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"POtlIi kslątką lego oI.'ItE)ra

Il.ewskl: "Stefan
ŻC'rom.kl.
Dom., d7,leciństwo I mlod, ~ć"
- pr~yp. Z. A,), -?,.nt~nego t Duj
\lej tllnt.nJI I brllku sol 'MO-
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ORGAN KW PZPIl W [(fELCACH

ku

d7.if'Wi;;cd"i('~lrlj \'ch,

In!

aufDr "POp'lfl!i)W" nlY~llll o ey-

klu

powJr.~cl hl~\o(vt7.ny~h,

o-

bejmuJ,1C?C'h r1rtjwa..i;nl('Js~" ruw
ch.v niepodkg!ośClO\\'{' XiX
IIruJeclll., W zJlch'w 11n1'1 kóre.c;pondcncJ! l tel;;<" okrc~J nie

m:'l wzmlltnkl nnl () U'{IPj
koncepCJi, ani let o plBnJu
.. Iskier",
"Na-;:n,l T.nnjnc w~'Jf\tk("\\'f\
pro1covnto!lć pi~Il!'7"1, \l-.,">±'na P(l\t'f\tplewnć, bY' zdn,nl'"
prRrować w tym ~am)'ln 'la·
ale dwie ob~zernl.' J)lJwld". hl_

·k

••

·
2

otoryctne, wymagajĄce 'ltro-

kich studiów",

3

~....~"kkul n',9p'0,."rl~~:;~'~'

<08nutą

'V"~

TV

na tle powstania !r\te-1,,-la f,MnIeJ rD7.poczql praC~ nad {ą
powl~<,.lą, której trnJ;mf'n', r<l.
ctątkowy Imamy pl "Wsr.y-<!tp!1dow~o, a w dwa

k~1 ~~;~JUZl\

dochodr.1 Sti\-

pr7.ekm.~nia,

pfxedl"1:, tłł Noysuw6kl poflal

w JWe' kJ!I~t.ce ~[Xlf\O windomoki nie Iprawd1.onych I blęd
"ren, II. I \\'spomnlell'.om
MortkQwlcZ. _ OlczilkoweJ, Z\.I~
rzalo clę \'(I7.rnljać 1: faktahlL
PodcJr1.anj~

,.I~krnrh"

głucho

o

w og!o51pnych

do-

tYCh~1;1i5 drul~lem lI~tach Ze-

~~;.l~~~rf~~I·IO~·~~f~~~~~;~wll'l~~:

dl.O n!I:'CIH)tnie lwi':rznł sili ze
sw~'ch

plano''''' I ltl!n,erlcl'l

pislll'SkiC'h, \~'prnwd;:l\" o ~y "nn~kn\\'an\U prze/. 1.'1ndar'Tlcrię
l'(~kopi~u "Pop:o!Ó\\'," Ido lej
lnf"i'macji NQySlcW~ki('g,) nIkt
d(',~\'d~Clil~ nie ~ła~7,al w~lplJ
\\,(,,';,:I} r()wnl('ż ta~hych <ladów w li_taeh p\~n:'Z11 ni,~ r',a,
WDr;lll'1!zl(' nic mil IV lI~tl'r.h
\'!'iwnifŻ nic o nicrinwO\D odn;de

1,iolll'Ill "D1'nf'1r>tu akcie !"\C(W
ł;t;ym", nie przecicż tpn trag
nwnt dl'flmnt.l I ,\\'cntlll'llne
,.I~kry" - to' wj~lI;(>ści 'Wt'~ł~
nit! nlt>pol·ówn:,v.'alne, M\"c;t;y
dopiero co rozpo(!'u.;tą ct.;s.::lą
dramatu, a dl'Żą, !Jraw\e '-"Y~
!,ończoną P'O''''ieśclą hlsloryrzną _ Je,~ ogromna rOżnica.
"Iskry", jd)l kiędykclwlck rllIal je Ż"romskJ,
mu.~.ały
:mnc;~n\e silniej r na zn'lclnie
w

dluż§t,y

okres

w.absorbov..at

,e~o uWRf.:ę

J ~~;j,~P~~~~:;:~~I:' r;i~a~~~~~~~;':

nlsl"-w Elle do
lŁa Noyar;ew~kl pOOl~'1II .. l~l(ry"
II późnl{'juym o kilk:tll[o~rlo

wgcie \ "r~l{ry", li to O7.nac7Jlloby pr'l';('<,kz, że Już w la-

prawdopodobnIej ,)s\der"
og6le nie plMll,

tro musi lRważ}'ć na o::/!'nle
wielu jrgo prac pisarskich, po~

t::l~:~J;~~,;c: ,~:~~t~~~X!~~~~~w ~~~'~;I~r~:~:~~K~f,~~~~~~F~~~~~~'
N ~em~~~Ż~~I~a ;~~~i:~%J~ ~~~~10~~1\~~~~ Cl\:(!g:r:~~~~,wa-

Sprawa Jest n~ez\V)'kła.
ku sensacji. Okazuje .się,
,kiego pisana

turoz.nawców , białe plamy I

•

premIera

"I
I~

.

.,

.

» Widowisko O Rudolfie Hoessie

z-

Jedno Jest
La
kie nie wytrzymuje kryryl.i.
Noysr.ewskl wiedział doskona'e,
bo sam pisał w tej k.~ią,t(,fI I
nlcwątpllwe: pn';ypusz('zen'~

D

przedmiot.m """,..,g/ij;',go

E-

tych arguml'ntów,

opIero co ochłonęliśmy _
z:askoczenia, jakle wywot.ało odnalezi~nje
prle"
córkę pL~arUl, p, Monikę i,eromRką, pierwM;ego aktu
zupełnie nicwanego dramatu Ż@oo
rrrmskjego, dr1'lmatu. o któfl'm
nikt dntąd nie ~Inzal, Ani i.t6.
l'ego· Istnienia nIkt się nawet
nIe domy sIal (prot.
Pigoń ot:'losll
pt.
tu nkt I
r,l1,j

o "Iskrach" I o p6tn1e~szych o
kllkana,kle lat planach pl.'.:1r.kIch Zeromskiego, o owych

podejmowanych 'ok. roku 1910
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f

storycz.na, nie

sięgnięcie

kolwiek

do

wYd:m.e!\

.. Wszystko

Hlpote7.a

l"

powyżS7.<I

mUl\'

pn!lć, Ale sprawa "h kier"

u~

nli~

siaje si;: pn.el. to wcale ,Ia,~~
nlejs7.Il,Nawp.t wP:f)st pr~e~

III

::;;:::·E~~~y'!;~~~O~7;";:d~;"~~
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unno<'7.n',ly J"-k nhl

,mle't~:nl:;:~~utk~;,;; P~I~::~
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I/awiciel

nim

przeproluadz!I z
o jrgo fWj-

rotmo11'ę

t.litszeJ pr{'rnlrrle, o ktÓ1'rj
natda,~em

mówiqc, dOli:!.?'
3ię
dopjero
wprost od W, Si~rntona, bo
oni prasa, ani radio dotlIch
ctaS nie podaIII In:orrn(lcjl
d;:lellśmll

"a ten temat. Otr:.ymuJr·
cle więc pierwml oficJnltlą lJ1!ormacjll I rll'1'W~zq
publ/c2'l1q wl/pow!edi Woj
decha Slemfo!!a l) "Widowi
sim () Rudolfie Hot$&le ...
wrOQU ludzlwśd".
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AtuJruj Jarf'ck/ O1Jraco-

tlu'agi f
tzokujqCU~.~..
PrudsUlwll:7i!1!
wyr!'iyserowat Jef11J Marku.nr111,ęld,

Zofia

przyootfJumla

Córa/clY';:,
Marek

ml/!!Jl:03'

opracl)tL'a!
Premierę

LFUrią,

p/I'l1l'l}1' sJr, na 19

czcnl'ca br, Nal('~y rtzewJw
dllu:at, te brri!!e ona I.C1/dorzrniem

polskim

dllŻej

iliCill

miarlJ

w

leatralrtvm.

Oto WlIPowlcdt Wojd!!cha SIemIona, ,1,onMn:o!.t'a
na % odpowiedd, jakie.i tl~
d~l('lil ort pnrdstatl'ic1l.'/o-

wi "Ma:;ra!unu":

N~~-=-Int:~:~'~~j: i~;~,~:'/;l~
pr1p.cł~tny, bo

na

takich

op!ern! 51~ f:1~
Dla przeprownd",enia wlwlsekcJ1 tMzyzmu
Iloe~5 1i!\lzy' bardzo dolJr?c,

hltlr.lllch
'5z)'l,m,

wat 2 al,ttl wldow{.llca l1a
pOlhtawh!, wspmnntpń TlII-

By/oby łntwo u~p\'awled!l

dnlfa Hopna, bll'ef}() I{oII1rllda nta ObolU tag/11I111 UJ

czlc-wi(!kif"m

Ottrfęclmfu,

illit

Przepracowa~

pamJ('tnH{Ow na scen4

,rst bu IL'qtplenl4

pomu-

wić

Hoessn, gdyby on

był

8pec?flc7,nym,

powIedzmy psychopatq, czy
warla!em. A nam t:hod:zl
(Dokoóexel1le na lit, 11)
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plo!om"
f'r~ruJ~
ledl'\oct~~nHI
I1Ml ,,~elltl\ pOll:ł(>~ełl\ ~ e1~fi()'"
PO\',""I!nT,la
11~łO-,,~do\\'I'CO,
kIMa
mt"I~
n<)~lć tytli I "Hkl!l'r", Prt~
r-rownda flo nlrl rruntoln1P. iłU
dlA PO
bll)J!ot~kn,.h,
10rkl."~
olbl1\'nl "'nr~"t"t hl<\oT;'t"lny .. ,",
W ~nl(:!nlll lA~" rr-k\l .. , t!r,wI
lT'1~qk~nJI\ pl'_'T?8 ntw.'r'V JI<: I
1""\,oI1"l1l l do :1<'1,~1 r>~ly~\~nl
,',\'!>rrv .. T \lfI" tl~1.dornf\ycn" wd~1
~Ie t_nl"t1nr!!l<,rl~ ro,yl~kR, nOI
pop~to !~1r" t 1l~lokrulnJ~Jlweh,

be?;Wr'lll'!dn~'C'1'I
reW!rOClnl)~lOnl)
ehoreAO.t lotllot
pr"NT7n"nnl'l kolydf<: AdMla,
Po ortpl~I'ltl Hmhrrnów be1:'lll.
n! Ik~nl~ w)'d,Vlo Ih: :r; pI-eM!
pl~r!"'ln, R~koJl"j' "PoP!o!ów" ! ""
tr>pl'h <:"7:"'.-r1"C'h o~r~{'O''''',lnll tl"l'"':~~(! ,T.:.c-r;'" 0'1''1': \\-'I~lnll't.
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wY!ltarctall\

p(>wnlk
TU
Rkl

mt~łll

MepnNY,

n<l~~,

fi!t~nre,

I{O'J'I~('7.

bnle~~

(!<l procy,

bl!T.1l.dzl\!,n~IO

dowcip na czasie!

wl~e

11'\\"lerd7.lW

Mo~eC'IMj

wny.t!de

p~rypl'!lł

PU~1:c1..enlfł r. fakt"ml, IRtwo
możnA było SUj;l"P\'Itle wjnle~lo
ne I'. I~ktury IYImle~1:l\t 1: I"for

,

lnt1l"l(~tl!, nit C'l:l\-

8~05'l'jf

Noyu~w

Ale gdy p1S7..e IIlę o uh'm.e-

mftcjami·- omYm-llFW-ffil WTl1mt
od phftr1:Il,' Skl\dJnl\d windemo

Nlntely,
rekoll!~ll
"I~ld"r" nIe r,wró~!)no, J\OI( IftlO,'1

Ila

byt .ynem

probl~ml

nh'łch spn:OO, wlelu lat - la~
two pomyJ\t dom~"~ły ł pt7.y~

TIll:,

:I.tl~'nll" 110 Ikcjl

C"~ły

,lltora .. Pnedwlo~njj!l",

progi, blllg&ln, tłUmn w
~yl!\, ętnN.R'~ II n!eURtr.-tym chO~
uprr.ej"nvm ,refem
tftndllnn~rlll
von Plato I jeJto bl'lltlllnym adiU
tnn'tem ?!~ł\)rholl'em, ",,"tlą .Iow
nI!! l w r~71\Hn('te- praWIli e~l)'
mntrrlAI "poplolńw" po
kllrle ... '

'7,"/

r..a

lUnl M(;rtko\\'I1'~óW I': Z~f()m~lct·
mi fńwnl~t mial. tn~ko01tt" okI!,
t;ję potn~ć p:runtow'T\le Odlt treli

<I,~I'lT\~lrfe

~dolRłll v.-yrwne

P"7.Y=Ję~"

.. Iskl~""?

tllc!O\\'P alnwnep:o krewnlllltR, Ho!!
n. Mortlwwler. w e,jcnlco,\\,n )""1
r.h'lta: "''Y,bwey ci/leI Z'r"n\~klc~
11"0 \\' oohlnlm' okre.le ł\".'!~ p\~a
"" I w 1':'51e 1,1e!olełnleJ prry_

b<!u<!nnl
nlf\1knjona, 1'\1I".~Ma

NIl'! \lI',~cI,11 1'111 tI"C'hu ledyni.
pnn\ Okt~w1a, Wytl~pl)'w.lR hn·

\eh

Je.1

w,'~ml~n!el"

7,HI),"'

"PODlotów" nl~

Pr1~'",ły

ol{flHil

00

,o nllp[-;:mlu p;;o;e;o;

plnrr.
l ~enj"'C'::n'Ym prtv)nClt'Il:<m pl'!rw:nej tony Zer{)m~ltll'qo
_ OktAWU, rna! Wj~ na p~wno

PfI\CY,
mHll".ń,
ro7.kMT.Y
!\\'ń~r~pJ - \\'ni~'){1) lo t-nlkl0 111
l~k~'cn

t~zY

Zerom~klt'~o

nl~l

~l(!~;!o n/ld "tnt"

Z~ ~I-\,y~h

rm:liC7nrch wspUnlnlrl\ o Zeromsk'm mówi TO, In. !'JW~
ni~t. I o rozmowie z nut }."'m
"Popiołów",
w cUlSle królej
Zeromsld
o»owlndał jeJ o
skontlskOWl\nydl przez bndar
merlę "Iskrach",
Czy te dwa iródln (Info\,,'1aeja Piołun _ N(l.vszpwskle&:o l
M<lrtkowlcz _ OlczakoweJ) są
d{)t:ta1eemie wiaryg<,'dne, "zy

1~

n~poled\~kll'!,

..

c:talmwa w jNln:l-m

nn,\:>"rrl7Ie)

był bnn:!llcj
5"1

•

na Wiadómo,ść, o li: "ór~j Elle
nie w'spom!na, Ił 1ctóra "YR
daje się onegdaj~i:e Istnienie
"Iskier" potwlerd:r.af, 1\1lnno~
wlde Hanna Mortkow!t'7,-0I-

"LnIO! ,e~Jeń, !:!m'l I 'IlVtOJn,
lMR tg
rok:J po$Wjęca
Sld4n
Zerom~1tl
bel: "'ylchnlenll "PO-

Pl) nrkO\~7.U _

••

"Wszystko I 'nic", a w dzieslęć lat później, w roku .1&23

~!n~l~Ml'~,\.~~~_"hll'~:~~j~~;~l,m......~~~

,lem pasjonujqcvm, god1tt/m

uCTlo(}rafl~

Z('romskl .. ",l~rl1l\ rzekę",
popOwll"~cI osnutel na
tle powstania IIst(}pado Nego

w r, HH2 - 1913 napisał

czqtek

dramat pt. "Turoń",' Lącli" te
utwory nie tyj
tematyk" hl-

lAI

WOjCieCh Siemion, tŁ~b!t
nlJ artysta teatru, /!lmu
ł telrwlzj!,
twórca wielu
rMrad poetyckich j wresztle t!.vórca nll'w.'flklt cj~-,
kawr(1o wldoHJis/c(J "Wit.t'a
malowana", Qddl w ubll'O
Iq nfl'dz-II'!~ w PrZlJ!I!SU,
Tem wla~nll! nasz p1'zed-

1902 I 1903, w roku 1912 .... y~

dał

próbach ponov.;nego napisani.
powle-śd o powstanIu Un.Jpndowym, a wobec tego nJe mo.
te nawet być mowy o ja!rleJ·

_~_~I_ f~:;~j:':~;~;iE~;;-~~~~~:~i~··~·~~~~o tr7.ydzlc-ścl
lat pr;t;ek('nn~
.._.-WMIlI1--!I,d,kOS'Cł'
«~.
nnpl"'",u
pcze,
Ż.c>mJUsu uUZJ\
,,[skier".
i
1-1-' W
••
..
S"
.
Pol',a [nformac)" Noy~te-ww
OYPOW!lIlL "OjCiOCnOl H1IIIIO:Jll.
.kiego I'" tyll,o l'''''. lod-

do

,,1'0»10131" uka7.nJy ~I~ w
drulcu (w odclnkach "TY!1od~
nlka Ilu~trowllnego") w rrku

~lop.1d()\\·e, powstanie
I
SI.cli, po\\';;tnnie s!~'ez;ni,,\\('),
Są on(' \\'szy;:;'_kie P~(\W
r:7,~~
ścJam! jednego Cykltl hislon'c7.
ncgo, IqC7.}' je Inny bard1.O l~tot
ny 7,wIV:elt zwlqzt':t ak~.i!
l występujących poslncl. W
,,\\'j('n1('j rzc-ce", p!:zybrwają~
cym do dworu w N!ezdDlach
kurierem" ,t:'<:ądu. -pf).w-st&ńcze'f;lQ
jest Hubert Olbromski ""-- tlyn
tak nam dobrze znanego ,o:
"Popio/ów" Rafała Olbl'om~
r;:Jdeqo, We- "Wszystko
nic"
IH.1otykamy znowu I Huberta, f

1

RafaJa OJbromslrlego, W .. Tu~
roniu" - obu Olbromsklch, a

ponadto

drugiego bohatera
- Krzysztofa Ce.
córką I synem,
e7,Y można te rÓ;,ne \ltWOM
ry tmktować J-ak'jaklś S?kil'~
I'."t, jakIś podst;lwowy zrqb
nie wykońC'7.&l1f'go cyklU u~
tworów hiswry('zoyel1,
czy
tr.~t tnehu oce-n!fj,Ć je' ()fhlliel~
nie? C;;ym wrtłtllUaclyC owo
wdziwlająfe powtarzanie Ili<:
w cztc~ch r6tnvch utworach
Wch samych pmbJt>7;"I6w l temat,ów -- t:połecmych; l tych
.,Popklów"

dm wraz z

,ornych postaci?

w pl.l'aeh p!~:ar.kleh ZHOm.
1:1\\'11
1\1i! "trfal!lQWary.
.Ie I nlO -ponurony d~--·koń-C'.
tyejA proje-kl UwortenJa J.kll:<goO
'1lllelklcgo obntu na~lYC" now_
.zych narodow~.. ch l:I~lejOw - "oU
.kl~o

WOjf:'l
.t~nle

n"p()lwń~klcn

,.!.:'C!nlOl\'e,

•

at PO powmot\! l ltu..

nowu\! ef"~Y,' Odnll!tflenle
ltent'tY I POC11\Ik'OW tl'go r1r,ranIYC7.n,,«o prc)ektu, ()krt~l~n!~ J~

Cli!'

Ir0 IlI71".mlsll t 'pnt<,bnztń mot.e {)\(~UIĆ "~lIprAWII, p!erw~
.wn:ędn<!lIo

dopiero

D problęm

D1aez!!!"oil.'·

w trm ltontli'ldc\e
,,,Iskier"

nabiera

właŚCiwej waęl.

J~ to boproblem, odn1\lellie.ni:l '
kluC'Z.!'l do tego wielkiego er..
klu utwor6w h\!ltof)-cm~'ch

wle:m

n!("wqtplfwle

naJ\\oięksll."go

n'ller1.enla plsarsk!ego
na Zeromsk!eg~

,,_ _. , ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

M'~

I»WI~'cl()o ~

wej, r~l(opl~b r.ftwe't file nIlma'
C'l,O!\O,
Przepadł w arctlll1lath .
cchrll.!lY'"

Wllldomo~t (/ !lmutnych 10-

MIch

Iskll'r", tak J,o:tk I

w·e1e

Innych InfOI'mllcj!, przejęli bn
krywc'lnie l pow~ńrzyh !:II.

Novs7.cwsll.lm późniejsi ł-lo
gnifowle Zl'l'Oms!'Iet!.o', Sl..r.~l!·
II!UW Adnmcr.cwsl{! I WII\O)'81uw PobOli ~ Muiln<::wskl, a U\
nlml Inni leszcze badaclł I
komclltlltorzY twól'ctoścl auto.ra "Poploló\v", 'l'cUl () n~IJ\~a~
nIn przez Żerom,~klego "Isk,er
tdouyln lobie W hl!ltorll naw
lLel lItC!'alury
prawo obywatelstwa. udomo-wlla 81q od dobrych trtyd.tl'"

zegarld nil
pióra wh~cz .. e.

lIIItI

rękę
książki

II1II

rolnicze

oowucchne

IIlu lut,
'l'ymcZ/lsem

W

~tatnith

dniach, wllldualnym num",,!'ze
"Pamiętniku
IAt'!rllc:d'lgo",
mg!' Stanisław Elle t Uniwersytetu JagleJlońsklcCo wy,I,,pU :t nlroczeklwan", leZĄ, te" .
.,IskrY" w' ogóle nie "'nlab-,,,_

st..ików Iłowego "'Iclldego
k ....s .. Pońst,,'ow'ego

ZIl

~!era
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M A O A Z 1" N

D

OSKONALE

pamh:tam.

te dzl~ miała byl.'i lnoM
Wa
o najćłekaW8t.yelt
ClklOpqnAta.flb targuwyeh. I bę~
d_le, ale boję Ilę. ie ())lrtelnl~

"ów

mołł

IJ)Qtkall pwbd, bo·
naJba.rdzleJ InteretfJlorotl1lnY ełupOltał
haldy uwałat, .• poISklł pralkę
elektrycznI\.
Chwilkę
eierrpllw('l.~cI, a wszystko wywłeJ11l'"

.a.t,ey

tJumllC'l7ymy,

JetcU. na l\1lęd~arndflw8
Ta-rKi ['m:nan"kie .,pojrzt.ó w
Ilpt)Jlób ull..owlcle

~liCoIJn,v"

irltennjaml
orgl1nlzRtorów,
tueba mnd, li nie Jt.&t to
wy,tawa wZ.lrnlctwa przemY
810WII'go, leca pr;o:ede wuyst~
Jdm pn:edllęwah:eie hamllow
e6w, któny chcą. IIpl'l:edawa6
ł kUJ'Ulwaó. Jednnkłe IH!.odel
x.,.rAnle'tny nie

uznaje

Iła

łye7Mścl. Sytuacja cl,s:le się
zmIenia.-, t:llrnwno pod względem n:u!1cnla popytu na o·
kre"'lontl artrlml:v. Salt ki
een na nle, Te r:mlan:v w dUM

tyM

,topniu

dłiCyduJ"

o .~

trakc:rJnl)śel

ekspom\tll\v lar~
'c.,wyeh. W roku bie:t~cym
polski handel IIlll"uniezny po
IIItronie uJemne,1 odnoto\"uje
na5tępuJlI-ce \Vydan"'·l'1.~ dni
R1' .~add: rcn :hvl3.towych
na J:na(':r:nl\,l1ość "kJil!lortowanych przu
nas llIh'ktJlów,

Wczoraj
ID

Red. A. Milhu:howski ka!liiJje l Pozliania

e"'.

...... ....."..''ai"Wł'

Kielecka pralka
gł6wnJe

w~gla t plodów rojM
nych, Z druc:id strony'",1:I"Ollt cen szere!;'1I wrrubów,
które musimy
kIHIO\I':'Ć 7.3.
granicą,

np,

1ll'l'\\O<,.Ó'w ~;:;lU'Z"

nych, kauczuku. b"l'u·uikó\\'.
Dilansująe, okawjr ~i-ę, 'i:~ to
co kUlllljl'my. knntu.i-e i'or:n,
drożej, u~ to co Sllr:l',~!la jt'nlY
pn:ynloslo mnleJ zr,~llu. n:i
plan(HvlUlo. Słowem, u!('\\'l'-

cll~,

Pr()',l11b.1.!,'m~· j~

!aml

IZYcla..

znan.l

tlo~

lY'-':l:'{,\~

fi :",!;'ill:1

1l,)i,;\it'I':O

~'!;,~f:W':l!:

arl';!.\lly

h()il~H11Iil~

b6w, lecz nawet jegu

r07F.ZC~

nenia. Wre8tcle, i tli dOt Iwdzimy lIo .edna !.piaw,r, )JO
raz pierwszy od z",I<:one1.i'tda

wojny nasz rynek

ewnr,tn
ny prtelltal wolać o h!\!1'H·t
artykułów malmwe~o 1)lOlY'
\Il

M

Rt)nrbh~)

wY~'o.r!:lnJ0ro
w"1\'n,-:t.-fli~',

dookoła

§wialo

o n:l.jt'lcka\\'szych ell!!·
pOllatach z 'IJOzycji !Z'I'. racji stanu. Czujl! sil! jl'tlllak w
pn,~strz('r,

t(~I·ai·

('li

ta<,.zajl\c pow,,,,,,,,,,,,,,,,,,""'

kupią

ją li~

Z

od niej. bo niemodna,
O polskim taborze

tran~Uilka

br:z~'dka.

~I~ Iłarzeć.

Trzeba moder

M

nh:ować, nukać

nowycb wozo
rów ł konstrukcjI. Buble nJe
pójdą. Z tym hasłem' do naltępueJ
kOreS!IOndencJI tarłowrj, ktfire,l oby nie uznano

nas~,tii,v

rynl'k
J051 io Ilowa

Je:!!:\';: 11,11111111 ~;)"r:H1i~nH:I:'O ł
rlbr"!;tJ O;·.'.1n!1.u:-j1'! 7,hyłll 7:a1
m'r ~;<: o'll"l:hn:t. n()WIJ vo\\sta

1:&

"bublowatlą,".

A.

la {'I'll:l\,f;t .,lJnlw!'rsill",

MA1,AClłOWSKJ

Amha!~DiIor

LEWAS~

Bohdl\lt

nOWSKI - Italy f1rzedSł.6wl~
nl('1 PolskI przy ,Orr:tanłzacJl
Narodów Z,lednoct,onych,
CAF - lot. Sokołownld

Kaprysy pogody

,Sztandardlatow. Chru::;r.czowa

kraju

podkrHla

przyj~de

nlekt6rych

punk1(),,~, ~11\r~iltll.

aka francuskiego. Czytamy m. l~, w "L'Aul'ol,t'" "Pr}$,1nnlft
wycil\i8j" nowy ploo rozbroJenlowy, Id,ot',\' (,7~"CI\n-1l

kolejowym mówi", te r,aczy-

na

JESZCZE JEDNA INICJATYWA

WIĄZEK Radzlecld r:gtosl1 kv!.ejne wnl(,~kl n,~broJ~I(')
we, Od dekn~tu o pokoju poPrl.cz pUlI! LllWIllOwa z IHt
tl'zydzleslyl':n at ~)() ustatnie pr0jX\zYC,Ie o PII\H('chnvm
I cllI.-;owllym roltbrojf"nlll wszystlde !x>slInięcl!l Z\I·lq;.IIU
RadZieckiego na, arenln Illi<.odzYllo.nX:lowej cl'chu}t' 1rojka
o zachowanie poKOjU, Wyrazem tego J(',~t Illkieo';ta1nll1lnl.
cJatywa,010 00 pisze: na ten temllt praSR !;Will!OWil, 1'~'tt.l!

w kuluarach ta ..gowyc:l cwa&,ę: )I .. nowle, bublo I1le pójdą·
Buble jll* nie Idą. W zSnlt
do niedawna. byli nah~·wcy
na IIlQre partie polskiej lJoto~
weJ konfekcji. Dziś odwraca·

"k":lon,lt

~i(',

przez

nldsz}'('h ł pl"'lrszh't'h product'ntow eksportowych. pr:r.y-

M'l"P.
_. nie
(lalu, ta lepSia. A wi~(l nasz kUl,Ll'! - Tu pyl.lnil' nit:' ty~
)'u''Zcmysl eir:ik!
ut::rtlnlow!\ł
le hanlcio\\slde, ('o"SHL-)w~
5WI\ p01,YCję eksportrr"
u- sldc. Tli ~:m'lO ,)t'lC\ rzv l)ra~
danych mnsLyn
t kOnlplrt
It'k llL'otl'ilw., r~ln "h prlCJ: In_
nyćh
obl~ktow
llrlCmY~Jo. nt' :;:'11,bd\', " f :k.l;(' r:lflio:tllawych. lilillp żywca pt1:cI\ir,ga- rlltów. jplc'dlOd\I'. rowf'rów,
dobne. Zatem
0[\\ itr,"!. S,i<:
łel,,:yJi,jw
h:I\\"'lniOlnyeh I
perllpektywa nIe tylko utr;.y \\"t'II::::11)'('II, il {ak;,e pozu~tc\_
mania eksportu tych Wyl'O~ I(>J J:n:py "yrob(;\\', kU.re

Ale Jelt druga atrona Im'·

iHil7
dni

'l'~'le

obowiązku

{',"Sile !r\1"1,r;n (1,~·'n\fl\;'al!i:I.
Oit) ,li H'(!'1o(1 pnh", \ lH',dl1:ę
to:'!"\ u.':'a" r 11:1':,:~'::O ,.ullk
tn \\i{;,,'ui,\ "la 1I11il",I'1,:"','SlY

lc!':nrfl('i'IlY

8010.

produkowan~'th

..Wllam-:". radomskie .. 1,lIcz~
niki" u:r.nano sa duio lepIłze,
dtiękl uemu wlltt:d!lo lInaJdują 7,był. Brawol

'W

('/lnu WU:iSi'T~ł i1o~d:wh, na.
11.~\t d
,'nli>1:1d,:\ ~,ię wllasy.
n'J. r:"', ""';0)"11'1\,;\" Olwie
ra si.:; )11"1'1') nie

Przedstawiciel
l'ols!..! w O~Z

('ny okazji do odnotowa·
nla cieple słowa, Jalde ,,,~uly
pod adresem
radouuku!go
.. \'Valtera", E Ult powd;nycb
przedstawicieli resortu han~
dht
zagraruCtnełfo, mói w
odróżnieniu
od mal7.)'n do

uwzględnia jedną % ide! de Gaulle'a", a "Gumh,lt" opaTru.
je wiadomość tytułem "ZSRR przyjmuje jl'flnq z prop07.y,
cjl francuskich: plerwsz:eostwo likWidacji Sroclków \r~nq.
port.\! broni jądrowych". Ameryk.:ll'ls.ki .l'. S, !\l""'\"l"
luwa 1'! kol ..1 na plan plerws7.Y zf,odę 7:sn!\ Ild
m!t;'dzynarodowych sil policyjnych i n(,';:e
no~nle kootroU rozbrojenia, Konwn!~\,()r
Fr}'fO\ pl~zll - ..... Postępy w dzlL>d7.!nI0 1(0:-1lr0!1
w.1l1e są w pltln!e rad-zlecldm UWa,;il\lt' ~'1 'I'
glówne pozytywne cechy nOWYch prt'[Joz)"l'.:i rr}1 rOiPnw.
wych \\ol'sunlętych pr'le'Z Związek Rndl.1f'rkl l" dniu 2
bm" BrytyJ8'.-;1 "Tlme«" podaje, te ,,!7.~z.nii( f".--r'('!p;n (lrfl.
ce ol-nlłJmll gotowoM l7.~d~1 br,vt-"Jski"gQ do ('\',oh.'t()~'.. anI8
tych propozycji na konferencji dzl{'si.;ciu w Cen~'\\'ie",

REWEI.,ACY JNY ZWROT

SEmA POTIlZNYCH BURZ NAD KRAJEM
KRAKOW. WARSZAWA. LOOZ, LUBLIN,
I WYBRZEZE "LECZĄ RANY"
W HONGKONGU SZALAł, "MARY"
5 MILIARDOW LITROW WODY W BUDAPESZCIE

I na świecie

ROCKEFELLER ZNOW N A ARENIE WYBORCZEJ

p ~~~ n=i~~j;:~l~~=~,~~

;~~'~;'!;~'~\\~·~:~:l;

N~lsona

Rockefcllera o podjęciu de<:Y-Zii :nl('hl'l'<f':q ud:':n!u 'IV
karn1lani\ wyborczej. Nie mnll:'jul\ !len1J~('jl\ ~1E1D Il~ nO\H
WYIJIll,plenle w oowtnlch dniach, PI"7('l;rr,~1,1'~C 6',':~j po.
prz~n\1I dec}'1:je Ro!:'.kefeller wyra?:!! rll,;ć knndyrlowm'ia w
wy'l::lorach preoo:ydenckkh, 1"."'ą fikcję wyb<JT{'1.a,
mi

,,,go

Q'J ootrego

zaatakowaillia-jlfln~go

l"v"",nIWl.lnrf'o

go ktlndyd.a1a, obt'<'nego W;c,-pre:'.yd('nt.'l
,,(iubern<!lor Nowego Jorku n'lCn ceglę n.1 wi ('nr(':'\'(~n:i!a
Nlxon.a, wZywlljElc go ~lJy pllbliC7.r>11' 1,.'lj'll ~'f'i,r",I' () ',"O",'C
U6:1r'!,nlM:yeh spraw" - pl."7" w al tykll)e wol
ton P<16t" IJ C7.'''r\V('a, Nie W) klucZ'lne j,Y! lllhe
r()~umjl"fll. między NiKOllem I Rocl{(~rpll<'l'«m j
pnel. nich na wspl:>linej llście (jai,() k;\;I1nyc 1 .1tńw 1'.1
ta I wloprezydenta), Ttokll'l przY'Ptlf>?.czf:'ll'"J" WyH!ZI! m,
I'espo.nden<l

Routera w

iI

b-'"

wa42~"~!~;::~ał VV. 8TRZEMlE:q

e!!itilWol
Młodzieży Wiejskiej wpełni
Jutro wwielu miejscowościach

godnym nkdbn1stwem. W po
nlf~dz.\llk:{ zatem nie powinno
brn)(nqć

~wJcżych

wanyw

pieśni, muzyka, widowiska, zawody sportowe

I

Oworów.

