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Gdf poto nnr bnoJk rodwletlo twojq ilote~kum~
A wnechobecny lOg podojqc d r~tk• mówi;
r -stoft" jelłei colr l ldrów, ~len ~ do procr.
Nim WJjd łieu 10 prOg.
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RYSZARD BISKUP
o, .m

m('~~ó.v pa;~rn z.abrooo-w.ule-j z.;.emi pl?t. Bramę n&
sl.al<J'A':j, us~·"'·~: Qb.l~u)e !Qł~
nit>~
Uutb pograniemych.
!ll~<:dU" Pohką a U!tra~ u·
ruchomiono tylk!> dwa. cranlcu:e przrJkia. MnieJ wane,
uLywane tylko !"poradremie
d'u ruchu lokalnego w l:lrcbe!l!lem u Zamośc-iem or JJ:
t'l wane P..I'A•suellnle. prV!
kl.'\rLne pn:ez. llo'S%,15llc.eh. k~,}..
rzy tJta! J:lblądllll. owiar-'=
zl11
sławą pueNcie
prz.ez
.. wrota P·''udnla" pod Prum· łlem - Medyka.
W i~ ·zrch klopGtów :. wy}n"Zdem z Pnhid nie ma. Wy1-

kilk\1 gochJnach rildeta wje:t:diala z powroJem do stajni.
Ca dwa lata rakietę odpalano 1 wtedy w mlaste<:tku bylo iwl<:to Pn:yjddiali wytsl
woj~kowl l zawue nawet ilil-

tart''IJ' tylko od t~ć eo slę
nal:ety w łl:,lometrowej ~r;.,tej
ce, wylrl.fmać upvkólr~jlł '
konlrol( ce~ Rusj:ł4 1 jaz...

...

J.uelka uct.)-n.aJą ~!ę prt.J
JXI''A'tocle, prz.J ptóboe wju-

d;..t do Pol k.l

•9mąd, ~

mo-

n.J wioski St.et:irUa.
Samochody leidnione w

wc:-

counącym aię c:~lyml kilomt:tram_:, Od Jtram.:z;.ncj bramf, pruiz. wleJ, lu t.a Szegmlq, prus prt.y~lólek Wclica, pn:n Iwir!ę, at :.a
MMcl ka. To Je~t w l1n\l pr01~
tej dwad<~.ld!'łl' plęć. tr:.ydzic&d kllometró·N. W Innym

tu

lkbłybicos w koszarach. Gdy
odpalano rakietę. najwatniejlt.:l. osobą w mlhtec"ZkU 11awal
al( jednostkowy kapitan od
kontrw•ywiadu Nie robi! nic,
czekał na jaklctoł u.pieca 1

kslątce wydanych pnepu·t~k
dojna! nau;bko: Lars Petersen. Skamlenia!. tdY na~:wi'ko powtón:ylo się trzy rn~·
Szwed w }ednootce! A tu rakleta. To gon:ej nit prawdzl·

Kapitan od kontrwywiadu
MAREK
ll:u cenerniów, bo mało
kto
jak odpala Hę rakletę. W~'l.Y'CY jechah na po1!gon, jedli .uynkę i schabo~·e w ustawionym na
piask .. ch polowym kasynie i ratrz.yH co robią tołnlcn.e, kt6ny dla równowagi do.•tawall
jedl.t'llie duio podlej~zp
nit
w1ed%.iał.

MACJĄGOWSKI

n.ansa, t~ obc.J wy .v!ad za.
ny do mJao;teczka tW~<:k~u.la
;ię, gdy na• ta wala uroc~y~to.U:
odpalania rakiet y, Ale u.pic&u
nie było l kapitanowi trudno było awan..•owat. lłnt jNInak. i to l';t'tlle n1e w "''" ie
odpalanta rak•et:v. jPgo karlt•·
ra z~w\slo na włosku. Oto w

w~ npie~;.

l

~kqd

ten

s~v:('d"

Sledd~·o wykaulo, te 10 nan.ec~C'lll~ sio. trr jedne,ęo mło·
dełG :robtena.
Wartetwn:cy
w pu:o~UJH go. ho dlacte'tl

nie, ~koro wpu,zcz:o~li wny•tkich, Kapitan od
konlrwywtadu tylko pnt'z jeden w:l!-
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Cl.Ór za..,tana~:ia l si<:, co r.ro-

b;t. Zawiadamiać dowbd•two~
Wykluczone P~-rec-'et to kon:ec jego k.•r.rry A tu n<~
zloSt mtlll.l I'I'·YJH'h ·t' 11 e
\''!t'dz!e<' po ,..., jakaś ł<l·{Jt'k
('ja
Aby (H'aw .• n.~ wv. r.l;.. n.ł
jaw. kllpitan od I<Ol'ltrw\·~· lf·
du kazał w &Y tdtn rnilqet.
a t.oJn 11"tlO'N - p, :Jr".o\VI W
jedno~tet'
prr,.• <UX nur·
pi•at- killcad-'·~ •qt
~~ut)q'h
kartek c
k lot<>rtlll
•elkllllll
nal.wt~k
• pom! , u· S ··-·ed~
Ten t'lt"lr\· w .. btJ pOi>\?lil
kapit-.. ao>!. ~ kontt .\'.fWilldU
uroolOwać kllr,·· .... Po
kilku
la\;ICh t'•ckan1;.o na
szp:ega.
pn, wódce opowh,d..al o ~wo
j-{'J Nl.ljt,I.J!lrl i UłOim forle!u
A ll.p'I"Ja W

nic

b!łlo.

~d!IO·I<:t'
było

l;lk nie

jak
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wnajwiększym skrócie

Premier MazowiecKI w Stoczni GdańskleJ

Przeprawa przez
O ~=l~d~:!~a
:!ml~r:?r~~
mmsz

MAZO\\IECKl,
pu poludniu apołka l 1ię
wu"raJ w Stoet.nl G1łali sk ld
:11 rebelnlkarnl TrOJmlast.a. Na
I•Lni•ku Rębi cebowo pre;r,na.
Rad)' 1\UniJitrOw i towarL>·
.ąre
o1u osoby
pott~.-Uall

kłliry

pruiS~ Lawicl e lc

vo'lad'

woJe-

wudakich.

.,Solldarno'cl" l
Premier uda l się dn IICH:'iud,
,-d11e
pr«"d dysłfu•J~ w .. n bhp,
r•un•~o~ola l 1 ra~dem nrm)'.
~uc:how\cńsl~-L

wielką rzekę

te;e~owanl m~eiz.Jtańcy mla-ta
mvgH pn:ysluchiwa~ ~:~: r~
m(N·om w uli bbp Na uad iolonlzowanym terenie wokbł sali z.ebralo m: wielu lu·
d;r.i - !.&:odnle t tradyc)ą uodzoną w 1ierpnlu 1gso r~ gdy
rotmowy \.et. toczyły li~ pubi;unie•

W tej sali l O la. t temu w.w~ze brano pod uwacę Interes
ogOlnonarodowy - powledl:ltll
prem'er Tadeun !dazowiecki
- zaw~ze mo&ll.łmy się tu
porotum!ef. l choć r6t.ne ci\
punkty ..,idzenła n.ądu
wn•z.e na wiele probli!mOw, ma:n
nad<t!eJ~:. t.e 1 d~ś się :uozumiemy.

l

O !;.Od:!:. !·DO w h! t;>ryczneJ '-l!il bhp StO<:uli Cdań~
się 1potkan1e
premiera z robotmk;,mf Trójm·a~ta.
W prz.edt::.d:1lu
10
Pol~ka t.najduje flę obl!cn~e
rocun~y pudpifama
porozuw •tanie przeprawy
pnez
m1eń tierpn:owych
premier,
wielkq uekę s-lwlerdz.ił
który byl doradc<1 '\il~:dtyz.apremier - l n!e małe z tej
kladowe~o Kom;tetu Stro.jkodrogi r.awr6c!f. Nikt tej drowego w łiC!rPfllU łiNłO r. zaGI je.•u:~ nie prz.ebywal. ~prO'lv:my too,tał pa.u kom!- • Stonujemy dl.!ela p!onler~k;esje taklado·.o.·e :.<SZZ •.S(.I!idarJO w &ospodarce, c:o wl:\f.e
oolif" pu~du ftocUJI na r az~>ie
<t trud nośclaml Ale l
mowę o
pn.ebytej
drodte,
zmiany IY~tem6w
pol!tyc:t.dmu dds'e)nym Pohkl, pronych w całej Europie pocią·
blemac:h i W<tlpliwokiach, ja&41Jll za •ob:ł troźby k'->lejkfe towanys:t.Q speolecl.('ń twu
nych ekonomlcUiych trudnoll~l.
IIdy mytU o prt.yn.lokl. W
Poł~ka ma jednak n..an•e n:~.
~J)I)tkanlu, obok ttoczniowców,
codne miejsce w noweJ Euucz.e~tnlczyll r6wnlet
przedrop!e.
~taw!c!ek
lnnyc:h zaklłd6w
Premier poin!ormował,
te
pracy Trójmla~ta, m.in. porrzqd wystąpi do 5e)mu
z:
tów w Gdań~ku l Cdyni, raprojektem •pecjalnej Wiławy
tlnerłl, tak Jad ów f01forowych.
w 1prawfe Stoczni Cdar'l!klej
Premierowi towarzytzylł miumot.llwla}llcej
bezpłatne
nistrowie Jacek K.•roii,
prukazanie pracownikom czę
Tadeun SY'l'Jt&)'_.,
Jacek
łcl akc ji pruch!~:bioutwa.
Ambrufak. Alekunder Half,
Waldentar Xuc:.-yli•kl Obecn,.No. spotkaniu z totalną krybyl takt.e J:t.n Nowak-leidatyką spotkała
!lę
poUtyka
niiski
&o~podar~:.a rqdu. Przewodniuący
lr.omlsjJ
zakładowych
Jut o codzJnle 14 otwarta
..SoUdarnokl.. w im!enlu :r.az:o•lał.a brama nr Z Stoczni
Cdań~kfej, by w~zy.cy uln~:tai~m~~fehmf~~d•!;;~~
klej rol.p()('ZA;"Io

których na czoło •·1suwaj:q
·~ę: oo:61na rtc:Uja, ocra.nicze.
nia podatko•:e.
dz!a!alnoU
t~w. ~pólek nomenklaturowych
n!~kie urobkL Padl7 o•tru:-

:tenla o wyeurpywanlu
dq
•polec:ntJ clerpllwokl l !'Płld
ku zautanla do obecneg!J !'2.1·

.,.

Wqtpllwokl n!e rotwiaty
w y!alinlenia mlnl•tra SyryJ~l..yka .kt6ry podkreillł m.ln~
~e w3·nfkiem dotychcz.a~owe)
polit)•kt &(npodarcze)
rządu
jest jut unikanie w Pol5~:e
t-:w ekoncmll braków na
necz. funll:cjonuhclch proro:twojowo pra·• ekooomi~"'I]'Cłl.

Jlln. J .c:elr JCuroń
pre-lm.Ji •komentował

}f.tol(
ł.r6lko

- to jest •klirunde deuc:w,
a nie łftJ"f,,eole ekonom;nne.
'\lł'nr-q" jatdm.J '

l.ej ul łqo atr"~qO
Siupała powletWal premier T. M-uowieclU na zakaDeunle spotkania u ~otou
nloweaml w Gd.a6t:ku - pn.,.rótnlcy r61 1pol~)·cb, jakie
dill pełnimy, udało nam się,
Jak s.1du: zachować Ulolno4t
~oluchanla 1lę nawujem 1 rotumlenla alę.
Spotkanie t rwało 3,!1 codzlny. JeJO drup c~U: składała

me)

• W StOC"Zn l S.c.ueclruk.ej
ha Wanlr.Jego. k:tbra pn.ed 10
laty stanowiła centrum prołe'\ÓW robotn1k6w
Su:2«ina
odb7ł7 się wc:zoraj urOCtj'stokł mailłc:e n.a celu upam ,ęt
nieu'e tamtr~:h w)'darull. W
łwietllcy a)6wneJ •toczni, w
kt6~j we wcusnycb lodZinacb rannych 30 sierpnia 1980
roku podpl~no poi'Ot.umJoenie
pomięd:ty

M lę d:ey:r.ak ladowym

Komitetem Strajkowym, a
Komi1j:j R:..::tdową, obrtld.,wała
Kra}Gwa Koml!ja
Poro-wmlewaw~xa
NSZZ ,,SolldarnoU-80".
• W War•tav<le pnebywa
Edw-ard Moakał prezes
Kll'llare•u Polonii A~rykań~
klei najUanlejn.eJ orpniuc:JI polon!jnej w łwli!CJe ToWilrzY•~ mu thłal.aue Z)ednocaenLs NarodO'NeJO PobkieJO l ltPA.
• J~lr poio!onnował Komi-

tet Obywalelałd prJJ pnawodn~ym NSZZ ..SOiubr-

note",

~tanoo.r.ono

Pob.Jq

Jła:po&;

u:woruf

PokoJu. ll:tó--

Połlkl.

d~efarf;'c~fl l u~f!~~edziPr~;

pr1!mlera, jak 1 ministrów.
Więknołć pytań
suJerowola
potrzebę przysplenertla przemian polUyczrtych, o!ywienla
tycia J~podar<:zeJo - od
ry, w ~·ynlku działań rutcfu.
Brak:!em tyeh d:tlalnń molJwowano apatię JpoiCC%fl4 l
była to sprawa, w któreJ roz:błctnołć opinii prt.edstawlclell
rxądu
l ltocz:niowców była

Konferencja prasowa
L Wałęsy
W sied;t; b:e NSZZ ..SolldarnoU" w Cdańsku IA<"h
'I)Otkal s ię ~ dz:!ennlkaruml !crajowyml l 111&ran lcznyml. Z obecneJ S)'tuacji
- powied:tlal m.in. wy.
ciJłt.am odwrotne wnlollrl nit
e!, którzy bo)q •Ie pt&.flpleszenla. To wlajnie d&h:eJN.Y
Wa~sa

*6-

najwlękna.

