ona, rogo natea:o traglcme~
do mnie
przedpokoju tak,
ustyuai. popnprzyWiozła jej tenaprawy. Kiedy mąt
dowied:dtl\ wrzaęnql;
to uobil.d. motta sopn.eciei wynaj11t tak:rówpny~da

wano z jego usiUJ. Przyczy.
na - n::adui) w:mle alkoholu.
r>o łlubie z.amleukall w do·
mu m:.tlll Anny. Piermze awantury zacz~ly s!~ z powodu
1iostry Anny, Boteny. Nie
v.•ładomo dlaczego Robert excpial się jej bez przerwy. Be:t
powodu. Dopóki mleukala :t
nimi motka 1\nny, Interwencje
odno~lly akutelt. Kiedy wy~x.la
pawtómle :ta mqi l wyjechala w drugi koniec Pal!'kl. Bo~teny nie ml3l jui kto brCMlif.
Anna n;e daw;~~la r;~dy. Botena wyjet-hala do US.o\ l to<lała
tam na o;:tnle. Aw.:mtury jednak nie u-tawaly. Kiedyi Robert tak pobił kablem maiego Ada•ia, ie chłoplec mial
!'iną całą twarz..
Z upodobaniem bil dora•tajqc;t l!!w( po
twarzy.
Anna ~cz.~:la interweniowaf
milicji. u prokuratora.
WY·
on
mial
doknd p6jśf. Jc;:o matko po.
"''ledzlala, ie go nie przyjmie...

w

Chciała, ieby Robert alę
prowadził.
Ale
nie

Jakieś

na

nt.ery lata temu Ando &io~try w

pOjechała

USA. Była tam pól roku. Przet
cały ~as ci~iko pracowala l
pny~yłnla
do domu paczki.

łłoberl ~ to nie
pracowal l
J<pOkojnle przepijał dolary. Po
powrocie kup!la ,.poloneza·•.
Ci•1~!e hc:r:yla, ie to malień
slwo je~z.cze jakoś sic: uloty.

C

órka

była dla niedobra - mó~
wl matka Anny.Nicr:ego mu
nie

$;0 ta

brakowało,

W.izy~t.

pnycbodzilo
mu
na
wódk,:: i Inne uciechy. Kiedy
ct~SIInli
tu pr.zyjeidtnlam l
wldzlnłam co ~~~ dzieje, ptosi!am c&rk~. teby si~ :r. nim
ror:wiodla
ko

łatwo. Dlatego nic tal
było wydawać
picnlądu

Y.byt

- lło:r.w6d tcl. nic by nie pomO(! - pr:r.erywa Anna - t
luk by się nie wyprowadl.iL.
e~o
wi«zora nic
nie
zapowiadało
tragedii. Robert pU
wprawdz.ie od rana, ale cr.;tatnło,
od powrotu Anny
1: USt\. zdarzalo sic;: to cora1>
ctęklej, Jut ponad pól t(lku
roov.·u nłcdzle nie pracował,
Dolary jut dawno wstały wydone. Tertlz. dom utrl,)"lllywala ona r. niewielkiej pen..~ji 1101
pa1istwowej po~adz.Jc.

T

Kied-" byt tne.Gwy W'Uidza.l
w kslqikę

nos w gazetq albo

b: upodobaniem czytal kryminie odzywt~l się do nlko;:o. Za lo kiedy wypU nabierał ochoty do rozmowy. Byle pretek;.t wyslarczat do aw.:mtury, która cz~sto kończy.
la .!ói~ demolowatdem mie~z.ka.
nia l wyrzucaniem czego si<:
dało przez okno, na ulicę. An·
nic niemal eudem udało toi~;:
uratować kolorowy telewizor ...
nały) ł

To by l czwartek. W telcwit.jl
wlaSnie ~kot'tczyl sil! kolejny
odcinek ,.Pollcjantów z MiaQti"'. Anna :łut polotyla Sil!
,;paC, kiedy Robert w<zedl do
mie~zknnla l jut od dr-Lwi za.
pyta!, dlacx.e:o nie ma dla
nleęo kolacji. Odpow:edziala,
te kuchnia je~t otwarta i mote "i<: sam ob~hdyć. Wtedy
zacu:la się awantura. Robert
t.lt~pal n6ż do krojenia chleba
t nucił nim w Ann~. NM up.1dl na poduszkę. Pod,zedl
więc do niej l chwyc!l rękami
r.a sr:yję. Udało sl<: jej wyrwać,
"''Y~koctyla % lóżka i wybict;:la
na k:latk~ schodow~. Zacu;la
stukać do s..1siadkł .. Nie chciała d;nvotlłć na milicję, bo tam
o.;.tatnlo ju;ł nie reagowano na
jej tele.Iony. Robert wynedt
u
nią
l powiedział, teby
przeitala k.uyczeć, bo on n!c
ma umiaru uobić jej nic zle-

Murszule
porq
P

STANISŁAW

alr7A:zeoornutk!cmna
\.e d,\J :r.djęcia:
na
jed'ly01 nacz.eln!k P.!~Ud>kl w Pt"lnym do>l..,jc:i,tw:e l ~kup:c
n:u, 1:a drugim - okalectony, porąbany, OOOk poklere•zowancj g.lowy dJ.'C•tę:ć
odlupan)(h clcnentUw. Mot:ta
je -;:łt)i.yć. pozo~tanq tylko ~:r.ra
my - jak po operacji . Mo~na
b>' u<łyć t.ab!egów ko~mclycz

n)'"Ch, ale tego ~ię nic zrobi.
B(dq bliuly ma.j;IC'C wyrnowe
o;:ymbola.

K~o porąbał?
Nie wiemy l pewn..!e si~ nie
dowiemy. znamy jedynie cel.
Nie chod-;:!to o jak::~ proranację ClY zem~l~ chod:tllo o
skarb. Ponla fama, i.c popiersie, odlane "J btą:~;'J, wypetnio~
ne je.."{ umerym &lotem. Ten.

(dokończenie

MIJAS

który na apel Muzeum Nartr
do..veg'> w Kielcach p;ąnló~\
nczqtkl, kupli je od kogoś jucł.
w takim ~tanie. Szczątki ura•·
taj:} do rangi relikwii l nazwa
Sanktuarium Mar<~lka Pii"'Ud-kiego ~taje <:iQ dziś bllt~r~
lrcki nlt k'cdykolw:ck
Juk "''l:ld'JI110, nacr.elnik Pdud~ki byl w roku 1!114 w Kleleach tnykrotnie: 121%3 <:[erp•
oroz w dniach 3-10 wru-ś
nha. Jn!cj;!.lywn upam!~:tnlenla
tych hi!loryc:r.nych wydartcń
w.;..-z.la od lokalnej <:po!~JJlU~
d k e!ci.an. g16Nnlc ta~ od ów·
czcmc!!o wojewody Wladpla·
wa Dliado.u.a, pra".,··e naty-chmia~t po :irn!ercl Morswlka. Po
okresie dyskusji a nawet <~.po
rów {inic)abwa kielecka ulusi.:&la być .. &~rana" J: t.Omlerr.cniamt rentralnyrn!), wojewoda
·,.pehoąl" ~pl'aw~:
naprz.ód w
roku li37.
n:~,

na stronie 4)
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Widziane z Wiejskiej

Ostatnia sesja WRN w Kielcach

Doświadczenia, które
warto wykorzystać
U

roczysto,
5kt6coną

7.amyka]łtU
kadencj~:,

re-

5)3 kiel«klej WRN PG-

Iłwięcona

była

pod'>umo\\·aniu
pracy rady l jej organ6w.
RYSZARD ZBR()G - przewodnic~cy WRN przypominając
blaski i cienie.podkre..łi\1 m.In.:
W pracy rady nie b)'lo
mldlica na "'lelk~ polil,.kę.
ZaJmowaliśmy
się
tym
waeyatklm, co dokuezaJo ł o
dziom. Starania WRN' eemen &.wala jwJadomośC naraataj,.e)'eb u.Kroteó.
• WRN na pewne~ ole by.
la bamuleowym w proc:eale
prumlan, choć wiele dee:r~.u.
.włuzeu. dolyc:r.~tc:reh flnana6w l JnweslyeJI, trzeba b)·lo
podeJmować ~ rozdartym aer·
c:em, wled1:~c, te Inne *Ił •ezeklwanla określony~b środo·
wlsk. a Inne racJe eałuo spoleczelistwa.
Dysku sja potwierdt.!la, ie
d:tlałalnośt
i decyl.je WRN
ma:lrt wae:r.ący wpływ na dorobek
spolec:r.no-gospodarer.y
ret:lonu, lWianem w takich
dzledWuch, jak o~wlatn, ochrona zdrowia l~p. RadnJ z
talem - przecie! nie wseystlde uplanowane .prawy z.alatwlono - jednak bez opusz..
nonych cJOw kończ.ą kack:nek. Ich dorobek l dośw!ad
nenie mote l powinno -wstać
wykorzystane. I w najbiltszych wybaraeh, l w pucy
przyulych samorz..ądów.
Po l:Weryllkowanlu włas
nych uehwal i postanowień.
WRN ptzekn:.ala wo~wodl..!e

e

SesJe

.

..

:r.akońnono

odśpiewa

niem hymnu narodowego.
seł)ą odbyło si~: ~bra

Przed

nie raclnych - c:zJon11:6w Klubu
Lewicy Dcmokntyc1:nej. Mbwiono, U mimo u6iniC'O'OIIInla
1 wewnętrznych pod2.1al6w klub
litanowił a:rupę lulhl jednoc:r.ą
eyeh Ile wokól Inicjatyw i d:r.ła
Jafl. WRN. W'r6d wyróiDiajq.
cycll A~: radnycb, lltlwym wr~:
cumo upominki llll4!lrowe, :r.naJdll alę m.in.; B'wa Crt.nb,
z.n. f.yclJU.la. ~,., Ka·
Jtb..UIIi, Pletr S.Cila, 2:adnn
Za)le i AJMJrwj Zaba.
Dz.ięll.ulii.C za poatawę l sLarania radnym - w,.ak• QOtnę
f)racy Jtlubu 1 }eJ'O pruwodnl~ao, Zcb.lllol.awa Kewalaldts•,
wynzili Rys:t.~~rd Zbr6g - pnewodnle&ący WRN ota:r. AJd:...,._r Go lasaczUew - przedstawiciel Grupy lJiicjetyWlle)
SdRP w Kielcach.
(łam)

zapachów

d:Lidny koPoeert w palaca (po-

uątelt o godz.. 11.). w kt6rym
wystąpi

lm. W alca
Wiedc.iD.ieco a lr.apelmbt.rzem
WoJciecbem Zdybcm. Oba
konecrty komentownć ~d:r.fc
Zofia ZamoJska-rabich. bilot;r do nabycia w filhlli'monU l Muzeum Narodowym,
tak1.e
przed koncertami.

Jlliejska Kornida WJborft.ll w Klekach prosiuje ttdt
ł.ornunlkału
apublik:owaneJo 25.1V. br. w \en spos6b, 1e
uldadanie Ust l UJ!er:mle podpi&ów odbywa się w gnnltaeh okrę16w, a nie obwodów. Podplsy zaś d:Jadać
mo«ą 1 u:custn!H,Jt w cłoso-.
wanlu wszyscy stali miesz'kaiJCY okrcgu be;r. wL(łędu: na
-.meldo,w anla.
Pr:r.ewodnicZlłCY

A.Jultewslr.l
Sełuetan

R.OsU••Ikl

Prawnik wyjainia
U";tawa
jak

w~

(nie wlltnume-

podal.iłmy w

ue f:i t. dnia %4.1V .10 r J prawo
do odprawy p!mlęfnej
dla
pracowników, których z.woln!cnle :t pracy z prz.y~:ZJI\
dot:rca::Jcycb
zairJadu pr;;cy

zbiega

z prujśt-i~m
na
lub rent( Inwal otrzymyw:m!em ;r. teso

się
cmerytur~

lidzką

tyłulu
jednorl'l:tONej
wy p!enJętneL

~

--

orlpr:~

{al&m.t

cą Sellllill
,..ael)e'nł . .
Wie)IJI:Iej poja~ llę pillir-

ty l

trupłd

manłfefłtl~eydr.

Tytp ruem poalbw i
apiouącye.b
ltb witała

~enat.orów

na polledz.cab. obu
repretenl.ał:)a
ka-

mieniCU1lk6w ~ tra.n~taml;
"Pre~;a :r. kwal.erunkiem".

