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Duńska delegacja u pre{niera Cyrankiewicza

o ,ods. 10
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się Plenum KW
pZPR w Kielcach.
Plenum lIlaJmle J1ę tnema

ypdnlenlaml:
1. <keną pracy epekut)twy
KW.
a. Oceną ,ytuacJI w4rid
mlOtb:J6ty I wytycumlem t:a,..
dań dla Instancji l ol'ganlEa(:JI
parlyJI1Ycll w dzledzłn.le pr&ey
• mlochtłeq.
l. Spra.waml organlza.cyjny-
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IZ obrad Woj. Kom. latrudnifm.!!
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WASZYNGTON. -

W

piątek

minister

Bilans zatrudnienia
t

spra.w zasranlc%.-

I/1Ych Libanu, CharlM Malik udał .lę do Wastyngtonu. P:.:!ano
tu do wIadomości, te ma on prz.eprowad2i(! rozmowy :t Dul~

.ero na temat l'Iytuacji

w Libanie.

n.VI.br.

'l~

s~

n l e ) e s·
..

nowy~h

., LONDYN. - W nocy do.szl0 na Cyprze do
atar1!
mle<\tY lUdnością pocho.t:!z.enla tUNl<:kiego J pochodzenia gre-

prezes Rady

Mlnl.'-------_...........

Józef Cyrankiewicit w

0-

beeą04ci mln. spraw zagranlez-

•

n"fi -

A. Rapackie.. przyj.'

bawillClł w Polsce, parlamentarlU\ delegację DanI,I. na której

Cł:cte stoI Gustaw Pedenen,
,,,ewodn',,,,",, F.lkeHn"u, "'.
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OBRADUJĄCY pod
7Alltępey

fot.

. G

mln

k·

romy I

Z ambasadorami

zachodnimi

sprawie zwolania konferencji
'

"The Philadelphia
Orchestra"

sił

acisk

reakcji

nil lodowcu odbył slq 1
t'Zerwcll br. na lodowcu Zantłeu
ron w Okolic)' szczytu Diable->
reta w Alpach w odległości 50
km od Loza.ttnf. Celem dołu

Jett propagowanie myśli u'wo~
nenia na lodowcu Zanneuron

UJe Francji

- De Gaulle przygotowuje reformę Konstytucji O·....d.... ·~ ....d...~·I.......,
_ Decyzja zJudu pou)adyst6w
• nu~ Zlt I

PARYZ PAP. Pary<ikl kores~
pondent" PAP donosi:
Obserwatorzy polityczni zwra
cają uwagę, te decyzja generała
Sal ann, upowatn.lająca óoflcer6w
dO' po7..;("ffltan!a w Komitecie 0calenia PUblicznego, lblega 8j~
z. ożvwlenlem: dtlnlalnośc! WYratnie faszYstowlłklch elemen·
Mw na ·terenle MetropO'IiI tran·
('"usklej. Elementy te przeprawa

noJ of,nsywy
~klej.

Zjednolllonych Dwl,ht ,_Elsenbowł
rowl. List dotyczy - Jak pod_III
agencje lIlehodnle powpluJlIC! Ił,

:~~:e~~J,·::rYp~~~~i:lY; =~::
ma ta IUOU
Do listu doląclony . Jel1
o objętoJet 20 mono
n~kumenty te !Zostały wręczone
dzU o p61nocy ppes B. Blmpo
nowa, radcę Imb.sady rauleekl.J
w Wanyngtonle po~sekretanowt
stanu do spraw pOlitycznych Bo.
berk/wl Murphy,
Rz:ee::nlk Departamentu stanu' o'-'tlIt

Chrnncz,IIWll

objętoAel.
załlleztllk

ołwladcaył
łt

lIydentowJ

Od pewnego CZMU krążyło
nereg wersji nA temat POWIiŻ~
w wojewódzkim
Oddz!alo "Totalizatora Sporto~
wego" w Kielcach. W zwht':t.ku
z tym zwróciliśmy się dO' ProkuralticY:· Wolew6d?:kleJ 1. P("~~
bq, o Wiarogodne InformaCje w
tej sprawie. Według danych PrO'
lliratury fakty wyglądają ńa~
'.tępuJĄco.

W' wyniku syg.nlllów dOC"ho~
Kielc do Warnnwy
na: temat· stOSunków w Oddziale
..Totalizatora"
w , Kielcach.
Glówny Komitet Kultury FI~
·'t.)'CUieJ, któremu podlega przed
_łęb!.orstwo "Totalizator
Spor~
towy", wysłal do KI",!c komisję,
kt6ra w dn1acl.l od 13 do 1'1 rrut~
dUłeych J

la br.

d()~onala

trola. wykazala,
oddziału

wadził

kqntroli

przedsiębiorstwa.

na gościnne
jedna z najorkiestr symlon!cz
- "The Philadelphia Orchestra".
Orkiestra rOhPoc1.nle swe występy w KatoWicach, następnie

Wb~

I
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__________

;"::P~l:!~;\s~~~~'

flnan~

Kon-

te b. kierownik

ii~,~:~;~~~~;~':rom
fi

na własnĄ rękę politykę
i ,:~~~::;~;~,,/~:
zatrudnienia, pfiwjmu}ltc dO' prR i ~,!I?!!~n;'~f" ..~1
ey w "Totallzatonlł' bUlIklćh
krewnych; znajomych - przy
tym na ogół ludzi dobrze sy~
tuowanyi:h. W kilku wypad*
kach nawet Jarosz bt>zpodstawnie 2:wolnlł pracowników przyjmując na ich
miejsce ~hm
ków swoJeJ rodziny, Wedlug oplnli kontrolerów GKKF tego
rodzaju polityka personalna byla wyraf.n!e sprzeczna z: regulaminem przedsiębiorstwa;

I

(Pok.o6ole1lle Da

atr. a)

"','_%.

Słynniejszych
nych świata

U

Zygmunt Jarosz. prO"

""'"'~' l'{UJeo'

do Polski'

członków Alger~ :~~~:;~~~~i:~~

!lVwej

ZJednOOlOaeJ

Dziś przybywa
występy do Polski

ID

nyth nttduiyt

EiunhoWUllwl.

Jące prezydpnłowl

I'yiu prawie
ao Ocalenia Pusklego
Komitetu
bllcznego. Pur..e "tłllnterel'l;)wanie
wywołało
pr1.ybycie '~"f,,~en'J.
SouBtelle'a do Pary ta. Zdaniem :
"Humanite",
przybył
Oll w
lwląl'.k:u z telegramem wY8la~
dUłją ohecńle
prt:t~grupowanie nym prl-ł!lo de Gaulle'a 'fi ~rodę
ali przed. rmpoczęclem general- do IIplJikowców algel·sk!ch. "Nie

sprawie nadużyć
WKIELECKIM ODDZIALE
"TOtALIZATORA SPORTOW,EGO

Jęz:yk

RepubUkl . Arabskiej
rowL
""

podkreślaj" w
szczególności obecność
w PI1~

p",gotówuJ'

pr..

.:Iolmmcmty te

Obserwatorzy

II Ol POCl Ę CIE Ś LE Dl , 'A

przedsławJclelom

"l rbtcnle
lII.11glelsld.
Na.tyehmlut po pr'tetlumact:enlu,
dokumenty zOlhnl\ prz.eslanl ,p,,'

~Y.

tlumAcz:one na

cseplo

ant"epubllkań·

'mo'

-

przybywa

lotniska wg
proJekitt pilota Rermanna GtlIM
Itera.
CAF
koncertować będzie w Krakowie I PO'znamu. W Warszawie
u~łystymy ją w dniach 18, 19 I

wYSOkogórskiego

PAP.

któreL mialaby. zapaść,' decyzi!! mab ,Bkłada lWy uwluz)1!!'Jn1&..
stef~w rządów.

Plerwaz)' w Gwłede dot pUo--

WASZYNOTON

wodnlUI\cy nady Mlnlstr6w ZSRR
N. S. ChruUtlOW Prl""I.' WHOrał nowy IIJt prezydentowI IIL

Zacieśnia się przylałA
ml-=d~y krajami Afryki
arńbas~r QhAn'
sirów spraw zagranicznych; na w Pierwny
Kaln;e dr J08ep~"Erzłau A....
\1.'

łÓw

do

Dąbrowleckl

przewod.
Prez. WRN - A
Sloubara - Wojew6dlld }C')o
"
mitel Zatrudnienia do~{)nal
anall.z.y obecnej sytuacji na
rynku pracy oraz wykonarua u·
chwał nany Ministrów l pat.1tJ.e1
•
nikowej .sesji WRN w sprawl~
:r..atruclnlenJa.
Zgodnie t uchwal" Nr 42 R.a.:~y
Minl.strów w sprawie IIkwL1d( li
przerostów w wtru-dnien1u, na terenie wojew6ddwa ma być :t.wo!·
nionych 8270 o,s6b. Od maren d<l
obecnej chwill wypowiedzenie umów o prace: otn~ymało jut po.
nad 80 proc. Oiiób przewidzianych
LONDYN PAP. Moskiewski
do zwolnienia. Z ~J liczby n:Jlc
ty upewnlć pracę 3.000 ludz.l korespondent Reutera donosi. że
reszta to renciści Jub oeoby, II-t6· w piątek radziecki minister
re t. dniem 1 lipca pne}dą na spraw zagranicznych Gromyko
emeryturę oraz pokaźna
gt'"Il1J3 zaprosił do siebie kolejno na go·
ludzj po.siadajtlcych inn-e id"lła dZiny przedpołudniowe ambasautr1.ymania. W wleJu zakla-d.a(h
pracy problem likwidacji przero. dorów St. Zjednoczonych I W
atów kadrowych
potraktowR:1o Brytanii. W póiniejsloych godzijako jes:r..cre joon1\ akcję - J.;f7Jt- nach miał spotkat się z mini·
prowadz.ajl:\c j" w dodatku mali strem Gromyko ambasador fran
wnikBwie. Swladcr.y o tym wieJ· cuskl. Są to - według informaka ilość usprawiedliwionych ud·
wolan. Np. w Zakladach M"!talo- cji korespondenta dalsze rozwych Im. ~n. Waltera na 165 zł",· mowy poświęcone przygotowawnych ,odwolań anulowanI) B'i niom do konf~rencji na najwyt.w FSC na 375 odwołań - uZ.l\an" szym szczeblu. Dotyctą one usta
na ałun.noe 62 itd. Jako dalny lenia porządku ('brad, terminu,
argument IIwladct.ttcy o S"tKw.lli· miejsca I składu narady m[,nj.
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.IiIISl"lnw~
• III
l1li' V
lilii

Eisenhowera
"wy
Rozm

przew<'l.i

nlclW<!m
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(Dokońc2enle na

Ch

IQCjaldemokrałyez-

CAF -

Oryginalny zloi

N'
OW 11 l'1St

N.. 1d~lu: patrot łolntel'l)' br3'ty,bkl~a.
II uUc
NikozJI po noen)'cb rouucbacb.
. '-"~Fot. - CAF ,_'L:::::~:::::::n:;~~I~'"
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stnwo

STRONA 2

między

owa

m!~dzy

s!wowej

PRL a CSR

Ze strony poiskieJ umowę podJ'llsał rnin!ster spraw lagranicz1'!ych - A. Rapacki; ze strony
czechosłowackiej minister spraw
Zhgranicznych - V. David.
Prace związane z wytyczeniem
granicY zOFla!y prl!'prowadzon~
przez polsko ~ czechosłowacką
komisję mieszaną.

Pl·ZY wytyczaniu granicy komisja {lrzyjęla jako podstalV~

IINC..II
(Dokończenie

przebie~

z M S?

'lUT

(Dokm'iezenle Ul str. I)

Skllriy.!lM - 107 l ,co ciekawsZE
wj('lu tych "podrM:.mków" mll P"w traktowaniu dobne kwallriluJcje, Wydaje 8j~
HUFCE PRACY
teg<:! pr.obl"rnu mf't-e ~Iutyć tJm- c""low~ ,~by za,ęly flit: Iym I{(ot!-ktetarJat Kom!toetu Cen'rai_ willko POR~rszen!a I\if: stanu ::h· milet y Zatrudni('n;A i zl:k'""'I:'ion<eB:il Zwlą:tku Mlodzi<!!ty ~_ IIcypllny pracy. W marcu, ki"~y w'1.ly zbl;'dne, uciijtllwi' d0JaJ.Jy
ci.ljJ;tyc%n~J w>·/lpe.dł (I;;t1tln!.1 01.'1(''\..
IIkwlr!>l.cj! th~dny('h "1,_
Jak j\l7 w:, :!.~j wspomniano. cv-a konOoe:pei" utwM7,enia mlo.nlr:- tów W utrudnieniu oraz fe-tiuk<:1J ka na z.1trudnj('ni€ ~.OOO ),;.5b
fowych hutcilw pracy. Ge:"!~r~J~ jlulTI<f>lantów i pl laków jw,'I lA' zwolnionych z pr ..l(·y wskutek ;\nrm .:r.alotA'nio!'m inicjatorów lwI tQku, np. w hucie lm. Ni)\V,ltki kwid~cJl lbę-dnyrh ctatów. J"Y.;l
pomoc W budowj(' cz.ołowy<':n o· łiczba nl,elMprawlool!wlonych g<>_ do tej liczby dodamy Inne tM'1-hv
bi.... któw przetnY1l1nwych oraz u- dzln opwzcoonych w praey w)-no l8rej-estrnwane w E<lm~dzieJny ,h
dual m/(>dzieiy w f1ealizow!l.niu .s!Ja 1260 - w k!.viNn!u PO ~.1.1{nń- referatach 1..atrufln!enla. to WZf'}-

n

w.ej

,.-akeyJno~ei"

S

wi~Jkl('h inwe.~t.\'cji.

00 pracy w hufcach przy.łmo~
Wltna bę-dzie w zasadzie ml".~:/.ir.~
(Id Jat la do :'la. Uł.~ vi drodz,e wy

jątku m("b b;'ć zat~lld:1iony ~ .. '{i{J
człowiek ml(}1..~zy, o- il-e cha: ~'.;t~,

f~~i~.;,j';~~li: J~~~~!kj!;~\\~.~ I f~~ i,~~apo~<)wal~~~~et.1UdZJ
tw6mi

w

Paolerosów

ab.~cncja zwlęllszyla ~ię Ć

rltin.

kWl<l.!tn'u
10011 g'J_

Mimo te w:t:kStość r,ak\;) łÓW
pracy już prowanaHrowala bldn
talrudn!('nJa i wycjl'H~nela z .'I'!"o
\VnICl.'lkl, wydAje «iE!, re wwl".
!«jiZC1;ę W t~j "prawie ~st ,lo HO
blcnia. a ;OIzerel! d'i'CV1_.li wym,l!il
korekty. Dotyczy lo .szcmg'"flnl.o
probl.emu w;talania wlaś~Iwvt'h
prnporej! między grupą prar,wrnl
P:N.....,s7.R.n.slwo w przyjęciu d,) ków produkcyjnych l nleor,),,'Jl,huków ma młodzle± zwołnioi11; z cYjnych. Np. W~ Wlos?.cl!:m..,sk't·h
UlkiMiów pracy, miodzie! z. \lla~ Zllkladarh Pn.emY81u ToeN'TI' '\'0'('łych m!al'l\(!Cl.(>k,
gdz.ie nie 'il1 go Mqterlalów Bu1owlan'-'ch nil
możllw<> ..;cl zarobku!
zairu lnlenJa orat. mJod1.I(>7. wiejska 1Ja ogólnf\ !lość 197 zatrunnion·,'ch
której lli-e ma mi~J5Ca w po.('- (>sób, 53 pracowników nie j!'lit
my śle. MtoM\<>t Nrgnniwwlłnl' w zwiąumych bel.posr.e-dnio:t Pl',>hufcach poUl normalną, o!trc'l',nl1 dukcjll. W Rejonowym Prwd.. ,,,,'w umowte pln{~ą ()tr7~vmllJ~ ber
pllltn!e umunrlurowanle WYjklO· bioratw!e Młynów w Jl}drz<'!j,","'~(>
w.-;. cI\tn.dzl~mne ulr1.ymanie) za· na 50 f-Rtrudnlonyeh jeat tylko :\0
kwat~rowanle,
robotników ltd.
pracy Oraz warunki !lzyc:t.ne bedą gwa~an!owaly normalną t":odU~tcję bt'z u.~7-(;tI:'rl)kU
dla z..it\}o
wJa ml-o-dego człowieka_
Z w6:ty,gtklml z,;:Jo..,wnyml tawl~ran:-l b~d?J(! umowa
" jJl :tee:
okr.e.s trwania umowy 1..a1f'7.nv bt;dzle od potrzeb i okr<\'iu relllizll~
eji da~j Inw!!l!lycji.

t ~:;~:'~~'v,~~~l"
Wymaga tównl.f<ż Ul"!"gUIOWIl'\lll
U a jbliŻ8ze mJ(JSląc e w tyrlu kw<>sUa dojaz.d6w pracowlIl:"~'"
nZMS to prU'de wlI'zYJ!ltkJm pra do ml",jsca !ch pracy. Jest Id waż
cs. l'\lłd rozwojem organlt.u,"JI, ny problem, ponlewat mamy 'lico·

~::O~::I::S ~ ::~::::~ ~kóa:;~t. dó;:=~ą~:c: ~r:r~:~

twle rozwija .!lIII rl..,ść łI~~(lo. W chaniC%IloI!! r.:waInianll!, ali! o up.)maju nP. organlr.acja wojewó·.l%ka rządkowanIe f,ej .prawy, Np, ~

f:;

I

:a~~~ (t"I~Z:: :!n~~~:
SkartYSkę do Radomia doJewta
np. komitet W~ Wlot!ł:Ctowle, !;:J)t!.- J33 ptacownl.k6w, a J: Radotlna do
rlorni(!t'zU,
of: ... wloną dzlalaln'J&t
p!'M!lawla ZMS w Plńcr.oWl.ł!, Bu·
.ku I innych.
W akc:j1 a2:ltol.en!owej ZMS nR
uwagę zasługuj"

obóz.y szknlomlGW"" * wypoe?:ynkowe, W pl«w~
.web dn1f1.t'h lipca I'<)tPOeznt~ się
o\}(\z dllt mlod?lriY n!(oJnel. MifłJ
J~rze-I6w, L!oeum P&d.i:JI'I
glcm;>" W polowkł lipca l'OZl)oet..
nk<l tI1,ę C)b6z dl. mlodz\.etr ('()b/)t~
tlte~l w Spal. (wo.\. lMzklei
PncwldziAM łlą takte oboz)' w,e--

'00 -

drllwne 00 P{)j.elier:r;u Ma1.Ur4't.:l\1
I
'!'!'\yC'h atuilteyjnych i'e}n;'lll('h

wedlul! ')bilorganów z.alrurln:enla, lJę'~il
one dysl)Onowac do konca 't"rp·
nla
pn-eulo
Hl,OOO
·\I,,:r.l'c!1
mi«'j.~c
procy, Wynika z !"';40. ;'<:0
mamy zrównow;'\źony bil,m'" Z:ltrudnienia. Są lo j('d·n~;: ,;.-1;';0
pozory. z~ cyframi In.eo.l wid1i('~
ludzi. Otóż w mnJu n~ kot Je I,ny
wolne miej.<;ca pracy dl:J. męt
Cl.Vl.n byl 7,J.r.el=lrowany jnkn
kandydat, Zupełnie inaczej jlf1r:l~tawla /:ile ta Bprawa w 0".1ni<,.,i,-,nlu do kobi('t j mJodocianv,,:,1.
Np. na jedno w(]lne ml-:)sce pra"y - prlypad<llo 10 k(]blel p'Jo'·uliUJ~c}ch r.atru-dnj'C'nia, /I. je.m (·ho
lo przydz! o rnl<:!dodanych
padlo a~ t9 ltażde 1-1(1.'~ron('
mi('jsn"
pracy. Obox'nl",
5HZ d,l"sponują na 4.254 :z.g1=Fne wolne mi('jsca pracy - Iy;~,;o
279 miej6cami dla kobiet.
PaJa,cym probl~m~m dla ~H7. i
I{(,mJt>elów Zatrlldnicnia j~l 7Jl1!
lezienie pracy dla Iwbif>t. Je.:!ynych tywici~'li rodzin, rnl()'J'lf')J~
m'ch l abRolW('nt<'Jw rótnY('h ...zkó/.
Nald'" bt'zwzgl(}t1n!e zwnlcw ~ Iwmflt<!rstwo p.z~ przvjmowAOIu ~o
pracy l nI(> lo!"rowa~ lamt<n:a
pr7JO"pi;;6w mÓWii\cych. 7~ poŃre-j
ni('two pracy nal(>:I.y wyli\tz.n1C' JlJ
;;amodz.ielnych referatów zatnJdnl~nia. Należy nj~ tylko potępić,
ale \Ul.rać tak:ie j)OIjlępo:>wanl~ jal,
np.
klcrownletwa
spółdzielni
Pn:odownlk" w Sanoomlel'zU,
gdzie samowolnie ulm:ln\ODO

na

IgW(JS:~·nlltu

PAP,

NaJ/ltlltuS
Raddecklm,

"prAwe .tanowlĄ
oilllnokrlljowliI
'I!Ir!a

t~~!~~:i! b~:1ł ~~~:.! ~~oa~

słonlł tajemnicę

swego

narady usta.IOM:

wystomwać

•

m(,.Jnorla.ł

do MI-

nllltra Pracy I Opieki SIPlcCT.neJ w sprawie uelMtyc"Ouenla
z.aka%\l () prtyJmowanlu d.l
pracy w nlektóryeh z.akl:t:l,.1ch
przemysłowych
lnp. ZJtkl.,t:y
Metalowe Skl'ltŻyt;ko) - F',crA'-

~~:;Je WO s~~~~t:n~~ ~~tl\lZ:h
żYwicieli

rodz!n;

zwrócić sl~

do DOKP - l.ublin w tlprawie przyśpINlz.en'a
aolatwkmla .prawy «!nt -)Ia
k('llejarzy 'Ultrudnionych w ZM

•

czlowJek w Zw.
Dni 15()"letnl Mahmud Ejwu-ow od·

){r1'u,
n.~')'l'Jną
l\11!)df1~c,1.

