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wla l M.m!ki pnopPłnli sam~
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rre<.yc:a

Ry.,; nie ma bole'IINolu. Ry~ j~.,t dz.•ecinny, bo
z nie: o nlOLllll uubić tylko polra\\ ki , a potrawy
robi się z miena. Roję się, ze ryz.u w Polsce nie
ubr..l.Jiie i będ4 sa1M potrawki . Lud).ie b~dą
nu.łe i r.l..%ne. Miiłl!' ~ nitdo'lywirnia, a sko~ne
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W piętnaście lat po wyroku śmien:;. Istnieją okoliczności wskazujące
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Kanclerz Austrii
z wizytą w Polsce

Widzia11e z Wiejskiej

Tego jeszcze nie
"Wfl~
o r~trU'I~e
&prawy na:uuenia lmm\.1111tetu potSCJ~;e-go. Sprawa je-e-t
tak wai1'1Q 1 bez~ecedenr.o
-v.a w h~-t.orll polsk·:ego f>Q·rh.JmC':ntaryvnu. :ie Se-jm nie
mfJ'ie i. n-:e powiłJ'jen pr:uo:!"'ć
be-z jej rozpatr:zenfa do por7.:jellru !,hlennego''. Po torJum
dictum po.>la Ja.na KuwaJilra
z PoSL wplano~,·~JY wu.ądek
o-brad H po~cdzen·ia Sejmu
wzi~l w le>b. Na uHce WlCiot;kq powrócily protes.ly rollnk&w, czyli - M!swa l O'I<.upa,cjn Mlnlótcr~twa Rolnietwa ora:z UiycJe &ił policyjJJSCh. P~l Slani•law Slalliak odczytał w lmiffilu Komi!'ji Rolniclwa o.ś"wlalk:~.e-nle,
w
którym pu.ypomniał. lt
kOIITli.sja w!e-!0.:uO>!n1e linformowala l;t.bę o braku )óląJe·
go. długofalowego programu
mą.du
wobec
rolnictwa i
w:>kazywale na wy"'t~puj:Jce
~roienla.
..<bt.alnle wy-•1~
p!enla w Mlawie l oltu~X~cja
gmachu łrt1niderstwa Roolnicłwa
s~ na:;!Wflwem nleuwl.lfh:dnlenla tych lnforrnac:jl - glo!;i ołwiadOU'Jile. Niepok-ol na$. tz!Qnków komU.jl to. ie rz~ nie ty•ko nJe
wnika w ic:h iąd~nia, ie nie

Wczoraj w

próbuje im

wyjśt

.napn.ecio-....-.

wysy!a ~ly po.rt..jdkowe
do lc:h ruz.bicia l ~hni'Kenis.

.al~

K-om~jn

derk-1

RDln!.r-twa i Gos.po-

Z.I'""Wno5ciowej

w...bec

de-zaproba:tę

W!.ałań

C'L""'owyd!.

wyraia
datyeh-

Jzt,du~.''.

i "Z.a~l.:l się gocqca,
~w.Qnae-mocjll 0$kari.e-ń debala. Podcns gdy
NQ

nle

jedni

pytaJJ, czy posłowie
cr\cupow.ać
bOO}"Dki,
dmdey waliJJ }tik w ~1\
w premiera, w n..-y.l, za.rz;u •
c:.aj~. ii w'i<:etiM"C~. n UJ·
razem m!ni.&ter
rolmclwa
perlultlujqcy e próo\Hł.ui<l·
cym! r-olnikami, F'Jie m6&ł
podjqć i.adnycb decJnz;j! (...by!
pa" po;ro ośrodkl«n dec)"'l.yj-

mogq

nym"),

Wkeprnnier Cz.ulaw .Ja~yl
obszem:t ~nforo tym, co się dii.ało w
gmac:hu Mini.!ot&stwa R!)ł.
nic:twa. stw~rd:t.il:
,.Gdyby
ni-e IJ'becn.oSć nlelr.tórych pos\ów w g;m~hu. udałQby mi
!ię nie do-J)Ukić
do utycia
pollcj{''. Odczytał
równ-ież
tekst o.iwfade?.enia adreoow.anego do prem:era, w kl6rym

niekl

mac~

7lożyl ł't''lYginae:.ę &

'k~oowa-

Wai1;'8CI ob3!aje J)rtll swoim. ab)l premier Mo:olLliecki
J>rzJijoch.nl do Gdtn\tke w fl.iedzlt~lę, l !ipcQ. Ludzie d.zwo.
niq po tedakcjoch ł Plllłl,iq: .,Kto tu r:qdzi? Kim jnl Walęsa, ie W4J1Uia do Gdańska tlił duwa"ik premiera., St'llflt
ł tr:ecl4 czr:t~ Sejmu? Nie mówcle t:11iko, źe to !}l'm.boł 1"uc1m, bo wid.riolem w telewiz;ł JW własne oc:zv. jak t~
u11mboi» ro::shul.liol po kqtt1ch.
Wiclowieusklego, TurowlC2.11 l wsp61twórc6w ~solidarnoki""· N11,stroje w kroju lttt·
;lq !iJ,> cor~ porętszc.
W('zoraj w ,.Wiadomołcinch'', c lokie w

odrębRej rell1·
ej&, mln. NiczobltoWikll p~wiedziola, że 'PodurUWGnłr no-

31roj6w moie zachwiał kr~ochq demokracją i wtedll mo.ic
dojU: do fll«lrtlifi, a od niej -do d1'kłt1turu.
M11Jir;, że 8 lipca w nied.rirfę 1 premier powinien pójił .obłe do /a,su, na jt1god11 l nk robił niczego, co wiqZe ,się z

Jeflo -urzędem. Po d.rietięc-iu miełiqcOC"h ht~ró'W)I, w piątek
i jwiqrek, 'lłai.CŻII mu ~ię ;eden wolni!, (kień odpOC:4Ifl'lkU.
MORAWSKI

Kielecki- Don Kichot?
Zdesperowonv kielczon/n !OZ.·

ponq/ ~oroł ptoletf ptzed
Ur1ttd•m Woj~:rklm. Tnymo
norodowq, pll'k doAumen.
tów l tablicę ,.Niemogę (lo ce.
lawo pisownio, mofqco podkrel11~ niemoc - przyp. kJd olrl'f·
mat mie.stkon/o w Spóld'lleJnJ
llogę

~?,~~~oru.ni~~~~~;r~.0 sląd~!;
~raw/edYwolc/

l mleukonlof'

f:'::'wi!~ ,~o:ro:~· 1 ~~:

w/o pn'fdziolu :r powodu
nego bro~u rnieukori ...
Pru:chod.I.qcy oboJt:
gół

lesl od s,ptaw
Ptzy/er.:hoł

lizt~CZ·

IM no o-

troł.l!łją prole.s.t :re
mleonJem, Był wojewodo:
wilol się, ole Jfwlerddl,

:rro;w-

- Puy .
:fe nie

rnieszkOillowycll~.

prezes .,Domot01o'":

- Obs.i.cdł IDilie dookofo, -po.
wle-dtlol, że... wydqgnie .z fflgo
komel!wenc:.je.~

•qdBc:ów.

driocf w C'lo1nym pokoju toColo rod:Uno /esł Jut
mocno tnerwkowoncr, polrzebu-

szpitolii mfejsłiego
nt1 c:lOJ protMtu w:tiql 5oobie
urfop. Twlerdti, :ło przed lM'
będzie stoi dopóty, dopót) łfo.ł

~':xst~~~~~u. ko~~: ,::.od~o~

zointert'$u]e
problemem.

Tablica :t ł.<lklm napisem
stoi jako ostr;e.eienie pr:z.y E-1
w Tołtarp,i, Mimo to - jek
informuje polleja - w tym
właśnie miejscu
nle ma tygodnia bu wypadku. W ostatnią
środę
pu poludniu na
mokrej je"t.dnl nndjc:idi.ajqca
z duią !;.~:ybkołc:ilJ
,.lada"
wpadła w poSlb.g i uderzy N w
inny ~loj:}cy samoChód. W
wyp..1dku uniaidienla nogi
dfJuJal Kr&;ysz.tOf Degener pr•.ewodnlc:r..1CY Rady Micj~k!eJ
w Kielcach, pnypioa-

Ptocownił

Jię

Jego

było!
:Reblłe--

MinDW:rllillfftll

""'·

TaJtim

;all\71"de.m Sejm
<~Qikeilu:!!l pjerw.y r<lk ~o
jej kadencji. 'Rt)k temu 1l'f:A'Iaa. inauCU'!'acrjr,q;o pet:{~·
dz~a padJy -mamien. •J,o..
"".a~ .,Jeśli na
tym Jorum
roa c::z.ynl~ mę dobre~, to nie
zapominajmy. ie d('rbro C'l)ni
s~ ro:c..~ądklem t ~cent, nie
:&:~ś z wz..ojemt1ymi upr:zedze·
niarnl, b.rnklem tvlerantji i
pogurdq dla pogJq.dów ffl·
nych''. Słvwa -te vrorlo dzi-!1
lo&

źyc~m

(l*)

RYSZARDA KAZJ!\UERSKA

PS. W pierwszym dniu olx-ad Sejm m.ln. ~hwalil
prawo
o
:r.:romadz.eniacll,
r-rz.rlnl popr01wiony pmje.kt
Ufllawy o obowlą.zkarll l pr.::wach
.pclfiCiskich. a
l"L."id
pned.;(awil w trybie p.il·n:rm
w t:r.w, plerwSl.,YTTl czytaniu
J)!'o}ekl ust:l.wy o ro.z.w!ązywanolu 15'\0t!urrltu pracy :r. pracownlkamt
pańV.wowym!

w

mlanowałlym\

uNedacłl

~cJnych c~ra:lnycll l (e.
renowych. Po:!;!O"Nie .. z; lewej
strony" kwe,t!onowali pro·
Jek,ot. dyktoWat'IY - id!. claniem - haslem TCZJ'll1)!'"~enia.

ponawiaią

zaproszenie

5 bm. w Sloc:nl Gdań!lkiej
się ponownie prezy·
dia
komlflj!
zakładowych
NSZZ ,,Solldarnoić"' stoc.zn!
Trójt'niasta. Uc:.!e5lnicy spoikania wysłali kolejny łlsl do
premiera Ta.dtUIIU Mazuwleelriero. Pis:ttl w nim m.In ..
,.Na<hnienlamr. ie od momentu obiłleJa prtez. Pana Tadeu·
ua Mazowieckiego
un~du
p~:emlera, wysylaliśmy wie.lokrołnk zaproszenia, by w wyJ(Idnym dla ~~oiebie tcnninie
uc~lał Pan Premier spotkać
s!~ u stoczniawc:aml. Nleste·
ly, do chwili obecnej nie doł'Jlo do
tokiego spotkania,
llłloter:o jeszcze ra:z; p011awia·
my prołb(: o przyjazd w dniu
l Jlpea".
~otkaly

wypadki!
holow:nic:zq dn ;wojego tJszko<I'ZOłlego aula. Zyc:iu pn.ewodnkz.ącego Rady
Miejl;kiej nie 2agraia nie-OO:r..jący Hnkę

piec:~.efuLwo.

Doc:lMtdunie w tej sprawle
prowadzi Prokuratura Rejo.
nowa w Kielcach,

wiu-

Tad~un

MaXAwi«kL

Po ro:r.motl'rn.l:b 7 premi~
retn l w Senacie, k.ancle.rz
z!ot.yl wizytę prezydenttJ.wi,
Wojciecb•wl
Jaruu1Jkiem~o~.
Spotk.al się let z wiccpremie-

W

rera,Lhalt~~

l Rlini!Lr- Sf;ra'W ~·
n,yeb, K.TQ.u.ru.
a .....
heWskilo. Penad\o ntl ansll'i.adliitsn na.du wrimie u.d:r.łal w ebr.Hł;w:b pobJu~--at.t.
.!ilriac'kielet ..ekr.ti!t,f'e !!loh.,-,
potw:t('oo~o

UC<~dr.ienlom

go$podarc:r.ej wsp61pracy pooborr.a pJill\slwamf.

mi~)'

(PAl")

największym

skrócie

utworZOłlo Naro<!ow:) Rad~.: l'ulek nawi;'J;~
iio trat:iyc:ji l.~tniej<l(:ej w Jatac:h 1924-;,9 org.'ln~:u:ji o te-j
n.a~. NRP jel:t caJkowjc:Je p.polityc.-zna, Uljmie :-H: rod·dną,
ku.Itul'ą l oświatą. Na przewodnicll}Cą Ka."l''iietu Zaloiyclcl'lkieC'O wybrano Ha.anę Skariankę.
A Prezydent USA Georre Bwlb prz..J·byl w cz.wartek do
Londynu na tOZ.JY.II::zfMjące się w tym dniu spotkanic na SUl.Ycie paJi'!:tw sojusw atlantyckiego. Agencje pod.Mślai'\, że bc:dz.ie to najwainlej...o;ą.y .!I.L'Z)'t NATO od chwJJI jego powo;lania.
Według Reutera. pn.:,··,.,'ódC'y kr'!jów fojunu ;;Uaotyckiego UJmie-rują pok!Wlć t.~oo.kwie, ;<.e. d:a Zachodu .,z!mu11 wojna~ N.t'.-

&. W warsl-.;wie

jqcą

ezywiście zakończyła !li~.
.A. Ob!e it.by Zgroma~zcnla

Federalnego wyb;a:ły wc:wraj
~xmownle na prezydeMa Ct.e.k!ej l SIQ•.vacluej RepubUJd F~
deracyjnej 54-leto;ego dramaturc:a, lntelektua:btę i ~!twórcę

"Ka-rh· 77" Y~t.dava Havla. Na :84 po~16w 40 było PNeeiw.
.&. Y.tl.adze serbil ro~;tq.:.aly w cY.Wartek p~lomen.t f rz.ąd
Ko.>~a okręgu auton:mi:CUlego V.'Cho.lz.1::cto w skład tej
re-pubJiki jugo:Jlowlań"lcj. Decy:z.ję podj~to w tny dni pa

.f lipca

odbyły

uroczystości

sit: w Klelz:wiązar1e

'L

rocznicą nlec:hlubnego pogromu 2.ydów. Dokonano odsło
nięcia klbl.icy pamiqt.kowej.
Dokładnie
przed
rókiem,
przed domem pn.y ulicy Planty 7, ~brall się Wonkowie
byłego Tymc.w.sowego Zarz,qdu Reg:onu Swi~tokrxysk.iego
,,Solldarność". Zloiyli wi~zan
kę kwiat6w, a kilka dni póź
niej podjęli nast~uj-ąoeą uch-

,.(... ) Dla ~u:zenia

pamięd

oliar tr:lglcwego pogromu ŻJ'
d6w kieleckich, który mini
mfej$ee w dniu 4 lipca 1946
roku, Zar:r..1d Reg;onu S-.vi~
tokrzysklego posta.nawia u-•
fundować

tablic:~

p:tmiątko

W:l nn trontonie bu•l?tlkU, w
kt.órym kieleccy Z;dzi
nie
w:~leźll bez.plecwcgo sehron!enia, domu przy ulicy Planty 7 w Kleleach.
Roz.wlqzanle projektu p.ln~
\yc·mego i trc~t in.~kryp>:ji po-

i<
ua

ci KO;Sowa.
.&. Kilkust!d. Uułgar6w uc:zeslniczylo w wrg?ldl.OWK..ej w
t-zwartek w So!il demonstracji, domng.ając się ustąpienia prezydenta .Pet7ra :Alładenow• , któremu zarzuca się we9:wauie w

grudniu ubieglego rerku czolg6w do s\łurn!enla anty;r:r..1ÓO'W)'th
demonstracji.

Kolejki po
WIEDE~.

Sełlo.i e.hc:qc.ych

wyJe·

d\OĆ Albolk.Jyków ~o~stowiły sl11: w
czn:o~lek •'lfiO. w lole)ko~;;h pn:ed
prawie wsot:rsłłl irn.i .wc:hodnifl'll
ombo~odomi w
Tironie, duor'l1<.ml'fl'i Jl'~et 1.1:r.b.ojonyd1
w

r;ałki lt.Kb w ~)'WIIu - podoje
AFP, powolui<lc się no kOfe-

s.pDtldc-nto ouslrioc;kiej

APA w

s.toli~;;y

agencji

Nbo.nil.

Kondydocl do wyjozdu to w

wolność

więknoki

kukie

3łorJi.