(W,Iq
P,S, Na konJrx: pytanie dla
kieJeddch htmdJowców. 1)1a_

czegO'- w ·,goo:>Jnach "popołudnia
'wych nie można było kUPld
w KIelcach C".leretnll

Od

przeszło

20

Jtltr~j67:Y drl('ń

J!ndzl n w
rl'l.lbhtszych

Krakowle I jego
okóllcach, pracuj,,· nlepn:erwa
nio brygady robotnlcl.O rutd u..

rolnIk. Stanisława Kę
duersklego we wsi ŁanIe..
ta, ,pow. Włocławek. Jedna
l: krów wydala mm cielę~
p-otworka o pięciu nogach
I o S'nbl~le wygiętym w
ten JpMóh, te głowa tnaj~
dowala Ilfl 'l.upelnlo w. po
J::aliiu ogona,
l"E1!I

wie-lu

Komunikat
/Hlllcjl

Obywatelskiej

nlp,dzld!!lY, w

miflj6OOWOśclach

ntls.te~~(J

województw. rozbrzmiewał hę~
uzie pJelm!a1rli, mm:.y!tq, Bygna·
lamA ltarlowymi dla blegllcr.y l

~rArllch()wjekJ~I(O

mJMtksnlell leli,.

Mlp<:7y.'ibw(OI\'l]',ll'rl8;
Lmifilil'<l,

("";1'1,' ZW<J!rń),

Mod]jh~ll~l.yce.
OP8tÓW).

ChoomÓW (pOW,

duę

w wll'<lu

w:ąlach, ooadł!ch

I

Kte.I0/:X!2yz.ny kolcJM
:::-;;;,""...," Festiwalu Mlo<iz16it,

Jal<ltt krnle pf'1~ Nlt'mr!,"';

POdUlllon. III. lliI ~I p:~1\I\U

7MIBl

2, RtO) l~RI fl~J~lftrnym I\l
.wleCle prn\l'c,tlCI\ vańltWl1

Barow!,.,.

J~n

ulTIord(lwllny ot>,

dIHl1l(%"'t.)
I1!\W

:~~U;rt~ ~~Ic~~,~~~~: G~: .,.----------,

Dnia 18 mn,. lOGO r, w go!l>J·
lIM;h nocnych \l'(' W8J nl~pln n,

})Uw.

rzy"'tnlr-O., VllrrV'l\l,~W, (JW1'I: San

w~j,

W celu u~tnl~nl. lIprnwcClW ~
h~'dnel:(l

mOl'du, 'Ielln ..... o prOM
wadl,'1 <!rllana 'MlJ1cJi Oh)'wlltel_

"*"

Iklej

wspólni" .. l'roJtul"lIturl\.

Po zllmordowal,~'m
pOl.o~lrIA
ChOfa' tt-nn 1. pięClbl'b:lcm d1.iCCt,

21':letnJ

Ile].y IM 3,

II. j(\Ór~'Ch n/JJml()d~zc
TĄ

druI/4 !i:omrnda WOJewoojl,o

crym,

WllldomMt'l w
WII!

uprll$u\

~I(l

powy}~zeJ

klrrowr,c

$prn.dO:

II l(omfl1tly WoJc\\'o(\;:lIj!'j MO
w Klelenrh. Ul, GwarrtU Lu.
dow~J 11, ·pOltó)" Nr p, parłr;r,
ttJ. 2/).21, wewn~lrzny HI
l\lb 320.

mimo,
do

różnych

i mimo rÓŻnicy wic-)tu,
bludzo się przyJażn"'lly, Po
zm\nrule płci

Antonio do-

flzedł do wniosku, ta nie
była to prx)ijaiń, le>:::z odlość I ośwIadczył się l) 'rę
k~ Giusepplny,

1\
ul. Kr)'l'-'kl
Nr In, po)(oj Nr 12 ,1('1. 317
hl'> 6.'-11,
II ntdb)I~'l~(>-J
l~dnoslk1
MIliCJI

Obywn! ... I~II!/~J.

które UÓ7!!')I1

O~ohom,

maf'j! w
~pewpin

POWyh7~J

alę

prlną

jn'or~

5prnwle U.'

tlyslu('cJe,

:ta ul1lJele'nJ" Inlorrl'lHc.!!, ]rtMe
d(\rH(\wndl/l d(\ wykrYCIA IlllrnwełlW 'IO."YZI')IJr.tOn.a iOlllała WfIO~

lIa n_aroc16a

\Var10 jutro lilIę wyhnH':
nla (pow. Kai:!mk1T.7.H W,),
gQrek (pow. KIelcc), Os-trow

(pow,

Km.i('1)Jcc).

(pow,
OpOC7.l1o),
SallcYin1ów
(pow, Pińczów), Bor-k,)Wice,

...... i&>Ow. Pn>wcbaj, K"<' • .!..____- - -

NUMER III
- - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.!M~'
A CI A Z Y N

K I I • I I • Idł V

WALDEMAR 8A8INTCZ

p !NWSr.~ dot,ycr.y wiz.ji przy
nłoki.

ten: l) Mcenia wag~ bezpo!l'ednkh rozmów 'Z ludtml

Nie Jest to wizja

~'~~~;,~~~;;t:~';:~~ ~nJR~~~W n~~

• Ię z}Tie w na,,~zrm region ił'
't.a Inl, powlp(l:t.mv,
OCln pi.:;ć. .If'~!i nie r.mlll/'ie
trI111)(') h1l(!owy drńf:. B W.~lnt
ko \\·SII1l7.1lj(>, Z(> rllczej 1\'7,1'0Al~W, to, rio \\·s7.yslkkh 7..1l.J\ąt.
k,\""
KIl'I('('('ZY1J1Y rloj("żdż.1t
b!;,d7,1(>II1Y WYilD(jn,l'mi fluloka_

d''''adzl~

prR'-"'\.rl'll~v

')k"'\eTOl'll't"h

.llIrJlr'lw

b"dll

I}')Ot'K)bem, - po pro~tu dtą,~
tono, ptKHn reZ()l1a!1OOWt> ,w

TIW~do_

qn'nlr:"'\trl~

fl"'''lV~I~,'....., M~ 1"7~k. U

~j~nym

kawaŁku drr.wna,
wyciętym w kszt!\lc:le zbllio
nYm, do' .skrzyp!r:oc. le: wzgil;

~"'\~r(

dn~lct)l'I~l~nl~ to!'n'! flrll("v w

Idml_

:::;t:

~~~~\\,',~I;lr'~~~~:n~t'!\..

du:na $p09ób'wYkoM.nla
%)"WilnO

k.m1:tveh uczonych, dzlaIAC7.Y,
twórców" artystów do rzęsiście
osw;Jetlonych wsi I mll1.'ftecl,e.k"
Cn!ą t"E".~zte moiede JObIe dotpi("wnć
80 Je"' .. :1 d1.!I 1~.,!1, nllukow,

~r't

;>; \.',:!;~~:~\'~~~~l:w:. !(~:ICil~:

S"

h, ;1,'\

rh',:"Jllr;('J~ "~,je

\~

t~l<!e octby"'.C

w S"',,1nmIN7Il,

P,net<)-

J':-rlr,~JO"'I~ (W I;:mnctl\l 'ilU"
7""'-'-1 1m. l'rt;-nl<Qw,I'It"I1), w Ra"'(,.

,~,'n!n
(1"

t('gO "'l~~" ",lutem W01P\\'ód,.-

k"Jl)

Kt"

(.'''~II Of"T;:v.'lilc-<e n!e be1,.If!
w

I

w!",lu lnny~h

mfntarh"

\>'11", ('?y t:non,-ch nil! bedli'

g','CJ~

\\'"'1",1,;'-,,

w !-lln.\·lko",·ym

t,.'"

rr~..

jednej strony drf"-'rni:m(>~ ol:
w' któ:rej-'-umnoowo'!ne
byly mosi,=ż,ne bb~7.ki !oo,;o
bnle jak w ta-nl',ur!nr;ch)"
?'wano je "gnjc<1rek"" Z
rhwilą wprowmll"nitl ·h~b~)t
kil "basIęta" IllNdy /IW!?!"
znilczenie w kapelach, wi(!jskIch I po ,k!llm h!arh prz<:,'
.tano ich' ut:r.va~, a na 1th
mlej$cl! wpr".,WOdUUlC drugie
10 l'Ikttypka, gral~ct'1fl) tzw,
"Ilekund" fakoml'l'JJ:llllment),
ręczy,

h".

ne" rhM'-t."1 AkIH1Ml1ir'kle.

Pytanie drugie dntyczy wyNOt. Zólklel.... sklego n"
temflt "Zildanla intr.llgencil w
tpI'f"nle". Wyk/ad był ...... ygloSl..ony na wspomninnl'j konferf>ncji ~~ Rożnicy. Wj'ldfld, ula
n!l.>m nie tylko moim. wyjiitkowo ważny, arcyciokawy I
świetnie, 7. precyzjfj PT7.ygoto.
kładu

te w Jednl4

01,'\7: br,-dzle tak,

ni€'{L/_lel~ odbędzie ~Ie równQ..

~}I~·_~:~1:;~~~o~at,:r~~~~!~z.~~eg~;
nasze-

d7.letlljiH1Ch

go żj'cill 7. wyj",tkiem bHlrokrac.iL Gdyby n.e ona .. " DaJmy spokój. Tl'mflt do obl'zyd1iW(\--lc1"olc]l"pn1)Y,

l oto \\ Int,r,le we
dWlld/.le.Qu PQwJnlach
sl~ ·ro"\tloc~e1nl~

))~rnd)l
tv l,,-ch

rhl"lp~;:y
<lSlalrtiCIl

ludn"
PO"L~,lilJ,"'Y
sl<'H'le nl'ł,'lI~ln~kie.
WI<;C l', lntn: J( \ o
1I~"Je

1 nnr;Hly?

wny~tkhih
oclb~'wl]h

sesje fln.lllwlI'e I
kuJlum1Jlyctl.
bJ"rrl
uctzla!
to nnjmntrJ
nb~luty

I~

I'O\\'!Mj~c!e,

1.~

IlH!z('lll~ woJcwOdtktellol
1\'16 I>. I~n<:. A nil! wle-nę ńla~ello,

kwil Ut

te Jedyno

lI~a!$

:nnukQw, w Klej·
cn,'h, któt8 odoyla IJ4 w Ub!&HI} m

mt .. ~jncu, tnk (1.1«-4 1l'1IIb..

snrhownlll

wl~!cJW!!

'II'l'(1llllły,

1.1;

wn1,n'l
k,mtert>ncj/J ,pclecJlo
(\t,l,,!Il.tr.y kulturalnyCh nle
fl10~.no b~'lo "'j'j~le!lować .ni je"-

nie

stMunek do savoir vivre'!!?

~~~~~:':" ~~",;:':;;~~Mp"'O!~~C~~1~~U~

że

plerW87.a

niedawno

POlt'a~

dankę '1\ kilku nauf'zydda:
mI. Mówili: - Zjawisko za
czyna b.l'ć nlebup!e('zne,

Pragnlt'nia wielu rodzlcriw

nie

pokrscl3..

mają
wszelluł

Za

cenr::
popychają'
swoje pocIechy, (' mIernych lub żadn;rch 111.oollJle
1Ilarh, do kmkzcnJn l1~lnt
kl. Zcby kon!l'cznie na ..... yl
sze studill" 00 (,Zl.'go ł~

prowad7.J?
Odpowiem: do

pom~tlcl{

clęł.ldch

t~'dowYl'h"

Tnkl

mnieJ, niż średnl:\k przewatnjf! oblewa r.:lr:: Pł'zy

egzaminie na wylszą UI'.'zcl
nlę, Jako ta tilryla ulg-owu
jut się tam slwitc'lyla. I
oto mamy prz('dzlwny "llro
d7.I!'t'ię
nat~·chmb.st po

dukt" -

UI-Ietnl-e-

któr('mll

maturze cala tno7.olnle zllo

w

Kra~,Qdnie

'I!.'if'jSi~:I..

'inna

!dór-;:j

\dch.' Ohle te

!?tr~ll~S
kapr!~ w~P91.

~awodnlC7.yly

ze sob'l l t'ho
s~.,n()

dla

Ilko rlxlf'wll:cdT.jr.'ljt)"lu lal w
KrnMlCJn!e f w wirlu o::liegl~h wsiach I w mias!rct.kAch Ilynle jnko j!'rlen , MJ
lepny('h wieJs.k.lch zespt'lllw
muzycznych,.

Plerw.'lZym grojk!.t!'m '" f O
ddnje Hakow byl sl(l'zyptk
Jan Ralt syn pnl1."ZC7.ytnlnne
go chlopa :w.t:r\ldnlO~l!('gn Ja~
100 "OWCUll"'l." w Je.:lnym
z
pobliskich dworńw, Grttt r.a~
czą!

na

począt.ku

'}rl.,tnh~go

ćwierćwiocM
xrx wit'ku
Byl to okres, kj"(jy 'Wh~ls,~le
"muzyki" opwr1l1,...i1'l wy~
łącznic na o!;Ohle.. skr:z.ypka. ,I
tylko Qn jf"i",n brl wyllaj~
mowany na wc.~eJa i Inne uroczystości.

Do

p'envslj'r.h

lat XX. wiE'!m w ,_Krn,,~I)(;!llie
l ntljbht.~zej olwh ~y muzy-

kilnci wiejscy ni~
bębnów,
Rolę

używali

pel j.'usjl
- irulttu
ment smyct.ko\\-'Y :ml1c~n\e
mnleJs7S od wlo!orc,l.ell o
!Ip~In!aly

"oo.slęt.a"

dwu luh l.r7.ech sIl'una(;h
IJlroJO\'lych o oktawe n1tC'J 0:1
skrzypcowych strun·" ,,a" l
"d"
(w
tn:y~trullov"rch
takie l "gU) Na ,.ł13SiqtM:,1"
gruno bez 'p.1!cfJwl1oiA .,. la;rol~ smyczka BptJn.!al "łXl:

roku 7..1l.10łooo tani
O\'kl!'frl:r~ dętĄ 1 o;prvwatlzo
no do, K'teaoclna Hłałego \aI~
~l.a't:r%Al, lnrrlr'Umootr dl.
d'W'lld2::lestodwuosobuwes;o ze.
,. apolu-- iakuplooo ze'-'a.k141clc
mll!llttlmńc6w KrsSi)clna:ł \lO
bUsldcb wsi, \\' dwa: lata

~~etu
Jedna

orldeStr:t

l,smycdt:ową','.

orkiestr"

Smycz:kowłł

dyrygQWał

Adam

ktńr1

z

przejął równIeż

1

_,~,

sem

j~8
zWana

aa~

orldestry dęt~,
Obie te orkieelrv zdobylv
rozgłos
dla krasocJńslticb

m1st17ó5t-wo

muzyków;' Anga!ow./IJlo je.
CV}!ło do udzIału w ,ró±nych
t..tro("Z)'\'Itokiach
pańsf.WO.

Wych, 'kon~ch ł na dQ-I'OCZl1e wielkie zlIbawy'.kł.l'-

wY/lllro~

wiroza

fadnCl:ro prz;i'g-(I.

*~ 11'l1(\H~O\'nt

ni')

mil

w pl~rw!l%l'm p<)k'olf:-

rów n II!'

wrM;l!wo.!~

ro7wlnl~t"

"~I~t)'r,n~,

tl:kh .... I
1rltltt'rl'~()\\'~nlft.
w)llnoe,~j~~t' TlNIi rnmy Mw,Hlu1 Nie·
flnknll"("Y J~M ("kt. ~~ clJ)~\e prr\'"
pO'11lf1nmv jN!nf'~I). tertyr1~"o ('ltn
wl"kn" rnrt1f.'~'J n~~1'n n1'wl(()\\t_

~~er~~..

en, prM~'l:!)r~, kj~rownl1(n
drl', który "'''H'''~H ~n(".1
chy

I

... l'''mbornl

!t

k'~I,,"

~tl'1'l'-

r1M1.PI1I 110

wfe.
J~t

mnj('j

ł'1r.nl.

1"0.
hę1'lzll.'111y
w~zys('y na

XX ",!('Iw,

51,=

kU,!tIlt'y.

któr~y

'I'~lellll_

!l fl~131'ńW

w 11:(1 na ttm

\v,tks1.talt'enlt'm,

I'i"7YRotowanl\ (1:0 tW:lq,

Me!!,wt\,

o!,Ionnl1·

w

felietonie posługuJę III,,!
W!p,m jerJron'<, t.1!
nkróty te cln~I\Onllle
f'(;m'~;~i:e 5kJ'ót.6w

polowie

łeb

8polrrze'I'l ..ho;ou duh

kor:z~·śrl.

nil"

hy

kwallllkar.f!' przy-

w~'isze

')'I!e.~ltltl'l

~!!'i: ,ft!O~~'!' ~t.r~f:;on;:~.1:I'."ązantt

w

kióry nit' dR

oczarować
(h"plomo~
wym ..~7.1at'h("('tw~m"" Zą~
da od łudzi '1\ wyższym

bJI1.~ze tntll"

(':7Mnl\

dalr',I?
n,llt,1
lo
I'Ulr'1.llwał
",Iasnl'j Skli'

Jl.'lIt('~my

r7.l':.

::,~~~i:, ~r:Iń~lj:lcted~m~lbyto;'~ ;"...._ ...................."!"........."........................._ _ n."sill·
bnrdl'o nnwn~
naJl~p~iv;", ,.OOrl.t"'f]lu

IltOr('so~

rliw owe oostnt('~ne jnprzrul,1g1()wu II.' w)'isz'

e<>n1!l~ÓW

'wintA,

od

Iwś

ShH!i". I

W'1elk1 te lieMn}',. Alt', pOl'\\'ńIMo, 1" flrz:vpomnę rńtn)/rh tIlnntr,lf\ÓIV I m~~
m~...,kletr~

l:>.l{!,~n!".

tnlOlI1:I:m,

Nlcm:dol!1lon~'
"W~'mlldlająr"

~~'~~a!l~.'·j;~~;~:iLl ·~:l~!~:o:.aĆn'J~
To nie jc~t O('7.ywl~r!e py!.ardr '. 1. !t~lleg{}rli
z.loś!nvych.
Za<;janówn1Y ~ię \npólnle, ('o
nllJl'.i.,~' w pm:lobnych wypadbell r7ynió Wl' prz,v-5zlo:ić?
,lui: rizl~; bowlt'n1 co. lrdl':it!r
ori:')yw:,:q )llę mill ..J lub
cr.'i w",',n •.' n;n,1dy w l

karierze

dwunl\StolattuI piątka
'Z
matematykI upra'JI.'nla r(j~
dzlelel! do flnucla n1flrZl.lń
(j sławie' ElnstełM, Oez:v~
wiście, Jl.'ieh rnauf;! ptzU
pięć minut, Il pott'm trnŹ.
wo spoJrl,ę na swoje dzlc.e
ko" Niestety, tej tneiwoscl
czr::!lto brakuje.
__
Uciąłem

Ja!1i-"-mę

pr7.e'1.\'OO;o;Ua rodzina

R,11u\. RoM.in., Rakow 0(\ hll

zrozumb'ć.

w

nJ~.~~~~~ ~~;:~~~, rozwl~'
ork!Mtra

tnnnymt łulc:lr~'le!nO\I
"rr.~1wot!'tnnymt. aby uf1owoo:1n:o!,

'lIC wprOllt

mÓlIlbl'

rodzłców_.

Jl.'stem nawet

w nn~,.~j n ..eH'v....
,Tnk dlll~1} pMluAlwm" 6te

l/lm pI7vklnrLJllo.tl1!T1porr! ,.1.~,.~!'l-.
wo!vw~l1. 7,~n"ll\cri j!'<'ll pob)lItl!·
wn4" 't jO~1l p1"WTle !tl'\'PY Jnt~lI-

który

"t..eje~"'__,;z.,ouj~Gotów
•.,,".····-.~~~J·Bk;;:;:::łl-.!..$1.~~~~!a~:

II! w~'C'h(lw~n~

~IQ~'.1,

dziś

dwudtlt'lSto!;iPloo'K'bowa d~ia orl\i{'l';!rA straU1:,'l,a
Onł7. dwa lr;<;poly muz-yl,i ta
j

Więk.:n:y bę\::1(m, dWlIatTOtVlill:
obcla.gt1lętY. akÓ'l'II. z l!)dm'tlt
1alenem l pałk". wprowa"
dw!'\Q w okrMie
'
wo!ny świaiow\'J"
W latach 190$-19('7' kllPc13
Raknw mi111a jut klarnet, a

bptllll'nw

n~

c:'.I(lwlel(~,

·łl--~':,:':,:,~"Jmu7.y~~~~~ J:~n:~

chci~li

nych
n~r,o

R~~-:in~\i:śut~v. s~~~~::

de wlosUl:".owskim, w kilku
dziC'Sięciu lat ł11Yllie w 'calej

Nie rozumIem,

czp~nle
kilk::lifl9.Ście wainych
6f'sji nawkowyrh, spotkań, zjaz
dów, n.arad, zebrań - Ws.zy1Itw
k:e o 2;naczenlu pi~rwszorz.ęd~
nym Nie martwcle alę, Re1'era
-ty na -sesja"h"trwae będą- od Bóg z nimi. Nfp. to jest wat_
lu do 15 minut, a dyskusja. ne. Chodzi o nas samych, (1
podsumow::Iniem
votrwa' co lntellgencję wszystkich szczenajwYi,ej dwie godziny, bel
bU_l wszy.stkiclql;rup.:..ocL!-:Vbr
w:/-;;l(;du na Ilosć mówców"
ców, a.rty~tów, naukowców- ll~
l <1arCS7.de pylanie:
do rzem!eś]<nlków 'wY~ók(') wy
Jak obsłużą wszystkiEt te na
kwalifiltowanych, którzy 7.armly I s('~je poszczególne remia.ort wędkaNltwll. uprawIają
oS('l't-owe w,rdzwly? He!ikopl-eczytelnictwo! propngt1jl"l w
l'aml? Nie wierzę. Albow!em,
BWolm środowisku drama.tur~
m,l]ril" nJejf\kte doŚwiadC1..enle
glę Kruc7..ko\Vski~go, Chod1J o
WIem, 7,e l,a dwndziescia Plęl
t-Akich, którzy lak dzinll'lc7.e w
Int wzr0.'inle Ilość Elltl, załącz... C7.e-rmnlt' orgnnlzUjl'l 'wycie<:znikim',
aliCI[SÓW, regislraloki do V'/m'll1«1wy, by robl'lcz;yć
ro'.... , tc-ezck, [ormu!<lrz}', sprak!1ka świetn.vch ~ltllk granyrh
wm.d:lr'l st'<ł:ptycwych, okólw najlepszych polskich tentnikow i koreSj)Ont.lencil mu:rAch. Ot.óż w wyniku nlel..mier
d/y w-ydl,ialami ur<:ędującym'
nie pouC7..ająctlJ dwudniowej dy
pod jf'cinym dll.ch~m. Aby oflku~j! w RO"blicy nasuwa ml
trlymnć zf'z\.\'ole-nLc na korzyIII" następu lilce klaąycllne, cyltanle z hrlil,opt(\ra w celach
CeNmowe p:vt.nn!ł'! "QIlOUSqU('
8łlJ/.bowych, tr/.eba bl.,"(izie wy_
tandem ... ". JAk dlugo nalważ'
pelnić kiJk8Jl'lu!kie !OI'mulru"7,y
nll'!j.u;yrn kTyte1ium w oceni •.
I 1-,c!.el..clli'lC okl'cs:oną l\o";ć ty
!nl~1JA:("nc,H czlowieka
będz!t'
gO{lni nil 7,alatwicnie, W ciągu
Jrgo nlewąlpl!wle poprawny

wS"i:ystldch

Raz

",rany. Wyklarlu tego sluchalo
200 osób, I tego nu! potrafię

5Zy okres pracownicy
lu kultury z najbliżs7..ego
Bta, 4 może! :r; Innych, są.sioo
nich? A Inn,: praoownJcy l
dzIałacze. oświatowi. oopowiadający za rOl.kw'it oŚ'Wtaty,
kultury j Ul swój stosunek
do tych dóbr?

190Z-

lato'l::,b

nled.użych "f"07.Tnlllniw
obcta.~iete ,skórą tylko oz

n"''''''\'('kl~,
"~tnl'"m~wlr
pn.
<'''\I'nlc\' Gf'.. lf\:.'r7~, 'WjHVn"p~,
.'t:r"mnl ""Nlnltv rn<1 .... br""nw"~
nHl ~pr''"''"m\ kU~llEr...udt!ału kom1'>~tl'l'Itl'l~t>:o C1:YnnllclT
r pyta,nle drue:i~. AJbomt"m
f,lImU!o poPr1:rollle h'lIV uboc~

An"'l'~]"rl, dł.l~ p(>mll\rym
~"~'~h"L~c)e n~ał!'J;.'n:1U_ 10.0_

w

Kntsocinie

"""'~ .. "A'T1l. nll.~ny nll tri ~v"
1"PNt<I",:lr:~1 KI" P7f'n

n,.I'''''

ten

benk1

''<,:',~1l

zrol,umieć.

,n..,-

1903. Pie.rivs:te ..:. był" to bł,

,~,:l~::.l'.\'~,h lI/;J\(~':;'j~; If;{~:\~';~ n~;;I~ - ~.I~t:~~:,=;':~'::,:,I~~}:,~'~?:~;:;::;~:,;,~
.... ' ('n Illf'Z _z"I,'kk, 'l powodu
zlej r.I\'!'iI,rYhucJi). H PQ drugiej
61.1'(',111(' a~fn!towYl'h -"S'ZOO ply_
n.V bGdą pojflzdy, Wi07.ą{" zna_

w

"dluhoki",

'apOIJób· określ,u,o ,podob
ru~, wykonywane, sim:yp~e.
.- Bębny· ,wproWfl:liono " w

lrultutalnl
mn~ą lut w nalbllt_
n~j l'lt""y~.,o~~1. nl~ M'~k~lnl'! O\l"~_
1':0 """I .. r~\\'1~ft, fi" prr>,'!! Ilb"'·

t"n'nll Ilrlnrlnl się W Woiaż.e
do \\'~:".n,\Th ()~I'(y!!:ów ku'ltu-

Je

łam

nl~lrAc,I;' !IIl\(lt~e 'I: "y~lnajl. lllca
fnm:yl" al( tt' dn\~l"h 21 I ~ ma,. tv "otnley, łflO'''<:7nl d1tRl~~,

rlalekie~o

z

W"

~" '~k031Y'WanQ·' ,dpmoW)'1l)

OMk

~n~,I"mo~,' rlr~.1nIMI"1!
"rAcy W
t)ll"l11 !'Or1l!~nnl'm, !'i!r~ch bnWlrm

jak $trzelll, do. Innych" Ruch
oowjem odb"wać
sIę
hę(h\'us~ro!lni{>:

~dmll'll.trll.eJI

"vrh flo.hr1~~

CZPI1SIV.'A u:/;.I'wat' będ:/;\e pO
pro';lu
własnych.
7,m~ha_
niznwnnych
środków
lok()mocji,
Od t('j wizjj prosto,

d%;p

talenty ,
1"""- '1. łuk, któres:o 'CIQCj~
brt .końłk.i wh)$, "Bulę.

