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Uchwała Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zje~noczonej Partii Robotniczej
pn.clI III Zjaz(lem PZPR.
Plc.nlUn pl7.y.lęlo równie!

rJklcJ Zjednoczonej partii RobotniczeJ z. nalltllPującym po--

Jednnmyślnle

l'ZI\dklem obrad:

Plenum KC PZPll.

Na ukończenie dy~kusjl, w
której uczestnlcl.ylo 29 tuwarzyszy, wbra,f glos I 5ekrt~jarz

l. Jeden delegat l; ciosem mandatów przypada.Jących na
decydującym na
'756 człon.. organizacje plU'tyJne w wieI"
kich zakładach pracy.
ków I kandydatów parmo
2. Wybory delegatów odbyOrganizacje parłyJne w 'Z"5. Zmiany w statucte partU.
pncmYslowych. ko-wają się w głosowaniu taJ- kładach
6. Wybory KomJtetu Cen- nym na wojewódzkich konfe- munłkacyJnycb l htilJowlan~'ch
wybierają
delegatów na ZJa%d
traJnego I Centralnej Kow- rencJach pMtyjnycb OtH na

Projekty te blillą przedmlo-o 11\15 do Wal's'l.Ilwy w dnJu 10
C. Wytyczne polltykł partII
tern ogólnopartyjncj dysllUSjl marca 1959 r. III Zjazd rol~ na wsi.

W dniu 18 paillzlernlka hr.
7AkOlIcZyly się obrady XII

następującą

u~

w sprawie zwolania.
III ZJa'ldu PZPR:

chwalę

KC PZPR Wladyslaw Gumul-

I. SprawozdlUlle

Komitetu

Układowych
konferencJach
ko.
Ccnłralnello,
IJI RewizyJneJ.
P!emlm jNlnom)'ślnle za- (JCJlWArJA PLENUM KC PZPR
partyjnych w wielkich :r.akllltO 1,Wor,ANIU III ZJAZDU
2. Sprawozdanie Centralnej
tw!erdz\lo proJd,t~'\
Plenum Komitetu Central- d~h pracy.
a} wytyt:'lnych l'()7,woju PRL POLSKIE.I
ZJlmNOCZOSEJ Komisji Rewlzy Jncj,
Wojewódzkie
konferencje
nego ustala. naalępUj!\Ce nor-~partyJne Wyblera.ią dell"ęalilw
w lalach 1959-65:
PARTII ROUnTNICZl::J,
b) wytycznych polityki par_
S, Wytyczne rozwoju gOli po- my przedstawicielstwa. I tryb w ilości odpowladajl\CeJ Ittzcbtii na wsi;
Plenum Komlletu Ccntral- darki narodowej w latach wyborów delegatów na Ul noścl woJewód:r.kleJ organba."
eJI partyjnej po odliczeniu
cJ 'lmian w statucie PZPR. nego PZPR postanawia r.wo- 1959-1965,
Zjaul Partii.

rupośrednJo
na konrf'rcnelach zakladqwy<,h wg nn .....
my l delegat na 150 człouków
I kandydatów partii. Org::ml,ZIl<:Je.....ładowe o liczebnoŚci
poniteJ 750 _a powył:ej 400
citonków I kandydatów. partii
wybieraJą 1 delegata. Organł.

taeJe partyjne w kopalniach
o zalogach PO",rteJ
utrudplon:vcb, UCZI\{le
mniej nli 400 członków l kan
węgla

4000

dydalów partii WybieraJą. na
Zjazd r6wnlef. jednego dełega

ta • 'głosem

decrduj~

I. Wybory' delegatów na
Zjazd w organłzacJt\Ch partyj
nych Wojska Polskiego odbywaJą się na konferenr-Ja.cb
partyjnych okręgów wojtlkowyęb i równorzędnycb Joonostek.
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l ' SŁ OW
OLUDU~II

KCKPZR

z okazji 41 rocznicy
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Na opel to W

z g6r

..

GOnJulhi

JAK POlS

UGA I SZEROKA

załogi zakładów pracy . .
P ··EJMUJĄ CZYN PROOUKCYJNY
na cześć III Zjazdu Partii
Cenne

zobowiązania

radomskiego "Waltera"

. Apel l
KC PZPR.IIY wbllwjązanln pn;(>dz.lar,dlJwe
tow, Władysława Gomulki aby z 4 Innych wydtIUlów. M., In.
t-zynem uczcić ItI Zjaw PartII pracownicy Centmlnego lAIJOr,]
.tnalaz.ł tywy oddżwięk w Ra- torlum wykonlUIł lOn !l1.tuk pły.
dornlu. Jako pierwsI podjęi! go tek twnrdollt"!omu:;'!'zy 0/1 (>k~·
pracownicy 5 wyclzldJóW nnj~ porl warlmicl 12 tys, zł 'ora:wl~kszego zakładu _ Zakładów P\'1-ystqplą do od:ęczncgo ,If',bi.'
Metalowych "Wa!tera",
fU materiałów
du l1ormnlne~
W sobotę w go<h:inach ran- produkcji. Praco',;nlcy wydzIanych na wydl.lalc. TP-6 tldbyl.~ lu TO·7 oddadl.ą do 24 gruds!ę
mas6wka
zorgamz!)wan;\ I'la br, 105 tys, mflSl.yn do Sl.y[.orzez oddzlałowq organtzacJę
(DOkoiicz.enłe na str. 2)
partyjną. W
wyniku ?e\1rHnln
_ członkowie partii bt:az bezpartyjni poolanowlh, Iż do koń
ca br, dadzą do(hlkowq pl'rl'lul,
cję wartQścl 05 tys, rl oraz we?,-

,ek"retami

wal! do pójścia !ch śladamI pro
cownlków lnn~'ch zakladńw.
W klika godZin p6tnleJ do

~Komltetu' Zakładowego wpłynę'

"Przepióreczka"

,,"o letnim wypasie w Tal rOAJb owce zeszly klika tygodni t .. mu
I tzw, "przeplUlki". tcraz zaś bacowie ze stadami wrOAJaJI\ Jul do wsi.
Na. zdjęciu: przygllłowywanle owiec do wyma1'~~_~.

CAF -

fot. Werner

K ..akowskle
CZ'Wo .... czkl

Wałka o tycie I zdrowie krakowskich czworaczków - Anny,
mym. Józka i Francisdta Dzid·
ków trwała Od chwłll p1'?yJłe1a
niemowląt J:Ja 'wiat. -Wysiłki lekarzy I Kliniki w Krakowie, w

kMreJ male'ństwl\
przebfWll.Ją
do dnia dz!r$lcJS1.cgo, Ił szczcgól.
W 60 ciągnienIu "PrzlłpiMecz 111(" klerownlka,oddzlalu wczeŚ
ki" lU bm, padly n!islępu'ilce niaków. dr Stanisławy Bl\kowcJ
:iczby: 26, 11, 3, 4, 36, 2; w lo-- - nic poszly na marne, CzwosoweJl1U premiowym; 41, n, 40, raczki-czuJą. się, 'tu}»'iłnle dobrztf,
UCZĄ sobie Juf. 7 mlenlęcy ł"t.ad·
32, 23, l.

Jak za króla Zygmunta Augusta,~_f1.~~_~~F~;_;:~~;_1Ip;;;~~

n,e, nlębc'tJ,iCtl'Ulńlltwo nie zagra-

n Ich 'idMwIQ.'
'
Na- ~dJęł.1IU: dr Bąkowa- H: .wy
mi w~cho""anltlłmł.

CAF -

fot. LewJcki

Włceprzewodnl~cy Pre'tydłum WRN. tow. nllle .. ·Dzł."..

!y{lskt dfikonde Wincentego Burka
Orderu Odrodzenia Pol ,kI.
SpmwMdanłe

Trąbka pocztyliona przypomina oobchodach 400-lecia Poczty Polskiej
Kilt
KZWM
Plac mpclnkmy
WCUlraj n godzinie 14 dQ
e c ry
. ludz.I ~Ja kt6rych
pnwbyl I:'n!Ut.jnlltycznlo witany (jy :~~y~~jC1.l1Y n;wról do daw~
llbTUl pocdowy. !ttóry :t "JonU
!
,;ów był I ciekawy I po400-Jecla pf)~~7.ty PI)lilkJ('J o:ibywiI nyc lJ c~ NajwlN:cJ trll.!dY mhCiekawy wolat .od WrocławIa do fC7.1:l I'f 'alolo dżl~I, ktÓre UI~
Warl>~..8wy.
DylJi.anl:l. zapr1~Ź.lna
sIę I końmi, i Ml!d
ny
w ezwórh:ę tll6!Ych k,..· r wyca y wehikuł(lm I panami ()ni, dwa ka~ I dwa Illwld· przl>- cz,~rnym n czarno w 'czarnI/ch

lach, o nMzycb poctclarrocb -

pranjeaeh.

h i

Jechał ulkami Chf,'drlską, Bllcl.k!1 jZ!~J~1 h az okl~ wyglĄrlaly
Złotą, Zela'l.ną wn!tól placu po:l~ ~y~n{ ;I~e huz.!e pMłl.terek
jaz.dowe,l(o kolo dworca,
SlenlsklOj P t Osobowej,
klewlc1..a :to :.terom6klego. a nao
(l
n<;1. Y
•
!'tępnl,(l! Głowackiego wjechał na
T
jemny
rozgardlM1.
I"~c Obrońców Stalingradu, gdt.\(:
en nrt.y
Cza&U
odbyły flię oontralnoe. uroczystOO.cl. przerywał od cUł8U do kM
A wl~ naturalnie I)f'cjrjfl!.l po", dtwl(lk trąbki P~~::,llonab
Wlt&nla ~ dtwlękacil otltkd- prz.ypomlnAl: O ........onyc

J

J;

I

'I

NI~ obyło "Ię tu rroc:t jnnnll
I ber. otlcjalnych przemówIeń, liy
Iy Oll(! Jednak krótkie l jnko,Ś tJo
IJtroJo»e do lej n!(lzbyt oficjelneJ
UTocz,ystoAc!. W Imieniu wlan~
miejskich powitaj przybyłych 708slępca pr.zewodnlctqoo!lo Pr!tZ.
MRN tnw, WalIgórsic!, W Imlenlu goopooany uroc1.ysOOśd klelecltlch pOC'l.t.owc6w, mówI! dr·
rekwr
Okręgowego
ZarzĄdu
Poct.t ł . TelekomunlkacJI tow, ZIł
rembeki

"

(Doko4ozenfe Da fik, I)

ItawaJettJdm
. Fot.. Z.' Jonko

a. .

leren otrzymał
wskaźniki

na rok
(Uchwała

planowe

przyszły

Rady Mini~t,rńW

po kocich łbach kieleckięholic
PRZETOCZYł SIĘ POCZTOWY DYLlZANS

Kn,ł,eQl

z sesji Pf'd aJetny na Itr.

samolotu
TfJ-'I04

StOWO

NUMEn Nil

LUDU

p

I
III

okazji 41 rocznic!]

P.A:tDZIERNiKA 7.ll.kO. ń·
ayio obrady XII pr;wd*
t;au:lowe Plenum KomItetu Centralnego naM..ej p~rtiL
Plenum przJ.'ję:l0 donlos!1l decyzję () ZWołania na dzień 10 rl11H'es 19M r. III Zjawu Polnk!ej
Zjoortoczonej Partit Robotnl~~el
Plenum w prlL"Szlo c.hvudnioWcj

18

j PFZyJę!O !lro~
Jekty wytycznych rozwoju Po!~
ski Ludowej w najblij~'Ilyrn 7·'e-

dYSkUSji omówi!o

elu,

Jakle

więc są.

ielkiej ocjalislycznej
Rewolucji Październikowej

m6wjqc nJjkrp..

tej. te mdan!a, k:óre stali! obec
nie przed ('alą partią? XI! Plenum KC daje odpow!('dż na to
nytanie: chodzi o poblldr..enie t lC
~p()lenle w jeden nurt c1.1erech
nilJwatniejszych kierunków naslej

prlłcy,

kI. Ameryki l.a.dńllkll"j, ella naro !II Zw. Radz.ieckiego n(\w}ml 6uk.
C;ów krajów koloniaJnyeh l ulc):" 0GIIflml w prary, M;u;y prll('ujl\clł

peŁne zaangażowanie t.ię organi7.J,\cjj partyjnych w pracy nad wcieleniem
~ życie wszysUdch konkre!n;,ch
planów j zadań, które partia wy
suwa dziś w rór.nych dZiedzinach tycia I pokierowanie ogół~
nospolecznym wY$ilkiem, zmie~
r;;ającym do ich realizacji.

Po plerw5U! -

nych.

