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IAMI-:MASlYNOWKIU

lIaU kongresowej

Warr!l1:awle kont~'nuo.

wa.no drugi d'llel\ wielkiej !lara
dy nad wytyczon~'ml pr'l('l XII
Plenum KC pZPn klerunl,aml
rozwoju przemy"lu maszynowc<-

KIELCE. Oddziałowe ol~1IIrii
zacje partyjne przy KW MO I

podstowowe przy h"renn" ych

Jtdnostkach

prz~.lawła,lą

MO

akb'woą dzlalalnoiić

w 1Q1Ia~

dde 1l1"!:!.'7, raly rok. Praca, Pltr
tyJnJl. ot..\'wUa sl~ jednalI J('!i7.~
r!f barddl'J w
ostatnim o-

kresIe.

..""

D

IrO \II lllta.('!l ł959 _ 6~.
Ohradom pn;}'!Iluchiwalł sl,=
kierownicy partit I l7.l\du. W
pre1.ydlum narady 7.asłt>{]1I l'1;lon
kowle Rlura POlltycznegn: 1 ~e'

kretllrl KC PZPR -

Pi"-nownn:R pr~v
Radl'!!" Ministr0w S . .)edry-

chow.<;kl I nr7.ewodnlcrący CRZZ
- I. Logll-Snwlńskl
ObnHlom nr7.ewndnirzyl wicePruleto r łu8U WS2'IJ8tk1Ch

Na kddYl11 ?'ebran!u CllllolVym problemem. wokół Idófegll

91~

toen'

rlYl'Iku"ja, ,I~!it
proll'ram

\\'~z~'slklm

p!'lede

7.3Warty

w

te-

uch 1lr1.N'lz,lazdowy('h. Sl'rasą pod ką
tem prJl.(,y m!lłcyjne,l,
Mlanowldf: xn Plenum na
kreśliło w h"7.ach pr1:rd7Ja7.wy te om(l.w;,mfO.

lej

"l

,k,

Na zdJ~etu: fragment prez"
dlum. Przemawia wlceprcrnlel
Piotr JaroS1:c·wll'2..

dowych poWalny rO'l:wó.! prze

Ją

"wł~kszone

ohowlą:rkl

mo;l,1iwo~d

nadu7.y~,

k'radzłl'1Y I mlllwers3{'.li byłyby Jak Iłn 1 mnle,I<;7.e. \\,:.111:1\
w lej dlll'd7lnle jest ~kllm
plIkowIlna I wyn'n":"a~ he!h.le

IId milkli

pował,nego

w~ro

łtll operatywności.
C~y

obowiąz~k

w7.mo~('nln

WIlkI
z wS7.f'IIt1('go rOfl1a,hl
lI1'7.fsll)flRIWaml I pr1,e~t<.'pca
mi IIpocr.ywa j<'dynle na ornnA.rh nowolanych do
Ich
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kim I m()('nr,~twRml lub jn~{
.,',Vvldll sil' lo P!~I:lĆ w pl''ł-if ml{'r]r.y Zachodrm a W,~cho

1Yl!t>r!7.ynnfO':!.,w,'rh.
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ii propotycJe rłH:I~leckle
Wie ~tr!łna 't. krokiem

w apra.'
!.mlerzl.

{Ącym do odprf,ltenla.
Z pierw.
~!ych
doniesień.
wynika Jednak.
te będ/j. on. }.tlraly slQ we wn:el.

'(I motu wy
donIosłe
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łtorpedowa4
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proPolycJt
"
-_. IW WUQ'ng.

potłkrdłl,
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,_",_", ;;_, trudn. odpowledtleC ni proPQ~'
ej. ndtleckhr.
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Belgrad -,5~llea'F1"i:t,1:'- pul:oł~ny Jest li 'tblegu 4wdch naJI'"łękpych nek Jugo,lowhn\~
,Idcb ,- s,awy I DUllaJt~. OJlecnłfl, Belgrad Uczy 60:0.000 mlesd:at\c6w, Na IdJęełu: no\'Vy Juk!l"~
IOwy holel "Mełropol',' w, .Belgradzle,
CAF'

ARon"

dZIl d:dd

owy wzor

dowodów osobistych

pana Adenauera ntebtel,kie...

Dotyc!lcllHłflwe dowody 06001

IItł!' są nadal wa;l..n(), Now,\' wzór

dowodów \ Oll'LymuJI\ tylko ci,
któny dopiero lernz je wy!atw, miodzie! po uk!,ńcze~
nlu l8'roku tYcia. kobIety, k16re wyszły za mąt i w ~wiązku
Zł: zmianą nazwiska, zmlf:'1llają
biają,

wszyscy, kt6r:r.y zagubili

JugO$lawlJ obcho~wlęto pad

N Itwowe -swoJe
fulen Republi-

II

W'środę (3, XII. br,) oglllslm)' ~zczelCńlnle nn1el(Qjll Niemry
IlCteg61Yl Bęrlzle to leonkurII (z chodnle, jM! Ich nłf>ehęć rio
'kagtOflaml) dla
w 1/ z y Ił t ~ ,manta rf'a1nellO sianu n:{,(-"7,Y,
! e h.
realny 1IIan rr.eC7V jegl nu~tcmll~
,it\cy: jgjnlpln teraZ chvll pań~
~twa nłemlr('kle NIAmll'cka
R!''Publlka FN1!>falna, kl,)!'!'i u·
$trój fIolern s!c nil ,:rn"'ldnch
POCZl\WSZY od 1 gludnIa br,
nrywaln/) _ kapll/ll1.~!ycz.nl'cl'/, 1
Niemiecka Rppublilm
Demn- ()<mby uhlegajlll'f!' lIlę O wyda·
krafv('?tHl, ktQl'!'! ro!\nle I rf/zwl- ule dowod6w o!łobl5lych (>trzy~
wg nowego
ja /llę nn 1R'1adnrh ,()('lnhjl\l~'cz mywać Je będą
nvrh, w klel'unltu socJaUsiycz" wwru,
Nowy dowód oaobh;ty htn,nGnY,~~l1 U7:nać tę o'W1łrznm1Ć, na wł książeczkę o rozm;arach
którą r7~sto powoJują
~'ę nA 11,5 cm x B,5 cm w m!~\fkle ..
7.achodr.le, w6wczn!ł nalp;l.y In~ okładce płóclennej, koloru szsDowód too zawiera lącz~
kl\ ,,,,,tuRcle IlWlet"7,l'Ilć, Pr?f~cleż
wewnętrmyml stronami
wątpllwe le~t, C't,V NlemleMl:1i
14 stron kolof\ł jasno-RepubJlka Drmokratyclnlł zdoła zuglŁI>Wać

1:11
noł

nl(\lltcklch. W kolaeh ddtnnlk."
I
lIodlltdla .Ię, te propolt:v'

:11

pn(lIell~mv kl'nlt/'w po
osłabić nnl)l~('jt' N stn-:

p'>moź.e Jak

Ol'at

1I~llawaly

łtfp.unen!e

J.k wynik., z . doniesień Igtn,c7j~ Wanynglonu, I,ondynll ł

neRO Bf"rlinn I dlltc~ego \dllśnt~
powstała kon;eCrrlO';~ ro7.w\ą7lln!a tej kwps!ll' TIu 1',u('7.\'

Pf7f'~7JO 1:ł Inl.

obnerne

nyeh

kraJamI. 1no{" ..... n;e-nłn
pokoJowt'lto WIlj')t')Il.~tn'en!i', rOl
wllt7.ywanłĄ w drodzt' prkolowPj ,1)f'lw~tnJQr,,('h rMblp?I1O~CI

podano do
grudnia br.

ro:tgln(nhl radiowe

l~lrwbyjne

U

minister
A

mlęd7.v

Moskwie 11
NSjwytszcJ ZSRR
kadencjI.

mC/tna

ZS~t{

Ink, nhv nie dO'lł?,lo do ;':ollnłk·
'ów, Pod~lmowllll~mv nll'rnn'o
Itrr>ków po to, abv ?;nflll"~(~ dm\lI do r()~włll7.lInla If'Jto 1,nrl/lnln,
lo t..r\ńćr.V !'lo -~n\rót~l'nln 'pl>l'mnl
nrd alm()1Ifrry na (,:l'vm ~włf'
d~. III f'lf7ede' W~7.y!ltklm w }<~\l'
l'opl!!, dla r.ar.mwnłl'nll'\ \\''IIl,ll'm
npl!o 7.rn?:l!Tnłrnln ora7. ::101m\l1
mlęd7v krfllam!. Id6!'e \.',."iC'r.vłv pr7rdwko Nl~mcom
la<\~"
pf()w,o:.k1m, A mlnelo .Iu~, do4r
czn~\1 od :rnlwńcumJa wojny -

':II(\llll~

..":I:":":'>:'.:':w..:~'

'twM7."Ć WfHlInkl rln IllIwIcInclI tI!JH) napledII, dla U'{~7!1l1~
lownnia n!'lrmalnych ~loql1ltltó\V

..- W _stolicy_

tł

w ,króci" w nutępujĄcyeb
punkt,,{'h:
., ZWI"ZEIC ttad!łłCkl propo.
nuJe pnekntalcenle Berlina u.
ellodnlt'go w wolne mliUlo, .. wlamym r:tądtm. ~nlłn I'Ithohl lEO·
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obsvmllków

I obrl'j,
' .
I" 1"1 nQWf'.l. ludflwl'j AlbanII, 10 dla 11'11'0 kraJu cłosłownle
CAla rra, tr'Zeha b~'lo nIe 1)'lko odbudować :tnlnc:1.flne I'U'~e-z \
nkupllnla mo~ly (stllnowIĄ~e w 1,\'1U !fónklm kraju tycio",,.
WPro/H problem), drogi, unlt'I'ul'hOlnlon(' porły t !lłn!one wsil'",
Tl"Zl.'ba b)'lo wllI.śch"łe od JK!{'1:alku UH'1:l\e budowat\ jClo Il'kn..
nomlkę. 'lwdyws'lY, te pn;edwojenn(' rolnictwo Ąlhnnll znaj ..
dl}walo ,II) !ta pod omie omal te drl'dnlow!ecu, te przen1)'ld
albański właściwie nie Istplal. a stosunkowo bardzl"l ronl'l_
nlęte r6rn!elwo, ongl~ wyI&ttńa domena oboego kapltalu, w
v,')'nlku wojny '%nalado sle 'w sianie dewBAtllejl.
Przed wojną AlbanIa u("bodzlla' w dded1::inle kultury I 0'wiaty za nn.,Jbard2lej urolany kraj w Europie. Dd! I1C'Zba
''tkół Wl:Nlsla S.kro!nle, lI:lIkwldowany
został
analllthelY'%nl
w~ró J _.1!Ul,!,oścl do 40 lat, .a. w tym roku otwarły '%Ostał _
Chlub!l1fftlanll - plctw,S7.Y unlwersytel w Tiranie. ,
• Bliskie przrJazne slooun!d łl\<"l/l Polskę oz Alb.lnlą, dla kłó~
rd m[enkatirów, Icb n1l)stwa I "pokojo\~'eJ pracy trwlmy 'o~
r/l('ą 1~'mpa1\ę, I t klórą I"n)' nu \\'sptllny {'el - zbudowanie
lpolcc:z'cńłłwa .!IodalJslycznero,

f"l'Ądu

tuceh m<learHW uellodnleh: Sł
ZJedno{'Iol1yeh. W. BrytanII I Fran

dla uc'-cr.eonl:l I('far.

l1li

8pod okupacji flUl)'~mu wll)8kl~ęo I nle~
uarazem Il'Ylwólor:11I. '!ę nll.ro~JI1 a!bańsklt!,o

tl'uri",lh.mu

wy~tOlowa.1 I w Jl:'go łyclt nIe Inlrl'fownlobr łAd.
NIl:'mlee· ne plulHWo, w tym tak!e t~dnt I
obu pnłhtw nl~mltcklcb. W cl~gu

IU:nI,IN PAP.
Il)-ch notach du

klej

211 bm, m1-POC7:ynają !ilq
plen/ł,! nc ocrady o- N, C"RtJSZCZOW: Po;-Il'ram
l1li'"0''''''''''''' KontlteŁu ~'rnn 1>ię od,powle{jlleć na In pylrml(',
Na p,wląd. l'yls('\e, dlnc~eg(J w~'n!l(hł /!<pI'a·
sj~

A

STAŁY SIĘ SENSACJĄ DNIAs IERDZA PRASA ZACHODNIA

Dlaczego rząd fndlH~cki p.J.'IliI
nowU wystąpić na n,eC7- :lInvidacii
~llllusu
oltupacvjnego
Rerlina wlaśnle
w
')bl"cne I
chwili? .Jak! cc,1 pr7.yśwle~:a kn.
kom rr.ądu radl':i(>cklego, nnlerzaiąc,vm do
zmlnny irtt!acJ'
w Hl'rlina lll('hodnl('!!o?

:'j OKFJN

Albanłl

Olle{'~,lell'o,

Propozycje radzieckie

"Berlin stał się złośliwym
nowotworem, który może wywołać

dlatego proponujemy
-'"-"'"_.'' -"''-"-''-"--"_uby zlikwidować ten nowotwór"

,I,

to
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Iclranla?
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23 I 29 Ul!to~adlti -

w

dwor11'nln warunków re1<ll1:a
dl nakr~~lon~'l'h 7.adań, w kM

",eh

fot, Tymiński

CAF -

my~"1 l rolnictwa. '7. rakt'l te
go dla orltilnów MO w~'plywl\

ni,

wyzwolenia

$!Hld jan.nUt

nrt'm!N P. Jar087.ew!cr..

go~pot1ar(':r.y.

10M!' nas(~l"lu!l\{'1" dat,. -

kat"h nlt' ..... oll IlIf{'rkll'J I walk (I wolnuść, IIroklilml'Wanl1 ZO~
nlepodlt'lt'lość Alb:Hdl. 29 I!stopllda Wit roku _ 10 dzled

C7.ący K()mi.~.ii

PRZF.DZ,IAZDO'WYMI

J}()

!tala

WI. Gomul.

kil., nre7.C~ Radv Mini.,trr.w _
.1. Cyrnnkwlewln:, pl"7.eworinl.

D\'SKtl"i.lf. NAD TF.7,,\Ml

WIr.

dla kd':f',ęo Albuh'l"kll (IĄt~' nil' trlko himllt,\'I'10e, al"
nl;t,lą{'~ ~t'hly 'tllłĄ7,t'k
!
dtłilII'J~'lą n:('nr\,'i8to~r[. lego
krAju, 28 JI.~lofl3da 1912 r., II w1r:e t8 lal tl'l1l11, Pll ph:clu U'1łl'~

bącli

7.nlłlczyll
rłowotet dowód dolychc't8sO\ve
osoblsty ()t'az
ci

dr i obecnie starają, Alf; o wyw
danie nowych.

ki, Duło JPBt pWoblC'MłwA w
losllch dzlejo~;vch PolBkJ I Ju'1IlIlawl!. Oba te kraJE' walC1:Y~
" o 8woje w)'zwoltmle spod
obcłlgo JłIIl'MJA, 'oba a'4w11ll1
opdr prwemocy rod'lhnego ła~
II!zy'lIllU w hllałlb rnlęd%ywoJen~
Dyrh, a w okfesle fi wojny
'wlalowrJ wysoko \Vlutlmlły
:\~j~lI.r wAlILI Anlyhltl(!row~
l'rwYlI7.ły dni ''twl'c!l::lłlwA, Pol)..
(ętrA hltlefow_ka. toIlI'.lłt. :tIJru'IX~
.otlłnll. Narody ,Tuil'~tawlł Z,,",
brały plon tw)'cllilIWl\ I podfl....
nie Jak Inno n.r.ar, w/lIcbod"

r~II~:!:!fyn-:::,:. '!i;:.~t::

eJalllltycznego, ro%\Vo,lu.

h,w'.dk'...lł!Mm__§~~~~~~~~~~t:::::~::~~J
lj~J~·k§W~'~'d~,~",:.~,~w:.~'~"~'~'h~WY~·
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TO .CHRUSZCZO
(Doh:ońe:zenfe

_

I)

łltl',

tl$t:J rcz.n,'r'Tl1. Byłoby to oczrwjś~
cle pożądane I dla Niemców z
Nietnie<'kiej Republiki Demokraty=nej I dla wielu Niemców
z 'Niemiec zachodnich on!l dla
całej

prmtęf)0wej

lurlzk(;~d. Il

ką

Republikę

IX>mokrat::cr,ną

J

by
jE"dno
PliI)bardm I>lW0l"7.y:y
~lwo
nl"tnieck'l"
n.J Id:<.r1
byśmy się z Irgo c:('s7.v!l
~rn::~aln!'j
p0di>lawic
,l,
w
Slldzjć jednak. że 7.r!fJd"i ~lę
na to pan Ad[>nal)(>r i kola ną f\;"ie-m,z("ch lIH'ho.-;nich 1 tl'lko
wtrdy
ich
7CLlnicll'l,
podZliIce Nir-rnirc 7i'1d1'1dnich, bywslllnie
mo7.li\,\'o~Ć
7.,'\',11 t:;1
łoby (7)',.-11\ fanl1l7jC\.
Z drug:f'J .'itrf';n}' w I<\';<!nle traklnlu p()k·jJol.I f~WJ., C/y J<:'dtanta1.JI n.hroeiljlj r;lę okn~.~ione Iwk realne ~ą (Rk:e l'IW'IUby?
Ckz:.'wLkie n:('! N.1kiy :e 711
ko-tą. w Niemcze<:h 7.Rchodnkh
W' t:vm nle~t{'ty
krmde!'7. Ade~ !:rl.y(~ do bllirk z krainy !nnlapl';H:u;~("e
r,&uer i inni politycy, którzy 7- l.ji, ponieważ ma_~y
NRD nigd,l' nie l'.e<:h('~· uezy
jakiegoś powodu liczą nR to, lt
dojdzie do takiej syt,ua,,)I, te !-:nować ze gwo(ch ~dobyczy BO~
NJemlecka Republika Oernokr3 cjalnych ! politycznych n I r->:CCl
ty,czna 7.rezygnuje :ze swojeg'J \\- yzyskiwaczy I monopolb\ów,

my, jako

$~·stl"mu

d:tl

się

knmuni~ri

liocj.,listYi'f-Tlego I zr.o~
na sy~tem kapi1all"I~'cz-

Cóż więc czyn!ć?

n,y. Na le,j ?:r1~ poost.awle, pov.'ia
N,1k7.J' 'bl'ać 1.a punkt I":::klll
dą,lą,
na~tl'1fJlloby
,,7.jedn()(,7."· .realne fakly. r<;t.ni~je PIl(.lZ ('10-

kola ny n!'rlin. w klf'Jo'm utl"!';muje
za- ~Ię re7. rn olmpn('\ lnv WOI'l •• VI
NiemIec hC)IlCz"!n Się PUf'5Z!O 13 III temu Sądl~, ie kainy MI maliny
:-----------~ clloWI(!k uwaZA taką sytU&cjG
nienormniną. A za lem nalen[e" N\",mie('. to

znnc?y

monopoliQ\rc7.ne

Nieml('('

cllod.nkh wchlonę!yby

I

ży

znale;':ć

takie-

r07.w;qzanie,

które by zlikwidowało tr11 nie~
~o-rmalny

stan rzeczy, pon;rwai

trwanie reżImu okupanie daje nic P07}'tywoego. UlrzJ'ma.nie takiej t1ytua·
ej! będzie korzystne
tylko dl.1
tf'j
całc

(Dokończenie
MłlI('ja
rolę

w

te

odgrywa(.?j

str.

1)

walce, alt· nic je·

dów pracy t' pnedslębillrstw
handlowych, Ich
obowiąz~
również wzmoż.cllle

kontroli matcrlalowcJ \V loku
produkcji, rozliczanIa praco\V
nlków z lIurowców, walka z
rnl\l,nkowlczamI,
zawiadamia.

"10 MO o rB-lttach kra.dzlety
Itp.

PRACA

IDEOLOGICZNA

Niemal na każdym :r.ebra.nlu
partrJn}'Jn uwaga wielu człon
kótv partii koncentruje się
równie! wolt61 pra.ey Idt!olo-r1eMłf!j
wśród
towarzyllZy
Pltr~yjnycb I bM,pal'tyjnYI~h.
Po XlI Plenum KC PZPR
w1'r;allizllwane
zDstały przy
KW MO dwlc grupy /iz:kole~
nin partyjnego. Zajęcia odby
waJIł Idę dwa razy w mleslq,·
CP. Plerwsm grupa Wwarzy·
821y studiuje obecnie 7.a,gad·
nlenia prawa l państw&, dru~
• 4- śwlatopoglą,dowe, Wykłady I seminarla.
prowndl4

wykwalifikowani
ty,

wykladow~

o-pl'łitt łt.'!'JG

kaMy oz funkcjo
przyswaja sobie 8lł w
mm1zielnle materiały XII Ple
num. WdnleJsze I cłekawne
I\lMłus7.Y

q,gadnlenla dyskutowane
następnie

t,$n,ch.

prlyświf-cnJ;l

as:n,sywne.

deeydu,iqr.ą

dynl\. OC7.ckuJe więc pomocy I śc:słcgo wspóldrJillania
ze sti'ony administracji zakla~

'dem J('st

stron;.', ktnrej

na- zebraniach

61\
'Par~

r:r f07mo\\'v w ~p,lIwie Rrrlina
beri" bC7.pn:er!mio'ow(> . .1r1;i natnm:n,t 7Ri:l1dll ~Ię U,,"'~lpY,;R i
kn R"nublikę Frir1"alną, pr0\('- "mf'Jwi('nia nlls7'l'ch
prO~Y)7.\'cj!
~tr)\\'nli~mv pr7rciwko trmu, Al" to mo.,·o' '.,I'o,em. Je~t to calko'l:e lkz0110 ~ie z nnml I kontrntJU wici" d~n';1<;;c7.n.lne I n~wet nieJe s!ę w.~krze.·7.Anie mill'a~l'l' 7.hcrlnr. D!llte,'!o tf';I: stllwlamy
mu w N:l'march d~Bch~lnl;~~; problem nie ultnr.atvwn'l', lec;.
~IRt.e~; :~:l w r:~~J:~'t~!\J :: :~n;- CI'opomlJrmy Okl·(,S '6~m!es!ę<'z~
~;I~1l B('~i'~a ~ach0(\ni('r,o bNlzie nv rllll INIO I%7:rch~tronnogo f O?
, 'ć I I
el' po nnlr7('nlll dll\ ~f}(")t\tań 1: pr7.E'o-

wyjścia r('alne warur;ki, jaki(>
się uks7.taltowaly, a r.dJ\{psz),m.
najbardlJcj realistycznym podej

~i"b'r

CHRUSZCZOW:

Gd .... b)-' l !nnp
'{fj

na

SytUdCję lub
P(;(~p!~~ni~

1tr~,i~

lJl.n"ly t~~
Vi'.nal.)y lpd~

jakj{'~d

w,ip(·.l-

Po uph'wle trgo okres~ 7.:f'r,li:
7.U;f1TI\· :'l3~7e propozyc;e pl·Z('[.·
.~lawione w odpow:cdnic~ c.Gbl
mentach. Nie berle w \Pl.,-·I-)',I·,I
r07.WOdl:1 !:ę n.'ld :ym. d'aCl"J;!r:
pO\\'7.:eliśm.I' !lIka der)·7.ję. P":

ktr;'u:,kll

P.vtan!e nil. C1.8S nfoCok~ślcny. TymczRslu;znie.
R7f'CZy- sem, zaś ws:!:clk:{O nBpl~c:e mo"
bl'ać za punk1 wyJ- te się wzmóc do t{'@0 stopnia,
~('ia
p("!~tllnowienil'l
wyn·kające
te przy' obecnym pOI:cm!(" rDZ'I. Układu
P0C"7xiamsklegn, dla woju ibroJf'ń mo;;e dcprowtll"ażr\r>go jf'st jlł!':ne,
li Be-rlln dzić do dość lBl~'nych na~
'lnaJriuje l!'1~ na terytorium tr) slę-pstw dla ludzkOŚCI
("lęki N iemiec, na
ktr'ln~J
uDlat~go te! nnldy tJikwldo1\~'OrzOT1It zo..,o;tala i.I01':w:~a t!ę
r: :emit'<:kn Republ!lJl D~'mokra wal: iródlo, które ro'dz.! naplĘ:
Iyczna.
Dlatego
naJwłaklw cie. stworzyć ncrtnl!lne warun_rym r07.wią7.a.n'('ffi b.\'loby tll- ki, by Iludzie mogli spokojn:e
kle,
pn:y kt6rym 1':achodnla spać! by nad nimi nie w:sia!J
część BerHna, teraz faktrc7:flie groźba wybuchu now!') wojny z
OOen.\'ana od Niemieckiej Re- użyciem bronI atomowe) I wo~
l.--ublikJ
De-mokratyaneJ l.jOO- dorow~j, Nasuwa sIę uZ<I.'wdnlolloc7ylaby się z
Jego
częścią ne- pytanie, czy ludzie domaga·
wó>("hrxl.nią.
B(>r!ln ,talb,l' sIę Jący się utrzyrr;llnia ni{'nonnal~
wówczas
Jednym
ml~s-tem nej sytuacjI. 11\ normolni?
w('hO(l1'.~('\'m w sklIId pa';.'ItwEl..
Pytani.. kOI'e!lpondent.a Rg('nnn k\0rr~o 7,irml ~Ię 7.Oilj'!t.: i f:,
REUTERA:
Ja!(:('
Od CZll~U zlIkończf'nfQ' wojny l eJi
7.,flwareia Układu Pocldamsld€-~ l{waranrj(! daje rZ/ld raj;decki
Berlinowi
z'achodnlemu
jako
go mlnf;lo 13 lat. W tym ok~si~
w Zllchodnim Brrlinie ! w,, ....loJnemu, mlll:!!tu? Czy ulegnfe
wg.chodnirn Be-rlinlo!', 'P NRD j!l zmianJe polityka rządu radzjecko calośC"i ubzialtowaly się in- 1,i~go w r{lrawit' Bl?-rline. j~tlll
N'i-:-mcy z~chrxlnle zr~7ygnują H'
n~ kierunki w rozw:lju go~po·
darki ! w syst.,rmH~ pańsfwo sw-rgo programu rcmj.!ltaryza.wym. J('7.-<'l! w sposób mechl!;~ cji?
n!ewy POIACZYĆ w j~dnyrn naN. CHRUSZCZOW; O.<lw~lld
czyniu zupdnle róiniące lI{ę
cz<:nlll
rządu
r.,ói~cl:;q;(),
swoim
SJkladem
(':{'cze,
to
·.vsz.\',;~~(!(> n~sz(' r!o](ul1wnly (Liwowezas jak mówią che~
lą e~!ilo ...... itą gWar,ln"-"ę w tym
miey - następuje pt'wna rew7..glę-rjzf~.
Będz)('n1y
rob:t
akcja. A my chcemy. aby rozwny3t!w, Bby ZaCh[)Wilt l popu:'
wiązanie !prawy Berlina nast'lpUo na takim gruncie, który nie rat wolnf.' mia;;-to, 1,:\pewnU nl(,·
lngrrcncję w 'ego ~iJrawy w('wywołałby burz.l!wej reakcJI.
wnętrzne po to. aby rozwijało
3,ię zg:Jdnie z vrag:"l!(nlem sa~
Chcemy podej.6ć d,) rozwlllz,,mej ludn'Jśd.
nla tej 5pr~wy bioff;C za punkt
N.

tJn~!awir>no
<:cie, J'f'.~li

r.icwnl mG'I'wI'

do~c

to.<;!EI.!\·

szcze;tó!o1\'o 1\'yIIJ;CU'7f':,)1!' w do'
kumentach rządu rRd;o;tcc{:cg]
klTre"IH>ndrnt9 Dllrn,)p~:e bGdJ. e .':a
rlfjdu I·n(i~i{'cki(''.\\, Jr-

Py\:Jlnl('

rJI DPA
nn\\'!~kn

(snn:

7.s,h,,]:1·:'l1
;J;';:C\\ .:14.1<\

Pytllnlr

IWTl'l'lpondl'nta am('r.\·IU\li~ld['gfJ
d7.ll,'Ilnikll ,,:"<olE\\"
\'ORr" T'J\U~'"i": \"",1 nnc:!' ra0?:f'ck r! lin rz<\dll USA sl\vler;::i\ <<o, 7,1' j,,~li propI)7)'t'e r.a
II'nflf' \\' I"m rl"lnJmrnc,e nf~
\wrla mn71il~'e do Pr?I')ęCI.1 din
l'lllrlu USA. to rOlmowy brlych

do

rO'lw:;:;z;;n~~

~praw)

w $pr;;wl~ lkdnoc!e
:'l11l, lo n:'awdopodnbnl(> tOl\<,i~,
~(ltUI11:P!I'CI

7!'1:lY

~n~ti!nle

!.\·m MHl1l'm pro\1-

!f"m lnk.nńrtl"niR \,~lnienIR \\·~I.

n("1"0
h~di\

mlfl.~:a.

pnn:~w~t.