Mo;q

J:!:z~~~~ ~tJ·c. ~~::

Jq, .te otnymonle

\cł!ith

doku-

mentów w pn:ypod ku
ludzi
mlodyc.h jest proł:tyunie niemo·
i!M. ,,Somo wystQPienie :r.

proibq o penport slonawl rot·
~y·r~'· pU~Wiedrloł uciekioier,

iuhl')' «:monil
omb ~< orl.

tlę

w }edne}

wierzamy wyobra!ni l lnWBnej! artyrlów p!a.d)it,6w,
W$z.ystkich Judzj dobrej woli
o gorącym sercu, a takie
członkom spolec=oicl iydaw.
sklej iyją.cej na c,aiym .łwle
t.ie (-)".
Wobec powyiJ!zego wyja,ś..
niam, 7.e w p!7.em6wienle wYglos:z;one przez SigmWlda N'ur!lenbauma wk:radi się blqd.
Cytowana przez niego u-chwala nie była podj~t.a przez
Kornitel Obywatelski w }{jc.lcacb, a wlaOOie prwz; Tym·
ez;;r.sowy Zarząd Regionu.
Slwierdz..am lalci.:e z przykrośc::ią,

ie.

przedstawicle~

Zar:r..1du 'Regionu Swiętokrzys
kicgo nie mogli wz.iqć ud::;!ału
w konce:cic mu;o;yki tydow~kiej, gdyż
byli jedyną nie
znpronooą
r.a 1<.-n koncerl
il'lslyluc:j:t.
Ru:ew.i k pt:uowy

ZatU],;J•

Betieł'IU 8wi~ołn·zpkien
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HAKJOLA WAR.MUz.EK

nie
W>

>W'

:r.
ją

rzecznika prasowego Przypadek czy zemsta?
Zarządu Regionu Swiętokrzvskiego

each

'"'"

ogł'lllzeniu dekla.racjl nleu:-etnołcl okr~u od ~rbii, ucbwalonej przez ::.llxlńsklch deputowr.oycb do Skups."t!ny kosowskiej.
Dlx!yz.ja ta moie wy\ó'olać - jak plsu /\P - nowq lalę Ulmiesr..ek li'!Srbd Al~ńc::.ykó-\.:, .stan\twiącydl ok. 80 proc. łudnoł

Oświadczenie

wałę:

Uwaga-

Dwudniow~ •fkja.J.o;ą

w m~n)'ft!l kraju rbzpoc.z:tl
wt2Qtaj k;.nclel':r. fiKkralny
.o\ustrii. Fnru; , •.,._
•itzky. Na 11t'atst.aW.s.llirn łot
ni.Uu guk:ia powilał pcelllie-r,
tę

RepUbłiłti

Pl't.Yl!)Omnie~.

Stoczniowcy

" Wiadomościa ch"

BOGUSŁA~

aia

'

C)'C

""
""'
lo

ani
się

s:o
W związku z licmymi interwencjami
Ct;ytelników
- serdecznie pruprasurn
ZB fataln:j, jolkośt druku l
reprodukowanych fotogra.
tli w .,Słowie Ludu". Po·
niewat nie ma w tsm winy dz.iennikan:y, dla Jct.?.
r.rch
ue
wydrukow<mie
tekstu stanowi krzywdę
moralną
przepraszam
Państwa w imieniu druk:u-nl. Tylko ona jest w sta·
nie
wyja§nić
przycZJllY
karyftodnyc.h ,.nledor6bek."
l - co w.a:i.niejs.ze - niepowlal'zać ich z
uporem
godnym Jeps:tej sprawy,
JADWYGA

KAKOLCZAK

r

~R~II:I~I-------~~------------~~~--·~A-O~A-z_Y__K----~~~~------~~~~----~~---S-T_R_O~N~A--3

l

[•doLę: kooftilrtu
daloby
lę metarorynnie u}ąć,

nie nadui:f'o\'ól)~ PfJ.T
tym Jytuac:Jl, te pol\do
o marchewkę. Ot.ót bD-

wiem, cd1 w aesUym roku

Haflryk Pnnoda w~l ~>ię
za reakt>-wo•owua ... i:UteJ
struktU17 rol.nlc•J ,SoJ.ilbirnok~... PI"::.YJ!.t~dllf~y
I~neu~l.