polityki partii oa wsi j
unian w partyjnym rlatucle,
Wreszcie w referacie tow. Wie~
sława XII Plenum nakrf!>!iliJo 1..ll
dania partyjnej ofensywy w okresie prudzjazdoW'Yrn, W !I'n
sposób XII Plenum 5p(>lmilo doPo drugie - r01.win\ęcle K011nim!", rolę, odpnwladajl'lc na naj k:'ejnego czynu Zjazdowego,
bardziej tMotM pytania ł nfj- k'órym zllwrzl'ć się ma d:"brokl'C'ś!ajl\c -dlugo{lllową p&NjX'kty \',olna, IipolecU1R
pnlra ludzi
we rozwoju kraju.
,lut..ąC,l ich o.'iOblstemu dobru i
Opublikowa.ny w prasie rdr- niosąca poźytck caicmu kl'aj!)rat tow. Gomułki pt "Zadania \Vi.
orlJanb.acjl partyjnych w akcji
C7.y;n ten,
!(t6ry WFwoli z
przed III ZJA1A.cm Partii" i.as'no pewnOlkią dubu, pO'WaZne reokreśla kierunki d7.ialania wszy;; Icrwy Ikwlllce w naszej gospotklch ogniw naszej pa-r(ii IV darce, rozwijać ;i:ę będzie przewi~!kil.'j kampanii, któr('J celem de w!lly$tkim IV zJ:\kladach P:'gbędzie pl'zccie;i; nie tylko pl~lyg()- cy, prz)'bierając formę okrcślotQwanie .;;umeg() 7.j1)7.dU, Ira nFh
zobowlą7ań
pro:Jukcyjtakie urzeezywi.q.tnienie zadań o i1p:h,
aJe obejmie
rÓwni~.
charakt.erze bardziej o!~Ólnyrn. w~zyslk!e środowiska t a$rodki
Zadania te -- to polityc7Jle, !dro ;'Ii.;;;7.ego krui"u.
Jngkzne I organi7..llcyjlle WWiOCPo trzecie
szeroka! .szezeOlenie partii, zaclcśnienie j .. j gl'Jowa dyslmqja nad projeklawięzi z masami pracujl:jcymi, 'o mi r07.woju pr7.ed~iqbior<;lw, zje
pobudzenIe Inicjatywy i aktyw~ dr;oczcó,
g~omad,
p::i\vla\6w.
nCSci klasy robotniczej i caleg(J miast i województw - 1:\61"a
l'polecu:ristwa w c6ólnonal"odo~ p8zwoli ujawnić dodatkOWe mowym czynie Zjazdowym,
·i.llwości wzl"os\u produkcji i obParUę Jl.tlW dziś
na podjęcie l"że-nia jej ko~zldw w lai<)('h
tak rozle;::!ych j wHech5tron- 1»59 - IBIi5, Dy,,,-kusja la (Ibrjnych zadań. Dojr;w.la onu do le~ mie z pt'wno!\ciq równi('r. ~7.{>ro
g<>, aby p(lprzcz o[C'n~Ywn1l i bo- k:c kręgi luuzi nauki i intC'lig(':l
gatą w treM
kr:mplln!ę r)l'~rd~ ('.11 Icchnlanej
Z:ldnntrm lej
zlar.dc,w<I prz:O~t na 111 Zjn~d 7 l'J',kusji n:l.iWll~,ni!'j~zym je,t uOlemal,ym d,;rob:ciem ! I1C7yn'{ ('~.vn;ć pl,ln nn~zego rozwuju,
zeń konB~ruktywny, doniosły akl w:'tyczony na XII P)enum, pełw życiu partii i kraju,
c'ejs7.ym, bardziej rcal.nfm, a
Partię
sIać
na
to,
po- '3rawm hEskim I 'lrozumialym
III Zjazd Partii wytyczy nouiewnż
w CląP.U
ootatnich dla ogółu ludzi pracy. Na tej wy etap na dt'ooze przeobr.:iień
dwóeh lal, w toku ni€'Ia4.wych p<>dstawie Zja7..d będzie mógł u- .'>OCjailslyc7.illych, którą od lat
zmagali i w)'jlllków, w konrron~ ,.,talić zalożenla, najlepiej odpo~ 14 kroczy nasz naród, Ztlaczetacji z rleoCzywistoecią żyda kra wiadające potl~lebom kraju,
pie Jego WYbiega daleko P07.a
ju - spra.wdz.lta. sie I znala'Lla
Po czwarte przestudjl")wa- jlM'tlę. dziś jut bOWiem nikopotwłerdzenie IXllityka wylyczQ-- nic! przedyskutowanie w calej mu nie tl'zeba udowHdniać, iź
na -przed dwoma laty na VIII partii matel'lalów XII Plenum, \\'s7.y,~tko co dotyczy partii, ka'~
ł ru,wtępnyeh pOSiedzeniach ple- które b(j<iq podstawq obrad Zjaz da jej decyzja, Itoi".de jej zann.rnycb Komitetu Centralnego. du, rozwinięcie ogólnoparlyj"1ej mIerzenIe ~ posiada nn lbarTa P:lllty](a {}parta na Z!l,a~ ofemywy Ideolog!cz.neJ l Propa. dziej z.ywotne znaczenie dla ell~
dach mal'k,izmu ~ lt'n\nizmu za- gando""eJ, I~tóra objąć winna lego .społeczeństwa
sfa~owan~'ch tw{WC7.0 w wal"un- nHj':t:el'SZe I'""lCS7.e be7.parlyJnych
11 I Zjazd będ7.:e WIęC donioimcp. PnJ.'1kl Ludowej, polil;'ka oruz przeprowadzenie ua wysa.- słym wydarzcni('Jn (lgt)lnli'larorozwljnjąca podjęte w nRnym klm poziomie polHyc7.l1ym wy(jOW.I'nl, obuk J(t(J!egu nie !lwie
kt'nju dzielo. bud0wnlctwa ~ccja bl.,I'U delegnhiw nil Zjanl.
przejść oJujęlnip ui.k!, kto 1 po
llBtYrznego 1 zarazem I(~,nse~
Do rzędu Irch kankl'ctflych !.'zueiem OilywulekkieJ odjXJW!tkwt'nt'lie pr7.t'krcśłająca dU'Nne ,opraw należy obecnie upc)t7ą,d dzi;llnl>~,ci <.-unosi .-lę dl' ;;;,raw
hlędy umoz.liwlla skonS()!iclo~ lmwanle sprawy zapasów w na.~zcj ojczyzny, Wielkiej Pl'zcdwan!p się partii, Partia uwoJ.n!-1 przemyśle, zapewnienie równo- 7jal..{!owej pracy pa·rUI tuwa~
ła s)ę od szarpJl1c~'ch ją ,"'DOrÓw, miernej realiUlcji planu W1we~ rzrs~yć te:!; b(dli", z pewnością
7,espollla swoje szeregi j okrzep- slycyjncgo, oslągnięeie slablli7..lł zainteresowanIe, pO!lllrc!e I tYCl
fa ldeologlC7.nle.
cjl ogólnego poziomu coo.
IIW(}ść ws~Yslkich ludzi
pracy.
Ta poUtyka umożliwiła pakoNt>leży tei do nich kon.~ek~ milionów bezpal"\yjnych.
nan!e p:lzotlta1lłcych w ja~kra~ ,,'entna realizacja uchwał XI
wej sPrlecznćśd z Jdoologlą i filenum KC. Slus'lnQt\ć Ich poObrad,v XII Plenum prze~zly w
l1lil1li
lin!~ po-lUyczną pal1i\ - pogJą~ twierdziło dośwuldcmnle t,vch atmosie1'1:e iwór<..';,:~J
par'_y!neJ
d6w,. stwon.yla klimat, w kl6-- c.g.nlw oanej Iłospodarkl, li!clzie dySkusji, plooi1eJ 1 pozytecznej.
rym rewlzjon!?m, stanowiqcy uolof.ono gtarań, r.by wclelić je W wyn:tku dysktv;ji I ożywia
dla partII glbwne niebezplecuń· w tycie, a o niezbędnośCI !ch nyeh obrad kom;~jI wszystkie
litwo idcolo;;!kr.ne jut. 7.y~ nie mówią sygnały zewsząd, . ((dzle UChwały zmotn!y przyjęte JNlnomoże, doprowIl1;d!a. do Izolacji do sprawy zatrudnienia o-:Jn!e- my~lnic, Prz~'hleg Plenum r~"ł
fDokol\czenle łe str. I)
t!okumentacJę budowy lI?:koly
tYch kW!'?'y chciell dąfVIąć par~ słono llłę w sposó" powier«how dobl tnym wyr~~.em Iro.fl.'I<,ł:tm%obowiązauic lY'oi'n!eń.oklcl. aT~
Ul')' wstecz. na p(lzycje sekclh"- MY l formalny. Uchwały Xl Ple cji fltllJ1.ej pa!'d!, 1,godllO~CI, p.o. c'a 7.SŚ, w okn:~le 7 dni tj d<lll'hitel;t6w pOi:wo1J na obmżenie
$kie . .".,.. ze ~zk\xlą dla I!prawy IIQ um nie prtestall\ być aktual- Sklądów 1':0. do nOJw. ".'rllł"lS7. Y Ch
sl.ycwla ]D:'ID r, wykońezą dO-I k.lJsztćw przyszlej inwt",'YI'j! ł)
c,ial!r.mu, które} slużą WSz'Yllt- ~e, a na Zjef.dzle
klerown!cy
!~runk6w rozwoju kraju,
<IaUwwo półtora tysIąca ma- I tlt. 200 tys. zl, Swój czyn ~amllkle nn!l7,e wysll,kl.
:M.nych dzIedzin żyda tobow!ą
Od ak!VWl1cŚC'1 calcj Pll;;;'I, ..'I7.)'T~:.
! l tajĄ oni zrenllmwać w elqgl'
~0Tlum slWierd ~!'1, ~omy'lny ~a~h ~;:o~!~~~~ IłprawCłl.dwnl" wS7.'yH!kkh jej of!n;w, ...."~Z>~;l~' O/;ó!nll wart06ć pod,Jętych w·· '.l"l.ft:'h n:ljbli;>,/;zyrh m\ei'Jl ..r~',
Ip""-. że grupy a.~
k fi , dóre :ty~
Real!ulCjlł uchwal XI PJe~ kich Il~C~'\':;H:()W l,ll:r./.q re 'ul~n~ l~WI!Il1\ń. WyllOS> ptmad 20n I_ Na zeb~'nn'ach oddzia.'l>w,vch
Wiły Zlłlltl7e:ten!lł w stosunku n\lm dotyczy nie 'tylko Ił • v ty najb~i7,:;zych m\e,qlę:,y, 7.llk~lt)f>!P.CY Zlot,vch.,
t,rgan!.;>:nCjj partyjnych w 7:1kła~
do Unit parW - zMttZeżen\a te zatrudnlenl!l.. Wlątc sie : : : \ iy o.~I'lgnlr:!'ic cC'Ju, w"I.k:nięlct,:o
,!ak JXllnrO'r~owall na~ j()wa~ dach rhemicznych "Ośw!~('\m"
pr1.ezwyc!ę:tyJy, R6wn!e-ż wielu coraz lepszq Ol'ganlzacją t'I"acy, pl'ZCZ XII P!enum KC:
1~~S7.e,z K(}"i,telU Znl(ladl)\\e~:) JUŻ od dawna rohotnlcy, :r.chnlludZI, którzy ulegali rewlzjon\?'- ze WZ"OOlem WYdajnOŚCi I obnV
P,7.CWldllje II~. t" dzJfl w nll~'t CV, majstrowie I In;":ynler'lwle
wyclągnęlo
\\'Ja~lciw(' ką !tOB'f.tóW produkcji z PO!ltę~
pl7:~',lil6 na. ItI ZJo,1l! Part!! ra- :I)howltt.zań wlącl.Y IIlę caln 1.n~ m6wll! o zbliźfljqcym 'J;lłę Z. eź~
mcrwl,
wn!ookl t wydarzeń i Rzewnc l1em technicznym w c~lcj goopo tł!Im II lud1;ml pr~cy mta~t I wsi, Inga.
(h.łc Pal'Ul, Znstunnwiając s!ę
umało, linię partiI. Pa,rU,1 zaleiy darcI!" narodowej. A lIą to z ea.1'ym narodem, przy,tlić na
nlld tym, jąk by uC7r:ć to dm1lo
na ka:r.dym, kto UCZCIwie dl':c wszy&\ko sprawy w n&s7..ej prn 7..jazd z (WIłl\&nłp,c!awł powl'zech
Z Inicjatywą cennego (,lVtl'.! sIc wydarzenie w żyelu P,lftll t
\"$t"l6łdzlllJa~ w budOWle 8ocJa~ cy Pl'ZedZja1.dow~j _
naJistot~ neal) czynn 7Jar.dowego, ~ do- (Oa UClczenla zblJźającego' Się: {'alego narodu rOlwaiali nI. In,
kzmu. a sprawdzianem stoslln- Ilfejll7,e.
tobklem, kthry .twony jak naj III Zja7.du Partl! WYSI.ą,Pblt ar- motllwość
podję~\B
k0'1kret*
ku do nlet jest praktYczna dzia,obok zadań produkcyjnych, bardziej dogodny ,fał, dla re- ehltekc1 _ pracownicy rzel''lOW nych
1,obowiąum prod4kcyj~
lłtlnOOć,
obok czynu tjal.dOWe{lo, jaki albA(ljl zada6 najbUfsr.ego sled sklego WOjewódzkiego Biorl'l llych opartych na anaJlzlp syT/a pollt.yka, k!eruj~c sle dą~ podejmą \)Q'!.1",crególne
załogi j młolecla,
Projektów w K,ro~nie,
tuacjl w kombin:1Me, Gdy tylko
;"nj"ell} d,o z,apcWnll'imlł tcgo, co oddZiały klasy robotnlc7.ej, chin
(Skrót artykułu
kNa Of'tatm1ej naradzie 'c{'('hl~ t:a!{)ga, dOW 'ed 7.1alll
pi'l rO'z~
no wn~,o ej$ze - trwa oj, moc" pJ J intellpcncja w całym krajU
te- ci t Krosna po~ta.n(yWlli wy. poczę () o bra d Y x
('num
tlej w!~zl PlIrtil z masami, spr.zy sr..cr..ególntl 'llll)czente mler
Trybun)' Ludu")
konać 'bezplatnIe, poza normal~ KC rZPR i rut tYm Plenurn mó
ja klhnllt~1 trozumJOO!a I zau- będzie ,reaJJzacja hallla: wysl1~ ;:===========:r~Y~m~'~_~':Vl~.~'k~.~m~I~~k~o:m~p~"~'1:na wl s·ę o przygotow:lOtach u(\ ITI
fania mIędzy pnrtią a Ilpoleezoń kłem całego narodu, dla UCtcu~~
Zjazdu Part!!, w po!'Zczeg6!n.veh
stwem, j}OZWl.ilQ partU z nową nla III Zjazdu Partii zbudujeoddz!a 1a('h 7.aklnd6w mbnlnlny
j my
IIzkól l'IIl
ws<pólnle ze IIwmnl kiero.vn!c-

ZES

III Zjazdu Pa

II

I

PtU:Zwyclę;;ać wpływy reakcyj-

ne, kOf1l'\olldO'Wać magy pracuJą~
te
bu'"
d()wnlctwa lI()cjnIJ8tYc~nego w
Pol!1ee.
'
Ta PI)l!tyJm - po,.ez nparl;le
Iw.sunków pobko ~ f..adz!ec.k1ch
ńli 'zalladach znwnrtych w, deklu
z 30 plltd7.iC'rnlka 1'1)56 r"
d.klaracH pob". .z, 18 Hslopada tn5IPx,. przyc;o:ynl*
ta: się do umocnienfa bra1.eT"k el
przyjażnl p?h:lw ~ rarl:deckf~i,
2 Jata, jakle minęły od podl)l~fI~
nla tych d-okumMll6w, pfu'konFly. naród polskL że k"nj na~z
rząd1J się .c;amodl,!elnle I suwe~
rtnl:lle, P~awda ta dociera do.
r.aj.szeruych rzesz n·aw.c,.,.o ~IY)*
tćczeńs:twa, Stl!I7.'ąC ideę "prz~iai.
nl.w umysłach l sercech ludl!.
Temu celowi słui'lć będz'e rów~
nlct wll:}'ta p:'l,v,'ainl, kt6-~ w

wokół zadań obecąe!'()

I
I

tysiąc
do koń" "50 '.
Iinro zlotych na

'*

Tysiąclecie,

,hl,,,,,",Y ml-

budowę lI%kół!

*..

Dy.qk~jlł przedZjaZdowa
to jedno :t najwaźl'l!ejllzych za..

dań oferHłYWY polityczno

Ideo

..

Fragrnen,
t b'twy po dLenlno
.
'

iii
V

dtWftrzy.l" Z8 sa n;erze KBW
nu
• '
ł

lU •••

Z·,'
lem!. K"l'e l ec.k U~J

wej pr'7.ed Zjazdem, ale ni~ wy~ I I .
czerpu,le Ich ona, Chodzi Illki,i'l
(} wydnl.tlC
Rzkl'lenln
",oP,,""ndy
m"k""ow
;;a '11;; 111'Il0l'
.~klcj, Q »7.eTQ)c1 ftozw6j ,agIlacJI
W sobotę o gOOl Hl na PI
partyjnej" Pl'ow!lrlmnej w Pl'7.Y~ Obrońców Stallllgt~du w Klel~
,tęp~ych 1, atrakcyjnych tor~ cach 1421 hal'cen~y z 21 huf*
mac : o ozrw1e.rl!e ż~'cla 0"9a- . o:ów Kielecczyzny wzl~!() udział
<.izac]1 spo.~7.nych.,. o cltllszą' v, 7.blórce zorganizowanej 1, o·
popr.awę poz emu p,asy I lf)Z'ZC kazjl obchodów XV l'tlCwlcy po
r7.,:me c7.yleln!ctwa prasy partyj ~'stnnla Ludowego WOjska Pol~
lleJ. Chod1\ o to, aby og:,mąć sldego. Rapo-rt dowódcy Jed*
C~J,v. l"1aró~ zasię;l!em odd·f,m1y. nO&t.ki
,wizytującemu
zebrą..
"'dm!a Polltycznego p<'lrUI. aby nych harcerzy złożył zastęptlla gl~wn~ch Ilpl'i.lW. kl6rp~ bę- e~ komendanta ChorągwI dh,
~i1 !1TJ-~l'l'1ćlotcm ....br~d III I,jaz- Na.skręt.
Nastęrmle halcel'7.e
1 ,
powszec ne p()par* po przemaszerowaniu ul:r.am;
nIlJbH?,~k,'('~ ri!1''l~h 1'0'1 r1elc~ t,', U 7. pracy.
miasta I zlot&.nlu wieńców pod
.łlc}JJ ... Pnt,~l-'"! l/t~{w.'eł ?',II';ą~lt9' ,N,p-, tle t~""'}, o!!6,'noPl'l;ty,ir)Nt~ Poom\.klem Wdzl~t)4cI, udali
Wi. Radzleck!efJlu
w ,':~;u f~h "q~~ł~1\ Iv,yoo. sI" do lasu na S~adl<m. Tu żoł~
ry
ego
oa
<uy.
tak ,j niene jednostki KBW ..Zlemi

lr~eJt

* '"

*

'I'I"

l

BilĄ poproW!H'Zlć .lłkutCCMą
~ ..","'lron".
Pfa', 0,<""",.
tnrską
l Ideowo - POlH~'{)zną,

II

I

w7.moż~nle

,ad,'CCk'oj ,

my>II

{it\y

O

• I'

2"" n2lIII Sł!lldi"'n1c
W' cza~lrD lII"'klIII60llll
!III'V II;;;

Rlelookl~j"
001
'I f
ment hi!:llOrYc7.nc,;o~ft,~y r;(~d
LenIno, Niestety ;e wzglę(IU ~"
złe warunki atmOB[er};Czne ni~
wzięli w niej udz,ału haj'~er%e,
W bItwie .trwaj ce1 l fi odt:
zolnierte posIUgiY,~1i się
i~'
dz!alaml sam~blei:nymi 01.~1.' 1.. 1:
klml I clętkim! karabInanu' n;;
~zynowyml
Po bitWie I ćwk1.eniach wojskowych harCet·T.e uczest'llCzy!!
w ,apotkarnlu z ppłk. D .... {iora~
kowaklm
który opowtalial ()
walee Pollłklch i radzieckich
t.ołnlerr.y na szla.!tu od Uf.lno
do Berlin&.
W. ~

r::

I

!w,'m

,,,,,,Ii

'''",nnu,"''

'~'''-

NI('ch ty}o:l pr7,yjaiń l w6pMpl'l)('3 narodów Anglii, Stan6w Zjol'Yil1<l<:umych. Francji I Zw. FW.dtJ(>{:'
kl~/{<J w jnterol\!e trwałegIl poko!u
na \;ulym twlecle - gl'Ml na&t()Pn(' h.'I..~lo.
fła&la KC KPZR 8'awj~ hmhww
$k.ą politY!(1: UI"ranjc~ ZSRR politykę pokojowego
współistnie
nia państwo różnych Wit~ojarh
.o;pol('('znyrh, polityko:: ut.f7,VmllnJ'l

i ulrwal"nia P()kOjll, r{)}'woj\l lpm
Ulktów gn.~p<..darcl;',.rch \ ku1t\lraln~'('h 'Le w/l1.y;;tldmi kmjamt.

KC KPZR

zwrac,1Ją:;,

fiie <lo r.o-

botników pnX'mr"'!u budownlctwll
I trt'lnsportu wzyv.:a ich, aby \l{'7;,',

li XXI Zjaw Komunistycznej Par

\,jq?il~

no.~·,d!

