,,:=~ I u nas wszystko.
1,an046

_

d~t~,=

~W_

... centrala ....
lym,! num_
:.a na 100 a .. •

.~
lilMlkiiSi~-

[)D

' SI•

Krajobr~z

po

.likwidacji

RU" Tude!IJZ Czarnecki

Szperanie

JOANNA RAJ PERT

.W r:l'::: 1~1.I,!~y~
te
wkłado_

uw:,awalo.

we: ksil;cc)l..blory

•

~

poIrubne,

prQ'najmnieJ kn nie pru-

u.kadzaJ~.

D%.iei::1j

bibllotek
zakładowych )est jUt t pew_
nokią duto mniej. Ale dlaczero mialobY b,~ lnacuj,
R~1'1) l.endef'lcja w całym bl.
bllotH:ar..ł.\vle Jest Jedna: likwidować. Bo nie ma pielll~_
d q. bo są w.~.nleJsze sprawy,
bo lucbJe de<:yduiqcy l) losie
blb'lOtek pO prO\tu nie lu~ą
k 'iltek.
Pue:. OIotathle %,5 roku 1.1bylo ok. 150 bibliotek r.akla_
dowych. Pomlencr.culll. biblio·
tec:Ule okaZ-l'waly 11<: nler.b<:due dla ' cel6w produkcy)nyeh,
handlowych.
magazynowych.
K o~zly prowadzeula bibliotek
(wyn.1grodzenle bibl!otekany,
wkupy nowych k~'iqtek) staWOli,. ~ę podobno nie do udi.wlgnil:Ciu dla biedniejszych
:wkładów, P~IUl tym wiele I.n~
,1,.tucJI mlnhnaliwwalo dŁfa
la lno~ <o(Jalaą. a redukując
1J.~rUdllieul(' ~w31Z1lato pr.zcde w ~·"Uclm praeowniXów
b.w nleproduK-cyjnych en wil:C
l blblioł~lIrzyl. Od nie-dnwna
do~U'dl Jo!.'-f.(!/.e jeden elemCf1t:
reorg;IwJnacja l, likwklada za_

kładów.

A

Pl'jo'wa t)"Ul.C)a

I

pro'A'dzJwe bankruclwa jes;:.cze
przed namI...
SymptomalJ,':1ne jest to,

te

osto~'1.!O UkwJdowane biblioteki władowe nald-al, do
pł"t.ed'Slt:;blorstw
pn.em,ł"slu

lekk;l!'go. władów handlowych, lJl.I(,Io,,·lanych, &p6ldl1elni. Im wlamJe wicepremier
Balcerow:cz najmocn!ej dal się
we znal&:L Gon.eJ. :te wśr6d
11Ikwi:l"I'o';ł'lych olac6we-k są
biblioteki jroeowiJ,kowe I L,L
nłel<l:e w z.akladaeh 1.1trud·
niajl\(:yeh ponad 1000 OliÓb.
Chlerocooe ksh;:gozblory sprze_
dano (takie wantykwarlt·
toth). przekaz.'Ulo szkolom lub
o'rodkom WCl.ąsowym. W ukladtle powstała biała plama.
kt6ra jednak razi niewielu.
hLlllej<lce jeu.cz.e biblioteki
ledwie tlplą. Wir:cej pienlc:d'l.Y
nn ich utrzymanie 1.IlpeWlIC
nie dDStaną. A za co aktuall_
,za,wać
k'<l<:gotblór? Zwalyw.
.. ty. te t reguły IIcty on ok.
700-1000 tom6w. wierny cx)'tcjn~k mote po poewnym czasie pnewerto\vaf w~zy.tkle
bibliotecl.lle pi)łki. Na razle
poralowano jenc:.e nlekt6re
b:blioleki !tUmami z 200-mllionowel puLi

F'undu~w Ro~woju

Kultury. który jednak w no-

wyon roku prze.slanie ktoieć .
Nie bc:dlie tego }edynegG, ale
l)'ctJiwego m~a. Dute bi.~
bIloleki (np, w WSK 'II Miel_
cu. Hucie im. Seodximu-a) zdo_
lajlł najDrawdopodoboiej pnIetrwaf. poul..talym trzeba bedJJe r~i~ kolo ratunko'A'e,
Cl.}' ftauie się nim proponowane powolanIe fundacji kul·
turalnyeh tworzon)'<'h pr7.e~
układy pracy, ~wlą:r.kl zawo·
do'A'e? Dochody z d nalalnoki
1O.~po~rez.ej
tyCh fundacji
mlalyby slanowlf podslawowe
v6dlu ulrzymlłnla bibUotek
Ulkladowych, Gdyby u.t uklej tundacji powotaf sl~ nie
udalo, proponowane je~t wpro_
wadzenie ulg w podatku o·
btotowym oraz dochodowym
~ tyl-ulu
prowad1.Ol1ej prz.ez
zakłady
pJ;acy
dzblaln()ŚCi
kulturalnej. Co na 10 rc.sort
fillam6w?