Obt!jtzt!lłś""f

ulrwo/ontt

'1/KzoroJ w ,.W'iodo~m~lcioch" ro1 f•uclc scc!fly
spued 10 lot - ptxlpisome w Gdoris'-u po.

komerą

rozumień. Ale nouo pom•ęć o Iomtych łoiloch lei fesl reo/nc.
Pom1ęlomr dobrze, ie nie łltojia.ono wówczot zo lłieró"'n)'ml

llOnJom1, zo tostqpienlem jednych tom•lelów drugJmi, zo g•u·

Co z

działkami?

Po;lo'4ie
Al~nder Ma.
lac:Junnkl l ll:ynard
&,-aJ
(OKP) przetlali mar1załkowl
Sejmu list, w którym Wllos.ą
o um!e•zczcnie 1prawy
projektu uo;tawy o Ukwida-

Dziś

c)! orpnów pracownfceych
o&ródków
dzialkowycb na
pon.ądku d:r.Sennym ..., p~rw
sz.ym
powakacyjnym
dniu
obrad. Wyrdają
nadzk!ję,
te Izba odrzuci propoz.ycj<
poselską, bo tylko
to mot.e
być
o~tecznym.
dowodem,
if. wlalc lc:łele d tiałek
M.a.ną byf. niepokojeni.

prze.

koncert na Kadzielni

10 lat

"Solidarności"

o &odz. lUO odbęd%1e
na Kadz.ie.lnl ..., Kielcach
koncert pod Da:tWII. ,.M,.- Solidarni"
r.Dr&anlzawany
prze~ komitet obchodów
10lec:Ja .,SOlldarnołci". a przy.coto<A·any pru~ Wo}ewódt.kl
Dom Kultury. Katdy, bu
wz.gl~:du na wiek, m aJdz.le na
nlm cal dla sleb!e, wnt.aPf:\
bowiem J..,eeh Sul.imlenkJ t
MdneJ CenJnu·a,
akton.y
Te:.tru lm, S. Ze~omskie&o,
wlame piosenki jplewnl bę
dzie kielecki bard
Marek
Tne1. crat bl;:d~e planflika
Ałt:knndra. S&>'nut.óska, pojaD~j

1 ię

wl 1tę z:esp6l .,Trzpioty"' z
vro&rarni!m "Na łące", w,.-.tą
pl rodz.Inny zespól A,-nJes:r.kl
ltowaiQ:rlr;, Hderk( Dzled~ej
Ltst,.- Pczcbojów
Poh'kie&o
Radia t Zll!spól ,.Wolon.lkl" z
dwiema w lqr..ankaml nowych
piosenek. Koocert,
kt.6u&o
kierownikiem
artyilycznym
)est Al:r.druJ l.Jłwin. prowadził będ~le AndneJ BorL
N'at.omlasł Jvtro o ,-od:L tł
(a nie o 19 Jak wo!~:clnld poda~.. u
orpnlut.ny) odb(cble się uroc eysb koncert w
kościcle iw. Józda..
(Cal

Twój horoskop
Urod.::rnl li

~lerrmfa

sq dobrtfmi obvwatelomi.

Ostrożni

PTllltt)łcZnl. O•lflooJq powod::enir w twla2ku z t~odróto
ml IJ)łiiXIJQ ltniwł Grozi lm ltulzka nieu.>dri('c2nof!!, ch~

i

:i:11t'fe upl"wa spokojtlll'.
{WC J. Starty-Diertbtckieco)

powymJ rwofnleni oml l beuołr.x:iem, za pagodq dla o.o,.io~ów.

Zatoka
na czołówkach
Temo!em dnia no ezołMoch
p ro'y iwiotowej jest nadal noplręto •'fł\JOC:jo w Zatoce P1m·
klej. Oto niektóre Cloł6wkowe
tytuly Jnformocfl: USA: ,.Irak
mimo obietnicy nadoi blokuje
wyjm.d rodtln"
{"Wothington
POM"); ZSRR: ,.Ewakuowano 1
Kuwejtu obywateli rodlleckich"
(,.b.wlesUo"); Watyka n: "No-

~~':/: p:,:~~~e w cz:::ll~,:ct;
Torequem Alitem" (.,0nai"'O·
tote Romono"); Bror(lio: ..Stany Zjednoczone odnucojq tol·
ny plon wycofonfo łl<t hokv 1
ICU"WejN" t...O Globo").

za

cor~ w•ęh.rq nie~"olciq

lityczne, kOilf!ikty woi:ół piOC'f, i:onfl•łlr "Wolól utoly, hmll/lf1
moralne w domu l no uUcr, micdrr /ednosłłom/ l mittcflr 1Wiqr.
łomJ.

Uroccysloki w co/ej foTKo b)'lo wuorol sporo, ole - co tu
- w dnioch fubJ/eunu dlieslędo/ec/o .,So/idarnołci "
n/e mamy dobtego somopoc:udo.

ukryWał:

Spotkanie przy "Czwórce"
Kombatand
taprasmją
mle.>.Akań~6w KleJe na •potkanie 1 wn..dnla. o lodl. 19.30

Smierdząca Na Słonecznym
W@rzu
cl:u!:le leje 1i~ 'llroda. Jak po"'1edz.Jala nam wczoraj paol

Jadwica Statyk-Bracba lc:e-,

rcw.•nlct.ka drlalu h lcleny komunalneJ Wojew6dz.klej Staejl Sanltamo·Ej)ldemlołoJie:z
nej w K!elcach. ta jedyna
metodo.
ocz:yszczen!a wodJ
5.katoneJ fenolem Jut pnyn!o~la
elekty. Cha~akterys
tycUJy tapaeh je<t wl.aklw:e
nlewycz:uwalny, ch-:~ć bldnnln laboratoryjne wykauly
jes;r.cte obecrtOtlć nlel\cztlych
fenoli. Odsłaj utuacJa
bę
dde juł llr&wdopudobnie ostatecsnie wy,łdnlona.

Jutro.

Wledy, JO lot l•mu, fld•fl't .. Solldomolci"' ogloHoll rroiędry·
soJidornoii: - tero1 ~ok/omujq ""oialf !Vuyslłich :re
..sr.ystklml. Domogoli sllł prymotu rno,o/noścl nod oolilrtq dlisioj sq uwiilonl w polif'tcz"e gry l tolgtyw.ll, N•e dziw Iedy,
ie obJVWUJemy wkoło smutn)' klojolnoz społeczny: lonfloktr po.
/udł!q

woda

Zanleczy.su:zenie W)'lltąpllo
w wymienionych
przet nu blokaeh (1. 3, ł l ~)
nalet.'1cyeh do wewoetrznej
sieci wodociągowej Slonec:tneco Wzgóru. Pragn:emy u·pokoif zanlepok:o)onych ceytelnlków. t.e według Informacji, jalu; nadesiano do naszeJ redakcji z Wojewódz.k!e(0 Przed$lęb!or.-tv."a Wodocią
Gów l K:mallza.c:jl eala porodal" woda dostaz-cuoil miastu a uJęć: WP\VIK odpOwiada wymo~:am sm11:&rnym l nle
ma Przl!eiM-"Wskuań do kJ
spuiywaniL
wyl~cUJI •

(Cc:z)
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'III ER IIHt

MER

ICie

1łl t

(dokończenie
wymiaru:
p.ef,
dni czekt_nła w kolej~e.
ue fl do celnika.
a
Cólłej
te! dlu~<t5cl,
wytą~u.Jąc
o-.ad. w klith tyJq
kolehotlllcl·
z
h prwdująeycb w całym
oclr;ie lwo__wsklm gospom v: kolchor.u ,.ZGna Reuejt" or11r. kolebozu
lm.
b a Ot:.iedyfl•k:ego n:e.
ni e
Ant jednej sto' baru, jodalnJ, aoklńca.
ma punktu pomocy san' nd. teletoou. Jeo;t z.a to
tłumy w lc:s:e po.sterunek:
1. M'liejant, którY trcyma
~ noe
stutbl:: u tadne
: bY Iwiata nie bc:dzoe roLIł'lłl po rosyjllku.
Tu Ukra:na - mówi. Tu
11.11
władza.
Jak chcet.e.
l)tn' aiSł.

M A GAZYl'ł'

ze strony 1l
p6ł

sklepu Rtufc6w, !kUCI
sk"lep z obrusamL Ludtle :
M!eiClll S:\ j(!<lnak dobr~j my._.

''·

Cofnie, to co!nle. My tam

-

n:e takiego nie malU)'. O, d
z Ostrowa, co stoją jałro
czwarty samochód to 9tTacaTur~l L udz.l dwadt:IMcla. a w6r. do połowy wyp.
chany jak jaki T lR.

R z

to -'e nie b6Jtak
bud l.O.
Dadzą
w
lap;
f
p6Jd1f,.
Jak
t: takim towarem l1,1,t.aj dota rl i, to dalej tet przejadą.
Pnec!et to z.awodo"•cy. Lepiej pom6tcie mi ,.penr.lna:a"
zwinął l schowa~. Zostało mi
osiemset rubli, nawet n!e
wiem, jak to pn.ew le.tć. PaO nich

-

CdHy W bylar:ny u. ~
mych, ty~ń w kolekt, tei-a.z nykuje się dl"qt. O , tuna cholera. Za tadne skwby
do Rosji,. nildY. pnenil;dy.
Jedynymi
nie
Wac,cymi
zimnej krwi w kolej(:e podIrytowanych turystów Sił Rumuni. Spokojnie
otwi.CC"aj,
ltWO)e .,dacae", olecu.jdo
spuedaty:
,.euJkę" konserwową uynk~. g,bawld mechanlane. Oni mat., czas, lm loię
nigdzie nie splesey. A blUlCI,
to biznec katda oka&Ja jeJt
dobra by napędzi~ trochę JCOsza do k.Jenenl. Rumuni nie
obawiają się nawet samoobron• .,Ruchu na rzecz pn.ebudr:wy... W siec-pnha w kolejce pod St:~lnl' pterwsę
ra.t pojawiły s.IQ patrole uk rl l ń ~kleJ nacjonallstycz.neJ orJ iulizacjl. Do oet:ekujących.
na od9ra wę pockboch.l tt.'"teeh

Pokuta przed szlabanem
pow iedticć do mahe,
lo
·u! •!ę Polaczki uknw\-

tgo )>.;;cyka. Wam to trudpr:r.ybć n1e powinno,
bo
cie! od nas:eq;o jQ~.'{ka
"·odl.i s1ę wOI.•m moW]l. My
m dawah.łmy da-Nn~j kul·
tó terat s.ę ucr.cie ukI'Uk le&ul
lodt.1 chląpcy r. Jędrujokt6n.y wracają po bMnwy m rajdz.e z Węcier praad e ubijaJą w bdgaLnlkolejne noszki r. w~ą.
Oal nam Ju* dwa ra:ey
nik o("C'łDa. ale truclm ra~ W: n oc :godt.imy wracać
ko n..ec kalejkl - pru:cbla J,ll podpltY blondynek.
lnn~h 5il.moch.odach j,pi
a u ln«a U~t.eni juk n ie·
,Jde ł \Worun:a I.JJz.\e. Klewcy uwal eni na wolantact\,
żeni jak klo mote pa~a!ew:e N~ łp,ą trlko lur)·li.t &1ll0kar6v..
zekający
do
odpra · Ukraińcy r.bijają ••c:
w
upy. P~nl niepokoJu l ow: _PuncUl(, nie puszeq,
~wol:j Wy)Cch::~t:. c:r:r 1ię do
oś pr~ypadkiem 11ie pnypią"?