N'~m~)'

zlf'rlno('7on... ,godni!, 11"0
n:"llliprkir.l'o B~rlln

n~rnnll

In

5tllnle 8tP. ocz~'wl~c'e ,t01lt,
rnOCAr~t\\' okupflcJ'jn~'{'h \II ~prl1
rZlld USA nie p,-zyJml~ P:'o7.1f'dnoC1..one~o państwA nr~ml~
po7.!'c,1I w ~p~awl ... ~tatw;\l Re:';: wie nrrlina bt;'dą be~pr7.edmlo· kiego.
lo\\"e, C7.y nIll!"!:}' to rOl.Jmicć
n~ Jakn wolnpl:!o m'Il~'a or~1. od
Kort'słW~df'nt "NEW YORK
tllie ŻP w w\'\)flrlku, Je~l! I,?,,\d
mr)wl \\'I'('(lf!1n:A _w"\"("h 1\'''1_)( l
USA n:e będz!e ~ie n:lld7al 7, HERALD TRlRtJ:'Il'E" ~to1l"i!
Rerlina I ni" Igod7: ~il: 1111 j~tlnr
l\Olejne
p~·t.atlle . .. CzY naletr u.
'.'mk:·rl:1!·mi
proprn,l'cJa1111 1':arok~v.·2n:a l ,Z,1lrm :-.'RD?
\\'~ŻIlĆ nytę- rad7iecką ?..{l W)1'»\\"a~I\';l": w d'1kumf'nc!r rBd7irc
wll'd?e:lIO Uldadu Poczdamo1r1~
N, CHRt'SZr70\'I-';
l3"dl'r- k::ll, J"7.~rl r,1d7.iecki n'r bęn:>:::"
~li

m\' OC7.~·w:.~r;f' 1ll:Jolewat. :('śl:
St, Zjcdnor7.noc nIe pl'zy;mą na

N. CHRUSZCZOW:
A lak
f,an Sądll, c~y Uldad P~ld8m"ki j(\<;t obE'Cnle wykonywanYl
(Smie<'h na ,;al.i).
lirrlnoarnr nie hedą ~Ie 7(('1KORESPOSDENT:
NIl!.irW.
dntlv
Jeśli
orl;zuC"ą en!\' r7y tak sądzą.

w 8praW:r BprHna""