HM/a wzywają pr-aeou'l)lkÓw roI
nklwa do walki o wdelen!.., w ty
ci-e opracowanych pr:r,ez j)llrlię pO
",un!ęć w d7.Jod.z.Jnie dalM'Jego rot
woju prr:>1ul(CJi rolnej,
KC KPZR \\'"Zywa uC7..onych d v
walki o dals:r.y l"'Ozkwit nau;'l,
zwi()kli1Rnie jej roll w pO/!t~pie
te<-hnjcznym, W7.ywa dI.ialacty We
ratury I ,<;ztul{l, aby 7.acll'.AnlaH ni~
rozerwalną wid lit:eratury I szlu
Iti z tydoem narodu..

Obcho'dy TYSiącleCia
-

głównym

tematem sesji

Wojewódzkiej Rady Narodowej
W sali WOjewódzkiej Orkl('.
obl'ad')wab
bm. V ~e.';Jil Woj. Had.v Na~
rodowej poświęcona O'mówifniu
7.adań w.vnikaJlJ,cvch dla
woj
\;ickrkiego z pro!!"r<lmu c.brhodu Tysi1lclccla Pań.~twa Polskiego, Po ]i1gajeniu sesji, mg"
str:,.> Symfoniczne)

Op-raeowa.n(' mają być także mo
nografie naukowe na..<;zego reg!o

lU

nu i jego kultury. Uchwala

Bąk

"Dzierżyński

wr~czyl

Krzyźe Kawalerskie Qrd(,l'\.l Od
lod7.enla Polski dtugoł("nle:
rauc7.ycielce s7_koly ćwiC1.d w
Sandomierzu - MarII MakowIlk!el, znanemu literatow!Wincentemu Burkowi oraz dy •.
Waldema1'owi Ba.blnicrowL
Obszerny referat o sposobach
uczczenia rocznicy Tys!I\C'lecla
Pań.!.twa
Potski~gO,
wvgloa!l
przeWodniczący WK F J~ mgr.
Szura,

"Obchody

Tysiąclecia pąwtnny

powmny
podnieść rolę
'Państwa,
;ako
fZe'Cznlka pokojowych dążeń na
rodu polskiego. Jerlnym z nalI1':Ych zadań będzie d<)larcle ~
prawdą h!storyc1'1l1ą
o na.s7.ym
narodzie J jego dzieJach do kat~
dego mIasta I powiatu, do każ
cej gromady t osIedla K1clecCtymy... Przygotcwanla do obchodów TYSiąclecia otwierają
duże

pr7,ez

rueo.

111. EDELBAU1II
-)000(-

socjalizmu,

moillwoścl

wyrat..anla

apoleczeń.IJtwo

swych uczuć pa1rlotycmyr.h poprzez B'I.J!!
roki rozwój ctynów IfPOJecmtych
opartych o miejscowe &rodld t
rezerwy terenO'We"- powledzlnł
f1'\V. Szura wśród. oklasków
t:adnych.
Radny
Król,
zabierając
glOl,l w łmll:'.nlu
klubu radnych ZSL, wyraził pełne popar~
cle dla tego projektu t jednocl"e4nie postulował, by w tych

7A~

kłada ja.ko główne zamierzenie
ekonomirz.ne - regu!acj~ środ..
kowej Wisły,
Woj, Rad1r Narodowa postano
wlla, aby rady narodOwe niż
szych Hczebli ooby!y z ud:z.ia~
lem :wtborców spe<'jn1ne sesje,
po..~wlęcone ustaleniu zadań da ..
[lego terenu, wymkającycll z oj).,
chod6w Tysiąclecia.
Następnie sesja dokonala wy..
boru 240 ławników Sądu Woje.wódzkiego oraz uchwaliła zmia..
ny w podziale admlnlstracyj ..
nym WOjewództwa,
tyczące
zmlB1Jl granic lub likwidacji
k.tórycll gromad.

uwielokrotnić nasze wysiłkt w

budowle

Dyliżans

pocztowy
sprzed 400 lat
lU

Kielcach
(Dokodcunłe

r.e

att, lJ

Potem nowa atrakcjtl. Nad Pla
oom Uka7Ał elf) wraz popularniejszy w kraju lIlłUll(l!ot "Sztal\
daru Mlodycll" - "Wścibud", Za~
toczył kijka klfęg6w. prawdop<lw
dobnie
&fotografował
plac l

pn:.ebleg uroezYBtQścl I & pożeg
nalnym machnię.c:i$n $krzydcl
Miecia! na północ.
Za chwH~ w poehmul'M niebo
miejscowościoch, gdzie nie Zll~
chodzi konlec1.l'lość budowy no· ww!la się chmarą g(ll~bl. W ten
r.posób
oddano hołd najstars1.ym
wych B7..kół, ludność uczc!la Ty~
llJit.ono.<Jrom "wiata - pWwm. któ
~Iąclede przez budowę w Cty~ re lilu.tyly komunikacji od zara~
nie społecznym świetlic, laźnl nia htdzklej lmJtury.
Itp. W, Bablnlez zaproponował
WBzystko 10 odbywa się przy
l'e.llt,vlucję
klubu lIterack1ego, diwlęltaeh melodii wygrywanej
wydamie t1'7.ech tomow dzieła przez pocztyIJona na tradycYJnel
0, Kolberga dotyczących Kie- trąbce. bę<IĄcej symOOlem Wtlt..yst
lecczyzny l przypomnienie liPO-- kich poczt{)WCÓfll:. Jetl1.C.7J$ kilka
mel«łl\ odegranyCh przez 7.oe6PóI
teczeńntwu historii Arian oraz
tych postaci, które miały duży KZWM t dylItaruJ odprowadr.MlY
wpływ

powcj

na kształtowanie pnstę
w Polnce np. nle~

myśll

słwzfl!e 1..tłOOmmanego Anllrzejfl Reja z Nagłowic, jednego t

prekllrsorów la.icyr.aCJI 6z.kol~
nic twa w XVII wieku.
Sesja joonogl('>ll\nie uchwnllla
projekt obchodów Tyslqclecla
wraz z. poprawkamI T..g!{)I'.lOO,VmI przez radnych. Przewlduje
nn m, in., oprócz zadań gospo~
df,rczych zllpla.nowf\.nych w dl'uw
glm pianie pięcioletnIm, takie
zllmi~rzenia Jak'
b-l.Id-w.'e 527

A7,aĆ zoboWią7..anh dU'lIOllnWtlne ~~.k{jl wartości ok. milla.rda zł i
do moźl!w()ŚC! I r>otrLcb P/J.J?N.e w 7:wiązh.u :;: 1ym sesja z(}bow!;)~

;:6Inv<,h azjatów, ,j nnwe> !lta~
nowisk pracy, W zr,
lliach prmbija głównie 11"' ska o
·'.abe'lploczl"T'll!' w!ll"unk6w zreni l
1.Owanln 7Jtdań r(1Croyeh Oni':.
cios'corC'7enia d0Óa:llOwych Ij()~I"
nrtylmł6w,
kt6rych
bfl;1{ m

Zw. Ra(b;!;>(:kl(~gt< - illoo~ ha.~I:J
- l';wiel(.';wJde l"ol.mach nlllfO\\~
go rU('hu na !7..ec:r. rozwiązania hl'
torycr.nt'!go z.adrunJa: ~ignąć I
Pf7.e<kl~nllć
St. Zj<'<lnl:>C7Ame VI
d:r.toxblnle produkcji na g/owę lud

~~~ ~1:r~1ę r;::;l=hdl~~

~~o S:~=YSrn:r:J.t~~"

W trakcie prwju..du dyU:l:anhtl
ulicami miast I miasteczek od
granic woj~wódzlwn. Iych I!liecodz!armych gofie! wltJłly.Uumy lu
d..7,1. Podobnie byJo w Kielcach.
DziA d:dlżantil udaje elę do 1'.,0..
d?J, Niektórzy twlerdz.ą, te Ioo?('

~I~~n~~:ó~ ~1:~Yrr:~~

na przel. św!ętolcrzY$klch zb6j~
ców. Ale (o napad7.le I daJ,:rej po
drót.y pf7.M. kielecką r.lemllf 'PoInlQr1llujcmy o,sobno.
(wer.'
,

-)oOl'{-

Wstrząsający

?Ula powlll!Owr.! I mlejfi!de rady
narod'lWe do ol>racowa.nia plant,w budowniclWIl SZkolnego i
v:yso,spodarowanla Gk()to flO mln
złotych na cl'lf!n.1"Sow<'lnie czy~
nów spo!ecznych OTUZ na I'f>twi
męcie ma'iOweJ produkCji maler!,tłów
budowlanych.
Wiele
W mll'lI.l{ftnlu R. Kunl!w~kłeJfl,
o",' "
rnlej~:ca
pOŚWięciła
uch woła wJcepUewtulnlc'llłcego
Mln.
w
1'l'wd~ięwzięclOm nnu!wwym
J Skartynku·J{lImhmDe',
~dllr'lyl 8!~
~'07.\\'P"l', co daj(> r<,'1co:mlę lo:'h arlystycznym, Np. ZObowIązuje wczornJ w.tr'll1.gaJ~cy
wypndell,
"enlomlcL 1(
ona WRN do budowy biw'owcn Zonl P. KUN'tCWRklllU'o ffotcrowl!ll
l)o(l1og~
JI"~tą
z domlenkl1. bl'h·
KopalnIa .Mv~·nw!(.'('" tll 1~rl~ i wwllll7,Qnie rlotychcza~owe.1 %OllL
Zllj)ró~'tlmy on leń
'P0\'lł(l(lo,
na 'I. 1)1<>11(']""C11 kl\l'lH'll, W klry- .l~dz!by - Zamku kioJecldego wal nagl~' wybucb p~ruJąccgo bp.n·
~vch od fIl:l:u
\RI.n!eje mied7V- :la Muzeum $w1etokrzY>ilde, zor 1:olu I grnźny pntllr. Zona I d'lllec71
~a'lłz:)\vanie
za
pośrc:lnictwem
',dd 11!owe
wspó!zDwod \,ctwo
ko p. KIlS~ew$khHm 'tnQ,dow~l:Y
PTT-I< akcji wydllwn!czej, obl!- ql~ w płon/lcym POkOJII, Na ulu'
!lJ'N'V,
P11 '"lO'tlflnlu HI bm w ('"",1"., ..... czonej nn popularyzaCję Kielec- nfi' Jl(l~pll'~'t",1 mlti. nPtu'l\c t.onę,
"7.yz.ny (np. wydanie przewodni- "tlfrko I dobytek ule,., on fltrau'
"I w1h"'ll s!f' fl'a~ó\\'Ya, na k'ń
"r.i 1,,'I)IUI
rJ)a
UC7,r,,:\"'nia TlI I~/)W hlsloryczno-turY.<;tyc7,nych, nemu popar'tcnlu, Z pl(ln~r.el'lo
7.,la7r.:1u Padl! p.l!ila'1o\'!l'a WV~ '1IbuT'f16w, widokówek Itp,). Plan pomleR'lez~nl. wydObyli no dople·
R. KU$ZIl'l'j"khip,o w
1nt>vć w bIeż, rMu "'Ionlld olan Imprez przewidUje szereg wido- to dratacV.
'J8 1Y8, ton węj.tlQ t 7, r:bnli.,vc 'Wisk historycznYCh, które będt1 ~tliłnl~ b~%nad'lle,lnym pr'tewletłl!no
tlI! MłfłJ~kleJ!"o S'tpltnla w 8f.11~a·
I(().I\rt.y wlf11ł1le wv-bhvr:la .led- urządzone w Chęelr'\.Ilch, WJś\i eJ!('wlefteJ!, W npltalu J)f'tf!bvwaJIł
nol tonv wE!p:Ja (l 1:1: :..:1, ~("l t:trr-VM cy, S~oml(!rz.u. KleicIIch, Szy- ł~":tll dotkUwle PG••neni tOD4 ł
mesie kooalnl 17 mln zł Wilku. d1owle, Rakowie, Połańcu itd. 1I11.ekG,

~~~~;~1!.llbp~i7~i;~~~~~ZIl?~~y~~;;~~
","'"
_ p,",el",o,..

•

wypadek

UJ Ska:rżtJsku

Balaz!łI .....

RemełaclJina dt"Clftła

Tygodniowy
dodatek
sportowy
_Słowa Ludu·

I.83!
BlJKAIlESZT. F~melUllna

lekJroatletka tuntUliritJ' Volan-

da Balas dokonala. VI' sobotę
W 5 panlałego wye'l}'na ll7.yslmJąll w lIkolru lVlW)'t w}'sokotoS

IJcze.9)tnicg
p:łkarskich mistrzostw świata
nie

1,83 m. Wynikiem b"m pop1."a-'
l) t «»n
wWay re-kord

wiła

świata

klika
_

1,e-gi3

3:0

_

L~("hia

0:2

polonia
Górnik

_
_

_ Cracovia
Cancordia
Unia

ltalł!dwle

I.lS'tanowlonY'

dnł

temu.

[J

-J<lCO(-

HjHa froncie walKi
1~ oawans do II ligi
l

()

o

'~

2:3
3:3 sko 1:0
KKS Kluc7.00rk _
ków 2:2

2, 13, 11, 37, 42,

1 Unia

3·-----f>-----łl,3

2. RKS

3-3-5:6
3-2-2:2
3-1-3:'7

4KKS

Granat

sko 7.0 (!!!).
WaltCiI' Rzeszów _
ka 2:1

21-29-47:21
21-27-38:25

1. Walter
2. Start
3. LublLnlankn

Rok VII - Nr 39 (298)

LEKKOATLETYCZNE OSTATKI

Skarży

gr. Ul
J orzystając ze mOMeJ .JCS7.
Warmin Olsl.tyn C7.aml
. '- cze pogody nasI
lekko21-20-39:37 Slt7('cin 1:t.
atleci w dalszym c;ągu
Polonia W~T"~~~wa Unl"
21-18-21:31 GOI'26w 5:1
startują, uzyskując zupelnie do21-18-36:.50 1 Polonia
:\--6--'10:1 bre wyniki. W robotę i niedt.Je~
3-3- 2'~ lę odbyło Się w całym kraju sze2H7-10"5R 2 Cwml
3-2- 4'7 rcg interesujqcych imprez lekWnrmia
21-17-30:58
3--1- 1:9 :«(lln\etycznych. Na c7.olo w.\'suUnia
21-16-:12: 15

21-30--41:17
21-24-36:24
21-23-.12:27
21-23-31:33

;l=~=i:;~

21-21-35:38

I

\\"<1.111

21-35-50:21
21--:-12-52:20
21-32-48:20
21-25-41:34
21-23-27:2'1
21 ....... 21-32·;0
21-21-29:34
21--}7-33:37
21--17-38:51
21-15-31 :30
21-- 9-19:40
21- 5-15'.56

się

niewąt.pliwie

między

nArodowe zawody z()rgani7.owllre z oka7.;! 15-lecia Wojska Polskiego w Brdgoszc7.Y. Ponadto
ooby! się mecz
KatowiceLIpsk I towarzyskie 7.awody
Wrodaw - KrakÓw. Nawet w
K:eJe0Czyf"nie mieliśmy jedrlą
imprezę.
To lekkoatlecl Radomia już pod koniec sezonu obuM
dzl1\ się ze snu ... letnIego i zorgMlzowali zawody, które wypll.dJy nadspodziewanie dobrze.
piszemy zregztą o nich na innym miejscu. A teraz krÓtkie
relacje z Bydg06zezy, So<snowca
l Wrocławia,

gr. IV
Flota Gdynia -- Kujawia.1t
W;ocJawek 3:1.
SlęZll
Wrocław
-- Olimp a
Pnzrlllń 0:3.
.
3-5-11:5
l. Flota
3-3-i:.,)
2 Olimpia
3-2-5:5
3. S1ęza
3-;2-3:11
4. Ku.iawiak
-)000(-

Ostatnie mecze

H::E!Ul' piłkarzy
ręcznych
TiII3>I"
21-18-22,,,
21-15-28:40

*

--/lilii

*

*

BYDGOSZCZ.
NajcIekawszą
pierwszego dnia

~""'if!IIl...,

konkurencją.

KIELCE. Piłkarze ręczni kieleckiej Tęcży rozegrali dWIl 0statnIe w tegorocznych rozgt"Yw
kach spotkania o mistrzostwo
II ligI. W pierwszym przegrali
z Ruchem GrudziądZ 6:10 (2:6),
w drugim zaś pokonali KKS
Kwldzyń
10:4 (4~2).
Zespół
KWldzynla sprawił w sobotę
dutą, niespodziankę, wygrywając w Krakowie z Kroworlrzą
13:10. Ituch uległ Krowodrzy
10:14.