Z drugj"'l I'1trony

i d.lc:dego
MOSKWA

~v

CLeń

Unikam lekarzy
długo :tyję

-

Skarżysko.

długiego

tywota. "Tr;tymam się z dala od· CD rtJtpCfCutt! atarania o wyd):!(!:~
lekany" - powiedział Ejwalenl~ w układach pracy srw·
clvvlaml 3ft l'flCmlcy powo!lt~mlł
ctalneg<! fundustu TUl )pla~l1~
..Wlej". ju~ll<:mz.ll:m
OM1'UA;-u zow. "l nigdy w ~wym tyciu.
ni. praktyk l «tloolenla mło-
tft~··"('ietrJ
ZMp orat 15~lcc!tl"m nAwet przez jeden dzień nie cho

rowlllmn".
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.1'::.nł~J.

I

kłtruJe

w tlweJ

kleletk'l

c::lHłzlenneJ

Iłruktut'%ł!

dht I

rtWmlQłla, prą ~m l.&~

powne ale omleukajĄ oni P'"'tI~
tak Irtotnydt .praw Jak
UIOJIiAmenJe I .k«owanle "'~

alneJ PftUt.,id lIaka1neJ.

Z,ltU;iI hm I;W:tłtlill mllll _:WI.sI~
ne :a:n:H!Zł!nle dlA r-złonk6w tnt)\I

dałth

p(U'lI"wał

płłlTWftynl

bętble"'\on

P. PhelOrnłe pał,..
dtfetul1uw;ym I' VI KOD#rll'llt
SlHIII'Jleh"..
ł wl~l1'e ~.

Ue

ł,eb

do-nlo"
.11'1 boJU'

T n . będElt\ takk Pl6wM iii
add.'e I!Ul'Opnlełwa w miloTy.lllCleela htnłe,d. rań
riw. f'oblkłCl'O oral .. bardtG

.k.u,
ol,

dl,

l)Yeb ,wydarzeń łofl;)'t
obra:1-y de1e;M6w. reP1'e'lentu.l\~
"'1rit W8'lWd,k1ec o,..pluejf! '{!tePOWI! w- woj. ,kIeleckim. - ()b..
radl, któryeh .l6wnvrp m(l,ł)"~

I'OUJADYSTOW

Bundestag
odrzucił

projekt ustawy
w sprawie

WIADOM08C1 Z RADOMIA
....

......

Nowy

Duże

zainteresowanie radomskimi
" tu("znHuuni "

"r1.RE"-

dzieciom

Kielecczyzny

menażki,

namioty, plecaki,

1 ID'

ne rekWizyty nlez~ne do udanin się tego typu WYcieczek,
Jak się dOWiadUjemy, tylko
na "sko$zarowane wyprawy" wy
jeżdia z Radomia w okresie wa
kaeyjnym 500 harcerzy,

on"z".. podcz..s... Illnmostyld

Rozpoczęcie śledztwa wsprawie nadużyć

0.

(Doko6cuwe ze litr, l)

~--Kiilifrora

LONDYN PAP. Od ,?;eregu
miesięcy notule się wśród erol;
gracH plJJsklej w Ang1!1 wzrost
liczby postukujących pracy, W
związku z coraz trudnle~zą 51tuacją na
brytyjskim rynku
pracy I wzrostem liczby bezrobotnych organizaCje emigraCYJne czynią starania mające nil
eblu mbetpleczenle interes6w
5wych e.rlO1lk6w. Sprawy te 0mawiane były na Ironferenejl
Emigracyjnego Zwlfłlku Robot-

GKKF--wy1t-ii'zali;te

za Wjedzą Jarosza SPM'ządl.an rr
flkeyjne wykazy pral'ownlków
(tzw, "martwe dusze"), dlę któryeh wyplacano n1elegaln!p powazne kwoty plenięzne. O!-:nzu
je się, te na 50 głównych punktów pracowniczych ,:rotalizalora" od września ubiegłego rolcu
do mar{,m bież"cego reku - 24
były ZlI::Jełn!e fikcyjne. Na I),('h
24 rzekomych pracowników dokona.no od wl7.cśnln ub. r. do
marca br. wypłat na og:ólną sumę 236.6'17 zlotych,
Jak oświadczył w czasie leon-

SPORT

*'

SPORT

bezrobot:la w6ród Po- l IJlnYkal8kl po L

lonli angielskiej,

Pisząc o tej konfe~,ncjl eml-

"Narodowiec
stwlerdut, ł~ ~wyka7.ała 008 bezrado,
ność poWtich orgnnlz~jl
wobe<: zwJększaJącego- siC bezrobo--

em''.

ceum Cha.lublńsklego i Kochanowskiego.
Pogrzeb, w którym ~!ęlr udział liczne delegacje
WgZystkich s?Jtól radomskich a fakże
szerokIe rzesze mleszkańc6w tf!-go grodu był wspaniałą manifestacją uczuć I przYWiązania ja
klm młodsi i starsi radomianie
da.rzYll swego pedagoga,

SOO h .... cerzy przygoto ..... je IlIamioty

w Kieleckim Oddziale
___ .... "Totalizatora Sportowego"

«raeymY

staweów zsgramcznych Ił t!lkie
~wiedzajGJcych z dużym tainte-j esowaniem.
Na poparcle tych
slów wystarczy chyba powiedzieć,
że już
w pierwszych
dniach t~wania MTP Zaklady
Metalowe zawarły ltilka bard1/}
korzystnych transakcji z lmpcaml zagranicznymi a m. In. t
Jugosławią, do któl'E'j ekspurtowane będą głÓWki do masZyl)
mar-ki "Lucmik".

Pogrzeb znanego pedagogu
We"., .. ika

na
m<>'!lwy,' '''' ni,.

fO!>nącego.

Ligi Kobiet

Kościoły b~d~ rozminowane

wich ściany POCiSKÓW

*'

.

.JUNIORZY KilU GnAC Blm"'
w AU8Tlt-Z09TWACH PGL,sKI
łUgl,CR, _ lt-01:.elTany 1IlfJluł tutaj deeyduJ4ey (I p'awle udziału
w ml$tr't05twach Pul$ltl mee~ plł
kanki pomlędl!)' juniorami Nilpn04u "ęd~Jo-w ł KGZO Oltro·

blny I doznala wstrząsu mózgu.
D7;lewczynka po udzielenIu jej
pierwszej pomocy przez radom~
skie PogotowIe przewieziona t()o<
l'Iłała na Odd1:lal ChlrurgtC1.DY
Szpitala MieJskiego.

Niepozyływ".,

10 bm. - dzień wvplaly w
wleltJ rad('<m.~k!eh zakłl1dach pra
ty znowu uczczono "oblewa·
troll Jarosl!:, on /lam 050bhkle niem". Iłe na radomskl!'j kllen
korzystal tylko z 2 rlkcYI_oych jęli z_a robą .f~olskl MonoPol Spinazwlsk, a mlanowl{!lo swoje;
tmklowe) I szwagierki,
5"lęl
W rezultacle kontroli GKKF
"Trzy kwadl'&nlJe mody" oto
Jarollz został .:r-djęty ze stanowl~IU'I klt>,'owOlka Oddzlalu Wo- tyluł Oll~atnlch pokazów najnow
~l.ych mode:! dflm~klch, jakie or]
JewódZkiego.
W ZWiąlltU z ujawnionymi ubieglego ponled7.Jalku prowataktami od tr1:ech dni wzlęla dzlla w swoich reprezentacyj·
~pl'IlWę w swoje ręce Prokllratu nyeh f-lkleparh dyrekcja lVIlejr,kle
ra Wojewódzkn. W ehwJll obec- go Handlu Detal!cznego Artykunej nie moi.emy, ze względu na łam! Pl'zemysłowyml w Radodobro śledl!:twa, pndll.ć s:mrs~ych mlu. Można tam było zobaczyć
InformacjI.
nnJro7;maltsze rodza.le letn!ej 0W piątek, dn. U bm. Z:v~ t!7.1eży: popnllnowe plaąztze, e~te
gmunt .'aro.~z 7.oolal areSZt.lwa- !.yc7.ne I' pral(tyC'Z!1c, hetonowe
:JY, Ślpd7\wo trWA.
(,rlłl jedwabne 'Sukienki, bluzec/.

*'

SPORT

*'

wlec, Wygrala dmtyna

SPORT

11:

SPORT

11:

SPORT

11:

l:~
W Ul IId,,, grat be;dąz w Ra·
te Itrza- domtu RlIllol1Zl.1k z Granatem Hkllt'·
tyakB, w 9/arachoWle1iłcll Star r,1I
8parut, w Plunk1\r.łl Pruch z KoSPORTOWA NIEDZIEI.A
nt'cklm KS, w Ofitrowcu kSZO z
Kffil.Cg, Nadchodz"ca nit_ BlękltnYml I w Klelearh łJroj\ ,
dzl~11l
spurwwa stai: będ~l" pol' 811L. Jak więc wld1\i: nte będzie
tnakltm pliki notneJ. Odb~lll\ II~ tYm tlu!em ani J~dneg-n $potkanla.
pl'1:ectet fIlItatnie Jut IPokao'lI które by muglo byt nIeatrakcyJpluwlI"I!l!J rundy w III lidIe I kl.- no
II" A, Tak lit dot)'lo, UC"Złlgól'
W klasiII A n,ulk~JĄ $111: w 50'
nie w lU, lidie, te widnie te botę Iskra ,OrlIcz11m, ttadomlllk
011 Mnie ~pQtk.nl. decyduJ_ oko, n II: Napr;J;odem Dra:!: Grttnat Ił 1leJnotel mld$c w labell.
BI~ltllnym' II. zu W niedZielę PoIłIGl

łu

.dobywaJąc

nmob6Jcxego,

bramkę

KfilZO

sl...d .. i

rytU!lowy trudno nam powied~leć. Wiemy jedynie, ta w el"
gu ostntnlch trzech dni przez
mlllcvjny areszt przewinęło a1Q

ponad 50 pijanych.

.... n modelka I

SPORT

wie maja br. Na
prezes Zwląz.ku, Stanl!iłalV Gór- GdańSk wygrywaJ4e wyłOko t:O
ka wyg10sU referat na temat Bttnleamt braM"k byli NDwara

II. ••

energii atomowej

Jednym z :tak/adów reprezenPARYŻ PAP
Nadzwyczi,jny
W wielu zabudowanIach ko~c!el.
lujących pl"lernysl
i wytwórzjazd partii Poujade'a, który
r,dbyl się w mieście Angers, po- nych znaJduJ q się osoł-Jllwe pa czość Klelecezyzny na Mię::lzy
wojenne. są m. In. wmu· narodowyct. Targach Pomań
stanowi! poprzeć Komitety O- mlątkl
rowan~
IV nie r6t.nego todzllJu
calenia Publicznego I wszystkie materl.11y w.Vbuchowe. Np, w o· ~kich są Zaklady Metalowe im.
_),otl!'~_
nrazowle pow Sandomierz 1.o~ta_ F:c,n, WaHera w Radomiu. Wylo wmurowane w kościół I dzwon- ~Iawily one lam kilkanaśde naj
modeli
maszrn de
nleę
kościelną
15 pocl~ków art 1'_ nowszych
leryj~klch,
w murz~ kościoła W szycia swojej produkCji pod po01blerzowlCllch znnJdulą tle; l po- pularną i w~zęd7.ie już z:J~ą
t'!.kl artyleryJskIe,
w
Rakow!f nazwą "Ltu:ul!k". r oto, jak się
I Iwanl5kach IV murach kościel dOWiadUJemy, radom.,kie eksnych tkwią rMnejl'o rodzaju po_ po.na~y spo~ykają się wśród wy
cl~kl
m. In. przeclwlolnlcze. zał
w PIoIrkowIcach pocl.kl artyleryj
,kl~
~II
nie tylko wmurowane w
I(Q~clół.
~le
ozdobiono ntmł
1'11'01.
Na podRtawle umowy 7AlWar- wet prtydrotny krzy1.
trJ między Ministerstwem PraWczoraj w godzinach popoOgó1cm
na
terenie
nDBZ",lto
wo·
cy I Opieki Społecznej a Kołudniowych
odbył się w Radooperatywą Amerykańskich Prze jewód~twR tnaJduJe otę 17 ko~. m!u pogrzeb zmarlego
w l..o.wIek do Różnych Krajów "CA- CIOłOw, w których tkwtą rozmaltł dl.! Sl.a!10Wanego 1 cen!!"lnegf\
!TIaterlnły
wybuchowe
co
~twarz~
RE", orJ;anll.acja ta dostarczy rlllt.e ntebetPlecEeńltwo dla IUd- pl'l,ez cale .spoleczeństwo a
nam
n,eodplatnle
pewnych nośel.
s7.czeg6lnle prr.N młodzież 5zkol
Hooci ml\kl, mleka w proszku J
ną znanego radomskiego Pl.'dll~cra. Między Innymi Kieh~eczyz
W 'l:wlatku z tym kl~r. Wydz goga prof. Stefana Werenika
na olt'Zyma w dniach 12 - 25 dil Wyr.nlln Pret. WRN - $, Ja. Pnez wiele lat swojej pracy
czerwca 12.760 kg w'ttamlnlzo- ro~t odbył rozmowę lt bl~kupem był on 'lauczycielem matematywanej mąki p.'lzennej, 12.7,90 Ip~ ,hrt>szewlcurn t zaproponował mu, k! I wyehowawcą mlodzleży Limleka w prott7.ku (nlepE'!łm'tlu ~by grupy !lIpenltle uMunęły nie·
bl'r,plec1.nl'l pociskI. Blijkup Jaro_
stego) o:oaz 4.31l6 kg sera topio~ stewlc)':
wyrazI! pełne poparcie dla
tego projektu I upewnił, te wy_
Od l!:akończenla roku szkolnene~~;~~~d~:r'~zle }m.ema- .:III
uf1.l\dr.enle, aby kglętOl udzie. {<to dzielą nas tylko dni. Nie więc
t"mna dla placówek SOCjalnych 1111 pomoey Mperom, m. In. po_
dzlwnC'fio, mlodzler. radomsko
ulużby zdrowia, oświaty oraz po kazali w$lystkle wmurowanI' p'l.
pr~ygotowu;e glę jui clo waknmocy
s!młcrznej,
a przede "Jskl. rÓwlI!et. I te,. które nie tlcyjnego wypoczynku. M. In., do
wszystkim na p()łep,'1~en!e wy- gurują w wykazie.
,.wypraw w nieznane" 117.Jiku.le
żywienia na wct.aSnch dziecię
Jak BI~ dowlllduJemy w nll)- się brać hal'cel'ska, kompletując
cych.
blltnym euale saperzy WP prty_
RO'ldzlałt'm
l r07.prowadze- ~t~pll\ do Octyglcl.llnta
koŚcIo_
Wstrząs
niem nadesłanej z}'wnośrl 711j- łów. murów cmentarnych Hp. l
RtadJd wyprl<lek wydarlył się
mle się I>pecjnlna komisja pow" nleber.plecznych pozostlIłości woJennych.
(e)
wczoraj
w naGie h:okcji glmnałnna przez Pr~L. WRN.
(e)
Rl.vkl w szkole im
Syro-komll
przy ul. Kll'leckiej. JN1na 1.
ćwlezących, Terf!!la Wójelk zamll'szkala przy ul.
Opo<:z.vńsklej 16 spadłA z ćwiczebnej dra~

LEOIA. _ LECIUA .:1)
WARSZAWA. _ PUkarvre wpr·uaw.kleJ L~gll rDl!ecrall Jut mi"
konferenCji tnowlkJe
spotkanie
\t
L~chlą

będ" nJ6WĄtullwle proble>my Jak naJ.Q'~elfo ł Jak :la....

wykorzystania

z wmurowanych

ników ł R7~leślnlk6w w W.
BrytanII, która zwołana rosta~
ła w swlmlon w drugiej polo-

