ER

lłl

?

Swiadectwo praw
o ~ed!.,~o n~!~~:r~:;
w~opomnten.a

AdomCJ
od wiosny
'43
!Cł"Moll!go tosltPtY Dclogato
qdu Pohkiego na kr~;~J l
lnl5trCJ w n:qdtie londyńskim
lo s,prow kraju.

·onJCJ

-

To Ofl podno1
dnl
anzow,k;ego

pierMil'fc:h

'edent!10łłu

Po<Nłtonio

:o11epowol

legoiO fbqdu W SPIO'II'OWO•

:u~:.d'fo C::-'~J o:nt:!::

w
cL

m~;~rcu

'45 - sledu w trok·
hOfllabneJ, mosk:ewsltieJ

rt~Zprawy sqdowoj. kt6ro urq.
g~;~ wnetkim zosodorn sprowledliwołcl, ,.w drewnianej klot·

ce. w closnej symbtode 1
więziennym! strotnlkom.r',
To
on Ied fedynym łyfqcym o.
skorionym «1 1lynneogo proce-

~,:~:=~~~~eddnj~m w~~~~~
genNo/o le09()1do Okulickiego
- ,.N edłw:odkoN. Odrie sq
grot., rał!otowonych, romordowon)ch. ud•-:ctonychł P:ue

Adom Bioń: ,.T• pytania sto.
Jq pned koidym Polokiom l
pn:ed całym norodom pohlfm",
A Jest to not6d, kt6ry uuy
sl• swojeJ hls\Oril nojnowuel
od pocl.t.tow, bo done mu było
Jodynie wulgarne kłamstwo l
ldeologlc:ny blvff.
Onolo-Zowlen.b!e nie opo-.
dol Stanowo. Dom zonun:onr
w z:elenl, p~'*:et!Ofly lipco.
wym słońcem holi, mnóstwo
pn.estnenl, pow:etn:o, ksiqtek.
~ę,!~p;s6w 1 ob1oz6w; ldyltia·

1 po<kt.ępńie, WMl 1 colym

e•ownictwc:-rn noczolnym P"'·

~ Wttlctqc~f

pru.t

NKWD

(dokończenie

na stronie 4)

lo, w juki sposób
• złupoć ·IJO

-·

Ro.zmowa .z komendaniem wojewód.zkim policji
w Kielcach - lrpl•.JA CKI &fł FRYORYCBEM
-

Byl

p•a pnc,;.l..,do..,·au r

1e1 k e munęT

- T ak nie
·tf ...

mocę

Ptłwte-

- n w Jaki •.-•'" ,_.. ta l
a k tunf: nda nlem '!'
Pozwol\ J><Ul, t~ dl•łlon
myil. Nie bylem jllY.'.flie
) kanowany, ale wyuuav.auo
wypr.'lloll;adane
pn.n mn1~
lądy
nit' podobały
s.~
'lim ~wl~n.chnlll"om l to uudulalo mi awana~_ NI•' tylt.renllł mme, ! nit: tylko
lltlicj1.
-

ę

-

De ml<iejf ~ł~pił
p:;a. n
r•kw 191'6. Z j.lklch plll,oU·

k!

-

N"aj ...·atnllduy motyw to
t~ cholal&rn unlknąf
w
acy u.wodowPj monotonii.

- Taka wb.klie. Tv ln:~
ba odpowledt.if:Ć na pytama:
k1n to uobll, w jaki spoaób
- i llapo.ć so. Ten d&lał mi·
1\t;jl by ł w mlaq apolltycmy
l ·lo mi odpowindalo.
- Dwa l ała h:.wu ..... t.t"iy l''
p<ln li •l~b l e w kuehnl • dso·
1'\iYCił r r-,,.byllk1 m
'IWI<ttek

(dokończenie

•awlld e w:r pollclan U. w, DUli·
anS..c otu"' ll!.'-11}1\te w h\ttl l
pzawe.M

Mnur kajdaniarski
11"- J oa,..,.,.

Ważne

dla

S~.

P a n Redcaktor
SteMJlflwMijo.e

ł"ił:~:ę

UICJ'C'

tokilll
uczycie\. technik
\ner. r.:awet wziąl('tll aob.~
UJ urlop dziektu\a'!tl. tPtn
lj<rac~.ować

l t.wl~dzić i~Jo,·ial.
'liCI w "'Ydz.la\1!' krymiual·
on wydav.ah• nl'i •;t po pru•
atrllkCJ'jna.

Okaza.tO tlę, %C

nUałam

rac" f u

łO

ja

dotu64 te•
PflUbrtpk-

f10 UJłqe~om kserokc>pl('

do Pana ~ d.wód& po..

po przea.,tuhr w
,.NAUCZVCfEL N A
RY N KU":
l) Ci~•:v mnie, fe lttoł
UITCIZCie zwrócił UUIOI1( fUl
spoaób ro::-sto woniO:
s~
a:
ludfmł u n.os t'~sto O/IIH·
"}lm.l, ~nslufo>tvnti, o t rtlklo·

wodów

..SłOWie"

mo Dt'J)Grtomelłtu
ca:d Społf!tZiłJ,!Cii M PiPS
a:
1Uór4- eh)lbo we~t& znpc~Zotat
ln~t~ziMe jlttJnujqNIJO por.t'l•
d~k

PP0W011/J f lt«IK"l'tl("'l"ll.

z

poliJ(IłitniMI\

M- M edr1c~•
em.. nnliCZti('idk«

OJŚ,
wanltf'a ;ak łm1~c'
Jut co
zjowilko n1cmq.l po~::-uttqe,
ale łU'..:ł"aólnle raż•iCe włr6d
ludzi oJ~ri~l\1, kultt.Tll itp
Mo:!e to t:lo!!"rt'ka lo~ ~Oiił·
mot, jok odz.,wlco 1dcnrthlł:
slro o.iiDM!Ilł ł ukoln&ei!ANI
~JitfJ:t'gO - do ktf.lreao przed
fllfl/, jci~O mlodt'j O!Uit'%1/t'it'l·
n udało m! 1!~ dOłr:.dtpro~
bą

-

a tott•.

mi•1t~r·r

tnPII·

lr:IL: .,co Wlf.łc;e l:J~t1or:.~::k.l,
cłt.cta!c'M

'l,

;om \\•11!1e rótnych t.l'lwodów;

nauczycielił

- Fo.klyc:r.i'lle zwl~:r.alc •alo·
tyll.jmy d óplero ~ crudnla !NI.
SytuacJa
poHtycVJ.a
była
unicnn1, wsiyllko ,.,~ waliło,
wlt;e r.broJn1 ba~tlon u.troJu tl'L. Jaku roll!'rw .• l 1..3

na stronie 5)

B!ł'h p

z~ z
tukq
int ·rprda.cjq
prUJioJ·:łw, tlillDOff~l~ w KarCiP
Naur-zurii".O
łP<>!Icnln"'1.
lir;. odui dollfC'llllo to moJeJ
Ol()l>j}. B111.Dm p~u!U>!Od<.'.ZOM
o htm. ::e pro:u·o do u•Nd-

tl<l'jnej em.ervtu~lł ł!alła!:C:ie-
la jest pr.:vu:ilejem. o Kir o-

1Jllgator11Jnvm ob(lou>iq::kltm l
dtateoo ::10rócllam Sff t !11m
do Mtm~ter~lwa PrOell f 1'0l!fl/kf Soc!o!Mj a rn1rrpre--

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

Od au l flra:
z poirna Otor,.rt<ulot't'llu uSp<•htUlych Mlai-

be~piH'tt'r\

lt>hiWI Prn(') l Po!'lykl Snc,ktluoj y.•yn1k:t, U prU>iSc e
nauc~;yc~:a r•• wcr.dnlrJu.~ t·
mcryturc: ($~ iloll knb,ł't;~ l lił
n• ~'l.J'l-1\11\ mole na'>l<ti)IĆ ''"
"'"' 'Jieil: Lllnt.elr owaneco lub
na O'Jdi.'a"':e ')tzl"~tcn a k<>·
mi Jt ld:ar-kiej .., n:etd·•kltdci d:, wykrnt)'•\', to:<ł z.aWttdU.
(out_ 81 u t~;p 2 K11~tr ~.,._..
tzy,,,e";ol. 7a lcm pru~JVlt na
clnt"r"lurę po pnrpr:u.·o\\&0111
::t lal lub osl~;nl~du YOtnic·

A\01\t'IC•

w:ooid

obll.taintł'Jnc.

r,>7.por:r:~tłll'l11r
atr~.tw :r thJla T

Wił"kll Tli!' j('!lt
łtell:~tll.l'f!'
t•

u a.ty
'\.1lnl·
lntecn 1!·1:3 r.
(lb! 1ploryjne nnt•)Ool'« l j<·<t
00•·-l:ln'l' n:' •c,.,·c E> 1 ~:~ w ~•-u1
~po;;.t.)'llitU f't\ n,
.•o' :OCiU :ln8·
lll«levlre 11'1 ,.,, ''·• kt•blrt:r
l C>; '" ~ ..... ~ •
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z

Widzione z Wiejskiej
• lie będzie roząneszenia dla rzqdo Rakowskiego
• Senni nie przeszkadzo • Policjo od zobytków
o..lowie nie b)i.by s .. b-4.

P~~!!' !t:r;;~~IE j~ne~:~

11 u~talonea:o prudtem por:ołd
ku erbrad S.jmu U:d1o11'1e mar-

Kowk;ewlc' tny raty
OtWieróljijC 38
p0•1edume b.b)' ! odcz7Lał ko~
leJne punkty dz:enMJo ponoJdku, a jut pD!<CI Andruj
Gabf)"l.ew-kl z OKP złotył
propozycj~; u.tupelnlaj.)cą. Koml~je nadLwyc.l.<ljne: jedna od
(l(:eny byle&"o r:utdu. druga od
«en)' dliałań MSW w pncułokl - powinny zloiyt sprawozdania! ,.Mija 11 mle~lc:cy
od kb powołani:., a my nie
mamy tadny~b komunikatów".
Koml~ja Bua.a:a (!01. od r~
du RóiltOW kiCIO) wkoflcz.vla
pcace w Mlatnlą .łrod~. a wlec
- taka je~! decy~ marsuł
ka t.loly •prawo...clanle
je•ac,e w lrakcle 38 p~ledze
oia Sejmu. Nntomlo•t .,koonlsja .łledcu·• od MSW będt.le.
miale ~wo}e kolrjne po.ledzenoe 31 lipca. wic:c dopiero wtedy bl:dzle moJla pnekuat !z..
bie ~krupulatne sprawQI.dalliC
ae 'wojcj pracy
Komi•Ja Bug:~jn nic chce
dać ro~rus.u-n!a bylt1nu rz.ą
d·lWI. _Wina niektórych ulc-nltów rutdu Rakow•klcJo za
•u:~<elt

IF\Uitnąl la-ką.

Rolnikom

tpóld~lelnl

finonsowej

mlec1or•klch oroz moilwoicioch
polt!!puon;o toploty rolnikom 10
rwleko nie doprowoddlo do rOl·
stnygnlęć. Rolników polnformowono, ie nqd wyosygnovr.oł dodotkowo 700 mld 1ł no mlec1or·
stwo, proponujqc wykotzystonie

l)'th
tych

łrodków no
sp6khlełńl.

•

•

•

Kiedy w !all , Pod Kopulą" debatowal Sejm, w Sali
Kolum'lowej toczyły ~;C: obrady Sen01tu. Na wokandz;c wtawy prywatyzacyjne. I chat
senatorowie mJell r61ne z.asłrze~nia, PQ!iłanowlono nie
bloii:OWOIĆ u law: konykl wynlkajqce ze unlan
byłyby
mniej u nit straty !powodowam~
op(tinlentem proc:e•u
pryw.. tyzac;l. A
pr'Jptnyc)e
zmian l uzupełnień powinny
trafić do odrębnej u~tawy. 84.'dzle więc chyba je.•zcr.e tedna
łnicjatywa u,tawodawcz.a Senatu.

*

•

W ławach rz.ądc.wych nie
bylo mlnbter Cywiń~k!cj. kłe~
dy toczyła s~ dc~ta nad pouhklm projektem nowellzacjl u'lowy o ochronie d6bt

doflnonsowon'kt6ro pn:edsto-

~~en:J~~jJo Z':~~~ryt:!~

ltVSZA K OA KAZIMlEitSKA

Wczoraj
w "Wiadomościach"

kohctenił!!

Inwestycji. lwlqJkOWCy
ie tokie rozwiqzonie
pn)'fliesle poetęp w dluil'lym O·
kresie, o nie 1ołotwio polqcych
dziś problemów.
P01tulowono
uznoi!,

lhqd wlle t tOI'Iowo4•nWm
potNillilie llpfiiJIOICIIMie {Rw·
chw
Obj/IL'CIIl'IIJ:frgo-Aircjl

onulowonle 'f)61dlielniom
llnontowego, w )ok•e
popoc.lly 1 powodu "'f10kiego
oprocenkJwonia kredrtb.. w l
półroczu l ogr0f1lczonego popy·
W na
ortykuły
mlec.r.ouk'e,
Wnioskowano te-t o wprowocłle·
nie dopłat, które polr:ryłyby pro-wlęc

tadłuien'c

młeko

ducentom

DemokraiJłr~n•JJ,
tt'I/TO,Iłltl

r~ Wlft•~•

pn)'flojrron~J

umówiły się,

SttOftr

wr6c:q da

wr.rptklch

fe

włofek.

lłMII!.IIIC1ti)Sołecz/III!:PQ tlllo;"Uirllkl . .Nie motna cklpc~lcJt do

(PAP)

ropr~trpiiii:CteJIIo ndciUIIIII!·
dce:v wurz«utl.. Kua., ,.,. • .,
nqrf •Ie móalbv omlnct dro·

REGIONU

gł

r•/orm

w Radomiu
Z

rzą

H nie IJłlko JIOpGt'CłC nfChóta
l /lłlllflllc}l, clr łeJ.:te popar·
cła •IDVki!JCh
liidzf, któr:.,
llfC dad.t4 llł :tiDidt rÓ!IIJiffł
popii/Uiom,
pt0}4CliM
110

n'f'Ch, o nie rozs1nygfl!ętych pro·

Ancielscy bi::r.nes,meni

BokiTOWic~a.

BOGUSl.A.W MORAWSKI

prscdAłlwlclelom!

Jr.lcgo lr.ootorcjum

JIC)pcrett {Ile

lllt~łll:, ta gcblfteloui prr·
mif'ra Jrfl:ou:luldrgo polne-

po-

porusza·

blemów no ponownym spotl.o.
nlu. które :opowledziono no nofbliislr

kiVrc llłC
cde O•

pr0f1TIIIm i

du - pou:ltdJWilc '"-etOrcJ "'
.,Wfadomojcfot"h" Mi-. Ni•·
:abltou••h.

pononone i::onty.

t6w 1 poprowy )okokl wyrobów,
bqdi pouukujq flillCkJny no do-

z

kwl\ur y 1 o m .r.~ o~.: t!.. A1edy
poJ:lWila łl( po p:erWI.d!j
pr-"!r., te, pnepr06~ól. mowiąc
.,Bard10 po.mo pn)·chodlą zaw:adom:cnia o po.:edumacb
Sc!Jmu". Dlateco td. k1edy w
Sejmie dcbatc.w;~no o nowellza~)!, pani mini•te'r debatowala 1 umówioną 'IPo'Cz.ełnJej de!e&acją
amerykatu:kq, która
zadeklarowała pomoc dla Krakowa l Wawelu. - "Kaideao
dnia odbieram :r.;potnebowanie na 2-4 mln 1! na oc:hronc: :r.abytków" - ~1111 ierdUJa.
Nowellur)a U.!'lawy - J;~k
powiedz.ial po<eJ, Stanisław
Zurawskl - ma stworzyt odpowlednie podstawy prawne l
struktury orJ:Jni.utcy;ne
do
właściwych warunków op!ekJ
nad kulturową spufclznq popn.telnich pokokA. Dot.ye:r.yt:
ma ponad 450 ty1. obiektów
arc.h:tektotlłc:r.nycb,
ok. 1300
ro~)teowokl o walo.rach
hlstorynnye:h, l tys. z.ab)"tko-.
w7e:.h ~rk6w. 10 t,.-a. ubytkoW)'eh ementar:r.3· f ponad S mld
rucho..'l'I)Th ubytków.
Ma J)Ow;tat ~oll!ta pol~jll
od :r.abytk6w - Pańsł•·uw&
Słutb. Konwrwatonka. wypo~u.Jna w odpowiednie preroral.)-wy.

ciągle mało

D1skusjo o prob:emoch mle·
norsiwo tokońcJyla wctoro), to·
a.qce s.ę od trtech ®1 w Wor·
nowle, ratmowy strony nqdowej
:r.
pr:tedstowlclelami
rolniclej
.,5ołidornołci", lló4ek
rolnictych
OłOt lwlqzków broniowych pro-ducentów rolnych. Wymiona poglqdów o łpOsoboch poprowy
11tuoc:ji

deo:y .L je o Lkw1dacji Stoc..ni
t.idan~kłej powmna byt 1bodana pnu Kom1sjt; Odpowted~ouilnołct Kon$tytucy~MJ'" taka je~t lr.onklu:tjól tej kom!tli. Obclo\ia ona "A"m::a byb'
r:r:rjd takie u olbrzymi deficyt
budl.etowy. ,.Oceny nie sq :r.a
Ofitre - stwierd1!l pnewodnl~zący nad:r.wycwjnej kom\~li społeczeństwo odblcne
)e l tak jako zbyt laJodne".

l.ll .. cl•-

kraju i ze

• PTUlWf, T..S-.u Maaewł«kl pn,,)'J~ ..-czoraj przebywa ·
ce&,o w Pois« rrun. SilACli Di niłu - pruwodniuąceao Z,:
doW'>kiej Agencji d'ł. tuael:s.
• H-letni Man:lr. Z..droint :r. rvc:hu .,WoJno«; l Pvlr.6J"
tnodniOII.·eJ pnerwłe wmowtl alodówk~ pnlc!::s1acyJn4 pr
ciwko pobytowi woj~t rad~klch w PołK-e. Tw1erdz.l, ł.e
wode'n je!t nlepnybyde w uq:odnlonym terminłe d
Północnej Grupy Woj•k Armil R4d:r.iec.klej, stac:jonującyeh
Pol~. &en. Dublollina.
• W MO!>k••ie odb)IO s:ę wc~oraj spotk;onle ml('dzy Pnt
wodnlc1-ącym komh•:JI EWG, JaequeRM Dł'lurw"' a Mkhall
Ge r bauewem, który ośwlack:eyl, te la bupreccden«owa wlzy
ta odtwlerciedia unlany, :achodl..lCC w Europie l na łwiecit
• Wedrug inłormacJI ,.Berllner Mora~n))Ol't", Brkh Uoftft.k
ubiega ~~~ o wlxę wjudową do Chile,

19 :~a w,i:'ar;:;l~en~;
necuaill:a

pruowe&o

r:t::~du, któr.~; Malaorub Nleu~łe'l!'l-ska rotponęla od o4-

CJ"Ytil!lla oswladcz.enla, stwierdu~m.in.:

Ten tyd&iet\ prt;:)-oSo!ll wycJon~. 1rt6re jr..t
d.daa.ta prowa-

danenle

;.w~lem

dzonych pne:r. premiera Ma:r.owkcki~o l polsq dyplomack
od w~lu m IQC::y.