Nowy "kwiatek"
w

pracy

KleI. tl ZU
W('1,GraJ mial Rit: odbyó \V OPli
lu plerwtny w tylU 1iC2t.1nle mię

zawodników na starcie

d1.yok~.IGwy meC1. nMuJ relll"(':reuladl pl(śclatllkleJ. SpQtkwle
tG nie dł.mdG 00 .kutku. NGwy

sezon Kielecki OZU rozpoeti\1 od

powtananla ,tarych bllld6w. Tak

mitingu lekkoatletów wojskow)-ch był bieg na 5 km, w którym startowali m. In. Krzyszkowink, Jochman oraz Czechoolowilcy Pavelka l TomIs. ponieważ PZLA nie wziął pod uwag~
(w łda~ynkacji klubowych
mi.st.rZQst w Polski) biegu Jochmana w meczu z NRF, właśnie
w tych zawodach sIart bydgoszC71lnina mial zadecydować o 10
such tytulu drużynowego ml~
slrza PolskI. Aby Zawisza mógł
przegoniĆ Legię,
Jocllmlw mu·
~iał uzyskać CUlS 1:1.5B.0. Sztuka
ta pOWiodła się. Pierwszy na me
cle był Krzyszkowla.k 13.57.2,
drugi Joebman 13.57.4, trzeei
Pavelka 14.15.0.
PI'zypt.!SZCzać
więc najeży, te Zawisza obronU
mIstrzowski tytuł. Ale z ostate<::z
nym przekonaniem w tej (jpril~
wie poczekajmy do oficjalnego
komUil1ikatu PZLA.
Ponadto w pierwszym dniu Ul
wódów uzyskano szereg tnnych
ciekawych wynlkó\>'. 8rull'ilłl:ow
ski stoczył zacięty pojedynek: nn
BOO m z Jungwłl'them, ulegając
ostatecznie bardzo nieznacznip.
C:asy ze w7.g1ędu na słabI" tem
po lokrążenla nie nadzwyczajne.
Jun~wlt'lh mial 1.53,2 a polak o
04 sek. ·"gorzej.· Bardzo dobrze
wypadlł trÓjfikoc-zkowle z "dr~~
KIego frontu". Wygrał Szczepa.n~
liki (KrakóW) 14.05 przed PI"..!Y~
M

<'hodnym (Po(':nań) 14.81 j junlo

M

rem Jaskólsklnt (Mf\twy) 14.75.
W drugim dniu wyniki były
r{)wnlez bardzo dobre. W biegu
na 10 I,m zwvclężył OUQ: w cza
sle 29.00.0. W świetnej formie
majduje się wchlŻ .JIl\tkowskl.
U7.y~kfll on w dy~ku 55.55 wyg:'yWtllllC z wicemlslrlf'm EutnriY 'Bulgarem ArtM1kim o pra\~Ie 4 m. Slwk o tyczce wygrai
Wably - 4.40.
SOSNOWIEC.

Odbył się tu-

samo Jak IN pop"ednlm Sfn(lnle taj mecz międzynarodOWY Kaw
ZJU'Zl\d wY'ZfUul'.tyl .kład I tak u- towlce
I~Ip&k
w kookure11-

rno Jak dawniej 7A-wodnlCJ' wyzna
C'l<,nl dG sktadu nie raC't;yJl sle lita cjach męskich I kobiecych,

wM na mlejłce zbiórki. Nie DlAM
my bll:1nycb lnc:tególów tej spra
wy, ale zd"łylł'my się oowle&llcó,
w na wyJwul dG OPOla .tawllo NIl!
tylko p61 dł'1Ityny. Wabec tera kle
rDwnfl,)lwo teprer.entacJI rozpoc'Zę
fo lfar~t7.kowe popukiwania po ta
Iy('b l[h"lI!łWb 'Zlł nastepcllłnl I."eh,

kłłlnty Ile nlft dawlll. Wwzysllm
tG d1.13ł0 sJę dOl'llownle w oolatnleh
przed wyJndtml. NIC
chlwllC'gG, te w taklcb wanmka.eh
ilie 'wolano skompll:'towaó :resł)(l~
lu, Zd(!llydGwa.oo si" na. odwolA--

llllwllaeh

l

1110

wyjazdu.

W sumie jeBU7.e jeden skandal.

Sllll:thny. tAl tym razt'ł11 OZS zrobi wfI'l!ystko aby tegG rodzaju opr.

Po

pierwszym dniu Katowice prowadzny w konlmrencj8.ch kable
cych 28:23 8. w męskich 84:42.
Z ciekawszych wynlk6w na. wy~
r6f.nlenle za9lugują:
Kobiety
100 m - Cmok6wna 12,1
400

m-

WaEul'Ik 59,S

-1000(-

~~)

LIPSK. Odbywa. .Ię tutaJ poslewy wlQ(loJ się nie powłsnaly, Nie Mmle . MlędtrnarodoweJ .'edetl!r
uuln:cba przecleś cbylm nJk08'o cJI Jł.Gluersklc,l, OstJJ.ł.nlo wzp.~
miwladamla.6 Ile .\łZkody pl'Zypom;ą h'toOno banko III'ereau,fl\cy ptojekt
nl$lemU pldel.u~twll tego rod'ZA~ Finów, kłónty postulują pmlpr OJu praktyki. Nic duwne.G, te po- wlldzauJe walII:. plę_~.I.ąr.o\ł:~C~. w tę
lem mamy kłopoty 'Ul llUaJe'Jde- kl5WIClWlb napelnlanych powletniem ukrl(lru. który ehclałby alę "l l"llem, -'IBA ~.Ieclla wypróbowanIe tego projektu I potem dopIero
na",!'1"'ntW.
-()}(){nJ)odeJmJe odpowiednią decy,rJę. W
kUdym rade warto podlr,rdJl4!, 1h!
proplzycJa Finów w rme przyJę
cia 2.l'ewGlucjonb:owatabr wpdnlt!'
dołychCUSOwy gpoBób prowadze.nia walk. W)'daJII III),
pJę'clar
DtWG 'yl~. by na tym akony.łało.

Przed meczem

lD5
przed ł.,ełnem (tJpsk) 195
trÓjskok. - ·Schmidt 15,69
oszczep - !Weiunu (Lipsk)
70,IB,
się

W

lZS-Naprzód 1:0

Mętczvźnł :

100 m - Polakow3kl Czurnl

ll.lł (w przedbiegu ~1.6)

1100 m _ przyborowski RKS
55,2
800 m _ KlIbenl8jtłlJ! RI{S
2.10.0
Skok :wzwrt - Stachurnkl

Dysk _ StachUfSkl

ka 33,'17,

Kobutv:

flaflom-

Kula ł dysk _ Interewlc).':
Rndomka 9.74 ł S5,4U.
Jak wlda~ wyntkl zawodów
upalnie ~lezle Jest to naj~
14109,
~~:zy dowód, że lekkolłtlelykr.
12,9fl. W rzucIe oszcze- w Rndomlu ma stAn.~c odzys-I
nAjlepszy był Mlcrzejew(Stlu11um Nnucr.ycle1.~kle), kania r;.woj dawnej pOzYcji w

uz.ylkal rezultat 46,83.

n.aslYm okr.ęgu.

kał ,I~ UlW " KoelIerem AWllrla

niedzIelę

dwudniowe zawody Lipsk Katowice, zorganizowane z 0kaZji 35-lecia Sląskiego Okrq..
gowego Związku Lekkoatletycz
nego. Spo!kanle w konkurencji
kobiet zakończyłO się mlnlmal~
nym zwyclęstwE'm reprezenta~
cj! LIpska 59:58, natomiast w
konkurencji mężczyzn zwyclę
tyli zaWodnIcy Katowic 106:95.
Przenikliwe :tlmno sprawIlo,
że wynJlIl drugiego dnIa zawodów były rac7..ej słabe, Na uwagę zasługują Jedynie wYnl~
iti Cmok6wny (Katowice) w
bif'~N na 200 m - 24,5, Luttge
(Lipsk) w pchnięCiU kutą15.26,

• * •

-!O(){<>-

Owejście
do,

w • rundzie pn:.I\1\

...... *..

',Id.

Pucharu Tfzech Redakcji
RADOM: W rozegranym WCU)f'aj lIZego

~!r:l~~Leehl: ~:~

6:2 (:\:1) ulobywająe tym BattlYm
praWG do ootll.loocz.ru:lj walki o pu~
c har. Brnm/rl dla zwydł!zców !)do

byli: GórskJ, Nowak, llIelawakl,

1{r:tYllitll: I OIeJOWBkl, dla poloona

hlasq fi
Wczoraj odbyły się dalsze
spotkania piłkarskie o wejście
do klasy A. Bardzo dobrze spllinia się w Kielcach WISI,A
Sandomierz,
która polwnala
miejscowy zespól SHL II w
stosunku 4:0 (3:0), Poziom meczu był slaby. ate twyclt:stwo
gośc1 jest zupelnle zasłużone.
W drugim spotkanIu OLES~
NICA Skarżysko odniosła nlIde zwycięstwo 1:0 nad NIDĄ
Pińczów. Przy okazji komuniM
kujemy, te otr7.ymalHm.v ł za~
mIeściliśmy błęf,łny wynik me~
czu RKS - Nida. Wygrała nie
Nida; a RKS w stosunku 3:0,
Po tych spotkaniach tabela
rozgrywek jest nall~pująca ~
l. Wlsla
3~fHO: 2
2. fiKS
2+10: 1
3. Oleśnica
4-4- 6:14
40. NI~a
f-a.. 3: 5

okl"ęgu RadomiU: ł
Stal'. Fakt ten wystawia do6te
~wladectwo lI'.ulBzel lidze ~
wej. O m!e'jBcu I spoooble roz.e..
Kranła finału powiadomimy. VI
jł!'<inym z
najbl1tszyc.h numo..
rów naszej da7.ety,

nyeh zdobywca obu punktów
WII&ZAk.
t

Sę.tbJowal

p,

był
ew.bIeś
tysiące.

I{l.e1c. Widzów ólwlo 2

ltIlownle ~aŚC1e atuprooentowych oktlzJI do. zdobycia bramki,
ktÓre wataly Ulprzepas:r.crone. Ta

ka gra spowodowaJa

~e p!envtlzą

bramkę zdobyll !.upetnie 2'A6łube-
uJe goście, Ten nleoc7JekJwa.ny re-1:ull.D.t zachęcił rf!1ti;podarzy do bar
dziej rozumnej ltl'Y I w rozuJ:ta~
cle wynik do przerwy brzmla.l 3:1
dla Rad(·mlalGI.
Po prurwle- R.adomlak wobywQ
czwa.rtą bramkę 1..e tJu:r.alu Krt.y~

t!laM, na

dalslĄ bramkę

mhno du

tej ,proowalll pn.yehOOzJ czekać
do '18 minuty gry, OleJow4Jd przy
tumnym strzałem Wlta.ta ostateq...
ny wynUt dnia.
Radomlak wysrał met1: aJę rue
zachwycił, Widać by)o, 1e gOIpoda

~poW~=l:~to~~~~ Pu=~;=i

piłkarskiej

FIFA

w finale.

=a~:; ~ ~Fo~~Ln~I::

WROCLA W. W towarzyskIm
spotkaniU Wrocław - Kraków
wygrali krakowianie w stOl'>un~
ku 155:139. Warto doda~, te w
obu 7.espolach zabraklo szeregu
CZołowych zawodników, Najlep..szy- wynik (}\;111/{1)flł Rut, którY
rzucU mlolt'm 64.:m. Ten Bam
zllwodnik W rzucie dYskiem
mial 4łI,29. OronOWlkJ wygra'
skok 1) tyczce 4,30,

l)

Radomiak i Star

ChhTllel}'~ ZOMpołU Radomia
Im dala I tym razem wyratnle
W konkurencjach mt:tczyzn z.naĆ o wble, Ch.x::lat na bolaku
najlepszy
rezultat
uzyska.1
Schmidt (Katowice) w biegu fcj!~ :J6ti:z.y~Cjakf~~~~h
na 200 m _ 21,8,
cz.a.s pttyn.l.o tym piłkarzom wal
cZYĆ, p1'7.eZ 25 minut :nIe mogił lilę

pr7JCClwn!ka grali ~ ulg()W(}.
STARACHOWICE, W dnlg\m
spotkaniU półflnalowym pjłka~
rze Slat"'U wygrall z KSZO 4:3
t3:3). Spot.ka.nle miało b.ud.zo
emocjollUjl.\CY prrebleg, Gf)Ścle
... tawlJ! nleoc7.ekiwanle zaclęty
r..pór, ale ulegli lepiej dyspono-wanym gospoda.rzom.
Tak

..

więc

spotkają się

w

'f

..

-)000(-

Kraków-Kielce 8:1
wpOdnoszeniu
PIN"CZÓW.

ciężarów

OdbYł się

tutaj

międzyOkręgowy mecz w podno
571mlu ciężarów pomIędzy reprc
zentacjami Kielc l Kralmwa.
Wygrali krakowianie w stosunk.u 6:1. Jedyny punkt ,dla naszej
reprezentaCji zdobYł Czarkow~
ski w wadze średniej u.zyskujqe
wynik 282,5 kg: Trzeba dodać,
te n~sza reprezentacja w dwóch
wagach oddala punkty walkowerom I wystąpiła. bez trzech
swych najlepszych tnwodnlków.
Ponpdto popelnlooo Qląd tak;tyciny przesuwając O wagę Wy..
tej dwóch zawodników, osJlłbla~
jąc ich ~e, W ten sposób
przegraU swoje pojedy.nk1 Li..
5ak i Cegllńskl Nil pócil\lehę. u ..
ustalfu)wlU oni tlOWIJ rek:()~1

okręgu,·

Llsak w wadze drednlej
W)'II1I-

(.tartuJąew p6łelęiklej)

klem 290' kg oraz
p6łclętldej

ciężkiej)

CeglJńskl

(startował

'\IV

w lekko--

rezultatem 210 kg,

Mamy nadzieJę,. te ,nJe~b:vt
chlubny W;y1ltęp naszych clęta~
rfJ-wc6w .stanie· się przednuotem
l'Ozwaim\ okręg()W}'eb władz w
tej dzIedzinie aportu. P~eź

nie tak dawno w meczu

21

Lu..

finale Pucharu blinem sytuacja wrgl4dil1& Itk
dwJp. drutyny na.. pemle tak. samo,

WWęjewódzkiej Przychodni
Spo o...Lekarskiej
W budynku Wydziału Z:dro~ tysiące osób z catelto wojewl.dz
wia przy ul. Kościuszki 3 W' .tlel tWIl, Wśród nich byll ueznlQwlł,

cach

mieści

się

obecnie

Woje~

kandydaci na spadochroniarzy•.

wócb.!m Prtychodnla Sporuwo·
Lekarsk.fl, którą odwled;tll!smy
kilka dril temu. W gablnecl(l. kle
3-0- 3: 9 ro-wnlka przychodni dr, J'tZl>fa

pilotów, marynarzy. t.n1mm
pl'zychodnl dr. dr. Kudelskl.l
Pasllu;skl udzielali tet porad
młodym chłopcom,' jaktt dY$oy"

BłękItnych Ryśka Ba:r.ylko,
Przyszedł 'na powtórne bndf.lf.l~
;n\ przp.lśclu ldlku zabiegów zwa

9Zą jednak częgć korzylltajqCfpb
z przvchodn} litanowlĄ CJVMł

M d y,,' nII'lm 'I

. KudeJ~k:jl!go, zasta1Jśmy plęścla.~ pllnę sportową

"•
KIELCE, Jencze w tym mle
shlCU wojewódzka reprezentn~
WARSZAWA. OłIbrł.Y lic tuta'
cja pllkarzy LZS spotka się :t dalne
gry trcmlngGwe JJJl.,U)'cb te
We wC7,ol'ajllzych spdt.kll'llach
zespołem J{olchoinlka z Buł nisistów pJ'7.ł14 met'U!m z NGrw&<- międZYOkręgowej,
pięściarskiej
garII, W zwlqzlm z tym plł~
:I\l~':;:
(:Os::.m::I~~
f:J=!~:
ligi
klelee,ko ~ 'Od~lej padłY
]Wl'7.(! wlejścy Klel~cczYzny ro>zegrnll wczoraj w Jędrzejow!e "Clma) :t:uPlllnłe tlobl"Ul 8plllll .Iq nMtęplljąee rozultaty, BIIWf!tnll
w poJ(ldYMU 9l PIĄtkiem IIltt.&.l~ L6dż poltimala Broń I~, Radom
spotlmnle tOWllrzyskie z tam~ mU po u.clęteJ plęclolotoWt'cJ wltl 1Ii:5 a Zjednoczeni Pab\.ullćc
teJ~t.ym IIł~llgowyrn
Napl'zo- Ile.
U'emlsowall ze StaJĄ Kulw)
dem, DoŚĆ nleoczcklwanle wyM
10:10,
grał LZS l :0, zdObywając bl'um,
" "..
,..I.. 111#,~""'J""""'~
kę w pIerwszej części $pot~ ~nst przeciwni.'.
t, ""
"Allg~A,
kunIa ze strzału Sadzy. GO'lpo- z..br!ln~() mll~ (t'r, w ktńryc
ti-{l-<l9:21
darze wystąpili w tym spal-- .konanla, t.e K~- zres7.tl\ pow!' l. Bawełna L6di
:2. Budowlani Lódi 2-3-30:10
Imnlu w pełnym sltladz\(1. Oru- ~,' te tD.mten mo-3 BI~kitnl Klelee 2-3-27:29
żynn LZS sldadałn się 1, za- ,KęstOO1OWI mno·
4. S\la.l Kutno
3-2-27:31
wodników Suchedniowa, uzu~ F _._-_. - 5, ZjednoCzeni Pab, 4-1-82:4B
peJnłonych piłkarzami Skal\)..
G. Sro6 Il
3-1-21:37
mlel'U I Piasków.
wygrywajĄc

* '.. wprowadzenIu
..
Przez

WładomoSó

NOWY JORK.