~~:"I~~~~d;;~a(J;\:,.el~';~;:lnl:~

l"zęść ~połe-

;:;nrU'l.J1a

Krasocińśkie

których do1.knl\l bakcrl lWór:
C"~gO niePOko,lu. 2) po~ladl
Rn.Jnlownll! tll;jl"tT\ne arkrtna
I"7AdkleJ u nlU dVScypllny:
naukt)wel organb:acjl pracy.
WMdnmy t')!)tym!fm dYktuJ" mi

rastenlka, U~.broJony w pewn~
minimUm wled7.y i nlezltt 00;U"lfidaenl(>, mOi:ę bez trud",o.H"l prz.ewld;o;If.'Ć, jak ulo'iy

rnrnL a

zdjęcie!

to je!!!it ciekawe

DWA
PYTANIA

A od

SIJnsńb się

mirrnut

h~h ~tHH1zII.'''

\\"Rc,.n·IN}1.m,' tn bl'uL\l

l)Je -

~ą Ilo!łwt\l!1ir

10\\"1.'" Idl
l(Os~:towne,

ddlq

II;;-l:ali'enl(' hyio.
Irh l,r:wa (la je

znlkom~' pohtrk. n l1it'I",!Z
" na sll"'IIt: Co \\':1,:"
h'h m;olnsl~" los he·
dt,+;~w.

pewne uPl'lIwnicmiu na M·..C1.ehJe,· nl):szQ? Albo przygotownć
~wysoko kwal;filww/1nyC'.h pr~le
lll"lllÓW
na podobne (}ltflzJl.'1
pro~tll

Albo JXl
śm(]I((jw

uciee rdę

1l00\'ot'1.Rm)'ch I
illśn1Y

,

do
użyĆ

m3gnelo[ono-

."obie n,ówk~ od~
lk włośclwe

lato a w Kielcach
raInej wciąż nie Dla-t~,Eal~w~K~~8~~I~~~~1~~~~~~~~~'--:i~j~~~~~:~--j~~~~:=ff.~~~.'._--~~

wody sodowej i mIneralnej wciąż' nie ma
lato a wKielcach wody sodowej i milleralne] \'Iciąż nie ma
,! prilC, t tc. elc, ale
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N

bIurku

NIeDZIELNY

Przysłowia

"Tah,
jestem
,lIokserem n
a

A z; Y K

Q

różnych

narodów

\'1" d:tWUlf'two
Mw,ł

Ul Cjl4
wiOłlllltrUł

'pł,too

(Japoń,kfe)

mija 'rvbko. /lI. mu

~

lU bI.gt14 dal.ko, (ablł1/1ł

nienaturwne po-lozenla cia

NI. PlI'kuJ nil
bo
f'Ozdraintłla krOkodUI4. (me
laJtklt).

,Td.,.

Jut po wstępnych ogled.z.i,n.acb rzucało Me; w ocz.y
bardT.o

r'Ol;)
tym. atw.ierw.ono, te przy

triak.symalnym
pęUi

rozsunięciu

aż do z,awi&z,a.nego węua. glowa. denata
nie m1eści.l.a)się w pętli;

atrya.ka.

na miej

BIGOSIK

""C,,

BIGOSIK

BOHATE~
lIłę

przed
\\iekl .....m AmerykR.Dln.
który obHozył Ile mówili
bohatero\\if'
dran,ałów
Szekspira. Najbardziej fa(!rltliv;ym okazał się Ham·
let: pOlliewat to 00 mówi,
Jlliesd się w 1569 wil"rsZ3ch
['o.. nim idzie Ryszard III,
kturcg-o "kwestia" zawlfra1161 wicrszy, na.stępnle J ....

mIkę,

mQL-"l.lkę,

stwo l

Nie

,
nyeb

chat na drugi

bez ;;;,:::, ;~ <I'i' ':~;;;;::ll
straszonĄ w.aJiil'111own.la sąs!ad(]1V, którzy wsptSlnie u·

silo.walI wy?amnt drzwi, ale J to się nie udało.. Wtedy
zawl.ędomlla milicję. H. nie
chciała v.ierz.yĆ, aby zegal", rilis'trz 'popełni! S8ffiab6j.
st'Wo. •,Jego 7.amm·do·Nllll"
_ mówiła przcsłuchu.iącym

nią".I' '.WY""'''''Y·'w'''"c'h''.'d!
nich, a. grcecy
koloniści
przenieśli 1'6f.1; do Rzymu,
gdzie stala się kwia.tem nJc.
zb.;.dnym prl.}' wszelkich u.
ron.:ystvścl:l(,b. Robiono z
nid \\-'~'szll1;ane potrawy,
wina, u1:yw:1no jako kGSme
1::kl1. Była rownif''!: środ.

l'

ją l11il!cja:nt.orri.

WybÓI'

a

reJ'l?

•• studiów

M'l'Ie, hArtnO--

były

pr7.~nnCl'Onll.

-Jut ··wt~···7.A! 'łlt·\ldlćW-,~lo81*m

I u:uJ~Mlnlofl' pr:teo
''#1.dcle1'lle, te pn:em)'l! arty~
Jlyctny, • mlllaMtwo 1 rr.ł1ka
rp~ll~tyczn~ lo dWI!: ~~el:me
d?IMy twórez<:>act, Ilut.I\CO ró1nym

celom.
P!'7eC7.ytRw~ZY artykul p,
,.Pla~IYC1.lW

M. Korczaka

3.

a.-

nalfabeta prosi o glo-s", I'rzypomni alem sobie to w~zYSi.kO,
co W?7.ej -n'lpLoalpm. Zdnje ml
się, że p. Korc7...-'lk nie myt! sie.
"Portret inkWizytora" r"',)rodukowRny w owym artyk 'le,
nie jest Iln! po!'lJ'e!~m, ani inkWizytora (s('n~1l strido). Jest
raczej projektem M w7.{l1', kt6
ry móglby Być wydrukowmy
na matcI·inlf' .•Jeidl ma ~~,k
pl~lm.v k0]M j;1l; I\n:l', 11) 'llógl

l

do

było.

.:

re#lli8~

ugł'unto'wAne

awyeh

..

by 7,d-obić malel'inl na 'Jr!lmie
n;;'\~·0czem('.i sex-bomby, ~1O'Z(>-

sanej na .. g!tJri('\~o .lflsill", lub
··~:~e;~:::~J*J::~i;~i;~~~7!~::!;:! ';-;łrtbf,"clzitl"
."·N ,wy!;!Uwie tka·
nIn zrobilby
na pewno
fi,

()gf('m~

,Jednak na w\'~ta
wie obrazów ten "Portret In~'.Jzytol'a:' jest. lyl~o nieporowmie:r:!em - biorąc na ::rironą furorę.

w'X.:. ('hlop~kl rot,Jm, lt'ÓI'Y
p1'~:r- \vicle wiell,ów obowiqzy
wal I'Jdzl flztuki. Wszyst!{'" co
jest d:~iclcm t'ąk lu'.lzklch, ;e5t
prz}'stOS()wll.ne' do flewne~o u·
żytku I jest ok1'eslone !')"lę·
elami jednoznacl.nym!.
(Dokończenie

'WY, uz~;~y z rewizJj byl
bardw bogaty. W ml~a·
Genowefy G, znaJezJono bowiem". futro, zegarki,.

mu

pierścionki,

setę

z

braru,oletę j

biitłte-rią,

,Iw

któ1'!':: "zgi·

nqly" .z hlleszkaiilĄ legar·

na. n stronlel

pomnielt u.mknl\ć 1l\j(!ukanlll
KJedy wJp,c Jeny J. przyszedl
po

swoją

drzwJ

narzeczoną

otwarte.

za5t;l~

Wszedł

do

mJet.zkllnJ;:l..

ZrgarmJ51rz
nil
jeflo Widok wyskoczy! w ble·
Jjinle z lózka I prz{'MraswnY

mistrza,

cumy
11, że
mlót:Y
nie wIele mo"ę

:ff"-~~i-'l::::::'::'::;,-::~;:7__ ··_,cC;,--,-",.,"".I<J""~~,-"- -,,---'

od :-egar·

mJStrza w prezenCie,

wymÓWki

-- ~ll' ~~ k~~a=/:;;~
zjłl1lUl. K, I
Obl'łibowanla
go, podając
ns&!ę:pują.cy
przebieg zdarzenia; • \I

• lutego

WleCZONłm

Glltlowe

fa G.. tak 'Ik klMalo InnaJo

z na·
umÓwił#." Ile.

te
przyjdzie po nl"'okOlo gadu.
ny 20 1 ra;em wróCI\ do do• "mu. ZeJa.rrn1stt'% 1ednak nie
)'lozwala.1 jej na . sprzĄtani. 1
rl'.llc::onym

Horowanle podł6r, lee; 21_
ezĄł uleeat!, sIq do nJe1 t w
końeu :lc1.11,nĄł ,,, do 16tka.
Genowefa G. I Ozdan It. .....

en chronoJog:!e:r::ny uk.t11.l1

nllrzeC'lOn~j.

Ona

tłumacz)'11ł oIdq, ale w pewnej
chwJl1 ohoJe zfluwazyU, te
zegurmlstn nie ru~za IIlq. Po

.tw1trdtenlu,

te

01.jP~t.

K,

rue t.yje, Ot'nowe!u O. I Jerzy
J, nQurtznl1 ,h:: "ad tym co
dalej czynić, Jut pogodzeni
pOlltanowlll upozorowne na--mob6'$IW<':>;
OI:H'rt'y)i
wlęo
twnr;o; denn1oM, fi następnIe
%alo1yll mu pMc-k na 67.yję

l zWlokl zawIesIU

na

pAnku

pr7.e~w •
mlenk:mle,
ZabraU
wszystkie
walezione cenne.
pl"%edmloty J nnd rnnem, nie

)'ln.y klamce. PQ tym

kan

.luĄe 'wIatła wynl1, urnyke'",c drzWi Da klut:o

Oj,

l

eharakter popularn<NUluko-

rpol.kQ-rns)·J~·I"~a

Pt .. ('V"~7.

łomach

tv,r,.u-

ro?:rocl~ła

tik ~"mo

jnU

"'"bur"......
"D1J"ń

n,'rh

nn:~)y

pr0jr1!.·t~\u.

alę

rrlejed!nokrotnle w 8'WIOIch poglądach. Byly one wł.
.tnie pnedmłotem krytyk! 2e
łIrony Leni.na, ale ń1e ~
uka~o. mu to podktre6Ut!,

t.

pamj~ć

za'W8':UJ
oalego

o roe' po'ZQBtanle

droga

lromunJsfom

tłwlata,

Rób Lukscmborł - ..Wyb6r plam".
«.I"tka I Wiedza 1959 r.
Dwa łomy. Btr. 11'8. Ceni!

50'"

MOWIĄ

O

1'i".Sjednocte1U,
fOIJ)1&k1e-a:o

KSIĄ:tcE:
pol~ld.eIO i

prolł'1.U'latu

40

,,,i ..

~o.

T'",I~

,,\,1 "I,,' "., fl"l, ';"'.1,

"k. ('"

en

nie

~j~

urn]",,,

rroll,"~f

t~k

AI~

1<1"<1,.•

nl'11~

I<,,,h·q

Iw:"

t

'fi"..

1",\" ,n !~h
1':", le.

Jo:,
(.. , !

11'''0 "t&

<1"p~c'·(l 1<'lr<l".

Rdr
"1(01;:1 1
l.r"'{\71!n <f~

f\"~"J('I~'ll

",j,

r~,'hhnl~

Jnk"h3!"

~~~~'~~h f\c:~~'~~~,~~

pnNisl.'",.... !.1l.ny, . 7njrT'11 ;('
le mi('j$('ll 'IV og'rW'~!H'j
~1.OAd k.~Ją~"k. Pn]·"·i",
Słummie Ut'S:r.ią: mJ/("U'

UlLk

mNltnli~.m

tl:I.',nli~

Ż elJ~' lI~1.rt'i ubranie

II

Ily{'h

\1"'.

~

nej PlIych:lld, .!ll:\i_.l';.. ohe<:-nych
problemów, d.ala powip!k' sugestywną, rfo>a}n'l I czystą w
tonie, której ~lim8t p-r7:ypomlne

rnłejsc"ml nJlJl~,.q·-ch

autOl'ńw

·łllknnri~'.'1.'l.w.~kkh

kowlm('go Wllętna '\'~lJ",,""~etmej ko!rlt:'!y, ol)CJ.i}..OIWJ bn,Lastcm prxc.,,'Zlo~<..'l 1 ~k:'ępo-

li

,I"

marrl1arl.e 42.2~~,

p~e'n,..

przy U8~ldu

J\~(ln('go

lIbraola ::ałrudnloiJ~-eh j(:;'1t Ilrz!'S7.lo flitu ludzL
R~t~dy w:rko!'!uJe pn:y po~oe1
m;:,szyny tylko Jedną określa-

c~yll~oilć.

CCSI!.NI japó'{u;1d

rwali bar.
ubrantq

d!ak'go, te nIe 'miał
tknąć żaden zwrkł)'
ł

krn-włoo

(O do4mI.,k(.,

brai mu .,...

II od!Ojloścł tledmla me-

trów.
Po rewolucji

"'

g,

L!
t,

J'

Sil.

,k
po<

ni,
dl,

,,,

no

nil
go

t"

m,

Od

dxo tl~ dOIl&lOW&l'HI

I

L._.........._ ................................_..,..,._,,~~

I1;L

mR,~zynnwyth,

B!HH!n1e pnypada

\Vc \fSJ:l<l!czl'sl1ym

rQ

t.

;'').1)19

~Jt' od~'k,:(Jwym

nlk

I

11,000

abrrude

3~.':-11 śdf>gów ręcz·

na

k';il

- ~__ąą

wI ón4t o wspólc"ć,,;,:;eJ lwl,ję

~;e ,=~~l'J~~ ~u~~:::~

HL ":H,

~

wowsldeJ pt. "Wyap,,", MI'.....

aJ. by:naJmnlej
nie rob,:,n;
d.
, -"'a","'l
m",,'~.ia

~

M
~

MŚci,

jej nfesm.e.cznym ero~~L.:l1",m.
Autorka p<!trn!ila u.nJh:n-1Ć

l!

.,

::He

!

pl

~,'

wielu młodych Jlllt(>!'ów ~!!jy
nie cy-n:l:r::m j hrulaJnNł ru~
Iy allil aynontmaml nf'woc:ze1!

ró~a,~-~~~]lR~i;-' ~

Pr1.('ch:tne

,\ ~.. m:~!.l":t

łrleba

J11'Z(~8zlo

) wyl{t)n1le

gckl{() ,v,

roq 7..n
pr7.('?,yl,~J\
_
mlf'jllce Illjnl1.ljil d7.!6
odmiany I"OC7-"l pfr.?"l\l<'7":w,~o

erotyzmu, ale n\ooety

fakt~

I\rawieckie

nleJm:y-eh u('<:uć 'IV C-10'\\"1!'I w)-'wi<'Tn domillll+."-·Y
wpływ na Je"o) ±'!dŁ'. Podpi_
dcle jffi:nllk do spmw m'l·.ś_
ci ulega r61:nym Wilhn:: .<'m.
lctóre
(}{"n'l'';ści.,
E\\'Oje odbide w
Dnwnll'j.ny
r+!lwy
s' n'.'"·

ku

PsychlkO!l Monlkl, ,,10W'11("j IX)
hatrrld po\\'ir,~I, )C\St nnsh:r
na!ym pT7rl;b;i~l sj;r;'-Q)ll_

CYTATY

L',,,· ('II

r.,1,iw r>nl .. ,ml

(k

mówią jedn.i) czy j>'1 ~pr<l
wy 8e1k:8ualne (jalt okn'ś!<,,'1
dl"ud:!:y) j~t J("hl"m l n",I~i1

WlJ.7:yaC1 wied%1l.
M Róta LUl!:Semburg popeł
ruałe tak:te J bl~y I myUba

·,'1

;:1-:;.

ł

ni, takie dZi&łeJnl aktua.1J1(l4~ jej Błów.

,\;.':('\,:

",f.'I:\

i"e.

llter,'ttu.ra b('l]ctnstYC7.n.a o.~
cyluJe wokól leJ' ,rprllwy.

Rót.v IAlk~f'111htlrg by·
la przepojona gl~boldm hu_
manizmem
Jwolelatincklm.,

I';"

J;d

ejalh:mu".

T='

o

~hr~c

,lit('u(·!>

(hl.~f('j~~y

dykUl1\''7

.

('\'T,'TY
'.K·"'l!\

kHP:I":,'

~ll<",t(!""j"

nA

MOI'!--kle
('{'na 101.1

~O~

pi,} nil'.'

ezoIł1!

O~.

cty~to

byty

kryterol'~

~;-----1-:~~:'"~~';;5;,;~j~'ii!i-~~!-~:!Jlió~<'*"n'i,:.:::;~,"~,~:.ł

utuemeg-o

nlt<'lWAly jed~tn\e d<'lbnlt {)Omy'Ja
1'11'\ opt~WII ;- "''TI<:łM'NYI, (\0 1rt6.

k!'~!.:,:!~", depta po 3

:~

'eden druJ1...

In

było

.!U!l('ln.tów ukuplone, lub ramO
wiDno Ich d1!pllkllty nawet
'l!1
Ct'llUC,\. Młllu''''~1 reall.fl:v=etlO
na PWK nte bY.ło we-eJe, bo n1"
b'llla to Wl/Uawa ol1r~%ó.D, tylko
pn.etliY'l\fu
&rtysłyczne-jfo. Ord'l..
ki, lłlltllt"e Co dek-01:'8cjl wn~1"&

Kiedy w 1925 roku ulalem
eg:r.amlin do Akademii S'rtuk
Pięknych w Warsl.Awle, z..vt.a..
lem tę uczelnię calkowlc;. ,tOr
ganlz,owanĄ w tym sensie, t.
obok malarstwa arla)ugowego
I grafikJ czystej, tBtnlaJ ogrom
nr dz1ld sztuki użytkowej (.zyli przemysłu artystyczneto. Ogólne dwa lata rysunku I rok
iiiilJiirsIwil-i;if'iilil'gO''.'iego rep- rezentownly trzy pracownie .,ter
fMQra Miłosza Kotarblńsltlp.go.
Po ukończeniu tych 3 lAt 6lJo
się do jedynej praMWnl ma·
larstwa reAlI~tycznego, dn pl&.cownl pro!. Ttldeulll.a [lr,j!>Zkowsk!ego. NJ:l:to1mllst przem}'~ł arH'styczny. rozrastający
się 2. roku nlł rok. lIczv! aż.
14 pracowni, reprezlo'ntujących
wszystkie kierunki l potr~.e
sztuki użytkowej. 380 ~lu·
ASP w Warstnw1e

daje do r~
ników dwutomowy wybor
plsm l\óty Luklemburg. Ma

crośt

;,:!:~;:,ro~ra~~~, ~tlt~:

etyczne.

J Wledzn" ort~
polLJdeh czytel-

tw(j .. KeI"tka

afulf!da. Dz:lnln1110śt l t'Wt.r~

'tv

prmdstawiaJĄC ••

w

Rea.!l%Ująe mył!
I':awarl"
t~h .łlrn'4ch wydawnh.... ·

fitoa»fU do teo.r11 l
walki l'9WOl\lcyj~
ne1, I fłIIł1ł: bardzo 'llV'Atnym
łr6dlam
po:m1a:rUR
d2:l':'ljÓ'W
polsk:1ego f"nlemJeddag.o ru..
MU robotniczego. Nie darmo
prtedei była 011.11 Jednym II
naJwy-bitnJejmyoh ,{'go przy
wódców t ideoloRów w po..
aątJrov.tych
lal nc" nafi7~

Prtemyd arty~emy A. I. P.
WII'!'ZIIw1&, reprezemtowlny na
H"W1llltrt p!"Łez I.Ltd", otrn-mał

miast.

lego łwia'la" (Lrnln.
t. 33. 1'tIr. 212).

t'tID7.Jełłl

~

rlemu

lityczny zaczął

komunltr1.ów

nleza;;hW1aną wiar" w rwy.
dę.rtwo eocjallm1u: I Iltl\d
wtrutnle, między in:nymi, pty

W'Y •• dzM .. lrI:odla

J

polroleń

lu

tdealn.eJ f.ło.dz!e, n.JI 1n.erująo w
l'W1I :r.akrerą.....1' nIt ,tarajll"
_iq

r.t

.b~o(1fIy~n", . •

me

waJc:r.l\cym 0_ postlW I roz·
wóJ oałej lud1lk~d, 0!'a2 jeoJ

w,pńlt.y!y

alUt,ll'o

trlumf"j" w p"\,'''I,;r!1 pr,'l,"~·
rl!h. na 1111 ''H'h Wi""
,y

poty1~y ma·
dJe wychO'\\.'M'1,la wio--

l;':; r. S!!',

JH~w1..

jako Wielce

m.1J

IntrolłgtJor

roll ')'I1,lykl<.

(\\lJn('ego m,,$!: o;p,,<ll"'\d ,,17)'
blnkruct\\'lll
o~J;'r~"óC!
t'<-,syJ

t«:Iał

'ulobll
w

tytko~'y,

Paryża

tyctory. OfłlZ pelne
jej dzlm ,,, p<)6luty

bN.na w tych

grafikę utytkową,
~rtl·~ty=y

Oba ta drJaly,

1117 wierny 1 Otello

łłI "jej
wy'liM.ł.

RMy Lukllt!mbul'"
00beJmuje 'WiGl. róUlycb to..
1'rI6ł&w', od ~ ekono-

INK IZYTOR,
SEX-BOMBA
I WIEŻA BABEL

BIGOSIK

~~ty :~ł:

p !:r";,

'WY, Irterający aię oddac jak
Mjlt'lJ)ieJ ł JaJe MjpclnieJ
istotę poglądów autorki. Ze--

polerndld

8TANtSl.AW
PIlAUSS

_p&llIe1

aOtA LUKSEMBURG

):HoI.nkl. (turecki,).

,kle).
TrwotU.r.D1f f ogórka de
prterw, (oreckle),
Ni, wlI,tarczv cltwalłć
mvdlo, abll b"ć "V.tum.

,,\V~,~_

-

1),\".

Ni, wity", koniowi, ,ue.
, kobl.cif. (muTrvńłlcl.),
Kto nt. mtI "mftdn", ttl'R
w domu .""dn. (,jaropol-

Noc:

Fl~ na "~'Ilk~:

jl!jf'

'o..~'"I,,'''7
(h!rnll'~,I{a

pl

11':,.\'\

płOłn rotkolU
ł
ncttkanł4.

Szc:(śUlOtI

cjonarlUSZt1l rvmicjl Obywa~
telsklej, lekarz, 1 prokura'tOr. zegarmi.5trl. Oz.ja."l2 K.
wisLal na pasku od spodnl
zaC%ł!pioorm O klamkę przy

.

,!,-"C~"

fAI

(p~rskie),

li,. rimll

Na "miejsce wyp.adlru u·
dali aię natychmtl.l.<;t fun..1{·

1:mr;<:7'm"J

~~;~" t~~: ,:~('i~;~·\~:r~~~,::;~'
".,>jl"\

(laciń'kłe).

POtQ.taUl
O'ł1/%t,nla

li(',h ,o,'

'~"""". t" 1~1.1 mll)"),,.;:
M ''''''''''1. H {H"'> ni ... 7'~<llH_

k'ÓitVl

Karul ni. b.dr/, wj~łkł,
.tanqJ fUl adn••

nenier

klamką, ciało
&padało na podjOgę.

('!d.l:,·l

nil\'

,kl.).

chwil" d<> Komendy MO
zgl006iła .ł, ob, H. melauj"c, te jej sąsiad, I'.Cgar~
mistrz OtJRSZ K. por,elnll
samobQjstwo przez powie-

p0rusz.e-nlU
n!ez.wk.cznie

r,.~:\ ''''-;,;1.'1''':1<'1;'' ŻY('j,q, r..: ...
n ..,~', jt'f-: \.,'1>1)'.\'" pn"'<i.tm~i.

choćbtl

naczelnika

la oraz to, to przy

wa.nej oL.(>v. inzlplmj I 1'1.10\0'_

~,.

wpad4 do
tli!, która milczc;. (abf,,,,1\·
Mucha

Wydziału
l).oehod.:z.c...
JuOWeł:O r..ad1:wonit tele!<->!\
ZawUtdam.!nr.(\ że przed

lekkim nawf,t

J,

ch,
lm

,

ta.'

,

CZ}

er,

op'
Ira.ne1l&kłeJ

krawcy mieli bardz:o duło rlt"

jąk

<o

dn
bn

boty. Woln! mieszczanie ła'lHło
wili tys!l\co par dłua10b s"odni, tehy UlBnl!estowa6 8prąo

krz

c!w pr;o:cdwl.o nhwbcle, Ilu..
ra. nosHa krótkJe .podnie.

co,
w

~pr"eó'ai

Jf1towycb

'libr.

t:aM.ęla Bill dopiero pned

laty.

(t. -

J.

Iłu

II\.)

p"

oy

\\'01

nrn

do\'

na
g.;

p~c

d;>;i

J\i~

pld

ŁĘCKA

il'ERESA

,j~dnegQ

tvherdia '"hlstor'ia

d.11-

kn w, KUl'<l'twt:/t,ach, - ~tólY
tak - dl1J~g upoQoba! !lObie JOO

nq z nfcl'og"atych

rnienz!omłllt,

tumtejszej stll.drilny kQhl,." ił
dal początek no;we) mUMun:ee
potomstwa, Przy tym, śwJe<:U
prnyktadem Jako patet fa..
milll.l.e

w!k:!e

urod~iWll., pr;tU1 Kjel~.

czyz.ną

n.ajhcznlejsz.a. w Pie--

lde_~

nlnllch.
7Wl~ll.,.ost;jln_ KlI'Ie'e~yJ;ny. kje.:1y' bnrctw h0ll'lłly, od Wieków
Njl'odwrM:nlnytn lll1l~n"m prHrody !1.
kOlltYOl'lIcle dapomn". !:'Oru bnrrhlej Inten'ywM d~jil~

I)',\~rnnlyc~n)e ubr.teJ~.

lalI10M: \':'1.lowl"'k., Wojny, klUftownlctwo (CO W 1"'91~. to nieprzy.

JHlel),

wyn:by luow, przemY.lowe ut"'Jwllnie wó:1. II nAwł!1:

rzekomo z$clloWRwc1./ł, lt~z rutru tle pomYś]łlnll Ingerencja w
odwter.l:n. prAWI! bIOCi!floty.

Czy 10 jednnk t.naczy, ho Jut rUpeln!e nic e1eknw~go J. tDuny
w nnMym region!/! Me ~ostllloT Jako h'wo. nu!'1 W~"ód pum ty,!~cy Ii'lI.tlmków. Jakle obok nll,.l peluJą,
~QJ~.

latają.

Pływnją l bil'>-

jest WlelI! gOdnych uwagi.

druk

tej knlumny

patrz.cĆ

R'lnle "nil lewo".

zwierzyna

dr(Jb~

~IlWHlv

w:

na l niceIC'ktowna,
alp dla
gillllnk,)w wystę,Jlljąc:ych
w

Lt"q;lir,JCh to r.aryta~Y~I'c1Jk~
ty, z kt,órych uczeni (yjczytu~
Ją
naszą
geo[)logi(~zną
przesz)OS(. Np. ślimak Lubomir·
ski(·go. Z slim,a;,:ów o..~koru~
Plollyt'h
niczim -

m,amy rnJlósl\\'O Will.

kiedyś boduwancgo
~xlniebie.nj" pn:.ez
śWir,tokrzyskkh
benE'dykty.

dla wygód

naw. Dz!s mnisich gustów
nikt nie podziela, wobec u;e.
go k:lkan.aki€ tysięcy sztuk
te~o śliskiego sma};o!yka za[meniamy co roku na dC'wizy.
Gclhiol'CY - Francja- l P<.R-F-,

v,rybt'Z.ydziJI.~ się, nie dep.tać! 1~le łapać dlu ('~lów 11.0-

leiiejonerskjeh J(],6Ia
czy - jelonka, bo go
coraz mnlej.

chrzą.~z.
już

~est

OlVactY~szkf)dnjJd,
których
nie doceniamy; podobnr __ do
muchy borecZll/k - ostatni8
masowo atukują<:y n<l~ze sosrly, J stonka uemnil\(,lana _
Za malo Powu7:.lIie nb;z(:znna
przez 1!<lSLych rolników ! (J~a~

1'roctH: poprA.

ogronlll!lJ 1I0!\..'/

Warto wledt!et,
są .naszą· czołowtł

portową.

Chn~IÓWI

W ub, T.

ł:e

na .·IW:
7.ają·C'&

po:eyc]f\ eks
wysląlJśmy

do NRF 9,5 tys,,' sztl,lk ubl ...
tych I 156 sztuk tyWycn- Ity..
we _po 750 zł od łebka,' kO;kosowy interes). W, br, tyv!ych
ma' pojeehać jeszcze ~~cej,

~rupia głÓWka, wiclkośd

lubimy tnto. Nle~łu~lnle.
SĄ b. Potyt!'clne. nle~
pod OChron", w tym leł
ronu('l'y, NIl! IIBleły \('h nlsz('lYć,
MOle let !lII: pl'2yóadU - nil ~k"
ID"rt. Frl\ncutl to równie:t lIDllI'
tor~y
tabich uÓek.

Ciekawsze, zwierreta,
Pl)
których zostały u na, tylko
.wspomnienia:

Węzy-jest u\liS""-stollunkO'Wo
niewiele, nie Ucząc prywat..
nych, .hodowanych w klesze..
nla('h. Zmije zdarzają się ko.lo Suchedniowa l na Ly!;lej

cajq,

!\"Ie

nje

!.;Yllęey

;;~~;Cb .utr\va.~~ . . . ~I.a.4.~ie.

kI0"1'

SUmaki -

pI'rę

dobrYM

WHo sytuncjI! wyt':gzclnvowanle C)!2
r.hl('pów·'na moey- IpeejAlMJ Ił"

.albo I zla-

W,"}"~t)de

"Mar,oLYn."

«-'.

co tOkU,

mnlrgo wróbla.

Jest

,wlndectwpm. 11 nast $tolłunek do pnj'rody jl'S\ \\'YJ~\kowo prz.Y~
IłCl; 'H10koJElY.

u nas mnóstwo.
kWi"ty, na. które

J)<lc. O wlaś-nle_ A czy WS7.ys~
cy Wjedzą, że trą gatunki są.
pod ochromł ! nie wolJ1o na
nie machać siatkami? Są
piękn'y paź królowej, nlepy_
laJ,~apollo I nlllpylak-mnemo-o
~yna.
Z ciem nnjuroclzJ\'o'sza, choć b"ochę nksarno

Wl1.1

Przy oltn"jt prnglliemy u'l:naczyć, h
eMylny,

Lo1tuji"lce
przyjcrnnle

lun tys, lutuk, Iwu-góln!e u.

lUbIony obll'kt Idu$ownletwl,
fil ty!. PlAnoWO', cdntrtellWlln)teh

MOlylł j~t

cr,l)'fn

>

N'njpolipoutUII itll,~.t" %wtenyn,
IQWnll ~" I:ą.r!lkl, obHcunl' nil 11

Bobry - pózolltała Bobn:a,
%nana ze smrodliwośCi, od któ
rej nawet kaczki łby. odwra-

GÓI'ze. R7..adkoŚć w Police u nas jadowita

spvtykana

Pająld
maJo lubiane,
ehot kied,Vś pnx':uktpnl swolm, Izn, p.]j~zyną, cldelnie
t;lS~QPOW:)!y

Denic'ylinę,

nHIT'.

a c;;lkrcm do nied';:I\\'i"IU paję~
czych nitE'k używano do pre.
cyz,I"jnych lunet na tzw. krzyż

opt,\'cz;ny. Wsi'6d mrowb-- p~.
jąków domowych i p0!nych

co

włażących nam
w
(rano zobaczyć _ niedo
brze, wieC"Zór - dobrze, albo
dzień

drq::ę

rl"

odwrót). m.amy w Swit;to....

krzysClyź.nie
gatU0E'k ogl.:"jda.
nr z r.acln"'ytem pi7.ez: znawCOlI'. Jest to ukrywaj4cy i'i~
w trawjch '---fpz('nva!1.1-q!'P()~

\\'ogo

w

~i;-

~~o~~~;tf: __ ~St.;:Ol~~-.c~~~;J~j~~~~r~:a:j~~~~i

Krzvża

Slwrocicul;h i

wartość samych ·ezworonogów.

Ale, jak tWierdzą leśnicy, ~nlewyn'iTcn-..alne""W·--pJe-nlljii7'.ach
sq ltorZYSC1, jakie przynoszl.l,
dzik! Zjadając masowo leśne
szkodniki i spulchniajqc glebę w lt!'5le. Dzik! dają myśllV{ym ~ bodaj najwięcej f'!mocJi
(Ido nie uciekał przed nimI
nil dl7.ewQ?) I, maJą ciekawe
Obyc7..llje. Pasjami lubfą "wyle
glwac się w mroWiskach, gdy*,
po
pierwsze wyjadają
mrówkom smaczne larwy, po
druf(h~ - mró'....ki w tym cza
. sie wyczesują lm z sierŚCI pa-

nowiC"ach pa.i:lk z rodziny ,indowik!lo tarantnlli wnd Mo~

na E;ródziPlrnf'go, tego samego co tak blys)wwi('wl(' eks-

na Wlmlen "wint lu('7:a"ów far<\·onów. Poza
- spotY:U'Pl? na
pld,-wsch. krańcuch Pohki.
p~diow<-J!

dzi

7.<1

J\idcccn-'zną

Z owadów f)"Cl.liwoSć

tcc'zne

na

wi~kną

b. f-){)zy-

wsll1gują

leśne

mrówki,

ZW!:ł"Z

cz" rude, ktÓt'j'Ul nu:;i ludzie
p,ls,inml lubi f! l'ozl(npYWf;Ć, a
n;l\\'ct podp<łl<J.ć knp<;e (prawJlie 1~1bl'oni..-;nc!), u klki\" lapią do butGJek
na nn1c\\:kę
pl7,l'ciwko
l'cum.alv7,mo\,,·I,
choć na' lamn nie w k\)ścillrh
mAmy

""'~","O:"f,ew,,,",j,,,y"""

środków,

a

~Ił

ochn:-.ną

pod

lI\lżyty...

t{>~o coraz u nml Jkznk.!~7.a.
A wystnJ'czy sprawić ~"bi,~
bn7~'łnta, Jc-dyn.v pt.nk, kll)!'y.
stonkę Z z.ami!owllnj,~m wyjada,

tez mAJą swoją rolę w przvrl)
di'.!c do spe!nlenla. Nie zabl~
J.1Ć
nlcpot!7.cbnle!
Nawet
żmij I
W

chm<1rze

m:cszkujqcego

Czl Owi ekc hroni
przyrodF
przyroda ochrania
e

czlowieka!
są

b.

poży

do chnmJonYeh. CZ.YS7-CUl, las. T<lki np.
tlic:r.nll. Jiszkar:z - to ll!ebug:I~,-,llly

s!)rzymlcl'zenlt'c czl()-

\\'icka . w .wiJlce z Je,~nymJ
szkodn.JlwmL TQ on w 1955 r.
ponlógl nam umtowdć zllgro-umy przez brudnleę-mnlszltę
l.u.s wc wsi Nida! Wniosek.

Dla zakochanych: mltjk~
lekan.kl\
z!elonlwwc-go
chrzq.~zcza użyv.ranego do wyrobu plastrów na runy, motnu t('ż użyć zum!ust ... lubczyku. Pl'z\'pis: 1'.!,1.j)lJĆ, (ltl"l1Ć w
spirytusie, WYSl!szyć, zemleć,
wsypuc
1..aJntel'esol\'t.r.eml1

woje~

gożdi.ml,

Kurozwęki,

pr:r.yla~

tuje do na,> znad Nllu, 17 szt.
zllobrączkowat jeden
z na~

llzY,!;:h_·.91<:1,!.\.Qlogów ..p, !'om ....""
nacl,j z Jttulomia, Jedno podchownne plsldę które wyp;,dlo
z gniuzda, odeslan'} do ogrodu

wsz\'!>t!de

jowkl.wh w pow. radomskim

lęgły sIę pJ"lCZ wiele lat Ia.~
będzie nleme.
Znaki szc:r.e~
gólne: w prze<!lwleńalwJa do

gloou, maj"

nić

wy~

czarną

na~

1'0:;1 na dziobie, Jeden z nich
xall!lll z koJel zop lórł7.kle.
NilJ"iJtt'ty

w tym roku

już nl~

przylt'Ciały,

albo'

Przeniosły" si!;,
po drod7.e. Wyornitolnga: l'?:el~omy

zginqły

Jaśn!E'nle

Splew. 'łabędzi to t'Wi!lt loteJt
na skrzydJach pod':7.all loLu.

(nej) do -plelu, Skutek podobno piol'rI'l'unująą!

Bażanty patrz:: stonko.
M. in, z jej powodu wprowa-

Inna owadzia ciekawostkanadobnIca alpejska - ne~..

dza
"",j,

się

teraz Intensywnie ·w

kJojeckllll _14

~

Il~l

, lwil'.i -()rln~llf';.(: f'Olsl.;iu
m ;~d"ynal'()dl\w~,(;!i
kSlf'g:H'h
gt'!nealo-

w{,!nglc7;nego w WllT'Si'.,uw!e.
Na stawach POR w M.')dlwt.e

dnJą

(',Yeh po;{rywiJch
t(~.'zn{' j n.'lleżą

w~

ptactwa
nasze

wództwo mamy ewen"monL.v
zoologjcZllt'!. Rz.nd1d w Polsce
C'Z(tr~1Y bocian gntetdzJt sIę w
nad!. Bl!żyn, SIekierno, Za-

krzykliwych' nigdy
mI. Ale tr2l.'ba wJedzłf't, te
:np. wszystkie biegacze o lśnią

pomniejszej

<

. 11 S?tult pnt<;?:nych
Kompromitacją dObros,'l9lNh
kich t\tollunków mlęd·?y llldi~
mI I ptaknml jest sldlul'f>two,
bujnie kWltnące !la przed~
mIMciach Radomin, Kielc l
Innych mlll.~t, Oflarami sidlarzy,
prr.ewuznle
rplodych,
chwac1dch mężC7.Y?:Il, pctdtt.h
gik" czyżykI I s?:czygly wbrew
ustawIe o ochronie 'Wszyst_
kich ptaków śplewajqcych w
Polsce,
Kup\lją
nlljczqśclt'j
slars:!e ilsnie, uważa.lllce sIę
za mJJoŚnit1.1U natury. Cel1o.