Chocb.l, ocqw-iśc~. o paryskie
spalkanie w r:ama~h konłe
renc:jl ,.2
4'", na ktOrym
cztery wielkie mocarstwa, oba
PQństwa niemieckie t Pohka
d!)nly do poro1umlfonla w
~prawi-e "&a))ewnlenia U"Wakao
charakteru aranicy poUko-nlemiecklej po :r.,ieodnocŁeniu

+

Niemiec.
R~ąd pol .. kl jest ~dowolony
l wyników rozmów w Parytu. Traktat granlewy pom!~
dt..Y Pol~ką a N.emcoml J.(l~t.a
nie podp;~y w motliwSe
najKróhzym cu ie po ;.jed~
noc~nlu pttńslwa niem~kie

JO, Z konstytucji ulemlecklej
lOSlaną u;unl~;~ poo<tanowienia, mogące stano111lć podsta'A'II: do ltwe.slionowanla aranicy na Odr"Je l Nysie. Do dokumentu kor\coweJO konfe~ncji ,.1
4", w CJA;ścl doł)'CZ..1cej Jrank, wprowadwno
po~tulowane pnez nas uwpełnienie l poprawki. W wy-

+

Szczec i ński ,,ślad"
Pclnomor!!lki if.e:ht ,.PoJ.oner."
do Lecha Grobc!J1e~
JO znajduje •ię w Szczecinie
i jHl pnygotov. any do kap!talnelo remootu w o&rodku
lł)Ort6w wodoych Stoczni lm.
Warskieco w Dqbha. Wlerz;:c!e.
Je Bezpiecznej Kasy O<zczędoo
ki woleliby k\łonnack o
należący

Grobelneg

mle)lcu pobytu wla.kkle.la,
nie ~chtu, ale jak na rMI
w Szacelnie nic. o loaa.c:b pol
lkleco mUiardeu nie wiemy
Lokalkac:Ja )acbtu }ut td
pewnym •topnlu poc:iesrr.a
wladomokią przecld
b~ co ~dt w·dornllionov;
dtpazył_

(P

la.poda.ttd

M. b.elbllf'lll, N . . . _
•nem l V. WeotleUe• apałkal
"PQłeeaneJ

lllę

je5t

z.ruu.enlem

.nlielnlch

lpółdz.lele:r.ych

(naon-

.OT>Ych, prwmylłowtcb, hond.luwych l naukowo-blldowczydl)
vtwono;iym
d.lo
nqwijanla
w"p61pr~cy z. ..-ktornn
apólł·
Uz..eiCJ.ym l komunalnym w
lt-ajułl ł:uropy
łrodkowt')
l
...,~hWnlcj.

NV"J'Io)W,

(".._yl

Z

wczoroj wojewoda radomiki

dr .Jao a.-Jo;,.k. Koi\IOI"c)um to
ill~tytucj!

W

Wttr,plll!l
których

wyniki

U~

dr A. Ptrdtatlte111'1cs K

Pow"laje
Uf'Ziłd Oth:rony Pań5łwa
Orl&niucja cldetatury u~
d.u OchroDy Pat.ł.wa w RacSoll)(u była llówQym
tematem
ro.mowy WD~111"odY radomaltlr10 dr. .Ja.aa aejrułla s mł
nlltrem •praw wewar:.trznyrh
Jtu-)'nl•ftmK."....,sltl•,~

prow-acbanej li ll.pu..
(w...)

Twó j l1oroskop
lho urod1il łlę dnio 20 lipco, wrka:tuje •rodi.onq dobrot 1
cht~.~~~~ ~lę ucty. Wierny towor:ysL Jego wodq }est nodmił!!mo

IIOłUilk!
spr.owoch lawocłowych -

w.o.l,wost na

rl0$cl ploMynne. (Wg 1

osobiste l purKty widzenia inn'fCh. W
podról:e. Jest no ogół szuęśliwy. Zdoi.
Storły-OU.rił>idiego).

'-----------------.1

nożeDł

Starachowic
" band)'ckim
napadem, jaki wydany! tię w
bi:~ly d'Z.leń tyd:r.ień temu, pny
ulicy Klelee:kle]. Około Jod:tlny li przechodi.lło tamtędy nWktWtwo Maieonata l
Wiktor Ch. s WJtehoclua. W
pewnym momencie pode.zlo
do nich esterech m(icr.yzn. Jeden r. nich pr:r.yłotyl Wiktorowi Ch. nbi do cardla i ;.atądał wydania pienię-dzy, Pol08laH trzeJ prseszukall kle~
nenie l :r.abralt bliłłl::o 4łO tys.
Mieszkańcy

TJ)ulwcrłowanl

zlotych.

ZnamleN'le,

łt d"~~o

sit to

5ą11iedU'fl'ie aklepu apotrwc~o i pn.y•t.anku MPK, nn

w

lrtru'ym

cte«ało

na

au\obus

'kiłłuuukie o.6b. Zadna 11\if:h

do

gardła

nie uzeagowala, Jdy Malgor~ta Ch..
w.cywała
pomocy.
Nim powiadomtono Komendę
Rejono"A7& Policjl napa.;lnk:y
l:błeg.ll

Wau:zc:te prr.et. nłli dochod:rerUe cklpr&WadUio do utnymanla "' poniedziałek 3f1lełn.lego Lenka S., który pnyw~ł •M: do udziału w napa~ProkuralOI' zastoa~"'J
-.;obec nleJo 3rent lymcz.asoW"f. Puedwczoraj policja uję
Ja ~iego JPf&VIe1:, 36-lel:lleIO Wojclecha P, J>w-aj p<no.tall, któcych perso~~alla aą
t.nat~e
'\l/Ciął
ukrywak oię.
Wnrio dodać, te wet.yac:y 1)':1dejr&ani ~ recydywiltłaml

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

(>d)

.,Betu la n"
dla łysyc

nadzieją

cp WIM6W l rk6ry Cłowy
,.Betulan" to pi..,ci~kl.adnik
wa nalewka kwiutowa z d
datkiem surowe~:o •oku br
:r.oweco. Wpływa ona rewela
e:yjnle na wunoifnle potGili
Wlło.sów, :r.apoblega kh wypa
daniu, utuwa łuplei l łojot
"Betul:ln" to nnd"Lieja dla wi
lu lytych l Jy:~~jar.ye:h.

R

IłU

KU_MER
____••-"----·---------------------------~~A-O~A~E~T~·--------------------------------~STRONAJ
lstorle, które wymySIIłO tycie: zgadywanka, czy tona jest wierna,
jak sprawdziC faceta wysportowanego l jakle niespodzianki
kryje zaproszenie na okolicznoScłowy obiad

Opowieści

treści

przedziwnej
RYSZARD BISKUP

ak t,oliE.o ~sL-td wrWII
~t poJr61,.- do Jrtd1f, za.
rn de pochwillil, )ak!
UCW!\.1' fanl pn.ywf6d.
~)(»lal ot6t Gd Cl.arnok,lęt.nika 1 M adratu lach7lt4 butelff'l.kę 1 prU!i•Y•tJm j;)ic wO<b elilul·n. MG•It. te jak się toto
U.wl w pokoju. to z.arn
Ul& cz.r tona jeJt wlernll,
y ~~k~m pł'U!<:'iWnie. Ch.,_

~1. ił' Pohk w Klelcacb
uly l zywy, Zona byla altuTat w pracy. Nie pamh:tam
ju1 kom u preynJo .do #łOWY,
tcby fi&iel wykr~lt:, W•l.f•cy ualu:ep~owall pomysł. teby wylnć !ndy)51d eliksir, a
do fla'-'tecJ.kl napukić atramentu. Sam ~spodan się
łl:nial t. miny lak~ powinna
m!et połowica, &dY okate •Ie,
te wierna to ona w cu1le.,

cd7 on

wojatow;ał,

nie

była,

R.&. dwa uporallśm;r sh: 1:
tym niewinnym iarclkiem.
Sled1lm.r,
cz.eltamy, Koło
uwarlej ltobllka pr~u.Ja :r.
biura. Siada :r. nami do tło
lu. A pan domu mówi:
- Wd"o, kwlalun.ku pnJ"nleł tę butelecr.kę :r. Madratu. Zobac~m.r c1.y tu tlę ktoi
n !e podkradał, jak bylem nleobt.~ny.

Wyu.la do
wrnca pn.e1.

ła:tlenki.
ładną

Nie

chwilę.

wyllokowc~na
pachnąca
.,oplu:nem ...
W ręce tnyma Uakonlk.
Z
białym, przei.roc~.ystym,
jak
woda 1. kranu, płynem.

JeJ;l.

uinllechnięta,

za
t'ęt

we Włosu:zowle fa·
cel, kt6ry nade WjQ'I'ol·
llOJ
upodu~ł
tObie
w'IChodnle u.tukl walki.
Nakupił ka.-el wideo
l
cal,ml coddnami ocl~a
uce'a Lee, Schwan..enneccc·

1cl1~~~' Udo ~~!~k~ !po~~~

t:odPnc:. albo nawet dwie
cleniem, OktlJ1kl, unlkl dtol. kopnlr,cla Bach., b.'lch.uch,
11i. l'ól mła:.la widzi, jaki

dychę

to
wyi!ł)(lriowany
amator.
Kled.ri taks6wkarr.e 5lall na
rynltu w kołe)ce, caeltali n•
k\lenla. A tu nic, puchy, nikt
kuhu nie z.alatwla. Z nudów
narnt.wiU nasuco k111r.ttekę,
teby lm parę uderJ.eil poka·

W

się ~•

P"l"d

" •Jn~t.

w s\4-rd, .. re.

tewd

rfldtit~le

mlaiłtklej,

cd Juctd
dębrse

aie-

sk:,plaJ~·

wJII\c.tnle
•rodtonyi'h.

•ldt b)'l w-.J Stł'fa.n
u nie:r.r6wnowai•·
a~a:•. D)'ht te lac:edne, aale.
••we •krdknl.e warbiL \Va.
rl;d Ie brtlul r.byt HllłO·
llc:ie 1 lr)·wt.alnie, u.'em wuJ
Stefan b7l po łir•s(u nleu.. wIIOWI.ton)'. Na UJ'~ ł• ~Je
llłftl'! A•• ritozofowal kidt..ll
na
tlłWI"rJI",
slutł-lll
radia
kryadalk•w«tt,
wylwf>rf'lle
się ubl~rał
l H I1UC1lYPYWII I
paml)' d"'oriKie. OiiW;ak ra·
UI'J . nie W:II'IJ.L
Prwnr'll:o ,Jeflnak wlee'l.lłrll,
tmdru.s lu~b.c.il. wwj st..r.n
uduwodlllł
ile bllllni~ kf;t
llil'~rit .... aowaio""'•
11
.. ~weł
alt'IH-'Pit"CJ:n~. A to Jui .t--st
w:ari•clw9.. RlucU 'łię n>iauo·
Widt' łll J: tf'C:O rti l OWt'SO
W.iriłll

IU!IIe4Slłt)'

taksówkarą

zco-

d:dt tlę nawet byt powran~
tem. To ten karateka 10 sobie po..Uwl t i taAeą wokół.
Tak, łmak, tv. udaje, te &o
kopnął w kroez.e., tu skok
1
udef~le. kopytem w ttowęo.
A w pewnym momencie się
tpręiyt l markuje dton'- wyclą!(nil.:tą Jak 1lruna doa w
okoli« nerek.
- WlruJrlca pldt - r.amaC7.ij, - Juł.byi chłopie nie ty1
jakbr ci'= taki etos tram.

Kapryśna

N

ojpł<;kniejsza

koblela
w
natr.ym
bloku.
Wsvse1
ml:k1.yf..nl
próbowali .maHt do
mej cholewki. bo atrakcyjna d:r.ie.WC:LJ'na, }<lk malo kto. Mlu l jut.
Tyle tylko, ł.e wdow11 t dwoJ.
ciem dz.iecl, bo m11t zginął
prv.ed rokiem w umochodo·
wym wypadlr.u. Kaidy do nieJ
startował. ale plUli była ia.k
tk•ha. Pewoqo raw jednak
~owróclła uwar:ę
na takli!IO
jedneao Marka a. płer11.'~~j
Itialki Chiopak tonaty, 11'10·
Ile 1 prą.to}nJ', ale chudy Jak
wyplata. Metr oYemdrl.e.oląt
wu<KtU l coś koło nterdzle·
5hl lr.ilo,ram6w waci. No. pa.
tyk t•kL A wdówb u.c~la
sl'= koło nteco k~ltl Htt, eN
nlf:·aAlOWii.f:ftlt.

qł. Nłe d:d
dlu10 pJ'o:tl~.
Pokawie l mOwi co to jeJt,
).1k ,lę }:lir. Ie udeo.enłe nny·
wa ucr.enie Ale chlopc.r m6.
w 1 ~t:

wsey~cy.

sit:

rlatewi,

wnuka w hormle d.JI,l'Jic.,wa.
nd: 1\lcł Stda.nie, ho j.:-1t
nół lil• ehleba!
Zapanuwała
tU~.

A

en sh:

~daCiro-

•••••waU..tmll,. ale ak wa.

wuJ Stefan o.Uui)'l ~ po .
llojnlc nói l 1:1'1 pu"rUt Ullladl
d• kvlatjl C-..u l llię pe t~ roJ IU
\IP'Ikłln&n,J, Tla.kl Oit'iotkl
W

_...uc~e

(epu.icli) '- ·

-.ę

eloeri!. psytblew.Je. llleue

się

te s

J'bł"l

61ubiw t'7Włl·

•yc:h, uie HWainfł' .. , lll ra nrch
ua hybeika l b)'łe a:d.te, M·
łhl elan)'tll caę1ie pnn urttd·
nli.liw, k.łón7 pr:a ~ rt~t liGbit

A tak ,6wkał'1 na te tłowa
arobil ruch cłową l bach ka1. napy, z tak .......,
ne&o .,byka" prosto w kinol.
a ten padt Jak kawka. Cł\lo
pekl w ryk u łmlechu, a ten,
kt6ry ll&Sae&O sportowca walnął wuu.sz.a ramionami:

d••reb l ~

Id

w poltadredrln:aciL \\'

voąalltojd

c:inie praw-

&l;tiwa fuc&uub. il11baa, nakla.

STANlSł.-AW
ł.<IWaf:tyiiWie po;u~lnlć, tak •i(
da ć ponlt'ifelll~lll,lakwy.
pUC łt 1tyllł.

T adtun Rr ua, kiury to •·
awwitdzlal. bu w ~ł" 1lę t.c•
rGd :doił',
k•nkfu.
tlldł' tak' moina b.rf: ni t"rriw.

W)dar.~ ..,.,

-

Crolo

1.

krótko. - Efdd
frajera, który się na to natk-

nie, nie l)·l.ko
nos xiaroany.

nokaut,

ale

nvwaionym, a Jrdn:.k ro:tum.

- Tera:c. sami -wldde.ie, )ak
b;:d:r.lede wy~h,da~. łdT nie
b(ch!etie jejt lep co mamu·
Jia w.m cud:r.iennle nykuje!

Ihieel wystrasr.oM w placr..
a Mtuek jak stal, tak palnął
w du.wl l w nogi. Cały blok
1l~ 1 n~go !lo d t!slaj nabiła ...

waieftJ'at... Nie acre•Ja. ole .,ę.
&aale w kallall., "Ie wt.JW8·
nie pocelewla. e"Q peltajllac:&dna penwaJja edweluJI!.·
ca aię d• debryełl
IN-let.
S"-uleeana. Kieł ~~'""Ie: -ale
Jrili te11 Stera" tak 1lę •blauuiWIII, lo pneckł nadę,aoym
ra~cn nalo;:l ld Wlhtf do rę.
ki nr;u larny n6i n.tłnlł'łc.l l
u ubić a babci\ S\\ o.Jt:. J ta

nTm
Nltzriwn•nod.&nyth
prr.• bywa na• d·d,.iaj !blc.