Czwartek, plq\ek l
10bot...
Pne% trt3' dnl obradowat ~
d<t urówno po~~łowie jU: l senatorowie. Pol'ądek obl'W obu
Izb - boc:aty l rói.noredoy. Do
l.cfo jeDne dopisano nowe tematy. Nawał spraw w tej ~r
lom&ntarncj tn:ydni6wre.
W Seimlc przede WS1.YSt1lim polityka zac:ranic:z..oa RzeUl'JXI'poli\ej Polalr.lej w
1980

roku,
pnykuwak.t:a
uwa1o:
ltorpu•u dyplomatyezneco, llcz-

IT:;:r::E:c:,::,::s~.r~

w poeebk' debatę. w jeJ tony
l póltony. Poza tym - nowe-

~~~~~F~n~~=!,~f:1 11.il.

ku mlllon6w Polak6w, aprawa

~!:;Jr::~ ~~~hi

S9Q!eaeńalwo połlltłe, apr

~refe;;;h!~:cJi~~~~

rrunLarul l wywłu:r.e&&Aiu alerucllomokl, prawo o :r.cnxnad:r.enlacb, tenackie poprawki do
zmian w pr•wle lokalow)'lll l
p;arę

jeszc;_c

ru Iblwali posłowie -llłe
wolne od h:k6• o przys:r.
od. •lllpllwoki. Sbwia

=o~e==•·

df'Obill%(6w.

)e4na1t ncSllck, te pode
na prz.ez n-.d dzlatanla l
t.e(la polityczna obi-. .!~
pa w odczytaniu
polakJej ne)l lltanu. 2e
wat: je będzie to:r.WIII l
tropn~, lirocienie od

Senacie:
pn:yw~nle
:1 M•J• lutawa trraz

W

Swi(ła

wymaca

pl~

pre:r.ydeqta,

rua

~~ ;;r:t:::;:! :n:ru.!~~

r6w, 1t dokument ten zostaole

podpłsanJ nle:r.wł0C111ie obieuc:r.yaJ~ utyebmlut,
a

i nłel::rn.nle pobożDycll
za rzeezywiatołr.

ea1 to

=hr~~r!~
~:1~
dana
t.emat)'ka aamo-

Po pojudolu pn.eo.1
parlamentu - k-olejni m
atancL z-Jennley naejp

%2 lipca.

:1do!:.w7ł~=:~~~etokJ:

dłwałoneJ przez Sejm. poUeyjne u.Uwy
:r.akwstłonowane
pr:r.ez Wfladr.' komllk. lK:bwa-

ejl ruakUru b. PZPR fłaH

b'auparentem .,Gdzl~ lra
tui nie mote, t.am Ambrorai

~ ·.n:r.·~y!:t~jea-

pJiłle",

li~

C:tw~k w Sejfide mo~
~OlW pnea polibkę aa-

IMliMę dla
nM; a1 pned&
wn.ystldm dla
miasta. Do
wybor6w icki~y od blllslem
,.Ratlomian!.e lila Radomia".

Kendyd.1d SdRP
1

cło

samo-

f!::~n:- .,r~m~:or=.r::-'!lę
=•::~ ~b~.:;ru

e:;:;

,.Niee.b

debacie

--~·-··

l

~ul\

zje

...

j.Uby

fik UIIWai:"l
Ewop:r.. powl«blal je<hm z ~6w).

.mieoł~j

się

tów
obywatebłtkb podln-ellił pełnomocnik Rudy Maezdnej SdRP w Radomiu, A-

to-

da m

Włodarnyk. To
rum majątt na celu pnt'de
.r.~z.;rrtkbn dobro Radomia, a

jednoct.eśn!c

pned!tawia~e

in!lym UJrUpowanktm wla,.
wybcreUj koncepcję.

ną

saRV .,.._

pNir';Mn

~

nla. Np. wallla z. beuobodem. t o nie tyBI:o :~.&SUki ł
:wpe.; na)d:y stGmwal pnede

~.,!;'J-,11:1,:. ~':;~~"~

)esl tylko Juine zn:tawaet;Je
dz.letn.:c. Na ich ron.rOJ t:n.eba pal.net przez pryRDa\ tałł'cc

miasta.

Cz:lonkowie SdRP apelują,
aby wseyscy icb qm.pał,Jcy
wybon.ze
parUI. Ws:ulkłe kwoty motna wplncut na lmnk>: HBP

wsparli ckla1anla

Odctslal Okręr•WJ' w

- " ' III' ~WR-n.,:.1w-

......_

hudownidwa tanJeto. łiienhnie ma brć nie tylko t.o'farem. aie dobrem socj.1 tnym. Inna wat.ma 5prawa to
bezpieezct.stwo publ!nne. Dzij
wielu
e:r.uje !ił: Ulgrot.onycb, a prZ:y~wle<:a nam
- powiedJ.i;;a1 A. Wlodunyk

radomian

-

ieden eet: Radem. ..,

Die

•

·Od 1 maj• br.

wat

~

wytne

oJae.

now~.

Ópłaty

%DM
tcl~komun·

Sredn.io taryfa
o ok. 200 proc.
1 tak }eden lmpWs, 0'1
kto woli jedno poląaa~ie
Jd~, koutowat
1!!0 :r.l (dotycheus M J1),
ła

miesięczny abon~~JT~ent t

rdo»y

prywatny

u

Od maja

nnt-

DUSZ Wl'BORCZY SdllP W
RADOMIU.
W dniSim punke\e t.onre-

2 miliony

::! d~~~::;; za telefon!
magalslrlego na
~VItartu
pny ul. Limanows:kieco w
Radomiu pned pol!miltiem
2.obJ!en.Y Rad:decklc.h w par·
ku im. T. Kokiuukl w Radomlu i przed płytą upamk:f.niaJlłcą robotnin.y prote.st w
roku 1976 u zbiegu uL l Ma-

ill 1 Zero~

CWił
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..

alę

parlament, lttOf}' w publicmej

=b Yłb':~a~'!n':,.st~ =~~;~~~ :a';: t•a ~~~~i~k~
7 ~~
~~'ka~~~~and~~~~;~
~=t!ł:~~:~~~ rowslt.lego
~o:ac~~
dne z rall'uen!a SdRP 4.5 oWaloeiy ~ qi086b dllll
1 WJad1~wa Do-

abb, w tym M mętn:un l 1
kob;fet. 11. O!Ob ma wyknt:~łceme \VYMU', 14 średnle, 5
~wodowe, irednflil wieku kand)'data - 40 lat. Do ł2 ud
gmion)'Ch z SdRP s!Mhlje
ponad 400 osób.
- Radomianie dla Radomia
'- nie przeciwwar \mlłe-

a rolnlcy 1: woj.
...-tawll1 pnetł Se

dd:arówlll W')llcl~
.lr.:aml, a nad nimi tr

wuy

Jak naiwięcei dla Radomia

- Mnmy liwiadomośt n!epopularnoki nasze J opcji po'V!fiectt.iala Etiłlieła Melłftfta, pne..btaw!ckillla WoJe~
w6dd!:lej Grupy ln!cjaiJ'wnd
SdRP w Radomiu podctas
wczorajizeło spoUU\.nla z radomD.imi d&knnikanaml. Ale udzla1 w wyborat:h samor:qdowych traktuiemy jako

eranicą

DO ~i"J
pnect

Or k lutn

OITOdlliczy "Pkbn6w". Ta
urna. &ma sponAOruje 11le-

Sprostowania

Polskie racje za

wnysUtie dokumenty l wnioski. które wymagają konty.
nuacji. Wyrałono podllięk•·
l'W'&ole apolcoze!llstwu. IUeleeczymy, wuyatkim wyboreom,
orcani.ucjom ap•leczno-połJ
tTernym.
atowan.yazenJom,
cwl~tzkom zawoduwym, które
wspi erał y przeds.lęwdęcla rad.
PostanOwiono, Ze sxtandar i
symbole WRN z.o~tnną przekazane Muuum Narodowemu
w Klelcoch.
Uc..'lylono (przy J glosach
!przeclwu i 16 wstzzymują
O"Ch się) uchwal"= MRN w
Kieleach w sprawie budietu
miasta na rok 1990.
Minutą ds:r.y uczczono pam!ęł zmarłego nieduwno JANA DANIELSKIEGO - radnego WRN, sołtysa Wąchocka.

wśród

Koncerty

Dzisiaj w WDK kielecka
orkJestra pod gok!nn~ batulą
J~ilda Radwana
zagra
przeboje mueyk\ symfoolcmeJ
i operowej Straussa, Ołteabac:ha,
Verdle&o, Dwonaka
l Cba.brłera. Solistk<!; łx:<J:r.le
Dibieta T owunkka (sopr~),
W dekoracię kwiato~nl prz;rcotownl Kkleeld K•~biftat

ez.a -

N UM!

MAGAZYN

STROS.o\ l

mk płacił:. ~Ue

ł

1.11.

Usta &1), a inlb'tut.Ja ł
s.l (5400 :zl).
Za salwtalowanie tekf
w
mJest.ltanlu
pr7wa

trzeba

będUe

t.eraz up!

2 mln U (666 t.18. zł). • ..,

..tytucji 2,:i mln d (2 mJn
1

';e~~ram

zwykły

słów- 3 ty1. :r.l
czul tys.).

od
(dol

UNJA-P

NUMER

lłł l

STRONA S

MA GAZ Yft'

Ulotne, krótkie jest życie takich opowiadanych w towarzystwie
historyjek. Każde z wydarzeń, które tu opowiadamy, jest
autentyczne.

Opowieści

treści

przedziwnej
RYSZARD BISKUP

Panieńska

a: tclclami, bo l:(lkie na

aele pnecleł
rodńn3 była

zemsta
a!ka choch:ila r:e Zbya.
ldem K. ~ koło tr:zecb
lat. MieH się nawet po.
btll~, kiedy m1odemu się odnuenlło. ZerwaU. DzJcwayna
s ię; I"'Olbecr.ała, bardzo \o n.tanle prutyla. Gdy dosdo do
niej po pewnym e&alle, te
Zbynlek ma lnn~t. pannę, te

(dokończenie

ze strony

1)

bc:dzle

W obronie...
KOJO uwiado.mlt a nlene~klu? sp)'tał milleJant
-

Tdclową

ła

-

odpow~d.%ia.

Anoa.
oda t.a:tocb.Ha sJę w
rolt po ślubie Ann7
.r. Robertem. B)'la
ulwcban4 c6Aczk~t,
dooólrl nie podrosła
l nie .ac~ kryty..J)Oil:.ePowania ojca. Od

G
kować

nazywał
Bala się 10

Jlł

tt!JO uasu

nple-

glem.
PodcuJ

panicr.nle.
awantur wchodziła
Kledr sta.la 1 Ię ta
traaed '-. a w domu było pelno obcJeh ludzi. podania cło
matki l powiechlab: - MamUJiu, nie pne)nuJ sLt. }ut
nu nla będzie biL
Jt6ł.

pod

Na)plerw prz.y}echall mllfcja. Funltc)onar.iu.Jz tamk~
się a: Robertem w lr.ucłml, a
za chwilf,: wybieCł ztamtqd m6w~c. te s ranntrn jest cor.az
coneJ. Poaotowie Ratunkowo
spóiniło się pięć mtnut. Cdyb! lekarz preyjk_hal W(!;z.eł
nleJ. Robert blb7 do dzlł. W
tym samym ezasie Jednak r...

towano ucZOJinlk6w wypadku
samochodoweco. który J.d.:uQI
alę na aąslednleJ ulicy, Pi~
minut zadecydowało o tyciu
ctlowleka. Robert unarl s powodu upływu krwl-

P

n:;yJl(ICJ'tebiena}w~J pomogła Ann la roddna Rober-

ta.

a zwlauaa ie&o najmłodur brat.
On tet. lnte.rweniowaJ w mWcjl, teby Anny 1Ue

.-...

- Nikt a rod.dn.7 Roberta
nie ma do mnto pretms)l. Ani
Jeco matka.- ant brac'-, 8111
•!odry. Ale ja clą&le mam 10
pned oczami, Jak W7In8C huie
na.de rnnJ\ tą u.krwawl~ rę
ką ~. Ja co nie zabiłam. To był
n~ęjllwy

o;r.'Jpad clt.

,

LIDIA
ZAWISTOWSKA

s.lę

koił,

posUnowUa

uoblć mu ,.ltawalel'lk! wie·
czhr•.
Umówił&
11!ę;
•
•v.'OI!m byb"m e~m l usunęła
taki muleJ więceJ

teklt:
\
- Było, pn.ea1o. Byłe~ naJ.
1~ na całym h..iecte. Inne,o jut nlcd:r nie b4:d&le.
1. ~ ostalnl
raz
.potkać, posie<h~
popdato

Chcę 1lę

Pótnlej jut ostaten.ny koniec.
Do terminu łlubu bylo jesz..
cały t)'d&iea\, wł~:C Zbyuek na takle rende"t-voua 1Ię
chc:lnle qodzl.l. NaJpletw Jadali, p6tnleJ ptU. Do oporu,
at chiopak padł. Nie włdti.al.
Cle

te panienka

1lę

Jak OD jul byl

onc:zę<ha.

UColOWaJ\7,

km na
W Koru,.nem,
cun~ ym

rauk !em
łow isku

Nad

pab. Ro.utawllem wedkl btad )"Tll fwitem. Strach trochę
)etyl się na lr.ołn !ei'UI, bo kilka tygodni temu klutOwnlcy
w t)'m umym mi~j.~eu wkopall jednemu koltdu. polamali mu ltij.!. Pocoda w poną~u. Wl
n !e ma, r7ba
się rw.ca. Czekam. N;a&le pa·
tne, od mostu iclx:e. trzeeh Iudz.! z palami w r ękach l z. ocromn~t, slalt::j,.
Ani chybi.

co

Je:J"\\IW;C)I,

LetaL Równy mlesl'e. Stub
Danio do awantury

pnepadł.

omr -'•c

wpełNe

ncnwy, nqd koalicji cha·
dedo-toCjokłu>loiretyunej. po.
piora"f jHnot:no«nie
Pf'lel
glówM Nłr politycme 1 bpu·
bHtl F• dltnl lnej NMi*" Tok
nqd1qc.q koorKk CDU-FDP jok
l opoą-qj~ SPD. JHt "' WJIM·
111. . •*""'ttnnyc h umów •
S..rtłnie, oblinonych niejoko 1
góry, na ta k~ włoinie popor·
de, lrKrtq, 1 uklad ~r• tokim
lictono sił g enerolnia Jut podCIOI tampoN~ wyborcteL •
lrtórel uołowl połitycr tnodR•·
lao

1

ZWJc.fęłhro

niu)

Ma:entem.
1t0

nakl?

bowM.

w••i

by ł

wyb1łn)'

aklor,

kt6reao

polliki
t.ł~

~Hw7 Jo. nuc i ł
po
wielu perypetiach do Kielc.
WYJ)C'acowany, :r.męcwn,- belem. Oo$ł.ał rolę Czepca
w ,..We.elu". Miał mówić tn·
k:l fragment, który ue-zyna •lt:

~ s;~~tÓw,"t':l~~jł~~
ny parot. bucha-". Na pr6bGc.h wazratko b7Jo dobr~.
Jalt premiera, pietW7%.Y rzr. d
ujęty pnez wla<h«:,
bo to
b7ło w tuJach, 1d7 władza
cłl<Mhiła do teatru. Cały zespól w kuUJie, t71ko Czepca
nie ma. Jest, ale p!Jan)' tak,
ie na oc:r:,- nle wi<hi. Co robić? Be:.r. Czepca nie motna
eraćt

Lud't.ie na uli,

twu

llo&niejny uum.
Jnspicjentka wpadła na połeb)' on tylko wyuedt
proscenium, po!tal pr'U'I:
popatn:yl, I łeb)' xeazedl. To bl:dZiie miało wyraz..
Daa rad~:;? - pytamy. Nic
mysł,

na

ch wilę,

ZOl·

sUH'II . . . .

10cfolde.obo'-.

Ale w gNn<łe n:Hą- nie ut~ie·
nio to calokiowego obrotu ltO·
wego .,lłotego" sq - . QłOd

Za

Odrą

Od..,.

Po

.Uu n qdu

lrilłw tygodniCI(h M
wybcN-0.-, • lrilkcmoi-

cie dni po utwone•
pod

kierownictwefil

lolhora de MoitM

wrlałont·

wana wydaje ~ bfĆ Mł
połftrczno.

rorodollse~a

bawił

s

ny. Dal

krową, b.Jł oszołomio

1 lę

podejU, Do wklz.e-

nWi panu
l poull. W l'l.ronc mo!'tu.

...,

(Opow CGdał

Pawt"l Slradow~

Benefis

To

VKte~.a ·

wsą•tko

bylo ll'lbno

JakU chłop jechał na roweru, to wsz.n;t.ko.
Poslll br~&len\. Znilr.nęU.
WrUcllem do łowUwda r)'b.
Słonaelko prz,rsnalo, cof tam
' kll.bnelo ae lt1.7 ra.l3' robaka. Koło poludnia id~ znowu,
Siatka elc*a, ał alę uc'.naJą.
Atet naciunęli ryb - pornyila~ s u.zdroklą. Pnecholkll w pobll.t.u, dochodzę clo
nich 1. clekawok !ą.. Co tet
chwycUL Patnę, a \o malT,
bc-unalny Plediwi~
- Paoowie! Tutaj -"' niediwledKle l klne d.dkie :rwle- Nle wJe pan. Norm;alnle
to nie mL My je~łmy z. cyrku, w noct nam jeden z. klat-.
ki nawlal Nie zlapal•b7łm1'
Pda. ale J !ę na rozl.wl&ku

chact.cj5 (w c-.-

no-- trowya. l pnnlk:owr•

go Mt'łodo ao Odrq. h
WJbotoch
powu echnych
1»0•Jtot demoltrcrty<ZIIJ, nM tri·

Nidą

kłuso'l!lb icyl

fakty i opinie

M

PO.·

cole)

Podwłnąlem no&awld,
k ije
camąłem koło 11!Jb:e i Jak
co, to brnc na druct bru-a.
Mote lm się nie bedz.;e chelalo m~l!? Pal l!zdf wędltl,
byle po lbie nla dostać ...
Dosz.li do mn:.C. Stanęt.
- Nie w!d<dał pan tu n ledłwi.edz.!.a? p)'1a jeden s
Chlpla frant.
- Jak !Jgo znowu nled f.wledz.!a? - zdtl.wilem 1\ę . -

C ilł &n«:IY
łwl ilc:le

n ie bardzo o boi:rm
w \ed~ce10
dclina dworuoc PKP.
Bałk:a
waad~ ła
da
pocluu ncz.ed.ńskie1o. U·
lotyly &okia w pned"i3le,
obwl:łJ.ai.Y mu facho'ti.'O nocę;
I\6WOWJ'rnl opatrunkami, namot:IJIY tK!ndate. Poclu ruU)'ł, chłopak a.odal, Jil» llę
.r.wl,u.l.
Obud"R •it: f pn:yaedl do
prz,Ytomnoki cdz.id z.a Poznaniem. Lewa nosa at do
pachwin.y w białym IIP5~- Co
lię stator Co Jlt:
porobiło?
Dt.lura w pamięci, film urwany, 1'\lc. Puslo w ełowte. w
Szc:zednie 10 na nou.ach wylanclyll.
Zawidll karet~!:,
na pos:otowie. Pod rentcenLekan palny - nop cala.
- Teeo IIPIU to panu tak
faChowo caUclem bez pn:J'CSYt\1 nie ułot)"ll - uwal ordynator. - Musi pan poldef
do wyjaśnienia spr'iłwy. Na ob·

bypod
Nid~t

jest dobre m:ej5CJ na s:u:zu-

\o cb.lewczyna uwotala }encze trtJ Inne kumpelki l u-

kweola

zabrakło.
f()potokldlllłca Krifłłłf1'4

deco

Cud nad

B

\

w~

zjechaU. Cala
tylko pana mlo-

linio
moi•
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nie m6wt, bełkone, a le k iwa, te tak. W7dola.
Ulotono 10 na jaklejj ka-setce. Tn:dwie)e. Ch~to
t')'U.łOrk• mate
&o nmink:-.
Poldał lak pne:&
pierwSI.J'
l drułł akL Teraz. pora na je~
10 ._jlelfl, WypcbnęU 10 na
~eenę. Stan•! opartJ na łu:l&le,
oltepiony śwlatlaml. Jut mial
Kbodt.lć, kiedT
prvpomnla)
lObie, :te pn.eclet co JeU aktorem 1 ma ~ w ciemną
"'idownlę

powfed%ieŁ

Nabrał

tchu t :r.aryczal:
- Pnyjechalem tuuu_ :1
RadomJa!!l
Do dWiaj słyRt:; ten łmiech
li
K urtyna. Wsypa.
Nutępncp dnia siMI biedact wo w Klu bie ,.ouurtta·
- pa.tnlętaa& Jeazcz.e ten k lub?
cłowa podparta
rękamL
Pa\.n:y na mnie t m6wi :
- Stary, akąd ten Radom?
Ja pruclri nlld7 nie b7łe m
w Radomi u.
(Op~dol Ed w ard K uu taO

""a

STRONA

MAGA ZYN

ł

(dokończenie

RYSZARD l\IIERNIK

ze strony 1)

Nieznajoma

Pbny obrtjmoY•al]' nat.l~pu
jące uynnok:: zorg;utiz.ow:mie
sanktuarium Mnr,ualk'3 w p l ·
l:K:owych Nlach m:e•&e.t;JCYCh
komendantur~:,

To nie ma RniU - W7JZI!Piala do kocoii
Pewnie - spoJn.al na JeJ dloil bu palca
Taki klk•cllr..JIIipuclk - pomrślal
W 141icdnld uH uetęll rrać
POIH"Oiil M d o Laiea
Na parlr.iec.le unuella ma na U.)'ję biab nal
[