- eolu
1rnołci"
~AWSKI

N,

biJ!'"

tml n

rlyt:ly lo

h,

d e-

duóv.·.
~pól ·

~jea1racjq·

_ Co fnął mnie cham. zna-

lar.l pastę do zębllw 1 ~ter~~jkl e lcktq·ct:ne. St.alem tydt leń, u ten cham _

nata~ .
m6w:!. Co ja t l.l

r..!e wolno _
mam:
dw·adz.!eScla
tubek
.,et\o!ce'' 1 karton .,kolynosu".
Ukradłem
lO, cr.y jak?
Za
ruble "<ł.' sklepie kupiłem, bo
nie było co. Bierz .oble cham!e te: pastę, m6wic. a ten
mordę do mnle dne. Nazad,
u bra~. w koni« kolejok.;l
- Po coś my tu p:tyjecha-

krzepkich bycr.k6w s niebiesko-i6łtymi opa;s kanl.i na N:ka.wach:
- Ano, Poljak, pok.a.t, co
wykupiłeś
na.ru w nasLych
magar.ynaehT
Dysku~j ! nie ma, bo samot:waiiczy prze<htawk:iele prawa d y'lJOnu jlt argu!M"ntem·
drąg, st:pa<kyna, Iom. Oporni ml~k:ną P.9 j~nym atpkniędu w u:ybf:. A cywile bezprawnie, ale u to r.a mUcUJtY!ll pnyzwolenlem mil:cjanta, kl6ry s.lę tylko dobrotllwie uAmlccba prr.eprowadr.ają
p!erwsut
jesr.er.e
pned celnikami konlroJę:
- Ano, oddawaj biellmc,
.a:rt:ejnlk, radło, koc-r;ulę , ike! ,
ponton. Tu masz pokwHowan ie bez. p iec1.4lkl, @Ie u to 't
napisem, że ci .,Ructa" te rr.~
cr.y zagra bione r. u kraińsk iego
państwa rekwlr u je,
A pelowa~ motna. Do Pana
So1;a.
Kolejka wolno po~uwa ~rf:
do pnodu. Cet ntle patrzy &lę
boko w Gtr.y. Na w e t nie z.ajrtltl do baĘ;atolka.
- Z powrotem W mU7Yn:t- są rze.":.!)', klłl"JI h w;,- wOr.
J<>st ,;:;k:azauy.
Znowu 'ł.' kieraL W koleJkc;. W czekanie calyml dn lami. Ludz.iel Za jakie CT:t..ecby
ta kara?

Nowe grl) i zabaw[)

ludu polskiego
e P11nnq .tabowę tł r tą
d.:!Uł JObie dwoj pracoumiCif Fabr11ki MebU w Dlldgos:etll. N11jpierw fed•n z
ntch dmuchnq l

aq1lodotui

w twor:;:: IPTticm111ft powie rr.:em, potem tllmte1ł w

odwecie pr-=11ło!Jtł dowcipnisiowi k01\c6wkę wętll z
tvm powietT.:em d4 od.bvt-

wicll.

e Mieul«lńcy Oliedla
Bitkupin We
Wrocla.wfu
pot.CJOUrU do .tvcicl organł::a
pod no..:wą .,Powstrzllmuwonił! Zbrodni ..,
Jct6rej
c.:łonkmoie mają
pat r olować uUce i poi'IW:IJGt poU-

cję

e W najrtownum 1wmerz• .,Reporterii'" lista ,.\1.111Miazków", jG:ktmi nczq się
pr.:ebiiWO.iqCif
1U.Ie na
warszawskim dworcu ..Cen.tralnSf.. rodziml c:lochord%1:
,,Szampan" (PIJłn .,bor vgo..
lu.b ,,aucocldol".: wódq ułle 
nionq), ,;u)fnko'' (rmcie!\czd'Ma wodą 1odvno), ..dlłk
co"
(przesqc.:onu
przez
chleb denaturot zaprawfortli wvgrzebonq .ze 4mletnł
ko wila Trtfnq .,C .. w om pUIkaeh),
, pollena"
(wodct
brzozowa lub 1pirvhu soliCifiOttl'l/ .z kroplami źl){qd
kowtrnUJ, .. londT11fł.o .. (krople mfętotDt! z SUTOpem od

<#.

e Wnca nowe. Sklep GS
w Głefr.zwoldzfe •pn:cdltje
chleb l młeko n4 1pecjałne
.:apt.tv.

e Na Acianl!Ch bud1111·
k6w tD Kw::olinle - ilł/or
muje nPOUI1ikO'' IJOjaWRV się napiiSf .,Glemp pretlfdentem"•. Zd przed
dworcem koldowvm w Katowicach ktol twmatowoł
ha ~ !o: .. AUTONOMIA DLA
SLĄSKA".

(osa)

katzlu).

e
cji

Specjal11okf1 Testuraw Tarnobr:ze-

.,KaprJłs"

gu jest danie pod

'lłOZwq

,.;cdzen.le
ch łop l
Ic i e", Sq to odsmaźone
:iemnfa Jd okraszone r azbelronlfTII Jajkiem.

e ZuchwaloJ(! wsp6!czes1111Cil rabusiów nfe zna grnnk'. W Warnowie prz11 ul.
Stalowej tTz vd.zltMoosobowa grupo mloduch ltuUf, w
bialu d:ie!\ wiomolo 1lę d o
sklepu JPO~JIWCUOO i :aczęl a wuno,tlt lotco'll a lnlerwen!ujqclfcl\ policJantów
l id~ radiowóz
obr.wclłu
lca m ieniaml

.M'!i

l~":'":"·~·~•:•':~::'~~:'•:w•:":'·~':'_:-~'•~m:•:••:"':'~":••:·.:-~~R:Y:S:Z:AR:::D~B:I:S:K~U:P_.!:::::::::::::::::::::::::::::::::~

.,Cilw6r·
VDK dill
l wal kl
alach n

) llę w
•ódr.khn

Ow;.d .deś~:ia u.eść autoka w lrzycWdci pi~ć goon cr.ekanl a j(>tll celnik n ;e
róci, Jak n ie
cofnie jak
tez okno
w 1 dać: pudia

n! e k ierowco, nie ma paa
1-'-"l.ypadkiem pcezerwatywy!
- Nie chowaj se. w odbytn l c~ . bo on.l. terar. wycwanrli si~ i b1o rą oa osobis tą kant.roll
- To Ja wiem, ale jak: sic
($ł}bae wciłnie, to nie znająą.
Spokojna glowa.
- Slynalem, że teraz to
ltn!ą rooi~ prQ'suuiy. Wykonau pan Ul d"·adticśda pompek 1 ładunek sam celnfkow l w lapy wyleci. Pewncl
- Jak pani sobie r.willte
~ną ..r.16wkę" to pewnie, ie
au; pienl~k w ,,persz.inJu''
wy Jmykn;e. Ale )a to ma.~n
ca ly wałek nic mi sl'=. r~oie.
stanie
Prą stra ! nlcy
w Sz.~nł
prr.epakowuje swoje rzeczy
klerowca "fiata" r. Jr!elecką

STRON A S

Folwark ludzki

".
K

ic:c wołiacji. Ludn ołl!:
odcr~lo s ię
od dOif·
nych form ich s.p.;dzan·o no wc Josodl, ko lon/och i obozoch i
pozostolo w dom1,1. U
lieb:s. Poza pobudłią ide olaginną !jak się odcina(. to cof·
kowicie , jak 1:opomniet lo do·
kumerHnie}, sq powody
pnyrie mne. Urlop w PRL nigdy nie
brl toni, chocioi dostęrnr, o
cito •fet ubogich darmowy.
0 Gnnowy w tym Mnsie, te r
c.rega rodziców ogrobiono w
JHa cy, lo dano d zieciom rto
lolen no kolopji. W trm ,-;~ ku
koidy rod1il sob:, som.
M io:.ł.o się nie wylu dniły , plo·
i' się nie •rpeln iły . Domy
•ttosowe stojq puste, schra n;s.
\a lolmą tu rystów. A nas tom
nie mo, b o WJpouywom r u tle·
b:.,, p"lnujq t" re~rl~k dobr!ku,
~Ch;)dlą c no ulice f"!IU!tj gru P".lWo. T.:o"i• i oto m'ellimr wo ·
k e je, A wrm J 51on-..o je p :r to,

iebr chieci, młodtie i: i doro iłi
wypouęh, n;,broli sil. Podcros
tych wokocji rouej łfo dłi imr
re$tllti sił. Zonosi się no to, i e
do S1kOI ,.;kt nie wróci wrpoczętJ, o WłlJSCJ nerwowi. Duio robalf będq mieli księio
kotecheci, febr uładzić
ludz·
ki iywiot
Kto mo chociaibr
dwoje
d1:ieci w wieku ukolnrm, lego
wrdolki 1tujnvjq, wrr.esieil mo·
ie bJI!: oiębezpiecrrtrm miesiq·
cem. !"on pre1rdent i hiqdr.
pr7mos jui dlii d1iękujq spahicreństwu 10 boh11tenkie lnO·
uenit oiewyg6d twiąlon,ch 1:
pn.ekutolceniomi
gospodarki.
Dz ~kowoć powi nno s ię
rouej
oo wurstkim, nie no topos.
Tym bor:ft ie j i e no Jesie ni p n y·
będd~
kol!jr a , sporo - jak
zopowiodo!q - folo beuobol·
nych.. Od pocbięk o wo fl na rado·
wi je d'n ty!Ji o bok do bezno·
dtlt!inag:» PJianio : POMO.tE-

Bodonio tzw. opinii wrltato ·
IJ, ie trllto utery proce.nt no ·
gobywonrch utnoJe, te trje im
s ię dobne, god ni e l swobodnie.
Coi 1:0 du ło lej rent,. Więc.
tom ia st dt iękowoć, tnebo br
coi zouqć robić, dodać lu·
ddo ru otuchy. A tu woltOl ~ro ·

liczne ostatnia i zopowiado·
ne oo pn.ełora $ierpnio i wn.d·
nio nowe urouysto i ci potrio·
podnonq
du·
dto narodu, ole wolno. Duch
narodu jest tok i, jako jMt ol·
mostero w koidym polskim domu. Atmosferę dobrq klóci 1:0włynno · telig ijne

Koniec
STANISŁAW

srq. te klOtnie wewnętune od·
bierojq Polsce wia".godnoiC .,o
ore nie m iędlrnorcdowej.
To k,
jakby lo cały naród się skłó 
c i ł i wziql ~o łby. Ieieii
się
dtiękuje flOt rodowi 10
cierpli·
wo i t, tG tnebo by prr.r tej so ·
me j okot ji wti q ć te kilka , kil·
k.1dtiesiqt, kilk;uet n:.{w,te j osOb skłócon ,c h no k;:lan:J i
d.1(. ill\ WJCbt.