N. CHRUSZCZOW: Z!llr7.1' to
nd tr9;n. 7. C1.\·m m'J!lnowlfle SI

~,\~~~\~: t~{i~~'A.lr~~~~·i~~I\·\·r7~~

nll:\\"a~nirj,l"

~~~~~~nr-il~~·'~~~~~~'~a,~\IIrz;c~~~.r::

fJO

Ukl~rll P0<'f.rlHm:~I~~ii~~~·r;~t"~~~~fI.I~~~~\t~'~\;;~:
,lan()\\':C:1:a

~~"");;:,:Isi%ift~.~;;~\~~ ~~~',~o>{;ni('
k'.ńr" 7;"n'-'r(\'\'~!\' p:-zj',:f'tr pczr:'1
\~: Pr.("'7d~'1"lI(' ?:0ho',v:vn-

l

UI.HUfl;e fnkt.J,

go:".

iaki('~1:"0'\I'irk :nn\"rh proPM.I'Cj:

sz('j nropnzyc): A!e n:e po.\'~trr.y
ma!oby lO na.';, lak jut powird7.ialem. od realirBcii na~7.\'ch
pmpn"vcJL"N'e rNimv
nrr~()

clll, nn:w;7.yh'

w rn7patr7cnill

Z2:;1'f"'unWJI1V

dnWir:i"'III'ml. mncar~iw

z~ehnd~

11 rh. rllw 0r:'''I\'lĆ on)poz)'cJl' r~,a
rlll rrvlll.cckl('go .. idll m()("Br.<t .... 11
7.'1('hlvilll~ \\"vka71l g:n\owo~ć de
om<',v::('n:a t('go problemu.

n'R f).rf):>:: In:j/> ld)",\·1'l7.:1n';t 11'\'_
ni'g'1 d'l].:t.:mf'rtlu I )c!ill !!""zch~,
ze za:f,k,i? ..v~ły IP uci:'...·?lą Orga- pl\"wn''l~1'' ze <kull<.nw r"l7<!~r'm:('
islnlejq dwa P:Hl-;twa. nff'mi<'c- n!z;l(';1 )'.;ar::Jdl,w Z;\'d,wczcnyeh, n'a :-'::f:"m!cc rllą\'~!o\\"k:ch
J,i(>, tEnani-e różnych ~rillmĆ)w w)'[a!il!lJy~rny nil tu 19:.:d~,
Pytanie kore~\londenta lI:t!en·
Pyla się pan, C7y pol.tyka rz~ nikJ.
brytyJbldt'fG
,,0 _ \11,\'
du 1-;}cI"/:eck:e;;o w sJl~a·.v,(' B('~'II WORREn": B",':!( po...l uw:]
na ul(',wie lrnla !"u.'. j('~'i N:em- g<.; fa.!-c!. je ,()Ine llrg"n',.;lrk
c:rrOlf\;"KI r;FOR;\-lOWAN"E
CY zachodnie zre7ygnllli\ I,e swe ~,~piegolV.~.kie i ra:Jio:;:ilCje proz CJ1~:"iKICH r..ĄT.A7.EK
I ,!!!ob:,,,,i"';~\'(;Ne.'n,
ga programu t·emilltllrY'."cjl? l\'ad7ące robo'i: W) wrotml'ą ,",
I'
Jak nonlo<;!:l pr"sa ('cntral·
Nie, nie ulegnie "lmian:e. N:,/leiv Berllnie ~,"idw{~1"l',m zapownlnjl'1
już przed n"c1chodzącyml
wziąć prxl. uwagę. że zgorlr.'e 'T- pra<:ę W!,:,l~1 lurh!nm, Ja~nl pro- na.
Uważamy. te w o~cneJ sytu- tTklad('1l) p(K"7.rJilm.~k;m ;-';:Cn1{"\' POll'Cję 7.ill1l;prza W}"iu:o"Ć r"l'ld ~\\"IGt~ml tlk'!ż=! ~IG w hRndlu
Ponieważ
acii ty:llto w oparciu o tald~ re- nie powinny bvć u~brojone. DI~ :adT-:e<:kl v..' {-r~u l3pcwn;pnb choinki z pl<l~tll<lJ
n·listyczne podejścIe moina zna~ tego też I"~z.\'gnacj~ Nieml"c Z/l' 9by lud"'" ci T'.!!' ,la!! 5i~ b{'.~- br:-d7.le lo seria p"óbna, naleźy
'il~ ~porlliew:lć, "Że tych ~ztucz
~~ć ;~łr~f~~w~ ~~~~~:::~!~e :H~a rhodnlch z progn:mu zbrojeń robotnym;" (~lr."i'Ch)
n\'('h nrze\\"f'k bc;rllie mlllo
I
wldować złośliwą narośl 'v ja- ni<, mD~~la uwalat za ustęn~two
N. CHRUSZCZO\\': W tym n ł .. .....,i!'lu
mk'l7kflll ... 6w Radok:1 przeJuizlalcił $Ię kr~z B~r- ~'~ż~:n:~\:~\~~ ~!~.t~r~~r~~~~jfJ \\~~ wypadku
\)V!,1\)V fJ:'~I'"
mia I'.' lrm rokll ~1{nr7v5Ia ze
1111 zachodnI. Chcemy stWD~~yt gl. ,1,,~ti Niemcy 1acl~odn:e 0- ~1~;j~(~,.n;)",V t:>:;r~'(:-r~\\(;c:ć 7~~~:(:)~" \\"~p(lf1lnlf'r",>g'o wvnnlflzk\J.
I olf) rJi-"':Il. Och mnv Przvronor- ~fB[,J~:!~(, p~r~ł~~~~ d~a t~'~:t~~~~ ~WlIlIIrZl'\. ~e nip bcd'1 siG Tllioie', t$m:echl. tj, flrt.("~lali k!am;,ć I
d,v w Ił~r't)mill
pr;>I'('"hmlll z
sto. s[}b, &!?y lUfJ;:j ziln1iJ.1izblycil w II ~~~I,:':;;:~~t)('!P~~~I~ ",(~;.r:I;\';n;lr:;,,1r.'s lajmo\\'ać
.' ~ ~~')w;::(l.,t" ('rn romot:']. Ontnn:7.1:1e r"J!1,1 2 gru. wm. ilrrlinw znch(ld:-1im I m~Ji',c.l"('h
',,~,c Ol .o~ ~ ,) ( If,\ n. ,n::: 1('('l po;,,":,:c'll ~'f: f1:·.~('V pO""rlf"frl hr. wy~fll\q~ I I'pr:>::erlIl7.
!
sam!', j;:k (I', różne POI!ląr:ly I pnc:wnanln. t~ 7,,11310 n,J/J;;,~.ln, I ,;.~nflIK'r:" tl'c.:n1'j d!a 1':lr<xii!\I' .k·:;1 ";I~ rho;~('I~ uhrmow::\n'-ch 7. de~
ł
w C7.n<;le ,>'!oJn\'ln!e zmus:wi: do pl"!.yjrnowanl{l ne lOfitnnle .1,\\ln01.,!ne. len. Id6rYR z n'rh nawct pO·l.n~\(Inll'
hltle,·owsklm:.
. wbrew Ich woli systemu, któr)' 1,achowane. Dlfll('llo lei nall'ty bC-Zl·obot.n~'m, nit' wyrn:r-ę mil I\och r·11~7rlt. pnmyc1~1 1,,~nk7~
1m sIt: ni<! pod0'ba.
zlikwidOWAĆ
lak!\ IInormnlJl/'l WS')ó!czuda,
(OźywlC'.lll1,l
np I!r) 7. Plol'('\!:, oh. S:!{or\'. Wl'~
~tr!WCl \.:p~d7.n"n b ... d7.ft! wsieDC>b1-ze przy tym rOlUmle~
~ytullcle. Rdnby bllrdw ,'oz~ąd
Lns{Jw P~ń
my,
te
pc ....·:ne kola, klól'e
Pytanie kor.-spondent.& &fen- ne. ~dvby Nlemcv 7Hchodn!e nit'
Pvtanle kore!>f)ondcnta fran- ('7Ihl\" Zil. r wr1u
stwo\':ych
pr7V ul t MIlIn 6B.
s.toJą na
stanowi...ku
w}'lt{)~ eJl TASS:
uZbrajaly Kle, hylr,bv \(O~7.c',e r01. t'U$kll!'So dziennika .. M.ON.lE":
PI'7 .. t1"t~w\rI('1{'
Lhd Ochro'
rzystan!a
Berlina
zachód· 1
gąrlnleJ. j.!dybv inne kra.le TłO'!!!a
7'\pe-wnlrdi1, t!!'
1tlego 1&1(0 O!U1lska waśni
W pra~le zachoonleJ utr1:ymu- dl\1fH'e IiW!' ~!lv 7brojnp w N!em
Panie Preom!ertf.l, PM\-,!l'llzlll! n.... Pn:l'ro(l....
W1.nlei!llnlll gorącej woJ.,.\', te Je sIę, 1:(! prup-ono ..... nne prlc~ rlech wnchorinkh l racbndnl('h Pun, t.e Bp!"):n 7.nchodn! n.;II'7.I' rholnkl z rtrtvrh J!:l!nl'.l'lc K~
koln OC7:y\\,IŚde będą tOl1.alooe rząd ra<1zkclii p05unlęcJa w wvcofllJ.v swe w{'\~I{i'\. o C7·rm do Nicmi('ckit>J Republil{l tJt'- mn('7nle pi"'lmlrj Q 7f> 01'1 I1r7E'I będą pt'1.edWnRWlnć ~lę "a~ dziedzinie likwidacji r('S1;te-k re· mówlllltmv 1ul-; nł",jetinnkrC'tnie. m()krlll~'{'r.neJ. Cr)' Oznl!l'!/u lo rlf,'tm'ch nnlllrl\ln"rh
r;!>ł!"l1':ld
~zym pokojO\\'ym. pTOpo1.rcjom, timu Okupacyjnego w Berllnł~ Llkwlrł!'!rin rctlmu Ok\1I)IH'v\ne~ J:e l-<1nnil'm nądll rftd7.1f'r~iego
/ltrol~w <10 cho["t>k
pO'l:y~ka
leel. j(!l';t@śmy
yrrzek01lonl, te mogli jakoby doprowadzle du ąo w nl'rllol(' I Ufwflf7.l'nll" 1 jf'- tM statuI BMl!n$ !'.lłrhodnlr/i!t) Ol'!: 'l dr1.l'w gcł~tY't"h rrtV ('Ikslud'tle tacy stnnO<W!1\ na IWJe<:Ie- pogor$l:eola sytuacji g05Po-dar- I(n t8rhodn!l'j rzpAcI wolnp!!o b~zle h'meUl~owy I te f'ld na· plontll!,jI 1!"I<;u. III wl~c bt>z nisz·
mnlej.n04ć,
clej miasta! jego lu'Jnnie!. CZ) ml:,!~ł~ pr7.ycrynlh'hv .1" .i l rn~ ~!t:rHwm e-t~pie rud rar;f!fckl czenia młodego drzewostanu
Ił" jakieś pDd~towy do ~ao f O-- w!nrpn~Ą
II'młWV
w"ro(r.,,!~ hęd7!e
pro-ponow/Ilł
wl"C1tn\l'
(,)
p,tanłe korelpondenła agen· dnju wywodów?
w(*k l N!t>m\,.r. 1Ft( rówl"l~f';I: dCl !lltrHna tarl\oon\pl!o w rkllld
nocnA'!) 7.: 7f1.'flAWY
dl UNITKD PRaS INTEIl..
NA 7.AI<UP
N_ B, CIIRtJSZCZOW
~~\1.'lą1,an!a problemu rot.tJroje~ ~~:~'~r~n~l'~ Re-publ\kl tJrmo.
N'ATIONAL:
POMOCY N A UKOWycn
MoIm z(.!:JnlC'II'I, wonnych
.
}
J
Czy 1I1u,II;>;ne będzIe wYJmuJ! l' propozycjach tawarla Jelit od·
PYła.nle kort\flpondenta. aB'f:neJI
N, CłłIUJRZC'7.DW:
lrowCh(':jc umoi1lwlĆ' Jtzko)~ ~r
ooty r1.l\du radl,!ecklego wnło- pow!edt na lo pytanie. Ośwł.d~ ADN (NRD): Jakle. zdllOlem paw m!ule-m ptH'Isk!e p.vlanle I O"$)[)- 30 (nA Bnl1lmwlE'1 ,jfik n~' ·7vb·
bek, te w elĄgu pół rolm Zw. c:;ytJJśmy, te Zw. Radzlltekl na, pożądane Aą kroki I .rodkl. wind_m ną nIe. Nie, nie ,UWR' ~~e 7.ftOPl'ltrr.enle III" OJ.' łJIt '110Rl'ldz!et'kl nie dokMa tadnYCh przez swoje zam6wJenJa zapew- by nnlnnv w 5Y'uacll Berlina tamy, te to J('-lIt tymczuowe U·
re naukowe - gdV! (11«·1a tA
pMt..mlęć tmlenltł'"cych, j)Gr:r.f\" ni pełne
wykOfZl'stanJe mocy m/)"Iy być dokonane norm!llnle 1.nanl. lub chwilowa ofiara n' nie pO<llnd:l !ch Zbyt w!t'l~, bo
<100::", .Inki istnIeje w Berllme o-- produkCYJneJ
Pfl-t'dslęblof.tW I bez przenk6d?
~trony
NiemIeckiej Ref\ubllk; znrJ!lInh!oWlłnft
I~$t nIedawno
becnle?
prz.emYll,lowych w StrUnie u..
DttmDlcratyr.zneJ, Uwa*.emr. tf' - tnmtcluy Komitet Rodr.lclel
śC'icm

1h'l"l11H\, jest

N, Clłn{)~7,C7.0W: ,1~<li CM
niemil'ck'r do idą d~ Pll

nnri~:I\I'a

N,

CHRUSZCZOW:
j Francji bru~...~;
pOi;\\'Hkily UkJad Pocld3tl\.ski.
vdaremn:ly jego wj'konanle, I
t!SA. Anglii

równo{,7e~nle trz~:maJą sl~ kur.
J d J t Ik
."
f' ne
y O nę·~, tego

('UlWO

~r~.~~~t/ĆbY ok~a~~~i~ B~~~

lnnt uczestnicy woJnv przed,,-'.
ko Niemcom hltlerOw5klrn u·
wn;l.1l1ą, ie mocll'Nitw!l. Ulchod·
nie po st(l1"pMowanlu ~ll!f'egU

IUk!llrlu

.pn~tanfl'il;·le~
f'0<'7dllmÓ>~lrgo utrac!~

na.h\'1l1.n'''L<7.I'ch

P:fl.WO Pf)7,osUn.\·atlla w [;1!'I"1!n:e. ,TRi( P?~ WIe, my stoImy lU
t~'m ~tanowl~ku.
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I,am.

dra
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N. CHRUSZCZOW I Moim
r.danlem wysnuwa plU'l d!lfu'lfl:'l
wniosek, te w okrC$le 6 mletJle~
<:Y nIe będziemy narUlłull u ..
kszta:ttowM.ych Jut w 13ł'JfllJ'l1e
warunków, mImo It uy,'lIżamy
za nlooot"lllal.ne, Jednak na",
I
chcle

chodnlm,
Zwht:r:e-k Raml.ckl
ltobow!ązuje słę f(twnle-t eaHto..

H. CHRUSZC7..oW: Pragnle- ~yl,uaeja

1:aehm!"ltKu

I drugie umlerzamy re.aUzować pot.ycJi odpowledXlaly. te Je UGtalą, 'ad, jakleco pragnĄ.
na UI.adach hflndlow)ch, Mot.. przyjmujlll z uu10wolenlem I Be
llwośoJ, Jakimi dysponl.l}e Zw, tówe'Ił ''POtka!! ,ł., !mull trze'
p,-tanl.
kOf"pon4enta za·

Raduecld -

jak

lIądzę

_ nJe ba, dl. podpl#anla odpoWledn!ch:
po-rulUmle- wywnlaJą u nikogo WątpHWof" d()kumentów. byłoby to lak naj
cI. Rob(}lnlcy I pr"li'ciS'lębłOl'CY bardziej rOJJłldne. Jeltem prr.exQ
BerUn. zachodniego moc. rot- nan)", te $ta.nowlako takle to/iIta·
wmąć korzY$t..ną, dla lu'Jno4cl loby zaaprobowane Pite! tYch
normalliĄ

Bet'ltn.

my. aby poaunlęc'a te tr.!iłli;ro.. lako wolnego mlaota będ1!le 1':lI~

wIcie zaopatrzyć w artykuły ,po wame w.taly, beJ; prus7.kód Gdy chowana dQPóty, d0fl6kl uchtyWCH rnlellZ'k.ańc6w Berlłna by kraje, do kt6rfch się tWr8ICII t$ te.!) .ami mhuu::kaócy wolz.achodn!.go, OCtywiticle jednu my, po- otrzymaniu n.szych prlJ nClo mialIta '8łl'llna, OnI .am!

rhodnłonlemłetklero

pl,mA

"0

Woiewód~ki

TSJj

I

dowea:o. l«:z d9 zacbowania la

ruytł\Pi.

ta

godna

jest po--

nie pow,trzyma. to na&. bycia.

Zjazd

POWSTANĄ
NOWE SZKOLY
Niemal codziennie podajemy
InformaCje
o
prz('k8zywanj~
przez radomskl(! spo!eczeństw~
coraz to nowych kwot n~ kon·
to budowy szk61. Dlatego td
warto chyba podać, iż wla!\nlt
w oparci u o te pierwsze fundUSl\' gnspodarcze Radomia ()<
pracO\~'uJe

R7.Drr.ew.

się

już

konkre!n!

plany budowy nowych nKól i
ob!!'kt6w szkolnych. Jak \.I"\"
ja.ŚniJ
nam główny architekt
miasta Inż. Okowhiskl, \II l\'t~
dniach
zatwlerd7<lna 7.mt.a11
lokR]lzBcJa czterech szkól, kt&re Inwestowane będą przel'. r!'
dom!an. t tak przy uL Trntlo
~tltta

wybudowllnEl.

lMtantl

szkoła

24·klo!l~ou.'n,

budyM~

~7J(Olny o 15 klnnHch ,.wrr~'
nic" takJ:ę nrzv ul. Kamiennej
(BorkO, B dwie szkoły zn3Jdą
pom!Mzczen!c
na
lere1lQ~h
P6łM~
PrAce pl11
budowle tych nl-:ól mala. byf
rozpoczęte w roku przyulYm.

O,;,i('dljt •

KPBP POSTANOWIŁO
Radom rozbudowuje slq. NIemul klltdf'go mle~Jl\ca pnrbY'
w;:Jj,'t
now!' dom~' ! obiekt)·
To dul..f! tempo rozwojowO m~
I!loby w wicIu ......vpfldknch byt
j('R7.CZe ~zyhsz(', gdyb,l' po prontu ... mIal kto budowllć. W leJ
l'\ytuacJI berd'w Istotna wyd8~
się dccytjJł kierownictwa Kieleckiego ?n:ł"dslębloTt!twlI Bu'
downletwa Prz.emydoWłgtl, kt6
re postlInowIlo na terenie Radomia zorganh;ować plllc6wkl
!>W('!tO prz",d~!ęblnntwa, KPUP

t:nmłerua w rótnych punlrlad!

miasta

PODARUNEK

MUą nlłtllporlzlankę
IIprl1wll
chodni oLrt.yma ttalu, Wolnego nlłuezycleJom IIZkoly Nr l (ną
MI.,ta, CzY w tym wY\)Ddku Gllnka{'hl Komitet Opl/(lY:l)ńc7~
wydzielony EOłtanle wolny ko- tel szkolY, tj, Rlłdnmllkle Za.

Berlina dz\.alalność, To.n4t tyt.. w.~.tklcb, którzy o-p-owlodalą fytarz dht dOłtel'lU tło telrlo mlA

mluta'

InicJAtywa
ehwały,

"DXE WI!:L'r'1 Je41ł Berllł'\ UlI-

ko nie doprowadzi do obnltfnła Ile za Il.ał)łwnlenlem pokolu n8 .Ma te strony Nlłmlee 1J1choo·
Itopy t)'clowej, le-cz wprOłt pm całym śwIecie, NIt octekujemy nich, np. tak "ak było w ~w~lnl
clwnle, tagwarantuje wf4klze e:fttuzJaIJtyezne80 przy!,el. t)'ch Clluile 1: Wolnym
&.illItem
:tatrndn!enle ludności lItworz" DrOj')OzycH. ale wierzymy glębo~ GdańskIem'
warunki, do podniesienie. pazIo- ko, te :wstaną one właściwi!' oce
N. CIIRUSZCZO\V:
1'lF\
mu tycIa.
nloM jako 'odpowladające łnte~
szczegó1?, o których t1'\ldno m!
P,-tan.I1'J kot'fl<8lpnndenła dzIen. ~~~r~6~OjU ~ bezplecz 7 ń$\wa w te, ehwlll mówić. Sądzę ~,oo.
:,ak, te wolnemu mlllstu BerMówię to oct:vwlkle z 7.flll.t'7.e nika .. IZWIESTIA":
leniem.' B1edr,;emv p.rz~glr1:~"fll!
Jak moln. ocl!nU o-twlad
Problem BerlIna ma char'!.ktcr linowi nlllt>1:v be'l:Wz!'(l~nll! u.
w dąf(u prr.ewld1.lant>l(o oknmu e:zenła nlękt6rYCh pollt;vków N!e pr7.('!wlekly, dlatego też o;:t)emy rtwnrantowa~ swobodną l:ómu-)000(stwofumych pr7.!!'! reżim okupa mi.ecldej Republiki Ftcfuralnej, okres 6 m!csJęCYJ by możnjl bylo
('yjny nrl'l'm poo warunk!l-.m, tAl w)'stępUjących za utrzymaniem właściwie
I
WS7Rch.~tronnle
obeenej
syttulcjl
w
Berl!nle7
wszystko
pt'l.em}"~leć,
lll.S8Idnl~
mflc krlł.le nil'! po(lejm!l p,·O . . .lO_
C7,() r07.\v!llzać problem I tlikw!kac~jny('h kroków
za/trnt,ajl\N. CHRUSZCZOW l Wydaje downć to nlebe~pieczne ogn:~ko_
ey{'h sprawie 'pokoju,
mi ałę, tfl na pytenie to ezęś~
Pfł.ae ~fflPOnthmła- dileunł
clowo jut odpowledLklilom. PoSąt:l.u:, te pytanie
jru;t wy- litycy 1 męf.owle stlll'lU, kt6ny kil· "NEPS,ZADADlSI\O" I 10")10pondenta RADIA WF..otERSKIE
domagają się utrzymania' dotych GO: Jeśli mocarstwa zachodnie
rzerp.,
DnIa 3/) l!stopada br. (ntN.lzle·
cl.asowej Vtuacjl w B(!l'lInl~.
Pytanie korclliPondenta. agen- dOIll,'łgają się także utrzymania n!e 7:~od7.1:\ filę na Eitatus wolne~ 11111 o Codz. 10 (w pierwszym, fi
go mialIta Berlina, jakle k:ro.kl 10,30 w drugim tel'lYIU\ie), w
';ii.;;,i;';;~.,;;;-,;;;,., ejl FRANCE PRE8SEI
n,lenormaloych warunk6-w, jlł~ zamler7.a w t.vm wypadku podjąć budYnku Liceum PedailJ>1!JCz.nekle ukli-ztaJtowaly si,; w Eurogr, W KielCAch, ul. Le;\nn lIJ, 00·
·Jak wiadomo, SerUn Jest $io- pie I ne całym iwl.ec!e, Obecni.:! l'7.ąd radziecki?
I.tędzlę- sIę d:rro<:zny W01Ćwód1.
tlcą NiemieckIej R@opublikl De· !stnl<!je nap!ęcle w ,tosunkach
N. CłłltU8zCZOW:
Byłoby ki Zjazd Sprawuzdnwc1.O • Wy·
Obst",wnĆ' bard:r.Q nhlp07ąd",ne, ndyov f7,ą bot'cz.V Oelrgatów To-warl-Ystwn
ITlokratYC1.nl.!j, D!aC'lego mimo m1ędzyn!lr-odowych,
to wysuwa się propozycje u· pN.y rachcwanu tr6t1ła.. które c!y, któryCh to dotyczy i dl} kić Szkol)' Świeckiej,
w,ywol,uje to n1'lp!ęc!f'. ~5t tów~ rych się zwracamy, nie :r.godzl~
ZW TSŚ prf»ilł wllZy"tklch
dzielenIa zachodniej częŚCt Ber~ no%naCtM :t dąicnltm nl~ ao
Iy ,Ię nil nasze prt:lpozycj(t, J,..śll
~ delegatów I ~.J'mro
WlOd,,,",wll;na statusu wl!tlnego i uleml1l~ likwidacji Wiplęela IJllęd%yn3ro~ jednak to nlePOł:f4danlf Zjawisko ,(~llonk6w
..ron~·cI\ g04.e1 O punktualne pl'iy
ł&rywwan.so

7.orgnnlzowłlł :u'Iblllwę ta·
nt!'ezną, 8 doch6d w wysoko-~d ponad 2 lylill\cl'I r.ł pruznl'ł~
oz~'ł nit wytej wlpomnlnny cel.

ski

Naradn ro:>::pocznle sie o gOOt

10 w sali konferencyjr.el Pm
MRN w Radomlu.

a

wybudowa~

kilka

błt

także hotel robotnłrzY' dll
pracowników.

przyszłych

GDY

USLYSZYMY,

TO KUPTI\IY

Klient lubi \ll'J"bj!'rll~, NI'
kłndv Drl,l'wne. W ramat'h oh--- wet gdy nabywa. lilki artykul
eł-odu DnIa NAIJctYell'!a wrę- juk radio, ZdecydowBI ~Ię jllf
cvd
p~r1Ii1.o""l")m
,knmplp.ty np, na .. Stolicę", ",le.'. nIe k~~'
w-j~ezTlI'ch
piór
Prtlr1. Jf'-I'to dr t,ego typu apnrat. ma Jw
wrn! " ml,,\~('>l")wYm Koml'e- nakowy odbiór. W związku ł
.t~m Ro('hł('h'l~I(lm
rorlt"'flI7(j. tym najpierw klika radIood'
wnno
o!'o!łr'ttlo!lrll}wą nknnebi01i1UtÓW wypróbowuje, a d(l~
mlp, l 7~h~\\· .. taneczną Bawio- ro potem kupuje. TIII próba '"
no sIę świetnie.
jednnk duta litra ta CllUU I d~
IIprzedawey, I dla kllrntllZF~'-'('H, P0SFT SKI
oto.~
ZAWIAI1A'MJĄ"

\\'olt'lI"órI1\{i
orglłnl1;\lle

snotk:lnl!'

7.1'~r61

Po.p.I~kt

dziś

w Rnrlornlu
\",n~lów nkr.,.nu RA.-

dom~k!"'F?o z prl'.edtt;tnwlt'\eIVlIY1I

Dyrekcja

M1cjr,!dego
Przem. urucho!lllla
Jonie radIO\"'o - telew

Art.

przy ul. Nl'lfuto
presplel~~yJn4·

wybnr('ow 11'10 terrnu A wh:r Wszystkie aparaty, rudlowe
1: pr7.f'wodnic7.f'j('\'ml
powiato- teh~wl1. .... jne wystawione W s:a;
Wych I m!I'.lsklch rnrj narfJdo- lonIe dołączone są do sIw
h
w\'r , sf'~'ret:H7.nml KP I KM w każdej ehwill mogą byt u'
PZPR, ~ckr€'tal'lRmt 'lf:L oraz ruchamiane na tyczenie k!l~n'
cz!onkfHl1i pre;>;ydlów m!ejs!>!ch ta. A wJę(l'" Potllysl błrdZil
I pOWhtowych kornJtp.tów FJN cenny ...
Temntem I"Potkllo!a, w czasIe
którego m. In. pO~f'ł Basiek BO 'TYS. ZI. NA FUNDUSZ
zapoznn 7rhrnn.\'t'h z o);,jnlnlmi
GRUNWALDZKI
pracami Sejmu, h~.rI7.1e l)rzr'dc
Jak się dowiAdujemY. !Ił<
W~ZYfilkI01 /Oprnwo pomocy po_
dom zebrał j;fn~d
J~~.
5łow w roz\'rl~zyw3nlu ('odzie" Grunwaldzki
1
Mych p~oblemów miast I po- NaJwlolaJzY wkład ma Ił
wlat6w
radom.sklelQ «okręgu Zaklad6w Met4Jowych I
wyborczelIG,
Wpt.<Uy _po 4 .... 11.

,

--

..

fEn 23\

ybaay nam.
mam nadz:eję - Cz.\'tel,lik.
ze znów za.bleramy glos w sp-;Hwie świC'tlic.
Poniewat Jednak mam w spra\~'le tego klo~
polli\\'ego zjawiska pewne, prnp0zYcje. su~e5t e _
prostę o c!erphwe przebrmęc:e do końcA prze)' poniisze wywody.

W

1ft
lika u.
•.8URD: M6w:~

O$tat.n!1l do..~tępna ~taty~tyka wykazuje, ~~ ma~
m)" w KieJc-cczyźnle, w co,dwunastej w~1 pl,]clwkę. k:órą można z przymrużeniem
ob. na~wać
~\\,j(':Jicą, Asekurtlję się owym prz"mrui~niem
dlatE'IW. jllko 2:(> w opal'ciu o w!a~ne I bli7.nicl1 dn-

eciti! ""

,e
!

ni
R:~ r-'ld
są

św:nocrenla, twierdzić mogę

np, n.

calą ppwnOŚtlij, i2:

z

O\l,lych zareje.~trowanyth #wietlic iest
prawie zadna. Jeśli spośród nich w co dW'Jna,~teJ
mn.ją m!C'jsce zjawiska. które bN nacIągania l"az~
wać moiM dzlalalnośclą św!etllco'\vą. to lepie.! nie
jest. To co w forml1larzacłl spraWOZdawczych ol,re
dzialalność

~łll.~tw
~<Ii

.......................................................................................................

.
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CM

ją d~ Pll

Ua plę Jako §wletUcę, to nzwyczaj nIe więce! nii:
Izba, o pani kUlawych oprzętach, $Iu:!:ąca 'la mlr.lBcr w!r,lskkh zebrań w BJlrawle podatków cz.\' kun
tra-łd.lU'jl. C7Al$em ktoś ~ię 111m wedl'ze I r.ilklóci
~pol(ój prn{'owitym pająkom urządzeniem za~
bawy z, wypitką i wybitką.

kdnoc!e
tOl\<,i~,

m pro\}.
liR \l.. ~I.
N'~m~)'

ni!!1I'o
) B~rlln

'tolit,

lo to mleć rację bylJJ j w p!er\l:szydl latach powOJennych, klech' DO latach olrupacjl brln WIelka
POtrzeba WYŻYCIIl ~j~ na takim wła.~nie pole!,
Od tych lat dol~onaly się Jednak duże r.mlany
natury r;ospoda;'czei. srx.'Jalnej. ośwlatowo-kultu
rnJnej. Krócej mówiąc, po~zliśmy jako s?<)lecz~
noś': do przodu. i\ InetytucJa śwletlle pozn!łtała
tv starej formll':, NIl': pnY9t08owano Jej do k.'lztal~
tlljącej się nowej ment'lllno§cI do nowych potr'll':b.
I W)'ctaje mi się. że lU 1('7.\' D'es pogrr.ebBny. Ił nie
w .,,!l~ministrowanltl", "przekrę{'aniu" czy "braku
oPIC,ItJ,", To są względy. które pr:>:y~ple5lVlv lub
opÓlnlly pm{'es spoWodnwfln\' słabością decyduJą~
cą - brakiem lIwspń!cJ;/'śnienla.
'Po co te, wywody? C7.Y po to, by ""ykalRć, te
trzeba Jak najrychlej rozwiązać to, co ze ŚWH~llic
zost.ało?
Absolutnie. O co chodzi, ",'ytlumaczę,
choć trochę okrętną drogą
Odrodziła nam się 00 56

roku takA In\(!·I€-.<;uinstytucja Jak Uniw-I'!rsytet.y Pow5z<'Crne
z tym Towarzy::;two Wiedzy Pows7echnej.
Vi. Towarr.ystwem rus?ył. p.<lllstwOWY ~ekt'"}r oś\\'laty, Pierwsze tego t}"pu plecńwki. ocr.v-,\,:ś("!e
gdy zorganizowano je na realnych podstawach,

damo1r1~

A jak
~l,hm·

W owej lepszej eo dwunastej

Iy wanyl

częstotliwości), robią coś koła

R!Ą!'!.I

>ru\...L'lI!
:damski

lanie, ;
!I~

kur·
tego

k~

~!lO$ńb

Berllru.
)n:ed1'.'·

klm u·
U1chod·
~l(!f'egU

lMwle~
utrac!~

[;I':I'I!·

l!;r;ylU

......
o gOOt
ej Pm

ZKOLY
)daJemy
!ywani~
zeńsiwo
n~

kon·
ego td

~

S1ę,

•

przy tej

straż POżal'

ARIAZ

wały

egzamin na medal. Charakterystycznoc, ź€
znalazły dogcdnr klimilt właśnie w środowis~
ku wiejskim. Pr7.~'kladem są tak.ie mlejscov.ośc]
Jak np. Naklo w pow. wlos?,czol\'skim, Kielc7.yna
w sta$zowskim.
OtÓŻ wlaśnie eksperyment UP wykauJl, 1e to
.nIeprawda, jakOby wieś b~'la calkovncie obyętna
na próby umożliwJcn!a jej korzystanIa z dóbr natury kultul'a1no-oŚw:atowej. Rzecz w tym, Jaką
'wybiera się drogę do wsI. Jeśli jedynie poprz.ez
ozaszki, plng~pong l tra la-hopsa, rezultat wladomy, czyU żaden lub prawie żaden. A jeślJ po~
przez pogadanki, odczyty, np. lekarza o najri'ęst~
szych chorobach I ta pobieganiu Im, prawnika-o
p1'7-€plsach obowiąZUjącyCh w stosunkach chlop~
państwo, fizyka - o oslągnjęciach techniki, to rl'.eC'l.
mn się zgoła inac;r.ej. Chat I sporlu i tańców nie neguję, I to się wydaje główna dziś, naj prostsza droga, prowadząca do wsi, na którą tr7,ebn wkroczyĆ, jeśli chce się poważnie traktować wsz}'~tko
to, co mówimy w sprawte upowszechnienia kultury. Na tę właśnie drogę w}uocr.yly Un~werayte
ty Powszeclme I zbierają t.nlwa. Każdemu, kto
biadol,i, że wieś Ignoruje świetlice, gorąoo z:alecam. nle<!h wybierze się z kt6rymś z nauczycieli
wyjeżdżających (onI to najc7.ęścleJ czynią) z po..
wlatowego miast.n- w celu wygłoszenia pogadanki na 'lajęDl.uch UP. Po takiej wycie<!zce. zaręczam. mOŻlna nabrać wiary w celowoŚĆ wysił
ków zmierzających do upow~zechnlen!a kultury
j ośwlaty na wsI. Ileż tam jest clekawMcl I!w!ata
t wszystkich jego spraw, które tak błyskawicznie
postępują naprzódl
Sęk tkwi właśnie w fonnach populamacjl
tej kultury, której dorobilibyśmy sl~ nie od
tysiąca a od grubo Więcej lat. Formami nll-Jp,fektywniejszyroł dla nas w chwUJ obecnej. rdy Jdzie
UP

oś ..... laty j kultury. A jui aparat
tradycyjnie pojmowaną k:,u'urą,
ma moim zdill1lem pbn\\'I<jzek zariągnJęcia sle co
do 7.'Jłnierr.a. do realizacji takiej konct'pcjl.
Dzlsl{'jszy Uniwer<l~'tl'l Powszecllnv, tal;.l 'jaki
ma powodzenie I 'ldaje eg~amin - to wla..tinle ma_
riaż świetlicy z unlwersytet-em znanym 'l prze·
szłości, W Nakle nie tylko Słuchają wyklad(Jw o
uprawie gleby, problemfWh atomowyt~h. Ił.lt~ tet
tańczą I grają, na scenia. $wletllca l unlwel',,;vtet.
jak dwoje zabłąkanych kochanków. odnaJJują~
cych odwieczną rację istnienia tylko we dw()jc padły sobie w ramiona.
Wszystkie moje wywody zmierzają do pr7,eko-nania motliwie najliczniejszych spOOród tych, któ~
rych przekonać by trzeba, że takle połączf'me,
świetlica UP jest ffirokiem racjonalnym, jest
nakazem okresu, w którym żyjemy.
Ileż to mQz]jwośc.! daje tnkieJ placówt;.e zaopatrzenie jej w nowoczesne ~rodkl, sprzęt (aparat
projekcyjny, telewizor, magnetofon Hp.)1 Sam
fakt okupienia środków materialnych, którym!
11I11 cele k. o. dysponuJą rówe władze, organizacje
1 związki, przyniósłby bezsprzeczne ltorzyścl. Racji przemawiających "za", jest jeszcze wiele,
5r,czupłość miejsca nie pozwala na wytoC1,enie
wszystkich armat
RozOlat."zylem się niemal nieprzY'lwolcle, Choć
wydaje mi się, ie powinienem znaleić zwolenników takiej koncepcJI. Czy k'tk? Mote zablurą w
tej sprawie gloll działaCZe kulturalno-o'wlatowł?
W sytuacji, Rdy nie bard7.0 wiadomo, co dalej
x tymi ~wletllcaml, rozważenie moWwośd oddR~
nin ich (l oknIe, sprzęt, ludzi) Uniwersytetom
Powszechnym, nie będzie chvba od rzeczy.
Czekamy na r.danle dxłałaczy, .,słowo Tygod~
nla'> mil- goścInne łamy,

dla pOOnkslenia

zajmujący się tą

!

wla!\nlt