~~~l.e';~j~~.el~ynO;!4~~';~n~~~t';
/
się _
znaleźć_
w g~rnkJ.l

Ń

żyje

!'oble tam jnk u

BO~(1 Zrl pl~ccm.

Nlf.'ste-

ty mh'Odek Je~t ściśle ul\lllmlę
1
chnraldC'r nie- hodowlany, lecz przejściOWY, hollldl!)
wy. SIj tu wylqcwle smnce,

ty mn

Tajem,lllce

&WI~t()lcrl!lJ!l1dej'i !rJ«,IlY z 'PDŚWlqee~'I!m. {utto'r~

ce zdradzali: t1)ojcw. kdn.~ertvator przyrody, inż. Gąrpckl,
kier, 're!, /,)wlectwa wyd:. roln.-Ieśn, przy Pr.e::, ,WRN,
inż. Bracha, st, in3P~ktor 01.1': Zer:. Lasów Pa'llstw. w
Hadómiu, p, Pomarllacki.

POdpatTtJwal

,

fotografowdl

Yi. S;hQ-, "''''''('''.W."lIIiIlQ'lIk.',.m_'lIwlllalll'iIlJlllall"liIIIIs.'ulld.allw••klll·l!'IIIIIIIIiIIII·IiIIIIIll!lIiIIIIIiIIIIIiIIII_
',-,.

,.';,

1

lyl!co Od

wieł ..

ważności"

ale ·tet

nJeiJe smakujących rYbach.
które ostatkami sił wlllc:zą z
trucizną w naszych rzekach ..
tc-Iekach 1':t kłu50wnlk~mJ,

wędkarzach,

dOWCIPliH

""""""

NnjwiGc('j

NIe jesteśmy sldmini rooe7.ulnć s!ę fwd chrt.p'foZrZijcym
I,ro-bactwem" ryjącym w zle-

na wymarciu,

kiego świ~tlł pokazujqr.ych .lę
u
.nas,
ło."O"slacb
i
eJ e s i o t r a c h, 0- p'il t r Ił
g Ił' c h 1 rÓZnjch
innych

wrzucającym! do wQdy. butel':'
ki z wapnem ,1 granaty" O
dla których ltto!
dwy związek wędkarski musi
co roku 'WpuS1!C'l:ać, do wód
trochę
żywego
droblazgu.
żt'py mieli re 'łapać, ale któ"l
_._ ,r:ym, ,,-~~J.~"~_ę!~_~__ ~~q!'!X?;J!I!L __S_hL
hkfe. ,!nygody jak )V, t.ylXl;

j(l)pców jest pod. mmln;cwin-

mi, na G6rze Chelmowcj, nlJet
nie wie dlaczego, Przykhld 0lJ.1rnf).~cl mrówcJe w . obronie
przed ogniem
wytrysku.ill
kwa"
mrówki'wy o w!aś
clwościach
gaszących,
Przyplucują to tyciem.

No 1 Wreszclę to, -c,o pływa~

------'.

:

MAGAZYN

$1 HONA 6

Bez komplementów! Bo cZ!Jte!niqfwiedz'1 doskonale, że »pookola świata« jest interesując!Jm rna- ;;~~':t~,IT!;..P='
.te ........
gaz~JI1~;n, zamieszczając!Jm dobre
r e p o r t a Ż e z zacranicznych wojaży swoich pracoumikóm.
Materia!)} p,!ubtrotterów"z »Dookora świata«
drukou.'(Hle na ')Ich kolumnach są ciekawe, a mięc
zapraszam!} do cZ!Jtania.
że

fnformujem1],

»Dookoła

Redakcja

przugolOwala poniższe reportaże
»Mar;c\z1]n u Niedzielnego«.

S

świata«

p e c j a I n i e dla

N'lEDZI!"tLNY

Reporterzy

l

-

T ł~~ ~i:$I;,(>~~~re~~;~~~~w
stało

t~rem

IIlę

$!11u1nym

OOh(\-

i;!Bze-towych kOll'lllnikH-

t6w: AgudJr.

7.blltnl

~ię

ko-

nie<."' mego pobytu w MHI-oku,
bylo jut ktl.who " tJI!!'nip,d.:l',ml
Jlld~lem

to tylko, co

~tllMw1

nOl'mnlnl\ stmwę
marokal)·
ak!ch nę-dzarzy: ~IlI'dynki, ,
·pomnrat'tcze, Chleb był zbj.-i

drugi.

korespondenci
i2Q

I
no

•

I ','.rArA

W nl<,;,lII'O.;t'III)"ffi
l1umOf"l;e.
!Xl*
w!()ldem 51e !la brTtR Atlllnt)'kul
by CI1\>(' pnn. .11(Hr~ 1I'!I)"klll' ~I.
tj'()th~ kaloriI. Ld.nlrm hN'r()~ko
Ol ptll~k\l, ~llIeh~lrm n\lmu !l~I·
wnnńw.

wy,

IIc"y!cm pnellltuJl'1ce rnt!'
mnie enl.

Wt"m M'l'k(\CI'.\'la

W!lt~hi\

IIrllhsltl('h dl,l!'rlnków;

'U

d\\'udzH"\U. FlI,"1J kot.lolkl. prl.;'"
gl~d .. ll mi ~I'-: .~I1~roi,o ()Iw~rtymj
Orl)'nlll,
wal Ich

II jut nnlbHcltt"l

Intrj'/!o_

IIpe,r~t. ~:,k lo d711'(,1. Pa"
n"'!,'''I':!''l'fh r,~;.dJ ,\ illo 1&_
nlnną tJ'ancuSlc/",;JH\;

ra

A~

-

pan tu Ilr-dr.i'

{'('J

&Ul~

A po co pan fotografuje
rnńczlll1

$kĄd

A

pan prt;yJe-

chan
-

Z Polskt.

Bylem

obroJllmłe

pewif'n,

te nie uynl.eli nawr.rt

łĄl!I"!'!

ntlzwy. Slowo "PolonJn" lilb
"Boln.nd.1" dla 80 proc. doro-Ąlych
ArAbów j!!'~t p\l~t1'm
dJ.\~·:~kll'nl, Co dopiero dIn t.a~
kich szkrab6w,
JC'd('n 7. malców aż p<xl.~ko
en'l d() góry I kl<i$nąl rękB.~

mi.

rizzly

-

w ~cz

!waS7.kle-

UCiCS7.V!

Zbaraniałf'n;' absolutnie. Wy
to trudnC' nazwi~I(O ULII:
po::.'rawTlie, Jllkb)' pól tycIa
m!('.<:zknł n:td Wislą.
Chłopaczek jak 1I1'ę ,p6t~
nlf'J
dow~eozinłe-m w~'cho
wal !III! u stryjeczne-go brnta
Jllro~lnwn lWIl97.k\ewicza, ldó~
ry od końca' wojny do dziś
mt~~Jtn w Agndir:r,e.
Stll.Sm)',
phmięk'lm,
pod
cr-:lIT'ym ,lak snH"!I'l, niezw.l'kle
ur::wi{');dj.o!'ym niebem n[rymówił

narkozie

~JV

wylcrz~'lmf11

Polski? -

Z

-atosiępnn

kAl'l~ldlT1,

pićL.<;z("'~y,Ce

pt7f'Z

wydmy. 9z!i~my w milrz('111u,
7.,1 cbl.o rr,:1'l! pytAń o kt',d, by
mt"gl Je \I!~zy5tk:e \\'j-'p<"lwleozir>ć;
wi~
m!lc:r..al. Nagle
nelrr.'~-

1'""

da ulica ivllla?
To chyba d7Jękl

l'''IJlflgl,l' ro!nkze
Alkn. \\',,1,('(' l!'r,D
on n1,dnS\'c on'g,ni1Jnr po~
mysi: Z'd')7ył wl,n:ej to',dlj
\·,'i;}!;r).{' r[,\'\\'ntIlY zwicr:,ynice, D7,i~, jl",ąt juz- kiE'row~
rtlk!em
Eksper"mm1tall1eJ
Farmy zwierzęcej, na któ
rej tu}':na ta.lą ok()Lczn"
meoRżcrię,

Ftlrm/\

jtU:i\ę,n,..:dalcHo

od

żnajd,u~
bdmon~

run ! H~t1tą wygOdnie tam
mUlna dojM:'har:,
Opr.:,('7. .~::~illdÓW· z mld~
btJ~ll\l Alt.: gości
u
r('wnjd; grup,k!}
e~zol}'c,zr.)'ch fac('tów t Ty*

b",iu: kosmate r<!ki, SP:'On'.·.,·"o,,,
-na ·pr-óbę, __. j)rzel:
federalny. \\'obc(, co-

raz

żywszego,

z2!nter~so
p'lwoenyHli ,;bllt'~

Wtillla
ren", zoo!Qgo''''le

wall.lią

znindalnwać tutaj tego t ybctaóczyka, który oprócz
snkgu 'ire jest.Cl.E' ,czasami
5uche badyle l mchy, a 'od

nnglej
krowę

potr?eby

Uł.Gtlfpi

1 mula. To znaczy,

o ile akurat ma hum,;:.1' po
temu, Ak 7, rcg'-lly rak. by~

Brol1le\\~

I!kl~mu utkwil/l mil w pami(;-ci
ta właśnie ulica. Zrobllo mJ
slp, ghl:pio. MHa? Jnk wYilląd~
_JI-!Jl!1: LGd~e _l~t l\1i13.7.... _
Nie .moglem powiedzieć,"' te
nie wiem. Ctuletn, Iż to by g()

uraziło.
jakimś

Gdy Alek t07.poczl\l swe mrty 1'; nledtwiedz!Anll, wpro~lt
mu sl~ t:lo pomocy jego koleli/n
Gordon. Alek wpierw doDn.:e
80'- 'l\utrali.i:yt; itl~ w grilrnl1e
neczy bardro c:1eszył sIl: :t lowarzystwa. Slale" ~ę; ledmk
flabJjll1 i przyjaciela, przepowl/ljja)ąc mu, te :temdleje, Itly
1:0bll.C'lY talciego pćltonoweio
potwora.
Gdy po/(zl! na Inspekcję pu"
lapek, Gordon dzielnie mu n~y_
fltował,
W kl~tce byl gfiz1-!)'.
W1all mu więc t'teru prl:e1.
dl:lurkę.
Pp pewnym CZ~-llle
Alek poleell Gcrdon()w} o\wo*
nyć okienko I
IIprllwddć, czy
nIedżv.;edt jut Idy.
Naiwny
kolega oczywiście usluchRI. W
IIródku bilo clemno; musiał
IIlę .....;ęe
Ilobrn' prl:ypatrnĆ.
Po chv.'J.lI II:Ilchwlal Idę l rufllll jak (Ilugl n8 ti~ę; :.amr()czony !Ilerem, ' ZlIŚ Alek

D1~w1ed.d..

szczególnYhl

łej ulicy, Ze nowe b191U, t-e
duto słot'ica, la!!ne koldey .. , Ż@
to Muran6w, ale calkiem in~
ny Muran6w,. nit go pamlęt.."l
.przed wojny. Słuchał lapczy-'Wj~'.-

Odwled7.ll~m

takte

IItępnych spotkań
Nie byłem nawet

z PolakamI.
nadmle.m1e
r..as!tocrony, lidy pierwsza 080-

'W Bomu trzecIm I lewej strony mJe~rI sIę tlecl1!emlelnnkle bIuro )!odrót,.
którego klero~czk" jest Pollut., pani !\larla. Alldra.sBy,

w

ponJtsz:v
• Ambaaad,

'l~mknąl

/lobie

'.fi

winnłcach

lUt, . Polem t10btlll
.1, lit! ,Aeterw& ł apllhut(lwnl
wvstMąey

Ze ,łlBd6W"'!'V)'1111talQ,

był

to

te "'.........""'..._ ................................._ ...._ ............._ _.............!'"-.............""lI

i1bjWiękU:y :t nle-aź.~

Wietlzl, jak!~60 'Ale~ do tej
WY $PQtkał. ,Szykuje al'ę
już

-

Pru'd ril!.'~IO"ln1. r01dfm ok',~n() ? nnidvw_
n!('i~z~Th [l"'\"'1\" ś\\"Tr'~: księ.
,~t\\'o
re;' C·l '.-p \~r]"", W

"'vso\;ich

1'1, (':-)('{X'L

Przed

!'Flmą fL1nC'l"!"1
rr~ll!q Ultrzym[\l~·m się kolo rrzvdroznej obf'rir: 7a rostalr.;e pesety
('hcinlcm k1lpie [)~ili('n)5Y_

o ś m i o krot n! e' tań,z('.·niJ
we FrancH ! l1fiil'Ć się kleli.
szek świe\'JE'l!o po:io. G~d!l..
tliwy gosr0dar7, 7.~I~W~Z)'\I-·.
BZy móJ nie n.'1jlep<:zy akcen~
sj~

w.dal
-

rrJ!mov.'"ę.

w

.Fi·'i! s'z?ncll1'!'liY MTM la·

!J~l\wy .p::m mH

tepre7. ~mla·

1.entV·:;Il'? zą, \,,·18·\·i".',''1
- Jr~''''11 ['ol:

-

pą l~-kipl~;?

się rndo\niC', -

lClzi\\~1
f'<i,:, m)'~iRle'l1,
5W:~1l1
p<:<:!r7B~ woj.

te tpotkllTn k"i7,czf' w
życiu

PD)al\a. Bo

ny by! to
SChWllł,

J,"deT) ('Uop na
d!I~7~.. czJ<.>wlrlc KOo

chulem go Jak syna, Panie, ta_
kiego drugiego, jnk on pn.emytnika, to hi5tor~a !wlala
nIe widz!ala.'1

.....

ołnyma

Cotń4r1

I1Ija~t

jł dośtctljłtllO,

A"r,
pU~2',{'7,Cllrm

R.uulu6~

U~S.·~.~;~~f~~:l~·':;,~·····I··~·~R~I,u,:mu::~=:7·I~tt'adllcvj~
Pola:kówzfiajdztl: sięwsżę
Ilt/m dO.fawcq win M
polski ł'lfnek. Sl!tki lat łe~
dzię. No; trochę przesadziml,ł karawanu WOtóW ptltut becuk WłM·· ·a:Uładowll
łem. Byłem ID pewnym Ale nie uprzędzajmu wytle w
i
Odobe"U odchodzłlv do
miejscu, gdzie Polaków padków.
'
hattdlowlIch w,

we!-

ticIe. To rl.l1.Ju$Zyh.l go nlll 'nil
tlit1y. Wtrw~1 e~ll\ pulJPklj ~
kQtw1ey, Prt~rolI.lW~1
.00 nie
tt6w l w końcu rotwnHl 'ó

!lpew,'tJJ
lot~i"'(01
;::r\\'I~~'I~r"
TT"ln'l' \":'1;
IIr,',t ,1r"'~nll rr" ".,1 r.1 'Jlun)"t ~,
1 H"'OCj~ {)k\'W'WR"~ N'r.\inrj,

RUMUŃSKIE WINA
Materiał

ł

htablo-

8two Potockich, jeden z o(jprysi,ów WIf'lkl~J
nr)'3t0b"a~
tyo:ne.l rocl:r-lflY, Mi~s7.knJi \V
najnęrl7.nj~jRzeJ
z. arabskich
dzielnIc, w raChitycznej kE~
mipnicl.ce, która chyba nie opttrla się ka1asll'olle,
Ten agr,dlrsk!
n!ebYW'11v
Ebieg olwlkUlol\C'1 uodpornił
mnIe na zdzIwIenIe z rad! na-

bet humoru,

kJnp~

Intym-

Wlęe
dIugo,
długo opowiadałem mu o Mi-

ryczy jCllz!;"UI do tej pot}' ze
h
kolega' 'temdhd

r.anim jeu.czI
bIlczyi.

dlań

tJlica Mila byla.

nym refleksem,

'młechul

!lr'J7r,,'r'r~f

r>n,HI

\\'Y~lą~

A Mila? Jak tentl

Pof~

.ee, skqd
po

roZc1lOdrUll

,Iq

kraj

Ru~

całym

muniu

l,

dzU

co·

I,Pinol
,
przypomlnaJqcy

"r"n,'n,","I., u'imt
oatunlcu

"ów·

fll1 czele te &lyntlt/m "Muscat • Otton.el" j
!:lIahr wina stoIoWI! r1mro
we tna]wmftej mar/d, poc110dzqce te sIVn7lf)cll win
nic w CotlUlrl I MUTfat-

lar,
R1imtltlfa

t/JlIstqptljB

na

rvnku twlatou'lIln z bagntum
a.wrlllmrn/em w/n

od dJU7.~2',e-gO

b(!czTwwt/Ch;' ·Sq··· to· ruI/X,:

II wina B/olowe pOc/iOd~q·
i azlachetnych wfn~t()·

CI,

Ul.
b/ale

Cirslq
wIna

6iq tlZlUll1i~m
(wino blafl
biale wino
blalt! winą'

f
f

wlnll curWo

tUf.Jula

,potiu

nmoch()d/)w,~

i~,

,:Njl.jp!etw 'olldnill obllnl
bbÓrnl\.' łt)'blł, taK, t& obtlta MI

-ha:nleknlt\ p6 cplyi:lh tlrzwlilch,

Pol!!iti,

6b$tłdJ

WÓl'.. , drull~j

'i!Ji'óńy f PUl!!t dluii:y CU!I
tll!lhlehom!J ~d.IIJWIiI wykonanie.. ,_U.t!lllllrlJ,. ___ W.f.llllzclc,

IItrzegl

śpo~

coś, n!ewl\lśclwcgo

IItllno'ń11, naprawić.

I po_
Po prostu,

pochyl1l ·potę1ny ,leb 1 przy~
pcirl rogamI w tylne drzw!.

dobiegliśmy

Ledwo
straszliwym

pewne ...

kr~yk1em.

ze
To

przewrócllb;Y"ffltl~

liynę

do Mrr kolami. J ed'"

nak, l

tak 'pr;>.)'byU6my "··.za

zostnwlone na
b,zegu ubranie. Przewra,'"
cal, ,podrź~l{"al w pOWIetrze,
ftt;.jdę mial CQ się zowlel
VI kO:lcU koszula Gordona
owinęła mu sfę lwIo rogów

tl.111nq mlalłJl nle, mógl
jej pozbyć, Pognał Zf\~
tern ku dl"J.c·wom 1. zaczął
trzeć TO%ch'l Ó pic'li, Roz~
z!oscll sir; na dobre I nie
spacz,ql, aż ostątni sKmwe!C
6zrnaLy nie, legi r.od k(,py*
taml,

I

sfę

gBledny Oorddn

powrĆcJl

W

Mrojl.l Adama clo domu, bo ·1

aię

od.noc!<l
crcllfl*

V;1I~oll'imj

smrl/wwllmi, doborOWI!

mi.

śWil'iośeiq:

,aromatu'

j

znpacllpm Jilllnogron
jale
"Iiwnif't gatunld "RJesllng
de Tirnave", "Fete!lBCa de

TlrnalJ€", "Per1a de TirnatlE", odz1Ulczajqce się nad~
zwyczajn'lJm
wocowum,

posma/dem o
harmollHnq

-

m,l!:I!.!2

- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~..
~A~0C:-A~Z:"·.!T..:N~_ _..!N~t E D Z t E L 1'ł T

-

IC
, l•

"Dookoła śmiata" czytelnikom "Magazynu"!
I

'ltm Um
('renn~gll

n, okn1.a_
lież hrn_

111 n~der

wszyslkich I stojllcym

nlcu·

na ona

woczesneijo UI"ZłldzcniB
wl()c być tutaj oplacona

mu$J

mnl~J

t

toWDIl

tnakotnl.
Iii, li«:hl',
Obczyf.,
:1N':l.I.,
!~iI!
'le, Ptl~
o~

'-n\11!)r:-

'l ~ ~I"".

rl';~1!!

IH"7.~plywIIJl\r('j IlrZ~Z stolicę

r-_.-.-c·
Prme'łl

Cl';~śt

~ekll

wyschnłlj:la

C'llowlck hm gtot nR dnie
Kabl!l,
kraju.
1',11:\('1;111\
rolm
jMlt
powsta.Je trochę 1l.1clonkllweJ clrczy, kłorą JednJ pij1\. a drudzy dukonuJIł w nieJ ryłualnych ablucji przed motllltwl\...

Po kilk,m .. ,tu dulaleb pob"tu W Kmbułm, stolicy Ugmuisi"im, !,ostanowilem wybl'nc_slę__n .. p .. h.!LI'!I~1 dO.. Kand ..haru.

lot~i"'\01

" \":'1;
~,

~;'r,\inrj,

midr.lw_
,~: księ.

Pc",

q

Ul-

rzvdroz-" pesety
('l"1)5Y _

,z(',' niJ
ę kleI!·
G~d!l.·
W~Z)'W·

akcen~

wód lat tepre~mla

r.