•lUt A b:ab Oa "'vr~i.h 'ię do

•d wariatUw się roi, Pl'aSa
jut n\luuona na pr•wo J:a·
br•nlal~ttt rn(iowl choćby nic·

,

blł w~r.li.S

Maniery, dobre obycu.Jr,
da ałtoltuue.id
l
postę powaale te 11\
atanitkinoki 1 aaw1kl wdraiane ulo1rid:11wl •d dzitrka,
Jritll dzitC"ko w\d:r.l etd m;a.
lenktolid, te ftbtaf'a sic: waktill

I)'~UMtil

'l..adt'ł

ta-

tu

11.lotbjł'l, łe kradzid nlot tri·
ktt ucłoodzł
n~
•aeho. ałC"
pU)DOsl it'stC7.C prr,ntJ',
IG

11iinleJ metna ,k,

~tel.YWHdc ,

.. Eoqt~

st(W'Opoł.

lii.Mj"
WortoJt l kJo.a .. &ątlo
pedii storopohlliei" fundu}e:
''' nie t,tilo no 'wletnrm
tetkie Bnidnerow.ttim toUe 1\0 uniłu»owej wor.
~lwi• ilu5trocyjnejl
,.Encyklopedie stOł"opolskq"
sponqdlil blisko osif:mdrJa.
s:ęcioletnl Ale.hond ... Brik:lll'lef w 1\les.pełnD p6koro ro.
W: 1934-lłJSI llustreteje do
nieJ łbietol tnyddestołetfłl
WIIÓWClos
Karol
Estr61cher
pn:e. u tery loło l Mlflęło
~~e od lllc:o1on o
się
uesnostego, ostotn,.,o leuytu ..Eilc.,...lopedoi" - nie
trofoł juł do rąk profesor11,
lflłOrł WC1einlej - l w ~
półwlecru
nie 1Miod łłc
nikt. lito podjqlby łie chotby
tylko rmodernbowonlo Jego
driela, Miotniego wlełłaiego.
To romioft pointy.
JANUSZ KłtAWCZVK

•ta)'i
ttnrkatt.a
!Nsldch,
peuw:llodewat, uchęeać •• de·

•n• • •bl.

btea• -

•w•Joe. ma

ki we k.rwl.
l jest jencr:e aspek t t.ruel
Stefana, Babela

,..r, wuJa
ltl.Oiła

Jece

fJ~kst:m

l

wru1ka 1
lr)'łlł

1ię

wykaxa6 re·
w alrcanę

nucić się

csymł

r 6woie M·
l cninym, na pnJklad

wldt:.łkaml . . nablrranl• In.
d1ka. Nlr:lr•dne 11rwwld:~.lt'ł:.
jaka tl~a rui r:tdb1tab1

w,.

sit ~rQ" •t• le. Nlr Jest
kluc11.one, te 11oadł7h7 dwa
kup)'. Nie tlał• się lak, penl ewai u.cho"'ane byli 11r•·
SH~rc.].e: ,. .. Jedn~ osobę nlr·
:trltwnowatnną 1"fl!"J)lltlla dnkladn le kdnll niwnowałana.
?tb:t to
llłkleao
m••J"ht
się

IIOIIO\f'ne

" iaj~ee.

wlołnie

W pói-Mec:z. od !Jto1oniO
o.stotnlego
wieliciego
dtielo tego wsponiołego po.
llhlston~
l enK!yty, d/:ny•
moliimy 'om l. A·M l'C'prin.

wdówka
wal, jak slrói w Bole Ciało
l wali na przy}ęc:ie.
WSRdl. Prl,J'Wilal się. Ona
prCKI, Uby '!!lę roaebral 1 maryuarkl, bo g:oqco. Zd.)ąl, r.oslal w umej ko~l.ldi. Ona 10
pro~;i, ieby td uljąl, !)c:dz.łe
WYłodniej mu w samej pod·
kolizulce. Nie dal się dwa ral.Y pro~it, bo przcelel "'•ld:tl,
te rysuje się coł elekaweco.
Pnechodz:t. raz.em do dru.cle·
10 pokoju. StóJ uu;towiony
jak ''~ p;atn.y; talen.e, 11.."·
necU:a, bulełecU:a. O~lect sie.
dą
na kr~.Helk.ach. Marek
wchodl.l na pewniaka, wita
się z. młodJ.Icią A ta wdów·
ka patrz:,- na te swo)e pocieehy i odi.J'wa ah::

"'·ttanie tn ..::ml:. w wę ilo: do
•mlt"rcl, lh:.l M'llłęd u na Gke·
llC"zno.kl. W e:tflrDblt lł'i, a

"'·ier•nJ"t'b ~"~ alt.a.ntm ~t
nie n\l'nł' d .. br'!'e s:ę ch.lc.oJt,
bnjainl boid eera1: tnnid.
laslar:a.wlaj4u
Jen cala·
miast mf:led.Yka pn,lępowa~
nla 1: e•l~t•l~l•m nl euiwno.

kJ

•ENCYK LOf>tOtĄ STAROPOlSKA•" - tw~ordrił ts.nocr
Chn.oi'IOW1\.i.

się

~":.' rn:rumnJ":t.nie h'l.r hllł blo;d·

auJ:cll:itlnie.

nenJ

domw pobkiM,

Miał rację.

1\JTJAS

1.o ,fe,i.ak ,ir!ll tasl.uoa·

.,.. jeiW lrtdft cit\eło 8olcł·
powinl\0 byt w IIOłdf"l

Wlon.cwwr -

powled?.iał

dd\('<1 na obhtb;eiloc·hY wbG·

na..,f'ł
~Ie

,.Eacyklell..ia
slarepelska"
BrU cknera
-hit '90

ratekę

.
Nie teri no z

n

b;.~bc:lę a 111tit~. D~tm•YI'
aky ,-tn~t'hkU, •it'kłĆtUJ U·
clt'kli, inni Khowa!i !ię ttod

Jeden t.

Pewneg• raw Marell 51~
chwali. te T.Olt..l ~r~t ni~
zapr05cony t•• obiad. UQ do~
mul DG niej! KOfl!ec łwlata.
W~q.ey
mu
uulroklll,

Folwark ludzki
)dll.rt)'lu

- Eee, takie tam cad.anie.
Pokat te rzuty l uderR'!lla
na klml. Czy to ma Jaką sl1~. cz.y co.

c•••w

pojawi~

nu

dll~ti11J:

A u n:u, nlł',tet1. panu,ie
•lat411Jftls.l<a uuda \Vr.'J' 7./\
WET. \\' dom•eh starop.. l·
1kleh .,wrt" l• b)'fO rt•bl~lt"
d•nle d tM" rO wt,

J;aklrł

k!łle

nlalne fr!"kal)', onr•J:kl pra
ione, :IWIK'~. My da'em,. •ohlc lt:l kałd!" lfl krnku wet u
wet: 8J'trs.lę u a..:ru.!(. ftJ.·
P:L..~i n n~pait', do u
dll. 1\.
wii'('I.Ort.m klękaro)' d10 pa·
clurlu. l miwtmr w pok ton.t':
~' e>dpu\ć R:J.I\1 n:~~··(' winy·~"
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świadectwo prawdy
(dokończenie
Wspomnienoo, Wiród w:elu,
ltl6re pomidcilo dt•e"'•IIIĆCbie·
sięe10letn•e tycu!l Adomo B.e·
nio·, tod:e j to 1 wrteśnta 1925
roku. Włośnia końetyl studio
prownocte, wło$nie odpoety·
wal po kolejnym .,'Wkuwaniu"
no lowectce w porku, k·ed1
Cygon):o, ujm1.1jqc }ego dłoń,
poWoedzioło - ot. tok - somo
1 sieb:e, nie tqdojqt; zopłotyt
- Prted tohcr tycie, •t\lden:
tlk. pned tobq tycie. Ale ty,
stud~nclk, wyslnegoj się Moskwy!
.
Skąd ono to
wled1iołoł .tOltonowiomy •'fi p6ł . iortem,
pół serio, choć tort
bordziel
s.ę trtymo gos.podorll'l, razpromle-nia go roz po ro:z. więc
zopominOI!'I'f 1 o lej Moskwie,
l o oięclu lotoch wtJtllenio
no lublonce, noWi!! o tym, te
DO

uczę$1iwym

wciął brl tropiOny,
wdqł .,no
munce''
włodzy.
- Nie łtojq to mnq

powrocie
łdgony,

cJuif'el

oni todne 1Mtytuc}e, onl todl"e siły,

ze strony 1)
l nle stojq prteOO mnq per·
spektywy mÓWI
Adom

:~~~~~. -~z~~~~%7'· !'órr~ch

uczestll lezylem, jasny lch O·
broz.
który tochowolem wnystko to 11'\UUO nmlo l o-

::r~~ię

b:: :~i~ ~~oetfcl,u~

dom odszedł p o t o betkresy
:. bym colą pnygodę- .tyciO
utrwO!it pl'lynojmnłitl dlą s;e..
blo.

' N:eczqMo spotyk<l s fę lut~ kłosy i ttgo Jormołlt,
co A:dom Bieli. Totoł jako
uu.eg61ne wyróin~le trolttu·
jl) 19odę outaro no opub11kowon!e w •.Sł~ie ludu" - po
roz pierwuy DrJed wydoniem
ltsiqikowym
obuernych
frogme-nt6w wspomnień , które
- w colości - ukoiq się pod
tyNłem " Bóg wyieJ - dom do·
lej" I'IOirłod•m Ludowej Sp61·
dtiekll W.,downlczej.

dl!

-

JADWIGA K.U.OLCZAIC

nowem D;:;e5at. W tra kcie
tej tozmowy ustalono, te l
Phn~onowem
będą
roJ.tna wial! prr.edslaWiCU~!c W~lYSl·
kich stronnictw Jedn ości l
~ rounowy te będą W5tC:·
pem do '5teruej konferencji reprezentantów Pobk.l
[~od~lemnej z t eneral-cm
l·
wan&wem, s&efem
sztabu
armil a owlcckiej. operujot«J
na tut.ejsqm froncie C- l
O ustalonej &Odzlnie 10 zbieramy s!Q wuyscy, to
:maczy Bagiflski, Mierzwa,
Bień l Wyrzykow.•kl. ~ Pra·
wie niltychmiast podjridt.u
• wojsłlowr ;,willys'". Pn.y -k.erownlcy - tołnlerz sow!cc". ki, Z aamochodu wysl3da
chudy, niepozorny cywil l
pn.cdstaw 1o się : - Chodk:fe.
· włcz.• Słohce śwtta;;, W te;e sil• ny, ale ciopły wiatr od po·
-łudnloweco wschodu. Doje_t.
diamy do Pruszkowa, m i ła·
my miasto, przeelnamy tory
kolejki EKD l s tajemy przed
domem t czerwonej Citl!:b',
• sto)4cym na jak:.lmł pustym
uboczu. Serce bije n ieco
szybciej, nit. tn.eba. a le naJ·
ważniejszym U<':tu c ·f'm
}e•l
dekawo4t.
Chodklew!cz wied 1. e na
f\a pler~ze ph::tr(l l wpr owadt.a do d 11~.t'j lz.t:l y. •d ~l t'
u~tajemy
dv:órh
w •,j· l! l}-

rL4,d

Podkreśl:;un,
~
cala PoL;ka
Po.dUc mna a k ceptowa la b.:>le:m.,. dla P olak6w \ mc!pra wledliwy
k a nlpromis
ja Ha 6 .,kl, ale ty m bardtiej
pragmemy teraz. b.) mający
pcwstać w Mo~;kw ie
T ymcz.asowy Rtąd Polskl J e dnOl>Cl Narodowej był prawd;dwym rzą.dem Pol•ki w olnej l suwto~e nn(' ~
Pulkown!k p yta o na.,~o
st011unek do nądu Jubel·
~ kieco.
Odpowiadam.
Le
f2.1d lubelski nie je· t w nuseym po}Qclu legalny.
a le
wid1.imy tam ludli, któr zy
. powinni wejłi' do r ~qd u Jedn ości narod?wc) .
Po półtoragodz.innej
ro z- mowie na r6tne tematy nie
· bez. eplz.od6w tabawnych,
• wynikaj:!CYCh &lt.wnle t. n ie·
potatumieli ~ykowych, nash:puje p~g.nan i e. PulkOW·
n ik chce nat odwic U: autem
do Waru awy. Ponlewai spot.
kanie ma m !eJ.~ cc tui przy
:łtacjl EKD l u
chw ilę ~
dt.le [)Cc:U\L w!qc dt.lęku ~e 
my u auto l pc\nl dobrych
mvłll b~e!ł;n !em y na. -tar)ę .
M'enwn. Ba d ń -k i l Wy rzy.
k ow~kt r.araz j ad~ do War~ Mwv, a Ja k U ko na~. (' m! ·
r ut r1e k a.rn na poclal! l ja ·
d.. d., "'1 il:m6wko Pr~vcho
•l .o~:;:
d.,
d· mu,
d .. k·· d

-Wyprawa mos iewska
po.!;iedzcn iu Krajowe)
Rady Ministrów nl u podz.le·
wanie zjawia ~lę Okullckl l
cz.yt.a napls:my po rosyjsku
JIJJt, który otrzymał od pul·
kownika
wojsk
NKWD
Pimlooowa
u
pośredn i ctwem
osoby
d :t.l ł
jut mu nie
wanej.
W
liście
tym Plmionow Ul ·
prasz.a generała Okullclde·
go na r-ozmowc:. której celem
tx:cW.e uregulowa nie stosun·
k6w mic:dl.y ormlą sowiecką
ł Armią Krajową.
Pulkownilt Plmionow słowem honoru oficera sowieckiego ta•
pewnla a:enerałowl Okullc·
kiemu bezplect.eństwo. Win·
domo.tt powyis~.ą 'a osoblś
ele (przyznaj~ to) przyjmuję
z zadowoleniem - widzę tu
bowiem motuwośt jaklerot
pokojowego
uregulowania
naph:tych stosunków polslr:o..,owleckich.

W'-""""'·

Okulickl pyta nas wproł!l,
jak ~~Q ma odnleat do śmia
łej
inicjatywy aowlecklej.
Sam on nie kryje głf:boklej
nieufności: był jui w l!;l.nlem
NKWD, s lcdzlal w mos·
k lewsk lej Lub!anee, m a Ich
podst(pne l mtciwe metody.
Uwolniono 10 w lecie 1941
roku na skutek "amnestii
d la Polaków", boi s iQ, te po
raz drugi Jut. go nie WY·
pusr.uą. Wszyscy jednot;loł·
nie tJumacz.ymy Okulickle·
mu, te wobec tnk urocey~tej
gwarnncjl, jego obawy n ie
są uz:~ ~ adnlone . By łem wśród

tych, kt6n;y go wtedy przekemywali l tyje tera.z eJ ą .
gle z poczuciem k:n.ywdy,
którą mu wyrządl.ilem.
Wkrótce potem odbywa sic:
rozmowa Okulickiego z Pimlonowem, Jaka w ucze·
gólach była trdf ro:unow ..,
nie pamlc:tam teraz.. ale Q.
kulleki przys zedł t. niej pełNI dobrych myśli . Dn'P n;stQPnego rovnawla t. Pim1~

wych: pullo.uwm ka l kat•lll'l·
na. Pulkowni k przed-WY. .a
sic: jako Plmivno w. Pru:d·
stawia life r6 wn le:~ lt .. p Jtan,
ale naz.w h k a Jt'ltO n ie zapa.
mlc;t.alem.
P n .edstawlllm y
s l(: l my, go.4c:e, w)nnen o aj.ółc
pra·w<b.iwc na •.w i·· ka l ad re·
IY• dajQc do uo~u m1 en t a . ;.:e
dokonu jenor a lttu ujawn:c n io ,
Siada my w~ r.~ •C)" v.!.:m·
!cetn p uy b;urku. J <.~, )oko

najleplej

wl nd a j~c y j ~1.yk. e,1

rosyjskim,

objdn !a m. k im
je s teśmy, jak le
repre~ntu
jemy stroon lclwo, przedsla ·
wlam w ~ lr:rócen lu nas zą hl·
stori(:, walk!.: z .sanacją , pn.e.
śladowan la
nanyt:h \udtl.
Opowiadam o polsk lej koo·
&piracjl, o s tosunku do tlll·
du londyń· k le~o. kt6ry by ł
l nadal je.'t le~alnym rUI·
dem pol.~kim . Podkreś!Hem
nasz krytyczny ~ to«unek do
rządu
Arcb zcw· k ~e go,
bo
bet lud owc6t~ nie j(o~t to

ioo::..

k ilku

~~~-~~~-~~~~~:a"·:

(d

w>Juancgo w Jak: ~ n..1
.14odme l. p rLej)i•amt kon.s
t u cj1 po lł.. k 1ej.
Pulko-N"n ~ic

P un:I){'JI)W,

wahan :a z.&adu !li t:
w·Ly o;tlto. Pro· i "ta Lem u r
4
dane per a na lne w ~ ~
prz,ygotowanla
p;l.!o lł>01't.
ugran!c:r.nych. Sprawa ...
mag•
j~dnak
dopeln ;~
w ie lu rormalno:k i. k lurl
on, Pwnionow. n le ma k.,
t..e c f . Prosi w , ęc o p~ 4>

!.te

~~~~

k=La d~;~~: :=t:

d 4!e!a do s:dabu P.m.aont .
J 6u ra
8\em !e-r-D~b:.k .E.,

=

c •

~~~!ur~~~.~rer:co:.~więc

w

\W;J,le ręce ltan ~la

~~~~J,~ent~;)~~b;~~ ~~ ~U ;,w
per• ona Ha .

Pr1.YtJ.'l'I<J"Ifl'a

tr·;:!ic~~~~ d : re--u:le

'll~t, k!edy
W':r.y~ tk o l
ll:'~ll)wc.
Term:n -potka

~;:~·; ~~~~el~w~~

kat

ni~

:łrini

run
sklc:JT

Nie, (
bo
celu ol

tmy Rutdu, Rady Je-d nt
NM.,drf wej. KrajoweJ R

da ło,

~~~,;~wi ~;~~ !~7a t!

uletuf M

w lqcm"J ll r.th e c ;:~;
1: prt.ed•ta
o<!! IOI >ni wlad;~: ~ow:eek fdt

-

'tu O·-ób

I ule
?