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ZMW,

na. elatowl (nie\vielu lch) pI'acownicy, Te odo,~ob
nione wysepki giną jednak w morzu ci,,?)' i martwoty kulturalnej z górą trzech t}"sięcy wsi, Jeżą
cych w obrębie kieleckiego województwa.
Do wytwor7.eni.a owej martwej ciszy, niewąt
pliwie przyczynił się fakt masowego likwid0wanla ~wietl!c w okresie popaźdzIernikowym. Nie
byl to jednak krok deCYdujący o upadku. To był
tylko duży gwóźdŹ do gotowej jut trumny, Po
prostu świetlica tll-k pojęta (warcaby, gazety. (hór,
te.qpól taneczny czy dramatyczny - ja.ko potlstawa egzystencjI) - przeżyła 81ę. l nic nie pomoże
"lament na chłopów", te zaciągnąwszY wlecz.:>rem
pług do szopy, nie Idą do tWlctllc,v poC7.ytać, że
młodzi, 'Zllmlast wglębiać się w sztu]{ę holubców
- piją w GS-Ie wódę l lattlją do d7.iesll\tej wsi
za dziewuchami, Że wyrostl{j nie ćwiczą się w
ruchach konika szachowego, a zerkają przez szpa_
rę do karcr.my.
Trudno,SwletlIcB tl jej tradycyjnymi atr;l-'butarni - nie przyciąga. Czasem grupka entu:cJaslów coś poruszy, oźywl. Dokąd starcza Im zapalu,
coś się dZieje pM..nieJ: klapa. Bo posiłki nie
przychodzą, I trzeba sobie to odwai.nJe powiedzieć przychodzić nie będą.
W d;o:isieJszej dobie (choclai chlopl mają leszC7..!! nie l.ada kłopoty z kupnem wid el czy gWo1.dzl),
usiłowania 7.mlerzaj1\ce do Zwlą7.anla rnJeszk"ńca
wsi ze św,letlicą, kt6ra oferuje szaszkJ. starą ga~
7.etę, czy naukę ludowego tańca, na nic się nie
zdadzą. To było dobre przed wojną (np, świetlice
wiciowe). gdy ;.vicś utrzymywano w zacofaniu
I c:emnocle, gdy kRtdą możl!wość oświecenia się
v.'ieś la pała ja,k deskę ratunku, możllwo~ć wyrwania się z k~gu obywateU drugiej kategorii. Mog-

Nll!.lrW.

relUł·

Artukuf dyskusyjny
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alet}' u'
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Miodzie?,\' Wiejskiej W

taele 'f WP, Ku!'a\l)l"ium i ZMW projektuJ!! powalanie w najblii.Sl..\'m okl'('sie S7.e;·pgu n,'),n'ch
Unh\'{'rs~'letów p()w.~z('Chn~":h Cl.y1i. że o,~wla
towcy znaletli trop I idą ś1n(bmi To oO$k mnle
Marlwi mnie jl'dnakże, że leli 'lnamlcnn~' pro~
('l'!I dokonuJe alę nie zauważony przez pn:;\-'gnlataJącą
wl~l{szosć
dzlalaczy
kulturalnych. (N'I
margine.'lie zaznaczam. że podz:alem na d/,\a!a~
te względów tradycJonalnYch. boć kdni ,:lk !
drudzy ~I\ ludźmi UlXlw~7.l'chnlaJqCVml kull"rę)
A wydaje mi sIę. ie WIR~n:e wsr.('lkll'!,W ro·d/aJu
"kulturalnic,," powinni r.<lwol:!l:ć glos('m \...·\clkim
- E u r t' c a~ Sprawa ol: się pl'o~i. by wf)ktil niej
skupić \\,,~zystkie wysiłkI. jnkie podejmuje sle

J~ca

Wy~7,10

YORK
~to1\'i!

działacze ZWIązku

CZy oświatowych t kultura~nvch po~luguję

J-'N USIlK

n1~ml~

o teren wiejski ('O proc. mh.'f.j%kańdlw woJewódz'
twa), wydają się b~'ć formy l\l.~tl\tjOWll-n(' pn:e1
T'WI'. To są wnlos.ki sprawdzone errlpl1·~'c/.n,,'
l zresztą nie ja sam do nich doszedłem. TWF
\,,!ycią~nęlo je p:er ..... sze, przl'slęP~ljąc po ni,,\~pt+
na dwuletnich dos\\'\adczeni!lrh w k.llltu 1\:'odo·
wiskach. do or~anilOwanill UP l dUl~'m rozmachem Ba
pojęli 5łuszno~ć takiego kienmk.u
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hęd.ny słyną nie ty:ko !!
marrnW'ów l nie tylko li:
tego, że kiedyś przed wy~
~rawą na Krzyt.altów wiośni'"
do Chęcin LoJdetek
zwolaJ
sejm. Chęciny dzisiaj to za~
rnJedbane brudne. roZllyp:.dące
filę w gru-7.y mlaslenko, które~
go widoku nie uniknie nikt :z
ludzi przebywająCYCh
trasę
Kraków - Warszawa 't porno
cą samochodu czy j&kłeg09 In
negO ś-rodka lokomocJI o na.pędzle benzynowym. Co
wl'l~
clll, można powiedzieć, te Chę
ciny Widzą
W8ZyocY oprócz
tvch, którzy JEpowinnI wl~
dzle6 z racji zajmowanych &tn
JWwl&k, I Ikt6rych powinno bo
leć to ('hoclaŻ'by, że kiedyś w
pne~z'o1!c1 mla!rtecr.ko \-\'yp:lą
dnlo Inflc7.ej, lepiej, dOS-ła1.nlej,
tA!! m!ę<l7.Y nami mówiąc mla~
II1ec7Jko tylo.

C

W 1569

roku

Chęciny juf:

\'!OSiadały:

305 domów mleazkeJnych,
20 Jatek nein!czych,
39 W&l"$matów lIl!ew&ldch,
B prosoł6w (ludzi bandlują.
cych 80Ią).
2l ludzi zajmujących się
gorzelnictwem,
22. piwowarów,
30 piekarzy,

CAP'

W.GRUDKA

ROZWAZANIE
- NA MARGINESIE ,
PEWNYCH ZAMIERZEN

17 przekupek ze straganami.
Ponadto Chęciny po'll:ldały

w 1569 roku fabrykę sukna,
łaźnię t

"postrzygalnię"

(za-

JtJad fryzjerski).
OkrM prosperity trwał pn:y
aktywnej pomocy gospodarzy
miasta do roku 1657 to rnaczy
do czasu. klooy do
Chęcin
wpadly pOdCr.M' wojny 87:\\'00.7
klej woJl'ika Rakoczego I doM
gnmtow;J1le spalJly I 7.rabowały
mlaMecxko. Trochę póin:ej, ja~
ko i:e nieszczęŚCia idą w pa~
rrze klęski dopełniła mMowa
zara.za.
Mo±na powled7.let'!, te nie..
chlubny jubileusz trzechl1Cltleda rozpadU świetności ChęcW
minął w roku UbIegłym. MI ..
nąl jak latv,ro alę
domy~let'!
bez speejalncgo z nasze! 8trt}<
myR:~' jasna, w ciągu mU..
JenlUm były 'próby ra1;owllnla
Chęcin. I Jan Ka'llmJet'1;, pa ..
nie dz:eju, współczuł m!nsteez
ku l Sobieski pozwolU ws~yst

łtim budować się w Chr:d~
nach j8Jko teł: parać się han·
dlem I szynkować trwnk!. August II w 1723 roku :nadal na~

wet Chęcinom herb.

Niestety najwn\J{Hws7.ł) na"
wet s-budlowanle dalszych d'lle

TYWIZACJI"

'ów Chęcin nie mote r()'Zjaśndć
obUcza cIerplJwego
lektora, Wszystko sIę chyli ku
upadkowi, Nie pomaga, JU,wet
fl1kt,
te ChęcinY podobnie
zre.s7:l:ą jak ł Radom stały sIę
radością

siedzibą sąd6w !lemJłJtleh dla
powiatów opDCT,yń$klego I chę
clńsklego, Niemniej
loJalnie.

t1"7.e-ba stwierdzić. na pN:J... ta~
wie lektury, że ojCOWie miasta
mieli wiele serCR do pt):,z:ąd.
k6w i ładu. Nawet uPlliclnjłłCł
mla.qto miało- jednak tawue
czys.te ulice t /lltarannJe W1~
miecione I"yu.łd,
Osobnym rozdziałem dla t&go mlas.teezka jest okres mię-
dzywojenny,
CzytelniCY hua-kawł4t mi wy~
baczą te dosyć moŁe nudne wy
lIcumie prtewag m,lutec7ka w
minIonym. umkniętym, ukre-fJde, ChodzJ tylko o podanie
możliwie dutej tl~ taktów
zaczerpnIętych z historII mia..
$teeZka. które w zestawienIu ł
faktami łatwymi do sprawdz.,

nla na dz.lsle"zYch Ch~1nach
po-zvIolą. wyclĄgnI\~ pewne Jto..
matne w przy,zło&el dla m!1l><
&teCllka wnJoskł.

otót pobleiny nawet rzut
oka na Chęcl1'ly mlędzywojen~
ne zmusza do glębłlzych re"
fleksjI. pomijając nawet fakt..
te Chęciny w 60 Pl"'Xentach
'Uurtlesl'Jkale
w tym okresIe.
przez Żydów zastanawia ZJIl~
wisko wlt>lkleJ tywotnośc1 tegO' uroczego miasteczka. To
prawda. te Zydom udało się
jak mało komu rozwinąć tu
kunszt azewskJ l sztukę przyrządzania wędlin, Ale jut d:d~
maj 11 perspektywy kUkunastu
lat można powled:det'!, te uda~
lo im .Ię to wlaśnle dlatego.
te opierali sIę na tradycji
tych wlaśnle łl nie Innych za~
wodÓw. Wywali się w tym 0kresie z Chęcin sotki ton drobiu t'OCmłe, tysiące ,łaj Wp, Itd,
Same uklady wapienne, ka~
mIeniołomy l młyny'ce-numto"
we zatrudniałY w tym czasie
około 250 robotnIków, Jak z
tego W}'\fILka. Chęclny dZI.alaj
rownłet mają, wszelkie dane
na to teby "by~ mlaste'c'tklem
pełnym tycia a nie jak dotych
C't9JJ malowniczym w:upclnAe-o
niem jUcznego skĄdinąd kra.Jobra'11U,
Niestety bezplanowa oparta
ma filozof" .,dojut.rkowanła"
gospodarka podobnie jak I w
wit!'lu
Innych
małych mla,:,

fi"

atecmach przynlos1a po W'i~
zwolmlu włamie to co tego
typu «ospodarka mogl4 prlYnieŚĆ; po!ydow&k1e domki rO'Z..
sypywały się cora% bardzieJ.
ruiny porastały zIelskiOOl, rzemiosło podupadło,
częU spekulować,

Ludz;e

za~

jako ~ l&motma
.ptUdawaó
w)'Pl'OdulYlwa';
nych tu towarów. OctYwl4ci.
wplynQło to %Subnle, M ja.lde.
ptYWatn1ejsz8 traktowanie ro-dzłMego mluta. W 'Chęcinach
podobnie jak w wielu lnnych
małych mlastee2lkacb umarła

grum$:

wiara

Jut nie

w

byłO

lepszą.

Pt'ZYL?łość,

Wyglądało na to, te katdy rok,

katAy dz1e6.

pri.okoowUe.

pot:wten1z.\JIł.

to

Załowna tu zarat
.tłl.sadoieza

aakoła

po wojnie

kamleniar..

ska z,lStnIa po kiJku lntach
przeniesIona na Sląslt. W <>góle co energlCznJej1łl u'lles&kańcy Chęcm. kto wie ErI'!$z1ą
cxy nie bez talu. (,puu.c1ajll
mlasteerlco, w którym, słu~
chajcle uwatnle, na pt"'-e<Jtrze·
ni 12 lat wybudowano 2 Izby
trC1lZtą dopiero w 1955 roku a
w 1056 następne trzy",

zasadzie sprawa nie jest
nowa. Od kilku, jeMl nie

od kilkunastu lat mówJ
81~ o n!ej przy pewnych oka-

zjach. A tych z kole! nie br&l<.
Ral! bę<1;,ie to program wyborczy, Innym. razem konterencja
JtP,. Obeonle propozycja organł-'
!aeJł wyższej uczelni w na~
szyrn
l)I7:eśwlelnym
gTnd'l.1e

M!1lenlwn,

Rzucił ją kUka tygodni temu
kurator Pawełct,Yk na wnżnej
l zoboWiązującej .naradzle W
Prez., WRN,

(DokońC'Benle

na IIItr. 2)
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ODMOWA

r._ . .

ett

Dlł ~e przyjemnie!

rwi_

Nit pollP"'I'W'" .....k Iml~

Nie lepiej przedstawia się
l.atrudn!enle w mias4'Czku.
Według. danych WKPG 7.U1rud
nlonych było na terenie Chę~
cln S57 o§ób (W tym Ił!} kobIet) .. Dojet,dżnło 1: Chę«l") do
pracy 119 osób. co razem Cl.YnI 478 osób za\.nldn!onyeh nil

Jak: ..Oto on! on oto!"', IIWPt'l\.

mlesZlkańc6w,

2.76,fl

JaJe

't tego wynika dane nB

wygląda,lq :r:byt rów·
pro,~if uczonych specJallst6w z Akllde~
mil Nl'luk, teby pow;edzlell
jakie mogą być
dalllze 1MY
mląsteczka. Katde dziecko od
powie. te perspektywy nie !Hł
zbyt optymistycz-ne,
dziś

A więc, znowu projekt. Nie
wiem który z rzędu 1 trudno
ostatecz.nie
zdeflnlO'Wać jego
sr.czególy. Jedno jest tylKO pew
ne - winna to bY6 uczt,>ln,ja
techniczna, poWiązana w jakiś
sposób z regionem, uCZelllJa oc{
powiadająca aktualnym mOŹro
Uwo.śclom KleJc ł WOjew6dzol
twa, 'potrzebna
społecznie J
społeeznie
' uargumentowana.
To zresztą zrozumiale. ·081a..
teeznle WyżSza ucZelnia tn nie
tylko kompleks gmachów, t?

W

wróciła ]:my okazJI

\.\"1'

rchllekt

Nawet pta.kJ buduJ" wlclow~,..

:nIe

wo. Nie trzeba takie

Wolę

PlU& ogf'6d

p,rzooho4ł\11!

Nit patn:el! na karabiny,

.. "* ..
ptawa akty\vizacjl małych miasteczek mg jest

S

Bprawą

nową.

Wstędr.l~

stę

o tym ctyta, pisze I Inówl,
przy czym trzeba dodać, iP. 0pinia na ogół jest 19odlUl,. .....
trteba aktyw!7ownć, M:eKz~all
ey małych mia~lecz-ek marlą o
~evszr~h a:l;iSąc.J:!...., ~ \YxtnY:'!IIl,ją
cleltawe Inwestycje, pro-ponują
uruchomienie takich czy Innych najC'Zęśc!ej nie m:p.~lClą
cyeh ~ję'nawet
w
Pl11I1RCh
PKPG InwestYCji Itp, ltp,
Swladomle nie piszę p wszystkich maly{'h mlnslectkach,

które trzeba ł\ktywIlPW\lĆ' 'IN
nlur.ym
województwie:
po

pierwsze obawiam 9fę. te nie
ladanIu Mwm
przez calyrolt. po dt'11ule ~ą ku

sprostałbym

temu

powolane- odpowIednie

wtadr,u li po trzecie gdyb v ten
tnlatwll, ChQc!RZby tę
jedną konkretJlI\ sprawę ("hę
cln (ułlntwll VI atm91e - i!kle~
rował uWlIgę prezydium WRN
w Kielcach nil Chęc!hy) 1.0 Jut
byloby bardzo dobrze. Nie bę
dę pl~Qł 0, powodach, dl,l kló~
TYCh wybrałem wlaśnle Cbęcl.
ny, Może zadecydował fllkt, te
artykuł

(!loko-' ... •It. I)

I oto wJn4nle dlatego
Przenła:d".

Nigdy nU! będę wladcq!
łJurn.
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h.OZWAZANIA
nie tylko

uczelnie

cyjna.

długo wrastać w tr~owlsko,
muszą się długo prtYJm0wać

wielką

krzątantna ori(n:1Jtn·
przedslęwzlęci(, na
skalę, rtJe!atwe ł W'l~

To

magające

wa!'le

ta k

mowu

~ami(>rzchlych,
pows7,€chn!()
mówiło 5:ę o >wnlrczn(,ści mr-

gahiz,1'tvania w K:e-'c&ch 111~ty·
tutu Geo!o.t:.unego, na!Jralnie na prawIIch wyz$zej lI{:zel
nL Były proJckty ! OW51em,
a%\lmnf' plan,l' I nipmn'cl num
ne zalo}:en;a iliThl1f:'ktnn ('UH!
nil p'J'

N!ektl)fZ\' w.'k<J'ywa1i

ste m'e1~ce pm: 111

Sckr,it'nnego, !lnprzecTw WDK i 1. miną'

wtajrmnT7fJn\'ch

ucze1n'a. P0!rrn n;'!o;t'lpih nil'pokoj:'jra Ciq::;;. Dlu'ło, cl I nit·)

bądi

rOlnvch

klm l wiele pozo:s:talych c\'n·
tlikÓ'U1. utopijny z pnwrlhll
projekt f)llblNa cech \"IN'!V
twIerdzą

nawet,
te
l'n7Wó:
Kle-lc jako miasta I rozwóJ \\'0
Jew6dztwa jest ś('l.~le UlilH:·
n!ony od
ucr..e-Im. N'~

z

trochę

m::'~t

<'('·"ia. kt""<I mr
wi 'z ki'l7f~!,() k't'l('(';~i('~Ll ka·

pll7'rWS7~1

Ar~um('nlriw

Irgo t"cil~njll
na pewno więeeJ. Rwcam je luf,no. Ol tak, jak Oll'tt

na je usły~zeć od zwolenrd,ków
studiów klasycznych,
Inni poWiadają - 1'010:r 1 \\'0
I le!lnlctwo, Znów argumeTllv
Ze laB.Y, te pU~1.cl':e, że 1..'l:1'!'O'
bane rolnl("lwo, które potnic·
1,1"7('cl.

9,

lo nl1'lIl":1ln:('

S~l

~i("ro

m ·,wit·,
~'\v

hi'/{>

n'

~rl'l'I'

~!ę

\'.'\"'7('<11

/I

71:'

.~1:"(\,

'U

11"0\(''1 1 j."ł!

7. o)'a'l' \1i]_
ala ,,'u17i :d)l"

1'!1;,~1':('

IP

lTalinlcjq

\'ll:'l'gn

A lu jlll. warto. WY!I'.C7\·C 1l~':illm~nty pn·
(,1Ąwil1.v od Klldlubkn mI SIn·
"zlcu jl'śli nl(> nil 7,~1'9"'1 'klm
końc7tjC. W ppln('7.~'nill 7. !"'\~
(h'c\nm! I \11)j!'7(>b~ml (J<li~
d!.I~lels7f''''o II' W.'l~\'~!'(\I' ';~r.1I.,
mf"nty mORą ! po.w!llny \1rw-

(Dokont"tenle ze str.

przoo..~l~wll!'rill,

1/101r1":>(>"

nlaml 1<'1(1(' mvpn on4t • f>tHl.
ną nil nf'wnb, Nn'w;d,.,'rd o7P
~ nich rln <;"l1'l\WV lok.,'rfwr> l
"-1.(-(>7V-

w:lŚ<'II'.

Tu ioch:l
7tl"~\'IH\Ć
WszYJt!ko NI fI"\\'11. /11(> tn NO'
"tI)W01,. w~,..,!'.U{()
P"t'">"PV"1V
od nąjl">t'11"r17Id pl''''ltrr11 111"'1\'
dzefi. mh'<:"!n1!l n'n p''''lfl'~o~
rów nt1 uru.,hl'n!rwh nnnl{(l·
wyeh jO,lwńt'1.VWM'Y, N!t> 1'1(\ tn
lYt'Obll"1'f\v Offt<4fq., <łni~::~ jIIlę

WH7\'C,
Dłnlf'l!o

wb~nil' nO",\'oq1f'rtl
wl;'mt' 11"lV
II,) II'! .~nn'wy, n1 n·'nr·
~,II'\(>"j('
1i"!lpuzyrjl
kilr:)lon~

t!lnble

W~('illhić

I!",)~z(>

PawekzyJ.tn,

już

zulogę

Fa.brykl

~ię

do,kDnale nil [('I~O !'or}7.n.l1J
nic wylllaga ż"dnycll
,:('dvnie na ur7.ądZl'
ma będ:\ jX,It'lpbnr: kl·pd.;.'!y w
w\'snkllśri
1,200 tyó,it;cy zlo"
tych. Zakład b!.;'li.:e mógł pro
Qukować
minin1\lm 1 miłlnn
litr!Jw wina roc?!l:e, \V r')(,7fjt-

J

ma

I·e 1:11."('h

IIUllllo nn ',,"\r
,,])1:11'.'" n"
pn'pOl:'\'ci:. 1)0'

kn!illń, 'V~pnll
uczcić

7.nnW'1

j;ll,kh~

O

pl'!~,~1;(f11(:H'h

Poprosić

SU\,O\\TOW('!l0. BudYlll7'k nf·daj"

nika.
17.,·f!'ll

Chęcinach

Samoc,horJów
w
Sanoku o
sprzedanie jednego autobllilu
do stalej komunikacji J. Kiel·
cami ltd. ltd.
Trochę
wczdl'\!ej w tymże
1957 roku w WKPG odbyła się
narada z udzlalem zainteresowanych, w ('WSIe której omówiono następujące sprawy z
takimi 0\0 I',miositami'
"ni \Vy!wórnię wm w budYTI
ku poklaszl,)rnym 11ak:i,y l.Il'U·
chnmi(-, mimo braku z.npIN'7i1

Z

!ch rozwÓ.i, doszlibyśmy
powsian:a la.k:e.;f, u:.'lelnl
na lrc11 \I.'ll'.~ni(> wydzinlach. M',i.e lO by~ Jmlytut
Geo'!og:o,ny, klóry m:luycic':c
ju): W:1h:II' l' 'ii,l" , '''"t' l 1(.[:
\\')'7.<;73 ~71~o!a
\)1.7'."n:l'I'\'.inn,
mnl.:" Wrt'Sl.C,(, rl'awet polltech.

nal11.0"W!H1!u kl('lf'{'klej Ilc1.f'ln\,
Tt7.l:"b~ Idę tu nnfllraln!(, II~

nrllfkIlWf<6w,

Ą:·gllrr.l"nly.

wn"i,

opinie)

M

zlłplf'eZf'

,

~I'-

do

ehyba najbardziej rncjon:l'ny,
przywiąumy do l':iemi 1 "I. m·!·
§Ia () niej rzu('any - uc~"ln'n
typu staszlcowsklego. Pod :~'m
kryptonimem kryje .!l!ę ').,111
rajnie znklnd mm:<owy n ~,'i·
śle okrl7'ślom'm profilu, ;1"II!,i
śc!.!'Iłe
z g(1)lo,!:ią, kO'jO'I n'('_
twcm I mej,1}P111, Ten r ' '"I
ma chyba nulwięcej zw{'kr>n:
k6w l on może być brany pod
uwagę przy ewentua lnym f1~
w.'<7~'<;jkiml

n'e

daJ.~7Y

bU,je fachowców,,,

7.

I'()",

WRN

7
Przekonać
Prezydium
WRN o Iwniec7.no~cI wybudowania ~Iepej Ilnl~ kolejowej z
Slt!\r')wki do Cht;>cin
Prt'I,Y'
dium PHN uważa. i,e lWÓ:7.t rHe
Je_~t
zb.vt wit'lkl, ,a liniI) po..
trzl'bn.a L.,e względu\',' turysty
C7,Il}'("h i ~1)'PO(jlł:'t1.j'ch
B. Hm.wllli\Ć propagande hodowl: dl'oblU - rozwinąć In
struktlli dla rolników sąsiadu·
jących z mlrl,steakiem,

T
Y

klf,re m"t'~ 7nrl('r\'do\\'fh~
Te wlnśn:e zamiejsco\\"c' wy
dzialy AGH byłyby V,'>Cząt
klem wyŻ.~1-ł:!J kieleckiej uczelnI. Zakładnjflc opty'mistyn.nJe

m.lenia
byłoby

ezyć

coś budować w

rud 7.("11711 i nie 7nnr\'ch jcą*
C7e 7.łnz 7. Z('b~'rm nn nrl,·, lo
\\"1"(',7r:e rl'wżliw(' ;. ',;c\r:':{IcJ
cNAm:ki
bIH]O'W.;1l1ej 1 u/.ytkn\\'ej
Są 10 T"f! T"'''wno f'i',,:lnv'nll'

Chę
ej.~c
h:<[edę

pogląd

pi ~tnl"1

r·h

Prezydium

pru,ll1lza! a"{ta spraw mieJlio
OPll,'iZC7..Ql1eg0 do sądu celem
przejęcia tych o!JieklÓw przez
Skarb Pańsiwa, który prawdopodobnie odprzeda je osobom
prywat.nrm,
wm\er7.Ol]ącym

w~nn'n'l,'\ne

b;j7~ \\'
I; 1,I,'('k

pomocą Wydziału KuJ-

Finansowy

~li~:'.';,~~:WI;~; n 1~,' ;~;:::::~1' '~() 1,1;":I'~'t\~;

cIny i w:(>le fl,xlobnych m

wreszclr~

\\",'r17;~'V

7w'waną

s.zturki, 1"l'giol1a!izm. J!l,a,

r

2. Z

llICV zdobyć 1 prZCT.n'l{'zyć:t
fun'duBzóW SFOS-u 550 lys. zł
nil adflp~lICję synagog.! na dom
ludowy
3,
Spółdzielnia
SzewCÓW
l Cholewka:-zy z:m.ienl profil
produkcyjny na nbuwle spor·
towe j spr7.ęt turystyczny
4. Olworzyć kiosk ze sprze·
dilżą gust{J'Nnych pamiqtek.
5. Wycią~nąć Jakoś z WoJe~
wódzkicgo Zar7.ądu Go~podilr
ki Komuna:neJ dokumentację
nil budowę wodociągów
6. Coś zrobić, tcby Wydzial

JE

w7,gkdów

7.ha";lp,'(·h

kO!lC?11C ":1 :!',,'ron);k:m L'f, na i
mn!ej
Poloni"t?];;l,
hL~1ol ia

przez

B,
N

~pe~

7\"·"·1:\'bl' 1\·',-.iI.;n, Ch'l' ',"?l!n,:,ln'p 'n~'lfl I ni€, 'nw·T,. 1I*

fl' ,); d}' od \\'111
K:ld'ubkll pnć'!.·I,rsl.y

uświeln:or'vch
OCZYWio(':(>' i I'

dy-

ni~ż fnrnnwrr,w, pn.l~rl1l ",,,'r 1
k'C' rio t,,'lO p'olr7pbnr un"rl7rnia, Od KTAkowa do i(;"lf'
nie jest z.nowu lak daleko. To
je,'!Zeze jrden dodntkowy rm~u
meJ1t. Wid % utzeJn~<1 mnderzv;:tą
me
przp(j,IIl;\\'I;,);oby
\\,;,...1(-<"7\,rl1
t"\1dnn~ri
N·lIn·

riH'!1

uwag na lemll.t wyższej Ur7.c!·
ni, naturalnie Ulkladając nllJ*
picrv.', że wszyscy jak ;edl:'o
mąż zgadzamy ~ię z pog]Qtlem,
iż jf'5t ona nirzht;>dna.
PV1<1T';'" Z~·':,dn"·7r·. _
,1,,1 rn
'Po,{,inna lwi' t~l \J<'7("n i l\.':' Nrd·
bard7;:ej l;;;):: t'I1. llliL,sn;:y re·
gionu glo:;u!:\ 7:1 hl!lnr\:li~ly'
ką,
Sa',:'nm','I1!a:ny aa;",IIl'Jll
.. kokbi'l 'kul.ury", 'lii :),1111:(;('
centt:.'~C)

J

n!czcj, Jnk wiarlomo UCll.?ln!:(
ta p(),~!ada wymienIoof' v/\'żel
Wyd7.il1ly, a więc po~l!Hb rów-

Tem. Kilka w!:l,';nvrh

cytO'\.\':lIli'

W

sklf\l Aknflemll Górn!czfJ . Hill

t.~klml

w nich w:"l~
pewno. Ni(>'T,nir. 1
I

1957 roku w dniu 2 grud
~I~ Pow'a"wa Rad' Na
"'"
.......,
..
rodowa w Kiekach pod_
jęla uC,hwalę Nr 199/55, w apr&
wie aKtyv.'lzacjl ChęcUl. Oto
jej 'u'eść w plillktach:
1. W obieKtach poklusztoT·
nych
uruchomić wyt ...... órnlf"
win i miodów oraz zakład
prt.etw6rstwa mięsnego (pro~
duJ~cJa win oparta tx:<:!1.• C na
runie leśnym I owocach, przetwory mięsne na d.roblu, kl'óHkach, dz.iczyznie I m;ęsie ze:
slwpu),

r7.('knć. Ale lu rodli si~ pro
bll'm ol'lIgi - .~ZC7Pg(.tV ,l~'gn
nI71l<,yin<:>, p'.!nkt wYI~cia Mn·
lm l..aRn!l'rn n~'ehloby ~ll~mć
od
'1.org~nh:owa.nla
wy!hln.Mw zamiejscowych krall .. w·

Nlt'l!,t(·t~\I

glę

z ro~wojem

wyb~a_.,ych

.. * ..

;-.r,l',WIlJ"
nl~i~ze to Zfl.p!ccze. Na to w
K\I'If:"Cc7.v7.nie n:e m8:7)11 na

wo!('\\"(,r!7*

p!er""v~zoplanowej.

~OŻ):7~o..~ciami

Pf7A'Z tutejszych ludzJ, radnych
_ aktywizuje.

cjalnych wyd7.iaJÓw, że tak D0wiem klełeekich. Mam lu na
myśl! przede wszystkim ~eoolo
glę, kopalnictwo rud ~.elaza, od
lewnictwo J ceramJ.kę. Te czte
'ry wvdzin!y m'alvl-)y tu ('''"vbn
nlłjwlęcl:"j
pola no p0p:,~u Z

ekonomicznego, a więc W~ZYłt
kle zasoby znane 1 nlf:'zrnne.
któI'YmJ dysponuje tak rwana "ziemia :l:erom.o;klego", wlć>l
kle zasoby lud1.kle, kO:11' 0*
:nC1Ść zmian socjalny('h w mie·

go minsteezka ! zarazem nl~
pomni!eli z lltością o losach
jego mlesz.kaóców. Chc,albym
na pl-z)·j,i&d7.ll:< Chęcin prześlednć lc..'iy miastec1'.J.\:a,
ktÓN
'\tIar!
ludowa
umysłami I

nluszą

f'w("lltl'llln~J

J!tf'chnicznym.

ratora.
Cenne to niewątpliwie marzenia. BIorąc z punktu czysto

00

takle

skusji I l;l~Inn()\>;'!en'a gil:
Po p!envsze wlas(",(l ,d;'nJ!'
Pokrywo się ono wpt!jnif:' 1 po
gląrJem tr7.er:rn 11 wi<"{' 7 plAnami Ul'7.elnl D charaktenc po-

nic... at wrencle projokl ku-

bądź

do

rozwagę.

lnfu'ml)'

• w.,&lli - tu Jt'st wt"ć;nie-. mlr)!lee, gdzie powstanie kl<,~rrką

śc!('

Jako

Bo to sprawa poz!omu, kwestia współpracy z. lnnym.J ośrodkami,
baM
naukowa i
ludzka. Trzeba ,~ię więc ł:czyć
:z w:e-lkim! pr7ee:wieó<;'wam\,
trzeha nawet !'yzy:trwlh~ gdyj
wiele mll<;; być stawiant! "w
ciemno" Ale
nie mau,~ to
wcale. że naldy rezVgn0wać l
tego śmia'!?'(fo p.roJe-ktu
W zw!ąz.ku z tym rzucę kilka konkretnych Dr()i('~{tów Na
tura!nie rzucam pod o:',ólną

wy!\Hłku.

\V C7ASach nie

L

roZWiąl..aĆ w ~l\''"Z~lągu kilku
mresię-cy, Pn:yklady mÓWią, te

ctklkollezenle ze str. 1)

przejeżdi.aJą ludZi, kt0rry me
zachw:,c.allby się pięknem te--

k'lwc; fll/ie p]'odul,c,ifl

bP,d'l.I"

(ij),i\'la o mOS7.l"le SPi'OW;jdl,an,'
7 ,1\11 ;';'I\\':\ i runo
\P~llc'
ZIl
kbd Il n
\\'I11;r'l1
rÓ\\'!lo]ef.(h'

m,cli,;w
O !le ol.;nlict.n(' grom ;v niC' b',"I:l mH;.:ly w l"illgu
k'iku I.. t ~".';l1l"i'YĆ orlpowied
Tli('j~O
znpk('7.11 ~llrmVCI)\.\'ego
(;"ady), to )'.;!klad winien stop.niowo prz&'hod/Jć na wyląc1.
nil p:'(dukrlę mjodr\w, P Iwia[ow.\' Zarr.f\{.! Rolniclwa ! Powiotowy ZarzĄII I{OIek Rolni·
aych winny pncprowndzic we
w~z.\'Stklch
gromIldach akcj,'
UKwindllmiaj!jCc na 17.eCZ Iln·
dl.l'llla
!,n"ew6w por1.('C7.ko\\",I'I:h i aRrC'~l\1, a l1as((::pnlf'
J:l1ldadnnia ".Ilrl()w ora7. winnk
nn
polwlnio\V)'ch
stoJwch
wzgVl'Z, W tym celu nu1ezv Złl
produk!'lę

i)

w grudniu prawdojJ' li b-

nie sprllwa In ~lIlnit' na ldpl~N
cle Prezydium WHN, )a,dtolwiek rrllJ1iIła i pOWil"ln;\ .~\.jn;iĆ
już pól roku tl'mll,

fi Ć 11m1.!!
pnwiudnm
WłllŚlliP lo ladecydowało. Nlemnip.I nil' n \0

_*

Chlld1!, nil' lo j('~l nnjW'1."llt'jszt', Ch~<"lnv Id.t\ prz ("\~l. rnd
bokiem Kil'lc, N!(' ma dnia
~eby kt6ry.4 " ~n'fpndf1"l\' 1Y"'··
l!'Opolli prJ.('~ mia~I(>('zk(\ 10 nie
pt'7.!·jd:d;\:n1. Nie mu !,<'.wni('j;
podejrzemllm
vn'ród tvch co

pmslt do w~póldwlllln!a In.~tr
lut Sfl'{lnwnkz)' w Lipowej. U

znano r6\\'l1.let Ul słus:z:ne I otlowe ul'"uchom!enie przetwórstwa mięsnego, klórego ~f'\"r
aukcja opart.a b.rłal~.v ~H .d1"O-:
blu, królik~ch, dZlc1.}'zn:e I
mięsie wi('przowr m z wo:n('go
skupu, ZllpJr-cle S1Jl"Owcowe, w
tym wypadku
i(',~1 znpewmone. Zakhd produkowalbY pne
tworY mię~ne w wpl;:ach, pasttety"j inne w.l'roby garmaieryjne orl1z klelba$Y.
j"
I szne
b) Zebrani U7.nfl I Ul. S li
pozo.~lawil"nle 1.\' Chęclllach z~
kładu
"A:lto:.C'mont",
gdyz
przenle$:cnit' go do ~jelc spo'
wodown!')by poznstm\'lęTIie ber
pracy okola 40 ludzi,. ktt'lr1.\' ,'iII
czlonka-ml tl7'j snóldz!clni. ~1l!l~
lito
ofianv.\'uje
spólr!zl(']nl
"Autorclllont'

potr7C'ony plac

na rozbudowę, Zaldnd \c., po·
łotom' na tr~,ie \Var~J;ill\'a _
Krnlc~w bt;>dl.ir ~r0łnifll l,~dll'
nla. uslugl'we dla pnd:'Mnych,
Jak równl{'ź dla !lIry,'ów, s
n!t'zHI('7;nie ort \('r,o mo7.e -'lwi·
n!nć Jnk dotąd n,lę wn"~zt[jtu
naprawczego okre~lnnych typów samochodów dIn woje.
wódz!wa Il na\\'''~ kraju. Sprawa ta nie wyklucza motlJwQ-

śct

wybudowanda w Kielcach

zakładu dla obsług:! miasta.
c) W budynku synng~gi po*

~tanowjono utworzyć dom lu·
który \\' mir~cie Jes!
bezwzgl.;:dnie potl-zebny, 1.wla'
57.C7.a biorąc
pnd uwagę jeg:)
ChllrRktN turystyczny

~lowy.

że Chęc~ny

e) Ustalono.
ośrodek

Jnko

