
Rott l'Ptock-Kutno.

|DARNA MŁ-oDz|=z, z |''sollD^RNoŚcl4 o g

j w wielu 1ektuiacb-.!" !+.''-;i:..ii1d,;i;iłł;"#"iH;ii;;fiZd,"z:ŻźE1i
| .. *:I";H:u{-j*lk: :1=ig'19Tl.ti yĘi;9;i]iioiłiozwor1ły za&tallflko-

KŁoPo[yzlEKTutł' b
YJlelu z nas.bior""..19 Tgti lekturę s1!91pel<lostaJe'rręc z dłeszczy.lvoltmy czasćnr obievrać się potera.z6 slraci'''-przed' pytarr1em,n7ż czytaćnlektÓre lektury.D].aczeg6.t:t Jię -azieJe?-To 

pytan1e zad'eJe 8ob1ew-le}e osÓb, tak. uczn{r5w'Jak. r narl6zycieit.pr"e6i6a r.ieai rnąd'rxr,lntel1-gentny człowlek powlnlćn nieć pewićn rnićrerci'"r;y-fi;En,nentr złożony
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. . wać dgry utw6r..1 roc,ze! ""9!q-;i"i.v1i;ś;i3.;;;aii6il.i3*#fl;#:i:.-nlać spl,s lektur . 
szkolnych-ar"_ruaż1-i;ł"ay"t,lic-frJo"ący"ir w żyći'e 7. szukaJących wzorc6r'r.Nle ćhcę nanawla.ć ao slrc;niJiosct u ocen',e lakle.99ś dzleła, ale zachęcam ao inferpretacJl nie"dreaniJ, nleskrenporane l'i' ,'wyno8anl ldeologlcznyni;narzuconynl prźeJ-szp;Eow.ia poIltykl-szko}ie5. z PZPR.Ia przestrzepi ło lat PRI.- speiyftczny-ii'i"i nauczanle, obrzydziłnarn pr:anrle każdą lekturę.vlplatanle.n1eaży ;;1o'*iiłeusza"rtlB&lladygąrrtakich zJarrlsk Jak ilBeriy wartr''l'roczafi7i"8a;;Jłi'r,n. nazwlzko brzrnlDromko/,czy .czterech. paicprnych i piesi'iriynE"Jrski"go, zakrawa naldtotyzn' lub .wręcz sab6tarŁ turturainy;w- p.źvpJiiiil. wreru ].ektur gtarasię nan z g6ł7ynałzuclć Jego lhterpreta9lę,co nretiorz! ;;;;ł"i;i;... roblą.rla Jestenr w.teJ.szcźęśttweJ..sytuacji,źe-'noJ-*vl.ładowca'J.po1skle

- go'to człowlek nqdry-l. pra.i'y,ltt6i.y irre-w}t6nu5e [eznyŚIbie zatządzeri,władz.Ylr ćny jedn.k-ao ireriirfuo spiawy..Doś;i;eć;";i; uczy nas że sani. ' '. powirrnlśury l.nterprEtować wiele ;a"l;;;;d;;i;i;3:il;*dy.Konun1styczny
3p9I9! propaga'ndy to wlelka neazyne zaprogramowaira na.pr.nie m6zg6ra'. 1 na.szJnn zd,arrier..wt?J-P9l'I.ęl. sviuacJr.id"E! J"Jt6tre 1 obiektywne.''^ 
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J.S9P11cV znłg1teć.6ię z' lud'zl.. zagubl'onyoh.rrśrótl :d.yakotek,nroc"nyctr!{,..lł!.Ę
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. :t.:i]'';li': ;i'...:1f
Owąłt nl.ech slę gwałtem-odcl'ska. :::....' . . j.. r:l,.f;.t. *.' l ' ..ii
A ze słabośclą uczmy łanaó się źa, błodu...rr' ] . ' ' .','

