Na trybunie powitali ••taTeczele z jej dowódcą.
Gustawem Majką przed
atawicie!. partii, Frontu .rednośe! Narodu I wladz miej.klch. ! 'sekretarz KM PZPR.
mgr Mieczysław Ujma podkreśli! wagę obchodów Tysiąc
leda w naszej Ojczyinie i ich
historyczny związek z 21 rocz
nicą wyzwolenia
Polski spod
okupacji hitlerowskiej i przy-

tę na
ppłk.

I Stutthofie

ka pojednania 2 potomkami
zaborców I spad
kobiercami hitleryzmu - ten
trael związek z narodem I za
sługuje
na potępienie tak
jak biskupi polscy będący autoraml orędzia do biSkupóW
niemieckich.

germańskich

Mieszkańcy
łetącego

Skartyska -

w Staropolskim

mIasta
Okręgu

zw1ązanegQja.k
ze stawną przeszfośdą
narodu, wyrazH1 swoje oburzerie
autorom
·otędzt.a.
w)/rataft;
wrócenia
jej
pIastowskich co dzien swoją wol~ pokoju onJJ
%lem nad Odrą i Nysą. Kto te
go związku nie, widzi, kto szu
(Dokończenie ..,
Przemysłowym,

n3jbarctzj~j

była znakomici.
prosperująca fabryka
karel
oraz browar, który owotm!
trunltaml ""opatrywał... mle..
końc6w
Kielc. NieY.lątpllwy
wplyW na, ożywienie miasta
'mlala rówruet decyzja wl.d•
• aborczych, kióra vi pierwszej
połowie XIX wieku uczyn!!.
Wlo••czowę .toHną powl.\u.
I właściwie na tym zakończył
olę r",wój mlalń•• które • br.
ku jakiegokolwiek •• kładu
przemyolowego pozootalo da·

aymptomem

(D"k"ń ••• nle

n. sir. I)

i
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'rzl".IIII. I sekretarza II PZPR tow. fr. Wlchow;cza na wiecu wlięlcach

l

c~ wyzwoliły się spod Udą:Hi-1 Jest on led'nak solą w oku strózell\ivali Tie!SC~wą ludność, !~~s~::!Ci~~~r~:!~~~~N~~
wel kurateli kleru i stnły Slq dla naszych wrogów a w tym gl wn e m~ ,cZ)ln.
"
••
la t
d
a
IRIS I dla reakcyjnej części hlerar-\ DIac""go nIe zapvtal! mi.- hd"ryzu.lemy się ze stano"ls.
~k~ ~~;ar:I"owJ:·zlbttwład. chU kościelńej· z kardynałem szkaóców wsi Mlchnlów w pą-Ilriem XXII! .Zl.zd~l KPZR i
w-ojew6d%kich.
Wyszyftskim na czele.
wiecie kieleckIm, lstóra została przedstawlcieh part komunl~
W 1844 r. Piotr Sd.gienny,
Popleczników Wyszyńskiego spalona l ponad 200 c.,ób za- stycznych i robotniczych uczest
syn chłopa z pod<kieleckiej Bil~ mamy niestety, l na naszym mordowanych, albo miestknt1 n1czących w obrada~h ZJazdu:
czy staje na czele spisku chłop terenie; w tym mieście tyją lu- ców spaJonych ~alesz~c. czy którzy jednomyślnie poparll
skielo
przeciwko
uciskowi Ozie. którzy nawet za grosz nic Szałasu w pov.:iec:e klf'lE'cki~ ideę pomocy dla walczącego
pańszczyźnianemu
i zahorcy! pozvtvwne-eo na prr.estrzeni 21 dwukrothie paCyfiko~·~n;.·ch l Wietnamu t wypowiedzieli się
porywając do walki postępowe lat "nie z.roł;lill dla naszego mia- gdzie hitlerowcy spal:ll w miej za wycofaniem wojsk: ame-ry ...
siły społeczne. Na Ziemi Kie- sta ł regionu przyjęli oni scowej szkole 7.0 męz.cz;:zn?
kańskicb. Z WIetnamu połud ..
l~ck!.j dzialali przywódcy pow rolę krytykantów, próbują dzle
Adresów taklch mazna by niowcgo.
siania w 1853 roku Marian Um lić spoleczeństwo i oddągnć Im podać tn'!.czme więcej z
glewicz, Dionizy Czachowski, od pozytywnego programu,
Opatkowlc I Skalhmler.. w TOWARZYSZE l OBYWATJI_
H