~~~~:~~~ WA~~d~.~. ;~: be~~f

. (l)

kwa~r• pu ll!:
P bulono wn w Pru

Wun'>. •' -

~~~

r6tce Ol

rs~ą, l~

le~t~u'f.~n:uJ:~~~~k~a L to~;~·~

ADAM BIE!Ii

R~~!jg~IQd;~:· 1::'aic~.r:~

--

jOI~ o.L d <> f..ond)llo.L, by \; 1'{1Młlll J
w porowm .e<~: u ~ P ~l'l.ldo., -

rc p•e~uU!l)"WU ) .

1

Jl\"•'

d u ;iiolU

przed

:t.

Ht'.tf;.ŚJlW;e

W."OCJl1 jUL by!L I ,. kOtl a ''

u hcy Wi~;ury 11 . Przy•
clu,ól.( d o d iH\\ u pekn ra·
do~C i. Je~tr;olim J ralq
na ~zą
cLw•lrką w komplecie. Z:-zu·
cilt'm 1 ~le b.e c! ..r~;, r kon >piracj:. Zacl.n!emy
j:tk('oś
".,rmalnie iYl!. O powiad am
o tl' ffi ~lervko .•
pr~y

R nunt:•W)' 1. pułk '>'Rni.k:t"m

p;m:1n•.wem prc.wad-r.tly po·
st.:'onn:ctwa l
kCika rnz.y rgzma•.\·lal jeą..
C12 Dele(at. Wn.y;;~ y d oma ~
tal! '!ę ~ ze rok!l'J k<') nfere.' lcji na w ~·,ok:m sz.eu b lu. t
ud~aJem p rr.cd~t.awlc!ell ca łej Po! ~ l P od:.!cmnej z. n a ~z.ej
strony ora~ reprC<t.Cnbty wnych
pr.z.edslawic!ell
k o.•n peteolnycb
:sow!eckkb
w!adt. pafl ~twowych, Wu .y'-f:.Y !Jtdam y mo~lwości wylf'•TI W' 'Q' ' ~k : e

(ciąg

~·~-~~:n~ate:on~~:::Jetn;: jl ale '
m!on owern. Ja te&ot ó
1 tak
rano jadq do M•l:mówka.
nie m•
b,- ą' Q dp;l'W!ednlo ubra~ Jaba.rdnl

~~~~r~::,.~::=::rzy F!:fen~
~~·· ł n~ ewentualn~

pod ~!klow

~~iaL":1:~n;:,r~mte~Ó::~

Wan uwy na w <pó!ne . Ol')
n:t' prU!d konte""encją
~edzen !e Rady Jednt1kl
rodowej l Kra ji)Wicj R
M:ntrtr6•N".
Okolo g >dr.lnr }~.'d<' n '
prLybywam do dt.)lnu. J
c:ch y, !looe r tny dz!eft n

Ffatenl:

Ludd
11, 11l7b
d11cle 1

a, te ,.

WJk!"JJ
Ie ~o.
d rękł

o r:t.tu1.

~~w~~~~ '::n~\t~ s:o~w
~~;c~~Ul~~m:~~ n

rze, nie

::~~~e~~\e:~~~= g · :;: ~;~
r;ej ::~::e:.'lł ~= Ul:;~~

bln ku. Jpk dobrze je5t
dom u ...

dalszy za

tydzień)

10;).

Na n

Nie i
jest d•

.--------------------------------~~------------~------------------~----------------~~~w:~
oclądałem w telewlf.jl rcportat, w
którym pok.auno
finulistk:l. kankUrlU
.,Miss
Polska '90", preygołowuląee sit: do
wys~ w sopockim
a.mtiteatne. Widzlałem dętką pucę pi(:knych <Wewcf-41. Pne.ltooałem się, te ich dt<l&a do
tcenic:r.nych popisów J laur6w nie jest usłana róiaml.
lhle"WC'lęta w pocie czoła zdobrwaly wladtę nad ,wyml
&grabnymt cialamL Tańayly,
porus:~ały się
paradnym krokiem, ćwiczyły
Wmlechy 1
spojnenia. I, rzecz dla mnie

pstr)'ch pnepi6n.ycach. W In- 1crwator i.ycia dworskiego:
nym punkde zajęć spaceroSlowo mo bor:o wielgq skuwały i deklamowały formułę:
teczność w ignuzkach m il okl
.,Będę ladnie m6wić".
11 gdzie kgo 11fe rtaje, ro:ko1:
Ktoi mócłby się zdziwić: jeU nieda&konola ( ~ .) Slundem
}ak to, uczą
się
m6wić?1 to od wfe\u bla tut'h głów a kaPneclet mają po 20 lat?\ Co wolcrót.o, którzv porali t it:
roblly do \ej pory? Mnie to milo.łciq, i:ż bez ZW?'Qku a bez

pan r1
lę.:! vko , 11 polth:d~au kh culy, Poz'olJ'2łlloby to wtzyslld.
nam po'l.być s.ię zJudzenla,
nlach p
Reporta! z przy cotowań do o miejscu na pod.lwn decy gali sif:
rad
lmpre1y ,. Mi~s Po1'!- dują wyląct.nie fit.ycz.ne wal
rwsze
ka" ulwierdz.ll mn ie w pne- ry ciała zawodniczek.
Plękne clalo jest przedroi
: odd~
konanlu, że c!e.ło jest zaledwie
czynnliłi~m
d!'Cydującym
o t.em podziwu l J.azdr~cl. Jes iby po
dodatUl d
wląJ.kG
dopuszczeniu do eliminacji ono wart.ok.ilil
-prawdz.lwych
pnymlot6\l rale, ze
bu

wręcz.

