"...by ··ustała ZłłllnawojnawiEuropiB
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isłworlony. został klimatodpręiónia
wa
;p
,ze

NOWOSYBIRSK PAP.
ODCZAS.gdy w. War. azawie . dopiero św.ltalo, przebywający z wiZytą .. w
Nowo.yllirsku pre_
de Gaulle,
",ydent

fabrykę

SyberyjMaszyn
<la Gaulle w 10przewodniczącego

1s1a!,. "" łI!ZlII!ie ez:rst«
uPrWlOlWaneauklenJtJ; u.
kapelusze ,.od
RIlIl4"•. liNęgaJo ~'1 PI>
. Ple w, niedzielny porenek.
Pod obatrzałem czujnych
taksującyCh Jlpojrzeń
mych, &ąJItedbw l nieznanych
ludzi dodawać ńlia!y oplenÓO<'U wys1!rojonej rodzinie '\IV
drodze do kościoła I potem
!la ,,~. A _cer ~
... był dte niekt6rych rodzin
"godnie z "świ<lOOllą tred)'<!ią
wędrowkll
do
.. culrlerni",
Ifdz.le opotyl<aJi odę stale ci BaIn! p,!edz!elni Pele, dte lnnych ... PrZeCba<W<'1 po
ekweri<u ""Y pariru. di.a lesz..
",,,, innyCh ... węda:bwką na
anentarz do grobbw bliskich.
me dojdzlOOlY jut dzls.!aJ
kiedy .Ję zaczął Pl'U6 obru
niedzielnej odelankl.

Prezydium Radl' Najwyższej
ZSRR. .Podgornego i innych
.osobistości priybył na teren
zakładów o godzinie 10·30 cza
su .. lokalnego, tj. o 4.30 czasu
wllrszawskiego.Zapoz.na! się
on. z !<r6tki!, ale bogatą historią fabryki,
której budowę
rozpocząto <$I' 1952 r. Obecn,e
zaklaay dostarczają turbin nie
tylkO dla takkh gigantów. jak
,ElektrbWnia Bratsk., ale rów
nleż eksportują SWe wyroby
, dP. 37 krajów świata.

W

!>ran.la.

"""lo.:

Można zalamywać

ha to mJejsee nie
inny powszechny

ręce, t"
przyszedł.

obyczaj.
Można się cieszyć, te wszeCh
otronne potrzeby kulturalne
nowoczesnego człowieka roz..
oadzily ciasne ramy rodz.ln.
'nego, niedzielnego rytuału,
ski""""",!y świąteczne zalnteresowania
na wsa:yst!ń",
strony ... od majsterkowani ..
po koncerty, od kibdcowani. na meczaCh... po wycieC7..ki krajoz.nawcze. od ..za",
bawy na daskach" po bdwak
n. odludziu. Można się mart,,·lt. że t"go wszystkiego
jest
malo. Ź<!> :;bau te-chnie nadata za
ekendo'w-;,'m" pędem r a,
tU"" społeczeństwa

zabawy
wypoczynku bez

,'",oścIam!

interesują.
różnicują' śię
w
od wykszta!C<'nia t
N aJsz"",e; korzystają z
nycą f<>m1· wypoczynku
dzlelnemo pracownky umy-

słowi

1&

WyższYm

WYKsZtaa-

ceniem., Najmniej ... robotnicy
niewykwałifikowarn!.
Wln'ód u~tnlkbw 0II6l.nopolslclelJ bedań na ten temat
na Pt2ykll<d 41 proc. .t:vah
pl-Tell wylPidia na ni ....
dzielę za miasw, , tyeh drug1ch ZlIŚ ... 17 proc, Odpo",iedn!., liczby dla uprawiania (n!e cg!ądania) .portu
'WynOllzą 20 proc. 1 3 proc.•
dla teatru 25 proc. I 6 proc.
Sprawa niby lrum... Ci .ru.j!ep;ej
zarabiający,
bo
najwyź.ej
wykwal.J,f!loowanl.
mogą
sob!e
po1.woliĆ
na

wsze-cbstronn.. zainteresowani.. A przecleź ... okazuj.
s!!i - szczegóLnie po<rÓW!I1Uląc roioe grupy pr~ltbw
umyslowycll, zalei:oość mię
dzy eharakt"",em ..niedzielnej
aktywn<JSd wypoczynkoweJ",
..
wielk"śdą
dochodu na
cz1<mka rodziny jest minimalna. Wyraźnie liczą filę na
tornhlst w sposobie spedzanla wolnego czasu rotnlce
W'jlk.ztakenia.

Gaulle. z;vie"
decznie wiwjelotysięcz'"

nil zalógę. De Gaulle'. l innych gości francuskich wicaly
wszędzie okrzyki; "Niech ży
je przyjaźń francusko-radziec-

cza-·
uw Warsiawie
podmiejSka
komunikacja;
przybyły piękne teteny nad
Zalewem Zegrzy!\sldm,ale.•
W innycji miastech woj....
wódZkich zmieniło· ,;ię talti"';
Stwierdzenie.
wszechstronny rozW6j właściwego
masowego wypoozynku zależy od stworzenia warunkbw
tego wypoczynlru. od materialnej bęzy wypoczynkowych inSltytuc11 lm oczywiIte. Ale już stwlerdzen.ie, że
cho&i w tym wszystkim o
zmieniło.

kar'.

De Gaulle oświadczył. te
'esl zdumlony rozmiarami pro
duktj! i jej. jakością· Prezydent Franei( w~aził udowolenie, ze zakłady nowosybirskie współpracują z przemysłem francuskim I wyraził ży
czenie, ahy współpraca ta rozwijała się równieź
w przy-

ze

pieniądze.

dyekuayjne.

jest

,'),

~",iJ.

azłości.
Zwracając się do grupy ro"
botnikbw de Gaulle powiedział: .,Francja 1
ZSRR Sil

""\

,

przyjaci6lm!.Z wielkll1\za"

intęresowal}iem ~edZiłem,
zakłady. Życzę wam sukcesów w pracy i .zc~śeia .'Ot
życiu

osobh,.tym"'o

Dpustczając

'

zakładl"
·de
Gę do. księgi

GauUe wpis.l
pamiątkowej.

MOSKWA PAP. W god:d"
nach popołudniowych J)l:ety~
den! de Gaulle wraz • wwa.
rzys7.ącymi mu. osobistościami
zwiedził syberyjski oddział A ..,
kademii Nauk ZSRR, tzw••Akademgorodok'~ tzn. mia"'!
steczko u cwnych.
Prezydenta Francjl, kt6r)<
przyjechał
W towarzystwie
przeWOdniczącego Rady NajJ
wyższej ZSRR
Podgornego,
serdeeznie poW'i !ał c2'lonek A'"
kademU NaUk ZSRR i pnewodnlczący jej syberyjSkiego
oddziału, 7',iIichaił Ła\Vrenti~w..
Goście
zwiedzili
.następni..
niektóre instytuty naukowe,
%najdujące .s:ę w miasteczku.
.,Oby nauka radziecka i nau
ka francuska 71jednoczyły si'l
dla postępu ludzkości. podtza.
gdy Rosja 1 Francja jednoczą
się· dla pokoju świata ty ..
mi sł-owy zwrócił się prezy~
den! Francji do swych gMtl

podar,Zy. uCl!J-nyeh

SYberyj s ...

kich. Prezydent z ogromnym
uznaniem wyr,az-ił się O: miasteczku uczonych jako o "jednym z naj wybitniejszych osią
gnięć nasz.yc-h czasów".:
Sprawa; kt6rej poświęcacie
waszą wiedzę ... p:rwiedział
... je,t sprawą ogólnoświat";'
wą. ponieważ 'ogólnoś'\Yiat<:Ywa.
jest ·sama nauka~ Kto dtliś
mota wątpić,
los wszyst-

te

kich ludzi zależy od wyników;.:'"

, ,

UBT BYŁo ŚWIĘTO

I=~~' ~lenr;:

odświętnych

ubrań,

czekają

cych w szafle na niedzielną
prezentację.
Warsza,wska.
śląska, olsztyńska uHca niewiele się dziś różni wyglądem
ludzi w niedzielę I dz.leń powszedni.
A przec1ff dąż""l.. do od-·
mienn<JSd tego dola. jedynego na siedem. <Inla ... wła
snego dma, bez obowląekbw
dnia odpoczynchyba zawsze,

$t,,:t~

liCi"t",
TO<:,,,,,,,,,

.<1

• leJ'

pr""ja",,71.ki . wll\tq,zq

ponad·8

millonćwt(j71.

TÓŻ~

nych. towarów.
h !stOfUCZn4

1438 jeden z gdak$zczan zbudowal to Tl/oackwj
w!o$c<! Gd!fala piA!TW'Z1l to
hUto.lltego mla$ta ,tntel<
mortld ., dl"lIOści 36 łok.c!•
•• w roI<" 1621 $<1 .radą hetmana koronMgo Stefana Ko-

D Gdań,ku'

la

.ię tv

pojawi.

Toku 997.

'd.cpoI.8klellO król połaklZyg_
",,,lit 111 Waza zamierza! zbudowc6 w Gdyn! port wojenny.
" pleTWłZlI statek zawinql
do portu gi!.unskwgo 13 .w ••
l>lI!a 1923 roku, byl to poro,

wiec "Kent'UCkll~'..

Góy O" I ~,I! "" ""ófno
""elce"" w Gom"j Jmiń,kiego.
f Ncwokowskl - ojdee. pomięmy, po,tooowIl ..u""':; nkl
,nolod...... człowiek.. - docl""olem p"ltil. skąd ..",.I..inoić wywiódł mój lVII, .01.. mi .,no ni"
11_1'10 IIlgdzi" - w ładnym' rej"sIm> 110 "le znoledono, nie
doplłano do tadnego••
Mlod",,", (lct6ry nI .. był )ul

'Rot ,,(&!WSzy oo<l<Z)'l - ""_
won...
R"" ckugl - óo S%!>ltola
silq wlię\o. '" sproW<! I zgoMq

po.tawq 9r""",dy. Sr".,U
dli ..l"i... To pflykre pr,ecl.,

lon...... u

prowadIlć

móW! k"",,,,,dont

się
$%G-

cId I ludzie bądq pIokot .... ni..
go ł bądq
tzvić lok
IIIc1zk> - godZi się
A
pot_
wspoml.... Joolń,klego.
który ni.. l>Tl\'UadI - tI<I!Iat!li I

""iec....... _!>C.

dIlo'o"le- J)IOWdy . najbliższy; jeden Jaslń·
&Id 1116!!, cloć iwl"dectwo••

.obkowłkiego

,

po.t ..runl<o; .zczęk!em nie jemIJ
I story, 1IlO!ę\lny nlegdr<! _
temz 1_ l1mym pl'Z)'ilO<kJ bro~
chorego. .. Biorą Nom<l'lV$l<lego ImIokonv ~ 9OI!X'<l<Irz,
- mllicJ<mcl. plelęgn!oi"" óoIc- mówi " ozplMłnyc:h _h",,!orzy - jędnejowKy. F,ęclolorot- Ico<:h,
toni... somotMkl.
MÓWIi told. " .1......1; _hl.ml<1
wy~jqmu zl...... lę; Itle mogę

.....m"l

&upit IV_I siplŁo1neeo spo.
""'lu, IQ własne plenlqd.1I llie
m.... wplt tchu dło ",si_
!Itt niewl.. w GCIllII..j. lołq

N włe4

~

JObt"

młody

"""ez

Ncwok""""l wtedy,
kIłO
dwa ., trzy. po m"""li",~
rok ...
Minęło· łwfcriw!ea...

::: je;dfJoI Joslńłkl m6g1 60ć
·fwlad_..
nI.f> ml",z4<<lI Nowąkowłkl w luZawIodło ł1<!d.ti",lo cpelocJI!
blińcu. M_wicy, Kobierzyniłl.
Plęciok.r<llnl.. wrocol - ruf> wia- ni.. od W)'I'Oku. I~. ~iOfU
zqc oj<:Ju no<!ziel. 2a późno, ra- 10$\1.
lunku ni_ mo - ....""11 IlII<o<tłl.
Slpltolf> pnysylo!y """"wnI<;i; lok
10 d'''!I'''. """slę l'" II sleblfl'
lu,mat. en nle lost ni.beą.le~••

ny .. P _ M cwd... ·i>jdac. On'
ni. lest nleb",/,Iecln,. no_lnl
.. r"d.le niab••.,I.""ol. Ich. illllłlch
"",m"lnynlebetpl"""" - mólltl

"Jeiec slarrec... W.,w.ml.

thll.·. O"

Jlę

lIił,błlllplac#nrm

.1.1..·•

http://sbc.wbp.kielce.pl/

fWZWll ,.l'i .•

rp,,",.w·.

wajq

dem.
..~
dał'

15 czerWCa
z,wiq;;el\:

skleh, któTY
/lradów

<JCUHU",g,

innymi
przed BTlm,r"nb",czllk',mi
• ich .prZ!/1'l,w,·z"",catni!

.

W·

CZORAJ obradowało w
. KLeJcach· plenum w"..
jewódzkiego K_itHu

W
Frontu

Jedności

K.rodu.

Uczestniczyli w nim m. in:
l· sekretarz KW PZPR. poseł
Franciszek WachoWiCz,
przew. !'Tez. WRN inż.'
A.. ]~fierz",ińs:ki, p:-ezes \VK
ZSL pJS-eY Andc:m'j ~zu
bar" p~oonitzący V.--~K SD
-

pos-eł

-

Rudolf Szura. sckre

tarz Ogólnopolskiego K-rm,~te
tu FJN Z-nfia Tomt'zyk.
Re-fe11łt
rcaliza\1.7

'

~ <>dbyląittw k11!l_ _
molach odbyły się uro
Teehnikunl .. C\!emi~
czystości
'zakońctenia
gd%le d~kW\' tej .. .1117•. OlI.
Ob.
roku nauki. .,
. ,
NeśI01'OlwlOll. wYIIIQd ~
Szkoly za,wod'OWe ukończy
no.4ciowe przemówi_ni,. ~
ło w· bież. roku .247' tys. m!o
kreślił on. te ml*_ ':htchdzieży, licea. ogólnokształcą
nlkum Chemleweg<) OIlqa
ce. -:- 80. tys. matu~zystów,
<lOraz lepsze wyniki w ~
lice. pedagogiczme .. i stu·dia
co jestriiewątpliwle ·takt$ llĄ
riauczydelskJe -ok; 650 tys.
sługą
ich wychowaWCÓ\V· t
naui'Zyde!i.
pczniów. ""
Ostatniem\l . przedwakacyj"
~ad"ct"'o maturalne \l%Y
nemu spt>tka.n1u mlM'Zie"y t
~*'.t<Iłl'l. w~ 114 .C!l
wychowawcami, w którym li ..
Gorąco żegnanoabst>lwent(!W,
"""'\q,W tęj ~. i(j 't ni<:h:
ktlli'zy z dyplomami opus~l!za
wybleNl sUę na studia 'WYŻSze..
ll\ mury szkolne.
TVIn którzy uzyskali najlep.
Na' zdjędu: wyąhowawczyni
Pod<Ji:lnie jak wcalym kra' szeoce:ny .
nagrody,
kłasy IVa Helcna Nowakowska
wru.'tjl!'lItulacjaml.
!'TymU-·
lu.rt,wni~i:· w Kil!ltaW odwręcza śu,jadcctwo prz~1!jqce.i
bywali się wc.oraj \Ull'C'YS~" aam ·a..koły okazał się ZilzI·
uczennicu Dan11cie Z,aborek
sł
..
w
Rzęsista.
który
wybiera
t6ści- zakończenia roku .skol
w kie.lf"ckim Technikum 9he ..
micznym.
Fol. Z. JonkO. nę.(), M. ln.piękna II~~", się w biei.cym r()ku na Politt>-c'hn1lt-A Ślt'1t'tra dfl Gliurt/Ó".
PJĄTE:!!: we. WY'~k!eh

la

<>

ptątl:'k

BONN. W

VI

Bo,

chum ornwta się demonstracja t.()·
botnik6w. Protestowali oni -przt"~
<

w Wietnamie

ciwko planom zwolnienla.1.: pt'ilCv
około

'l3t1(} O!'lób Z

otZl"d-slębior-llll'w

Kruppa w aochmn i ltejnhauserL
uzasadnia ~":e pl;,

Arlminl~trl'l('ja

NQWYJORK PAP• ..,. Dwla

n:v koniecino:t<:lf! .. Of;;1:c!ędno;6:cl"
'.... :nl,tla'lku 't p(l!!or<>,.enłefi"l $1~ ko

niunktury na

rynku

bitwy między wojskami

stall.