.... m

pokOjowego

J~J.;
0rganh:.aC'je mające na celu wal \'blania.:h cywilnych I kę z "systemem" O'Partym
na piszą agellcje zachodnie - in·
zdrowo wyglądającymi
Kon.~tytucji 1. 1946 roku (7, Re- nymi,
popleczn:lcami Chas5ina.
publiką).
Ci właśnie "poplecznkr" bruJale wynika z tej docY7.ji, poujadyści
7;głosili swój
akces talnie sitopali i pobili oboclly<,h
dr) Kom:lctów OC1\leni<1 Puhlicz na sali prlC'Clw'n';.;ów Cl1fl~'lIla
W clI,sie trwanin konff'l'I'nC:1
!irgo na terenie Mrtr,)!XJ1ii.
WASZYNGTON PAP. ZSRR
ZdAniem pnry~ldch kól poll- na ulicr zebral sil; tłum WlDOszący
,);'I'/Y\(i
"Fll.S7yzm nie - USA, Indie, PoL~ka, Czecho:ycmych,
deputowani
p;,rtli
~10\\",1c.ia,
WJochy,
Holandia.
Pou,ladc'a ::;lwol'lil nulonom;cz- przejdziC!"
-)000/Szwn.karia I ?:,kdnDczona Repu~ą ~rupę- w parlamCJlc'.C', popicbltkn Arabska wrsląpily na seI'P)iłq de' Gaulle'a! po;.(>slawią
~ii .sWiiltO\\'Cj Orgnl1izacji Zdr(').
I'oujlłdc'owi spt'a\\'ę prowadzewla w Mil1neapolis ze wspólnlł
nin kampanii ek.~trem!.~iÓw allezolucjq w ~prawic pokojowe~crsl(:ch nil tereni" r"rancji
""O w)'lwrzystllnill energiJ alom,
IVcj.
OE GAULLE
ZalcCil onA $wiatO\vej OrganiZA. PRODUKCJĄ
zacji Zdrowia powołanie specjał
FRANCUSKIEJ
uego komitetu, który porowmlĘ
BOMBY ATOMOWEJ
się
z Międzynal'odową Agencją
I<:nergii Atomowej w celu pro·
PARYŻ PAP. Dziennik
"Pawadzenia w~pólnych badań nad
ris ~ Presse" informuje, t.e gen.
de Gaul:e dąży
do tego, ab~'
skutkami zdrowotnymi radiac,ii.
h~ncja) wyprodukowała l wyBONN PAP. Po sześdo!,od7.in Poza tym rezolucja zaleca Swia
~~~~~W~t::Zr,::as~i('d b;~~;rl.'~~~ ]!('j zarir;olej rlebac:e lilchex:lnio- lowPj Organizacji Zdrowia udomiędiv~:łrodow~gO poroZlJmie- n'emieckl 3uni!e'.<;tag oorzucil w <;Iępnianie krnjom slabo ro~wi·
nin o ·r.aprl('stanlu próbnYCh wy piątek 215 glosami przeriwko
12", pn:y dwóch w,<;l l'zymują niętym izotopów radioaktyw·
buch ów atomowych,
c}-'rh sit;', r.gl05wny prZCl SPD rych dlA c('Jów leczniczych.
projekt U.'ilawy r> pl"zepl"U\\'adze
BURZLIWA KONFERENCJA
W redagowaniu rezolUCji brardu w NRF referendum lud(")~
PRASOWA
we go w sprawie zbrojeń stoma Ja czynny udział rótvTlież delega
cja Polski
PARYZ PAP. W Paryzu do- wych.
.'llo do bardzo burzliwych ,~cen
podcza.~
Iwnferencj! prasow!'J
generała lolnlctwa francuskiego
C'hllssina, W czasIe jegD pr7.emó
wienia, w którym gloryfikował
"I'uch 13 maja" i wzywaj do Iwo
nen:a Komitetów Ocalenia Publicznego we l"rancjl, przeciwnicy rzucali w niego krzeslami
Na sal! wywiljUlla fiię bójka.
Za"ząd
Sala, w której odbywala sie
Po
odbylej przed paroma kę kobit'<'ą Aleksandrę Adamkonrrrencja J)ra<~owa, zapełnio
na była spadochroniarzami w dniami TV {(onferencjl Sprawo- czyk, zaś wiceprzewodniczący
zdawcZO-W)'borczej Ligi Kc.biet mi: Janmę Czykunowa, t StanI-)000(_
dokonano ·.vyboru nowego Za- .sławę Nowakowską. Sekrelarza
rządu M-ejskiego lej orgarll7.a· mi nowyhranego Zarządu z.ostacji. Przewodniczącą Zarz~du wy ly: Aleksandra Kupcowa! l--I;:Ibrano por,ownie Ulaną dlialr,cz- lina Lożyńska.

I

DECYZJA Z.TAZDU

rt4lmłoda. prywatnqo ha4~
ł pnel1U'.ltI
btodl\ nIl)-

IfWB

nhłW3-.

1875, ro:,!~, Pt"l"l:"i.-dent H~p"h!lki
:}ędzle mial pnn\'o rOlWIIl7.,vwnpia parlamentu I prawo pr7.<'pro
wadzIlni;! refereOdlJrn dla 10Z.~ądzania spraw spomych
mię
dzy fZ1\tkm a Zgromadl.e'lH'Ol
Narodowym. Będzi!> m;a! równie7. pr:1WO mian()WRni!l premiera !"lądu
Wybór pre7.yd('nta nie będzl!'
~lę odbywał, jak dotJ'chaas, w
rilmach Zgromlld7.en'a Nnr,'<Iowego, D~ Gaulle chce pookre-ś
I,c nową rolę prc7.ydenta lalo
giowy Federalnej Unii Frallcu:;kiej I Jako arbitra. pf'>7.a tyrn
('hee g,) unie7..nleżnić od pRrlllmentu, Z tego też wl,ględu przy
·pu.~zcza się,
że \V
wybrl'-ach
prezydenla udział wezmą poza
0cputowr..nymi również rHdni
:!eneralni, przechtHwklele f'nffitl
f7.ądów , terenów 7Jlmorskich.

::::::.r: i~s:,~:=,;-~::: wW. Brytanii
dhl

nył

'fil dnt.- 15 tI$łltwM ~.Ilith,
"obndy vr W"Jew6d:dd
ZI.mł
Klet.ktd.

~;'o:~~~tn~~, z~!~~{;,lt~~~l,e o~

l'lolłJulo.'łat~

praą.

%;a%d 'SD,

7.daniem oh~l"n\'fltor6w p(\Ht.\'cznyr~. de Gaull? ma l.ami:ar
f/nW<llnle 7.wlt;ksl)·.C U;:ll?II';~,er.la p.rezydenta .Republl.kL ,Sł.Y~

o utrudnienie kobiet,
w",""tkl,h
.tIlnow.lAkacb pracy.

,~.;;a:,;;;.a,;;.;.•.:,;;...-j-li~..lłb"ił
'"lu' ł WIa:iOI~W·~'''~ ·'~••~·.~'!.:··o'w·_!!:'" UJśród Polonii
w .""eJ

tuj
br. VI KOIl,rC8U
Dtmtt.tb'I!dynne/ttl
Tymi ,~adMllI

~~jnf:i:'O~ ~~~ ~~

9 hrujóU/

referendum ludowego

• * •

linii

wyrów-

1 drObnymi

Wspólna reZOlucja
Wsprawie

ze strony 1)

"Jeteli de Gaulle, jak sarn to
pow:edzbł,
"zrowmial" spiskowców - pisze "Humani'_~" jdli m'mo 10 pOlwala im na(lal dZlabc, znaczy to, Żi:' ,:1; 7'
!laniami tej linlł w przypadkach
PARVl. (AR), Jak donn..'łl sta- nimi 7fnd7a. 7e nadal opir'n, n~
uzasadnionych wymogami 7"~PO ly koresPondent AR w Par~·Żu. nirh ~W(".lą wład7ę, jnk Ja1e odnrkl tt>rt'noweJ i wodnej lub w nierlłl.gim czasie premier de piefal się na nich dlJ WYf!1Umterenaml ludności zaml!'szka- Gaulle 7.amier7Al prze~tudir,wać ."'_I.'11ia:la pnrlalTIl.'!H:'ie ,wujt';
lej w pasie przygranicznym obu całolu!ztalt problematyki zw!ą ir,\H'stl'llJl'Y"
krajów,
"ane.! z polRkim planem ;;twoPl\HYZ PAP, - Pod Id(':"()W'·
:-zen.ia strefy be-załomowej \\"
Umowa, porządkując $prawy Ruropic, Jllk wiadom,). Francja n-cl\\'f'm RC'nerlllll de G:ltI1Ie':'l
;·n~por~':la .~Ię w pili tek dY.~kuqrankzne między PRL I CSH nie UOlldJla leSl-CW odpowie~,:a
nil. najwY757ym s"{;~cbl'J
~tanowl dals7.y krok w klerun- ozi n.a tę- PfOpolYCję.
Tt.:I,eJsi IHuj pr,)!)(\nowanymi pr7rz n;eku pogłębienia Btosunków prz y -, nbserwalorzy oczekują, że od- );a zmiallllml Konstytucji tran'
Jaźni między obu krajami w du powtedi ta m07& ujawnić l'.On- ('usk\C'.1, Przewodnic~yl
on na
chu układu o p!7.yjaini I W7.A- ee!X'je nowego - l"7ądu
\'p,'bcr: zamknil';tym
posiedzeniu m:nijemnej pomocy z dnia 10 mAr- r,odstawQwyeh. problemów poli- ~trów, w ktÓl'ym udzlal blONI
ca 1947 r.
tyki światowcJ
!;ltNej min!.strov,!ie stanu oraz
mLnisler sprawlcdliwosri.

Bilans zatrudnienia
Co nowego nie jest zwykłą arytmetyką

(~otychc:tasowy

glanicznej,

NUMER 140

(lnu

PRL a CSR Czy. ~Usk.~

o ostatecznym wytyczeni n odpowiedz Francll
•.
"
.. na plan
granicy pans owej Rapackiego
13
bm.
w Minlste-rntwlr
Spraw Zagranicznych w Warslt
wie (}Odpisana wsla/a umowa
mif!'dz)' PoJnką II Czeehor;łowa·
(-Ją o wytyc~eniu
grn:.nlcy pań·

I

ład"e

modele

ki, dmje kąpielowe. podomki
Itp. jAk równlet bard7.o elegant
kie ft\llOny lel,nlego obuwia, ImpreZa cieszyła Idę ni. tylko- tlu~
tym powodzenIem, t nie tylkO
ZWiększyła Uofić klienteli MHD,
ale co sl.Cl.egÓlnle godne p()d~
kreślenia była U'QblQ11R nlll~
prawdę z hnndlowym smakiem.
Niemały wpływ na
t'en fakt,
minia t ~wnośt:lą piękną modl'lka - ml~~ WAr!llIlW.Y- z 1957 r.
pani JadwIga MlldeJczyk,

11:

SPORT
lon III

II:

»lImltą

Oarbllrnfllj. RlIch
I S.wlt

II:

NpotJUllll~m Nr
pllw!~ JloJellynek
ItĄ
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SPORT

no:tllą
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Sklll"t;;S~"
8tll(llonl.. Gr~nlltll

wl>JewĆlhkłe

t
w

pUkllne

n)lIdr.lr'ę
odb~dll lIII'

m!~tt~o~twa

n:koln.

IItakli SAma
ftylJlu w liIIc.. r~cz"eJJ
rozp'lernl~ $1<: w ",,.1~'plę w Kleie~ch I> "011., 10 I">~ ''''laku 1,.11l.
Pad, 1I'r"/:\' 111. LdpeJ.

w

I\ll,kp~tlft':f:e,

,lmJlre:-:<l

o"plenerach"
- beztrosko
andorn.i>erz ma podobnle. ~ak
KazImlen nad Wisłą - 6WOJeh wJ(!'rnych plelgnynlóW
wśród pla.siyk6w. Coroezru.e
w
n~Jrounaitszych
punktach leg"

S

NAJSL1CZNIEJ poloton.ym, n.QjbardZie j maloumłcZIltrl
w przenośni t w do.downllm .maczenlu tego slowa
mlastec.t1dem Kłelecczyznll jut Sandomierz. Nle~
mniej t całq Pfwn"otdq motna powiedzieć, te te w$zv8tkte
przewagi S4 w przll,P,adku Sandom1erza najdosk,onalej nie
wykorzystane, Z czyje; winU? Sandomle'rZtlnle, twierdzą, że
WRN w Kielcach. PTatodopodobnle maj,lI rację, bo F.jdźcłe
jakiet inne województwo, które btl z takim uporem {.. bądź
cu bqdź konsekwencjq odżegntlwalo się od campingowej
perly regionu.

I

plllknego, etarego mJlltiln majdują ma1arx.e noW'(! ujęcie najdawrueJBZJ'ch tematów. W cJe-

~,~g:~YRa?~!,Wfk~łiku~z~~
sięciu Innych

tabytk:QWych ~u

roz,slawiają

dowli diuJący

plener

Akademii

ł'IU

6talugi

wychowanKowie

SZluk

Pla.styct.nych.
Tradycją mia..~ta Budy "lic: 'lbo1:Y

I

Istniała

Aby

tradycja -

(koutem bardzo wielkich tltal'p.ft.
kierownika, p. WachoWiczowej) urzqdzone jest Mu-,
zeum Sandomierskie, r które zawsze latem 1..1) ukresfe
malarskich plenel'ów, gwałtownie ott/wa. Katdll turnus
młodych mala1'ZlJ Ol'ganlzuje tu' wystawy swego miesięcz
nego dorobku. Normalnie mutna obejrzeć sandomierskie
w1}kopaUska - daleko nie WszlIstkle zresztq ..:... część ich
.. znajduje się wciqż jeszcze, niestety UJ depozllcle Muząum
SU:iętokrzyslde·go w ,Kielcach.

musi

<'I1<l jft opru>ć na jakichś węl'Ju
, wych datach, c;>;y faklach. Ta-

i

kim wydarr..enioem, o którym c-

p<)wle przyjezdnemu każ-dy an.
domlcfzanin
jrut pomy.sl stu-

dentów plastyki z Warszawy,
którzy w ciągu jednej .VlCy
przemalowall dokładnie 1 calk'.·
wicie !iwy gruchot, na:t.YWilflV
szumnie - autobuoom. KUI\S()waj

on na

linII rynek - dWvrzec
Prywatny t-en poj.u.cl

"Kielce no krańcach
województwa sandomierskiego wyrosły,
Sando~
mierz na kratlcach województwa kieleckiego l1pa~
da".

k<ll~j{}wy.

ol;dobiono pracowicie l skrupulatnie, przy użyciu wielu 1t,>I.rów olejnej larby, w rótn.e b<)Z~
Iti J akty, nie wylilctaJąc Hterp.lctwa. Napisy kl odbleg<tly
raczej od sloganów I p<lpularnych
haseł, a mieszkmky midi iU,C<:O
ucJcdJY. ponieważ właściciel po-

jatdu nie mógl zdobyć tyle !arby, aby wóz. natychmialil prz.ydo normalnego stli.olU.

wróci~

o
nie cytat
t
klasyani też
oparty
ków,
na gruntowny\;h
bada·
nlach
wniosek.
To
przekonanie wielu sandomierzan,
wyrażone na spotkaniu egzew
lmtywy KP, Prezydium MRN
i dzlalaczy TOWarzystwa MIlośników
Sandomler2a
z
przed.<;tawlcielami nas7.ej tedakcji. Przekonanie, niestety
nie pozbawione szere~u logicznych przesianek. Nie zapo
minając o kompleksie
urażo
nej godności opuszczonej stolicy wOJewództwa, jaką był
Sandomierz, t\"'leba przYT.rlnć,
że Kielce dają poWody do powstawania urazów. O nich to
właśnie I o wieiu innych jeszcze sprawach nic a nic od
Kielc niezalei.nych - rozmawialiśmy z gospodarzami l Ulpalonymi mHośnikaml lladwlś
lańsklt'!go
grodu
W C7.asle
wspomnianegu wyżej spotkania.

T

Stąd też sŁaroświe<:ki środek hl-

komocji mwl.al w tej pomyG!oweJ, barwnej szacie zrobić po_

ranny kurs przez całą długą, w ijącą BN:: serpentynami tra.sę. Na
I!zczęScle
wóz byl prywatl1y~
Wlakiclel pr~ko dał się Prl.€Studenci odmalowali

błagać,

p ......

nowrue
kolory,

wehikuł na prt.oeP'<:;'P1C
dodając do li.'Jgo - Jltk
mówią Inni (~WM z.lośli Wl)
kilka portretów właściciela t. l' IdUną. Co by było, gdyby "-'hObWl należał
do MKS - tru Jno
się nawet domyślać. ale być mo....
że

portret

jakleg<lŚ

kierownika

równie dobrz.e urat<lwalby .. pra-

w,.

Slu-dencki obóz mieści .sIę co....
.starym, renesan.i<.)wym gmachu byłego Kolei!.Eł1!1
Jezuickiego, będilcego obe..:me
szkolą lioealnf\. W wakacje z ~ 1mują gmach pla.stycy. Od INJZ!ny piątej rano do zmierzchu Pilnuje tu dągly ruch. MłodZi tfUl.~
larze odbywajĄ nieraz bar,iw
dalekie wyciecUtl z płótnem l
rocznle w

farbami pod pachq. Gdy nie

:Je-

pi5uJe po-goda, w 5klepl....rej,
ootrolukowej .sali mies:z.cz4<cej
świetlicę zbierają się na wesołych rozmowach. OP<lwiadają ()
humorystycznych
Bytuacja.,h,
w których alę znaletli, malU.!ą';
obrazy,
Co
Zldarzyło
się
na ubleglorocUlym
plener7.e?
Humoru nie brak. Na pn:ykJa,j
ktoś opowiada, jak t<l z.atnówiono u nlego "knota". Pod tym
t-ermlnem plaBtycy rozumiej" óbru "Knot" zo.oltal namalowany, cena uzgodn.\ona i peJUlŻ

6ANDOMIERZ l SIARKA

iarka, Sia.rka... - poozła
przed dwoma laty gorącz
ka przez kraj. Przygnębie
ni trudnościami gnspodarczymi, obiecywaliśmy sobie po
niej z.lote g6ry. I to już, na~
tychmiast. Do najbardz.iej pode'.ltscytowanych
naleiał Sandomierz,
rzecz Jasna odni45!ono do klienta. Po dwóch
pod któtego bokiem, w Pła
z.lo.lcallz,owano plerw~
~~~~ac:u~~~ć~~Jk~~;;: secz.nie,
szą kopalnię. Siarka to Jednak:
prawienie" ()obraz.u.
nie
złolO. Na korzyścI z niej
- Co wcly poprawić? - pyta
w skah krajowej trzebn ,esz~
7.d%.lWiony artysta.
cze
poczekać.
NajbHt..szylT'
- Widzi. pan, pan nama11)?;al
jednak zlóż okolicom już zaVI środku obrazu taki tr~p1łlt ...
rysowują się perspektywy roa
-No, tak, Namalowa.lem. 1 1..'01
woju.
- Na tym trzepaku w\.sz/\ nlęSandomierz, niestety,
do""Ide kalol'tlOllY i mam ciągłe awantury w domu od tony. Obraz
tychczas chał nie geograficznie
zrnlenl.ał jut kilka razy m.wjSN.
lecz faklycznle pozostał na u· wIsi tEraz w korytarzu, bo tu' boC1.u. Siarka dąży do TarnonajclernnJ..ej, lecz mimo WllloYS!_, brz.egu, ba nawet do Rzeszoko kalesony odbIjają od r~."ty
omijając
Sand.)mJerz.
""a,
tła - aleJąe z-gorazenle. NI.ecb
Wprawdzie kombinat loJ~alizo
· pan to prumaluJe choćby na
wany jest po tarnobrzeskiej
k06zulę, albo poduszkę.
stronili! Wisły, ale po sandoc~~~~,\CYco,w~~~~ ~~~ mierskiej lety Piaseczno. No I
Sandomierz. jako mlllSto. ma
łaj"
niewątplIwą
pl'zewagę
Ilad
- Nie podszedłemi

S

I
l

I

JeFpnr~~~. ~~~o~::

-----------..

ift.Ie pejw wle}4ld: "Str1..e:::hy". ""tycU\@J

L.

MJruwwsk.1

był

~uJc~~ ~~ku, o~~~~~łml~~ ~~l~~~fł~a:isld;;d Si!:;

kila na plEt'W8zym pl:U'ue ()oo pę-dzlem pow&tal obca." .,Mala
br4ZU. Po dług.lm wstępie, po- miasteczko
nJe Je.st nu1ne".
lącumym, % wypa.lenlem papieSkomponowany umownie wMo\t
r0S4, goopódarz decyduje s«: mllll.teczka wra% t furmankami
przejść do "prawy. Chciałby kuI litutobt.tsaml pr1'>eniÓ61 arty'ta
pić 00 malarki - ten wlatm'<ł z SWornlerza. Tak to, niemal
obru. M4larka tgadz.a się ch.;t-- IW. Ilailz.ych oczs.ch, powa·~,tf)
nie.
- Ale, prOll:rA;l pani - mh1

.~

mator plastyki - chod2:l o J..ml\
Ja za rok robię generlłl~

:,;'=r:.t te~Jej~Il~Pf~~

cenne dzieło .:duk.!. A kto WA6
- Ue ich jetla:cr;e W S4n.d0tnle-au powstal\fo&?

1'2'.eCZ.

malowała..

Na tym obtaz.1e, któ-

kuplę. n!et:h moJ ..
będz1e pod strzechą,

ry

chata nie
ale pod
$)JęknĄ ezęrw<m.l\ dach6wk4. bo
taka będrJ.e za rok ...
Znów wybuch śml~hu t na~
· t.uczywe pytwUa - t'fJ3 malarka.
t.!tOdr.1 alą na tąl1a.nie kllen,ta.
'fi nie chcą POCZĄtkOWo w'lpoow.!edr.!oe<i, a powm (1~uje .!e,
to obiaz wJsJ jut na. d,.;J..\lrti.a w

chlopslt.JJeJ chacie..
m), cąt1
MJ:o.dzi plutycy pot.tzabuJl\ pJ.e..
nięd~ ...
W.r.ys,cy chcemy jeaZC'Ull ra%
przyjechać do Sandom.1erza n0wlll W€łJC.U adep# pajety,

Tu jest raj dla ma.lal'J.Y.
W~torem, w malown!cro p.,..
łutonej

ooJ do

knajpce, przYPOminaJ"dekoi'aete W-

z,ł\Kll:)jmla

~~ d;r:!~I~'i?ŚsA

Numćt ~"

przy

;- pla4tycY ~4Ją
winie" t,ypu

t!'a~y()1jnym

,,'Natta.", rozeletWwnym
dą ..

orll2lł.b

Trunek dook:Onały, mĄ-tą
zaletę, he nie .!IUcOOJd ani. łoJ401 ..
kowJ, 'ani glowie, an.t ciadnej

kłesMJll". , Nf~ chcę
puryt.Jńsko udawać, te autor A$go artyku1u nJe pił t n1mI. ~Bq

studtnck1ej

na~ł: rac1fł

rnalatrb: San-

mWto
pełne'
'poe~1 t cUlI'U, Tutaj U'oizlły

du1nJ.Qr't

to

a-1lł" jut obraty () słnwl.e ć()

rutJ-

ll'ittkłJ ogólnopolskiej. Dwa, 1111. ta

kinu _ 1aureat W'/4tawy PJa'"

NAJSUMIĘNNIEJ

I

lltUdentów starszych Jat wszy>!"tklch AJm·dcmlJ polskich.

ftszAIW robLitW-U.

Tarnobrzegiem. Mimo to prle
grywa.
Poniektórzy praktyczni lu~
dzle z. St..ndomlerza. nie bez

o aktach z XV ł XVI wieku,
które przeleżały spokojnie w
ratuszu'cztery wieki, at UlóW
z~arnęla je WOjeWódzka "me-

zlośUwoScł puwiadają, że trzeba się ubiegać o przylllczenilJ
miasta do województwa rzeszowskiego. Bo RzeS7.{Jw interesuje się nim wu;cej mi
Kielce . .Rzeszów np. :wrganlwwał dOjtlzd do Sandomierza
autobusami, co god'tinę. A
Kielce? LepIej nie mówić. Raczej skaZać włodarzqcego kll:!lecką komunikaCją
na częste
wyjazdy
do Sandomjerz~
środkami publicznej
k o m u n I k a c j I, nie sluż

tropolia",

bową,

.,Warszawą"

(ważne!).

Rzeszów jest aktywny, pręż~
ny, ciągnie do siebie caly profit z ~Hlrkowej koniunktury.
Kielce przegrywają - ;;twierdzall sandomierzanie

Czy takle ambicje ~andomle
rzan można uważać za wrbujoty patriotyzm -lokalny'! Nie.
Bodajby każde z miast mialI)
tal,ich orędfJwników! Troska o
wlasne gniazdo, to trQil,a o
!traj, Ojczyznę, to fundament
patriotyzmu w szerokim poję
duo

KLOPOTY LECIWE
I DZISIEJSZE

a Sandomierz bolączki,
można powiedzieć -;- ze
stazem.
J u ~ d w ad7.lescia lat temu
Wailkowicz nawoływał, że należy 1.abezp!eczyć taką np. ut.
Podwo.!e, że miastu trzeba do-

M

twa. Na re.~ltę brak Jednak
miastu fundusz6w.
1500 podat'l o pl'zyd:clat m(csI
kań leży w Miejs!dej Radzie.
L!czba przerażająco duta \V pl)
równamu z możliwościami budownictwa pań.stwowei/:o. Od
czterech lat wybudowano w
S!'1ndomienu trzy blokL Jedyna, rada, to "całą n:1przórł" w
kierunKU budownictwa Indy·
widualncgo. Tu 1.nÓW pIętą
Achillesa są broki mat('~ialo
we. Są surowce na teTeme po
wlatu. Potrzebne jednak kredyty na uruchomienie w)'dobycia i produkcjI.

SAMDO IERI!
Siarka to czynnik miastotwórczy - stwierdt.lł ktoś. W
Większym czy mniejszym stop;niu, wcześniej czy później, nie
minie Jednak Sandomierza. A
taka świadomość wymaga pew
nych przedsll,lwzięć. "Musimy
wiedzieć, jakle miejsre w kieleekiej hierarehil wyz.nacrają
władze wOjewódzkie naszemu
mlastlL Domagamy się seSJI
wyjazdoweJ WRN w Banda..
mJerzu".
Ządanle słuszne, godne wsta
Wmlóenwl,.~ S.les'a'ndn.lmml'.~ul' lm.k••żna.
..
...
perle turystycznej województwa, delektować nim wszel·
kich delegacji, nie wając legI>
podstawowych bolączek.
SZOWINIZM CZY
PATRlO'l'YZM.f
arzucają niektórzY aandomtct"'tanom, że za duto o
sobie myślą, że żądają,

Z

starczyć

wody, że wlęzlenlt> po
winno się wynieść z zamku,
gdzie pieprz rośnie.
Lata płyną, a twlączek miast
ubywać _ przybywa. Na Podwale znów nie ma pieniędzy.
Warto przy okazji wspomhlęć.
:te podobna
historia miała
miejsce \V Lubllnie. OstrzeżenI., nie skutkowały, at zaczę·
la się walJć starówka, dople\'0 znalazły się pieniądze, Ale
jut w grubych mlllonach.
Zamelt nadal mieści pozbawlonych wolności pensjonar!u·

SP7z:~~~canSk"i Md~~ d0r!!,~~~~
Przy,.ęła się w wielu nW1. vch

I
~ h
_. 'ki
wysok ch urz" .... ac metuull .
wanla obiecankamI. Tak z ro-Im na rol~. Niezbyt to poważne. PSUJl' ludzlotn krew ,I naraż~ autorytet urzędu na powlltny sZ\\lonk. A cze,go by to
I
'
d lć
t
n, (l m0z.na
j wJ~to~ a·
ym
po r owe
a w ze

k"'ó'," ,
Ó
~::t~:~~ll~Sl~O s:~~e~ ls~:j ~; ~~t~~Utu~~ścr~~;:~j~I~;!:;~jś~

..urawniłowkę" z. innymi powiatowymi miastamI. A przeclet znamy pojęele _ "Ziemia
Sandomierska" (błędem jest
zallcza:1ie Sandomierszczyzny
do Ziemi Kieleckiej). Ziemia o
odrębnym charakłefZ@ geogra~
flemym, ekonomicznym I hl~

stotycznym. Gdy KJelce byly
jes%C%e
zagubioną
wśród
puszcz osadą, SandomIerz był
już sławnym miastem l ośrod.
1030
k
, d
kłem waty. J.
u w . ro u
Sandumlert miał prawa mleJakle i mlekU w swych murach
biskupstwo słowiańskie.
Sandomierz jest w lepszej
loytUaci!, nit dziesiątki zaslu~
tonych w nuzym wczemohl-

clu do I'lrodu nie ~ostawaliby
I j kó ki
gęs l~ s r •
Woda podobno jednak ostaw
te<:znie będz.ie. Na zw!ą7.r,:;e z
nią I'Oboty Sandomierz ma w
tym tyiko roltU aoo tys. złotych. Sumka okrągła. byle wy
korzy.s!uno ją w termmle t
możliwie najlepiej, Bo same
tylko p!elmrnle płacą roczniE
za dowóz wodY 100 tys . .,,10-t.\'Ch.