mu

s.ie te-

Dclob.l umai, U:

~~~tA!k pr~ula. ZSL-o'A"C'ÓW,

w

bardl.O mu •Ie nie ,.,podor'2leC"It: nn to

baiOJ. tedy -

•..

--:'~':,~-J~~~ło-- ~~bo~
bJCłbhtłO matt.h.,..l: &łelonl
kor~\ CV:tWtVIF, l

córY,

Ukl~ n\e UWIIiam,

jak

ców

r>

od

Ja

p()dobn\e

orrlli7WC6w l zbowkiowByło k:h w ~wiqłlku ~~

ro. Preyf!:od.l, pre~ ZBoW\0,
a w .,Solidarnoka" maj41. by~

~z~ie:~~:jJjan=:s
wsi GArbac:~ d2.iałall nmlq
w ralbłc:.. wsp6Jn:e oruntzowali w lfminie uwi4zlr.l rolnle..ej ,.5"' :tara:. po jej pow .. tanlu, nalet.ell do pion~·

:-:e~ =~=re:~tsp~~~
j.."lo te b)'ll pferwszpnl pne-wod.u:cz.ącymł :z.an.,du w crnl·
nior, co nie jest, bo nie mok był prawd<\. Kielce pnysnają, te fednalt pan Pny-

s• ~!e~~mt~'~ t~~
ort~anlJac)a dobra. 1 nie da
•ilł -zaprzeczyt, te Internowany byl lreneu~z. Odoba, -po·
mln,J!\CY d~. ja.łc llę wyraz.il, ówcl.eSTie po~yty~~>'l,. d-llalan~ dla lud:.r.i,
w
bldym
rule prU!<!iWko r101Mwt.

to

,,,_
~ '
~

..

t

·-

~

JERZY DANIE L
rotnią

na c•...po<br:.t..,ie. Oe-

hll:atn~e

xwro~caJn

uwqę.

~

)c!dno dNiic'lO nie wykluc:u,
na to Irentu~.c Dlltłba uu.r·
na 11Wwi.ć o wyrzutkach _,poJecrcil..twa 1 }e.u:u &oueJ.
c:ugo jut nit! preytocu::, bowiem ckri:ł! byJ,•by ua ponotdny put.ew.

T nie poduba ~ic td lfeIH'<-Wr.z.uwi Dtlob.e, ~ Pu_y.
J,OOa od eftalupy do chalupy

!
~ ,::

;,

na rowerU~ ~~dl.! t ch~-e ro·
bić dnjk, a pr~ld- dowudd ule po to ileśmy
rok tef!\u len u.1d w)'bier~~ll,
kby teru pr"RCiwkowat, a
jak to 7...:u-qd Wojewódlkl
,.S..IIdamoki,. popten, tn ja
kfę W' OJ)(n.Ye}f: doJ rHI~U'j fol•
nleuj ,,&Udornoki'',
Na nn.le jednak, uf\! m d<.)jdlie d<1 o~tlu•l.CI•Ia ~po~yejl,
Jre·>e~J: D.Uvb:~ l Au
POp!e.:znic:y etrnl~ r.able~l. by
7.1o!Wi41ana ptul. nieh w «.mi·
nie orct~niUK"ja NSZZ Rl ,}i..
~-tala
r,,r."alnie
prze1.
twkrtt:h~

u..-1auą

~pr~

.entad<ł a\Vl:łdtu, co if11 pn.y.
:mano. .de c:orou;to.
W (:u1h•'e Wa~ni6w i.'lnieją ~~" dwle ~truktur"- t"•llniczej
•. Solldarnokt... dwa
zanądy, dw6c:h pn.ewodnlt~.;l

No 1 d....m do let:<l. ~ obydwaJ
pnewodnkąey
s
tobą nie rnmawlaJ:t
ornryk Pnygoda wyjałnl, tor Ddoba v
otw<łiml
zwolt'Nlikami W•ł się
do
~wi,:Utowej
robntY
d•tkl"dtlle
w
eusie. f.dY
pZPR padla, bt) 7JilC"to:IO !1\~
:.apow1adat, t.. nasU.ną n•JY'i
lud-lle, l oni chcieli, :N-by to
byli Ich ludzJe. Wallly JOle:
~~:lare struktury. rnówl
pau
Prty&oda,
zo,.taly u.powied:tlo.ue wybory do sartl(lrfĄ
du, tam1eruU mlff swoiel•l
'A'Ójta. Swo)e(!ł, l'l u'lac::r.y Ile
'llrouy K(łlllitetu Ob,rwateJ.
"klt!f:'"'. aJbowM.'m
lreneuu
Dz.IQba pnylęnal cło dO'!ktora
Cttt~lawa
Tracu, co dojddh z. Oortrown i pn.,yjmuje
w o:łrodku z.drowla w Gar·
bacLu l .)e:.l przewodnk:~ym
Komllctu
Ob)'wa~lllkie~;o.
Zakty'I'V:Imwall ~t( wtedy. &dY

H

(dokończenie

c:ych.

(dokończenie
Jkar.t.yla •11: na\lcz.yciek...-u, ~
~~,.• ,..u.·t.ka caa .. amt
n·e wtaca
na n <.te, je ·t krnąbrna 1 n1 ...
p•hlu..,rtlll Z Pawłem n;e b,._
lo prfo.b:.em&w. ~~~ w dum u.
111.ui w łl.kole. Oboje ueeyli
• •ę
prU'ot':ę•n e
w dużym
J'lopf'ia bar.aj re

n.e

n.la

do

UJ.'I.':xłUwk

ki3\'I('OW~.

l'of;:ols

l

wtedy

t.rn!lrla. 10-:etnla jut b3be\<ł.
Było
to w p.:abdt. enulN u-

b:ot':Pt!S:.J roku.

N

~'-"i:t<:a

nu•ł4rraP..t

wla i MMik1 mlala
5 -16--lr. Na w~'&'NIIł'<::'
S;jd..J

Rt'JorfO"N«<l

pn.ybYI_,
~
nid'

tn.y

Jedł'a

portrtMl!acj!lc:h

!)")
dk:JCith
Jt:IKh.•h s'ę

podjąć

na-:1

oP:ck~

P;~wlem,

opi~e Paweł ~v!ltd.a
n'~h(ln'e
!ll\e mial kk.la.a
do m~zk3flia. Muslnl W)'cho-

O tej

wr6cić

po

wuj

plę!of,a~tej.

l'Otbec:UI)'.

Dr CLet-law T,.cx, cdv lO
:r.u~:ad'll:,

t.r-tnat.

Ci~k..l

nie

l

mOł.!li

tt.Y tiK wie n.t ten
powie krótko: Non·

~<en~. Uuluru
Miało był

tak, ł.e t. KO
c:h'ldr.ili po n•..cach. ludz.l bud-.:ill. podi)I)Widdali M ko~eo
te dr Traf:% ka~tkt~ jetdtił wybt>rccą pmp.1~3,Kię roblt.
O.t:Chr: To 114 takie wiel.tokfe baJki. J::t w w)'bory ttctm.ować.

~ol:ronie

4)

C'l.YIIl: w u.knkt.)'m loternaeie

re prawnie nale~y •lę M''"'·
ee J-Łol ~J,tc. P.xł-'J.b.to d1.1eN·
c:~-na wJawia >lę w n:m od

\Yii:rOI.ce do "'łdi.l wl)l.rnęlo
pl....-no od k•NOV.'lllt:a łtller
natu. w któr_vm cz.ytltfłly m m.
ic lllfonlka w t-P'l ób ratucy
k·kee·.v<li.Y r~r.nin. ~·Y'C'hO
tld bu !XWW'ol...-11a.
kl;xnle.
n:e ~~.·r:aca na lt<Je. Po trzech

cza•u
Wkrókf'
po
~:()(nh,"':'io.J
wn!o.;k'IJ o ol)i@kt: uad P~
wlem poc1.et. p>crY•tJ\ 1i9~tr~.;
zauferowala wo}:1 d·.br:t Wh·
lt: tr?.ecia ' \!&itr. Do S:1du
RodLitmego napLwla: ,.Pratt·

duwa la

do m en•l!;omia dv·!ft"·

lbez.dt..•elłlil

t.Y•Iwć

No

ruoł;l

d-r.ić
1 domu roL<'m :r. wuju...~wetm. c:hoclaz. oui WC!yna·
li prlł'C"~ ęodL.>o'"
\\-C:t.t'~n:t'j
uli: <>n lekt~ w -<t.k~te. M~t

pra~:n l~

\la

pr~dwybllrc:R": pop:.rtłe rolntk6'o\•. Ola ja~1oki: iacłeo z
C'-lerech wymle,donych pan,.,w nie ubiegał ~~~ o m.~m
dnt radr\('&0
więc lałt: nni. to
t.rlac:r.y tanlei t
Koutitetu Obywatehkle«,o tak byli
pewni
t.wyci~l
wu, M ktn.'i: !»d n!c:h dwa tyJodllie prted wybnraml pojawit "'il: w Ur~dr:ie Gminy l
f'OP.pttwlólld:otł, ko~o sh: zwolni,
rtlt!kł6re
dLiewczyny ai 5ię

na

ze strony 11

t()

c:y jna

mied.kanh,....•e,
się

umlek'ł

7-de~::y

dt.if'w-

eu u

d!l

lito:ki-

wych
reach
naucr.:w-ciell,
kt.)rey n:c ellcieli 'k.t'7.1wdUć s ier!H. \f .~r~lka lik •ńcr..v
la •D-CJI( p..-d·:h'<>W·I l pu·

:r.oo.tat

odtwaruna

,,Sohdam~"

l)l'U't. Puytod( hez.yła 00kladnie 143 ed<.tnlc6w w 115
kolach na 27 .!101«-tw. l uc~li ~iat pru""'tand~:. .te w
emUtle tadn~o z.wiqzku nie
m•

lhmy taki ludowy komltel
wyb<.tn:"ey ~ Pn:ycod''· atraillkaml, kl)h\ml c()l<p0d11\.
Sły-1t.ę, lat
\o nie(<XInie
UK"howywała się
kttnkuren-

NIEKOCHANI
!>ię

do ohecno.!ci
lc;lkuna-toletn;eg,l) chl-:-paka i
Pf' d...,6t"h t~ndn:aeh wycot.a·
11 .,.,'IUO eli:. w spra"-<1' u•lał!O·
w:ffi:a dla nlc~" m:ł:r.my !a~
tępevo!.
Jako fl0"4'6d 1)-"~al!,
te chl~pMk o.~ . .lje •Ptl:I;"IV Qn.
m owe n'e •!ucha opiekvo-11Y.V
li.laon e l wat:H"UJ!'.
Podr.bna ~\'Łu3t}a była :t
Mon !co~. ktÓ'I'q oddano pod
09fek~
dru.ciej ato~try. Ta.
!)I)I'Jiewai mlal:J. t.rudne wapn.:nwyc.-,.a:t

m,e~iotcach

u:tdla •lę
opieki prawoteJ naJ M...r~ilut.
DecyL.)~

~:łQtt;a

~:t<f<J

br.}

(1u.l)'

Ro-d:r.one~o

poo<bonw

(IW\

umi,.~clt
w p.l.a·
nop{. . IU\c v--·..,yefloW:tWCU'I. 0ec!'ZJI n;c w..-1!.aI)U11ft. D\łK'J.eCO? ".it' Ud3!->
dz.itw<."LVłlO:

C(•W~

mi

ię

dOI'IVie<J~óro',

c(l

dl'ił"le

·i~ :t Mfml'ltt&
r6wnld
Nie
wlC!Óf.ł\
o niej n'c: ei~\1. a
Puwel nie chce oa t~m tMnat
roz.m111.wlać.
M !&.,rlr.au·e, kt6-

IW:

stw-on.•ć

n:~jlepue

Pnrtowl

jak

wa~J

Pawła. Mot.rNac..a: r.ly -.t.;-on
ulrowi.a Cłp.c'kunkl ora•. klopoly r.wlqz.ane z W)'i:lwwyw,tn!em cMopca.
Z opi·<~il kuralora lflX'!eoz·
11<'/:;0: P1W'el )e--1 uctudowJ,
•·raUiwy. Dyl JiiłltC emoc.i<J·
nalme t.w~:~,uny ~ b;abo~''ł·
która jCO wychtf\\'ywal!l- Je .t
bardm
pnyw in:.:1or
do'
~..,_,Jry,
k!.Jra
jeJ•1ak I•IC
pn.Pjaw:a ch(.ocl wk:l)w-m·a
slo: r. nim. :\ta n•ech~ć d<t.
\'l'c-.,Jy w ro~tad f•·hll n..k'lł·

n ej.
Dyrr~t..-.rka

-

Chłopiec

do ro~w"ł·
)u. otoc-J.Yt &O tro: kliwą o.
p!eki.!"· Dobre-j wO.:i w)·.t.uctyło na l t t.1 mlellr.tce. Pulem cioc'a pojechała 4<J u·
natoriUffl oddajo~~: fla tu.v l~·
~adnle
chlopca
d'l
d-lłl'IIJ
tnec:h
dr.ledc.a.
PG pvNr(•c'e nie
q:touUa ~~ jednak ra ni,.:.•
n:~.•·a do ~lłdu naol.a!o. !'! [H"'O"oi
o cotnl~le dec)'s.j! u:lhł•'l·
w!eula rO<ILifly r..u t c:pu;r.eJ Ola •

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

de-mu dz.il.lll:4t:t:

ma

n~ ure~ulo

wa~ &ytuac.k:
pr"".\1111. lll>e
mamy bdnych )e-m tf.-.kumMIÓ"'v
nawt-!
k.>ł."lifoukl
r.dro~ ...
N;e
n!rnrnujemy
p!euil,'<łt.7
na ubf'-"fll.e t WY·
t) w;~n·e dJa nle,za. c~~nmy
1'11 k •nkret.o14 <i.. cnł(: ~ ~'l<łu..
W·e.o1y
te P..J.~ "'"' i'łt<"e
lł\·e
nod o-t'l,.lu _......".,~~ r.

cloc!;.

W·.ij

lllfohć

u

l lll !\

ZAWJSTOWSKA

S'fłłONA

4

M AGA.Zt"N

~Nowe-gr~

i zabaw~

ludu polskiego
złOfliCI~

3D mitlonów
rzv,teuo iillku mo

pt'Wi"n

WOTIUIWkłk

•

Okolo

h.~Ul•

dlu}'l<"ll '111'1 ulicach do-llcy U)llprodlikOWłHI)/11\i \1)
l'olutt odittwkllml tll111 dzieri l kawq "!,.Ieo" Jf'!l to
czlfrdzteit"f rozv tt.~le, Ile
.o:llrobi robotnlf( prodvkujql'l/ re odivwkl w Opolu.

e

Ulcazol

5~
OT(Itłl'lll (1}

pfl'tlllU\1

homo!f'lcsua!ił!Vw

pt. , hlo·

1HUII6f

po!JI(Ich

c~er.

e

.,Połit11ka"
wiculmno.!~ z

.tvcw

fH)Cta.je
mOI'ł4r

elli.slów: "W mleS.Cowold
Mrągou>G

2JICh -

PoddtorąSl(mPQLllkÓW ~·l

(ITUJ>a

r:~~It"~ti~~"J~!:~"~~:

eOlli/Ck monarchii. Pierw·
Ul/ Wilklad
•C:zy POUce potrzebo. dzidaj kr&a:o ..
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ltf.wizja

n adzwyczajna".
Pani Redaktor!

Chcę

flot)isu

m1whrzat do P.ml
z czerwca

wydarzeń

U176 roku. Opis bylby nie-

pclny gdyby ole nawlqwł
d~ pwlaw administracji w
lll n tych dnJ;,ch, szaetc611Ue: Url.ędu Woje.w6d.-.kiege>. Był to przecież cl.Oiow:f aktyw partyjny l admiI"Hłtracyjny. Wiele z: tych
,,·llb pracuje tam do d:tlś
pcłniqc
wy.t1okie funkcJe,
l:u ~obili wtedy? W powod1 J "\\.y..:J.:uklwania ncgaty fmych po$ law
warto
zr.ale:l.i: l po~ytywy . Jlr~;cu
ill~ tam wtedy
t j~szcze
' d <ił ltak.i.c PZPR)
mot1!
f)(loWJCdJ;!cć .:ie repr~je dotkrlll;.ly
cz~M' i tej kodry.
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nko angalowaloern "'!!·
a w ng6k> n~e rob!l;irny ha·
JasUweJ agitacJI, bo to p!erw!l.:.&oe wolne w_,·bory. nl~h ludU€: ~mi dc.cyduj;l, kt.>JO
chcą m1eć we wJAdey. Co do
.;,poru Puygoda - 0ZlOboi ło
aą takle pcononnlfH: ,;.klócen!a.
Pr.ll"cleż
w· z.pcy raJem. ia
tej,. an;atow;~U8my ~h: w oiemd:l.H! iotlym i p6LnlcJ Pl1
rlronle ..Sc..lidarn<lki".
Jrene11q DtloOO, ltt.6ry ~k:.
b)' upruodmi py-tanie, nie po~>tawJonc l.tf'-ztq: 110 to j .. k
doktor ;łechal l miał xleccnie
d~ choreJt•l, a z..,trz),ńal się
po drod~ l w ... t>jpil do ji:tło:le
go chl•·pa po na J.:ej Unii, tu
ł!UacA:y rz.:,d'lwej,
l ~rawa pan i

to co..•
nacl..Clniłc.

tj. p:.Mw!e Bar:u\,k\ 1

te to by -

PT.~;ycoda, utn:~·rnujij

In taka zagrywka w celu

u~

pr:t.1tnięc/a

pnedpol:~.
aby
u ,,. kandydow;~.
lu na wójta No to napl~all
do w<~jt·\\ OOr. 2e lwb!elll, hm.
no powicdA:r•lY wpro ..t: z.a&iłl·
da do kll'I L.> Lku, CU!JO tl~ ukr)"i! nie d4. Onktor 'rracL:
1~1,ypadkiem

Tule.

b~

lo p! mo.

Ośwladcze·

Ja wycotalem s.!~ 7; t.ec().
z.:, .taiG prugi•HO'I\.'Olne. Na·
wet nie ztmm tre~cl. t. Ol'.lo·
ba: MyA•1:y nic chcieli tego
roi>it, ale U"IC~II nam pluć,
ie Koml\lct. Obyw::.lcbk.i je;o; t
r.or<.:t.y nll. pani naczelnik, bo
calu)<~ w ro:kę pijani\ ...
ni:~.

e

'7o~
Stad em publikacji

Idokończenie
~·Jbi-.\4·1\"

Jf'dn~

w1Hfoi4

Kisit'lew l kl,:;oa-

pr.;;e;;: reporJera tvgodnika ,.Wprost", jak "ICIP111trnł(

Ludzie
•
•
tak są pomieszani

Bo·

!~ł11iu podmlejłkhn.
Woru~n••łl
pojawili
się
Jlll.ło<Ui ludzie z ołl•rłlmi ,

W

wu.dojq wier&ZJiklern

.. Nro>-

ko ł o!idcim,

m!lią

zrobit
ludzif'. kt6rz11 kochoją róu•-

e

...e

NUMXR Hill

Wn.y~cy

pelniący

funkcjf>

;W!ni.nlr!ll"ary}ne l parlyJuo.: byli pneetuch!wanl, a
1W zel.>raniach orpnb.clcyjn,-~h POP odu.ytano
li~l
~ ...'ł.al'za KW PZi>R adte!!O\\'any
do
•Jdward•
Glerka i organizacje mlaly J>OI)l'""UÓ to ! lanowbko
potępiające IA'Yd<~rxenia
l
odcinajOlce 1lę od
nich.
8)·Jy CIO!IOwane kary p:trty jne. Głośny w urzęd '-l t'
był prz:ypad~"k. te w POP
W)'dzialu R~nietwa j~d('n
x dyrektorów
(d) n•klor
I(COtknjl rolnej) n ie :l&odz.tl
s1~ :c t:vm liiiłem l gto~o
WO)I pn;eciw. ZlC\:1. r\JE.ojak. pamiętam
n~e
i jut w Url..!;dzl" nte

WCMO
m1ał

Ur~Qe

W

WojewOd~lm

w Kt(:lc::tch p.r~wlerdze:tle: ~o
•1ie b)l anonim, podpi~.Y ny·
telne, wojewoda tar1.o1d<llł nlhnQWI\

kontTo:~t.

potwlerd.d ly,
Jl')dj~ta

:L1tz.uty ll.i q

totei.

dCC)"l.)Ol

uamym W

w.tala

o d)SC)'pll·

.~o·ul.:miu

paul n.a·

C:.tclllik.
A W) bory"? Kiep•ka frekwencja: 2163 proc. u.p"tawni•m)"~h.
Na ~:U mandatów
z.glo--L()!IIO 45 kand)'datur. Naj.
wic,;<:'"t'"j
PSL, kt6re w ta-

praeu;e.
o.ecny

Musiał

odejj(: oZ.

ceniony

prze~

ł)l"a

cowników fi chyba n!e lylko) 6wcz.esny wojewoda
Maćkow,k.l,
•·yklucz~uia :z: part1ł.

Rornan

B,-ly
11ózy·

tywuq rolę tych i iru1y~h
łudt.l warto wspomni
d11ś,
lłdY widz! sl( jedoą 1.l:lł t
~lulalczĄ
nom.:onklntw·c;.
W\eody odY..1ga nie byla t;.,.
ma. Pclno dlłś na te-o temat. Nie podplsujt;: swe-go
h~tu więc 1lie pl~zr. o negatywnych pos.Wdach, do
k\ÓryCh J)lfiii.UJC jak Ui<łi po..
~Ie
przefo:Jrbowanyl'il.
l7acowall i po:acuj~. l)o..
"bne !m ~k. Moi~ p6 ko·
mlte<-ie, ~ądzle, prokuratu-

ru

~

ułQh)lo

11 mandatów, Komitel Oby~
watel~l 13 (4). zebranie oiOlnowle)·kie 11 (4), Zwl.q:erit
?...;~wodowy Rolnlk6w lndywi.
dUalnyck l (1).
Iutem w ;minie naUljutn.
!)O J>Cc Jl, ktora wył:ueral;a w6jta. Ddoba: Pnegraliśmy, Pnyaoda namaw1ał przeckov nam.
Na.,~ym kandydatem był praCliJ"'"nill: B:>.~ra P o .eJ:>ko-&-nalt>r~kiego w
O...tro9.·ca.
Wyc:ral kandydat qlnn.ony pl'ZA!Z PSL: l.lH.e-wod:l•I'Ul·
cv Zarz.1dll Gminnego ZMW
til' .,Wict", nauczyde.l.
rencu l. Olioba je' t ba.<-

I

dr..o

M6wl~

ruAnlony,

Ja po to ~ ieddR!l' 11, lll.·
by bylo po mojemu, In.
leruow;my byłem dw.;a

t)·"od.:.1:e, ;w,talc:n :z:wul11 hmy.
t~ra matka l:>a·na. konie tns
dni ni" pojvne. MJ~inl('•n podpl~at. ~ u!e bl:d.l
dxiałał.

Bylem prt.d!;~doy.•;mr. Jadę
po wc;eiel, a ta.n }eden taki
klf'p:e dt: po l~itymacjl pnrtyjnej l m6wi: Ja tu rządzę.
Che!ałcm . 1-: J)-Jiąc.;:.ył ~ Pr~··
godq pn.ed wyborami, ale 1rby i.aMu ;t na nie kaudydowil1 na pr:wwodrJlcZ..JCego ZurL<łdU Gmhmeco.
Jut było
:o~hra!He, iebyimy 11ę P••Jcdnal!, ale m6w!f",. tr~ba ludzi
,,wer) ri"kowat, od!ói.at damo
od plew. W prurwie Pn:)'•
coda w-:.1<~,1 swo!ch l pou.ll.
Pro~u: pana, ludLie tak
sq
pom;en.anl. a pnee:e~ tl!.raz:
)t- »t dobrob) t, mamy dubru
tylko zgody brakuje, nlamy
troch~ wolnolid, eo ~ ni~ uoblmy._ A Pn.ygoda wcale nie
jc~l z.are}f:,lrowany, ten ;lego
A.Wi!l:tek,
T rzecz)wiołcle, w chwil!,
.!!dv ~luchalem tych otlów, by-

hi tak, widnie. Natomla!.t
r;dy po kilku rin!::.ch odwiedAC: Zan1d Wojcwt.d.t.k! NSZZ
R1 .,S"-

WictprlewodHIC:~9·
ZW,
Bogd«n Mija~, J»WiC: Spra.
ro;j;W\.ljzana. A było tak.
w Ołliemd..ua.lłlh·m był za.
reje:"trow;my xwląwk Henryk:~ Pn.n:od). Ddalal
dobru. Po 13 grudnia - mówi
wkepr~wodllk:ute)' utny.
w~

mywallśmy

kont.a.kly

c~ić
prawd~

la

wLtdJ.:y

uz.u~

w

Wo~nlow!e.

DoJbrze.

pelfil
o tamty..:h
duiRch. Czy nic bylo UCL·