PEKIN. Kambodża oskarfylu
Stany Zjednoczone i Wietnam PO
łudmowy

o zbombardowanie karl\
pO!ólterunku gran!c:zn!;',go w dniu 20 bm, W dniu
tym (\: samolotów amerykańl!l:kidt
i poludniówow\afnamSkich wtĄr~"
nęło na terytorium Kambodży l
bodtańskiego

Plenum
jednogłośnie przGwodniczącym

tow. Fr. Wachowicza. 1 sekretarza KW PZPR.
Zabierając
głos
1 sekretarz KW pZPR poseł Franciszek Wachowicz, podkreślił,
iż
poczucie odpowied:tial.rrośc:i za rozw6j regionu
1
wspólny wysiłek \.\."Szystkich
śroOOwlskł

łaczy

akt;y'\.vu-oŚć -dziaFJN, partii i ,stronnktw

po!ltyczn:r<:h, działaczy rad
narodowych - jest g\vsrancją
dal5Ze~() rozwoju Kielecczyzny. Naszym WlIpólnym 0bowiązkiem slwi<>rdził tow.
W""h<>Wloz - Jest m<Jbillzowanie mas wokół wykonania
najważniejszych
zadań lIolityczno-społecznych.

Plenum WK FJN dolooopto
walo do swego składu sześć
osóh w tym m, in. ·."new.
WKZZ Witold .. K~

Włoskiej

gję

Partii

KQliiunistycznej

dyskusja nad referatem
Biura Po1UyczrteJtt'J, Ma~
rio Alicaty pośwli;conym anilłH ..
toczy

członka

zje wyników
rów

częŚCiowych

wybo..

dniu 12AH('ata
VI
WYRt1ipieniu. te chudeJ ..
jańsklej
demOkracji łl1e udało
się oslą.gnąć :zamierzonych re-zu1~
tatów/ mimo olbrv,rmfego wysiłku
organ!2:acYjneno. Komuniści i teR
wica :zdołali odnieś6 sukces w
okręgach p6lnocnyeh. nA połud~
niu taś, zwłi'ls:zcu w wielu ośrori
kach o strukturze tradycJouatlstyctne', nntąpiło pewne tahamo
wanie. Fakt tf'n stanowi dla
samorządowych w
cterwctł.
Podkreślił

swym

partii wa:t!1Y

sygnał&-

Francuski plan"
z)ednOCzeniaNlemlec
1.111111 bońskie dementi
LONDYN. PAP. Wedłu~
podanych przez.
Reutera, prezydent de
Gaulle przywiózł do Związku
Radzieckiego pla!) przewidują
wiadomości

agencję

rP?

u
cuzl Vi peln! zgadzają alę z
Rosjana",i: oba nasze narody
są zainteresowane
tym, by
ustal. zimna wojna w Europie i .tworoony ""stał klimat
odprężenia".

WYWIAD COUVI!
Dl! MURVILLl!' A
Couve de Murville udzieli!
w Nowo,yb;rsku wywiadu wysłannikowi
radia i telewizji
franCUSkiej.
"Francuzi, Rosjanie I prawdopodobnie również inne narody świata. pragną ...kończe.
nia woln)' w Wietnami" i
uregulowania
konfliktu na
bazie układ6w lfenewskich z
1954 r. - powiedział· Sądzę
również, te istnie';e '""zcze
jeden punkt. w którym Fran-

"maraton ka-

na pól noc od Sajgonu. w pogranicy kambodbńskiej,
piechota USA starła się w pi_
tok rano • kompanią powstań.
czą. W rejonie tym
wolska
USA prowadzą operacje bojowe już od siedmiu tygodni.
Druga bitwa tOCty się 390
km na północny wschód od
Sajgonu. na wzgórzach w pobliżu
wybrzet..
morskiego.
POdoddziały I dywiZji kawale·
fil powielrlll1ej USA walczą
tam od pięciu dni z O<!dzlalem pow,tańców.
Odrzutowce
amery!<ańskla
kontynuowały w czwartek: pirackie naloty na DRW.
bliżu

zrzuC'!lo 4 bombv na posterunek

w
-prov.!'ineji Kratie.
<> LONDYN. Zdetronizowanv
król Bugand:v, orzylec!ał w-e:tr,ra,! (10 W. 13ryta;iH. l:zyskal tu A*
zyl pól~tyczny. UOl"w..ęd.nlo pneby~
wał
on W Burund!.
<> RZYM, Na ('osiedleniu KC
l Centralnej KomisJj Kontroli

.m<!.

rykańskimi
i powstancaml
trwają w dwóch częściach południowego Wietnamu.
W gęstej dzungli, 350 km

<>

cę

e
-.

Ostre Wilki

tilkładów

K.ruPl).

II2Iknl.

""""'r

rano' 'Przed

gmachem administraCji
metalurJrl;ic:myt'h

""ny \Idzla! W>\Ię!.! rodz!ce
óra.z. pi'zoostawidele władt te
ren,owych i organizacji ~p<r
łecznych,
l<>warzysz:;! od·
świętny nastrój. Uczniom wrę
czono śv...iadectwa i promocje,
a tym kt6rzyuzyskali nailel>
sze wyniki w nauce - na ..
grody, dyplomy i w:;rMnienia. Młodz;ież zlożyła .W1Odm
nauczycielOOl serdeczne po.dziękowanie
za, cał~~
pracę ł'olllel\cę wye\l.wllw<:"II.

Couve de Murv!lle powal uje
,ię na prezydenta Francji. kt6
ry uważa, że "problemy euro~
pejs!de można rozwiązać przez
wspólne, porozumienie". po
czym przechodzi do sprawy
"iemlec. "Jak można sobie
wyobrazić inny sposób uregulowania tego problemu. Jeśli
nie w klimade odprężenia? Z
chwilą gdy przyjmuj. się .. ,adę. że rozwiązanie tego problemu moie być tylko pokojowe, naleźy uznać, że wym.ga ono zgady wszystkich ... interesowanych. że wymaga
stworzenia kUmatu zaufania
między nimi. Kieru·!ąe się tą
właśni" tendencją. Francja j
ZSRR postanowiły odbywać
regularne k()!ł'l.ullacl,,".

cy zjednoczenie Niemiec w
czterech etapach-o Projekt ten
zakłada
możliwość
kolejnej
realizacji następujących etapów,
<> POlepszenie stosunków
między tepubllk~ federalną a
krajami wschodniej )1:uropy.
przede wszystkim Polską I
Czechosłowacją, oraz uznanIe
przez NRF ,ranlcy na Odr..
l Nysie.
<> Nawiązanie normalnycl1
stosunków
między
NRF f
NRD, a więc uznani. prz••
Bonn rządu NRD.
<> Utworzenie wspólnych In
.tytucji dla obydwu części Nie
miac jako krok wstępny do
czegoś w rodzajU konfederacJi.
<> ZorganIzowanie wolnych
wyborów na terytortum calego kraju,
BONN. PAP. RzeCZnik rzą.
du bońskiego, oplenjąc się na
zapewnieniu otrzymanym od
ambasady francuskioj w Bonn,
zdementował w czwartek wie
czorem wiadomość Ze tr6dej
angielskich " projeke!e zJednocze-nia Niemiec w czterech
etapach, l_Id Ilonera' de
Gaulle miał przywietć do Mo
skwy.

wy I ŁodzI. Najbardziej !ywio
lowo przyjmowała pubJJczność
"Czerwone git~ryU 1 "Taj fu;'
nów", interesująco za prezento
wal się
krakowski zespól
"Skaldowie:' opierający się w
swych utworach na ludowych
motywach beskidzklch.
Wieczorem odbył się punktowanyprzez jury koncert
"Premiery - OpoI. 66"., Naj.

popularniejsi n ••l pl_nkarze
wykonywali wytypoWane wet.
oniej utwory napisana specjal.
ni. na opolski konkurs, OlIrom
na większość· piosenek mlala
charakter sentymentalno - lli,
ryczny. Odczuwa/o aię wyrat.
ni. brak tywych. wesołYCh
piosenek (wyjątek "Nie oglą.
dam się'Zlt dziewczynami ..).

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Delegacja
rządu włoskiego
w Polsce
24 btIi. llf.yll)'l" do PoI.s1!ł
na zaproszenie m!.n!stta handlu

zagranlczneco

Witolda

TrąmpczyńskJeco, w %wlllzku
XXXV Mlędzynar<>dowym\

z

Targam! Poznańskimi - rzę
dowa
delegacJa
Rł!!P1l1l1i1l1
WIoch, na której czeła atol
min!.!"r handlu zagranicznego
GłusI<> ToUo)'.

lenraUIl1 fIZ•••
I sprawie przepIlItek
z Berlina zaooodniep
.r.II:

BERLIN PAP•
'nformul.
ogeneja AIlN, l>'!!nom_lk _
nalu :taehodoi.,,, 1ler1lna. kl617
prOWad.lI rozmowy na 141m.1

~~~':fn~:~~II: 'łl!rll'~:··':.M6st~J:;

NRD • prz"dmawlel.lem rzędu
NRD ."rwal VI piątek rozmowy.
Termin dol ••ych .otmów nie
l"otal u:tgodniony,

lon

"

·,
M

Pierwsze szkoły· w Sandomierskiem
1ermza .1ad":d%!ał~e!
·.,#<61 w· Sandomierzu spoty_
kamy w dokumentach lt roku
143jl.Mowa tu o ukole koleglackleJ. którll wizytuje w tym rokU bllkup krakowski Zbigniew OleśnickI. W tym aamym roku potwierdza on ·nowll parał!alnll śzkolę
Eorgani%owanll rok wcześn!ejprzH
Bernarda· Ea Strzałkowa proboszcu
parafii św. Piotra. Szkola ta mieś
dla .Ię w hardzo starym znl$zczonym budynku ! liczyła w caleJ
8wej 4zfalalnośc! okOlo 15 uczniów.
W roku 1717 ulegla likwidacji przez
. wlllczen!a jej do szkOly kolegiackiej.
Od roku 1602 Ism!eje w Sandomierzu ..zkoo. śr&dnl.. tzw. kOlegium
prowadzone przez jezuitów. których do Sandomierza sprowadzI!
Hieronbn Gostomsld, ówczesny sta.
rosta sandomlerekl. W szkole JezuIcl!:!el zwanej od fundatora Colleglum Gostom!anum uczono lak we
wszystl!:!ch szkOlach jezuickich poetyk!, gramatyk!, wymowy, oczyw!6cfa w Języku laclń$kbn. Szkola
mfa1a pięć klas. klóre nazywały alę
l. !ntlma, 2. gramatyka, 3•• yntak.
ais. 4. poetyka. 5. retoryka. Prowa.
dzono tri: kursy fllozofll ! teOlog!!
dla tych jednsk tylko uczniów. którzy pośwlęcaU się stanowi duchownemu. Nauka odbywała .lę tylko w
.

P

języku ladńskbn. Używanie języka
było

pOlskiego przez uczniów
bronione I karane.

za-

Bardziej postępowe rodziny szlacheckie, które szukały dla swych
synów nauk praktycznych zaczęly
.topo!owo bOjkotować szkoły lezulekie ! domagać się zreformowanej
oświaty pod zarz'ldem państwowym.
Wydane dnia 21 lipca· 1773 roku
słynnn. breve papi.skl. wywOla!o
wzburzenie w Polsce, al. umożli
wiło
równocześnie
zreallzowani.
wqemlef . powstałych projektów o,
powołaniu do tycia Instytucji, kM';
ra ohjęłaby szkolnictwo w kraju.
Myśli o przyJędu adukac!! ooa za-

',. .

ruo ono dwa Problemy. Uwomiło
azkO!nlctwo od wpływów jezUickich
1 poawolllo wykorzystać mailltkl
pojezuickie na eele edUkacji narodowej; Okres, powstawanta Komisji
Edukacji Narodowej ni. by! lat-

wadzić wresze", do utworzenia tego
plerwnego w dziejach Polski I Europy Ministerstwa Ośwlllty. Dnia
14 patdzlernika 1773 roku zatwierdzono wreszcie Projekt. powatanla
Komisl1. W roku. 1776 zostaje wysiany do Sandomierza lX'zaz komlsana M. Poniatowskiego jako w!-'
"ylalor Szcżepan BoIowcwc, który

przawldzi&l'la 'Sil eałodzlennl! zaję
da, wykaz przedmiotów nauczania.
godziny zajęć i mne. Wfg tago planu za!ę~ _Iowie maJII wypelniony ruy dzi~ń.Dwa tylko popOłud
nia przawldzlane Sil nll rekreacje.
a to: we wtO'l'ek ! czwarlek. Nauki
matematyczne obeJmuJII wszyalkie
klasy od l do VI. Klasy I ! II przewidziane malll! lIS'ytmetykę po pól
godziny dziennie 1 ta Jamll liczba
godzin na naukę algebry I trY!lOOometrU dla kluV I VI. Matematyka
!est więc w szkole KomIaj! przedmiotem obowiązkowym I obejmuje
lIz."."kl ""kres wiadomości od arytmetyki, poprzaz geometrię. do algebry I trygooometrii. !?:rogram nauki moralnej zawierał w sobie wia.
domole! z religll, prawa naturalnego, ekonomik! I politykI. Uczono
tego przedmiotu y; katO,.! l<1od.

ID drogę ...

Nie ma 1 A •.Przepióreczka''".

'Wycinał będ_les.

slematyea:..le

~all

sy-

l<artkl.

qu taro rollu
clskaw. _tom!" Bw!ęaane •
Iillerz...

'IW

iysląeletUll!

regiOllIl.

KaUsz z ubieglego roku?
Nal!.roda dla Niny SkQ!uby.
Holoubek w rol! Przeł.eklego.
ledna iaskółka. nawet dwie
jaskółki - wiosny nie ctsnia.
Nie mamy skaU oor6wnaw ..
czei. nie wiemy .iak jest w po
dobnvch do kieleckiego - tea

li

Przypominamy
JdU

lą

alą Kielc!! teatr... To
·\aka SObie 2abawa.
czasem .. przyjemna.
Wychodzi litoś, w dziwnym przepraniu (iilbo hez prze
brania) l udaje, źe jest królem. .aDlnelskbn~
.zwyczajnie: żeby był teatr
!lÓtrzebne sa sztuki. aklnr I
publiczność. W Kielcach sztukl (j ,sztuczki) ",limy. Mamy
aktor6w. Prawie p6ł setki. I
publiczność. Mamy pOnad 100
tyslęcy.obywateU. Il inne, mla
ata·-' Radom. Ostrowiec.
SkaTtysko, Starachowice...
cWiec teatr w KlEikach .1 ••t.
Wystarczy odnotować ten fakt.
Odnot<iwaliśmy. Coś nam nii!
dale spokoiu... O teatrze mówi się dużo I bardzo mało.
RÓ'!'llocześnie. Mówi się ńiby
dobrze. M6wi sie niby źle.
Rozumiemy nlezreczność BY
tuacjl.. Ale - idziemv do tęa
tru. Wieczór. naizwykleiszvteatralny. Siadamv na widow
ni. "Grube ryby" (oczywiście
na sceniel.Kurtyna w .lIóre.
Przestaje nas' interesować
kto to BaluckL
Patrzymy -na scenę. na aktor6w:Cie
kawe. co oni ze stareJi!o Ba ..
luckiel!o potrafi,,· wydoby~.
wygrać z miałkie!~o. w I!runcie rzeczy tekstu. Patrzymy 1 zastanawiamy sięr dla ...
czego
Bałucki
pod
ko;niec se7.onu, Sezon powinien
zamykać spektakl-bomba. Coś
.takie~o.
co nie Dozwoliłoby
lIapomnleć w okresie wakacv,1
ne! przerwy. te w Kielcach
mamy teatr. Co B,,!ućkim
teatr chce uratować - frekwencie? Z cała pewności".
ale na sal! nie ma kompletu.
Pustawe loże. pustawy balkon. Słowem - nawe.t rzecz
lekka nte chwyta.
Karasińsk!Patrzymy...
tak. Orski. Bullkówna - do
zapamietania. Lecz nie ma
wielkiej I!.ry. aktorstwa duże
~o formatu. Przywołuiemy (w
pamięci) dzieła wielkie. uznane~ ambitne •. Fantazes:o".
•• Hamleta". ..Przepi6rec~kęu*
.. Odwety", ..Swletoszka". '.. Fi·
zyków" ... I ta refleksja - je ..
żeli ~esp6ł udźwignie .,Wesele". tldtwl~nie wszystko. Z t.
kim zespołem można grać.
Można~ ale nie ma aktorstwa
dużego formatu.

lIIsiorI", nsa.ago

trach prowincionalnvch. CZY

tam .łest aktorstwo? Wielkie
aktorstwo iest w.o. Warszawie.
Wielcy aktorzy sa. Zna ich
cala Polska - Swiderski. Holoubek. Woszczerowicz. Laoic

~in~r~~~~o~~~~w~;:r.~ar~a~
!ch cala Polska. Z filmu.

t.-

lewizji; ra<;iia. To film. telewizja. radio spOpularvzował ...
tyCh aktorów. sprawiły. że s.
znani poza murami własnego
leatru.
Rozmotywaliśmy ludzi o nazwiska kieleckich aklorów.
Zupelna oustka? - NJe. tylko nazwisk nlew!ele. Dwa.
trlV. Nie ma w Kielcach w!el
kich ·.ktor6w. A być maga?
, Teatr orzeźywa kryzy •• 1.11-

SZCZy ~I!!O telewizJa; 'telewizja
eks!lÓnuJe .aktora. Niewielu
aktorów. Powiedzmy -dwulizlestu. A reszta7.Kto ich ma
eks!lÓnować? ·'terenowa prasa
i terenowe rozJllośn!e Polskiej!,o Radia?: Ośrodków, telewizyjnych istniele kilka. Na.
teatr" telewizyjny od lat ma
monopol Warszawa. Festiwal
leatr.lny w telewizji? Był, Po
kazano to. co nailensze na
prowincli, ,pokazano i Kielce.
·Nie obyło się bez sukcesu·Smugoniowa. reżyser; .• Ale.~•.
Na co aktor.· ten dobry. mote liczyć n II p t o wi n cj 11
Kto cJ!O tu wylansuje. uskrzydli? Miejscowa, prąsa moze
zamieścić wywiad. zdięcie. a
radio- nie stać .110 na włas

ne

słuchowiskO.

najwYżej

może

zlecić

lektorat ~ to WSZys!
ko. Na co może liczyć dobry
aktor? Trudno o Jednobrzmią
ca odpOwiedź. Jedni mówia.
ze aktora przycialIa repertuar.
inni. że kierownik artvstycz ..
ny; który nie boi sie ryzyka.
albo reżyser... Wielu twierdzi:
aktor nIe orzychodzi do teatru dyrektora~ kierownika ar ..
tyst:vcznego i .reżysera - ak ..
tor po prostu przychodzi do
miasta.
Zacznijmy· Qd repertuaru.
Osta tnie trzy sezony - trzY'"
dzieśd, pięć pOZycji. Klasyka
polska - Fredro. Sjowacki.
WyspiańskI. Baluc1d. Żerom
ski. Klasyka obca ... Szekspir.
Molier. Shaw. Ibs.n. Polskie
.ztuki współczesne ... Kruczkowski. Broszkiewlcz. Mrożek:,
Abrarnow. Gawlik. a z ohcych
- DtirreI1matt. Lorca t Ste.in ..
beck. Suchawo-Kobylin.
Repertuar zupełnie przyzwoity. Ale nie przyc!aga. Kie
rownik artystyczny dba jak
może {) średni. :wyrównany 00
ziont. żeby nie ta wysoko. bo
nie ma możliwości. żeby nie
za niska, bo kompromitaCja.
Srednl pOziom obliczony na
przetrwanie kryzysu.
Reżyser, właściwi. dwóch !
06ł reżysera - na .tade Dobrowolski I Czechak. II na nr
czałcie Gruda. Gościnnie
Krakowski I Smażewski. no
1 próby reżyserskie POszcze ..
gólnych aktorów. Mbno to pozostale orzedetna po01'awność. letnia woda. która nie
ootrafl roz«nać oublicznośd
! porwać ambitnello aktora.
Teatr ma własny budynek.
od ulicy Sienkiewicza n~wet
okazały.
W budynkU. prócz
normaln"'ch. acz skromnych
nomieszcz-eń teatralnych kil ...
ka mieszkań. kilkanaście ubogich prymitywnie wvpesa-'"
źonych
pokoikÓW slużacych
za hotel. O mieszkaniu z praw
dziweflo zdarzenia nie ma co
marzyć. Wszystkie PDzajmowa
ne. W dodatku przez ludzi.
·kt6rzy· % teatrem nie mala nie
w,nólne~o.

Teatr ma własny budynek,
mieszkania. Mias!o 00
zbJ'lo i;le "robIemu ...M"cle rzad~cje .iak chcecie". WyDrOwadzić .. d:dkich lokalorów~
.. trudno. To nie tvlko kłOpOt
admlnt<tracvlnv. ale L. wyI!oda. Zostawlć calv m"jdall
dYrektorowi. Umyć rece. ..na
zewna!rz" uśmiechać
oh.
IlOS!Ć z dobra wola. udawa4.
te sle myśli. Nic nie robić.
·Od lat nikoll'o ni. WYkwli4
lerowano a teatru. Od lat...
własne

al

ładenz,

prtYletlitalacych do
ey ludzi l wy.!szymWyll:ntal'o4
Kielc aktorów nie .ottZymal ceniem. Tysiace z maturami.,
mieszkanla~ Chce np. przyjść
tysiące, w lIcea~h itechnł..
aktor zLodzI. Dnbry aktor :i: kach. A tymcz.sem widownia
dobre!!o teatru. Składa ofer- świec! pustkami. Nie. dlwy..
te. Wybierze Kielce. .leśl1 w . tają "Grube ryby..... Ba!
Kielcach, dostanie orz.vzwoile
Róźn«rakieorzyczy1\Y _1,,111( ,
mieszkanie. Ma wszak rodzito skbdaia. M. in.. to wsuń
nę. Dyrektor i kierownik arko co mówiliśmy oreP8rtua"·
tYstyczny (w .lednej osobie)
rze 1 aktorze.' al~ me: tylko.
może wszystko. takiern u akto.Teatr nie prowadzi źadneJ nro
1'ow! obiecać:i.e bedzie I!.ral,
pa~andy wokół swoleJ działa!
źe bedzie I!.ral duże. role.· te
ności. Plansze, wystawowI! W
otrzyma niezła !!aże. że... ale
oknach
mieszkania mu zaof-erować ule
katami to
może.
,
Aktor przychodzi do mIasta.
~YS~~~;~h osiedlach. dubcll
Tak; ale wtedv. kiedy miasto
! oddalonych od centrum mta
chce. żeby aktor orzystedł. sta o teatrze cicho. Żadnel(o
kiedy miasto ora.mle mieć do
fotosu. ".dnel!o plakatu. Nie
bTel!O aktora. A Kielce zable"a też teatr o reklamę vi
Kielce, •. chca H • Nic poza tym.
nrasie ! radiu. nie l>Opu1ary..
W takie.i sytuadl dYrektor
tule sztuk. autorów.· rety....
teatru jest bezradny. l w tej
r6w. aktorów. SpOkóJ. Jeśli do
chwiU powinien zaaneażować tella dodamy zaniedbama .~
jeszcze kilku aktorów. al., dziedzinie popularyzacji te.......
lldzie oni maia mieszkać?
tru wśród rnlodzieiv - dopeł..
Nikt ~Z własnei kieszeni nie
nimy smutne2'o obra'zu.
zapłaci za hotel. Nie staĆ' I!O.
Dotychczasowe wysiłki te,,~
Dodatkowego zarobku Drze- tru zmierzały do nawiazanllll
cież w Kielcach nie znaidzie.
kontaktu z widzem robotnlAktor F7.ukił wiec Sizcześda czym (nie bójmy sie llŻywaó
gdzie indziej, szuka l e pumownych określeń) ooprze3
s.z v c h war u n k ów. W KieI
wielkie ~akłady pracY. Niecach może tylko I!.rać, Byli stety. jak dotąd nie uwl.ńczo
tacy co J4rali. Grali duże TO"
no ich. sukcesem. Zakłady 1'1'&
leo Np. Iwaniec. Gral Hamle- cy. rady zakładowe. dyspOnuta. Kordiana. a w Tf'atrzyku la wprawdzie pewnymi funDziennikarza - Ooenhetmera.
duszamf na kultur". Wykorzy
Iwaniec miał lut coś poza 50stują je na wycieczl!:! krajoba. W ublel!łvm roku odszedł
wo-turystyczne, soore donlado BIałeilostoku. Tam dostal
ty do biletów kjRowych oraz
mieszkanie. wyższa ea.że. On na wistępy kabaretowo-lauo
I jego żona. Przyszła do Kiel.
we orJ:tanizowane -przez ...Estra
Nina Skaluba, I wvgrała Srnu
de". O teatrze zapOminalą.
"oniowa. Odchodzi do KraTeatr nie ma swoich "olusznf
kowa, do Teatru Słowackiego.
ków
w zakładach pracy - ot'
Koziarska zaczęła w Kiel ...
e:aniza torów widownI. KledYś.
each w ubiel!!ym roku. Wprost
KZWM np. kuoowa!y kOmplet
ze szkoły - .. czysta karta".
biletów na każda sztuka. KleDziś udała panna młoda z
dyś... Przeszłością i wapom..Wesela» SIedzi na .. , walizce.
nieniarru tyĆ nie moma: COŚ
Przychodzą młodzI. nieopletrzeba.... Z cała pewności"
tzeni. Graja. WYE!I"ywaja ..coś trzeba", ale teatr włas
odchodza. Naturalny proces.
nymi siłami nie pOtrafi tel!cf
Ze wszystkich teatrów aktoproblemu ro:rnriazać' Jest um
rzy odchodza. Każdy sezon
klany w mnóstwo klQpOtów;
rozpoczyna się pod znakiem
Scena w Kielcach. SCl!!l.a VIf
nowych twarzy. W Kielcach Radomiu. obiazd... Nie mili
nie moźe być inaczet ale ..• czasu na koncentrację w:ra1!~
Miasto nic nie robi. żeby
k6w. Ciągł~ rozdarcie.
stworzyć Przychodzącym akta
Nie chcemy pOwiedzieć ....
rom sensowne warunki. teby
Radom nie l>Owlnien ml.,a·
mieli "dzie mieszkać. oraco- teatru. kielecki teatr ,nie pOwać ... Tak. oracować. Warun ...
winien tn'ywać w Radami",
ki pracy? Nie ma orzyz'WOitej
Radom musi mieć teatr. Bu~arderoby. To znaczy sa .dwie.
dynek ! dohrego organiza.mra.
Na ooddaszu. Każda' w maleń
W radomskim teatrze oowl"·
klei klitce. Latem pOtwornie
nlen tn'ać Teatr Żerol'llsldtji(()
gorąco. zimą Suwałki Ale
z Kielc. pOwinny I!.rywać fe ....
nie tylko li!arderoby. Scena. try warszawsl!:!e. 2adne odl... f
schody. montowanie dekora ...
d'ość. Grać na wyjeździe. 2ad
cH. pralnia - wi",lka rupiena to u.ima dla ·Rtldomla.'
ciarnia na becz.ce z prochu !
W01'ost
urzedwnie. Raoom
próchna. Inspektor pracy już
miałby wówczas dobry toatr,
setki razy widział ogień, setl!:!
teatr
do
którell;o Choda1!ob7, J
razy zalecał... Trzeba to, tamto
sle. l€łdzl!o.
I
- w przeciwnvm razie wypad
A Teatr Zeromsklel!OT ...
nie teatr zamknąć. Co roku Koncentracja.
J&dnoś6 wrall.. \
nowa grożb.. co roku nowe ków. Granie rzeczy wlell!:!eh f \
zalecenie. Wreszcie ktoś nle
poważnych, . 'l!l!!!'Ćłezeanyeh .'
usta"i L.
nowatorskich. Gra hez straRemontu,
chu - z rysyl!:!em. Rysyk<li
r % " e :< y w ł 8 t e II" 2: al n t " r " • O 1111 a n'! a liruIB
musi

J>odkasana~ (~"lł ~

si..

1$.\'1. 1Ir,l ~~!ł"
• .1<1 ru"d IIrnbl_1IDi - f i

I<lel.el<o.ra.omzk~

~ UDBOJ~

".

lIWolą poIity/<ę. poIity/<ę

1Il_.. podpls<Ml 00 ......1.. wy<oI< roglcdy.
PI_sz" OW)'C1'I'two ., -J wojnl.. • Niemcom!
HIti ..", ropoQlo pad M,,"t.wq. \N ciągu mech mi ...
oięey wojs4<.. rod.ziedi.. tIomoły nojeięf$z.
hitl",owski .. VI coI..j historii Ił "c>jny >wlot"""'j. Od
tego prze/omowego momentu potwi",d.onego leszc,,, Sl<!li,,!!l'Odern "''Poczęło oię ...rio OW)'Cięs4<ieh
bojów <>rmil rodzlecki.J VI te) '\Nie/kieJ .,ojni.,
\N tych
dnioclI

ro.m""""*'

JoI<le mie}s<:e w
I ., ~ ~
"""",,,ty .Ię Ni_ledkoj R<lpUblleel'~.~
kobi""ClY"1 III Rtesty I leJ polityld..-" ~

_<ci"

wj"""i..

..&II.twa n<>rodów

podjąć •

P. II. Tym artykuł_ I !11M
przednim ..Mua u_ł Dl....

bow<:om l kontyn..,t.,.._ /o$Z'flm"t

No te pyt""i" jut ad"o) mośno lXh!eIl~ częAc'lO

wych; lec. do'ć j<I~ odpowiedzi. l'04itlioa S rolo ~oro. ",,,,,b 1<» uowmiol<!. od kił ~ieslq·
tych tego stul....., lII'Il_ w oI<,&śIOll'lm .•~
2m ier"" do ",zb!';!'" •.moI") Europy" opoItej <> _
Jun fro""",kC>-toehO<lrionlernl<1cl<1 i %WIqz" Atl<tntyd6V1 - pokt NATO.
Jeółiby ""wet pftyJą6.:te wity!<! g~ nie
j>l't)'nlesi<> ",,~hmlo.!owyeh efektów. t;o<n niemniej

Związk

g _ t Cho<:I ... d" Gaulle.
e••ld mqt .tanu wyru'l'!I w drugą ., ....."i*l dzia·
lolookl polityczne) pedroż do Związku ~odzi<lcl<l ...
go. \N =Ie tych dwuno.tu dni pod<6źy .(rmdkll
trolio się I<!~ d!U9Q wizy\<l męto .~). coIy iwlot

jej ŻiOOc.""ie Pędzie

hord...

duŹlO ł

J.,.1l !>owl_ pomlnqć r60nice w
problemv· współc....neg" >Wiol<! (broi<
u41<1ęg<>
podpiSU pod mos4<iewskim dol<ume!1łem ozo!<<<i!l
pr6b z. broll1ą \ jądrową. ety tlili lllOOCus4<1 . boj1cot
komitetu rozbro!....,;,.....ego .w 0 .......1..). to, wole•••
.»'1"0<:)1 ""plęcio w śWte<:l.., wi.,.~q ,wcgę mo .
to. cO no•• $ocjoli,ly<;my śwlot wlqte • poglądomI
jl6 Gaulle·... (:hod.l tu ~łó_l .. " poItojoWq koeg.
zyst""cję dwu systemów, o chęć nledwu""""mq poloienlo kresu tim"ej wo)!li...
