważalem - jak 7.f(ffiztą I ~1ek wetkniętych w z.lemlę !opaAs1:, - wldoczn!e dow6dca - ?NY- pl'ZedstawlalJ Bobą widok detzyl po to, ab)/śmy wszyscy 
!iZOŚĆ moich towarzyszy ra~ ZaC7.ę11 kopIlĆ. da) jak!~! polecenie, po .etyti1 .trallzl!\Vy: por.ąbane razami to wIdzieli. I ci co dalej stall" 
dZIeckich - za prawIe nurmAl Teraz b)/Io Jasne kopali reszta bIegiem rGz.d;,r;leilta sl1;', we W$zystkich kle'l'l.mkach c1a~ '- odpowiedziałem. itJJcJekać 
ny los jencQ wojenne«o, prz.ed sobie groby. rozstav.iaJq.c się w. środku la, nie mogły widocznie zna- trieba"...,. 2l1it\rUczal. 
doprowadzeniem go do stałe~o Milczenie leńców przybrałO dw6ch sze~egów . skazańc!Sw, Ietć ~obie J)O,tytł!, dB;jąeeJ 1a- Malo widzidem polem 'w 
obotu, gdzie miAło być la.k':"l~ Inny w)'Taz, wyraz grozy l o- którzy wldóctt1le na jakĄ4 ko- k~ ulgę w bólu, Rdyt l'US1.aly kolumhle ~tu obOjętnych. f:!;y 
by inaczej, tzn. porządek, pra- czekiwania. Nawet NIemcy mendę :r.aczęU s:r.ybko .Ię roz.. *1, ł. przeginały ciągle. Nle- ły ponUle, ~le. rbiijorączkbwa. 
Cli. 1 dl'>8tatłC'1.ne Jedzoole. OP'>- zamilkli l pvpijall coj z ma- blerać, Po kilku minutach, którzy leżeli tll'llwie nlerucho- nI!. słądne; ale nie' Goojętne, 
1,\tjadanla o okruciet\stwle nierek. 'Z rzadka do .Ieble Przed dwoma sze«gaml ha" mo. Jęk umilili sIę n~d tą~zką, Nie bYłO nocy na poatoje, ~od:
Niemców, o masowych egur. ,"zwargocąc, glch, WYchudłych męltcZYtn fe- Njemty' bleę:tem wracali do cm.. ktÓrej nie ra'Złegałybj' 
kuejach byli~My skłort:nl lIwa- O be-jn.alem się. W plerw- tały \)Ortądnle zlo;t,bhe kupki IIW}'ch orlar. Teraz mieli w tę się 8trtlił)". Strzełtuj'() do JW60 
ta· przesad-zoną propagłfl>o IIzej chwili nie moglem OOll!ety. SKazańcy odstąpili o kacll llisto!ety. Kopnla,kań'll bl.ljl\~ch uCiekaĆ, "Jeńcy "U! 
d c ~awet ZYdli., znaidują<.y zorientować się _ co się zm.ie krok od ubrAnia .. a Niemcy za !)odnieśli lezących I.~ chwili nie m!lc?-I!li. 'Zmlt~iall śfę 

.ę, lęcI nu nie wlerlYli nllo? Tłum dyszal jakby ina- częll le prz@s:wklwać. Jak o- utWórzoiJo ze wszystkich zWar clchcem, Pl'l'tńaUlt 'jeden Qtu~ 
~ę :otJr:'Ja mlUowego tnOł'o <:%ej; ciszej d Ciężej, ·ale tó bie kaZało się, ehoddłU, Im o ~r tlł. nagą, b!aloslną grupę, Kn~ glemu, Czasem, znikali nie wia "-