N ~~~~~~~ ~~:~e I~!~

dacjc bibliotek Ulkiado:
w?C'h (redukcJe objQ~ 1'l'IOg:),
nawet 20 proc. placówek). 1
to jesz.cz.e nie koniec, Trudno
teł
uwiefl,Y~,
te prywatni
wla;c!clele okaU! s!~ mecena_
sami kultury w zaklada.ch.
Nnjp!erw chleb (dla niektórych" ma_lem). potem igrzysk.

- Jołi dziJiol IIIP'
- Detęł!uję, n;e nonetoll'l. Te.
ro.z $ię too'i"'0 dlo "",le $uon,
- Nie 'OClumiem'

-Idq

iwięto,

potOł1l

~

po iwiętoch, Z05loje tyła dobro
w domach. je po-Iudt1och moi
się spodricwoć dobrocI. Mo·
tyle tego wsl"fStklego • do·
mu, je u)$tooie, Wiem dobne,
ostonie.
- Co się nojbotd-li'; opIo::o'
- W$l'f't\o. co do ł~ .pie.
nieŻyt. Ja lo cenię glównle b\l.
telki. odrie!, but1. Colkiem Pfl1'
lwoityoc;h rię IMor ludrie polby
wojq.

f'lCI

-q

- Co pGn

mi lu opowlodo

h)'IYI, biedo loko o'
gromno, łoniK Iwd{'lO l .0'"
cem zwlqzoć,
Paoc:iei

- He, he, he! A no im:e"",i.
ku lnolozlem ~oroJ colliem
pon:qdno kurtkę ocieplonq, I
porę
kO$zul. TylkG kolnlen:yłl
noddarty. luw;e to tfoktuJq ;O,
ko urnoly i wynucojq z domu.
No komo\IWol kobity mUt..l.q mleć
nowe SI'ł'lOty, To co
$to,.,mi
robią' A ro olIno. DLa lokich
jak my. b;edntch. Ja nie norze.
ko,", tytko lole mów'e, jole jełt

J.

-

To nie ciJttie je$lCle pol.

d:ieg" "O,odll biedo'
- Moim zdonlell'l - nie, Qłe.
bo tyle lei.,. w~lino wfI traf;.
mięso. Albo reutłd CtoSiO, 811.
teikilo moll'l nieraz no -W,
Wystorc!y
tyłto
nod ronem
pnejU po swoim r.,.,.,nrul I to
tgomqć..
A
potem
wszystko
spnedoc.. Jo mom te imietnito
więcej nit mojo ref\to. Powoi~

•.

- Klo,., rejon "';oJlo je,' no/bogolsty'

- Gw••

łupy nojw:ęk$lel

No_

we osie<!10, bo '/II'lcdy kldlie dll_
fo ptjq, jołl dO$tojq miesrkonie,
Potem się unqdrojq I tei pljq.
A potetn, jok jul sq IIrzqdteni.
to Jeden prted drugim toda;'
sryku. ł lei piją, A butellal - no
Smleu.llt. A tom lo juf no swoją
dolę czekom, Niech pon mi wie_
ny _ nie narzekam, Fe»nty s.q
niero! pner noc: takie, re nko_
do godoc. Do widl.enio ponu idę $woJq drogq.
(Z JU~I«L."m clec:bar.em.
WL..U>KU:'. . .CEBULĄ"
cll"'iłpe._,.

Ilrsz.UlD BISKUP)

Spółka SOtHX proponuje PANSIWU najwyższej klasy sprzę~ AU DIO- VI

om.

Zapraszamy do sklepów w Kielcach, ul. Sienkiewicza 21. Sienkiewicza 33
tel. 66-25-11, wewn. 183. Konkurencyjne ceny. Gwarancja.

-
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Nabiera kształtu koncepcja
Rady Politycznej
Prel,fdtnł RP Let"b Walę
M, Jut kolejny d%.ień prowa-

dJ.i
cje

IN

)ak: inrormujq

konsultaRounowy-

uc~nlc:y

, pot-

Komentując

Ile, na

dorad-

PfM.ydenta

Du,y~im":i
atwltr.potkanla \ł'V.·ydatni

d dl, te
Iy potn.ebę lstnlflUa Rady
PolkYC:1IleJ - organu, IItóry
ma l.ape:wnl~, by c iąiące nad
polskim tyciem spory poliIyc&ne nie
niu.ct.y/y mofJ lWOIid
rotwo}u
demokra('jl
Rada w tadnym pn;rpadłtu.
nie odblen..e U\.a(,!enia patiamMtowl. nie btdr.le mioZa
wszak mo('y
W)'!kO:la"''CI1I'j,

d1ieil

u,rz.ę<lu)llC)'1'll.