~~~kła

Rł)botnml w paJacu k:erOO\·a·
11: pror. Stanisław Sz.renlawa·Rl.eekl, kon~eno.•ator ~::.tuki dr
Oid l prof. Wln«-nty Skucz,yń
Jkl. W roll doradców wy~t;liJl
łi: b.
ad.lutant Kome,ld:ml'3
Michał Fult~lc!w!cz oraz u.palony reclona!Wiła t patrrota

do brata

CadlaJiteca-o w

IQitał•

••

amp•tadę

okol!cmościo

'A.'e tablice, obcJi.ltl l kaptezki w mlej..cach w bwi.onyc"l
bojami Strzelców. Najwczeł
nlej v.-murowano u ~r•dłcla tkl
pai:K:u Pll'U: (1936}. ~.aS w roku 1938 od-łonlcto ,.Czwociu:·
l otwarto Sanktuariom

Koz.plalr.ala 1lę
Caarn1 tan splywal " ·olno po .kJ hl·an:r
Zlobhle "'f\rwale 1iln4 bruzdę
Gln4l w k4dlr.aeb U.(rJz.ionych ust

Dis

Marszalek
Wlady<Jaw Ko~ter,ki-Spal•ki.
W roku 1937 w warn<~w ..k:eJ
Akademii SUuk Pi~:knych oWe;1.'tH:trz.ny konkua
na pladycz.nq wizję :r.aco~pod1rowanla Sanktuarium. Konkurs wycrał Jerzy O!'trow~k!,
jednak prnce projektowe zlecono w~pomnlanemu jut pro!c<!Orowl Rz.ecklemu. Nie było
w tym tadm•co od~t~p,lwa, t:lk:e rozwlqu:mie przewichwal
regulllmln kl)nkursu.
Lokall:r.aeja od prx:"Z..)Iku byhl jednownuna: w poludniowo-:r.achodnlej,
parterowej
t:zf.;'kl patncu. &dLie mieściła
si~ komendantura, gdzie Pi!rud.;k[ naJcht:tnlej przebywał
l cdde m!al takie llypiatnlt:.
DLlennlkarz. •. Rado•towej" donosn n:~ p<>czątku roku 1938 nle
bez dum]' l patosu: .,W jo..:;gom młotków ledwo mo!na doJllłs:~ć 1dcunc słowo.
Cokół

żona l<t 'ala czerwor:,)·m marmurem bolechowiekim 1 d~b
nickim, J)ln.adzk~ ulotono w
k-ztilk~e J[wla~y.
na obrz.etach której muł 5;ę w~:i.)k ge-

CIO~ZDłlO

STANISŁAW

ROGALA

Różowe zasłony

;;:

bolechowiekiego i karwlli-

porąbany

ner<~I>Jd

W ntejo:cu

~ntr.alnym

~t.a-

1::~

kolumna ozdobiona t'ZI<'reorłami
l<'~:ono ....·yrnl, nn
jej .. cło••:lcy·• - mao:.k~ pośm:ertua Marszalka wrkonar.a :l marmuru kararyj.-lt!ego.
\\'e v.TJc:ce natomla>t, od trony ogrodu, mh:dey oknami
'finto popier~ie zy,·ane v.:ówcr.:u
b:u,tem". Nakładane na okna witr.lie zdobiła ta ~ama
ymbolicma omamentyka leCkloowa. widoema takie na
ogromnym, kutym w t.elar.!e
.twiffznlku z odami i kn,-bml le;ionow,ml. We wn-:ec d:ug:e). l).':l.peC~Je) w la·
txh
powojennych w:clkim
kalor.•·ferc-:n, była cablola •
ma

tno~u ~olę

~k d~ccko

Jawi

jak tmora

"'-t:ie UIII)'C hll\U od
ręka

pl~r~l

do ician

podwiuzona do J toJ•k a na prncniuj braa.

p.ardo~

any Ile n

Ul'l n ( krHkl na nklan) n1 ekranie
•łed!

drca niech draa

l ona -

cala Wala

Zachowały

akblaiłskkh

pnedstonUw
a •lmialoJT..