)Ill,

lClzi\\~1

i'~iRle'll,
5W:~1l1

B~

woJ-

top na
pic Ko-

nie, ta_

pn.e-

l

!wlala

.......

o~~\~J~;i:sZ:a po;~~.Jz~~el:

~~~\~j~la~~~j "c~:toctr~~I~:IC~~~n~:

Kabulu (jeó;t ono nipzbędne
posr~dkLl ~('-'r~J \\'yl:octuwallsmy,
dla wdzoziemr::ńw)! zaopam~),1eorl).' Nl;:t:~~yr~l~!t :j~dt1~~~
trZ)'WSl.l' !'iię w list p()lecRjQcy
!nKM'.\'kl Idopie,'o pótnl~J miałem
od jednego z wyf.~7.rch urzędale dO\\'lcct>.leć, te w Kanclllharzt
ników Departamentu Prasy J
tRk'Ow!,! 8f\ \'.1 ot;(\lt nINn~n~J, nil!
lnformflcj!, z-aadres')wany do
bylo tf± cI\\'ukolow;'ct> "cudl"; ns
JakJegoś kandaharsKiego Gzien
8ln~~cle JcClnak: nactJ<!ch~' nIenlkarza _ wsiadłem w brud:;;--- -!:rlQkl; bruc!ny DulObuł ;,Aril\ny".
starą Dakotę "Arian y", at
gańskiego towarz-Y5twa lotni.

nil,

czego i po dwóch godzinach
lotu znalazlem się w Kanda~harze, dt'ug:m co d::t wlel.,wści aigilllsltim mieści!;!
J\"~~ D~I1~ Ulrr','wnt. 11! kletly·WY_

II"rll"n,

7. ·T.'''IW!,., P(]('.\!lei11 sle
tr:"h~ ,,1 ....,.. ,,)0.. r.n'll!~lt~, D(>7ba"~n:'e IV .,"~,)~ pa~()w stnrto,,"y:h,
7.W)'kle, Ubile pol~, tYle \.1'11<0. te

~~r::~l~I)~;~lJO ;'~';;~~Y ;ed;,::~r~~:~

to . nomornn~zowy

am~rykn(t,.I\1

mnh!ie610w~1

,.. Ostatni przystanek 1I'ltobusu majdowal s!ę naprzeciw
ho!elu, mleszczIjcego ,i~ w
nle\vleJk!m parterowym bu~
drnku przy drodze- Mc-szhed~
Fara~Kandahar, Managet· nJe
l'07.mninl-anJ slowa PIJ !mgiel~ku lub niemie-cku i dopierD
po dluiS7)'ch, il'1udnrrh rer·
tr~!naej:-wh na migi ot.rzyma!em pokój Z la?ienLą, jedyn/i

zrcsztq W tym hotelu,

N"~t~pn~go oni n rankiem po\cn.

o--

:~:~~l pl~Ił;;~~~;I~W: ~~~~ :.,:,;nc~~e"n:

w~J'ód nIch wlf!liltl pllo\
:" l:n~71!1~, t~'~~'lI~tó;:~P!~~~~II~CI~~

~;~':~~~(' ~~~e~~~(:I~ '1~~'~~~~~1~:~:
rapCow~d21~ mnl~ tlo ndrmln,

o"'~I{\)J!\('l!go

Pos7.liśmy Iw minstu :.... hoh,1 l~t.y bowiem n'l sknt.lu
Knndil.haru _ $zerol,ą alejll

C7.!t'romolorowJec

~~e,r~I~;ub;'~~:~~~I~~:~\~at~~~lf~~~~

C1yltólV,

!rh wlellde/!o "Che_

\'r~IM~" I Wl<rC!('ł tnllm~lo w o·
blo~nch rudpgo kunu 011 drod~.,

m,<:',cle Hr.'1.1,mlnl, o CO chodzI.

Człowieka,

który choćby godzinę po-stQi na
placu sfoli-cy Mongolii, uderzy - niewRt~
pliwie jec!en widok: wśród tłumu, kręcącego si~
po placu, nie brak, o-c-zywlście f mnłŻf?llstw z dIż.ieć~
mi, ale dzl-eckó prawie ~ws~ niesie ojc'iec, To si~
tu Cl,ąściej wid.ti niż w stolicach Europy.
głównym

lJcfq,

wy·

lJqCY

u'lml
DÓIJj-

&lyn-

et"

j

~Iero

powfn
Tfut-

,no

k{lsz~
a,)~3.rkll,

pol.Q!'U\je wciąż nie Ul5P,~ojO
ny, Tysi(lce chotych na s}'ll·
ILq w pt'o\\'lncji kandnharltkiej
ukrytych jl."st wsli.u\ek tego
'w mroku, Brak jest plen!qdZY
, nil powsz(>chne badania -kon"
troln~, n jeśllby je n!!.wet
przepro','adzo!1o,
tllbraldob;v
fundur'lY na zaKUp odpowied..
nich l!oAcI penićYllny, ł'!zmu·
tu,
arszeniku,
salWar$Afillł
Znmknl'{\e kolo."
w szp\nl ... tnp'5kJm, mlf1l!e«I!~

6

:Lx:lw

ceną

co w re·ttu 1\l!i4, Realna wartotć lej podwy:,l;ld je~t nlE.'atlt-ty o wl~nlej5za, gdy t c...
ny rosną na wsz.ystkó ni..
przerwanie" l głód ph:mltldzy

! ,~aIt1~1ct,

:fm o-

rmą:

1" n:ebn

sIę sl,l'Zl'C wy~

c!!jg.an!a tmchopn~'ch
wniosków
l'l
pI'%Yp.ndko~
wyeh ob~l!'irWAcjl, ale pf)

blibn:y;n :>.llpo7.:l1ll,tll\.i mę

oltawh

t.,l'dem MonMoJlI
filę,

te

wI1tńn!e

to

l

IIpós\.t7A~

tellle dn "'-\I: u~6Jn!~,
Fio pIerwsze, okl'o'l~l~ ono
pozycję

ltobll"1.y

"Naadam6w"
J14rl:,nk w dniu świ~ta na~
rodowego _oobywaią __ sJę ..wy
ści~! lwnneo, gdzie Jd,dtcn~
mI są głównie dzled od Jat
6 d(J Ił r to dzlewc7J"rlki ml
rów;'\j z chłopcamI. Pob'a
rzasl&

w

fifj

TIawH ,,,

tr!'!sztq

dystansie, 30 kllL'metrów,
CÓi dz:ivJtwgo, kiedy UCZ"
się j(>żdzlć konn4)
ch~'bll .

jesz.cze
dzlć,

WCr.~MIl!:d,

nit
Do 87:.kbly wi

ćho

nie

jei,dią

boguc:r.:y

Mk.tocilnie VI

mntłL'przygnębllilą,c_e

\\traże..

wody I kanall.tacJl; a 'W$~ł"
dcle, w pokojacn dIn chory~b
'- w- korytarzach" snuje 'siq

ł1.leznośny. mdly 'odór, Urz!\~
(benla w salach ,operacyjnych
'" 'obrazem ubóstwa,
W jednej lC tych ,sal' bylem
łwtadkiem
Iceny.
której
wspomnienie zachowam chY'~
ba do końca tycia, ~kal"Z
dokonywał właśnie ,:ublegu,
który ...._ choć ruezbyt 'powa·ż~
i1,Y'-- 'był bardzo bolesny, Pa..
(!jen~:. podniesIonymi do 'g&-

tt

Mła.n1I, leiał

młe,

!la,

wąsklą'l

.. lekarz w brudnym fu
\Uchu ł za!turwnych butach,

.łli!1dt"e

okrakiem na

~wykłym

w,.,.,.,.,I".,b,nl',••nł ••~C:b"-,,.=n'~ ____ nJC1.nm\cJ
"~I,~';h;O~',d~',~"~~""~I~I'''~'.~'.'~~.d"~'~'':§~~'~1
JI: __~tm:'~,I~I.~,~po~g;lęty~m~~b:11~,,~ym~!~dCtrU~'!_=""j
POj$lU, nfIIle 'Indl)" II
tl!!tn

(Korespondenoja

Da\\_'l1{!_f!ląnogrnfle

P<"ldaj~,

ii i;rcJe- płciowe uczynnlo
slQ kl(>{\.vś w 9-10 roku ży
ela, mal7.eństwa zawieraM
mJ,:dzy' łzesi"la,tkl\
ł
dwudziestką,

MongQ-łowle

traJ.tują _sprą~v~ __ sc){surune
bfłrdz.o naturaln!~ ! bez ob~

ludy; niegdr§ dz.lewica nie
tyli;:.., nie brla tu otocZO'i1a

w!ed.i;leć.

prasżar'n:~ .. <~edn,()

Kandaharu)

21
z'

badzIe}

SkomplikOWanych
ur:7:ąozeń
,est produkcji rad:tlecJdeJ,
le~ od el'lwili :ttlkuiJle.'lla go
nIgdY jeste:te ńle -było w J1~
tyciu, po.nlewai Af~ną.ez~'cy

nie

lu

posIadają
Inżyniera,

ten

apm'at

nawet w

Kabu~

który um~ulby
urUchomić!
Od

klerownrKu "polikliniltl" do~
wladuję się, te wszys! kle te
aparaty nIe mogą niesIe\}' !to
rz;ysta~ z mlej.soower,o prądu,
którego nllplę-cle waha slę o·
kolo 130 woltów, "PolJlrlinl~
ka", by w o~óle funkdonomusiała
zainstalować
własny
generał.«, produkcH

wat,

Volk4wagena, dający pr~d o
napll;ciu 2b~ woltów. A ~dyby
nie uzyskała na to środków,

nieba 1 Inti!-ń'..8ulI'\CY 'HI uer:,,*60
bum tlm1aharsltlej 'Iu±by 14ro.
mu~)al
tu buait!~ nl.m"JIiI
!.dziwienie., POk;'l.t.allO mi, feJelitr
81:pl1aln"l'_ lJL_.rolc la~_7; Vrlll:;l.lnyen
dOlI 7.ostalo ł.H3 mętc;zytll chorych
statystyki
!;.p!taJn za okrrs ostn!n!Ch 1~ech
ht podaJą, 1fclbę HO pr;o;ypndl(ów
l\lr~U w trl';~c!m s!adlum, Chorzy
nQ s:.'r:ll~, l\tór7,y ro1:po~l.ęll jut
leczenie, ("z,;~IO d~gd:tle~
nurt!, I nie :zjilwJnjl\ ale wl1;ccl w
'~r.Holu, NIkt nie wie, gdllt! mle1Ir.!mJą, nikt nJe tna Ich PrII.wdztWych nD1,IVj~lt, n!kt przecie! w
tym Itrvju nIe rf!.j~Mr\IJe nnl ZłO
n6w, .nl dtlect prtyb~·tych i'la
dWlat; pb$olutny "flik e",,1dcnejl
ludności, klOtĄ dopIero w ostat.
nIch Ilflnch upaC1.I\t!tow;Ano rilei!-tnl~lo
IV f(Aillllu, llnll'moilh\·lt
jnk!kolWlck P!Jllcyj!ly' po!clg U
Chorymi którzy wymk'nąWDty 11,
wh,

wencn·('t.nle, a

n,wet

'"IIZl1c:---~'--"',

na.

ro:,pnloi,ym

od ."słońca_ ezpl'ta1f1.yr,1 pod.
worcu kilku- co najmniej bl'O
d~tYch

mężczyzn"

bfalych

szatach,

w

'-długlch

mfi;it:zYZDj

przypomInających postat'ie 11
kart BIblil. zbliiyło 81~ do
nall. wypowiadając liczne mu

zulmanskie poz;drov,:1enla l' do
piera po

dłui.s:r:eJ"

chwili prze

chodJ:ąc do 'rzeczy wła~ciwe11

Leł~arze odpOWiadali ,pokoj..
nie, tWlętJe, l/; brodacze -,tlłu~
chali ich słów tak; jai, sI,
.Iucha IiwJętego Koranu'll

--7.P. ,-i-e\VQluc~a-- u·

ratowała Ich pr7..ed śmier
Dz.iś kraj, kt6ry jlrzez
dłu~ie lala wykazywał ~11

eill,

roAl1i\cym deflcy\em Vi ,lu~
dlia,h, ma pnyrO'łt natu..
ralny okolo 2 proc,
Rćwólućja .·····~'Pf"'~,,'lrll.

wiele
jów l

splendQrem. _ale_ UW;lta'ho
7,11 nie dojrzałą do malw
tClls\wa; odwrotnie, jeśJJ
1mb kŁa mlala jedno lub

ją

nawet ltUltoro dz:1ecl nłe~
ślUbnych, nie był u,' ta.d('11
tytuł do hańby. ale dowód.

Lud:llie, kt6rtY IX'dróf;Q~
wn 11 np. pO krajath .tlrab~
s!dch op·owiadajl\, że kobie
tn nie lielS się tam w ty*
elu tow·arzysktmi odwle~
dz..ijąc' cz~'jś, dQm, f11e: .. .'V'TM
pada nawet zWI'Óclt uWl'Igl
na tO"nę czy rony g.)5poda~
rza, Nic podobnego nJE\ ma
w Mong<>HI: wchOl.;tl\c, do
jurty, śeI$kasz, QCz:ywlśele,
najpierw dłoń "aria domu,
'wYPa.dh się t'ak~

w jurcie honorowe miej
Mongolki, start! czY
mlode, znchowuJą się cal·
klem IIV\'Obod.nle w ctaSJd
l'Ozmffivy,
towatzYrutieJ

ZE! jest dobrą katldydatlt!t
na :tonę: może rodr.lć.
A to było Vi M()ngol!l
ńnjwa.:lJnJejsze, kraj len bo
wiem lostul 5.knznny nA
śmlrrć, t-~rz.cd 1021 l'Okl~m'
40
bylo laWok61

chętnie cm!ą

Choclai

dzl
Mo1ma hez

prmeaady po.

fajki I papie<-

rosy, Nie tylk-o w stolicy,
ale I w centrach tlImaków
f!"r:lOt~'I(a
sit: doz.lt'!weiętĄ
".--.--UJ2.yj;l.m:mLl'{Pl.1!.W:l~!.L, _~L
lwlorowe chnlllty, ~le ut,y\-\'AJące otmlnltl I li1n)'cn
T.dobycz'y cyWilltacJI kóblecej.

i..

N

wlęksrołĆ

Je!,n..ć,.e

aaJmujtłC

.-I,

lu~

"

"TJ

".~,,',,~-'l.-,!

nie; pozbawlcmr, je$t ,~~e.'>:,ncę,

1.11

rzy.
pilnUją st~ld raZE'm f. mQi:
cz,'z.nnmi, potrnfill ki!'l1.nnc
dzikie żl'ebce, lapii)c je nil.
'urh-pętlę na długim kiju,
Nic tet dziwnego, .. że w
stepie pantJwll!a i!a\Vsze d\i
te swoboda obrez.aJÓw.

(W

hle!h; ~óno.d lit. to _Z~,f'ÓWflO dó
PN'l'1~-illt\!\( ,nit t dO klltmtćw), mU
lU -P(l powrocIe 1:10 tnlJl,st~ podó",
,W.~ ,\1:. kontrQlnym
I:>IH1nnlfll'J'l.
Mę/lki szpital zrobU, na

ją

ttrr.ejd~

To Jednak nie dotyczyło
wy!qc:m'l\f ton (!hanów. ży~
tle w ateple wcteśnle u..
czyło ,I uC1Y kobłe~ l!:IlmO~

mllMc!

~e,

kt6!·...

Zadziorne więc były stn..
:romongol!l!dlll nle\vlasty t
pelne ducha nle7..u.leżnośc!"

dzle.l.noŚcl.

na

kandehnrskich

Ojcomi~

d,w"

r;kl,
Blo!mlElnow,
Rk!adal wizytę Ceeen-chJ1~
nowi, Jednemu t niłJJ)(,tI~t~ J
nleju7.ych kslqżqt Chalohr
mongolskieJ, nie tI1StaJ go
jut mlędQ' żywyrttl, IiJt! w
Imieniu chllńa pi'Z}'jęla IJÓ

Tajcha.
oomów:lła

śrt<inl,

samochodu

tIItWytttql ".Ik'\Vapltwl.

~~~~~'~~I~~~(nll7n,?:~:~:.-:~::.e

mirnne palac.I'lcl .mlejscowYch
wielmożów, Wszyslkle te rel.)'
dencje powstały w o~tnll1lch
dosłownie lalnch;
budowane
są Wlllsnie nie z cegły, ll'cZ t
kamienia, uważanego przez

określa

Kobieta mongoHk:a "!~
gdy ńle rlIe-t-plala ponl:i.e~
nl.a owych muzułmańskich

wtloWa

gn1l6 r.e

,d~llł

k~f~~\lIl!ł. ,,1~'l'It!l

w__ glebl __ nJ,':!l{Lę>--- nąjq_ęffi_~L~l_ k~_~_

szczyt łultSusu, choć' po paru
latach - jalt proz3icznie :r.1i~
uwa±yl pewl(lJ1 moJ znaJom~
- mimo gorących pir,szC'zot w
swoich haremach wszyscy oni
~ędą
nieuchronnie clerph~1! 'ha'ruj HodZi Atadtan, mętcr-y
Zna 42~H~tnl. sPeWa bowll!m
na reumatyzm. Tutaj -Ieoż, bil
większość czasu naJchętrilhJ w
sko hotelu, mieszka Hm'!:!1
towarzyshvie
awych ton, :II
Atadżan,
najbogatszy
czlo~
których każda mieszka w_ od~
wielc <Kandaharu, do któr,:,.go
dz1.~lnYni_ domu,
należy- cz\vaYfa część terenow
mias1a. POsiada on poza t.ym
Posługacz hotelowy
odna·
w Kabulu fabrykę zllpB.lek l.'lZI bez trudnoki dzlpnnlka~
(jedyną w Afganls!:}ni",) on,z
1'Z3, któremu polecił Mnie u~
wytwórniG culnerków i dże·
r7.ędnik z Kabulu, len :r:a~ x
mów. A!adżun
zajmuje 5i~
kolei skierował mnie do jed~
wielkim handlem, ni.::!ChfJT1J~
ij_ęg.l"L,~,Jęl~Jl_n:L,łt._ąącl!'"haI11dcJ
zllwlerajqc tran~akcje' [X'I"'11tej
"poIiklinlki".
100 tysi~cy dolarów, jednnk±e
"PollkHnlka", mimo !fZum~
rzadko zastać go można w
nej nazwy, stanowi mały; pry
biurze jego firmy "Pash\oon
mllywny bUdyneczek, gdzie
Ilnd Co", Tylko c:r:a.r,nm! \m~
w kilku clalmych poknlri:ach,
prmujący
amerrk:1ń~.ltl
wóz wyf07A>nych c2esk\m IInol'Oum
Atadżana (nfl.Jnow~'ty Mod(>,l),
znajdują, się
IJczne b!ys',.-...
glo~n(l trąbiąc na JH'zec~od
c7.ące aparaty, wszystkie spod
nlów mignie ·::u'liCllm! Knmla
stempla "Siemensa". Nie, ł'n:e

li

u~"JlI,cy 1I1~ t"\lchU",,;.>m ~trfjkten
hltldJ!)~m_ do P~k.:!I~"nu-1U/;! PI:'t'

\:11,'

Dnrlozcl Berat, po.'toaw!oną
wpmw<!7,le bnuw I!Jb Bsra1łu j
jeszcze., w ogóle ŁutnJ nlE'7na.
nego, ale stanmnie w;,>,żwh'O ..
Waną. a po obu jej lltronACh
cll~Jm,ęlv - slę ogrody; -kr ..'jącł

mo:ngol.
f;ię 11\·

&klej. Po drugi-I'!, co
czy Z pj('rwszy'm:
,toBunek do dzllW!.

mÓlItr, mjpla

QTIe

BZynkoxlą

~~~ot1~~Pt~~~~J~~o~i:!~::~'in~:=

I tylko

"litPlIlilt .1DjĄ 'Ul 11....
IIfptnym n\!}b~:>:pl~('7,1!ń.

::;0 ";;'0:::;, ~~~1~~:~~~~"

K.nd~hm~, w Mj~wj"~$2yrh ;Hi
~~::n'G::;:;n~~~~Jn\~e~~irt~:;,

nieunllm!oneJ na tle p'J\\'~tec,h
nego Zlwo!nnia, tACl Pl'z:"'1,na~
tm'ba, że w planach {jr.tin~
I{)\vych ~ll\du, mimo t~ bud
żet balan,~uje stale na kr~wędT.l bankructwa, "po'llnt,llnlka"
W Kandaharu"
otrzymała
w .
1957 ro!;;u 133 lYSIF\c~ afp.il~
nów, a wle-c je-lłtcZi! f,U tyl,

O,'>PfSWO
kh!~(lw_

'nl't

powt(lt

~;r~

~~~t~~:~O[~~ ~~'ll:~: I,[,!~~~;~W:~

ob)'W:1I1...

r (j;i~

łJ;1!M t;pj,illa

o które nie )CRt pl'ze<;lf't II.two
W tym kraju, zapoi:.\'cwnym u

\ndra%)',

k& d&W'n() W)'"il:cla j")()Ul jur--

te~tWeh1;

oboWiązuje

Mw, jnko prerrił~ M ,Wlelo
W:ittnooć' _ obbk 1l~lne

tą, tt6bll!tY stanoWIą druś:

placy

tO 11M,' j:Jt8eoWrtlk6w llłuł
by idfMillil, 4P proc, robot
hlltóW I>tte.tnyok;wy~h IW
AXihlii_ch",,~micjlnlt::zy~łt -

lo . Matk!l(l'<><lcln.,So.

MongołkJ- l:rorwstl\ją, Z włe
lu ustum socjalnych,' eo
SPI'uwJn, ze w ty-l'n pA8tm

IroblMa

hńwet Wlęk~T;OŚĆ),

mongoł.!

5Q,2 proc

ctJtmJtów

zJedmH.!t.eń

terśkichl

ponad 20

PM~

'j'tt"OC,

pólłłów dtr WłeJltiego Hu~a
tu ... 16 kobiety, • ro~l*
tal/til.terlt Da.tl~

kf)l-;t.u~

a tAbrYid.

pa...

AtAw jest

zastęPCI\

prze.

\\"odnlc1.ąc~gO.

W, MongolH
ZS!ll\da ró"vi1el
M rÓW1ltl p1'acę, I

kim krnJu 'v_o AZJI SrćdJt:<i..
Wt'J sytuucja kobIety j~t
lepsr..n, nU w widu km"
jtit~h c)'wj.1Jl,(nvann~h.

Usta

nowloo~o order "SłaWA ma',
cJei"a)'ńslw-",..

w U15'1 t'l

1621 matek w Ulan-Uau
380,{)00 tugry..

- "Jeden 'l iholel)'f'l'Zfjecl6ł
~"kl<b
mi'1ts kiedyś:

tam

-,-Jak
u wa..~ w E",.
ropie? Do u ljfill",poWlntlaJ1k'tł1t'r.yna sIę

era

"*~ńs:ki,,,

go d~J\poiytrp.u'':._ naby,
dlugo "będą nwtd
bracUt
,~lJtD

wt!&ichI'lĄIft1ll

od.,.;wl_,

łIIAIIA2,.R

rfJEOZIELNT

rię wol!:! po łmłeniu. "litych
Itlhtst ,ię

w

ao

"Z/aau" j~,t
kitom bardzo

Mąl"cel

<

grupa
p r zy
komin.ku

("London Ntw,")

e1lleb. Je(Jn ratownicy wna
wali w noCll, aiebu ao re(tularnie knrmU, Obecnie

TAKI KONIK!

labę

C1Jwiltznc.li jak JI!f}o Imu'ja
.., do wody.

przeszdł tul hood
ni~jsz!J dietę
mleko i

DU ODIltUNY

Niezwykła

td
k,"J-

z

pr~vj(linj
tię o

dZiach, które dzwonią kirrly
chcq otnvmać pO?lIwhmic,
nie nlOdy o labe(:It!u tak 0rwojr"'ll»1 t IgrzllctJm
do

pruz
pan albo
braH go nil nae
att'bll nie zmarzl.

DZiŚ

ljllwja. JeBC

w!dkił'1

tt'm. Slyszalo

dutym p/aprzvwlrr.ta-

prF.tI~ranvcl! rodziRnrdzo lubi jetdrlł Sil.

num lio
ców.

cza~u

mochodt'm. a od
p(Jjawłenla

famu.s

51~

w

Jak

j'I'(}O

sklpll!e

Lewi"a,

klienfl'ln
znacznie wzrosła. Kiedy (10

pona

nn

Toaka

niedddę?

II"IIIIbU :

z ~~~IJ~i'~~·.C}~)i~~~~~;'~1~1\:~

W okoUcach Chęcin i To-kami pojAWili .. !ę os'~tnio
k1usownlcy _ wandale, Pro

no:,c!:

ceder swój uprawiali 'm:y
pomocy materiałów ·"}bu·

mo

raz .karpl,. ~'.ę.gi.::I UIJ

fl·

4
"'OD"---

.•

przed 2 laly. Jhrdw
ko ro~nie równl('Ż nnrv[)clt
szczupnka Wp\l~lCwn,' lu
w roku ubif glym
W Krze!0wie wyhoo""'a.
no mflteri31 1:ll.rybicnll.wy

tb-------~

\~
... /V~..))
..• '. :..
~ ~~
~11UYlii ...

'1 arc('l

Camus, to ilI,l\\'.1
festiwalu
w Cannes, w roku 1959, zdobyw~
en Oscara Ul ulm pl.. ,\.":ar
ny 'Orfeusz",
47 In!,
po 12' latach

wszy~y (I

WslmvaU

panu wH'r i CUlnh?j pi~k
Lourdes de OH·/tlra

ności

KącIk nlnłeJl'lz?

czamy dla

prz~zn8~
Czytehllków pa~

'pinrem,
mieszezamy ,w nim (na
t:ająeycb się

(jedna z llktot·ek "Czarne-go Orfeusza"), Sarn m.:,Jo-

Za~

wal dekorac,ie,

wy~

P!"ZVl',oto-

\vy\\'al !,ooLiumy. "lOpraW
wial maqu~Jage. Prac., ze
spolu w piekicln} m upale

Ją:czną odpowiedzialność au~

torów f. bez, plarenia bono-rarlum) nadesłane na nasz
adre$ wiersze ł J.cne utwo~

v."YU1.,ga!a

wi(>lki~i!(}

WySIl

ku. Pnv'1cgo dCl;:), L01,rdl."s

ry,

zemdl:l.la w!,tód tancerzy
Ryły to pierwsze dni ;{rQce
nia na' "poligonie su~zy",

fragmenty wiersza,
którego auf,ol:'em jest lz~'~
telnik ,podpisany ..zygmunt
Ii'Welc".
Dziś

tv

kraju wietznego pragn! ~

nla.

WSPOMNIENIE
P~ię1anl

JJU'lj,

- .
ach to był plęk!lY.
VI ' ogroi:b::le, Ty byłaś wŚJ"UG
blÓW

ażeby

nie

k

C

JJ

przepalić

dUŻa torhll' tl.W
k'lpie1owa 7. p:·z.\"ho"nmi do
kąpieli

w Kielcach w ciągu Jedneg()
miesincn w ~tacjach SORIT na
prawia się 12[1 odbiorników te
lewizyjnych, podCl.a5 gdy w
tym samym cZ:1sie w RadomilJ
~v l~tniE'j<lc?j obE'cnie sytuacji
naprawia Się tylko 68 odblOr·
ników.

go(hi·

sam odtwat'z.ał w~zystki'!
sceny, .dając ___ wz!Jr _ "W)'~ IIbohaterom Fn,~cuzoWI

KH))€·

,

,

głowy I

Iłkt01'rm,

znalmmit.vm

··S]f;li-ca

słomko\\'}

lus7"

nje 4, i1Żl'by kn,'Cić przy
piC'["\vsz_I'ch
PTomieroiach
sl"ńcn. W nocy I"<,Z'/5er pisa! swój SCen.::lrju,~z i dialogi. Camus, który mór,lbv
być

d"'0rl

przed promieniHml
Uo tego

BE

Gili.

a

i",I\)'-

7.d{'c,\'d0\\".m'l'

1~~_.,_.?~~_ .. !.~~_iJ(>pi('.i

sttr.upaka. Ob~cnie 1rwa
tam okres odlowów. P,;,Jpal
czaki s7.czupakf.
zasianą
-wpw.r.<:wne do N'idy,

1\

słollcn

"śwl<'żo". 'rn:y
k~')['~ankt,
które w billrz{' 7.ilP:;1110\','"
ly spęrlzl'nie \\·,'{'h··l(j\l za
mia"km, proDcHi)."j t..l;:e
tonkty M te trz.\' ('\\('nlu'
aln(),.~ci. W pirrws!.ym .,\'y_
pndku - ~UIClj;t 7. 0i!Il1I~
ny jNlwnbill, nnjl\'pil"j hia
1<1 {dlnkgo ź(' mocL .. i dla

.".~zu

pnków Wilgi 0!{-)!0 3 K..

zd '''yd,>wa·

chmur; i wj"es%cie,

Na Zalew!e w Ki('t~ach
r07.poa)'na się ~rllwJ,"Wy"~·_·'
raj dla rybHków. Oskltnio

wylowiono tu I<;!lkll

p"f:.Jd,Q

n.n. upaln,l: PI)~'x!.l ;;111:I'n_
na - ani ch!"~"n. ,\0i f:'lq
co, trochę slońca, trocho;

chowych. Straty wyn kle
wskutek tego ~1I ba"dzo
znaczne Zycie biologl 'me
WJ'nJnclOnc ;:o",la!o w Nid7.ie w mUC7.nym pr ''T;Clnu.
Milicjfl
wykryla
jut.
pierw~zych Sf/rtl.wców.

wpu~z(';,onv(""l

ubrać
si~

OSf.1:JGt-·n
cl.ytelnik6w lUli.s7....."gO
l'l kącika n.m1esla:o do nM
listy z 7.apyl.aniem )<11;:, gdzie i
za ile reperuje się w Kiekacl"o
i Radomiu odbiorn.:kl telewil.yjnc ! radiowe. SpeJnin;-ny
L. uku

życzenia

czytelników! podajemy 1.fl,Jane inormac.ie, K~Ól'e
uzy>;]wllli.my
Zarz...1dz]('
SORiT.
Ogólnie rzecz biorfjc sirć
punktów usługowych w z.akrc-.
sic napraw odbiomików le 1C'wizyjnych l radiowych w naszym wojewódz!wle 7....... stala 7
grtlb~ra rozwiązana.
Nles+.ety
Ir1ko z grubsza.
W dal;;zym ciąr-u w t.akich
miejscoWościach jak np. Ra·
dom i Skn.r~ys!\O CVlS nap!~t
wy tel<rwizora jest zn dlllgl.
SrNlnh') naprawa odhlornikl'l
tc}ewizyjo,"go
w
!1;Jrltlmilt
1.!'wa ai. 7 dni podCZRS l~dy w
Klekllch tylko l dnI. $rednlo

D1ac7k'g0? Z bardm prostej
przyczyny. Od kilku lat dyrcK:
cJa SORiT nie moie się doprosić .Pre7_ MEN w .Radomiu
o przydzielenie lokalu dl~ &ta~
cH SORIT. u,kll]u na SKlep j
warsztcty naprawcze. Rl.e-cl
tym bardziej na czasie, że w
·Raa;:)mju już pr!l<;,uje st.acja
pl'·lekfll:nikowl'l TV. Coraz wi~
cej mieszkańców 1,:,'gQ 111la<;tl

przekonllje
WZl'Osla

się

do

r6wr>irż

1elewiz)i.
chęt~

liczba

nych do nnbyci<l odbi()rn·ków
1olewizyjnycl1. Maia, is:niejacn, Qotychc?.ns, st.~!'.ia ob~lu~,
me zawsze
mozĘ'
z,Hlawj('
wszystkie zglos7,One nap"'awy.
Apelujemy

do

Pl'tlZ.