MIJAS

ue brak pienię dry. Nie oo luk·
susr, tylko no podslowowe potneby. O co się klócq rodzice
no oczoch dtiecll O tdrodęł
Z p owodu róiniq poglqdów na
konili ki irocko ·kuwej ckil Z powodu pr t r nole i noJcl do t wol·
ctoj ącrc h
się
portii
p GiitTn nr chl Z powodu p n;,wrOt e·
nio relig ii do ukólł Niech p owiedtq d rieci: k!Ocą się WUl·

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

CIH

dJ, gdr broitnie pielt iędiJ. A
jeieti ith broituje siole, t~Młc:l ai
nikt jth nie prre pija i nie mo•~
ltotrawl, ta dom zamieni s ię •
piekło. Tu jui nie ft'I O to
co
dzi4fk-ot. tu ~ tuebo ą(Wq ~
co modlił .
ZooO!ol się na to, ie
rt OWJ
rak nkołny rotpounie się w
nerwoch, niepokojoch, podsyca ~
nych prte• lud.tl tlej woli. Za
tokiego
ulawieka
uwoi:om
pierwszego zastępclił ministra e·
duko c ji norodo-J, po wyslu
choniu jego radiowej wy"_iedti. l"ierwny tostępca oiwiod·
czyi mianowicie, ie obecni nouuyciele p olscy sq wychowo n
kam i starego ł"fSle mu i tuebo
by się postotoC: o nowr ch. Pn r · ·
pomi no to drlelftal wielod rie1nej rodtiny cygoilskiei - ,.mr·
jemJ Ie stare, CIY rob!mr naw e" ł

Na uurci el. który wejdrie d ')
kh:nr u im iechn ięll l po"Hi~ lei
niedomej 1groi to:.: l(~ch::..,it
Ja kle się cienę, i:e was :n.,""u
Widtę:J - IC!llj rtOU'!IW~ie! b~ct·ie
kond7tf..,tem no pobki~., twtę
leg3 '90.
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Wśród
książek
e Wu.y ·y :ub.m,y U.Y·
lat o Lw.CrJA.,tach A p~z)'~
najmn:toj
o Q.IC'h '-'i(:•
dl.leC. u.czc•ó!n.('. IdY N to
LWieru::.a. k:óre na• u~lka·
JOl. bJił W CiCII'I':Jo4ci. na
lnn)·ch k~nlynenlach lub
tel najz.wyezajnleJ ob<:·k 1a~,
ale not-t. jaie chnl:by aowy.
nietol)f'ne, krety. r.)" >C! l )c!.
i;e Nadnr.t.a ł.ę okaz.ja. aby
~lę cni w!ęcel o nich dowiedl.leł. Na ptz.yklad
c:b:c l
jak tyje tuata.ra.
czyli
prwd.taw:clel prala U'LU•
r6w. albo pra!d.!.lw~y ~tak
kiWI (nie m~·Ji(: Z O'JNCtlrl'J!
l p.a~tą do butów). L jn\:4
~z,ybkokl.j porucz.a
;~ '!'Id
z.iemlq kret (.ł krn na;;!).
dl.lnQ). Jakle mao potrafi•
być ~!t CG to je t k,.,:.;.,
tu (mloxł lWY n:<'d1.~iadt•kl

C•''

1

:IM wlak:w e

wn:i.ICI::I

etek koz.odójl c.zr naprawdę Je~t to ptak. który d Ił
k'lty, Oplly tych l wielu L'1•
n)'ch t.wler:.ąt &41Wd~~Ul
rny wanym ~ tdewit.Yln,.ch
protramów- H.mnle l AnIonie-nu Gucwlń.. klm, 1r.t6rt.1 o z•4f:C!'Z.o1tllth potrariq
bardt.o c!ekn·,o;ie npow adat.
llanna l Antoni Gucwh\scy:"ZwlertętaniiClł"· Warna wa 1990 .,bkry".
Jak k<>eha ~lę k·JCO•
najbl!i-;zeco. wla~nq nialkę.
gdyby nawet była ona ucl~tillwą l nie z.<~W<u> przy.
)eiTV!q alkoholi('z.ką. ellowiek - w tym pr~ypadku
bohaterka
powieki
u.łw!ndnm!a
'oble dopiero
w obli~u tral!edll. Olrr.ymall.łmy
k lqlk~: o bolesnych l olm.ltnych. cz.ę\to
ukryWJonych "prawach.
Elibleta laaklewle~: ..LIuenle
alonl", Wa.rsuwa
1990, ,.Nuta K !lęprnla".
Lektura dla d"Jrtalych
-ponad uterdz.lcłtl filozoficznych
prz.ypow:dcl
jednego
t.
najlep-~)·ch
w~p6lcu.s.'lych pobtich flJor.otó·.v, Jecł:le ub :'Ie w
formę bajek inne 111 n·ol~tyml
komer.tarz.aml do
b!blijaych opo·A<dct pełny
mi za_ kaku~y<:h wnlcrików l celnych sentencji
t.Nawet w dolln'e &loda a mote z.wla~z.cza w dolill!e
glodu - hitwieJ o chleb nli
wdzJ~mu.ić u chleb~). Inne - ro~tóiW1umU oa temat 1łn.
Luzck Kol•ko" lr.l: ,.BaJki r6tne. OPO" Idei bibliJ·
ne. Knmt~wl' a diabłem".
Z ryflunkuni AndrzeJ"' Dud:Wisklero. Warnawa 1990,
,.Iskry",

e

e

Wyprawa moskiewska
or·.>ll.n poprtJ'i! najplo:rw.
by'll mu podal bru~; m,).
)t'go ojca Pow.edJ.O.alc.•:n
takl pomiiJC&tJ.
~wt !rot temu u,.:trltt:·• • .za.
bum!.11Q w Uev. ~JI::kh Jabi·
r1utach NKWD . .}. Ja t. kol!ri
UIPY!óllem. po co ll\\J to j, t
p.ltneblle. Od;»w edt.l3l. Le
waj~c to !mię. będt.le m6d
ru~.uawi .. C J:.e mną mllleJ uru.;dr.~wo.
l rze<:zywist'!e pr,zu cały c.z.as dal•~ych ruz.mUw zwraca! a!ę d'l tnnie po
.. towart.pku" per ,..'\do:m Wa-

S

n.u.
ub

0\e Walenty tw
i~o ię
śp. eo]ca

Jcnt!ewic~··.

Na~tępnl~
oUJajm!l, te 01'1,
P·>dp~tkown\k S•:n'OJkln, otn.p
mot c.d J':\'Oich władz. pruelolo-n)·~h llercnia, by przPp~\.IW3•
d~.>-1
r<>l.ITIOWY z.e ml\.!1. K;u;.
m erum Bag:ń k~m l te Stan. Ia ....·em
M:crz.·A'I\,
cz.)ll
"' ;.y _tkiml
U\lo!._~V'n)'mi lud· wc:a;nl. Pro~! więc, bym naJ•
pierw p:-wd taw:J mu u.cz.cIIOłowo swój tyeior", Pow:edz..iałe"D
jjla r~ięf:e o sob.e,
qCGdn:e z; pra·Jł'dlł, 'ł> z.y~llcol
co wydQwa}Q !ni &U: l!~tne; o
~ ...·o m
pocbod!mlu, o SlU•
diach, o p:-a"mlC!e) p:acy uW)d·,wej. o pracy spolecz.ne]
w Kolach MlodZ.:eży \\'!ej kiej,
o Centra1nym Zwi,lku Mlodz!ety w:e)':kieJ, o Nan~]
Drui.yn~e. Sie\l.-:C, Wiciach, o
teatra.:h ludO"A'J'ch. o kono;.pl·
racji Nie powiedziałem nic o
organ:z.acjach MNie", o Rad~:e
Narodowak!O"Ą.'ej,
o Biurze
Narodawoicio'ol:ym, nic o rad!owtac)ach ani d:ukarniach,
ch~ o to wlaśn!e natara.yw!e
pytał.
Siuchał
w-;z.:rstk!ego 1.rwat.
nie, nic n!e protokól;:,wal. c.t.a·
~cm przerywał
pytanlanń o
jaktei szczegóły. Był ll>kO·
~1.0ny, U w Polsce mlędz.ywo.
}etmej byly w- wolnej ~pru·
daty '!edz.!e, piwo, zapnlkl, te
wolno bylo pójść na ;lację kole}owtt, kupić b:let l }echać,

gdz.!e kl.;)

chciał.

W toku meJ

re!acjl CZP,.s!.o pow,lawaly nacle dy.;ku :Ie na tematy ubon·
ne kt6re obraw.valy tryb l,ycla codz.len.~ego w Pol~:u, o
Cł.]'m n:e m!al p:-aW:e i.adne&o pokt;a,
SQroitln u~ile<·...<tł p:uk<~:uć
mnie, te on sam oraz t..1I"-1d
50w:cckl, a ~·m ·:cz.a to·.•;af'Zl'~z S~al!n-te ._.·nyscy q
pn.;jac!61ml Pobif.l Pn.Ju,nał
te roz.b:ory b)·ly z.brodn!ą, te
Pobka po'l\•lnna być l b;odt.'ol
n!epodle,la, a!e fe P)lsk-a P·•sud<;k:e:o byla .,pań~a" l d'a
Ro>Ji wro;a, te w roku 1920
ptlbJa Rosję, klłra w!edy br·
hl słaba l muslała q:odz.!ć sł(
na pokój
n!C'SJ)ra·...·:edhwy l
dla Rosj! krzyv.-dł.tj,cy ...
Roz.-nowa na!'UI., roz.pccz.ęta
okolo &CJdt.!ny :.3.00, p.u.c.:!q~;a
la sh:: Sorok!n wyratnie rob~l
11<: ~enny. Palił paple:o-;y Je·

(VII)
1

~~;:l ~~~7doa k~ ~<~:~
p.rrami. Pytanla t.aw.:.ll ""cl'l•
ru: mnU 1"J.Ym .ta lok;:
w aniem, a )a tak
mo 'Odp.. w;a.
Wiem
Około JodLkly nw;~rtel 1lłłd
ratlem l)"ld•~ló ł lllt'hawkę telefonu:
- W k~.n'eru 125 lolb'erU e
od mienia! (Do celi 12.) proszę z.abrać ode mnie').
W~r6d nie. ko1ia.cn'e dl~ej
l cią.;le
tej
same] nOCJ
ZmartwydtW'!Itan\a,
~iród
els>tY
l "trr.elan!a palców
stral.nika, z r-.kaml tkn.,.:.tow.'łłlyml na plecach pru.m~
nak'm UłOWu labirynt koryta·
rz.y NKWD. mlntllem niez.llcz.o.
n~. u.arc na głucho uurJtn!.s.t"J
dawl bfo.t klaroł'k, minqlt!m
ja:'krawo ołwietl<my l pełen
c.c.uwający,·h stra!nik614'
hol
na nnjw)'ł~zrn p'r,tr~.e Lubianki l w t~
proc

Siadamy na l.'ll.'Uicb odlegJ~ tejllly ił·
Soroll:!n nadal lnterHu}C
~S.ię najdrobniej z.trnl ~~~O·
!;.Tli rno,ie&o "yc.o~ytu. kiJCakroln e powlana pytar.!.a, 11.~
re jat utd.:~wał w nocy. 0p.'lw!.ada:n
w~::.:nlko
bc.t
11prz.edwa. n!e p:-z.ypomine!=JC
łych m.~,..'Cach.

mt

to! 'ił'J!Wem. !.e :Jop.?w\adam fuj
po raz wto:y, Roz.urn.em. u
513ruSin. z.e swoJrt v.:ysz.ukaJ\4,

ale na pewno pozorowaną .l·
prze}mo*=i~. Je t teru w trak_
cle regulaminowego d;a\ot'.J
ChodtJ na ra-z.Je o
pw.rumie prz.ec: wmk:a, ;O't·
u.yfroN<'n:e iell:o ~poo<obiJ : .y.
•lenia. }Pgo refiM:•u, pam:ęcl.
je((l osobowokl.
wo;tępneco.

DIUIO lntere uX łO ja l
łyikQ ;a: móJ dom rodz..;nny,
rodzke, rodU"ilstwo, ao~podar.
~two, studia, praca r..awodowa
1 Jj)J!t'Cma, moja żrrna l d:t. ~·
c ..
w-.::.y~Uto.
co mó·.~.•:ę.
przyjm:.~ je z. utm:e.:hem l OC1Yw1~1.1, ~·y:ewn:t pra'.l. e akcep..
larj~. Nie ~ =*'UT"" Wlłipł

W matni
ADAM BIEŃ
jAil'lO ohr.etkmej

~cli

nllł'Der

'"·

W karnierulym chlodJJe eell
SZ)'bko nu.boeram ·~ l N'!·

diUiJ reilulamlnu ukladam: ""
W't.Jlłk, twau- pro!łto w joao:kra-Ną t.aró.".kę, ramiona odkryte, r~ce ld.t na kocu, c:ą.t·
Ie
trwa
}c· J.CUI
noc
Z:nartwychw~tanla.
PQol.ok
myli! n~epokojąc,.<:h, nleod.·
st~pnyeh, natr._tnycb chw!lamJ tylko prwrywa ei(ł.kl
p64en
Zguyt :tamka: w rot.wartych drz.y,·~'ł! Ci!li - a.traini.l!::
.
- Plxlt;xnl (Pobudka').
G'ldzJna u.órt:a. Caly roz.poc~y dz.!eń Wie:Lk:ej Nled~ell
wa;cz.c: ~ chf'ldem, z. s.~nok;:t,
z eu ('m, S~dam, czytam.
dn.cm·ę. w tak. ch<>du::. Cz.erwon:t p-.p~;ltaną od starofel
ltUTy:.t._ froteruję: u~:Jn:e <~:.~k
nam!,
pod.rmconyml pru:.
stratn:ka. Sadchod:zJ ,odt.!r.a
cz.ter:'la ta, k!edy 'A'Olno w c.!·
II ~pat Wedt-.oa uru!a:n1nu utl:~d:wn się nil koJce l nat·yc't·
mln t UJ~p!.am.
N:~tarM.ywy ~r~rt
:samka.
W ob-:a~tyeh drr...-iach ~otr<ltnik:

-

Na

dopr~ potał.tl\ł..l!