Ktoś.nógłby -powledzleć, że r'ictskń .irurzqry..|łi;'-'ii;';'tyn społecze-. .i.ij
lstwle.i wldzg, że unieny się bawlć ! żyć- pełnió nźódzreńózel.raaóśót. '.'i*i!^:i9^i99l*l że ten tantóc radoścl śtńre .ię-;óńó.ńó-iiń"t"'tóó;;;. ':
tancem. stagnacji t konformiznu.Nie zapornnlJmJr o śłówach z pewneAokaberetu: 'li]awcie ęięl.nF T.rtaniku też barviońo.się do to'ici'.i Ń#;y'Titanlkien jest.godność 1 honor Polaka.,.wlęc nie iozwólmy, auy ie' ,

najwyższe-wartoścl zatonęfy.yślóa.muzykl.gianej '\.an przeź.obcó nacJe. '

. .Chciałbyn przytoczyć kilka fra8ńentów z lit. nórodoweJ, któró--ukBzuJą. jej ponad'czasotvość.Pl.envszy z nlch pochodzl z utworń.Adanątr'llcklewlc za. 
,

'rDo Joachlme, Lelewelatt

.. . - - , --. --- :--- -:rc'..----t

- :n19!99" w narodowych pows!"+rgęi^.Xl!.wleku' oddzJ.b,ły gtmnazJg1istów
z- czBsow wojly .po].8ko. sow1etskieJ. 1920r. ,powstańców- warszawśklbh 1944 tlL.tzw.''wyrostków''l J* Grzesto Prżbmyk cz!. narcin Antonowlcz.słowac[i " -

.. p1sząc. te słowa,miał ną Pyśu nle, tylko sóbie.współczesne połolenl".-
. tti"il-iii:ii :3i:g:""' :toryn ępre:a wolnoścl1. hlbpodległoścl. Jest-1

tt . . . A tak 
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gdzie slę obrÓcl 9% ł
? każd.e j wydas z stopy 
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żeś znąń llienną'łćś.F6rar, ..

mieszkaniec Europy.. .. ti :

Gdyby.rnistrz Ad'a:a naplsał to dziś zapeu'ne odslaćlywałby wyrok za podwn.'ważanie soJuszy.
Neetępny..cytgt' io..frgg1ent utwora Jull'usza! Słowacklegó" i. ^'.: frfeste.nent Dil$jt: ... . . - ;.:';.-: L.j....^.\'1'. ..... |r!.e 9z zat]tnail- 
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Ilekroć czytam ten. frĘment, wid'zę bczyma wyobraźnl -'ig-zo .Litnlch. .. lł.

Uęfi zJ.e' oJ.].aKel 8ercu' '' l:
lizecl fragmant pochod,zi..z..u!'ooru Siąn1głarvgoW1.tkiew1cz. oi..ibo.Bopaw. 
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:. lecz po-śmlercl war tęaźte-gnroiia-nieiiażrarni 'l :.^:;.]. l
'^ . Aż.. wae ' zJ adaozb chleba-. w. an1oł6w przorobll' .' ' .:. ..'.cJ ., l.'
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'.1?:1?.91".-tog1e9hyb?.nug1ałogtać.[!tuB1ało|'.w,pbJęc1ir:tychrkći5rzy
Już tylko dobrxlnl 'nlnanl nad,rablell naraotaJący w irrql' etrąćh.'iMuslaźo||'w poJęclu,tych, k!{r?y ęz91r- aLp zagrożenl.óżrigt"ią"a awrąoomojcią---
6arodu'ktÓryypowol1' 1 cł'cbÓrrbacżynał gzurać.Mugrał -gię-io-oi;.;60'

. .jjrzecJ. IrB6men! pocnoozl z..utworu stąnlgilatra( Wl.tklowlcza pt.a|Do..Bogatr. '..

., r ,. '". ''Kr.'ul 41e wołany'.zdobyczy n1e chcernyr. .-.'' -..l
: j ' . .],... ltte crrcerry P"Tłfu;e;-źifiie"ł" nreJiłćrni;.i..':]..::.;:;...."]1..:'..:;

,. - rya*3.,?".1y:5?"..,:i:zyzne pragnlemy, . -. j. .,ii*t, -;.-,::: . ; .