MRN
w
RadomIu
I)
() szybką interwencję
i
pozy t ywne
zalatwienie toJ pilnej, wo~
bec
nieustannego,
z
knżdym dniem ~ilnl~J.
~7,7,cgo

7,flintrrnwanifl
telewi?jfj, f,[)"~wy.

się

ZU}1<,lnic· podohna ~ytunci~.
mamy w Sknrż}'~ku. jnk!to!-

wiek na Milicy

$1ę

Zl1djduje

od· 3 micsięcy wolne pomieszczenie sl~lepowe, które z poworJzellieom mOż.:Hl by p!""l..ysto
sować do potrzeb
stacji ob~
sługi SORIT. Gdyby
oC7.ywiście ktQŚ mógl w Pre~.
M R!'I
wytlll~RCZYĆ korzyści..
które
1. tego r.1ialoby mia~t0.
OczywIście

bal'd:w

byśmy

chcieli. żeby t!' ~pr<lwy wstl'lly
możliwie szybko
roZWiiJ.W.1Je
niemniej podkreslamy j~:«:ze
raz. wIeży to tylko i wylącz
nie od stanowiska wlndz tercnowvch. Zarząd SORiT n'cslcty n"iewiclki ma na to wpływ
Jakkolwiek jak na~ polnformo
Wilno, fundl'sze na za~dl'pt()
warne tych lolcali są! można
a nawet trzeba Je na te cele
W tym r<1ku wydatkowa':.
Przy okazji dn'ga info'·macia. W ,i1\g'l kil l;: u najbl;:i:.szych lat SORiT proj(~ktu.ią
~krócenie c<".usu nDjjrll1,\,y
odbiorników l!'le-wiloyjnych do
24 godzin. W Iladomiu i Kie)~
cl1ch już działają ek.qpresowe
eki,")' r oprflWCZc, kl,cire nrt tą_
dan;!!: przy.leżdiHj" do K1J'uta
! n."I. m'ejscu repen'ją odn'o~
nikl. 'F.:ldry te na ~t"n·jWiE'I1I('
równ'eż
lmtalują
nntr!nv i
prz"·;'jr;;:~i ża!Ulr'onę w .. k:f:'oie
or:lbiot'l"lnd. C{'n.v t'ksnresfJwych
ll51IJA są wy~.!lZe od normalnych o 50 proc.
(c. d. n.)

(z-d,ię-cie

1l. W dru-

gim 'I\;rpadku - S\l](~rnkll.
ze sztuc:mego twou)"wa w
rodz.aju bawełny w dwóch
kolorach biało - nidli~!h.
jak na zdjędu, lub w inbRn\!. 1\'a

nej kombinflcji

wszelki wypndrk n:e 1.1'
szkodzi pO:·!lS{)lka, W trzecim wypadku n'Jjiltlpvwled
n!f>jszy jest modny kostiu-

mik. W samo południe
motna zdjąć zaklc-cik J
pokazać

ladną

Zyc7_ymy
oopo<:zynku!

bluzeczkę.

przYJernnego
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1.0 tllm

krę~

pó$z~IJ:1w8CZY

uota na

podSt.aWh!

SCe71Il

R

i1us:ea, który powstaje na
'kolejnych etapach podró~
ty, ,liczącej "lO- trs, km. W
ciągu {I: mlel>!ęcy, w tropi~
kalJlym upale, Marcel Ca~
mus, <,który sypiał po trzy
godziny na dobę, zdumie30 aktorów. technl
kbw·swego zesPołu tym, że
wał

R

~~iefo:,:r~!na~gd~m~~:
ani

zniecierpliwienia'

z FII~TnE!\l
CZY UEZ FILTRU" '.
.asi fotoamatorzy' zdo

N lali

już wielokrotnie

zauważyć,

te wiele, ślicz
nych zdjęć
kraj0brazo..
wych, ,wykOnYWall?c-h w
piękny,

słoneczny

dzień,

o

przyczynach '- rr.ó,?,'ilIsmy w poprz«!nk<h IH\c!kach. D;r,iejc się tak dIntego, że ~mulsjlł bło,o;lY fotogl'.(l[iczne.l jest wklok,:'Otnh czul!::z,a na bm·wG blQkil.ną n.lż oko JudzUc. Nu~
stąpuje

.~lIne

prlcśw!etlc

przy ładnych chmnrka.ch
- wychodzi w efel,de tle,
Po P)'(JIlt'U lo piękne n!ebo

ani~ell

na odbitce wychąclzi rmp!e
rowo. białe l prysk" caly
c~
piękna
krflJobrazu.
lOzC7.eAólnir za.4 Wj,';:dy, gdy
jest. to' kt'djobraz; rownin~

bltrd,a l n ii'l:dr.s.ka l',T'ód·
niczIm w)'chodz~ n3. zdję
ciu j('rll1!"!k'.,wo. MilJ(l teg/),

nie nlehn, dlJiQ lIi!nh.'js7..e
naświctlcn1<!

terc ..

nu ,krajobrazu, Z 'ych Mmych !{'l. pr"ye7yn biała

pnypuścmy,

r,c

sfotf)grafować'

dwa,

,c!l{'C'my
r::toią

cO? obok siebiE,' ,.cn""h","
jeden

v.·l<;cC'j
Dl·ug! -

n.1t,omiil~t dużo

CI.1l

promieni żóHych.
pl'J.l\vie calKcwicie })<Ichlani;! bl(.:ldL ObydWa stosowaile są przy fO(og,;lIowll.
niu kmjobr:w\w. Dają wy
raz.ne obloltj, rl<)(1:(,,'cS]ah
clenie l u.~uwają mja~, Fil-

try te wymagąją
dwu-Lrzy!uotn('go

ZIlWSW
przcdłu-

1:c"Oia <C7.nSIJ nl1~iwic·I::·nin.
Chqc u,..yS)':ll: p'·Hwir.:lo,
'w1j,roj.nicę barw w ])1"/:,\'[0c?"nym popl-I.("(ln)o Drzyl<!n
,dloiC' z salilodwd,lml, nll]{'b!oby 7.aslOfiownć filie 7.'1.'
lony albo czc:·w.'ny,

bkRki, Słuty on dla dO"!ton.\'wjmia "odjęć r.ortr!l'towych
przy
&ZltWzllym
świetle. Filtr ton
pochła
nia cz~ść pl"Omleni ±óltych,
z ktr)r,veh składa się widmo
5win1ła
zdjęcie

Ilzt.ucznego toteż
nnblera hardziej
natul'illnych bat'W'.
Odpowladn.ll1c wi~ na

py1.nnJe
frzt:ba
slwiNdl,i';':
fotogl'.'1fuj('m.l'
ty]\(" ~, liltrcrn, zawsze z

!yllltnwe

fi1lrem,

to kolory ltr"ńco\\'o

,

,

jcodlluk
Iwrd7.0 tn<"e.ne efekt.y nocnr, w dZif:'ll I w Pl"l\!.t,,,·ce (o

daj'c

1~i'.1m~\tf)r.~I,lrj

nip je:".! ~t~)
eh()l"ia~,h.l' 1.. tego
%1' prwtllltźa on
C?:H."
nai:wirlJanJa 10-.'.10krot.nic, FUlr zjel··n\' też
na Qgól w praktyce '[<"Itoa_
mntorskiej ma rmd.ltic z..'łM
sowany,

w7,~ledu,

j': jedna~{ov:n.
1.)0 w,vrównywan:l1 tych
dolegliWości

służą

włal;;n!C'

fotograficr,nl?',
Nie
b~dzlemy tu wdawali
sIę

1iltry

w dłuższe rozwaznnLa teo~
:retyczne. CI, któl'ym lo bę
dzle potrzebne znajdą wyczerpujące

.Il'lAAcrialy

odpoWiedmlcl;!

w

podręcznl.

kach, W praktyce amatorskIej nawmiast będą nam

pot;rzebne 2-4 filtry I ni~
ml slę .zajmiemy,
Dla, wykonan:la prawidło

wego zdjęcia krajobt.azll,
w ,którym du'iq ro!t;, rrya 0de/U'at nlebo - pot!'zebny
jest filLi' żółty, przeważnie

srednl, albo jaBoo pomaroilll.
c'/-owy. Pierwszy w dużym
błękit I kQooo
_ ,_,Jory.. "pochodne,
prt.ęp."S~.~

stopniu

tłumi

swsDwflnie,

NaJczę~iej

w

wypnd:kac.h /!lOStlWn~
filtl'Y ZJelOllO·żólle
Niektóre sławy fotografJkl
uważ.ają je nawet U~ filtry
unl wersa1ne.
O:mbi.ścte
myślę, te jest to
sptrawa

tych

:ne

6ą

4)

J~k

dniach

WYAlawa

Fllalelhltyczno

"Pol

okllltJl WystaWYI ukllł.e
w Iprzed.ty Ipeejalny :ma
czek okoUl'Xnośelowy o nomInale, 10 + 10 ~I,

:r.naczka

_.ll.~!:l1... pr:Lrdą~. ~.ż~ f~J.tE

br.

Z

flltr ten oddaje na pewno
du?.e usługi ,przy fO\.ogn'afo,
..waniu krajObrazów posiadaJących wiele 7.leJt!'hI.. F0.-

CUl-

wnf'~njll

Ml~r.lzynllr()d()w!l.

NaUki, na którf\ z&,lolll1o ek.ponu!y &8 pań"w,
II~

może się

11

Bj~

lika 60", w Pałacu Kultury l

Indywidualnego
lI}>Ooobu
lntef'preta('ji 87.tukl lotogra
!k7.0cj l WIl.rtł1'.tatu totoarna
tOI'<1, Jednym słow(>m UI..wdnlczą rolę. odglY\l(a tu
przyzwyczajenie, Ni.emnlej

toamatorowi

3 -

odb~d7.je

Na

znaczku'

umieszczona

je6t' re.produkcjl

l polski"ego
skasowanego
wo.r-

8U1wsktm kuownHdem Nr l,

N.klaa

lnaezka

"wyniesie

",'o
'"

...

"

.....

TU można

.. Dooyr;ją." otwieramy c:t ki pOlIJcjł o wł~lkJch wyd
n:~nlaeh drattuuycz-nych. d la kt-ór~'ch 8Cl>ną byłA bld~
nia, tor wyś('lgowy. k,'rt,hala llporklwa, Będ:dcmy jfI
drukflWiW n.'A do u.łnllulrur owanla Olimpiady \'V Rzy_

mIe. Szukajcle męt! .... WUf!, tytułu: ;,Ct'tlA .ław,?"!

sobie

MalHlał ponlf.sz.y upM'ty Jest na tm:ebl('1'U XUI eta-pu o.ln,tnle,o W)lĄcliU Po koJu.'
.. Mi\GAZVN"
~.IfI1".u jut: wiadomo, :łe
bf'.,.llń~

jutro na oot.atnlm

sklm e-tIlple tylk..,
!Wlj~

re,,]ne

<)11'\1

IU"Al1S8

trzej
001\-

tnlętill p)erv.~.zego

miej!JCll o KtóN" na trasie 2.000
KI~ wnlczy!o tnk wielu,
Arll~r. H,qjl,t»n l ClaE'S. WId
nie d Ind

Sportrm -włRda mlltemll.tyka, LiM:by n.n. stop!'-rze I
1.,.<mir dp("l'dPJI\ o 0brotllch
I'()w~t'(\wy('h

l(ól, '1apjn.nj~

nerII')'. uf\lrhn.m.i<'lja mlqsnic, dmnlll!,qją ~1t;' n.1.iwyt-

!Wi(\

'I\":.. ~ilku

~~ i mR~1.)'T1J',

(Id c;o:!owil'-A

\\'Iqc jllk

~'yg\ij-(Ia 5~"lu~cja l'

ponarzekać

dgu. Clae-a: będ1.Je pŁnkal te
by! tAk: bli,~k.., 8U,7~!ichi., RIo!

wygral etap
lo on, Hagen st,i1llllłbr n~
p<ldlum zwydęr--ców WVSc-I~

IlU I 00 on, H.n.gen ror-I'lawal
by Autngrafr,
odblel'ułby
pocalunkl dT.!ewcr.ni I nie
udiwignąlby

MZ,v~tkich

DR JAN

kwiatów. l'acve

m,' "ad
Adler ,
!--{;l,f!('n klepl:l się po ple-c;Jch l mówili: "Acy nit'
!łell/:", Sl:hur wie, te onl nie
móWią W5l.y~tkłc~o. Schur

C1.nn

r01.myśl",ć,

Ich ror..uml~.

Knźdy

PIEl'C!(OWSKI _

II"OJ.

1(ll':n.

PRZYCHODNI

H ~~:.nt~~:l~O~\C:~CC~~~I~!)nbl\:
!cC"~<:nlll

el'n lej

$.n

~lę

robi

leszcze 7_a~ma!0

chce

b:~

u

nal

Do f"ku I~S~ na

pnych~nla

Sp('claU.nyctM
Iklndp!a Il~ t lednfgo ~~bll1e1u
d!., dOI'fl~I,· .. h. J",!nelfo fek~na l
)edn·'j Dj~I.-;~m"rkL W CJf\gu roku
I'nu 7.01"l~nnjlOWAn~ Woj. Por~(lnl(
n~\1mn,,,lO[~'C'lnn
dla !l11~ct. leCI
IOI,nt nu: nle f'<o1,\1~k~1YI. N,,)pJJ·
nl~js,e potrTE:-by
10 ńrui1 pokój
l1Ą pnychodnfO:: dll('Cl';C1\ 01';"". -

p<'!lrr,crne laboratorium. Cht;'d~j .,
proc~! t~CJ:~nfa

10, ItebY

rOl~I:lt:(nt~tl'

d.1nl'l.
być

najlepslrm. n!atego
Tan'e mys!i, że na.llepieJ
b,I'łoby, aby oni
dwajAdlel" I Hagen pierwsi
wjechali na sbd!on j mlę~

koswlce pr.rodOl-l'lllka wy~:I;';u .-wkdzle
kd;~rl

jutro Awr\". ;:-"'ll"c!y

niemJ€'Ckl m.a nad
nVOJITl
kolegą 7. d,"l,ll.\-ny Tl,~~,C1ł{'l1)
pffi'W;H:r: :lfl sf'kund, 11('"11:.11
Clar.58 d7.:rll od AdlPrll z,,.JrQlI'ie- 1 l11inut_'!. St.r!ilią
nirl;1::;r;:-Tr(Tilii};o\\·'v'yn~.1'1T"" sanII, 1\" hi) nl('cl1 C!n('~
\\",rglil e~:!p! Trium["tnj" I'til
pow}' otrzymuje jC'dnol11imNową p!'\CJ1lię r..a
&~wo. Jeśll
Adler
zajmą

mii r.s.

etapo--Wf, A tym 5amy-rn. nIe odblerze doniosłej wygranej
Adlerowl, --czy HagcTIowL

pyt.anięm,

lan: ,swlata,·uardzo sil! boi:
Pvl.anle

Wię<:

Le<'z T(J('\'e n-Tlprawdę nie mógł pn,:ewl~
(b:ie-t', ie tui za I\1ngdt'burgiem ...
Tuż

rra

Taev{' wic, 'i,(' sl1··;l'.",~ nk
prO~I.1. No bo 11,('(:11 f1 .\,1'
wygra rl;tp! J0~li Tn0\(' wv
gra, el ,i]) A<lIC" L,)i:1;.i~
go cniowal, 1m Adl'·r

.=

techniki
z 1841 roku
tDzlC'nnł'k Urzędowy Gub.
Kralwws1deJ
(kld~C'ldp.j)
dnia

6JlB I!PCIl 1!141 rok,u).
,

H'"

Gr/y upowszechllll'nl!!

!atnnl achroJlnyel!

110W!!(lO

Jrfr/p U'P1uw!!!!
na Ilmlliej,\,teJllc po·
prHzrH z l1i('vMr()Źn().~ci pO·
chr;dzllcvcll; albowiem laJnrnie te w npIJ80ble lamp
f)JajQC1lch SZliby ze szkla
WJllla!azkl1

mi/że

p/aRldefJo n/Q('zone grubllm

drutem ch-roniqrllm ,e od
~rlunel1ia, 5ą tule urzfjrlzone, te

/;ez

ich

n!1I'!crnnla

1MnQfj bylli nbjldnlolle lub
oaszone, j w oOó!p t(Jkl~.

PI'lCdMIIW~(I;"
brzpi{!('zpń"
li prawie je.~! Illepo-

$!wn,

rlnhfęllstwem abll 2 nich o~
lI!pń mńl1! .,II? l:nlWtllmlJ,,/kn
otaczającym je

wat Iml!lm

przrrJmin!nm: z Ir(j1J lriP,C
rnwndu Rrlld Grrm-n-if!l:ll!

wiarl"mnść o l!':-1/I('rzll"',~ci
"'0'1 rr,r/zojll lniani IdnrrlCh
nnblldź tnfJtnfl po ('('nil' sl!1
lej Zlp, lfi" .. porlnje dl) po-

\j."ęzec/mcj wiadomości."
Ku" laskowej rozwadte

KomendII' Straży
Point'*
moie
prztldadZ4

nyclł:

..

31ę

lakle latarnie?

nltSl..vch chlnpców?
Ta('ve ma nBd t'7.vm

N)1.myślnć.

pasimdny l{l"yzl"~' na jC'dnym z etnp6w i st.r".:':I, n,ch,
on straci! bal dzo dużD minut. Ale jlltrD Tnpve \'.. y~
wyścll-( dlA Adlel'a, poniewa! jedynJf:! Taev(' mo:.
te bwtpellleyjnle pokonać
Clae!IA na n-st..,tnwh metrach, Ul któryml j~t jut
tylko billla 11r.1.'\,

w KI~lrMh

takie:

kańcMI

clęgtwo dla S'\~'()kgo młod
l1.ego kolegi Adlel'a. T.1f'\·e
nie może już wn::rtl,~ wjelklego wyt.cigu, bo P'"1J'Ż)·t

Nr 29,

b.vloby

gdzieś ty byl, ty Taeve,
gdy len stTa.~,,"ny B~lg wy~

vt pow!.n.ien wlIk7.yć nil.
berUrisklm stad'onie o Z'Ny

1111....--......

któn::~o

on
&chur. n,'1jd05koT'la\czy ko-

Wybór powJnjen p!l~~ na
&hura, kap:tana nlt'mjec~
klego w;potu. 5<:hur dv~po
!'tUje wspaniałą Wizytówką:
najJepny kolarz .a.rnaton;lu
Iw!-ata. Nlell'cy u\\'l~lblflją
Schul"s, Bo T,]evp. In'l nielIOOrdowane nogi, ,I-;"tyskawiczny fillisz, silm\ "':olę I
po1r!!,O sl.ii u~mi('ch:H:. Tae-·

m

I'wdc~U

d\\'Hkro1l1le,

Clae~ z.nąidz\e lukę i roc!ś.

zv.'Ycięstv."O

gnie- p!erwsu;li.<;1.wo IV

prr,YJ~c
J)O\,o\\'nlf, , wyniklem
Zmuuony ) ..!I wI~c pnYJ~taut
1,\'szy~!k()

lo

b)'
~C\l

od ran!.

lic

ndodC~o

n.

lelll

utBtWjt

rolę

będzie

spełniać

tn

tel

batdr.<.1

rodr6inlcnl.a

....

~!j~;:-~a~~l~~'~z~~~r~~
,teriale,
"'ednolnle~noJd

I
(lbowjĄ~1JJ~ t$k
feR!hlYe11H!j, j~k l w
mY.h,'" InY1,tYC,trl}:m. Nj~ ~'l.
l.łlJ~1rm nit:l1)(, tndn~~o "wn~~
'trufza", który by' l~pr/)j('k
towany.\ WlIl,ol}nJ1Y - w' l\I,lt .. rt~Je P1M1ClymoWY ,d,vw',in'

nnl!:t:m
CI

<

Jciell pójdl:Jemy za
p.
TI·t.t:'ińsklej,
lo

powsl.a.)Jje wiem
Babci,
a.narchia poJęc, wyobrażcu
I

nbs!.':a]{cYjl'lf!"

_ą.n'

z.rozumi~ń,

.;,. Pi!;knym .~ial';m j~t

ab<trnkcrjny ~Rw!e~lt _w Cknlll! .l~ko t!ral1k~, t!hntby' 'W
"l"Ijb!\rdl!eJ 'Iln()wo~ł'Anjon'ym

fakt uczo:.cnin powst.'\ńców

111!~uk/lnlu

War,~zn\\'y PomnikIem Pow
st.ańcÓw. Byty już dwa l'on
ku'rsy. kosztowały moc ple~
niędzy I do dziś
pro,kkty
n.le doczekały się r,'aHz.:lcjl,

obruaml n., I"Ótnokolorowych
"clnnach,
W tndn~j r: d!lcdl.ln łfcta
IUdl!<legn, 8nl w t~dlleJ :tli!

Bowiem projr'k1y

p;~kne

w

są całkowicie

wysub
llmow,me z treścI! ni<: nie
"mówią" o bohaterstwIe I

formIe

JX)święccnlu

Ję(tQ11~..z

p.o'",,,'s',ańców,

projektów II

kon~

kllrsu, od;m.'lC1.ony I nngrodą, jc.~.t jNl.mtk reali~t)'czny
(w formie I tr~ści). (Tyg,

"St.ollca")_

mOtnł

miel_

• • b8\rakcyjn;l~MI

'71u1(, Ilwor7.Qnych puel,

C~JO

wlekn, nfe ma I~go rodl~jU
nokujl\cych u.UowBn unot\-'I)el./.'~nlen,fe IprOwad7.1\d·ch 11(1
~b.",ltd\l(TI)
lilkte wld,-lmr '"
hnowocU~ntj
plulyce",

n!"os,umtihc:

IlIk

m.lllutwo

rl.'tllhlycrne,
·lnk
ery IIb~1rakc)'Jnl!, m~Ji\ ten
.nm War$1.t11 I :euĄdy pury,
We W$7y_,tkic"11 1~'el1 kl~r\ln'
koel1 Qb(lW!~1';\lj~
dobry
ryMHlrk,

,a"'i,,",- bcdZl'-;",,~-~-

nie mocnkJ pedały, SI:!dkm ogarnie rozp:1Cl, .lt'~t
lrtraszne, gdy milczy 60 tyS.
lud7.i. Taeve Ciheinlby u. cht'orifĆ--s,Ą-:orcli- d".,;6ch
chlopców od tego Belga I
;równocze-Śme
Taeve nie
chcJałby stracić
7.llu!ftnia
anJ
Alrra łlJnl
Hngena,
Prawda, Tacve wie. że mil
czenie 60 ty~. ludzi bylc-hy

ry Nk>mlec, ale tylko NIe.mll!C. Jeśli wygra Nlen'iec,
C!ae! nie przt'Chwyd pre-

do!uJe

ul. Mj~kj .. wjcza, po crym .m,~l lU

kolwkk, ale ,nie
('lues,
wszystko siimmt. Ale Jdll

f:!i.aple
dalsze
miejsca - nazv..isk(l Cla('M
pojawi s:ę w nagłówkach
wsz.ystk.ich gazet. Lfczby
d.yk!uJą
drużynif! Schura:
/lleiTiJec ml!~L .~Kr_aĆ JU~
trzeJszy etap.. Oboj~tnl'. kt6

!ert'n1!

I:

akl('r()lI'ftnll' do IJlborMonllm pr;y

dzy sob'l rou'Rrall decydu~
!~rą wnlkę o ,sławę. B/dil~
ra! Tne\'e wie: pru'ci!'z
-Tn'7:rn nie hęa:.t:-ie C/.l'hc_ HI

o\\'-ym

zv.ycię

l Hnf.len

na

nie' byl

w ("7,~<I~, Po tb ••

rtlOry

ne i calklei'n

y; [of,:ue,
t1:udne do

radni ldljc la nią, t,!:>-ltjC
ludl! jedM j t,en sam c-bl'ł\z
nazwie Jnaczej, Ja"" więc
d.{.i~Jo?
radą

RLVMAT0LOGICZNEJ

t~k

w MlteJ

cos innrgo na. obrazie

llb$t1"<lltc.\'jn)'m, niż ~u to
prllwidhwo (unk{'j,-mujrjce
oczy l rm.sądC'), w!'kawją,
mo7.e nadawać temu dz!e-lu rMJle t.ytu!y, zamia::.t na
dll.neg() prMZ autora. DQbr~

()

Hag~n

zn"ków aH<ibetu tlliń::.H.i,()~
go !;pr7~ kilku ty:>-lęcy lnt?
Znak] te Sil 'napl'.1\Vdę p!r,k

swojej "OdpowlNltJ
.,plastYt')';nt'mu
analf .becie" radzi: j0ŹeIJ kl<d wl~
dl.!

Hag(ln nie If>Ojrzy w oczy
SehUl'O'\i, bo przecie±, gdy

by on,

P

w

Tn.clńllka

ani

jlł unowOJ:;l.('.(fjjĆ I
utrudnić, wprowlldt-lljf\e zamj;, .. t
alfabetu Jac,ńr,;kl(-'/!Q 3UO(1

atr, 4)

(OokońcumJe ~e

:m

Mngdf'l)\'r~i('m,

;~~a~;:~:n i:'~~~;~o:u~~;:~-rir:~ 11~~~~:'~~;;;~i~;'~~"j';~l~----·~~:~:;::.ii~~;;~~~:;~~i~~ I~~-~~~

go jut

nł~

przychYlny, wl"dy \\'IH:~nl"
Er,<Jn AdlcT doottJl rO~\t1.>(U

I run'll nn !lzosę! B,']f.!ow-\c

Ż(' E:~Ml

hl't

momcntlllrrtc
wy~kor7..rll
n~ cmlo l cll;t Rl'Up:l w pi,)
funuj'lc,i'm t('mpip .l'lInGl'l
(lo pmxlll! Adkr \\0;:1(11 n1]
IOWf'r, nil' nil' on
i('~ha).

pod;il'~, Nic
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mógł znaleźć błędu w ksiqżkach rachunkowych i porzucił już
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w[Jl'owadz.:,lla do snu np. trzęsienJe ziemj
elel'!I',\'cina wywólyWłll~ U tnncgo
wizję sp~!dają('ej
gwiazdy,
Pokrr>pienie
zimnij wodą - sen_ (LP9wodzl. _Jedr.<cgo z

bodżcu

inne rzecz.y:

dzv,-onec7.Jd u sanek,
su t.ale!"Zy,

dzwony

koścJoła,

brzęk ~Iuczone~

sto-

owstają .000e przeważnie na ;>ocZąt
ku snu, ~który jest w tym czasie jesr

cze lekkI.

względnie

dług!

rzadkie,
nnldy do nicprzy
nie pochodzą I

",.'utrz"m,;"","I

jedynie
go przerywa, Kosunary nie są
dowodem zakłóceń w rÓw'l1owadz.e umy~
slowej. JedynJe powtarZająca się wlzJa
jakiejś nieruchomej syJwetkl bez żadnego
tła l akcji, wskazuje psychozę. Stv.-lcrd7.0no, ze jest rzecZi1 moźJhvij, aby 6am pa~
cjent przez pewne ćwiczenia pozbył się
koszmarnych mów. Je";!! 2m\lsl ruę on we
śn:e do przetarcia oczu, przt'wróc~nja się
na drugi bok ma w:'iwJkle 117A'!nSe, te Ben
taki ulect lub wkroczy w Inną !azq,
łub

CZY NIEWIDOMI MOGĄ SNJe.,
oświadczenIa pro1.
Karole
Rltte1'a
wyknzuJą, te niewidomi, którzy u~
tracili wzrok w cl.asle nieszcz.ęśil
wyeh 'W)-'padJców mogą śnić jak normalni
Judzie. NatomJu$t niewidomi od uroo7,e..
nla mają jedynie sny o dźwiękach \ do-tykn<.'h. Sny t.akle bal'd7..o rzodlw mp..ią lu~
dl,le normalnI. Typowy ko,~unar OCi('.rn~
niałych to ogromna przestrzeń utrat.a
]wn\akl.u 1: drzwiami, ocjanl\, odgłosy !tr0ków dzikich zwierząt, konUikt 2· Istotamł
owłosionym!, lub chropowatymi. Typowe
sny przyjemne dla nich to ple.'lzc7.oty, 7,.aw
pach kWi/.ltów, azrner wody lub 6en o

D

kąplell l

Jak
&ptZyja povia.t8WR'l1I\l

Astma, . nlepok6J' lercO"
w nocy.

owrzodzenIa ':"' "rrasiLajl\ sht'

nad kQll'Zm!u"limJ (:U'Il!O
-nI,. ujll'9:n!Qoi\
C7.Ątkl

:obecnoAć

re,llll1a.tyzmu 'tvP

odkl'yv.'IIJą

łyl'J:\j te len
'w)łldomoWJ,,_

chorób ,np, po.
łUierU

eyk} .11()rl'\'1tllny, ",~6w, reje.ttf'Ująe U ŚP!4~

,w.c!

t.awan1

m,.o.g,

"p!)W'sta~

choroby or~cz:rlCr. Juj wlc:r6tee b~
d.z1,e-:rnótna'Odda4 de ~c.u. pUblIcz.nOŚ~ PllSjonują'" odkrycia, _laboratoriów,

'rtedy ,to, lt~tdy 'leckarr... ~paychlatr~ ,
~dzJe, mógł poleei4 IWOJet:nU l'acjentowt
':"" tak jak analJz,ę krwi lub, kardiograf pt'Óbk", lnu. Przez, cały tydzień chory ,bę-
d.de ','pędzaJ noc, w pokoju 1ab6rJltorYj.

upadltu

poW1arn*

fility tlt"J;!J(:'łQ, '811 bltlllrpre-

,.ko

l)'mbQł

tUl!ptw·

n:o'e1. .NI&d:awtlo

ftw1łf'dx.ono,

,

halu

bY~

l1aw'..