ZW>V>\1
k·1rytar:.e NK \\'D,
winda. Utm:Coehn!ełJ Soro"':'n
stl){ w dr<.w\ach dlu~:~el 4.:.b,·;
- Zd!:lW~tY.-ujt~e. Adam!e
Wa.IenUcwlu.l Kale:: wy debia cz.uvo ~wujet!e? (Dt.!eła do·
bry, Adanlle Walentiewk.z.:o~l
J.Jit pa.n ~ę C'oJje?l

WJ'(:b, ani &pOCil}Cb. Ja równie'! jestem upn.ejmy l pnyja~y. cho4!: rozumiem, ie So·
rot.in u~lłu)e w te.n sposób u-

lpić lno)ją ewjno.tć,_

Pl)'llą 10dzJny.
Rozmowa
trwa. Zaden z nas n!e sp'e-.z.y
1ię. Mllmy pruciet w;ele n.a·
su. Sorokin e!Ule n;e nie plsu:, choć wiem pn.ec!d., te pl~ać mU$!.
ClOU:~ omawiamy
tylko moJ~t o~obę 1 elą::Ie mówimy o tym. co w r.wl:p.il::u 1.
faktami podanymi ._.. mojej
biotralil dZ:.ał<:l się w Pol~ce
międ~wo}!!·U".e).

Rounowa nasza tr._.·ata ok"·
lo ł ~:odz.fn l pok-rwp1la mnie
na duch;J.
Natchnęla
wolą
'A"a!Jr.l. CW!em (moie n!Hiun..
nie). t.e teco - oa:-Q~lto l na
pewno pob:em:e l!.'ys.z.koloneco

MO!k.ala - pr'tl'ra.stam pru.
c:ci w.ed.z,ą zawodow,, społeczną. politytUlę, l bbtoryc~
ną. l :te potrafię dyskutować
twardo. W pewnym m'lmenc:e pow:edUBl dwnn!e, !e d?·
tr~d mówiło s!<::
~w:;r.ystk'e
drogi prowadq do Reymu". A
teraz. nad,wedl cus, kiedy w:e.
Ie dróg pro'A>adz.l do MO&kwy.
Na lo ja odpal!łem. fe do Rt.ymu jeł.dt.ono racu) dobrowolnie, a do Mo~kwy - od wieków l etę~lo pn.ywoz.l s!ę Iudz.! jako wlt:.f.nlów_ Po rcwzl'nO'U.'\e Sorokln r. pełni! uprzejmOśc!ę,
uKJ, k:e:n dl oni
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MAGX, ZYlt'

S'l'RONA S

K rew i honor
weJ subkultury l to narodzilo s l~:; na. Wy~ pa eh Bcyty isk;ctt,
PQC.l.ll;tkowo'
mlodz.l.
gnie'ol.·ul ogranlcl.:lll aię do
wskneuanla tnłdycjl angiel~kiea:o proletadatu,
opartych
na lroc.hę ,.szemran('j" pn:yjainl, poczuciu ttonoru, solidar~d Jnlpowej oru m!IOO:cl do footballu, piwa l sobotn!ctt bijatyk. Protoplaści dz!aleJnych !kin6w byU wojownlny, ale tak jak chłopcy z
przedmieść
pohk'ett
mia-;t
nie dorab!.all do awych czynów Ideologii. Co wh:cej, nie
pt'U'jawlall ciągot ra.si5tow'Skich, właściwie b:ltsi byli lm
kolorowi Imigranci nli statcctnl burtuje.
Zmiana prt,ytzla u schyłku
l.at 70. Wśród ruchów mło
dz!e.towych
najwl;:k~zym
wdęclem cieizyll s!~
wtedy
punkowle. Trochę jako tw6rct.e rozv.-lnlęcle Ich· ldeolotil.
trochę
jako odpowledt na
ni&b,)·t ja~ny program l.OICV!Ii
pojawlać
się mtodzl
ludzie
jui bez charakterystycznych
,.nubów'' na clowle. ldl.lemy
na cał<ńE - mówUI l łclnall
resxtkl wł0!!6w. Skinheadzi .,ły!<(! Iłowy·•- rekrutowall sh::
niemal wyląc:mle z prolet.arfackil;h dz.leinic wschodniego
Londynu Spotyk.all sic
na
koncertach l mect:ach footballu. Wtedy łwiat po ru pierwszy QClJ!ol

sl~

naprawdę

b.Jć

Trudno określić, w którym
momencie drogi tyCh dwóch
nurtów się zesUy. W katdym
ra.zle
skrajna
prawica
1:7Skala w postad.
zawsze
chętnych do bijatyld sldnów
zbroJne r:unlę. a skinowie
dz.lęki alia!UÓm

a

~acjonalli

tamf doprecnowall swą ideolOJiq. Dz!J francuska
grupa
.,Meru,.
łplewa
-wprost:
,.Chwała toble tanysto, c.hwała tob!e Wallen SS'".
Według danych francuskiego Ministerstwa Spraw Wewm;t..""Uiych, 30 proc. wszystkich
prt.e!U;pstw na Ue rasov.·ym
jest dJ:.ielem skinów. Podobnle Y.'")'glqda sytuacja w RFN
l An&U!. O Polsce trudno coś
powledziei:, znany je;;t Jednak fakt pobic-ia przez .!lklu6w
studentów afrykań.sklcb we
Wrocławiu. Tylko
te w odrótnie.nlu od Zachodu, tdz.ie
katde ta"kle wydarzenie WTwoluje ogromną wrzawę spotcczną
l lalę protestów, w
Pobce udaje slq, te nlc nie
zaszło. No pnecict my, najbardzlej tolerancyJnJ
naród
Europy •• Fakt, te do ochrony
kOnlrelliU prawicy zorganizowanego 1 maJa w Warszawie
wynajęto wla~ni~ skinów, pozostawmy bez koment:uza.

Jak wszyscy ekstremiści sldnowie mają skłonnelAt do radykaUzowanla się. Jut dzlł
Front Narodowy t-zy zachod-

Międzynarodówka

Wiele ~ b-dcl &IO!i.t.OllJ"Ch ~-------~
pnez Ideologów ,,łysych glów"'
jest zakagnych. Trudno jednak skutecznie chronić sl(:
pr:r.ed ltonsplracją, która nabiera fuł charakte:u mi'=dzynarodowego.
EuropeJskim
cent;rwn, ~
ltt6rego JN"t)mtenlują przesycone ntenawiśclą kłee, &tab
się Bruksela. Głównym nolłnl
ldem Ide!- kasety mat:neto!ooowe 1 płyty. Nielegalna
wytwórnia płyt Rebd Europeen, kierowana prze1: Gaela
Bodill.na, potrafi dostarcuć
swój towar do y,·n:ystklch krajów EWG, a nawet USA l Japonil
Wśród
lansowanych
pnez nią grup znajdują się
"Walc~cy
Rasl.łcl'",
.. Nowi
Kreyt.owcy" l Inne, których
n:u.wy wystarczaj!;\ dla zorientowania się w repe.rtu01rze.
Pn.ed dwoma laty skinowie
z całej Europy rorganlzowall
we !rancusklm mlełc\e Brest
!estiwal "Roc:k przeciw kofnunh:mowi". lmpreu skoóttyla
się glcantyczną zadymą l pow·
tórka w 1989 r. została zakazana. Odtąd fe~tlwale odbywają .-lę w pomleszczenlacb
zamkni~tych, do których mol;!! sl~;: dostać tylko posiadatU! zapro~zeń. Opr6cz Paryt.a,
Londynu, Brulu:ell watnym.l
punktami zbiórek stały się
Barcelona, Medlolan l Aten,
Międzynarodówka

dorobUa się jut takie
oraanu. Nosi on tytu i ,.Blood and Honour" (Krew
1 HorłOT), redagowany jest w
W ielkiej Brytanii, kolportowany wśr6d wtajemniczonych
na całym świecie.
własnego

rzed laty

ANDRZEJ

~UKOCSKr

rozrób
podezu
sportowych.

uwodów

W ddaiejszych cu~ch trudno o lepn:J łrodelr. przekazu
nit mu~y.lr.a ł piłka. Nic Wit:<:
dzlwne1o. te styl bycia sklhów blyskawlct.nle pr-r:enlknąl
do Europy, doclera}łłC pn.ez
Francję l Niemcy do Pobid,
Cxechosłowac)l., Gr<ecJI, ZSRR.

OD

nmecę

pocątku

.. wyd,al~ !lit otebez· ,
p!cczm l zaC"I:fij;to
Ich zwalczat. Ni@ ma jednak;
łepuqo· spoiwa nit poetucie ·
:Ucrot.enia. Skinowie rwleraU
szykl To jut nie byli rozrabiacy z. pn.edmleśt, lecz zorranizowane grupy bojó\l{k.a-

"'·

Na pocz.liku lat 80~ nś :Za·
chodzie pojawiły •H:
silne
ruchy nacjonalł!tyczne. nawet
fauyzuj4ce. Ieh
symbolem
stał się i"'ront J'iarodowy
Le
Pena.

nionlcmlecka Partia Republikanów uwatane są prU!% nich
r.a nnbyt lewicowe. Punkł.y
zdobywa natomiast PNFE Narodowy Front Francuzów l
Europejczyków, ugrupowanie
jednoznacznie
tanystowskle.
W kwietniu jego członkowie
urądr.UI demonslracJc ~ okazji 101 roct.nicy urodl.l.n Adolfa łtl.tlera. Swictow•ll -:.._
jak zwylde ..:.. pned, w tr,kcie l po met"lu p\łkan~
Głównym
miejscem ._obcbodóvr" by! stadlon tnaneoco
ltl':'-bu P~ris Salril-Cer~arn;

CO- =.~ó:~:e:~h~~=

nów działająt-ych na
kontynencie znalazło slf;: wJelu lud:d o ro4owodde dalekim
od robotniczego. C!c::sto są to
wtltsztalcone dr.iecl :r tzw.
dobrych domów, wnoszą one
do ruchu conu; bardJ.lej sp6Jne. a prze:r; to ntebez.plcct.ne
programy.

rueh stawla-

P!t~ą n~ap;:~z!yl eJ:~

co równiet. dało się pn.e- rodzą sl~
ruchy
zdecydowanie przeclwstawlaj~ce się •kinom. W
krajach
zachodnic h ulubioną rozrywką niektórych grup mlod~ie
iowych sta ło aię
polowanie
na skinów (U nas lak!e moina uslyszet hasło: .,zablt skina skurwYByna'').
-

"łysych głów~'

,.łysych

głów''

widzieć

Poniewat. skina poznać łat
wo. prezentowanie
ogoloneJ
głowy
l nabitej hr(ielr.am,i
kurtki dało sic doU- n iebezpiettne. Z ulic wielu miast
zachodnioeuropejskich
skinowie praktycznie zniknęli.
Czy jednak
wisty odwrót?'

je.!lt

to rzeczy-

Wielu socjolog6w uwa:ta, te
nJe. Wielu młodych
tudd
przestało QO prostu gollE 11~
wy, ale ni• wyrzekło się swych ,
klet l to · jest napf'llwdę nlebezplecz.ne. Mniej skln6w to
niekoniecwie mnie) prum~
~ cy. Sondat-e opin..il pU'Qłi~
wskazują, fe ludzi, których
świadomclć polityczna
spro.
wadz.a sl~ do nlcnawlkl wobec obcych i walenia pickilt
nie ubywa. Ty{ko te. siÓna
rnoina było rozpoznać ~ dllll·
leka 1 - jeśli miało si ę refleJu
- t.awcz.asu rejść mu z drogi. A jak bl-onlć slf; prwd fa·

Ulga
Zonlepoko}on~~Ch dhdszq
nfeobecno.fciq Tla telewl.zvlnvm rkTanfe .:nakomttvch
prograntów
publlcvttvcz·
nvch - Goca Jana. (Kletce - Potsko EurQPGJ
spfeuvmv uspokDfł. Jut rłę

toS.:&IB!ko wv}a.łnRo, wr6cfl

a ~lcacjł czlowlck z kluczem, którv lada d:fd. ot·
wor.:::t,~ schowek, w ltt6~
.:amknfęlo przed redoktorem ola przed calq lcl~lee
kq fkipq wvsolcfaj jakołcl
kamerę.

WJłdoie się,

r:o pOpatrzeć.-

Bliżej

te

b~d:i«

na

(bis )

Afryki?