tlednocx""ie Eur0pY. O .,"ko"ie dróg Ulf?-.lenloEuropto bHp.

"l"".,.j

°

,

czeńsł:wo'.

Ol.. nos Polok6w mteg61n1i _enle mo ~p6!
noto, poglądów no folę ·1IIRF w· E"""",. ł problem
u.nonio. nowego u~łodu· sil VI. powł~ej po II wo.jnlę now"'i Eorople. .
.
00010$1$
ele dl<>!ogu

obol" to mit
użytek. Mit. w

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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, .
wlesc.

sprzed~łQI

po pIJ! godziny dzi&l\nle. Nauka 1It.•matyltl Jawar!a w rozkładzie nauk
na pierwsze trzy klasy realizowana
bvła w ramach !l~u~iję1\yka lach~.
skiego. Z ln;>ych ptzedmiqlbw' ob-

1;tK6łka

rolnicze. Wydział' _~ółek
prt~·. Tow. t~ntrętln.tn
-o.praco~ł;łJ~ pro~r.~ dMwiade:r:.e4
J: nawoza.mi· sztue.znemh DOśwIad
czenia ~ą. dokonane na jeslenl~

rolniczych

Zanąd'

k;oope.racyi

jętych tymCŻ8S0WYI1l plan~m
czania na uwagę zasługUJą

.syn~yk.s.~óW
bezpJat!lie ł

rolnych pn.eznaez-ył
wagony naw-MÓw. które będ4 roz:d.ne. kÓłkom, za '. pośrednictwem
tow.

okręgowy;;:h.

wyd2!:I;8łu

kOl'o 1iOO

szeroki zakres wiadomości z historii
starożytnej,
histC?rti kunsztów 1

Weti!ug -obliczen

w kraju jest

obęcnie Q"

kółek rołnic:zych"~

.Ganta Jileleeka" Nr
j

łI.

r.

1ł01

"Ruiny :!amku w Szydfowie. P.
Gabryel Luniewski z: Gnojna. po-

na odezwę naszą o
zachówania pamiątek

wołując się

potrzebi~
przeszłości,

komunikuje - nam.- . U:
ruiny zamku w S:tydłowie z
Kazimierza W. wymagają
podtrzymania. Wiadomooć tę: przesłaliśmy
War"zawsklemu TowarzYstwu opieki nad historyczne-'
mi pamiątkami i zabytkami sztu:

cza-

sów

ki i kultury polskiej".
Kielecka"", Nr 5!, r. lłO?
.,Popiersie Staszica. W ogrodzie

.Ga'Z~ta

Bpacerowym miejskim na pomni·
ku v.-"ystawtonym w roku ubiegpomj(,F7czony zrn;tał tymcza ..
sowo proj-ekt popiersia Staszica.
Projekt t:::n zdjętym lostał prze!"
miejscowy zakład
kamieniarski.
p. Smyczyńsldego z popiersia
dłuta znanego
GodebskieCO, Robotę ma
rzeczony

łym.

uiSlad z marmuru kararyjskiego".

J,. fU! ferie!

1"'

.Ga,ieta Kielecka", Nr Ił, r.
Wybr.O.W.

J. M.

KOJCZĄ!(

'l

-.
rozmowa z pisarzami
Kie

,GWAłtA

zyzny,
Jest mikr"""",ieś~, Wydarzenia. które w niej opisuję
miałY miejsce w rz.oczyWistości. Tym n:iemniej stanowią dla mme
pretekst do
pokazania dramatu człowle

W.unAWlmA:

ka.

- Na czym,~n dramat pO

. W~rstawa. mIas.to drogie' sercu każdego Polaka~ tawsze muda
l ma swoją SpecyfIczną atmosferę, która wyróznia ją i je~ mieszkańców wśród innych miast Polski. Jedną, z: Charakterystycznych
cech tej atmosfery jest właśnie język~ tzW. gwara miejska oraz
gwary środowiskowe. Dziedzina ta dotychczas prawie nie była
opracowywana. E tym większym
uznaniem trzeba przyjąć
wydany niedawno nakładem PWN~u
sklej XIX wieku" pro!. Bronislawa WieC2:orlde'wl,,,,a.

- W gruncie rzec:zy sprowadza się do wrażlnvośc.-J, a
nawet nadwrażliwości. Boh,;a ..
huma'nista do szpiku kc-

jego przeznaczenie i dÓ Jakiego

rym

$Owany? Oczywiście w pierwszym
rająca mnóstwo cennego materiału
pierwsza tego rodzaju szczeg6łowa próba opra.:o..anlia
'oklej pary miejskieJ. sądzę jednak. :te za'nt,,,,,uje
wielu miłośników Warszawy nie mających nic
'n'ko'<ll.,w.twem. Z kart ł.słownika!~ bowiem
ciekawej i tyweJ formie stara, dzlewi.tna,:to,.iecz,,,,
• całym je; nl"po'wtllT"alnym
własnie VI

na~

takle
jak: historia. geografia. fizyka I
chemia. 'Nauka historii obejmowala

lega'!

\vyczuiony na zło, dostaje się w s"rodowisko, w któzła

dużo..

wić

dużp.

nawet bardzo
przeciwstaale na skutek

Us.iłuje

się

zł14

rozma!itych

p{)v.;ikłań~

sztuk oraz z historii naturalnej,
Kauczt\nie tego przedmiotu obejmowało wszystkie klasy.
Należy t)l
zaznaczyć, te historia naturalna została włączona do historii politycznej 'na podstawie klasyfikę.cji nauk
ustalonej przez Franciszka Bacona.
Historia naturalna został. później
wydzielona z programu historii 1. po
twiększeniu
zaK~esu
przedmiotu
podzielona na poszczególne dyscypliny nauk przyrodniczych. obejmowała naukę żoologii, minera.logii.
ogrodnictwa~ rolnictwa i inne. Geogr.fi. byla jakby kontynuacjI! i
uzupełnieniem wiadomości z poszczególnYGh dziedzin historii. Przedmiotu tego uczono tylko w klasach
I-IV, W klasach ostatnich lo jest
V 4 VI wprowadza progr,am nouk~
fizyki i cherniL Ta ostatnia nie je,t
oczywiście rozumiana w znaczeniu
dzisiejszym. Obejmuje tylko' wiadomości z dziedml\Y rolnictwa
I
traktowana jest jako część składo
wa fizyki. Jedną gOdzinę tego przed
miotu \vprowadza program w kI at>ie V pod nazwą - rolnictwo, wiadomości ogrodnicze. Fizyce w klasie najwy7.szej. tj. VI poświęcono
dużo czasu bo półtorej godziny
dziennie na wiadomości teoretyczno
I pól godziny na doświadczeni. fizyczne, W roku 1777 WizytUj. szkole w Sandomierzu Hugo KoIlątaj.
który iwr.ca watną uwagę na
sprawy' podręcmików zakuując
korzystania ze atarych wydanych
przez jezuitów. Niewiele to jednak
pomaga. Eks-Jezuici nawykU do
Alwara I przywiązani do własnych
metod długo l1ędą utTudnla~ pracę
I lekceważyć
z.leceni. KomIsjI.
Nową fazę działalności Komisji Edukacji rozpoczął rok 1780 lcie1ly to
Hugo Koliątaj dokonał reformy AkademU Krakowskiej. Rezolucj"
Komisji EdukaCji NarodllWej z dnia
13 czerwCa 1780 roku Ak'l9emlll
Krakowska przejmuj. WlI1:yńkle
oZkoly w Korome I stara się •• opatrywać Je w nauczycieli 6wfecl<lch.
Tu t_t zaczyna się Widoczny I czynny opór nauczycieli eks-jezuitów.
W Sandomierzu przywódClI .trony
walczącej przeciwko szkol. 6wleckiej był sam prorek!"" ks. Józef

Domll1'adllkl.

~

l'facllWal ,na' modłę _wych wyCh~
wawców eks-l.zuit6w.,~,,!;t..._ wyrobil się Jednak tlą" di!Prell(), naU.
czyciela. ",W roklLlęll$ptzyZ1lp,O
mu doktotat nauk wyzWolonye!, i
,filozofii. W pracy prz.sżkadzala mu
jedyń!. gWaltowność, Był prędki

w

m6wiel1iu.;
roku 1793, Szkola sandomierska w
latach 80 cieszyła się leszcze powodzeniem u okolicznej ludności co
najbardziej widoczne jest w i10śel
uczniów tej ,zkoly. W roku szkolnym 1781182 liczba uczniów w szkole wynosi 37L Liczba ta jest odbi-

ciem stosunku
ły, Jest
wyższa

spOłeczeństwa

do szkc

ona. trzeba pO,wiedzleć, najw. okresie lat 1781-1793.
Rok 1782 by! dl. szkoły sandoml","ski_j rokiem przełomowym.
K\>ńczy się bowiem
w tym roku
Pozorny spokÓj w sZkole. • uwidacznia się ukrywań a dotąd niechęe
eks-jezuitów do reform KomisjI.
Zatarg! jakle powstaly w roku
1782 w szkole w Sandom!erzu,
trwały długo ! nie pozostały' be.
wpływu· na społeczeństwo
sandomierskie. które w' swym konserwatyźmie stanie w części po stronie eks-jezuitów. Początek tej intrygi wiąże I'i~ • przybyciem do
Sandomierza nowego nauczyciela
śwleckłego Antoniego Wolińsklego,
który uczył nauki m<l<.lnej I prawa.

Jako protesor nauki m<l<.lnel I
prawa mial Woliń,kl obowi~.k
godziĆ zgodnie zreszt" z przep!sami - wszelkie klótnie l ni.poro,umienia wśród uczniów. Takla
Jednak sprawy POloczyński oddawal pod sąd nauczycieli duchownych ..... Rozsądzał J. eks-je.ulta
nie mający wy;;eJ nad ;>rMesor.
nauki moralnej mocy, a to sam
tylko nawet w rzeczach większej
wagi. które za naradzeniem się calego zgromadze;>i. załatwiane byd
powinny (m) Chciano prze. to eksJezuityzm na górze' pąstawić". Tu
właśnie bardzo trafnie oeenll Wollńskl J)rzyczynę takiego pąs!q;>o
wanla pr<l<eIclora Potoczyń.klego.
Pozbyd się nauczycieli 6wleeklch,
bOjkotować zanądzenla KomisJi I
utrzymywać prymat eks-jezuitów
w sZkole - oto przyczyny dl. któ'
rych tak włdni. postępował Potoczyń,ki

(elw dalsI" l. VIQ

Potoczyń,ki.

W SandomIerzu plerwe%ym • lIa.
mzyeleU 6wiecklch był' Kazlmlanr

Był

'ty })taeę W tJII1
})tosie I
ty ;e otu

,

:mZISŁA. W

JAKUBOWSKI

doprn.njevwy-

wadwny dJo stanu
klej nerwowości - przegryczł<miek
kil"
Ale tego
to

trzy

łyk i

l. INDIAN1i1i NA ZNACZI!:ACH POCZTOWYCH
(II)
Ciekawym tematem zbiorów mateli,tycznych, nczegól nie dla młodzleiy. 'est
mat. którego omówienie rozpoczęliśmy
w popr..,dnlch
"łykach". Znaczki poświęcone
tematycznie Indianom wyda ..
lo wiele państw światlIl, I tak
w 1907 roku ukazala się w
t:SA seria z trzech znaczków

t.-

upamiętniająca

300

rocznicę

załozenia Jamestown. pierwszej trwalej Qsady angielskie'
na Virginij, 'Na tednocento\I..'ym. zielonym znaczku z por
tretem angielskiego koloniza ..
tora Johna Smitha (15801631) jest przedstawiony w
owalnym medalionie naczelnik powstańczych Ind!an na
Virginii - Powhatan, a, na
drugim jest córka Pocahon ...
tas. Pocahontas przedstawio ...
na jest także w normalnym
slroju europej.kim na. pięcio
cE'ntowym, niebieskim znacz...
ku tej seriI.
Indiańskie czółna.
łodzle I
Inne przedmioty przedstawione zostały na dwu centowym,
czerwonym znaczku, wydanym w r, 19~9 z okazji 300
rocznicy dotarcia do rzeki
Hudson. ·Na znaczku tym widoczna jest także podobizna
Indianina.
Znaczek z najwyraźnIej
szyrn pcrtrętem Indianina wy
dany zostu W serii znaczk6w

f i I at e I i s t y ki

USA zlat 1922-1923. po<!
owalem portretu znajduj. alę
podpis "American Indian". W
roku 1929 uka"ł alę dwucen-

towy, czerwony znaczek przy

pómlnaiący 135 rocznicę bitwy pod !"lIllon Tlmbers, którą
w roku 1794 dowodzII pruclwko nieprzyjacielskim plemionom Indian w zachodniopółnocnych atanach I!~neral
Anthony Waymen. Na znac ..
ku tym obok podobizny generała widnieje takt. podobizna Indianina.
W rok późni.' poJawU,. .lę
dal su dwa znaczki z motywa
mi indiańskimi; pierwszy z
nich upamiętniał
""loienl.
kolonii w Mas:sachusett w ro ..
ku 1630. Na z,naczku tym
przedstawiono Indianina z lu
kiom w lewej I strzałą w pra
wej ręce. Drugi znaczek ukas. }'!OWOłd:
zal się z okaZji 250-lecia zalożenia państwa
Karolina i
'" W USA wvd'aM 1JI'łUłCU1c po250 rQcznicy zaloiania osady
w pobliżu dzisiejszego miasta t~lc~n~4:J~CłUo *:'~~:O"m.
Charleston w południowej rou,:nych ptaków.
Karolinie. Na znaczku tym
znajduje sIę podobizna India- 1.~O~:Jzt: :1f~'::J1c ~u=
~lenl4 pamY.ct ,maryuo- 1'"",",'-"4
nina.
IndU .t. B. Sha.tf'ł. NO Mt'kW.kU
W roku' 1934 ukazał się trzy '''4)dul' 41, Jeg. ''''OO!>lł'''' n.
th, bt!dtln1(U rzqdowego łd 'fU'"
centowy znaczek fioletowy
Węgry
wydały ,6Wtt.tf'
okazji 300 rocznicy zjawienia kl_nda.
urt4 pod MŻwq: l,ochvofł4 Itwł ...
si. francuskiego badacza Jea- łÓW'f.
na Nicoleta u brzegów ZieloneL Zatoki w dzisiejszym sta~łI~!j!' Vt:':::;ą S:;;~ł .~
nie Wisconsin. Na znaczKu
przedstawiono spotkanie eki- ~~nr~C:I11. ZN;e~rOzd~~~~a~l
.tawlotlo różne rUby i ttlJ4tk4
py badacza z Indianami.
morskie.
Dalsze znaczki wyd~ne by ...
(KASI
Iy po drugiej wojnie świat'"
woj w, roku 1948 z okazji osiedlenia pieclu c'ywl1!zowanych indiańskich plemion w
,tanie Oklahoma.
W rqku 1961. wydano znac7.ek z okazJi 100 rocznic)' narodzin amerykańskiego malarz. I rzeźbiarz. Frederica n.
mingtona
(1861-1909).
N.
trzycontowym znaczku jest
Pewien wlal.t.!t! ,ltladll
przedstawiony leden z jego trumien W SzkocJl wywie_ii
obrazóW; dwaj Indianie n.- w 1nUry"l. swego sklepu. nadający sygnĄ!:I. W trzy lat.
.tępując. ogłoszenie: ;,To jest
pól:nleJ. w roku 1964· wydano Jakt ch,06nicprowd,,podobnll.
z okujl 100 rocznicy urodzin Nowy TOkOTd mlęd;ypI4ń.ta~
malarza G. M, Russella zna .. 'nl/lWyslltam 'z ziemi ".0 1'11.cz~k pięcioc,,"!owy' z reproba za';cdllne40 flintów .zt.~~
dukcją j1gQ d,fel. India- ling6wJ",
'
nie podczas łowów.
Znaczki z motywamllndlań
Iiklmi wvdał" t~t państwa AmerykI Południowej, jak np.
Ekwador, OU8!1!mal.. MekSYk. Paragwai. Peru, l1!alwa-

m,:,c2

z

dat

1:::J!

wesoła

··mieszanka

dor, !;ą to "Tz"waźni" portr..
ty AztekóW. roków I Majów,
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. Sprawy wakacYine

radości
byla ciepVł, Nlf'bo
c~oć nlf'ro zachmurzone
n:e
wróżyło
żadnych
niespodzianek.
oc

Ale ta
n~

która zapew..
w pamię-

m?C'uo

Ci
\vJelu mif'SZKajlcom Szvdlowa :-ie była
taka
jak

wszystkIe

Od

S!t~swwa

strony
{;cj ..

W czasie tej bitwy spali!
prawie cały Szydłów. pło..
domy w· Woli Żyznej,
Soku, Gackach, Osówce i
Brzezinach~ Spalony
częściowo Brama
Kr'ak.ów'ka i prawie calko.
Niemcy myśleli,
rynku jest naj ...
punkt oporu iwa ..
się

nęły

zdwojoną
energią.
kilkanaście godun

wałka zastała wiele os6b na
JYJl u. Część pracowała przy
kosz;eniu zboża, część pasła
Wybuchła panika. Nie
powiedział.

że

mordują

i obrzyTa panika 'poprawie połowa
Szyd/owa roz-

młodych

dzielonp. została
utworzoną
frontu na dwie. częś('~,

zbiegła za COfającymi
żołnieI7..ami radzieckimi
około 2-3 km, I'<'sz-

stronie nieza wsze 1cofnąć

m.r)loty

ny. Rolnicy
pracą

skutkami
terenach 7--SRR.

kol;chozó;,v,

wojny na
Młodzi

życiem

owycn

~ieśnikÓi'N.
Choć wszy.Um

r6-

·.,yglądało

""'pełnie

normalni.! żniwa
roz_ły s:lę w całt>j pełni,
tclnte:rze radzieccy 5'Zykov.'8.l! sią do obrony, przygoto...",ją<:

oolej

wojska. Atakowali na całej zorganizowanej
siebie linii frontowej,
wynosiła kilka kilometrów w kierunku od Szy ..
dłowa do Stopnicy w jedną
i na Raków w drugą stronę.
utworzyli linię
nawet tam. gdzie
nie napotkali przeciwnika.
Xajbardzle-j niebezpieczne okazały
się
nlemieckie sa-

maty

okopy I

m""kuJąc

lek-

ki.. l clW""z.. działa na !>0lach goopaml ltb<xZa.lub galęzlam;

ludnoóć

drww.
pomagała

Miejsrowa
w budo-

wie okopów. Zołnierze pomagali w zblOil'Z" .007A>. Od
do cza.u nad Szydlów
okolicę nadlatywal)' samoloty penetrując teren lub
samolot o dwóch kadłubach.
Zołruef':le

myśliwskie.

które
wszel
podejrzane

bez PfZ.ef"1NY atakO'1.Vały

kje zauważone f

wylącr.ając

już składa,

że

wlęk-

czej,
Oczywiście
iest bezspornym faktem. że o ile
kolonia jest dobrze prowadza
na dziecko ucz.estnicz.ące w
ni-ej roz;wija się fizyczn:e. odpoczywa czynnie w ruchu. ko
rzysta z.e słQńca. wody i świę
żee:o oowietrz,a,
Z list6w, które otrzymałem
wyłaniają się dv.."a zasadnicz.e
problemy, jeden, to sprawa
udziału dziecka .. choro1ir jteJro··
na kolonii. drut!i to 7;~t!adfde·
nie -obozów wę-drownych m1o-

dzjeł'l.

Niemcy

nare.r;zcle. wakat'ie
szkolne -,- a tak to się

łączą' się ·pr~różne problemy
natury lekarską" wychowaw ..

straszna walka "trwająca cały

kto

qł:

s~śt i nas układa sobie. urlopy właśnie w tym czasie. Z
wyjazdem dz:eci na kolonie

trwogi

l
N

J

zooża

w mendle lub w
Bardzo wiele 0które

Dzieci

cygańslde

• okolic W.dolu

R,ą<!ow •• o

na chwile l>rted ro••tnolanl.m,

Zdjęcie

DZI'E'CiOSÓJCY
K9mis ja Bada~ w stodole. Przed ",schodem
nia Zbrodni Hitlerow- SlrH1ca stodol(! poopaltH i
skich w Kielcach -dys- zamknięci w niej ludzie sp{oi;,
ponuje coraz obszerniejszym ,nęLi żywcem. Byli to:
i dOkładniejszym matl?riałem
Stanisław
Janu$ lat 59,
informacyjnym na temat oku- Agnieszka Janu! lat 57 i ich
pacji i przestępstw do1rona- córka Helena lat 16. następ
nych przez ludzi w mundu- nie
Genowefa
Brelska
z
fach feldgrau.
dwojgiem malych dzieci, jedOstatnio napłynęła kilka no - 3 wtka, drugie - 8
dokumentalnych
fotografii miesięcy.
dalej
Agnieszka
ilustrujących' w.vjątkawo boSzustak lat 65 z ,ęynowq Sta ..
lesne zbrodnie. Zbrodnie po .. nisiawq i wnuczkiem Mariapełnione
na dzieciach. Oto nem lot 4 oraz 1\1ariq lot S,
próba ich podsumowania:
dWi(' swstry Helena BartoW województwie kieleckIm
sik lat 15 i Franciszka w wiezginęło w eg7ekucjach i paku. laf l.1, Anna Bednarczyk
cyfikacjach blisko 1000 dzie- lat .'10 z dziećmi Czesławem
ci, z tego 618 polskich, ok. lat 6, Emilią lat 5, Bogumiłą

O

kręgowa

300 żydowskich i 61 cygań
skich, Dane te nie są pełne,
ponieważ nie obejmują nieznanej bliżej liczby dzieci

wymordowanych w obozach
koncentracyjnych w BHżynle.
w "Hasagu" w Skażysku 1
w radomskim getcie. Przy ~
puszcza się, że zginęło w nich
około 6 tys. dzieci narodowości nie tylko polskiej i ży
dowskiej, ale również dzied
belgijskich, austriackich l
czeskich.
Cy1ujemy