turystyC7.ny Winny r'.'7
wiJać przemysI drobnv uw;:gh;
dnla.iąc,' potl'zeb~' tury~tów
Spóldzi~lnia SZC:"CÓW 1 Cher
]c;-wknny w Chęclllarl., winn3
~
prze,~ta\\'ić się
cn;. C!OWO n1'

produkcję galantNll sk~r~:nl'j

jnk
teczki, torby po r zm',
mapniki, portmOnl:'lkl I ~n('
drobne
wyroby
pamląl arski!'."
p~ąę

zwrócić
\lwa ~Ę
r:n
fnk!
za!"ówn7 wnio.~kl
Prcz,'d:um PRN Jak I wmoski -nArady WKPG m f, j 1\
r ę c e 1 n o g j' Pod \\,,~Zy5tkim można się podrl~~t(
Zaslrzt'IPP:e moi:e bUI171ć suma rol:·7,PbnB do ul'uchomie~
nta w\'lwóml k()n~l?n" ]. dro~
blu Suma chrl.a rzC'clywikIe,
ale j li\\'nranr.\a solidna; mn·
gly Chęciny kJlkaTluście lf\t

_.::.:~:..::.:.:.:.:::.:::.:::.-=::::..::::.._::..:

być

temu

naJpowatnlej<;7.vm

dostawcą, drobiu (l Chęcin ,;,,~
dlug "Ekonomi5t}"· z 1928 '.'Oku
wywiez:ono w 19~5 roku 15Q

ton drobiu bi\C';;o i 912 len
dr\l.cie
mlcJsrl' \\"
Może
prilwdopllchbnle (yć j
teraz
K\vf'stia c:casu, wlaśri.
Wt'go in~tntl(\nzll roln:ko\\', no

-

I

j'lkiel!o.ś

Sl'n~f).,\,~{'~o podejś'

ela 00 1.\'('11 rzE'c?y
Zda ię sob\t' j!'dn~k
wszyslllO l'p:'a\\"ę Z
prn.kkty te na razie są
pakem na \nxlz:e
~r('lilrjollownl('J.ll

r7f"7

('Rlą

ob!f'kt\"wllle bel ?o."·\:").\"('11 ci1l':\'
lów 7.fl, C?y p!'zec:w i mu"p
5twienl7.ić, że b:-Hti!o d:P,l, ni~
omal \\".~7r:<;Il{()
nti
term ej
rkr:p.l1
WRN. Chcę trHtn Modne' n~ za.
lwńofnir, 7:P
t,;, \lWa.
żl1m z~ symbol
taklrh Jnk Cht;>ci'1~· J(..~t wirl!:!
nic tak dul,o. j.'d'lnk, 7.('b\'~hl\"
1. lt'go powodu
nlr n:(' rqb'!!
lO w]n~ni(' mi'llcm na mY~\i
oprnco\V\.lj'1C pO\\')'i:S7·ą publi.

kacJę
WlESr~AW

__:.. -.:. ___________________
BARANSKt

STEFANI! IIUjEWSKh.

•

KINO I MłOD IEZ
Jsalam Jut klNl.yŚ w n.,"
.<:zeJ !l0zecJe L,Słowo T}'
godnia" z dnia 19 KWlet
nla bL) o niewY1yska,nrm środ
ku upowszechniania kul lur}'
wśród
mIonzleży, Jakim Jesl
lilm. Powrllcam do !{'go tcmll
lU rnl Jeszcze, 1?r;y± między celem kina (kulturalna N7,ryw*
ka, maj'lcll równ!d wallo~tI
estetycznt', wycll0WGWCZe i o·
śwint()we) II mlodO!'ian.l'1l1 wio
du'm 7nchm17fj nndili ni('r"!llrO~
Zlnni{~nia, W.l'p!y\,'njq O;le r7·ę
tkiowo ze stosun](u star . nych
(a 1.·ShlS7.('7.n lH1\1('7) c:cli ' wy
chowawców} do kina - ~\nSl1n
ku, który jef!'li nie Jest nie·
ch~tny albo
obojętny,
n'gdy
nie jest, że go tak ok:'eŚlę reformatorsko· twórczy, Wia
domo, żt' mlodzlei uważa kino
za Jedną z nnjprzyJemnlej.'lzych
rozrywek, co w sferach oświa
towych przyjmuje się do wiadomości, bel głębs7ego zastll·
:nawiania się nlld wnioskami,
nad mo:illwośc'lami WYlyskanIn lego faktu w celach upaw
87,e('hnlnnla kultur}', Filmy oświatowe 10 to innego; mają
Jal{!~ l':wlfj7.{'k u' szkolą fi I te

P

w

pnkn1uje

jrr\nvr'h
cI\!:;: nie.

się
w
I. mu_u
a w jC'iZ(;1.P in:lyc;l - \\'c:\lr
Ale filmy fi,oU',,[
nflliJCli!ne s!j p:'/e/ .~pe'
,~(lill:e,I':
centl'aln:l jilko dn."lr;pne n,to·
dzici\' M tylu a tvl\l lat, iI:bo

_

niedozwolone

latw!f)f\a. T\ltili
w \~·\·borze r:lmu
wln.'łn\'ml
luytrf"i;1!11!, (/1~,to
fnl«!\"wvml, I wv,;u\\"n wl:l,ne
wnlns1{:, nie la\\',<fe ?Il",d"t' Z
7a]oipnl!<rni tw/,'d,''\! S'ł'] 1<0
rzy~cI inl\l(' n110dv W,(l!. Il" ,j.
by l d;'l'e~" fl'111\! \.\·"n:,'~\ ',<\
wq1pl,wt', a p:'~yllnJIt)Il:el
niepeJlle

\Vpl(,war1/;ll<\r mlnd":;f\ C7'!lelnil"'-1 w świni JI1ci'n1u:y, nie
ZOSlill\'ia się go bl'?, pr7P\\"l'\(jnikn, ucn' się go .. wi;1~(',wl{'"
odczytywać l('I,~\, tlumntlv R'ę
na czym pnlntn jpgo Pll:kno
ltd. Prwd koncerl{'m !ił.kolnym.
czy wyc:cczką na w}'~tll',\'ę ob*
fliZÓW. mówi się uC7,niom coś
nie ('oś o mUlvce o.y pin.;lyc('
Do kina młodzie); clwdll nil7'*
przygolownni.! i dlniegn wraźe
!lIR, ktilr(> odblf'i'n, mlls711 opler!lt si~ na kryll'rlach zup/·lnle
dnwolny('h i jak najbardziej
prymilywnych,

Czy mlodlle.t na tym t.raci 'i'
film to "tylko" roz*
rywka, Wlaśnie o to chodzi, te
nielylko. $mieszne by loby do*
wocl7.ić tego w k:lknd<.iesląt lat
po oficjalnym u7,nanlt! flln:u
Ul sztukę, nawet
na,~, !4dzle
ws~ysll(() przychodZI l (lPl,źnle
nkm C,X MUł,ll" Knrola lrzy·
](p\\'.'ik!l'go, pierwsza oOlska
k~i;l±l{il o 1.Ilgndn:cn!iiCh este!.\'l'/,n~·dl :(inn, po raz plerw~7.y
l1k,wal~ S:~ w roku 19241. Je.st
lo przel'i!'i. ,~z!uka lloi:ona z
e-le~T1erll,')w różnych sztul" kld
1".vrh \\'ln!l'mny slo~unek kS1.(al
\\1]0 calo.~ć sztuka, k:óra
ziLspolHlJa najbnrdzieJ
:óżno*
rrxJne potrzeby wld7,a SWJ!ldomy widz mwii rozrM'llnć p"d*
stawowe sldadnikl dziela filmowego; inaczej patrzy na
ekran, jllit cielę na malowa.ne
wrota, kierując całe za!nt'!l'eso
wanle na treść l to od Jej naj
prymit}'wnieJszej !llrony (jak
s:ę to wszystko skończy?
czy
Pnecleź

u

!llę pobiorą?)

Poza wartościami eSlctycZ*
Dymi, każdy naprawdę dobry
filn fllbularny daje ma.'ię materln!u rOZ$ZCrulJącego wiedzę
o ludziach I Świecie. pokazując
rói,ne epoki, różne środoWIska
j poruszllJąc rózne problemy.
Ile korzyści mogla by z leb0 wy
nieść mIodzie:.':.,
gdyby ndala
mającego tel'en
przewodnika
I mogla na te tematy dysk1l1o·
wać, Temu zadaniu służą klu*
by filmowe, które zwłaszcza
we WIOS7.ech I Francji s(X'lnla
ją ogromną rolę "ukulturalnia
"la" wld/.a z różn}ch ślodo
wl.\k - ukulturalniania w zna
c;'rnlu Jak najbll.rdl.iej ogól.
nym.
NIH7.e
klc!leck!e
DKF'·y,
zwla.<zczH klub przy SDP. ~q
nn~la\\'ione raczej na widza
dOI""slego, Srodowi~kn uaq('('j
81ę młodzit'7.y

wymaga trochę

Innej formy klubu, którą mot
na by nenll7.0wnć w Itluble
mjedzy,~zltolnvm,

W sWt)im

ar*

tykule, o którym wspomniałam
wyr,ej, informowałam o ekf!perymf>nc!c jednej z p07.nnń,~kich
~7.k61 og(,lnokształcl;\cych, gd71e
wprr;war11':1)nn
ofidfllnll obo*
Wilj71nnq (d)O~ tlil' wlllnonll
do plrmu i ollhvwajnell ~lę w
gr){!7,iJli!rh
popoludnj()w~("h),
Il'kr;ę
pt. ",Jak patrzeć tlU
film", Prórz pro,lrkcH, f1r1urwlI
ją gir: prelekcje f!lmow('r,.v,d.;'~

"~~."

skusJe l odcz}-ty - muzyków,
plastY!lów, prawników, socjolo
gów, którzy opatruJą dany
fachowymi komentarzamI, Byla to inicjatywa jedMgo "I. nau
czycil7'lI, który pot rafli zaa:Jlmo
WAĆ do poznan!a wiedzy <) fil·
mle także nauczycieli
(mają
Ilwój oddzielny klub). W len
sposób uczniowie 1 nauczyci~le

mm

7,nalrźli

je.~7,('7,e

Jedną

wspólną

plas7.rzyzn~

7,nintel'csowań, kt6
1"a lrh Zb)l7,yla
Na na..,z kiekclri, grunt, gdde

W~7.(>lki('

i!l(ll>w,!(:j~

natrdfiaJf!

na wielkie oPo.r,v, proponowala
bvm ieden międ7.yszkoJny klub
filmowy o atrakcyjnym reper
tuarze (eykle problemowych
filmów fpbularn.\·chl l prelek·
cJą wprowadzającą oraz d::5kusJllmi. z ud?,inlem prz~ds'a·
wiciell Innych sztuk l dyscyplin wIedzy,
FJtm Jako sl':tuka zbloro ..... a
daje dużo Wiedzy po7.nawctej
z Innych dy.~cyplin sztuk! (mu
zyka, plnstykfl, llktorstw,., la;
nice). a ponadto dZlsiejsz:e filmy pon1.~7.a.ią najbardziej al<tu
nIna problemy, nurtujące calą
lud7.koŚć,
dając w tl:'n sposób
mlodvm widmm pożywkę diJ.
mdli I lemat
do
d.vsku·
sJ!, mog'lcych być pomocą
w
roz~z'erzanll1
horyzont6\v
m!od>'ch \.lczestntk{lw klubu,
Strona technic7.na l.orga.niw'Na
nia Klubu Mir:dz,vszkolnego nie
natrafia laby u nns na trudno
ścl. IIdyż po otwll!'ciu n')wr~o
kina "Moskwn" - kino "War
szawa" mógloby czękiow') flać
sIę
kInem
SpOh'Clnyrn. ~a
w"7\"stkkh nAradach akty''':u
I,ulturnlncr;o mr,wilo się o ko
niC'(,!.I1oki ukl(lturnln\f!nia rolo
dZlclY w<;7C'l1~imi

dnsl~pn1·ml

~rndk;llJ1i.

\llęd!Y'l-kolnr KI\lb
Filmo\\"v w 51n5unku do mI ......
dr.lci,y s7.!wlnej na p('wno nie
jf'S! gOl'S7Vm
środkiem n!i
~wiet1:("a, d]a('z ... ~o by WIęC ,0:0
nie popr'óbowRrI? Pod sZv!dfm
rOZfywld, kryje konkretnI! I

rOżnoroone wartości

poznaw~

cze, rhnd7.i tylko o to, otrby
mlmll.l('ż pr1}'swajala Je ~ob!e
na p()(~s\n\\'ie jakll'.\Ś m.~lrnlV,
klńra k1uhy już ~oble w>,IWO·
nyl\'. PI'rllr'kt MI{,llly~7.k,>lTiP·
)to Klubll F:lmnWl'go pnddnlę
pod ruzwllRt.:
na~~l.vclelstv:'U,
Zdllle mi s't), t.e nic ma takiej
dl'ogi do llOflw~trchnl(>nla klll·
tury, nad 1<1/':"ą n'(> \':nrIQ by

.......---.,..,...",..",.".,"""""
ZI!$lanowir

oletnim robaczku, Tao, b~asku świecy i duszy lUdzkiej
(W ZWIĄZKU Z ,,!WALĄ HISTORIĄ blllIQ'SK.IEJ Ml'SLI MA'IERIALISTl.'CZNEJ''),

iyezllwl'l" Czy t to nie przy8
pomlna
WYPOWiedzi Lardzo
nam W..,póktNmych?
A oto myśl t okrl'$u wnlkl
matnlall!ltów ch:,'l§klrh prze
dwko buddyzmowi. który zaprz.ectlill oblekty·.,'!,emu I~t.ni@
nlu świnia materialnego: "pl"'1.y
pomłnają. oni (tj, buddyśc) m6wlł eza.n" Tsal L- lelnłe~o
robaczka, który wątpi w rst..
nienie lodu",
'
Te I wiele, wleje Innych
myśli starożyt.nych fl!ol.(>fów
chlńsldch

mHler~alJ,'lów

będ1Je mógł
wkrótce znal~j,ć w przeU"ma*

pobkl czyleinik

eznnej na

ję)'.yk

rmlf1kl f,r1eZ

Jerzego
Lnbman/ł
kg1tłtce
Cz;mlt Tal-nien pl. "MalIt his
t.orla c,hlńskleJ myśli mal<-rlaI!styezneJ"·), która ukat.e Jtię
nllkladem "K~ln7..k1 I W!(!dzy"
Kont~ z tą książką będzie
dla c~łelnlka pol~kieAO bard)'.o pożyteewy, ,albbw;em po*
b\cf.ne naw"t znO'lznnnie f,lę z
na.l~~llr~m filozofIą md.~la1~7,e
~() NI ~w\er'e narorlu je!;l nie-

l':bednym

wprowarld:miem do

ztozumlłmla

twórczuścl

wielu

d7.ler1z!p

Chin, I nie tylko

ł)
WszystkIe cytaty poeholtz/ł
prtelluml\c"oTlej
r: f'hlń~klt'go
pl"te:r: ;1, Lobmo.oa wymJenioneJ
praeYf

t

Chin, Kslqi!ka ta, obejmuJąca
okrC!i od ruku 7BO przcd naszą
erą do r, IM/) nllszej erv, za
pcinl tei. zapewne lllemalą lu~
kę w nR!l1.ej w!ed~y na ,.mf\*
wiany t{'mnt, te wymIenimy
choćby fnkt, li. KonfuCJUSZ J
Lao-he lrllkiowanl byli u nfU
na og6ł jako zwolent"lcy pof!ll\dów rel'gijnYch. co nie od·
8

powiadało

rzeczywIstoścI.
wyjąlek

A oto jeszcze jeden

z tej kslqżkl, Jaku!' akbJalny

dla n/UI obe<:nle, gdy czynimy
wysiłki, by traktować (lIBrk~
slzm w spos6b twórc1.Y, n:edogmatyczny:
"Pewien starzec poWlcd1,! al
colł. Dziecko może dokłAdnie
powtórzyć to !lamo zdania, Ale
IItar7.1!C wypOWiadajĄc je Z1l
warł w nim cały oRrom swego
wieloletniego
doświadczenia,
Natomiast dzIecko mów'ąe: to
Bamo wyrata zwykle '-danie.
Gdybyśmy nie studIOwali ro7.
woju materlal!zmu - konklu
duje autor - nie byllbyślT'Y w
stanie l':ro~um:eć tej naJwyż*
sU,j syntezy, jaką jest mnrk'
sI7m", Jt\k powiada k~lę~a Tał)
To King; "grube drzewł) wyrasta z clenklc;-go lak włos pę
8

M

du. 'dz!ewlędoplętrowa wIeża
wyrasta z nleznac7nego wznle

.slenla, tyS:ll'\cm)lowa podr6ż za
czyna siQ o(j jednego kroku"'.

Materializm dawny, jaK wla
domo, rozwijal się w walce z
IdealJzmem głównie wokół pro
blemów oblektywnlJśc! I ma~
terłfllnolkJ ~wla!a. A 0\0 ury·
wek z lej "Malej hUltorl!", kić
ry USlluł nam w Ilposób ~:e'
zwykle
l!l.'llycz,ny
przedsla*
wit ksz Howanie się ',T.yśl!
materialistycznej na ten te~
mat:

"Nad naszymi gląwamJ nle~
bh13zcuje puste, ro"tleglc, ol·
bn:ymłe niebo. Obejmuje ono
słońce,.. kslęlyc,

ciała

nl~hl('.s

kle I olbrzymit' puste pl'?4l"ll"l.e
nie. Pod naJIzym! nogami Miel
się szeroko I daleko rozpootar
ta ziemia, Ludzie starotytnl nie
wiedzieli, te niebo I ziemia. to

neJ rzeczy, będąc Jl'dnocześntc.'
w!lpólnym źr6dlcm wszystkich
rzeczy konkretnyt'h.
Laoue
przeclwsta.wlał naukę o TaD

feligljnrmu

pogląduwl

na naj-

wy:bzt'gu wladcę, Odmawiał
mu stanowiska. konłrolnefto I
twierdził,

t.e 'I'ao pojawIlo się
prz('11 wladcą, niehlos. l'otlkrr§
lal, te TM "nic nie roilI. nic
ma woli, te niebo nie Je~t II~
to{ic!we, nie ma uczu~. a IIOW
atanie w!l7:1'lkleJ n.crzy jest
naturalne. Tan ,k!'!', ciągłym ru
"ht'm, Ił rurh odbywa nlę zgod
nie z 'ilkreślonyml pru~plllaml,
W filozofii mnteriałl$t)'t7neJ

stawne Bobl0 ,rze(lIY I RP, źród
łem wszystkiego, Laoble lj0"lt

slafOz.ytnej GrccJI
poczl'.';n!'
m!eJscc zajmowała teoria Hl0·
mu, T~l'la ta glos!, te w~l.f'I·
kle clala złożone są z atomów
a utom jest nojmnleJszą, !'leN
podzielną cząstką maI cnI. Wie

to księga., którą, podObno na'
plsal współcze'InY Konfucjuszo

my, że
nnsz
poglfld na at.om

są

dwie

najWiększe,

l1rzeclw-

w1 [,ao Żan) UWllta. te niebo
I ziemia nic istnIały zawszf",
te b)'1 okres klt'dy derota I
niebo nIe oddZieliły się jeszcze,
tlle Rt:mowily chaotyc7.ną jed'
ność. Ta t'baotyczna Jctlnmił
nie była. ani nlt'bie!lka, am MI

ta, a była tylko JakIm' wieI·
klm '&amętem. 10 właśnie Lao·
tBe nazywa Tao, TIU) jl.'ld to
materia. cM pierwotnego, ('o!i
(lQ r6tnł ale od kaMeJ Iwnkrcl

w~pMcze-lIny

rlO5unąl

się

naprZód wiemy
d7.i~, że atom jf:'~l podzlClny,
Ale wiemy leż, lliką rolę !enria ~lomistr{,7.nn oclpf!;l'aJn w
rozwoju m~'ś1i millcriall~ly{'z'
nej na świecIe. Czy w staro7,vlne.l myśl! mat('nalist~'r7.ncJ
Chin równłe:i istmala tfOriu
atomhtyczna? Autor odp1wladn na to pytanIe Iw!edzfI!łO'
myśliciel Huel Szy (370 - 300
Drzed n, e')l który zgodnle z

znat.'lnle

legend~

"nnplmlł

plę~

wOl':6w

ksilltek" mówił: "Największe

nie ma nic na 'lł~wnątr7. I na.
zywa. olę wielką j~dnoBtI(".
NaJmnlejln:e nie ma nic w~w
nątrz I na7.Y\\'a się malą jf'dno
stką", Ta .. mała jl'dooslka" Jt'st
p{)i;:ri~m

t:blizonym, do

pOlęc:a

alomu. ,.NIP ma n'C \Ii'cwnatr7."
znllCZY, ze nie zawll7'l"a mnlej~

s7.yrh ezę(,ri l jest nIepodzielna. "Wielka jednostkn" _
lo

wnechświllt.

Ale wróćmy nB chwilę ?nÓw
do Tuo, c7.yll mn:erlL KsIęga
C7.unng-T~e,
jednqj.o ze ~ta'
r.vch mnll7'riallstów chin,klrh
zflwil'l'a na~lępując{' op.)wllldll
nie: "Tt11IK Kuo*t8e zapylał

Czuaug-'l'se: ..Gd1.Je Jed tak

zwane T:w1"
powiedział:

Cr.uanR~Tlle

od-

.. Nw ma. taklf"go

mlcjaca, gdZie by nie bylo Jel'll
wM!()dzle",
1'ung
Kl1o~tse
rzeki: "Musisz woka7ltć, wtedy
zror.umlem". CZlIang·tse tzdd

.. W iukach, nl~d;J.wladknl'h I
w mr6wkach", Tum: Kuo tse
powledl.1a.I: "C01 W 1n..1, nls
klm I drobm,'m?" Czuan~Mt!lc
",test w zll'llsku". TunR Kuo*
t!le rzeki: "Co, \'II JI:'~7.Cze mnlei
szym I pOdleJszym", Cznang~
Ue rzek~: '"W da{'hówkaeb I
cegłach", Tung Kno-tse n:ekl.
"To jeszcze gorzeJ", Czuan/t.
tac rzeki: ..W blocle 1 ł&,JnJe",

Tung Ktlo·tse milczał. C'tUa.ng~
tGe r'lekl: "Pyta.nle twoje nit
trafIa w lu'!dno n:('czy. Nie wy
O1Il'l1laJ posl':ezególnyt'll ncczy, gdyi: nie ma. rzeczy nie
:tll.wh·rającYf'h Tao", Inr.\'m!
słowy,

kflżda rzorz j('.'11 ~p('ry
tie?:n" forrTHl Tlr7ewwiama si~
Tao czyli mnle)'i!.
A 01.0 liUlln Tan (33 prud
n. e, do 39 n. e,l, lt\óry oballl
rellgijnr\ myśl o nle7.nIH7.c1fll·

no!tc\

du~zy,

u7.ywnjąc

przy

Iym bnrdzo plęknl'!1 metafory
Cialo ludzkie - mówił - j(2);\
,lak: !tWICCH. a d\l~7.n jnll ~)l,d·
św!rcv, "Rlarol. iiwit'('y płlrho(111
"lf'! IIpa'rmla thUll'ZU
l,w\r:Y,
Gdy liwl('(,:t !llę wypali, 1l11'1t
rÓWl'lleł. I bla.sll, (;tlzld tr;tlllll'
.fe samoiH\.lący fll~ blask. hf:Z
tiwlf:cy? DUlI'I:a IUlbka jest ('11,
kowlcle
zwIĄ~l\na. z ,11\'"0l
ezTowlelta. Po ~m'('rcl (",.liW:I\'"
ka. ginie równl!'ż tJm;,.Il:' nnzpnw~7:erhninl:e w Azi) pow (>r17,cnlc, lC g<iv o!nw rll !'n"10'
rl\. 10' 11l1~ jnl, hv Inmpa 1\~"<!~'

norhodz.i właśnie z paul,1 Huan
TanfI,
Ale skończmy jut z D:7~'la'
{'zaniem tyril, eh,'ć tnk \1:(',1('
nych, urywków, K'.!IJ7ka wk.,')t
ce !Ile ulw;!e, Warto nęolle
wtedy pr7.eczylać ,jl\ w cn1o"cl,

M. ORLA~SKI

Zo

tokI'
l. .

",
dzle

prl)'

ł

tJ!

mi"
jut

mag'

kr~i

•..,1
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MAREK aUTKOWSKI

Probler.ay plasiyków
G

zadaniem Ple~

równym

\t

".G LV. ,q",H, Polskich ArtYKIÓW I'!at.ty.
k6w w Warszawie hyto przy·
lotowanle wnloskó" dla ma~
jącycłt4l~ wkrótce odbl'ć obrad
Walm'go KrajoweMo ZJalt.tlU
Delegatów, tJ, ella najw~ i!l'tP.,1
w!adly t.Wiązkowcj,
Atmosfera, w Jakiej obtado
wali Ilebrani b)'la nle7,wykle
otywiona, a nawet bun-liwa,
Chodziło bowiem II, r01'..s!l/yg.
nłęcle Rzere;nl Istotnych 7.a:;ad
nleń, związanych z I'ItOnollllcznYmi pr;dltawaml tl7.ialdlnośct
ZWIą.zku, wc!l\i jellzclc ~pccy
ficzneJ sytuacji materlalnl'J pla
styków ora.z stwor1.I'nle odpo.
wiednl('h warunków dla dalI!lZe!l'0, do te.! pory nlezw~ lt!e
bUjneg-o, rozwoju twórl'1.oś<'I
pJast3'cZnej w kraJu. W ohra.dach IIrzestniezyl minisieI' klll~
tury I sztuki - Tadeu,z Ga.I; l,..

lIńBkl

oraz

wod7."."I"m

(Włoch~',

ł

1.c'l,wala.ląre

spn:c,łat

inlrjal~wy,

W~i1illl111::I1t)'1I1

śmlcrt

staw·~·cle

art3'st~'ez

wnnienilll\:t'ch

OŚrot.kilw lehrall się doda!ko"-'I) na wla.'1nc, 1'11 :1';\\0\\,(', ob.
rady, kt6rYl'h dcldf'm b~'lo

PropOl~'Cj.'l ~'Id:na jC91 !lteze
goInic dIn- otld1.la :(,W, h:lóre rot
tloczęly dllala!lldc ckol'iornlcz·
1};\, ana'\,/;rlt'1:IU\ t dzła.la.-Inuśrlf\PSI" (np, Kh.·rr.c), Slwal"">I ona
warunkI ul1orm--;wnnl" s,vtlla'
cjl lllfl:~'.'lalneJ poważne.! Clę'
!id cttoa!,ów ZrAł', p Iprzez
:r.,.,'łękslten!t> opl'ratywnnśtl od~

dZ!a!ów,
Wnlo!'lkl
pn.y,lęte
pr7.('% prezydium PIcnum, sJanowlll bedą podfitawę porozumleflła 1',lędl'll' 1\11n, Kultu"" a
~

Klckał;'h

P. S. \V

"pra'44-

młodych plastl'ków (abllulWłllO ..

tów ASP) pr'lcd~~M\-'H' sllS nleco lnacze.! nli w Now)'111 $ą~
czu, Zamler1.a tu Pt1-:)'b~'t billi
1;0 d7Jt'&lędu
:weplów, W
zwll\zktl z tym pcwt>.:aJe &'lereg
problemów, ale o tylU już w
pr't,ysdym numer7.(~ "Plaał)'kl".
Tymc:za'l~01 zapowla!ląmy wy ..
stawIS' m1odych, w której u ..
dział wdmle 2 /frank"w I I
malarzy. -Szczegóły w najblli..
S'lym .,słowle' 'l'ygodnh'l"
.1 Ił.

.~

ZG U'AP,
ll>om :I:n~!a
--------------------------~.-=dall\c~'m \\' Ilruydi'lm PII'II-'m J, SZ\'MKOWICZ·OOMBROW1CZ
pn:~(b::twlcn:C'
n(\!llęt)U,Il\c:o,'t~h

o~

wniosków dla

ZO ZPAP:
Slwor'1.~'t;

spcc\ahll'
etYIlt;>I1t!tów "dOII\),;~
dlA c7.!onk6w 011dZialów, hy mogli u(,1.estnlcz~ Ć
w wystawach 01H'ęgoW~'t'II, od.
bywa lących się w wlęks:r.ych
Dsrodkach kulturalnych,
1.

ttmdlll'lZ

dow.vrh·'

Bardzo często zdQ1'za się, te
ekspozycjach okręg6w r>la~
s!ycy oddziałowi ·rtle uc'festntczq, l1a skutek trudności tralls
pnl't011<IICh. lJ11tvil'j jf>st pr2ecleż przenfl'.','ć obrozy z ulicy
1Ia ulicę,
aniżeli
przewieźĆ
set/d kilometrów, zH;laszcza, te
operacja laloo po/qczona jest

":?w

Norwe~

z

gola, Belgia), - W wym!pnlo~
nYch kra,lach 213 wyslawlnnl'rh
prac znalazło nahyweów, en w
Polsce ,jest raczej nie do po·
mYŚlenia, Wnlo9111"m kon"ret
"3'm w tej sprawie pod adre·
flem Mln. KUltury bylo: 'ltwo
1"Z:v1l odpowif'dnle nonny praw

ne

grozI

l,fln banlz~cj, że absulwend uczelni, tna.,iąc atll~oR~
ferę,
panującą woki11
pl~
Sl~'lu na. prowincji 11lOt:hr,.nlc
dl'cYI:n.'!\ ~1~ na o,;lrdll'n!e \V
ml'lirj~lych miastach W ,,,Iąz
kil 't !.I1I\\'yższym, t lnspira{'jl
de;~r;a:,;}.
klclNkirgo, p:"U'llna.,

pUl'dstawlclele

Wszystkich oddziałów I okrłS~
góW ZPAP, Oyskulancl omawiali m, In,' sprawę w'UlIot,e.
nla ekspan'ijl pohllleJ lł,;'>/uld
płaslyr,znej Za !fran1fę, 1:\'\..'lns:.o:
CZa do Europy zarhodnle,j. adz1('
clesz:v sllS ona - .lak to wykazały ostatnIe konjaltty tlrlyatYc7:ne - wciąż rosną"ym po

pewnrm sensie

v" .,.,,·,m

Tco,~z!aml;

na wywotf'nle

ohra7.ów autorów
hvor1,f\cyeh, 00
tr.l how!('m por,v l~tnlalo 1:llr:tą
dZf'nle, zabranlając{' zawiera·
nla tl'lt'o rodu!,lu Irnn~ał<dł. a
eltllpozyc.le, Móre organhuwn"
no 7.a granicą były wynll:1cm
konłaltlów o!>ohlst,v('h
~amo
r:r.utnych 'le~nolów 11Ib It"rllll
twórczyrh, ktitre ('UiSlo nllllo~
h'kaly na trtH'l1o,~d, l'roIIO'I)'"
('!{' 1,ml~r'l,a,ia do tell'o, by !\flnl
sterstwo Kultury traktll'wal0
prf)bl~m
wystaw I wyja.7..dów
zagranicznych, .lako Inlr-Id.tor I
organl1.Rtor, WnIosek PI)WYł.
GZy 'l:O\!Itanle przedyskutowany
ponownie nn. Wj\lnym Z,łl'tdzle
P1ast:vl,ów, po czym w konkret
neJ formie przedloł.on:v Mini·
lIterstwu do r0111atl'1.cnla..
Plenum ZG ZPAP pr7."nloRio również nlezwyl!.Ie ciel{awe
wyniki a.nallz mecenatu, Q.
kazało sl~. ·źe wra1. 't, roqnąrą
wciął. ilością wystaw I potlnosZenłem się ich warloscl art:o,'·
stYcznych zaobserwowano spa
dek bodieów małerlaln;vc11. Pro
blcm ten dotyczy zWła!!JI;C1:3
0I1t1z1ałów słabszych Ilc'l!cbnie
w porównaniu 11 II111Yll)1. Ił m,
In, O'~1Itv:na, RzeSllowa.. l)pola,
Współcześnie

Zofia Wolska.

1.~,

Dnia

XII. hr, w salarh Muzeum

<;wlłS~

tokrzyskll.'go w Kielcach otwarta 'tORtanie pl,,ta t kolei,

li

druga jesienna, ekspozYClja Gru-

py W-57, Otwarcie wystaWy poprzedzone bildzle

konsultacją wewnątrzgrupową,

Pf7.)'hędą

7.aproszenl pr-zedstawlclele

ł władz

tJ!

na

Przyjaciół
dzłe

Pięknych

-

na.

wyoławle bę~

do nabycia obszerny katalog, w którym

oprócr. spisu eksponatów, znajdą się po dwie
reprodukcje prac

każdego

z autorów,

I!.IMą

Obrazy podane będą w ekspozycji prze-

In.tf.ytu~

kulturalnYCh miasta Kielc,

Sztuk

Nato~

mIast w dniu otwa.rcla W}'stawy pn:cwld1,!ana

ntrzenneJ. co stanowi
W}'8taWY

rewelację

tegorocznej

R'rupoweJ.

skonfrontować

swe s!a.nowl"ka. w 'ts·

Dodać

kr~le wld1.enTa współczesnej pllUllykł l! tw6r-

IIh~

.""t

zentuJą

Dtlękl

staraniom

Zarządu

Tow&rzystwa

bil -

n"l~ł,y,

"rtv~t.

olI'

notonny
SIl,
na

obrai

ale

la.

tllmteJ~:Zego

moie zmlen!t cal,

nIe

kJem

jego

charakteru,

Ue oaJbardzleJ

Totd

reprerentow.

nego
pOdstoleezneg<J
peJllłu,
Obrazy o bO'lItueJ tematyee
Itlljll IIlę ncug61nle atrakcyjne.
Dobru

elęelol!!tnl

Il~

$t~lo,

t!orob~k

te klJkut!tl!!'
p1utymtn,'

L~JmallQ.
;oWII uhty w tak
warto~clowl\
wystawę,
Arlylt\
eeohmQ dot~t! rac~eJ, Jako Ira,

fika, dutąe,"O Jwym dOłwlad,
cZenlem I talentem nl/;l:r;ym tn,
~tyt\lcJom

WII
w

wydawntczym, Wy.ta.
rat!omska Ukll:r;UJfI &:0 nam
bo,atnym oJwletle,

!;nacznlę

KO'Iza11111ł..

JtlIt dyslUlsja ogólna, na której odbiorcy bedą

DloglI

Zalowa~

:l:auadto l_oucentruJe sIę w do'l
cIasnych ramach krajobrazu, ja,
klę tW<Jrzy' Zalule·Ó6rne, m:eJ
sce Jego umle~zkanla, Wpraw.
dZle pędzel malarza "",tywIlI mn,

zc.~pól

naJdy. :te

obecnie do jedenastu

W·51 powl<:I!.r;zyl

osób. które zapre_

odbloNlom malarstwo,

gralIkę

I nci-

w ilości ponad 200 eksponatów.

Nat1apTn'aw'l1:ym "~zykIA,,pm
J"st Nowy Rurz, 1t:1,.,1~ d,) nIe·
dawnA. ";ł"lala dwudzlpst"ltn·
kun.ohowa ",r"l1a N:.łouków
Zwht'l'ku, eloM tYW!j cla-.ł:w!\ o
Ruhl" złla~ w t"'órczo~cI lł obee
nie IHlzn.. tało Itli 1jłl .. dwł .. nA- Nkulrk bl"akl1 ?'alntrrl'gnwa
"1ft pladyka łamłe1ązYClh WIBdv
kullurAlnyrh - 0l1!{'!U osób, Sa
to plastycy starsi. pOZbAwieni

A

JI>onnk df)fl.?la do :.kuDtU.
!)\;~!lr!l;';ZIIJIlC

wfllplcwnnla

nn~1'!!

stawiających

po_

P1'7:C'd,~

:I',l'Wn,!llO Ś Cj Od(!7,lnfu,
WYl1n\\'1ł jt,.;t mUrt

autorów,

ale

wszyi>Łl~lm

na sku!e:k
<:tyato artYlllYClnych,
wprawdzJIl m!eswz4Cych alę
tylko w pewnej czę!kl ('bra"
:tów. leez tylU niemolej tywO
rzucającrch sIę w oc;.:)'.

dotycU\cct

wartoŚ<j

ntespo~

dZltlOklł, jut nj~ tYlko 1': \)W~
gi na Ilość Ckilpona·lów l

Warto ZW1.'óelć uwagę ~..

gólnie na pl'uce Kaz!'THerza
Grofh:.!skJego, bl;:clące. prJteclw..
stawieniem arb'stycl..ne-gO widzenia tv slo.'mnku do obl'a..-

Czy realizm ID malarstwie jest przestarzały?
I.lllrhoTn

fl(!lI':!'lI
m/ot/paf) po/w/r~ia, Plprtrs:-1I rfl2: 1!lIlH'ls/co
Itj 1U1!!,lzrli.~!lIlI HI zw/(p:lw
JrH!Sc/I('r

uprollzc;:"onll.

do /Hl1/Mllw

z przedmiotu,
ulwZfJwala ją

l1/r

lnll'"~1!

jN/ZC?:e

l/-

Iłtnlejqcf'mu,

Wiedz/ell,
że
dfll{la, htórq fo
mu.larstt/JI)
ImcZV 1r.61 Iltls:t'J)wa, t. w
l!ctnlll:'h
WIl8ft!pien!ach
w

PrZ/lZ ten czas bowiem ujawnily Mę
rozmaite' tendencje
w utUCe: abstrakcjonizm, taBzyzm, kMre zdobywały 8fro