'- ... . -:.. r Tylkłvii3";}3u-:*i1::g ni*o1"'{'. . . .':. 
.- i i;:i::; .:i;. ,:'Teri ćytat:pozosła'nran-uez [ornóiia"za.'. .i 
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To tyiko niel-l-czny przyl ad z ni'".i-ll.teratury, łto"ą warto ctyta,e
l.:!"i1.t9'ać.Nigdy.nie możemy być pewnl, czy 5luitś gerierał nle.istanle
9ano lewą nogą.1 nle wyd'a zakezi cżytante' lłicftie"ic,]al_tlorwtaa. Baczv-nak1e8o.czy Gejcego.Ktoś potvle..nlenożllvłe' bzdura.Reżim konunlśtvcznizałg.twlł już tgk.vłle1}. Iudzt-pfu5ra'kt6ry9h. tekoty rnożemy czytać, jeoyirre
y ollęqu n1ezależnyn.Ia1.eżą d . ntcir A..-Bokarskrl: n'. czluntlvlsirl -:-.--'
I,. Ijudrew1cz 1 w1elu. lnnych. Zo'kazane został,y nlelitdre tekaty [tlł6sza,Rynklewicza'Barariczaka oraz Gombrowlcza.Teriz powgta.Je. pvtairte. dIacźenoJa. znalazłem.odpowlEdź, ale J9J2.drogt;Czytelnikq., ile.brzeiazę cr.- .-Taką odpowledź każdy nusl znaleić, aam,^a.d6starczy.. jeJ lei<tura p6łąci'onaz--gamodzlelną anallzą.ZacznlJn1y od. ''Pieśnl F11ar t6vli.! a dotrzeiz do..Umyg.tu. znlewolonych|| l.ilitosza. Ną zakor1cżenle przyŁoć,zę 'leszcze Jedenfragrnent wlelkleJ poezJ1, autorgtwa J.Słowack1iso-..: .' - .''... ,.'' 
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,ł,,łłt,r,; iłrłir:ti'i*Ą.foĘF'łł7gi#&E
i].. sdvby nte było. 13,-12.a1i.,,..ro....jid,.ktl.k=d.-ikllkanaścle-..lnfii'.i'ióżU.db'i1eiij.' stałoby s19,to' co, slę gtać..powlnno' dle nag -.. 1eilz1'któ53m,^zby! gzeia'Ló

otwarły' sle .ocży .l.'zaczynałi łlotkllwte szczypać -.-: :.''-i......'l.łii
]3.i2.86r. uił ara uóg sżoklem.Mlno nłodógo wlelrnr./nlellśny rteit3r.1i}

12noże14. lat,/.mlmo nledoJnałośct polltxózneJ' nleśwladomośc1,to co '..;j
. ze sobą. przynlósł ten dzLeń, budzlło w n9g strach 1 pan1kę.Rodzlłc 's-li;'.- u sercuóbbqna przecl..utratą cz'egoó.'wielkiego' Jedynego .1 łzy sane ..:'jt,'(

' napływąity do Drzerażonych oczu. | .:
Co. nó.n tó aałóz Czy pbźostało c-oś po.n1.epewnośc1' nlepokoJu te.latjcb ; ;li

' hnltCzyr.ref]-eksJe brżerod.ztł't s1ę w działanió?'Pruóżyilśmy.wlele iocznic 1 dzlś' k1edy myśll nasze doJrzały do bkre---.-^ 
ś1onyób wnlósków,rnożerny ćlokonać oceny.Jak dziś przećlstawle elę środo-

' i w1skó t'Jag1el1onk1t'.PanuJe c}ryba oboJętnóść'ale wypływa onb nle z .:
nlechęcl.,4J,,a z nleśvrl.ąćlornoścl.Gtlyby ucznlom po\,azać, że są tacy.' ; 