100 m - Scbmidt 10,8
400 m
Bożek 48,S
110 m pl - Supła 14,8
wzwyż FabrykOWllkl

Zakończyly

ttowłed:r:I&ł ~ik Fed:era~

zakazu gry w turniejU olimpijskim dla. zawodników, kióny
u(lZ(l'$łnłczyU w pllkarskieh młsłnoałwa.eh Awl"t.. w 8t:wooJl.
spotkała lię fi ba.rd.zo pnyehyln4 ttooną ptz'eWt)dnlCSĄOOgI)
MKOl - Avery Brundage'a. Ośwladcął on : W Chi_o., te
FIFA poettynlla krok we właścIwym kierunku I te spotka. IIQ
01.\ • PM\~ 1ł i\łłIali~ w k6lAch olimpijskich.

Mełc?:ytnł

*"
5. SHL II
z Bułgarami
* * *
,
-)~Ol'(WJEDEN, ~ C1l~fiJ twej Wald
'
I
fi Z
" ",w.d'w'J w,.,,, PAP' -P"- \
II·

Rudomka 170

F.IFA pgwrlę1a tę decyaJę -

ejl - poniewd t:atJwatonO;. te duta. ~ liczba zawodników,
wwl.asuza z krajów Europy wsehodnłeJ - brala udział watów·
no w ostatnich młdł'ZO$twaeb śwłata. jak ł w popnednkh
dwóch OIIrnpłada.eh: w Relslnkaeh (1952) ł w Mełboume
1l956}. Celem FIFA Jest nI~ do teco w pnyszło§r.l.

Mimo Zimna, dobre wyniki naszej czołówki
na stadionach Bydgoszczy, Wrocławia i Sosnowca

Luhl:nian
3--{i--fl :2
3-':""'3-9:3
3-3-4:4

21-27-42-37
21-26-57:31

21- 6-21 :51

nlczylł w tegot'1.ł<:Znych pllkanldt.h ~W1Ulb świąt. w
Szweejł. nie ~ mogli trcae udziału w łw:'łłłeju. oI:ImpłJs1dnt
1900 r, w 11zym1e. Jak głosi oświad~ FIFA powdęła tę
dee)'lltję, by .. wykoI'Rnie awodottWG l: oUmlJiJ.t'łdeKG łurtłleju
pilka.tskiego I pt'ZYwróclt go dla amat.onkV'.
-Z..,\t1Z!"dl 13
się rU7.clągltąĆ nie tylko na tych Ulwodników. którzy ~..
wl~ie lIa:.MtniezyU w meench ~ pod,e1lałl mi..
strrostw świaLa w Szw~jł. ale takie na W1.łZY8t.kłeb zz: ..wodnrków. spośród których "'r;ost.aty zest.awiOl1e ~I'lł' rep~ntaeje krajowe.
.
"
~k FIFA, który ołwJadezenle to pnekuał praaJe. pow
wled:zial, te deeyzJa. ta zostanie l'Ofti!Ił&na VI raafbłił&ąm es&ale do wszystkich krajowych związków pUkatskkb webOd...~
cyeb w skład FIFA z pro6b1\ o. W')'1lOWłedzmłe slę w tej
sprawle. ..... · ~

20. X.1958

GRUPA II
Start Lódt -

ZURYCH. MJ~a ~ Płłłtarska. (ł"lFA)
podała. onr.Ja.lnle do wiadomośd, te ~. którI:J ~

RKS Ra-

3 BBTS

mogą startowaĆ

na Olimpiadachi

KIELCE

GaUrA l
Unia Tam6w _ BBTS Biel-

PIF!

rJDWU
e

\'Za

nych hydl'opaUą. StwlerdZlI, że
czuje się PO nich o wiele lepiej ...
Zaraz polem zJawU się drugi w
tym dniu bok.~er - Szewczylt. :t
KOI'onv, Bol~ly go palce p~n
wej dlon'!. Dostał skierowanit·
na kąpiele solankowe I lllmpy
ltr6tkofn lawc do m[clllC7./lC{'f(-:':J
liII w tym aamym bud,ynltU "Ma
łego~ Sanatol'ium Bnlneo10'{I':mc
uo" kierowanego ptZl't klflrOW,.
nlku Wyr1z!nłu Zdrowiu dr, Uo..
mualdll 7-!ohr(jw~ld"lilo, On Itu~
blnelu lf'lIfll'l'Iklcgr) co Ch·N!!/)

winnI. uprawiAd

bez s1.kody dht/zdrowia. Mąk ..

r.!łwodnlcy.

Najwlę:cej

kłopotu

jest te zdrowiem piłkarzY" t bn1t
llerów, obecnie prowadzMe . ,
rozmowy maJqce na ce:lu otwa::cle przi pl'1.ychodnl gabinetÓW:
dentystycznego.
laryngologlCZ:o
nago I neurologicznego,· Praw..

wchot11'.Il! I wych')d'tlJI pt1clllffJcl.

Po poruCIe I na tmdlłł1le prw~
I1zedl tct znunV' dzlall'C1. !lr>(,Irlo~
w'!i i ~fI'rt7.lti piłkArskI ~"'" .JI1'1 nrti zilws:te :dbając.vru· o 'S\Vlf ',%1~

nld. ' . '.
. . ·1·W1e, 410. azcze,aólnegó %Ą:p
... tHn. '.ęt,
- W bJeżącym roku odwie" nia.'
,
dzllo pn:ychodnlAj prawie , , , , , r y '
Iw. I,J.,

S~~~!-

!TRONA J

__________________

~

________________.________________

~S:;L~O~W:;O~S

P_

'O~R~T~O~W~C~A~

__________________________

~

__________________________

~

____

~~

Bohaterowie .są z/llHęczenl?

P koatle:yclnego

.eglttdaJąC w

prasie kra mem. To brla po prostu rado~ć,
że udalo nam się
uniknąć po-

Jowej sprawozdania z 1ek

meczu Poj

rażkI.

Zresztą niewielu przyjmo-waNRF
przeczytałem
zdanie
" ... bohaterowie lo ten remJs Ja,ko przegraną. Na
w!a.!.'1ly-tTI
terenie, przy własnej
<ą zmęczeni", Mlillo
być
ono
:!"as,Jdnienicm
zaskakuJq{'e~o publiclJnośd wynik meezu jest

~ka

~dlieŚ

wymku JaJ!j przyniósł ten wic!
ki pojedynek

zdecydowanie bllrdzieJ korzyst·
ny dla gości, nii: dla gospodaw nie jest on wCBle
porażką dla naszej drużyny. Po
I.lcy w nJektórych konkurencjach zawiedli, to fakt. Trzeba
brać pod uwagę Jedna.k to,
te
g0lic!e wypadł! znacznie leptej.
niż sami oczekiwalI.
Wielu t
n~ch właśnie w tym meczu b!lQ
rekordy życiowe. Kla.~ycznym
pr1.ykla{!em jest tutaj miolac7
kulą Wegman. Przed
menem
Ivlko raz udaJo mu się pl·tekl'f
c"zyt 17 m, Przyjechał do Wa!··
,zawy z najlepszym swym te~o
rocznym Wynikiem
wynoszą
cvm 17.04. ! wla.ol-nie u nag za·

Nieprawda. Bohnterowle teg.) rzy. Mimo

roc:nnego sezonu

lekkoatletycz-

nego nie są zmęez:enł. A przyJllljmnlej ewe,ntualne Zlll1ęczcn\e

nie odebralo lm ochoty do wal
ki I możliwości zwyciężania. Na
dziesięć wygranych przez na.'!
konkurencji w dziewięciu wy~
;>adkach zwycięzcami zoslawali
CI

najlepsi, zahartowani w

lu bojach

jak

wie~

Krzyszkowiak

Ożóg,

Schmidt, Rut, Sldlo, Piql
knwski czy Wa~ny. Nie ~ylko
'lic zawiedli, ale zademonstro-

wali przy tym formę, Iltóra z
'JI.\lagl na koniec wyczerpujące
gD przecież Se7AmU budzić muSI podziw, Jeszcze raz okazało
~it:,
te ich wielkie dokwladctenie t ~wiatowa klasa mo1.G być
gwarancją su!tce-sów.
Zmęczeni byt! natomiast (1 to
lupdnie wyrainiI.'I zawodnicy
n'7_~wJ klasy, Karimiersk:, Ory
wal, Kopyto, Will'llOwskl, KOł_,
lili,ki, SWHfow,ld, Kropidlow~ki I wl('llJ innyrh, W;! 1e!.1-'1 i ty)
Iw amblcjij . .]f'·dl1akje w
l

Wilk('

dl'monstrowBł świetną
!iześ~

lak <;llnl'm pl'/t'ciwniklrrn ilU li nie do

wt'!

formę

rzutów, a.ni raz n!e
17 m, I najlepwynikiem wplsal
się na nlezle miejsce
na 1I1!t~
ctzl(!1ilęclu najlep5zych w Europie speejaHst6w tej konkurencjI.
Jas.krawo rzucal stę w oczv
fakt, że tym razem nie my, <l
willśnie Niemcy walczyli z typn
v. o polską znelęlościl\. NI(' mieNil

zszedł poniżej
szym IIWym

Il'tnlcęnia,

porażka

z

Hmbicja nie by P(,lallaml na ich terenie nie
la zbl't ffioenvm afutem. 'N rai, przynoo;! PI'7.cciei: ujmy. Starto{'ie tym nuwy, cię!;ki do zgryJózef SCnMl1Yl' obok Kuyn:kowłaka INlemea- Oennara tdo"", w mecz" t NRF 10 punktów, l'enia orzech znaleźli teoretycy
I spece od lekkiej atletyk!. Na
dal bowiem nie wiadomo, czy
trzeba I można utrzymywać wy
soką formę przez
caty sezon,
czy tei szlifować Ją na pewien
znacznie krótszy okres czasu
Tl'Udno będzie o roz..~trzygnięde
lej kwestii. W
każdym
razie
są faktycznie Ilgaml mlędzyo:trę A Ue jest u nas klubów, lIe mlo
zupelrlle KagowymL Tak też będziemy je DZleży, która umie I chciałaby ~::~I:'~:';'i~;:'li;;~~
grać
w
koszykówkę?
obecnie nazywać.

=.

II

nlljwiGk~lil

=

Remisowy

WIADOMOŚCI IICIEUWOSTKI II INfORMACJE II

mecz

I

*
Weryfikacja

* ..

l W SIATKOWCE NIE
WESOLO

spotkań wildze
rzeslOwsko~klelecklej przY!llosla
dwie zmiany wyników. Mec1.
Stal Rzeszów - Korona Kielce
11:9 zweryfiko\Vany został 13:7
ponieważ Radu1skl
z K'.>rony
walczył w rękawicach o menrz"
pisowej wadze. W drugim wy·
padku m~z Po1onla- l>!'zerny~1
- Sku' Starachowice 12:8 zwe·
ryflkowano na 10:10 pUIll~-,vni
w zespole przemyskim wrstą·
pił zawodnik nie uprawniony do
walki. InformUjemy ponadtr, że
ubiegłej nIedzieli w pOje,dynk,'
dwóch drużyn rzeszowskIch Stali l Waltera wygrala .5t:ll
16:4.
Po uwzględnieniu tych pOpra
wek, tabela lIgl kleleoko - ne·
szowskleJ przedstawia się nast~

8PRAWY PłLKARSKIE
.. Bardzo nlespol'towo lacho'Wywal~ się pH,karze
kieleckiej
",Iskry" w czasie spotkania rn1~
łltrZOWsJciegQ
w Suc-hedmowle,
Fakt ten nle usz.edł im nu su
cho, 7..ostaH ukaranI przykłado
wo, pn:y czym ta przykrość "pot
kala
at pięcIu 7"awodnlkóW;
Miehabkl został Ukarany dy/!-

.kwaliflkacJą

na a mIesiące, a
Porwet na 6 tygOOni. Surow~ na
gany otrzymali pon!tdto Banaa1tl
wJa. Piotrowski i Borek..
W

B. 9REDNtE - 10:V
3 km on. - 1:4
[) km - 8:3
Hl km - 8:3
8. DLUGIE -

23:1.
1I0 m pl - 3:8
400 m pl - ~:7

PLOTKI - 1:1~
w dal - 8:3

3-4;-30.21
3-4-'lB:24
3-2-i5:3~

3--2-18:42
3-1-22:39

" * ..

* "* 1Wi,.ori
* pllkiu&

Klelceezyźn!e

BitA WO CIW8S0WCY SKMI
"

Nlooawno

podane

ZMtały

do wiadomości oflc.ialne wyntkl
IL~()j'oc;mych
motocl'ossowych
mIRtr7.(),~tw Po\<i:lcl. W 7.awodach

Iych dur,y sukces zapIsali na
!(wó.l dorohO-k r.l1wodnlcy Swlę·
wkr\wskh'f(o Klubu Ml)tol'owe~

I;l'O. T.vlul.v wicemistrzów PolskI
wywalc1.vll. Ka1uża. I Blkurft.., n
"brn:mwvm medalistą" został

ski jest na; ukol'lcze.nlu. Je;>1.cZC

Jóf.wlckł.

dakCji; walkI

Gratululemv suJccesów ! prosimy o je1lzcze!

tylko flnal Pu-cpu:-u TIT.edl Re{CI

awans dl) po..

szc~ólnych klas l buty zawl~
!mĄ :na kołku, gdzie czekać będ<l

SZMIDTOWNA

do następnej wiosny. Ale, dla
dt.lałaezy gorqcy okreł nie 'koń~
czy {tit;. Szybko zbllt..a alę- ter~
"łTij:n"~Wn'lnegó zebrania' k!t'h~c$
kiego OZPN, Na.n sejmik pll..karski będzIe miął ,do zalatwjc~
nia wIele lsto-Imych spraw. Dław
tego- te! jut dzIś war(Q pamję~
łać o tym zebraniu.
MIł$DZY

mlstrwstwo lig:! okręgo\\~j,
finls7.ują teraz
hlltd?..o ostro.
Spadek z ligi nic ~grozl Im, ęle
tez nic main ,';znns na tytuł mir>tr7.0wskL PocicAzajll się jf>dnak
tym, 7.e jako pleT'wsi pokonaJ!
zetłP61 mistrza okręRU Ruch
Skarżysko, W zespole Broni w
mecw tym wystąpiła C7.olawa
W.Maju tenblsLko stołowa
Danuta Szmldtówna.. SpIsala
l)

LINAMI RINGU

z' j)O'\'.'oou hrudnOŚcl"'w--uz;vska.
mu n~ czas połączenia ;;-PliblllPOOZATJtK lt-OZORl'Wl.'K
nicamI, wynIku spo-tl«tnla' ml.",
•
strwwfiklego w łód1..ko, .. ,łtleleć~'
W KOS~\'KOWCE
klej lidze ml<;(lzyokręgowQ;' poZa 'tydzień rozpoczynają
między ZjeduOC'M)nyml pr.bla: się- miatrl,()waklc rozgl'ywkl kła.
$'1 A w 'kQ!\1.yk.ówce rn~sk!ej.
StartUje tylko pięć (!) 7-capolów
-:- .uroń, Start l _Orlęta z Rndo-hm mer.z w mia, 'QutJowlanł z Kielc orfłZ
stosunk,u 7:13. Dwie walki wy~ Proch z Plcmek. Równocześnie
grali Stanłełltwl!lkt l Slto\WkJ.' 1\ l'oz.pOczynają s.lę mJs-trz0stwa
,. : W a l i Król. Kłclor J Plew, klasy
A kobiet %. udziałem
tnech. (!) zespołów - ,MKS I
Star, :ze . Stal'aeh()Wic oraz Or-Dotychczas w naszych sprawo Jęta Ra()om,
Jdanlach z mistriowsklch I11lOt~
Powytsze llc:il;w uczestmków
kań ,naszych 'plę§ciaTZY, u*ywa~ mistrzostw chyba w. dostatec1.w
lIś-my określenia - ,,,klasa A", ny ,sposób ,obrazują aktualny
Okazuje się jednak, Ze w Lodzl stam koszykÓWki w naszym okrę
J' RzeSzoWie obok tych r'-l7.gry !tu, 'NJe ratuje sytuacji tallt" te
wek ,mlędr.yokręgO'Wych' jstnle~ Star, i Tę<;za g.ra.ią w Hdr.e mlę~
'ą J~a}nt';l klasy A, wobec ('ze~ dZY()~Tfuwwej, W sumie mamy
1O'<rOlgrywkl, o których mowa więc na razie cWe1llęć :r.egpołów,

I ..

" * ..