Cd~

odclą
ienie od bleiąC('j pGliłl'id n.i\duo który powstanie ~)'Iko na

okres

ra<ly ma byt

puejłciow)',

By ly kandydat. na prer.ydm_
ta, StanIaJaw Tymlfl.!kl~ zobo.Ie powr6c~ do kraju
stycmla i być do dyspo:c;yc:j:1
prokuratora wojewó47.k~ w
Nowym S~. który prowad:ti postepowanie w spt'awle
o obraz..c: przet b. kandyda~
premlera nądu RP.
J ak poinformowal 3 bm.
prokurator wojewód2KI w Nowym &lem, Marek EiJmes.

pa)'pada-

nie

się

obwlnlonca:o.

B,ć

Prestiżowa

nagroda
dla Zbigniewa Kośh

ro1ffiÓw Lcc:ha

Walę.y

.ławiclelaml

!'Ótnych

Od

trzech

la!

Wla.snośclowych.
Tytuł menedżera

pr, watny

mi elektamJ ekonomlunymi,
preferujqcego niekonwencja.
nafne rozw lqxan:a, W 11m
roku % orlanlutoram! tego
rankingu wsp6lpracOwaly ml(:_
dry Innymi Minbtentwu 8<1dawnlctwa I G('fI.podarkj PrU'-

roku

~

\raym.:r.ł ;edDogloin.e
pre:te•
legnickiego ,.LełPOlu " , Boitdan Spiż, ale preS't liową, dr:Jgq nagrodl: oral, Iy tul wic~
menec!iera toku otn.ymal m ..ny w caJtoj PoJ....ce producent
:u!ro""ej t,,,wnl.lkl J 08trowC'-'

JrOdę dla przedsiębiorcy, lełitlmu'jące,o lię najwil:Iu"lY_

dziękuj e

S""lętoknysklego.

wlałclclc.l

firmy ,.EkHrul.ja", ZBIGNIEW
KOSLA.
(bil )

BOG US ŁAW

świata -

Ze
•

Iy "' ~.all ll, by
'~eoI n iej r"ulo~y Ila

tr.-

na.1I J I _ Baller }at
s.otll.e ,Ię 11 lracłl.lm od-_

"",~n

coił'"
nlsl ~ m

. puw

f i l ' b ....

Sellub ra

.n..... y Uh le.••
M.,II .. P'iLllwaJ...
..
• n"".,ttlll ran., h
p~uy . ent
BIułI nie
u m ieRa
p.n a w la'" . \\o " j wnt.Snldlll,d pr. _
p1lllyrJi, ab y Ash: 5p'III" .14: •
nim w W1l.nynlltClUlt, • Haller
p.iwej . pru)'II"'l\te ll'l D us.,] _
nem w B&1(d.dr.l e, alt
jesL
""Ló w pedj\i " ..taini. p~6bc
p ~ jjd • • •d at lla",,.j DlłU
dla
Ot.,.a,

'w~.tllyt

l p"",,"Je

.."otklnl,. &ker - AlIh.
WUlly nc l. n w yat" pll .. "

I.

1I;",j_17 "'"_ pttirÓlł . 'yraillyeh . _
...,. ... b pRy . ·. .cy " . . . r N v

skl.tclam :.

II tllja.

Jajka od plzemylników

. .rt -

_II btII'r.bod. Buh Dle

mi,.....

ey........ .,. . .
Dnyale.
P n YP"1InA .I ę, te IIny.1 t.
Ił al ynal.
w .t(dll. •• • • •
r .....

.., n.DIUDyet"

TariII lUlI A,ht m w SII.. akarli
mi ęll.y

n yl je' n.k, te al e u-.luu
wyllla..u .lIyl wlelt iI'''U ...
rl4d.wy"h dla .bllit eall . . . .

.. ,....lIlm

ncu bh, ... Ię.hy liSA a
kl e m d-a. ......._ ..j ł b ... I
u.l y .... v:a
lIa 11 poobI_ JIIrU.
1ec' le l'1lli•• _ .... ll y, i eie-

DS,' ' aojuuli", lI mf:ry łlaa.c-y
nal".aj" , lby pn.~ ....jęclem
J_ IIłdllal", It k a kd l
ej
pned:", II. (f.lIowi . . .,.. .... lbłc
ol. ,..amów II lu'qo ... Wcaml Iq:.

glębi sett.a pI!'~ce podt.iękowani.a .
LECH WALĘSA

. lle ' "lewbyjnym D .... UlU.-

.....' ..p l.
. . ~. . _

T,-m ilatytuC'jom i 010bom
prywatnym, ktOr.
slcferowały do mnie słO'W8
łyuliwdci,
wIary I natWei. a k16re nie olrs.)'m,a.,.. mych listów ~ drccą