'..któtzy rnają odwagę nyśleó lnaczeJ.1 robić|'cośS nle. po myśl1 czenvonelo,
to znalgżłoby sl'g wlelu gotowych do dz1ałan1e'd,o' ponocy.lrzeba ln ty}kt. podnlety J. 'pewnoścL, że. nie będĘ 9ph1r8 to już naJą zapewnlone.iV nło.
dzLeży |lJagle1ilonkixtkwl jaklś potencJał'jakaś slła'którg trzebb pok!.e:

,iwać tgk'eby. wybuchła w. odpowiednin monenc{e.ZdaJe stę'żgrgdyatl czuJe.narastajqcy.opór przecltilko sweJ polltyce'oparteJ na progra.nle 
'nlnlsterGt"'luowskiej,a prowadząceJ do wymóżćlzenla,do wyellinlnowarrla nryślenia ną

każdyn polu.Wteśó o nauczycl.elu.przyJaci.e1rr' którego zadarrlen Jest
. .służba bracl uczniowsk5'eJ 'nie tylkb wiedzĘ' ale 1 g.ercem'Jeet Już. chyba legendą.JeJ bohateiów nożira uznać zg,tellkty -ptzestórzał,ógo

szkolnictwa.Młodzleż bardzo soble chwall takle reltkty' które u nBg r.. 
]J3e1e].1once|t nożna Jeazcze "bleźi. sę Ę płofeaolzy ogólnle unan!'t,
lublanll' śgbńenóal'.

, inaczącĄ-gńpę rysroó społdcznośct uczntowskleJ,stanowlą c1, .których' nrarzenl.a 1 lddały zbleraJą etę rv czasle przbrru u łezlence nó. paplerooe
.1 plwo.To mało.ambl.tne,bezwertoóc1owe.1. przykre.wszyscJr powlnnlśmy elę.-
za nIch wstydz1ó.. W szkoleltd,zlałąn ZSMP'który' nie na..wlększego poparcla' a ucz.nlowld

' ścląganl są .pod preeJą.Ita tym polu poplsuJó sI'ę.oplekńn koła,a naJlep--.
n szym przvkłećlentego.Jest chyba 1Qo% ud'zIai! wychowanków Jego koła'

które o6ran1czaJą slę clo górno3.otnych hasełil. pro6ramów.org'arrizecJajest nartrva'J.stnieje tylko -z II8ZW}o Z}l\T dzlałe dosyć prężnie,a. szófteJ kl1kl werbuJe młodzlaków 'webląc lch wtzJą prawle dannowych wyJaz-dóu fa granioę.Płytkle to' al.e czerwony nlkogo lntellgentnego,logt.
ę?nId m;rślącego ne ten haczyk.nle złaple.PonlżaJącyn dIa uczniowskleJ
społecznośclJJest fakt sprzedajnoścl. tych' którzy .do tego gangu przy.
stall.IneczeJ Jak i<leovla:płyciznę| określlć tego nle nożna.'iJĘlellońka"
nie ' 

jest gfkoł,ą o cze]iryonych tradycJach.Dowoden.aą choćby tabltce pam-
:hątkowe na parterze gł. grnachu' które zawleraJą nazwiska polegtych
w 192Or.uczniów.Nlektórzy byI1by zadowolenl z lc.h usunlgcla.Ponyślnl'e --wypadaJą też.spotkanla ucznlów z przedstawlcielanl PRoN 

.czy 
PZPR.