kilka
relac}!

Trudno ~precyw\\'ać te:-min
dziecko .,chorowite", Na (Jgół
jes~

ciom~
częli

w6wczas Niemcy zado nich strzelać zabijajqc 8 osób",
(1:

mendanta obozu koncentracyjnego w Bliźyni-e, zebrały
się wszystkie matki z dziećmi
(Zydówki). Otaczy!a je grupa żandarm6w i SS, a następ

nie w

n~€lud.z:ki

spos6b wy-

rywano dzieci z rąk matek.
Wywieziono
je
ID
stronę
,,26 maja 1943 r" w godzi- Skarżyska ł f'ozstrzelano W
nach rannych ,Niemcy otoczyli lesie. Motki i ojcowie rzu.cili
nasz dom, z którego następ się na ratunek swoim dzieEwę

Kru.k, lal 60
oraz jej wnuczęta - Euge- GESTAPO
niusza lat 11, Janka lat 9~ Z.nd_rmerla
! Schupo
Marysię lat 5, Józefa lat 7.
Ponadto Z domu Sikory za- WAFFEN SS
brano - Agatę Sikora lat 60, Wehrmahtu
wt 8, Marysię SA

-

10 enekucH.

-
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zeznania WladY51awa Detki,

w wo.1ew.- kle ...
leklm 971 dzieci. Strach po-

zamordowąno

myśleć, że współczesna

BUNDESWEHRA w NRF. powołu
je się n. tradycje hitlerowskiego Wehrmachtu!
Główna
Komisja BZH w
Polsce utworzyła specjalny
zespół

do badań zbrodni dokonanych na dzieciach. Ułat

-

l4

lat 35, syna wspólny ud,,!al
tat 2, Manę A- form. pollcJi

nych jest jak najbardziej god

Innymi samych matek l ojc6w, kt6rym okupant wymordował
dzieci.
Okręgowa Ę:omlsja BZH w
Kielcach dysponuje następu
jącą dokumentacją 106 egzekucji na dzieciach, z podzia ..
łem na różne formacje:
zamordowano 72 dzieci

7.

córkę

jej w Wie·

l SS

-
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małe przypomnienie,
Proszę
nie zapominać. wyjeżdżając
na urlop o małej podręcznej

o;;;obistej czy rodzin:lej aptecz
ce.
W tej apte-czce podrę-cznej
maja być: 1) leki przeciwb6lowe; 2) środki opatrunkowe;
3} leki używane od dłur.szego
czasu w chronicznych chaTObach.
•
. Życzę J?1'7.epięknej pogody
Wszystkim czytelnikom podczas ich urlopu, a troskli..
wyrn mamusiom od których
otrzymałem listv. zadowolenia
7..e . stanu z.drDw:a swych po ..
c~-e'Ch po powrode z: wakacji.

Dr

ŁUKASZ

(rk) Wiadomo, te czytanIe na głos ujmuje prawie dwa raiy
wlE;'cel czasu niż czytanie po cichu. Co robić, gdy informacja jest:
dostępna tylko w postacI głosu ludzkiego. a nie na papierze?
Bywa tak, te kaMa chwila Jest drop, a speaker cryta wszystkO'

pawoH.

równomiernym

głosem.

taśmy

PrzySpieczenie

:~~~~~$:). ~:[ę!::~:. u~~=:!I':=!:~:!~~!:~%;:~'

powoduj.

dwukrotne

~

,;?

I

W laboratoriach firmy Bell. USA. opracowano ciekawo urząd
dzenie pozwalające na przyspieszone słuchanie tekstu nagrane«:o
na taś.mie. Normalne impulsy
dfwlękowe przt'chodz4 przez 38
filtrów, które rozdzielają dfwlr::k: na rMne ezęstoUlwości; tiast~pnie w!łZy!l>tkie 3fI pasm przechodZĄ przez urządzenie zmnIejszające
częstotliwość l-krotnie
po czym
1 nagrane na taśm(' przy dwa ra"lY
szybkoŚCi
VI ten sposób, gdy odtwarza sIę tnś!tlE: t normalną srybkotcią, sły'"
ary 1iJ~ speakera mowlltcego d·...'s razy Ilybciej, ale normalną "lNy'"

przesuwu;

Kluź

lat 30 i

wędrOW$nla.

Szybkie słuchaniie

między

4

C:l~

potrz&bę

na Dolecenia. Mło~ż w wieku 15 - 17 lat odczuwa suza

w naszym województwie, Potrzebne są dalsze zeznania

427
76
69
16

powainiejszą

robę i ma dług: okres reko:1walescenej:, wresz.c~e może to
byLd"iecko z wadą wrodzoną.
Powstaje pytanie, cz.y te dz.ie
ci mogą wz:ąć udz:ał w kolo~
niach? Część z nich na pewno
tak
konieczne jednak ~
dzle porozumienie SJę z bada·
jącj"m lekai,zem przed kwalif!kacją d'ziecka na wyjazd.
O Ue nie moźna osobiście, to
naleiy uczynić to lis~ownie, a
mianowic:e poinformować lekarza o przeby:ych chorocach
dzieeka. oraz. o przeprowadzo
nym leczeniu gdy takie
miało miejsoee.
Problem drugi poruszany w
listach to udział młodzieżv w
o[xH.ach wędrownych. I tutaj
pojawiają s:ę zastrzeżenia co
do celowości urzadzania obozów wędrownych. W świetle
badań
:lad rozwojem fiz.ycznym jak i psychicznym mło
dzieży idea obozćY'>v wędrow

Razem w 106 egzekucjach

świadków,

to dziecko o malej odpor
dz.icc:>to, które prw-

nośd. lub
s~ło jakąś

wia to odkrywanie nowych,
jeszcze nieznanych lub malo
znanYch egzekucii.
Kielecka Komisia n",,' się
w wieku półtora roku i Mie .. z zamiarem powołąnia takiego
zespołu wspólnie z Towaczys.ławem lat 3. Egzekucją
rzystwem PrzY,13ci6ł Dzieci.
kierowało gestapo z Kielc".
r.1uczycielstwa Polskie(z("znllnia
Jó.,P.!a
BĄrtnsika. Zw.
Frand5Zki Rartosikowej ł Ja~ go i ZBoWiD-em. Celem zena Bereka).
społu powinno być dokładne
"N a
początku
liatapada całościowe opracowanie mar1943 T. na rozkaz NeUa. ko- tyrologii i bohaterstwa dzieci

świadków:

nie zabrali

dzieży.

g61ną

Wycieczki, poznawanie kraju.,
obcowanie z. przyrodą wyra....
biah poczucię piękna. estety
ki i innych podobnych pole~
Zaś ód strony rozwoju fhycz
nego jest bardzo poz.ytywnym
czynnlkiem sprawnościawym
i kon:eez.nym elementem umożliwiającym
prawldlowy
rozwój.
Obozy
wędrowne
przez.naczone są dla młodzieży
starszej, dla rnłodsz,ej natomiast powstawia się wyciecz
ki 1- czy 2-driiowe. Obozv we
drewne trwają zwykle 2 \1e:oonie. O ile sa one oTowa-rlzo
ne rozsądnie, a trasa obozu
iest starannie Drzedtem przemyśłana, to nie powinnQ siE:
mieć obaw co do zlego czy
szkorlliwego wpiyv,/u obozów
wędrownych na r01:Wój fizyez
ny młodz;cż~·. Oczywiście. że
kit>:-ownik t?kieg0 obozu_ musi
mi€ć wyo5trwną
u\vagę
na
stan flz:-·ctny sw:c"Ch podopieez.
nych. no i przede wszystkim
znać w5zy5-tkch
uczes~njk6w.
ich orzecz,en:a lekarsk:e. Span:e pod nam:otem na materacu powietrznym nie test nie
bezpieczne, gdy chodzi o z.dro
wi-e. Oczyv.iscje nie muszę do
dawać, że także przed oboza ..
mi
wędrownym.i
konieczne
Jest badanie le-.karskie,
Ponadto na zakończenie -

•• 1 Ustopada 1943 r, we wsi ce, ul. Gwardii Ludowej 12 B
8O!;!~~i t:~~~~tał 0p'racm.vany poezątkowo dla nt!!'wtdomyeh.
Z Brody, gmina S~tJków. zo'Ja.. (Rm3ch Sądu Wojew.) pok. 21,
lm ul:atwit: słuchani. teKstu,
moie znaleźć '\lIttf!le innych
10 spalanych 5 osób żYwcem, tel. 52-57,
(r1>-j1»
oowań przY pr~.~ ..ywanlu WIGrm•• j!,
(NNT-PAP,
a 4 OSOby rozstrzelane. Wśród il""-..:::::::::::::::::::::~_ _ _....!"!'__,...._________________",
zamordowanych byly matki !
7 dzieci w wieku od 5 do 14
bllh"", Na nazwą tę .kładaJI! wał pewnym w;rnJk6w, :00..
200 do 300 milionów lulot, Zbrodni dokonały Wehrsię nazwiska
dwóch ludzi: Il i oro dalsza. kisła ~l"'''''
dzi Polminiowej AmeI')fk1,
macht i żandarmeria",

.1.

wsch.vdnl~J
J1,Z-jJ
straszliwą chOf'Ob~:
bilharciozę.
Ueu>rui
szwaj-

Atryki i
cierpi na

,,3 sierpnia 1944 T. W<! wń
Lipno pow. Jędrzeów WehrmadU rozstrzelał 16 osóo, to

tym 8 dzieCi w wieku od 1
do 15 lal".
h: akt t'!ochfuheni.owyeb
wJatu .fędrzeJowlłdeco).

po.-

i 5 września 1939

11,.,

Chrzq.tów. pow,
ezowa zostało

przez

T,

Wwa,WehT ..

",.chl rozilittelunl/ch 17 oMI'1,
lO tym 3 dzieci 1» wieku od
łot 5 do 13",
'wlaCM.. • Cb .....
Relacj~
naloty nadsylać:
Okręgowa Komisją Badan!a
Zbrodni Hlllerowskich, Kiel-

carsc.y praoowali od szeregu
lat nad wynaluieniem środ
ka prz.eciwko tej podstępnej
chorobie
poo;r;wrotnilrowej,
Wreszcie 26 grudnia 1963 r,
zaaplikowano
leżącemu
W
szpitalu w Lizbonie młode
mu Afrykańczykowi O hiszpańskim
nazwisku
Amaro
Pedro f!o<Irigu.~ pewnłl tabletkę, Wydawałoby

nie ma w tym.-- nic

się,

że

nadzwy-

czajne,o - att normalny, co-

!mię niemanego Afrykańczy
ka Amaro. który jako pierwozy człowiak lerz,ony byl tym
lekiem i naJOWiska niemle<:kiego lekar"" Theodora Bilharca, który, w 1851 r, odkryl wirusa taj ch<llroby, a
która od taj pory otrzymaJ a
nazwę od
swego odkrywcy,
Wynalezienie Ambllhar zawdzlęcu się dwóm ._alcar"kłm lekanom: dr
Claude.Robert Lambertowi l dr Fry·

Pawłowi

dzienny zabieg szopdtalny, W
tym wypadkU Jednak bym Ul
coś więcej. Spożycie tej tabletki
było
·uwieńcze1llem
długoletniej J?1'acy
••wajca,...
sk1ch uczonych w walce z o ..
kropną, niesamowicie
szero·
ko rozprzestrzenioną chorobą jaką je_t b\l1\arcjoza.
Na c~ym polega ta l:!oóli.
wa choroba? Czym się objawia? Jakie wywal uJe skutki?
Zostaje
ona
wy ..",lana
przez wirusy krwi ~i wystc:pu..
le w trzech odMianach: jako
schig,tosoma
haematoblum,
mansoni i iapon!cum. Silhorcioza atakuje .;Ne ofiary nie.
sp,,,trzeźen,e.

charłactwo

śmierć są

I

jlllt

dr

dr

lW ye tę ża

wirusa
bilharcjozy

pr7~dVr'Tz,esf1a.

~dZ<>!'lyCll,

wielu doświaocuń lIa zwie.
rZlllach w BtollOwanlu nowego
leku ! mImo pomyślnego I
sensacyjnego wylecunia młj1.
dego Afrykańczyka, nowy me
dykamoot mu"t.l
J?1'"",j&\
wiele prób krotrol- ,
r nych, l\lInlm wyd_ o nim
osla.teezny o"d, t!%.lś. po po.
nad dwÓCh latach od eks!",r)'.
melitu w LlzbOi!lle może. byb
rozpoCZ/l!a 1111 całym świecie
Walk\! :t bllhllrcj"%ą, S2III'1ll·
cru'lIki 1_ 32!IWBa •. ktllry mil
J?1'z!,wr6eh! zdrowie· milionom

le......

9,h«.ve1l PJjIIIIl

we zwił\7Ati chemiczneJ które
"""tępnie
wmóbowano 'n"
zwlmętac,h, DziałaJl10ÓĆ Mo>

wego leku Nitrothi1l1lO!!l
okazała się skuteczna. Do tel
samej grupy zwiąZik6w ehe.
mkonych naleiy takie wita.
mina BJ. Trzy lata trwały ba""
dania działania laku. l"':t<OPlO
wadzane na zwierzętach do..;
świJldczalnych, ZlirÓWllO zwie
rzęta jak I lud..!. mogił by4
zaatakowani J?1'W'" bllh.... cjo.
.ę, W Afryce ! Poiudn. AmerYCe trafiają się nawet cal.
obsza:ry, na któcych ehoroba
ta utrudnia hodowlę zwler%ąt.
a naw<>t czyni Ją niemożllwą.
W j:lOCUjtkach Btadium ch<M
roby pasożyty przenikaj" 'Ut,
ludzkie lub zwer~e cialo l
tllm składają swe jajka, Zatrzymują Się" w
nacz,yniach
krwiooOÓl1ych I atakulII. ClIły:.
organizm, To z kolei prowadzi do schorzeń dróg mOC:W4
wYch, Jelit, wąl,rOby i śled",io
ny lub płuc, Zaatakowanie
organi_u bilharcjozę J?Owo.
duj" ""nik mięśni, spadanIe
z Wagi. ogólne osłabillIlie. 0puchnięCie wątroby

i iledl:lo.

ny. Bóle brzucha i biegunka
dalnyml oznakami choro",
by, która wlakiw.. rzadkG
jest b""pośrednią l"''o/clyną
śmierci, jednak l\lIkażeńle pasożytem c')'fil orgahlllm milło M
•. PQ~rnYTO
na inneebottlby,
są

jej następstwami'

Przez siedem dni szwajcarski lekarz . dr
Claude
R<>bert Lambert leczył mło
dego Amaro Pedro Rodrlgueza nowym lekiem. który nie
mial j""zcz., iauMj nazwy,
jedyni. t"l1<o numer 3264Wa.
Po dzIesięciu dniach pacjent
byl wylec"",,y.
,
Mlimo

ch~om:

Sctlmldtowl

326 44/B a

Długoletnie

i

B:~~

dl!t'!'IWWi

r6wnie dwóm

co międ.y lekarzem, ch~
kiem ! biologiem wykryła M-

Maxowi Wilhelmowi. Pod
kierownictwem dr Lamberta,
który ed wielu 'iat zajmuje
się

bedaniem
tropikeln,ych
chorób· odbywaJy się klinicz·
ne J?1'6by, :om!erl\lljllce do uzyskJmla noWego leku,
"Ponad pięć lat pracowa·
lem jako naczelny l_au w
szopdtlllu Lubudi w Kongu" opowlatia dr Lllmbę!i w wywiatillie II jatinym zau&triac'
kich ,dzloon!luIrzy - .. i mole
~~.

~wan(a

koneelll,rOw_' Sil n. choro·bach WYWO!YWlllll!ch
PlilIOlyt,· Wcmn!ej.",.
badawcze wykazel;\'. ie

~gwar=-,t_hr,em!:ir4!lCit41;;lrY",C~h!jv

~~ Am~

http://sbc.wbp.kielce.pl/

w

piI",1.n.~6liI

atYTO.

wad:zl

śmierci,

y

,o~-

. wC%f!ÓnlejueJ

Wynaletilente n~ ~\ł1"
kaInego laku J?1'z.eciwk:o.bUharcjom", »tanowl .Illi\jwll.źtlill>l
ny <>tap wwlll~. l"'zęIlIwk:It .

tęl $\rillllll'lel cbm:obił.· ~1Ii:.

lad_ l"'owJldIlOlie tli· natiliL
N

ępnym cel_ .lilki .""sta-

..

dokończeńie
Z

poprzednieao numeru

WITOLD BA_KI,

wyznanie gangstera (III)
aplacowala Zetlia SilU'
przestała
praco.
wać, następnie
odbyła wraz
ze swym mężem podróż do
Hiszpanii. Gdy po ich powro"
de zażądałem zwrotu moich
10.000 funtów zakomunikowano mi z przykrością, że pieniędzy moich już: nie ma. U ..
słyszałem przy tym opowie ...
dzianą jednym tchem historie;:
O jakimś
mężczyinie.
który
zgłosił
się pewnego
dnia u
nich I zabral wszyslkie pieniądze.
Pozostało mi wobec
takiej sytuacji tylko 21.000

przyJaclela
KONTROLA
W Jednej li p!a<iówek knr.
turalno .. o!'\\.iatowych nasz,,",
BO województwa zakupiono'
Icenarlu$z db~ zespołU "Piel..

ni 1 tańca". Scenariusz zaak..,
ceptowano 1 rozpoczęły l i i
próby. Na jednĄ s- nIch przy..był

q-soblście

sam księgowy
owej instytucji, który w p~nvof"

nym

momencie

energicznie:

uwarami. Za.,.,
żądał m1ano-~ieie lepuej dYk~
cji przy w\.Ykonywaruu łek-!i
.tu jednej piQ-.enki~ $ł6w:~:
W ogóle nie słychat - kry~~
włączył

się

•

t} kował artystów • am.itortfł'f';

-

a. trzeba Je wyr dnie wy..\:

mawiać..
vrały

bo pt%ecid korn~;

nas ldlk.aS-et slotychi
Per.

TAM'...GDZIE TRZA"

czne-go czynszu.
wygórowanej -ceny
lem

się zdecydować na
schronienia. Dopiero pewne wydarzenIe
wypłoszyło
mnie z kryjówkI. Wieczorem
kloś Uldzwonil do drzwi. Wyj
rzałem przez •• judasza" i z,oba ~
czyłem dwóch mężczyzn W 'ty
"
wilu t bez wątpienia byli tO'
pracO-'nl1lcY policji kryminal ..
nej.
Mieszkanie nie miało
wyjścia -od tyłu. Przecisnąłem
się przez- ciasny wylot ścieko
WY. skoczyłem do piwnicy.
następnie wybiegłem na ulicą
i wskoczyłem do mego samQ""
cbodu, którym nie jetdzi!em
przez. dwa miesiące. W pobll_
ŻU mego samochudu stało Z.aparkowane aulo
policyjne.
Kierowca palił akurat papierosa. Gdy włączyłem oświetl.
nie mego samochodu. cofnął
się uprzejmie -dwa metry 1 po
zwo;il mi wyjecha~ z parkingu. W tej chwili mialem je....
cze 57.000 funt6w z; mego u ..

nę

dz:ału

funtów.

Teraz postanowiłem postą""
pić
inaczej - postanowiłem
zarabiać
moimi pieniędzmi.
Jeden z moich godnych zaufa
nia przyjadół zrobił mi pew ..
ną propozycję. Znał on miano
wicie kogoś, kto był bardzo
chory I miał bardzo dużo dłu.
gów. Miałem kupić mu sklep
i jako cichy udziałowiec ko ...
rzystać z jego zysków. Spra ..
wa zostaoIa omówiona, spłaci ..
lem długi mego wspólnika w
wysokości około 3.000 funtów
I pod jego nazwiskiem otworzyłem sklep tytoniowy za su ...
mę 5.000 funtów. Bylem teraz
pewny: te kupiłem
jego
wdzięczność. Po roku jednak
sklep zbankrutował.
Pozostałem przy 10.000 funtach całego majątku. Te jed.
nak bvłv ulokowane u krew""!
nych
partnera ze sklepu tytoniowego ! z chwilą
gdy zwróciłem się do niego po
Ich odbiór usłyszałem bajeczkę o kradzieźy
tych pienię
dzy przez jakiegoś ,nieznajomego. Wszystko to brzmI nie
Wiarygodnie. Pisząc te słowa
jestem w posiadaniu tylko
1500 funtów, które oddałem
na procent na okres 32 mle ...
sięcy. Nie tyłem nigdy w luk ...
susie, nawet po moim niespodziewanvm wzboe:aceniu się.
Naturalnie tak przedtem,
jak i teraz myślę tylko o mo"
lej żonie i malym dziecku, po
cieszam się tylko myślą. te
są oni ulokowani u dobrych
Judzi. Rzadko mogę się z nim! widzieć. a i moją 18~letnią.
córką z pierwszego małżeńst
wa musiałem od czasu zrabo'"
wania ambulansu pocztowegO'
zerwać
calkowicie kontakt.
Chwilowo nie jestem pewny
GweJ przyszłości. W chwlll
gdy moje ostalnie pIeniądz.
skończą się staną sii: alb"
znów włamywaczem. albo bę
dę musiał pracować lak j~k
latem 1964 roku, kiedy lo wy
konywałem
swój dawny .. wód majstr. garaiu. pielęgnu
ląc przez osIem tygOdni .amo
chody angielskich turystów.
nfepoznany przez nikogo. Cza
sem gdy znajduję się wśród
ludzi &łysz~ rozmowy na te ..
mat rabunku ambulansu pOC2lowego, ludzi rozprawiających
z całkowitym .pokoJem o tym
wvdarzenlu".
8mes Whlt. po noplsanlu
memoriału uopa ...
mimo woli katdą jego F:tronę w odcisk swego pal
ta. Scotland Yard po spraw...
dzeniu odd!):ków potwierdził.
źe należą one do Whlte'a. Re ...
kt6rzv rozmawiali
udo,tepnlli pol!cJ!
element svgnaliza ..

oprócz t;;ch 25.000 kt6
j

zdeponowane u mego
znajomego i .. nauczy
Po mOim czierokrot ...
telefonicznym
znajomy
przybył na urn6 ....
wione ze mną rendez-vous
przynosząc mi zapakowane w
starą gazetę 12.000. funtów. Po
zostałych
13.000 funtów jut
nie mial, Nie wyjaśnił te! co
z dmi zrobi>. Był do tego tak
że banknoty, które
hyły
bardzo
7nlSZcze.ne, te nie mógł
ponieważ tasą wycofywane
był;;