.'''k••

P ruy . ",a'
USA,
GeerC'e
audi P' r u . ler"''$II)I' prsy.aal ,
te
IlMpa d.,k.
a m"r)'II Uhlla
...c h od.1 '" I Lad l"m t_J.!. u,.
pawl.d.At podjęrle dsll la 6 dla
pe hud u n ll wlr. .l a. W ...,. .. 1.·
•

• Lat",'. jQt ...
n ....attu
pellMw5a. . . . . .et pa . pa. .",·..n.hl
e:łredlla pr aQw""
w
11. w ' Y.P"J"jl Mł 

.y,..,

.rIft. ...

.atsł.c!nt",.

Spraw W ewD(ltP1o:ll.
Ddermłll.ne I . ruk. ne IIClosUi

~I~.!~· ~,r:::":a!:jm:W:::!i:
De eyl.ję

o s.jed u ur.dkl ped,.
Pl l K.mltet Centr. l. y t.o lewslll~J
Partii K.mun!.t yuneJ o "U,.-

Gdzie

są pien :ądze

Smuloo pru~g3.ł oltalni
aylwet.ler w kon«k im &:IPI tahl. W korytarzu do q -y
kłębi ł .ię Uum pracowników.
ltt6n.y pnywl odebrać f1OI,, Jri:ne im pobory ta Il'udlic:il.
At tu ro~," oUl..lIlo ari4t. H:
'W hlie • • kuje ok. 110 mUl

(!) i

nie

wu.yn~y

wypada 2S

J uż

Dyrekcja s&pitala J)Oay"Ua
odpowiednie tUrania w ł)an1cu
o ulic:tko_ wypłacenie I~
lówkl, czy tfOt Ulc~gnitćl.
kredytu, a poI:nIk:w.anier. pi......
lll<dz.y -

t)'c:h u'l/lloflyeh _
PttIIeJ. pod rudzorem kDMU:kj pr;}kur~tur/ .

-

"&&jęla .ię

f_ta,

•

Samel., nart"' ....... y. kt .."

mi a l s A-.cloatlł" •• AJ_"
"'-'a"'.y'
•• CUb..... .II. . .m..
i11"uł6 I le hnt ...... ~ be

-.JfSltllUoeiw .. ~ ___ y
a.mery .....lIld, ale ..,ynatl.awd

nv .... lIl.

ja k 111. . . .•....

IM-

.iua ~ ran .. n ' . iH.II. s~l .
Iby1 wYM III!': b .pI.t •• )lrJ."'lot I 1. lIo waaie. OrI'.ttI.... ~ II ..
,.. t., 8_0 " 'ilu.. ..lIahr., te
.t ... nll ra . ..IHk . . . . I .. uił!.ae
n ... et

n"ys.

dol. r'w

"PREMIA"

1:1

lfancebu.Jll prel.)'denta opra-

dla czytelników "Słowa Ludu"

~ !"umy. j3k!e w bucbeeie po _
prz.edn!łgo pre'l...vden::a
p:'~_

KlM'q~~obt'ad

z:nac%sno na wlOl)'t,. .. i~·.
narodowe. by1y nlrwioelkle.

.

Kto ń( u1'od:H 4 "IIl'nio, mo .klonek' do ..,owod.;:ellio
~io. pelnego P': ~Q6cł i IUU8rdu. Bortbo gorJiw.. tO- IIIbłeg41-

a l" ,łf z. Z .,,'dłtft , m • .łmt'&ilololufk a rł.,.sI~zllC 4 o.obtl
P'Ucl":MłJ qtłIłe,,,jq '1W114 wielki w~v\O
'

. "'ci
,

J

f W" J . .star~II- LRlerżbi.cldc:fO'

se

Rnek:IcJ Kombj l Re,ulamino-

i

Spraw

Senatot*ietl.

bu~ \et'I b(:dJ.te tlJlębl.Y fili.

w

Twój horoskop

Kat:2y{a:,.ir;;i tauwat,.1 re",,·nid.

('o .... ujc: b>.Jddt lIa 1"1 r. Jak
oi\I\::adc:"l11 !;ell~lar JarO"IClw
_ 'ej
~1

r~u

u biegl)'nł.

pouiewai

rsowa wuja p!elsden\ury.

Przede "' ",stkim zostaną r~
budowane kaw:y kaocelarli.
Pow~ ....
na prz.rk!ad. p:~
poHt,::Cl.:fIY, ""ilod3jlłty ~{~ z.