Młalwon:rJ

wlecanie

-

a.-rate•• Jak h""J

U.]'

rnlała.a;rcll Jęur9w

h ale bkw aa1oliw
roUwe uslo•J' aJeba

'""''.-...u.,
11a k&Or:tda t.deo plik ruoie oie
•Ie J1*Jawi6
rlri.o"'-e

się ładna

aasło•y

usi01lić

świ~ooe

W)'bllnej

jedrto~lec

t.radyc.)ł

jakb7
Or.eno:ona C6ra

f'ol IL PIECZVL
miHldurl'm Pit.ud.JtieCQ. Z tej
""ali Y."ChodUio '~~ do k.apłley
u ..ytuow-anej w baszcie. Jej

w)-.;trój by! surowy l dofitojny: w oll.nrz.u z. pl.asko....·c:a
był obraz M"aUil Boe-lr.:.eJ o~
b.dekotO\\Iai\Y
wol.<łmi odznakami legionowymi l łnn3·mJ pa.:n;ottkamL
Spra~...
wyqJ:a poza JGeke.
,.Kuti\".r Liler•eko·Sai'Odowy" donos:ł w polow.le roku

tcobram'>k:ej

l fł38:

" kted;I

praco~·••

w

Kielcach •ad dmlem., ktirc
nta pu.elt>t-aC ~leki - lotei
WJIJ'IIko, CO DOli ftll
lObie
utamiooa byhu"anla
r.hwiłow~r•,
wncUde IU&e•iie mGliJ' i modernlunu. Stwon.yl coś unikatowego "w stare
l«my za~z.erepil nenv nowe;o
;łycUl", .,przek.st.t~k:il wm:tru
OdrlUCil

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

o#ł,...

~'

........

.)'.....

• ..

•)/ ....

.

1l~opnd.:.:e

Rólda

'bie:lc:o

r~ 

Mu..;.e; !.J1a podj..;la

dec;rz.,k o rekoo~t:--Jkcjl. \V
t,)·m celu zwolnił:no pom:e"'l.-

zd~cia

Nie lyłko z.re.•L*.ą •koro cale entour:u:e odwoływało ~it: do
rlrzeleck 'ej l legionoweJ. l Lak w prz.ed~ionku ur'-Q.·
dumo .. ~alt: nt~ndarów" w iemych kopii ołmlu sztandarów p uł ków łe:glonowyeh. Sala 116wna l oentr•lrm,
czyli
właściwe Sank tuarium, wyler-

bl:rakawiea

pł~tn\1 łwlat

~..~ ....

~ię

wn~trz l na tej pod•law;e molna je dzij rekothlruov."a.ć. Niestety, detale wy~troju l poszczególnych ek:'JXmatów nie
sq d())tntec~le rozpoznnwalne, slołd
wlele
kłopotów.
Rzecki, jak llnlc!JatorJ..J i ar:aniz.atorzy prze<Ui~wtJc:c=la ~ta
nQ11 wobec dylenlalu: czy rekonl<lruownć kv.•alen: Nauelnika, czy ld z.rob~C coJ zupeł
nie nowe,o. na m!art: '>ymbolu
i pamląUcl narodowej.
St.1.i
1lę t.el wz.lt:ła na-zwa: Sanktu.arlum Narodowe, ;!loc!.;al po-

retowe zulon)'

Dziś
ku

robo.lniclł

S•iat

}Cństwo

W

marmuru tt.'lłkonujq
Kicleckiego Pr:emt.~slu
Marmurottvgo
pod
kierownictwem
nr,ncewu~oo
Nou:ac.;:ka. Sklepienic u:llko!\czone prze;;: Wtad)łtlawa Skuc.:)łli.skiego uJmiecha JiC' bladoró!ott:llm tvnkicm''.
Rzecki ropro)ektownl o-.obne
wejście
do Sanktuarium od
s-trony poludniowcj. Ma ono co dl.lś jc,zcz.e r:zuca ,J~ w o-.
czy pomimo śladów dcwa,t:~ejl
-charakter monu:nenlalnynerokle knm!ennc ;;chody, tarru z. baJu,Lfad:,. p.:~rlal x p:,.... ,.
kowta prz_ywieJ.!u•M!&o z Bar•·
Jllej Gór)·.

-'cl~go

Jonlcotci L«'hi<:kicmu

~"zl~::m:e Dueha", dol!o-t.harmonizowal u
blarymi murami,
C.ak:tt uobl~ na dot!ennlltarr.u wr.;at.enle lntponuj;ł(:e,
o c~v:n jwiadcxy ten poetyc.
ki oph: ,.l\frok wnętua, ror.iwletlany naroróio"\
p0.
'" la t~
plyn~ c~
od "U rai]',
brąto11·e p:>plcnle u·ylaniaJ~
ec tlę 1 uarnd \\ nękl, m.uka
po:łmlerlna
Jakb)' UY lsla w
po" ldn.u l widmowo b!clc;ó\ea W tO&P)"loD)'Dl ill'itUe z
rUr)' pa.cb~t)"n1, pustka sa.l
ąslednlcb, ntandar)' l iwirte
plo.n~e w kaplic)' na ollar-ur
- llwar;a,Jó\ w aamle 6w Je·
d)'D)' w
_,\.'"m rodu.Ju ••·
strOI wn(tru. łl&sir6J, klit'l"
Jui na prop sanktuarium ni·
•ecq
M'ft111k o
eo maiC',
am'fcnnc, doe ~CSnc".

na

,. •

"...

'

eo:enin, &dJ.loe do tej p.Jry b•'Y
m.ag3r.)·ny. dyrt'kcja muzeum
poczyniła !::r,rania o odzy.-kanie
rekwizytów i pam!.1lek. w:ele
jednak rzeczy trub~ bl;:d.tie
rob:t od nowa. Puwołano z.e~
pól roboczy w ~kł;~dz.le: Krx)·
u lof Urba.ilskl, :O.larian Kublakowskl, Januu Kuc"l!yń s kl,
Lidia l\l.lcha l.s ka - Bn c łla, Marl'k Mazurtk, Bo~;: da.n Furnal
Szybko znaleill !lit: lud.t:e dobrej woli .. o nawet "PQU'<Orz.y
na u..eie 1 .,liltarlenlf' - Europejdr:j
Korporacją
Wiclobr::mi.owq. Biuro FroJektOw
PUB ,.Bis" zrekoostruuje witrate i bramki wej~e!owe,
Sp6Jdr.lclnla .,Elektryk" zrobi
ln·talllcJe,
a ,.Kum lcSinlk•
zdemontuje ów latalny kalor>•ler .
Tt-....ajq rvzmowy :1. Mureum
Woj'ka PoWLego w &prawie
odłewu maWti ·pośmiertne j i
~)cz.enla «'Piik mtandarów, takie munduru Marn.ał·
ka. Je~t wiele zal){lł~ l są Łon
kret)'. TrzdJa ~i1C aa n
U.topada. KJokolMiek l w .ia·
klko.l.,..:iek 1pes.Ob PrtY\".:lJ"Di
1ię

do

lec•

da.lda, b(d11e •-

pan~ lclnionJ. Uonorowy -obywatel miM·la K ~k, marnalek Józd P!ł~ud~kl. wraca do
sweJ kwatery.
STANISŁAW MlJAS

Zdkcla ~ zblorOw Muzeum
N.arodowcco w JI:Jclc.acb.

l·, l

STRO'iA S

MAGAZYK

Doi PQI'Ii PohotKt.ieJ, cMa Do.
,..-, OledMJ. tego od strnnei

&~</r

~kiejwłnnlq'.Ze~-.,jes

.._doii:OWC"qwiktuolk.
Tełowboro w domu nie poa:!odom. No ch: 1ennlt. o nieraz ,..,
fiłn PCI ni"' chodt4 do tego M·
p.yiołNonego domu.
CtmeM
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da tyci•.
UP.,Im na lo

Jako
dluń pod;
d' m ka 1
Cl"r•twtJ.
1nk.p.ltri
nie w łidJ
dUli
J;
iud••ktryn
to ao :tam!
te nie ch•
dzom, ad.
byl nt.·tnt
rqgwi. Po
c"- lecz w
tląc w po
locey liśm)

Na kolację herb<ltn,
chleb l marmolada.

~icnul

pr:tedt.lale
uy'' ~iN

Ludzie
ZD
•nu•l« ze rli..,.•OI:!łl;,ml, A()IOO(,
ch~b.
D!ie;L.;j,ny •ł( tymi
wikt~Wla;r.;.
He.t cłodóltk-o\\--.j
i~'Wllokl c;t;n.o by bJ la Ż)"t.
Wit.;tiennc wy.tyw!er.łe bylo
niedostate-cwe. Ilono uarna
\ro"ll.'ll 'lboiow a, ciemny ~hlcb,
troche marmo:01dy. Na obi:ad
5 ::n,)' W l)'iodt.IU

~<l~UI. O~

kra.~::cnn olejem.. r<:i IJJ zupa
ni ta drucie d:m;c. Rat w ty~
fOdn1u (:;;er\I.'OłlY b.'lf"ZCl l.
zic:mnlnkaml. Pokrojont' buraki, )Gk byl y dobrze ugtJiownne jadlo :oię "' ziemniakom\. Z
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kolo

fan Ltolelt 1
Pifw:Mwa.

jwińmt

l

bydłem .

j.aklt'jł

w.

Uandl

Jak sam

wił dr-wl:tc t. teca
,,obc
kla~;owo, bo
handlau". P
rz.qdny racel. Dobry w~po.
wlfOxleń. Do~bl 8 miesięcy
h.w. szeptaną propagal"ldę.
kiśle
mówiąc:,
za kryt)'k
mlc:j~cowycłt w·ladl. gminnyc
Bernard Urbań~ki znany
Kiclcaeh rl.t"midlnlk - m,
san. Are~z.towano go .r.a ha

Lwdz.l.e w

strach
J,a bylem
n ika Woj·
Byl l kKowal:.kl

M!

Jem 1 Ni

d.rskwjl.
z.ato.~·
$COW)'Ch t

t. ambon
list pode.I
szyńskicc

~d.:tt'

prawym

l

MAGA Z YN

NUM E R 1101

181

1wsze byl:llmY Polalurni. Tro<U":c.yhl a'ę o lo
mama. wyl'f:l.,:a;.~ t~
-':tment ojra. W 1137
roku 111 huu Śnl ! JTCI
pr~;J,
by wycho-...-ala

Z

)PIO

~ynUw

na prnw)·ch ob Y-

_,1(eh o)clY"IIl)', o ktorą • .Jl~l w
dwu d ~.<e .. tym
rokll.
&>t moi.e, ie to qcu:n.e umicra.łąc~ao o}ca d ało je j pó.c.n ;ej tyle odwaal l wewn~tr.t.11ej 5Jiy p netrw ;an a, ~ q• cdt
11 ,e u l~J i a 2.n:ewolcn:u pu.et.
bol-uwik"bw p o Ich wkroct• 11 ;u do Rówm~'a w 31 roku.

ł y"

w;~dporz.q d kowan:e

!-:<:

l.ól-

J~ctnlom

~ .r.

Pr~

t'lt kaw.u

.c

dot~d1

1UIC l.ólrnO.

.m·ch. Lrf,
J.C

.ie•u-u

prerowal!t.

e o

•pr~.

p-anocą.

nabrweOw
IUl '"~:: o lal,.

·z•
K lldtlr,o - pou,
Hi lq.

Dl~

!!O f{)d.laJU
~.lYobo
T)"łll1•1u

lo-1 tato

ono

je urolb,
•a11ia. WJttl.
tnat:rka.
LpcJj

. . Ił

r (II.IMit..

L. Giemly l

ro•w

,..

lowa r.lf·

11. o nu~nta,_

"ltly ttr..

!klbruqlee.

wlad r.y ~ow.cck'd
po,!lo wy.s :edlen:em do okU·
powand prtet h.ll.!'rowc6w
f'obkl (tyel..,)'lo to tych, ktOny
s tych Uem ll;ę 1vywodl.ih) lu b
d••J)<)rtm:J:~ 110 ,.b!alc n.cdtw.ed.Lie", t"O z::t'::tf,Ji:liO ll:\01 •:.:::).'. a uchrun:t,. naoc przed ty.n
!t.o:~śl~"l\·e
p: t.)j.13dlt !.
Grupę FO!ói;..!Jw.
mn.eJ·.t'Jk iow;l ll•.;.bcc: li!JyCh na•UJ\J•
wo ścl. w tych ce~hnwal:t do~ 
Jcko td.1ca 1CJ:.U.1mo '.: w nr".·('n:u v,;uajc:un.:-j p'lnloOCY, n.e
tylkO

m.:tt~·r·aJncj.