NAJWIĘCEJ

gotowo ubra nlo'ch marlInortlI można spotna uHcacll bądź co bądź ,,§r6d.t!lImneoo" portu,
jakim jut jednak Sand{ITnlerz. Marynarzom tu aię
WSZllstlro podoba: ł 'port (bezplecznl/, trudno ~tę rOZbić),
ł 8andumlet,tankl, ł równiet. naszym tdan!em._

I

kać

SANDOMIERZ I TURYSCI
ojnQ się robi

w sezonie
leL.,lm w mieście. Obol~
stałych bywalców ~ pIasty
k6w, przybywają tysiące turystów. Przybywa~ą na::ic:;zy{

R

się pięknem
Złotych. Jak

UWAGA:

NAJGORSZE nlewqtpliwle w calym wOjew6dztwł,e.
a kto wie, czy t nie to calvm kraju są dwie tzw. Testt.luraeje sandomierskie, ktMe juk dotąd, z 'I'Ilezłym
Bkutkiem przypf'awiają nie tllle może potrawy, co mlesz~
kańców Sandomierza o gwaltowll-t' zdenerwO'tCanie. budzqc
w nich dziką żądzę mordu. NIebardzo wiadomo komu
i gdzie trzeba tlumaczt/t\ że jedną z doić istotnych atrakCji
sandomierza powinna być dla turystlt pewnoU, że nie zostanie un tGm podstępnie otruty.

I

i... zostawić parę
przyjmuje ich

miasto? Kiepsko. Wciąż u nas
nie docenia się faktu, że turysta to chlebodawca, jeśli się
go umie cenić I po<;lejmow"ć.
Hotele, fCf.tauracje. p\'zewod
nicy, ładne widokówki, dEka'
we informatol'Y, to elementy
koniecme. W dniu, gdy byliś
my w Sandomierzu, pf1-ybyła
tam statltlem
na dwa
dni

~t~0rW:to;;;'~ie~!kal'_~al~~:'

niem noclegu. A to był ledwie
początek sezonu. Restauracje
_ pożal się Boze. Jest .taka
piosenka doprowadzonego do
rozpaczy mę:l:a, któr:emu żona
przyrządzała tylko "szczaw,
pomidory". Sandomierskie re-stauracJe mogą jeszcze szyb~
c1ej zadręczyć stolowników, bo
traktUją stołowników
kapustą l ogórkamI! (podlyml zreslo
tą). ,Zadnego urozmaicenia. Da
l JOO
I l
I
~e~ P~:bno e ~~e, k~l~mf~~;
przejawni zatrzymywali się
tu speCjalnie, by zjef.t obiad.

Dziś wstępują

tylkl>

słaniają'

ey s!ę z głodu. Kierownik gastronomlewej Instytucji tw[er
dzl, że nic się nie zmIeniło. bo
golują ci sami kucharze. A mo
te by Jakiś szewc mial pewnlejs7.e metody degu~l!leH potraw I wlęeej wymal'!ał ~ wla
ściwego pel'sonelu? Bo nie tył
ko zdrożonY, tUl'.vsta psloczv. n.
sandomIerski wikt. l sandomierzIlnie. zmuszeni do stoło~
wania się poza domem pomstu
ją w 'Żywy kamień. Żoląriek to
jednak nie drobnosOta,
Jest w Sandmnlerzu TOWllw
rzystwo HLstoryczne.. Przy.mać
mu prawo wydawanl!l cIekawego Informatora, ładnych wl~
doltówek.
Turyści
byliby
wdzięczni l par~ groszy znalaz~
toby się z tego na zabytkI. To
.to

co terllz z. tych rzeczy mo~na
w Sandomierzu dostać, to
brzydactwa, te litrach.

I
I

NAJZAClSZNIEJSZA zaopatrzona Ul dubrq kawę kawiarenka .... miejsce spotkań" dostQjnlo'ch i dorastajq~
cych sandumierzan. Majq 'tu świetne wina i kuUu.~

raln.q obsługę'

"

NAJPOWAZNIEJSZYM kłopotem ml!!szka~ców San~
domierza, ł ojCów miasta jed: budownictwo mieszkaniowe, wodocIqgl, komunikacjO, hotele lU1'1lstyczne.
i... budżet. Rany boskie. jaki oni tam majll mizernll budźet. Na przykład pieniędztl przeznaczonych na budownlc·
two mieszkaniowe nie IItarezlllobll nawet na zakupienie
dwóch samochudów o!obowllch matki "Warazowa". Wlęk
!zotć tUl'1łst6w nie ma pujęcia, jak olbrzlIm!e 'są kłopoty
ze zdobvwanlem w łll'tnlejqcych hoteUkach (nawiasem mó~"
wlqc, szalenie schludnych) noclegów. wszystko już na mle·
aląc z gÓTy jllst tajęte,
zarezerwowane, na przvklad dla
górników z SOSt1{lWCU, pracownikÓW PAN Ul WarszaWłll,
harcerzy z Krakowa itp., itp.
Jednym słowem - Sandomierz ,taje się modny. ,zkoda
tvlku, te nie u wladz wojeWódzkich. A przecie! motn-u by
tok niewielkim nakladem finansów dukanać metamur/ozlI
Sandomierz,a Ul śljcz!:tY oirodek wC,zasów wll~tYnkowllCh,
PlsaliimllJ o tlIm,' jok io się 'śpiewa: ,.Nie raz" nie dwa, nie
trzy"." Na przyklad zainstalować w Sandomierzu na okres
lata klIkanakle chOCiaŻby damków ~mplng~vch, ze dwa,
trzt/ autokarv, paTosole przed kawlarn-iq, jaki" stateczek na.
Wltlle .... Ate, ale, do kogo ta mowa.. WRN z trudem /lobie
radzi z samymi Kielcami, a tu jesuze Sandomierz.
NAJWYTR~ALEJ ł wclą,f Jeszcze "optymIzmem
walczą o B'Woje miasto watysey aandomierzanle. l d
kilkuletnim atażem. ł ci zasfed:falł t driada: PTa ..
driada. K1edV jeden t dtł.kutant6w o6wladczu~, le woda jednak w Sandomierzu będzie, od razu Btałt> atę
jasne, le po pleTWlI'te, łBtomłe woda będtłe" 4 po
drugie te komendant cho«lłat 'takt dzielny, tllt nie
potrafU wygrzebać się 'POd - włelkłeuo uroku 'mfasteczka·
Mleszka'ń.e:y SandomIerza kochają .wok mtado. dając tego
dowodll na katdym kroku: rok czy dwa fa:fa temu "byłem
przllpo:dkowo na prapremierze filmu Jawora-klego i Herm(Jnowlcza pt. "Mla.to na wzgórzach". Tam kaida arttlstyczna dyskusJa przeradra mę natvchmfast UJ posiedzenie $qn~
domlerBk!e; rady 'ekotwmłcznej. Okazujll .tłę, i, t;w;cztj nfe
motna. Przynajmniej w SandomłcTzu, ł pnllnojmnłej n'

I

t

razie,

I
I
_

~ AJBLIZSZĄ. Cltrnkcjq Sandomłetl4 bpdrf. _mlędql~

llorodowtl ob6z studencki. Wkrótce l'Iapłuemu qb·
szetnlej o przyootowaniach do tej łmprezll.

NAJPOTRZEBNIEJSZA ł ,bardzo naglq sprawq
Sandomierza jest, oPteka. PrI%lId1um WRN. Dowodem
takie; opieki by/abll np, lokal rotłą/hm pomoc - finansowa, dla tego 6l1cznego ł nledetll' zaniedbanego, m14~
lita.

NAJNIEPOTRZEEiN'lEJSZE tV Sandomierzu' J~st wfę":
Przy wodl.le _ ł o gazie
lIłów pan:. Znów od dwudzle~
"złe,nie,.", Uwatamv. 'Je odsladvwanie kaTJ( w; .sando~
stu lat przez m.lasto bJe,gnie
Dlac7.c&o nie mil<' w Sandomlerzu, którego ka.tdll .zakątek .za.duguJe na. paletę
gazociąg, zaopatrujący tan!O w
mlenu delegatury ..Orbisu",
artvlltu - ma~r,za. Jest WfęCZ, kO,torgtt
paIJwo cztery wOJewództwa. A -' dzlwllł sIę turyścI. Oni nie
Sandomierz, ehoć biegnie mu
lubią załatwiać spraw komu~
IltoryC:Ul!n\. _o~~!:!le miIM_t....San .Przez..,4lOdw.órko _ u siebie .. _llikacy.jn)!ch~.-_,_~ ez''''''-ł---------"·-::
dómlffl 'tna -wai'U.illtT,"oy Il1e-- gazu nie ma. Kiedyś wlodarze
Znów za niewielką oplatą
upaść. Nie trzeba tylkO przy~
miasta nie godzlfi się na. lało- :na by ału~ ludz_lom ku wy..
mykać oczu na jego losy, mało
żenle Instalacji gazowej, Oba~
godzuJ-i zadowoleniu.
- trzeba mu podać rękę, pod- wlaU 811'1' możliwego w takim
SandomJerz traktowany Jest
wypad lm rozwoju pi'temY.o;;u
przez
wojewódzkie władze
tt"'l.ymat so. Stolica zamotnej
ziemi, miasto, którego uroki
PoorożYloby to silę roboczą w
handlowe jako tzw. "teren
nieraz leplltY"!11 piórem opi,e~
okol!c1..rlych dworach. Dzl,ś ta
zielony", czYll niewiele p(\tne"
wano, może oprzoo sill! zębowI
przeszkoda nla istnieje, Pod~
bujący z tzw. pull iywl1ośclo-Cl.IłSU. Kielce, muszą jednak
jęto w Ubiegłym roku. pewn4
wej. W tych warunkach nie
cr,yn.nla sprzyjać takim amblkrokI. Jest jut plan. Przewl·
ma' jednak p6prawkl na turycjom.
duje szereg etapów, bo teren
stów, znów - jedU już uzna
Muzeum Ziemi Sarido[lller-rMległy, Pierwszy' etap' _ za~
je alę w Kielcach Sandom!et'?:
lIkiej. Jeflt taka J,laeóWka w lmtaloWlln!e urzqdzeń w lt<bu.
u turystYczną Me-kkę woj&>
Sandomierzu. W ęknt!j zabyt:
dowantacb najbardziej z'Yarwództwa, to trzeba byt k:on~
kowaj kIłtnienicy, milo unlł.~
tych. Cl.ęŚĆ kosztów gotowy '" sekwentnym at do Woj. Zajest ponieść Zakład Gazownie-rządu Handlu WłĄcznie.
dzone. De facto jest to ektpo-zytura Muteum $WifJtokrzrł
'kIego vi t<J.e1cach. WJele cen"
nych mbytków sa.ndomlemkieJ
kultury powędrowało do Kielc.
Szereg cennych eksponatów '.II
okroou prehl8torH 1 cttUÓW
p6źnlejstyćh, meble, obrazy, W

r

Kielcach

'.!I

braku

ml.ejłtca ~a

elupm,ytję, leią często

w

IM~

"aunach. Ą w 8andomtenu
brak takowych nadrabia sI,
fY,unłt:arhl, ekBponataml dru ..
gorzędnyml. TYJnCtąllęm mu·
teum lumdOł1\leraklł n'lI ni..
metko wlę1ts%łi- frekwencją nin
kleleekte, To takt, I trzeba elę

z, nim lICZYć. Slndom1erz Jest
turystycznie

cle-kltwszy

od

Kielc. MiłośnIc)", Sandomlena
domagają; się: co sa.ndornler-.
.kie

oddać

SQtldornler%Qwl.

W,pombloJ,:prz.y1o.j . 0 _ '
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Red.aktonel
poprzednim numeue "SloTygOdni,"
%Amle'cU Pan
pnni Mnrll TylkO w ,pra-

PĄNIE

W
WII

11.H

wie kina "E~jka", adrl'~owa
ny do mojej likromn(!j oloby

!BI<t.
Się

winno

n~'m

I kszt/lllU _ pr%.e~ bupoArednie nie wymllgaJ~ce wy_
Illku 1.wi~dr.onlll u! wynlAwo_

JAN A.

ZUłEMIU,

(Ul) 1/

Sztu a błędów
technicznych
pow!edzleĆ

Jan Ptmkl % Sobótki kolo
SoltykowCl jest nie tylko .m~w
komHlIm artystq - ceram!"
kiem ludowym, ale i dowcip·

nym

kpiarum.

Gdvoy

nł~

c:ęzkl1
wymowa,
bylby na
pewno tMJXln!alllm faceC~lm!.
stą,
PeWnego
roz1I
]Ok,t

"przyuywany"

branżysta

ec-

1'11;n1czny (dlatcgo "pr;!!;s~li'
wany",
bo niektóTZlI ludzIe

1'obili się specami tv zald:noś=l od wolnego, etatu), zapytal

pana

Jana

natllrcl11wle

z czego on robi swoje olAnIe·

wajqce polrwy ł
calu :tt!'
wn(trzny wl/strój 8woich WlI'

rebów'

u~nw! .. c11nql
$Ił
I
p1'uclQgająe
edpowltdi jak

Pllrski

w!daJnU Tzekomemu 1"1"czotna wClJ:
_
Mg,. ano, mg·, kltdll
mg .. pasę ktowq
mg .. koto
drogi" mg. to w!dz~, mg.' o
biJJ kamień mg.. Taki kIJmltn mg .• potrz~ kamIeń mg,
nO:jdlu,tej

.ładn.lI

kamień, Mg,
biorą go
mg, do kiestenł. mg .. potem
,:.rteprat.." zmll/lę mg .. ł jut

tl

łjl1'1.

ursk! w RPo$ób t.artnbllwy mówll prnwdę, le<:t.
bnm"iYstll obraził ~ię, bo
chc.['1ei. na ceramice ludowej 1
w c1l:ó'~ na ceramice znal się
h'ocM lepl!"J niż baran l1a
gwla1.dnch, to prlf'ciet. nie do~
nwśli! się ani trochę, w CZ?ffi
t7r!CZ. W ckolicy. gdZie m:esz~
h. PurskI jest sporo zrobów
g':'rn;cJ;yf'h, II droga, przy której pf'l~le /;\\'ojl\ krowinę jes~
jc'l:'Y'm ze starych szlalt6W
gót'n'c;.:o _ hutn'czych Na dro~
ote leiY szlaka zmieszana z
tzw, pstrym p'askowccm świę~
tt:'krzyskim, To wszyst.kCl są
,lIrowe!! pomocnicze, z których
Plg'skl wyc1:l\rowuje !'lwoje 7.:!d'ó!wlające 1.doblenla form c(!rnmlcznrch,

P

Pretą1:mno
Purnkiel.(o,
że
W<>1.ysli(o, co um~e, ~odplltrzyt

,dzieli

odbywnjąc

praktykę

garnearską w Lubelskiem, al~
bo Słu?.!:l,C w a!'mJj carsklr>j w

ttCr!.Ji lub na Ukrainie. TYIl1,ClMem Purl'lkl uetył !de trlko

u lIwo}ego ojr8 w Sobkowle,
który w 1012 r, pn,t<n\ód .!III)
dl1 Sobótki na dzIałkę p:lf(.'el0.

'$lane_o

mn.!ątku

$a.botklna

nlejnklN~o

(stąd nazwa Sobót-

ka), w Lu~lskie 1,tłltlądl'l1 m()..
ta CZAIIe:m. ale jako muz,Vku,
Weselny. Ił warmII rosvjskleJ

Pl'O!JW z zaciągu trafił do $~pi
talft, z któr/:'go wypu$zC'zono go

z

przeWlekłĄ cho~
pr:zedlu!orlą po

-Oi,;wl;;ww".;;:r.t.~tucz:~

kowal malo i nlerytm!cznie,
Kiedy wypalll swoje garnki,
stawal z nIm! na targu nn naj
bliższych rynkaCh; naJczęHei:i!
w Bliiynie albo w Odrowąźu.
Jego pojaw:enie fO.ię na targ:)
ze w,~paninl~ I coraz bOl\llcip-j
zdobionymi garnkarl'll, d7.bal1'
karni i mi,,;'amJ byłu 7.a każ·
dym razem prnwdziwl\ rewela
cją db
gO$PodYJ1 lubl!lcych
piękne naczyn:n. Nic dI.IWIlCgo; PUfski nigdy długo nie wy
stawa! na t.łIrgu. WS7Y,lko, co
przywiózł,
sprzedawaj
"migiem" j gdy Inni garncarze
dopiero wyJadowywall swoje
wYl"Oby, on Już wraca! do (iJmu.
Na czym polega sztuka Pur·
ł!kiego i od C7..egO się zac<:ęlo?
Jeden z garncarzy w RędoCi
nic z.sClIjI wypalać nHc7,yn:a
kamionkowe, Produkuje się jc
w ten spollób, że wYP!llo.~ w
wysokieJ temperaturze czercpy z gllnJti wysokotuphwC)
powleka. się "płaszczem'!' ang.
"coat") czyli angobą z ghnkt
J,isko!.QPJ!w{'J, I pull się w nirco nlższ{'j temperatun~e, lecz
jeS7cze tak WYSOkiej. te ang(}~
ba topi ~l~ dając po osludz('..
niu bardZiej matowe szk1iw~
nii polewy lO związków m(!ta~
licznych. Clrlep jest kremo 'm~
blały, a ang'.>ba brązowa. OtM'.•
kiedy przez nieuw~ę .lary5uw
Je się czymś surową jeszcze
h!'~7.0w:,\ nngobr:, to 5'":0:1 n
od.<.lar,la się binly C"wr!'p. ZnI'ysowane n!lewnie kf'mio1koWe. tj, o uszkodzonej nn~o
b~I.'!, Id!.l!! do brakóW.
Pursld bael.n!e obserw .. ,wul
powllta,vllnle bl'aków u sweg,!
sqslada i wypr!lbownl w ~wo
Im Warsztacie zarynowywanle
angoby w ellI\! zwlęk$zltnlll (lfc!tUJw plnlltyc1.nych' w .~wo
ich Kam!lach. Tak wynala7.1
..lIgraltUo" ceramlc7.ne, I Z8clął się nim po~lugiwllć, alI.' ("I
razu Rt.anql na bfll'dm nl('bf'7.plr:Ci".nym 1.akręelf:!,

W

p!(orw,

szym moim artykule ("tlIJ j('~t
piękna w Cerllmke
ludo'.Vf'~·'
- "Słowo TYAoonln" ?'O/SUl
pisa lem. te ldob;enie w nnszej
cl.'l'llml(~e ludowej
nic możc
byc PQdc!ątlnne pod mumo
.,zdobnlctwa", bo garncarz dekorUje swoje wyroby w loku
produkc.tł czerepów, gdy ono
stoją jl.'};ZC7..e na lOC7ku. Pur
liki nie mógl dekorowa.ć Cl!'re~
pów na obrótach, f(dy:t już (\0
pokrycla ich angobą mu~ltjl
zdejmować je z tocZ!tli, podnu.IIzyć. oblać nngobq, )(,-::zl:'1:e raz
pod&Ug;!yć I dopiero mógł skrow
bać IIwoje rysunki.
A zat.em
jego sztuka jut w zaRodzie
wchodl'.1 W zakres zdobnIctwa,
lecz Purskł jut prawd1!wym
artYlIt" l nlady nie przekro-CZl't IIJ'llUlcy, gd1.le !lek0i3c.ja
pnyUacza formę I" staje się
lJ~tuk4 1l1ma dla siebie, Purw

,ki stosuje

~w()je dl!!korłlc.le 1,

prawdziwym umiarem' ar1ysl.v
l ornament stuty mu do, pod~
kre4lenla ks.zŁaltów pNduko-

WMych

naCZYń,

PlerwsZł jego dekoracje. kt6
re Illc~r IItóiJować po wynn~
lellerdu .srartlta, maJą tl'udy-

cyjny bieg pm:lomy, jfik OT_
1Hinwnty wykonywane l\!l o~
.l_t to znana "tiranka" Punkie,,!), powstała [m~e:t

btotach,

nakreślani. ,nroltlch luk6w
"frędZlami!' I jej

z

odwrócenie,

PoteM ?Umkl zacZĄł ato.owa~
lum. dekoracje 1 len BtUP}" w
t"rmte lla.tków. kwlaMw, ptlUl7,

Mw lub drzewek. Z tych lut
nit rozaU(lonych moty\\'6w
łatwo .. tworzyć aneadotł I tak
w

tej: CZaient fantazja Utprowa~

dZQ PUfl'klego w trekl literackie., Np, na ktlnkurs festtwalOWf VI 19f5 r, w Wars7.u·
włe: Punkt. dat dzban, l1a któ-

wzbogacają.ce

ka.

mol,na.
wslyullw!(>,
bo .~am Purskt C7.ę.~to bau1zo
bole'je nneJ tym, że nte umie
rysownI' Jego prwelzm ,l!'1..epo·
jony skron,[)r):.ciq ma Wici.:
Clnru i wdziękU
Anl'fldota nic ,zatrzymala
Purskkgo w f().;,WOju. T? tyt
ko ma'a dy~rcsJil I nic \\'.(;'ccj.
b,) Pur'sld j['~t prl.erJr WS7YS!'
klm t"<lsowym ccrn,ntkiem
sl.uka trUteJ ef0któw ce:ami.:::r.·
nych. NaHrafntejs:ćym jŁ'ga r·'z
WI;;Jlan'em dekoracji nnczynin' Je.;t nakreślcnie nn nim
p:0:10WO bi('gtHlc~'ch linii prostych I zygzakc.wfltyeh na tle
cirkaweJ kolorystycl~le ango-

by

DeJ.:oracJrI tcchniką ogroff\!a
nie była dla Purskl!'!f(o ce!l'm
o~tat('cwym. Znacznie
w ęcer
wn!lIw winty! on w wypracownnie cr,lego bOJ~actwa kolol"y~
styczl1eJo.
opartq)"o
przf'de
\V5Zys~!nm na umiejQtnym wykorzy,tan!u różnych błedó\\
tcchnic;.nych l celowym
kh
sl.n~o\\'al1iu.
Purskl Pl'6bowal
rózp.ych sposd}(iw, jak zllDró.~~:1nle .r:graffltowanYch tub dJmaJow.v\.\'anvch
s1rzi~r.·',1ów
tlenkiem m:cdzl, ~tn\\"ll\l1!1' rM
n}'ch 1I:mpek ~ b!ntcj gl nk
itp., alc !1IJjwi~c('J
uWf:nia
w.~ród nllj\l'yb;tn!{'j.~7.ych znnw
('ów l 1(,chno'o~ów !'rraJ11lk
zjcdn"l.l mu tcchnlka !t!'J)lkzna. Na wySlfl Wi0 cerflmł\c' rew
gloonlnej \V 1!l52 r, wc .Wrn!'lnwiu niedoU('tt'ni c('r,,01'cI'
na;~rnwnli ~te z !('~o, Ż::' PW'~ki

n'(, tJm!("

l'ÓW110

wyf1ni"t'·

anr:;~by.