Zygmunt Chmielewski i inni.
W propagowanej
Z Ziemią Kielecką związane są skopat
koncepcji

wielki. nazwiska znane niemaI na całym ś,,?,iecie takie
jak: Henryk SienkIewicz, Adolf
Dy~asiński.1 Stefan Żeromski.
N~ tereme Klej~cczY:-nY żyło
~ dZIałało ~ okres le ,mlędzywoJennym wlelu wybItnych ko~
munist6w.
<
Ośrodki prz~my~low. Ostrowiec, Radom l KIelce w 1905

były wldownią rewolucy~\vystąpie~ i w~lk r~botn;~
~ wolnośc i Ulepod~egłosć

naszej Ojczyzny.

W ('~emną,noc Okupacji hit!erow,<:~lej naJlepsi synowIe Z:e:

s~anę1i do walkł
okup~:mtern h~tlerowskim.

mi KIeleckiej
%

przez epł- powiecie KalimieJ;za
obchodów Chotczy Górnej w

lOGO-ieda chrttu 1 dotychczasowej realizacji tei koncepcH
episkopat polski rozwinął generalny atak n. z~.dy ustro;owe naS7:ego ludowego państwa. Tysiąclecie ·chrztu przeciwstawia on lOOO-leciu państwowoścl polskIej. ChcIelihy
oni widzieć Polskę jako "przedmurze" chcieliby poróżnić nasz
naród ~ narodamI Związku Ra~
dztecklE'go i naszym! sąsladami, zwrócić oczy narodu polsk:ev.o na Zachód. POWlą7.aĆ ~o
z mlństw?mf kapitaJlstycznvmi
WeszU oni przy tvm wszy:::tklm
w oakt z niedobttkftrnł hltlervz"mu
zacho.dnionłemleckie-

Wl:'lka
powl:de

lipskim I wiciu Innych mldscowości, których nie sposób
dziś wyliczyć,
Adresy te oni znali na pewno
dobrze, tak. jak wi,ększoM l~dzi w naszYQ1 kraJU. ale nl~
zapytali tam o rade. bo bylt
pewni, że odpowiedź spoleczeń
stwa byłaby jednoznaczna, te
takich zbrodni za żadną cen~
przebaczać nie moina!
Dlatego też be:t
żadnych
skrupułów reakcyjna czę-ść eplskopatu usiłuje
prxe1t!?na~
społeczeństwo, źe prlebaczyll
bo tak 1m nakazywało sumienie
katolickIe, duch ewanp;elH świ~
tej 1 duch obrad Soboru \Va-

I

Na t~j ziemi dzrałały jednak '30"0. co znalazło dobItny wvrA~ tyk:ańskiego. Takiej
lnterpr~r6wni.~ż sBy wsteczne i antyna w off'dzIu biskUpów polskich tacjl ewangelii
świętej me

DROGA MŁODZImy t
WLE!wała
ładu ludowa xapoczątko..
nowy ok'rea l000-1e\

niej historii naszego narodu.
wykreśliła bezpowrotni. poję
cle niewo11 narodowej I .po_
łecznel"o wyzysku,
l"\igdy jeszcze w his torU Pol
ski w tak: lttótkim okresl. cza ...
su nie dokon.no tak ta•• dn!czych l wielkich miM we
wszystkich due<lz!nach tyc:"
narodu. jak w o1ttesh~ osatnie
go ~W-leci8..
Dztll'tkl otla.moścl t obywatelskiej'
postawie

mJenkańeÓ1\! Kt@-l~ct:yznY'

usuwamy wIekowe unledbani.a 1
opófnlen!& w rozwoju naszego t ...
gl~U·Okf'es:l. obchodów l000--lteltf
lbudowal'lych