U .. r~w;itlO

po) wł. • .vanych prU'Z NK WD
of c.·: uw. un~n.kow p~u\•two
-.·ych. w)IH"owad.t:~no wlad~
w:eckl:l w pole fal~l)WY.nt
inrurmacjam: Naw •t n!ektOr.tl'

z.

\

k.a rn:uny ;t lat p;miefl~k:<:h, :t
dOJmu O...brz..af,~ka ~:motta lel(ff!darneao
..f.klbala''
J •j
m.11. Gplum. który t
mo1m
(ljcem wakL)'I w 11120 ro•ku, po
17 wru..a:a ukrywał :o!~ przed
b<•l~uw:ltóUtli,

To ona

.u~pro

_ponowala nam d rob.a;q:• ue
:Wlta: n.t które la~: b_,-jj boi·
eu"WłC'CY iolniene,
a naeo:
Cólnle .ch iony, N.htel;>", .,..-yprawa mamy po te k o~z.to~n••·
ki u.końn)' la s•f: ! .a!k t 'lt.
Dom państwa R .:~ dom~kich b~· t
pod ~_tal"l otJ.;uwacJ<l N KWD.
W dn;u , w ktorym man1a :tel<l·
~:l• s:c: po od b ór
pre.entu,
panią R ad om. k;l z. dl..etml ólrc ..;z.t'lY.~nn, 3 poJ.!.niej z.e...:ta!lo
1l4 Syb .r. Oprawcy, ukryc i w
domu, c..:z.:k;w.al! 11a na t ~;p.l<'

ccr,lwl). Dy l to prawy Polak. pnt: ola, u d:tlclul ~Ie c.tyn·
nic w h.JTCI't•twlt, pue•r.ltat.IUil
jak ~am mówił - w
lu dukirynacji młod dci.y. No
to fO zamknh:to. Tym burdlie J
ic nie ehelal powltddct wlad:wm, &d z.le przechowywany
był n t:mdu r k ic le<:klej
Chonu,:wl. Pot~ledzial parc: m!e~ię
c~ le<:<t wy~zedl. P o latach jalłiiC w poclq; u do War•zawy.
tocz..yllśmy
wEponmlenia
w
pne d:dale jnk to ,2 -;r.brod nl:lu y'' •h~ d :tlnlo w celi n r 3.

z.rob it innego. Pruciei mu 1<~ 1
>A'yknnnć r.otdauie Pryma. a. Pow;em więcej, cheLal je wykoWlĆ. I wted y
patrUJe na to
l dzb;a j, mial rację. Nl"dy
ue~ztą nle mlalem co do te;o
wqt pl!wo.:icl. Ale ~ied.r.la l On
za to dl u;ie mie.:;J;ł('e. Za .!I WO·
1tl lojal nośt wobee Pr)·nta ~a .
:.a poetucie obowlq"loku i patr inlyt.mu p lacU wh:z..le nlern. By ł
twardy, nle u stępllwy. Pod~bal
mi sl~ C~o;ta w rn:unoW:lCh
2 mlllJ . k ariy l • l( na tn ech
p ro ho >lCrow w
·oim dek:lna-

troaką było ~:dobyc•e .łrodk6w

a.

Powtarzała:

~ ll iirlka,

pol·

w't'ń•kic~o.

B:t lacan w a d nun:~tracjt ;r.
p<Jwudu:niem w~·kor:t.y,lywaH
ukrnHt)l!CY J!~ Pol:a,cy, M ą:t
~lo•try ml'ljt>j mamy
Marr.an
K I:' m' 'ld (l"ljc.ec J .. n::}y Goz,

o fi.arr. S:J

m.esr.lm)o.(C.!) obecnie w K el-

dom~kich.

ca('h) pru.t dwa lata "kupacji
bnl•r.ew.ckiej uiuyvoóll ~wuj
prudwnjenny Llwód. Pnrd
Wlljnq jako Uiwudnwy pod o[i·
cer. pracowal w rówl.!tl•k:m
RKU. M6al L:ltem średnio
wplywat na odracz..1n:e lu b
•kracan.c ~luJ;hy \A."{) j>kowcj.
Sy.•ojoJ PQ!o\..i.lwq. r.rQwmien:e.n
r6i.n.rch •ytuncjl pobQrowych
1 :ch rudt..in. "l.;hkarh:t !OOb . .!
ch 'ympatil:. a k1cdy bol~te·
WLC}" wkroeil.~·l! dn RównegD,
lo r. pomoclł Ukrnhkćw zakopal lnJ.Y>\kle woJ-kowe doku·
menty, ktOr~·ch pói.n.ej nawet
N ..!mcy nie byl1 w ~tanie Od·
t-r.ukał.

NOektóny Ukraińcy n;e da~
rzyli nowej wladzy ;r.bytw;J
~ympai.:J. Prtee:ei.: i on1 b~·t.
r..~ylani na
Syb.r. :'l;.e•tety.
póinlej P<l wkroc;r..•niu Niemców na te tereny, okupant
t..:.; ro.ut.cc l oa.en nacj<maltz.mu. u
Ukra1ńcy
wydali
v.-ujka jako AK·j)·.o:ca w n;ce
ll.!'paCJ.)' h'HNQ""'k'ch. Ale

pt.>IOWil:lO W C:r..1~le
lt'rn ied dal. By l
ll;tefa Kripo UnO tto Bi.hlnga,
I)()IJlicJ~~go ;r.e(a w yd.dalu V
SiPo uu d S D. Ada mez.y k to
Poln k rene!l:at. Nie był
R e:ch•deut-.ch~ m. P r:&ed woJną by! funk cjonariuszem
po.
ilcji ar a na to w('j. Montow a l w
K ielcach ~l eć ln(ormal orów
policJI nl"mleck !e) a pó:C:nlej
v;e .• tapo. Pracułąc w K rl po
{Krlm ina lpoli.teiJ mial u łat w lo·
n e J.Ddu•\la. Nnm<J w !a j;.IC lu d ;tl
kt1lr~~O

woJuy -

w

u~t~;<pca

ter~ t urmfUhrera

z celi nr 3
ZDZJSLAW

w war~.tla·
tach samochudowyC'h. jl!lk" rubo~ik nie oba.w 011
.: tknuncjacJ! u •trony lJ.~.adów
Ukra:ńców . tych. L k:ur)"t'ń~
prubywał na co d .r::t'ń. Chran :ąc sieb .e 1 •wllją
rod1.1nę.
WC'.t.dn!ce j uprlr<łwny. Utc C·
r ai ślady pru d tr(l p . ·Ieq lfO
NKWD cll:l!;lą un aną mie~,.
k an'a. Trw<lło to a.t do "Zt
cUrw ca I ł-U ro"ku .
P o wyr~ct-nl;~ tu~ :. dworc:~ kolejowe;:o w
Rle :tucl:u
uml.!ukal!imy bu ;r.;lmeld uwan!a w pen•lonac.t' pan! Z l ·
fli Mnlaw-k;ej. Gl•podynt noc
t~•i d zfala p')tr~ by a by o tym
po,o;!adam:ać w ladlJ.'
•ow,ł'C·
ką. Nt~<t<:pn:e. m!.!~t.kJJ.tc k t·
t('m u pant Ku~micry Ko·
praw jąc

JĘDRZEJKI E WICZ

cic', k..i.Ouy li.al.u ~ ~ tersJtie;o
Lu.dz.ic w przed.r.Ja le mileuli
R
!tr ac hu , l7m barlkk} . -'e- _ k•~ Pry m~a ale. oduy tall
ja by le•n vt m u udurz.e pcwuN.S am nie naleu.r.llio tych .,51\1-·
JJik a Wojska Pol,Jt icco. : to •
mla :-Jych d\lp" - jak ma v. iali
Bl'ł l ksi-d .t. d~kan An U!nl
w •pólw ic:.iuiowie - ktbrq- w
KowaL.kl xe Szc~koctn. Mla Jbu -;r. Nim w iele c!ekaw ych s.w \llm :&wU!,:.ku, w nazw ie nadu1Ywa!i obok s lów k !tięLI !.I0·
d ysk w t l. Are n :towany :r.o~ta l
\\':1 pa trioty:r.rn.
"l.ll to, te wb rew z.a kaw w i miejscowych ._..ładz, k ar.al odc:eyl:lf
Sił'd&iał i "lł:\ ll"Tl)', ~lq , l awą
-;r. am bon w swoim dekanacie
.r. n ., .. u oku pacji kon f'd"nt 11 l it:t par.tw-v k i k~. Pry·ma•a Wy.
d:~mnyk X R.ybn ikn. Wysoki,
1ill'ń~kieco.
s~upły
w b lelylll IWCt t z.e
"BI.:d:jC k slę d ~em, a pn.y t ym
;:o lf ~e. ci('mn r
b!ond)"n, na
p ra wym Polaklem, cól mO;,:!

11a k.un l kkucltq ~ l u .aJM:. nlÓw1l
~ ieao ln tereru je t.rlko bandy ty;un l na.p a d.r pru•lępcze,
a 'ńle r ueh patb·unt"k l.. Ou nSe
walc~ z par ty~n lk.Ą. a tyl}(o
z. b..-uJ dYt;lm! co ttrab iq n ~w !n
ll;t, lu dnołt. Wielu da lo ' h: na
In nnbr<~C' . nic po dtlir .r.ewa ilłC.
te IdY rax w~ k a.te z a utentyc:tneło
ban d ytc:-.
kt6rych
uent..ą w cr.a~1c oku pac JI b)· lo niemało, lo jut wpad ld w
Iid ia. Ju :ł s.l ę nte w ypl:tet.eU.
B'd~ 11.h: ~Z:~ntazo wał. Metody jego pracv byi:J· r.nnne i

łl\"h

,.. t-m ac h tł lat. pow:nn k e jui d"lło'ful naucz., t
._
k:cco 1 uimun.~k et;o"

rOł~· J.

Po

lfł..tO

~~,:~=;~~w:~z.~:~~w~~~;~- e~::

z

. ·C:

ŚW.I.'"ł.':~".

~:!:~~ar~-p~~~:~~~~-~rZ:J·~
up..,karUIJ<tca dla P"lakóv.:. Gdy mam:1 t..:,;.lo :la 1 c:
p., odb:ór rn<·tryil., urod~n <ł,
wn..a-kllwa uru.;d:1:cl.ka ni: :::~·
m:e t.kala
j"j
w.\"P<IMIOiet:
,,Wy, Lachy, m.e Lkaj:>c na
była

~p rawa:r.one. Dużo o nich po·
wiedlial jed('tt :r. jce:o na jblt"iuych 'A''p61 pracowników J 6z.erow:cz.. pochw)'i:ony w cz.ale ok u pacji pr:&ez :Łoln~rz.y
,.Baraba. •;r.a" l ro"lW<Jiony w

po

:&ło.lenlu lilt'zegO i o wy~·h

zeznań.

Byl to cr.erwlec 1943

TOkU,.