1:1\\ych i odwainych7
Z wvrauml nacurHr.u
dla Panl Red1rit::tor
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to

dę
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Ullf'rf"~UJ~t'

uzupelni('ul(' Jlloj("'go tck~l\1.
1-.lłujo.:,
i.C
.l!IO'l!mow.-.
Wszak sam Pan daje do
no"tumi('nia, ~~ odw:oga
""ówcaru droga dti..ia.J
:<tn!llała. T .. k, CZ) o'":ak
thiękuj~

Jl\OWIGA

ł..:.c\ROT..CZAK

na to
"''a.inr. .ubr radą pe ••cada
a d1iennlkane trapi:~~ aensat•Jc
Ja rwlidię na t. l ja l.4o l flłC&m ped~Um z flanki "&loci_.tl\ Narrię
JLuJH waJemir r •bl karlff'c;

brz:J dk a

d Ji~W'CJ.flłao

Ja p l:idię na t• l "' c-l•s łię iwidrt • kJę u n wruC słę lA' ku•iuynacb
r•r~c-~

Latu

Nalki\U• buna

i oitputtłdrt w nd.i11 wdjjł wiazc~

J ii

~"ii.lię

niec.h

bętlę

na hl 1\-fnie łlf nit W101&Uuly nlDk r J' .d dc j!uu

K lun- ii d 1tiU1"liWil 1\leblco zabrane

Kte fbee

Qłltie u ntkn :~~e

na dlubq et1WIIC

Ja tt >'lidi.c na ht Mam hnu· plan) irję

b y k...,bac

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

kOH:łlam

do d:d-

utr.cym..to ...

Gwiżdżę

~ia

Mówią:

Pr7.) g'ldU d~'\!a .)cd:nO<r.\o"lboWo.
Do>tall wolnq relr~;:. U6bcle
z.wi.]uk. ale dawajcle dokumenty z. wyb-,r6w. Uu.all.ś
my ten .tWIĄ:t.ek D.tloby jako
uman~ Ptl.C;t Zar:&lld Wl)k·
wód1kl rtpreumtacjc:. Pojawiu 'lę Przy~;oda a: dokum~P:n
l•unl. WldJ.(, w &mlnłe 111"1·
w_..tają dwa urz.ądy, Mówlf;,
.teby Pnn:odu uob!l w<rp61ne ~branlc, J-.d~ tam. Ale
u iłfOilY OLioby nJ.k'-liO· Byli
nalorola~>t JudLe, którz.r widoleli n.a liście c1łonków u
Ddoby, a tnOw!ll,. ie naJe
do Przygody. A lo 'ln.lt;lO ~lo:
st.ld, ie );lk D-doba rob!! zebranie l wpro•ll lud"t.i - pukli lbl( obecności, 1 lę thtę
podawal jako wykax e.tłim
k6'>''. Poniewa.i Dz.lflba mhtl
dę u
mną -konta"ktowa(>
l
tego nic uc::r.yulł - anulowak-m mu U%Wolenle na dd!lłal.nojt l Wydalem pUmo, ie
lclalnym t.arzotde:n w &min;e
}e•t len, k\6remu pr_z.eWoldnl~
cey Puygoda. N<J l W>-'J'~lko,

GRZEGORZ KOZER A

d.t"bie ma

:J;łk9

pod:tlemte. Sliln wu.ienllJ" się
slloi\Cxyl. nie odtwarzała a!ę
dz.W1al!lo8ć w r;mln!e, W .te~
~»~·m ro«u tuJ; przed Zj:udem WojewUdlkim .NSZZ Rl
,.S", Pr;ey(oda d061arcly1 dokumenty, ie olo S'!. cdoukoD·
w:c, ~klildk! opłacone, ddaJaj1. Ale mieli u.wpelm~ dokumenty. O!uso nic. Wren.cie lCIO iły ~Ie O""Oby, lr: tóre
znam, ie ~ltladi.IJ;ł "&WiĄ.Ck

wiC'e\\<oj~·odB

KicrJ.:kowsk.L N!ediugo od~
szedł

""'f"A'"":t.Y III k;md"''OO.tur

bo

i,..;.

NUMER

uar

MAOAZT~

(dokończenie
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mleZl motllwokl rapomanta
~ s ałl:lautl JPI'•W7 Y aq_

atu.n
to

br.cta. liO'<lnl jej yn oru.
u11jo11\ł' te-j ~
ldecenero.,. f·eJ. n1ec-ieluwd
rod:WIT
o~klrUn.l o w•póluod::.ial
P'JOlOO.:: .v p.r:.e.lf:J»ł.wle.

.\.kla

..pnwą

bą4ł

iiceyi.T 141 lo-

~'·.~ ~:l~o .=o;r'~dk~

'~'Ą''etu{I)OQW)'th,
G ffimów.
~-~ pt'utroeq; llł dowodów
n.ec:row,c:h'. 'Pruw6d lt\doWT
trw:ir 1o m.INi~y t u1t&ńcąt
~ię dwoma w:rrobml łmler·
c:1, na kł.6re llkat.:lllo Z.!\ł. l
jedneco a ~co brncl. Pom-5lall i»':it.rteni oltą-mali k:t·
ry wlęcienla, w tym w led·
nym pn:ypadku wyrok 15 lal
PrOt"eS ten, n~ m6wi-.c •
Tlemych reportał:Jch pr&"O•
w)'th, dal tworą-wo
kilku
k <łikOnt. a nawet lłal słę

Kto
A\IWym

...,t

sllł('ach

łtlłet:lsl.-ne&o

łlcdr,

twa Z.M. prz)"VI.al alę.
ałe
U'"łysk:ano to słwlerd&il 6t:l.t'l!':c w 1wolm dokumencle w W1'11b *om'Pllkewanycłl

ubiec6w

1

..prukonuJącej•

artumenlacjl.
prusłuthu,_
cych.
l'nrmał •h: do ub6)stw kobiet, ale odelrali w
tym waM11, rolę
kontklenet
pnebywajqcy 1. nim w celt.
przy C:t.Ym zab6J~twa opllywal w acmaniach wedluc Informacji uą-akanTCh w łleft..

poltępowanta

łwłe·Ue.

Na

lanulch kolowickieco trgodnika ..T~k l Nie" opublikowano
materl.ałttw
calbw~ie p,dwahll }C)'Ch
wlarTS00ntJ.1t o . . r!rn;a l pnewodu. aąd"wet:o dowttd~rch.
U sprawa ooJcar~nla l t.ka·
unia
Z.M. l W"'pólo lc:trł.o
nych był:! wielki~ o•rust"'·em
1 bbra:q praWI"IT(4dnokl.

*''f:

Ujuwnlo1j~ to o .. <.)hy, które
m&alr dGI.ychc:u
&afnknlęte
wt.a. Ortcer 11'\IUc:ll. za..tępca
~ta &t'!J.(lY opencyjne.J .,Anna·•, powolaneJ do schwyluila
wa1npira t praeu i ~t(> Y w. niej
od ~lokU. Sp<t~dJoil
W
1973 roku. • więc ,crubo pn.ed
proce..em. dokument obalają·
cy o karten e -ł 1"\l)ź.łlwo't uz.nanla winnym
ur:weanJeh
Jibc'odnl podejrZRne&o
Z M.
ZrobU lo na poddawie ana.
Wz.y pne-.luchafl o•kartonego,
7;WracaJąe na w·tęp~ uwacc:.
te od pocl:łtku. pod taw11 zanut6w pn.eelwko Z.M. był<>
pom6wk!nie łllny, kob:ety pn-mitrwnej, klóUiwej. chOI"ej na
pa6acxlu:, tyranlwJ~cej męb.
Stało się to prQ'padkowo. Ponlewał t.dne dLialanla 'IMcr.e nie prqnoe:llr
ef5t6w.
a wamopłr dl.laltll bet.kamle,
zdecydowano. łe naleiy pn.eC:z.esJWIIf w Zca&łf:blu dom po

twitl
od
pnesłuchuAcyda.
Pn.eVuc:hania były pcowadzone tak - stwitrchat otlur
w swoim doiNn~nde bJ
wmłwif w te.~o prymit,-wneco c:z.Jowteka.
ie mordowal
kob.ety. Nic zebrano bdnrch
obcl1ia)1CYch co dowoo.lw.

.,rocea.

Jkalllj~o.

Dowody TUClOWlt pntd!<oła
wlooe na proce&Je,
raające
pnemawlaf pneciwko Z.M .. w
ocenie obroM6w pnemawlały aa Jeco nlewi.nnMe(4. s,d
jakby pod:delll czqklowo tę
opinii:. ltwlenh.a* w u:r.atadnlenlu wyn*u, te aczkol-

wiek

dtiell 1)1;

o swej

n~prl.yda\

nokl

Innym
za.tanawiającrm
fUlem je.;.t wiacSomolt.
U
ptQiturator. który pne:r. dwa
lata prcron.dtil Iledziwo
w
sprawie z..M .. wiele ta:r.T co
pru.luchlwal, podobnie jak
l pne:drtawlon:rch łwladk6w,
n't! będąc pnckonany o winie podcjruneco zlołył re1J'Jnac:ję z funkcji l :zmlenll
pr~ na r:tclcostwo.
Inne rewelacje
pr.r.rnoat.~~,
fnlormaele Jedne&:o s obroń
c:6w Dlkariónec:o Z.JI. Oka:ruJe 1ic, ie adwokaci
nie

wlde luk •
m.aleł'laJe
dowodowym,
to
jednak lo&lcma anaUz.a pon...
lak l dołwiadczenle łydowe
upowatnily 10 do uiR&niiL te
Z.M. popełnił urz.ucane mu
l.broc:lnie. Tak więc. mimo te
nie pned~tawiono
tadneco
obchtła.J;tceco

z..M. dowodu.
.te lstniel~tCe
posz.Jakl nie miały
)edno&nac:JI\ego c:harak-ł«u. te zachctdzllo wiele _,.tpllwokl na
kon,yU: oska.rtoncco, sąd nie
wyclu.nqł
1. tea:o ładnych
wnlo k6w, O ma kerlale dowodowym wiele mówi op. !akt,
te wn.elkle ube~!ecwne odci*t paków l d!o~tl na mieJ~" xab6j.\lW nie PQCboddły ctd Z.M. ZabóJca przenosil ofiary. Ul~jmowol Ich car.
dertJb:. prz.cq;uklwal torebkl,
nlemotllwe, abJ nie 1.01iawil
linii papilarnych, nie llt!brano
u.ł d&n,-c:h, aby o. łutrtonr ,..cza~le dokNl)"Wania wbój~hr
utyW"ol rękawkaek.
W.rrok pletw"ltej
podtrzymał

mimo

winny, nawet JdlJ był nim
ktol. komu teco nie udowO>dnlon?-

1owokl

Karnodno
łłeddwa

nleprawl<;&-

Sąd

lmJancjl
Najwyioizy,

t.r wnit»ek rewi:r.yjuy

obruńc.>· wrUtnlll na .tu &Uo-

nach Uc:r.ue blędy l uchyblenia Stldu Wojewóch.kiea:o. W
prywotn~J
ro;~mowie
autor
wniod:u u•lyual od 0<.6b u~
tn,YmulftCych w,-rok łm~rd
w moey: - Panle rncoenaaw.e, jdU nae Z.M., to kto?

To pytanie m6wl z.a wnyallro, W Łuj 5Pf'Awl• m'"lul b)'f

r-------..

i prz.e:wodu
qdowcgo waka:ruk. ie nie dowtedziooo teco. 1. w)'klucvnlem wnelkkh w~tlpUwoki,
oekarłooemu z..M.
LtnleM •olleznokl w'lkamJ;tce u ·I.Upełnłe Ino• .-obe;; jako zab6~ aamolntch
kobiet w Za.lł~;blu. 14 marca urro roku w jednym 1.
tamtejsl)"C:h tnłut aamordowat: dwoje wlasa)'ch chlccl.
łon(. podpaUl doro l pgpe1nJl samob6Jttwo chory payc:hlc~nłe Płotr

o . vr pewnym

momencie :m81łuł Ił~ on w
krę&U podejn.anyc:h, o ceym
dOwied:r.la l sit; W WJRlku IłU•
poty jednego 1 mWcjant6w.
Bnpo§rednio po t ym miały
miejsce dwa wydarzenia. MO
otrQ"mała
anonimowy
lbt
~l&any "Wampir'". w kt6-

wampirem?

aauwatył

bel.pOŚr-ednle&o

Sl<:! crupy oper..c:yJnd po
14pomaniu. się z. dokumentem
swego z.A<tępcy od->U(lql co od
sprawy jalto nie nadaJ:tceco
się do }ej prowad.zenla.
0ticer ten zloty! następnie re:rrgnacj~ z pracy w fotO. Wottpliwo.Ccl mlalo talcte wlelu In.
nych
runkcJonarlu 1.1.
w
:r.wlązku z cz.tm t:r.er Jrupy
przeprowadl.ll włrod podwiiKf.
nych ankietę z }edn,rm pyl.an~m: Czy wie:r~YJI.. te Z.M.
~t wlmplreml'
CI, któn)"
odl)I)'Nłeduell Prze<:ZiłCO, następneco dnia r6wniet dowle-

pnyco-

towawczeco. Akt o*attenla
- 141 torniw - udostępnio-
M ido dopiero
aa nłepefn7
o\iea:* pnod proceaem. P()d..
eu. aameco mł
na)•totoiejsąm clowocle'M pnodwko Z.M.. było to, Ił - Ja.k
twi«d10no - po ;eco are~
towaniu ustały
mordentwa
kobiet. Tymauem ustaly one
w rzec:z.yw.utokl na. o- Jata
prud .,..dowanlem
Z.M.
Mimo to l4d powt6n7ł tę te7A w uut.adnlenla
w,.roiiiU

naprawdę był

Cabultwu-.;:o tumu. Ale IM
ddl: J po Ja batach
..-awa u-clębt,.w!>kie.&:o wampira zaayna llę ulut.rwat w
k:anWQ

-..pMnłe

doma.
W
łedOJ'Ift • Ndl
miesWla. M. PowleciW-la miUe,_.~ te 1D jeJ
je•
zab6~ kobiet l ba teJ P04Nw1e -z.Mbl oa M'Udowant,
praeprvw.d~ nutepnle rewl~a nie pi'Z)'t\lesla
)loklc:hkol.-iek ~JlłCYch 10 odkryt. Dopiero ~ pięciu mie-
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rym autor łnformowal,
łe
morderstwo,
które pope:b\11
niedawno (tuaywik'- kilka
dni pned nadejklem
llał.u
Err.enłe takle mlalo mieJsce)
było o~lałl'llm ubół
ttwera. JakG motyw
wlelokrotnrc:h ub6~tw kobłet pOdawał nlec~ do nich.
da)le jednocz.ełnle w:rru prz.ypusz.c:r.eniu. te jest ehorr U·
myslowo. Jednoa.e!nle pr:r.ewld,.wal awo)' .łmlert prr.ed
uj~lem co pr~ez ors::.na łcl·
&3nla. Drugie wydarzenie to
dr:.~perackl czyn Plotra O. Po
anonimowym ILAcle do MO 1
samob6)>twie Plolra O.
nie
ml.alo jut znleJ..ca w Za&l~blu
bidne 1-llbóJ~Iwo snmol.riej ko.
biely. C:r.y ze łmlerclą Plotra O. nie poszla do crobu
tajemnica w.1mpira?
CałeJ !fol ~prawie townrx.yn.ól. CIC:r.ywiłc:e.
~r onalla.
S:r.dem
grupr operacy)nt')
.. Ann:~." był, szybko l wysoko
pófnlej awan•UJ.lCY w mili·
c:JI, Jerz:r Gruba, który po
proce~ie zo~tal xa>t.f;pcą,
a
na .. tępnle komendantem wojewlH:Wc;m
MO w Katowicach, awan~wol n:~ stopleń
generała

bryg::~d;r.

otr:r.y•nał

nomlnac,k nn t.a~tępce
komendanta. &lówut':n MO,
a
póinlej został 1zc!cm WUSW
w Krakow!t'. gdde po bun.llwym pru!ble.;cu slaib;r po.clal się do dymh;jj w .sl)cz..n.lu br.

TOMASZ JASNY

SOWIZORZAtEK
.,Itali a '90'•
Gotpodarze
mbtr~Ołtw
rde tullco '~
budowo.lł Uane stadion.,,
lec;: także 1.aop4trzwU Je w
d.desictkł kamer telewiZ\11•vcll. kt6r11('h dolne los-u
.ą •iepcWM. Np. ;#ednq ta·
kq zamierza po łgr.ruł
hch wvmo.towcat
ekipo
klel«kkj telewizji rd. l ana Goec nfejcko NI ~
młqtkę. No. uaękłc puzpG'rłV l Wv załatwia Gocowl Biuro ..Rel(l.T·Crim'"
włęc: TllObe do ostotec.znoł
ci aie dojclrie
pUkorłkfcl\

Z:ii c CMixin aa

dobę

Na rozlcltldrie SU.."<~w MPK
(łłtdo •r IJ przw "''· Młel
Kielcoch tolta( Jak bJk:
.,Oitatlłł kun
uodz.
zur·. Jdli telk, to Ju.t
rCU"Wfl\WniV powodJI J)OfO·
towia strojko\Of'ga w MPK.
czarakłeoo w
bok kokioło.)

Z•tooa pracuje zs Qodzin
dobę. Kto to wvtr:vmo.r

no.

Men li aos
W nou>t'j Itrukiurze MQarti..""GCVi•u•i 11.UędóW 100jei.OÓ((.;:Idclt w Ktelcacl\ f
Rodomfu urvtf:lołr kuUu'11 i uhcki w•tołu pol~
czone z wvd:iolamł :drowfa l opfd:l spoh!'!'Ztlel
Jut to pOC'iqQ-.i('Cie crluolulltle %Y'ottnniałe f cłalelr:o
w.rroc::ae. NetHł. lłzied<o
wW. M! trtełNI mi«' .zdrowk. ttbv JtracoiHt w
lcuilvrre. Nie rn6w~c lui
o tvm, jolr:c trteb• poJioolłał
kult!llrę. bfł 1kor.zv1tat
r
.,""" •lUbił tdro.,;o ..

Z mian a warty
Po ko!eJIItl

ałn1towiskc

l

fHOłkcie r wwbor" rił~jq
w kie!ecklel ohołat'M uu-

CZtiCifle spuj(lli:\liqcv łię
clo Id POI'W MI UUCZCIJłiU
qim-•tvkł. Ocl rRM
wf·
d•ł, te dl ttgolel •ł t renłwg.

nW.tla kond~#o. " "'lektMił wvottta~tl« kręg&sł•po
•taftowi/t JtFO::VOO(owawie do
~dt'I\OtiOił'-

-łbardriej

fWII!UeC f11rtiilr:O'W'tVC:Il. f /rAT·
lr:MoM.ft,C" dft"V2;i.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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' K.ról

"Przekonani
oswej inności ..."

Ratt-

«r•

~~
:.'::~
ao •kb1ć
-

raL;('

~awt'lych:

Jat"Ck

l Wl:\'n:e b;,jk0'171 Król.
NaitW'l k rn&lych arly.tl.w na
raz:e n·e podaj-:, poeU'kamy
r.a prem;f'r•: voc wcJ.I!>jnłu. Ak!
P~~dka nar01nka
wym:•u:t
"'oazę,
t.1k •ac.u'\ e 1 b.ec~
na ktawłt.L.ach i t.u&ik.;ch
- n e jeo.ł ~Ku muH:in\lio·
nere-n ale ~ Mllit!iN-tru·
mootall ~- TU !c: lCJ nal.)'~
wa. P'łÓ'A'I u·.~n:c Dur! :.l! t. Regucki.
W'd Ko.:Jów r.:e u·l)n;e e~
kwntoraml, lilii nay,•ct tym,
ie :tatn.ym~Jjq ~te: tu n,('il:turc
poeialli p3"ple·z..-oco. w tym dl)

clutozą mtlti}!Xt/k•

Wlia.ł

Karr.klf>k.l.

na

llł<ki

O(UriUHI~ Jlo;&f~:."'q

(Ku"utof

P

Wjt

1DłZJ1łłko Z!li!'II''TG-

•vlt>h•tł\

1

\ej !n'.&t.nifj W"!l

w:oo"'LLo
<twod1

DOBRZ~SKA

B02ENA
Wkr.•.:: ur.lr:tMvm

•Ie zt bardzo ~·t:m
o co f•hod%1
Kftdl/
Itikit u•i•1n•·.oc gr001•
fawlq Ji( IJl'llJ)Ił'fł! IVfA

O'NUM'hll'lłt

Z

Glłclt\.o'ka,

to d &l.t\a} mote Will·

uyt ba.t'doiG wiele.

~U!•~")

W~d

Y.o-

h"·;J.. Wpbtr •·tarom st.ta!.l
kow - Uli l>•-~1 t.lol,ych. •
j;Jlnlc maMy ~:ttpi·.\-ukol, u
to je. t bud!"n"lt con!N'v l
Jłn.n~

.

aokt«~ie

klco. s~mlnarla war•rl,•tCJw~. kf'l.nkursy Im. Stoudslaw;:~
Grochowlllkn, blulcotyny IUCTackic. Znie~;iM!e stanu pró.t·
1111. lntt>lt'ktualn<'j Jr.~t pod~{awowym WIU'unkicrn otywie·
nla kai:d~t:o jJ'Odowhlka, nie tylko :ucutą malc(o. ot6L
rodomllklm lllerMou\ t dz.iałliCZOIU kultury udtlło sl<:
tf:on pod~tawowy warunt'k llp"lnlf:. Tern tylko tru-b11
clf'rpllwio ezckaf na po)dy<lcu, imiC'IUJe próby l FPCI·
nleuJa ortyatyc:uul''.
Tak m.in. pisał wc w~tęp:e pt. ,,Radom z [>Ol'lją p00
rc:kf:" do J)OZ}'CJI ,,WylowJone 1. cillzy - wlt>r~z.e pat:>t6w
radomsk:ch" Marian QrLCścUJ.k. Taką diagnozę, tiRkrMI!I
l nad:(J(!je wyrn7.!1 w lV88 roku. Do.!~. pa dwbch lat:~ch od
tuo momentu nie rnn ch~b::! wątpllwO'łcl. it di~gnot.a
b)·la tnllla, a nnd:ticjc .. spci:\!IY tdę. Najbard:.k-J ale·
tywna - nk! tylko wydawniczQ - l]lta~:.'lla •ic: Grupa
PI.M'h·cka .Luczywo'•.

ltlór..;:v nic Mphah u·vraz~t
J&Gjwto;ln:ymi padom•
•fe: popełnllljq r11mrt
dę

l

łn.crfl>&Ąey)l:-e

J)l't.ecb•.:~A-:!I,'Cia.

Joll'lla., .e na ml#>Mu 1 o:t1obl

.by n.e u d<Jbł'e?
Gdy ! .':
fMl-.'haot:ha l .,be,Jrzt
d.1.:ecl, P')dL.iw:a Ich b;, trołe,
lnlf'I:f(I"Ticję l e!e:a~q~. kli t.
d,· dojiU.:e do .,,!o k\J. że it-1

.ll'dr.-k

... Wif

W s:w'll niL

Pretf'II:>Je Mzat...kl:l\1.'

to...cba

do«n:to. P:ml d) rektor J.""'Tuf',la s~ d., nk:h 1 pr•'P'li.Yf'i~
Ulłvknla vt GOK ltby po~mJt
cl ctf'aładl;ej. Ol«!ę J)l'L.)'j<.
~~~cj~~~o do aby n~
Na 11)()\kaoiu
.AO'•f)'llaml KCW