W dWIl lnta pMn:ej w
t~'m.?e ~Ilm}'m
Wror]:1wiu nn
wv.ątaW\0 lIrldn i e~!"ilmikl \V~,'.
reb}' PUlą!tlq;o w~'\\'o'nly 7:)'wą dr·ql(ltll,;~ woll'ód n'1jwvbitn!0j.Qz,l'l'h poi~!t'('h fil"'~10\\t'Ó\\"
I p!'le~",!nwkle1t ZPAP.
W w.vrobnch PUI'..,k;0[10 po'
d7.lwillno nnjwh;c0j jP'J') \\'II.'~
dr.ę te('hnn'l'/"lk7.nl\, lt\órn DO'
7.wrl 1n mu, 1''''11\1\1' r)()~poll')'1nl
blennm! !eC'hn'('mv'nl, foqf1'1'
/!:nf n:'IlrMnOl'odn\t'jsze I nalwy;i;qzt' I"fr.kfy pl,~tVc"!.O". To,
co J.fd7:i~ iodzlej nlonvwnly po_
wolf I l\\opniowo ca!{' po\.o;nle·
nin, Pun,kl pO/!111I1I w C!1\1t1l
swojej pól wiekowej clf'rpljWf'j. J.ntn!!wmtne; I doc-ickllwcj pracy, D\"u~I~·~tl luklep.o
cernmlka nfl pOi':iomie lwiowym nie znajdzie nikt mirdz.\'
Balt."l{lcm a Morr.('m C/Ilt'nvm
j Adrl:łl.vkit'm,
orAZ mlędi':~'
Odrą a UI'alem.
NaJCleknw.<:zyml efc-ktarn! kn
!orysty('zllyml Purskl['go są te,
któl'e uzyskt!j~ prlC7. kOrl'I)(lzycjl!' ;lJlgoby, tworzonej t kamieni JetJ!cych. na. drodz<". o
kt6rych wspomnIalem na początku, l t
różnych innych
jeszc1.e dodatków, Katdy ze
fikładnlków mB swÓ.\ Inny clę,
tat' gatunkowy, KINlv potem
angoba w C1.a.o;ie wypał..! tf\lłj~
duje B.lę bllglw poziomu sWoje.!
to.pllwoŚcl, PurJlkl pnez nflg'~
wpuęzczenle
do pieca llll'ugl
chlodnlt'i.!8J:egO poWietrza 'pn.
worlu.1e to, te w m!eJIICAch
Pt'1!eAlI~ntęeltł alę ch1odniejsze·
go powIewu w akllłdnlklleh
angoby nalltępuJą I'M:rlf!' lt'knl.
ne prt:~!lta\v!enlQ .ę~ą81~l:ek I
potem dnny C)I;(lMP nlł ehłm!'lO
oliwkowej
powlet'7.chnl mll
C7.erWOOilWe wykwity, jakb~l
mgiełki lub delikatne centItI.
Innym garneartoltl prtytrnflają .Ił przypadkow/> taki. błę~
dy w wypnIe ł w6wczas cały
łllduneJ( pieca mot.. pÓ.14ć np
marne, bo Wlłzystkle C7.et'&p.\I
są jakby piegowato ~ owt'zod:dnłe, Co. kl(;'P~kl(>mll f):ł'I\ClO
wi przynosi l-otratę, to do~ke>nn• łemu technoJ()gow~, dzlala jące~
mu ŚWiadomie. dekoruJ' 'r.!Hlzy
ola! wzbogaca.lIte je nowymi I
ciekawymi efektami ,plastyCl.w
nyml.
P1'Óbowa60 Putsklelfo nnśllł'
rłowa<!, alf!' dartno. Zl't$UĄ nikł
~o

nie

doklgnłe,

bo Purgkl.

! I I t _....Ir.

4)

sumę równającą .'III,' Pi)
ceny urzędow(!j najtań
~7.ego
samochodu osobowego,
To n!ewlelp, ~koro ~ię prly
tym zważy, te 1. tego trzeba
bvto wydM 5 tys. otl na IIprtęt
nipl.hędny do prowadzenia bndnń. I jC'llzcze led na tnldność'
pn:y sIn ni!' dl'óg ! tnboru kotnunJlwryJncgo polowe tyCh
funduszy motna pl"zeJf"1dl.lć,
no ! cóż pozosIlInie na ratowanie zabytków'! W kazdym 1"0.Wl bardzo nirwieJr, Jak w Inklm l'a7.ie l.lHlldzlć brakom finansowym? Czy może molesto
wać wlndze nadn.l,'dne o pieniądze? Po I.t'one tnk, bo Kielecczy7.nll pod W7.p:11dem dotacJi f!nanwwych tukie stoi n~

1y: kazlmlerzow~kl,

łOWie

,

opec

pJńt:zow

ski, busk" !Iandomier~ld I Dpalowski wykaZUJE! duże zagQS7.czenie, ale nieproporcjonalnie
wysoki., do pozostałych obsztl
r6w woj. ki,,]ccklego, Ta wysoka d:,,"proporcja mówi wlaw

~nie

l}

jn:ćMvwno~cl bnd."lń

w

nlclhożn')ki

pt'owadzenlu

melodycznych bada!'! powierzchniowych. ZrCsz.fq podobny
obrflz u,:ys!tuj"my na mapach
Innych wojewódliw. J('~t to bl)
li\c7.ku ogólnopfJ!·;j<a, I('cl. KieIl"cczyznfl - jak JIIŻ w~pomnj[l:
1('01 - wykfl7.uje najwiekr,7./t
dysproporcJę
Dod tym IV/.Rlę'
dem. Grille tkwi f)n}'czyna tnklf>go ~tanu !'leczy?
W skrócie l!1oinn pO\\'i('dzier: w gzczu!11o~cI sil nnuko·
wYl'h i brnku środki,w finansowvch
,Ie!;t, II rnc7ej ,Jyla
je~lCle
jednfl bn:'dw wlI<:n[l
przYczyn,!,
AI"(:h"o!ogowlP to
leż ludzi(' l niektórzy "l. nlch
bardzo chę!n!" prncowa!i na
ert'l\t, Slanowi&ln !,tf'kalV!47.e i
bou:uLne pl"ł.t'khlllaJi nad uhoż
~l{' I UcllF~ljWR!(' IV baunniuch.
II II' I('p~z", Gpnl.l'kallO nI! ,iI'których tylko !('rpnnch. Z\,('r,ztą nie nll.lf'ży d~lwlć ~ię lalt!!'}
"a!'ch('olog!cznl.'j
pf)lllvcl!''',
gd.vż !yllw w tf'n splJ"ób moina było uatrakcyjnić nl"('hl'~ll ~
glę I zflobyć din niej c7.ynnl1d
rZIl(]U\('C, inldyttlt'je ! p057r?l't.
góln,Vch obywateli. Cf"J lO51nl
oslllgniety.
DzlA w pnń~t wie ludowym
w zasrl{hle nIe o'1,ebn wa1cr..yć
o pozycJQ dla nrch::-olollł!. Przy
PAN w Wflr~zflwte mutnv Inw
stytut Hlslm'li Kultury MaterialneJ

zajmujt'!cy się m, In

problemami

archeologlcmym!.

Poza tym Centralny Ztł1'Z/łd
Muze6w i Oehrony ZabytkÓW

ma praWie w każdym województwie swojego przedfltawlclela odpowladajqcc!lo 1.0 stun
znbytków na &woim terenie.
htotnJe, str(Jna prawno - ad,
minlstracyjna zostala i1flleiycle uregulowana, PozOslaje je-

SZcze strona

q!

gło

w

tYch powlatat!l I o mnfcj~;o:yrn
zainteresowaniu północną czę
tkil\ Klclecczyzrly .
Prz.\'c;o:yna tcj nnoma!!1 tkwI

(jnan~owfl

-

wartości
naukowej 1 wycho~
v.'awczej będ;\ jeszcóte o5zcz~d
nOtki, które sl(;'Qmnle mol.na
~lacolVflć nn sumę kilkunastu
milionów zlotych w skali wo~
jewódzJdcj, Dlatego też na le.lałoby się zastanowić. C7.y nie

o.~!atnlm
mieJscu. przy tym
w!ndl.e wojewódzki!! nie dały
na ten cel ani grosza. Ale nilwet dzicsięciokro'.nie zwiększo
nc lirodkl finan~owe nie zaspo
koJ;\ archeologlc7.nych potrzeb
Kiclccczf7ny.
D1n\ego trzeba
w tnn)' spo<..:ib dątyć do uln·
kfl"ywn:eI1I<l badań! to moż]i
wic
systemem bN.gotuwlwwym.
nerepta na pnprawien!f' Rtunil bndai\ obejmuje lny pozyCJe.

PrEnWS7.A 7. nlrh, to konkretna propo1.)'c.ln dla naur;,yeleli. przede w~zntk!m wieJskich, a potem m!I".l~!tlch. J to
nie tyllto nauoyclelf
Chodzi
O o:ldunle "Brchcologlcwyrh
badań pOWierzchniowych"
w
ręce tych Wnystldch, którl.y
7.('chcą praCOWllć j b~dą mcgll
pracować za cenę dl'ukowanla
kh prac w specJalnych O.BSOpism!1ch reglf)nnlnrch, w1.g1ęd~
nje ardH'olog!cznych. NaluJ'llI~
nie.
uprzedniO
nal!!żaloby
przez ldkn Rodzin 1nr;II'u()wać
tych "l.biel'llczy slm!"up, knmle~
ni ! 7.uZJa", jak to należy robić
j jal! sporządzać dokumentacJę.
Sprawa tYt badań jest
lak niezmiernie p!'Osta, że ni!!
ma najmniejszej potr:teby po_
zostawIać Ją tylko w kompetenCji archeOlogów. Pomoc Iłr~
cheologa w końcowej tade o-pracowań (datowanIe mater!lI~
lu) bylabY konieczna, nie nie
At tak Wielka. żeby r04c1ć 1łO~
bl!! pretensje- do autoratwa Ow
pracowania, W loj lIprawie roz

~J:~lle'r k~N~~~~~aamra~c:tr:
j

1.awsze

u.'lto~unkowywall IIlę

ŚI'(}OO

do prl pozycji e-ntuzjftStycUlle,

dek do kontynuowania prac
wykopaliSkowych,
I til:k na bieżące pot1'2eby
archeologiczne w woj, klelec~
klm w piqgu tego roku otrzy~

no ale cM, ja Im nie potl'afl..
lem upewniĆ pisma. do tych
prac, no .II. z nIluczycIelami I
nie tylko nauczycielami trt:eba
uczciwie.
Bocbenłec,

warto, by

zostawić

dla I veh wlminie

kt('leddm.
projektowanym
pr1.CZ Ki!'leckle Towarzystwo
Nal!kowe I Komitet Obchodll
IODO-lecla Państwa Polskiego.

PUNKT DRUGI:
3 maren bl". była kOllrCl'encja woJcwód?I~a a~l'Onomów !
geodet(Jw. Wprosiłem się na
konferencję I 1.ORta!em zaprot:zony
Miałem
20-minulowq
pogadankę na temat, co z ZIlbytków archeologicwych moż
OH znal('j.ć w kopanych pr7.el,
n!ch dolkneh, pntr7.cbJlych lm
do !';bs.vf!kownnla gleb. Efekt
był natychmIastowy
poaypa
Iy się zfilonenlo. oknzalo siq-,
h~ !lllwet nie obznajomiool 7.
archcologlq
agronomowie j
f(eodecl dost!"l.CRają warAtwy i
1.nb,Vtkl zwlllzlule z Istnieniem
dawnych kultur, A do Jakich
rezultatów możno by dOjŚĆ.
rńajqc motor 1.1) 8500 zl, obJet~
dt.rdąc przy tym wsZ?slkle stn~
nowl~ka
klasyfiknt.o1'ów f(leb.
Powiadam - olbrZYmie I slaWlające naSZli organizację ar~
cheologlclln/ł w rzędzie nftjlep~
l11:ych w 4wlede, Akcja taka,
wydaje slf), bylaby bez precedeMu w badaniach archeo'loglcznych, Ił o51.c;o;r;.dnoścl wrniosłyby dziesiĄtki
milionów
Złotych. lidyt pr6c1: rozetnnn!a
archeologicznego,
można
by
wpisywać wartości gleboznaw~

(:1.6 tak bardzo pot.nebne przy
llnallzle dll.wneso olladnlctwlI I
rolnictwa,
No cóż, moie ktoś z władz

pow.

Jędt'U!J6w.

Kub$k uchaty Jr, grobu latefl
lIkiego.
FM, Z. Pyzlk

III

4-5 kartek
badaczy w

nowoplnnowan)'m cznsoplśmll.'

1111.

Bmlhenłec. pow. Jędł'Zt!JI1w.
Mbeezka. I gtobu .przed
UDO lat.
Fot: Z, P,tzlk

w k''1I''

\\"Io;nl('

lI~tu.

k''''rn w
r07.mów

f(\7.\J

nil'

!!"'~P.

.. cnl~,.m

blĄd.

"fl~!I\~"

S..,lt7.'·obt_

b'"d

li

Autorce

tl1,l~kl

c:tn~11!

wlf'l~krnt

nop"."d7.aIQrycl'l
(\r!vkuł\!.

...... ".p"·nnl·ln

ani

o

liP

I Z.

!{n",orre oraz

SU"~I:U

ucz~,

lnn)"cll

łlółów".

Z
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EKONOMIKA

,Jeszc7,e!'07. jednak ZII1:nllczam, że powodzente bndllń
zalety od 2:lIpewnfenill !lutorstWI1' - tyl!w za dyplom lub
POdllękowal1\.(! ni!'wielu przy~tllPf do tPj
odpowiedl.lalnej
pJ'IIC.\'
Nil mar.'!lncsie tegl)
punktu pragnę dodać. że IWÓ~l

mg .. St.. "lsła", SI.. dl .. k

M~r18

pRf11

)lM\l

wyto,'nlć

Icm

A

prz~Ci~t

Konserwator Zabytków Areheologlcznycb
W Kielcach

wyU"\\"OW'!'J,

~or,."toweć

nnphnnl(' m"'Nlo

Doprowarlze-nle do l\rcht>ohglC1.nych batIal) powierzchni",)'
wJ'ch byłoby p;crw~zfl pod,!awową i n1etodyC7.ną pracą
w
tym
za!treilic,
ujawn!njąq
nnm \\'Ja~ciwe proporcje W~"
st~powania
poszczc-gólnye1l
kultur archeolog:c7.J1ych
O
znaczenIu takich prac nie ma
co się roz\\'od1.lć. rno:ima jt' 0krcśllć Jednym slowem ol,
brl.ymie.

mtlłem

leleCCZYZna. I~ży W zasi~
gu dwóch osrodk6w unlWl'I'sylpciIIC!1:
kra,ko\\'~k!(>go I wanztlw:;ldc~o. p~mie
waz j~dnHk nnle;);y do połu
dniowej Polski, wlęllste penetracje pod względem archeologicznym robll wlaśnie- UniwersyfN .Taglellońsld, Ze lak
jegt, potwierdza to mapa 'WllJe1.lsk archmlogicznych woj
kiclccJdego. Widzimy zagę~z
rz('nie stanowisk w powiatach
!clących bll1.ej Krilkowa,
Trzeba dodać, że !!0ŚĆ odkl'}"
tnh 5t::1now:,;I, nrC<1co!ngif?:I;ych nir k,~t nl!p.(,nn tylko od
inti'osy\.\'n0Ści bad:!!I.
Twórcy
daw!1.1"ch kultuI juz od 501)0
lat 7.fljmują ~ię rolnictwem !
gatUl1l'k gleby mial dla nich
niepośledni, znarzenie.
Dlal('go tl:7; gęs\o~ć wrs!r;powanla
l.abyt!,ó\.v w,lI'unkLlje tak7;e jakość ziemi i topografia terenu.
Te wszy~tk[e zaleinoścl odzWierciedia nam mapa s!an()w
wisk &I'chcolog,eznych odkl"y~
tych w woj, kieleckim. P{)wia-

!a~I,'w"

interpretuJ~e.

II

odwiMtllOla

~aJl

k!nle
"'-1 I",,\cu

sr~

powyhly

ARCUEOLOGIA

trudu

~,

n,"ch

~~-;.~~ . .,

sobl~

IW!II

sKwtlpllwle wylwrty!tllla pnnl
Marla cytuJ~c zdanIe (równl~~
nIe bez. błędu) I falszywie /In
P!~alem

te odblorCII. abv utknąĆ"
l~ "71ul11l
nie mU;1 tada_

I~Hldc1

~ztuk~

plt:knle beUreśelowym, pięk
nie linII t kntaltu
t. Ponl Marla Cl"tuJ~ nwe
Id.an!oll t korektorskim bł~dem,

ga.m·

EKONOMIKA \9

Bląd

Z@

o

Fot. Jonko

MILLENIUM fi) ARCHEOI.,OGlA •

K

I

kolorydykę

plutYCZOlI"

$lę

c.\'t,,~

myśl!

który pon..' nJlf'm p;'Z"'nn'ro
.lej nullJntwn kcnl'v'Fc,lt mll_

pl~kna

IInU

wyen _ alykllnie

takte

na

sztukll wy~zla mu na_
pr~ec!w i mo;.e Się 7 nią spot.
l,.,ć
no choćby I w omawia_

bnmleć'
"Powlnnl~my
nauez.)'ć widzenia
ba7.tte~ciowego,

ja

wy taJ

mlałcm

~kol'o

wrutcle

pl~ltna

pl~z!i\c

gpe~jajn~J

artykułU

slQ

wymal.jlł

M8rlo,

pani

R

HI"nl~

\nt

Nledop.atrz.enle
korekty
w z.danlu moJebłĄd
Zdpnie to

l.

Jan Punki. Oa.rnek m:doblo.·
ny '!lra.ffltnwanyml liniami pro~
IIlyml I zygzakowa.tyml, bh~gRl\*
cyml pionowo, co pOdkreśla.
ku,talt naczynia. Na powlerr.cbni czerepu wykwity termiczne

111)"ślę.

Tle takty wymagajł\Ce wyJdnlenla _ bardZO Panlł prosu:
o opubl!kowanle odpowledU.
jakIej chciałbyM udzlellĆ AUtorce Il$lu:
spowodowało

Jan PunkI. Dzbanki zdobione U!<:hnlką sgraffito I kolOw
rylItycznymi mgiełkamI. Na lewym motyw drzewa. na pra~
wym ptrulzkl ł kwiatki luf.no rf)zm!rJl1.c7.one, Na. obydw6ch
d:zbank1Wh angoba I polewa nie dochodzą do samego spodu.
Wld~ kolor glinki. II której wykonm.no dzbanki, 00 zwlękna
Ich bogactwo kolorystyczne.
Fot. Jonko

prawda

wane

&,0

" .. ,nie

2:wlcdzanle sal wy.
... " pOBl1duJ~~ mnie
p'".y Qka~jl t WI.1fciW)'n) !oble
,,"d,lęklem
o llc7,mytlność ;\Ile
w)'łUku

Dew-

~awlera

Ponlewllt lut ÓW

Jan Purskl. Oa.mlec dWU081~
Jan PunkI. OUJIek Jednoll~
y, wabiony techniką $graltll.o, trowy sgratflwwlUly we "firanotY'Wem "fln:nkowym" o dukw kę". On'ILJIlent zbogaca.ją. krop..
ie poziomym.
ki 1; bIałej glinki. Na uchu orFot, Jonko
nament t: błałej gUnkl z maków V niczym nie 2Wiąumy 1
ornamentyką. czerepu.
Fot. Jonko

klÓ(t brzmi:

ec

~tawowych

iii

pnwphn1~m

nutllow~k!