Tua'.l: Adame-;r.yk sled "lola l w
ce li n r 3. Ko!eg;~ p~ln k rr w w celi. My l tak le byd lr, ra-

ze m u podl eni. Adamc:r.y k b l'l
mllczqcy. r la dk o !11: odąwn l,
n 011il tl ę n a wet 1 pew.1ą w y.i'.!1-Zoł.clą.
Profesji nie :&mienił,
zrnienlt mocodawC'Ow. Tera"l
był
konfidentem WUBI' w
K ielcach . Był pewny " 'eb ie.
~ ie
chelal , p:-f4l ał! c~ll do
c.r.a•u. gdy ~ p rawillśm.v mu
noc lt 1 0hd~ k ocov. ę. Zat"alo
1ię cębc: 1tocam4 b y n .e mb:!
knynet i • •a Ulo 1\ę ple:lelam l.
Ty lka pir,::k.iaml, bo nlucao
wi (Cej na noc w celi nie by ło.
Od kOCÓW1 "tWOhliOnJ by! ty J.
ko łl ~ Ka...al•k l któ ry u e.:&t ą t.1cb metod nie podXic lal.
Reor,z.ta ma'!liala walił! J ąc zn1ł!
w " l:l f.IQ"tll cel!. BYki na• w
celi d:r.!e"Q.•Ięclu. C hod.t:io n to.
by k a 1dy był •. w mny", b•l. T u
tak n n w~ulki w ypadtok b y
llt6r yj p6i:1!~ l n;e ~)"PIJ.I I . 1~1-

(ciąg

par:afil. w o .• •
roku nedla mH
pni<IClo~ h·

l

ną

p rz..:,·jcmn!
pn.ypadk :

d•) \nntJO budy •ku. po.wst·1·
wia j"c n.:u n ~~~·oj(' m:.:--z.kar"J.l'.
R a doł ł ;r. 1\la :1e_1N k<)ta
'l e
tTwa la d h l ł:.•l. N·eba•·em nilw:ed.t: la nu grupa ek·m'sy)na r. wr:r.ihk.em, i: w dowa po
ncho tni k u
r;
d wudL.es:tt,:l'l
roku tl~(' m~ prawa z.ajtml~
wnć tcyn m.(·~tllan.a. Wied1..e·
1\:łmy, c:r.ym to a:rnil.i ln M!.:o~A
knll.łmy pny dw 1~1.1 kniej-.,..
w)·m 1 ob er\\'OII"t\Hs:ny komple!owa!lle ll."attPrtów t~waro·
wych. D·-·t~·chtta~ m.~J:jm_\"
d:.ao z.e~ę~cia. cz1 1\·,n ran-m
1 nn nttm d·•P· ze! W 'l&•:r..y~ot
'll'·ed.t:w!r 'n,. lk<ll prokura tor, który d, Równe":<> prz.y·
)N:hal r. :\l•l k·.vy. J~rt.~ )'l.tn:~m

:r.lo·.v k ej w Rbwnem. \.:kLe
nie d•lkonalUmy rorn1alao1iel
m!ldunkowych. A tak.ch rnd r.:n be:t z.ameld·>Wan.a lub o·
~ób uil;rywa)"cych
~ię
b)·lo
"poro. -.: ·1' mllC·tC OJlili1<JWolĆ
~.rtuacj; 1: ew .dcnc)vnuwan:c .n
Polaków,
m:e,J.ka)•lcych
w
Równ!m, OOl"u>W .c~·
wp<Jdll
na tśc'e a4lai1'k· pomp!. Odeb rali od prob<>~-J.ua rówieli~k.ej parut~~ . k,;:~;dl.<t Kqk<Jla,
w~1:y tk.c k ~ ilit:i
mclrykolnr.
~I<Jw.:!m
cuht J»lntf:illnq. dokumento.cJt:. K,:ild.t K:1knl nu
ka.(<;n'ach apell'lwnl do matek.
by Ie f.GI:l :taly liC: d•l ,.Z.Ik·
u". C<!Oyl, uru,;du ~lunu cp.o,·il·
ne;o
cw.d~uc): lud:Jo~ci, po
mct:-ykl 1 odp:~r in nych d<~
kumenlów. \YindL.B n<hila •:c:

le~!e

~~!i~~ p~:un~:::
t 6w

jc;n corką. W er:\.

Wyprli)"cutl ed n ~o~.~ k :"lik i..
roU:.tytywal 1.1: w Trt:odn:ku
Ilu. trowa r,y:n ,.Na ~ ~.crok:m

CZESLAW KUSSAL

do :tycia , Truch .. budr.r~ów"
upom ~a lo ' ę o jeodtRni.:-.
Jnkl'l
p1erw ua
pomiiCn:J
dlnń pud01la nam
pan t Ra·
dum ka X Rowne;o, pr~"Yjoc.bl·

up:~Ja.i.nienl

Folakam od lat, ucu~tn czyi:
.,... ttch poez.ynan!:u:h.
M ~~:ll:.ilmy pt.>C~ItkoW(I ~a
be;r.t.Jduej •~acyjce w RUU".J~
ku. 1 J. dala o b erw~w.ai!Smr
wydan~ . a polttyc:&ne,
które
roą: rywal.r 1'1(
w R6wne'll.
Z •ą·lc dn.ch wio·ek docJcraiJ
do na wicbel o mltynt;ach WY·
botcJ..JCh o pr.t.,n:::otownninch
do pleb ~c)· tu w którym lud
p~acuj:}cy ma wyral-it
W1)1ę
prz.y l:jcz.en.a t)ch :dem
do
Zw.op•.ku lłu d ~:ck.eyo. O nlh
UI I"IO'tmleli nawet agitntony,
jci.d.U,cy od chalupy do chału
py. kt6n:.y x naganem w r~:ku
mp<.;dz.al: of)(lm)·ch do Inka!.
wyborc~:)ch
Muma me pue·
.)aw:ala w:<:k•u~o ;r.ounter.:o•n·
W,J.n:a v.•: :a kkw<t kampan:q
p!eb. c~·tuwą . Jej najw.c:k ;q

C'

nuj d :ti.:-ci"'~· MaUI;a mcdy n.e
w.·pominala o v.·o:m ~taw:e n
Olctw:c w ur~d,t;c m:c j'lk:itn.
M::aUrny t) III o J: rt.YPU~u.:.t:~t,
.f.e . prawa zc-tda dnbn e .,:r..;. latw.ona'', bo na }nk:j cu~
pue~lalbm r fi1uruwo;ć -.· re·
) J.-lUt' ludno"-:! po w:atu ró-

póki co.

żdy dzień
groził zsyłkq
adłta paiJ•twa Ra·
Ukramka w porc:
o tn..:-ala mamę, ktora pnentiQna po.,..'t6cila d o Rl.eu.ucka ;r.
ptul a nowieni('m upnestan!a
dal-r.ych y.·yj.ud6w do R6wl\e•
lO, PaniCUl.C bala ~;ę O nil .
W st ycw!u Ul40 roku w!J.du. ... owiecka pn.ypomn:aha
!lob;e o ua~. Z Rownea:o pny·
by ł a crupa operacyjna NKWD
-;r. •• rozp'~k'!"', nak.nwjqcą &~lo·
n.tn .e ~!ę r:mo na~tępne~o
d n:n do uru;du d!:~j. kiego.
Nie pod:1110 powodu; bol•l.('w!~
cy l~lfo n1gdy nie prai.tyk 'l·
wali. chodL: lo o to by wz.yw:.J:lct&o trz.ymat w n:epewnoic i.
Od le~!ołć 11 km.
2:adneco
jrndka lok<ln\ocj.. NajWCLe1ni:j•z.y pociot# odch..,dLi! w
polu dnie na5tc;pneao dnia. Ma·
n1a z.amkm:;la na .. w dc.mu. a
ama w cienkich lruw.c.tk acll, w n:eeo ci~pleJ~~m pa""
letku. w mrni.ną f.tycz.n OWól
noc. tur.:-m kolejQwym pow<:·
dro-a·ala do Równe~;<~. W}·pra"Y.'ilt m<>Ciil Z~ko.ńcLyć a ię tra-

Ukra.ńcy

STRONA 7

&oc-.n•e.
P r~nlarr.nię1.l:l
do
Xp:k u knlM::, pOi p n).,.<Jm.tl.J,
odnal;u.l torowy ,.,. wo)ej bud·
ce drót~ik.r , Pow.adom l :w~a 
Jomych kolejany. ktOn:y le:ł·
w;e mamę prl,)·wróeil: do ży·

)L!

pQwt;t·

Wcui n.l'j b~·J 22 ucrwca
41 roku. W ~o;,rll\y, d•> klórrch
prawdnpnd .. b.t (' m:I"I.ŚI'łl)' b~ t:
L.'llildm~o·nni

l.Q

p.erw•tc h.Ueruw·k.•
Zotko(!Cr.ylirl :ę }cdna
cjn, rot-pQC.t.~;la dru::.J.

u·ąly
b.Nnb~·.
M<~p;t·

c;tyllłm,· buw:em na lo. u .'\damc.ty k 11<: ra lO po~knuy.
D<l~ta l
tak. f.A!' ranu ~i;-bo
chod Lil. po plakiwa ł , ale nic
n:e powled 2.la l. N1e wiem cty
,e
lrnchu p rze d d al zyml
k ocuwaml, chotby w lnnrl cł'·
li, Cl Y 1 lojalno5C'I w obec celi l nicpi•anych praw wl~ot.icn
nycłl.

l od le ~to wy d;;~nenl a ~pfZ..J ·
lał ~~ ... w~·no~i l k .bt!l l l~ w1.;

z u. b rnniam! na noc nn kn: ~ .
tan. Ale b ył cl<u~ lc ml!c.t:JC''·
Na temal wujeJ roli w c:r.a.u::
nic nie ch ciul m(>.
wlt Z4cz.eplalc m &u p;1r._ ra.
r;y, prowokowalem d o nn.·
mowy, z.wlól•.teu ·1· c:uJ· Je
fłkup;;~c)l

pucerów po ce1l.

Te pa•·ery p o celi w d VI·óJk ach lu b tr Ojka l·h. ~ rod H:;t.'m
celi po 8 kroków w j.cdn:j i l
kt<lkO t,t.· w drtJ.SQ .. tru'wt. .~:,.._._
...., p r.ly łiWfO\;., C h \W:If"l; ! d!J
ok;cn, trwa )'łce cu<.em ;ncl"'lnc:. dw l(' ~ b y·ly okazj;t, do
ro ~n6w . Adamc n·łl n ir dal ~~f:
sprowokowat.
zna~
b.vlo
.,..·y tro~wneJn pollc)an\4
Do"r:ta l w )·rok to l::. l. T~ lku
lO l:tl :ta mon e :dm>dul, lu\\'.

' ",

dalszy za

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

Oddt~}lj~

rtal mam:l', kb~· k· ;lik i ~pa·
bo tu bardz.o n eh...· z·
pleCl.lla lektura. Spór p~QkU·
ra:nra z. arup•l tk~m: yj:1ą
trwol do~t dlu!J l. :\1i;;oLł.nr
byt wyw:e.r..ien, na }eden 1
plraców nu•] k.ch 1 tam po.w·
~lnwftnl
na pa-lw'V
l<>~u.
Chelano nas naUlaCl..•·t p ~:t
n!m wn•J::Ow ludu. A m:ej·
ce din wrogów ludu t() w.lcon) tow;trowe 1 zsylkn na
,. b.ulc nied!w:edz.:e•· Prukuru·
to r - n•1~:r. sqslnd wstrzymaJ
ek•mi~J~. ale lo n!~ oumcł.il
lo wcale, te dano nam atx>kó).
Z urz.<:du tlr~··lano .• nu.p ,.
k~,;'", te 2:8 czerwca. malka ma
"it: ;r.g!o1 ł w celu dukottan:>~
for•natno!ic. mcldu:Jkowrch. w
pr~Cl'A'll)"m
ra.t:e
ZO•Ian·e
wy, hm n na S~ b.r.
Jlla.

tydzień)

MAGAZYN

STRONA 8
brać m~jJCa

-z;;;:~

..magazgnu"Jaśmepaństwo

wraca
do

pałacu..

W dniv UV.J910 r. udzit'-

likm Pmt11 red4Jr:torowi S.
Jlhjo.sowl bącrmuu!1J- te·
"""' obouriązuiqcvcJł
:o:uad
prZJł zG{JOłpodarowuwcnliu

o-

btf:któw z.abvllwlDJICh nie po.sklda.;ccvch uźllflcotunik6w, o
któn ~torócil: hę do m-nie.
WJI:Jddeli w dobrej wUI'%C,
!e r~eczotOG r.elocjo. "ID pru-.
apotooduje
zotnter.ł'Jowo.nie
Bpołeczne problemem l pr.ZJI•
r!Zllnl się ® f.HlZVSkan;o nowvch UŻl/'koto!ł1kóto. Za~
nałam
Pan.a redaktor4
~
trdciq o.~t4tniego pisma Te·
lilorlu, zoh!c!ljqceQO pTzekazutooo.ie dwOTU l po:Jac61D tD
pierws;:ej kolcjROid
bvlvm
t.l!lakicic~om bądt ich JI)Cid·
kobiercom. klÓT~h
po.:ba·
wiano praw telałnofd tzt
drodzr rrjormu rolnej.
Nie
::ootaltlm polnjormowona pr.:ez
Pan.a redaktora. te .:amier..a
c11towat fragmentu pbma do
mni1 1kkrowane"o. Dokonv,
u-anlc notatek - a. Ct/towanle - to zosadnic:a różnica.
Ponadto cytatu zortalv
'Wił·
koi'ZII.ttane do przethtatofe·

nia IPrOWV

to

fronlcZrtJITll

to-

nie, c.::Jilelntm' zarówno tD
Intencji tvtulu .,Jołnfcpańlłwo
wraca do pałacu", to podtv:
tule, jak ł tD trdcJ aTtyku~
Podkrdlam, U w tTakck na•
szej rozmowJI n ie
zortołv
t~iatollione tego Tocfzaju
iJl.
t ene;c. Jen 1prawq oc.::uwiJ·
tq, te PCtn redoktor może
mle(! noo}e Zdanie f t wojq
int~N:tarię,
jednak
kcmłelu·t pr::eds1tntrienfa
~praw
IIUQ()ruje, t e lert to t"Óumid
mól Jpo•ób" wMl:enia, a mote nawt-t moja tn.piracja. N~
jełt ro .tatem .,faiT plCtl('. u.
we!am, te nikt nłe mógł tov·