;r.

I'Kl kuntynu<JWa~

k> tlwa nur·

s:.e$.;·...ma

po~l.'.nowio.

)Cł'

l.iCJ.S!llf u wUjta:

4 l pól

m:t:011a 1. nad·lrłytkl bJdtt'to--

dutD.cti

..,,;o}ew6d~

loltknpt~

W)-bci"'OWO!OC l wy~iolwaM

ty;

k~ny. łiie

c.u:•ny: B(d:i.ie haPI)ellin~. jlil·
ki t lO łwlat me wid~ t. b(d~
W'II)Okle •·.ro.tępy llilk~ pnknkń. o co na wsi wit lrudru,.
t pewn:e będt.ie w pn..)"'l.:.loł
d fanl;j~truny z.e,.pQl !c;lkfu.

dl.lolr:c)fo ~<lały.

jabd tam r~pr&
cWrla tu b(dą wl.

1 lr.aldy, kto tu

wc.)d~t'.

~
mu~!ał lrn s:ę p.t4Y)·
r~t.
W:c)!;ka p1eri.ll •z.t.dr.t
n;e jest ~;r.e 111"'-'"1 cud.,- •
DO~i<J,

Gdy

m'nlloter Starcu" k
nac, cU.;cnn:kauy,
ilajplerw w Wunz.aw:e, a pU.t·
n;cj w pal; } ku, te li:'• t do·
br.z.e, bo "-'JlC'lll'>\·d.:.le l.llmyka
~~~ wiej..Jtie placówki
kultu·
ry, Ale" NIE ZAMYKA SIF;
JUZ LUDZ!, lo dla mn!.f: ~t
tą tii,:dUit' pociCcl.l'n'c. bo WO·
Klłbym, teby nikoso l n~nego
!l'e za1lykan(1, IX' je>t pvl.ncbl'H'. Wi~ C'C'U: li~. 14 w K~
!l·)'.W:e nle tylko nic uunkt l ~i.
a1c n:n•t>t otwarli.
pocie'Ulł

Tpn ośrodek n :r bo;-d ..:~ ••~
llt0'\\'1":a:cmlny, a:e }t.... t z.aradnr. z. dy$.k.Oh·k urob:ono
do l~) pory ponad dwa mn:.;.
!1y, d~~.:kt
cz.em~ nle czeka
łl~. al &minna ki:<;g.,wa kapn:e r.o.;z.a na zak'Jp noa.IPria-

krlllltkOm

trGdltCIIJ!'łl Gili

n ~cĄ

ST,\NlSI..!\W MIJAS
J6w ma ~J.an<C: :uulyn;;E 1
na)!ep-;v;-co w kraju Jlfii!I'Ute·
to Dłrodka kultury_ N1c "•leon,
UJ' flLI ten pomJ~I wpadl b,..
Jy n.aneJJ\lk Waidcnwr B;~r
"'Skl, raklem je;!,_L. te ,.wro9•ą"
karn.eni~ 1 kJk<1n1a poko}a·
mi l ID!'at:l.nl d:a rcmiLr
p~t.Ckual do z.aco podarowa·
nlil kultoil'ł.e. Nic pot.ba~1al:-tt
braL'C.wa iw. flo~.ano. prawo.
do N'Ml1J', bn •tara 1IQ pralttycutl'o ;u~;wallla. l..okal uY-lal
w krutltim cm le w.~panlule t.a·
co~podaro·.vany. Alicja Weryt,
p:nna dyrektorka kuJtury,
z.cbra!a wuk61 siebie tak tl(le·
ratywne crono du«l, mln·
dLiely l rodf.lc6w. te w cl:<:.:u
ki!Jtu mie~i~Y pow,tal ulon.
Tt'ru.• IdY tu j<! t ł:.lk p:~kn:c.
te nawet se. je ·~ po)l;:odn.t' )·
V'.
t~al:ley p)tnJ ..c czyJe ;o

•Ie sq
aMI

T

'fał'. S.:ę ))t'ŻC'4 ch-".::ę Citl,~~

o:a•tana.,.•u11n. c1.y lo dOól

11

J

!!rm6w t

łtf

J&ae P!G'P'G.tojq

JJ.i!

i•·4 do .w}t;f. T\1 po pro.;.te
w: }d.kll )_os\ Odbyło 11:ę jllf
ktlk.il kur i>w lai~e6w tuw1 .
r:.y ku·h, p.1nl Atnla Z~·~bo
~~;·a LólCł:Yrta wldll!e uj.:c:ia

z ry·

wd. l l p.:.J lll•hona 1 PZV, .~
1 fuudu w cm:r•n"&-0. lO m.·

L\WLK

J)O'Nkll>rn

Za chwUc: pr;cy)echall uc.oll!. •
n T pleneru mahlr5k~ ora:~~>n.Lwwnne&o
prU':t Stow;r,rz..y~:.ren!e Ed ułtac)i
Pla·.lyc:t.nej, Dwłlllail:l~ obc'ad.w pa.

nieudanych prlA"!lud ł do kt'ytycutej haz.e.oIOCil, mn~ lo ~dnak niC przcll;oriujc. k)
DlactcJO ktoł, lr.lo &Obłe ,.po niedzielne-mu"

~~wt~~z~m~•;:~r~~ ~~;!n ";.P~~~'ty~~.~;!c!~

l

~tucęo

mlodclll) poezJow;'\lua "'~UdU~

nM 'tylko p~nt' l p(leel nłe~hu:ln.l; ałe upewne rÓW'·
nlot l'rofl'~}onalnl {... ) W prawie do pl~an~a wuy'ICy ~lil
rl>wnl f.) w ~a mach małych łrodowL«k titffacklch
nle ob-.orwuje tię parCia na q!icyny wtdawniri~. na
rynek cxyteln.lny. Nawet ·ml ~H...Cowe publikacje w po!l\.8d wewnf;trUlych biule-tynów, r.eet.y~ów li~rack~~;:h •uią racu-j tylko pracy aamoknt.31c:e.nioweJ. tdukacji
poetydtlrj, r..'llem t'tl'muł. ~ z iłtaty swej ~pr:,y}a krY·
stalb.owan!u warJokl, u.·talanlu wyr;r,inycb kry!eridw
(.. .} Rildwn p.xotyc)(l wydaje mi się by~ )ul wytej zor&a·
nb.OWMfl lnrmfl lt'&a :llrodowiska. Ma np. v.l;;~.sne n•·
n~dJ.!a procy l or&:anllacjl: wio!M!nnt' .!!<pOlkomla poetyc·

r.hai)~

ge~~ duiy.
Du aW w
pncr6t.nych ~ potach U:ło·
.to się po.nad ~>1o d.a.!ed '
BrYUbt;Jna, W""r~v. M•rc .•
n-.·IC, Bocdano'lwa W•Jłi.-y i
K.,:l.Jowa. oczywite e. Ot.Jj ha
prOb:e ,)tornputeroY e-J" ba.)kt
-""' .ln .. truCiuny IPntnln~ 1. \\'0·
.k'NÓdt.twa, ml~ia prt.wadu
Let:h Slllimier•kl, anaiW!j~
n:cm.JJ ll:;:~id~ <.('«<e: l walor1

drwiny l u'rylielł.ld, • potoc:mr Je~ u.nUł.
,;p!~iu lyslecy Poet6w" .)ako ludtl tycioWo

''

U!<lł~

NUMER tiU

QW011M'.lJ-C1i:l.lo';C,

ownnU'II'dOiri

kiJ. mvłl swobodnie prMkrCK'.::o
Mrl.ere 1r~11 l ndpll

11 1DJIObrGbJf Jlfl l)gJ"GilicZO: kOłiU.'(l!Cjo.
hoor.rc pau}( ~z11dq
~l.ot

"'e:ID 11d~ru. do mOzgu
n. l'GP!Kh potu nic pcsu;v

n

~hunr

l nowo..

jp;ewatt.a.tauł'Cmy

roa wzór ..M:rowiak6w'', któ·
f7'(h p;ani AI~Ja V);I'P,:IWIwa~ l wylan \)W•IA.
W\ljt poC'O~mA Się t. u.
rUłdem &miflJ, bo bn n:('~'l
nie mo,e nul.)t ani n;ką.. at> !
nf}~·l· • tlJJw~ tylko c:l(k!o·

wo. na~ Wam k:och;uu: pllhu,lt-:e l ~rJ.('kle \eJ p"'.;-6wkl, bo sart1l n:łl w~~ e. co poJild~:c.
l pochwak'e cłlot
ra1 p:m:.l Marlę R:.~dniclq,
któtlł n'e IJiko ~ o CL~- ...
tt)'!t t pol'r.<,dek, ale op!dt•Jjtsię
dz.!~l
jak n<~Jlrp~
J,.atlla. Partu wójl~wl m.•TZJ tię tOł Wi~;<:e): "fjUd(..We
Wv :~p·

l )'Ch

IE"-pofQw

,.;r

"~.kolo~ch

cm!nny~b:
u-by i
l Ich nauuy.;_ lt' uw C•
rayJi, ie rńOłtla C")j tak
r
d.tił't'l,

roo:e

ł&I'CJn. z wogOflłNr l 1 pe1onu
Porn:ętOtl'l, bOe>gM!te 1 Vt:ołoem
l ploczetn •odz!n)', bo p llC(JC~
w t"::h .. •row;oł.och.. Jec~:Jh w

"lcUione Ich nojbf:it',

:oml.-

n'cl:'l, }ok b-,dlo. Zopo.rn'ęt.;,/a'1'1

t!~ ludel, CO«ll bordt:ej po·
los.łojqcyd1 w l1lo,
ta poc1q•
9'Cif!\. Długo }MlCUI JO ~f
n}ód
PQet(l~
l f'l:yi:: l

do ParRUII

"""'·

A

thf

....

Jec~y ~ pner 18 dni l
l8J10Cy, l"u_,., ten no• lftOie-J.a

To, c
WiłlltC 4

r~~oł

I'Ol'Y poc::lłf) l•f: UK<'lt·

l •onwo;ujqc., nos loln·e-

ne

~11t1M'!oil do OlfO!JOfiU ko;. :oł •
1 Wf)CI (f). KoJOH jciC. lo10 l

~~~~~~Ę~fl

....,... ~oty.

l'olft.:~ttom Hroch, ~!iv nlfł·f
~
bolttboldu;q.ce po<;!qg ł·
.rlu.U.unNn;Jd"'. Oop:erc dorlldl
IOC'lęll

~hoC PQOI

oAAocll blolylf!J
tię p)'łonle:

~~ ~

Qfi'O!omJ 1 SO•

•ołoły oddoiiły t!ę

..,'0

Dziś

I'ICK U·

mógł

oo ter6nl._.lSRtt, w vłotbJ.JJrołu, w •o-ht 1940, OGVI:ellwai 1 ~··
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tlowoć

illo

I111Jf>69Coft - ~:ęty

r:a.

l

1

CR 1łlt

O!>H:R 1611

~rHIJN.o\

Terrorysta?

f

Od t. ;•) CT.U U Dlldl> t t;l.O•
dr.r.IA'I nle
ta"'tll·., ly j1,11
i:HI! 1')
flf.L('s:'.k•ldy d:ot i-1·>l".;.,)fl.r~·.
WpadaJ do k•·b:<'l
kl~dy cht:l.al. • te n.r "*'laly
d,,n 1\.ol 1'"'1.-i"'iny
Tcrn)fy11~

%0Wal., p<Jnd..al. b,J l ~~:ru&:l.
Obrnośt Nrłll ·.o.• '1l\:Q""m n:Eprloo: lk •• du~a .trco
"-"~ lutur :onytu PQC:S.Y::lanio n.
Ich rcht'll'lól os14c;tu::l•IPYnkt
kulmmatyjuy w Ct..'l"'it' ~d
l~)
~ !fCz.fl)dł
Ydto.;t:.tóuJ't:h
l!•·bót. O"łilck pr'Qb~·t z pólhLIOwlr..J l l.óll"uttlt.JI bte.,adę.
l~rU"rawna eórk:a zaprot~to
Wata. ml:..!a się l.t..Tll\ l uc!.-kla du inf'K'JIO ~m;t:,;:.:...,...,li.a.
O, t.lkł'j ;r:nlewall Jll'dc-hmiclony o. ·~bnllr nie k·erplal.
DopndJ d ~lewcz.,ynę, lbll rut

JOLANTA MAJECKA

kv. due

Jabłko,

1~

a przy

:n

W1~rwcniujqcq
mGt.k~.
po
ceym okalfez.yl wd •JW~ noi.em, ~kopal, q:·~olcil l wy...cdJ najwld'l"C:Ul>t') u•utyll•
!alr.donowomy,
Tym r~r.cm k v b•e\y opu.ś
c.ly mieP,ce lr.o~~. nl. "daUta
..,_.yclcl'lczona
l a<:bQrcr..•t~M
LRalAt.łn ople-lu:
w
n.,plt;~lu
xaJ, córka u rod:z.\ny, lub znajomych. l od teJ por,- utny-

lftll)ąc ~a; ~ .Xrl)(nneJ Tel\ty,
tulaly 11( po bll.ldc-b l dalekl e-h kr..:~A-IIY<.:h, o:ni)aj.ąc '11!:1~

..ne L"lod.:.unuvne

mie-o~IUt'"lc~.

tytko .,..:!ąt
:z..1daw:tly
lJOb;e pytania. 1111 lr..tore
nikt n!e udLJrill.ł O<lpow1cd:z.J. DlaC"il.f'IO pruz.
10 mleJ:!":y aod:z.1!1 !<11!
na t. kie bytowanie':' Uluc.:e·
>':.., pruo~ lyie dz.:e<<~tków , ete-k d.li nie ucick:~ly prz.td

I

!IWO m
J.a~ym

ter~ory 1;!.
zlOCJ'.)'ńc.q1

pr~

l

kqd

pi·
~<i~;

wd~lo

w nich n:tale tylt' odl dol~p<:racjl, aby wrc~t-
cic u·.vo.IniC Ji~ od nit"IQ l
odl,:rilknć utracony spokój':' l
je :z.t'I.C jedno pytanie: dlnt'lelót. t.., s:Hedt..l kpili z bi~,;d
nyrh kllb!et x..:mla~t p nc'lc:
w ·~·yzwolcni~.a"
rs. llł•torłc tę ~~- nulrtrll
rul poU. tli"'- ie !.1któw pru-d·
wn~i.

stawlmnC"h

w

h.łt

Ie

c:-.ylcl-

tc;!'~:,b:t';'d~~r~~ t :!~~~:'i

:te

~rc.e ~~.~;~to

jt't Mcnl:te

od ruc:z.y k;o.1bk(ltw.ck r>:~pi
lub ·~·wled.J., l)'th,

alio~<l'Ch

'r";:
h;..o:~
lł'<:ie.t

au-hódł W looku do;.c.hoiOimy
:Co. rn rjKO Mego p"':ł'lllOCJe·

'"'· ubroni botcbo r.cho l dr:i-w·
,.co. No IJIOII'Oeh m.;eli ~·e O·
uoP*J, ll:ldnie wys:ywone,
podobne do tycłowskic.h ~nyc.ek.
łM pot'liętom, jołf to 1ię stolo,
ole po pewnym nosle, ~ t
niepown'ł', bo nikt nie .,..;edzlol,
eo rooJ czek:a. JoCttlit<ny l rny
iU w kh Jłfooę Tok doułllmy
10 nimi do p~o»t)'Ch d:4ocon'fCh z
slinr lepianek. Bet ctmo.l, o«<e,.,
podl6g... Zomłolt nłeJ ~J

ltrągle

>li.