W FORMIE

Tenisiści
l'adom.~klel
BronI,
kt.órzy ztJ1)eŁnle slabo wypadll
w pic-rws7.cj rUiOdzie l'O~rywek

.. W ubleglY J)()nfedziałek nil'
podaliśmy mUf'Zym ezyteln'lkom

3:8

3:8
3:8
4,,100 m - ol:',
",,0100 m - 4:7
SPRINTY - 1'1:88
800 m - 4:1
1500 m - 6:5

3-5-40:'2.(~

.luż dziś Informujemy kielec·
kich mHoonlków pięściarstwa,
i.e w nadchO(\zącą nled;delr: w
Kleknch dojdzie do pojedynku
dwóch I'zólow,Vph drużyn tabeli
- KSZO J Korony.

100 m 200 m 400 m -

pująco:

1. KSZO Ost'l'OWlec
2, Korona Kielce
3. Stal Rzeszów
4. Star Starachowice
5, Walter RZCS1'ów
6. Polonia Przemyśl

wcyfrach

s~ę

ona

świetnie

wygrywając

i tracąc
przy tym 7.aledW!e jedn~o seta
w spotkaniu z Gębkklm.

wszystkie swoje gry

'l'enls!śc! polscy przygot.owują
się do spo-tka,nja
z Norwegią,

Na obozie przed tym meczem
7..najduj.e się również mIody za~
wodnik radomskiej Broni

Jamrtn. W spotkaniU
wym przegrał on
6:8, 0:6, 1:6
kazał,

że

jeszcze
przy g17.e
.'-izczegÓlnie
to musi on

I

w drugim d-nłu ZQWo-nie tylko nil! zaprowadzenia, anawet coraz bardZiej powlęk
ró:tn!cę dzielącą lch od
publiczność nie wytrzymaZło-rzeczono
l
na tych, którym zdasię sprawić zawód.
Ale
wres7.cle ogłoszono remisowy wynik spotkania s-kwlt<YWano go gtomklm aplauzem. N/e
ma chyba racji "Przegląd SPOI'
lowy" twierdząc, że nW17.ym ki
bicom, tak mało potn;pba do1--2częścla,' It nie T07Strzygn!ęty
wynik na.pawa ich entuzjaz-

wzwrt -

5:8

trójlllkok -

8:3
8:3

tyczka- -

SKOKI - 29:15
Kula - 3:8
dysk - 6:5

om:cup - '1:4
mloł - 8:3
RZUTY - Z4:2t.
RAZEM -

110:110

Jak II tego wynika 'Uemlsowllo
116my' tytko mecz 't NRF pl"M'lle
wRmtkim w wyniku słabej for
my biegaczy, konkretnie .prln·
terów, kt6rzy nle zdobyli ani Jell
nego punktu ponad noAłi pl?:eznaczoną dta zdobywców OIhtl·
nich mieJsc.

lekkoalletyczne mistrzostwa

szkół średnich Skarżyska

czyli

O

wielkim

POLSKA-NR
uwag różnych kil
wall z; wygodnej pozycji - slab
Sl.ego, która ma to do siebie, te
poz.ba.wir>na jest owej nerwowej odpowiedzlalnMcl za wy~
nik. Wydaje się, ze odpow:edzialność za wynik meczu, zwła
';lcza wtedy, gdy okazało się, że
Niemcy zY$kali f.iebezpiecznie
oużą p.rzewagę, wpływała również na ,~la9szą nii. zwYkle postawę naszych reprewnta.n\6w.
Pesymistyczne 'Wl11oskl, Jakie
wyciągają niektórzy z przebiegu
I:lpotlmnla nie są zbyt uzasadni Q
IH~. Nie mowa Jednak przyjąć
twierdzenia, te rozegranie mecw we wcześniejszym terminie
przyn.IOSlob Y n. am wielki trlumr'
Sądzimy, te na.ne
zwycięstwo
w)"!'a7.Olłoby SIę różnicą
ok, a
pkt. Niemcy poczynili nl('(}Czeki
wanie szybkie po..<;tępy j chyba
będą (';>:ynić Je Jladal. Mają pl7.e
c,pź

dośĆ

młody

7e<;póL

na klasQwych
ko.nkurencjach
dość długo tracić

ty.

Od

d}'stans6w
na..<;ze mocne

~rednlch

czrnaJą

się

ty: To nic, że

ClU z NI!'mcami
gor1.ej. Ale tu mamy
rezerwuar Ulwodników,

l

W~:W,t

więc wykaZUje na to, że do
\\'alki o eurt,>pejski prymat przy
byl nam jeszcze jeden staly l'y
wal, którego rok temu nie doce
nialiśmy. Tr7.eba pamiętać jesz
cze I o Finlandii, która tak zde
cydowanie rozprawiła się 7 An
glillami. Pr"yszły sezon zapowla
da więc pasjonujące pojedynki
ki}

RYSY NA MONOLICIE
Ale wrÓĆmy do meczu z NRF.

Sz.czególnle niepokOjąco wypad·
11 w nim :nasI sprinterzy. Na
karb zmęczenIa
wszystkiego
kłaść nie
można. Mimo dość
optymistycznych opInii przedłne
czowych, Jakie reprezentowali
dziennikarze niektórych pism
sportowych,' Foik t Swatowski
nie potrafili :rowzlelić Niemców, a sztafeta 4,,400 nie miała
absolutnie żadnych szaru; na wy
równaną walkę.
Niestety, nasi
trenerzy tak śwletn'ie pracujący
w Innych
konkurencjach, w
sprintach nie mogą sobie porad:dć. Swiatowej klasy' wyniki
r.a 100 m Fólka I BaranoWskie-go nie budzą zaufania. Były o-ne dziełem przyPadku, albo
zbytniej gorliwości n!.'lzych sę
dziów, PorównBlnle ze sprintera
mi NRF nie Drzyn!OI5ło nam sla
wy. Tr> prawda, te Niemcy w
Irch konkurencjach stanowlq
jut prawie światO'W1l czoł6wkę
Nie o- różnicę, jaka nll8 od Niem
c6w dzieli na mecie flam chodzI. Styl biegu l IiJ)O$ób prowadzenia walki na trasie byly sy
gnałem, te w szkoleniu sprin.
terów nie w.~zysUto uklllda sil,
pomyślnie. Sztafeta 4xl00 m pc
twierdziła to, Tu nasi chlopcy
pcblegH bardzo dobrze. O dziwo, nawet przez. pól dystansu
prowadzilI. Przegrali jednak 1
pOWodu faialnych zmian. 'złe
zmlenial nie tylko debiutant
.]uśkowiak z Folklmn, ale tak~
te para starych rutynJarzy Folk .t Jarzębowskhn.
Niewiele lepIej Jest w płot~
kuch, Co gor$1.9.' znwod:rUcy bir
gający przt'Z plotki w
ze$pole
reprezentacyjnym, poza jedy·
n)lm KotUń.1klm, nie mają odpo
wledn!ch warWlków' Lizycznych

SKARZYSKO. Odbyły się tu- pierwszych dwóch szkół nad po
ta.! lekkoatletyczne mistrzostwa zostalyml byla bardzo duża,
skarżyskowsklch szkól średnich,
A teraz kilka ciekawych wy·
Startowało w nich ponad 18') ników:
UC7.ennic I uct.niów z plęch:
MWDZICZKI
57..11:ól Skarżyska. Technikum Me
400 m - Ku&mlerezYk T. H.
chaniczne nie wzięło udziału w
'/0,2
lmprc-7.!e.
80 m pl. - Karaś TPD·l 14.3
w dal - Mąkoea T. H. " '~:i
NajwartośdoW1>zym
dorobdysk - M"kOla T, H,
25.50
Idem zawodów Jest bardzo duoszczep - Ollńfłka TPO.1
Ża Ilość Bta rtUjących oraz; nie
24Jll
mniejsze zainteresowanie tą Im
JUNIORKI
prezą wśród młodzieży, Nl~.st(!w
ty, nieco gorzej bylo z po~,IO100 m
Fablańe:ka TPD-l
mem, Szc1,ególnle wśród dzlew~
!J.II
cząl, gdzie np. wyniki młoJZIWG m Fa.blańska. TPTJ~t
czek często przewyi.'ilzaly
211.1
kula, dysk, OS1-CZC!J) n'le·
szowska III Lic, _ 9.55, 211.1:,
:H,BO,
MLODZICY ,...
900 m B'WZygłel Il1 Uc.
2.16,2,

no m pl.

W'Z~yż -

-

SkOC'l.ek

TPD~l

19.9
PIerwhala TP~5~

kula, dys.k, oszczeP ł młot Serek ZSZ - 10,56, 42.18, 4'Z_tlO,
46.85,
JUNIORZY
w dal - Rek III LIc,
1I,0n
tyczka ...;. Kania Z$Z
hl}
.
()Q.~u.n _
Krokosz UJ Lic Na wartllr.aWflklm lotniskU itoJI\ (od. lewej): ~koot.ek
.a.:n, sprinter Gennar' I wloopnewodnlDłlĄCy DLV _ atlWer.

NUMER 24.

Stowo t.uou

Konie na

I J
I
I

Nl{1:dllwno
w
K!I'lc,1Ch,
kfo~, czyje zda-nil.'! ma w
wojrw,jol.lwie sWOJą Wg~
Itę. pt'JW!l'{Jzilll~ tł? prasa r:>hnliy.
la loly w lak IH()tn~j dl.iNlz!nłe

piętrze

nas~ępująC?:

gdy krytykuJ,emr "terenu, To milcz!:!n)e Je5t melopll''! al~Y lll,muchy w chlebje, ,a dą
wYMlezloną
przcz JudzI
za n!ewydawante lchórtllwych
albo bardzo. t "_
reszty, sł.owern gdy krylyka do- pych, którzy' po~tanowlH r;ądz1c
tyczy Spl aw rll('7.~j drobnyrh bez krytyki, bez Ilpolccl.nCj ko~
lrłk1\ If'!;t kl1't.vka nle<l0<italt.;ów
:"6,:,,,cz!l~ rcdak?Ja
otrzyml..jć! troll, bel niepoko.j6w wla.mego.
n?.';zl"f,(o i:ycia
Tr"Z('ba l~0dllć Jnkl~ ta.kIe wY.la~n!enla. Jeśli sumienia .
.~H: l l.vm ~p(\'j,trz('żc-nif'm
k:-ytyka uder?a w lIzci'.ebel WoI 0011ltnl pn:yklad, Slowo Le
En'uzja~rl m'1j".(fj wysnuĆ z le- jl WGdzkl, zwlaszcza Ut' w rady cłu" podJęlG akcję Zin\~e.ntaryzo.
go nptyml.,t~·czny wnlósf'll. Po nanxlowe, ich wydziały, w6w- wanla w wojew6dztwle rÓż
~~o~tll -- powidzą _
11l18Iw\~
czas na Gml jedyną odpawle- n.ych, m~ących się jeszcze prz\"
l!s~}' Jut w Pol~["~ lak wil"l!co- d:':lą jest m!Jczenie. Wr!!!lzcie d~ć, II. nie wykorzystanych ~_
kl'lllbrowe probl'2m,V, jak rror- gdy krytyka ~Ięga Jeszcze wy- blektów I zapomnianych maJlanlzacJa prU'my~lu, nOWa po!!- zcj, np. ministerstw, central- szyn. Do akcji zapro.~iliśmy ezyIrka ~olna, Ddbu(]OWilni(' lAUfa.- I1;YCh, zarząd~ :- lJl?WU można telników, pragnąc, aby ta torma
nl~ mu:;d~y panią a mAsRml !t,p.
n,ó",:lć, o jaklms od~zwit:ku.
pozYtywnej
krytyki
rlMzych
T~ !I,n", WJl"l1l1e konflikty
m()gą
I\bcllY w.. chle--ble, lo rleC3 władz terenowych" uaktywniła
zlodz.Je Wielką ktytykę
Tcrll~ :lIc najWaŻmej51.a, zaś mlnlster- obyw~tell, poruszyła Ich go~po- ...
Konfllktv zmulal)'. lo i krY~J'ka s!wa--daJeko. \ Stąd Wniosek, że darslm Instynkty. Dziś żałuje
przYClch!a.
~la. skutc-Clnosci krytyki na!waż my, że rozpoczęliśmy tę akCję
Wszystko to pl'flwda, ale wy- .liejszy Jest w naszym przypad- Czytelnicy nie zawiedli l zg!ogtRrczy pozyć sobie tl'ochę IV ~u ,wlaśnle ów oporny. wymnsly snl nam z g6r~ 20 konkretnych
Kadcach, a zapewne 1 gdzie in- ,zczebeJ
WOJewódzkI.
Tutaj projekt6w, ale zaWiodły wladze
rb:II",l. aby ,twll.'!rd1.ić. te średni I,kw! gł6wne ogniwo krytyki, bo terenowe. Mimo nłUzych ~_
l mały kaliber spraw tycia ('o- wiem jeś!! ono drgnie, wówczas n~g!eń, tylko w dwóch wyrl):lenne-~o wrllle nie mnie! domO~1\ . również ustąpić konflikty padkach rady narodowe udziellkucza, nIż owe wielkie knnflik- mnlcJszego kalibru, chociAżby te Iy nam odpowiedzi.
ty,
odłożone
do narodowego
mu;hy w plec~ywle. Nie.~to!'ty.
Mo!na walczyć z setką zaplu~karbca
n!rllcwych w histodi
Na, dowód, ze nie lubimy o- tych l wśc!e!dośc! kacyków
Polski spraw s7'."zęr;liwie wla- slcsrzać bez konkret6w. takle o- moina obnażać spryt obludn.vch'
twlonych. Te malI." I śrrrlnie lo p1:zyklady.
deklamator6w.
prz.ysy!ajqcyrh
~r)l'awy
dają
sobie znać co
Juz dość dawno. ukazał sl~ w do redakcji wyjaśnltmla które
th;eń, co godr.inę.
Dlllc"(cgo 7.R- .. S,lowle Ludu" cykl arty~ulów niczego nie wyja~njnją, Ale bar!f:'m krytyka slaln się mniej bo- pod. wspólillym tytułem "Kombi- ClZO ciężko walczyć : milczelfW<l?
~.~c)e z wapieniem". Udowodni- niem. Dziennikarz. to takie czlo
A~,,\' problcm U'n 7.bad,lć.
nie I.SI~1Y ~ n!ch, że w niektórych wiek l uCzuele rnicch~cenja lic
t";'('ba pO\\'l)lywac ż:H!t1~'Ch ko· w~Jcwód7.1{1ch Instytucjach pra- bywa mu obce. Czasem t~'łko
misji, a!11 .-pflfZądz:1C w:('1r:~!ro, CUlą. na wysokich stanowiskach ma chęć wywolać skandal, lun;cowych fl11allZ, Prz)'C'7,V1H jes! h.:dzJe, będący zarazem udzln- dZl\c się, te może w len sprnoób
pZ'l'l6ta l midcJ się w tnech ~ło~ łowcami, lub wlaścJclclaml pry" lwrócl nań uwagę milcząca InJ('d('n 'I anęłc1stdch kluh ów J('źdzłeckł('h polIIada w CeftoO
waeh: reagowani!' na krytykę. waLr')Th kamie-Illolomuw I kl- slytucJa. Mot.na np. wztąć piór0
trllm l,olld.vnn, kolo Hyde·P1\tkll, ptr,tt'lJwę' M.a.~nfę. MI~Jc.łi:~
Jeśliby reagowanie nil kryty- I,łych pl'zedslęblorstw.
Wyknzu- l napisaĆ artykuł zatytulownny:
('y lego domu z J.icle a.nglelsk:{ flegmą przyjęli C'Zworonoł.nyeh
kt, jaka pOjawiła się na lamach Jf\C njedopu.~zczałność takich po- "Dlaczego zbOjkotUję wybory
sąsiadów,
CAF
"SI owa Ludu" na przc.~lrzen! 0- wiązań JJC7.Yllśmy. na to, że ln-' do rady narodowej w na~iępnej
stat.niego roku, przcd.~tllwić pl'zy ~1~tucje, zatl'UdmaJf"lce owych kadencji". Oczywiście t a k l e g " I . · - - - - - - - - - - - - - - - - - -.....- ............
pomocy wykresu matematycznc- plHcowników, powiadomią re- urtykulu nIe będzie, bo o ile
hłłrCl'tf'l'skie
go - otrzymalibyśmy linię fa- dakcJę o Jiwym stosunku do u- trud:no doczekać się l"Zecżowej
li~tfl, zbliżoną do I'lnuiloldy..Jej lawnion.vch
f~któw.
Byliśmy odpowiedzi na krytykę, o tyle
nlep(>prawnyml optymistamI. Je łulwo zyskać miano l'f)zrablac1.a
trzeba
dyną odpowledzil\ było milcze- 1ub nawet ocknąć się na la~j~
nie, C7.ym osmielen! komblnato- oskartonych l pozwem o loniet"zy natychmiast zasypali na!! sławienie w ręku.
W okresie- lata wl rOl.pleM';C7.0ne.
W śmIerdząca 1n!<:~I)"
kH~
P-l'otClltaml, groiąc pozwaniem
Chybn nikt nie wątpi, ie dzl('n
l.ytowatcm klik ... ()
kazdym rU7.le w nil' Na.!ychmlaBt
60 sądu Ul z.n!~ławlenJ(!. Na~ nlkarzy trzeba la!Jczyć do tych
hozów hnrc(,r~o(.t'h dllt'lę - obli... n:l\~ knrl7.ll"'slll\
matl!j(
w,a,llt!1Yl mówiąc do sądu nie wpły n9jnstalnlejlll':ych. którzy chwa~
Sp~rlz!kll1 wl~c pa cerski zamlc'1inJ wll!;,dlo do poclflll'l
nął ani jedoo pozew, co stano.." HUby pnedpaździernlkowe porę ladnych dni swo się w...
0'1"111'0( I po,ll:'cnalo do ,.,1',0wiło dowód, że ,.skariący" nie l·zl\dkl. A jednak pracownicy
jego urlopu rx;d 1\1\ wczAs6w. Pw"zę f o ZU, Okazało SIę, te
posiadali żadnych argumentów, prasy maJq łalH~ jedną tęsknotkę
miotl.'l'rI j
mlawm ble wyobrazić - ,,~ t(!!lo dnia b,Vły 1111
mogących obalić krytykę zawar do starego. Otó:!: pamiętają oni,
moi:no1lt prlypat.r1;e bóz jf'dnej z d 'u- obiad pIerogi l ja·
I.l le~ee<:z~z.na, oorocznie 00w, dalAr.ej ~tek! pum!! Pfe- od biedy g-dz!(' przenocoWać.
tl\ w artykułach.
że byl kiedyś dekret o obowiąznla się 1. bl!~kn 7,\'n w Zagnllósl.t;ll, godami, a mll}$Q w
1\ \I.·lejuua J('S! prz,cz tYSli\~ zy'lilUm przypomina władzom ,A gdy c;.entrn!ne wladu! porno-Drugi przykład dotyczy zna- ku reagowania na krytylcę· ,Jnkl
mlodziCży.
O''lY'
I!rz~cy w
~wvm ogóle nie b,Vłu. /I..
C'(~ tUf:'N;taw
(w
·l.bJ!'glym
c<"TItraJnym, te jeszc~ w okregą 10 będzie I knmfnrt. Mimn
je~tcze
1t1'1Y
hej
historii
2: zaopatrywaniem był, takl był, ale trzeba przv~
wi~rle
jt'j "l1j - ,ldrłd7.ie stu dlVu~ oto
roku - 327 tys., w bl('źącym
sI", mIędzywojennym ChfXiny
re' Kicle<:czyz.na nie byla r-::Klt>Jc w warz~·~a. Pisało się o znać, f.e swoją role: jakoś IIpelmlll(]!!lej, klbl'a VI dl.ifoslu druhów j pl'7.ykllld. Matka li)
r(lku ponad 50, IY';lę::~·) kr~I,):
zwane pr1.e1. Angllków "mia,~
klnmowana. to j taJ' w biei:l1tym wleJnkrotme I to z różnym olal, skoro reaguj~cl'ch na kr.v~'
tym rok11 po ,az d1'\lhf"oel\, d<) I{tórc bAC":YW1lZ.v b'Jl'ecl}II~',
wych I Ulgran.lcZnych. W lej
lem marmurów" pnycllUla!v
cym roku odwiedzilo jl1 1200
mlo-maC)1 . JXl~wlęclm,v kUka
ua..onych geologów. W Parku cl!dzoziemców, Swi~tQkrzya;d
'.'1dunklem emocjonalm'm, Raz tyk~ było d. utn WIęc. ej nit mi.1piel'w,~z)' P(}~f'clli,b ):lO prl.rjl'żr!·l.a!o ka? sl,robillCą Zlem,l;Jlkl
w.,rI wlaśnle tury,,?~m' U1grn- Swiętnltrz-y,o;klm odbywały flię Park Narodowy ~wledzilo 76
udowadnialiśmy
oczywisty
I czących, c7.yll akural odwrotnie
na obozy. Pn:t'l;y
dej nled7.icl1 - o~ (dla wyjaśnll.'nl" IXn!c?;nym. Okaz'a l('lIt ku 1.(';jar.dy J?r~yrodnil,ów I le.mlturyat.ów ITI. In. :r. Chin. Kaqnieszny abshl'd, t.e niewielkie, nil d:r14. Wprlłwdz!p rt",kr@hl te~
da
te.! młodl[t'ŻY kolo dwu.~ju ()§6b: dajemy, źe cÓrkd h.'
mu bod,1j dlal.... r::o, te Prezyków, NaJ811nle;llZ(> w Eurnpl'l!'
nady, w 8Cllmnll'ku na Swlęwojewódzkie milUlto, leżące w ~o nikt nie uchyla I, zatem ohosą naprawdę ..vspa mamuś,
tatU1w·.w, go dnia byla w l.a~
:ilum WRN w Klelca(:'h WYźródła 1I!a~l.ano-1l1one w Btuitym Krzyżu mle.sz.!nlU przedr<"glonle na ogół rOlnlcŁym, przy WIlIT.Uje on nadal. Al,. roi. teral
nlałe. Harcerk' l wu.lltów I doteK. 'fa stępie slu:!:bow,"m)
l\tQ.'owaJo niedawno pismo. do
kU-Zdroju I Solcu-Zdroju by IItawtclele t7 narooowo§.cl (nie
wozi
warzywa
z:
podstołecznych
VI
Pol~e
taka
wolnOtić,
te
na
najub()7~~7.t'j
dzielni
kle
przyj\łWY
1!l, na przyszła z 8.W81·,1IKo~ll.eju do Spraw Tury.st~Iy odwloo7.ane prz.e~ kuracjulicute uCro1lnlków Mlędzyn/ldo komendy:
okolic, Innym razem pytll:1ł4my, dekret, motna .!lobie pogwizdać.
cy Wa)"f;zawy
wel wskal.1me j '1" rą
kJ w WllrilUlWlc, w kt.órym
fir.y prawie Wll!'.y6tklcl1 państw
rO<kJwego Obozu Studentów w
clJftt'zego na krańcach mialIta
Czy te-n felieton bł!ldT.le pre-Tarf;:l6wkll. Ob r rt.1I,1ą pewno prtycł:,Y./llq "Moje dr.!ecko "'U'"
('T.:ylamv m. in.:
europej6kleh, Pl5mo kończy
SandomIerzu). K!lkunRSlu Ulbie
ziemniaki,
to
"W zwiqzku z projektem
się a!)el('m, aby wJadu- z.rewig.ranJcz.rtych U<:l,onych odwJe~
rośnie tyto. II nIe pomłdol'y I
cyzował Jakł~ wnłoolt!? Oce. u pndnM.a Gor !llę do pO'ZYllklwa~
uchtvolv W sprawie prod{]waly projekty planu I przy- duło do')kwra Przypko'AA!lklegn
kapu.qt.a; wr~lc!e domagaliśmy
wR1~m, można, PIerwszy WTIlo
SWlętokrzysklch -. nla przyjaciół h~jr~ str01!7,ne".
"iramU
tago5podarotoania
~7.ly !'. pom.oc" atrakcyjnym
w JędrzejowIe.
MamusIa
zgłr»illł
l'!ę ukarania winnych ber.llrz,Yse.k to chyba too, tA!' będZiemy
wyJeMinly M mle cerlItwa. ale f(d:vb'l
'troju dlo potrzeb turllstvpod względem lurYJ;lycl.nym
kladn.:ogo lekcewl'IŻenla potr7,(~b
7Jłjadle tępić muchy w ch'~~
lIłllcll wc:ws6w "poi owi noście rZ(h::W" 1I1ę nntychmlalłt ~,')
Słual-t1le
c7.yml
Pr!YZvdlum
'<I lagranicznej f1rezydium
m!<lj6Cowof,elom Kiel.ccczyzny.
mic!lzkllńców Kłelc w tej dzleble, nłewydnwanle r01lzty, bo
namlotrm" - z pla wlśc!e t.ylko ... odw:rl' pomocy przy owym
WRN waJcUlc () pomoc dla nad.>:!n!e, Znrle-n z ojców miasta.
plckar?:e I t>kspedlentkl je8Z~
cum. Pzll'c('! r'lbl)~ t111l1J. Wbrew ·.... t.teł obieranhl złell'llllp·
VRN w Rle!cac/t Mwler~/ly~I~~~~ ~:y~:~!ec~a~~~; sl.ego regionu. Rok: pn)'8tly
T.aJXl'w!ada slQ dJn gości 1.!łgra
ct}' woje"W6dztwa nie poclUł sIę
cte nAII: 87.Mllją. Po drugIe, onkle'!
Wat'11.llwy, klm regulamln'lm ków, tądając J~"
ha ~ przykrością, t~ tU- Kraków Sa.ndmnl~z (buduw obowl"1.kU udzielić odpowie.
blecujet1\y, te będrJemy wal~ • mle::;l.kaJllce często olm7.0wym - M~la flak ,zwolnienia 1.
~lnH~' pominięty zOlIlai J~c hotel): BU&ku, pruoprm\;a· nlcl'.n~h jM1J.'r.e ciekAwiel.
Do akcji wll1cz-y /llę m. m. hnn
')ordzo clekawlI dla tllrv~
tlUl}ąc remonty wilii I dróg.
dll gazecie I czytelnikom Ctyć o każdą słuszną lIprawę w nlenadzwyc1.al~ dal! roozlclele pod tej pmcy łwojej' CÓr
:Mw zagranicznych region
Czy preteru;je nG.sz-)'ch wlndl. del, budul'\c t!lfl('Cjaloo pawisw,Vm wyborcom.
do O!1!stnlej kropli atramennych warunkllch nnmlntaml, wręcltł 'kI. KomondĄ'Q1;lmJ
To m!1cZl'n!e Jest dzi~ właścltu, Dlaczego nie du ostatnIej
odnalally w ob!)'r.I*' ,nc swoim
poc!~ na taką "rOP()~ycję
kielecki, którv ma PO'lJ{\,iGą sluĄl.ne1 l tak I nie, Więcej
lony, alo o tym Innym rarem.
nI." tradycje w tym klerunJoonak faktów prr.emawJa l'..Jl
wościl\ wielu
Instytucji, 7.właszkropli krwi? Bo krew Jest dr~ dh~~'fer,sklmd
",~
chom pt'lsw1er,;'me nIe mrygla wyl'a~
zlć zgooy,
6d
ki
h
t
I
!.ml:
za
owo
en
e
z
domu
przYIIl'llllll.1.
W. L.
ku".
'
- t.&k.. Etrantcrów marny jut
cza WQ j ew z c . w czym pno
ga, a atrament an,
1: 1vela
Sl{utck byl taki, że
Drodzy rotbllee duj" rady narodowe, gospod01'Z
(Man)
!I~mo zreJl7.!<l wieczorem harc(!'r,,~ c!c-lIlymy się baro1.{I,
motnR by POW,~M pnv~otowane I{n~ kiedy odwhW?llcle
rh:it'ć o kat.dytn o· na.r:kl
z mas1/!m, swoje dzieci nil (...
bor,le h:wcerl'lklm.' wp,dlinf\ I pomldor1t bozach hareen>Mch.
W\'TNIJ I SCHOWAJ •
WVTNIJ I SC'UOWAJ .. W'VTNIJ I SC'IłOWAJ .. WYTNIJ I .("nOWAJ .. WYTNIJ
Jak jednak Z/1"'1n- mi
nie
byli
w Nie bul1icie jlXlmllr
trujr, lIir: na IIP"l1 ą "tanie
Mu:mnUml) .. przenIldni. mielcie
wy
obozów
rnd11
wnć.
Kom*'ndant
o
.. włękn:e
zautrune
bl'!t.'4porJle. KęsŁoń l Llslk mUR leli macr.ać palce w iyJy się nieustnMIle, Wlecwrem o tej 'iI'tmej go-ce? Harcerstwo b..... hOlU opowiadał mi do druf.ynnwych 1
brudnych kombtnAcjnch - tym brmlr.il·j motll- "d'l,lllle, n której nllllt.q.plln śmlet'ć Inżyniera, wld7.11ł~
lo
znanp
ł
pfled
jCllzcze
t')
100wm
wy
komendnntów
lWi'\oo
wych, te Kęatoll zaJmowal sIę UHlpall?;eviem I no Kęlllonlg w poblliu will! jego szwRR;ra. Nle~
wolną. !tyj" WięC pad lm, W Sucht>d" ww" Pomótcle n\lm
był jut OBoknźony o I<pn:oonż przydzlalów surow· prawdo-podobnle brz.mlala wersja o telefonie wzy~
wśród
IltarAtCSo
pu~
nłowle
.IIkad
rmcl'!{'
...
WychOwy\VAI'I.tU
cowych _ Kalkki w jnltiś I>pOPób dowlcrJ7.lał slę wl:ll'lcym go do Stanllllaw$klego. JMzc:!',e d:tlwacz~
ktllenllil nJe tylko) d;dlll przflhvwa'rlłca wmlzych d!\leet, tllk
o tym I zagrożenI Immblnatol'7.Y poslanowłll po- nieJ Wy~:1ądflIR hlllto1'la z. ,samochooem tak JRIt ją
opowlndanla, ale 1 w Zfutn"ósku Pl/'U" aby one w tyCIU
baj1m, Przy~
lbYć sl~ nlcbp7.IP1t:'Cr.Jlcgo śwludkA. N1ejnsna pozo- !'Ir;r.(l(!lltRwll, Brzmiała jak klepsim,
w'Itmmnłenlli l) 1':Jr> pn hnreel!:V - jel1~ umjllly pracowae, I
prmmę
ll\
w
skrócie.
Kę.
..
loń
tWlerrlz\l,
'le
wioząc
stawela rola Slan!R!AWlt-ldpgo, er,y hl'lll uodul w
1/1('h
hArcer'\klrh. nn panI drllu!el lil'l pf\łcy alę me ~sty
tym wllzY1Jtltlm, cr.y jrryl swego lI1-wa/t,rn. czy let lAk .qlę zachowuje pijany Kalicki p?fll'O$ll szwa~I'1ł
Nnqte dz!ecf lIą 1'~ri ni
powledzlnła dzl1y,
(\ kluczyki do RRmoehodu, by odWleić mt'CeTIO!!1I
nieświadomie 7..nnll1Zl1llę w kręgu Ich działnnla?
na.k
~ak się pr~e~ etf'.I'I'lwą wlarJmnośł-:
do domu. Wyju!'il'lll tald'.e, że pomYlII ten klem mil
komdem - bard'w)'1 "dzieci
.~Q~ta!y ,drub J.
_ Traglc7Jlla smlerć Stanl.~ławsl{!C'go nie udzle~ pod!łu.nąl, nie bardzo tylko pamlęWl kto. Tern:
Ze1IDoola J§wladkÓ\l.' zgodnie stwIerdzały, te obaj lila na lo pytjUlIe def1nl1ywllcj rJdpowiedzl. U- zrcsr.tą jut 'sobie przypomniał. Dalej, twierdzh, te
ni wychodzll\ z resUllll'acji, ba, ża Kf,.'6wń wypro- W7.Rlęd.nllem dwie ewenl.unb10tci. PI&-rWSl.oIł: samo- I...islk wcale na mego, nie t:zckal' nR ulicY'. t.ylko
vadzlł jakiegoś pljanefl:O, wllla(H z nIm do ,.;amo- bójslwo, Ale Stan15Jaw~kl
mógł
J(, popeŁnić z Dlzypadkowo tam się znaJIlz! l (łal slq namówić nl1
chodu _ przYPUS7.('zaJnle swego Ilzwagra St.anislaw- dwóch pn:yctyn - albo dn:c1..ony wyrzutami Sll~ '(,owle7iil'nle meeemł~a, l\.ltllcklc·RQ ulokowali z ty ..
"kiego _ zabra.ł Usika I odjechał w niewiadomym mle1lla, te jest mordel'cą, albo nie mogąc dtwlRilĆ lu, obaj zaś ullledll ~ pn:odu. Kiedy wyjechali
kl&ruuku.
ci~żaru tajemnicy, że jego szwagIer lest zabójcq. w, Aleję Nlepodlegfo~cJ na odcinku mlądzy Filtro_ Krąg podejrzanych r01..!lzerzył 'IIlę w Ilen~ie Przeciw tezIe t;amoblljstwa Pl'zem1łwlfllo Jedno tyl- wą I Rakowiecką, zauwatYII IIwlacy, "!łm~>cMd. J!l~
ko,
bard1.O zrl!'tlztą nleokreśJOtlB, moje subiektywne kaB kobleta tnblellla lm drogę I J':IllrzYll1ała 1'ł1
ilościowym, a równocześnie
lWflllł,
1akośclo wo .
wrahmle, te Stnnl.dawakl kogo~ się bfll. Km:to? wóz, poprosIla 'o pomne w uruehorm~nlu jej aula.
Podejrzewałem, tA WrtZYIlCY ułoi.YU 'lobie plan utel.egO? _ pytałem !lleble w duchu l odpowiedzia- Kl1Aloń hle ba,rdzo mial na to ochłl1ę, nie LI~ik,
bfl,llltwa czlowloka w samochodzie, Madem jut
łem JI()bl~: zabójców Kallcldego. I dlatCJto przyjll~ .\aikO'"·iH,N1telmen, 'w}'~koczył z wozu 04 ralU. Kę ..
;totową tf'\"'>Tlę, Ul ktbrą prll"mAwlnlo coruz wIęc!')
lem wncwle mnIej prawdopodobną, drugl\ ewetl~ Rtoń PMlCdl Złł nIm. Koble-hi flOl?ro~l!a, by pchnę
(aktów. Ktoś wdarł się dl) m!eszkanla Kullcklegq"
tllalno'ć, zab6jstwo, ZnAcznie mniej prnwdoporlob~ li jej wóz I lIaMa u_lodła Ul kJcNlwnit'ą. Kh~y
po .lego ~mlercl I zabrał coś t ~zafy. StllnlJlław~kr
ną, bo juk uwierzyć, że doro.~tego mę~ctY7l!'lę ktoś obll,! mQżc1.yinl zllC1.r.1I
pchać. kobł<tla wlll;clyla
pOOCUll; spotkano Zl! mną po IdootytlkllcJl zwlok może zrnu~ić do zaźycla cyjanku pottt.'iu.
mrrlor i rU~lvll1 z dUŻĄ 'ilzy-hkrnklą, Ról'/nuc1~~nle
bYł bardzo zde-nerwowa.ny, w!~eJ - był zupełnie
T'uR't.ył wóz Sinnl~"nvllkle~o. ZlIntm 'ł.dążvII ocl'lla.złamany. Pnwledzlllłrm wbJl': nIc mote udiwh:nl\~
Pnorwlll na chwl\ę, zwllżyl językiem w:lr~ł. nl1ć z wral,r.flla, po obu !>(lmochonach nie było jut
c1ęl,nru właq.nej r.brudni. ZaRt,."Slc7..aly 'się równll"i Roin;a,k porIRunllł mu ezklo.nkę z wodą, Odm6wll
śll1du,
podp.jrum!a wobec Kp,Jl.t.onla. który nie c~e.~1.yl sIę kręcll~ glową I w,Yclągnął z kl(l}l~~nj papierofIli. W
najlel*zq opinIą I mln! na RumienIu udzIał w ja"' pokOjU panowała pelna na.plęcla cillza
PrzY'tJlI1c!e - u~ml"l.'hJlftl ilU:: - bn:mJ t.o t,ak
klejś aferze. B,vlo to nawet powodem sprzec1:e-k
n!eprl1wtlrl1'Wlł)hl'lle, że nikt z WftR nie tJwler;r,yłbr
_ PI'1.yjęClC bIJ rll'Ugiej tely
P(Y.lJIłI ~hwlze Rzwav,retn, W mlellr'!w.nlu KIJ!lckh,llo walazłem
w t", hllltOrlę, NIl' uWlrmyl' w nin m l llcylny pIIlflll,
IIkr7.ęlnJe pospinane w.vclnld, dotyczące procesów II _ nie bylo jed.nak tak ablluninln<l. jak !;Ię mo- kUu'y - lak tWleMl',łll ł co Okll1:alo $j~ prAw!1ą
tego nłl) wydawać, skoro l zawooowy delf'ktyw, fn('!Hl- - spotka)1 rtbaj nlł RalwwlCeklej, Nic uwler1.yl
x p"l'l.eStępstw gos.podarczych. rmtyczyły
rod7.11ju spraw w l..r>dzl I GdynI. Kę.stoń mlM1-ka wlec, kl,l nJej, !llę sldaf1lal. ,K'}n.'l4.!lfWMlCjl1 ltoR!l Ro1:nlak" .. WU;Ylltkń przemĄw!fłłt'1 ,"Ił wlnn, K~ili.()..
'II LodT.i, Llslk w
GdynI. St!'kretarka Kal1ckle~o faktu nIe by!o bynajmnIej wy"llmlnownnlf' K~· nla, a .Iut",Z\vlaszcr..a potwjer(hotl,V prl!t'1 ole~o
twlerdzlła, te jej 'Zwierzchnik gromadził ut pew~ .tooła ~ kręgu pOOffjrznnych. wpnwl ,nrzec!wnle, fakt" że rzee~ZYWI~Cle "/'lIleki rltltrnflł na MadY' Il~
w ktnryc Kęstoń brlłl ud'l'Jfll. 00 !.eJ' $pt./łwy
ne~o czasu takle materialy. Wiadomo było, te Ka .. WYCiągając W't1:loskl r. dofychCT.IIJł wbranCf.lo malIcki parę razy wyjeżdżał do GdynI. W jeRt) Ita~ teriału, 1.godnlt> doszliśmy db przekonania, że KIl- zrefu.tą pt>Wr ę.
ltmdar&u kllka,krotnle zanotowany był telefoo Kę~ /1101\ zllhłł Stanhła.wllld~ll('1 t 'lbaw,V. te romten mo111 t
atonia. Wni09ki at się ,naprasutły (I umanle ta że go w:rootlć, l)t)w!XJy przeciw KęstOl'lltYWl mt1o·
ekspcdlt~'n!kl
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IIJedynkaH··I·············..·z··..·~···k····i·~···'d Topienia
Odlewni Radomskich