11.Todzenia -dla
;t:d •11c'* bill to dtD6r. dla dru.P:'* chałupa.. Jedft4k w imił
TUkomej
tpratokdliwokł
spolKZJUtj
10fa~ ~

wK

można

pMba·

rodzinnego 4omu
pamiątek. Totd
teki m01ni!At
dzie:ioU111. :l:e matM:
peume
zontoki "wvproctotDCIĆ" __.
ldJI to uczvnjt. Na petDiłO
Kie zoltanie dokon..a•v kolef"'11 okt bezprawia, co łtlgeru·
je
ortvkul lecz
włałci1«
rozwiqza.!Ue problemll, zgod·
aie z wtCtwaml M"jmowvmf..
PonGdto w IITU{Iiej cz.ękł
orttikula pojatotłv 1ię pn.one n!ekbtołcl, a nU tak
łw./om'l01.1Nll.am zatem pr01·
tuję: WłaJcfcit:tGmi
zupoh&
pa.lacowo-parkowego to C6ł

tNZelldch

;du

NUMER liDl

"Horacy całkiem nie umarł" ...
BARBARA KOS

RO:dt:edł

ł"ach Pfłkzowskfch
bińx v (obecnie w
rzędu.

billi Demo
gestii

u-

Gminr). Pani Natal(a:
Patock.a M&lfla park W C.taT·
kowvch , paltle $JKIUfł Koda•
rt!e w 19.14 r. re...-,detseja bł·
dzie odbudowana.
Promnł
kiem zaintereJOWanu jelt Pan

Jpadkołl'krca
Włak!ciela. Promnik nie nc·
le.Wl do Toddnv Dcu::ewakicJa..
Resztki :akladu. wklkopfecoPoplawski

weoo

:najdujq .Hę w Pors::otcie, a nie w Wqehocku, .tCt·
tem podtvtul uinien bTzmieć:
kawo.lerzv do ParAZowa. Popelrtlłam b lqd,
te nie zath'U"Qlam. autorvzac}ł a.rtuku·

lu. :fedvnie T.:eczot.ee
rtau:ierr.ie spraWlo'-

pr.::ed-

ANNA PIA SE:CKA
u.-ojewóci=kf kon~~ertoa.tor
zab)ltk6w

Od
auto ra:
Cytowałem
fragmenty udoStępnionc&o mi
pisma urzędowego, nie W
koresponden<:ji
prywatnej.
~to p!Juję w ironiemym
l onie i ni&dy nie sugttttję
C%J'lelnikowl, ~ WC:ąpm w
to mo:icco roxm6wcę. Nie popierałem i nle popieram bez·
praw'ia. Nłe ma podstaw, aby
ktol autoryzował cudzy artykuł własne,

może

alJł.gry:wwat

cytowane wypowie·
d:zL Tu kh nie bylo. Za
w~ystko zatem, takie za pornylk.J faktoerat:cznc,
ponoli
odpowledzlalnośt
autor.
Pnepraszam paniól konae:rv.oa·
tor i czttelnikbw.

STANISŁAW

'){Elt UWl

Ie 'or0111!ą flośno
O
~l~jl swo)eJ dzieJo-

N

wej misJl N!e ctru.
kują W'tasn;rtl\ mani·
fest6w, wym.afL.
s,
jakb,' na obr:da.cb
bala.łliweJ
kultury, rocka,
Jleld, aukcji... A .)ednak icla
lw6rcz.ott;
sta)e sit cora~
bardzlej wldocma l dojna..
la. Coraz b ardzlej pot nebn.a
Innym mlodsz;ym. praen'łt":rm
takie fU, w k:h ślady. u.
twierdzeniem za! w slulsmoł
drogi '- Hcme
nacrody na ocólnopolsldeb
kamtursach
PQCtyck.ich.
a
takie własne llri::tur.e poetyckle t tomiki poer.j\.
Do Grupy Poetyc.klej •.Ła
csywo", założoneJ przez A,.
dolla Krzemińsklego w roku
lllłU, nak!'U\ E Radomia: JarUna Mał&on:ata Lewicka, Teodora Górska, Kreyn.tol WIJ».Uflon, Stanisław Kam l Zwolenia: Jacek Jan T ata.k. Renata Pocorr.cl!lb·Wo)tasmk.
Jan T omasz Oko 1 Andru:J
Pęks)'łt. cu~aem trupy Jest
tak::UI Ra.Ii.na Naida % B1alobrz.eg6w, a niedawno dolą·
eąła
do .,Łuczywa" radomlanka Grai:yna J erom.in.Ga.
łunka"
uprawiaj;:aca prozę.
Czlorikowle
,.Luo:rwa.. •
kaid,p~rwny
czwartek
m!es!ąca
a godzinie 1'1' spot]łt:ają 5lę
w KJubie Sradowisk Twórczych .,L31.nla" ~by
podyritutować nad
własnymi
utworami.
Wła~nlo
wtedy
młodsi
adepci
poetyckieJ
ntuki masą pnyJść, pn.ysluchać się d,-skusjl I pn.,ycllodzą coraz częściej, co śwtad
cey o celowości tych olwx.
tycb. spotk:aiL. P6:inlej " u.
czutnilt.amł [mpre.z n.ersr.ycb.
.Tak choćb,- V Radomskich
ei obranej

Spalkań

z

PoezJą,

zorcanho·

J•

wanych nleóawno pnez. .;t.a-. rokim - m6wt autor. czrwo'" w radom*lej ,.Lai- • w'.ado.mo, wo)J\1 perskle d t '
ExP
ni". Prowadzfli Je dwa1 zna.
al krJł7cy t poe-er: ltrąu1ot
G!Plorow:okl t iJen.;r G6t':tlł6c:łleę: preypomn!et, ie pewne
ue r~•
nJC.Citf wciął Wl"aeat.}. WdtA.
_oomow•
ft!.
r.uj;a na n!east;;mnól ,.dy.ktatv,.
15 \\"ladomc
Poe<:l s
.,t.uceywa" za ~ Aren", która
jei"l na
:5 .. !\ov.<lnk1
ftajwatDi<isze
uwatajO!, }ed·
łw'iecle. A1e jest lalde w na..
,.."'lai"'Zftz-

r.~c:ję b~ d~~~h~ ~ ,foig:

r=

~~.cr~~m~=~~la~ ~slL"~ió! ;~~~ ~ ~[;~;~~~
~a~ ~~~: ~,.L mi~~ l;!trn1rnQ Ol ~n::anU

Witasa,
..-r. pam!Qt, która
nie minie" Teodory Górsltiei
at'kusze poet)'"t.kie Andrr.e).a

.l'Ht a&resja. A takie r.ac:o.
tenie:. ZacrotenJe:n jer t tak.
ie brai. mDii:Jiwoiei wyborłt.

Spolka:~i

m Ile.
TTR -

~Ó~uJ)e Gr::~tcG~~= exa~imp=~7 e:a~wi~: 01 ~r_-,,
poetydcl

n.aeh

,.Wyl•wlaDie

dnT". Prt! pomocy Towa·
n,ystwa Mi!Mnlców Miasta
Zwalenie
wyjdr.le
zbiorek
Jacka Jana Tat.Uta: ~Oidal-

kalla~.

to~lk
.,Łu·

ajnows:Q"

N
=-:b

członka
trupy
c-r;rwo" " Wojoa pNI•
ka."
Adolfa
K.nem!ńdticco,
wydany
alariOtera
Tqwrrr.s.

.zagllblGDJ'. Neo
wobec kco. 00
.niea:o dziejeoc:ścl.

• d.w6c:IJ
..oa,.-uc:aenk!• ukaza.

:O:~ied;!m~r~.~...·'k~:a:
.uzupełn.la

Je

wlałnie ..Wojna
.,Autot
pomldclł

ge:Nita".
obok siebie CZJ."rie. !!Ubtctne
Ur"'-1 i wiersze dyskursrwne, niem.al
pubik711ycme_
prt.,YPOl'llinająee
miej5cam{

/n:~t:;:'łu ;~:~;df ~J~~rs na~~·~:!

Sttulti UM w Radamlu., jeri
na)poważnie}s%.)'m
}ak
dl).
tąd. dokonaniem autorL
Adall' Kru:Dii\J'kl 11\ol\ttyl
fiJoli)Jię pobkq,
na UJ l 0(1

w uk'ch
NURT; l
puter?
Procram
1et•

n~}u
llę wok6t

T.omik składa s:fę

utworów Krr.e:mló.·
1kiego, ReM Marciniak. Zakorzenienie w tradycłl, "'
wartoki.at.b moralnJoch. tuL
łurawych, lo punkt odnie-

wyboru

1

~ ::~

SI Dl• d :t~

)raei:co·•
!S ,.Te:eexp

,.Rapo!1."'
l)~cram

łS .. 10

;6

Wierne pisze od ii74 rULt,
~· ~ rUch drukowało
_,.Zyde Literackie", .,Radar' l
prasa regio!lalna.
-.,Wojna pr:rlka" to woj·
aa w :rorwm!eniu bardr.o s.ze.

Weekend
Wiadome
Rzee:tpus-

K rurmński~O.
k\6l'J'
Wje 1!ę wsoka~~ W511ÓJ.

czesnemu odblo•('y
bl~e lr6dło

dzid-".

wiar,-

akl~;o:

:~::~zl

bcll:le pnEdan!e poetydde A-

dołfa

• * •

Kino mu

- ~e
Kon(erel!
e:tnlka n

~ ..~r::: '1 ID:;~:;_ :;~la --=0~0 ~m;:
a

pa - Sc.

wi.~U'I;e

1 na-

PRO<

'J'ran.łtnil

:. ~Ę~~
1 senatu

=~=!~,~.-:!"=ki

)tOwołne smfeTGnie jeU okn&tne.
..Łuc:vwu" :lya:ymy dsl.szych sukcaów poetyckich.

..W:trock
~~ Ma1

,.Dobra 1

rial IJ!"OI

..F.xpres!

r6w oznaeu1o

w)'IDklej

Anłc!n a

ran~
~

pozyc)e
Na -'ud

CI unędnlka; dypibrza.
bowie uł,JU tego wyruu ea
omaoenie króla, a w fonnie
tuptlUr:- proboszc::ta. Cr.e!ł t
PVla.c:y OUUiayll nlm WYBO•
ldep dostojnika i wóJta. F«·
ma atr6oona tupo ltala się
~ obszaru '(powiatu). nad
kl6qm panował tupan, onz
kopalni aoti, kttq ltiCJ'Co'Wal
tupnlk.
Forma tupa w wynłku

MJJAS

))!"Ogram
z

akh:b

l Kazaet

..PI:'ltdc"

Krako,.,,
Pano.-arr
1S

~IIIUol'i;

-

rilm

Mbtn.o"

t11:('S]tt'l0

.o1 Konl(·a:.

~
utywania
ulepła
dlopniowemu skrlx:enłu; tpan.

...

'l%pllnłlodXVw.paw..