1011:(-

·~'l
.,.
lo
""''

'

~~o

mr

b~iimy

eh,bo w

J,w i)W!'!Mcf,

tych wcho,6w.
ZocJ•IJ mów:ć o ,,..e:;_m Jto'ochu
W:echl.,ll O l'fm
l oboNOch
lronspOtc!e ll!dd 1 l'o!s\J, lll.
""'edl 'ell Jacy ,q Połocr.
gdt"o jeu to Pohlto, M:t~ll lO·
brOI'tiono prze-t włodze rod .tle<·
kie rbJ:iot się do nos, ludzi t
trOI\1.p()ttu, ho - Jok l<f' mówio·
r.o - mr l'fWI'"Y J'ię IOO:dtvn

"l•

co powraca wsnach '11,
~h l pnrt'-"enl

Zom,c-u•u':łnty •

do

~e bie pnesledJieli!Wny do ~wlłu.
Dtied poplo$rtwalf. Wo*:oło roos

ByłJ

lepłof'lł,o-c"-

pwte, jołd)y roo ft(J5 aekoly. GNe.fdriiHmy s:e ~ 2-l

it!Y
~:!o~~h!~iu~:
lo •lt.
w.•

~~o~'i.~."~ 7'::

ło Jeste'łmr
ltep:e,
P',jcz Rlr6w lrolej(lwreh nM: IDyło
nic.. łodnyc.h budynk6w. Ooo~ol., Jd o1:1e• .t!tgnqf pu~o.

n~"l udogodnld ~1\,GI l.ołciq cr:rnr.oK. Tołl CRillęłl e 'e"""no !Wił". No1.1epnego ~ t ene
olloro~ się, ie }e~ • KołOCh~:orn&. Nadoi ro'\t ' • notni ni~ lrtł.ef.-1, }ołthy e r05
łQ!pOfllniot\o. Zobo.ayHitny. ie K
pobflłu DłJn1e rto~. Po- Joka.n$
c*Os!tt' ~łlowle
10ł:te 1 1 , ę

)'oaowołiinlr kJk nłe w'echqc,
co ·obić. gdy w oddołl po;ow1n
1ię

;ocyt -ludde lbliloll ,;4 o:epe_,o l 11 strachem. 0bserwo·
Willi f:Oł t dofełto l odc.hxl:tiłl.

~.!r t:.a::~~ek~-ęB~~Jnl':i!i; --~~ ~~t!~~f=-B~;

90 Wł10S IU.

H

J~ołnyntł

OCI(l·

•

~;l

fe'-

"""'tthubonlO<.IO-

Z

:~ '!:,~~)-i~~:; ~~

gonac:h
s·~.

w-,do·ly

-

brty

m

uuonł'.

[·f".tt·e od potu, ku·

bl(łd

~oc y.

lo,

A W$zy brlr bohz<"
t·-t io gnl!blertion"l J
Ubroil jlrł n:e m;eHrnr
Cl\odz:tiimy ()potolttll ło chmo·
nom!, otbo "M wo11oltoch.. Btll)
to c.oł. podo~\ij!]O do loco. tył·
ko ~p!('j~''"· popieloto bl"qhl•
~tte tle~· ... Rob·lo iif!Je 1 Vrtl•
blqd.r:ej wo:lny. Uczy li nos it'SO
Kc l.oclw..... e
Zdobytie w·<"Jblq.
01-iwj Wf'lny ~o;.zto.olo _.'!l!rt
trudu, tMtsu. no • s>lt. lrtóo'!'j
brolfo"MJ!o cooot bo.tcil:•j. 8 1.l·
1•ę

po ,bi!pie

Htni

zo

wielbią·

t 1bioe•oło k>b t".woło !q z
Kte; poto:ołl nor!) e·
reC !C!JO d1,1i0 M""ol buty, .-ltt.ł!tr, koc 1 ~n ... tM.
Chtni!M na

tyj.ot.~-c:h 'IÓg,
nt!ęs.em .

edn,.., ołu
w łtocu.v c~o >łp. \Jou,..o 1\lbr.
J! M:-bolę. R..bllilny "t nm.l hotl·
tkł wyntierny lm pMnebrlo bf'
lo herłMI•a - •u1"' wode i .. :eko, lWłouuo dło dtiecf. Wilró.
zywoll nom łtqd brat -.-oóit.
ąlk:ie łoopołl)'-t iię w opoJ.
l"~oti nGOI'I na ile n:.:-gtl. e'e
mosJinle-...-.:et..
2yi lłmy~
"'atlly pc.

po Of!IOCitu. N;e łflolliiliY .,..,~-"""

2.,.....:1 no ' on ,

r~G-łto. ~e łtl . .~~

dos-.·iodueno(l pobl•rol stt~"ew'
h<o<eu. f'ICH::ło l~· ~~ym kto
mial, Q.l'l!łł-111 ../e . łMC nOJK;{.
~.q.

1,i.J.!

J9Qło•1-nb -

!JI"*'t ~..,«, nos"r-H-;t nouo
~c!lo. Byiy ·~ l ledi'le A'•
l t<ą 1\;o
nqdi.u

bwoł ... cłi\J90.

ur.swoiyłi

SWik

pł).

UMie~okł

idt topob egl:v.ołt t ..
toł:Norr.- ··:rlf'.+Je~io "' ..łr;y.
l'~ków

M:łiH~Y ~ołd·otu !1' 1 ełi
~elc

Wolt(\9'011'1e8z-J 1 upuf.l·

·:.~~·!,-= :.~~~
11łci, d:oB~ p..tyi ręł-Mrooin d!a łoi
ftj4-<flJ"liiDfrent.

Mo:!Ja ... _._r1 1ć
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".olt ..

p~!On ......!o ~ MWO
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bcucbo

"'"Y· cM!c.'o-t

'N

wiclbłątla.. Co to l .,. ~ .,n, ,.....
Loł.w\t~ h b,lo •rod·lr tro~or.
LU p'»,IO w 1tr;>. IIPOlrt)IO ~ot..·e
J•-d'WVO l 1nc1ęł<> !J'O •o~ C. N e
..."t·d,,olo ttlko, łtt jolr ' •
"..,.(llh"'C! no w•• Jblrtdo. •o n·•
nQil<'i l
5p;roaC go p.I)100ftl l
l•olrtowot Jo• konkJ l'. t>dr .,..·el.

uu l WVJ.

.5Clo~ywolo

!JOło

IRENA WÓJCIK-TERCJAK
tHTJ

Haracz

ICJ~Uł'J J"t"

~:,~;-.~--:;~";t u,b',~ł;ę p~,~~

!Y U'"' CI

1

t

p07W01tl je-J \ię dOi'ą'C; uf.o )eJ t 1: Lo vdogo mvo:oo nogo••11.
We lbłąd,
)ul osl<"tłoły l t:l'llt oł
uuę.ttMolln,
~p·ęlo

sęlpor:>~••t~p
~uSJO!btle

lWiC!rl<:'

S~ te

Wp<O"ł•dł.e

no 1\rpoe pody sk: l jo.dnogMb.
no d•omodo: tt. ok! mc.łiw v...,ało, ~~ ('0- dwo gct•hl. to n~ je·
Mn l .. hWOjG~" k-98 ~tłł
~IJO.
Sc;sl'lqł
tnd•h:
l)ml
gotboml ~ A'o()<AO, u.• bot·
loby OA-piOI"ęlo dwc:ltO, al,. lO•
ch~w~~lłl·
Ci!A;fo fO ,!(K~ol,
Net 'JUlę-ł•
cie. •idbiąd" b."t k.·ł »>ftę" c"""'y~PI'li'I'WI~Mfli!)(..W.ct
łł IT.-e. .utqU .., sidlle. Mom~·oło t. . po.toMnr ~ ruro,
d~Ć tk:iłNo, e ..,.,. Teft e iy•

wo «t s\roth.l Dfl(.. 14~1J f'e tc..... -).,ł.J\~ ftie ;.ć.łJc.weł"'
-u~--'-.ti"'
fi)'WI ~Mfll. W Met~~ b~ re."'-i oełi. ~w \krw:ł)O(·

ki ~~;...,;y~ - ~41

jesx.,..,.,.~~

,....,..

W widłach Wisły i Pilicy

J

mi
było

m6"'1~.

\:0

dll•<;')'<t.t'j

w'l

Cum~.

Inni

włk.łWki

lf<)Lie

mie)tlu.
obetnie

bieC,111e dr·,g.a z. Gnlewo~mwa
na crn~n~.t.rr- Tam przed wił'·

k;~mi n1lata ttać kurna chata •. w kl4rej m !e lokal u bot. l
cieśla

z

tę, nic-~ się z.achmun.ylo l pn::r~:tQ bur!a. Chilpak d'lb:l do> brz.ecu. rozwit' 11
na pl(tiach ullrauie l cu:kal.
at wy.w~cy )e wiatr l slnń~.
Zjadł wledy o tatni ~ruch
pładta . • cd:r \ię x;emn•lo
wpl~l do ~laron.ecza i po~
\aoowił
nocu·.rr.tl: na wodz.:e
boj,.c J..ię Uych lud.U v.IOC.X...:tów l t.b6jów.
8.)'1• p61uoc, gdy Jaak.:a .,.
budził &loł.ny
plu'k wody.
Ujrzał lut obok :llieb!c k·Jdl.alego potwora przypominaJącego ocromuą b~.
P->1wór WYIIUrt.y\lf~LY SI(: Z WO•
dy chwyc-ił lapą ,..... bn:ec l.r

w 'IO)b<

że

na ~renie

iunl! 1 •tnem. Ludz.1e

nl(;will na cldlę
W1kzek.
Klfody " " Wtlc7.ka Jauek u~<Nicx.yt c:t.lernakle lat, ojciec
;cabier:JI 1&0 a IObot na hudo"łJ, aby chiopiec unyl się
cle<olel kieco. nemloila. l pewnego dnb. ojc1t-e 1p3dl z wy-

Zaczęło sią

drJc podi)Chi)COOY winem 1'1)t.ka.,..JI r1be.kom Uowić 1-yre"ę
w 1 .eł l do.-larcr.yt tyw~. p"_
t.."'en·e wykon:M~. Prt.rwltc.r.ona do ulonu sr.cua p61koblel.:a, pótrybol. miolł!la •Ie
bet.rttdn\e na wOM.Owam-j posad-zce i tuNTiie płaltala prou:oł(:. by ją pu:>u:x.ono.
RodJaw .,ni &<>k.e
u.ev::U
obrnseywać be'l,w .• tydJ,:e
n;e.
wa104 lm dol.l+d niiC~ p:ckn.•.łt.

a c,dy jeden

"l.

1'1

•

bi~lad

ników

prób-lwa! no.te:n OS•
lu<łt~ na podbrz.unu
yre•lY, ta nuciła ltl.ąt.wę
i
~dł:l m:ntwa. W t.TJICY ~bra
ni wra& a. d~edod~M zo.sta11 .tarnlen!enl po d z.!e6 IUldu
O)l<.~tect..neiJO w wodnilt6w.
Opu z..ct.t10y :tAmek rozparcelo·.r•ott~o, 01 slu!eb~ wioski
W)'luJnjły •1-:. bo lttórJ-·j z. ~ąkrob..•ć

wGniewoszuwie

FJJAŁKOWSKI
d.l.i. J<~nek zanlcrnbwil t. pr-Eeraienl.a. ale mokr1 •tw6r odez.wal .s1ę ludzkim r.loloCm l
upyta l łagodnie z: ła.k daleka chlop:ec wędn~je? Janek
dom,,lll sic. te ma przed so~ wodnika. z:namo.co mu
z
wa.einieJsr.ych
opowladaft.
Potw6r opowladal. te byl kledył motn::rm panem drledz.l.~ l mial lu opodal zamek,
• dr.lsiejt;ze starorlee~ ortanowiło wtedy koqto.
ltt6rym
płynęła Wi!la. Zamek modrzewłowy stał niedaleko
rzeki
na pi.auc::r.ystym pac6rze

JERZY
tokiego ru>Ztvwanla
łmitor~

sob.e

rw.-ao.::.ąe:

na ru.iej'>C\.1, bo •t'!'CII
k;,~rł::.

W chxie Wll.czków lilp:wowala nędza. K;edł'

pc"?.:JiVdł

nieur!Hiz:rojny

role, na przednówku C<llnwa~

no

r. kory dne-Nnej

l

d;xhwano do nirj t.bierane na
pi3cł\.a(;h plec-hy porotłu xwanoe~o piUCfllldem.
bą'iedtJ poradUli glodu)qce-

mu J.tnkl)wl.
aby wy)ec:hal
sz•Jkać roboty, bo ma jut la~ l Ma ~u: trochę na obr6bce drewna. Chlop!ec WJcil!ł
n:\1 "P<'d 1lrzecby starą ojco....-.1 lód~ która byla w kilku
mie'jooe11d1 dł.iutawa l poutyk~;~w zy ~zpary spuk\1 jQ na
wodę.

dol, z.atrz.ysit: w nadrucwyeh.
Jnu] !C
wio.Jtach ale pracy nłłdt.ie
n t U~alazl, bo w~~dUe pan•,wnh bi~. riąt~&o dnia,
Pi)'O•ll

W

u~ry

dniach od 6lmego
eurwca do ó~mego
I!!JCa og.tądamy w

teh.'w~jl
peln~
rclaeje
&
trtycuic.atu u~r~h meczów

polsklej

l)llłtar!>kich l skrlloone,
p6ł
gotł7inne relacJe
& Ołi~a

stu mcer6w. Nie licJ.lłC doC() wek, bl:d1:ie to szdtdzleliląt &od.tua, czyli dwie l p6.l
doby sied:tenia pned telewizorem, patnenia 1 słuchania.
St..:.ttystyey dowodzą , te meeze
teJ noc! octąda kilkanakle
mihonlhY Polak6w. Taka ma•• lud..d prze-E tak dlUCI n:u
słucha tych
••mych 1ł6wl
.feęt to 111tern powaUla aprawol

W awwaraeh nadrUCUl)'Ch
nocami łpiewaly syreny. Pan
dzledt.łc
zgnuśniały
bogactwem l dobrobytem r.apragnąl
dla tarŁu mlet ~dną z ayren
na swych pnkojach. Pewnego
dnla, cdy t.}echali goicle
l
trwała huet.na ubawa. d t.!~
piłka sitleiIn mu na nod.;:e, prec-Fuima
piłka, po.dal
dalekq
pi&Jcę,
pfdd tię z
piłką,
przejął

zr~o.sil pflkę nogą,

be:p4ńskq piłkę, Wl/flliólł pił
kę spod nóg napastnika, poIła! piłkt: międ:.. nogami obrOikv, wusoki ltrzal, trclł·
nicZ:fiV ttr.;:al, atrzat noźvcami.
Itrzol •a tciWRI, {llótoka minęło się z celem, atrzal lpudlmDanv, główko otarła 1łę o
popr:eczk(, J)Ołlal ropala, pokrul przeciwniko, pokrvwaję
pol.e, udzida lfę z tvłu, uobU rckę na J)OfM karnvm, pozwcia apoloraa, pukU lłllpQII
nUt. to uliczkę-, CZI/telna gra,
gra M skr.t11dle, gra dę nk

klei, przettedl d

w6clł

obroĄ-

t.iadOw kup:! chlnpów na aw6J
te.rcu. Fll.acy pru:.,tall tu cu.
mowat • .".e tratwy l nazwaU zakole n.e.kl
pn~k.if:tym
mleJ~em.