!".

kllkuduca(eiu o>Ób. \Y

ieso

.Iad _Idt.le 5 b iur ujmu_
jlłCy('t1 ,11: W>poOlpracą ." F.ą
Mm. IIf>rawo.ml wsi. socjalno_
-eko)noounllymJ, lokalnymi i
mit:tUY'Il:lrooowymi.

Ol

' ' ' '' A ..

Kosztowna Wizja prezydentury

jq ....,ypl"'t~ .

,t~i

za k ilka dni!

t,... ::=

!~~. ~~~2eI'~ ~~-:::';f:

u k •. takie ~dyki. gęlri, man_
darynki. onceh,.. ))awnlł'j uny_
,,'(Ii.ono .a"klanll I:łoto, Prwmyl Itol .ti~ Jakii pnriny.

Olnyma-

Czas

Twoje

""leni u pnlm..llfews llim. ,. pcMI ,
J(f'I u PTUI tq4 I.tewaki .p...e_
4 11ł y .. lIe 'p ołTHka
P .r,l. leJo>
m.lli1;t yt .... u,,·ai. _0111'11 u
'tunoii.

(PA l' )

zJ

Oc
T woje ru

ko.'ltrabandą

• Iały ai( o.'.lDlo jajk•. Pnn
prujicM ćra:n lane .. MClłyce
prze.wod Il~ ła wiadrami. 'Na
buaru we Lwowie kClPtują po
to kopiejek, po prullcz.eniu 250
ledwie( -

M ORAWSKI

w skrócie

S~ul' 7.,łe4n_IIf:

_,unl~ alHlk.Ju'·

będę mó,ł odpowied'tieć łAd1~-idualn.ie.

Ba,d1\O chodU.,,'.

A ZruluW.

JqSicld6w ,

Je" ba .,eu{J/ Zotolc4

środo

niMte-t.,.,

.ą1Odarkj

bimC1l pnyznaje ho no r ową na-

zoJłtłI

Penkq.

z przA:!d-

Prezydent

p~~nie.

Itrtennej, Transportu i GoMorskjej, W l p6Ipl'3cy Gospodarczej I. Za&ranic.ł,
R)'nku Wewnemnego, Przemy.łu
oraz
Pr-zekll.talcett

_bUl i

W twią1ku & wyborem i
zapr:z.ysleienlem mnie na
pruydentta Ru-c"lypospolllej
Połlk!eJ. a takie. 1 oku.;i
ś ..... !ąt Botego Narodun.!a I
Nowego Roku., otn.,ym.atem
ty.ląee liltów. kartek, de·
pen gratulacyjnych oraz.
tycuń, Nie na
wSl.ystkle

postępowanie.

po.er.,-

podcr.as

pO drugiej rundzie
spotkan.
na klóre na prJ.)'U'y tJ:d'.tfeń
prnydent
Ulpraua
!W-)'eb
r0zm6wców. prouą(' Icb jednocześnie
o sprecyz.owllnie
.l<»unku Icb uirupQwań do
wlz.,ji rady.

Gdyby S. T)'mifl.:.ki n:e zglosU l ię w Iob-takmym łerm!nle
do dYSJ)0Z3'cJI
prokuratora,
w6wczas wruesiol1a prul; rUe_

--..
...... ..,....

....11, ........ ......,.,..

~~--.".
~i,........"lIł4J« a. coru .....if'jUr dl4

Wisk polltycr.nych, Jcj osła
\<I'Ctny kntlllt ~z.le 1Il3.ny

:łui
przewataJilC1l
wl(:kszott cZ>'moścl prawnych
i zamierza do końca- I>1.YCUlla

gO kaucja

W'WIbI'

chłotdl*:

Koncepcja Rady Polit..:icUle!
po ....'StaJe na gorlllco

wykonał

mo-

. . . . . . . .ł Oft~1
~"-.-w.,.1
....... . ~ .......;I

~

"t w perlał'Mflele.

on doty~ n()'.... e dowody Ś\JIjadC'%ó!ce ' na jego kolu b wnidC: Il..owe ele-menty do spraw)'. Ze swej
strOlly prokurator wojew6duu

prokurator cuka na ZClOAe-

k06Dikł6w.

tei 1r00000000jII ll'ab. lri6u ma
.aapntait spoWIj " ppoIarCle, . ., Wit ~ krajem
6. t a - ~, • po W'IbONct. - lCnowit ~
flit ~,. pQł~ III»de: wsqtIOd m lila tl'cb CZ"Qp
~i1)'C1JQ'dI . .kiUrł .ie znaidlt

te 7.e(:hce

zakończyć

................... ,.-

~

&kIi!t)t "-w.w",o w wiek DtoE-

p~

rr.ytć

~

IIC--

n:III W)~W

JDnUm.J"C. ... Wda_ dl! ,....

w,.......,ia.,......