finałowej

Miss Polszczyzna

natomiast nie chi.wi.
Ladne
m6v.rlenie jest budw trudf14
utuką, Ktoś, kto chce wzbudza(! uczery podt.iw dla swej
najciekawsza: dwukrotn!e po- o soby, pragnie za siutyć
na
kanno je w sytuacji, ltledy gleboką miło.ść 1 w ocóle uuczyły się m6wif. Wiertę, te
mlerza odnldć ! Ukces w neautor
reportatu
uchwycił
roklm świecie, musi
ladnie
wtedy maleńkle fragmenty mówić jętykiem ojczystym n icbanalnej ctęścl z leh pro- to warunek konieczny. O
gramu t.aj(t. F.mny ksztalcl- zwiątku języka 1 mllości4 ł3k
ly wymowę. gł~no l ch6rem pisał w XVI w. francuski pil'knndując zda:'lie
o trz.ech sarz, Bral'iforne, wnl!diwy ob-

~~~~a ;;q:~~~ ~Y~~ zarnym
mencle urodt.enia otr~ymuj
Wysa
kapitał, kt6ry zmarnuje, je ni. Co j
tel! nie rozwinie lnteliaenc
Uśclł

podnl•
łlowo lv!d
b~ im buło pow~ tt;p:tych. S ukce
w w.)·bo- ~~~;·lat~\~ia~!o':"ust~~~
dobne bv~ do bestvi dzikie/l, rach z.:~pewn1a coś , co ma
1
które w JWOim nper11cie przll- związek 1 l n tel!rte nc ją l iw!arodzonem o .tmuslowem me domQ.Śeią
urod y
\\IMnego
mojq insuv tro!kf oni proo- ciała. Uroda i inteligencja ;;u::~~C:cizF~~~~k t!ię~n~ ~~~~m
nki'nia, ieno da~ folgę 1woif " tworzą dwie ' t rony tej ~amcj natury z.a to, te niesprawled
175 c
ztoi~r:~:ęcev
chuci 11 14połorn. karty atutowe j; tad ne z nic h llwa l trwcml swe moce. f..at
Znolem
mnogo z aodneu oddzielnie nic , t..1 nowl o en;;~p'ryb~~~,y ~~~r~~:~~~'· u To ~
ulochtv,
kt6rz11
odmówfH lej w:~rtości osoby.
sparz~łlia •it z tole!omo po.ń
Wybory ml n powinny b) ć p !<Jk nf'go u zn nJemy za para n u.mew
mi, powiadam wam,
barzo traktowane ja ko
dyscyplina d o k11.
JANUSZ Prz.rJ
cudncmi, poniewot bill" Qlu- sportowa, w której obow!qWRÓBLEWSKI slutb
pie, bez dusz11. bez dowcipu 11 %ują ja!'no s·rormulowa ne reowych

bir~~:goPr;~a'" ~~igi~::: dw~~::

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
;.---------------------------------------------------------------------------.----------~~~~~;

STRONA$

ze strony 1l

- ~ będę młal trą-.
d%!e:llOOIOboW'\ CCUPt sąbkl~
&o rea&owania., .".
bęc!,.
tam t..ld.e dJ.ie~r.ęt..

- ID&enn.J,e mnie ła słlała
Hst.aw l d'dała6 ..,UeJanła: M
e"lepneJI de bnltalaŃCI. Gd.de
kat CT~Ci>~af
-

A

-

le

...

~·,

,

f~7a,.

Dol plerws:r:y nut oka motna
poslawl~ dlagnozę to do pr:r:ydalnoki kandydata.

R-

,..

r~;:~;:~

.r

w•

l11le •·:rw.-U!I

:r.mł·

23 ~
Słruktury b~ly
)ut u
ln:P. P.:.: be', cd w.t.ł a.IUfli~Y.
pułk
6ke OCłO.l:OftO ut:t.wę o
Pru
cji
pal\tlWOWI!),
p6ino
1 nledolkonał~t.

wte.

jrili n~

To

t..aleiy
wyląemle od jwiadołnokl policjanta, mT W bl:ddM~y co
uayć_ dec)"'dowat w konkre~
nef sytuacJI, d., Jakle~to m!)mentu ma by~ cenUernanem,
a gdde się elepncJa końc::r.y,
a Ulc:r.yna blc:ie w mordę. W
tym duc::hu reocganlzuJe ~lę
system nkoll"nla pollt' )ant6w.
- To Juł b)lo l Leu 1mr6d
u. "Udo\ dun\1
dturo JUM-t.e. ZlołUwl m6wllł.
Ie poUda będde dllald pod
butem Zaaloby: .,IUJ. kle w
Bop wlen,.... Sl)"ll.l p,.n •
będ~e llę

- W .zy~y mua:.ą byt rozprnlęd, minimum to matura.
Sito te~l bard:r:o G:~:"~te. ale jut

-Dei
~~Nej

PolleJant operaey,in:r monieco mnid rozcamię·

być

"'

.,w
r:~k~

kto to

spraWtld~f

musi

- Powtaru. pan c&ęno, te
polic.t. IPA b:rć aPOlilynna, a
paa u.an&aiowal się w peUł:rkę w Klelec:łtlm
KomUcele
Ob)'Waklah•-

,,...,

powledll.eł,

IAidde hy na to

11, 1dyby

Kto, wjaki sposób
złapać go

PN-1·

mlł'U pewneś6,

te

dacie poesucle be11plt!C:Se6-

te w kai•lym pnypadw:rkr:r}ede lptawt'fj l dale -:o. Lu1ble cłlclł f'U\dflw
ręki, IN nie wl•l7--lł :n-

d

' ratu1.1oat.

I pewnie chc11 Jeszcze, tc:sroco karat. ot6i me w
rze, nie w karaniu jest pro-

"': ~:~; ;~~~~!onn~t~:
U

.ad.:>mośt,

Jt"Co

•unae
zniko1ne, ra prz.~k!ad
5

to:..

Na n:r.le J«t odwrotnie?
Nie

jł'··t

1!1: t.k tlP, ale

-

pny)ęlltm.:r

Ostatnio

d1iectęeiu spośród
slęclu,

kl6rzy

Jest jeden

Ja nie cłlc' &neemYl!h ascel6w, tyl.lto fajnych chłopc6w.
Dlateco porut:r:nl.lt Killala u.er.yna rouno~ • kandydatem
testem na fntelictn<:Jt:. oc:r.ytanle, cbL"akter.

- JdU n,-ta
ma plusf

"ł:rP:r•:r'"

te

- Ma. Jeru jest KhludnJ l
ma bllty wyc:r.ysxcxone, teł ma
plua. Duty plua ma wtedy,
cdy ~t mlod.f, a wlęe pn.ed
35" a nawet prt.ed tnydr..iflt-

...

- S"d pao. te t&cy sprawal, młod:r.J, 1Dtc1Ja;entol. KQ'·
tani l elo1nnntal polldancl
nie będlł midi komplcka6w l
nie będ4 manUe~tewałi
a~roJneJ pr.te"'ICI nad lntclrktaallsta, CIY atl.f•llł. który D•
POmnlal
w~nyt
królkle
łwlaUa!

- Tak sądu;:, a nawet ~.._
lem o tym przdconany. Policjant d.rocowy - bo Jeco
pan ma !Ul my.łll - ma pn.ede WSt.fSłklm upobltJa~. A
wlęe nie eJ.ekat,
at. piJany
slądr.le t.a kierown!eą, tylko 10
we:r:ełnlej oatrzee.
Zarow!edxlałem ponadto, f.e Jdll tła·
p!«: policJ:mta na .,Uilatwlaniu" prawa Jar.dy. :r:abranego
z.a ja:r:dę po pijanemu, wywaNie edpowłethlal psn
knce na mde p.fbnle, cay
polleJant nn bud:r.lł lęk, tl.f

-

-

pn:r

O co pana Prlali l11dde
l~ld•nił'
redalu:yjn:rm!

- O warunki prt.fJI!'C'i.a do
slutby, o skuleeUlośt działań
pollc:jl, więcej w katd.1m r a%1~ b1lo obaw nlf. nadziel. To
}e-.t dla mn!e pnykre.

Sttl'rll

a1e •. aobą. Popadalo się w
konflikty, uapc.oł.yKalo na opór
wev.rnętnny.
Dlatego
tern
prderujemy wyb:r:c wartołcl
moralne, w tym ehrzdc::ija1\·
s~ne.

Skero Jednak at tak wl~
Ie pan wymaca H kand:rda·
t6w, ło pewnie l wiele da;et
Jakle ą dalaJaJ prof117 • pracy w polic::JI~
-

ę, W~'!)"IPtenl:
p~n

elektro-

w m

W:rsec:r,
ni. Co

-

l lo lm pan

bv

"'"'"'rtowanl,

~1Ue!

MINOTAUR
Zloflh.oc·v opowfodojq, że
lcomien>t4 rzdba przechtawkl:fqco rotpoczajqcq ro-drlnę
fest opoteo:q cłf;ot
kiego foru lokotorów osledlł póhlOC'ft~h
Kielc.
Rzetbę "r.:ędnfcv lpółd.::kl

nł mleukanfowd ustawiU
prowoko.cyjll:te tut
przed
biurem zorzqdu Ut Kkł
cach. WlddeiUmv pre~eso
Leuko Pruleo jG:Ioc chod::il
wok6ł ko.mfeftfo, patrzur a
m11.łlo.ł. Mote coJ z
tego
WJinikflid

RADNY
W KRZAKACH
ObJmlat 11ę, a.t echo uło
J)O cnh~J
ulictl Toporowslocit' UO radnil Roman Str::qbulo kt6rvmu ur::qd prz,.
łunql powieltkę

- C. pan sa~m reb&, łeb :r
po•ylkae od powled nlth ludd!
Ma pan pnr:edeł ułatwlo.,_.
r ofnie.-
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~tymetró-w.

To d:r.INJ nle

pnyJ~Ib.f

n lto!Det"O llit .. le do

lł&li~JiT

Prr.yJąlbym, bo to dotysłu!b zewnętr:tnych, p:atowyeh l prewene"tnYch W

Ie}! kcymlMin"l

ptf'feruj'!

wykut•łc'!'rle l predYiłllO·
Je t'sohowc>.k:l'lWe.

"-·

drugie.

Ma

bły:10kawk-znie oceni~ sytu;~,cj~

l widzit'f pruode wu.yotkiln
W pr;:.e .• t~pc::y tak·

nlo"·~k.a.

te. Miale-m .....:ele takieh przy.
padków, e:Jy grotny przed~
u
po- dlugieh rozmowaeh
~rr.t.~ypuje s!ę" t przymaJe do
W>%yslki~.l. To je,t moment
nlepov.·tan.a:ny, op.1da agre~Ja.
pojawia s:ę tw}loJe. ludzkie
wsp6k:r:udc.

~~-·
-:~-~

.

W!dtl pan, nlł' wydarc:r.y o tym mówi~. ,., tr:r:eba
pckaut l b(:dde taki POI.I·
CE-SHOW na placu Wl'ln~cl.
pok:~:r: l\prawnokiowy w rół.
nveh ~TtUat'jach urawdmlOcł()bnvch. llfVI:"l"td d!is't!ń po1\ejnnla od hJC:"<hwch p~ b:~.r
dta brJIII!nt
- Skero lak. to ma p~n upewne Aniolków CharUeco'P

•.

.
t!!-

.-_;_~

1

prt.e't~pczn.klą.

sytar.eję. bnrobotlł'

o

ltontec.z~

noki ureuutoWGnia

l jedno. l

po

1akK'IJ..ł

nole~notd ::o prOWGchtflte
dziołalnokl nemfdl'łk~eJ
A pan Romęlc 1ob1t "d
to gw~di:r, bo fok
tylko
.zo~ral
do
po-

lie

odl0~111

1ittlkl,

lftlfC~r·

ze"armhtrzo,two. tut
m6wfqe Jut o hodo•<'łr
tr:od11 M htote. ~!łt ?OtoŻt',
lepsze cliJSil
M6w1q
nom, te rodtlił Str::qr:urł!J
.za;lłJluje 11~ {llóu•tlJe iflstnlotconlem zie'cmej to.rótnłd
Do lefft(l/oru - dla nełłwo,

mloJłn.

KOMBATA..'IT

- Nli! tylko. Mam obecnie
40 procent obsad.1 KompnnH
Patro-lowej, w siutbach preweneytnyeh trocb,. lepiej, :ale
wi~Ju policjantów oddelesowuJemy do Wuszawy, gdr.ił' uacroknle jŁ~l )l's:r.cze wlt:kste.
Po\lcja kryminalua w Pohce
j~t zd'deslątlc!)Wana. do niej
nło się •.na r.e;.lanie...
Zadaniem milicji było chronić 17·
stem polltyt'my. mnieJ walnyć t

ZbJj't C.:('I(O lięl)dl

ołówek.
Zapom.jak to ::dejmowal
telutv o powitaniu J.CQruawskim
.:: ,.Ptzemio11'"
ortvlcultł
Ce.z4rtgo Clllebow•lcłego. Wvn:ucil z pa.ml(d łnne drobne mot•
łnl1fl'•ncic, ole które pr::cdd odcłłnęlv się na tekł
todt., :lakłch. pełno w dOlsfer ka!dego cl:::tennikorza,
kt6rv popełniał w pruszloki toftlcrze nlt fnfOI'TJ\Ilcfc no mfcjtklej kolu•nnl-e
publikacje.
•łał łt\fl,

opOwiadał!

te'='l."l!cme.

rat'jt:. turl:de na •rotntaeh prvodwyborct.ye h dotal! sit: rtpruyłno!et poH,
radykall:r:mu
dtlalań.
rwne kroki jut poer.ynt: oddt.laly p«wmt'yjne 1
tby polroiowe p~Pehodt.Ą
Illit d
wią:a.kowe nkolenle judo t
ymlotw rate, J.łl,rudnlllłmy trenera
umysl
zarnym pasem.

UCI!!'f.l:JII

kopfc>wv

jest dohn.e. MulimY mlet

t'OWit-:On!(.h ludt.l,

Ctlt:O'r

H
d..-U>nnikar.:e u•
Kielcach cOli bojcllliu.>i i 011
•obie •fe przJipomino, ~
1ię,

lę Ie lłu.i..by,

SJ'm~Oię!

- Po p!erw.;:r.e to nie partia, Jl_. drus1e star\aw.l~e<-n x
tej lt.-t.f do W)borów samoI'Uidowycb. nie bl;.-d4c cdonlr.!em KKO

AMNEZJA

sledemchle·
q:loclll. To

się

patreN na xmlarw;.

••·d

- Dotkn~l pan najd!:!Uk:l\·
nle}s:r:cj materii. Ochurn po:r:o·
stało, bo to był t.awód dwuznumy, tneba było wa.in.yt
nie tyle r.e w knanym wroctem, ret~lnym er.r urojonym,

n,.,

C.kel• lek b:r

Sowizdrzałek

się w llOI:IIm
biurze człowiek, kCór11 olw!adczłll. :!e w
za•o.dził'
lo col11 t11cie .zmatnownł
•o. Witlkę .z komuną Nar
b~dzłem11
z milculerd:IG:
WJIIiCZa~
jakle ifl.tro.tne
JunkcJ•. rlahOWflkO ł ur:ędtl pfosloo.'GI od
iHO
do JDS9 rDku ur.zędllit o
nazwfilcu Krowc:11k SteJon
Pojawił

--

: ..: ·

.---

ze

--

S'<ortv•ka-KamienntJ

Wiemy notomfau, k 11on
boho:n- prz11mierza t4e d"
.nnfMku o pr.tlll'"""'e Uf'TO:Wrtłtil. ko,..!JG-

..,.

zlo~t•'lla

b~t1dclt.

Nlewlelokl.. Uf)'SOWUją
a!ę podwyikl płac::. Polołl.: Jednak du~y nat'11k na na"'ody
z.a eh·kty d ,<ialanla, w,.krywal·
no1ł.

na

- Prawo, moim ulaniem,
w!edt.W: sic nie tt'hi 1 u<lawodawc6w, co • natury, l:lk·
!e 'l nr:1:wn

Kiedy ułem
INNEC:O

ulłcr

~bl"lt.J'my

IIACZYK

- A praw•?

-

br>.o<k\~tgo

Na wieki

wiałw.

A-

p~tH,.ianta!

~n:mawial

-

M;.~ {Mil

syil.,ctkę't

u.t

my~11

uumdur,

STANISŁAW

MIJAS

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

No nlt.zly haczulc
się

złapol

przedsiębioreo

K?Zt~JZł&/

: Ktcl,.
Z11zilt M614.'i s•ę

.te tero:: żtldrl!t rJilU:
"'"
llę rtie
wvrwie. R1:b11 l
akWł'"tU

10

Ct-1~1111•~

!1!1.!·

c:e o tym ~··· wf~1!·• alr
coł 11«m •'1 Wtf'/(PJt.
~"

l>?riU

"'ł'llq

"":t&nt"łnl·.

p• :··• "'"'·"l'le

E

n a trakcie
Zupg

a

VOJ

;:..

rO-'rmlie•OJQ~'JCii

k1

no

(;Ti.<j)~

I>N~WI·

u· Ul .Sko;. r.tiiJi.kU pod ·~lu rcz~
wrn-łono Ptf'lt.

P'!Rur w, de

M

~•

11'

P

l:ł

Z.l()'o;.cflto 111.

M ;icZl.il u, lroch(
wu~lłłl'itm dam11,

zukoo.:~C'~

c>. '!(.'~li

l&f z pat·.:,Hrmk"'"' Au

pol·

nJ ł'I(IW p"'pro.dlo o IJIICdi l
d•,do14: no co, nił' pn.t'lojecic
7r•>ti~? Ja jcJII1l1 ~~~~q
elt'k·
trulcoJózko

Ponowie

poc.:ę~tc.u·.JI r. pic·
ro~e m •..tiiOjomq", bo prz~cld
jej m~ża ZMII od dawno.

1 11k b\1 W IJirrl. U.'SZliłłkim

tlziwn•·oo nie b11lo. .o<lllbli ni•
/ ol(l, te OtQG pa'łl r_.,rm(owolo
w slro;tt ,..;1Płi Nlr mfala 'lO
tobil! nk pozo bł"tem. kthre
pokr51tonło nltkt<Sre c:.ę!cl ~f
dola.

llclmJ

Straciła

z drowie
U J.l(!"Wft.o.'UO ocupodar.;:a u::
Koneckiem, tkipca z mttjscotot'OO kółlec roink'.:.,go doko111iWOia OP Tił~kÓIO :o"it'<"11nfo.kÓW,
bu poz:ba~JĆ i« 11onJd, Za·
b ieUł

Wiłkonano

prowldlowo.

Gospodorz ulk·11 dGJt w.,.~okq
oplotę Ale po kiLku oo.L:t.
ftlu:h pot.tedl 110 :lem.niaczo·
ne pole tprawdzłt, t-.:11
ów
po rstt~Ulłi
ctu-zqttrz
w~·
ginql. Ale k:t IU'Oji!I"IIU etfzi.
wieniu, nc kf.:akccl\ .;:kmnio·
ków tobat'ZII! takle 1am" f.
Jokf IIOflkl., jak przed GP11il-

klem.

PI'Złi·

ZdenerwotlCTIJI

protoodzd "" po!e lw!kowrur~

ektperto, t.v ten łl.n'erd.;:il ~o '"d pou;ud.:m.
h: mimo
v~v•kort!a, 1tor.lco ncdal Żlljil.
MQ;e 11\fe!i ;:tv

prt·pr.~a.t1

PMI1~•/cł

ł:k.~pert OG;IłW.J< ic
Jl"IY.It•.::vł. pOfhurwL i

pTZIIblll.
pOtt"l<l·

~rw! to
ttonka air Dlrula, ole.... jU:

dzial aulorlf".4f1(1'-'nfr;
ł"ię

tako :.droun juk pr:.tcl

OP•Itł·

lo:htxlninn, to •c

10 'ue

p~\:

b(d.lit(Id m.)

W s leroc lńtu
Wcu sną

wi01ną

&awlozla
mmłl
matke, opatuloną w
aunaty, na czymł, co miało
tlUttąplć sanki, do tleroclćca,
w którym przebywały )u:ł mo~ siostry. Byhun nkpnytom~
lll, chora na k.rwawq duyn~
t e.r!e:. Oprócz. tego uchorowa·
ła.rn na malarl~, której pot·
byłam 1ię dGp/ero w Pobcc.
Zachorował am na ty fus pla~
mi aty, a póinlf'j na
dur
bn.uuny. Wtedy przychodzila
do mnie, do •ier.Jcir'lca jedna
Rnsjanka l pleh;:nov.ala mnie.
PnynOił!la
mi J,mletankt l
rnówila, ie i,:dy wyzdrowh.)G.
to wetmie mnie do swGJ.:-go
d•·mu. Podeza1 odwkOtln o·
J\.-u"gala tn..'lie, i:c po trfus~e
J•lami·tym
m<>Cę
olyńeć.
8.Jłam
•1ę
okropn!('.
N:e
wiem. ).lk!:n c:..~dr.m to w~&:-·f't·
k11 prz.,.t:rlam. N"~e Je~tem tyła i nil! mam 4-adnJth po!O·
al:l!.,sd pn tych chorobach.

W rui.u

U~.'>.

1•0 oddnr.iu

ro;.;s dł) 111 rac: ca, lll.l.\lu. dos~
t:.~lJ

t

nak;Jz. jlk v.:

'J~CY

doi! fyjąt·J j('"%CUt Pnlaey,
J
n Ukra~. rz<>kor tv.
A!" to t1:e

"uw" "

f..le ou· .f..icl.r, •e ~l m. uw"ek - n e byłe ja':·. bo cyłro>Y)':
- N ~.:-ch SKI"...,_, u.~. jG'<.~ kcm I"!OC:ję, 1oblohoje poprtelo:rę.
'll'TII.'rki - d!o n.epolnoki.
- 6266 - t•·~rrQic.owoł po chwiW.
S!"C"i-tol<..:'n roo s~c·per: 10 se-łr;und.
- J<>łl P"M łQ uottłł- Toj.." rico zoo,..od!>wo

(Q

IIV,.;:CZ</.,11

,., okotu:11 z.r:~~o.:u

J)<ip;eroJO

wystarczą zwykłe

Do owarcia sejfu

.....

ll l/l

~

NU!\łER łihl

M-AG A ZY N

STRO!'ll\ 11

g.·n

~

o& nopm ... !ę to

T

ioden

~om"'t
n.e
lł.Of"lowł
pr:zfi'StCo~y.
ZwlonCJo
;
1yd1
potenłowych

-

monl.Ooifonyc::h

w

d:li"NiOCh-, co to je koi..
dy hoi"C~I"l lub dodz·ej potrafi
oh<ioouyt. Sq, OCl"J"" kle, bor·
dz .,j zony~lne mechonillliY - lO·
kie l"lp, 4-ttnUWO\Ioł! jopońlk:e
cacko taj(!o mi 2 go,hiny 4J

min. To j~en z naile:pn'fCh no
!<Mecie. Jok powiadom - file
rdor~)-ło 1'111 si• jes.rcze Kapiiu.
towot. N'" mogę pruJOt·d za.
..,· e~t zo1.1ion'o kl:~to. N e
po;:wola ml omb1cjo zowodo-.o~a.
No brok 1oboty t~ie nonekom.
Mom jej w nocy l w d.l"eń pod
dalta t••em. jeidiqc: pą.y · łyl'l po
całym lrfoju. Knł!flt wienr •e
mt~le. dlatego w gołewoścl boJowej mllllzę byt 1\0 ollrqglo. No
nocrtq pol'ę 1110111 sWoje hmto
znone zaufanym osobom 1 - w
rwie noglq<.ej kon·ec:zt~oki 1tow"om się tiO •erfflJI"I'e.
l«"olem Jui nawet hel kop·
terem do tolt" ~i opcrocji do lO·
me.j lodli, bo klua zlomo11y w
J:otrllcu katy. w irodku woluto,
p(Hlpol\y l w·zy, o na lot/I.~U
ctorterowy so,.,dot do eg1olycJ·
nega lrroju czełol no .,.:iccr.
kę. Jechctłe-m 1et: koretlcq pogo.
tow'o no ł)'gnetle pnez 200 km
do kobiety rod1ą':.ej l um!ero·
jąc~. lf:«fr koso pOoi"ICerna 1
lekom! u legła zac>ęc:lu. W e.
moc:}! - nie .lnojqc rodzolu mm.
ko - dorobłotem w drodze od.
powiedn:e pnyrzqdy, oby l"lle
uronić n i
Zmogonło

mit~uty

no

młe}Ku.

l opomym

mec.ho·

::~n~y':\ ~~~Y ;~~~~~uni;~i 1r~~;so~

tysfołr.cjo nie m;oły gr0<1ic, "l lej
nie wys~a .... lem nawet
rocltuM:u za usługę.
Innym renem zj:;11vil Jię u l'l'r'1:e
stroinit łton·....oju ,.lf'koso"' - to.
kl, co to no pocztę pieniqdze
woz'. Toll\ majq- specjalne po.
m·cuczenio - i:oroodporne Jest.
1 grubymi .łc.:O:'IOml, 5alłł0Chód
z pól.':'l;ędzmi OI'"OZ ltob:etę zomy.i.o s!-: w łrodlru l doi)Ółi nie
palby, to nie ~tf"lzie. Tyrn ro.

rodo4ol

rał Sikor~kl upominał się
o
nu l :łąd.ał uwolnienia Po!aków wywluionych w latac:h
11140--41 w cląb Roejl. Fop.ar·
ła to łwlatowa opfnla. Wio·
dze radzleckle mWJialy się w
jaki.ł sposób do t~go r.asLo.to·
wać, ale w stanic, w jakim
znajdowali ale pot.Ot>tall przy
:tyciu Polacy nie byto to mot·
liwe. Wnysey wyglĄdaliśmy
j··k łmle rć na ch orągwi. Aby
lo zatuszować muslano wszy1t·
kich uglluk:~ć, odkarmić l
wyleczyć, ~k.iCłWO to slc: udało, &d:rt po
po"o\'l'Oc!e do
PQbkl z.a..~.u..•ne b)·lo mówić
ile o nan~ch wsc~dnleh są·

slad;lcb. J a.k!!.'kclwlck W")PO·
wiedz! na t:-~:1 t~rr.at nazyv;ano
.s:zrptar.ą p.~p!l":tr.dą". CI, co
odwabił

się

w:ed:zlcć.
~~d:ani

byli

C<J~I:'l-:o.;!;>k

pc-o

ptttS.lndo~a"!,
wif::dt-nia.cb. ~~·

w
nt;!l b"z !ln<i;J, at!Jo \\-"'l"<:cail
do m:e~.ea Z~!].u-:.1~.
Cz.e:slo
v :t:c: d::~ h.·it<ter,;o spokoju
wG!eli milczo:ł. Tak ...,·!t:e na~
s
m<otil:a w:<.c:!a da Polskl
w 19·16 roku, a my. ~:; n11~
d::!~l po-9::-otu !:i~(]~~c.lw.ek l
!:l: u · 1a rn-:~t:U, j""ZO,t.:lłył~
my w si('rociilcu. Wydąd,.Jo
11:1 lo, ie !!l!roc!nh.•e te:ł byl
.r.ali>iony dlat~r,o, a.hy aie: n:.kt
me dowiedz.lal, co roblooo t
p(.!~~k!n~l dzi(Oćml.
Może
td

zem jednoll za one\

zac q t 1
Iom no
zowsze. Dnwt bo-A· e"., "e tq
too!t • rwyaojne - wotq sPQI!oJ·
f"lie UJ 3 tony. PopiO$ łem o
trłwc1 l PG 5 minutD<:h ł~orbitc
stetl otworHn, o ja - popr•ujqc
fojealę prtrjmcmohrm wy.
ro.r.y umonio. ł'łle ~e.", że
mi
nlo nołetołt. jo talfl n e
lubię fols.rywej skrc-m!loi:.
Myiłę. ie w Polsce
jes·"""
nojtepuy
.;ę
IOłlaloby

boedoc.lłro

••tt

o~~

... ·~ e,

l.on.ecmr
Moołem

JCSI

t.o

szpr ychv row e r o we •..
ob 1 .. ys.tanc. ....
debry nou-:łyc el.
u pono

uuęk;e

IC...,otC.OW~<<ego
Ze110n0 I'Oulc
fM.b~at. W Sl'C:lecin e, chociQł

cł"l som r e l_.,, o po "lfl >l·
re ukclę Jo•odowq w l odz!
prOWrtodd, kos ornwo wył:lodQl
Mus ole-m "'" łlo.~bowot. te
tojemn c
J.owo<lu n·e zdro:h~
niepo....ołonrm i som nie wy~O·
n,stom w celo-,·h niosodnych.
(lyO.o u mf:l.', J~ u leł•:my,
musi byt.
Moiliw:;:kl pr:z..Jł<::Xłe sq o jo!tie. N e "'6wię, fe by lO·
rot wlo'tlcnie roł,-t, ole jolt O·
tv. erom doimy no to· sl!arb·~
- to pro-tuję som. To.~ q rnom
105o..!ę -

WU'f!t""f mu'lą ocko.~.

(.l

~cc., kf\O"'ot montGiw.
c~
no Zochod.r. e - krc.t
e nr.e, do ~a. - lo wrę-:, 1

.,."..~o

~

ro. e mo 2 t(łl{ .ch somy.:~-! 10.,.
~~·N, tfepo111\onolne wzory

p"""

~;mb. nacje.
uotr~dno

tittlo:'IO

M~riol stoi horto-No.nO, pru.

"l'oOIShwq

g1of1IU.

0"

p:;;t'le sq f"IO lrwo&y. Mertlo, pol
kt: clo ll'letolu; jolr lldor tal
i"lł.

10 dtwo!łi, p nery. wic'".

s ę po!l, o efehu n;e w:dat
W ltroj'.l Jes t jedi"IO l.rmo, c:r.;.~i ZQmki,
kt6:• t"lodojq s
do wi-low· eo:o w drtwi: .. M;.
tD'p!oiL" w leuf!le. Jo prz("fc
blorn je
udodorKilom wi"Ql 1
pnyj~c•em gwororKjl no l rQ'
- no co •lotawfle reJ.WOten
O"' odo ~n. W wmow· e 1-oz

i
n cl~gokł e. żod~>o kOI"Ił;urencjo.

bo co lo mi jest
Zdejmuje

1

tyłu

10

lochow ed

robezp1'"!<:tenio,

odmieno su·..,mioritq miejsc:o.
gdzie IW!łeiy w<~lć l pnystę~
puje do noty z w'ertolłq . Tu
gb.\.q WJebo nurrtl l ogodnie
l Jpo«tbcn'l, starać slę dotneł
do serca me<hcmizmu, Klua
wsodz<t odpow<.dnio, uwoioć,
obr ~opręi:yMia me ocflkoc..zylo,
Oflonłowcu~ się co jest Jopod.
kq, o co zastowkq . l dzoolot
z wyctuciem.
Koolorstwo to nie jeGI takla
byle co. J~ u OttystOw. Bel
tolontu, 'lll'j'Ol.ltożt~l 1 zom.lowa.
" o - on-l ruu. Żodo"f'Ch spe.
cjoił"lych
11on.ędt<
n·e tr:zc:bo

•-L
Aby

p In •
tworzył

kL.oo t dorobić W'f'lon:ty
do IIID'tolu, oby s;ejl o·
- najz~lełs1e upry.

roo"t.:Gr~l

c.h,

OdpQOł.-ł.drtlo

pn.yd~o l .,...,g;.r.e - neo jos·
t~o, ole jct - 10 juJ łchlo to.
jemnico. Ntt n"gdy lc(łO nie
w"dzinl. bo po słtońnonej pro.
cy roboę 1 n.'ch drobny maczek.

:r..:t.do.-cydowala łwlatowa opi·
nJa, nowe po·..,.ojNme układy,
• małe uobJono to t ylko na
pe>kaz.f Wn.y«tko, co •lt:: tam
Vl&.}clowalo: ubrania, po•clel,
16tka oraz wyływienie pny.
1lano - jak tlę mówiło ;- •
Ameryki, Było t'leplo l mlellłmy co jdć. Po wyulrowie·
niu chodziłam do rOiłyj~kleJ
nkoly. Starsze dzieci uczyły
•lę

w

l iiC~

po polsku,

sierocińcu

pf1ać

l

nqć się no bezp.oczno odle.
gloit, ieby nie podglqdot. Po
robocie człowiek w.dri k.lłco·
dr:n'QI mln li równiutko pou~
•todone. lo RłO poku-sę. oby
kiqgnąt p3 k• lko bonk110tów z
katdej kupli!. Albo l cCJfq ·~·
kę. Boję się. żeby mi k od)i
n•e odb iło.
Nauko wto.no ezr proco nod
sobą, to u mnie n.ec.r nle zbęd .
no. Ja muuę byt a iOW"le• ełn
postępowym_

się

Jl4!drl ć

nowinki techrllczne, o l store
rzadk ie zabezpleczen;o odkry·
wot. Co l'lONJ' typ zomko lO ·
boczę, tudr!eł kosę napotkam,
to n:e odJtqp'ę, clop61d n;e ro·
wrę blizuej rnojomokl, nie do.
trę do serca mechanizmu, t1ie
po~nom co/q ano!omił l filo.
ro[J, Czosem toll:e ltarQdowne
cudo •ię rdorzojql W GroJe•
"'·e w·dtio/0111 kou::. co mo ro.
mek z cors!t:.Ch czosó-M ws•o.
wonr: o;le jolrł - no f"lity. sprę
il"'lc , bez łodr1)'Ch 4rubcłt: ręczno roboto c:lłkowicit-. Tok
dobrreh 1omt6w to ~>oo~~et te.
raz w Połsce nie f'Ob q. Pro·
d~cjo

Idzie

wil'IO"Sef'l'Jno

-

""'
B

m•·• '"'"

ta
pnfłr;lodcJ,
wstaw-om do J
e~f'Onlany
tygno
rotor diw<ęłl;owy ~

;'!f;tde:bc., ~~. A

prObuj*
bo toki tomek, którego ni
wolano osobo nie ohllony no
1111.'1 111lołc:wym klucre-m,
lildl
n e w·e, ie tr:zebo pokem 11
.ciJnqC 111 p:wn"f"'l m;ejsc:u.IC I
klfłC Jię . w Q90'o n-Ie mot"
go w.yjqć. a ro•·>tk o.nl drgn

ludzi lntetmujq toł.ie dodoo
koldr che~ m'eł coł iMt-o
n l sqsiod. Rob·, W ll"ldrK:dut
ni~, no h:;dan'e n e mY'
ubi~oć •·• o loden
patCli
rbyt I'Óm o lo ckogo. tl
oiWU}'I'ylo~liNJ'ftle'
ci~

byłe IM l l. byle czego. Jedt·
n e downe ,.luc.zrtilti"' Ją
miQ.
rę sol"dne:
dobre pod!tlodl!;;,

koo•"'e JOfni ruuq glcrNOml l
drq nom tobezp'oclo.nio

kończ.eniu

kl. Cuk:.l:jmy na taki p
który 1 nas uble
Prawle ro d:z.lez'l pck~PWalllm
twoje manatkl, ale daremni
bo wldocznif! na na1 Jeszc
n~ nadnedl czu. Prz~
roku pani Wlad"%la prowad
la na• do pociągu, e:o kUk
dni. Do 81acJI było około

*

wojny.
Mówiono
wtedy, te pierwuy n. Releh·
staiu zatknął naną naaę poJ.
ski tolnlen:, ale udrzclll ao
ro•>·Js.kl a!Jldat. .. te 1"\lKY •ta·
II pod płonącĄ Watsz.a wtt l
cuk;.U na wykrwawlenie sic:
powsl:lńców. O tym
wnyst.
klm wledWII&my. na tomlact

lt"eoj jolookl,~

er,.~.

To, co powraca

c~:y·

Nu~ wychowawczynią by~
la pani Wladtla.. Jun a. błon ·
dynka, młala około 35 lat 1
bardz.o tętknlla sa
rolską.
Pragm.:la wr6clt ra:zem 1. na·

mi do lrraju. Ona podtuymy.
-.·11.1a nu na duchu. D1Ię«l
nieJ umiałam dobrze nyt.lć l
pisać, nie robilam blęd•iw. Oprócz tec., uc:zyla
nu polUich Lat>CÓ•V ludowycb i pol·
1A;ieb piosenek. Nauet.;ola nas
wiersza ,.Kto ty jestd? ... kt6reG') c:hyb:a nJo:dy nie zapom·
nę. Unyło nu
wszydklego,
eo było pc.J~kle, ona Uc:t>·ła
n.::&s.~ PN1ki. Dyla prz,•konn.na,
te ~~>"I"6d razem :z 11ami, bar·
d-zo tt-co pra~;.~ęla l my v-t.
Dyla wywie:tlor.a. ta"ZI"m u
swoimi
rodzlcoml,
jeszcze
pru:d I wojną łwla t ową. Od
nlr) dowlcdzlell(my 1lę o za-

lfiOCl"f

z.atad"'«ą dla nu było, kiedy
-..T(Jcuny dG Pobk!.

Powroty
Mijały dni l
t ycodnle, a.
my C4!kalyśmy n.a poeląc do
Poblr:l.
Pamięla.m, :te przy.