THORWALDSENA
oryginał

KORESPONDENCJA
WLASNA ZDANIl
N-Bd jednym z lIemycb kana
lów kopenhaskich, tui obok

pięknego I wlelkie,o uun.ku
Cbrlstłall5bOt'( (aJduaJnej sJedu
by Parlamentu, Rządu, MiniM

ate"twa Spraw Zagranicznych
Itp.), Bwl budynek przyM.doblo

ny n.a.jprzerótnlejM:ymJ malO'-

widiamI.

Wśród

nich,.,

Mikołaj

Kopernik z globusem w ręku.
taki, jakim go 7.nIlfl'Y I Kra
kow&klego przedmieścia
w
w

WJł,1"fi1!awie.

MUZEUM THORWALDSENA
NajwybHniejszy duńskI rrei
biarz, znany nam jest Jako
twórca pomnika księcia JÓlOM
fa Ponlatowt>kiego, a także 0wego .Kopernika, n!e Ilcząc
pomników ! popierSI rodlmnych ksląt..ąt PotockIch.
Portier, rozbrajająCY mnie 1
aparatu (otograficw0g0, gdy
dowiaduje się, że ma do czynienia z Polakiem, .natychmiast dokładnie
lntonnuje.
gdzie który z moich rodaków
stać raczY.

No ,więc przęde wSlystkl~
wielki przedsionek. Slo! tu !IlE

dem potężnych posąg6w, o 1'01

do

WeJścle

miarach mniej więcej póHora
do dwu razy większych od po
stad naturalnych. Dwa głów
ne akcenty ten sall - to ks!ą
żę Józef PoniatowskI l. równie
jak nasz rodak cwaluJ~cy na
koniu elektor MaksymIlian L
Procl tego znajdują się, tu: Ko
pernik. Gutenberg. ~clllJlor, pa
pież Piw VII l pasierb Napoleona I - Eugene de Bermhar
nais, wicekról Wioch.

muzeum...

Przy pomnikach nllszych ro·
daków, w przewodniku po mu
leum wajdują się ta.kie oto
!.nformacje:
OSTROWIEC
KlNĄ I

"Hulnlk" - "Heloma I m~t,czyt·
ol" _ !!lm prod. traoeunklej.
Poez, $tsnsów godz. 17 I 19.30
"Zorza" - nlenynne,
"Przollownlk" _ "Dezerler" ,!!lm prod, po!sklej,
Poet sl'aosOw godz 16,30 I lUO
"Dajka" - nleezyrm(!,

2eronnklelO

KlN/l1

•.Raika" _ "CYTlInO de Berger.c·' _ mm prod. USA.
DozwolM\Y od lat 12
Pocz. J;t(.:ma. godz. t8, 18.15 I 2o.s0
.;Wanzlwa" _ "Cichy OOn" In Berla - mm prod radtteeklel
nn~wolony

1"C>.C'z, gl'allJ,

Od lat 16
ł H. I/UO, III, 21

"Robotnik" _
.petetk~

kino

kr6-

lowtj MarJagukllt'u".
"Slcalllll" -

turawie" -

"LecI!

tilm' prod, radzIeckIej

D('Jzwo\ony od lat 18.
Pocz. ~lIni\Ów godz:. I' I 19.1S.
..Satellu" _ nlj!'czynne.
"Skalnik" .. KIII~tna O(!rol·
stdn" _ tum prod. w.::g1erskleJ,
"t.etnle" _ .. Neapol mIasto mi'

Uon.:trow'· -

At. l Maja 21131

5TAftA.CHOWICIIJ
IUNAI

nleclynne~

"Żolnll'rl

luhf'lal(a _

APTEKII
Apteka Nr UD -

~

• JeSl.<:ZE' na początku ubiegłego roku zakład Nr l Qdlew
ni Radomskich naleial do naj·
M

bardziej

przestar7.ałych

zakła

w

dów tego typu w kraju. Władze
ministerialll1e przemaczyły go
do likwidacji, odmawiając przy
l'JIlanla kredytów,na moderniza·
cję hal produkcyjnych. ~le dzlę
ki ene-rgicrnemu ~lanowlSk<l dy
rekCji Odlew n!, dzięki wpo!eaneJ postawie i:niynierów, t("{:h~
nbków l brygfld robotnlf'zych
opracowano
!
7;l'eallzowano
\!mlaly projekt modernI7-ł:lcJ! ZI1
kładu w oparciu o WłaM!! &1·
Iy, IO·mlesięcm.y wytJUek calej
załogi Odlewni p,'zynlósl rclul

ni~ly,h,"io

Je-k 1-8logl Odlewni RadomFI~lch
m:;tal doceniony WIanU! ceniralne post.a.nowily tym rau~m
przyznać
;o;akJadowl
odpowiednie
kredyty.
za
ktć·
H" wybudowanIl l.o.<!l'lnle 11fl'woc~esna
wykAńczalnia
j
oczyszcw)nla odlewów. ma~azyn.
studnia Art.e7sJ5ka (laldad od·
czuwa brnk wody), a także pru
budowllne
l.ostaną
wyrl7:ialy
montov.'Tl1 I lIocz.ni. przewid7.lane prnce modernizacyjne 1.9
lr.ońcume mają być w
roku
M

pr;r.Y5zlym.

68

szoferką I siedzeniem hydraulIcznym.
CENA' WYWOl..AWCZA 29.900 Zz...

E

E oraz przyczepę .,SANOK u• Cena wywoławcza 7.800 zł
E I przetarg odb~dzte sIę w dniU 21. X. 1958 r. godz. 10
:
II przetarg odbędzie się w dniu 10. Xl. 1958 r. godz. 10
t III przetarg odbędzie się w dniu 24, Xl. 1958 r. godz, 10
:
Pl"tyBlępuJĄCy do pru(Jlrgu ,loty wadium w wymokoiel U%
: eeny wywolawci:eJ w pruddzle!1 przetarłu w kaSie ZTR. Cena
: wywolaweu. w II pr2':!'targll b~d:i!le nltllA o U$, natomiast w In
: pUCI!.argu o al; nd eeny wywolanla w I przetargU. WymlnlOne po.
t JlIldy ogllldllł motna w dni powue4nl, od god:l;. 1 do 1Z pod wytej
: podanym adusem.
16"-1(:

u."''''''' . . '''''''''AA •• ''''''''''''''''''''''''''' ...'''. . ' '...................''.A''.A''''A.AAA••••A..I. ......."'AA..I

Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych
w

too

OGl.ASZAJĄ

KIELCACH

-

III PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAZ:
@I PRĄDNICY

ID PIECOW ELEKTRYCZNYCH
ID REWOLWEROWKl
• SITA WIELOBOCZNEGO
o WSTRZĄSAREK PNEUMATYCZNYCH
CI SPAWAREK KLESZCZOWYCH
CI WENTYLATOROW
CI POMPY i SILNIKA 30 KM
Otwarcie ofert nutllpl 8._tl~ada 1958 r. W przetargu mogli
ud!I.1 Inltytuch palhtwowlI,
IpóldtlclczlI I rzcmle~lolr.y
prywlItnl, BUhzyeh InfurmacJI udi:lela Dzlal GI6wnego Mechanika
Nr tel. ł&·,t, n, u w Kod!. rtd 8 do U. Obrtwll\tuJe 16.% wndlmu
pnetargowe. łL Z. W. M. nlttl~łaJII ,obJe prawI) wyboru oferenta.

wzl/łt'

16!!II·K

(e}..r,)

.n.
O"
'4'lJP dl:<
~

b

R E D A K C J A "SŁOWA LUDU" W KIELCACH
z a k u p i ZBIOR REPORTAZY -

:r,.gromadzono

p', , olowlc', do Wslarachow',ckl'eJ' szkole

Melchiora

Wańkowicza

;~~,k:':::':onl:"g~:: dla pracuj'ących 11_==_=_»Poot.=n"ooSooZ=T=A=»F=E_T_An'n··=_,.,.;1~6~46:;.=;:K;,J

do królew!'Iklego teatru, szali- wykg~tal(enl ... AJI 'I'i' !lb, roku do
ki, Iyte(';'l\kl, 2 zegarki, spinkA nkoly pol'ldawowfJ dla pracuJĄ'

tnm pfild· wloJkleJ
"RobotnIk" "wolne mInio"
..... łlIm prod. polskiej.
.
APTf:KII
Apteka Nr lU _ ul. Krywkl 8.

Ma~sz.lkows~.

przetarg 1Illlllgrallu:zolly

na ciągnik m~ki "URSUS", typ 45. na chodzie.

w

w

W muleum

Bazaltu

z dobrym ogumieniem,

_ Goethe. Schlller, PoniAtow ~~h:;i~~=~noją~ow~~~~1e~
sW Itp.
czając zaldad przed lik"'l<la
Ale szczególnie tu dużo po- cJą l stwarzając latrudnlrm~j w
stad mitologicznych. Psyche j nim załlx'!7.e !ieJ.~le, beZpl!!eZAmora spotyka się niemal co niejsze warunki pracy.
krok, Wielki Herkules,· o zais
Jak się dowiadujemy, wypite herkulesO\vych wymiarach I
potędze straszy od s~mego weJ
ścia, by potem objawIać s!ę coraz to w rómych wl~1kośclach
Jest Merkury I MarS, kapltal
ny wręcz I budzący grozę Wul
kan. Są rzeźby ś let.ne, SI'! lali
ze _ choĆ w plastyce jed~
profan _ chyba I 51a~. Nie
podoba mi się- - ok~zyczany w
mitologU - ("-don,ls, w tho~
waldsenowskwJ interpretaCji
Natomiast do.~konaly jest na mój gust - Jazon, wypra
wiający się po zlote runo. Pll;
knie wyglqda l owczą skórą
przewiBS7.oJ1!l przez ramIę, ?
mleczem I dzidą. r oczywiście
jak wSlystkie mitologiczne pc
stad _ nagi.

h ' hU •• h ' h h . ' u h t " ...

Slarachowicach. ul.

'ę ogłasza

MUSTOPROJEKT KIELCE

model

"SIedmiu zlodziel" -

"Star" -

Muuum Thorwaldsena licz)
ponad 60 aaJ. Zbyt trudno opl
Bać l/ZCZegółowo ebotby jed11l\
Fakt, te zna.jdtJemy tu ruiby
symbolizujące niemal eaJą hł
Brorię VOw!łZeclmą - od Egłptu poczynając, J)<ipł"Ze% sali:
Chrystusa I 1Z Apoot-ołów (Ju
d.as7;a,. Thonvald6en, niestety
nie zrobU),
okrca
Nerona.
wcze6.ne I pUne lIrednJowleeu
(Gutenberg), &i po wtlpólctes
ne artyście wielkJe poa:tacle

lIIIb. w

al.
=
zmOUernlzowana
E

plety7.mem zebrano wszystkie
Q5obl!lw rzeczy artysty. . Jest
tego klika sal. Meble I przerói 4» Do ukoly dla pracuJĄcych w
ne pla.s7C,C, Ka.pelttS7.e stOS&'
Starachowicach ucz<1;51.eta
Inl
oryginalnY. lR23. Z brązu powane I eyHhdry. PIskIlety, 87.a olób. Istn!eJe Jedna klua piĄta,
stawiony w WaNl7,awlc w 1830
hle I lilAkI. Ruty I ókulary. Ko lny noste l dwie 116dme. l kIMY
roku. Podczas wojny świato
szulc I 8zlafroki. Ordery, nerw n6ste rekrutUjĄ alę B pracownikÓW
weJ Hł39-45 mlsl.-C'lOny przr.l
ne na. koPY (bywało Alę na tYCh, MiejSkiej zawodowej straty Potar
Niemców, a.le odrestaurowany
dwot"lWh I chyb
pncz Pola.ków I ponownie' królewsk!Clh
Zfl, co ba.rdzle,j udany model Je ne{ (4(j osób) (strat.aey od paru lat
wzniesiony w 1950".
go Królewska Wysoko~ odpa przoduJ_ VI dokUłli\łcanlU alę).
lala jakl4 orderek), Il- wśród
Cyfr' lłl nIe Jut wielkim 0"111nlcb satyryczny od kolegóW nlęclem, Jent wdmta Il~, pod U-.
jeoś w rOO1Jl..iu nas~go ord"ru
ka.rtoUa). Fajka. kupa WhlYU wagę, te ponlld S tYI, robotników
wek, bnplatny bilet W8tępU FilC nie posilIda pndatllwoWero
"Mikołaj KDpernlk -

.........

Tt;ATJtY:
Teatr
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