Dwoj svtnJXII&ICtrtf tołaJ
cicfl"'e •klepu motOTvzocyJ·
neao w Kielcach rWq wloSt,ł

z glowv (jeden jut sobie wvrwatJ: oto lchenc1
runajqcv w zaaronłczno('
wojoir, ta ntc nie chcą lcu·
poUH:Ić nokidelt t Utrrka·
mł .,PL". upiern,ąc sit. te
odlcqd jestdmv WE' wlalnvm domu- powinno bvc<
,.RP".
Tłum4Czenie. U •. PL,. to
•Jcrót od mlędzvlłarodoweJ
na.z1L111 •. Po!and"' - niC nie

do~.

Zmotor v::-owflnł wu!·
d;::q iWOJe: l .. PL"' na S~lf
bk, ro:umia~vm jako pochodna od PRL, nie gl}(itl
fi( polca.wt nawet na hlrrckim. !xz:orze Nam tnów
!lę tol/(łoje. że RP. to 7UI!·

dokO)\c..tonv sierót
A/rylca. bliieJ?

RPA
(czak)

Zw iad
Rzecznik praiOWV komendanta
wojewód::ltieao
policji w Kłdctlch, jedVJlt.ł
~res::tq w cahtm kraju cvtoanv azeregowiec na tvm
llanowUicu Andrze'

wt~bierG

rif1

metody procv
Sko:ndvn-awii.

Karvł
podpatTvwoł
połiclt
w
lcręgach

W

m6toi lię, tt arerztv Ullf·
poUI!oJte zostaną w ngio"" ŚWiętokTZ"I/Ikim lO h.U·
lft4lnił4mq lekttłrę ,

TM.

Gkei!to·
(ltU}

Onel bi a ły
WrodzGnłf .
JN~.lriofłlmt
rklłlnla Pota.k6w lctt ostroi •
l'łOiłci. KupuJ4c. IJ(Idlo JNUi·
.thco, tprtaw4z4jq łMtdaw

cŻo •In nakr.,c.io:

l)łow_łl

orł4 ora.t urtowu•n.fe ~
TÓW pł4kll. WAP.:IIi!OOki
i
razterkł

sq !Ak Uczv-e.

t~

sprz~ou1CÓW nie
wrtrzvmoł i WfłTll'tll •ił do
l(ljel'łt4 .z Pt~t• ~
ninR: a p(6ricfl Ul t!łłlcu

jeden te

wnlkHweao

1..-------http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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MAGAZXN

STRONA G

Młodzoei

Reflek sje pedagog a
ot"tyoa
.._
kolei"l'
.o~ ultol",., klórt r
wi.,lu .. łglotdó• ro.
pMz• si4 ~o ko " e.
łoJWtłly
Mr"llł
ho o
ZQ<lodt•" u MEN w
wptOhc:~d:en o I'IOr(Ch

Z

sprowte

;:d::::.: d:;Ol~=~

r:~~~.,ów

kutOłecas:wcn (,., l ceo.~m -

••,

1\0~tor

Jłw•e,

J. pol

o. wiecho o 1pcleczeń.
bolog•o. 9eogrof o, mo-

ł"" oty•o, lołJka. tlłem.o, te~:ll~
oo~o. pny~po.ab'e"•ll
oboonne
- ob•ono ~ywolno), dz ololno$.

ci pcrolll'łcyj~"l j pozot;kolneoj,
wpt0'110odro11iu V<ybro~ tch posto.
1\0N;•ń regulor nu
ocelliOn.o,
klosyfoko,..or> o
1
promowon.o
ucrniów,

Og1omne rmiony w golpo·
dorce, t!io:OfiOO'Ioi<:o ł polityce
kroju nie ,q bez WJ~Iywl.l oo
kot~dyc.t~J ołh•otr l stan !,o,oo.
domołt· rnlodr.eJy - o su,r~t•j
- ·~eo:zefou...o. W ""' qr~u ze
ur"ooq "' slern >Jodb...dowy uiyjmy slowo - .deolog;cznej
poohtwo. muszą nos;!qp:ć
zmony w loyS'e•n·e e:1ukO<:ji
A oolti
co - J pewno'c q
weąż o-tual.,•
,....,
pyto"·e:
kom pew ro C:" bvc rr Ie<! t nloy,ie~ OPVIZ~łO,(!<J

n\d"łl rYI\1·

ry r JOlo: e rodoruo 10tolq paed

l Ste'ol'!l 2eronoslc.'ego· Zgodo
fiOUO fiOoodowo je1l t,ITI WllfSI·
k;.n. co O"'i jednego z .l!Oi 110
fliC ,.;e noroio, o wsz,uk•Dl
k<=ll'f)i pn'fl'\0'-...
Noe
dz w·ę s·ę, ie "" IY"TT
resort MEN n e ...,dol
;nst.n,.locji.- o orgo.

rolu

uczegOł()W'Cj
"zocj• tojęC.

og,a:M:zojqc s:t
i<olendarro
rolv
i pc;>nlormoMon"o o
nowyo:h prcgra".oc:h do neĄ!(ł.
ryeto prrec!I'T! d.:ów. Sqdz~. że l
toi ulroły zot."erdzojq !okoe
plony procy. któoe b4:dq wyni.
ko~ 1 ogók.yc.h ce-lów h1tol.
te"!;o l wych.owa.,·a l ut spe.
crf.ki l lrodyc:j; danej p!ocó•.'

do podono
Hliolnł"go

ki.

Ocz1W'jc'e,
wskoJo.ny
Jest
umiar f tliepopgdor,,e z }ed11ej
sYrojt'IOiict w drwgQ. Koidq 111
strotl obew;qzuje to~t. 'llflOjl-fn.
ne ponoflO'.wo., e, wy1o0ko hdhoro wiośnie w ilf'l•ę dobne
rozumiani!') ~uł.ocj •.
W ost~~r, i;Jkw lotoch pod.
.,,o..slo s:ę tempe•o!.,ro rozmów
szł.oty

lat ao. ksztołtowono
pl'tez kfnys eko~mici"Y1 s.polet~"l' ł pol<tycrny,
ote tolde
kryz}'J ~~WCrto$.ci i ;deoologi •• jest
"0 ogoł rnie~l-.ęcono i 1de.
101 e"!lowona. Uctn.o••• "Je
r<>Cj.dujqc aport o w ucrq~h.
.e otu...,-.u)qc .....,s•oruojqcej
poo'IICey •ndy.viduol.,~o trakto.
,.• ., o. uo.c:uroku dlo s.orei•l owoby - h·y: 1ic1.1 1e ukol4, ,.,·erzad.
kc .. uc:.~o w prywol~t", jest
co.~fno wobec S""Y'Ch prrełoio4
n)'th l " w.el1.1 pt'typod\och tył.
la formo!"! e podporzod.-o.ułe
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nnh.
c:u~e

okupacji n!emlecll.t>j piekly z. s-i-oto~ ciutlla
'l; ·pn:edat, a I.DI'tlz po W9Jnle z. po~~ matki z.aloiY.ł*
W

::~~d~e:; :~r~~at~:::.:
:.towsk~~

'lkn<~(;h,

uiyla
dFc"ą.

Z nle l;lyJ.o a;o.yb w

ani tłrrwJ. a u lad<:
!tkrzynka przykryt a

Ulub.O'lPn
J.ajecie m pani
T(· J!Hi Chro)tlacki~j od dJJe<.·
k.1 b_vt,, wy•zywao:e. Haft u

J\.X Boa l!;a, Waci.• V
rnjr fpplk ,.S.og;
kt6rym ll.ia:f oll:az.Jc; r~.uJia
wiat ju.r. pc WllJn•e.

W(;dU

ra. 1 rl.(4el z.um,ennr dr()ft';e
J dostepne tylko u produt.~n
t.a. Kied)· p3.n; Chojnacb doWl('d.r.inła ,·ę. tt· Ul ttłl~•·r>ur~
"ilw.1lka pec}alnt~o alb.~

kom, lnteN'' Jtal l!ę z..u,peolnie
nłeoplacaloy.
.Naj wlękn.:t

d urną.

a uua-

z.em ~ą pa.n1 C!'v>jnacJtiej jut dW u rz.Ądv.nie do
pli~'4'<mia. W Pol~ ~~ą tylko tny takie man.Yfl)' lwptono w RF ~: w Waruaw.e,

l'lw~o

t.lt u lral;MI 1e1p!ac!t

150 marel<.

pr..-łlflllwt la

ch:ać doJ R~ na
06ubołcie. P vdro1

Powaalu 1 Kl(:lcadl:

łr.ORfOWGJ ił

;:o~~~:C!d~d·l~~·=j ;;.~.Ił~-~~

~~.to ~·~:t ~~::~~~~

n adu wrć s;ę
CU-1
na, z.e:j

b-J z. powoodu doorn. .nnycJ.t drobnych
•.:ylcan . których
P<:l wojn.c:•
n:e l.ł!'ltc~dz~no
nemic,'Jni·

pl~wa11:<t.

'"""'

<a
łĆ

lm;~

na. r>lf
1: lO~U
V\St..:!~

tt.v :.je.
na, b!':

~}a~ywy l
t: l. um•JW,

"'~ •.r.)·.o.•

mu~llłla

w ~et-..,.

by
me uw~nyl :te ta
drobna. 'l'(l'b:nowło•a koble\u,

;ut 7~ lat!
- Cz-11 na emerytur~:
l
prU'kaxame lnt..,r~su C(lrl't:
Am:e- mowię
- J IZL to uob.tlam rn ó""' poo COOjnacka. A le
m:1

)~

p~ l,H'hodlll!

d o :rJdl:łóld U

• •
Tyle nad zieJ
...
lanteJ. a pn ,y o ka1:ji

SIOitry

poje.

z.a, h'·dn.eeo

Piot"'Wanic to wcale nie taka pl'\l!,ta ~prawa - tlumacz.y
m1 ~ <:li CM}naclta. - Jcicłl

J~

Fol.

Na

na d aje
przy kład
t~:.yma

ll'• praniu .. n\e

s.ię

D t "DA.

do

n)llon
pli~· ·

M:1tt~R
zajmująca
,lo•dnl\
nwartlł l.a.PieC"ta j(l'&~ j·Jt tta·

v>bacl.yła

kawaldt ~wlata .
Siucham t ych opow!ekl l
n ie moce. Podf01tm')Wy
~
Teoltla Cho )naclta a ni na chwl·
Ję n.e pny1nada na ltndk.
Na stojąco
wycina okTągle
k u l('cl.ka

czerwonc~~:o
b l~tt)ł'U.
Nikt

1.

l pomagat w p rac y . Man w U;
się te' prey nłokllł. Z ph~o·
Wiln!U l obciiłJan la &uzfcz.k:6·N
te raz. 4 1( o1e 91)'i:y)l. To
'''
drobne i ba rd,... ~r;;eoclołOn•
nc usl.,..l. Ceny rosną Jak 51..1~
ł<>ne. a ja me b.ndp-> p(llr.n!oę ~:ę do n 1ch puy•to•·n~a(·,
Kied.> ol rujnowały Jl.iJ domiary. tr;ra2. m•'l!~ r.a, .uuiOQWat

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
~ul}C.~O

hnrre11dalnt usn~~ 1 opl..i.la 1.a eu~ktryCłol C/~. To łlb
.\Urd, i&by k0o-zty encn;.h l
kcmome byly wyi't.e od 0.1•
d.otku. Jf";i;(l'li
~wu ~dl. e
podw ytka r~nu, ~z.temy
mu11o ly zrtr-~nO'o\.'8Ć 11 drobn ~·t'h u t!uC: t P,fO'I&ta.wit ~~~ na

hiMde L J ut teru coHiia taluje firm<: ~prz.edaą tMebl"k
T ui pru-d nlullll WY l~ u
dt.WOOt l.eldon. Kllentka
Stara<'hOwic oy\.1. k1edy m·
-prłJ'n!rit 1f"\dnlrę do P•

•11

•'
•
.r

-..:ou~.

-

LIDIA ZAWISTOWSKA

,.;o~y ma.t(l'riał

UltO 'I ~ LA W

l.