:tostało

W

t1ał1!:yrQ

wojłt<WÓdttw!s- 2,5 ty.t'lca kHOtM-o
~~';;'le d~~'!e:ZI1~z~~o Wlęk3zote VII
rodowe, o których 'i,varto pa~ do biskupów niemIeckich.
. powstydziłby się sam Jl,1daSI,
z dobrowolnych tkhldłJ1t wyb-u..
miętać, aby praWidłowo ocenić
kcyjna cz~ść hierarchii uznawany przez kościół jak.Q dowano sa pl~knych rnkół 160o..1e:ete
obecną sytuację i zrozumIeć in
ścielnej usiłuje już bez uosobienie największego zła.
,uudzono .4-Ut! tysh::cy drzew. o-

terlCje wstecznych orientacji.
Wystarczy przytoczyć niektóre
tylko fakty jak np. niechlubny
sąd nad tlrianam11 klt~ry ~dbYł
się w 1653 f. w mIedz b e b sIm.,,"
pów w umku kieleckim. W
Kielcach też '1I,<1.ono i pozbawiano g~dnoścl
kapłańskich
Piotra SClcgienncgo 18 organizowanie chłopów do walki o

.łuawą sprawę·
N.

również

onek podważyć politykę
zagranIczną naszego państwa
1 1; atakiem na zdobycze ludu
pracującego wyrhodzi na forum międzynarod(jwe. szukając
sojuszników wsród na.jgorszych
wrogów i kat6w naszego r.a-

Tym samym przeciet władcom kościoła przez 21 lat nie
może przejść przez Jt'ardło slo..
wc pojednania sie z władzą
ludowa, która ma poparcie c~lego narodu, która wprOWadl.l~
ł. naród n. drogę ,ocjallstyc,nego rozwoju. zapewniła praw~
dzhvą welnoM, bezoipczeń~two.
oświat~ i warunki dla wz.ro~
stu dobrobytu.
Z władzą luclową nie chcą on!
pojednania dlatego._ tylko, to
jest ona postępowa, so-cjalist~cz
n. a teh idealem j""t śre<lmowiecze, w którym panowali ni.
podzielnie I do którego chcIeliby za ''"'''lelką cenę 1X>tnąć
nar6d polskI.
.. .
Już tupeln!. nl""r".u\!Ilai!!
j""t dla każdego 10giC>n!• .my.
ślą""go czlowl ..lt. I"'o!ba bl.!kup6w polskich skierowana do
biskup';'", n!erolecklch o prz.
baczeni. narodowi polskiemu.
Co oni n_m, Polakom wlośe!wIe
przebaczać? Czy to,
f.
!
Polaka
w<>ini,

rodu..
Vl imię reakcy'ttych celÓW
politycznych' rozg~zeszyl1 onI

zbrodni.rzy hitlerowskich. wybaczyl! Im c!~iki. zbrodnie ludob6Jstwa, dokonane na polsklm narodzię 1 narodach lnnych krajów.
Proklamowali "dialo~" 1 .. pojednani." hez podyktowanI.
warunków takiego dialogu I to
W dodatku 'Ol fflUacJI kiedy
rucznlk mllltaryzmu niemieck!_~o filtrau.o 1Il'".I, t. leoU
hd.ń niem!ecklch ś!e nie za,pokOl, IQ nąrM niemIeck! wvłonl nowe~o HItlerl!., kt6ry wykona Je silą.
Z.prosIlI oni bez uprzedzenia
władz państwowych na uroczy.(oścl mllenIjn. do Częstochowy niemieckich prałatów, tych
.amych którzy w ! 939 roku
wydali polecenie blela w dZ,w a ny
czc'ć ZWYC1e,stwa hltleI lla pOllrzeb naszej
ojCZYzny.

W poczuciu

pęlnel

odpowl.-

dzialnoAci za -lo$Y narodu,

za

j.".o dalszy rozwój pytamy

dziś

r;~I~~~:~.~:~: aktYW!lAl'lt mA..
Wartość ",mych «yn6w opol ...
nyel •• bea lobowtll7.łiń prOdukcy, ..