Czy Stanisław Tymiński
straci 100 tYSięcy dolarów kaucji?
wiq:tał

._.-_-_

Na Wschodzie
bez zmian

w ~e ~ poDbGbe

z.arysowala

przebl('ł" fQ1-

necznllr

c i~lem

tacii pOlit)'cmych p:,e1.)dellta,
się ""..tęp:la koncepcja R3dy Po!itycr.neJ. Jak
powiedział
2 bm. rzecUlIk
prnydenla ."ndru; Dn.ydmski, ma to by~ clalo oplalo."'·CIe, lunkcJO!1uJąc:e nie
prz.y osobie prel.ydenta. IKS.
prZ,JI jego uru:dz.le. Rada .tupiałaby po jedn)'m przed5tawiciełu wll.ystkich partii arat
IruP polityc:.nych, .polcc ..
aych I za ..... odowych. Z tego
sz.e.rołtiego a:rem!um wylo:tiloby się pret.)'dium _ reprezenland olt. 20 lruP pomyc:anyctl.. Z kolei pnedsł.awkiele
5-7 najsilniejs.Q'ch
\lCrupowafl twort.,)'lIby .n:retar1ot,
który byłby orta:lem NI co

prex.yde-ntem - konc:enLrujq, Ile wokół tdei utworunia Rady PoIltyuneJ pny ,,~
nędde prezydenta, jako organu ,rupując:ego przedstawideII wszystkich IIł polltyunyeh
dla łagodzenia kontlllttów l
;tednoc1l'rua
wysił\l;ów w u~
macnIaniu pań.twa.

Andrzej

je.ciyn

Po kolejnej rU:l.dl.ie kon.d-

,Ań &

mów,

.

~d:z:ie

""m.

Jłe.lwe<lene

p:)l!łynne.

N UMER 163

6enałor

N~.t.edl

.... ~knyt.
l.e"lp()ly

C"~. .łeby je
Now~ bodą

poteł

zajmujące dę kOllwoł4

Irr'...erllrel'lejt. One równld bed~

wymagał,. ~po ryc:h

fundu_

80 mld 11 pruunacz.onych 'tli'
bulUecle prH,ydenta na rew, ..
loryuack za byu.:ów Krakowa.
dopbQĆ l3łtQ samą
ną

aume: na PQmOC'

lu b podob'\Ił

sfi:l3l\ _

sow<uliu Os;:ó'nośwlalowe ro VI

Dnia KlodzJety. ktO:r)' ma b"c
UTonyk:e Dbchodl.OOY w tJ'ln
roku 'II C~ribc:how\.e. Ponl ....

wai. WO,ie\\lOOa c:r.ęnocb owalri.

dróiami po cslym k.....Ju. Pow_

WrO'la. obl~cty l ie- kont.y tdj
uroct)'$l.okl uwnkną Sł( 5Umq,

!.I~e

%tO

~zY. po!l~ewai: 1'1C~

sic: 1 po-

równie! r:.da ochrony

n;;roJ()w~

iub

bez.p!eczń~tW;.l

pg...li~wa,' Je.itCl:C nle
jej na:~wy. Powola $ł(

ustalono
te-t dwa
b:.1'f3 ob;.1ugi preqdent:t.
Se~mlor ROl.lTl:lrYIł?Włclo J.a_
PfOj)Ollowi\ł,

żeby o~ak

sumy

mld

%ł,

a

budżet Cu;.~lo

chowy 1IIyno.:;I z.aiedwje 17 mld
- mu"j ktoś VI l>I.ieil M I ~
d1.!e1). IMóremu patroou je Jan
Paw~1 n . doliłlallllSow3C, TyUtQ
C"l.Y p!'et.rdenl1 A n\Q~ po..
proamy o wllptLrcie J.agran!cc:?
Mamy pn.cc:.let vr.praw~ ,

Oc"

-i,..

NUIIłER.

leJ1

MAGAZYN

NUMER 1631

Snu.lN.-\ 3

Dyptyk o mieście

zie

Część

pod

pierwsza:
nieobecność gospodarza
BEATA ZXOJKOWA

T :~~~~~n:=7~~t~~f:.
ryk
Sr.oDY

:I.tronom., rllowf. hi,.,lol.tUkl I lIMa.kon,) zaprorUI

lJatd StOWllol'zylOU-

ni. lJ:,~tor)'ków Sz1ukl do paJacu Radz.lwilła w N\ebm"owie odpowledz.ial (n.ec~ tlę
mlala w j"tach pię6dz.i&I:tl~'ch):
- Za xapro..zcnie clJ.ię'tuk.
pod nieobe<:noU:
R:()~podana
w domu n!e. bywam - za co
aG-lał z n;etwne,o. ~towarz..y
u~n;a (e1es:ow-,w'Iy.
Pełna

emocji prz.ekrocz.ylatn

pmgi k;unienicy pn)' Rynku

KRZYSZTOF SOWIŃSK I

Oczekiwanie
leży nieruchome ciało.
:atrzymat się i ruszył boleinitj .
Twoje o'tatnie, ojcze, zdan.ie 8kan~ienialo
Zatrzaśni(te fonemelll- bieli jak w~ ś"ie,

Two;e ruchliwe

Cza,

stężal,

Zatrzepotaly 'tę twe doro$le już. dzieci.
U powwk kqsany milczenu-nł, szloch kon4ł.