Historia "pana"

T'l'R-

..-m.

winny być następujące: rierce, obuwociel, r.:rc:ielnv, wło

Sicracanie r.wrotów gnecz.
D<lkiowydt nie było w pne-

dzCt,. wfuWh1. Wlodzill410.

szlołcl

Z Cuchaml

łącq

nas tak·

:te wyraz pan, nie t.na.n1 innym Słowianom. Jego geneza Jest bardzo ciekawa.
W VI wieku naszej
ery
Słowianie, zamleuk:ujący tereny obeenej Czechosłowacji l
południoweJ
Polski. popadli
w raleinoić od Awarów, plemienia koczowniaego, poehodqce&o z. Azji SrodkoweJ,
osladlego wówu.as na Nizinie Panońskfej. Awarowie w
poe:.lłtka.cb IX wieku mstoU
uJarzmieni l prustali istnieć
Jako oeobn.e plemię.
Swładectwem

:cwtątk6w A~

warów ze Słowłaoaml u.thod·

::...----------------~~=~ t=ni~~ A~

~awiskiem

WCtszmoił, Waszeć, WaJł,

-Spór

AU;

Pa.n,

Jąc:eco erupę

wym, por. Waszo Milalf -

Proszę pcrł, TOZJ)OC~ll

Jeao Mi!o.łt - ;Jeoomolt; Jej
Milo.tt: - jejmolt; Wa.u.a llliło.fł PGI!ł -

Waa.:mołć

Waccn, Wasan, Acan, Asan
tfonnT tefukie: Acanlkc, A·
tartUca. M~kfi.IUprosz.ezenta często u:tywan.yeh wyrazów l wyra:telt są
prze}awem tyc:la języka i
działania w nim prawa. ekoaom.H. w ten aposób Jkr&:e.
niu uległy kiedyj liczebniki.
od jecrenasłu do dr.iowll;lnastu (według wwru: trzv na
d::ie.riędr trzyRCdzłełcfe' arz~ Nowsu pn:ykb-

ciT to: crlouUt d'obne -

człek, poo

-pOfto, lfceum. zatoa-
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~

'$ 'M'R -

ze.
bTCtn.ie.J, ale proszę paniq t
PrO«Zf panie, gdy wyratamy
prodbQ (np. Proszę JKU'i4 o
Tęk ę; Prouę po:nJe o IJ)Okój.).

wJią\ko

4

cotowan

JANUSZ WROBLEWSKI

211•· A•ana K41bGrc.::llk

mln\l

1~~~;::

Wyrazu pWhoo, omacza~
os6b, utywamy

nasU:pują,eyeh
związkach:
prouę pa1Ut1mł (nie:
proszę

w

po.r\stu!OJ.

nanotmń

pańrttoO

~~~ ~=e~e~),

:t

M:y PolJ
loS Procran

,Tydzieit

•.Na !.dr

ockreaC'J
.z:arno'
kal.ollck

""~"'
Drops"

C"t lnllll

serll:,.ł

\Vl:ld OUl

..A•J•ty.

-.!ICrlal

~=

•two tDJ1słuehaj4 (nie: poń•
stwo wvsłuchalo),.
.szen:ąee
sit w telewizji l radiu zwroty typu: ptubhoo wwsłueh.G
likie, pań.łttoo Wł/lłUCII.a)cie
q popEawne, lecz tnktowa·
oe jako mniej grzacme, oschle.
l"lłe
wyratające
prawdziwie
ar.czereco sz.acunku dla du-

J)UbUcy~

c:haeą.

- rum

•.Pou '

dQll:,pl"l
Tcle.".lz.

<U.
Henryk

pł~~
rłce'a A
Wętlt6'11

-

kie: ,.Pl

....

:)IER lltll

STiłON.'\

MACAZYN

SI

,._

~
PROGRAM LOI\AL}jY PR
I'I&OOL-\If U
ML2S K~pct~Je 6lło mat\wav,._
tOw: Je:r.yk a.rt&ici*l 00
IUG Jq.~yk !ł'&ltC.nlot i13)

11.25 Procnun 6nia
lUCI ,.Zbllie<lia, ('eyU to l olł.OO

wo o Ulm!c''

,.Ma'I'C l Sopb.e" (lO)
łoter-e." -

,.Garbaly

R-

ri&l JWod. fr.
18.30 Mac~n ,.Ut:!"
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NUMER IIIOJ

EKSP/IESIINE

r~mm>>>>>•:·::~;:~;::-Z:mYYYm>>>>>>>>nn~

=

PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO-MELIORACYJNEGO

l ogłasza KONKURs;'~;~;;;
i
l

DYREKTORA

Kandy~~::~:!.~.~L~.~=~'W
A.
- wykształcenie wyższe

El

w zakresie melioracji wodnych, bu-

-

e
~

:

-

downielwa wodnego lub

wykształcenie

l
~

ekonomiczne

Szczegółowych intormacji dotyczących warunków pracy i płacy
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Nowe gr~ i zabaw~
ludu polskiego
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Uch Wctl.ęta obiiUA/ł,

god~irtu duJ"ktuja
z}<Udu ,,SoUdarnojci" 1111<i
'egu!ornhttrn
wuborczvm,
po
k'órej
wrócono do
prmktu tot~Jkło, kontoWG:łlł

:t c:lrru

~u:lązek

t."ch -

60 mUion6w d~
informuje ..GIU't·

•a Krakowtko'',

przez okno 110 a:ó.~lllm pi~·
tru. fom1ąc Jtd.,rtie rę"ę
D:iccko
WiliOkim

trło'lqdowoło
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t O~ll)lm :I,IUIO·

Aż

kłruou•ntczuch.

)itti, nie lic:qc iiiiiJiCh pU.•
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Hnrwi
lomżt(lbkn
1trot
rubnrkll - dortolf .. Węd·
korz'', IIOWII dwutuuodnik.

W pewnvm ogło1unro.
wum piłmie znola:l •Ie O·
ttoru ,J4.fe!niego porto, kt6·
•
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11qt ro:11 zgwolcon11 przez
wiele pOił jednoczdnfe.
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wuitudo·
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tor, Jó:eJ Sliu. któru pro·
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pr:t·
w XV
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e Podc:o1 11 ZJO.Zdtl ,,S'"
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tdpume elerem :nol,lczajllf',
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Jają je :-a or~abe pleniqd:e
(TÓWIIOU'OrtOft dwóch mi·

e

DICirl.:tnlo
Gdcn\tka
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oc;erOfllem rqctek nigdr
nie wrOcimy do sieb;e,
prre1 ten go•l nigdr nie
będriemy u
tieble w d omu,
pncc:iwnie - spustosł)'my go
doncntlnie. Juł go p-ustos:rymr,
wciqgojqc po 101 kolejny mlo·
de pokolen,e, o nawet najmlod·

prtypodku potostoje uocunelr: .
Ale powt61tyć tego irclorysu
jvi nie chcq, Tako spotyka ro·
ddcO..... n;ewdzlęcznoić. Noji!O·
giczniej wyglqdo to wtedy, gdy
wy<:hOWQnie uk!e1unkowol\łl b,lo
na negację. sprzeciw l bunt.
Wyłqcznie. Q, którzy n'• m:~U
uaęłcio znoleiC 1•4 w jedyne
slullnym obot'e rochic6w, byiJ
nic n<e wort'(""i Śftuec·oml l
wrogom!.
Oromot - bo pr1ecie n·e traged:a - dtteci polsk•ch polego

.abomi wc:iqgnąt do gr, mlo·
dych. A oni rob:q todymy. f'ru'c:iwka wuystlr.;m. Dou.ło jut do
tego, te przeciwko m!Ucji pro·
testujq przed bvdynklem .,Sol•d ornoki", pned byłym komite·
Iem pr1eciwko obecnemu. No}gorue Jut fednok to, 1:e jeili
kt~kolw"ek 1 tego n'epoko]qcego 1jowi5ko. p1óbuje uczy'I;Ć
sprOVI'If: publ·ctnq, no1odowq l
poilstwową, to od lOtu oknykuje się go wrog•em rzqdu. 1lu jrsrcUt dołwlodctel\ !oso.

11

- ieby ,;,. nie rorotiły: ko to· rorwogl lik od otaistr i no odwri t, ••· wychod1ily
"!Unisto od deme kro tr - i na ustł
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zosl~pea,
1 1

lytut nn.dc;pc6w Mahome.
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rozpowst.ec:hnlnnle w)·dawnlc:ll\'n, III) !ebra.
c:zo J Pcpu1c:h.3, 20) łmlnlośl! nie wykrncz.aj;"~cn po!.a eranice przyzwoltołci, Zl) w
banku, M) gnz·rekl3n1iarz. 27) dobra lo on
nic Cl.J'"ni, 28) powrerz.chnla ~6ry, twarzowa,
!9) działacz organizacji ,
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l.ł.deu·rzlof'ł·
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.ctwrit. l jvi n,e było 1 "'•
jest woi:no to no prr~ltłod , ie
otehto 1:yje po bolemu, koc;hQ
ludtl l pornogo im, nie ct'r'liQc
ku-,wd., nlkr::tmu, o kotol1 k ł a
kołdym rorern mo 5•4 l aegG
spow odoC. chocio.-: p n.yneli:o
poprowę l
odprow•O p ok ut ę .
Driecl to w dtą l nie mogą się
na d ziwił. M. kiedyi
wybieroiq
włosnq d rogę, cterp qc o.d jed.
n,ch l od drugoc:h.
Nojpospoliluym lalęciem PolokO." jut zocieron:e rqc1ek:
mni1 1i• nie, petwiodlo, nia U·
dolo, tost.tem edttqconf, fftOja
miljiCI t o~ll inni, ola i"' łit
tai nie petwi1dri1, iclrrl lei lloi
1nucL Sby jok nojprędzej, ie·
bym tr!lr.o lego daiył. N:czego
w flCł!j. Ludt'e młodzi, t wycłu
!onym rmyllem równowagi, /Ol·
Jqdku l toleroncjl n;e mogą t.!·
go pojąć. 0crY""iści.e, jeteh , .
dzice tabronią ucręuuot no
l•kcje, pr:J..-odzone pnez brie90 milicjonto, o wctei~ej nou·
uycielo, to spel.,iq ta 1:ycrenie.
Ale w ten sposOb nigdr •tę ni•
dowied zą. ur ten
ehrnilic lo'lł
brl neurwiicia
c:rlowie kie•
dr"' i vroinrrn. Puyklody leiq
no ul•coch 1 podwórlr:och.

~an7aj~ ~~ r~d~c~j :; bo~a.! :!~ld ~~'kó:., 1:~':f;:!t

liOIIÓtt'),

ko z

STANISLAW
d yby .., pow:edłioł kto
Inny, no pn_Jid<Kł weter:~n
portyjfiJ, zruwolony noukow:ec, lanotycJnl' socja!dem:~.
lr.roto, wychowoNca re 11orej
nomenklatury, ptwn.e bym prte·
nedl nad tym do porządku
d!ieonego, gdyt pnegronl l
skompromito,."o n! datnojq ulgi
wtedy, gdl' Ic h na stępcy no •·
tdrowitńcqch uctytoch
rob; q
te some błędy. Ale pow"odttal
to ktoi, komu Vl'ierryć tnebo,
bo lnocrej będzie t nami ile.
Delegat na U Zjozd .,Solidot·
ności", lOC:jolog, cdoVI'iek
1\0·
sunkowo mlodJ, mówi w dysku·
sjl radlowej tok: JJS\em WJChO·
wownJ w roch lna ch .,1olidom o•
kiowych" ni CIJflł si• nie ri ini
w skutkach od syste mu wrcho·
wrwonio dtil ci w rodlinach
.,peretpHrOWJIIich". l musi do·
prowodzić do JkulkÓIN fotolpych.
8G - łeby to tylko dlo rodzi·
ców. Moillo mieć lłudzeni1, .11
wychowuje J,ę driecko no obraz
i podob>eństwo wiosna, Ie lny·
srtolow• wrorce rodticielsk<e sq
some w Jobie tok ot1okąjN,
siuune l połqdone, te tylko
wyjqtkoVI'o glupolo dz.ecl l ulegon;e dyno wpl-,wom moglrbr
je odciqgnqt od noilodoV~~nic·
lwa.
CIOSU - powloda pan
socjolog. Do teeo Clll·
su mianowicie, gdr do ru llojqca ddewurno Cif ch.lo·
pok ui wiodomiojq sobie novle,
i e jednostk i lr:ry u toiOVI'I i ve·
niolne są no trm łwia cie nod·

~~·~~!i' ,~~~Ów~ t:d:l~~Sl~~- ::;~h~ ~~ót~~~ ~~~~~~~: ~:,:

.. ~ '!i''

Przed ltt•ięlaml zako·
pinii#kll/,tonM: joluujqc
/)OdJ)łłl/
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gro mowo, w.:: o rem

mtlłt!ljq

olr~11mu,e

FSM

Folwark ludzki

MrnocliocfU

t.'Obi/U!CO

e

.fi'

w

Odd.!!Oit Banku PKO
WaTJ:dllllit'
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e
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P l o n o w o: 2) za• klepił jui podobno
dtiufę nad Antarktydn, 3) w:oblja się co
klinem, ł) slo,st ra Balladyny, 5) grz)'bki dobre
w 26 plon.. 8) oc,ól k!erunk6w awangnrdowycb w ntuce u scbylku "'-'· XJX l na po.
uątku w. XX. 7} UC1UC:\e do koJO·C~Jo. Ił)
Pankracy, Serwac:y l Bonifacy, 12) aolowa
preuntacja wokalno-muqc:tnn tego a:amego
wykonawcy, 13) nnJwi(kn.y lwlatowy P"'.,...
d_uc:ent materlal6w fotograficznych, 1ł) A:l·
s~ad Syrii, 15) skóra z s!erśclq, 22) chmurka,

~~ =~kl:a:~:t!.~n~:o~::~~v wn:oJ.hf~{'~

l
5okim, !6) przyprawa do 5 p!on.

TUSZ

Rul:\\'l:tu n ie 1 nr. lito

Potlomo: chlapa, z.;uyt, Zagloba. mankiet
~szlei, aria, meta. uarron, Cyprian. ,,lry:

d10n", kryzys, Bajknl
Po~lomo: l) to. co pod czym, 8) kwa·
drał'lk szachownicy. 9) czrlc:ikomln, lO) eksperyment sprawdzaJący pnypust,Cu:ni~. ll)

Pion etwo: Cel.:l.r. if:!łl, prote1..1. grunt, t.a ·
cierkn, t rotuar uunie~zanle, antypody smoczek, oficyna, siewy. lina l, wiek.
'
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