osłab- .to ,Wtem wo-tUlem ,·wtrf)k kument}': 1 tu do-pefo mczopl) kunaBt:u, :,·:któ,rych 09d7.1eI01J9. ~ Jak,'J~kied)';"'i";""''''''l.ct.,( 
dowania. Uśmie~ani: l fi óW jednego, z Jeńców ..... oczy 11m- się, N!emcy krzycząc ~haJi hitlerowcy pcha,1I lufami pfS~ Ja uciekłem, z n!ewoU' ,w 
łych,. nu; mogącyc l e c roko otwarte,' źrenice drRające. pod nos n~50m Jakle' leł6w :W-."Ił~onę· wy!toJ)tul,eBo, 'grudtńu 1941 '(I t obotu .., 
uwazal!smy za. konjecznołl~ ~ Zrozumiałem: to strach!· 'IW- k!!łąźeczkl t papiel·Y. Poszły·w dolu •. WteM, ze,MOdRa, fltoMI' KijG'WJE!-; , ' :? :' ," .. " ~'. ,~~ 
jen1'l4 tlyktt1waną twa yrn ujrzałem !Ile uważniej Ludzie ruch pejcze i, kije. Wrzaski o- dronej grUpy odezwał .• lę sll~ CzeŚĆ twojeJ' panllęeł nie.
Ptllwarnl tv.-ye!ęu:y, file mogił" jUż nie tl'tymalJ głóW n[eru~ prawc6w - wldoa:nle rozgtze ny, wołający et)' tł,t1Ina.C1.!\J!)' toany bohaterze,: ktÓry obu
cego się eaekać podczas ofen" m()mO jak: przed tern kręcili wających sle - były, cbraz COŚ glos. Słowa byty n!p,lfiiet- dz.lleś w nu ,wolę"b,~tuJj>n:e 
IIYWY z klopo.th1,1,.-yn1. II wro-- nlrn4 tt..'\rali patt'Ze6 'SIę W lł~ołnl-eJsze, Słyszałem ńlernlec kle. Sł.ra.załęli); ,le Wjl',atnle. trwania; "
gim balastem, 

Tak myŚlell§my pocIilłtkowo. 
II pótnieJ gł6d J mńęCIenłe 
oddaliłY wlI%Ylltkie Inne .in .. 
teresOWatlia, ZdobyCiena wpóJ 
ua:otoWlU1ego kartofla więeł:j 
znaczyło. nit śm1et"6 eattCh ar.. 
mil, • moźliwoU naWchMil." 
stowego od~nku whl'ceJ. 
nlł włMna dmle-te ta chwilę. 

Chot &nllljnowalem "Ię w sta 
nie osłateetnego otępienia, w 
jaklm§ mom61cle taez.alem u .. 
wamlej J)rzy-gladac! 'lte temu 
en działo s!ę na doił, ł nawet 
rotejrzalem alę na bl)kt. Mat;. 
jeóe6w .tata. dyll:/:.ąe. z 1.&'łehły 
mi wargami, WpAdni~l,. 
błYSZCZłłeymi ~ml, wpatru
J"c sił gdzieś W' pm!Struń. 
Na N\eMeÓ'W rMtll kfo !Wracał 

uw:~tmy tak jut chYba kil· 
kA godzJn. 

W tem roalęg1 łlł warkot 
motoru, It'i<!y ",.,,,., 

łei1l w dól j " Uj~ oodj~ <Wll""""h ..-'k.... ", ... 
mAcht~. t ~ wY 
•• 1Idl 01\.,.... W.d.~ łlY'" 'łiY""# 
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ty komin. Mowa by tu z.alo~ 
żyć wytwórnię win, {(dYloko
liczny teren bogat~ jest wn 
wszelkiego rodzaju owoce. 

Drugi obiekt to nowowybu. 
dowlloa kuinia w K~iąinicflch 
Małych. Budynkiem tym, jak 
do tej pory, nikt sIę nie zaj· 
muje. Niechże ta nnlelka po
ruszy gOllpodarl:Y teren\.!. 

Roman Glee 
Jankowlce, poW. Kn;r.imlerza W. 

Od Redakcll 
Jaki poRląd ma na tę spra

wę Prez.ydlum PRN w Kazi
mierzy Wielkiej? Czekamy na 
odpoWledt. . 

Czytelnicy. Otr1.Ymallśrny 
od Waf! wiele dek!lwych In~ 
formacji o pustych halach, 
nie wykorzystanych zabudowa 
olach, zapomnianych maszY
nach. Nasza: akcja Inwentary
zowania tych ubiektów z my 
tlą o Jeh ZBRo\lpodarowaniu, 
aby bylo więcej praey I pro
dukcji na rynek - trwa! 