•en:an>t;Jt;,,;
'1 KArc:.6·...·kl. To tet ręu·
r""' :.d'·b O:lC panto-fle. •erd.. ~
• t. et>·. <'bru y. ~Jubne &troik1,
prldob.1ly s~.
c ll~''"' <!ltondor.)· t;tk
z. J)<'r- .a.o :.ac.u:la podp!!yw:u;· a~ u~~,
l'llol;t:ul(' k·mtr;•kty !" c-te~y.
'llt'.<Cl.!IY

dl"

WC e- krJ.7WdY a \' :latU
b)t· 11:e ,,, ~ akorc n 4: d<l·
tyt"tc- .. e
"'' clł'f·•~·wrnoe
eJ;et 1tanow. ka potlZ&t:nJo·
wt-m - t. !t ·.e Ie , '--nri:~nt 00-

•K.n,y~z.tof,.

lylkll

&~:

,W:"dd.W"' J:.:-'....nzt;:rje R 1.
:!CC Wbf"""!l\>:e-1\ l ot-en: \arrat"J• p:-vb ła Jtr.Yc;

l t,:

beJ'pnan J.amillr;l, pr:t.e}orl

t l~.

r.. e :.ob:Jdv"aa.

wy.mord.r.o.·anie rod&.tnY J•J:·o&rzy. BJ·łeo\ i nud.a.l ~.·
prt,.kor:anT, U! ~~ '-Jil
moja w tamtej :<yt:JóK'J• bJ m
!IU•U\a. łO I.e .,·yco!ulem ·~
całkaw.c;e, tylko
ubez.pte>cz.a·
;f<,c &iC ocntem. oo--koc.t.:~ lem l
prow&dWem OCl~ do unro'k u nł1e z.o51awiłern •·!~c .Otll'kth o~molniQTieoio, choclat
nic wil'd:t.lalem - .,. oJólnd
~trz.ehltlin:t:- te je«o (ldd.t.ial
b..o:·~l.A! I'Ó\\.'!l:•i. ooz.i.al w wa}.
ce. Gdybym rboć Ll'«hę U\JI
c~ 'o\'ll"ln)", n.t' p.•a!bvm U"JO
r;•b -atu- Je l"m pN•n \UI"lłl·
nla d:.a Gdw .tU 1 up ru w 'llralr~ c!l:a .1Jrl.,.:;~; : leJo żuln.~
ny nie- mt. ~:} ~~ a"k JW:o&bl t
PUHW adcłftl!D
D bo lo
t.c.łu. ·~- ~..,o
n c p. .s.eb:1e J
w~?CI::Ił'bna
by Ja
j· W:rt

!tal

•J;tJłt(.lk

na drutt"" bru:; ~t.a-r... •·
Była to ~)'Ul
drl)ffa cd·
w łer$.1;! byli K:.em-

•

ob:o:.ę.

!tcJ 11

Wrgtu -

Jtena-

tlf-. obr na l odwrt>t N •dJ.J
wtęor p~t:Jn.(', e1...- ..... ,, ~:
<-J f)'tua..:ji n.l:!'.:..alo J..--dj.,t
kt0:11 mos;la ~ąn:~~t
in::l.ere w.f".o~ t.,m. .. -.~.y. łpale-

J

Sh·•~

.i:Jalll,

za!)o.•t ..,.

bowan .e nil nj .., \Id •. l" !
bo
lud..,e. ~..e&Ol.uic
N
mcastarh •.1
lJ<!''Int l Tlt'
Jtat ic h n;:a d,,.,;rt bJt:k•, .. ,
citJthy, nle jf-~li )l'ki ·u•h•~ re•
ny u:J.u~~:. k9I;OJ bł.":d.;...· fiOł t1 {'
~lat?
T) Ie nad:.:1ri -"7·""''1'
w:ąremy i. no.."·ym· 1.1111 11,1 "'
w kraJu. Jod~ my 1 e " ' \t. fU'i.wn;a, ale kt..,. w.~ p.'ł
P- """"~ )~ka oriJ 1t<ll-t n ·•
c~.~:ka?

STROMA 1

NUMER lll)ł

M A G A Z Y N

::==~~------------------------~------------------------------------------------------~~N UM~l
ol.rzymuM
lalaf WJILI.łdnill Hipokratesa,
Le nie w•edU~ dOOru, pk aię

Prosto z gminy

K

o:u•ćp.ęoctchl

ro"dryc.n Jl""l ład'UI
s"ttu~ą. Koc.hal: rue·.
choryc:h
matka
p .. nl<t Mar•t S. :z:
jedno!l w 1 woje.v.kltt-'"ll kleIKkieco :r.oam od la~
Dyla
l•o..IIU~. :tdfUWo\ l t_llnJI d~,e?Y
czynll Oti~i.lj. na•J-lC nlev.•1ele
pOr (l C?:te(d?•e!ci lłt posl•
wiol.•. ,erce u1e chce fli"»CC?w~c j .• lc flOWinno, denf'rwtJJt'
1\ę z ~.yle pGU. ~u l 001 łl~
łmiercl. N"le wyn1ka to jedna\~ L h'"Q Id o •tebieo. Jej JUiutec:z::~lme
mołt' tylko

l<l.ci'ł l b61crn jt'•t córka
z
churuh<j LHI\e"m Dnie l noce,

ty&r,dutc l mh~liąc-e tpęd.L1l11
w ł!flit:~lach, w t1rn lak.9..1!' w
Krakowie l I'rnkoC:lllliu. Efekty ]ec2cnla nlt'wlellcll' Charoba Lrttle"o. •• trhor..::crlle llOJ(IU"III)'I~ l~ 11 Jjłlępll}<łe\łfll od
urml~ellitl kurc:c;u.'il'" port.tenit··,, lrołicrtfll dołrt1;cl~ f gthfltr"h orf!• n>C"cłoro~utt,łłfft u-

m.!ł;lou•łłm

ko <-::vnv

te

r6:neg-o

1topnl.a;

11.•;J;:uu1t poro-

dol~~t!

~t"l vd !q
Tłlł)P11 rrta}q

u•u•••' a

chor()!•tl

ZIL''J~(e UtCI:"ll

t.anaJą.c4

przłl

ł.flt!e'"a

sq

oJcoł?pOTodOUte

kru•l do zwojó•.{' ,,".·hta~·u mózo") htb.
r ::-a'1-:I.,.J. vrteblite' w ilt(:IU
płal'»t'Um lO.J.IOJł'nfe
mó:ou;

le'Neotil' :t~cłllłWCIU'CU' (g16wnle

'""'"lbditacjo f
ol)erCicrine).
T l Ie " chorol:lle nnpi~tmo w
E•·c;-ltlopcdll
PownechneJ
PWN t nr."· '1~"'..
Cl.l' )c~t
Jedn'\lt
knllżka,
któ "' ru·zckate ucz.ucla matki.
o(lil'lruJ'!Cej się cho!"ym ddeckirm P• ~l' r. 23 łata1 Po co .;M:r.yŁeln·kp.J:r.aku

jotc• w ki~r
n:ach U •brł'j k~llllt-
k
1111a
pnedł'
\ur.y t!dm do wrb.>ru
W<(l011111Je•
n;a :r. ''.,(Iw. PGI'i•e1<"! łi:I".I
m "•ine W1U3C)'jnc l e~
l> ~zne. ew~n •.ln'e ptlradn:ki aned.1·~mc i klliJitkl kueh:~ult.e. JeUI ceytl'llllk
~~t
mllośn.ktł'm
l.teratury pi~.:k
nej, w ścl-l:o;m :r.nac:r.eniu sło
wa. to must siq sporo natrudz.il:, by walętl: dla •iebie
wlaśclwl
tytuł. Być
mote
Cl.Yieln\k doJh'te:r.e. wclśn!~.:tq
POf.,.!Cje. poporni~d.r,y Inne
WIC.łć Patrldc.:i SU;-klnda. pt.

codz•namt. Jaczyni, jak się
jak ocenia orzeczywistość.

k

Dziecko odpłaca tię podobnym
uczuciem, które prz.erad:r.a się
w nlebez.plf!C:tn,. dla
obojp
Monika po
pro1tu
c:z:asaml od nikoco lnne1o
nie chce pny JrtJOW&ć pokarmu. Matka nie może się na
dlu!ej nlgd:r.le rus:r.yć.
aytuację.

Bywa. te Monika natarnl
:.achoruje. Wtedy nie wiadomo, kto jHt bardziej chory
matka. cz.y córka? Lekar:z:
mwl przyjechać natychmLasl.
CI, kt6r:z:y z.nają tq sytuacj(:
CZ.)'nh, tak, Inni po!t~puJJI
:z:godnit" 1:e zglosleuiaml. 2:ie
m.in. ~Stema· l _5piegla"'.
Jut ten l•kt st.an"w; najlepodla PQ~~Ld
ci l jej autora.
.,Pac}mldlo" je:;t opowiek;q
o jednym :t .• l]ajbardLiej cenialnyc_h l n.jbard:r.iej odrał.ających'' lud:tl. tyjących we
FrancJi w XVUI w:eku. na~
wisk~ Jan BaptYsta Grenou.:lle. Geni•Inrm. ponJe.."ll!
polraiii wyczuć t odrótnić
katdy :r.apach., nawet sdcla,
odratajęcym.
paniewat był
mordercą. którym nie klerofł&ly tadne lud:r.k!e u czucia,
.-z.ą rekomendację

po:r.a nlenaw!łcią.
Au tor
Gpewlada histo r ię
Grcnoullle'a od chwili Jcu

choeiai.by ,.Górka" w Busku
Zdroju? Odpowiedf )e:st ehyba
pro..lil l jcdno:r.nacxna.
Gdyby nawet obaliono kont
,.m•lucha" l) 50 proc:.. dla teJ
rod:z:lny, dla pańJtwa J tpołe
c:r.dlstwa pieniądze te :r.wracaj,. się w cl41u kilku laL Kto'
n\eodpov.1ecblalny mote powiedZieć, ..a ~o mnle to obehoc1cl'"'. Ptlwled:tleć, ocxywl.ł
de mote, bo nie wie, co Jqo
tameco Jutro cteka.
Chciałbym, jek r:r.adko kiedy w c~cu mojeao pisania,
by odez.wall się w toJ sprawie
ludde kompeumtnl. Adru p.
Marli S. podaJę do wladomoł
cl rt'dakcJI.

WASZ

:!'Ut~n

k

W t-edy

"~

~ ię" ta<.taf\llłfiać.

luP!ć l pt:~Cl,)"ł•ć.

Mat,• _znany ""'
ct.IOW•ełl.

k'rtd.

tylkó

Pol'lł"t'

ch~ttłuiomeml-cki p1 ar~

·le5zcre

fYI-

uaSih~ć

(lar. łłłll, tyskał łw•a
ro.q::los wi:Uc-.~e d"l\tłl: i
.. r~ttn.dlu" K,\:a!k..1 w oryS: tl:~!e ~nała •i.( nakla~em
tfl•'ll:f'J s~aJc3lr•kleco wyd:nm lctwa. DiOJ:t'llel {ten sa."
e<htw ,...l'dal ••f>ię-41;nq psnią
Se•dem"lł w•S;c:r.._rptonltlego)
• t~ r•• • l o.r~l's ~r-: bt
111\ajfł.ow:łl.l ··-:: fl!l ł·,bch. belt•

śm.iercl

Jest.
więc lo hlsłoria s)toOc"loGIUI w
cu ..ie.- n:-zt,tneni l wyda·nen..,eh. pt1101taje nie :r.amkni~:ta,

&41 ·

J1tł'6bujemJ'

kO

loĄ'y

ryc:z:ną pn.edstawiając:~

. .,

r ....,

:!olch ~,('"n

J:t

~nt~rpretGwiłć
,.PI.chnldio..
tnOżna boW!eR' odc:ZJ"fYWIIĆ jatradycyjną polWieść 1\lslo-

mł')dy

~u,.~,·

l

n•I'OI!iJUt .t do

llz.leje
,.pewnego mordercy" b;J,df jako
parab-J!t o c7J3włH:u:. «tltry
c~ .._.:'Miowat nad łu.·latem.
L\tdz.:e ,Ję~&li po wbdYII: W)·kor~ylU:.iłc. swój spryt. sil~.
demą.,clę.

GfłnoUtlle sł3rał
ucq.nit :r.apll.ch~ u-

tl( tn
::ysksn_.,.m od l:am!)fd..,.wan:-"Clll
pr~ Yebie d:l.it'wctyn.