Et

MILLENIUM

wOjewódl.kkh pokusi się o ur,;ecz}"\\'is!ni!'J1Je tego planu,
który
7.t'ealil.Owan}"
mógłby dać olbrz.ymi
l bardw ccnny Infl:erinl a.rch!'olor.:icwy nfl l"Iwznicę 1000-le~!a
PaJi,t\\'1l Polskiego

PU:\IKT TRZECI
Obecnie w klasztorze wą
chockim wykonuje się prace
odwadnlajflce, wykopując przy
tym ,elki metrów l'OWÓW, ! to
do gIGbakoki I,BO m, Przekopuje się je przy tym przez
[undaml'nt .•, calego komplek
~\l budowli. Już z ~lImych t,Vlko o\H'r\\';)('ji proft!i rowów
11"ic)7;!11\ bylo odczytać.
że nIe
jest prawdą,
k!Hsztor zbu
dowano na bngllie. jak podaje
literatura, a tak zwana "opa~
tówka" powstaia tuz po potane
wcze~nieJsl.ej
budowli
klasztoru. Dowodem tego są
blokI kamienne ze śladami o\)..
róbki II nawet ornamootu,
tkw:fjce w samej podeszwie
fundamentu.
A najdawniejsze żarna ~y
sterskle, kamienne kołnierze
tyglt czy fOl'm odlewniczych,
dotychcz!is nie roz.~zyIrowane,
szereg elementów kamiennych
Ze
zniszczonej wcześnlejnej
budowli - czy naprawdę nie
zas!ugują
na zainteresowanie
Blę blli.ej tyln obiektem? Ty}w
ko odczyt z 7~metrowego praWu pozwoJlt na przejr7.enfe
hlstorl! "opat(,wkl", a ileż to
dziesiątek metrów profilu już
zasypano? Zasypano miejsce.
gdl.ie przypu<;zc?alnie przecię
to Ilnnnl grzewczy C1.y let nj·
S7.ę piecuwą, stary flmdament,
śmietni!"
cmentarz średnlo
wi('('zo,V j wiele, wieje bardzo
ciekuwych warstw. Zabrakło
pieniędzy na rysownika, który
za 3-4 tys. zł pod ol{lem ar*
cheologa zrobiłby dokumen!ucj~, na podstnwie której moż
na by napisllć kllkudzteRiędow
~!l"ot1lcowe dzi(~10, bogato tluw
strowanf' zdjęciami wykopane
go materIału.
Straty matcriulne, prmlefllo~
nI.' ~kulkiem braku rysownika
na tym obiekcie, ~lęgaJą 5060 tys. zl, a Gtl"aty nl\ukowe
wynlkle
z
pr7.em!e-sznnla
wal'~;tw
b IlC?ch dokumentem o~ndnlct 'a t('f~O terenu?
To źródJo z~lk ęło bezpowl'ot~
nle l żIJrlnq mi, 1'11 nie da aię
go odlworzyr. A czy nie moż~
na by tllkich prac wyl;.')ny~
wać z "glową" ,
7. pomyślun w
klem, nIe nill"ażajijc nu znl.Q1.
c7enle bcz sporzf\dnmla doku~
mentucjl tllk cennego obiektu
zabytlwwcgo?
Sqdzę, że można, I dlatego
st.raty te należy przelicZYĆ nie
tylko nil plcnit'jclze, nie I wyw
cillgnć z nich wn!oskl o ubóstwie InwencjI wlndz zw!erz~
chnleh, które dotychczas tak
wu?nych s.praw
nie przewJdZialy w specjaLnej Ill8trukcJL
Obecnie jest 'ostcze do urQ~
towanla najważniejszy pmfll
l'OWU prowadzl1cego do wej.
ścla poprt.ez cztery linie funw

iz

w

w

dnmentow do wirydarza, KOBzt
tej dokumentacji wyniesie ck.

2 tys. zl. Ale jut dostałem wilii
domollć, te I ten rów wlltanle
wyp~lnlony

drenamI. No

cóż.

fimut musi na CzaR '1ddać obIekt, Ją nie !nłt!re~ują proble
my kulturalne, no ale co nA

(Dokoóczenie na str. 4)

mon.sh"'owIH': jaltoM swe!lo towaru; wziąwszy np. motYlu la
rączkę,
wodząc
kółkamI po
chodniku wprawlal w ruch je~
go skr::vdfn, - motyl, kolorowe dzlwadlo, rozwierai Il-krzydla powoI! jakby deJelttowal
się
śclct'anlem
chHynkl, lo
znów gwahownle, jllkby m;al
się zaraz zerwać do 101U, b~
siąść na gorącej 1·6ty. Swoj tn
war umlal Rpoerlać, czy tei
narzuclć, wmówić lo nlu
Ważne. Ważne jest to, te wie·
le, wiele dr.lec! w Kielcach
bawiło alę jego motylami.
statni rok przed wojną
bylem
w
koszarlIch.
Swój pobyt w podchorątówce tak właśnie określam.
Nie w wojskU, lecz w kOllzarach. Wbity w mundur, poddany władzy kapt'ala, drugiej,
Jak mowll, osobie po Bogu,
chodzilt:!m w szarozielone1 ko

O

- C~y to pana pienIądze?
Niel - odpowiada porucmlk.

A" te pańskie? - zwractl
do szefa pokazując 50 gr.
Nlel - To znaczy, że plenia,
dze n'le są wasze. - Dzię;wję.
I nim mógł ktoj zareagować,
przystąpił do następnej sztuc..
-

się

kI.

.

I
-

kich

C:tapka.ml n&ltl'y)emy UM
syn6w! _
przery~al

CZęlltCl

rozwaźania Btrą~glc:r.ne

kolegów. J(!~O patriotyzm byl
S7,czery l typowy dla ludzi,
którzy rtie mają nic do stracenia, a zawsz.e na c!)ś Hczą.
PowsIal
nadwyżkach

w lwszarach w
dla organizowa-

- S~.anownfl wiara Widzi,
pudcleczlto!la dłoni, zwykłe
pudelec?,ko od zapatek! - U~
jął w dwa
palce delikatnie,
demonstrując:
przed ocz&m!,
po czym znów poloiył pUdełko
na dłonI.

nia trr.edego rzulu czwart.ego
pulku. Dlatego niebardzo zdzl~
wllł!!m się, gdy robiąc odprawę warty w ~ruple obe.\mqją
cej aluibę, Zobaczyłem Cygana. Po ceremoniale odprawy
zaczepllem go:

Pudclcczl-co jest, prawda"
PogładzI! Je ki!kak'" '"lie
dlonią, podc\ągnqw51.Y ,
lnlo ręhaw bluzy do lok.

znam.

-

-

Cyga.n,

wa.~

ja

skądś

-

Ja nie mam tej przyjem~
panIe podchorąży, Ale
papierosa na .pewno pan ma!
Poczęstowałem go.

MŚci,

- H"Iku!l, POkUlI pudelecr.lm
nie mil! - Pudełeczka I·Zec7.y~
wiście nie bvlo. O pieniądze
_ NJ. złodzieja pan 'nIe wynlltt slt; nie upomina!.
gląda, lo tlkąd
mogę
pana
Któregoś dnia, gdy wszy!';t~
znać!
lumnie, za któt'ą, Jak ~ każkie od3zialy wracały z ćwi
dym wojskiem ciągnął
się
cr.eń na obiad
przed bud)'!lTego dnia obok koszar prze
!Jmród, wybi iałem tempo kro- '~""'kiC'm drugiego baonu, gd?le
le\\'i'Mł' sif masa ud~kinll:'rów
ku, Jwicz)'lem karabinem 1 mieściła się I(Brna kot$ania, • z 'zah'hodnieh części POlski,
T
dat się zauważyć jakl~ nien.a~
Wojenna
plotka, u1'05la d'l
"alulowalem wszystkich
do
turalny ruch I podniecenie.
monstrualnych r01.m~arów,·· by
czasu,
nim mnie musiano WS?yscy domyślall sIę, że \V
la powodem wiel~ tragedii,
~alutowłłć. Poddany d1.lalsnlu
kompan!t stało się coś powalnleporoz\.lmie>ń i świństw. Cyslly m·tJącej ze zgnl/ego cywinego. I\:ompania ta ~ktBdałn
gan szalal PO drodze - wysię przewatnie z typów !tpn!!
chwytY\\'ał szpicgów i dywerla 7.t"ob:ć tolnicfzy!W. n:e n1r)ciemnei gw:azdy; orzy!Uu:;osantów, Ot, usiadła zmęcwnn
~lcm myśleć
o niczym, co
wo doprowadzeni Niemcy ze
kobieta w rowie I popra\vla.iąc
włosy korz)'stlllll 1.
lu~tet'kA,
7,a chwllt; prnwadzl Ją Cygan
na wartown'ę.

1\.1

O'{' ,~. nr\.t1<rt'1:(,

1\'

Sćd(' ZI'l'~llą
tn~in'nll~ć

Wlęk-

lal,

~potl{[1I1.

a

PUI'7. !ilu);! ('?;l~ jed

nC;:""~ll,n,

b~('l.yłriTI

nim bv10

7.

P '!I"Jil(,K')\\'(',

1'0 r;\7. r]('n~'szy Z()

go nn uLe,\' Sla<;7,lCtl,

klll;"ll '1<1 I\r(Jlk!m o~!cinl,u od
kll1i1 d:l płotu, nn wprl'Ht daw1H'.l lai.nl mlej~kil'j, była kie_
dY!! u:ulJiollvm l wygodnym
miPjsccm dla zalalwiania róż

nych podcjrlunych czynności
ZwlasiCla w dni targowI:': ustawiano tu male okrągłe stolIaki z podWÓjnymi nóżkami,
slUif\Ce do gry "białe wygry*
wa, CZlll'Tle pl'zegrywa", lub
"tny kal'\y", tu l.alntwinno
apnedBż lowarów nie posiadany~h. Było lo miejsce spotlHlń
typów wilZelkiego autoramentu,
którzy ,iedną nogą zawsze byli "u
WS\\'1'lka", jak o\{rNilano daw
ny areszt przy więzicnlU. W

tym

pOłśwlatku

inaczej cenlc-

nD nowicjusza uciekającego Ze
stDlildem ha wldok policjanta,

a inaczej starego koncsera ma

Jllcego poza sobq
ludzi.

długi staż

w

naciąganiu

Pan Zygmunt (s\voJe lml~
wymawiaj: Zer;monl), zJ\llny
~7.!'rzcJ julw
,.Cygan", nalefał

tlo tych dl'ugl<'h, W dniu,
zwróciłem na niego
stal obok swego "interesu", szerokiego stolu, pod
barwnym duszkiem "mllrkilY",
ch!'oniącl'j od slotlca I des7.czu.
Na stote leż"ly symetrycznie
Ulol:one rM.nokolorowe tablicz-

w kt6rym

uwagę,

ki cZl'lwlntl"\': Wf'del, Pi;J<;t'Ckl,

Fu,hs,

Tatrzru'l~kll,

V('lmn,
Milka, Bltn\... Stól nc,"'Cil kolorami zlota I czerwieni, a zapach IHlkrw unosi! .~ię wokól
at pOla bilricrę ze HI.nura, odgl"ud7.llJ1Jeą lntcre!1
od llllcy.
Pun ZY!lm\lnt IItiJl opierajlIc
si~ j"lh:\ r~ką

o slt:pek

ml\rki~

l)'. ni.':)u, z c/.arnn pomapzcz>
n~ tW:jrl~, kędllerznwymi wit)

sami. kl,'lrych kolor ginął

pod

kurzu. nuchiiwfl glonie r,dpoc·ł..\'wn!n.
Hvln roś nerwowego w j<'j u~1:l\d(?n\'m rurhu. NIH'/t~\ mó\\,ill(' 7. kimś r07,glfldaJ :<ię nicBI)I,I(I)jI1Ie nft b( Iti I do Iylu,
pnll'rllc h\'~lro 111:lł.vml, chytrymi (('/,l\nl1ll iak ptak. W 0_
Cla"h I.\'('h by)') wicie ruchli·
\\'[)~ci \\·I·óbla. Sp()dnie
.'1./.el"Oki(' II doili "fi la mfllro.~". przy
Inywal,V podnrte pantofle, za
to l'Il.<:/.ull1 bylll nowrl, Imlnll.
W;'irqj\\'ij

\\','1

l1;j.nl.l'

I"O!pięla

pif'rHiaeh, (ltl~lu
n;alll {'os wlochutcgo i brudne

nfl

'oPan

Zygmunt .'11111 I C7.(,kal.
W tamtych Cl.l1~uch czel,all
Wszy.'\.:y wlaśc:<:il!!e lntel"t>.,ów,
nip tylltn tukich jnk ten panu
Z.vgmunla. Gra przy je1\o stolilllj po!ef!lIla nn tym, aby 1.
Q(II('I!lośd pll1'u m!'lj'ow od U\l
ki rl.udć monetę 20-gro~7.I)Wą,
(j()klndnie na Cl.01toladę. Gra

w zftSad"l]e

uc/dwa:

traflIIl"

W(Jtml&ll1. _ cl('!t"lurlo wrBZ 1.
nt0!letą. Nie lrnfi!41., dwud1.lellt
k~ bierze pun ZYMmunt. Ody
P!·t,echodl.1!em owogo dnia o~
bok mfHkizy, pl'l.Y stoliku sIal
)lam CYKan. SrWRII"Wv,I.nz:v nll~
7.<1(:z1\.1 hzyblw Ilr:r.eltonywać.
-

Z!l jedne 20 groszy mo*",

nfl w,vlll"nć

deMll'owlI, mlee1.ną,
O:-/'.ech'.lwll ... Tuwar VJpmot. od
Wl!dla, za JM"lne 2ił IiIroFzyl
P"n I\~nnowny może _próbuje
Ill,cl':ęścla?

Ale pnechodzący obok Atar~
szy pan n!ę zureugnwfll.
- Gdzie tom lobie, Wroo·
nie, do szczę;Śc\1I1 - skwitował
Cygan tę OD()jątność. KtoŚ ze
st.6j4ey~h rzuclł. Mll!letn powę
dl'owalll df) k\('tllelll cy~onll.
Pl'1.cch'>dl.lł
mlod,V,
pl"zy-

zwolcie ubrany
. _ Szanowny

człowlei(,

pnń radca ao~
biB iyc~.y cze!to!tuikt:?
P~ze.::hodzucy nie zatrzymał
alę.

-- K:j er w 01,0. ~llmlil(U!
Cyf(Hn nic darO\\llł n:kolTIl1
- !\to k~f.('1.c7 Rwc:u: .(mil!
lo. pewnie, z werwą. fi (':,('1(1)-

lada

wc.iluK

mUI"OW:lI1a.

g:J"

stu, wcdhlg smilkll, rio 1,,'lo!'tJ.
do wy00nl' Ponad lhur. \\yh··
jat się Jego ot'hr.l'ply g!n!> ?a-

chr;ty, lekccwaieWR pn)5I.f\CY i
kp:f\cy.

Z.vgmunt wmawia!
prz\!chrJdn!o!TI
do jesienI. Po Zaduszkach markiza przl'stala barwić
zakątelt
Ulicy. Prnm;ósl się
pod S~d i ProlWl'Blu"ę. Z 0kien gimnazjum moglem go
był wiuzieć, jak pn,ckonywnł
chlopów o swoich walorach
prawnIczych. Był nagan:aczem
an

P

szczt:ścle

pewne~o

ohrońcy

sĄdowego,

mając
profit
od każdcgo
kllenla.
Cygan
z m u 11 z a I
tych, co mieli COH wspólnego 1są.dem, do korzystania z uslug
swego patrona. Robił to z pa·
sią j powod7.enk!ll, A, te Klel~
ce I oł\n!lea zawsze miały wiele do czynienia z wymiarem
sprawicdllwości, be? Wlględu
nu to czyich IntC!r('s6w bronil,
Cygan napritwd~ czul GIG potrzebny w pogmnlywnym ży
ciu naszego millqll"l.
Wio~nq wróc!l na podwÓ1"kn,
[tle Już nle''1nm. Jako !m'
presnriJ i śpiewak w jednej
osobie, zbiet'at datid, owinięte
w papIer, które ktd i"7.uc .. ł z
oltlen w czasie gdy Jego w~pót
nik, typ (I Iltlelyc7.nej b~ldowi",
francu!llt!e~o
kowala, lamal
żela7.0

j

zrywał

na

lań/'uchy

golych ptel':5lach. Popl~y urozmalcal śpl('wem Dlo~cn~k po~
lJ1nnych nn ZamkOWej.
się

... DzU ml

4!dla

Wksną

spotkll-

n'e było obj/ile rt'gulHm~nem
p'ccholy cZę~ć od l do 7. Nie
moglem p."1mi~tać ntcze>go ze

kOI",:ankf1. na EraCyglIn stal r.

('l'!'.

k\\'ii1l"inrką

Dzień

kóv,. W

kieszenI
me
mlnlem ani
grosza. Ocly spll,t!"'Zeglem

pognębić?

- Szanowny Pan - fiołecz
ki dla tej pi<:lmcj pani, owinąć
czy do rącz.kl?
PI'Zyspięszylem
kroku, w
poczułem

tłok,

Tego snme~o dnIA, wiccm..
r('m, przechOOI.l1C prze1. put"~
;;!.I':-lmlr.m jc~(} <',hrnllllwy glu",
slelr~7.c:awy I 7.rywany z pod.
nlC'eenla.
C1ętllll\!

Kłócił

si~

z dziew-

willdllm(~j

pl'Oresji,

Bmlli! w tcn sp()~łJb prllw swo
jej !\1ańh;! do ml(>jsca nn u!i~
ey Wdpólnej, kwest!onowCine~
gll pt"<:ez rywalkI.
w!d7.inło się mut'~

l.izy nl Solnej. Cygan m!al po
wUżnh~j.~?:~

perypetie

't. policją,

a w doóalku p07.woHl
wrśpłewywal

oko-

".lalt wqż. d\l~1
wcill7." okn:l z nleklamanym
7ainten'~owanir'm sluchn,ly e~
rJllpel relka - krvm!na1!!'ty.
b\ede>, którll,

('ygnn

pMnwnt

do kn7.dej

sytuaJ':i w na~7.ym m!t>?cle.
Byl w.;'<;c1q Klt'lc. Na IlWOjl\
IW1l\'7. nabierał patynQ
katedl"}' l kurz ulicy Ogrodowe.!.
Heu~lnwal na wg7.Y/lt!de zjl\w!sila mh.~tll, nk nic uRzl0 jego
uwag!. Stąd )'o7,plętmlć kgo Z3
intcresowań,
była

a nawet

olbn:Yl11la.

obl::1ł

mnie iar. Uchud?!lcm ..zyblco,
ule i I.rtk u~IY5Załem Zll !Job!!,
- Jak g6wnlaJ'Zu .lle mus?
pieni<:d/,y - lo nie rwpln \ się
kobil! Miałem Zamlllr bić z
kolctnnltq 1.[\ mlaa.lo. pożC!.ln[J·
lem się jednak w parlm pud
jakimś b!ahym pretek.~tem.

Lntem nle

armaty dwIe.

A g·J.v

ey-

stem bez pieniędzy; prz<'gllldlll
ldeszeml'! na wylot, czy może

głowie

dz!ałanla

J\lśl:

policja

obyczalvwn zamykała g.o
lIlo hU Wawrzka,j, można

czę:
'I

to

go wnosić, że Cygan grzeszyi.
Hozgrzt'szenia jednak s7uk:!ll
('j'ę~to ((111:le Indziej, nie tylko
dla sIebie, FIle i dla swojej

krnść

jakiemuś
za~n1\1

gdy pij/lny
parll:u.

Dłu~..~zy

sl~

o-

sutenerowi,
nn łtIW(.'f! w

e7.U.Q dwdz.11 0-

glIwiały

i 1.1y po ulic'uch swojl.·~o mllu.tu. Z CZHsC'm jednal{
do;;zeul du R\eb!e, b,1 7.UÓW nn
muinlł było widz\!'ć nn n Wit·
ku pru ulicy Slenk!!!w:cl.ll.
Oparty () barIerę, kręcą!; nel'woWo głoWIl,

spluwnl

CZl:sto

do Silnicy. Przed nim na chod
niltll !Uźul cnly blU'wny !uam:
l{olnr,)\ve solniczki, dn·wnla·
Ile
konie, biale, n!enll'awe
mu.~tnngl

lo

24 czerwca. sobótki,
4 pulku n!J J:l:!ukh\·cr.
Pll żo1nler.~kim obiecl?:e - po
pl~y na
clz!edziLicu kusnfowym. Dość dlugo lltaJcm przyRlqdnl"lc alę ciężkIej woHy7.erce I 'fucha.ląc oklt'pH.nych )111.walów WOjskowych Minlem
~więto

r!ann, bylo juz 7.a późnO. by
prz{'jść nll d!'l!~~1\ slt'onę uliCy.
Pod.~zedł, pt'owie poobl(lgl do
mnie. Zd7.iwi!em !l1ę-, jnk Cv·
gan mógł nie wycwć, że jetylko

poza lto·

wstały

s7.tlrnm l , nie m.nHnlrm więc 'l
Cyganie. Cygan, zdawalo się,
znikł z mego żyda. A Jednak ...

letntPj sprzedawa
no rożne kwinty.
Br! to ok!'es flo1-

chciał

klÓ!'e

SpnlW,

Clctl'lll1 j\·1[U·lkl!. W
tym m.ie.lscu w pOl_
ne
wio~enne.l I

uszami z resztek

marnauo ncmlenla, klQtltl lla
I1tTI 1(1, pułapki nil mj'u'y, mo·
tyle .. r!zego tllm zrCS7.tą nil!
było? Pa.n Zygmunt umioł de~

już

odejść,

zamiar

gdy p\7.ewidzów
areny ... Cygan. Szere'gowiec Cygan we
własnej osobie. Mundur 7,m!enll go. Wydawał się szczuplej~
szy I drobniejszy, głowa "golona, z Jakimiś zablii.nionymi
blwszy

się

przez

wpadł

na

środek

krąg

cięciami b~'la nieproporC'jonal~

nie du:l:a do
nogi CIenkie,

wq.~I{\ch
ściśni~te

ral)lIOn,
owiJa-

czami, jfll,by po k!7ywley. Pozostaly lylko te same oczy.
Ruchliwe, nlc.4pokojne, OC1.y
wróbla. Był bez broni bllcznel,
co wskazywuło na jego p!'zy~
dział do kompanii, nazywanftj
w jąz~ku Bukówki - ktl1·n1\.

Na bolsko wpadl z Impl'lcm.
Nim

bylo się zorientować, k!lkn
razy
otworzyl
obręcz, kt6rej zwykły śm:cl'
można

otworzyć,
komuś z głowy zerwał fUl'll7.er
kI!, by ją po chwili wyjąć 1.

telnik

nie

kleszenł
zmęczyl

moglby

Inn;:>go. Zai'llz ic(ltiClk
tran

się gwałtownym

Ilem t od raw wS7.cdł w inną
rolę .Dyl;'zl\cy jeszcze od wysil
ku podszedł do onl'\\l'l.n'!;:;l t\t
I~

slr1.e~
pusłusznle o

Punle poruczniku,

Cygan

"r.,

prosi

bl~zje ciekawa st:tuka!
A 'lbracując się do tylu
pods7oo1 wprost tło azefą flaszej kompanII.
_ Panie IlICl'i:nncle, zloM~
weczlu:, będzie sztuka l
- A teruz dzielnn armia
zobaczy jedn!\ ze s7.tllk, w kló
I'ej fl'JJjer traci, 11 zy"ltujc

110

biedny tolnlerzynn!