Wsielkle spostrzeżenia nil 
łnte.e$ujący nas temat prze
SYłajcIe na adreB .,slowo Lu~ 
du", Kielce, Zeromsklego & 
Dział EkonomlQr.ny. Od J3 maja w mla.dach Kietecc.tllZnll WVs.tępol.V(l~ będ.::1 e 

zu:pól Teatru Powszechnego im, St. Wysockiej z. Krakowa 
Prtywió:zl on naszej pubHc.::noJct sztukę pobkiej poetki. dwu~ 
dziestoleeia międzyWOjennego Marii Jasnorzewsklej-Paw!l~ 
kowskiej pt. ,!Powrót mamli". Jest fo trzyaktowa komed:a -
dobra komedia, skoro grana ju/. .t powod2enlem w Krakou:łe 
od czerwca. ublegkgo roku. Zespól tratru !lomliAla! takte 
o młodszych widzach: wystaWi dla nich baśń Wilhelma Raorta 
"W noc świętojańską'" W obu sztukach wI/Btąplą; Antoni Kos· 
sowsk!, Maria Majdrowicz, Włodzimierz Hańcza, Jolanta Frv· 
CÓWM, Teresa Sosnowska I Tadeusz Malina. Zespół ten odwie· 
~zi szereg m·tast woj. kieleckiego: Kazimierzę Wielkcl. Jędrze~ 
lÓW, Włoszezowę, BliSko, Cn.midnik. Pińczów I inne. 

Spolk~mia posłów na Sejm 
z wYQorcami 

Studenci Szkoły Inżynlorskiej 
Skariysl!:u 

się do egzaminów 

KONKURS DWUTYGODNIKA 
"KRAJ RAD" 

Redakcja "Kraju Rad" prn8~ Datownik UPT 
nąc zapoznać jak. nnjszersze krę Uwaga! ~a odwrotnej stroni. 
gl społeczeństwa pOlskiego t. tak sporządzonego wykazu na" 
tyciem ludzi radZieckich, % o-- leży poda~ dokładny adres. Wy .. 
s!l\;gnięcillml zwtązku Rlldzlec~ kozy nalety pT'2esla.ć "na ndref 
kiego we wszystkich dzjedzl~ rt..dakcll "Kraju Rad Warszaw 
llach, ogłasza konkurs na pozy~ wa, Aleja t Annli WP 2./4, 1: na~ 
I'okJwanle now)'ch prenumerato- plsem na kopercie: "Konkurs 
rów "Kraju Rad". na prenumeratę". 

Wltl'Unkl konkursu: Data I miejsce publicznego 
Pomlęd%y uczestników kan- lo~owanla nagi ód będą podans 

kursu rozlosowane wstaną na- na lamach czasopisma ,.Kraju 
stępujące nagrody: Rad". Tatł. 

e telewlzor marki "Rekord" -)000(-
ledneJ;o spośrÓd tych, którzy 

utyskall 25 prenumeratorów na K b t Z d " 
II f~~~~' lub aparat fotog1'l1· a are " a ra 

za uzyskanie 15 prenu-

na It p:l~~::ik I WYSielpi 
,;,~;;n;k -';dŹI';<.\d~lO~ ~,~~~ VI Kh:lcach, Radomiu 

··-u·,·',,",'tn'''''k n"!~k~~:':.',ekt6", I i innych miastach 
zdobędzie ponad 2S prenumera· W Iym lygodn1u odwIedzi Klei ... 
torów bierze udzlal w losowa- CI!, Radom, Starachowice I Oslro'" 

L 
dzIał wszyscy: .. 0" ...... «" 
porteiOZY, 
młodzL 

wlec doskonały kabaret "ZADRA" 
11 Wrocławia. Aktor:t:y wroclawSC1 
wystąpią z programem po::! tytu ... 
Jem "CQCTAIL Z PIE1"RZY· 
KIEM" w Kleltl~h w 1&11 WlJK" 
lR bm, o fJod~, 20.15 I 19 bm. 
dwukrotnie o lodt. 18 I 20,15. 
Terminy wY61epów kabar>l't\l w 
Innych miastach poo.amy osobno. 