?it~hWY~~OCr&n:e:.tn~}'=t'f.!.i:

mUl. m

t

638 mll1Ołl6w dotych • • w

fym roku z okazji l Maja 1 lQOO..let

nIego

)""11"",,," war'oś4

rowanyd) czyn6w

ladlklA-

społecznych l

lo-

bowiąz.ań produkCY1nych pnekro
~!~~~n~j! ~a~~J:ee~łotYCh 1 fl'UĄ

W ImIł>1llu Komitetu Wojew6d7kiego Polskiej ZJednoczo
n_j Part!! RobotnIczej. brat.
nIch stronnictw pol1tycmych I
WOjewódzkiego Z".polu 1'0001_
skiego t wielką ,atyofakeją f
przyjemnoścIą apełnl_ mil,.
dla .mnle oOOwJązel!: I d%l~l!:uj.
wsal1.tklm liIl l 4f!l:tkolńeom, woj ..
",6d.tw& ZA 6ch czynn,. udział
w obchodach łOOO-l""I. nuz,,"
go pa ""'twlI.
Szczególni. .""<1"",,,,1. dzl~.
kUję tym, kt61'ly w ramach
gWiddz!styeh aztafet • gromad
do powiat6w .kl.d.J~ meldun
ki o zobowiąumIach w lm!enlu
wsi gromad zakladów pl'1!1c:!:
I O;ganlzacJ!' społecznych.
'
Wyr_bm g!~bokla przekona
nIe. te .poIeczeNtwo ZIemi KI.
leckieJ
slowa
"!AlIu
tu

l

publicznie kardynał. Wyszyft,skiego
l Jel[o doradców:jakhl'll raclon;Jj pr.\,rnyml l mo
ralnyml kierowali
przebaczają,c zbrodniarzom
kat')m
pol~k!"go narodu? PrzecIeż ani
powszechna opinia w kraju I
zagranicą, ani prawo
m!~dzy ...
narodow~. ba! nawet Bunde-stag
nie przyjał ustawy o prz.l"daw~
nieniu zbrodni popelnionych w
okresie II wojnv światowej,
Kto 1m <lłl prawo prz"ba- modz!.ln. my!l.nie l rozwój
c•• Ć w Imieniu pol.~łych W demokracJI. a ciemnota
obozach koncentracyjnych, na rotanie, utrzymane w
szubienicach, w kren;tatorlach ł
1
kh ,oj 1137111
I pod łclanaml egzekucyjny-!
mi? DlaczellO nie 20pytall
wpierw o ,danIe ••tek ty.ięcy wej
,I ero! ! wdów po .amordowa kI.
nych rodzleaeh, ojcach I mę-, Tak. polityk. ni .. wytrzyma
tachT Dlaczello ni. zapyt.U o konfrontacji ~ tyelem, ni .. mo.
zdan!. ludzi okaleczon)'ch n-I to się długo utrzymal: I mus!
zycz!!i" I moralni., oraz tych lale obrócić I"'zeciwko Jej twór
co ulracll! owych najblltazycn. com l kontynuatorOOl.
I drogich przyjad6!? Czyżby I N_ród polslr! che<! w pokoju
nIe %n.,11 adresów, !Cd>;!. mOllll- -rozwijać ,woJ~ g""p'Od~fkę w
by ~a.legTI'~ F_",d;!wej 01'1· opare!u " programowe 7llłll:>te
nł! I rady? nI. E.pyt.U ml.- n".
I F ron t u J • d no.o
'! Narod u .
••kańców wol ilklobl" w pow!.Naród n ... pragnie, aby poet. JlrZY!1uBklm. w której
kój ?.apanowa!
eałym iwie.Irz.lano I wymordowano
cI. I dlatego
bohat ..... •
m!.'7.kańc~w?
Dl.c'.~lIo
.Id naród
w logo
zwr6cll! .1. o rad~ do mle,,- ołuszo.j I oprawte<lliw., waj! kańc6w ita4lJ'n,e. Oruljlikl. JÓ2- ce, ~aje temu wYTaz na wie",Ikowa, Mularww/l., Wącrzvn. cach ... hraniach, masówkach !
u.~:r.~r;~:~1~:~"?;~~:!:el~~!:ł~
powleel. l,on_ckirn. R<lz'r formie lbI6rl<! n. pornO<! dla
I,
oprawey .pa!!!! cale narodu wIetnamskiego.
~1~,:~.~~~~:~~~~lI;,~~
o•• dv I masowo rot·
Wyraiamy ,<I.oydo_n1 pro F""'"'''''''' u

I

I

UrOCz18tość

w Ra.domiu

m.cz",,,

nIe przebaczam",'
'e~'ta",,",,,u.