Kamienne gwiazdy tO poprzek krtani zawte ,.ił.
Twardnial kiedy spie.zyh>ś "ię na naszych
ramionach.
Twarz nkJ., klarka nnaTszczek.
Ogromnwjq i zaci,ka;q krtań prety.
T war: moja, oczy mo;(!, ciemne strony plaMt.

Twarz moje corat bl ana tamte; twarzy.
My łl moja bliższa mym ;ego .
Krtw moja. C'oraz bliisza gęstości 1camitnia.
Smierc: coraz bLiższa te; im..ierci.

a w Jędrrz)'lwie. pomna tego.,
It gokU tu J6r.e! Plbud,.;i, a
takie luminarze naukI.. n1uki
I lite-ralury. Go&podar& nie_
obecny, ale przeciet pod Ul_
rZ<}dem ,,.na Macieja Pnypko..,..::okiego I dl.'ęki pr.teprOVo'ud1.4.H:l"j przez. . E;c.bud'· odbudowy. dom rodziny Pnypkowo;k!ch odz.yQkal
dawny
blll~iI:.
MUlAla bY'wają r6ine.
prUlWa41ie s.ą t.o be:wsobowe
<;ale pełne wyrwanych t. natuclI"-,e.co J)loCl.cnia pn.edml.otów ek-~ponat6w.
Duch
tamtych budowli ,dz:d tag;.
nal. prupło..n.ony prze%. tw1.ypadko.~ I tłumy tur)"~tow.
T en dom n.llld.llll tyje. Mote
t1kaj:ł('ych
7k3:t-

to 1.I..:!Iulta
r6 ..... '!

Wydaje

'CCromad~.onych

"-'ę

te

włród

hiq1M:,

fo-

tocralii. obra!ÓW I przedmio-

t6w cod~me!l:o uż,.tku błąka
~;<: ~arlnacki duch T:ułeu~z.a
l'n,rpko_k!e!l:o. HilłtDria te_
~" domMt ....•• wyz'era z. każ-

dego k:tLa, .l~ nie w belA);(IboWYM muze..lnym .<pekck-.
Za o.knaml 8łyChat
~:.uJ1\
mia .• la, : IlUntu Pf~:et pro·
wincJonalnego. Tutaj o.ddyeharny
wielkim
rNla\.em.
K~I~I, teAarY. nacZJnia ~t()o
łowi: 'l

cak!Jo 'wlata -

loku_

j;'\ lo mle)lc:e NI orbc:e w.elk:e) Europy. U4tlnle do nrf
ulq.iamy, • przecld on. lak

cWb;tnle uznana ,we md.-ce

w domu pah,-Iwa Pr.tH~ow
!!kich. Euro.pa. bo Ameryka. bo
ITrbc"a cQ rodem .t Rhode
I_land. ZKotanie wędro.wało
..kocltru łbl;ml" mIM\eellka . •
tutaj
w1aklC;d
por.tta.hil
Wl>:t.elki.e
cuda te1erM.
c.ryginalmll lodówkę n. 16d et
ce'era; f to W"'ł.Y ..tko ju.t na
PQCJ,;fUcu wieku.

Sp!tdek, ktory
polO~tawiła
roch.tna I'l'qp:<ow,.klch
to nie t)'łko llcIPQ ('ebulowa.
rondle i no".....oc~e go--po(IlIrstwo. ale prt.ede wny Ucim
zegary. Zbierane prwz Felik5& Pn;ypkow-.kielO l jego. .y.
na, kupowane na eUr()~}<kich
aukcjach.
budowane
Ptu'l.
obydwóch mUoJIlIłc6w (nomlIti (nauki o budowle %eIlBrbW'
.Iooec:wych). l,(>,;:ary .'u:ze!nle

ni:.."":l

zapełniaj..ą

('zqśł

mle~zJl:Bln~

hlu"Uum I !';pecjalnQ ~al~ wy~
Law~'ą.
a:e te prr.ec!et nie
wq,y"tko Pickn;e ! "' w ..e~..II:;m
smakiem ocke<laurov.r&no.~
,iednlq katnlenk( Tułaj znajduje ,i<: n!e~k~ł urc>dy
b:b!io.teka. Tutaj m!eki .Ie:
taku: d:r1ał ne~tyw6w IkJ4·
cych ck. ~O . OOO J)OZ.y('jl. gro-.
madz.."l('ycb

klb.u>

.(lÓ'Wn;e

autor~twa Fellk<OI
PTZ)·pkO'Ą·>iI;:ch .

i Tadeu-'LI.