GrubĘskt nleź]'e dostaJą u kość' a to cieszy. - 
:

Jak przedstawia slę środowlsko nauczyc1eIekfe? Są to zwykleludzle eto$uJąc.y taktykg t'pranla rnózgórirlx,ale zepominaJą o zasadżte prze.
.kory. 1 o tym' że człorYlek'choćby uczeń, na sledząco też nyśll.Prawda.że
to n1ebezpieczne.'Są tacy'którzy nyśLą odur1ennle,ntekonweicjonalrrle. -

ale boJą stę.lTidać mal-ą w1ele do gtracenlg'tylko czy to Jest warte iezr.gnacJ1 z celu? l.{y' 1<tórzy powiunlśmy s19 od lll.ch uczyć-Już wybrallśrny -
są taO.ytacy' którzy 'pełnlq społeczną funkcJę na polu gospodarczyn

. M0.lak w dellkatny sposób określe slę SB.Niektórzy aflszuJą slę chłó.t-..
nyn stcfsunklem do rellgll'rozpytuJą o c1ekawe dla ||bezplekL)|rzóczy. .. l.ilamy też nowe'nlezeleżne' earnorządne zwlązkI zawod'owe. Na lch.. cŻele flunnle kroczy Jeden z profeeorów ze gwoln powledzenl€ntlrnauczy- .

c1el. zwlązliowlec 1 rntlicJarrt naJą ząwsze racJęll.Czy chce nao przegira.., szyć.Kwl'Unle ''bozpleka|l' odrodzaJą ltę zwLązkl, tylko t'0P Jakoś 9rąl-
:19Ł1"]ł+9'F:lvęlll l1e 1glluJ1' nlo naprowra5 ą iypóczonych ńoelądów. 

-
Ulryoa zB'DłNsł,o oo.Larowycn Rtzv|śa,czy. J.'i\.
czenvona\Fóftrle po korytarzoch szkoły 1 Jeet dumne. Jednó nałe pytarrko.
z ezcĘo'l'
My tyńczaeon.cieszyny a19,że rneny oćlwagę 'yJr"ć lnacaeJ nlż ono 1 roblóncoótr nlezgodlnego z pr''kązom.Llczymy' że nlkt. nle dą si.g zaetraezyć.
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i-oj11.ł'.jjjjjtf-cj.Jg SŁłlr15 ll,,l1,'oHlc4oyJJ{r si'tłiłtłlr'oiui{AoYJNY s!:llwls ttll.,óruu,cy.lr

Wdn1u13.12.B6r.:iiF$:;iliilffi;1;-;-;;;'"'-;'#;;;;;;i;--
PleJocowa :!e?pr-ę}1:.n{e wykazała slę sprytemil narółytynr rerlei<sóln. i

Panowlo z sB l Ę:.::ą operatywnoścrą.nr}a} nió-nre-ńvilaiczvóte..iil;;,"głową' a nie plęścią.
--L___-___

Dotarły do.nas wl.adorności o pobierantu. wyższych ,nlż to Jest pod'ane,'opłat za nlezależne' wydawnlctrva.lYlemy któ to-robilivctr kiórzv.śi.ó z'tvnzetkltą' -prooimy o zgłoszenle,tego faltu,Nleuczć1wycńpr"ilóil"J";'"d; ;ó:
]111I113:11-:t::* stg povłtórz!, .utrawnimy personiiri t!crrubiolńy"r'''l-
lV dn1u 1 6. 1 2.l sesi, i_1,.ń;il;;-;;;ł;;!-{;!;ii-;;;il;il-il-;;;il-.'nalowanla wrog1ch-nqplsów na rrurach dival nłodzl 1udziei nobei"t Kafota -/I.23/ 1 Krzyśztof rówa]ski/l.zi/ .;i c"aśie 'iłapa"l.i;-zosta1ż .brutalnlepoblcl, a.po wsadzenLu-do t'I{yski'r policyjneJ, bzczuto 1ch psen.obrzucano
wur8arnym1 wyzwlsi(alnl 1 oczywlścle. bito.Po przewlezieniu nó RUś\T przvullcy J.słowackiego, funkcjonariusze przenoóą/b:.to nouórta_*."u,i"źióf.