~~~~rą~~~~~· ~;~~~~~i

ntml eJ, ro mieli n.yrr pnckole-,Pny l konwojen·

kupić

tów, prU!wa:tnle 2.yd:.l. Wie·
dzieliśmy

tyl·ko tyle, te
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!:altrii
M"~
SZóiWl~

J.:mu~z

m!!ljl
Koście

-0

tapowt
2.7n.a;

ROBERT SMJS EL
Wpra-1'41.1e s~e<Joll'le kcnce·
sje no ot-Cfa.,,e lu)& ma je1il·
cze 6 ~..ch lpecjoi;Siow, ale
oo: procuj'J w bon.i.oeh. JdN
......,.-;hodzq I'O
te-."qtn: - to

;4UME

po~

odwoi:t Ich do Amt·ry·

ktlometrbw.
M ówiona na
:łe po nas .)en.c:z.e pociąr. n
przyjechał,
tylko po lnnyc
Snu,.- nam ale: po nocach
odjazdy l powroty do Polł"
1\t nie!podzlewa.nle.
'4>iatt
li•l7 roku. bez baga:ły. po
d:tiłHmJ do nau.r;o poci"
Kil"dy df"jbleF:"liśmJ do stac
at:ualo Idę. :łe jettl Napra'
de:! Po nnsl Wybuchm;la nks
mow;ta radoU. Była :1 nalf
nawz.a pani Władzia. Je.
prv.d od.itzd<>m poeiągu weu
lo do \Val;or.u kilku in~:i•
uy i J.jlr:"~wd~ill, Ho z na1

MAGAZ\N

&R 1811 .NU:.tłOK 1613

re ...

oł

Spór o

arze

1

PIOTR GOLIK

10,

pn~.

itu.

0,1

,11uucja

S

nym. w -woir.t~m mJU'okiianar;e. Załauowan·e i prLe4
w;c:;c.:t>nie ołtar~ np. d<FPru ~t-
cd nl•)jlloby t<\; dJan ratalnic
ukor'JC4.yC.

na-

je\

P~t.e~lrw~~~~~~

•rtło,p

.". LY tkkti
ro r...
l.t'n
l.&lllo!'4.1r'I)Ch

prkz.

p.uaf·c ot-

K1.

n<~CUI!oby
!.łklVCU\1 konlot
g~:erll •ztuki j ·cdnlowlecmej
~twrerdza

uc•w:e -

Ep. kopatu

k~.

Ku

dt.

pri>f.

St.łuki

leJnej.

(kz.ekuję wykonania INI'tanowień. umuwy
PQdp:.OaneJ

-

p

•

27 maja IP81 r. pomi.;dcy w:eeministre:n W1kturc.-n Zonem
a JPI)!«u\ym k'Wltil.e~m. któ-

MIJł.t'aLnicy

rr

w Jm:en1u W1ertJych dt.e:cez.)i ccUń.-lueJ d•Jmapł U(
t.Wt'01U dLiel IIłUicl flnthodt..'\C~b z tul«-Joęz.Y'('h
kf'Jk;o1\.ow - n:t..Nil k-<' p;-Jh:lt .St.alli·l<!w Bo:~no~~o !cz., probonu
adafultiej bia-.vliJtl Marlolc\.:cJ.
u~t.aienoa m:c~:.ane) k<>mlfli
kok,e:no-ruldowd aprud i
lot KW:tr;llnlowaly uchc•watt'e
ks7Jałt.J
r.a.~~j fl!lerlf 11;;1Jill
i~edlllowter:o:ncl W)'jol~:~ia

dyrektvr

MJ.aoo~·n

co. Mo1ri•n

-

I:Ol.erti

~·Jd

poC«<4it.

Jt:.Je.:a

~um~m

pl"!lbi~mu

bo;dz1~

do

k•>fc;'llJIUW cł:.;.el
..CJ::" ~;;ch ~t.;.ml.ićl
11 ."...,Jny b·;.ato-

tnul.t':unt n.c
poi.f't~Uli' aU: z petłamt nłulrl ,...,tvclucj n:u:laJt~ ..
tYJn r.a!e-L }ej d Jtyclu~·aao~
r.ar. . Jcf'Jr.he~wn:.! -nu.eal ;Cf pow luj~ a ę r.l. ""'7 ~
racje zb.ijaj.cn.:;.·•.,:łlł,. ·oo~ •• &rr.rnty rtdnrj n<&•:..-y,
li.ne.XCJ~

chC'II aJ

~~~~~;,:~~et. WD~<>ołtl~y k~~- wua~uu.~.t ' cb el::t6w Jut
pnnad 40 lat

~ajduje

5!C: w

mUU'Jrn w ahu c n e. ::.1'\J

) •Jr.u. uH.arL Jer<•·

Zllimk;(J.ł!łO).

-

Z~Tot

t)'(:h vblcktów -

(IOdkrt'ś!a

k . Bogdam,wicz. ze b.l:r.yllol:a na nOwo nHalaby najwJ~~ey w
•;v;ec;c z.b10r oltar1.y got)-<:
kich. Pon;tulo..,•;:ane Mwifldykacje maJ.) nie t)·lk.o •ymbQliotvty l m~ralny wymiar. Cb.,_
dł.! o to. "'- dop:ero zalat-.;'enle s-praw w kraju umocni
~n<~J:\ P'l-)~j~ z. Lllt:r:>ri)e:r.nyml
dtp<·LYtatiu zarnl ':karbów bauliki - łl.ł'lntynuuJc k.... B-le·
spraw:łb,-,

4

d&r.OWI«.

opit'kun;;.w:e
r'-l~tc błr:dy

ną frekwencj~;.

wo b<.:dz.ie

~•tuk~ wr·\
pod k:m:~c

z.d.:~n1~lJ

pupełn;!i

{14lrJ· H

np. w~:any
nita n z: Pru~u:-:r.a na Jdafu;kJej
predeliL Probo~u:-z ,OaWkleJ
ba;cyl:k1 uwala ponadto, te
twOedmna rocz.u;e pne~ S mln
n'ob jw:ąt)'nla je t mle~ccm
z.a.ptowniającyrn :UlaemJe w!t:k-

probo..zctow•e u ....'il.taj~. ie ro:t-

W('j.

OCIJ'-

I;.L!IdOWB11)' w lir\'dlliOW.t-<'Z\ł
pr.a•z. ~~~ ryn.~!llr.ów l h:olw;crzy: dypt~-k W !!tterf.-!di•w

um.c~liC:r.'l!ąC'

Rady MJo:.ta.l-

neJ J)OHawta:Je obecn!e ro~v
canla paraltl pr~!emy U.lł
pokoit! poprU'.t. prd<'~le
lm wicmych lcopll zabyt.ko)wych ob;cklów.
J~lc wkhu~ 5\tl)ny od••owloncgf'l oledawno ~p·1r>.1 n~·tat

p.')Wrót

podnO~t.:l

w.ł.cic
naukow)· 1 tw1atowy
a· pet t
ek~pof\u.wan>a
dL~el,
ale nawet tu lu. Bogd,looi'I(I'W:cz.
znajduje knntrarglliJl('nty. Uwata on, 1:e naJ~ zdaliLem
dyr. Sołty~lak.a tól.lc-da nł:u
ki łred!tiuwiec~el w Po!!>ce.
Jctt ,,chaolJ"<łll.a i pn.ypadkow.a"', W I)('<Vb P<'•Y~kanla
porej r~l ekJp.)natów z.
poo.it'Tn:t'Ck:<h s.k!..dn>C Lpra w:t. ~ ~o~'1\trn no~zly kraju
pr.. ~eru•.Y.:I'lC fiL S.Q.-<:.11: l Pom<l-

ue. JeQ:o

N no<h>we-

,S.,Jly.;<~k.

~t uchwał•

nie-

rł'opliło.uje

ll::tt\lro~nym

kicm olł.ln:y były. w
f,;~.:ktur]th prz;.-padkath pr;ce-z
4•10 ! wi~ej !a.t, kl')kioly.
Właśnie !)<)byt w m.Jt.eum,
a
n:r.kit-dy t~oWiUIC w nlm
mebdy lum~e-rw.lcjl, okazały
511; nkudliwe r:włol~l.t:r.a d!a obwktOw drewnianych··.
jrod<lw~

Janu•z. ra it."1'b. •ek.relwu Komisji

Bv~anrJWia.

Jlv.;.crdzcniem. te

Mua-um !<;;r,r(>d!lwegf'l w War-

b. c.wa 1<'-l;>laBok.(';o b."'o'!ó!CC
Od.:trU'm J.(' H.'c>nami z. i~·ri<~
Maryi (1-113). fril.,mo.:n!y (lltan.y r<xi.Liny Ferberó""'• ~>:t.au
jw.~:l:o·cn Koomy i Damta1,;:a ,_

-

Wobec t('go. U> lu. Bogdnnowln nie wylrluu.a !qdowej
d()('h()dzenia p;nw parafli do H ob~dl:tów, ••arto
pnvtr,('zyi tultie prawn:\ ar~•
f•l nla•·i<: obu stron. MLm~urn
W·l na «rutteie d.k1e!u z.

dr~l

r. o >~..entu opu zr7.
~ ~mtc\·kh-n p~ob.. IC:.

lHił

''m
lolA

RYSZARD MJERNll{

.rwd:l, t.e w t,4'lą!:k'J r;
~
kim pruka.t.v~:t'm KOK•llowl
OO:ylikl •st:re2A 19łD) hie pu"".r~ n on b~·c ~le uw:teJ •. v
k.:tłdy n ra c .. p~~Y 1y
t.abeo~.P.t- ;:.en ;,1 dz.:eł
z.tukl
)fU~ n •J.eloł 11 PoiC y; we j~t
d-w o i.h'tal> ..
P1 b.: :.z p:-aQtft' hv d<: b:r;rta. ·.•. :6c, :Y n.tn re r.trJli.1 n

WbJkus- 90
Poputrz pan,
To d-r.:t'wo urolou•alo c:lotvif ko,
~~~ .••

Wt:::tdl Wti!dy w
jtdzie.

Zobauywuy
J'l.,l:lią
kaz.all jfo} W)'l.it. C: t
pociągu . Zaczęliśmy plakat l
pr01.Jć tdnlen.y, ale to S!Q na
nic nic przydało. Odpowiadali
nuz,ej pani: .,wam do Pol!xu
ni• lzla ujet.d1:at''. Nie pom~
KłY tadne
prMby. Płacum
tegnalylimy lroch•ttfl panią,
Wladllł(.