Wudni.kowl wu1no ru.
do
roku wy~ na brzer; l wledy
odey -kuje ludr.kll. mo
Oz.iedt.ic wld;:.qc, te )eco opowieit
roz.ru:wnlla
do lez Jan-ka,
pnycią&nlll leJO 16dt do brulU l ;taprowadz.ll chlopca w
miej ce, &dzle dal ~k. Tam
poltaz.al u.ltryfe we.lkle.
do
P:arbca l po"l.wollł mu u.br3t
majduj~ sl~ tam p!enll\d7..e.
Janek wr6cll c1o domu bogat.)'. Stal •Ję wnet moinym panem l wykup!! tereny leine.
c<l:t.ie bylo dawniej zamczytko. Odbudował dwie wsie stutebne l odJwletone ao~podar
ew nazwano Swleriaml.
a
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,._,-.,

młenkanle. Tel. lli!J-41-!T.

~RP.-10WE .,..temJ

chiłowa

U.

teł. Slł-ł'l.

~-~

-

=-i.

JU.ndydaci na atanowiska zast~pcy prezt>U win.
ni posiada~:
- wykształcenie wyisz.e techniczne,
- 5 lat stażu pracy na stanowiskach. kierowni-

soo.:r.

A·tl, .. tt;;p ... Stalli

Ptotrto"'

IPG~>~>

czych,

~--1~:g

preferowany WH.ołc do 50 lat,
dobry stan zdrowi:~.
wysokie umiejętności mcnedteorslae.
Oferty kandydatów wmny :r.awłe.-ać:
- życiorys z opi.sem doLychczaaowej <hialalno!Q
zawodowej,
- odpis dyplomu ukot\ct.enla studiów wyiszyeh,
1
- opinie uwodowe,
- za.Swiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj~m
pełnić lunkej( kierowniezq.
Of«ty wraz z wyrni.enlonymi dokumentami należy prz.e&łać pod adresem Spółdzielni Inwalidów
w J~n:.ejowie, ul. Przemysłowa 7, w lenniole
-

.. CAN·

~b"P'"n'-n"'o"A'-M-;;..-:::,::,,-;">,k•"•"',r~ ~~·..,;-3\..~~~~J:nmieckanl-.,

f~*~~~-. ~kllld

Slolar.Ui
CVKLI!IOOWANI.E
padlót:.

Kielce 81-43-39_._ _ _ 7~Jt
- Sf'RUOAM m•c~~t<loWid panuol\ae. wideo .,•kil", Klrl<:e'!!.:._"J:ł-92.._ _ _ _ _T~61!_ l

ZAT-PU[>NiF, -;;;]ar;;:"?~~~
71GOI-C

48ł-N.

bl~- oi.UU

PUSTAKI,

spruda:L H'-•chk M l'utatai
..k ,.11~1
T:'łiiT=C

ł)l'tysl.a

ROL.ANO

'TilLel:&tot

O$

d:.m

~!~J-!r., u::::;o ~~d~

ul.

~~~:%~~~~!r:.~;~;,:,:

'li!J!5...c

7
:W.-1
:~tall. _.••

ZATniJOYJĘ

na
n.y. KiE'I('t 501-41.

\.v-~n

-

'WRŁWAM ,.malucha·• {1982).
pi.łoc t.oliWlly, waoa7, lip~"" d".

~~~ .:51~~-tycm•j.

bnml•łl.

»t•łe =-~

(~;~~~~~

SI'RZF:OA:!: ~aków. Kif'!c•
Gi-05-31.

"P".,_

H-dniowym od daLy opublikowania niniejnego
ogłoszenia w prasie.
Postępowanie pn.eprowad'Zi. komisja
przez. Radę Nadzorczą SpółdzielnL

541

'1364f-l

73ał-t:

ZLECĘ •Jc:w;:t.yo:ję lu'a& pomooolOwyo:h rec•lów 1n•cuyaowyclrt.
IZłlf hhp, innych WJmbów 61u••"kwh. Zbie-..·o (Gdaiu>koe) teJ.
'13.
4J.U.R
SZC'LDCIĘTA
a&nllUC"'H'J' nti·
nlaturowe rodnw(l(l(>- llo.pt'Wdar.-.. Kil"!c:• ł$1--M.
73ll!ł-lf

kurtki ,._pir•mldy".
burto-. Radoot, f'u~ka

~POOO.:I~.

~ny

tanio

8-1~1.

K!eke

-;::5,: · -==::-:---:-,--:---"'"'==<,._,

11.
4~R
:2:UK.o\ 0!11'7) tanio &pnl"daon.
Radom Hodowlóitt.~~ B.

Z "Akropolem" do sukcesu

liURTOWNIA
rodkłJw ny..toec:i

Kielce, Sam4>no.vi<:za
teL 31-H-91

Uwaga, handlowcy!

Ił,

,,Akropol" spółka akcyjna, Lódi, ul. Si.et'lk:.iewicza 6l, tel. 32-83-52, gwnnnLuje powodr.enit' pod
warunkiem, te skon.ystacie :t jej pl'OPO%.ycji i dokonacie zakupu w nowo otwartej hurtowni ,,Akropolu" w Ostrowcu Swiętokrz~skt.m, ul. K.łhii.Skie
go 49B, Lei. 531~70.
Nasu o!erLa to:
- bogaty wybór artyltułów z tmporlu - dzte-wiantwo, pończos~nidwo, b•ek'LI'Wl, galanteria
dla dorosłych i dzieci,
- coraz bogatszy wybóc st.rojów z własnej prndukcji.
Naszym walorem jest spnedai hurtowa i półhurtowa w Cl"ffach r..bytu.
1764-k

POLECA
po ct!rlach hurlflWJcb
p.1 .. ty, płyny. pros1.kl. mydin, w tym roro.r..ek E, pa~
io: blop.
n.ł80-g

4'131-R

}.>~OioQ-

~pii~·:~:.w• ~~~~!t.~
(lllfł.l).

~V.~ E d• d.i:J..Ilłu-:-Kr>ł
«222-81.
1Jin.-l
~łZi.OA.'II Wl,ll....-s~

?;':""J

.,..,......,

(llł-17).

KliPIĘ tnał,. ~larkc. Ki~

« 31-S-tt.

7:J51S..c
lanlo dO«JK 10
(woda, c:.o.

SPRZł.."OAM

km od
c~t.ratJ

Star•d•o""lt'

Jub

UJu·eo~l~

na mio!U-

k~nle

w Kielruh. Oferty •.73:58!''

Douro

O,łon.~•ł

Kielf'll.

131i6J-&
.MITEX" -u.O"udtoł
JIU.traoy,
c:ieoill ... ~u.t-ny. Kl~ot. Z..1«-.ka 8l _a.
73fU.I
S""i>i:"łZiDAf 1ialld. Klet«. U-

DZIECIĘCE

PORAZENIA MOZGOWE
NEUROPATIE l ZESPOLY KORZONKOWE,
bólowe kręgosłupa
CliOROBY WRZODOWE ZOLĄOKA
I DWUNASTNICY i mne
LECZENIE ORYGINALNĄ l SKUTECZNĄ
METODĄ MR1' JU2 W POLSCE!
(rnikrofttlowa re-wn•nsowa Wtapia - akupunktura mikrofalowa, g1m~,a.styka Jeemicza,
zespoły

.,. . , ... ,

i:~lr.al

8l'Rl'W'\M .. ma!IK:ha" um
1181), ni.!! uiywan:r \.cłewiUK'
c:uroo-blały. Kleiell :5-r.-1.

,__,.

Sl)ftZIL"OAM

masaże).

poro.Jile.

koty

Kl:.>lu :U-06-11.
'1'3r.ł:Z-I
8Plt7.EO:\K C-330, ł!JU. T.trk llcxl1c:ntyul.
'1'3fiU...g
Si•KZWAM &Ptt:nrkę ,.wann"
podn~nik ~.&mUChodowy
1-llolumnowv. Kieł~ łOI-'1'6. 7358$-t:

6-l&,VIIJ. br. w ośr. wypoczynkowym
w woj. radomskim.

c:~"k I(l.ł

SPRZ~:DA>,t

powl,.n.ł1r~:

k

C:•ICIIIII: T-:!:1

kuunlfl,

Ś'lill4b

11-lłO•

11/3

UOdZ<>ntvna.

'l'm'l t:

ZA't'RUDIIliĘ

akwi~.rtor•
7JłU.t:

Kuice SI-1US.
SPR.ZED-o\M

;;;szyn•

111'1 Kl .. ke31-11-M.

~oł-.--t:'
':)11;3) ... .1

N:ljrr~ru('j~a

zatrudni na korzy!>ln;.-ch warunkach
elekttomka w se-rwisie rtv.
Zglou.ema Rodom, ul. Pusta l, tel. 515-29.

oddei

POLEC.'\
Skl~!ł

c:en<~ch

P!n<~w. 1 ~bja 11

t..lkow:oka.

teł.

434rt-R
I'Y'V"TV"'"t'T""I""lnn! • • • • l i i • i i

PRZEDSIĘBJOKSTWA

kate~one

!)r<t-wa jauly

A, B, C, D. E, T

-

nowottesne metod~· s:rkolenta,
nkolenie w syst..?mic kuf'80wym i poukursowym,
ceny konkuł"encvjne (np. lnt... B'' J84 ty'l. 435 tys.).
•

E lnfonuocje lei.

469-3Z,

z n s;~.~-~
l\ p

Of'ERUJE
nowoczesne okna i drz.wi z. tworzyw sducz.nych wykonanych n3 hcencj1 f1rmy K NlPPING o wymiarach typowych i wg wyrojarów zamawiającf'gO,
- g3zowe koUy c.o.,
- ~aborety gazowe.
ZAPRASZAMY do pawilonu h'M1dlowcgo
KIELCE, ul Gón:ła 2:!.
Prowad!.imy równiei sprzeda-t
FURNEL INTERNATIONAL LTD.
-

w Kieleaeh, ul. Wojska Polskie;;-o tli

uzyskasz \lo'SZyslk1e

PRZEDSTt\WICIELSTWO
ELGAZ

i • • • • • • • • • 10...."...

TYLKO W PZMot.
Oirodek Szkoltnia Motorowego

TurcJ•. T•Jhn<lioo hto.lie

po •tnk~7!nYCb

Proponuje: UNIVERSAL-SERVICE
26-900 Koz.ienice, ul. Spokojna 5,

A

.....~-~~-~~-~··~--~-~·~.....

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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lcr•J. kl6or\l dll l l'"'''" /tllfhol, fl'H fł(..fllłll' I'<P#"It"fll . .
W•aJI. ,. !.11-"J,""" IWIU<>IUI INO·

t: we ue bt'h•trr•l'll. O.K.
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clllllfKII- 1111c ·~ ... •1•-

kKh.awc6w i L bi<O..... łno·
t.Mj do Lot\c.owyc_h IOL9fl'II'CI.: fj.
nołowydl doc-•etoi będq lupoty, ll.tO,. ,.,• .ygrorą ll"oe<JU, oł
bo _,.., joli: ArgeniJWIO dokonolo
lego ł}'łko dwo roir'f, bo tnnc1 ropllN

koAuyłcl

ll'ln •toml

IIJib

OWDNO•

wolo po DYloch kor11rch.

lo.

To

bfllo

po!#gJłGIIIł'
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Buo /:role od

szykować

Komu

Killice płliU.,_y, kt6ny Jea..
Me w~blli na
•CZ&6Y,
p;-u-z lti.lka ortatnlch d11l tOI·
w1ia~ azar.a:- obu
~1, wych
di'\ISJ'R \.t:r..1'C1Cj Jia_l na IWIOI
c:lo druaoej lig:. N•J~adol.11k!}u.)'
crł'

nutr6j p.~nuje .,VQd klelcun
l_ to }eel uul>tldnl~;~ue, J•ko te

:f1-hV, An"locy noc- IP1111"111·

JNlk•r:r.ł'

~~!:~':'e~o7t~:!

Futbolówk i

do11'0d. Nowel Al"lgfky pOllo•o·
li •·ę o dobłq l w miont nowoc:tew'lą grę,
toU.okuJqc w.ełu
InO~,
hOR:yr.oNdl
nie lktyłi. Jeill -a.e finołowe
r~ł lłpO(Iobniq '"'l do tych

la

:r.t~nob"
w_nii!Plll
011ł1tnlej kole}N na Obcych
bollltach. • C<l IZtto:>.I;Óinle lnleremJ"ce, p~Jwlr.o
"'Cidom
fl""all :r. tabt-11.
C%,. lr:r.ebłii•~J rcii'Rrłl

~ne-

Ovbne prz)'nOjmtllej, te

dos1oru)'ły emoc}i 1 est•tyc.m.,ch

łpned LUN d ni, wówa.oł jełl
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pc.
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~u1 1'\ikt Chyba by ule W"ymyilił t.akit'KO t«-narlua:a. Nit wiec
d:r.lwnca:a. te -._TJ~ey milołnlty
tutboJu :r.utaaawil)lla lit. Jellll
~te odecral• "" t:reh ror.-tr:r.-v.:au:dach pilkaru B~oni l m~
kllll~b. Ta p-uQet oal ua}4e

• Ptlk•-r:e t<la•rll 1treci/l
cb•llicllkl 11/llętv 11Mer6•
:r.• od ..... dlllfi:oa r Ji~._ W
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IJIIIił lfłl11ru

J"(!dnall :r.awedrucy Koro!U' l Ha-
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W IOl l.~
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Cyrkowe popisy?

Mecze o awans
na radiowej antenie
Po Jatach lll(do.ln.elllnla pnt ru-b ki~C:ÓW 1\)0MOwych, 1
une10in•• fulbolowyC'h, kodł'C ·
Tu ro:r.,looinla
:r.t lr.o•lc::utnlc
anonu
pn.yrl)t.owałl
nll'lpodJ.iankc:. Ot&i w nic:llal rlę w
seclw.. l4.~lł
IV (11Kf'
11,15 lflb) "JIIJI<:J •1Uainlty
tlillll
i IYMJIO.I)'f"J'
il'• "l ebu 11a.s:1ra. "•Je,.Mw.lllł'

n•

w...-.