ble mlnjsce w kul!urzc, nabra/v znaczenia t zt/Bkalv «obłe fangę flowoeze8noAd, Srod
kt zaś, jakimi Jon.~cher poslllalwala siq, moaly w niej
wzbudzić uczucie nlenadqiania ta czasem, stworz"ć atmo
sferq palli/d, clU1Ć prz1I1qczenla !Iq do której§ t i9!niejqClIcII grup'
Obecna wystawa artllstk!
otwarta w Sali Nowej Kultury na /{rólews:kfej utwkrdza fUlS W mniemaniu, te jej
artt/~tyczne przekonania
nie
zmlen/lu kłerun/w, że pozoI!tn/n wiprna sob!t.'I,~ swojemu
mp/ollc!wlljnemu 8w/al.U, sum
jej bardzo subtelne) mll/afo·
rz1'! taml/kajQcej siq w krt'f11t
włd:wnla
przedmiotowcrTO,
Ten fala jest pewną prze·
B!anlel{ do stwierdzenia,
te
wzbol1acajqe swoje doznanIa
tlirodkl, ktMyml je Wllf/lta,
nie tTCzt/r/'rluje :w Dw/)je; '('ln
clmej! ortllS/l/cznej, Jej induwillualnnść artlIstyczna
je,~1
doM
silna,. teby
IIt1l.l0rZIIC
własnll stli! nIe SZll/cojqc rJo
tt innych.
Artystka nbrflca sfę w len:·
rJU rematllcznym
nlenowllm:
portrety, kwIaty, aletv, pejtate, Portrety utrZl/rnano w bar·

"Z~th~cfe" manifestuje 81ę la

(ltrnlctwo j powierzchowne,
~Ie Vrtem1JHal1e lIa,Hadowa~
!\I, Jl/llt!rll, Oddzieleni od
wpl\lU'ów dWlldz/csfolcc/a z
Ifdlll';, l: d!'tloleJ zaś (lfrol1l1
Od H!lIl,1 t'lchorfl1i'l-europ(!j~
Ikl~j, mlldrU }al,/)t/ zuczy'
n~~ f'd fi'!'!'!!, lJ{ł w/fl.~ne rc'ln_
41, il kIlIl'!,], ArSenn-l sIal tlfę
I.Iftrbllwm 11.1 na,nyfll malar·
:Wle P'lwojenm/m, ujowntly

ę bme!em możliwości tkwią

:Ol~ mlor/urn pnknltm!u. chęć

ndwa-

I t o/uldemlzmrm

~~ WVpowff'dzl, §Wf(!t~)§Ć do_
~lV/d,

n'lWl/ch
wla:mt>j

llaTb~rtl JOII,'le/Wf' u'l/da.
IC~/(t &j~ jpdnfj z tlIell
tl~ lut 0011'1/l'tll wlnsnq drag{ ł k!6rzy po tej drodze bę

"16-

~

mieli

rl'lwof)ę boczyć,

lny la'll tenUt

~ 1tlls/nwle
tli 11)11/0

I:,~um

8"!

To,

polcflw'a
Arrellale

w
dr)!,ć odf'qbne ~
Nic

prZrlr'11111jqCI!,

fo~ _olq (lI'tll,~t.lw l'oz1l'irrrtlń
t ~llh1!lPIi w es/dyce absra I'!lJl1ej,

nhrnzlI

jej

"Don

.. Go'~b!e", "Portret"
rÓI/lniet po /lnii na~
b

Jon-

WIOSflej odrębnej VMIII"1.
Trzy lata, które mln/llu od
ulwzan!u się jej obrazów na
wyMowie,
mop/II
oT/untk;:
zwieM z raz obranej droOt.

mirU pr:edU'Sfu,w/ć swoje
\CldMnle świata
malarstwu

d Gil," p1~~Hrrl!l'lIl1le
rÓ1l, otlll'ljdl/won/d

Bul"/Jartl

sc/wr w św/etle bardro o~o·
blstllch doznalI ar!yslyCltlIlCh,

I W1l8!Ill/'q UJ 11. 1'8(' wlle, (I(ltlll
WUJ/aw!ala t orupq artlJ.~t6w,

~!6rlll

rc:yOtlując
'Z rz/'c:lIwl,/llśct

Nie

Dyla tv obrazach
,pnemyMane ukla-

w d ~rw1\e zamy,({l1q~e sIę
łit11e O t! wqllldch o,;;,maćh, rll~

dzo ooraniczoneJ gamie kolDf1IBtllczneJ (ztelonu. szafli, brq

k ekspresuJnv a zarazem

I

%owy),
Z elwraktery,ętvcznq
dla arty,~tld BklonnOllclą
do
prostoty kompozycjI. majq spe
cyficzne t ollrd;:o ))rZemllA!atle środki ekspresji, Sylwetki
sq szare, smutne, be-tbarwne,
ale Ivystarcztl mlnimalnv ged
Tęki jak IV "Portrecie", aHm
jaśnjqj$t1J, żywy blask kroku~
sa. "lL' "Portrecie li: krnku8e-m'"
teby widza zalnteresowałv I
przejęly, W tym gelcie,
albo
w barlVnllffi punkcie kwIatu
odnajdUjemy duto lfru'cł, ni.
narzucający Bię, bardzo dllł~
kretny OBlłd o ludziach.
W kompoZ1Jcjl 2: kwlatamł
rtlIJune1c odarnTlleza wyratn/6
ciemne tlo, Mahtj(J giq na nim,
jak np, tO obrazje "Kwiat".
jnten,~vwnle CU1'WOfla f'O,m'la.
Tu barwa decyduje o ~He u'y
razu dzlela, Innym razem, j/7k
np, IV "Jesiennym bukiecie".
kompozycja 'zdaje sir: podle..
gać r/7c7.ej prawom dekoracu1
'tlej styll;o:acjI,
,.,dzle zasadnicze znaczenie ma u/dad UO~
Bzcz(Juó/nllrlt f'/ementów obralU i wdz/q/i. linii,
/1Idll m'll()lI.'rJlI'
.~z('rn'd'llł
llr)c!ągnl/iclam/ rędzIn

ją w!'I1t1iwmlć

góhłą

wtai'llwn,ić

moie

fI/r: t6/tum l CżerWIlf1!1m bl(f,~~

.,J('~ll'nntl

Idem BlImbole plC'illll j('$lerlL

n(lj1l1f~l:sZI!

SprrtlJ'lI1

pejrnt" j "tncrzllhwOlly", W
"Jesiennym ))rJwtu"
rrl':$tcna /liC oall1o ko/nni!l}, 6wla*
tZo, które IV t!1nvch o/)nlrar.h
arfl/ROd ara minima/nil role,
tu UlenJ!l1l pt'/:'ek.qr!n!cvć kolor, ZImnIl, p('r'owa bartWI
nieba, fJ,~cl!la zlelc'li pola tumtlq pnd wp'ywem 1:/(13: 11 nfetW1Jkle harmon/Jl!1J
zestaw
odcienI.
Druwa ezy I,rzclVJj
prze'~szt/.llcajq .Ie
w jarzqce

.M()Ż7fwo,~ć

nfro~~f'I;jWQ:llyclt

U'I~IWj(! nam
aroliflrd:J "U1crzy;t"'lwalili", SI/rnu'ft, jd II/Hm wla
~~hlJa. s/wIn barWI11 dO!llmn'l·
le slutu In do odda n/a 'f'1slro-

SrOljllr:l'i'I't
'UJ

Iystka

jll, Cirmłla pONtać

na !;rZIIZU,

ja/dlll prZ1Jdr0;tlltl r~i'fho, s':n!!
!ra8toU1anll 1est z ()qóllllk"um,
zarvfJfJch 'hEyn/e polrt!l:to·
1l)(Jl1q sUlWI'OH! je.~"'~ca I r:onla, Oslrwu tu artlllltf~a dosT.o,
111

zów nlegdyś wystll1,.Vlan\'ch,
Przee!wstawienlo to. kori)'st..

nal'l rfpJd pl'l,QlllCitrlll.
'1'rl1~ W/fil:: 1>li'}IIC obrazy Dar
hrHU Jml$rl!l~r 1!1(IlZ117Q intcrcw

~u.JI1C~

1J1O~1f1i'().k1

ne, świadczące Q dużYch mot..
!iwośclach
eksper,vmentalor..

sklch, a rnc:r,.eJ twórczych. auto

kontllnuo.

l't!,

wania mil la r~twa: prudmlnto·
JPj nftVS!jJCZlltr" tt'raili.
wosć, wielka um1ejqfność for~

kom,panowanlu
nych,

sprawia, że obrazy na wuala..wie pO%D,1faWttlJ4 trW4lu ślad
UJ pamlęł:1 wid:ta.
ELŻBIETA SZTEKKER

Wizje, Itt&'e pt"temwwlllj. de

nas z; tych:obrlu,:Ow, m!>W8 by

o\(rcąmć,

nlscencję

Pl'zYf<ldy,

JakleJtolwlelt:

sw-

zrei'łttą

prrsjJ.
Z 'prac Innych autoró\v wy,:,

m!0nlć trzeba: clekl1we mDnp-.
t.vpl!} UolęslawlI CClO(!lJ;'li, dwn

obrazy oleJM Adolfa

W.in-

,,'Kot" i "K:wlntT',
Izabeli BOI'OWAAhl'l"Wnęll'1,e'\ dwa: Qle.1e $tnnll!l1...
WII
Walllchn "Chr.Y!ltuau l
.,Akt Z pllk"llt Wła4}t~1.W" .. _
'Ma'l'ltlewicza (l'1ejnQ ,,;K.!'iI'fIPo-:tYćję n" J tc:mp~ Ja.m Ą.
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Di/r/lUry ,1nl1sf'lwr.
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ł może nnJbIH'tl:del 7.Jlm1lf ,f
łeJko, Chdml'.tńskl jtp,' ...;... ::
ntl\\'Yrrt,
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Wllobrllźnla
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D1Uitewiłldegn: łmt'l·c~jr.m1łtfCz
ne pęjzałe klelęc1~lł,

1J'Yle.' UWłIB:, ulłjogólnleJw:eb,
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1.9 wu)'&Cy C1:~lnlcy wiedZĄ
o PQwneJ akcJt. r.: którą wy_
I radio' ma Eiwych M.łlych .o;!usl.,\ptlll redakc;a ,.Z kraJu I
chacm d'a klórych m''>t!13 prle~ w SWlata-'. Prmd kilt;oma dnia_
dei poAwlę<:"ić k'lL:':a milHl! (,<'~1_ mi radIOWCY W.;""1~'l\\'SCY n.uell\
no"" ct;MU. Jol" (I) Ii'<: mówi ra_ ha"lo: - "Robimy POll.4J"j na Ty

chowo. na .1nt.;>nk,
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li!ącl("oCi~".

a lak b<:dzie

fleC"l.
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~z.yć!

S ~~~ :7':i~~n~~ki:g~~ia~~
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d&ie obchrxlzlla ,neś"I"I«:le pra-

K(')f'Zys!./łJ~c t. oka1.j: na chwilę
p:r%E'd oficjaJnrm! tn.a;,t.1m! wart i
wspomnicć o j(">d~j drobn'"i t\
jednak wl!in~.1 &pfaw\('. Otrt w
kielcach pa.'t<)bnl. ).li; w widu
Ionn:ych mia.~I<lch, po roludn!u I
wieczorami rhodl.1 sir: do kin. t("_
Mru, 0'1. kflnxrly er.Y \\'yste'))I

10 "Estrady". Równl,~:!; (hoć zn~"'.

lilie r1..:'ld,iej, ma Ilię nchfltę na
cbejz-:r.,enie wy,,{awy m'llar"l,kJ,
programu !(·kwi '.y jnĄfw C7.Y na
dyskusje w klubie. 0<1 Ct~li\! (li>
czasu równie:!. chorul~mv lip. II\).
W widu innych mia,,;,ta('h flldifl
po t)I'nStu o po<>wneJ us!alnn!'J 1(0
dzinie b e t I n t €O r ~ II (l w_
ft f e
Informuje swych drolOld1
_
nlepraw1ai - 81u'{"hilcr;y 1Y)
r<h1e i kiedy moina .l~cz.e dtJ-
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.'. :lIe
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kie". Mimo n,,,,:r.kj ,\,'ga.nil,,'lcji, d('.<;zc~ów g~!.~:,.n;l WM.V i ludZie,
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.ęl.,ł l'Jię on spt:'Cjalllil QopLlianlon J«~I\cy
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ko jeden: PVilH1t::l ~I\'(t(>ty kon]{llr,<;owej. Nal):·awd<:. ~d)'bv ktf><!
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Wrn!"", widzimy na .. !crlln!(' o.1e- flownie. w chwilach wolnl'ch .)i
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Poot'\t.llwowym przY'\Ą·,i"'Jem Kilt.~ bllnjTh d7.le nic kgo Int1'lBta ora::
dt'cgo dr.I1'(:ka kst wlr,.(nie moil! pn.}' pr7pbudowle pIlICów. ul'c owoM wybor1l l WJ IlT')m~dkl kll- nu t.1:(Jadaniu now<?r.o p~rl(U.
IP·A, klD najb.ud7.iei mu odp<)- WS1,;<'lOUot' 1e.' p,.".ecl.,i<::"".-ięc'ia ,)«)'~l
wiada. Tak już nk,,,ldy J~"O\t. te tow:tlyby M!<'I.~k'l Raflę N.1rodr)\WI
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Mąż
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późno

do do'TlU

ZMa wita go w pr.1g:J mio~
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_

cały śwlnt
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~~~Wj~te~~\IŚ~I~l~~~,!~~~i'ZY
Tego rod1.aju po~kn;{;:~ w a.nldo
CM ... Nigdy nie byU<'my plel'wlll
cle by!o wla.kl wie tyle Ile py.
tań. Ankieta n!.e byla prro:z.nacUJ w Klelocczytnle. I tym razem wv
na. ni&'it.ety, dla ma.:ą wego ml()~ prudzily nas: O$trnwl(!oC I R~
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K.
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Wa. nl<.' uuj;J,jąc l).['lY tym dZ.leci
dr' IRgO twm Im.pre7_
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wo ,.wypo~~·ez!ln~· w tym uJę
ciu tblltone Jest do dowa "kradzione"
f'r~ewodnler.IICY
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nJwro
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~I!
nie
rny
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81"(110W~. l~~'!"ll Jl!t.
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ULERY QlJEIlN

(moh

tIIlotenl.

pop~lnl1lf.nw
bł~d),
dobr7~ ub~zplec%~'ć

j

- J:lk m!l-ły gTosul •. hm", G<It
PrzMoz:lI do pu.o;tcgo pokoju Ap.IIrta.ml:'ntu G, Lekar1e 8zeplaIl podarskle Okr~l .. nle prone P..
roś li In.~pektore-m QUllenem. E1- ni - Ellery usmlcehnąl się. _
_ Wla~nle - zawolal Ellery le.ry wskazal mArtwe palce Jo· Idziemy naprzód, DOIllYślal~llI
_ WydedUkowaliśmy, te pa- bllll. LubbockA.
l'il~. fe pa.plerosy Johna Lubhot.
k3 zawierały coś ccnn~go ...
pierośnica
byla prawdopodo·
I{ledy
eupert
podnIósi
III~
1.
bnie ukradziona l~'1mordowane
Powstał "Zgiełk
nk7..'"m wśród
za.kurzonllJ podłogi, trzymał w
mu. Skoro John Lubbock nie
ręce bla.llI kartkę z 10 atra.mt'nto karmlonl'go na pod\\'órku dr".
jl'st palaczem, a no~1 papleI'O' wyml o~łclllkaml pal rów. POll- blu. Ellery uspolloll ob~rnHh. ~
~nlC"r:
1·07.\1mll';;z7 .Jest prawIł.' srzt'dl (lo drzwI. otwo.1"1rl je I po Tak, dosz.llśmy do )lunklu. \\"~kł

I

(Dokończ.enle)

dl) pt-zyjęcia, ie paplerośn!ca.
klót-<i John pokazywal 11<1111,

rńwnal odrli'lkl paleow nlebos1:- :l:ujl\rego, te pani s.\-~!ad J(lh~
C'Z)'ka ,. Iynll, które 7?aJdowah' Lubhork był nie h'>kQ !iw!alnw.
nalr'iala do ]ego zamordowa· {lIt: na galre drzwi lIyplalnl Lllb~ ~!~ów~le takte złod~lrjem klrj.
borka. - O kl:'Y - n:t'kl. Ellery
nego bru ta.
odelchnąl. tlkleknl\1 Pr"l.Y zwlomy la Mpo\\'led1.
"Slówko"
- Mr. Luboock! - plsnl\l DM
_
f to wskazywaloby,
że karh Luhbncka, ktM,' wnrlądaly
E J('~t on 1.ab6Jcą Harry'ego W1b- Jak gdyby skamll:'nlatv w Ira.kde Carter obur;oonym «losem. _ •
E
wśdllkleJ walki
I 1bll1lal we_
Włalinle,
Impekl(lT QUI!tU
!f bocka - 51.cpn"ł Inspektor. - wnetrznll kieszeń Jego mar~·Dar· nie- był
\V stanie w~'kr~'6 iródlł
Ale tam nie .było 16 papiero- kl.
dochodu naszero Św!u.'(]wca, Gl,
sów, El. A te sl.eść, które tam
,
r.trzyl w l.a.mrślelllu na paple golo? Gigolo nie olllaell aparla.
sil': znajdowaly, były innej maJ
I
rośnlc~ 11 dt1.t'wa
Ukowego,- melitów kobiet: pn,wda cbYbI
kJ
MuS1:~ przl:'pro. .llć nA..ę?t'go śwla_ tkwi jJd1:leindzieJ.
II tllllr~
Na.turalnle. :te na.~'l pn:yJarll'l !o\Vra. IIitoinie iI;tnleJl\ d ~v I o
Billy lłarm8 wrcll1gn~'a ~~
iii
HiI II •• "
lak J~k mown.,.
mógl był wyjąć paplcrosy ku- paplf'r<Knire.
n I e J I' ~ I 1:,\, dluJrI\ 57..\·je jak ~!rus ! klchnela.
pione pn:!'7, hrala_lnż,nlera i 1.a G-d.r<}; ta
Zwaźdc. <};e John LlIlllmrk t(j.
•
stąpił je nie h'kG Inną Ich lIoś kl()rą nam poka'lywał lak nlc- ~Ial 1.amonlowan.r !I!;I 1,deb)"cla
('Ią. alt! II'i lnllą markl\.
Nic dawnll . .,
I"rh brylantów w paplerosa~b
twlenl"lę, :1:1:' to je.~~ rOl~~tr'LrJ!a.·
ln.~prklor
"pojn:al, Pod('za1l - Inówil dalej mln.l. - Kt~
Jl\ce. Ale w tej ChWlll wiatr wic
lIIógl wiedzieć. t.e mlBI brrlanłJ
Je wyra:tn\c w jego kierunku. gdy pl7.rdtem 5POgtrtCg!i braki I to w tak ranla.slyr~neJ kryJów,
nspektorat Oświaty we
w
!lrebrnl'm
ornamrncle papleJd.eli on JM;! Jllordl"rcl\ swego
WIOIlZC'LOwle organiZUje w
rosnlcy _ rowek p(I'/:bnwiony me ce? Na pewno nlkl. tylko u1;pól
własnego brala, lo j'lgO opowianik. Innymi słowy, klNly poiob.
dniu 30 listopada Zjazd DziadanIe o d w ó e h
papieroś talu _ tutaj orl1.a.-menl hyl bC'l.
\lśmy rekę na
monIlny Hlr
łaczy
KuHuralnych
Ziemi
nicach 11 drzewa IikowelO )('111 ukazy.
ry'ego I Johna Lubbt'rka. 1ttAWloszezowllklej na. którym o·
blagl\. wymyśloną IUI. wypadek
_ Wnlookl ~1I jaane - n.ekl E1~ leźliśmy wspÓlnika
krnd'lJefl
konleC'1.noliel wyUullldc'l~nla atp,
bok omówienia aktualnych r.a
lery. - ){!oko!wlck zabił .Johna Johna Lubbocka.
'Z J)(lsladanla takiej pllpleroŚnlc~·.
gadnkń polityki kulturalnej I
Lubboeka zrobił to, dla. 1.doby.
a-byby
don.lo
do
rewtzjl.
naJhllf~qzyrh zadal} w za.kresle
NIejasna ulga, którą pnRd I~m
cia. pll.Vlertlsnll"y z drlcwa liko1
uPowll1.echnlenla kultury 'loMa
Zapukano do drr.wl I obaj Quee~ wego. 7,naJduJą\:1'j ~It! w Jt'go odC'J:u 1 IlluchnC'Ze, krn7. ~nó\\
nie powolane do 1.ycla \\'10117.nowle 81.rbko ,,,,l,! odlnócill. Ale kle.n.t'nl. Wszystko jeBt JMIH", ustlHlIIl\ nleja.~nej obawie. Nik!
Kiedy 7.abójca udu.~1I Johna. 6il: nie porl1~zyl, Mr~. ~lall\lrl!
('7.0wRkle Towarzystwo 1\
b~'ł lo tYlk{J dr Enstarc. W51':~tn,
zostawiając dnwl
do bawialni Lubborka, skradł jego papl("ro<i- wpatr~·wllla. s!(! ł obrt)'dun!~m
",lenia ({ultmy.
flzcroko otwarlc. - "Przcpra- nic~. !\aMępule do paplrrusn!c:v, w purpurową Iwar! Johna tub·
Poer:ąt('k
Zjaz(lu o Itodz.
Bu.m. te Ill7.e!lzklld1.am - rzek!. którą ukradl trupowl lIarry Lub oorka. ł.;!J('ry podj1\I swój 1\'1~'6t1
10,30 w !lali !)OSIedzeń Prezy- Ale mus1.ę odwloozlć Inn~'Ch Iweka - przyjezdne!(o hrata. - - Teraz, DO sit: tyl"ly ostnlnl~~
dium PRS we WIOS7.cr.owle
llrtelo<};yl S7.t'śt paplt~rw;ów lej są aktu na.szego dramatu: s1.C'lególy
vacJentów,
mt'J marki, którą 1.a\\lerala p:l.- drugiego mordcrstwa. Jimmy_
przy ul. Koniecpolskiej 4{i_
_ ChclcJlbyśm)' Jednak mle~ p'" plt'r06nka Johna I na,~lepnle wio zwrócił się do ekspP"la 00 00
In)
na pod rl:ką, doklorLc - powl!'- tyl papIerośnice Ibrrv'ego 1. te- c!sków pl!.tców - ro pllll znalMJ
dzlal Inspektor, - M3my um!ar mi S'1:t'4t'loma paple-I'nsaml do kle w swoich blldan!acb.
wziąć Johna Lubbot'!!a. na maili szenl Johna. Jut nle-h'J~eego, l!.t.<l
- Ten n!rboszczyk zoslawil
rozmówkI: ! bę-dzle nam polrzeb' byśmy uwierzyli. te Jf'-EI to papierośnica Jonn3. Sprylnle, ale ~Iady swych palców po druglrJ
ue pańskJe 4wladectwo.
ulemlU!kowalo go 1-0. te w papie- slronle drzwi - I&ID. gd1.le Jesl
_ Lubboek? _ dr Eustace lIpoj· rośnicy Johna brak bylo ka.- JeJo ayp.lalnla.
nal, po czym. wz.rlL'Izyl ra.mlona- waleczka orna.mentu. J)(ldc7.a1J
- RO'l.lllawlalem klika minut
mI. - SądZI:. te to (lbyba nl& gdy w pa.plei"OOnloy In:tynlera
mój InterC\'!. Ale b~de albo w tego ole było. Morderca wid ocz· prteil lem z (nspeklorem w pned
pokoju apartamentu LubllOcb
moim biurze na pÓlp!l:tr.ze, albo nie lej ró:tnlcy nie 7.auwa:tyL
WdanIl) rhwlll byll~my pUII'lf
wsta.wlę \.1.m dla was wladomośó, - Skln",1 glowĄ I wys'looL
Ellery zwrócI! się do zi'bra~ pewni, te. John Lubbock umar·
nycb, l>lorz,V na Jego Ylll!.k um!lk dowal brata., Sam 7~,mkną!e!Il
_ Nie $Irltin go. oJt""2e - szep- H. - Panie I panowie, mortlercl\ drzwi do bawialni. debl' n!!
akla.dem PWN ukazała
nął EUery. kiedy IWlpek!or likle- zdema.~kowal si!;!. JC5( skończo 6i}'S'ul na..'>'l.l.'j rozmowy. Ale ki!
się w dwóch tomach pra
rowal filIJ do drzwI bawialni. Kle ny. Pilnie Cal·tRl", nk"h p..m tal, dl' dr Eustacl'l \\"ys~~dl. aby u·
ca \l:na-komltego znawcy
dy olworzyll drzwi. 7.aIItall lam nie drl)'. Mam Wszj'6tkie da,1ft dać ,6!e do Inncg<l p3cJenu. VI
IIlertanta Vellle 6a.me«0, aleMĄ. aj.eby wi~l:yć, te pana klopo!y Iym gmacbu, niesie,)'. ZMtU'i)
ł;ycla ptaków, wybitnego wspól
cl'go \IV folelu ntebol'il:C1.yk.& I 61~ &kończyly,
!lr;1:wl lizeroko otwar(e a. wLUn!!
czesnego ornUologa polskiego
trzymajl\-eelo nogi na sl-ole. w Iym momende lnSIJe"k1or ak
J&I1A Sokolowsklego - "PtakI
Gdzie Jeat Lubboek? - zawołał
Elier}' otal w nogach ubitego. myśl"o (I I~'m. te drzwi 6!ł olwat
!!'Jem poI.klch", Autor zamknął
Ellery.
W6:l:ysry byli W niego wpatt'Zenl. le. powleduał, te mamy u.mw
w tym dziele cale swoje bogaw
Dfiektywl o&ląplll od drzwi na. 1.a.hrać Johna. I.. llbhcrka na f 0'1'
Velllo 2iewnp,l: _ WyR7Aldl do 1\nak dany przez Ellf'ry'ego I ca~ mówkę do koml8ll.rlatu I uewi·
doświadczenie I wledlę.
sypialni przed paroma minuta_ le
towa.rzytltwo z kor~·Ia.na. dować 1l'0. tle «le elalo. BlertanKalątka bogato łluatrowa.na.,
mi. Nie wldlialem w Iym nie .UoC'lylo dę w pokoju.
('le Vellle. pan byl wl!>dy I Luł!
W$taJa. wydana- w formacie al~
zlego, - Wllkazal na umknh:tll
bocklem, Czy pan
~, Y ~ l a I
drzwi do lIyplalnl,
bumowym I zawiera. ponad 150,
_ Niektóre drogi rOZllmowa~ eo mńwll Inspektor? _ Tak
nla $1\ nleunlk.nlone - mówił
częśołowo
barwnych
tablic.
RlertAnt, Je_~!llm pe- Aeh, Iy Idlotol _ u.wolal Imery oschłym glool,m wykła. mruknął
wien. te I on IIIYIIZal. \V mino·
Zdjęcia wykonał łIMll IUlt.or.
ElIer)', pnemlerzajl\e pokój JeII- dowe)', Nic patnyl na nikogo '!i t~ póinleJ powIOOz!al. te mus!
Dzlelo () ptakach polakich za·
nrm skokiem. Otworzrl drzwi do nleh, Jak gdyby 'ilwraul II,! do wrUć po coó d~ .rplalnl,
Interesuje nieWĄtpliwIe uJe tyl
cyplalnl. Była tłusta.
tył lU. Izyl Johna. Lubocka. Iw ornitologów, ale wazystklcb
I.ubbock. tdY9'U\e. h! I!lO'Jf
pl'7.edm:lolem zabraIlUIpekl-or uwalili nvolch ludzi Jlldynym
tnłlo8nlków pn:yrody.
Poleca.-nym pl~rn·ti'UJ orlerzfl byla. pa- byó W7Jęly na pnellluchanle d~
1! korytarza, Vellle put'urwlenlal
nr&my J~ tJZClEccólnle n.a.uczyclelom
plero~nJca. !. drzewa.
likowt':/ło, komisarialu, ro"Zumowal
I zerwał lilij na- rowns nosi.
wyklAdajĄ-C)'lD pnyrodę l ml()oo
To MrulC'l&, t6 ta paplllro~nlca ko, Sltrad7.:lone brrlanly IlIłJ
OgłOo1l'ZOI1O alarm, lulbla wypeł
dowaly
$I~
w
papltr1l6uh
.....,.,
Ix)
nili korytane. Pua OrkIIlB6w była powodem plerwsr,cgo rnor~ Jego
papierośnic)';
rewh,Jł
wytknęła głowy
.. PO'I\A dn:wl du, Teraz John I.. uboock, dru· na. pewno
by Je wykrylA.
apartamentu Al 811ly Iła.rms .... ofiara - został łamordowa.- Tr1.elm
było p<r1.hró .Ię Iyrb
wyble«la na elówny k.ol'ftan w ny: ubrano mu J e ~ o paple~
koronkowej kO#J'lull. Jaku stara ro.łnlrę I w!-otaoo d·) klMrlenl papierosów. Tl'raz wlt'1n1 dlaczego wszedł do pUMte,o lfIłr·
wietlima w wózku ru& kólkat'b I-(l pierwn" ł{onklu7.Ja: Jedy. lamentu _ nie po lo tłb1
wytOC1',;J'1a clę 'II apartamenlu F, nym, kt6ry mórl zabrac: paple~
PANII( IlIl:DAKTOR.ZI!:I
Seena przyp.omlllata farsę filmo_ ro4hlcl:. 1M! ten, kt6ry ukradl lIdl'e. Icez deby Icbowu plw Dunu'trłe 18 ,,$Iowa Tyro
plero., byle rdzlc. unJIII litwo.
dl.1e Je mógl pótnld ubrU,
Gnl .... I dni. ł .. dlłl!:lnnlk. nu
PfliłlerOllnlc~ plerwm:eJ ofiary roku Ann. Apa.n6wlc. umlll'cl'
Ellery nie truli C'tMU na opla .. nie moroer1la.. Obaj l.ubberko Mial IItczery 'lamlllr IJI'Iwr6d~
la. arlyklll pt, "OROIQ"SK _ u.
kiwanie nleocuklwAnej glupoty wie, Harry I John. 200tall uduAle w JakI Ilpo1lóh mordtrtł
pomnl.ne o.nt.ko kultury... "
Vellle'go.
Od
del41klywa
w. nenl II'!, SIUJU\ n;kl'!,. Dwa prz.f'mógł prlewldzl('~ "iłUją dfltY"
ftwl:l1!ku II lamym tytulem pr.'
W1łobodnlero korylarza
dewleM .t(lpstwa I Jeden przl'lItępCa.
'l'.ję ł.. ublwcka p-moslawlenla )II
enę Ipro,tował!, tli InaeUla elęłt
dział się, te John I.ubboek we
Dlaczego
umordnwal "ar~ plerosów w nle-zajr,t}m mimwoJewództwo klfll'eklrl(l Idy VI
wYftedł wachodnlml
drzwiami,
ł.. ubbtt'ka1 Po prosiu dła kani U, jedynej nllda.jąrd NI~ "
.1II1~"u W)'lt'lPOWlnht nnw mlf!
.weJ .yplalnl, Elier)' poblegl do ry'ego
tello, te wziął go u jego brata danej t'hwill krr)ówre? Mógl ł
łeowolel
w eba.rllktftr~dyezną
zaeh4WInlch dn:wl. którfJ prowa- Jobna I .polltr-tegl pomylkę do-- tym wiedzieli Jed}'nll' wledy,
pn:yml(ltnlkowĄ
(łUb
nl~gd)'f
dziły
do (lWille,o mlem:luutla. plero po umordowaniu ofiary I Jeull I on slrual u\\'44e InIU''1ymlotnlkowl\l
,U}i'lrówk~
KItul((, który I'.OJjtawU w zamku zbadaniu plerw.ze} papierośnI· IIpekwra na lemat 1'n:N!łUr~
"IkIl", Jak to momy Vi na~waeb
ty 't dn;l'wa tlkowee(I, Ale to ula Lubbocka. dom\"~!II ~Ir., I
nUlko. SltartYlkll, l.IpnlHl, II .&>
znlknl\.ł. Delikatnie nie lIolyk$.JĄ(I
uJe była 1.11 wla4dwlL
tubhoek lI!yEnal ją r(I'\'n\('i t wj;
t~m winno byli lakh "Orońlko".
tlówkJ •• Ikl•• taral clę hl pne-Omylka mordercy Jest lrO'lU- dział Jak wobec tl'~O !l(lllt_~ /t
Skr6eonĄ III ueclowntkow:,\ ko~
kr~cl6. Nie J){'lrunyla .lfJ~ dnwl lUlala. PlerwS7.a, ofla.r. była tA~ Tylko pl~ć OGób IIh'~i"alO to tlie6wkę "sk"
usiłowała. wprowa>
mordowana chwytem od tylU; powjedzlai In.sprkltlr, ,W.I~ nit
dd~ itI
czuów laboru admlnl·
byty umknięte.
pcnornll' hdynler przypomhul.l łpekWr. Ja. slertanl \~I ,
ItraeJa fo.yJskll I o 110 pa.mlę·
Wschodni
korylan!
awego brala Johna. NIl'! uleJa bMzczyk JDhn Lulw(k I",
tam, w okn,le ml~d!)'woJennym
wldnlo mJonkllńcy Orońlkll II"
Billy HarllU4 krzykneŁa. II ,IJ
wnasnlł.l. - '1'l\m dn;w! ., olwar wĄtp'lwo'eI, te morderca nie
rall lIę. by leh wll pnywróe!(
te - I pOprowiWh:.lI I/tl'UpkQ Ju- wled'llal o l6Inlenlu dwórh n. pani MalIorle Za&kJ7CcU!JI;
wlllłelWtlj n!Uwęl O1Ol\lko,
LubbllCków, Innymi Iłowy, pa- papuga, Nagi., ktn!i nurll aI~
dzi
za
ro,
!>NlM
centralny
kOrYR
l. 4. Zaremba
plero~nll"-a Intynleta nie-' mial ..
tan I PfZ02. uJe '&IUnknłq14 drswl nJc WlIllólnego II obydwoma prze
do lypl.alnJ p1l«Ielr0 apartamentu .tętutwarnl.
G. Rzucili .IQ do pokoju J _ stĄ.
I Studium klele,ckiego Zofia ~"R
Alf> ~.uwdcl., Jf'ldno, Paplf!o~
Jewska, Stanisław NiwlM-kl. JeDęli Jak wrycl.
NtŚnlca l dl7.CWa 11kowego u a_
t7,y Kozłowski, Andr7..ej Antkoma
~oblt'. nl«roogl.uJohn r.. ubbodc I . , rftcl,rnlt-- kr}'wat'i
wiak, Maciej BarnlMk!. Marek
na
przykład Jakiej'
Dqb:'OWlSkt l aktor pomtlńtlkl
ty na podłodze, ba kapelueu I skrylkl: .. wlec ubóJty nie cboMarek OkopiOOkI.
plABzeu 'IV pozyoJI ItN;!ooneJ. !hUn o papierośnicę. 1f'ł."Z o lo
Atmosfera pr7..edstaw!enla nie
zawlerala.Como!!"
na
cwaltowną co
w6luduJl\oeJ
była
dla mnie zas.koc:oonlem,
zaWierały l)apl(!fO~nlee1
('..(t 'Vi\..
'młeró, Lubbołlk 't4Wittał udunony, wleraly oble papierośnice? Tylko
Ch~la.:!: ,dyr. BY1"sjs.1
ooob1śdo
nie oa1ety do Nml!:r.ator"ów przer1
papleroRy, AlI! człowiek nie )W1Jćl
W mrunenele tetro odltryeła.. nUby mordertillwa • .teby :tdoh:vl
8tawienla, C1.Ulo się, te tO' JEBI