I
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Iall>o .IQDUdowll!:oych,
Zasadniczej Szkoly 11>'-14. t..,,,,,IUw I .,...dnl ••y_1I
albo do Za zawodowych tneba
mlooł

••11.61

w)'oiągnąit

tadnit'tej Szkoly Młta1o-Wej. kt6~ wuioakL Posz.ukać li slebie, we
re dysponują prawie 300 woinl- .·łasnych szkołach przyczyn sła
mi miejscami. \Volne miejsca bości i niedomagano Usunać jak:
'ą f
w zasadniczych s-uo!ach cajłzybdej- to wszy.stkb. co uprzyzakładowych.
nie
tylko sunąć motni\. Prz)~szłoroc,ne ezr"ztą w Kie:cach. ale ! w'
gzaminy nie bc:diJł, WszAk łah"lej
łym, województwie oraz 'fil
St., •
bardziej; skomplikowane
łach przyslJO.liobfenia ro~ni«e~. i utrudnione. Przykład Opatow
Zuadnicze 5z.koły pnyzakłaóo-- ca, szkoły wcale nieuprzywilej()o.
W. i SPR.. y nab6r zakończą d.> wanej, nit dysponUjącej rtadtwy
pieto 'IW maju. A wię 7 Wielu ucz CTajnymi warunkami dowodti. te
nlów~ kt6rzy
zdali e-gżamln. przy dobrej w-oli właściwie zor_
kt6~~,. z.e:hcą skorzystać t tych ganiwwanej pracy i .poczuciu od
tnO'tllwo.o;(!l - ma jesżcze pełne pOW:edzialnoś.ei nauczycieli
za
Al, to tylko dla infof swoich wyehO:W8.ńk6w, motna o.!(ęłnąć weale tii~2łe
rewlt.aty.
Trzeba tylko chcieć.' Z deklara ..
cjl, z rozmów l kj~rownfkami I
nauelvclelamJ szkół pO'd'Jtaw()oo
wyc:h wynika. te te~o chcą. Ch""'"
w

jeĄnak () to. aby
Iłowa. potwierdzala

dzl
ł

BltONISLAW

dl"ltlaracje

praktyka.

ZAPAŁA

I'llOGlIAM I
R.M Dzlennlk 1 przegląd pra!ty.

tematyka. W Techn!kum Ekono--

tU8 Muz. 8.45 "EkonOm1':l"Ul i

mJcznym.

log". 9.1)(ł pla kIur t ł n. - "Kon...
kurs w lesie" b1!śń. 9.25 "MoV'lika
mE}.
rot:r." 10.{)(J "w Trewln:e".

jak

informUje'

jego

dyrektor Feliks Gibuła, % egzaminu piśmle-nnego z matematyki
postawiono 75 proc. ,jwój. 2; dy,

5D(",)~

tr.e.gm. kiiątkl, 10.20 "Rytm 1 1'105fl'łk.a". 11.6il Dla kluy VI - .. Duch
klana. ~ języka pol.kiego na- Lodu bywa łaskawy" słuch. 11.35
tomlast 70 proc. dWÓj. Złożyło .. Wieś t&rlczjr 1 4ptewa". 12.00 Wiad.
si4 na to wiele przYC%:rn. a prze 12.10 .,PrzeboJe srebrnego ekranu u
d......y.lklm lak t, że nJ. wszy- 12.ts "Nagze 'prawy co<h:lenn.e ....
Btkoły

·stkle
Ińopnlu

jednakowym

VI

przerobiły

programem

materiał.

wllk.Złny

Eg%amina

torty starali się uwzględnlć to
1V jakimś lit-op-niu. Tym niemniej

faz

wyszło
nauczania VI

wó1ewl;dztw!.

von Seyd1itz-Gabler nie bez sceptycznego podziwu.
- Gdyby się nie wiedziało. co to jest pruski generał. dzięki
wać go.

niemu

można

by

nauczyć

się

rozpozna ...