---J

•n•·

~~~mei(IIIO Jai ll l'baimtl•wn 
kłw

_" o.J"IIIIo.6

.,.. l

Bł~~;:kllętb

Brellł "l

K•r..

eratulacje
C'IH-~ł"

domlaka
'"0

•war.sowa(.

lil ii•

M"'''-' k ir ln.a-mic'U.,a
pel~lł"" jf"<.-1 ml•lmam

p11•11.1, byaw•~>~r•~•c:. Jlademhlit
,S....I w
:atj lf llla<'jl,
m~&~l
n.-. .. yt
•• ... )c:l(~ l"-• rht~.U 1

&••·

1:0111 " '&r•ll • IJ.h;kllayml aa
lrw.r punktv. C'ly 11 Mtall>la c·
""n~lll•lnMc: .).-JOt m.iliwa' O.·
puki ..lllr;a w ~tr&f".Jcdao Jt'fl pcoWlle. klblt.e któny Ujln" «•ił'~A na trybu-

noc-h obu ltld!onow r.ie
~dą
k'l(o bJ.,wał-,lo<'l-Yt' bowlł'oll na.
lNy na nJnłe "'id... wi.dlo w
wykunanlu p~('i najlt-pnycb
druqn. Wa.i.t11 t"-' bl,·cłlie •ł·
m•fera. lhi"O:'"UHII J)n.l>Z kibl·
~w. Ołl y u,.he.,.anlr wlciUw
ed,.10 l•d•l• n•clu•
ą.ellillli,
1a.y pan"dll••l l funllrJa••rl w·
•u peli("jf llłe nddi ~ a.tl Wif"·
lf" Pl'l(l ,UJ' Ull'f'llł-ll.lf"llfM Dalł'·
i)IY~łl 10anakaw tlla prvpce•
llłlłiU Dil ~peU..a,, 1 lallito ......
retewa•la w parl'll"'' b !lA ha'"" Klł'h·- • •olelft.

,....,

l'odC7.11 o.l.atr.ił'rG
~brania
:r.&f:r.'ld\1 a.trnwł«klq:o
lrlubu

wybrano oreu.. ....SZO. ~at
&~lm Jbf'f
Mlt:k l•a,
IQI("pl.·.ll
d"rc-kton H uty ~o.tf'O'Wu•c:" dl.
admlolstrlr)·jno-aocjaln.)'ch. N.:.
aa•l('P1YM lpotkanlu.
prftes
pructmwl prurr•m l propUIJ'rje xmlan" kltro-vmlc1wił' klu·

'"·Jak

polnforltK>wnl """ wirPori:'Zrt \'l'll•t• O.tatU.. wi•·J, u
dwa l.nodn!e :r.ar:r.ąd KS7..0
pod('jnlietd d«y:r.ję w tprawlc

~o!~:i:w:c~~)JI J::.:'~~j ~

potu :r.

dawna~

MPK. u

dylkulowano n1 walnym
braniu k\utou w mtju •

e:~.ym
~o

.. •adenUaklr.m.

Nie t.nt'ba mówlt. jak p,.
pocyc:}a
rad•owOO"·
:toillfl.ie
przy)l:ta. Jei.ll OUiac:u. om• powr6ł. do dobryth trad.J'c:jl spor·
tu na radlowej ankD1ł'.lO je.
.tŃM7 :r.a 1 n
•~h mi•r
J)OJ)ieramy \ł' d11ienla. N• reLie
brawo u r.lł'<kielny pfOłram.

Zmiany w KSZO
o.tpo..,.lad&,Mc na IIJtt 1':1.}-td·

:!k~~~~:Z':.~sJ.o'o;d~:!!:!~t
wiartom~. lakot>y kot\J'
tenlł011"e miały byC umiemone

'A"II

:.~n::O;:~~~~h:::1t' ...~!!!~~r•

Z różnych aren
l-lf'&:U na 200 m
nalteroroc:.ny •ynik na
świecie u:r.y•k•la Mlllł'IW Oł 
Lf"T (Jamajka) %1,H f)OQClls m ltyntt:u w Uerllnle.
•
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k'J*i:r

•

Pierwuy

kolar~klrco

wykilU
Nadr;;-nll

tlap

dookoła

(150 km), wy.:r•l A•dru• Lrlt·

nnft

tRł"N)

r.W,nl~w

3 40.21. Truci hyl
(Puilkl)
-

~pr•,.h

!3.wk.,traty,

• PI"IT cł11p ko:a••kleto wył
cicu Tour de l"ra•tc. wy~r•l

cutx-rt.em 1:4. &:4, li:l , Edberc
:r.w_,.ctętyl

~rptroema

1.3, 1;2,

1.4. IVInl-le\.·ie pokomał CUJ"re!Da
••• 1:4,1:4,6:7 (1(:10), 6.3.
Wc:tJ>raJ

odb.Yły

łllc

ki pOI.flnalow~. W tumJcju kobłd rtonlo •ncucie do aen•a·
numer
)(>den b.iatowycb Jm-pre:r. t~
niaow)'ł'b. 5tf"fłl C r af prut:ra·
la .r. :liJUt Garr-..a lnr 5) 3.11,
li 3, 4.1. Tł'ca li~ nikt nico ~oo
ddował. eh~
Stettl
<)!llatnlo
11.lo ~~:rała najskuten.nle~

dl. Oto :r.o.,..odnie:r.ka

11

pujedyn·

Slaradluwkka Po>onla lok•ln:r rywal Staru t2koio Jll.tala w _.,.,olm m'eścle
srono
w•emyc:b .f]l'mpatyk6w. Oezy·
wii..ie chod:r.l tu nc«o~61nle o
pilkar:r.y teco klubu. kt6ny
oaut.Dlo wystttpowali ua bQI•·
kich kJdt.cklej kla•y O&fi;J:Dwcj. CboX t:le 'lliiodlc. lm .;C':
llljlt'plel lo o.ta\«.r.nle ucb~o.
Dill li. od lf)lldku :r. IIJL M!·
mo to_ polonistów nie :r.obaa:ymy ..,. ro:r.r~ywklch ww-111.11800191. W "'łlltnlch drlac:ll
aerwca upadli d~cy:aja
o
likwidacJI W,l(o
ud uonco,;<>
1

::~. . ~~a~1•c::r!tr.m~ j~~u.zr~

tą mot.na b1•1o oc.uitlwać. bvl
buk ! unrtun.J' na Upt-Wnl•·
nie dąl(ł'ltci f ud•co)onowro"l"
klubu orto:r. w-~_r.
,-:Jtlr..w
tonty :r.l\·ln:•'•e r. ,.,..~·l•·lc:-

Holeodc.or Gtrrit S.UI"uld (300
kw) - :r. pruwilli 4.27 min,
nad pel('1.0nem.
• W SerUnie mieli rlarto\lo·a(:
w mh)'TII\1 dw•J polacy lell.ko•ll~cl Tom•u .lf:drulik l
Piolr Plckarslri. Obaj nie WJ'·
!Jtqp\U W u.wod••.h. OlaczCIIOl'
Ot.:anl:r.at.or nie :r.ezwvlll. choć
mii:CIXJ<resortowa
umowa
to
pruwidy wała.

:r.'":,.~f!y r.~~!~iul~~ynrNP~

•tal ukannf pucz
IC'f"l:YWD'ł W
{ll'a:r.

llł,d

WYtokMd

w RFN
10 \yL

odc-branltnl prawa
llJ(lwadvwl,de W'rpadiru bt."t1'1c: p?d
""pływem
IOlkoholu.

m•rł'k
j:~ul.y.

:r..1

twem pillt•ny w ro•1rrywkaeb
ołtrcsowyeh.

Cro1.ba lik..-idaeJi
Polonll
de ju:r. nł p.Ku;_tku
roku. Wtrdy t.o podcu• spot.
kania Jr.;ubow)Cb dlill,tny z
pn:Nstawlcielaml pa1"l 11 Z..·
kładów D-uwnn:h :r.e Słara
d>o""ic. ~waale ;:a Unawlapojawiła

Nie ma iuż
Polonii...
IW soę nlld p;o.)"d.yn.\ IUIt!ami """"'~nur.>nil sp;>tl(l•·
eów l'rzc,piu'A"Id:r.ono ~~tł<>fil·
wani<'_ w litorym l ylkQ jct •t''l ~tlll'ł hył p-;·tdwlr.o l$01"loweom r ... !o:>O!.
\V'!'d&WIIIO
••~. te ktn-potv 7.ortl,ly !XIko·
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propuycJI c:r.:rtcolnlka
powcła
nla sc.:ktjJ teolto11"eJ pay Uło·

~:;~ c~~::::w~d ·~·~:i
7

'':..'i!j;

1(1"\lpa chttnycb l U<J:<OCini lit
:r.a•ldy ddlial'lla, IU'WJO:ullllr fi•
nansuwr,bytnl~:r.anądt•rzy

c:hylnlo
:r.)'C"jc.

ro.~;~tn.y

taką

plupO-

Wi....-ny lAkU, li mt"Cl'.t

)Uif"llk.ł W

pili KSZO

wr~~ico

p! I-

DO'IIi'flll łe.M.Jfl)O ~
rcu,1rywał!
~l:r.lc

na wllll"ym IJ\a.Jlomil'.
Oo d'lla lnnuJIIIriCjl ro:r.~rywek
wykor-.awcy rtoOICIInlc ukoń.-z.yć
w ptolnl modrrnluoc-jl
t rybun
na Wlta~;ach. •Ie "'"""' jPit, te
k!hf~ ule
btdol )l>i.lł.UC do
Cml•towa ...
"'""· NIN.t.J'l dt'bre
~rak
WYfllllll piłkto~:r.:;.
•lok.:.,,·y"h
IJ\; W UIOniq lill:<lWł'j t.atoc:li o1'1il to chyba
:r.ad•.-eyc!.,wakl.
daiU/ "HN)Ct WJ'dltlr.6w ~
klub tpra ... il. tli ,Wsy o jelO pnydatn<:>~d 1.~.(,w 1;1;. po--

ja-..·ily. W11tp:lw""c:l ro~wtalo
pi•!IIO
pn:C'llar,e
".t.~~lalo
do
tiell-c:kltiO Ok craw"•o
Zwlo!zku f'llłli N• incJ_ w któ-

:{):r;:C"'r:J'fi:O~ęd;[ :~!~

1łMr.re11"1~111.A..,.tnla•JI•-

1ai...W klw.,__.,<h '10r.kdi f'eleall i!>IArache"'h'""'· Kelf'JIIY
lo 5J'In&l. 10e dla
r'l:r.iłolA• :~.y
tportowyth •:r.t.:e~ól<"~le
lyth
r>ljJI"lni••Jnych klub6w. J')aoJtaja blrd7o łrud"ll na'JV 1 Pt>ln'lll r>lt ]t·st :r. Ot'"W•-ołda it·
dl'!IJin \lluN>m. kl/;ry :r."llr'llll
:r.e OJW~Iow~J wr-ry tUtlrc:c:r.ra"'Y.
lwld)

===;;========::::j
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NUMER

2x2=?

Kurtyny?

OJ
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~~t

:~ieł:: ::C~J..!"';: .~;:~~,~
NSZZ
l

pneshtn,_ rolnik-

c:r!9flłro•

:O!!;ni:;::,~ :~':'!::·:=~~~~~·: .r:•.,."'otcchc__ :::_" ··.:.:::.
łtecqwiic:ie,

ftr •rdrotJ~~ionłcr rolnictwa nie
urdrowłenłe polsirleJ gos.podorłri .., OtOi Lech
cłopieto pojechat d. Mławy, obr dowieddet 114 o
uoJOw "iostów jeU wiodome więknołci ,.olobtn MO<no wspomogone ogrodnictwe111 l sodownic:tw.M
sto.nowiC pod~OWJ. nojpotęlniejUJ obs1or polsilłoi gosp..
dorłti. l dtotego, ie 1i0tl'łl do oronio ll'lamr duło, l dlatego lt
iwiot cora1 botddej b~te potnebowaC nonych •ból, peftlł,
dorów, Jabłołl.. lepieJ }tidnok płino nit wcale, Odnos~
l do Wo~sr. 1 do rolnictwo, lltoro mote wrulcio otnr,.a IMI·
leinq mu u•ot• l one~ wktdr.
Td upn:~'ll'iDII' od •lol d•ioł•· o oreole .,2d -. ł'" To
glqdo wręu nott,tnO., gdf uepiajqc sit u-ooł dliiiaJ,
ror powoluk slot no swoje lolietonr ipned lot, w b~rych
piolem łilł l~j wlod•r ro podobno glupolenie,
jo~lt W IJm n.ołei no.,.ftornnokl, co l wiellroduunoicl
rrwanej mi pnoz nowych I'IOUelni~ó•,
lrt6ny
d1iolanklmi Joc:k.cajq rnH do roglqdankt w stoN
str. Wie"', wi - , i e nie sposlih
10
J-dnJnl
llomachom
odciął
M• od •nrsddego dogo, co brl._
Sporo łed"'łłk - ..O.iqc ił•rkieflł wc:.zorojnrch doc: rd•ntó•
~dów i wypooeń do dtił wJród nos slę Ptlojqcrch
"'oi:na uwnqt. WiełokrotNe ongiJ j o i c 1 r t • M llo
M
"ouo odt!rywont. ~eryloi dawno pnoc>eł
bodoliirnr ł.-lato. nie bro!ii"'J od nlogo co
1'10, Ro•urnieM - b1łr b-lauaiW, ideowe, lellllfiC
zochodni iwiot Jcdugiwol trlko no roglodif. OJtJ,
entu•ja1t,unych ok':_łrków w mikrofonoch l
W~rne oknrkl w goJeloch - lt11pitolfstrnnr łwłot
jolto ..-,ideolizowon' crmu. c,, łlruelilcio wuolrie,
porllllłltnł lub "on n~ prndstowił spolecnftsłfllu
woiC •rnri.rtłe wło""- trriętq od Anglilułw
UJ
lębnintr o re•••fu rolnictwa, o rentoch
l Of'tlf'l'tUroc:h
luc:hi łiemi - er, .", doi!, jolt frn dol" ile doU 2ojfllłU)o ~ "'
sprowq jollol .poc;olna '"-lsja .ej.tlowo, o jo carioM no
to•i oto lr'""uf'illoł w ~;elowirjl, w go1otcch:
,..Jfo41ntllo met pr=orlujqo:-~ ''- ~.to.lt'(" t', ~n'lk&mkle ro ~
IL'IIlH,:te ro/lli.rt\4:0 Zadowol<mot ~łt l.:ro.lol<"ll lJPatrlx, ::adDWOhtltl/ r:4d, ::odowolcmr ~tJlr spDit·czroi-31\ro l 2"adonl1f\l•n.f sq rolnlcv. GruJHt pol,kich J'(nlów usłh~c główl:u;,.
1'1/CIL poml.;d111 Odrq l Uugkm, 'ok :mo;,trou.•.nć Ult«wę o
rentach i
rvturcrd1 clllop"kicll, au u dawnlu o11e td!/f
rolnikowi, at• l 11ap.;d k11 note(l('.UJRt!llłU rolnklłCiłl - tAM·

••ru.

,'

lrHrlif" (fJ.('(;lT) 14· d .... bnm l'l.l•,it>, Jlll J~dHG•
c~c-~u\!

l

z lnnq ub.~ga ,.j~ o Wl.łl(dy tcc" ...
m~~t, (lallll, !ll w.;ieleuie ws11 lk~<:Jo cu d<
brc. !5J narwanit:c, 2ł) jeden L najwi~.;k &ydl
v..• łw!t'O":'t' ośrlldt-k ratina..-jt ropy narttJwo:'J
l po>rt "... Jra nle (unatr. p~ym. fl.\OA~.-\),
:!7) pr.oo..t'tH.nwic;l'J r-e·NulucyJI~J pnc1:jt pr<>lch.niatklcj, w"(hllautur - t W. Brook>w·k!m
l W. W;mduuk.im - "J.bioru Tr:u Ml\t'" (ama~r

SI\ O

t

~r~ ~ J~~;~" o;,!~:~~c~~~ć;,.:,:~Jc~~rll:j~~~;;?
C1:1'IUK" no takie 1 podobi'IO komuni.. tr Ioiw'adc"';ą:.e, ł'"
.;.dt• o Pohca l ji'J 1pt0Wach "ab,....a .;, nca tyfko w Do·
leurcocft. Opolu l na uhcr MC'rtlołłlowslc~l • Wcu u,.,..; •• Pasię douolloŁ Albo j .W., bo '"oj• II\OWU WIPq p)·
m~dtr norni i łwiałl'rn jolld kurtrnrł

winiei'IOIII

NET),

PiOA<I"ł.'O: l) l~)jicie na W)'Jladck ;:..ll'\/>1-

•"

•

KRZYZOWKA
l' ''!( i o m o 11 wacow1m ~wl)t_•l~wlłł~·ch,
4) lud, dlub.Jua. ił) powOłv.uie du l_l(oi!Owc •cl !• hl.,iif'lo l;t, UJ) rv!nicz.e a. rUl.aftc.•wc. 12)
łlłtO nw .. ici •• ·NJk:v.Ą'211';Cio". lU) dh , .• utn_".,.

fiJ dec_r-.:j•, 2) rtak nly:Ww;,-ch. S) nadw.•r.l
K•niM wa,..lowiJ 51 ugiada. 81 ł:n[o: kubtety,
7) ~kra'l8. 8) ~t:111ow·:~k<:1 z piacą rllplanowarq w bud~k!. l l) to~::a Bt1lt:·lawa W tydliwe~~:o. IJ) M:nowifi:k;,c nad Rawką, 14) rno;t~rl3:1 buckowJam·eh l
twardugii"IW)'Ch. 151
wrt~ln:~ lt!Qarku, 17) znak pognrdtauy fU«'t
poetó~·. PQ~rukuJ<łCrt:h dodu!k owych wtelvUia.emoScl, 18} koneił perw lub up:nagn,
281 Kuba, !'!:ł) up. k:jnuka, lli} najwl.:k-..ze
w;ailo Jt-l'ilł'nu Pok.tdnil'welfrt. ~) praktykant,
!·ł) uch->do'lia C!ę't NetY.•ej G~i:~tl
'Cli!li Z
Rosft'i4 l a11.i~ J:

nr. 1811

P••hm11t: k i~st.vv. ha.-ryk. Eu-U.cłł)'. dl>.·a
rek, brl(d·~·lka, ns ~o~.•yk, Kocril::a. •\m01p;1 III"<•
"... a•tl.

C~kl-

Ploo<~~wot :

kld9zl<~r. tk.u~k .. , I~.,uwo::a>c:

k ie'~..a.

]u,,·gn'a. -kak-anka • .,_
kafllr, IMZWI-11.·•,

hycla, OCHOTA, ~yrt-"7·
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