ROZTERKA

Pobity prze.

młodociane

to chuligana. mieszka.nieo
Kielc. p{}woaowany mUo~
sieTd:dem~ :nie ujawnił
n&
rozprawie sądowej W5ZYSt
kich detali czynu abelą.ta
jących oskarźonego:~ Zapewne d!.teg ••ąd wycial wy
rok nieco złagodzony. a po

hity -

szybko

odebrał na~

!eżną

mu wdziecznoŚć. Ro ..
dzIna i kumple bandziora
uznali wymiar sprawiedH ..
wości j tak za. zbyt suro~
wy j obrócili .swój gniew
na poszkodoiVanego. Cóż
to. za ledwie nadłamany
nos pO~J łać młodego. obie
cując('~o człowjeka za krat
ki? Przy opuszczaniu sali
sadowf' j zadedykowali mu
wiec \yiązanke niedwuzna.~
c7n:v('h pOl:'różek. Ofiara.
chuli~ana żyje w rozterce~

mego

\Vciąż

jeszcze uczyłem sIę
na swoich błędach. Od lej Id
pory b;:łem mądrzejSZY 1 s.tare bank!1oty oddawałem czę-ś ...
darni w małyth ilościach do
W
kilku ty ..
na wyśd ...

(te)
LL~IITA

J

umożliwI!

w

clą

Kiedy rano relacjonował o tym malorowl Woln...
mu. ten nie wykaza! zdziwienia.
- Nie zapominaj, t. klika miesięcy ternu była u
nlch rewizja. Byliby ostatnimi głupcami. gdYby trzymali cokolwiek u siebie. Trzeba szukać u krewnych,
sąsiadów .•
Prze. następne dni miel! pełne ręce roboty, Od ra.
na do późnych godzin wieczornych trwały przesłu_
chania. Dały on. wi!,le materiału. lednakże nie wy.
jaśnia.ly wszystkiego.
SOBOTĘ major Ewolał całą grupę operacYlną,
UsiedlI. zapaU!! p.apierosy I patrzyli na niego

W

pytająco.

- Spr6bujmy podsumować to wszystko, co lest
nam w tej chwlll wiadom. - zaczął Wolny. - Z
grubsza rzecz biorąc, sprawa wygląda tak: w 1957 roku przyjeżdża do Kosytorzów po raz pierwszy ich
syn Ryszard, noszący obecnie nazwisko Werner.
PrzywozI ze sobą zegarki "Delbana" i ,tGenewa" oraz
złote dolary. Sprzedażą towaru zajęły się Maria Ko ..
sytorz I jej siostra. Elżbieta Tarczyk. Głównymi !ch
odbiorcami byli przebywaJący obecnie w Australii
Leonard Krasiński oraz Rajchman. którego gościmy
w naszych murach, Są to pow&tne operacje. gdy*
Werner przyjeżdża do Polski kUkakrotnie li wywozi
do Wiednia ponad 50 tysięcy dolarów w banknotach,
Matusiki - zwrócił się do wywiadowcy, - Z.w ....
byłeś biegły w matematyce, Policz szybko: lda Wer_
ner płacll za złotą dwudzlestodolarówkę według normalnego wiedeńskiego kursu. a aprzedawal po 44 dolary papierowe, to ile zarobił na tym interesie? Ma ...
tusik zmarszczył na chwUę czolo, po czym a:z.z.ybko jo
rozjaśnił.

- To prolte. pani. malorze! Wywo!'1G BO
rola.! .., tym 27 tysięcy dolar6w zysku,
Major zaglądnąl do notesika.

lyslęC1
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- Zgaóza .Ię - powiedzlat - Werner odbył kilka
takich wydeczek. Każdorazowo lego klientami byli
panowie Rajchman i KrasIńskI. Muszę przyznać. t.
Werner to ozczwany Us. Ni. nocował st.l. u rodziców, lecz jednll noc spędZił U jednej ciotki; Eltbiety
Tarczyk. drugą u Teresy SołtY8. także .woJej datki.
potem u matki! tak w kóleczko. Orientowal się jednak. ż. zbyt częste wIzyty mogą nam się wydać podejrzane. WówCzal skorzystał ze współpracy Berty
Schmidt, która już niejednokrotnie przemycała zegarki do Francji, Anglii. Izraela. Uprzedził rodziców
o jej przyjeździe. Na dworzec w Katowicach wysz.li
po nią Józef Kosytorz i Tarcz.yk. Przywieźli ją do
Bytomia, do mIes.zkania Teresy Sołtys. Wszystkie
trzy siostrzyczki, to z.nacz.y K03ytorzowa., Tarczykowa
! Sołtys szybko spięn!ętyly przywieziony pn.z Bertę
Schmidt towar. Schmid! wywlotJa wówcza. l<llkan"cle tysięcy dolarów. za co dostała od Wernera 3 tysiące szyllng6w zaploty. Po Jakimś czasie Schmid!
ponownIe przybyla do Katowic. Historia powtórzył.
się. Później wpadła na pomysł, t. moie jeździć na
dokumenty swojej oloslry. Hermlny Walclrauch. Ogó.
lem pobożna pani Schmidt zeznała bowiem w iledztwie, że przywiodła ją do Polski chęć ujrzenia cudownych obrazów, aż sześdokrotnle złotyła. nam wl ..
zytę! wpadla dopiero za si6dm;"m razem, zaprzecz ••
Jąc Iym .amym poglądom niektórych Judzi Jakoby
.iódemka była szczęśliwą cyIrą ...

dnI urhwycenle !
are'<z!ow·.nl' Jeszcze jednego
z 3 nieuchwytnych gang,te.

Zaśmiali ofę wuy •• , 1I104no. Major wycluną! papierosa I zapali!.

r6w.

- Jedno 'est w tym wszystkim ...tań.wialą •• _
wycedzi!. - OIÓŻ dziwi mnie. ta leśl! pr.edtem pani
Schmidt pośredniczyła w drobnYCh transakcjach pr1Al
mytniczych. to tera .. jak •• ml widzicie, obroty wzrosły niepomiernie. Zapytalem "
o to, Wyldnlla t.
ilość towaru zwiększyła się & chwilą przystąpienIa
do sp6lki • Wernerem oi.jakiego Josepha $chwarza,

KONIEC

ości
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i tr-wo

l

Rvtwian I w !nn'lcli
miejscowościaach s!ln. dywizje Armii Czerwonej dyspo ...
nujące rózneRo rodzaju woj ..
skami uderzyły 12 _tycznia
1945 roku do ataku. Po przygotowaniu artyleryjskim, które trwało kilka ~odzin. swad
spalonego prochu drażnił w
nosie z odleRłości 20 km. Za ..
łamała się obrona niemiecka
i wolska: radzieckie ruszyły
szowa -

po~oń
za cofającymi się
Niemcami. Na wielu drogach
w k~er~nku do
Buska" Chmielnika ·i wsi
Stroi nów, gdzie Niemcv miel! w tamteiszej szkole duży
SzPitaL widoczne były ślady
krwi. która bt:Ocz:vł.a. z ran ...
nych żołnierzy niemieckich.
Dowództwo niemIeckie chcac

w

18

mieszkającego VI Wiedniu, II posiadającego rzekomo
obywatelstwo szwajcarskie. Poprzednim wspólnikiem
Wernera był Jakiś Kraus, Powiedz!ala. t. ów Krau ••
zginą! w tajemniczych okollcznościach.
Austriacka
poliCja nie wie do dziś dnia. czy było to .amoMja!wo. czy morderstwo," Wypadek zdarzyl się przed
pierwszym przyjazdem Berty IIchmldt do Polski.
Czego się wiercis .. Matusik7

wiOdących

ISW0111KI OBYCZAJ

powstrzymać

panikę

wśr6d

cofa iutych się Niemc6w wyfiłał9 wzmocnione oddziały 00
lowel żandarmerii na drol{i.
którymi uciekali Niemcy. By ...
lem świadkiem wzajemnej

wymlanv s(rzałów z broni ma
szynowei I rcczneL gdy żol
nl(~rze ucjekaiacv na
dwóch
.amochodach oclm6wlll' powfoh.v na linie frontowa. Je!łz
CZe szybciej uciekali i to WC1Al
wła!wwcy. Wiedzieli co
cu!'ka za zdrade ojCZyz ..

Kręcący się
głos,

pros!! o
-

Tego Krausa

~orze!

-

wywiadowca po-

I!Ichwarz. panI. ma.

.

Pozby!

się

sluchaJących.

Major

krześle.

mógł rąbną~

-" l J. tak sądzę' dlac •• go go rąbną!?

zgodzi! slą

konkurenta -

ma,or. -

domyślal się

Tylko

który' ze

pokręcI! głowI\.

NI •••bll. się dla takIch powod6w ... - mrukną!
. niedowierzająco. - Ten Schwarz nie wygląda mi na
zwykłego himdlarza ...
-

Dziwnością wledeńsko-bytomsklel atery" 'eot .. takt,
Inkuujący caląna.

t. Werner, dawniej skrupulatnie

za towar ,tel się wielkoduszny, PolecIt' aercle
Schmidt, by część dolarów powstaWiała u jego rodziców' lub u jednej z dotek. Po pieniądze te miał
si. któregoś dnia zgłosić przysłany przez niego czlowiek. 00 tej pory nie P!Zl~At)iikt i jak przypuszcza. m. zgłosi się jU"łl1jjl1'fr' r-,. .
.' ,
letność

http://sbc.wbp.kielce.pl/
•... "r'

nerwaVio' na

..

~

$"t

rt Z'zmz

be

rt

artykuIe Witolda lom_·
W $kiego
pt. "inwazja" za~ieszczonym

Nr
cs

344

br.

śCisłość

KONTRASTY
jemy
Z ywym

W bardzo

ss KIELCE - w Amsterdamie. skąd dziŚ" wieczorem state;<: wychodu
do Szczecina.

cIeka-

mieście. splatają się

w nim setki problemów. tak
ze sobą sprzecznych, że czasem cz.łowiek zaczyna podejrzewać. czy aby mu pod
kapeluszem 'nie śpiewa jaka
ptaszyna.
Ale do rzeczy - oto kilka
przykładów
pozytywnych od Jat mieliśmy prOblem zora:anizowania dla mieszkańców

ms WIŚLICA kry.

w Cona-

ss HUT A OSTROWIEC w mol'7.u. w drodze z
AIE'xandroupolis (Grecja) do Haify.

z

w nMagazynie"

dnia

5

CteTW-

stwl1!!r1:izlłem
polegającą na

nie-

"d,,-

gradacji" do stopnia generala
brytyjskiego mar_załka Montgomery'ego.
'
Jak mi wiadomOc sir Bernard Law Montgomery stopień marszałka 'posiadał ju;!
w roku 1942 w czasie sł;ynnej
bitwy pod El Alamein. Gdyby marszałek Montgomery
przeczytał artykuł. w którym
o nim mowa mógłby sie poczuć dotknięty. w związku •
czym sygnalizują pomyłkę.
Łączę
wyrazy głęl;>okiego
--SZacunku oraz życzenia dal.szych sukcesów publicystycz ..
nych.

e1włll\b W

dając

'BTAl..OBR7.EG!
..'PILICA" - nieczynne.
GARBATKA

K T N A:
"ROMANTtCA n U~A.

tu"

.. MOBKWA" - u!'let()f'tł! światła"
radz. panor.. 1. 11, g. 16, 18.15

t. 11 1 15.30 "KrblOVla Kry_tvna'"
t!SA. 1. HI, @:. 1'1.45

_

łowców

14, fl,

gtów" -

ł :l(I, .. Wśród

franc., kolor., 1,

13.30.

•,LETNrE" - .,wspaniały log. et"
włockl 1. l., C. 1&.30.
..ROBO'1"NIK" .. Udekfnter W
potall{u" - prod. fiMkle-~ l. 14 ••

_

ls.

17 t 11.
f'tlmćw

.. SATELITA" _ PrRg'l44
1'nlodzietowo-dz1edęcyeh

-

.. T ....

poddem1a,t _ C. 11'1.34, 15
I ". "S..,.,. " vtt kto.,... - pol.kl. l. 1~ ł. Ił l 17.$0.
,1I!'n1nl~

LIPSKO
•,SZAROTKA" - nłee1t)'ftnCłi.
OPOCZNO

,.DWłl' Z Ter.a~

l ~V:!RS7:AWAn _ "KM1n4xynr;wy pirat" - USA. kolor .• 1. n,

KOZIeNICE
"DzIennik J)*nny slU.,
francuski, panor., 04 lat
17.3& 1 111.30.

panor. kolor. 1. 11. g.

1UO, 18 t !O.30.

_

-

,,'HUTNIK" - "Paniertka B- o-k!en..
ka"
polski, panor.. kolor., od
lat 12.
.,Gentleman S Ep.. TĘCZA" aon" - tranCU'lkl. panor.. od lat
16* goot:. 11 i HI.
PIONKi
.,CHEMIK"
.,Obca kre\Y't radz. od lat H. godł'!o Uh
PRZY!S-UIt'.KA
~
..Mandrln"·
tranCUSld, panor., kolor., od let 11
"ZACHĘTA"

?/YSMłEaZ"iCE

...PRZEOWIOSNIE" -

...

t

łmJ.echu"

-

Ptł.~::~tir::~~:Ch:Wi~~e~;~::
na

własnym

boisku kolejne

spot~

kanie o awans do II Hgi. Tym ra-

nieczynne.

,..LAS" -

l<mu:I!'
TEATR l!M., S. ZEROMSKIEGO ,;przY1acIel w",ołego diabła" Je. Makuszyńskiego _ g. 17,

Ra-domiaka o godz. 18.

.. Dn!

USA 04 lat U.

przeciwnikIem ich
będzie
mistrz okr. zielonogórskiegoOrzeł Międ'lyTze«. mający dO- tej
pory tyle samo punktów co Star.
Poczlljtek --O 11.3tl'.
%em

Młodzietowa

r~'!preuntacja

na-

okręgu apotka się w nie ..
w RadomiU % reprezentacją
Ih:eszowa. Pocz. o godz. 11.30 na
mdioni~ !tadomiaka. W sobot~ w
Radomiu (godz. 16, stadion Broni)
dodatkowe lIpotkanie o tytuł mi~
itr7..a . radomSkiej klasy 13 między
rezerwami Broni I Czarnych.

nego *
dZielę

LEKkA ATLETYKA.

W

sobotę

J niedziel-ę n,a stadionie 'Granatu
w Skartysku finał drużynowych
mistnostw

okręgu

l?:a rok

bietący

"Dziś oszczędzam " SKO -

lutr. W'IDU

ZORltM lat

ubiegłyCh

To

w tym.

w6dzJta MUleli Obywatelskiej 1
masza redakcja organizują wielk.
akcję dla kierowców i pieszyCh
pod haftlem kultura n. jezdni.
Akcj. roz.poe~yna ~ę od nł!łjbltt~
uego poniedziałku i trwać będzie
przez. Hpie-c i sJerpień. a więc 1.n3*
czole dłutel nit w latach ubieg-

W ~~~.mu~i~~~~;~~t~~::

jY<~~kif! są

cWwne e@le akCji'! Cho-

dzi przede wftystkhtt o to, aby
wszyscy utytkownicy dr6g 1 uHc
korzystali g nich w sposób :;«011 ..

partyzancka na
WedłUłif

rtłł!

Kielttcxyłnie.
Władysława Go~

dnia 31.IK.1942 r. pięciu
bechowców z oddziału ~.Ośki" u ..
wolnUo 50 wit:>źniów % aresztu
w Zwoleniu ("W Oddziałach Ba.
ląbka

taHonów
Chłopskich
na Kielecczymle-" str. 68-71)~ Chyba t~
właśnie akcjf: należałoby uznać
%a pi~ tego rodza,u w na~
ttym wole'W~ztwle.
NsMępnq
był n.apad :tołnfe-ny
CL z oddziału "Narbuta" l człon..
ków AK n.a więzl.er.te w Końskieh
2(3 listopada 1942 r. WlOpomniany
!D.m. przez B. Hilde-brandta
( ..Dztałan1a GwardIi 1 Armil Lu-.

dcrw-eJ w~ Kle1ecczyŹfile", str. 24).

Akcja opatoWSka byłaby wl~
dopiero tneclm w ko>lejnoścl na~
padem na nlemle-okJe więzieni.
VI ••dy!trykei. radomskim" •

Co do akeJt n.

wtęrlenl.

w

Płńczo'w1e lO.VI.IM4 r. t to o Ue
pam1ęUm. VO% popuH Ptt1P'łYw
wal Ją w&wczas wyłllcml. b ...

ehowcom.

••DziQ.an.....

dzęm lern.
..Miłksa'·

-

•• Adama" tn sam .. Adam" (Zyg..

munt Bie>Szczanin) w sw-ej rda ...
cji

nie

tylko

fI!C o-

tym ni.

WSD0mjna, ale tWierdzi, 11: okolI)
lO,VI.l944
r. przeprowadził ze
swym oddziałem akcje bojowe

pod Kurozwę-kam!, .a więc ponad
km w linii prostej: od Pińczo-
WB
(Wojskowy Prz~gląd Historyczny NR 3/4 % 1963 r. str. 443).
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(-) ANDRZ1U JANKOWSJU

...

Swiał idzie

...

Po-tW1ł!f"

tegO' -ą wspomnienIa
Sobleelaka (.,Brygad..

KAMERA TV ,.WIDZi"
W CIEMNOSCI
BryiV).-;ki.e
zakłady prz:em!l~
slu elektronicznego
EMI wy~
produ.kolL:illy speCjalną kamerę
te/(!u;lzy)nq, która "widzi"
w nieledwte zupelnej ciemnoteL Mo:i'e ona znate.zć zastoso-wanie u: niektórych. badaniach.
naUkowych
oraz w tnstalacJach. zabezpieczających. obiek
ty przed kra.dzieżq.

LASERY W RADZIECKIEJ ASTRONOMII
Uczenł radZieCCY pneprowadztU szereg eksperymentalnych
lokacji Knę,tyca przy użyciu
wiązki światła "wysyktnej pn~
aparaturę

laserową.

Eksperypozwoltly m. m.
wf€lkq. doidadno§~
ciq param{!'try orMty naszego.
naturalnego satelity.

te

menty

zmierzyć

%

LEPSZY NIZ BALONIE
Uczenł
francuscy zbudowttlł
r6wnte prosty w obsłudze, C()
IJkuteczny aparat do pomtaTu
pozIomu
alkoholu te OTgCUltź
mfe Idero,. ~6w. Dostarcza on
wyników bardzo dokladnych:
W grankach 0,.5-2 promil.. al~
kohoru w Jednym. ltttze krwi.

HURAGAN
W LABORATORIUM:

Grunwald"). pisze on.. 1t naw1ą~
ul współprace 2 oddziałem :BOl.
dOl'Wod:ton)'m. prza ,;tn1e,).ana",

Po

czasl.

pe'W'nYtn
..Dt::łe-un'· l:
ezt:śelą od}i%14iłu występU :& BCh.

owo

l1li

I

sab6JIIt'wa z4etonnClW4tl:...

IlADIOAJ[TY'WJfllII
ZABEZ.JECZAdĄ Tltt18KAWiU
PUlU) ZElI'SVCIIEM
BUDAPESZT.. W tmt)!'tueit Prh
myslu Spotywcz:es;o w 8udapHZto

"thali4om1d n

I-letnł . . .

przetJ

4.ee....

B oskartOłlyeh ,e. ma,,"
ka H.l.. 1114..._. • "tufie I..
.redluł

karu, l@f

dOświadczenia

kOfleerw~Jl

relaCji

Co do uddału w akcjt na ;16ezowskie 'więZienIe oddtlałU Al'.t

naprzód!

porta! Bolesława Surówki ,.Opatowskie wspominki", w którym
autor m.in. omawia akCję "Je·
drusiów" na .wiezienie w Opa~
t'lwie, twierdząc. te była to
pierwsza "antywięzienna' akcja

PłłOMJItNt1l

ele prow.dzJ.
w d21edJrlnłe

nie

SZANOWNA REDAKCJO:

W "Słowie Ludu". "Magazyn"

roku r6wnld PolSki Zwilłzek
Motorowy. ttomenda Woje~

do

TEOFIL SLTZOWSKI
Okta, pow. Jędrzejów

z dnia 28.V.l966 r. na
stronicy 3 w z'wiązku z rocznicą
urodzin i śmierci wie! ...
Ci ZEGLARSTWO. W niedzielE;
w Kielcach na Zalewie regaty te- : kiego pisarza Henryka SienglMslde o tytuł
wOjewódzkiego
kiewicza zamieszczono artymistrza floty Cedet. Pocz. o godzinie 9.
kulo jego zetknięciu się •
4» TENIS, W lidze Okt~gowej 0Kielecczyzną I obj~ciu przez
statnie spotkania pierwszej rundy.
H.
Sienkiewicza
majątku
W SObotę 1 niedzielę w Radom.iu
walczą dwaj pretendenci do :ml~
Oblęgorek. W artykule tym w
strzowskiego tytułu Broli i BU~
ustępie
końcowym
jest
wzmian
dowlani~ zaś w K.ieleaCh Błękftui
ze Starem Radom. Pocz. mec'tu kieka jakoby Henryk Sienleckiego w sobotę o godz. 16.30~ w
kiewioz letnią porą 1914 rorHedz-ielę o godz. S.
ku wyjechał przez Wiedeń
SZACHY. Okręgowe mistrzostwa
juniorów z udziałem 20 UlIwOdnido Szwajcarii. Da:1e te niekbw z całego województwa rozposą z.godne z rzeczywistościa.
czynają sil': w niedzielę w Prz;ysu~
#Ze i trwać będą do 29 bm.
Henryk Sienkiewicz wyjechal
GORNtK ANIĘ WISLA
do Szwajcarii letnią porą
• Podając ostatnie wyniki ekstraklasy piłkarskiej i wymieniając
1915 roku.. Wiadomo mi na
Wisł~, mle!ismy na mys!l oczywipewno. ż. Henryk SienkieŚcie jej tytuł wicemistnowski,
a
wicz wiosną 1915 roku prtenie wistrzowski jak omyłkowo zo-o
stalo wyd,r,ukowane. Wcześniej inhywa! w Oblęgorku. Podówczas
zawierucha 'WOjenna za ..
~~~~W;~!~r~Zyt.e d6i~{k ~~~t;;e~
Przeprasza my ...
gnała mnie na Pod.amcze kolo Piek,,"row. (pow. Kielce).
. zatrzymałem się tam na czas
pewien w majątku składają
cym się z paru hektarów
glruntu, kUku .tawów rybnych - który należał do ob.
Kozłowskiego Imienia ni..
znam, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Bodzentyńskiej.
Ob. Kozłowski posiad.ł duty ogród ciągnący się od ul!-