"teatr Byraklcn", t.e tu rodr.ł <!II.,
ElIery olworz)'l UBta I "Ięboko papleroay albo lyl06, Ale Jdell
Br;tuka, SC(!nogratla P. Tośly,
oddychał lak czlowlek km,eYI oo.ł w Iych paolerolJath '11011111.1«
.dobrz.e 7..nana. a Jel1noez.eś:nle
Jeł:elł tyto'"
P~flJrzMy 1I.-m '&081al umordo • - u k f Y 1 ",
. 'MWBZl'! ZIlJlln~klljĄcn ..!Nl1J..'7..e bltrwdal wysypany. ('O~ do ~fodka ",.. '"m~"
wuty, Pnen:edl bokiem tu eler włot.one, a tylko końce'zatkane
ddeJ przybliża o:wektl\kl kldCUA.nlnowl.
blltowl Velllf\ w f)fIblltu drzwi t:yklnh'm ... wlfody moł:I'MY wy.
Pr~7ydlum)

k<'>w

nic z tych
A ';lo.' Ollńll!

lia zd

kI

~nr>~"·nln,

t,e

r7~cn' _ prHpr1'l"~
~("rd~ctnle

dll~O\uJe-

~

E

czy
Iuy" h'

dZI'ała'

hrJa

mądroscl,

W SZKOLE
Ja.s!u, co rob! kóqut gd.v sIę
óbudzl? - Ja przypaJk()ll,l..'o
wIem, ale to nit' ,.m;t pytanie
dla ucznia <:zwal-ej klr,sy.

NASZE ZONY
Do mieszkania
Pletru.~tkl
dzwon! &ą81ad,
- Przepraszam czy pańska
tona jest w domu?
- Nie. Przed trZf:'mn ~~"l7.i
nami wyszJa na pięć minut
do p1"'1.Yjac!óUu.
"tł.'brll:l

L. LENARTOWICZ

J

".c-

Dzieło

polskiego
ornitologa
N

MInerwa

objaśnia

bogini

W)'$zlUmy
~rentll
ł'1~let.y
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~l<)~~;,r~FI:: ~illll\';ln 1.~:~y~~~~7_na-. we WłoSZCZOWIO

NIEZADOWOLONA

pić

NI"k(!Jr~' Zł_
fL'l,ł<lfITIIII l ' l '

n!.e 7.aW.<!.e b',haler wr.nk,-~i()nY 0:,(,10 Il mdlof)<O'N 1.1.
UJ! plf,<k'St1l1 pl"'~'Z 1111lora. c'!.vll ldadv 1>1//.'11\\.'low«;
bOhRtrr
a.ulor3i
musi
bv\~
bohaterem wld:r.a.. NI('lh."Jadoln.e
reguly gry d.7.icciaki IV ankleclu

tnt!zctonym. Szydłow1e Innego loka.lu. dostatecznIe ubezple·
czonego ntl! było

ajpierw w zWlqzlnJ % licznymi py/an!aml, 'rWar 816w
wyjaśnień.
A n t 11 l,; IV a r1 o t 11 (w Kwlcach, prry ul.
Kilirlsldego 10, w Radomiu, prZll ul. Zeromsl,ieQo 4:1)
kupują wszellde wydawnictwa, lctórych brak w - "nazwijmll to - "normaln11m" handlu ksl/?Qarskim· A u'j/?c wsztJstkie ,tare wydawnictwa z dziedziny hl.~t01'ii, lIteraturII, ~złu.
ki. Biorą również w komis 8tore druki (liczące wl/;'ce) jak
lito lat) to j/?Zllku polskim , laclńsklm. Z ksiqżkaml, które
'doś z czytelników mialby ochotę sprzedać, niekoniecznie
trzeba Przlliddiać do antykwariatu,
WlIltal'czv nadeslał
wyka;: biqil'lt z podaniem roku wtJdanla I, rzecz jasna,
tytulu. Prllcownlcy antykwariatów upoważnieni są do wycentJ i ;:akllpu ksiq.iek w miejscu zamiesz/eonia ich w'a~
ścielela(!), Zamiast wl!,'c sprzedawać stare klliqiki na ma·
kulatunt. lepiej przedstawić je do oceny I zbadania tv antykwariacie, Fachowa wlrdza antlllcwarlu.łZll i posiadane
przez nich ce!'lnild gwarantują wlaściwq ocen/? ksi4iek_
Po kr6tklm wstępie, równie krótki wllkaz kslqiel<: poItuldwantJch przez bywalców kleleckieoo Anfykwariatu:
W. Drmnlc/d - Bibllcoro1la geografii polskiej za lat(l
1923 -1935: Encvldopl!dta Gutenberga: Encvklopedla Humoru: 1{ołw.t.~ki St, - Walka mlodzlt'Źy polskiej l) wielkie
1dl!1I11l, lVydqne tv Warszawie 1928 r.; Szczq,nll tV, - l{weBHa lCojnka polllkleao tv ROljl. War.n:awa 19361 Nleddał
Jmws/d M. - KBlcga Jubileu.łzowa PPS; Znamlerowllld -

N

M

KORESPONDENCJA

Prolegomena filiI/ki o pańdwie. Warszawa lino: Lednlc1d
Z lal wojllll,' Bogdanow - Fa/etologia; Wańkowicz M.
SfrzePll epopei. Wal'uawa Uag: Srokow.kl A. - Z dni

A· -

-

ławloruchll dllejowej, Krak6w

U3.!.

Jt,lqt(łk,

Z

jakle Antvkwarfat kleled.l ma do .vrzedanla, wlln-OtowaWmv:
Wlelkn Uilllorla Ilustrowana - wtJd. Trzankl, EVfrtn ~
Mlchal'kiego (ca'o~ć 7 tomów, II woluml,,6w): F.nC1Jklopt!dia "Swlat ł Ztlcie": Wiltlka Przvroda ilustrowana (eo:loAc);
Brehma - ZI/cie zwlerzą.t: Bartosuwlclla - KSięgi hltrnor-u
poltkfl'go; ZuorzycTd - Utwór k8ztaltu; Włelk4 Geografin.
. POtL'.łuchna (poszct"ególne tOffilI): Parkhlut fi, - Wykntał
według Planu Daltońskiego;
pleAń milo.łM (antoloola),

e.nln

LorentowIeJ -

Pol,ka

Uwagal Redakcjct "Slowa Ludu" pt:Mzukuje rocznłk6w
"Wtadamoieł Lfteracldch" % lat 1933. 1934 ł %937. Roczniki
t. redakcja ~4kupł lub W1lPotllcttl.
BIBLIOFrr...

List Z Poznania
kOMWcom tego

Utkłu.

Jako

św\el.nego

całkowity

spek..

rnogl'ł OOll.YWlkle napIMć .laldeJś
Zl6Cent.ll. pt'll&fllę tylko przcka~
t.ać klika moIeb subiektywnych
wrat..eń

I

tćfi~\uljJ,

S:ttuka Audloort!'el.!o ponJ.6Za
bardzo wĄt.Jdo probl(>my "odlWI
ci ,czJoWiclt-lll J a:!'KInr,ścl narodu
Podtełwt

sztukI jM prr.:ejrz.votty
Zwta,uc7.a dla tuI.'i, Pohltów. Pom
tanie' k4!ętn!crJtJ Ala'lId I ~cJ
rnaleMldej Kurl;e-lan ..lil, sr.:lac~t
M $l9wa król. pańhtwa Zach')..
du, 'Bmkon.al€"RO XVI l i be1.lW'~
donowsi dz:lalalnośC .....eczywistego władcy, kardynała Rót.yczkl,
kien.ljllOORo BI~ zimną, nl~ pr:z:ysloniętą Ładnymi &e1l-tymentamł
racjł\ stanu. to ,\<akby nasta wiu
na niedaleka pr-ze;sr.:1<0<:, opowl~
dziana słowami poety.

Poda.nJ,e Jednak tych problemów w formie niema! grot.e&kl

~:r:r:ó~~~~~~~rr.:~
poRrlłn!c1..u

(sceno~

nadrerul7,mu

Rralla!) mote

7.M7.6kcwać

WIÓ1."

file pn.:Yi0towaMgo, a dla mlo~
~Iu kryje w 6Ob1~
~~two blQd.M,)

dego

łacJ!

spłycenia

I

1AAadnlenla.

pn:.e::. 67ArWwan!e at do farsy.

nie

dylof.-ttmt,

nie·

mtetpro-

O

f'iOO,kcjł pubHcwośd

ł-em

na

'M&J>6ł.

w8ł.~JM.

rno:tma

wBporrnnla

Jeooil chodu

:'ł

6mlałn powledzi~,
te nl~bt!liP!<0e1.lCń~

it'l W8;ty8tkle
«twa ominl.,to, Ztltowno b. rJo...
bra I równa jJra ca!Ągo ZlMpołU
rety-tierla p. p, A, Tośtl
Burllkl<l!łO J')OI>t.ł.łt kon~
kwcnłnle po llru\ uwydatnlanła

l akJ, I

głównych pr{)bl~mów I ))Odkr~ś~
))01I.ild-CZA!J!IWO!k1. Sce

lenia Ich
nogralla

Tośty

na gt6WMl

Jest

funkcją

p-odp..)r2.ą<1M()wa~

myśl!

tej

rlUllMtorskJeJ.

ek8tt:mporal.lWt~

ci,
Nl6kt..We .sceny sztukJ, • ZWIM:t
cm spotkanie Alarlkl :lo krÓlem
Zachodu w II akcie 1 cały akt

nt, tragiczny

Jl\<'yeh z·

&erłi!I słów, pada_
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mnl(\ dloń nn ootf'gnnrl l e, te
"'~ F'A'vrh hvlvrh urznlńw UJ
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popuJRrnego
\li
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rejnnie "Ch(l(;hlika
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I bu.karno·
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chwllę kloj wchadz! I prtewoo

r!cląCY

l! plt"IVlmem IIlawla
clerwone, okrturle stempelkI
n~ bial\'ch PRPierkach .. ,
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Ob, Paly&iewkz: w Z811adtle
powta,r7.a zarzut.v, kUma ,lut
słvn:alem od jego imiennika
proftMIora. tl!! Wołczyk widzi
bT'Nkl t nie mówi (I nich. te
nie wltPólprllcu.\e I tle $()('Inlfł
swoje obowlll7.kl. To co" no-\\lego! DOWOdy? Pisze nleat$w
rRnne protokóły z narad. Prty~
kład? Przewodnicl!Ący wyjmu
je jaki' maizynoplll I daje mI
do pr'leetytBnla japo ru;!,atn.llt
Cltę~ć: "Na
zakońc1eme prlte~
wodnicztiCY Prelydium GRN
ob, Roman Paly-sle ...... lc% Aptl)ule
00 mieszkańc6w, by ubrdli sIę
dl) zgodnej pracy. pon'lewat
I>loja przed nam! wielkie zada

ŚWięt{'krtyskiego".

l dllś dot'ze

wnln" W}'tw6T'n1e }rmr>n!<ldv I kał się zapłaty. A!e to jeltCzf!
lodów orRr. l!l Imu ie ~!e <prze nie wszystko" to wIdnie Wl)ł~
daią owocr)W
\lhzy~lko
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I'IF:CZĄTCE

W~po"l·

nill! przrwodn!ru\t'\'. roZ
w'Crll.il .<;Ie o nl~.1 Wo!·
c7.)'k, wirde mów!]j Inni. PII!:~
CZfltkR urosla tu dn symb<llu.
Zaczęl<l się od tego. te Ull'R1.
po Wyborach do rad. grly Ho-msn PtlIYJ!I~wicz, kand.roat 2
ramienia ZSL, lootlll w.I·brAny
prtewml-nir1.l1cI'm
PI'ł'7,,rd'um
Rad\' GI'OmRd7.klej. l./imknllł
plerzęć do "T.ary I nie dhWll1
jf"j Wnłr7,1"knwi, ·Idón'. co wal-~
to znrnlH:'~.l'f, byt pn~r;:,lwk')
kand\'rll1lul'lf'
Pal.v~lewit'7a,
W c7Mie slutbnw}'ch ! nie·
.łu:!:bow,I"cł1
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te o-at1,o;!.WQ daje tYle, Ił tv!e
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te pOrłlAW!lO nowĄ mleaar)'ile,
owocarnie, cltl\l!elnie, te

daje

pienIadze nR budowę ulic 1 nlil

Ich o'wl~t1fmje. te prllwdopodobnie da fundu.?!! na prU!prowadz{'nie wodoC!ll~ÓW. I te
m1eBzkllńcy Boclzenlyna winni

państwu odwdzięczyć .Ię wy~

koou\ąc swoje zad/mla. 1 tego
właAnie nil! u,ląl w gpT·'ł'IJ(.zdn
nlu l!ekretarz W"lctyk!! A w
onóle to ten )l@'kretar7. rr1.V~
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ĆWiCle11iach, obIad
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przygotować
na
czwartą, "ZĄb" kauł kogo. ln1lI!'CO tu przy,lad.
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r:um!a pt06tY4!h fow.rzyuy hliilblą nu więCeJ,

cleń tamk11, nad ktńrvm unosi

Z('lbn:yd()w·

0PJJszezamy Ich

skłRo, 8 w~r6d pĄrterowych ka
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Je$zez-e biCI wzystów, Jt<:~
(lO ty wlea&.
i:yetyłbym

che4

się wyrwać ł
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wa. Cl:Y Wolcz.vk zechce b",6
nadal w
tym
n!ewdrlęcr.M
nvm ml ..icie. nlł k16re- pada
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d"eego dzl.lila' w Kielcach, IW twarz podziubana I nos koł\w

ty..

t

w ostatni!') chwllt r'H~vt... do
olwony WO!cT"kn jl'l(O podstawo.
wa or!tnnl18c,la partyjna. ZrobUa
J~dnAk tn w hk flfvmttywn.v spo.
lob,
flit finł. tONe.l argumenty
prnclwnlkom, Do npnwy wtIlC~)'"
Iy .Ię td w końcu kll1by rad.

partyjnYI'h. bo

jest ("dankiem partii: " ... W pro
ugrzl'jr.lem po uu:y, I!I;le

er

,puściliśmy

41

wpływ.

ogromny

Jl"

,t. Mote

bo Nien1f'óW

buty.
P'l"lvpomlna.! lobte "Mysl.ka" J
nR!!:)e
nabrał tonu
tntymne.\lO :n1-1e-rt.rmllł_ W plutonach ti:7~:'ano, te broń to.. hIll oorlruu Ni~m('()m, hl) nikC4'l\u w bl'yga..
dzie let nie prr.vdztelono.
Klam~two! To WylR~Tlllo tlę, broń pojechała dn Kiplt, dn Okręgu. W UłmlA.-n dostaliś
my samMhM bielimy.
R')7.mtlWt:, ktÓra pl7.erodtl1a ak: wspÓl',
PTtPf\t!;J!o wt>HCIle kohlety w białym fartuehu.
która prr.ynia-sla podChorążakom
w ko<;z)1ru

PAh-',<;iewIcz8. który

wie o wiele
worlnicząc('!/.lo

mill.~łll. SctBnV j~l-1\') g,qblflelu
ozrłnhi,..,nt>
hll:tnrvt"l.nvml
olllkntami oprawlOnrml w ce~.

A SQ w tym mla~If'f'Tk'J, H~
czącym 3 tys. mlf'szkBńcńw,
Judzie, którzy mÓWIĄ, te "Woł
czyk to obey clłowlek, Jlrr.y"
b,\'S% nleznaony. 1 nie wladQmo
dlaczego taką długą brod-: no-

-

Rroń" jl's;:ft I/:Io~

_

ZIiI dównpj.{o sprnwc~ n)e,-got!v
w Prer:.vdiIJm uwnt9 W'1!cr.yk

uł,

pl'ZyjemnoAt, .. gdy !wlltył te
nJelW z blskup6w tu urtędu1ą nIe pale, nie pUc, unli(lu!l to
c,vch, Na jednf:'j z belek wy· W8n:ystw8, Jestem ))Od tvm
bita data - 1762. Domt'k z tra wzgledem swego roo1.1!l11J dtl~
d\'('jamL Ba, mlMlo z tradyc. kUlem. Zdaję lIobie r tego 5pr.
jam!.
n!a. ApeJu.le o terminowe wy·
wę I wiem. te fTlote wła{n!e
konanie obowiązkowych t\OfJM
dlatelto nie mam "~Ylli1cI61,
t-ew l podatków", - C, Jest MjJłct"lna )':II bIurkIem ma d1u, którzy bY" mnie brrm!U ~rr.ed
11'11 c~unĄ brodę, gęste choć finy'
nie w ponądku? "Jak lo e(t?!" ptó$r,ooll'
Jut tr"chę slwlw/ł wiO. wrogamI,,,
lIburt:a stę prt.t'wodn,C1.łI<'Y. $)' nil «'!lwie, IlIt okolo50, WedlU8
Ludzie, nie oceniajcie bllt~
PrUttie wslYJltklm co lPIłC~Y "pinII wlttdZ woJnwódzktch I po.
t;lowl'l "tgndnel'" ..el" u nal wlalowlJeh Jnl to 11'Il"'1 II nlilJ, "leh PO brodach! W materia·
uratowanych
wł.śnie
I('p~t,vch
lekt(lt"ny l11"omaCtklch łaeh
punuj!:' n'N'~lloda c7Y I'n"" 11:'>(0 przewodniczący nie po- N'Ar.ywa .IQ Artcmłun W",lelyk, przez Wolczyka tnaJulem po

wieIWał, PowitJd;o;łal na1omlflst,

pod.r+,,,·,,:I.lłk

\\f)'ch, h'l~n broń lm z,qhraJllimy I

!';tawllł

HWI rok, Archiwum Wo,iew6d! Cltyk. Br.:kodB. te klUby nte 1'0.
kie 1.abralo cały ~lImocho·-ł clę dysl!:ulowały pny okRll1 fi. tv.
~ltllńcul'lla IUdtl demo<
in,rowy tych c/:!'nllYch. p'Hegre m.ł....
J(owanv("h dllkllmenlów hJsto- knlyc!nym! Ipo50hamt.
ryrll1\'ch. składa!qc W'1I("7.vko-Okroona Je~t tli: decy1':jll Klu
wl prwJlię-kowRnie, (leŚĆ rapie
rów Wolczyk r.ntr7l'mBI, 00 wy bu radnych PZPR, l..atwiI,na,
byle
DO najmnłejszE'j !lnU opo~
kMT.Ylitywal Je w swych Mudyt
ru. Za co r.wolnlć Wolczyka?
lach. r.800~n1IjąC m,e,,",kańcóVl
Za
to,
t.e \\"!!ly~C.V zcmtawll! go
Bodz("ntyna r. r(){'b.lr.n~'("h !l.1«m
sameRo z ole bll1"d7.-O, delikatnie
hhlorią. Zaelllt równlet pl$ł'!ć
mówiąc.
7'.ot'ientowan"m
w
CO~ w nv1zaju m'l'1o"rafh t!:"go

Biuro lJekretarza Pre1.rdłum datki dc1ągaL" Kto ciekaw,
mUlI! oczyv."iAcJe mleklć
W niech AO zapyta o tvclMY", W
gmat'hu
Prezyd'um
GRN. jednym z listów, wołlilJących
"Gmachu" mocne słowo, o IIPraw!pdHwaść Walczy\( pl·

jak na to drewniane p'l.l(>lko
te grubo d05anych belek, Tu·
taj. J'u\ZY,wa,.G!ę" tolo popularn'!e
"pslarn!ą bl~kuplą", bo mle..'IZ
kał tu ponoć łowcl:Y' oUat~

my do "lch. Puvchooz!ll brac ludzi na vkGPY,
Fr, t"l "fnelfl,n.lnle lud:ele ze w.ł wekali, ' bo
bali Mt: repre-sJI.
- NfI' moglo być repre!':JI przerwał mu

papierzysk, starych fOl.ałów, nyeh PZPR I Z.SL, Członkowi.
partII donll dO wnloBku, te twoI·
dokumentów I w cl':J!lsie urlopu nIć
trteba I u!kretan',", I pru.
poukładał
chronolofllcwle. wodnlctĄe ••o. zru_,l'Iwoy uW~~lIh
PJI!f'WSZY dnkumf>nt nos! ciatę!

10"m.

prLez most.

~Hkl.e!i.~v prz:v.-męblenL Słychać było przY"
s))lC-Slmw odde<'h "Mys2lkI".
- Ja nie pamlęt./im. Albo." czy Ja wiem jllkll! ~Ię - moł:e to b.,-ło w ,Jl!drt(>\owsklem. Roz
broih~n1V tam trzydzlf!mJ N'!~mc6w, strzelaUś"

mOli brllt Pały~iewiclA, :::;tani~
lilaw. klóry !Ul. raz l'lPrzedal ot1?ymnne z !'Iar{'{~laCjl hek
t,nrv, Trurłno tu W~1.YII!\.,(J wy
mi(m!ać. Na ;:ar7.1I1
n ~raku
wspólprac:v odpnWilld<l. te jest
to ni('oprawdll, CZf'I!:O dowody
lIą ll'IWllrt.e
w
protOl-\{.I"eh.
Zl'~zla Wo!czvk uważa, te gdy
by pl'1.l"woclnirzllCY tT1:ymnl tl,prMplRow I 1.A,rzllr!7PI; to mot
1'19 bv t: nim wgp61nrlłcowlt~.

Bodzenl.vnie przez cztery IlIta

nl1b~'.

PrzejŚCIe

ZAraz wyS-Irzelil t61tą rakietę I ruszymmy. I
ja ctę 'wld7,iAłem wtedy na moście. Gdzie in..
dz!pl uMt>kll'-Ś,
.

nlR ~rtlntów, klóre cl(}j;taly lIię
w ręce nie na,jba,rdl,leoj ;'lfItnf!
bu illcvrh, R m, In. ziemię otr?}'

warunki

pl'Owlłd7.ił

,l~dntmu
t
"nflwlnKSrlV"
nlańską, To on wll'l'

kaul

ś"j~,
butny k.ldę
~wll'ldom Iwej moey

ciężkie

gO 110 ich porzucenia
l>fl uw&-h lAtAch, Od 11m; mieli oracuje w admmi~t racji
gmi,nnej. 20 lat pral,tyki. eT lo
wiek 11a wylot t:naJacy pr7.e~
pisy. U:,tRWY. ?'l'Irll1d7.enla, lXI;macznnv za dnbl'ą praCę. W

wały s'~ sad.l' biskupie nad Ąrl~,
n~m!.
tlll~J
bl~kllp
Zł'brtvdow~kl

rie~ć

alf'

~

na to podaje Wołczyk IIporo.
ChoclRt.by w piśmie z dnia 14
wrzrśnia 11159 fO'ku do PrezyM
dium PRN w KIelcach. J~~t
lu m. in. ~prawa wydz!('r7:'Jwle

1,mll.~ily

mln~lf("lkA,

wteku

w

obowią7Jł:ÓW.

nazwą.

1.

się naly,wa!a'- 1.

dowództwie. nil"mler-kjm

knnkl'f'lne. ('bec
n'e przewodniclllCY Pn~,vdlum
od'iunąl RO tupellllv od prac.v,
r.rez,v'inował l jegn rRd 1 udu".
Pl7.ewodniczl\cy w wielu wy~
padkach !nmle obClwią1l1jl\ee
p,awll I pn:episy, Przyklndów

pieczęcI.

Malmzyn

pertraktcoI\'AĆ

w!Rd?, 'do Pre7.v'ilum
PRN w Kielcach. do KP. Za·

S

mij~J~c
wozlwml~.
t('n hl,;tor."rf_
ny .. r!'kwiz~'I" NI .. J~dynv He~t·
w mIEl;leczku. N~r'I pMlf'rOW\"
mi rj"rnkaml !,!ÓI"I1.tl1 rplnv zn""kU
Zamek s)'mhol wtanz.\' t pnI"
Tu!~J

pod n.ml

Glupstwo

_

_ p!!l·trn,klowRe'1 _ ObrRZU slEl podchorą~
2:al(, _ WVmll'lić pr 7 t>iŚ<'lel,
_ Pulkownl,k "Bohuo" I lnnl ofjcetowie
wsIedli nil brYC11tę I pojechali tam, ale odezwały się strUł!y .... I ja Wtedy,,,
_ ZadnYt"h Btr7.alów nie b~'!o, nIe klam pT~'('hną,1 poochorątak. ,.8ohun1• wymu:;!ł na

~wo1ch

rzuty

_

jaką~ Qziwnl\ satysfakcją obwie~dl "Mrsl-ka". - Z dru'"
S:".1 $tr()n~ stalli e.rl;de-nR nIemiecka,', i ce-l>aemy, TflE'ha Slłl było blĆ t tą potęglJ albo

W

lilrI'l.7.nl-

ka P'fC7.ęcl. Srkrf"taf1.. ma pn.e
CI"i: prawo podpi~ywani;\ wIelu
p;.~m. n wlęc mR t['1.
p-IIlWO

EKRETARZ
PREZYDIUM Gromndll\'el Ra·
dy Narodowej \V Bo(h\"'n~\'nie Artcmlur,l. Wolczyk
7,ar7.fll w 1910 rollU studia we

tą

mocy,

ścią~!l.Jąc

krctar7,ow\.

ruania

1.\",ITi~i;J".

clemn"t'h

2

klC'sl,enl. \\'~'Jmule dUll'l p~e~
częć. okrtll!;!ą. l Rr'd!em pańBtwowym. Chucha w Ol" . nh!
sle do
pokoju url.ęrln·I,ów,

~lalVia,nla

pr'[lwdf\ law

/;1110I1'n'l •• }e

czas to lad1l1'ty nie bYly Jed,
nak cechllml charakterYs'rc'ln)'mi tej panienki. Ale tak to juf
jest na świecie, Że cala trudno~ć w obickt~'wnvm wyJ<1wa
mu sądów A nlOte klnś ~~dz!,
te Wokzyk majątek r.bil \I: Bo
dlentynie. dOI'Otl!! się? A on
wlR!nle l.nAlazl g:ę w glu piel
~Y!UBCji. ba po wyrzuceniU go
t tt"go mll'l$ta nit" ma po prostu l czym ,o;:t: przenosić nN ln- ~
ne miejsce! Nie ma mebli. Ma
natomiast siedmlOro
Jz!1"Ci.

1!

Odebrnnie mu stempla, to obok \\'yrar.ne'in Votum ni~"-Jfnnś
c:, unIemożliwienie mu 5pel~

l n8 0l~i,1Ir!" imir'l1lfw pps~·
!al mu bllrlllj:V'\' !i"!. IV Itl""-

jll~

1

" ,d<

~

nil lenMd x

"TlJk"rh rndnych, .'~'lkll

że poslH~a

ja7.!iI\'\Th nhrnńr(l\v UWilŻ' ~Ię
nll\\'rl la pr7\'i:lc'(,!il Wnk7vj\il.

bran\', Na !t>go biurku

'e~<lr p.)nill(' .1('~7.t'/e kl!kR Ii'Rn 1\'011 -"IV·R\\'. nnl{'rn ,\\1:10. '11'l~'
fl(!t"mHn!1I nlllrim! ... nla eOl o
trudn/d ~'I'hm('ti w RmI',l'n!.y-

NI~ "

m"nit

~'1l

dziano mi.

P"!·:,I('wjnrl',,.
TlO(]>f"11t\'l)t1

.r ... r!('11

\I.·uootu

Je-.I,,'1

wyjętym

ry l podpi.~em sekretarza. Ma
ly człowieczek, o &ymp:;łtycz·
ki Dl'nrownl!<om Prr1.yd!um, nel zrc.~ztą twarzy. siada za~
Na r.aknńczenie przrwf)d"iczą poci oJe<:em ! siedlI. N,v:ywa
CI' \\',I'I;la$7.a do mnie przem6 si" Cedro, Jen praoown,ltlem
wienie na lemal swego po- POCllv i przyszedł, tgodOle t
~l!lflnirh\'a
w
OOdlE'nt,l'n'e, uchwalą Prezydium, pilnować
Nai~tar,<;zą córkę j'Jż wyltslt1łł'
dnd11!ąc zres7.tll. ;I.e "wolałbym oieclęcl gromadzktej. SIedzi l
ci! na nauczycielkę. najll:,1rszy
!J mlr.olcc\' c!10nnViJĆ, :1!ź tu ktJr1v peplero·s. II. robol<l na
syn Jest w Studium N'auC1.y!J mir., eCV Pl'I'I\'O\vaĆ". Dnl~zlO'j POClcie l('t~' Bcdzentyn nawl'l
cie!sKim w Kielcach, drug' cho
01',11'1' l \Volr7vkirm ~nbi~ nie
Wje. do tradycji I po,:,,'o!,lJł s~~ -;,:- dzl do Technikum Rolm~leI':O,
wY'lb··a7.!l GdY lJsilu;~
1eSZ- nowlsko... .strażnika· pIeczęcI, następne _ chlopiec 1'- trzy
CZE' ~ie rn nif'\'"[) dl)\\·IC'-I7.'eć. rd
d7jewczynkl ucr.ę~?czaJą do Ił- •
r'n~ o~trrr
.,C'n Plln lU b,;dzie
.Przfwodn·czący Się uiJar! t
ceum j SZkoły podAtaWO\\'ej.
m'1ie ~fl0\\'iArlA!, i!'~lf'm nIe- mimo wyrRtnYch za!e-ceń ąpec
Dlied chodzą w polatanych
wi('r71lf"\', nie mn:e !Jędtlc pan .lalnie dla niego pisanych pl·tez
ubrankach.
spc\\'iada!".
Prer.ydivm PRN w Kielcach
OLCZ'l'K BRONI SIf;
Dlll uzupełnienia
s\'lwetkj za każdym swym w:,<'jllzdem
najblihzemu
ja!~ mot.e. Plsl".e listy, nie
ob. przCWOdnlr7,qCego j,){iam, dn!~ po!lczek
swemu
w.'\p6!pracownikollJi,
se
do prokuralorR.
8 do
i1; na !}(),~tpl'unku MO o)Uwie~

n i{';:

ohn'"

Jf'SI

z

bn~,

Wo!o:yknW/ł

w mlll'de hit", TOwarlV!,Z pt'('

wted)',
gę In·
!.f
I wIt

n0k 11"!ll1J

H'~ij'

nla )11
mi....

p<)\',!lerltlQI.
d'f Orrk:H/ito-

nI",

wr6d~

~Ie,

Pia~eckleRo

mial :mś povnMzlt>ć WOłclyk
tak: "W.,- nic nie zmblcle, Jfłk
befh;ie ten prr.-ewodnlcl:ący, bo

~NMHh
rtWh,Jł

:wIt_~Ił.
\0.

o-

u~h'e!al
i-.adnych InformaCjI
nil posleOzConlach PN'!zydlUm,
k0·tvkowal poci"gn\ęCHl Rady

mino·

~

rrlll;'!

Tu KCJ1.rI\'

małego

Otwieu

na- o::dZl(~ cz!?kajfl ~a pieczęć ohp:e_

Pr('7\'flium - ,1.1('("nl:<, P1!nieWir7. inni pr n <r{'l(j i l\1i1r,l~kl

~po SĄdów wypulJlQ

or7.Mwyborc1.ym. Z bl«
spraw: Walczyk
nie

tat,\'('h

M

powlad<l -

pnlcrrni~

~~lrm('l(

PalYsif'wkz.

Roman

wszystkim Woklylt w!nl, ty. coJ

Prlf'de

1'0,

lertan-

!turb.&-

dobr",j pra-

~warltncją

w~'konać

ct!owlek

s~llf!ad. kluczem

pis:lllia nolalkl do nHiiow~7!a ..

w ... ··"dlll) trzY
n1i1Ć", K'lka~
.. AII,>l. oCIl'wi~
cle. n:prh nlln notuje: nr 7 l'Wn<:l
nicl,<lcy Pr{'1\'cl:un1 CHN -

cv w PJ't'zrdium je$t zwolnieną, l'I gdY p~wnego ra~u wlogzlu
nie olx>cnego srkretarz-a. Za- oburEonl nl~~prllwllldltwotelll, lego

\ olwat

Mógl

bo nie

jest rr:.ie,isC'owym. <li tylko "kto
ma melo'k~ z 8od7.ent~·na jest
tu uwa71'lny Zo cz!owieka" ...
Wchodzi
wiced.\'rekloJ' Uceum Jilcent.v
Paly,sl€'A'iC:t,
cz,!onek PZPR, męzczyz.na (I
grubych rysach m'an:y, dobrze
zbudowany, Ten stawia spraw
we z ml{'j,<;ra jasno. że jE'sl
prz0ciwko Wolclykowi, d ł,E'

rheia!

S1.y wiekiem,

Nie Dndnie ni1 pi7.\'\\"iln'1le re·

jll!(n~

Irzrbll l':e

i.e: swr!1;O
i:lko k:cl"{)wIIJk rl'dio-

wiście

mlnul
, ,rnd

n lrr:ll n:(-'. rhee fJ{] l(,Jn odsląplC. A pJeCZ1\1111 )1:(' tl'1sla·
nie p:'d nP:('!t~. bl) niech 110 on" 19in:('. to pn.e\\o{jn".'!.ący
b~dzir Odfl<1\I·i.1t1ał. A
~:·e.<ztą
n'e ura Wo!czyl\')\\'I. 0, I )('$7
cz" - srkretnrz równie); nie

p'lz~'rja,

rOl?U'llie, .oIRnnw'sko.

Ilic ni" powi",d7.1<'ł1 prze!
radio o wI"i!aw!enill przez ua
TIIÓV: sztuki
"Mo:alno'ić PiW,
IIulskif'j" a ~krylyk()\va! u·
czelnię '8 to, iz .Jamyka .'iit:
w ,,)b!c" Podkrcśla
jednalt
fakt. Ż[' Wolr!\'k m,1 rJ.ecz)'-

""',,

"

\\'irk na tn .<;tano\\"~l\O - lA'
kl'n,,11 .',i~ 11:1 \\'.~v:,tk'e f\l"~
t"l~r-I ab\'m. brOI; ROl?,e. r"r nu
hlilwlI':I! ich
nil7wl~k
. Pnn

p~rten~ ię,

ma

cza~lI,
~"ę7!a

~

"tę

GRN"

w

F'l'ez~'di\lm

arki!

od"

Im

mi w l(1Uril~:'1. 7:e
W'1lt!vkowl d7,lejt> sie kr1)'wda. ;\:e I('~t In jt>."I\'n" C1.lo-

re

unl~m

Nlkl

lnie

powiNI'.irć

da[!oglC7npg., w R0Ci~cll'
Iynle tow. M;ileck, czl(J

l1f'k Pow:ato\~'ej Rady Narodo
wej w Kiekllch. rob! wl·atenie
nie bardzo ladowolonego l rak
tu. że wk!'dyrt'klor U(,e'um j('j;t

10Ó"

~

n:et npln.ę nil lell'~1 wypadkq\V w I'-':~·7rd um GHN,
nie t:.-!kn Nla lulna
s':e ód 7-fi l(,r'!a .stdnc)wj.~ka, S t a)".,; l od n,ej, J Inp·
k:em i UI'7.f"·t"tn. 1'(l\\"n,('7. wy·
k"ceali ~ e Si(l,nem iak I'wdi
Jpie'i w~ iU7 nlt'CI'rjf)\\',d: ~'e

.Ale o t:.-m p,--iinicj

l. lIlA<

Si '-I-

\VI·L11IJ".,'

Zre~7lfl
uehV;;JI~

~odl('m

l.

lJ~ilowal['m

0:1

grOml'ld7t('l opan.;twli. l

!ri ,no

nosa~b

iJc~)'I1l

He~,k\Jl{'rwie

P! al\'

h--,wi('m

i;~

w('dlu.E\ IVch

]('~ZC7.e

n-ch

P'-r','diulll CI'').

~ob)-ela

~i\;j'rlbrm.

k'itjzt!(.
,<;U~

n1ad7.kici n,lC)r N;Jl"ndrl\\'rj ,,,
B"dlf'nt\'nie, Slosunel~ ,,10>('.\\1
n11l1PJ I\'.<;,eej I.'i,:)
P:ęci,J
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Ilamlcnl<ete Nled~lelł: gOd'. 15 ,,Kot w butach", g~1t;. ID 15 _
"PolJcja" . •

"'N"I _

"BaJk.ll"

"I'lgnlkl

dlll

"ur~

m'· - fUm ptllCl polskiej Otl!WO
lony od 16 lat
Pacz Sf'an~()w soodt 18. t8 l 1'11
;:d::~~7:7.lt41.1l l.l"datkowy fielHl$ o
.. \VatU.llwa" _ "Portier'/: LI/tu.
TOWEgO Wybrz~ta .. - prod. tran·
Orozwolllny od 1,t 18
Pocz.. ueaMów iorlt U.'Ul. 17 ł~
ł 20;
w niedzielę _ "Portier l
Lu:urowego
WybrH.ta" _ Il:Odl
13.$0. 153(1, U.ł,l, tO, Poranek COdt. II. 10.30, 12 - "N'jebezpl~el'
tle ścietkt" - film prod. fadllec·

tuskleJ,

Jdej.

"Robotn!k" _ .. Slro~try" prod.

tl!m

dozwolony

t"!Id7.leckl~J,

~e·

lnsów " godz, 11 I 19, W niedZiele
J)oranek " godz. 11 _ "Skarb k~.
pltana M,rtenu" {Ilrn prod
JtOlskle!.

"Skalka" _ ,.Hel~n. ł m~t.ety·
fBm prod. francusko·anJ;.
Dozwoh:my od lat lT