. po.głow1!'kopano po żebrach 1 nerkacb- przez ók.1.5 eod'zInvlóńóióii-*o.".ai.c na nIch' zezn'!ia,.ze' rotlli t'o za pienląclze. Po-4B goózinach zosiiitwypuszczent na wolność'lła podstawle obiiukcji wyćtanej prź,ez ie[a"za------Oddzlału Chlrurgi1 Urazovrej -Płockiggo szpiłaIa- ną l'liniaractr' óirzvmarrpo.7 dnl zwoInl.enia.tfl dnlu e9.12.B6i. koleglun do spraw wytci.oózóń"utarałokażdego z lrlch.grzyi.Iną w.wysokości 5Otyś.zźotych,obltqzyłó rch kósziańi-ekspertyzy,postępotlaniaoóraz.:kosżta.nl przywróóenia po$rźeanieeo -sta"u_-
budynkórY.c&łe szczęś.c.le że nie-+ugzq-płacić za zanalowywanie ilapisói"-w.sty}u 93razy.takl'| l? dniu 22.01 .19a7r'. ma odbyć się pósledzenió ódwo.
ł'awcze -w ko1e81um .do.spran.r wykroczeń przy woJ'płockim.'Godz.14. tęxowynlk Jest z-góry ustalóny-i wszyscy wiemy gdzĘ'on.zapada. ..... .;- ' .'

--i-----::::*-:=::1!-1-il:-___--___-_--__--__l---:.__---:.-___-_.__-____
17.12.19B6r.nateren1eszkófśredn1chrr1astgKutna,tamteJszyoałiirał
TMff zorgbnjzował' akcję ulotkową.Po wsponn1aneJ akcji nastĘplźa rlpostaze strony SB w Technikun Rolntczyrl.-w Ni'eczysławov,ló...w wyńi'łu"ś]'ództrva|t*'-..-
ukarano vłoźną' która przyczyntła etę do rożpowszeohnianl.a-lnformacjt o ,.;.ulctkcwaniu.

Z-l|:łtg.radośclą qłtarył poJawlenle.slę ptenrsze8o nume.nr plsma RKW
trSZZ''So]'1ćlarność'| Zienti KutnowskleJ pod tytułem-|tGazet6................po;1"1"6'1ąrt. . 

'' 
.

Gazeta porqszaJąca ważne sprawy qpołeczno-politycize regionu, jest plerw.
gzyrn. wydajYnictwen nt9łą1ę2n,n.r Kutnle. Z .teJ okazJt'żyezyny-kolglon
redałcJi'lGazety Pod'zlemneJ|'wyderrla Jak naJmnieJszej rróści irumerów= w ' .

podzlenlu' a-Jgk naJwlększeJ w WoI.neJ Polsce, na sprzęcl€ !'Trybuny],udu|l..Poo'z].em].u' a JaK neJlYaęxszeJ
Fowodzenia. Tak trzymać. .a

p lutego 19B7r w Głogowcu k/ Kutna odbęd'zie się jublleuszowa 50 lisza '.Sw1gta za.oJczyznę.od-5o-c1\r rnieslęcy.Głogowiec Jest oazą wolnoścl,ćlla
1udz1so11ćlarnychzcał'egokraJu..Serdeczn1ezapraszBmy.

ffi ;il; l;;i;;;il;-;ilil;-;;--il;;-;;:M;;il-;;;;;;i;:;-ilt; ;;;; il;
na zapłacenle odszkoćlowanla zB .rzeko'ne straty .spowodowalne pr"zef Nlego w- :

czasle.protestu uczn16w o 'prawo do Krzy,ży.w szkołach.Zebrarie złotdwEi .proslmy wpłacać kolporterom. l

---------- -----..'-----J'-;--------__ !''14..12.86r. odbyła slę akcJa. ulo.tkowa w Kutnle przed koścl.ołernSbw.T/awt'zyrica :

na ulicy Batorego i' .larnowsklego.Powoćlowało to atakl aerca u ||uboIl|r. 
io następnyn ulotkowaniu bęclzierry najplerrv powla.larii&ć Pogotowle Ratunkowg. li---------
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