W

Wiedeń
skąd już żywy

przeZ"

Szwajcarii

Starachowice.
tldział~m: BUdowlanYCh KitHee.
KSZO Ostrowiec~ LZS ŁY50gÓl'Y.
Pronitu l'ioftki. Radomiaka i Gra~
natu Skarżysko. Pocz. w sobotę f"
godz. 17, w niedzielę o godz.10.

się

'wióciŁ

Z pO"waźaniern
ZENON SUWALSKI
:r:

ki_ku p61-

nocnym. Będl\e IlIIPodzamczu w kwietniu 1915 roku
widziałem
tam
Henryka
Sienkiewicza, a: który pritybył
po
zakup . zarybku do swych stawów. Pisarza na Podzamczu przywital
z należną. mu czcią syn
wspomnianego wyżej Kozłow
skiego - Zygmunt Kozłow
ski. Podówczas front wojenny prusko - r()syjski ciągnął
się wzdłuż Nidy i okolo· Malogoszeza, trwa! on do koń
ca 1915 roku. nim przesunąl
się dalej' na wschód. Wówczas dopiero Henryk Sienkiewicz mógl <>puścić Polskę u-

0łI0błst&

prą1ael6Ur:a

dr MeehthUd. pet.r_n, kt6raj ....
nuc. s1ę, te nobila 4.tecltU

produ}[..

śmiertelny

tyWftMetO'tłYeb. 'ltOluJ,e dxta..
promieni r.dloaktywn:Ych~
Ostatnie proby 4owlot1łY. te dldc
ki. dlialanlu tYch promieni mot-na Ub'e&pleeą6 owoce przed. ....
PlUciem.
Po za~ardu fttewlellcteJ
U_ pr_l.nl_."lo ml_tTW·
fielO rooio. łtzYkrotnte zmnteJ..
uyt ubytek, prry C'l7t'1'l ttu••w ..
ki nie zmieniają Wl'.hld\ł l nte

tów

ustrzYk..

łanie

smaku.

tracą.