- Biedne Prusy I - mrukną! Kahlenberge jakby
do siebie.
Po tym nastąpiło powitanie. Odbywało się to jak
uroczysta. starannie zaplanowana ceremonia. Tanz
stał przez sekundę nieruchorno -.:.. jego oczy szuka ..
ły spojrzenia von Seydlitz-Gablera, O dwa kroki za
nim, jak jego cień. stał podpułkownik Sandauer.
Tanz podniósł do czapki 't daszkiem rękę obciągnię ..
tą popielatym zamszem.
Zasalutował, po czym za ..
meldował się jasno, mOC:10. poprawnie.
Dowodzący generał odpowiedział starając się mówić :ównie jasn',) i mOC:1Q:
- Miło mi widzieć pana znowu pod mym dowództwem. Pan i pańska d:vwizja macie za sobą ciężkie
walki, % których wyszliśne z honorem. Gratuluję
panu.
- Dziękuj. - rzeki general Tam: pOWŚciągliwie.
Taki sam był jego ukłon.
Oficjalna czqść była załatwiona. Von Seydlitz-Gabler uśmiechnął się z widoczną ulgą. - A teraz wi~
tamy serdecznie, drogi koleę:o!
Podali sobie ręce przy starannym zachowanIu re~
gul ~ry: von Seydlitz-Gabler Tanzowi, Tanz KahIenbergowi, von Seydliz:t-Gabler Sandauerowi, Kah ..
lenberge Sandauerowi.

lepie,. tanIeJ". 13.00
Dla k1&$); In ł IV "uczmy .I~ łpl('.
wdć". 13.20 Koncert estrad. 14.00
"Ro16tctY kwadra n.". JUS Mut.

12.40 "Witce"

rotr. li.3S Recltal
Geddy. 15.00 Wiad.

:t:;" R:5~:Ó

wolne",
- l!'!.-łm

śplewA«;Zy

15.03

Z

N.
tycia

1,j:J~e;;'~:~~~18Tr~;~:~=

l!i.5!\

R1ld'o~r('kl1>m8.

JłU~.

.,POPOŁUDNIE

SCJĄ":

Z Ml~ODO ..
stop
Studia

16.&5 ",Non
Rytm". 16.:!r> "Na "W'irażu". 16.40
"Radlostope:"'1 po kraju 1 ŚWlflC!I1",
11.09 .,Inac7~1 nit ('o d1:ień" "łn'zf'śllwI !u(Jr\e".
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N. zakończenie tej kawalkady ukaza! się drugi
"motocyklista generała. R6wnież i on uroczyście
sztywny, bardziej kukła nit człowiek, jednakże kukła
• żelaza. To, co nadjeżdżało, to była tchnąca chło
dem moc. WOjna we własnej osobie.
- On umie inscenizować te rzec~ - zauważył
Kahlenberge.
.
- U niego panuje we wszystkim najwyźsta dyscyplina. To opanowany charakter! zgodz.ił się
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Uslądzcie. panowie! Może coś orzeźwiającego?
Należy natychmiast przystąpić do uzupełnienia
mojej dywizji - zaczął generał Tanz.
- Ma się rozumieĆ' - zgodz.ił się dowodzący generał z pewnym z..'1iecierpliwieniem. Ale usiądź

my na razie.
Tanz usiadł, ale dopiero wówczas. gdy dowodz8(,V
miejsce. Dwaj pozostali panowie poszli
za jego przyk~adcm. Tanz, nawet siedząc, wyglądał
jak gdyby ,tal, prosty jak świeca, opanowany w
k.Mym talu. Sand.uer, usilujący daremnie dor6w'I'IM' l!'I'\I',·....,.!!hldał przy nim Jal< pokręcony korzeń.
Jt:go tw'art belfra miała stroskany W)iraz.
• "Non, Sey4litz-~GabIeT' rzucił krótkie spo1rzeriie na
swego szefa sztabu. Kahlenberge pozwolił sobie na
lagodny uśmieth.
- Uzupełnienie pańskiej d)'wlzil, pan!. Tanr. rM'kł
nie da się pf7eprowadzić z dnia na dzień.
- Wiem o tym - odparł Tanz. - To jednak nic
nie zmienia w mym ządar,iu, które brzmi: jak najgenerał zajął
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