Wu)·atkie d'Zlł'd c:k·kn.ly na
odb16r, jak J')l'ze:syMcl,
prtez
rodziców, Po na• nikt się nie
zgłaszał.
Prz.,yc.hod'Zlll ja"Cy!
ludz.Jc 1 wybieraM
!OO'lot6d

w snach

(IV)

ffiENA WOJCIK-TERCJAK
Wladz.ię. Jechała z nami
rcktorka sierocińca, pani
nyl'lska ~te ~oją e6tkq.

w

poc.llłfU

dłutyl

się

dy
t..uCau
4

~om

oie. Nie mo~:JUmy docz.:kać
s.ę, kiedy wresłoCie bę:dr.Iemy
w domu. Ooje<-h:tliJmy do jakiej~ ttacjl. P"wiedzlano nam:
- , ł:to 1;1<UU Pu!suf' l ka~t•:lo V."Yiiadać. Jak
twari~
wani wyr.r:JialHmy siJ; z po("ią!;U. Padallt·ny n;t r' ~;1.;. ("a
!owali ją l p!aknll t. ra•I·,Jcl. ł .k
Jak tn (";tra! !e~z 1•~ " papie.i. Polak, Jan P.r.•_ t' l 11 l'a, n
.",laś~li!. "" t l .h~!l prz sh• ·
Olilimy łiq 1 r~yJ ~~~::o .!J<l·
4

dd{cl najzdolnie)W.e do two~c:ego .!lię wOwc:r.as ~tespclu
.,Marollo'ne".
Jcdt!ą
z nich
mialam byt ja. N.uajutrx.
w pr'lt'ddtień wyjauhJ po zespołu, puyjechała nlespodz:ewa.nle na~u mama l nfe lgodz.ila się na to, U'.lmDCTt\C", i'!
)•lt doilć bytr:im}' rozdz!elonP,
be l •raz będziemy n~e'l1.

Zł..!

sny

W dych !'non·h u:I\Vtatajq
rl<l nn,,e \\ ·pcmn!,•nia z t·ml.ch cz.a.sOw. NI-raz. hTę w

rz.arnyeh woda~:h Tal~rlr.i.
Wtedy C:ul)( ~.en koszmar l
t •go nla:dy nie da ~1ę z.apomnK-ć, mimo uplywu v. !e:lu Jat.
Cd>I>J n;e at.a:"iln;a s~nerala
Sikorskiego l Innych zable
~ajqC)'Ch o uwolnknle PolakOw wysiedlonyth do R·J~jl ule wiem, u.y k:ied)'kolwiek
powrOc:Jbbyłony
do PoiJfki,
Przcch~ł wywluiono nu nic
po w, bb)' wrócić l dat łwl1. 4
dPCtW<I prawdzie. Wiem, te w
r6oluyth nr:~clacl'l (europe}&klt'l l ujat)·ckir!'j) ZSRR tyj" w biedzle nas-l rodaey, tyrający w poniknlu u lytk~
s.1.ra-...-y. Sp~awy te u.jn.aly
światło d4ie:~ne rU\11:'\ie.i. na
p;rocu.ie z.i-:cia Brctn!ewa Czurbanowa, byłego wlCi'mlnislra MSW l lnnyc:h. Opow:dć moja }ort autcntyc;.:na,
poparia dowodami. Mam nada.!elę, tP dopom"ie w dz.lalaniu na u, cz uwolnienia
ws~y~tklch
deportowam•ch l
o;kpt:tn~·ch na
katorgę Pdaktt-..... ;, nam uznzDnym w
z...,qU;:u Syb.roków i Innym
n., 1rz.e Ul"lym -.dl. prawo
dn •xl,Ul'<l ... wafl mo~aluHh l
m.llt'Tial~vt-h Z.ll u:ldl·Jd~l'\
i
kntort:.~! 'lą
ra· r:.
KO:oo!II:C

Pod jodlq
Po

sied~l

pięiTiałtU

Pr;:ywożq

.staTut:.(·k,

Jatach Wi(:ktlia,

go tu z zidonog6rski<'go.

4

A t 4 Tzeczka też wybawiła od lmierci jednego,

Reszta

zgin~la,

Wyob1'uźa

pan to

sobi~?

Do dzi.ł po tych !asach matlei 1zukajq S1JTIÓW,
Czasem spOt'!lkajq ich na ,)tropce".

A ta polanka pamięta "Ponurego"

l tylu na tych tabliczkach,
Ciągle ich

przybywa.
Ktol ostrzelal to mfejsce po 56 Toku .•
Oho, slyszy pan,

Zara: :acznq

golet~>

nadjeidi:ajq,

rię uroczystokł,

Ja id( do swoich,
N(LU namiol za tym druwem,

Si d zimy:: , Topolq" z Jonow,c.
Jak s•f J>al'l. nie boi., mo<:cnty lić T«~cm ...
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18.DO ,.O,.na:'ltil"
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18.45 "!O minut"
19.00 Ktno .,Telefetil": "SI•Iurfy"
10.30 w,.oomoici

wila zadu111y
iuou:•eao

"-'~

O

:~~~-t>J py::t:I.v, ~~=

~{ ~:•ut.e od11;w~:~

;-e.t prail:tycw.e t.ad.
W ~., lko u.ie-:y od sytu a.::J•
Vuo:dn k łtanu cyw: ...e.;'J py!a o akt L&onu l
d otv•)d & obt~ty, k>•edu z.ał
ln t<:!'1e I.IJ4ł
czy unarly wyspowa-lal h; : l)l"tYJąl K~
m •tro.; 'wu::t01,
11rabarza t

na

o.->!

w

to•tawmy

11 •. ~q-

łE>O

n.ch }hl to
chl~t
LKI"Y,z.ednl
Umarł
cz.l.,w.·~.·
Jete.
:r.ajmowal
tanow.•ko,
biJą
W·<• .c l!
motllwe di!.wony,
:r.jetdtaj:" się
n a fl{J;;: ..eb
ln lt t•\\ -~. pre•ydenc. premlert1 .d_ a Je.teH umarta twoko;u

dla

be>

w......

•=•"Y..I

Je

tub

twóJ

o)Ciec:,

ml\' ·.y -:r.ary
cxytelnlku P'''"" hodUI są<iedz.i , oct.r·
''" .:.~ "'aiblll·u rodt.lna. a
ty ,t·.,e :r. nad grtolx>m leJ oaohJ· _ kt6ra ci tyc:e dala
Jt> ·~i· ;>laue,z.. upłacz.ą ~n
" ' ;iy laeh-owa~l 1pok6\ d:r. .,.. t '~ bt::l:).
teJ je~ t

t w .. ·,,.

Ocr.yw\ścte.

prupl•u

t u t-t1r.~!"J 1\·e ma, bo byt
ni., 'fl·•!:t. Pyutz1•e je t tylko
kto na-u:pr.)'? Cb()b!t k•t
rodz.nę.
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którzy lubią
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m yfl: .. Wybacr.cie kn, bo oni
nie wiedzą. co czyniĄ".