Jll;lIIlAD_ _neR

• .un -

II'RZ1I:P"1I0T(lW W ....TOlICIl "'"
~Y5tIi&CY DOLA1l0W

NOWY

gfgoftf!l-~

_l/ml/.

aM/o_ """"Irul<cJ4. W kUf4tdtt cyłłndrllt ma
lUlI.o-M;O'6 $Ił! -m.etry.

DyrekcJa Mu..

JOnK..

zeum Narodowego .w Panaml. po.VI piątek do wtadomokJ, te

dała

skradziono tam ekgportaty ze: rłl)oo
ta z Q-kresu pnedkolumbljsldego o
wartości przeSZło 710 ty.. dola..

rów.

Z/QdzIeje

. .;;-Z_..

0<1 _ _

t cala wł.am:ywae=e mu..
siell utyć spec"alfi)"ch wiertarek.
grubołei

SĄDEM

furcte
3ł·letnle

stanęły VI
lrobleł7

.e

pod

14 olę

...nutem

n.so

~,. łlłwta""'t

UJ.U ł'II 1_..
"'" ,_"" ,ooy"kl",,, - powtÓo'

nente

(&

xatow!e).

HJte..

cital tyg." tt.to .,Na w.rł%a~kit&J
laU" tlUO Fel. 11.00 Wiad. 19.05
"Muz" 1 Akt." 19.30
wie"
20.00 ..Rytmy
20.30 Słuth. m.oo ..Z
świata" 21 .. 2'l Kronika

••Matysiak:"..

Trójmiasta ..
kraJu 1 te
$pOrt. ~1.50
MUl. tan. 22.00 ..Musłeal morski"

za.OI)

MUll!~ $I$łlłd6w bałtyckiCh

'.00 Dztoo.nllr

ł

Przegląd

.etłS()oo

pism 8.15 W. A. Mozart: 'Seret\t'u1a

D-d:ur IU8 "przekrój muz. tyg,"

t JUS ,!MO Wiad. '.05 uFa1a &fi'- ',1$

Rep. z tl'?eetteo dnta tv Kraj.
F(>$t. pobIelej Piosenki Opol.
'900. 23.SlI--ał.OO 0.1. Wlod.

114-

MaJazYI\ yvoJs:kówy 10.00 Dla
dzleei słuch. uMonka wyprawa't
10.20 ttE!P. t trzectego dniA tv ·Fe,;,

~diowy

GUwalu Polsk;.tej Plosenld w

ąpolu

!:y~r4 KC~.~~a:YC~:~or ll:Ml~::i~

18.lS Kielecki mOl!02Yfł dtwlęko
w oprac. e. t<ussa14. l$.U
"KramUe: OłobliW06ei" "'1"'" . . ud. :.
lilutwUly. 13.0f} Ka• .,.,,1 Qe"Il.
wy

to

l'oIuoIn-'l.

.IIIr!I",

Cwt'1'·AR)

«wie

Pub!. ",1'1<1_', '8.IIS MU••
le.3& ..N_v1ł4re ne~ _t"
JO W
Waraawie l na. ,Mazow..
l'ł.tO ..Wat"SUlwsk1 Merkury"

17.$0 uCł():$ l\.ł..atO'W'fta tł

::. ~r~!'~t!C:~N~~

J'ran....

ptą;tltk

""J&ow-

~~I~f=::::
s''''''''_WJII(Ioby'''''
__

"ZED

DZIIEClOBOJCZYNl

ZŁOTA

".mkWl'ł ......, ...IM ....... 0111f_,Il4I_WJII(Io~

przy pomocy droblA7. lIby ł!iO
~I.ć sle do pl>1oty ... nkł.". ..

BONN. Prted au,dem

-- --

IJTAftSnEA -

'Wf lIIl'lItAWII!

Olę

proe<tOOtoll.

GIGA1ft'

W_
lI!MIą
.....
t_
.... JIJI_ 1 _ )........

karu"

tel. 12.00 Wiad." U.I0 "el.
lit -cyldu ..Plamy na :f'nłlPlf" 12.t~
.."'SOły .utQbUłl~ 13.2.i) KWldfanł
I 'Kwlnt-e«mt Wokalnym,. uNovt'!
IUS Prrogląd P,.. Y lII.roekiO,

lU5 lII.odlOlltaej. HlOr-."" 14.19
,.W J:e:rior8nłlch't 15M. ~,Koncert
dola" U'hOO WJad.' ts.ÓS

~,Tyg.

prze..

glą4 wyt;ła~ ml~zynarodowych"
tł.te

Nl.mzlelny ';r~att PO):mlUdnm,.
wy. t.SZ$lnny (bim\H 'łtueh. 17.40
M~1.

lud. lUli Wl/tIlkl

gl~r

n..b.

18.00 utwory f ••!. 11'. 1.1••", 18.20
Koncert rozr. 18.43 ,.Kabarecik re ..
kłałtlowy~'
11.00 •• MatY1'łakowle~~
19.3/1 MUL r.t'. to."" "Tydłl..n w
ltra,U, ł ł'łł *WlfWłe': 'UMJ ttOJWlłJ

~. K;;31~B=t ~~~:r!r' fl=~kt
VI

Opóhł··

http://sbc.wbp.kielce.pl/

..N,it"N4-zięctńłr

~l"n,

A
wyzn~lem
na ma;paeh
linij .rów'nika. stl>lX>i!ytni Ktitn domyślali się. 'te .Zlemll>
sWadl> . się·. ,",vOCh l'Ólkul
- pól"""n"j !poludniowei,
Czy trzeba się więe dzi'.Iil:, ze w Ekwadorze poIta\\iono pamnik równika?
Kamienna kula spoczywa na
granita'.Mym obelisku z nap;sem: "Pomn,k IinU R6wnlka", Zlola obręcz otacza %
góry na dół tę kulę. rozdzietając ją na dwie połowy,
Na pod,tawle "Znanl,le-

tego nie wymyślisz

Sila"

opr,

.... 'Wracajqc " m!1IM. ..,,<Iw
traktoT .tal Już tam i on pil

1ń!

ni$

wiem,

.u. bil! mocno

...

łbu.

'SAŁATKA

..Wladzlu 'W1iJaAnU. t;e tcldzla!
ttojąca

kolo drabiny. ud'erzyla
dr"binę. ai" tych osób Wl<ułziu

Linia
(X

'Jej ",pQtqd zewnętrzny by! oszukanl/. bo Ona pracowal4
.. fryzjera".

"Za przewożenie ladunku, którego klero",,,a
ell, brygadziście L. udzieW! su.rowej nagany
fi odpowiedzialności".
(Z . .rządzenia

W, nie woi uprzedzili
kier. transportu)

"Pramlem brjigadzistę do !er, kobl... cym glosem, a
tylko odpowiedział grubymi męskimi .!owomi_,",

On

ml

opasując

równika

ziem~ką
przech<xizi
kulę
przez terytoria wIelu panstw.
międ'zy innymi państwa, w
którym postawiony
_tał
pomnik lej llniL Zdobyta w
XVI wieku przez hiszpań
skich
konkwistadorów
ta
część Ameryki
Południowej
s'tanO".vila jeszcze terytorium
Królestwa. Nuova Granda. \V
1735 :roku,· kiedy Francuska
Akademia Nauk pos!a.nowila
zmierzyć

"kib1ć"

Zjem!.

Nuova Grand. była jedynym
krvem dostępnym dla europaj
skich uezonych, EkSpedycja
uczonych francuskich prarowala przez dziesięć tal. Rezultatem lej wysiłku była
książka "Dolenn!k
podróh,
przedsięwziętej
$
_ka:zu
król" na równik I slużą
oej historycznemu zmłeTlrniu
pierwszych trzech paludo!kowyta stopnl'?

protoko1u)

(Ib,)

NOTATNIK
K
URALNY
IU'ELCIII

geograprzez jego
z ekwarów"

ml"dej
Miasta
się

Kdt\1, Tak na

ludzie plemienia
oruni"sLiru,iącego·
Ekwador
..deku. kiedy
lnd!anie,

SPORTOWA
PO 200 KILOMETRACH
badań przeprowadzonych
cz...,ie Wyścigu Pokoju
wynika, ż. kolan w .,. .. i ..
wyścigu na dyslansie· 200 km
Z

w

traci na wadze do 4.5
Deficyt ten wyrówllu.,łe
w ciąg,u dWÓCh dni.

kg,
się

KOLARSKA GORĄCZKA
Zdarza olę również, te w
po zakonez:enlu wy ..
ścigu
kolarskiego tempera'
godzinę

tura chLla kólan .. przekracza

38 sIopni, 'Tylko 40 proc, wytwol'Zo.neJ na skutek pracy
mięśni
energl!
przetwarza
się w energię
mechanlC1:ną.
Pozostałe 60 proc. "wyz\\'1lIa.
się" w lorolle wysokiej lem·
peralury.
CIĘ:tKA

PRACA

W c.",,1e wyteigu na dy.
.tansle 200 km organizm koIa.= zużywa 6000 kaloriI.
Przecłętny
.... ml.slnik w
""""le ośmiogodzinnego dnia.
pracy zużywa UOO kalorlL
SERCE mJE WOLNO
Spośród
wszystkich ""orWwców kolarzy chara.ktery·
zuje naJniisze tętno. Wielu
dobrze wytreuflwanycb kola...
w czasie odpo-czynku

rzy -

myśli, przysłowia, aforyżmy

ma tęłm- nie przekrac-za...
Ją"" 45 uderzeń n.. minutę.
Przy leidzle pad górę lub w

wystarczyc".

cza"iie sprintu tętno wzrasta
czasami do 185 udeneń na

le$".

-

.. cale nasze
e

nleszczt;Śele

bierz.

się

11:40:1, te ni. umIemy !'lobie sam!
(La BrLlyere)•

'.lNie prowadt

długiCh

rozm6w II tym. którego sefca nht pozyska-

.

(A{OTYZUl abiiyński).

'

minutę,

"KobJeta wychodd powt6rnIe za mili!,
lłZt'go męta. JeżeH m~iczYzna ten! !II!!
u\':delbiał pierwszą tont;. Kobiety próbują

'CIe ryzykują".

NA

LETNISKU
pana ch yba nfe
bo kogut pieje bardzp

jest domem n.'''.nnvm'',

Budzić

tylu

u.iywa ogona, a

nie

T. W.

niC

W LESIE
Czy pon uw,
twzrmu na

fi!

obronie

Ul

własnej,

RZECZYWrScll':
'- Wyjaśnij mi Karolu, dlaczego m61.oi się o kobietach,
te są fałszywe jak kot?
Ponif!waź to jest praw ..

Ochrona głup Wa

da, mój kotkul
TROCHĘ

-

j""

na

dwa lisy?

- Bo im w'ęceJ
więcej myśliwy

oln""" g'upi"ll" ."..ąd_io, Zja..is.o niepo.
"0111(.&. Hie drA/lI o.... bowiem lI..o,on'ji. te I.. •
<Iti. wyl(o""i'!C'f olmlfdrAłM polec"mo . ...iłulll

MIĘDZY PRZYJACI0ŁKAMI

"'oJ..,,"ie; .ty'"m .ię •

pr...kOll!!': ....,ie" poleceni..d"..."", o potrzebie
~i"n.Konltrelllle II}'lom: "'y sp'tedow,.y"i %
..SAM"... Poinlo,mowala ..,oid! ",'''''d.n!'''''',
że kli"nci. I>Yskujq na loki """de'ł A pl'lecie!
ni. ulego wątpll..okI. ... ..,lwollj".,
"ja lub .......tnic"""y., llIki"j' .."dli",!.. lor. ~
ł""i;"..o"..1 rob<n'" '''''ile"j,,! .,ledrq, gózl.
,,'pu~o<. kOlio. ,,,inlll'pelo..,,ć. 'omu .",kł"K
rotumu do głowy.

w'%<je",,,. ,

"""dIII. "'ajbardz'eJ deficyt_ t".,a,e", ..
"od lu, pomimo ttomlod,ocld,h "oset "Klle"t 1110
zO"Ste ,,,,ję", /lodol
"oel/lIe!< dla' lego,
ltI6ry placi.

włożyła

drA któ,el mimem 1"-'1" .. Iole,owonl<. IIlu·
",,,u'Id...,,o przy.n'" mi 'o.Ję. te """'I'

""l!"
d .."l.... i...1 IIlupie,

z,e..", maina by mo.hną' ręką, IIdyby lo byl
f%odld ""ypod,,. palski"lI" nle.hlujom", "" ...111.
ty. Zże'''ją nas m,,'e głul'flWo, VII ",,,,dzie, ..

FILOZOFl1

Dlaczego pani

,zYJę aż

F..lleta" ..1m1d!. 1116%1, l-drA" koń I oimlll go.
"",ol""," 128. V. 1H6 f,l. póŚWiędllllll
poJwJ<Iw_czym Mie)sftlego !',..d$lęblotfIWo I,,·
bM p'oll"..ydl w KI"I.".II. VII· odpowiedzi Jakli
wlrmol_ % MI'lłD pat!nl1O nil Irnt""'ątą InI....•

111"_

KRZYŻÓWKA

teraz

al?

c".

lisów. tym

POZIOMO: l) bardzo bU,ki krewniak lWcka. 5) ryby na bezrybiu. 9) dziesięć
nóg p::x:l pancerzem, 11) ka ..
lafonia
szelak
terpentyna. 12) nar,a postać w ję
zyku malarzy. 14) wcielenie
bóstwa u Hindu-sów, 16) "ka ...
walek" pracy, 18) koli jak

4) napój. 6) lej stoEcą Jest
l\-.fontgomery, 7j synonjm cyr ..
ku 1'4ci6Jwoowel!o, 8) malaJskJ
turban, 10) pieśn,~rz .tarożytnych Galów, 13) pawab, 15)
cię-tar opał<nwania, 17') ema1]8. 20) dektr--n:i dodatnI, ?2)

się

opiekunka

+

+

patrzy. 19) rndziecki. pólwysep. 21)
chlopisko na
schwał. 23) biblijna miejs,,)wość,

szał

niew-olnik&whaszyszu, 28) strŃa. 30) mia25)

- M 6} mąż ostatnio bardzo
mnie zaniedbuje i nie wiem

slo ńad Eufratem. 31) ezll)wlek ()bszcrnej wiedzy, 34)
wybitna jednostka. 35) ptak·

co robićJ aby zmienić ten stan
rzeczy.
- Pawlnn.! mld te same

wodny. 36) zająni si~ hoi jak pi::ał La Font;;linc. 38)
wyslcr",je ze Snipem. 39)

zainteresowania, co on.
-

A czym. on się interesuje?
Bru1Wtkami.
wyb, ret.

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

g.

3) w paleozoiczne' nie było
j"" .. ze ssaków, an! ptaków.

wany

dlled,

2-1}

hoch-

dla

zamkni~1a
łeczna. 27)

26)
w
nauka

płynąca

nialnę pojęcie
oraz pań
ską wzorową uprzeJmość" """"'

w ,-wym prumówte..

przewodniczący

Na to podnió,t
dziękowaŁ

mu najgorszy gust

l(

y oga".

daty nume.ru nadeśla rozwlą~
zanip. rOZlOSUjemy fi nagrbd

1<"./0"";,,,.

PIONOWO: 1) wystawka
przed drzwJa!l:.1i wrj:ki'YV-lVmi
do ó<lmq. 2l w hcrbię Kielc,

ksląźkowyd1.

czyć,

óop-hywac:
nr 347'\

Poziomo: wa.rtownik, Am"katarakta.
górka. traki, EHot. ~leJla.n
eJa. dle, matwna. rewia.
maszkaron.
8~awa,

trc-ma,

W"rka.-Karlal'~na. kopulaeja,

kalendarz. Rotterdam, krflj0,

M1ncI'-'NO;, gracz#

ąer}w, Janlw,

IUIV\U\OVI'E

OTRZYMUJĄ:

Marian. Oleslak -

KIelec

Nowakow.kl

http://sbc.wbp.kielce.pl/

trochę

nau-

C1levaller

....

francuskIej

do. saletra. gnu,

l'

się

CYT ATY:
~

KRZy2;OWKf Z NR 344

NAGRODY

które jak· tUJirrdzi,

jJowinny

"Krzyżówka.

ROZWIĄZANI!!!

Plon-Owo!

Księżna

.10 eozemplorzy tez którllch 29 chell
.,wum do1Jrym przy

kraj D'~lekiegQ Wschodu,

kopercie

.ta-

rad tV tum celu
z ksiqżki Jc.ssa Ste ...
pl. "Mlodość i now.

33) eks.. Turku, 37)
10 m.

N,.

'wie..-

.śradom

z

Wśród czylelnlków, którzy
w termlnle lO·dnlowym od

1'Hl-

dl?, t(!('z ja otJobiśf'Źe-nle mam
rlir prz<'f'twkf) medalom".
• Wa!Ii .• , 59-letnia ~rli:tmJ
Windsnru zamierza rozpoczą4
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