1.-k:Jd

p0w04em

W czasJe

("Consłcllll.ł1on"

Uum. W. S,)

wanla?_ Oló~

podobno

NIE.CH

teanll,.,

zasadą jest n!cw
nadużywanJe
hypnoped1I, z,aleCłL elę stooowanle jej
nie czę~ęj; na CO' -drugą- noe-i
tylko w OkreŚlonych godx.iw
nach. poza tym, tekst powl.
nlen być nagrany -przez tę S8.w
mą osobę, którn poddaje się
hypno-pedli. lub przez k.o8b4.
dobrze tej osobie znanego.. Ob
cy głos móglby zbudztć śpiące
go, Dalszy w.a;n.mek: telu<t mu51 być WYPOWiadany głosem
jednostajnym I w sposób rytmiczny,
poszczególne
tr!l~
gmenty powtarzane od 10 do

20 razy.
Leżący przy poduszce gf04~

n!{'zek truha
naregulowad
tak, aby dobiegał z nIego tyl~
ko 11..ept - w przec:Jwnym ra7J'e, chciwy wiedzy deHkwen~
ierwalby się nfl nogi, W)"J'ZUM
cając
prUWdopodobnie cHłq
tę, pozbaWiającą, go WY1X'iCzyn

NIE O KAZDEJ PORZe

NOCY

ku,__łł.p_llruturę,_

tonoWa.nle
hyprlOpedll
popr:r.oozJly cleJtRWe ba~
rumla mechanizmu
parnięci,
procesu mu Itp, Jest rzeczą
stwierdzoną, te pamJę~ ma W
dużym stopniu charakte:- aut.omatyczny. Dowodem tego lIą
c1.ęsle wypadki przypomInania
sobIe nngle r7,cczy 7..npomn\aTlych, cytowania calyc.h tragrnent6w trud11ych wlerflzy
czy prozy w stanie' wysokiej
Sorl\clJd ilp.· Z drugIej "trony
- po<!C7.1lS snu następ lje calkowite odprężenle, rozlufnJe~
nie woli I dlatego umrsl, 8:r.ez.e
gól nie poprzez słueh, ł8!!.wO
re~1guje na bod1.ce 7..ewnętrzne
C7-~sto sennymi obrataml, kt6
ryeh trcść z-wiązuna jest wlał
nie z tym, co śp!.qcy slYJIzy
lub odczuwa (halM, uc!t-łt, za
pach Up.),

S

POlA'! tym,

o

pewnycłl

I jP.Szcze je<1en walny w._
runek: z teb/em nagranym na
taśmę

mott

trwort I dne-

Koc,! c7.1owJe!t nie śpJ jedw
nakowo. J"cQues
Gencvay
twierdzi, te. w dągu 3, 'l CUl.sem do 5 plerwsl,ych godzin
od cJ1\Vlll ZAŚnIęcia - czlo'wleJ?" M,>ypia l'(n:l\Z mocniej,
Po upływIe \j~go CZ.1S'J sen st3je s,ic: coraz JŻejsl)'. :--la przysw,1janle sonie tekstu 7 1aśnl'"
magnetofonowej. nadaje się,
plerwsz.a godzl'na snu, wtedy
gdy śpiący jeszcze nie od~

2'..11.DQ7Jl1aĆ

RpytacJe z pewnooclą ...: kto
CQ bndi
rewelacyjnej metody? Wrdlug

km'zysla: z tej b.,di

r.achodnlej prruy, jest onń po..
mocna szczl!gólnie prz.y nllUCd
ję7.yków obcych,
1'1'asal. ta
przykłady.

przytac,:r.a

które

'owszem, owszem s/\ doU Ulchę-clljące,

Mate by wl('C 'nasi rodzimi
PMiadacze magn.-tofo-n6w 8pr6

bowall tej suukl? Swojll dro
gą

przerwplamy przecie! trze..

clĄ czę~ć

nie sl,{'zeg(,ril'le wril:f.l!v,Ty I we
śnie, np, m.ntka -t'f."lr,uJ~
na~

"~-"

się

wchlonJęte,

clJowh~lt myśląc

.

trzeba

pn:ed snem. RoJa hjrpnoped!l
polega na utrw/lJłlnlu tego, 00
jut
żO:-;j.nlo
przez
umysł

sprawach je:>t na

~

SPROBUJE

p lerwszą

II.

zaczyna

dzieło

KTO NIE WIERZY,

_~~ __

zegar nastawJolłY na odpo.wiednIe s:o<hJnYl
MsleńJd
głośnik znajduje Idę obok po-dwul tpl'lce&Oi
-

swe

magnetofon.

przed V;·1i'K.flm.! knp!anl rhinscy dosz.kalall 5wych uct.ni6w,
mrucząc im do ucha w czasie
Gnu wersety ze ŚWiętych ksiąg.
Dz.isiaJ, gdy mamy do dyspo·
zycij--- zdobycze -nowoczesnej
technik! - rolę tę /ipełnfa mag
netofon. Na magnetofonowej
ta.~mle utrwala się tdut, l.tó~
rego chcemy sIę nauczyć. S4
bo krótkIe fragmenty, powtarzane k,llkakro-tnle
glQl'lem
przyciszonym i jedno8tlljr,yrnj
ZaLnstaJowany w magnetofonie automat włącza go Jub
wyłącza, Według programu rE'
gulowanego J)r7.ez. elel,tryc7.ny

l uwaga

z:.aCZI!,Ć

te znów

~któ17.Y

tychmJilst na )(wllcnle d7.iecka. pOUC7..uS gdy ll'lO'I:C ;e.l nie

""lO
(I

"",

dzin uffi.ysl_ jest Już
częty l 'Wtedy nad ranem mo--

GencvaYl

ulIczny,

'I', Sen

szedł całkiem w objęcia Mor.
fcus7.a. Okresu g!ęb(}kl('lg:(l IInu
st<l.nowczo -nie należy----za..ltló_

N

oi)u(j;:jć ,)'Ja\\:t~~_ don,!s_0r. hfd~_ll"

e,)iICh alturcZł ,riiii5kUlaril', lub :an1an;y wY41;ł@'l.AA,la ląv,~!.I, ~a ł<twler<hlć, w ja~
mlł-

Ict6n d.aje f1l1m

fiel'j;Qoo

"-wyeh JokalJwJe alę cz.ętIW ~ MU l
n,aZWllflł Jf:lIt- anginĄ' tlÓCJH,~ J(:ootroluJllc

.1c.ieJ, recu.tameJ taii.

pod.

,)I&njlUtUl~

I.

rlldy

Płucie rdę zębów,

Zaatnk.oW-i.nJf<. zwt1Ul~

.,wystąple

'est

niem, ~ici:nę' nIllu'

a Zachoo7Je wid e m&wf się obecnie o hypnopedH -- metodzie uC7.enlor si-ę-.. \
w C7A'!sJe snu, BrzmJ to trochę
nieprawdvpo<:!obnie, slc zajw
mują się tli metodll _wcale JX)---- wainJ Judz:le, m. tn. znany psy
cholog
tl'W1cusklt
JacQues

Na C7,ym pole-ga hypnoped!a, ja),Je !lą z.asady jej I>toao-

J

nIe tYI..

_
Folo _ AR

Można uczyć Się.nŚpiąC

w

P

rlo~nłk..

H!lPllOpedic1- lylko dl,? piln!Jch!

jąe

_11_'.v~>Y!,,,, _f;iudził _1~;Y}~,rQtnje w nocy
buSnlly mu s-Ię kolejno po tym samym

medycynę.

DzleWC1:yna 'pl. Ze r.na}duj"cfOgo glę obok .trI fJodllllzkł mai ego
D onotonuy sz.epl. Dzlwllu lekcja 'rwa...

to~lega Ilę

pecJAlUcl_ .l.ISllo. w~Jl wpłynąć na śP!fj

l

n-flszC'go tyciu, a

nle~

wIęcej]'

Y1
.

wlel'zylJ
bllsk.lch.
osobnik

PTl.ytlOlowaIlY
na
bowiem,
te wyt1'qe<>na nagle ze !mU jakqś glośn!ejt'zą
frazą - (}o
tiara pUnoścl _ mote nił: być
W n.njleps'zym humo~.,j
WSZYlltkO, wiadomo

J, P.
(WiT-AR)

",,,
•c,
,
"•
k

•

III

I

NIEDZIELNY

ówi W. Siemion
lo, aleby wykll'",,~,
C'I',lowlek lJ~elf)t.ny, lAk
IIAJbardzil"j nnrmfllny. Nh.Je
l)

w okrdilnnych warnnhnrh
(tlflrdrrrl\,,, 7\1(', nil.' Ini\dhrm

Ifę

lapldllrl1lr !le!~ ar;l k t "ry',',ować
nrn'~~a. Zrbr ll'Owlcth'w{: klm
nn

b~'I,

mus:,llhyIU

"lnu cale
"(len -

o.Hwor:'\'Ć

pr~eds.tawh!ll;r!

no

jak jl'* powjr,hla_

lem _ to dlO!rrll!e

1H':,:rcł~tnl\

natura. _ o ludziach tegu pOv

kroju mówić Dajtrudniej, Konumdnllt ośwtf!clm!lk leg'l nbolU 'Mt na tyle ,komJ)Hkow(\nY, na IIII! mołe b,·ó 1IltOmpllkowany prtecl-:lny cł:łowlek.
On nie reprezentuj. wlelklcb
rAcjI łIIolOfłcznych.
on Jcd
tylko wykollawcl\, on nje JI.'Rł
leflretykiem, I~cz co nlj""yi.eJ
technikiem, anaclly takim, któ
ty daje teorII techlll(:WI\ re·
allllldl.l, w nlłJlepu:ym razie
lI()e~5a moina
nanvaó Illel"
uaC'lem, ale nie ulepszaczrnl
teorII, lecl praktykI. r1ic ma
w nim nlrtego, co byloby trud
ne ~() tl'ozumiMlia.. RudoU
Hona ko('ba zwierzęta Idzieni, a równocześnie zabija ludzi. Nie Je&t Oh więc absolut_
tUG OCZYWllty, .decydowanle
kon.ekwenlny w aw)orb raeJach I uczuciach. Niemniej
Jtdnak to nie Jest at tak skorn
plikowane, aby nie moiM by
lo tefo poJl\ć: RoeRII w !w)'cb
pamlętnlkacb plszo.
te nie
mógł ,iq pogodzić .. okrutnym
mordowaniem ludności iydow
Iklej, ale puy tym ""'fratrii\)
dwlerdu, te nie mial Ilrseeld
prawa ustana.wlać "Ję, Ct.y
~k~tf'rmlnacj!\ Zyllów ks! ~o
ntecznosdą Ilzlf'Jową.• :r,lk da
leko patrzet nie mne:Jrm" przyzna.le Hof"S!J.. K.\pltnlne
,twierdzenie! Znaczy ono bowiem. .ie w. je1!o rnnicm./\!liu
IlInieje olIrcślona, iicll'll.l graniu rO:l:umowanla. Do tego mo
mentu wolno mi IUJi~leć, .Jo

mbl.latl\jl. rojem?' l'lerw"" 'Go
ktUrielhh"" dol(onywan~ M
ludnOŚci \.'ywllnr.J okupl:lwalll'.
r.o kraj(l \\'l.hlH·:,Yh' n1i1ie o'lTOl~ln:e. ale .il 111Pl';\W{:1' nl~
\\·ird,dll,If'lll. że trtk ,··C 1'1:,' nil
nalf'):}', fHulc prrcri(':\ tr\{,w:ono mi, źe jr~t. to ol,rlltn:!. ko'
niceZlluść . .la _
I1'Hi\\·j lIol'~~
- za.wHe h~'lI'm c:,.tll\'m I'zl[>wle!;:jern. Nicnawhlz!1{'m Wii'"
'J:ienill;' l.Jl"zyclzUem f'llę tortu~,
A PÓZ1\jeJ clostalcm w -'\u!.
chwitz .'\'ole nllf'1r.elne r.rul!l..
nie j;Yejo\\,e, które mu~lll.lem
W}·Pell\.lÓ. I.udzio. zrozumcie
- blllh lłotlll _ ja muslalem. Dl1'c1l;el01 Bo Jakie 1/10,lem Ilarl.lnyc ror:kal:~'1 Ponadto: "tak daleko
patueó
nie mOglem". T .. k. ł1f1l:,wzę pll'
na.. HOllsa, który Wld_łal wl .. ·

'clwie lI.rllJ

cdowJ~c'leńltwa,

'Ił
swych pamiętni
obrOnić BodnośG
wl....

Uliltljfl

kach

uej limict!!l.

w.JakI to ma ksztalt ICtnlczny'f l"iaJbardz.lcj charakte.
rY!ltycZlltl jc~t (''l!!.~ć druo:n. wl.
dowbl11a, w której Ił(lc~.' I 10wany91tąee !lm oloby ł,n:ł!prO
wad'lIl,j~ ,j"k gdyby wywiad.
o bnlłl-·Cb. dnll\ch. Pnecld
minl.l10. 15 lat, Pewnł'J aprtl.W,
.ostałY ,"tarie, . I) pewl\yeh
Iprawftllb niewiele _Ię lnów\'
Chodzi przedll! ""'zystklm o
nlł(lde I'IOltolenle. kt.ire - 81\d'tę nie fOlIumie lVlIsydklch
problcQl.{j\\O twją,'~anycll .. faIIzyzmem. DIairgo temu pokołlJblu Itztbll i1M:ypoftlrtleó IU'w
ne raJd). (;h~I('lIśmy te w!llysł
kle sprnwy po!,ua.ó w 8... n~le
formalny", lloprll.':;>; lo, ('o

nRv

I:y\\'a się antytei!.trem. I' tu
wkraczll,Jll Już w IJroblemv no
wocze~nd() teatru. Uwai:a.ni,
te
w:;półc~eHnemu
widzowi

Nasze wvwiad..,
Mil

4

,

....

o rentach

i ubezpieczeniach
społecznych mówi dyrektor ZUSI;~~f~~·:?;~,~~ii:~~;J.g:~~~f
~('hwfl!Y

N'. moc!,
~fll;l 13 l;\\' ~:'~'a

nr

pl!c1'J z
ukrzło

MlnL~1N~t·t·O Praq' ! Op.ckl Sp"Il"('zne,j, UtwoIlkwld.q('j1

l'i.:0111) na jCl\o 1l1i(',~~P. Ko:n.i"
tel Pr;;cy I Płac. KI;:):'." prl""'jął pod S\\,\j z.ar7...!\d UOl'tp;ec:.t'n,i.a, r(,11,~\ ?1'lOpatncn:e I

op~.C".~ sp;:,lct..n'i;.

Potarnych organi1.ują :r. oka.~
Pań
$wu:':-łI, Mu~

zjl .obchodów IOOO-leocJa
j

zykJ
Polskiej
'WoIFwód:clt1
pn.eglqd orkiestr d~tych. Od~
będ1.ie się on w Kle1caeh la
1 19 bm. w sali Pań-,twowej
OrWE:.~try Sym1onkm>d oraz
OlI

Obrońc6w

Placu

Stalin-

gradu w Klell'!ach.

(el

ł

$roonicJ

WOjewód7Jdego ZUS W Klel~
etlch, ob. Jan,i'.owsluelo _
1»"Ośbą o QdzJl'!lenl. informaejl na ten temat.
_ Czym podyktowano były
1Imlan)' organJza.cy.łne?
- ChodtJ przede w8l".Y~tklrn
o szybkie I sprawnI! znłaolwlanie ludz.kich spraw %Wlą7A~
nych ze hvjadc:ze.niaml ube?...
plecl..en'lowyml.
DotychcUUJ
zd.at"U1.ly si~ cz.ę!lto wypadki,

rzy. D1łlt~O wlllśnj~ w;tunld
pracy WInny być - mÓv."i8C
.kromnle - wz.ględnJe z:nośn~.

'U ł.('1. 9.~O

A\H1)'C)R.

lI\1l

klUl.

~~:J~inE~'~;'·P~~'~~~'~ ~~':a ~::

ny mu~lal traci': W1eie czasu
na !'..Illatw1enle lwojej .prawy,
?becnhł
problem ten b~

'wladczeń

ubezpieczeń

l

MU7yrzneJ, Tlf
Sl.k<'lł Muzyct.

,-

:~:tI~f~:~;Il~:i~~l·:~~{~~~~~~' +__,_~._W...""cl>L1Lhm,.",

-

T)'.cd.n1owy

l;m:elJ\l\d.

wyJ:lIlTl\eO

mlOCSu'natooowyeh. ,)&'.U ..Cnego",
D}'n\1aIa."

_

.lueho'l\11Iko, I1.U M..to

łYka tWN)%na. 11•• '

'l'ranamuja Mlo:!

d2')'llat'odl)W'fch Zawodów Le!ckolltl ..
tyOUlych G Memorj"Ql J. Ku.odi\~
akl....o. 'Ole. 18.~5 Wesoty kram.tA
{w pru:rwlll t:t'llnsm1łj.t). Ok,' U.10

••:w.tya1.kowie" ... ode. pOWłHd n
11.00 Trą mlaalll T1.l pl~elo
Unii. 12.00 I,Na tall I'HlnlQ;'U", 12.30
Gra Orki.,... Taneeml PR. U.O'
Ostetnl. WIadomo$c1. ł2,10 _ IMO

U. l)1:letml.k. UO MUf,yk.. Uti
Konet!rt Malej Orlctu.tr1 Dętej, ,UQ
W1adomo'cl.
,'.88 Pr:l;łlill~d p,ruy
UO R.dło-pr(1)lemy, UD Melflctle,
Wledeń.ld •. , U.JD AIHlycJa z cyklt.l1
;,P.:ncyltlope.ua kll!:z:uluku·'. 9.4~ Kl'Oj

s· tytułu
'~1II1

M'

A.1UUlll

O~ltA

• hl fin lA OIOP!!ilM fl.liilltU
.."f1u}f 'Z1>uli Alloir,!V1 ';0\.\\011".1)1
J4 pt51.101l"1:t-e( ~l.\U~.\\IUn '01
'"lltJ3tUlOl' o ~P~I!r,H" ,.~~

,J)olcC'lD'lJ'

czynnik?
- OC1.yv.clkle. Tym' sP;Ie<?'.będ7.ie rada
Wl"jdą

·UiUU1,\.ln

t:;

'I~IM
'IIUO,/::)OUP;'JfZ hunlS 'UJ~r
.AS
·UUl.~Il!'!1d
·uiPU~I;)7.
gh\O.'\I
'Au]!Im.i ·ur.ocI1JJ, ·u<t'.;\'n" '9
-lU tL I~OUA ..", ;;>'SOl{
~.. l;tq:>';MrUU - A.I~i.I\ 'L

sk!<1d

pn:N1Mnwlclele zwillików za~
wodowych t rad narodo'A'Ych.
D;dalalnooĆ

U,~a

..zo .willl opet')'''•.

A ery dzłalalnołó ZUS
kontrolowana przes

nym c~ynnikiem
:nlld?/lrc?Ą. W jej

pol:mlm",

20.00 Tyd:t.\eń w kralu I na 'wIecie.
10..11 . Wladcmo,d. .portOll'le. _..MJ.~~ __

społe-czny<::h.

nadrzędny

k,' .Iucha.et·o,m

~=:,~y i.:zy.;f:a!l=~ ~:

lll~,

b~d7Je

Jn.ld'

D2:.leru,ńowJl!de!;o.

trammtsH ZI:Iwol10w LeJatoatletye:mych_ Ok. lun SłynnI instru.
ment.1I1ct w ~ertullne tant'C"...nym.

poważnie
UPrC\'l7.CZOTly.
myśl nowego Ułl'z:o:dzenia

ukresie

F,

macniyh", 14.00 .,Nlt

nil 'MW'. - I,JllrmJlir:k cu.tóW'·
15.o, . "Uosk'l.... I "melodIą ,I pWSen.
QL~tIt

~.

Pozyiyv.'11e rozwitjUlnie tych
,\\·1l7.yllUdch n.a.<;zych kłopotów
lety
w Bestii Prezydium
WRN,

że I'z./owiek sw:-y I schorowa-

W

w I{lI'lrJ'lI':1. ul. Sit'11~cjCWjC7,<1 18
Jnl('!<f<>suj1\cy nOr:OC?NY porl~
,l

IllO'.•

tylko ZUS jest odpowlPdxlalM
nr Ul. ::niatwianle ludności w

• Pnń.rtwowe Stkoly Mmyrs
ne w Kie100ch \lrZąduJII, 'IN dniu
1.5 C':terwca 60 r. Q g04Z. 19 w &1111
Pań.~tw. Or'kleslry SymfonIM::ncj
Pańsl"I\',

II

dZle

KOMUłUKAfY
uczniów

7:'\k.':~:ljf\V

I

my sl~ do dyreKtora Odd7!le.łu

WYdr,lal Kultury Pre~, WRN
w&pÓlnJe :r. Woiewód7Jtą Ko~
rnh;Ją Z'wll\zków Zawodowych
I Zw. Ochotnkzych Strdy

I

- r-<il>Stety, pmblem ten n.le I :'\'ory o::'hBfnl'\~I1'styt"l;ne. IUł Ali.
pne<L~t:rwln się u lHl~ :r.I.Jn I d.\·'·,:1I dln W~I_ 12 ~Q pols-kh! melodlł
ró1'"owo. l\"asze wnrul1kj lolm~ Ill1dO\\'O. 12.~O l'l~śnl S. Mon.•ul.
l(Y1,\.'f! ~ą wyjątkowo trudne. I.',I! - .,!He.. wlelltlo::'h nn(\:tl,I" ..
Komórki ZUS !,ie 7..Tlfl',idują ~.~~,7;;;.~t ~':~~~~~"'K. l~~~ke~~Ii~.
.tę w jednym Jmejsc'l. 'l'() u- mo~cl. JU~ Audycja dla ,rd ..y XV
trudn!a poważnje pracę I nb· t cykhl: "WC'lQla l(--Ko;JII". lU! Kon
IIOfbj.lje Imteresatltów.
Ct'rt c"ć,,J R Cllflpelll>. pn. IUI o,..
ZUS }es;t ·irutytucją usługo· Duct Fortf'pill.'lo·.vy-=..RlIWIC't 1 La.,""Ą. • rue 7.wyk!ym biurem. !I~uy. l~.. O' R~}j~klllma. lUO
Przychod7.,ą do nłl!'l rożni lu- "Pnegl'1dy 1.po~1I\d;;:·. lUli Wlado
dzłl! _ starcy, Inwalid...l c'hv- m.J~d. 16.M A\Hlyc)a aktUalna. lUI

Spolec.z.ny~h. Zwrócl1lś~

CU!rl

dątych

stwa Pol~kl('go

.'

. ub", ... ~I~eoń
w gestii wle~
lu !JnSt,ytucJi - rad narockr
wych, z;Wiązków Ulw010wych
I ZUS. Obecn.le z.alalwial! je
będrjf! tylko Zakład Ubc.'l.ple"
br!.~ d()lychc~.as

przegląd

if1\\';llid.;>;I\\'1)

(',i'(')1 d(l ;::nJp 1·'·.I·:lliri"'V.
.
III I IV z c:,l:\u: "L'c'm\y F!~ AP\~
_ l'rhwala R~tlv rIJ!1lstn\w "",,". v~n f.l,·,~kll sym{"nlczna
r.nleca, aby. V"'Sl,.\·l!'tlil~ 1({II1~lir. i :'~L~~' ,~Kl~:~~~.S.~:.~~/ 1~~~~1l1~~~:~~Id ZUS maJ(low;liy !<I~ w J~d- I :III~ ,\\!d:>('I~ <111 kln~y, VI .. Jenn:\'
Ilym bud~·nlitl. ,Tak 1'\ sprawa ~l~r"," _ rlll':hn\C1.ko. 1\,~{1 Z I.'y.
wHI'jąda .,W 1ijt\tl'arh?
1\1\11 "Rnń,.,"tJ 6 <1rt~l<I.I", Il".ft t,h

SplllWY I'c.nt

Wojewórt~ki

.orkiestr

c~'ch

rad nadzorczych
Jn"na .b~.~

,poł~ać.-będzie.·_m.

·nl[OJ ... IRL ~\. .. ąU~i,\OJ

.(lU lI:lnqAM, lUltł'O O~~.l0111 '1:\'1
daniu I, ocen!e pracy ZUS w
ka, zl1acU' nlll łr:uba wpro:.~ · ...~·';'·c .....
-G.l{OłAM w łU'ę ,{::>~l~lI 'J03SQ·l
Ulkresle udzielania wyJaśnleń
wadzaÓ gO Vie wu:ystkle zakatuo
·lIlIO.! WhtblQIl M OI\q~lW
I wydawania Imctrukcjl, npo--o 11IDnQ,(M ,(JOlll 'PS<'1lłOUh/il Ul
pll~cbolot:Jll2l11e u-:;'~-r-~ndfi1~:';;;i!"'~m_"",my! I'Obu 1.nłatwlA'llla, \\.-nl:'>!k6w. a
lumować, Inc., tego punktu, marki
postaol. I\1nie nie chodzi o
HJ'. ~.:I\I'l:\n ';JJ;]"l1IlI1D ;tlUll\'.,
htladCU'nm, praWidłOwegO ł
leJo Ilupa Krankznc3'O pne- p9ycho1of1t::
natura1istyc.'lnl\.
AU'''I''....
&UUA~.l
1l7.F~!·IMtell
termlnoweogo
Ullatwlama
kroczy'" nie mogę, bo POlltl\- lecz o ł1sY!!bOlołiq IdeI. Dlate.
IlIAI.ł)
r"m ~fI IIrnp!u·.n; llU.tu
pllbym niezgodnie s dYIiCY~
skarg I zażaleń.
..ut
łlr)d "nllj Ił. Iil,l$UłM 'P
'O wybieramy te Ulomenty I
·n!to.! lHI II1=Al' o; oq .g
plillą. na przekór ukrdloncmll
Rada nndzol"C7'" ma takte
psychiki łloessa .. kłóre najdo·
'lv'
ponądkowl Mleczy, który w bltnleJi Jlajl1elnleJ IIddBJI!r jeprawo to1'.strzyJ;lllĆ odWółllll'lla
Ił
'ł!Ulp.KIr «J:tII 't Uln""!lH '.
Istocie 1.~l.y: nIe wBzytitkhu Co SYlWetkę Ideową:. OczYWI'prac II.
od decYZji r,akl.adu v.: l]l:I'a
'Vlll1Jl.{J1I 1:t){!;IM '-11
e
w
dniu
11
1
wolno my/ileć do końca!
wach
OOty(1"..fIeych
6wlade:.er'l
cle nie, oZnaclta to, lo re.,.... I~ 1yfUsd'tt11ł 'lIIr,1tntJ.! 't
lewJe w KI~loa.dl odbęd, sI(I J
..Tak daleko patrze6 nie gnujePl) II lnny~b cie!ul.wycb
na wypadek ehoroby [ n'lllcie~
'~~I 91 'r~UZ:l,(1
Ml..stnoriwa Woj. Modtil Pływa
moglem" - kto witt, czy to rysćw IlgHbologlcl!.lly('h Huelrzyństwa, 6willdczeń I ubez..
'I.Ili01JAa IltltClnligl! t;PI::>"llU<ilIN
ją,cyth. DzU %awody rozpocz.n.1t
nIe fundamentalna zasada wy la..
plec:r.enla l'Odzfnneg!l ~tp.
•
ł\»fJ,(J.II,l:(I
'J(l:)OId W,,",y-r.M .,
Koft.y8tamr I nlcb, ale
1łI1!I_ oklll() ~L H, • VI niedziele
fIl8zy'lom-u.., wyją&letń decy1JI okrelilaJ_'1Je,Ió>ł t W'UI1Vo\ "'
okolo lIodz. tI.
-wlaśnie Po 10 Ilb)' lIrzy Ich
W paml::tnikacb Hoc,s,," da- pomocY tYIlI IcpieJ. tylU moc·
Je ,I~ tauw8.żyĆ Jeden J1,CZf'- nieJ r;budować Iylw~tlu: Ideo· I~---''''----------------------:-:===-:-:=::::=--,6lnle dt·kawy mOl'llt'nt, a wą Rudolfa lIocssa. Sa!, - to
:Y;~;\~':rn~1 ~~~~M E.tter\l:!" _
Dlianowlcie: l1oe'l9 tQ,k kon· znaczy łlVórców wldowlskawystawII _ Orllf1kl Br. Tomel'ldego
Ilruuje swój życiorys, tak uie oJJChiltlzl w lUlwl('!>WCllcjl,
I!!yona w lfol1t:1nllch od • lio l~,
Iyluuje fakty, aby móc obro- czy Hoes~ J11lal zh\rllany palec
WJtf;P wolny,
nić codnc.śó wlasnd limlercl. U ręki, Cly tet lew"
brew
Przech'i Uoe~lI jakbY tłumn mial t:sulll'!tl\ na oko. Nu ino'
w~~:!~7 e~~~ra'!!~z:"O~~~~n~· r:
e~yl: Panowi(', ja ZII.\\'II:7." bytcrestJ,Je tą.ladnir.nle Idei, kM
dOm.llde#o .WYfUW}' k'!l\t\l'i l Pnlem normalnym człowiekiem. rll on reprezentuje, .,:aglutnieIV orn Iwlogla ZIMnI nn.:~()T'fl.~ldel
Bf;dąc dzieckiem nie ró'inllem nic dota,tania. do tej Id~l"
1II'loMa nadomla. MUleum C'Z}'l'UIe
alę niczym (Id Innych dzieci.
KINO· i;LE"I'Nllt:" _ f,fCooł\anko olf tl do Ił.
JUWUl "rzyboś 0110.11 nll)~
Mlalem J)f1.yzwyczaje:nla, jak
APTEKJl
"''1e
t:
Werony"
proc!,
trtJlCl.,
011
lal
TEATRY I
Inlll ludl.!e. kod1ah~m np. ko. dawnO i)ardzo dolH'y wler8'l
Aple~1I Nr 101, Kel1~tKrftllZ. I
18, ,oo~. 11.00 •
TEĄTIł IM. aT. :r:E1tO,.,uuctJtQo pt. .. All~Chwitz". 'fen wleuz
APteka Nr l. IW1erc1twnJe60 J6.
nlf'~ Ja I,rwl nigdy nie lakną
"GOnNIK"
w
Ru4l!:aeh
pow.
Klel
,.Królowa ł'l"ltd.mlef<rt.a" lodt. 1'.15.
kOliezY
IłowanIl: ,.0 tym
łem! Odwrotnie kr~w uwlALA POSt •• Kubu4" wY'U.W\e (I lI8 _ .,Otello'" - "",,d. USA w aoPoT.~;:-::;N;l1UnkOWe fłe
ani
ue działala na mnie przy- nie D1otnłl. i\nl mówló,
lodz... 11.00 w 'nIMl'1el, "VI pumy- betę o EortL 1I.00. W n1ed21el.ę o
Strat pOluna Ol
mUoze6",
Votychcz:\'ł W."YICY
gnęblaJ~r.o. Gdy na wojnie ltO
Dl 1 W Jl'U:ttC1.)'''. H. alllnk1eWic:l:a, 11.1)0 I U.O!).,
Komtnda MO lI-ff
tł, którzy pisali c Q4wlt:clmlu
baczylem
pierwszych ranp.f1J2'~,UM $,WIItTOItRZYSlnB
po,olo\V1.e MUleYJne 11'1
Wy.lawy: WUHca w.,.''WletJ......
D)'ch, bylem do konca w5tnąil pokazywali coś tl:l-k ,trunaKTNA>
POlotoWle ORIOW' Jł-M
•
"MOSKWA" _ h.llIli.m lf~h6w d.an .ucl'teolr:>grCUiYeh.
n1c:ty, WIzpilalu wojsitowym '0, "t3k l1ieludr.kie80, fe cdoPOIItoJe taluiówekl
wiek
mó!!:1
tylko
kuyozeć:
"Cłun.l1le IUdOW. I'UIl11olło art:r110wn3'c:I1",
'P1'Q(t.
tranc.
od
lat.
Ił,
prry FIlCU KonRtytuej\ ...n
UJt:I:<lII"'M D" otU alalo ."blo!'y.
godr... 15.3D, 11.15 I 10.30. Nledldela "Nic". M:v~ll.l. te hill krr.rk w
ul. GMd.drteJ U'U
I-"'""&J"",'h-. N',,"oo,:!,", P.II.,: iensle
nKII\iWłlet· .1a'01 .. _Jellom04ct~... J~i~l,
')~/.Ilttyetll(J·'-flrtPleo"nYru
trzeć na umieranie
A
noraml('Vly .prod_ JUI. h'lnc.I
_ to stJlnOl\'czo r.a Ul!l.hl,
potem wojlla. zmtlsiła mnie 11o
wa pl.
erelkll'llo
mn!nrll>.
lai Iti "odt. U.C6, 18. U I 10,311.
Olilt IJll-' chccm:r posła wić
'labie la. piel'W!łzC(!O c:!';lowl~III~.
WOIC'- łl'l'l~tlJea dr!~cll!łla 1ObQ,.BAJKA"
,,:l.altaeh.la "".
To' nie ja 'lllhilem I~cr. wojna, pytanie: blaczego'? D!llczego
d1.!ewexyllf,·' pr<ld. radl. koloWJ M 11 o II'f'ldt. n.oo pcg~d8nll:a o .l,anle
.!OHM
bvl i\lI!itb.\~łtz?' Na. to pytanie lnl tł., lod%. 15.«5, 11.nO I 10.11. Kcchllno\\,skim 'I reeyurla wlel'uy
u.blła. To nic Ja jeJ:;tl'm wl~
I,HUTN1K'1 _ ""Oko ... oko'i poety. w nl~"I1'!li!I n_ pheu unien, Ir.cr. winna Jcd wojna lIillflUny IIlę odpowledzill{: poW nlelll,lfl( (l ,od:!:. 12.M - bajki.
rraneu8kł.
•
"WAnS:r:AWA" - BIlJIt\ W to~ baw II 101i1. IO.DO - ~,zleton1 wteJa.
trlko
h:\,lem
kólkklh, pn:ez !\~,I"'l'tkQ Rudolła Hoe!;I,PR1.000W'Ntl'<"
,,II-pry1l1s
tli o ,Odt. U.30, w nlł!d~j~lł o fOdrl· Q:tOI'f'It".
'rubką w wojennej macbinhl la. I to J~.t 11M"" temsta nRd
rOTOPloA.tłTI!(OI'ł
ul.
III.n\dewło
tl.l1łW"C1tf1\ .." .. ~
IO.3~ I 12.00 "MJlitlea" ,prort. tldl: .od
fur.yzrnctQ: l,'akt, ie naszt! powiCU .. _ parył -. 1"',"
lat
T
...
w
lobotll
t
flled.tllllC·o,lOdt,
koll)nłfl I pokolenie, ntlodw
1of;t)l't:r.A'" .. ~U.m.leołl ~ ,,!!lnY w uulladtl'" prt>d. wIOl
ilU'
oli
nu
potrzehuJe U.3D
kj~j od lat 14 _
.., IJ<)bot( a 10<1Z.
rOTOPLAS'f'I'KOK .. Piu Paru- lawtdzkl,
rozta.c1httnltn
I
ralzyr.rn em , 111.00. w nledr.lelę o ,od%. IUO 11 .• 5 untów
8 - Palermo.
"BA,JKA" _
.. WIII~ ~ ...
te «loml\ga 1112 t«liO toz- I In.OIl. W' loMt*: O loda. IUQ 1 tUI
APT!JCl1

'0-

M

.lE.""