nlejne_ te

po1t~powaf

ale

~zJemy

tak,

Wasz PODSOLTYS

ZO.o:J "Zawodowiec" - film ra b.
pro4. rr•ncu•kh:J
TaJn1 al<!:\t Joa..c Beaumoat
111 z.teeento .-NOitb twłerzcbtll
k6w, udaje li( M republiki M•tawt w Alące, by wypełntt
tel:D ml:l]ll tpec:Jalll<\· K.ra~m
wt1d1 krwiWY tyr~. prc.:yd.ent
0

~~~n~~~~ ~ba~a sfęr:r.y.!''~~~

mokra!~. f'omry W7C:bodt.41 aa
jaW, CdY (lU& bohiLier Ulfia}l
}eao roz:kaZ\1. ere!JlloWIIlLY l
~•n7 wyrafi11.awanym tortu-

l

Rui~
ntezawoda~ao
aaenl.l
kreu.}e w tym filn:ue Jean P.ul
a towan.)'U-11 mu

==•

lle1moodo,

pr~R~~~':w~)

7.55

8

iVW nl-11 ceiUUTJj,
Cl
j~"<·"lł'( w Wors.:nwie dos:lo dl) pr6U11 1tle l~l! ll:on-

'"lf"'t•J.

CO WIICOforaifl

,.,,.t,.ł<:~~y

U

•tt,.,.~

ttltU."Iego

ohłYlJ: ..S'condole".
Kto
•m.ilt..ltllłll i dluteao. ";"

n•

t!'I.J.ł_.,

.d

e w

.L!łl'

C!Jt'n

Na nosie mi.ęd.::lł CieUJI!łem i Krakowem. czteTł'Ch

lO.nuukotoonliC" balld!llów llapad!o lt4 jodqce umochodem. , ,, .ed.tJde

rrt4łtriJiwo i a ro!qc IIIŻV
c"cm broni palitej obrflboIA.'t'ło

ft!es:ow-ł!!: -

d""o-

Krai.:Ot(•Jid"

''':'

-..::a-

s::er!~ flrtleeder

u•tt~·"rr~o~UJ;t~,.;!l

rr.M''l"t"

;..tlco

lcoret.•k

"... ".., .,.,1 ..,

W:moCJ!l sfę w Pobce
halldcl bron.iq:, W Krakowie motmt kupić nieJeoat•h- piJtolel P-64 lO du.'O
mi!ion:,~,
a ..kałtn...'"nikow~
kOI!tujc Ctie-1'!,1.

z

crONl/ pr:e: obsługę klie>tt
jedneao l tamte13Zvch nocnlfch loko!i, Ułilow..,l U.."lmu.t•t wejki~ da j.-od"ca
pr~w porrocv phtolo:!"
, .. JI"O"'t'O'O l:f•J~ "T(l'I'!)'J"

f>O
:ł?
t-- ., :·l'·'•J "'"''-;"1)1':1 klffl-

T'",.,,.

o~"·

e

SkcułdlłllCIWÓW.

tolcłó·

t"rl· z~ 'l·::::~w-l .. e ~,,..<'it,.t" ·o~l(lje
'' , ••.• ,,., ?be''" ~o" li ""'OCQ
'!'- !.'!'NTfl:'~ lt "frrv_•t!e z;
".,o/~

e

dtiwnego, ie nfe

Nk'

też

wpus::-

'"''1-

-

p!:!!!~m ~:•:J:c~•"

1.10 :!i:~

pr::biJ;;

( 11)

-

10.00 CNN- lłeadllne .N'IWI
(wenja orya\ulna)
10.15 MIJazyn lelewh.l! jnJ14anlow ej
tLOO TranamliJ• obrad SeJmu
H.OO Studio SpcM"t

l:i.OO Po'Witanle
15.40 ,.Exp~"cs aoęodarc:r.r"
11.10

.,Zwierzęta

ro"

"Pierwua
TP

ł"

(J)-

noc" -

eerlal

IL30 "Letoia ICtl'la mU:r.7cr.n•"
- proaram roti')'WkOW7
19.30 .,Galeria Dw6Jki"-,.WoJCiecb Zlmeoetnlk - ll'lrik
wspanllłły"

lł.OO

Do

łZClecilbklej

fzb11
Wł/trtełwlcń
pr::vJechala
t aksówkq eleoancka kobietn f wprosiła o lG tr.tJjmo:nle, .:c tclględu lt4 to, te

:u.30 P•norama Dnia
21.45 ,,Crime slary" (S)- rum

e

W krakowaJdch trtamW010 Ch młod..--i ludrle
łl·
nqdlajq sobie ftO\IHI lO.batDC': jedn gło,tto uaeka.

llawranelt"

lJ.II .;L

cłru?l

w tvm

clułe

JJl'C ~kftGClfG
W
ftfl}blłżl.::e J)Cl.l41erkf.

e

Nadoko

ncr:vłvdkf

Moria.

Z7~1et"lłfa

~~ur~ikuwlaf,.~~emn:1
aajpopulan~lejll:r.qo

""'.11.

a.łimuców}
pona.d
m 'lior6tu lłot;~ch- in.-

lormfe

jof·t•mje .. Ve~&".

e

T:,-god'lilc

ltf)da/f!' adresv

:;:~-,;:~~~.~:=: ~~~

lUG

IICZlloki&c:łl.

11.30

,.ojb~rd~le;

Po'rl'e
nll('"

pla~

:r.a."tl•lf:'h

w

na <Walc,:"
a.łO .,Na lodrowle" protram
rclue&c:yjn7
1.00 ,.Ziarno" - protram r.

lt.:Jturr.~:~t•lc:

(olO.)

lutolickleJ

d!a

d..Deci l rodde6w
1.20 Kino .. Tełeferil'": ,.Pa rtn._
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W!/łtJddła od
(takie w

dt'llin6w"'
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;tJt pi}allCI. Z4dojtuc:vltło

"o jeJ profbfe.

.-labie

11 00 Dob't'llnoc:'

Puc:har DniP: f'olaka Norwe.:ia

f.e~n~:A

po~\::u.l-

F.Ntwood"'

11. 15 .,Teteexpr_..
11.30 ..Butik"

t.enl.l -

20.00 Sl\ldlo Sport -

ma.:.uyo mu.-

U5-UM Trir10'ls.}. t.l.Uili.._

!LOO Procram lukalny

21.1!
!i ..JO

- m··~

1'7.05 ,.Mil,. rumoweJ
tury" ..To

21..55

wM.61 n11"

li.JO ,.W:r.rockowa 11511 prubo-jów Markił Nladiwleckle-

!1.00 ,..Aiteroaty.-y

_v:..c -

~r:.~"

1
"

opłnli publln:ne)
11.00 "Ten nteraQl7" - fil.r:Q
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"Telelato~

Kino .,Te\etertJ"~ ..T•)em·
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10.10 ,,Boaoda lóika" (1- o;t.)

-

Hlem.Qtm.,

locą l Porozowle"
lł..55 Smutne plełnł Mclu7lr.u
lUO ,,Wfld.r6•kl daleoltle l blia-
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prod. USA
PaOGłlAM U
13.00 Powitanie

=

15.JO ;~r:alw ~~!;.t.~~..
a.erlal prod, aac.
UI.:!IO Anll& i PSotr - reportał;
li.ł5 ,.Ojczyma polne:z.y~o~~a"
- "0 .en.alaeh l cieciach"
17.00 Kino rodzinne: .,0 )o!den
u du&o" - fllm Pfod. USA
tpowt6rz.eoie a toboły)
1145 Hll Mak- PfOifiWD rw.rywl:owy
11.00 Prncrarn loka.ln,Y
lł.JO Pnet;l~
potUich luoni.k
fllrDQWyc:b
lJ.OO .,Bafd~ CafeM 13) - .efial 5)ł'od ukc:!i USA
lł.łO .,Roman Luoekl prucbu.wla"- Dorola Kwieeh\skt
20.00 .,Auto-Moto-Fa.n-Klub"
IDM ..studlo ~Jemnh:" - proa:ram Wand7 Konanewalr..ie)
1l.3ł Panorama Dola
2l.ł5 "Capltal
City"
(4)
,.MaQ w tarapatach" ~11 prod. ana.
ti..S!S Znlcslaw\enle tpOr o
pomnik .,Pilwsla:,-e Warn&'łi'Mit IH-1"
23..15 Komeat.an. dn ia

WTOREK
24.lipca

21:10 .,Dynat.Un" (17)
prod. U~A

-

..·rial

:!l.ł3

,.S!H"<oiOo;i dla

22.'~

,.W(lkół wi~:"lkiej

r~·I)<>O"I<'!iool"

I:S.OO
1&.10
15.ł0

n>owcJ

Powi~

,.w

,,Dookoła

łwl•tll• Alpoch uehodnieh"

Rc!POrlo~1:

10.10 ,.Kontakt tv" - w lr.()f'l·
Wkde te iwbtcm
11.00 ,Jłl.lt«La llollywoodu" (S)

=.~tt.!:!i r=..

USA

11.00 ProcrAm ).olu.lny
11.31 Modlitwa
Wił!CWf'nl
r.
aal\k\:Jarlum Watki B\llkkJ
SmDrd:eowlckl<!j
lł.OO .,Upióf''' nowela filmowa TP (r. prod.. 1961) -

.-et. St.anlslow

Len3rtowla.
..'}'lt.: Jan Mt!Cbulakl, Ale-

kttondn
lt.30

Zawlerusz:mka.

~~:;::,.CboL~~.! ~

,.Grotne!' areycUJelo &<~ty
ku" - film dołuunt:ntalny
Cacaława Dura.J.a l Stani·
.stawa Koetrzewy o zamku
w NaJborku
10.00 "Przd:lo)e Bocu.łlawa Kacr.,yNkit!co" Wlealnw
Mldlnlk<>wlllki w Lllńt'Uelłl
JUO .,Wywiady
lr!!ny
~21.30
U.ł!l

lklc"

Po.nt.~rama

Dnia
Eflca
RohmCr4:

er:. ,ct":nm.)U1~13fu~
Filmy

prod. rranc., wyk.: Pnacnl
Oaler,
Fabdcll lAJchini.
Tdl<!ky Kar)'c
Louisa, bohatefk& filmu, jest
dr.lewcz.y~, ln6ra lubi unlan,..
Bawi ,k pol.Dawa.nle eona to
aowycb
mętayzn.
Pewneco
dnia połtaDawla sS• routać Ul
.swoim pr.eyjadelC!'m, łcby poamakowa~ nieco lnncco tyeiL
NlC!'mal waqłtko w t1m filmie d.J.ieje dq noc:ł[lalbo wlccz.orem. Robmer OblefWU)e '""oich
boba\e.r6w J. d71tanwm l ror.bawlenlem, nie mleuajł[lc s!ę w
Ich •praw,.,
23.30 Komenllrr. dnia

l

SRODA

.O W)l.:łouon.., J
tJ~WI<lki•·J'
P1'ołnam dQ!A

1~.00

a\."l'll)'. -

Judl 1 .o

lftOMIII~>V.•IIn'

IVln:cl)'"

folrn

m...:~oOJK>t~

23.1S Władomo..ci wlt:..:'lr. .. rne
%3.30 .,J)y11311tla" (III) - ~lal
pr.:xl. USA

1110
l7.t:S
17..30

11.00 Pan.orama Dnia
11.10 .. u~
Semmk<>.,..a''
l)n)łram dla dr.iecl
1.111 •.5anla B;wbM'a" (I4J «rral prod. USA
11.00 CNN Ueadllno Newa
(WC'raj.a ocyl(loalna)
10.1:5 MDJaZYn tclcw!~l łnla.du-

.. PtxVrutC'k'' - l'l:rinl kryminalur prod. USA
,.lnaC'rpda..-)\!"
J:..QO .. ~>twa"
21..:1 Wladumo4d \ł;!._'l;.:.,,nu
23.tl0 ,.D.Jn<WM.la" (19)- ll'rlal

1.!05--U.II T t lt wla,Ja iodaiii . .Je.
1.01 Panorama Dnia
.,Ulica
Seaarnkowa'' Prottsom dla clz.ltd
1.10 ,,5anl.a Darbora'' (13) łii.Yia1 produkcJI USA
lO.ilo CNN lleadllne Ncwt
(wcra}a orn1lnalna)
10 Ui Mag.uyn tełewh:)l jNIIda-

J'aOOBAII I
Rc\.c"llłltnllt}a

22~W~oa~IW!-eCZ(If"JM!

Llł

PONIEDZIAŁEK

13.(18

lr.<.>id"le O O. do. 1 oik.anOw w
Gdatl.sku w 111J7 rollu. dru11 a dJ.Ietmlkaru.ml puo.sy n.lC!'.r.A1-cinej W ll'lldOIU 1-.

nlowaj
1$.110 Powll.anlo
15..90 ,.l:.~prQIIJ tol'lł)ll<larcz:y'•
1!1.50

.,Tdet.•xprt·•~

'\1&.1•~yn
kaw.hckl
,.CumobJI"
UJ.OO •.DyoWI"Ua'" (19) - .crial
pn.><!. USA
lfi ..:S ,. 10 mlnul"
1$.110 kil)() ,.Tt:leł...->i": ,.S.m>r·
Cy"
IUO Ww.dom~l

2\1.05

,.Dwó}łl;~

kt~n;>"

CI)

-

:n.no

ilrod. USA
l'kOGKA.M U

Pubłiey.!JIIyka

Ił

00 "Kontakt tv'' - W lrl>n·
Lllkcle l. IIA'i.::u..laml
17.00 ..Sz.pl.tal na peryfedacb"
(4) - acrlo.l prod. ('2CChOSI.
17.4!1 .,WW:.Uaoe J. Gd~a" -

ł.tO

100 P."lnot•otna Jlnla

18.00 Prosram lokDin,-

t.tt ,.Sanu.

...

,._.

18.30~~n

.,101''-

Merle

Z>>lla

1LOO .. K!cd7 C)dlwt('(ll Umryk"
(4) - ,.Allll'm" - .erL::tl
pmd. ang.
.,Gałcrta '81 milionów" dn:cwOC'}'t1 Zb,a;nlewa Lu-

19.30

lof'r\&kiegO
20.00 ..•Si6o:k!mka.. ", d>w61ee-"
- .,G1....,..... - turopejllka
.COUca kultUTalna""
H.45 ,.t...k)'Q po h•.paN.ku" łpleWII Krystyn. J.l·

'::.=-'

21.00 .,Ze .,-.yallr.lch tlfon" ,. Wtw-6wkl r. Marin.Q l Boryaom"

m

21.30 P.anOI'&mo. Dnia
Zl.ł!l ,.W J.nblt'ynde"

serlal
TP
Z1.1!1 -:"' - Kronika krym!nal·

23.15 Ko:nen.lan. dnia

~CZWARTF.K i

l

l

26 li pca

PBOGBAM l
1.00 ,.lhlł'il dobl-1"
1.00 Wiadomoolei pocanne
ł.IO Klno ~Telt'feril": .,DI.kWCQ"nll l chłopak" (~) eerkllprod.połsk:iej

10.00 ,.Owó}ka

lr..-o"

,.P«lnutck"' -

(8)

AC1"

min.tll.ny pr<)d. USA

-

at l!.r)'-

.,Ul!.-:~
&•t."'\11'/«o,.a..
procram dla da.u!cc

Darbara"

-

(1:.) -

.._,rial pcod. USA

11.110 CNN 1h-.dlino ~ .. wt
(v.('r".jn. oeyginal.na)
10.15 t.Wi.uyn tclcwU.h n;a,+:).
nlowej
U.OO Powit.anie
1!1.30 Kotllo;<dle l m...-IOO•-łm... t1

". Jalo:

-

.,Kobl«e

prod.

film

.cn:a ·

bul&-

(r.

prod. llill -lóJ m1n.), ret.
Lit~

BaiUlewa,
S\O}Ai)() MIU.(r.IIOW,

W)k.:
11•\la
CQnewa, Roau.a Br..Jo.ww:a
16.35 .,Banul"ha - .te"'O•>tl•at l• ll~
tralny''- ret)OC"I~o~a
n.oo Spot.kanle a An~o~t•>J;jt'"'
Kał4ptrow.sltlm
..c<~10ł
y,·arar..ow..d Ul
18.00 l'
am lokłl.lo1
18.30
G.-Jy.
(;łury

19.00

".r·:.l

1e.oo

cnr1k•

w s~.w.......

Wleniawsld~'SO

nie-Zdroju'• 10.00 Wielki tOOil

n-pol'tar.
R• ';io\d

Gllof1'011JO

!1.00 .,Eiu;prN: rep<•rlcf<n~"
21.30 l'anorama Dnl.u
2ł.U Slud!Q Teatralne D~"jl..:

~~ m~~~~~:rct:t~;~~;~y

EA:IerJalyo., wyk :
All:l
Katono, Jano~~ l<·"· Gyula Blldrocl. Edlt Jo"rvld
23.10 Kom••ntan dn 11

Wybrane programy radiowe
P

UK.P

n,u

AIAiłl

MU•

PROGR AM l

11

~o~u:oZ.tAl.l

u.n

PROG.RAM l
łl

lłM

L II' CA

la ..olll 1111opsyo roarywlr.owy IPr,
PrwiMJ

I'N

n

(łru łHIJclł>

LIJ'CA

lłM

lhc:ba.IWI Par)·M

..

lV I

:!l 1 w• A

... -

tlYI•Y lalyBoaru•r}•:nbk•e

W1"0Kt:K

r,

ll't.

~!~~t:· :::~:~1 ~.: :M~':":::;

IPr. 111 u.n Nowe "lylj', aowe

1 - r.

LIPCA

U

UM 11.\ull P.:Y"-''" 1'' ll1h•kOJtta•

Ul

MUU A\..,Onola (l"r. III

l'~nlr.a

(l'r.

IVl

Ca ly ltn r.r:lr. (l'r. IIII
naj.lou(l"r.m.

1\tnac:IID

U.ł!i

SKOO\. -

Ml>llZHI, '\ -

UM

pndlllJO !Pr.
n

łl'r.

•.u

r.

(l'r. 11 )14.44 PonJa łpll'wana(I'T.
IV) UM 0Wialololltl6r (l"r, 11) Ll.tS
Uoa pnebo)łw
pro1rano.u
111
(Pr. III) I:J.II Stu d io ..1 - wroe·
IIII U.M P kiK&)d -

ja~,.-•

(Pt, IV) 11M Lhab PI)'IOWY > l.
llyo.lloarafll Muta Atnwrula (1"1'.
111
PltłSeBka l\llr&Ck;t ll'r.
U ') •M Tn)" kwadrDIIn
j;n.o.ll
(l'r.lll) n.u ('ni oa .lau (i'r. m .

EuU>pdlllo..a l.\ala l'rdbUjOW

IV ) 11.&1
(t'r.ll)

koo«rł)'

;;eM MiAl
!Pr. III ) I.IM W...
c . .r.tyW*JIPr, IIJłiM\\<•pO
•It.nla r; IIOIA . . IIIII : 1be MCif)'
11 Tbe l.llilOJ Wr. IIII U.!t llt1Jh·woocl jp\ewa (Pr. I V),

L__25 1ip~

SODOTA -

-li

ll.:llr&Dia (Pr. 11) 11.11 l<i>u;apo- -

PROGilAM l,O.AI.NV

l

U.M

1.3!1 Film

lt.WI

11011 ,Raj utracony·• a:yll co
nam u.tało 1. tych lat tl'portat J. wyttawy nhkl
li okresu aocreatl:unu
2.L30 P~;ama Drua
%L45 .,Pklrl~ pola" 'ł) - ...
rial prod. aost.ral.
22.3:5 .. R,.mowy be:r. wkret6w"
- .,Opbra Winfrey Sbow"
23.35 Korncntarr. dllia
23..0 ,.Akademia
wltll"ua":
Cyprian Kamil Norwid .Moja piOM!Oka"

U

Ą

l..ll't

,."..,.,Z

~.U

11.n
fUli

l'ttf t.

ll.laaoc:lr.~P'"'"łf"r,lllll .._ ..
Klu" ..
llly•k«>ar•fl.i .'lll .or·
u
Al-allla III"<, III
Tnl
llwalllra•n jooDY (Pr. IIJ)
U.H
C . .ł ..a P,u Cl"r. U).

•.u

..

r···~~::~:::::;.-o:·~::::~~;::::::~~·:..- ~
~

[

f
t

~
•

ZATKUD N J
do vycia cboh~\\ek obu\\ in SZWA.CZKI

''

'>\\ uim

zukłudz.ie lłft..f ul. Brnt:kiej 9

(od ul. Zuko\\ icki~j)

Zamlt·rr·:-I'Owanyl.·h pl'o. imy o o.~ołoisty
p:1d wvh j \\)"m. adtb 'nl lolll h 1 47:J-22

t
!....~~ ...................... .

~:ont •• ;.:t.
t

409-20.
1u:.2-k
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PPKS KOZIE'NlCE, ul. Warnawska 51

OGLASZA PRZETARG NJEOGR.,NICZONY
na spnedat

Sl>PI'I
l c

łl)'

OórL
Yl

re)

l) sarnocbodu dm:t.awttego .,tuk A-118", rok: prod .
1D83, cetla wywoławeu 7.000.000 U
%) samochodu C:ięiarowego ,,star A-200", rok prod.
1978, cena wywoławeu 14.500.000 zł
3) samochodu ci~:iarowego matki ,.,.'łtat A-209'', rok
prod . 1979, cena wyw<tławcu l ł.500.000 d

[pRZETARGII

3 ł -TZ-83.

l(i ·h:e. t-el.

SPOŁDZIELNIA KOŁEK

z

., J N'l' F.łt- 1\ I A R K"

J\ich·~.

!IJfl-';tłO

Nie h.;dz ie p rądu
u .. "F... ,. ,ctl!"•lltl' Kirke"
'".o<lunb o ~tnt .. •••rh w tł.·
ł"ił'ł; l rvl'1'••rJ
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•d"'••u9":

!7 IIII"• 10' c .. cłl. l
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llla~

........ '""1"4 ....... .
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PRZ ETARG NI F.OCKANICZONY

sprz.edaż:

I) J.amochodu cięi.arowcgo m:trki ,,sł.nr A-200'', rok
prod. 1981 , C<!M wywoławcn\ 11.500.000 zł.
Pru -ta1·gi odbędą Sif: 7 sierp 11ia 19!.10 r. o godz.. 10

w świetl1cy pn:eds ię bio rs twn. Pnystępują.cy

OUnłoszy~

SPRZEDA

,,,,., .. """·Col
~~

w DZJEKANOWICAC!l

w drodze PRZETARGU NIEOGR ANICZONEGO

m kw.
7łiH3·C

t•.~

si.e<b.ibą

28~540

lei. 31-01-75

!•OSZUKUJE
'\o1 t\G.'\ 7.YNU

HOLNICZYCH

orat.

na

l) ciągnik C-lGO- st.l. 4, roi' prod. 1976-81
2} opryskiwacz ORZ 301 - szt. 2, r. prod. 1975-77
3) wią'!.alkę ciqgnikową Z-005 - szt. 2, rok prod.
1975-77.
Przetarg odbędzie się w tefminie 7 dni od daty ukazania ~~c: ogłos-zenia o przetargu o godz. 10 w sied.ttbi.e
spółd:r.it>lni w Dz.iekanowicach.·
Warunk1em przystąp1e01a do przetaq;u jest wpłact>
nie wt~dium ·w wysokości 10 proc. ccnv wywoławczej
M i nóżniej w dl" i u pnchrgu w kasie sróldz1elni.
W\·ml~ł'll'lny w cgł~s:oeniu sprzet można oqląd1ć n1
5 dni pned rrn•targ~Pm w swdzibit' spółd?ielni. SKR
r~e b;erze c<=J=ow:(dzia1'1ości za wady ukrvtc sprzętu
Ponadt~ zastrzega su: prawo unieważnieni:\ prretargu
w cało;Sci lub częk•owo bez podania przyczyny.

WUSP ,.BRZASK ..
w SKARZ.YSKU-KAM., ul. Sw1erczewskiego 36
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na \l.<ykonanie prz.ebudowy kot1ov.-ni c.o. Zakr~ pr':'tC
oraz dokumentacja ł"'chniCL'I.:t do wglądu w dziale technicznym teł. 51 -38·70.
Oferty należy składać w ciągu 10 dni od da~· ukazania ~(;" niniejszego oglo:stenio
WUSP .. Bru.sk" z.lstrzcga sobie prawo uniewQini~ 
nia pr.Letargu bez podania pn:yczyn. Otw.u cie oferty

nasbpi 6 sierpniu 1990 r. o godz. 10.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
1350-k

do prze-

targu obowiąuni są wpł acie wadium w wysokości
lO proc. ceny wywoławczej w kasie pneds iębiorstwa,
najpóźniej do godz. 9, dnia, w którym oJb(dzie się
przetarg.
Zastrzega się prAwo do unieważnienia przelargu bez
podania pczyczyn. Odbiór pojazdów w stanie- ~hnicz
nym takim, jaki jest w dniu przetargu.
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{czy tok r;hc.ec e go notwołl'). No ł "" łro&c•e lOtmowy gdrid
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btHtr'e<~"~• lotwe, 2.50 m spaceru".
No • poincie, slucho;c·e, po.myłk::e: b'egiem, ci.chutł.o usu.
r>t~;to

jokąi

J'~GQ ł)de

tom gluplutkq, lecr pnykrq
luch:om, ktOrty dui:c pnłt'lrll,

pnenkodę,

utrudn ia.

duło prtełrwoll. Obyło

konlerenc.JI, r)ołdu. sesji, narody. K t oJ
ulłyt - l uiiJI. No ucho wom jednak
"tep<oę, '" gdyby tok wnys.c-, CJyniH, jok Nowok l KCHlOpO, to
,nog!ObJ lO broknot ~,.oo,.lłc.te tematów o ooftudnei. pelskle-j
•O''"'~ lt:l-(;ewoiqcej troslrl t Weooty ~- l ~ wtedył
lo'lolbvm ł•lf. ro b<tlrobotoego l urrąd rol $Obie " ie 250-metro·
He, ~~ ~ •lometrow~ tp()Cery l 11'tdrcl-tatbrm, wtdychoł' Jo k tu
rv.!!. jatr
t·e bf>t
o.l•c.·ol

pllł'lum,

komuł

RYSZARD SMOZEWSKI

p o z l o m o: 4) uda lo 1lę pr&edlięwdęc le,
7) pis mo, w kl6rym s tale publ ikuj" slę D.
Patsent l KTI', S) nlttopen. poludnlowoamerykaAsll:l tub upiór wyo-se:ący krew, V) zła
sklonnolć- 12) na południe od Sycylii l tet
wys pa, 15) pedlatn tm. w IHO r_ prl>ftsor l
dyrektoc- Instytutu Pedlatrll l ll:lerownilr kliniki AM w Powaniu, 17) upis z posiedzenia
lub procesu, ID) prze~ !e a:ly, zręcwy, przechytrzaj(lcy przec lwnlk6w, 22) b!ala plama
1111 k oń ~klm cwle Ul okres czterech. n iedziel
przed Botym Narodzeniem 26) Ziemianin
przedw !egłf'j pólkull, 27) lekki r:,Jt:h powie·

,"..

•

Pionowo: l) pot;lronck. 2) creck:e- o
bo1gach. t b!h'laterach, 3) hbtoryk l krytyk li·
tt'r.ahuy pol!k.cj, 41 r.:ckn Zagrzebia l Bel·
&radu. 51 •z.at.a 11:•!-:cfLa I minl~tranta. 6) en&}.oamcrykań~kł pisarl, luureat Nagrody Nobla. lO) Hnd~a piHna, 11) •UJC:unek (dla). 12)
pvł. ki nobl:-ta literacki. 131 mul.f'u'1'1 ~ galt"·
rią. pos.lad:;d"c"
Mor:' U:~; Leonarda da
Vinci, 141 Imię puyw6dcy obozu Hotc:l Lambrrt, Ul mttlJ pru"ny.lo~ 16) st)muluje
pod~t l popyt, 181 Imię z okładki k~ia'.ki
Riiblf Jpi,'WGJq W UA:ojoli, 2:.)).~ l lt>le·" i~ja,
211 nnsl .._.if'drl. 2:!1 Wit>lid Pol~ki w T<~
trj.dl, 231 ~!1ulurnoj(· powt.•n.•ulla s1ę, :!U
Au~ttal.J .kle -z G&,. K"ciuP.Al.

RZYZO

TliSZ

-----------------.1
Krato w

fło~Mj

Siutri

R~.

Plr.tl \t'ollt'lbr ra

Rotwl,.unll!' z n r . 161!:
Po..iom•: cykuta.
rll'rlin:nj~.

obłuda.

ra!:Ot. SU1:ct1,

aw~n

pru:ek!oni.l, Y -e r,
w, loch, mur·

prym·!~

ł'lenowu; cypry ., k~wtyuu. tleu, bi1r~
m<."tr, atam~n, :.lra!, t ne-cioru,:d, ko~!arka,
sprawo1, mysl.y, chmar11, ~1.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
JU:Q'Lna,

wladtA.