Poet~tl'!k !un~ów god!. n I 19,1~

Inl" -

nledzlelę

IW

dalszym ciągu naplywaJ'l
do l1a$uj redakc.l.! m~!dun
ki l frontu reali7,at)1 1.-0howia,zań podl,!tych przez 1,0"110gl zakładów prflC'Y Kiplf'CC'7.nny
dla uczczrnie!ll ZjRl.du Pol,~ki('1 ZjednO('zon"l Parlii Rcbot·
nioej
Dvrpklor Rarlom.o;k',h Zilkladów Obuwia tow. Tai!t'UJlll Sickiera. prleka"lał nam meldun0k,
z które!,:o o<lnotov:aliśmy: załoga RZO lObowiazala się ,)lm!żyć koszty wydl.ialowe I ogĆ'Jnofabrycl.ne o 400 Iys, zl. W !,lItdziemi!l::u obniżono kn~l.ty o 166
tyS, z!. Naslępne z:Qoowiąlanie
hrzminlo' w~'konać w!a$nym!

W

środkami skomplikownną

pounek (I godz 12ł,W.t~:tM~Y" film prod. NRD

ma.n)'
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W
:najbl!t.~zą
niedzielę,
w
gcdzJnach od Ił do 13 czyn·
n\!'
będą w
Klelcach
następujące
~klepy:
spoiyw·
cze MHD aklep Nr 2 przy ul.
Armil Czenvonej 11, skle-p Nr 3
orzy Placu Obrońców Stalwgra
du II. Nr 4 przy ul. Sienk:ewi~
"Skalnik" _ "D1.lecl.
matki I CZA 11. Nr 7 przy ul. ZródloweJ
Jenerał·' _
mm prod, NRD,
Iw blokach), Nr 11 przy ul. Sien
MU1:eum a\Vl~tllkl"li]'lkl. _ Wy. kiewicza 64. Nr 12 przy ul. Rewolucji Paidziernikowej 2. Nr
naw. Qreheoll)glczna.
FotopianikoI! - ul Sterlklewlcz. 25 przy ul. l Maili 52, Nr 29 w
05iedlu Szydlówek 1. Nr 29 przy
"Watykan I ubytki ,Rzymu"'.
rotnpllul1kon _ Pl. Pllrtyun!ó ... uL Buczka 26.
_ "Jamajka".
Sprzedawcy pracujący w tych
,~klepach zobowią~ali się Ilra('o~
APTF,KI:

"Sate'llta" _ gndz. U.3(1 _ "Wu·
!anek z Ameryki" - fl1rn prod
I>l'RF, godz, la,aD _ "Raj kapitR'
lU" - fUm prod .• ngle!skIIlJ, do·
twolony od l.t 16. w nJedr.lelę
l)orank! o godz. 10, 1I:ta I U _
l1tładłnkQ
bajek (pow1óuenle).

Apteka Nr ln1 -

ul. $lerlklewl·

eu u.
TKt.EFON"TI
Pog"to""1l fl"l1Inkow.
Stra'. Pnhr!ll
f'U&olQw,. M\l!eyln.

ot
ue
G'I

~!~z~~fr~I%~t~mn l~~~::lę'wa~~ ~Ie z:::~~::t::;.I:;:rt~~~'el\1!~lS!:~
~\:~:~y, p;:m~z~:nr~cl~re~~~Ę~= !:i:~'1I~~k~~:~~n~: ~~, 17.:~ok~nad~:

nych zakupów zaC"lyna się dzi~,
tl. 29 bm, Za każde 100 zlotych
wydatkowane na 1akupy w skle
9ItARZ'UkO
oach MHD otrzymujemy od dziś
K1NAI
kuponY. (które nalety odp...,wll'd
"WolnoH" _ "Cichy Don" '"110 wypelnlć)
biorące udz'ał w
n seria, Wm prod. radzieCkiej.
losowaniu
cennych
nIlgród.
"Swit" "Kap!!.n 1: KolonII"
I- f11m
Drod, NRD,
WszY5tkie te nagrody moina 0"Zwll\zkowlre" _ "Noce Cłbi· be117.eć na wystawie sklepu
fjj" tum prod. 'WIoiklej.
przy ul. s.:nk~wic;a 15,
Dyrekcja MHD Artykulaml
llJ\DOd
Przemys!O'Wyml
Zli.Wlllrlamla
'l'BA1"R1't
Teatr Im, 8t. t~rom.klelo ... (IlU, te w celu ulatwh."111il. 7'lku"powód!" _ Ber«erl,
pów. kieleckim klientom pro·
wadzić bedzle sprzedaż równl ... ż
klt44
w nH.lbl:t.szĄ nledzle'lę, to ;('~l 30
'"BII1yk" _ "Siostry" film !1~topada w godZinach od 11 do
Prod. radzlt!ekl~.
"PrryJlItń" Ph:ltnl tanCl!Tkm" 17.
Z podohną Lnlcjat.ywą '.\!\'stą·
dozwolony od lat 18 _ prod. tnn.
pll kieJenkl PDT, k t6ry 'oJ.' nleeusklej.
dzlplę 30 bm., b~dz;e czynr:y w
"Hel" _' "Chlnplee I: luh.perkl"
- prad. ndz:leckJeJ, lodll, lun, go<h. od 10 riO' 15. Na tym ~ed·
lUG: Ul/G I tUO _ .. Naplęt1'lOwlł· :Ink nie koniec, ponlewlI! PDT
n!" _ tum prod, duńskiej - do. n)a \iłatwlM1ia kl!E'ntom rrzęd
łlwolony t:ld lat, 18.
iW!Rlpclll1ych 7.a!wp6w J'.lt M 1
I!:I~d1In<;
"WaUu" _ ,.Ostatnl etap" ... ~rudn~a przcrlluży o
('"Ut" ",.w7-eddy I otwiera.! hę·
tum. prod. polskie,.
(hle Sklep o godz. -D.
WVfiTAWY I
'Mu~um przy ul

nę obuwnkzl\ "AgoH.~" w roku
1959. Dotychct.8.S wykonan) d(r
technlczną tej ma.<;zyny w 30 proC'. Nad całością
reali7.l'Icjl \('go zobowiązani'! CŁU
wa in!. Jan MajhroM.kl. Z lObo
wi"za!\ produkcYjnych (n.cba
\vl'mienlć ponadplanową WOdllk
cię w IV kwartale
11,400 pa!
damskich baleryn :r: obsleków
welurowych o wartości 980 tYli
zl. Dotychcza~ wyprooukowann
21100 par o wartości 350 tys. zl
Jeśli załoga 'utrzyma takie tern
pO produkcJI, to Zadania planu
rocznego w",tana, wykona>1e na
7 dni pfl.ed terminem. :::Izięki
czemu
gospodarka narodowa
(handel) otrzyma ponadplanową
produkCję w ilości B.~ ty!. par
butów na Bumę 12,757 tys. zł.
w czwartek tow. Shmllllaw
Huk, kierown:k WoJ~wó~zkie~
go Za n:. Prlemy.~lu Matenalów
Budowlanych wręczyI n!l~zemu
przenstawldclowi Ilpec.\alne "ze
Iltewlenie lhlorczc" mbowllrzań
podletych dla uC7,r1.enlil Zj,v:du
przez załogi 1.aklno:lów TPMB. T
tak _ zalo~1 B cegielni wypro~
dukull~ dodi'ltkowo do:> 10 marca. t1. do dnia otwarciA III Zja7.
du Part!!. 217 tYli, Ilztuk ('~Rly
palrmcj j t.OflO tys. c{"gly ~vro~
wel. Wartl)~ć tych r.ohowl!Fllń
7.amvka lIlę sumą 420 tys. lI. Po
dobne zob()\.\.'ll\z!lOla podJeły rów
nl~t zalng[ kamjrnlolomów, wa
piennil(ów, betcmlarnl, j(afJllrni.
żwlrown!. Szkoda. te dyr. Huk
nie ma j{',.~7.cze meldunkńw o
real!zacJi tych zobOWiązań
C1.ekamv _ chętnie naplHemy
kto i ile wykonał.
"W imienIu załogi Zakładów
Porcelany ,.Cmlelów" w Cmlelo~
kumentacJę

sza. w roku bleżą{~ym da. dodatw
kowa,. produkcję na eksport war
kiści l miliona 7.lotydf', _ tak
brz-ml list dyrektora fabryki por
nJa.nv w Cmil'lowie do mi.nistr<l
handlu
za~ranicr.ne~o
tow.
Trąmpczrńsklego. którl'go odpis
otrzvmala nafi7.a fl"dakrja z mel
dunkiem o c1.yn\e zjazdowym.
Bardzo dokładnie prowadz"
5tatV.'ltyke zapewne towarly.'lze
z Zarządu Oltręgu Zwlą7.kll ZawoooweRO Pracowników Leś~
nvch I Pl'zl'myslu Drzewnec:o w
Kielcach, sko.ro zd"zyll prze~lać
do. na~zel rNlal,c\! c7.wllrl}' z
kolei meldunek (wszysllde nu~

merowane!\ o 7nbf'whp:nnir;ch la
lóg tartllków, rle~!ylnrnl. f,jbryki kalafonlt. k ...kjl"k ldm'ch
Nie!;telv, ale Jlil'\ to m~ldunkl
zbyt przł'stllrzale (dM)'!), na~
tomil'l~t nil' mFl nalśw!!"7.p.)'ch :o:
pr7,eb!f'!Hl rpaH1.Ąc!1 1obM..,l~l':Ąń.
Jed~'nle Je~t w7.ffi'llnkll, te pra~
('I")wnll'v
umY.<:I"w!
OArr-dkn
TrRn!lnr>rtu Lf',;n~!'1"'I w lll\!nnń
lJ.ku ..,..ohowl"'.ĄlI !'Ię I 1I,·ykcnall

NnwoUI.I.

wy

prac art, mil, A, Samowiera, SobotA
wy.tawa Julel1na pl.utyków n·
rROOltAM t
11.eo .,próba gtneraln4" \t.M "tto·
110m_kich, "Situ". ludowa wOJ
klell!ekle!,:o" Ortt rl!'prOtlUkejt' pne dziel\! II dlltclto", II.U Gpl,wa
Artur. GroU.tu, Muteum et)'"ne Fnneu~kl Zupćł Wokalny
U.04
odg(ldt8dOU
Aud. dlll
lun "Na ~wojłkll
W
górMj Domu E$terkl. PI nut('''. U.U Koncert. U U WIr·
too-leela 5, wy.tllW8. pnc artypty tuol.l mUI~'kl rouywknwe,. 11.1&
lIlalaru. t.u('!nn. I.!!jmana, etynn, WIadomotel.
IUO Aud. ~:tkoln •.
Od .od~ 1ł do n.
U.M t<llejdolkop muz 15 co Plo·
~1'!nkl
fral'lcu#kll:\. 15,3/1 7.' h'ela
Zw. Hlldzlll(jklego. U.CO W!lItlomo·
"pniu
:Aptftlł

Nr lM- ul. Kltltu·Kr.u~ ••
Apteka Nr' _ 8wletetlwsklego la
,'rEI.EtoNY

hlotowl. tllIlw,lluWIt Ol
Gtra' "'nUtnl łIł
PO.ll<>'nwl" MIII(I.I'Ine 111.
lI_ft

Prt~fl1f1Wl .. OMO\\',," N."
Sp/lld.lłHnt.
U:lfat~ka
IJ·'I

P01tÓl

łĄkfflWf'k p,.,,.1
Ple:cu KonłtyUleJ{

t,

ul

WIlIIW..

tli

tlIJoWlllkl.,o

aL

&'iłletf;M'W.kle.o

081'1110",,1&0

,nN/U
!'!Pt%OlIiI)wnł,kłl

_

.. Wałkonie"

prod. 'wlo$ldel.

18.0$ Au!'!. aktu,,\nA. 1&,15 80·
hOtnIe popOludnIe. 1'1.00 DlA dtll!!!.
ci,
11.:0 Muz:vkR I AktulIlnołct.
l'U8 "NI wellolo". 1ft.1I n,dlowl!
'1póldztll'lnhl Salyn'UM
IUIG

łel.

Otlenn!k

WIf't!tMny

~P'Ortowl!!I.

II MI

Wilii
21 no WII'

Ił 2&

Mut~k..

Końskich.
Przeciętnif! cena przer("!l1onyrh
mebli obniz011a wstala u 30
procent
Np
tat)<'la,n, klMv
k05ztov:al 2.660 zł ka~ztuJl" 2
Iys, :r:Iolych. rolel o I,g,~illlcie
nowQCzMJnym kos1.tu.lllcy 1.00Q
II ko~ztu je teru od 490 - .150
zl. Okazy,lnle morna będzl~ kl1pić ponadlo krzt'~hl w dutym
wyborze. amervbnkl. I()~lelki,
kredengv
kuchenne. komody,
blb);oteC'z.k.! wi.vąCI'! I Inne meb
le. Dyrekcja WPHM udostępnia
~wolm klientom ratalnĄ lpll'ltę
tych mebli.

będzie

"".'yglą.d kawiarni "Ludowej",
gdZIe mleścl się czytl'lnfa (,asz~j
l'edakc,jJ i Klub Stowarzyszenia
Dziennikarzy, nie zmien,ł alę
wpfJ1wdzle radykalnie, ale o
wiele korzystniej wygląda sala
kawiarnI. w któr!!! przeci tyg,oo
niem wstawiono fotele i lt!ple,!
pre"lentują się witryny. tudzlei
Itwll"i:o pomalowane (naklll'dem
KZG), drzwI. Obr('n!e
trwaJ"
shranla o u:r:Y.'Ikanle fllndu~l?
na remont dwóch pierw~l'ych
lIa! I dopro\\'Rd1.~ie ich w)'gJf\
du do jakJ('go takl,.go stli"'\!. Zr.

nim
do
wartojedn,k
Dan~ Alów
prl'lry Klub\!.

"'0

do",,"o

pow!edl.i~ć

b!~7.11cym

l.vgnnnlu po"'dll
la RAna Kluh'l. w 5'd;!.rl ktorrl
wchodzą: .~l'!dZla ,Jlln!,rw'td. d'
Jr.~niko\\'skl,
m{'c. Kutrleb'l,

mgr Z. S~rajer o~az pr7e(ł~tawl
clfle pra$V I radia. fhd::l Klubu,
która jf'!ót clalem 1\)Ó''"''':''''m.
będlir mlmln TA. "/:a'~hmie ,.. "tycze
nie ol1fJln'!'l kO!1('\!'or.H prary Klu
1'1'1 I pomoc' w rC,all7.B:cj! progra
mu.

domo~cl.
15.00 WI.domotc!
15.\0
Koncert. Ch6ru... lledl~ JUlI"o~low!ań

1)1a dzIeci. 16,6"(1 Podwll!:cumek tllneetny.
ULU Repor·
lat, IUIIJ Radlo.nklartlll;. n u "No,

IIkl!!'IłO.

lU~

Nr ue - 1 Ma'. n/at.

IITAłłAcnOWICB
KlnĄ,

'.n.

łUn

WIAtt/Ullo'''1
U,OS Mur..
tUO ". Sohub@rt: annatII for·

teplanowa o·mOll.

U.a:~ Mut, !Mn.
WlfldQmoA!:'!. ~ł.OD
Ut CrIJ, oklegtry binectne.

~UO

O~tlllnlł!

"stai!' _

"Porte du LU .."
pt.od, trancuIld.,.

"no'lUlt1lłk" "Xl1I1owa t:brod·
Uja'" _ .film prod. btdgaraklej ..

"ItOGłtA~,

t

U.IO Mllr.)'):a hrl.
prr:yJ/lclel 1Ifar/l~11"

Ul"
,lU.

ehowhko.

~$.~O
pzlllnnik WlI!C'l:nrKronika l]'I;oM. IQ,lO MII"nu. I ptolenkl
n.ot
W.l'ntkl .. Toto·I..otkfl", tllO P,r.
nulk. 1141\ en Wroehw~"kl' Kwln·
tet Aylmje?,ny. '2.00 WI.l'lon'\o'e:L
'~.tI~
Ollólnopohk!& wlad, .portoIOWe. U.H I.okaltle wiad. ,portó_
we. U,U Muz. hn. 2J n~ Mutylu
162ł

lo~nlknm

dłowy

Mhg, ·WoJ.kowy. 10",;0 "Prle

«11Idy I

pOlJląth.. ·.

ork<
,.Podrót Reolo·
Gnją

UM

rozrywkowe.

wlo~kl!.

U,U
g.". U,IO Z melodIĄ,' plo.enka;
pl'tlllt 'wiat. U.U "NI"apomnIIM

.tronlee". U,U Cn Pollke 1<lIpf!la
1". 'OlIhtrtanow.klego. U.tS Zielony
MlIgnyn. 14.&0 "Opowldel wlldrow
nien"', U.M Z tycia Zw. Rlf;dzlec·
kIego. IUIJ Tematyka poJlkA w

Bonn/lrd" - łluchowlnko, t1.20
Muzyka I"tltocztla U,M OU Orkle.

kraju I
nil 'wJedli'. U.~6 WIlia:, sportowe,
18.~(I ,.MUllj" lah, ml'aJI\ piolen·

5łn

ki"

PR.

19.00

".29

Tydz\l:ń

WYniki

VI

13.~G

H,Cłl-LtlO

o.hłnl"

WI~domojc'l.

MUly\l:a hneetna

pnOGRAM'

LOKALNY

"ob!ll~.

Nt

TEI.. II:WU:,J"

"TotO·LoUt."

r."J"y

PROGRAM

n

_

Marnałkcwł1l:a

Jallst6w tak l Kleiecczyzrw. Jak
l z Innych ośrodków kraJU), z
drugie! zaś strr..ny Kluh zapl!wni swoim czlonknm tvc'e towa~
rr.nkie, W Klubie ?,alnstflluje
~ie wi~e telewil,or. odbywać Się
tutaj będą wieC1.orki towarzn'
kle, da.n$lngf, gry !lp.
(x)
-)>JOI(-

JUBILEUSZ
I

IISpójni
DzU

Pr8c~f

chod71

Rudowlana

ll

',:tO Tallltr Elłlrek. ",50 Czego chę·

lnie '''Ichamy, 10.20 1"1l!i"ton lItIi!.

,o.on

pierwszy
w Kielcach

proces prasowy
A więc I w Klelcach mamy
proc~s pr<lsowy. Na lawie Oskar7.onrch Sądu I)owia~oweso
\\' K 'ekach ?a!<ląclzie redak_
tor Ryszard Smożewski I b.
redaktor r'HlCl.elny "Słowa Lu.
nu", Władysław SIt;l.ak, Og.
ka,za ich o znie~lawienie MaI'ian I<ilrgul l S~ndomlena,
Pod<;lawli oskarl./O'n:a jest I'e.
portnz red.
RY~7.ardB
Srr,o..
iewslclego pt. "Mfltlldor"
O~ka:'żonych

SpÓłdZIelnia

~~ 7;~;~.;:~~;!~f,db'~~~n~:;ww",
liracownlk6w
upóldzic)'rll
w
twilllllcv WZSF.
t:'donkowle I k!erow:'Ilctwo
.'s'lójni" dziękują w dn! u jub!Iwszu wladzom t!!t"enowyrn, pan
ct.vowym I spóldzleJctym. orgll
n:".ac,lom społecznym orat ~\\·o·
1m tlf'cenlodllwcom I do~tJlw
(om Zll. dzieSięCioletni" ;\15\)(11'
·)raCI).
-loQO{_

Nie
W

opał

opIaty w

otrzymają

"Andrzejki

tra

Chcesz przyjemnie spęd"ll~
d.\c~'jny

wieczór - "Andrzejki"? Przy id t w sobolę n:.l calonocną zabawę do re-o;tauracjl ~Brl
o;tol" K!erownictwo ~akladu Ul-

I

będzie prądu

f(CI'p('!OWrt,

Mąchociee,

fi aRORNE OatO~ZENIA II

Pl'o~rlim

w Radomiu, ul.

Wałowa

_ OGLASZA _

"

45

w,

PURUCZMY PRZETARG-NA WYKONANIE:
fi

sztuk regalów drewnianych
• 1 otworu d.rzwiowego dwuskrzydłowego
• t O kratownic f. desek struganycb na listwach
.. 8 beczek dębowych drewnianych 20p-litrowych
et pieca do gotowania o 2-3 paleniskach z koszami do wędzenia wędlin
4,

Ofl\rly

eklldat

morq

pru'd~l~blorMwa

VRń~twowe,

Ipó!d~tflrze

I o,oby pry walne w IHmlnle ~D dnl~ 5.XU.I9M f. Sl"~egóh)Wf
koutorl'~y
do w21~dn w blurIe Spóldrtelnl, ZlUlrzt,amy ~~bt~
prUl!I wyboru oferenta.
1S03·K

Zakład

Doskonalenia Rzemiosła

w Kielcach, ul. Wesoła 45, tel. 44w55

ogłasza

ZAPISY

AMATORSKIE kuny UlrnoehodO\!llo, rnotnc)kloW6
BPECJALNE kuny umochDllowo. ·motocykloWl! dla kobltl
.. 6KROCON'1!: kuny rootoeykloWł
•
KUItSY 1łF.f"F.TVCVJNI!: dla klerowe'(nv u'wodowych 'II" tłUI
•

•

wiadOMości

zawodowycb,

1813-K
UA....oIIoIIlIAA. . . . . . . . oII.A ••• A ••• Il.AIlIlIl.IlIl.AIl.IlAAIl..AAA" • • J."U."",,,,,u"',,
>:)C(""~~

rlltekl. 10.30 "Nowe n.granla". 11.00
,,8ohllter legendy" 11'.3(/ Słucha eowII.nle lHf!rll.ekht Arnolda Sr:~'t.
muzyki lUdowe'. U 04 Pou. molin. Ret~nrhl Kulrnlerl ,nUdJ:ld. OA1UN"ET renlltltnow~kl, pnełwle.
t\ęnll ;dlęcllł Z, Gromowte!.
nltk .fmt
U.U W roctnlc'l po·
lekan; rehł,enolog. Radom, Slen_
WItani. LlJtop.doweuo, n,M In·
Niedziela
kieMera 'Ul:, leI. n·u.
IUlł-G
formIleje Komlttttl Budowy Do·
mu SIa:rc6w 1M. Rodtlny Matynla.
15,1lIl "tOO.ne lub!l('UuoWII 1010' SPRZEDAM .ospodaf1ltwo wiliO'
n hektłl,r6w, tobw:'IOw"nla masyw.
ne, IdemI. lU. IV I V Itl.!!a z In.
wf!ntanem lub ~z lnwenbru _
powo~u
choroby l Itaroael)
81ellokl Zf!non, Klerwaid. poczt"
Olpdorkl, ·pow. Tezow, wt:ll . .udań
.kle.
19łI-P

~

ze swych zapR!l6w ponadnormatywnych
w braniach elektrycznyclt i sanitarnych
sprzeda:
Plll'iłtlll/Owym,

.pół4zleluym

pryw.ItI.)'1lI

Radomskie Prledsl~blontwo
Robót Instalacyjnych

Liny matnlml6w d? odpnedrtł.y 'tMJduJ" .Iq do wglltdn w lJ~tat,

%aopUrUłlla w

RadomIu, Ul. Cuehl.lwaklego U/Jt.

.~.•~XX~"h>.~=~.o.'%~~ XX'~

t""'"'''ł'''f'\'T9',""",,,~,,".",,""".,y,",,".'ł."'

un·N:
,.:;,,-...;udd'

•• ,,,•• ł' I' ,""'""'

! ZAKŁADY METALOWE IM. GEN. WALTERA
W

Radomiu, ul.

oglolllzoJą

Ciepła

1

PRllET )IRG

nn wykonanie
okolo 500.000 117:t, PUDELEK TEKTUROWYCH z wieczkiem
Wymagana grUbość tektury od 1 5 do 2 mm.
Wymiar pUdelka

łl\cznle

z

włeczklem' 150xt10x70

mm,

p"ebll'U mo .." wzll\~ udzlal pn:elblęblor.twa Plńłtw~W'
I .pÓldtleleu. InformacJi ul121ell U'III.I Zacpatrzenła Teeblllet1ltrt'
Zakładów M,talowych, telftOIl l1.fil tło U-U, wewn. 3~. ottrlf
nalt1:y Iklldlt do dnIa 5.XII.I"8 r. Zakl~dy Metalowa lutnu"~
fObia prawo wyboru o f e n n t a . '
UP·f[
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prt:e6łl~blorltwom
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POI
bi'

do zdobycia uprawnień kierowcy
zawodowego kategorii I, II i lU

I uzupelnlenla

•.
!j',

do

przygotowującę

vnypomn!enła

"",

"''Ii

...

na KURSY SAlIlOCHODOWE

Mlęd7.~n!lrod(lWe

my

"PI

"
'0

w,

~nlu

30.Xr. 58 r. t.os!.anie
w goollnach
nti 7 do 16 w następujących miel
SClJw()6c!ac:h pow. klell'lckit'iW
Dąbrowa. MMMw. Rndln. \110

(I

U

W» Brisłolu«

wył/tczone napięcie

la

będzie

pras"la i zapewnia obfite laopa·
trzenic bufetu W dania zImne I
f:'onlce. Stoliki zamaw:ać JĘli
od rana
kie!""own:ka I·es'nura.
.,
U
. ,
IIltln(]lle węrrlolVym Cll. POCl.ą:ck Labawy o godz.Jnle
wszystek w,!giel w 2(1.

DnO PO 30 n·r7.r~nl.l i
otrz.vmall kwit
IIPowa'i:nlala~v
do odbioru ooalu po uls:!:r7enl11
tV

bronić

mecenas Adam WiniarskI.

w KielCH'h ob I
- -'iSpójnia"
O-lecIe swej d;';ał.~lnoś- ~ ......" ........ "v.. .., ........ v"" ....... "" ........ v ... v ... vv ..... vv ...... v" ........ " .. ".,..." ....."'I' .. v, .. n.

Tygodnia. C~lIrrler-klt'g.., 16
uu.n
uWody ju.
jedmll"odtlnny
wraz,
dy' th!:lIroweJ na lodzfe ..... tran •• r'OMEK
ml~jl t
Berlina. U,llI rUm krot· 1 ha Ilem!. '0 tirli \\"~ml owoeo.
Jędue.
komelut.owy. u.n z hhtorit kil. ",,~'ml. pilni, sprttdllm.
Ulł.G
bQretu po!Mcle/ilo: "Momu~". 0PU' Jów. Kl1hS,$klego U.
tO,1!

~:W:.'C"ql!~!m!~~~n:.:;z p~:: ~~:. d;~!:~ ]~,~~e~~ty~a(Jr:~:~lle~5~~~ ::~a~:w~~a;~~:kl::zn-;m K~~~evrt'r::
gtlld. pTIII}'. '.U Polaka muz,

2ł

Z jedne.! Bt~ony Klub
bę
dzie organizatorem OOC7-ytów,

spotkań I dyskusji na
t~motl-'
życia spolecwE'go (przy c:>.yf"1 na
teą:o rodzaju spotkania będ7,ie
~Ie zapraszać dzialaczy t siJec-

"Matyltllltowle". 21.00 WlalJo. !Jnbota
matoL 21.0. Gra Ork Tan. PR
n.!ll\ Program dl. tWeci: Wolo
11.40 Dwte humorukl r, KArin.
SPR:1;P:OAM motoeykl ,I1Z" I II_
thY·"I:o. U.lO pldn! I ule {)pno. cl0 Ad~A I KAjtUŚ o;:Jowt~,d.ajll mochlod
m.lol!1r,tt:lwy
"Optlbajkę
AnIaniny
PomH6~klel
WII,
n.fO
Gf~jll
ork, tan~ctnl!
KI1'>!ce, W:o:ucl\na I (lII
.. O olftculhl I t(ról~wnJe Mor/il.· I(~del"
22,51
KomunIkat
P.ństwowego
lt(llf!k~)
1~'!ll.G
Przed~lebloulwl
TotalJntor Sporo 1'11(''' _ 'w oprncow~,nIU, I;hrb.I'Y
low.y. 23,00 Oltatnle Wllld, 13.10- Knrdrój. U.CO F!lm te!:J"llllrny dla PILNIE $przed~m 'am()~hÓd o~o_
mlodtlety! 19'.~O Ollen'l'lłle T~l~w!. bowy .. Mo~k\\ It!' lyp ~I)(j I<lelclO'.
U.tO MU1,yk. tllnllCtna.
~j).łO

po, 18.2S Spr.wo7.tlllnle z 100oWIIl;lI. dtleckle" qUI l dla miodziety.
,0'.lrna. ,.". Radloproblemy. ,.II~/. Syrenki". IUO "WybitnI pI.nl./ tiUli Dtlenntk TelewI1,Yjny. IO.U
Wllldomc4el. UJ "F.Ja U". ł.U śel", 11.00 WI.domoścl. 11.0$ KO- "Korzenie" - film tabularny pro_
Uwa,ał Programy kin potlaJl!m)'
.,Am.tol'likle n5po}Y przed 'mikro· resPOf1dencJ.. 11.1$ POI,kle zespo_ dukeH meksykat\skleJ. dotwolony
!l8 podstawi. komunIkatu eWY.
to,nem". t,te Dl. I.h:loeel. 111.00 na- Iy ludowłl'. 1UO "Kto daje" - hu- od lat Ił.
•
A~KJI

;Ąptłlka

I

AerlM
k6w. Sw. Klltart.yna, Górno. Wo
la Jachow1l, 13ieh"lY, Huh No4., PornłZewllklf!gn.
Wa, I Stara, Sw, Krzvi. Sl(01"le~
szyce, Nap~k6w. Selno, MakoKI~dzlet.
uyn, WI';nlówka,
Ka.letnnów,
12,04 K01\url tY!!~tń, tfl '0, KonBaTC1.a,
I..ł'komln.
ZA'!Otlń~k,
:.-ert t~'e!~ń
(Ctl'!~i! dru,lII
U.U ,Jaworze.
S!lrn.~on6w.
Borowe
Lokmlne wt.domnścl Iportowe.
Góra. TumUn, Umer, Cmmsk.
11.00 Klel.ckl Ozlenn!k RadiOwY
11,1~
M;'1ZY.k. T.neetna. 1140 "w
OblelorkIl" ftudyellł w oprae

Wponiedziałek

I

w Klubie Dziennikarzy?

n;l'.

~ltII

PROGRAM n
lt.4S Porady dl. kol'ol .. t. lU' WI.·

1'U1,

ArnUUI

tUm

WojewódlkleSil.)
PrzedSIębiorstwa Handlu i-iebia
mi tapra51:a na okazyjną ... przedai mebli po obniżonych c('nach Sprzedaż Iych meblI od·
będzie .~ię w najbliższą nIcow"·
h; w li!r":!z. 9-15 w sklepach
WP HM w' Kielcach, Radomiu.
OltrowcU. BUliku, SkariYllku
Stara.chowlca.ch. Sandomierzu I

HóJ

domMel. tUJII Pldnl pow~lańcu.
U.MI Met, tao!!!,:,?n. n,M Wno~
kumlk. U.l! MIU. l.ntCf,n~. ".en muzyce r."yj~klllj. Ift,QO WI.dOffln.
t6.ClS
TYlodniowy prn-lf\lId
O~!fłtnle
Wladomo'e!.
2a.IG-2UO 'ci.
wydaueń.
U.~II
"ZbrodnlR Sy!Wto.
Muzyka 'aoectna,

wc!cl ffltu:ykl rotrywkowej". n.4G
Pocz. $ł!BnlÓW .' 11 10 I lUt,
"lfntnl:k'~ _ "Kalt>.UJ nC'z'l4cla" ;;:tllk:e;;:~!~~t~I~~w!~ll;~.~QI8·~hl~~:
_ tUm pro", pol"klej,
mlj&el. 1/ł.25 Kt)rupondl!n~Ja. U.M
J"Qc;. $lItInsów godz. HI, UJ I #(I Mu~ykll I AktualnoścI. lP on Kon·
('trt. ,,,,n Au(t. aktuIIIna. ta,OO z
,,"Zona" - "T.llea tura wie" - IlrnJu I &(1 'wlata. 2!'1.21 Kronika
tUm prod. lIIdtleekltj.
~p(')rtowłl.
:O,łO
Grill ror.n~ńr.kp
"OaJk1I;" _
"Wldml I)fl1HlC'tJdą nl-kll N/Hltowa. fUli "Mal)·slako·
liltezyty" '':'''' tum pro'" radzIeckiej. wie". #1,30 OpowiadanIa utyrym':,
;Ą.ptekA

Dyrekcja

m,.,rl'~l!a

'1\'' '

'.11

J(OlMnda MO

Okazyjna
sprzedaż mebli

MUZltttl'ł1

'ława

,

--o}O(-

Co

tań~tyrh llI'iortymentach lub bf1
klety, Jut bez wyrówna,nla (dla
leg-o, t~ nh~ przysluglll~ Im wę
giel w pierwszym gatunku).

Czytelnley :r:wracajl\ się do nM
z prosbą o Interwencję w OPIłO
_ ie za mało Jr'jt wligla lllerw
1I1.t'go gatunku. ie brykiel Y nIe
Min:ster Kultury j SbtU!,;j Oil'
wyrównuj" kaloryr1.l1oścI \\,'!gln
d~la! nrzewooniczącemu f-r('~Y
dlum wRN pl"mo zaV.'ler,lją(e Up. Z prosbl\ o wY.łaśnlenl" zwró
clUśmy się do oh. Pieca.
odpowiedź na ~zereg POllI:UI\()IV
OJacz!'go Indyw!dualny n<lIllor
,klerowanyc:l pod adresem Mien otrzymuje h'raz t~'lko :i\I pro
n!sterstwa na ostaln'o odt>vt,..j cent węgla w plerwS1,ym Ratun
\Ii
Kjclcach nai"tldz:ie dllal~c:y
kultut'alno _ oświatowych, :\1. :n ku'.'
_ Dlalego, te r \\'r7.rŚnlowe
:-1:ni~ter "laWiildamia. te obc-;·
go przydZiału dla I{lelr wladZ('
nie ks! kon.~ultowany prtlicld
("('ntralne
"odjęły" 5 t~'s.
lon
nowe-:o .<;y.,lemu \\'ynagrll'I,.,ln:~
węgla w pll'rw~lym gntunl{\!, :r:
pracflwll I,ów ';wio:otlic j domów
pr1.).tblalu
paidzlernlllOwet;o
3
kultury podleglyrh radom '1i1~'u
dowym, Win!en on \lka·f.ilĆ ~Ię tys. ton. Ohnlżkl tzw. węgla grll
hego
naJleIHi1.ego,
uwanmkowaw niedalekiej P~"lySl.!OŚ(",
W
ne 111\ r.wh::kszenlem r"sportu.
lwlązku z krytl'cznymi uwagaOtrzymaliśmy w umlan nalomi pod adl·esem p~anu w)'Q'IW
mla... t brykiety Importowane l
niczeg~. w przyszlym ~oku {Jo ... j
mie on szereg nowych PO?,l'cll ~mo.
Nasi ('zYlr'nlry IIWlI.ia,Ii\, t!' w
popularyzatorskich jak encyklozamian la drtlltle 50 prorr~1 na
pedlę,
lek$ykony.
,,8ibli(1-'e!,~
leł.ąrelfo się Im opal II. 1)0wl1"'_'11
Problrmów'" lileraturę o cha"JI,
otn:vmlu~ odpowiednią Ilosć hl")'
tene poradnikowym,
IdetÓw tak, aby "yrównac kaMini5t~r.o;two uwal,a l.a ~:"':(".
lorYt."lno4ć wt;gla w plrr".. s7,ym
lowe ut\'·Of"lenie w na ihlli_~7.}'no gatunku. Jak frgll!nwana Jest
("za.~le
dwóch
I\amod?i(!'l~)',·h
"rzez WM ta ~prawa'.'
przedsiębiorstw
teatralnych w
_ Srednla. kalor)'cz-noM .INll1r
KielcAch i w Rad()miu. stnl I'ÓW
I," w~gln. wynosi 6.500 kat
go
nld na stanowisku, te nie ma
potrzf'hy Flworzenla odrębl"lt'jsce Jeden kg brykl{'lów daje 4.900
kal.
Jak łatwo obliczyć różnica
!'y ob\au:loweJ. Nie jest mot!i w
we takŻe zwiększl'nie w I:HjgU wynosi 1600 kal, Odbiorcy ma.1~
1\aJbliż~1.ych 2 lat IlOŚCI klll ru- więc rację upomlna.ląc sJQ o ,.... Y
równanie. W Klrlraeh I w Inchomych,
W póinlej~zym termlnl(, Ml~ nych wlęk.'Jzych mlaslach w wo·
Jewód7.twle
załatwiamy lo \V nn
nlstC'rslwo Kultury I SI,t'J~d ustosunku)!'! s~<: do lakich p"ble IIt~PlljąCY lIpMób. Odh!orc~', któ
l"7.y
zalalwlll
form.alnollcl tll!alomów, j",\( w~p6lproca nI'! OOCln~
ku. !)TĄcy kU1tUrlll.nb • OŚW1!lt()~ we w DnO z oplall\ ",lllr1,,,lc do
wel 1.~ lwlv_kllml Ulv,·odoJJ"yml. 30 wrlcśn!a hr. otrz)'muJą 50
proc. we'l"la. w plrrwszym gaspóldzielczymi Itp
tunku. Na..'1t~pne 50 proernt na
M, (l;d.
Ie:l:nego im opałn mo,!!"ą. otrzy·
mać tV postad gorszych asorty·
mentów węgła. lub bryki{'tów.
I w tvm ostatnim przypadlm da
Jemy '1200 kg brykł{'!ów 1.a tonę
naleźnt'go węgla. CI natomlMt
odbiorcy klórzy 7.~105111 ~Ię po

tobowlĄzanle wy8t.a
rać ,Ię. ,prowadzU i
usadzić
IIkwerek między OPI. A tartakiem dI'1.p,wkaml {wsadzono 100
ut. topoli").
K.

W

I BRYKIETY?

Kultury

Jut swe

WĘGiEl

DLACZEGO GORSZY

Ministerstwa

RZO wyprodukowały 2.800 par baleryn
Porcelana "Cmielów" - do min. Trąmpczyńskiego

_
_

dlJ

Początek

lnlodzJety od lat 1$.

L UDU

zobowiązań

o realizacji

_

Zernm~kh'go

!#Obab' godz U uch"," gOdt, 19 u lu
l miłoścI" _

o

W

ELDUNKI NIE!-

ALSZE
TŁA'tHYl
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