,I,

PROGRAM LOKAf.NY
pnOORAM LOKALNY
t7.oo '-'l~l<.'cl:t mn~n'l.y1l (1tw!l}kO-.
'.IIG .. Nowe' 111lItrat11!1" - łludY~llll
wy w o"1r4lc. W. Kl'>r~jb1 l C. K_ w oprac. H. A~~k!~j. l~.OO Wyniki
•.~1~. 11,~5 11.f'J1ykn tnn"e:r.n.. 18.10 lOBowanIa
.. Pr:o:eplóreetkl".
15.~1
S.k;n:ynkll porad prllwTlych.
"SI_t')' w.ode ....'!1 w nowej, !IDele" -

TEt.EWIZJA

aud3'C1a w oprac. %. Fl\trowlcza" 1

KATOWICE

IUI .. I\f!MrJ Pr:o:Ylllctt!llt" _

tUm

~Qb~l:dt1~:!;~~C';'f.~~!0~.~i:; d::lk:'ll:~

pnń" _ m~llu.Yl1. 11.40 ProgrRm ty~
I!odolll. l7.~~ S'Prlwo'tdRnle • mllt.
d1.YJ1arnctoW}'rh uwollćw Jf'ltkollle'~·ct.nyl'h o Ml"fnDrl~1 JII.nUll'u Ku.

".... rl<l~kl!!'~o

T!",,\5m!~J.

_

l d~,leo\ .... wodów

re

l!I!ndlO1'1u

X-j,c1a

C. KUlula,
TUlSWI:r:.1A

KATOW1Cl!:

UlG Bpt.awor:dl1lle I otWllrc!łl Ml~
TlIrgów POwoI'!.
okjeh. 'l'nnJ-ml~j . . . PotłumIa. 11.50
- U.OO - PMerwl. 14.00 "N!edtl"lnll
BluJada'" Jl!'i.~~ Film ~f\!d:lJOmettB·
t.owy 11111 drtecl J: nrl! 'o1M1ty Lp.nd.

dt,fnuodo'lll)':eh

~.\'~:O<1~:~~nn~k pa~~!=tJ:,:' .. ~;~ ::y~ 8:'f:,:~;'!A~:k~O~11;t~:~~~~;hd:
rnbul1rf1\'

rrN!. an/l1el5lflt'j, 1i0lWC

Me:mOt11l JnTlU'~7.• K'J~OI'I1i~lt1('!lo fi dnei\ lIlW(ldol'l'. lun T!"'r.tllrrl1~,
_ "z 'melDI1JĄ nn 11'''. ~Lt~ n,·jennlk

P'ROOIlAM l

- "LlryI18" - Snrllll)'. 'l'hl":1~,'~enJe
- Jnnlm l'IM'MtO ....'1I1(1I ,22.1~ Wlado~
m<)4ei aporto .... e.

lony . . d lal 1~IU,

N1~""la

Tele'Wl~jn~·. II.H F,I!tr~~n pf'l~1yek:~

.~.i~'~?~0:~:~~t~-~~~~r·~~;-~i~~~~~~~;~~:!~,:'·JJL_·I·4HF"~--..--------------------------~~--~i""

Komu "lud'
Kolberga?

Polskht Townrzy/itwł,) Ludo~
Waweze orr.ystą;>jlo ('In wy~
da.nln wSlystlckh dlieł (Jskllra

Kolberga. B~d·t1e to rcedyrJIl
Jut ptlbllkownnych \omów I
wydanIl. phll! jes7.czl1' nie' 0,lalIzanyeh firnem uczyni to

raCht1nktl, I te hm rOllraęhu v
nek .le~t dokonywani - to
Jelit wl~nl(l Bem.ta. n"." ta.-

IIzyzlJlelJl' Nie, nie liliom WYltę·
puJ~, P(!tZ całr eztt.l je!lł nI\II
Iletbnlu na Icenle,
choclai
wlc:kIZo~6 partu naleh do
mnie. 1\43-'611;,
,llybVm byl
na. srenle .am., pubłlc.no~tl

te.

• Ię w"ObC(JW3Ó, tI10~
przyjq,ć
mnie

około 60 tomuW'.

Hoos"".
Ja jestem
ny J.!1di.ml, zrnlls'tll.n\
~leIJJ~,~~~dIlWldę. Do

c:tlowleU '.arii "łI!:,ta_.
może

w

krotkometrdów1d.

,.noBOTNl,K" - w IJ(lbot~ I I'1le~
"l.ul1atyk" prod. tr_n~. od
IlU H. jOdz, u.ilO "Wan'ilko o J!io
wie" pl'Od. USA od lał le .«odS. I1.Oł
l II.S0. W nlordt.ll!ll1· Ollod.,. U.DO
"l-ł!uorll l pielikiem" proll. ~tllk.
,,5ATl!:,!.JTA"
nlł'<111eI4 a CO
"~Inle IO.Dł, 1l.~O .t 15.00 - "Konclek
Matolek". "DeeydulllC")' 1110m«nt·',
prod. )0.110,1.' od 111' 12 ~ W lobotll o 'OdE. 1UO, w nlelitlel~ o godE.
I1llelę

.--w

lun. w lobotl:

,

11-110 .. 1... bylO
od IlIt ' ... k~I~!

god:!'_

", prut!. pol.

"'pUlk.I
tIlIl U ..

Nr 1ft - at. Jłlenldewio
tI.,'łur noen,.

II-ce .. PO'(I(owlo łl.ea uIlO#"'"
woli.·kan •
P08'r0J'1l TAKSOWEK

~:tu~~~c~k~ctk~!~~w~bowląZUjWeh VI Pnemy~le TWQM:yw
Reflektuje 81ę tylko na ~Iły wysoko kwallflkowlme, lX'sllida..
w zakresie re.montów J' konserwpcjj epa;.
-cheml-MmeJ·,H~lH~r"etycmej,
~-" ___ ""'__ ",._

APTwnt

"ptłU Nt 1'1, Pl. watnOłct ti.

11\C6 dtuŻ<lzl} praktykę

ratury
iTARAatOWlC1l

Gl .. Sir" potlrna
.... PololoWl.' Ratunkowe
Oll~'

....•... C_ _ _ _ ••

nunuJ\lId.

Tf;Lf,:FONYI
., - POlotoWla mlllfflDł

lI·n ... Po,otowl.

:i W~~~:~~~·f: !l!~1I~1ff.!Jf'- .........•... - .. c

KINAl

,

"ftOa01'NtK"i ... ~,e~d .... ROlUleUł"
~

Iraneulld.

ID b1'tI,

~

_ poliki.

.. -00 wid&e1ll.&

ao

JUtN."

"STAR" .. 1,1!IOrWt ..... 11'1\911.1.
... tran

ił bm. _ ,,~d~i"RoUS!11ł"

\!Ulld.

WoJnr:m1 m!e8zkimlaml Ulkla.d nie dJ:ł~nuj ..
Zgłosz~nja przyjmuje. lekcja kdr.

sta",

Zńn!<id GS "SCh" w ·Pińczowie 'przyjmie, pracownika na
nowlsko magazyniera. towarów mMOwych,: Wyfnnr,:one };.wa,i1n~'
~\~I~~;'c~ajom~ć past treś<::\W)'ch, nawozów i mat,!:!r;nI6w b\ldo

Warunki płacy

do om6wleonllli na mieJscu.
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rEDZ

I E L N l'

M.4kABBYCZNA_

cie?"
ON:'A1 eell witt:lent. w Lee\lwlrdrn 'U.rnkn~1'y 8!~ tA no'rym
"1~tn!Mn. "DoktOr" Ofldam drgnąl, W mJ"oc:m~'m wnęlnlJ kM'
lut llyt.. Poznali .tę. "Opd.m ... dotl'wotnJ" _ "Lodt:l~f _ dM}'"
11V"lfl1" - "M()rd~"h,'o7" - l,Otrucle" _ "Flet bI31\11"
"Dl1c1fo_
&ot:~ "'::. ,,,$<) jjl, Id" - •• Kcgę1" _ 1,Zonll" .... "I ja td. A:łj Ja
jc~u.'m nIewInny, Muł.! b~'ć J'e"WI:Jł proc~!u. I f.w:l'cll:t~,.. Tak gl';
uct('ll\! ta hlstolia n!ecodl':ICnnll. Jflk idyb)' byli ol'(lani pnr1!
lego umego dem(lnł, prll ....1. w tym Inmym ct'3le p!)p~lnlaJlI
obaf tę umil tbM<1n1ę. W Qby(f'.l.'U II.'1IPM!kIlCh ollu~ llrll n~j"
bllJ.s::a kobiet .. Opdam -'w Had~e, Lodder _ w Bfrkl\l kclo

stwa wykazuje obt'Cnośt cyjanku potasu (procentowośc
ta s.ama), Podejn.enie urasla.
do oslt.'l.rzt'nia. Ale tu Ol'uam
wysl('p\Tj~ 1, nową niespodzuln
k". \I./oła o sw!"j ni~w!nności
~'lrówno
w trm jnk ! w poprz,ednim wyplldku. "Loddl"r
pope-!n1ł 68!TIobóstwo,
pon!e~
wnt RO r.dl'ma,~kowa!em prl.l"d
śmiercią. Przyznal
się. że to
on pod nll7.wiskiem Piet Der~
ger 7.-tImordowal moją topę",
Ol'rońcll
wręcza sądowi dwa
11~ty Loddera
otrzymane od
§w('go klient..·"],! Pierwszy 'l
nich - do S11du,
zg!llsz.a UImiary .~amob(J.i("ze. Drugi do
Opdilrnll - f.-.1\t'lcra przyznA~
nic się do pop("łn!r:>!"l"j lbrodnL L('orkr ()p!~llj.e swą P"K'ząi
I-;O\\'ij nl!łf\~c do 7.0ny Opdnma
i c:!l;L skompllko\\'tln'l proredu
r~ tv c('lu polll}'cia ~ię korhan

Rotterdamu,

drlanwl' Lo<Ider: z
A drobnych
kupców

roo7.lnv
hulen'-

by jAk() , ~tr(lt ·W m<'l!':l1zynie

transporiowca

dostnć

do

sIę

dersidch ,wyroki, przy~t.ojny,
bez sPt>cj.11nyeh ambl<:jl, Po

HolandiI.

prD!'tu tyell! bt'z historii.
lat praC()\\'a! bet zarzutu

n(,)!IHct~mi~ "·.l~r\'J~ n" ta.
Jemnln(>J g,'kty TI!?'"'''''' ,!~J.:n fI"O
r"""n lwl\\'.. r.".,"rpt'l I ~ Mp,'I~'ll

służbie

holenderskIej
\,Eaux 'de La Haye".
się

we

12
ntI

tJrmy
Ott'nił

wl<lśeiwym ("las!~.

mili!

troj~ dzie<'l. Malżeństwo bvło
WZ0l"o,:\'e, Oboje praco'\\'ali: w
niedz.ielę

Adrian pic!q;>;no\\'nł
swe tulipany, Po po!udnlu

chod~Hi

prz)'s;-:lo

na mncze,

W 19;2

nieszo:l)ścJe:

t'.
śrnit"rć

w

Dd(j~je

3j~

(!1(.J~""t:1~

bJ<I~

:.ogr,W
kn.'"r11

t\\"il',<'nIDI"I1
Dd (!.1\\'n~

!~1,""nrJ I m,'<,ti)
!~~?"r.y d()~l(\r n'~,lyr,",,"

WiN17Y

r<,rj'tl,.

,lo~!1I

In:("llr":'cJII
\li

n"'1 l,
7

j'!,

ki""',' le!"?l!
I m~!np<\/hlk~

~floby("!u

f1l~()."\:II,~'Ch.

(·"It':lrn.
j~l,jch

f'('rTln~.1

!~kt"

O"d"m

...

ki. >!fI,v

1"lJ

~H,rl'n"'Y

r""l"j~

I .. %a

(b~~
~t~onIA
n~t1k;,·,".~'~l.
młodej :i.ony. Cara
dZit;'ln;('łl
"r>rA\\'n!"r"-'m do I"~~("i",,"~! I'n:(
\\'spó;'CZ,l1ln, Polem '\lkt ~ie nie
tvk1. O .. jNtl~ nl~ w m~! .. j w!'",,'edl.iwit pow1ómemu mHlień~
a .. rk~) kolo n",tl'r'1nmtl j t,.,.-,I .Ie
ttW\l - d7.lecl musiały mieĆ
r m!"'<1Il. \1rr.r1ą n"l"nct"rk~. N'!'
jakĄŚ matkę. Nagle po trzech
(I~f'!' IT:lI j,..'d~~k b:.!,., \\'y\QTr7\'ć
miesiącach
m!8ste<:;>.klf'm
~'lhl~ "'~tI'I'U rio ... r~no,,"n\·"" rl,.,
v:strząsn~łrt
,,'leść o areszto1i'1<'!w" m!("J~r"'""l',,h _ 1']" \J.·L,~,."
wan:u I..oddt'rn, oskarżonego
mo r:?)f :z pnw(lrlq brlll'll ,,11"',1.
-- przez- ··t€sdową o otrucie ~weJ
n~1l"1J !Y''']'', (!\n\"n11i" j~~, r"rr~-11
żony
arszc-nik!em,
Lo':lder l!.f"r?n~). rtv t brA:1U \",'k~'t"l.
,,~rI!R
ton\', Anlblt'\\', J"1r knr1v
pnyznaje się do winy l wyrokiem t,ybunllłu w Hal:ilE' zo~ ml .. ul\r'I'''. O",bm r"hl 1~M" ,,,,.
r'uly. ~~"7Y"Alą
~I~
nl"'''r~''7\!~
staje skazany na dożywotnie
mll'nla •. Sk!1llll ..m '~·.~'l"w""·rh on
Wlt;zIen:e w L~euwarden (ka· Mw lI:l[l't\>" N{Jl··'tl,..~,·t!,,-'fj>-'''''le "~fi
fa śmierci nie illtnieje w, HooI'Pt"/lc'e. która h:'''~k ni ... w'vkR'
.1~?i!L):>.~J.',lolt.Ł.~1VII-, rozp;)Czy~ ~ 1~1-!0!' '7tfr!"I'I!,., T· - '~'-1. P~rl"nlk~
--na'!O IIp(''a 1954 r,
pt.yChDrI~t w
17.,'j"),, 11·, t\lfJP1·
n~~o
l'dr(l\\-j~.
N~I"r"m'r~l
~N~_
Od 15, lipca towarzyszy mu
n8k'po powr,.,C'!e do domu nn~l."...
'Opdam. Ten drugi jest drob·
.
p.u1.~. .Jl'l .KWAltot\'lu.... 4rnlert'. T"~~
n~:, .s"?:.~__ o ,~.~.ry:e. ollwkowej.
n sfwleJlłcych \vlosach, lekko -('10Wft rWCIl p,,(I~I~t'!',je nR ~I<:
pochylony. Jest metysem, oj- ela, Opd1!m j~rln~k nlł' prryt:-la',
jl' 8j~, II; nJpw1nno~ć 5'\\'11 n~"1~d"
ciec jego, jako żClłnlerz holen~
a.l_.Jl!!ts mi tnn.;o;,._.kt6r.e __ "-kspert",,,
-----~,----'S-liiibie-'w"Ynaonez}f; ta
tl!n~le w relu1fIlC!" u
pod~o
ożenił się z. Hinduską, Mając
blone. W erHWCU l~~~ roku Itn
lat 16 Joanne. uciekł I. d"mu, .. ml.r}·b-UnlJ w Sadu. klOry III-

oerSk1-'na

ci~"R .~tala

~ię

jut <r

pr'zcciwlto

Oponm,'H..-!

coco, łt m:ejscem pos'er!uń
towarzystwa
tC'ozoficz,nego.
Nie ma ani tmbyny dla lury
ani ław dla oskarżonych! dla
Caly z.-espól sadoobrońcą i prolwratorem dy~kuttJje giQs{'m przy
ciszonym przy wspólnym .. stok, Oskarżeni [ ~wiadkowie
s.~·dzą ra7,em
z. publicz,nością
na miękkich fotelach.' Pbdslld~
irlY. mtl .. prawo w każdej chwJh· podejSć do stołu ror.pr-aw I
90lącznć swe uwagI.
Opdam
kst blady, ale bardz.o pewnv
zwycięstwa,
Po
cztr:rech
dniach ro?,praw od godz. 9.30
rano do 23.00 pozornie wygrał
IIp!'awę.
Zbliża się ostatnio
północ. Ek.~per~1 bior<l raz jesz
cze do ręki !i~1y Loddera.
,AuJę-nt.vcznQ~ć kh nie pOlO'!lta
wia jednak wGtp!iwo~kl, Ek~
spertyz,a \."yltazala tylko, te
ślina
slużqca do
ZAlepiania
koperty pochodzila od ... Opd n
w.q. Opdam tańczy jak fIlkir
swiadków.
wy wraz 7.

6r;dzlego:
połudnIe

ele poleguj(/! ,es1.c~e t(l~inĄ :w"':e
r,lprlllmll. Mimo nJemo1.1Iw~'~h wn.
tUnków, odbywft on dAlej nwe
e~'!e-:ur,1111
I ' bl~ne
[lod
.Wfl

NOWE KSII\'2:KI
.tertnm POOn6tg

A"iQ"ł'

l{OMJCZNE; Z.bral t o"r,a~
cowal Jerzy Bolier, KrtmQw
,~~60~, ,~,~ . (c,'tIQ ,t2 d).
Tom w,pomnl~l1, ,na/ti,,",
lega aktora. Llczn/l, fOfograw

wlftd7.l1
mllo
1l!!r.Hgęn!n~go." .J,
1:uj'ielfil ,"---'iii tjj'frj'.nei1()-.. L;oiH:li'!~f~·;~"J'(F,:,·
Inne. nJe t'fllt:l' CZa!U, Zdobył cni
kowHe 't.utIlO!' lel(~n:. wlel!~n

nego, który mu umotllwH nawel
dQstęp do wIUi)eJ, IAbllotekt.

!,Znane

8Ą

~l\do',\1

wlr.rlmJn prln

)lcj

("('!l.

wYl'l.dld

wl~tnlów

paktów na

mi

"DO REOAKCJI

pó

NIEDZIELNliGO"1

o

ZAPALKACH

"
Zapalam
Lub ktoś

nłrumlt'Jętnie
nJeprzeel~!nlt' m.~

wala
PARADOKS
Wh:ct"j orderów
NIż

bohaterów

EPITAFIUM
Męttm-1 Ź<lna

Tu leiy wielkI opóJ
BOKU dclękJ. Mam spokój

CZ, KAqtuSIRSKI
Zl'CIORYS
Klłł.dy

mlet:
bogaty - w

byłhy
mllośt'!

skor)"
_

życlorys.

Bardm serdecr.nff!' dziękuje
Redakcji za opisanie mnie w.
"MagazynIe N!edz!p!nym" z
dnia 2-0 maja br. i podaję wię
_~~LQJ!nYCh .o... sobie. P-rócz pr,,·
cy warsztatowej pe!nllem obo~
wi;p:ki sołtysa od'--4' sfycznia
1924 roku! za zasługi na polu
pracy społeczncj i zawodQwej
zostalem odznaczony Brązc~
wym Krzytem dnia J wl-ześn;ll
19,17 r. przez prezesa Rady Mi~
n!s!rów a za długoletnią słut~
bę wojewoda kielecki nadal mi
Dyplom l Brąz,o\.V)' Medal dnia
Ił slerpn!a 1938 r, Słutbę ~ołty·
sa 6kończylem 16. II, 1940 r.
za cza~ów okupacyjnych dla~
tego, że nie chciałem sIę wy~
wlijzywać z ooowlązków naZllA
cwnyeh m! przez okupant<l,
Po w}'twolenlu za duty nnklll.d
pracy w wyrobach artystycz,~
nych dniA 22 lipca 1957 r. ws~
tnlE'm odznaczony Sl'ebrnym
Krzy±em przez Radę" M!n!s~
tr6w.
PUl'1Ikl Jan R, Piotra
lam. w So'bótce p-ta RUtyn"

o

CZYTELNICTWIE o
Z okazji "Książki ł Dol",
Jak zwykle. mówiąc malo
co,1i; zmal wersowal I
otworzył książk~ ••. w PltO.
R. PODLEWSKI
DZIEWCZĘ

Z EPOltl
SATELITO\\'
Ach, serce moje l'itn:alą
przebite,
a on nIe wcbodzl na mą

*

*

*

"QO REDAKCJI!
W odpoWiedzi na artykul za
mje~zezony

w

"Słowie

Ludtj"
Nr 29 (3151/52) z dnia 14-15 V.
1960 r. pt, "Ja - podpalaczem?" zamieszcumym na pod

stawie listu

Zdzisława Czwar~

tosa za m, W Kielcach ul. Bucz
ka Nr 27. II" podaję następu
jący gtan faktyczny,
Dnia 6
1960 r:
godz,
Kom('ndy

°

".a..

będzie

~,Magazynu

równiet I do Pana Redaktora,
ze to nie jc-st zadna prawda
jakoby ów były felczer HerczyńSKi podobne nie stromi od
metod leczenia UŚWięconych tu
tradycją i Jakoby ów felczer'
zabobonnym znachorstwem leczyi kogoś z Oleszna, a Jak

na miejscu po~
by! ob. Czwartos Zdz,lslaw, który do czasu przybycia tam innych osób znajdował się sam i poprzt'z rozrzu~
cenie palących się skrzynek I
przy pomocy wody wspólnie t
pomocĄ dozorcy "DeIJkatesów'"
częściowo ogień ugasi!. Przybyli na miejsce stratacy zapo~
blegll dalSiertlu rozsze-rzenlu
ognia, Zdzisław Czwartos na
miejscu zostal rozpytany przez
praoownlków
straty
ornzfunke. MO na temat zaUW3ŻO~
nego poźaru. Odpowladal nle~
chętnie, odpowie<.lz! jego były
niejasne, wątpliwe, zachowanie podejrzane a ponadto był
oburzony na skutek zadawania mu pytafl..
Chwilowa represja jaka 1..08
tRIa zastosowana wobec Czwar
tO~Il, wynikla z Jego
własnej
Winy, bowiem niewlaśdwie za
chowa! się wobec przedsta~
wicieli straży potarneJ I MO,
któl'-zy starali się ustalić przyczyny pożaru.
Fakty podane przez Zdzisiawa Czwarlosa w notatce do
prasy są częściowo przeKsztal
cone, bowiem {unkcjonariusze
MO nie kazall mu ~ję przyzna~
wać do Winy, lecl.· mając nil
celu obiektywne wyjaśnienie
okol!r:znoścl, .pytano go czy nie
zaprószy! ognia,

mleuczamll po
tów,

1':It'zlttytle,

*

przeznaczenia,,,'1

...

pierwszą osobą"

żaru

I

t j!'d-

*

*

DO I'tE:D'AKCJI
ogłoszony

'wjecie
bywa,
łe nie siedzi ten, .kto I?ly",a

T. GIeGlER

udAli 81ę funkc.
MO, którzy zastali tAm Strat
Potluną oru miejsce ugasżo ..
neRO potaru.
Na podstawie wlIh:pnych
czynności
lItwierdzono,
że
Na

mlr.j!łce

Ale

za~

"MA GAZ y NU"

;tQstnł

orbitę!

I{!o p!('rW5Zy umrre, ,w!'1m!1! nA
1I1ebll! wln~ drugiego, Binda jedl"IlIlt lf!'mU, l{t,., ,pnyspleau. wyroki

POCZTA

"MAGAZYNU

Loddera. Sala sądowa
trybunału w Leeuwarden ma~
lo przypomina sale rozP'AW
w innyc·h krr.jach,_.Jcst 1.0 ra~
cz.cj C()Ś pomiędzy k.'lplic~ ro~

CAlq podbudowf$!
trIumfu
Orr'lnrna burzy ostatnIe zuanle

majll (Hl.!lId cJ dwnJ lul11-llI,

.

śmierci

udaje się wydobyć 'l n!c-g() 'U'~
znania, jal(im s7",·mlat.em. czy.
marią zmu.o;iI on Loddera do
napisania tych listów,
Partia j!'St wygrana. /ląd nie
ma dowodów popełnienIa no~
'We.l z,brodnl, Ił podejrzenia
poprzednie są jakby p!"zekrc~
tlone, Ciemną plamą po:r.oI\lnie tylko osoba PIeta Ber~
gera;

op~hnl PJ)O!ll, trucIzny, Z&mkn"'~,

JI

Listy te !t>i.aly na rozprawl.
~ądov.:e·,
któr.. tocl-y1a lię

wśród plomieni, Sędziemu nie

tyć

~

c;t..\'wi~tą l\,:;ljłeps7.vm 5pH~f)
hem l!',uni!,'cia plod<J jak
ki S\lgC'rov:al - to użydl! cy~
jan),ll pota~u w jednorozowej.
dużcj dllwce.
List zawiera!
$zcz('gó1r. pokrywai~ce s:ę do_
kladnie z pruQ!egi"m oslll~
nich miesięcy tyda No!. Podpisany byl: Piet Berger.

;.MAGAZYNU
NIEDZIELNEGO"f
CrytaJ'Ic . odykuł red, J.
Lyska pt, ,,0 północy na krzy~
żowych drogach" Nr 27 1.. dn,
7/8, V, lOBO f. che!) napisać do

Nledzlelnego"]al

Pan Redaktor nJe \",ierzy to
może się

sam przekonać l za.
tych. których J~zyl. Fel
czer nie żalowal trudu l wy.
siłku byle tylko chorego llzdro
pytać

wić I

Reqaktor:le
felczer
nie jest moIm wuj
klem" ani ja nie, ,jest-em Jego
chrześniakiem, alc powlen~ Pa.
nu, Panle- Redaktorze - zacho.
rowa!o mi dziecko w 56 r, W
zimę pos7.c-ulC'm do nirgo w
nQcy, a że bylo bardzo ile I
pod najpgllnic-m moim zawezwano PogotOWie. Lekarz zba·
dal, przepisał leki i POJechał,
a na drugi dzirll brlo gorz~l
W kOl1cu zwrócl/em się do by·
łego felcu>!"a znachora! wiU.
nJe on dziecko uleczyl I dzJęld
jemu po dziś dziecko tyje ł
czuje się dDbrze
Panie

Herczyńskl

A na zqby Pilnie Red.1klol'%~
to nIc m0C7. kQl1)'ly, nie jett
dentysta, :/:eby wyrw;)) zębal
'j)(i" dźi.~ w' dwud1.iesf}:ffi' ;';"lekul
Panie RNlai\!orzc, w erze atomowej, to nawet $om koń by
Idę u~m:llł, żeby jt'go moCZ IIczyi zQby,

Pozdrowienia dla Pana Rł<
('laldora I Zl's,Jolu !'t:dakcyjnlgo przesyła

,wo
dalo

-pro~

Re

he
dl:
DE

, D,

lej,o;n

r()('zy,
zyjlil1

crter.
roI'.'

zsnr

by! 1

done:
otll!"

bandl

cjnln

lotni'
nale:

lO;

pl

pC

D4

W
Wf

tydel
niedz

f/(t,

61ę

\\
kmjr:
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wiad.

Phmpve Herlat: :-WYBRANa
CY, LOS1.!, , Tli/m" Jadwft)!J
rJ1nochotJ)l/~a"
'Warlt(lf'/)'l

CZYTELN-lK (ct!la' as

Wan,
~ię

J(

lulu,

l. AO",,.zktJ Pltlru.zk/l - Sandom.lenr
2, Marła Tatar,ka - 8obleń, $)OW. OpoC1:no
8," MI,czullaw tub.t - Sa.ndornłers
ł, Idref 'Kolodrl"czl1k - KIelce
'
l, ZbignIew LewlrhkC- Kielce. .~
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