-

Mle~

jal1.lś
czall pieniądze
zamkniętych
dlonlach,

Jl.tal

czym wyjqwszy
kazał ją

złotówkę

pOl"Ucznlltowl,

To szpieg, lotnlkow! daje

W

.pO
po-

SJą~ka

i Pomorza,

Cygan!e,

ni:'.ni pr7,estępey: zbroiWSZY ~()Ś
w woj ,kIJ - ods!advwali w.vrok. Ilfóre~o cw<; nie zaliczał
się do ;;lu7bV wojslmwej. Bywa~!) w:ęr. że w kotnpanii sll1żyli Po 4 i 5 lat. SI'ld
wiek
żotnlcrl.}·
się

od

tej kompanii ró:i.n:1
poborf1w(!~
któryś z zolnie-

tvpO\.... t"'go

go. Teogo dnia

fZY w c7.lłslt: c?.1'~zczcola bro~
ni wyl'?:lcll korabi n pr7.ez o-kno. Dla piu lonu, w którym
zdarzy! się ten wYParki', ZOI"r.(\
dlono Itarne ĆwlcZ\lOla. Porucznilt wyprowadzajl\cy plu~
ton za bmmę mial nietęi~1\ mint;. Prw?\i, .. Mu.~ztra luina",
"lotnik, kryj sIę", .:padtlij,' pow.~tań",
"nieprzy.laciel
na
wr.górw :;21 ", • cwlga.\ S!ę" to bYly typowe kOllll:'lldy mające na celu przelamanie nJowieka. Zmęczonych po kilkugodzinnej wycieraczce zebral

oficer w

kolum!\ę.

Marsz, pluton ~p;ewll!
SPi('wu nie słychać. Dowcip
p()J"uczmka. nabyty nil'gdyś w
~zkole ltapl'llla, polegaj w lakich rtll.Och na przykładaniu
dłon! do ueha j powtaN.anlu:
n!~ sly."izę, głOŚniej, bo nie sly·
.~zę! A pon'ewai rzec1,yw\ścle
śpiewu nic było
Słychać, nIc
zatrzYmywal marM:u. Klerunc-!t na \\'prr-st. Na wpro~t byla !'lI:~'kf1. J.,ubrzanka. Gdy czolo
plutonu dochodr.llo do rl(ekl,
n~ektorzy z kolumny
zact~h
się ogll\dać. Oglądał się I Cy-

gan.
-

Kto rozkazal

zutrzymać

Alę!

krzyknął
porucwlk,
gdy plel'ws7a czwórka atanęła

na samym brzegu.
- Dowódca na c7.olo! - roz
legi SIt;:t gzeregu chrapliwy

czym szybko wyforownł ~ię
przed ct.olo 1 wszedł do r1ekL
Za nim poszla kol Umila. Gdy
w!acall do It05wr, Cygan byl
dziwnie uśml~ehnlęty I uWa
żal sIę za wygranego.
Cygan
polem () tym wllzystklm ,mó~
wit 7, pewnym pOblaŻ!ln'em,
dając p!el'wHzeństw{)
W opo-

wiadanIU aprawom zgo!"a Innym niż zwykle koszarniak!,
czy kanul musztm.

C

się

z

nah:-Żl:II

do tych, ktopra!1nęll

SZWabów czapkAmi",
nIe by\! w litanie dać wyrazu
swemu prngnlenlu. Choć pod
k01l1r>e "w1·r.e9n!a" nadarzyła
się taka okazja. Pod
Zamoś
ciem, na t1'7.y dni przed kapitulacją. Cy~an byl
w rC'sztkach naszych jednogtt'k. Tacy
mówill: - Podduć się? Nigdyl Póki starczy amunicjI, a
o3tatn! nab6j zostawię na sieb~e! Mówiono tak oczywiś~
cle do pewn("!:to cza~u. Pi,lem

właściwą

pasją. Czuć bylI) wojnę.

mu

"przeszła

już"
być

wypndld

samobójslw.
zrobił tC'go.
przedarcia się
nlemieckl byl

Jesień,

lImn, wIosna

- to wśród nich musiał
CygfIn. Nie widziałem go

co praWda w tej roll, ale ,e~
stem pewien, że on na pewno
dyskontowal wrześniową klt"
likę na bieżący użytek, Ale re>-bit to patriotYcznie, Zreu:łll
c~ym r6żnlł się lego patri(lty,zm od mojego na prtyklad'
Dość wcześnie' poszedl do partymnt!(!, chyba z grupą pierw
szych spulonych. W partYzal')t.
ce na!ctal do tych, o których
mówiło 'się: "To dobry pi·
slolet bez zadęć"! Pan Zegmont z b!'BWUr1\ pt7:esr.edl pn;ez.
partyzantkę. Tam podbudowa1
Ilię moralnie choć w n!eznac:z..
nym stopniu, Dawne ciągoty
dawały znać o sobIe. Jeś!! np.
za.'lzP(tI do domu I U gospoda·
rzu zmienił bt'udną koszulę na
czystą, lub
podarte buty na
nowe, lo r7.eczywlścle mógł
dawać niektórym pOWody do
tW'erdzenia, 'że między bandy'tY7.mem a partyzantką jest nie
w!e11(a granica. Cza..~em należało mu zwrócić uwagę. W ta_
kich wypadKaCh CyJitan obuna! się I w poczuciu wła..~nej
kt'zywdy orar. niezrozumienia
dolI partyzantów mówił:
- Taki cholerny dzwonlee
leży przy babie
kiedy chC1!:
żre Ile chce. a my biedne chło
paki co?., Ojczyma nic da, bo
za bidna, to dzwon:cc muai
daćl

wojnIe dl).

latem po

stanowl!łlc3

s1.edl do pewMlto

to bylo l'ezulta.,tem nie'· tylko
pewnej powagi, jakle~ nabył
z wiekiem. ule l drn;!tonalelło
zawsze rozeznania w zyciu,
klóreg0 nnl,Bzom ulegnl i Jaldms wy!w:howanlem, oblluony!'n Wlf)Cllj na erekt n!i na
ewentualne korzyści matel'lal-

ne. _ .

c

Cla.~em widzi \\mkól siebie
Jakieś uśmieszki, Słyszy nie-

dO[J.owiedziane wyrażenie, slo
wa: "Patrz jaki ważnIak, skąd
on m~ ten pilśniak, jesionka
ostatm krzyk. mody, buty za
1.100 zn" Nie można powiedzieć, by
w takich wypad~
kach Cygan czuł się dobrze.
Warknie C7.asem pod n!J,o;ell'

ruchliwym! óc1.k"amt

strzela,ląc

wt'6bln: "Odknaj dzwońcu, bo
lak clę 1.d1Jt:lę, to clę rod~Ol1g
matka nie potna!" Po Buble
nie daje jednalc nic pomać,

Ostatni ra7- spotkałem go w
111'47 roku, Na pogrzebie jego
przyjac.lela l::marłego na grut·
lIcę (ten, który okradł go w
parku). PI'Zytył, czarna pomarszczona skóra ;wlsala wokół brody jlllt dawnieJ, j"kał
tworzyła

Cygan jednnk nie

gruba falda

cza.~le prób
prleZ vJerśriró

d ... k, klóre~o przedtem nie
mIal. SZedł z. godnośclą, ClIowieka mająe('go mocne prze..
ko.name I) swojej mądrości,· z

W

w obJJlud?e l!:arab'nu t'l)n.~lY
noweg\). Obr,k "km" było mo~
je stanowisko. dowódcy plUlo~
nu. Poclskl artyleryjskie, rozbl\\'~zy
tabory. uslłownly z
nami zrobić to IIllmo. Cygan
w bitewnej gOTą('zce k"zye~ał
zapamiętale

pod

adresem

NieffiCow,

-- NUl'h

Hlmmelkomando

- takle Ryny! ,'u ehlopaltl 1
Kielc! Z namI nie tak. łatwo!
Gdy poch.k arlyleryJskl
pr~erwal

ldonicwc

połączenie tę
dowódcą kompajaz~ot
karabinu

na..'tze
1.

kl"zyknąlfl'm do Cygana: Wal
bracIe do tylU po "paJęcza
rzy", lIlmelduj, że polqczenle

1.l'l'wanc! _
zgięty

Podel'\vał

r.lę

i

pognał

do tylu. Więcej
go nie widzJalem. NfI.' wldzll\~
łem go I'ównlcor. w Humle naszych iolnięl'l.y gmmadzonych
p!'zez NIemców na l'foku w
ZfHno~clu. Muże u n~e/,lo wcześ
niej ni:!: u mnie, w samą porę,
nAstąpiło

pl'l.ewal'lnści\)Wunw

p(lwny~h pojęć. Ludt.le jego po
Itroju dwą wld~icć lIame Iwn·

krety; jt:śll poddają s:ę ablll.r·nkcj\r czyn lą to tet z pewnego
wyrachuwanla, Tak ClY inaczeJ Crgrtn nie wrócił. Nie

J'łOwyml !lP]ę ,~1,g11t!1t.JtJLJrrm:~!.ęJ.,.JU1Lnle

ciami, którym .on podda'

wal

Cygan

Pl' mimo, iż gorąco
"na\(t'yć

nii, poprzez

glos. Cygun ządal solidarnoś
ci i w tym !vypadku. Porucz·
nl1( na chwilę zan!cmówll. po

zas narfultsJ

nier6w, różnych ludr.l, wśt·ód
nich rwczywiście mógl być
kl{)~ z tyc.h.
ktÓl'ych swknl
Cn;,It1, Ponieważ j('(Jnn!c I my
z_ra? musirliśmy wyjfić nu
r.:oś('hice wolny, należało nt'ze~
\0 fn'l.puścić ares?t bez badania 7.atrzymanych. Czas bowiem naglił. Dlatego nie mo~
glem zwracać w;ęksfej UWI\gl
na pretensje ni(>I,tórych Zwaluianych, że żolnierz, który Ich
znt!'7.yrrml, miał im ,rzekomo
:wbrać
p:eniądr.e, zegarek
I
co~ tam j.es?.cze.
Kto wtedy
myślni o takIch droblaz~ach.

były

w
p)erwuycn
dn!ach po klęsce spotyka
lo się ludzi ubranych w
mundmy bez dYlltynkcJI, 'śple"
waJących po pociągach I podwórk,1ch P!01!lmkl o tym, te

Je~m

Byl bezwlI~l~dny. W at'eS"l~
ch' nagl'omadzH llum ul'jekl-

Irin f~O na rogu ul.

Slrrtl<i('wiull i KIJ~
rilu.rcj oSIcdlem 7.

Wysoka góra

Na n"łq wc!qgalt

y

znać!

J

ełU.

7.0-

_tal rannY, Po prO$t\.l przebrał
się w cywilne ciuchy 1 po pafU dniach był jut w Kielcach.

głową pOChyloną

podbró--'

jak

najeży

Iść

na pnyzwoltym pogrze~
ble, dobrU! ubranYf statecwy
kle!'QwJilk mIllego prtedslęb10r
slwa epóldzlelc:r.ee:n. Nad grobem siał dlugl CZItll bet ruchu,
a gdy Juko plol'w.łl1.Y rzucll
Rrudę zJeml na dł#kę trumny
w dole, dm mu rabulSftt.*lo
w gardle. Gwałtownie pQd..
niósł głowę do góry ł wycoo
rał się z tłum\.!, "Dł/!rotka" czekala na nIego przed bramIII

cmentarza.
- SIndaj pan, panIe Marla..
nie! uLeplej źle jechać nit dobrze iść"l - UsIedliśmy ta..
zem, Cyl.Wl· był u:tdowolont.

- Jak ci sIę tyje? - $PY'"
talem. "Daję sobie radę kocha
nyl - klepuąt;innle mocno po
kolanach,

Jadąc mijaliśmy

wracający.

z

'po

th.~.m
tych z Pocieszki, Pakąaza. :uA

kolejki j

pogrzebU

DmnaszQwsklej,'

Od.

tamtego cwu':-ute,",:,sPO"kał_-"-'""""""'"'-~"
pana Zygrńunta,

!ile

wtem,:"

jest w, Kielcach.

pl"/.yjac!ółkl "Czarnej. Mańki".
Odpust w kieleckiej katedrze
hy} dlA nleg.o dniem odpuotu.

1'Itwll pr'l.cd
katedrą
caly
dzień "bwleslony medalikami
jr'lk trif\fltyelflY pątnik I ,plewal pieśni religIjne z to.k"
żrtrllwo$clq,

że

Ct.rtt"nB

Mań

ko. ze f.priManlem dewl)cjonll'
lIów me miała klapotu. Koń
czyli najwcz~gnlej, pulem IH'ze
rwctlll .!Ilę rio IOntl! cl.,VnnoŚc!,
pl'tnnosl\J SIlą do I'IIIt'ku (JaMI
Cynnn po tI'Iklm udpuścle nie
:toatnł świętym, lo chybn tYlko
z prOlłwgo prr.YPBdku ... Ech,
Iluż

z nli.il nie zmtRJe śWiętymi

tylko prm prosty przYPfłdek).
zdarzył, t..e t&~ot; dnIa
wleeZOl'em, Stdy Rptzl!dawal w
plu'ku Zielony płyn, Ekamellel\
IInlwerbalne hl'ka)'lItwo "Oli zewnr\trt I wewnĄh'z", t pomocą
Ct.al'nej Mańki, kt6ra butelk'
u1.upelJ11l1la wodą ZO'stuwu p\"zyczepllu !llę gIlna:
.
Jnkle Oszust.wo, prmlc,
wladzo! Niech pan sam nit sobIe wypróbuje, ti, naj!ej')$"te

Ten te!

lekarIItwoI
jednak Pi>lIcjant nic,I
/llę

pnekonać

gan WajId 8t, w atu",I••

dllł

CY~'.!..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:""_ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"'::'_ _ _ _ _ _ _.....';"" _ _"""'-_ _ _..,....,.-_--:..........
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:i!:!:UI F r O n t e ID I z p~bytu ..
STRONA I

Algf.lrskiego Frontu
Wyzwolenia Narodowego
dlo PAP

kQ~:!n!~~w711~A~Ś:-l~~~:;~

red. Krup!ńsklej jeden z przy·
wódc6w Algcrskiego
F'rontu
Wyzwolenia Narodowego WLNI
- Madani, w poniedziałek fQl'
pocznie się w Tunisie "·)nre'
rencja, w której wezmą udzial
następca tronu Maroka el J-ła~'
san, prezydent Tunezji Fkur·
auiba oraz trzej delegaci I.'LN
wśród nich Ferhst Abbas.

d',

O

I,O dYCh•

~1~U('t~j: ::~~i!C~j!.rS%Ylltkle bił;

Tow, na.ruak _ I ~krejan. 'l{W
ZMS mówll o udzlaJe m/odr.!•• ty
w iyciU takład!!. o koniecm.,td
tyet.l!wej pomocy z.e olitrony adminl.łlltracjl r organizacji par',yjnych w rotwIjaniu IIIłwu:IV:'j Ini
cJatywy gospodare1A!'1 I /lpokunej mkldrJety. Od tego bow·em

·a rSZak
war
o
z
poczyna
k·
Polsce szero q a
C)ę
wychowania mlodz."ez"y

rządowej deleg~.CII
JugosławII

Z obrad Plenum I,W PZPR
(Dók06elenJe le ,tr. II

inicjatwra St Radp Narodowej

~enna

w

71lmia,~t odiycz)iwcgo
przyjęci,l uJoonego z dyl'('kloró',v

bawiła

Od 4 do 14 bm.
w
delegacja
rządowa J U - ,
'
DOKP Lublin odpowieM:, re~, wy I;oslawii, w skład której weho·
.ira~~rY~~ldu~;:n;llf~:~~~z~ l~:!; d7:!lI: p!·z(>wodnl(,7.ą('~· RndX dla
mB nic wspólneg<> l; partyjn)'lTl Per..;prkt:.wic7.nego Planu Spo<l!o.«unklem do m!oo1.Jet.y.
!N:wego A "de Hume, pod.i'ekrc
O dobrych doświadczeniach w t.nrz. stanu i za.~tępca dyrt.~lttora
praey 1. mlodziell\ mówi! dylek- ZWlązk(\wego Siuta dla Pla·
OborJiązkowy
Inr huty Im. NowotkJ _ ww. Fu~ nowanla
Gospexldrnrgo Bor,-",
f!alej.
\'oje Jelić oraz sckrelarl. do
W wielu w}'8t!\~pJeniach pojltre- &praw finansów Bośni I Her~lysz",li

PoL~ce

II Po godzinie 22-ej młodzież musi być w domu
II
szacunek dla starszych
II Młodzieżg nie wolną han.dlować
~~; ~:I\~~!~!:: :~::~; ~~ ~~l~~~~j z~~Y:~, ~I::~~~; ,~t~::~~~~~~k7~~ri{j!~~lH:k~~ CO~\:l7~~i:a~oby~~pe:n~~f.~ce II Kary dla rodziców i deprawujących młodzież
hyorzen:a rządu nie-podleg!ęj nl<eZOrganlU'wanej, Nlest.ety ~'Z':- j'(ólnych młodzIeży. Mimo XI Ple- delcgacb przeprowadziła roz
AlgerH.
Rto ob&erwujemy bez.dU&?'.ny .i.... num. które bardzo wyrainJe
mowy z kierownictwel1J Mm\- II Interwencja - obowiązkiem każdego obywatela
M

M

f),,)o-

Madani podkreślił, że FLN U· liu.nek do tej Inicjatywy. Brak tR~
Wilia za moi;lwą jedynie na- ufania do m1od:rJriy. Np w Sk.HJ>tępującą kolcJność wydllrzel\ tynku w okresie prtygotowań do
ljjil;jpierw nienod!egłość A.l~erii,
potem !cd{'tucJa pai\st.w Magh. 'I.OnferencjJ Ilam{lrtądu robotnj,'u!
J
PoD mtodt.l pracownicy kolei ~g!()w
rebu, .. nnstępnle eW l'.'.f11Ua ne ,l;l1!
do .we'"' kierownldw,l
uregulowanie
stosu n k óW
z
..Francją w spC\Sób wpowiadaJą' wyrażając gotowołć wzl'lcia uey' obu stronom.
dr.ialu w Iych prt.ygotowanl'l<'n

s,',

WOJEWÓDZKI ZJAZD
STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO
PnewodnicUlCY WK ZSL nb.
(Dokońct.enle %t! str, I)
PiÓtr Pawlina omówlJ tlpr;lw.v
obrotu towarowego, nowe Belki współpracy ZSL, SD I p~pp"
U1Jla]erny kierownlcZ4, rolę i'ZPR
tysięcy ludZi ·pracy. Przek.5ztakenie rad narodowych w gospH::.-'!.· I wl~y, że oba bratnie 2. pZPR
n:a ewego terenu, r.eorganil:a~ja stronnictwa jXIwlnny ul1'J:ymat
bUdownictwa, &miany modelowe ścisłą więt w8z.ystkicb parlll :llR
w handlu. da1sz.,e powa.:l:.ne US3mo wielkiej sprawy budowy lKIejall:':dziclnienie pn.ę&lębloretw, (I'JW~ mu.
zasa-cly finansowania, stwor'ten:e
Po z.a&a.dnlctych reteraUl.ch NZ'

~i~t~zuzd=~ł~an~=~1~!~~~7

P<lCLęta

.sIę

ot:Jwiona

dy.IlUlH~n.

Wielu działaczy SU zabWrald w
Iliej gl04. Sprawy rzeml06la, IJry~
watnej
inicjatywy, spóHl.ielni
pracy _ wieje ludUt\ch, pr)81ych
ItI-ojXltów, trosk. l zmartwlen mi~
zarządumla.
naszą
gl)8PQ- 010 treść tych wllzystklch probledarką.
mów, które 1.nalazJy swoje miejW c:taale zJazdu prz.emówlenl" roe w czule VI WoJewótjz.ki.;!go
powitalne wygłosIll : I sekretarr Zjazdu SD.
KW PZPR tow. Franciszek W3~
W imlenlu CK SD ubrał glO$
ehowia, i przewodniczący WK czlonek Prez.ydlum CK, min. ~yaw
ZSL. 00. Plot'r PawJina.
munt Moskwa. Omówił on uluTow. WachowIcz: podk~1!l po- alnlł mlędz.ynarodow", 6ytua(.)~
trzeł>ę
groma-drenla W82;Ył't l :lrh gospodarczą oraz jej wpl) w na
/lit dla :aktywn~j I twórczej pra- życie go,spOO.arcze na87Jego kraju,
cy nad tnobtpzacją, ludz.l % SD !l'l Mówca
podkr.eślll pl'ey tym fakl,
że obecnie w tyciu
przemysło
wo w handlowym PolllkJ ZV-ll}'na·
j", decydować ekonomJc:tM pra·
wa wartości, W J:wiązku z po.
prt.yc'lyn.! ,dr: wybzym
w IItrukturTA otgam=.~"
40 y.a<i:r:ierl,goleeia więzów WJpc;.ł~ cyjneJ dz.lałalnOŚel prr.emys/u l
pracy j bratCistwa pom1Qd'r.Y 1~I!l ht1nd!u UlS!JO i zachodzi .I!I~!e
lactam! z ,SD i :r. PZPIl ,lI" 18Wtnych 1.mlan. których cdem
Wl'::ló!n:"j Ilprawy, która n.'P,~:W.1 Jest wprowadzenie naswgo p,lIl'
tle Il<x:jllllzm<."m.
siwa na rynki mlę:izynuroJ,lw..::',
w cnaraktene równorl.ędfll.'\:o
partnera hand\ow(.!go. W świt.ll!t<
tych .praw u,ry6owuje się noNa,
powatna rola t$lmiosla I 'iN bnej wytwórczokl, które dWO;1\
produkCją poWinny aluty\! :aspo-kajaniu potrwb ludl10ŚCL
Z kolei odbyły alę wybory IVIW}'Cb władt WK SD. WYW&Ilt'
(Dokończenie R str. I)
ZO$tało plenum WK, które na
swym p~w&%.)'m posiedzeniu WyGłówne kierunkI wyjazdu II ntl~ lonlło pretydlum w·na.stR,puj.\,:Y.m
~go Wojewódttwll; to kMza!Jń~ sk1ąd:1Je1 Le<m Jetklrskl, Kazj'skle
i srczectń&kl-e. W 'v'),;{';~ =ł~~r~=~~l:s!(!~~~
stycji,

przebudowa centralnV1'h
UlrZĄdów i
wiele Innych zaml~w
rt.onych pr'1:eObrateń - ota ogl'!.~
wa łańcucha przemian w b;rste-

Z obrad
Pleaum II FUl

1.I..awilo sprawę nauki _ na ogM
nlewl€lc się robi, aby mlo~zi(~ł
t!7.upl'lnlala wi.,rlomośc! z 7.nkre·
ilU $'!'.koly podstawowej. Mówili o
:Y"',,.h .sprawach tow. Zapala i (;ór

s!er,~twa Finansów . . Była ,:lrzy;ęta przez wiceprezesa Radv

Ministró'"
p,
JaroszeW1C7..a,
f·rzewodnicrqcego Komisji Pla.
nowan!a przy Rodzie Min!~
st ów dr S J dlychow k
j
~a'SI,p" p' 'd'"
'. wgRo
.,.
..ę
rzewo n czące o
a·
dy Ekonomicznej pro!. dr, Cz.