ZLI

PODSOŁTYS

N:e w;em. ile et.Jill.l SOskmd połwitc•l na łludlawa
nie kslu dotyc~ąeych zapachów n•turalnych, ale mu•ialy to być Iludla dokładne.
Wiedu na temat
posu:r.e&61nych tładn\k bw u.pachowyeh l ich .,.,.lakawołcl jest
u pl~arr.a ot:romna, uł oplf.Y :r.apachów 111 t•k plas\yc:r.ne, te kllątkę odbiera sh: nie
tylko ynrok~rn. ale l wędwem.
Sthklnd dokona! ruc:r.y nl~
motl!wej: pr:r.elotyl :r.apacjly
na slowlł. "Pacbnidlo'' r:r.eez.yw!łcle pachnie.
Ttteba na koniec pawledtleć
l lo te Patrlck SQfklnd jest
piurum obdar~ym poetyc-

GRZEGORZ KOZERA
.,Pa<:łmldlo'"'·

7S!:56

Panl Marla S. do·... •ed:r.iala
aię w ~ym roku. 1e btnie-Je molltwoać kupna SilmOCbodu o.obowe~., dla osOb opiekUj.i!iCJCh się: takimi )a!< jeJ
córKa. Napiaala ... -:c do Woje:w6cl%k.ieao Zftpolu MetodJttnqo Qz,!eld Zdrowotnej
l Pornocy Spoleanrj w Kielcach. ul. Crunv... ld:tica 41, 1.
proś~ o pomoc w
ukupie
choclaiby .. malucha· Pnc~la
no jej druk, na ld0r)·m wypiuano c:arno na bialym, jakie warunk.l mu~ 1pełnić. Od
odp!~anta minął roil::, i niech
B6c m.a w opiKe w~:z:)·~tklch
:r.drowych. r.apomowola clua.
Pomyilmy tNa:r. w1:r.yscy ra:r.em. Jak jest JpohK'U1ie leplej, cz.y wtedy, IdY chore
nieu!cculnio dz.iecko jHt w
domu i matka (H'"lnl funkcję
dyrektora, v.ycDowawcy, lekarza, spnąlJ.~kl, pr.H•zkl, palucz.a, cn tet wtedy, IdY
dllK;..o oddane :r.o,talo do
p!łńst vo ... eao
:z:akladu. tak

Pachnąca powieść
•

--~q

ar.m.l•~•~

mulku...

zachować,

umie

cza~!'<l (l''lłleu.·il

C

można s.luchać
kle to postępy

tlcnyfo-

Jc')ł,ll\:t)..f~JOtuwe;

ft i"

c:IJ•

rak pani MarU lu:i,.i!Y. Ona
ma 5tworlyla dla córki. Jej
h·lko dO!Itt:PllJ' &wiat. Swt:at
które
pn.eu.ło
takie dwie opeucje octu.
Dla Moniki je~t kt śwbt
'11.-yc:r.uc-,a. lAltan miejr.c:o~e
IO ~rodka ulrawia napaJa!.
ż.e
MoniKa ma nept}"''·ny
kontakt lQ&tr.z.ny l c;erpl nil
brak wymowy. Monika nie
.,., ił' o tym l dlatego ł:>iewa
1>0 Iwojemu •. Gdy łif;: Chr)',..
tus rod:ti", rau:m z rad:em
nuci .. Jeszcze Pol ka nie q:ln~la",
wie, k:Ny
bt:dtie
Dziennik Tl"le-wiz.yjny l nd·
loduJe ip!l'w ptaków. Po Jl<)&ie l jamym tylko dla n!ej
1zrncr:r.e, potraf1 ronó±nić d<)mownik6w l bli.łkot roJt.int:.
Tak.
}ak
k.atdy
zdrowy
ulo.o;iek. jednych lubi. innych
kocha. n!ektórych :z:ał nie t.noa.i. M:rno U! wtzy~cy staraM
się dla niej być mili.
Orow!adai"J!a tej matki o d:z:iec'<u

v.slawk·

..,~,..••nc:c
u
< l:-~t-K.

K, .. ,

n.uywn/.ł.

dta dziecka,

może

Co

AN L ~TEZJOLOG

wtedy cz.ynUj, bo

PRl

TEj

.,A')
RAI

P•~lł~~:.;A:~W.
~-~;E Caeehew.1lll,
r't~:~~ N1"e b.-.dzie
prądu
~

lr1Hr8Jif'ja.

KleiN

Ul ·lł.

DfSTALACJA

Kldet, łl-11 ·&

mu•o

JłUI-1

h,...reńw.

1'SiłJ -c

hry•tynae •.Leeesie-Słtalr.l«wl"a A,
S&JII"Uil&
••
wy-

•r" - ICI«k>f.
Id. N-J1..1f

clersllę

avlall•-·'ł fe O,.a.lltad lr.. Bda~l• w LH•I3ile
4-4...""C.~r. 7.allwalł"rewaalt.
ll.ełd•.łeł•<l~lhlał",t..."

!UJ.. III.

k'l !antatd,.

Ma ('qYer.a. sugest) wl\ołcią Tomas?.a Manna,
e"pkkim roZMachem fiut.() l
oltr>J.nlj wyoltrainl\t, Kleilita.
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PrN~:o.vl:l

,.Pacbrlldlo
mOC"def-ey".

N•"'• ełw•rly

Ct.:,lnol.nłłr:.
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l paUbiunll,ar. br. kur.<) j. ;~.nt;irhł.l,•u
• PRZYGOTO\\J\WCZY dft ti!:DIIIinu na
,.FIR<;T CERTIF'ICATE In E""GI. I..,II''
PUlQrowaduntJo w ln.st)1uele Brylyj!olclm" \\"'r' ł""lr
pnea PfliM"nik6w Cambrltltr Un!1·ersll,
Załwiadnen!e jest bonorowan~ 111 ~rani~ l JlfiJ.I\ala
pod~cl prac( w r6inyth d1lrdah1ath hł'ia CMPodartrnlł
e .,BUSINESS E'OLIS II " dla rrdnlo 1.aa•un~o"a
DJ'Ch.
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OSOBOM FIZYCZNYM
specjalizuJttcym się w powyisaj dzledrinie.
Ofl·rty pr1.yjmujemy w ciągu 7 dni od daty
:.~kazania su: ogłoszenia w którym to dniu o godzinie 10 od~zlc mę spotkanie osób zainteresowanych.
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t~h·k! 0613362.
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lei. -410-·U p!lme
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EKO ,.MARLENA" Kiel('e, Rev.'illucJI

'~l lOrki IS.lł-lł.Jt

łe Pracowll.it; lntrollcatord;lł a aL Ch(dlisltid 41
prarnlt ~olono na lll Wo,Je-

wl~•---.~~~~
L

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

uJ. Ne.... otlci 111:..
'1!1243-c

PRZEDSIF,BIORSTWO
TECIINICZNO-UANDLOWE i USł.UGOWE
.. AXIOl\1"
RADOM, ul. l\Uł.A 10, łel. %41-21, wewn. 17
OFERUJE DO SPRZEDAZY kaidą ilość
WĘDLIN, PODROBOW oraz MIĘSA
z własnej masnrni.
Warunki do uzgodnienia.
4602-r
CHNY KONI\.URENCYJNE.

rądu
tMJ

KJdOł',

budowlano-montaio\\ ym
instalacji wewn ę trt.n,ych i zewnętrznych
dróg, plac:Uw, c.hodników, ogrodzrtl itp
opracowania
dokumentacji
lechntnntt·
prawnej
usług kosztorysowych,

E

pnJ'Jmllk:
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robOt w zakrf" :i e:

Działamy od 30 lat na ter~ie m1ast 1 gm1n, J.d,;
Skariysko-Kam. , Kor\skie, Starachowic", Stąpor
ków, Suchedniów, Szydłowie-c, Pr:.:ysu<'h3 .
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'lł7fo7-c

n -tt·l:l.

..,"C%eg61owego zagospodarowania osiedla
dnmków jednorodz.innych pny K,KO
do i«tnicj;1cej koncepcji architektoniczBej:

wykonaw.'lłwo

O!erta obejmuje budownictwo mu,.s,tkamow<
ogólne i pnemysłowe, zarówno u:;polf'CZnion1· J,ll
i indywidualne.
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lrth pnppodllcu:h nonego tr(io 1poleunego go11imr inłpiro·
torów do. Posluunpc;h toś ludti n-o•el nie noiWiemr l u d 1 i·
k o"' l, co !ftOglobp im pnpniełł trocłłl! •stydu, o wstyd "'!"
ie IProwilbJ, i• ltapn.lobr lm do ;foWf kropelko outorelleltst•·

ond da
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Srkodo, fe sle'l' nądo'tlle, c;;a:J porlamentorne nie podj.., oficjolnel, mądrej ocenr spoleunrch postaw w minionrch la·
toch. S1ltoda, łe nie u~orono, lok te posloWJ brly pnec:iel
116inlcowone. Nie WJIJSCJ stoli no bounoJC. nie wurscr kł•·
c1ell. No l - pnr bro~u owej solidnej ocenr - wrnJo no to,
fe społeueństwo dtielilo •'•• o tok: wolctqtr lud1le ,.Solidar·
nołci" 0101 ci, co 10 politrk~ sieduell l reszto, co rąctki lny•
molo poddoiino ku gOne. W reJultocłe tego. bra~~- ie tok
powiem, mqd"ch wsko•on. ;at oc.enioł - goiłrwie hmkc.jonuje
d~i c:oł, to moin-o br notwg( polskim
magiera.
Oto 1 dolo od ulic, MonzoMrow*>ej wnuco sH!! kogo pepe~dnie do jednf190 worilo 01doboonego '"'lepką .,Nc:tmenlllotu·
ro", lt10m ulowieko, ktof}' 10 komur.. ~u wrltowioł korty drogowe somo~hodom, WJ'ieidioJCjcJ• 1 lfOfls.portowej baą.
Teł'Cu ws1ohe trth kort •rstow•ot ""- ~de, bo pneciei zgrotal - wrstowiol je w nosoch komunivnul l trle mu ti•
zotJuco. Z wielamo ludtmi, lt6nr z roc;ji swojej fochowoic.i
brlibr d1il ogromnie prrrdalni - w 0901• si• nie rotmowiC~~.
Nie dlatego, te mo si• w biurku lf o n\ re t ne, 'f'rowdrone
dowodr S'tlllodclate o Ich wcrorojuJch, Jiklk:iliwrch ddol6nioch WrstolctJ, łe, LNWiedriotbrm, l e g itr m o c r j n l • sq
oni rrie z noSIJCh steregów. Są więc ci, lrtOny prowokują do takiej głupieJ, e~nocjonolnej nagonki T sq d, któ·
nr D"'fl'' prowokacjo'" ułegojq, Zamiast •oiqd11ł - niech
lg tak nDIJWCI l - p 11 e s l u c h o n i o dobrego, o oplolkowo•
nego fachmana, stucha si'ł papłanio prowokatorOwi

•i•

Ot, dekowe rjowi~o: bcndto n•sto llnłde wnoroj blisko
wladtf b~tdqcr l wnorol wurstkiemu po~funfl! prObują dril
ukolowoC t"fch, któny b1li włrłd nich, ole potu:Jfitl powied1ieć
,,n,e" ' to•oi prreclwstowiat sl'ł oporotom, komitetom. f!rrr·
p•no si'ł im otrll•etlli rokom11nowonrch og.e-r~tow wlod1 porłJt·
nrch l milłqJnJ<h, nepce łl• o ich potoi•nrm kole~owo·
niu pnr wódce 1 sekretonoml, co miało im dawać w~kuą
łmlołoł~ l tole1onc:j• 1e stronr wlodtr. Rozumiem - jest to
spo.Ob no o!Ho~ • l e b i e. Ktoł, kto nic pottalii egzrsto.al
ucwwiej, godniej (bodaj jo_k tvonci) ~d1~ teror tomtrch tOw•
noł do ~~ebłe. Nlfl triile w.ęc grupki pol•trczr•rch rotpolonrch
neoht6w 1 "Sohdo,.....,łci"', len puede wnrstlnm ci wlałnie 1
~CIOrojneJ nomenidotury bqdł 1 niq spokrewnieni - oplu-jq
'"' ~obnrch, oT'!' godniej od nich wuoroj Jrjąąch. l tllk to·
ble krqiq pomówrenio, plołf,_ ltoh11111Ue WJ'JJDne t ludrkiej 10·
w.stno-wrstrouoneJ wrobro1n1 • .Crąią po bruroch. korytonoch,
po kloretodt w urrędoch, po pokojach IRStpłl.tc:j~ w pomieu·
crenioc;h redo•CJinrch, po podwOnoch prredsiębiorstw_ Do·
cierajq one l do ludrl, hO!lJ nie moją w sobie postlto•unlłty'C1·
nego a.tresu 1 dobiegojq do władz ro1moitych. No i nikt nie
pow,e! dołć, mord• w kubeł! Ani teł nikt nie skonhontu}e
owrch dol\nOw ldqCJch od prowokotor6w 1 osobq pom-io·
nq, nikt nłe 'Pf-diO l~;~kt6w, Jdoneil,
Owuem, ten mogle! kiedri 1bonkrutuje. Prqjdtie u.spohJ•·
nie, ptlJ]drie lad, Tect po Ilu trupothl l col l tnowu będtie·
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