_)oOu(_ 
2. konkuf.s trwać będzie do 

15 czerwca HI58 r. Z tym dniem 
mija termin pnyjmC'wania K,",lIoft ZSL 
wpłat na prenumeratę II p6ł. uli: U 
rocza br. Wplaty przyjmują 
w .. zystkle urzędy pOc7.toWe I 1I~ l k . k . 
s\.o!looze na terenie całego wo· omunl ule: 
lew6dztwa, 

3. W losowaniu na!tr6d we· w dniu 12 mala br. w Awletllq 
zmą udział ci ucze~tnlc)' kon· WOjewódz;!dego Komitetu Z. S. L, 
,",ursu, którzy do 15 lipca br. w Kielcach przy ulicy Glowac~ 
nndeślą do redakcji "Kraju kiego 2, I piętro, wiceminister fi· 

B:ad" potwlenl%ony Ilrzez :-v1aś- ~~~:~;V p~OI:.R~~~~~e:a~kO::r::: 
clwy uT7.ąd pocztowy. Imienny ny w rolnictwie". 
wykaz nowych prenumeratoróW. POCZl\tek o god:tlnle ;t7, KomunI
Wykaz sporządza 11(';zelltnlk kon kuląc o powyższym Zarząd Kote. 
kursu według poniiszcgo ~ prOsi o liczny udzlllt c%łonków. 

rIL BUŻllzych informacji u· 
dzlela Zarz: Woj. TPP~R, Kielce, 
ul. Kościuszki Nr 6. 

Wzór wykazu 
Zatwierdza tilę, te niże! wy~ 

mienione osoby są prenumera~ 

torami dwutygodnik.a "Kraju 
Rad" na okres II pÓ1rucl.a br, 

Telewizory 
dla hutników 
Wojew6d~1 Zarząd Handlu I 

otrzymanej ostatnio 'parui ' 1M 
telewizoróW. wydZIelił ,peclal
ną "pulę" 27 tele.wl~, pr~ 
.. naczoną do sprzedaży z okazji 
Dnia Hutnika. Zostały one pr'Zl 
d.zlelone do dyspozy.cj1· przew, 

one pozyskane przez MRN w Ost..rowcu (15 sztuk) 
Starnchowlcach (5), Prez. PRN 

ł w Koriskich (3) oraz Wqjewódz. 
kiego Związku Spó1:dzlelnl Prao 

przYjmuj"cego prenu* cy (2) Wojewódllkiego Zarządu 
Przemysłu (2). 

-)000{-

W Dniach Oświa~ 
W Dniach mWiaty, Kslątkl ł 

Prasy TWP organizuje' kilka 
imprez. W naJbliższy P'lnl~zI. 

:;':::~::~:::_Itek odbędą się wieczorki lite-rackie poświęcone tw6rcv*!. 
Juliusza SłowackieRo. ~. udZia
łem artystów scen krakowskich. 
Plerwsą wieczorek o godz. U 
przeznaczony jest dla młodzie
ŻY. drugi o 17,30 dla, doroe.lych, 

W dniu 14 bm. WlOdz1m11!t'Z 
Glerowlkl wygłosi od.eąt o ht
storU teatru klelecldeso. Od· 
czyi odbęd~e stQ w WPK o 
god&. lB, 

W dniu '22i bm. TWP ł WDK 
organizują wlecl:ór poGwlęCOAY 
Shmlslawowl Monlusr.ee w .... 
li odczytowej WOlt o !!odz.. 18. 

MOTOCYKL ',,;rawa': atO: ccm 
na J' w ·dobJ')'.l11. ,tante ..,rudlll'll, 
ruu;:Iom, ul, Stru.. u.. ,m. •• JWo 
lonke lerą. . 

TJl:LEWlZOl\ marki ·"Zn.t;mlł" dO 
apnelianl.. Wlad.Ql'itote.: 'KIelce, ul. 
KnlcowJo J'IIi~ w .~ ."1e!:1.a 
PILNIe' lPl'zedam dWie morał tło
mt pszenno-buraCUinej pod ubu
dowę. Polof;~I. w pobll:lu ZdrojU. 

ąB mac.hUCłń.ka. B1l5kO,., ~'. c~=~ 

SPlłZ~DAM . pilnie . ,,;raWIj" Uf 
(na 111) '1abryeznle nOWII' meJ 
f;Triimpb" J;SO w dobrym IlUI\.Ił. 
Ogt~da6 mot:na w !tudy ,dlJe{I: 
KJeleo, nerblka ł ,(ml)'J1). 

, .-
-•• 
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