M

~

DyskIM}'l po.dsumowa! I /W'kretan: KW PZPR tow. FrancLli1Je](
WachQwic1..,
akcen!ujllc pr7J":I~
wl!~ylltklm obowiązek udzhmmla
pomoey pr:t>et wJlr.ystl\l(! ()~Il!wa

narłyJoo? w dzlalaln<)śd mlo1xl<!'·
:l:y l Jej organlUlcjl.
J(!.~t wl('je

problemów, slwlerdt.!1 tow. WUM
r-howll'1., których mlooz.i"t .\'1'Tl't

~~ j~IW;th~!~;IU~~:(;~:}~~. ~

mile w pracy ZJlwodow-e!. wy.'ho.
lI?..enle napr1L~cil.., Inl<:l~lywl.,. ml(,
dych l lru;pirowanle tej lni-::ja!\'wy - .ot() jtlówne zadania ofl~nnlM
7..o'lcjl parlyjnych.

nODb~o,.",aS~)I"g°od· wlod,,'I,

~
'"
~
szpreg
miast m. in. KI'nków
i Pornań (waz ważniejsze
o~iekty
przemy;;llJwe: hutę im. L1'n'na,
Pafawag, Stocznię Gdańską o~IlZ port w Gdllti~k\l. P.-madto
ob;jl'znla ona 'I'a!'gi PO%l!ań.
"lo~. W no.:,~ 1: l4 na 15 br. dele
!łucJa OpUSClła Warszawę uda,ląc nię
droge powrotną do

I

w,

Ael~radu

(AR). W najblitszym czru;le
w Warszawie wydane zostaną
przepisy o zachowaniu się dzieci I m!odzicl.y w miej,;cacJ-,
publlc7.Ilych. PrzeRt~y te, ('pra·
eowane przez Stołeczną Hfld~
Nawdową mają na celu r"'l~po·
t'7.ę{:le Sle'roklcj aktl! spo!ect·
lIej nad wychowaniem mlodzi~:>:y ! ukróceniem nlesubnrdy
nacji I chuligaństwa.
A oto waŻJlleJsz,e z nic.h: mln
dzidy do lat 16 me będzIe wol~
ll~ pn:ellj'wRĆ !?ez opiekunów \\
miejscach publicznych - n:l u!;cy, w pOlrkach, loka~ach. ;'01.·
r.vwl{owych - po gOQ7.'.n!(~ 21
Młod1.iei:y stars~c.J. do lat 111.
przedlu:,:ono moz\Jwość p:bytu
pOla dLlmem tylko do gO(h: 22
NatumLa~t dzieci
w
Wieku

~óf:~~o;'~';ćmSI~ieOdm~~~Uw b~;

PREMIER CYRANKIEWICZ

opieki d(!ro.'l!~'ch,
BJl'dr.o katcgoryc7.n!e

"4
lilia

,.'oJący ,p","daiy olIwholu mlo
dzieży d<> lat 10, przy clyOl

sformulowany ZOf>tał pr·.:epis znbra-

spSlltk
ollniu .RC"SIISt"l"k
u .IIIIU
UI ..
l. aiaw
Ul n
U:

ny Komitet Opieki nad D.zJeĆ- Wl.mOŻ:e~la opield nad dzieemt
mi I M~odzie.,;ą, oraz. StoleCl11B I młodzIeżą - w domacb roRada Narodowa, poprzez pod. dzinnych, Bzkołach i za'kładach
ległe jej organa, a.
więc wy· pracy.
działy: oświaty, kultury, ha.nRozsądna uchwała St. R. N.
ulu wewnętrznego, 01"lC'C1.nIC- może stać się cennym przykla:wa karno
admlnł8tr3cy]ne- dem dla 11lnych miast,
go I IMpeklOI'Bt spraw we.-o)O{_
wn~trznych, któremu
podlega
Mihcja Obywatelska.
W praktyce wszyscy nau·
czyciele, radni, członkowie komitetów blokowych i mlllcjanci będą uprawnieni j zobowlą'
wni do kont!'oli zarhOWaUl!1 SIt;
U
mlodzieży, zwracania jej uwa(Dokończenie =e lik. 1)
gi a w wypadkach jaskrawszrch
~ odbierania łe~!tymacji a !/18
wlęklzoścl udEl.' w akcJi luesklej,
w('t doprowadt~nia do domów
poza tym .Iutyll Jul lAkt. al
I'odzinnych, szkól lub korni· awylple,
~Ilrlatów.
Na Cypru ua,JduJe tlę Jut: II
NI& tylko ~łodztet będtle IY51~cy tOłnlerzy b~ytyJ8klcb, jfd·
!lak wladt.ti brytyJ~klll obawl.,ą,
P?dlcgala sllnk~)om karn.Y~ Ul 5łę, te 1111 rule dalsz:veh hml'.
:11CprZesll'zega.me
pr,zep sów luk, .lły te nie będĄ '" 5taDl.
Wobec rochlrow t. oplc~unów utrzymali portIIdku. W'adUi bry·
wlnny,h I,h lek"w.""''' bę lyJskle liCZĄ II~ :l wybuchellI tU'ldą stosowane środkI oddziały· I\'yeh Incydent6w w nadebodlł\~'
\Van.ia .społecznego, a WIęc: np wtorek, kiedy to oglon;ony ma
być nowy plan W, brytanII ron·tą
laTlla 'probl~mu eypryJsklell'o,
Dt.leń
w~!oraJszy
upłynĄł
n.
mów z l"OdZlcarru lub oP\rkun~.
w

l

Syluacja

n"" Cyprze

dz,"ałaczy ZB oWl' D ~l~i~~~~~7il~ia:n~dą~ d~d~~~';:';~: ~~;'~~~~):l~~~p~~~~:~~~~acl:OZ~
narady
'I
,.
II I{
.~pnedflwc.Y n:e pnootrzeglllą,cy

cyjnej.

Mlodzież nie będzie rr:iala
również prawa trudnić się har:dlem uljczt,ym i domokrązmIeSięcy
uym, p;,q C7.ym wsp61:\.")nny·
mi naruszen!a tego p::,·ęp1SU bę·
Na zakończenie narady aktY-I ZBOWiD, w naJblih:zym czasie dą takż~ osoby kupUJlICe sprzrwu ZBGWiD w Warszawie od- rozpatrzy po..~lulaty wysunIęte dawane przedmioty, Wlele dy·
było się spolkanie działaczy te- w toku narad}'.
.~kusjl wywołał punkt dotyc'~<lcy
renowych z aktywem central-)oOn(Jlfl.'cnln papierosów. przez mlo'
nym Związku. Na spotkanie
dZież starszą· zwycu:zyl P<l!.lląd,
przybył prezeg Rady MInistrów,
ł
że labranla się tego kategorycz
pre7es Rady N11czelneJ Z80WiD
, n i e . De~F!ul~cym arł:umentem
. - Józef Cyrar,kiewiez.
bvla op'nlB, ze w zasadzIe ż~·
Podezru.
narady omówionn lilii
&!-ftLr81111i1r"~ den czJowiek kulturalny me
najważniejsze problemy idcolo- U
.,5ft. UlAli! &.A pali na ulicy. JC'śl! więc chceg:!czne nurtujące środowisko
my nauezyć mlodz.ie~ kultury,
zbowldo',\'skie, jak również za·
przepi.!l ten powm.len zost.ne
rtndnicni!t stojąC'e obecnie ptzeri
wprowadwny w życIe.
Sloleczna
Rada Nar.xlowa
organizaCJ4. Uczestnicy na'ad·;
d06Zli do wn!Mku, że Istnieje o·
lwraca lalde buczną uwagę nn
becnle potrzeba zwolanla l!
v
\e,otw,.....
kontrolę sprzl.'dawnnia biletów

Za· kI ,,;a

ongres

DeIeRacJa
' l BoW' D

I fi

KW PZ'PR
W KI' ""'!"'''''''h

~o~~r~~ J~~0C:I?~t. k~~fBl()~~

I~. wn!OSt>k w ~prawle zwołania
Konp;resu zostanie przedstawiony RadZie NJ.czelnej ZBoWID
na najbliższym poslcdzenlV. Okres najbl!ź:S7ych miesięcy 'lOetanie wykorzystany dla, przepl'owadzcn!a I"zczeg6łoweJ eWJdencji cuonków trrganlz.acjL
W cl.8!'ie .spotkan~a, które od=w:,~n;;cC~ ~:~a~=.~~~= Mamrklewlcz, Antoni Pierr.ak, było się na zakończenie n<lrndy.
'bu&owan.ła. Ptmadto w wojftMb- BronlBław Snat.W. RudoU S-tura Ofe'te41 Rady Ministrów wyg{«>łwach t)'eh jut wJ'!!'le młej&e wol l ltawl Wr6blewaki. Przew>"1lnl~ sił przemówienIe. podkreślajł\c
nycb VI i1teriltoi1e, tul mLejsc.a pr~ Cttll,eytn WK SD r.tlIital pono...:TUe konieczność codziennej ul\!lnej
':0::'_ Pt.ek:gniA~ek i innyCh Ul~ ::C':;:'d~lfp:~~~~y:t ~i< tlraey nad umacnianiem jednoś
ci całeg() narodu dla
W trakcle obrad padło wiCie FJN w Kielcach.
I rozwijania osiągnięć p'olski
'uwag pod adrMem puuktów InZlu.d zakm'iC'271 aWOje ~brrtly
bocjal!st.vcUleJ.
w
~r::6~jw.::, ~16r~WYCb kć ~~r~r!!~~:~i!r~i! Pre'-es Rady Ministrów Zll~
pewn!ł
dzllllacr.y terenowych
(=cz~ywtĄtUJ. do akcji (!~r I t.~a:~ wsw~~";.~~eml\kra. ZBoWiD,
t.e Rada Naczelna

utrwalenia

W dniu 11 czerwca br. delelP*

~~e..~I~:WI~ac~es:l::JJ'::. o:~c~

ZarZl\du Olu., wloepruesl Zat"U\*
du OkręflU _ Władysław Skorek,
Wacław LUlyrua:1d 1 Bolee;!aw Buw
cz.arllkl I Stefan JarosJ: _ cl.lo-nek ZBoWID. z.łot.vla wlz.ytę l lit::k~tarzowl KW PZPR to.w. Fran~

~~1~~Ż~ tr!~OW~:k~~~~W~~

t!zlaJnym\ za wykonanie teg,'
przepisu są organi7.atorzy im·
prez, kierownicy kin t teatrów.
Ilna:;ca
poza tym, w przepisach sfornAnYI
mulowano zasady
zachowan13
Teatr Im. et. Zetomlłkl,"o się młodzJt'ży. A więc obowitr,z. Tlleczynny.
klem a nie tylko grzeeznnk!ą
KINAl

nad

r~k~;~nK~,p~ó~=~n=
n~ przyrzeki ad.d-elenle OTólanl~

zacjl ZBoWiD Jak najdalej Jt:11\'*'1
pomocy.
(b)

runku, llpokojne
7..flchClwanle
tlę, nleuZY'Wllnle
wulgatnych
BMw ora~ schludny wygląd.
Dla ułatwienia kontroli tych
przepIsów, młodzież ma obowiąZek noszenia
tarczy
na
wierzchnim okryciU OTar. pasladania przy sobie leRltymacjl
szkolnej lub z lakładu pracy.
KontrOlę prowadzić będz'e zor·
ganb:ow;my nlooawnG Spolccz.

I

lIłIanllów KotU. 10, 18.18 I tUO
..WlIl'1IlIawa<' _ "Bl!1kltny kon.
tynent" _ fUm proli. włollklej. _
POCI!.. &elln.Ow
Jadz. lUG, l ••
20.80.
"Robotnik" _ nle(l'%}'nn'l.

°

..Satelita" - nIeczynne.
,,8kalnlk" "Chleb, mlło~~ j
fantlll~Ja"
_ tnm prod. wiolkiej.
POCl;,

Ielln$U godz, 19.

"Skalka" -

"Prawo

film prtxt. traneusklej
01 od lat Ul).

poez. II11lAna6w

zatrudnienia -węzło mproblemem Rospodarczym
t:: ~~:eru!~jWb~~

ty, U:mano

za

niezbędne,

.iębioratwach,

także

11111.um

zostaną,

w

pmxłsJębl.:)X'w

°

ulley" (dor.wolo-

Posotowl. Rałunko"
Potefna
pOgQtowle

Mllleyfn.

PnEOłowltl

O/l1UnVe

fhvlętoknyakJel

-

-

PDtoplall1ll1;ęl)

j)f)

"'1. pl/lrtyaantóv

A1ryOIl",

APTEkl1
Apteka SPQłeCUlI Nt UT Slenklewleu,

td

III.

skuklc:&llł;!gQ

I trwałego realiz.u..
wanta (Imawlanyeh ucl1WAI,
NaJeiy stwleNlzit .; całym na~

clłllkl-em, śe rząd

Je"t ,*C:r.j'lW.~

uy ent!lrgktnl-e Ii!tw!ł1owłłĆ

pWrrooty zatrudnienia I ,ie ,jest to
proc(l(j eJl\gly • nie qmpanla,
Ll<:zba zatrudnl4mYch W na«Zych
,układach
M,WJl,
oyć
8flrowndwna do uz.aslldmmy..:h
rozmiarów, a nadwy:tk! flity lobo(,7.<:<j p<lwinny być
sklero.vlllMI
tam. gd1Je 6q neczywlścle Pl-'
tr~bne! poiy~zne, JE!IlIt to nlt.~
tb~oo, aby upewnić naszej g,l-'
""podaroo prnwlrlłowv ro.;wÓJ.
ItlWllawl.d
WLODZIMmQ

"WIU

Te."

Im.

nl.c~nn)'.

&'rObukte.o ...

"Widmo"

111m prod. ~~:~;f~~:~~,j.;~-,
..Rei" -<k'~
czonl" _
"WaUe,.,
no lato.. -

lO

""
1.1

~ole

S,
G,

L,
L<

G,

W
łC)'P

,,
1

•

'5,

•oc

7,

.,",
,

"
"O'
l.

O. ,
•• 1

10..
11, J
U.

J

I.

,

5.

~

1.<
,.1

..1

'.'II.:

•. <
lO.!
11,(

G8
I$~D

ol

.. P"odownllt" - .. Dro,. I!e miatum prod. hlndu.klej.
.. hutnik" - ,,90$01'101. Coateło
Sł." film prnd. USĄ..
"Zt'lI'd" nlee:YJ\nl!.

li." _

"bajka" -

nleczynnę.

APTl!:IUI

Apteka Nr 'f1I, Aleja l

JhJ.

'fi,

81'AlIlA.COOWlCII
IIUMĄI

.. Start' _
"OWI WIl/il.nl&"
film prod. węgtersklej,
,,"!łbomlk"
"Skandal W Bun·

f1erath" -

tllm prod. NRD,

APTl'!KII

Apteka Nr m, ul.

Kt'f'W'łd

..

LI
l· I
l. 1

<.,

'.''.1

1. :
•. I

•. I
10. l
PftOOftAM I
1.00 Wladomolo1.

UIMulll.ptltmL

8.20 MuzykIl
8.SS Muz. I akt,
1UH. Wladomołcl

Uj) Ronet/n
IUlO KU,,", Jttyka

!S.10 Aud. akt.

UI,II Koncert

UłAud.ldi:.

II. ~
12· I

r<l.y$.ldel($

12.20 ,.Na BWOJBkl\ tUli "od'ff1'dt""
nute"
11.211 Rytm 1 plo-.
lUO PllUłnJ lud.
Hnka
12.110 .. Siadami
1lI./I' WIsdomodcl
12.10 Aud. bkt.

1.1
I. I

11.10 Utw. kol'l1P·
trflmcuaklch
IUODl& dtJMł

',I
•. I

tll,OO Wladom04cl
1'.OlIPI.1

•. I

lUłM'uzy!ta

18.80 F.Ueton

11.00 JTa,m. bltllet.
1'J.40Wam.hl •

11,00 Płołnl ""1IJ1.
konrp, POllJkldl
1...0 Wlldornołcl

fUS KULI_IłL
IUONow,mua..

....,.

10.101)0",

20.06 WI.d:~ął"t
IUł~nm,.~

KI"ĄI

,,Baltyk" -

prod. :l:rlmcruekleJ.
..Pn:vJaib\11

O

,"

OSTROWdtO

lB,oo .. 2olnlen: ta

a",

l.

G'I
N."

Po"otowle Swl!!tln.
IIUN",

w

1'..41'111"'1

'"
l

12./

- .tah

potaPlaatlko. _ ul IIIlfłnklewtllU
"Od Tokto do /hutu".

,

"

Strat:

6twach prz,emrlllowycb, ba1o.vla't1!l:LtFON'II'1
no montażowych l. traWJ(){irl,oPo.olOwla Iłatunt!.owo efł
wyeh tn/lCmle nluz,e llmJty :n.
Strot Potarn",
efł
Aud. nltolna
trudnienia pracowników ad.mlnJ~
POjJOtoWlo MIIICYJn.
01
100 Pletni
Iltracyjnyeh.
U.40 utwory
IIlARU.IitO
W ostatnim o~e, obok l1ltwl~
g,Orle,_
dowtlnia ruulwyook r.atrwlnwn!'ł,
IUNAI
ls.o0 Wladolbokt
utrr;rmywaly alt: lub naWEt to~Jly' ..Wolnoł~" ,- "kriI 14'&01116 I" n.G«Velletoł\
w wielu zakladach lootlny MJ~ - film pr04. »01.kleJ.
18,16 Kontett
liczbowe, Ten alan j.e.t 3PnecznvIUG R«dlollOto_
SwU" - nlectynn •.
z intencjami rUldu I dlawgo ....Zwle,lIkowlec"
py w blololll
_ nleCłynn ••
r.dccydowano Ulku7.at w wl>ell.l unłn
IUI Eatplka muz
APTtUUl
luch lub ogmnlezyć do nlezbt:")11.00 Rad. kurt
Aptek. Nr lł-l«arllzal!cowłke 1'1
MgD minimum 6wsowanle sod7Jn
roay,.kle,llo
nadHet.bowyd\.
11.1.5.0r& (ll'k,
!lADO"

Bt~~r~ĆZy8!~;un~~Cydzt: r:,::{~!'Z

lA_

IOdz, ,I I 10.

zbiory mUlleum, n Porocz:na Wy·
.tawa
FOWerdlków
Am,torów.
WYłt.WII prllG: m.laultlch st. Uar·
ka Drosda,

w których Islnlo- "PoQrót

~~~~C~~le~~~~{!I~~

daluyeb

..KtnG ,.Leml,,, _ "Ntetwyltly
'wl,d'k." _ tUm prod. NRJ'.
DotwOlony od lat 14Poczqtek Man_u o «ods. 11.

at

~~a:;,~=a~ z:'y':: g:::j:

~nukh'lU

APTEKI!
Apteka 10, Plac :Zwyc!ę~tW' ,.
Apteka 13, ul. SlawBcklegn 82,
1'ELlUI'ONYI

CiJl~kOWI ~ac~owlc~~ j
będzie
ustępowanie miejsca w~fa~~."_ -pr~~'ler~w~~~ą \~~~~
wad~j: a:=~J a~os(e~: starszym I okazywanie Im $7Ą' wje" _ prod. tll.d,teeklej. _ POCI,

_ fOunOWie OnlÓWk»ruJ naJlAto.l~
nlejsle problemy obecnej dz.l4ł,d~
noścl ZBoWJD.
Wysuwane pn.ez dek!gtljtt 1)0>
stulały natury organizacyjnej, e~
konomlctneJ I opieki
c&łon~
karni ZBoWID spotkały alt z bar--

Cyprze pod

n~1 oraz w wypadkach pov.az- bur:l!el'l I łtsr~,
)',le}szych - kary przewidzlane
ltl:lld turMkl wystosował tlo a..
w nllrn'lo.ch .prawnych.
ItretllrZ:l gen~ralnego ONZ Dał
Cenną Inicjatywą St. R N. lłammarskjoelda pismo w twl~ItQ
Jest apel, jaki zamierza onll 11 obecną sytuatJą n. WYlpl...
W ATlkatlle minbter spraw tawystosować do społeczeństwll
War'szawy i rozplakatować nu «ranIC%Dyeh Zorlu spotkal łl~ •
mie~cie oraz pOWierzenie rów- ambasadorem W. Brl'tanł! Bowlte
;lież spoleczcnstwu _ wykona- rem I odbył li! Tllm dłut~lil<\ toB'
mOlwę. zarlu mial $ugerować bry
nla tych przepisów, Tak więc, tyjskiemu ambuadorowl, te TIU"
każdy obywatel będzie mill! ~J. w zwiĄzku I planem W. 8'3"
prawo żądać interwencji w wy tanll Da temat Cypru, ktMy WG
padlm Zf,u",!:aŻOl1eg{) niesto:;ow- wtorek mil był podany do wla
!lego zachowania się młodZieży. domalie! w IZbla GMin, te IweJ
OC7.ywiście, ri!allzacja iniciatr' UrODy domaca Ilę rot.wl~IB
wy,JBt l Rady, ,N'UJXlowpL ~le- (lroblemu cypryJ5klero wy~tlDlt
icć będz;e od r6wno::!'Zesnego w drodze podziału Wyspy.
:.:..::.:.::::...::.:.......::...::.:..._...;;....;._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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