TADEUSZ BARTOSZ
za

T f!:;~e";;oC~a~ai:~OO ~

,kr:,vd!oci przviociele z dow'

lIlICh lelllkh wyro;6w w doi b:Jrk.Jwlkich I.J'Mh.. Z pll'rws::vmi łnie(1l'lmi
i pora""vrn. :o.mrOll!'m, to tOmil bltlkonu UlCZęlll ItU'-:ot
.ikorki bOQotkL Ale !tle hlłk1J
boparkł boikolI
rruSJ Mwi",d.:cjq. Jadwt(1lł wiesza im k.o.walkt .uroweJ słoniny,
oae
jakby pomiętołv o tV"'. OUle,zlłC'dch

.;:iIJqC "r:Zll: eołll lato.uJ

pę

wrośloch kolo rl"mek
'lanDO m11ł1ł4 i Jlod Bdniankq, u...
z ,,'~rtOJ.::vmi #1'0.
Ulmł
pr:v'atu}Q d O "It.r:

'llK'h

roz

ze IlIlko do mu
- le boQo,/d i .t.
korlei ""OOr . . ... lł
I
~tł'(l1.C't'. Io.sncho:':;, ' '·I~.,,,~ IdUJ1.łrZ)j mv.
pł'..zlłlatujq

lo""'"

II;lI
..',wU'ł'-wice..
wida - wid o"
:uwo"rnłłl tllk
IlIbiQ ga]OW i,
dobru' 1/'ICdlt;l'C. że )IOJlwwkn
Je, t b«rd.:o l4Ira'll."II'" ..in~

'lHktotem" w' :lIukieh IdIIlIeh lltklJtkóu.. i żaden olClJd,
ezv lego drzewu Izkocłzqca

larwa prud ,osn6w/.::q li( tl-ie
ukrł/;q ...
M.R:odzkj· ft4 nolZ .Ion'noWU poc:ZC'hl.Rek
prZlllotll}q
iUc2'lle czubatki o bio.lllch po..
liCzklIch i kołnierZllkoch

N A:~:!e DOkL
,7:ł':c"h w~~~

mOWllcll
~.tłl
b6lkon w jakieM
kill.e okrcfl.n&/Ch ich nf. ::fIa1111"1 mi ..zeoo"",," porQCh .
Wcznnlf1ll ..ankicm. w somo
poIud!tic i (ldll 1(;leczór .Ię
IIaRdo ....
latUJą 1t4

A'&ki tO 111m opowiodaniu
tI"'ńkorkaclt ( feli. .łoniI1OtCJ1("1
"c:1och. do.nie~ m"':ę, ~e
przy 0~~1f'Il, bic,'adnl/m.
,lole - poj/UDU liC tllctlolC'no i jo.Jc n\Pliemarn. do. loio,"y
- nou>v goił. - O. patT;:.' --

-'ollk'rZłlk~19

i, c I o I

JndwiQII

- '

pr'::lI!cdol.
Skqd tli lię wziqlJ Może· ~
porl(u. gdzie pewnie :zImuje w
jakjeJj dziupli, o mOŻe z l a11610, j(lkie poraSCo.;q Telegraf.
D::

Obrlnl,r ty!ko po:raCiU wyko:q.t.ać Wl>l,Y'!Itkll' rnodiwoł_
ci tego niez.wykle,o m.rf oC ...
które ZV/..r1tle mijamy ub eaMII «Id~llI.oieią·

p s. ::~n;*~po,!~=!";;

telecraml"hl.
potlanow;.ont) po lts6 roku &rt'hsbilltotrat T.deuna Prvpk!)_ZaptOnorlY na bal
na W.welu, ob~wiJ si~ w
.mo.kJn.cu ł (romkim .11llM!:mza.,,.tal

aX~łO·

-M.un

~l*!

we'~,

n'e

CZ.)

PO~I)Cz.c.,o.

dl) n:e~o. I da.
Il"jte IApra<u.t na saloa}'.
-

,.l'rO!tltny. pro.'lJJllY".

CO odpow:cdzial; _ ..
w...Na. 11<:
cham)' pyt;vo. ale
·um,en!il"

Nil"

~woJt'go

pO

('Zl',"

po.z.o.:tawl1lj;,~ la ~o.b.l
<..k""tl"rnow;:anrrł'! t!JwiIIUS

D!kudl

!".

Pl)Wy~ &nej.;';:",,1.: 1)OWta:nam' la Panam; RO'<~~o i
Bcatlcow-kun. klon.) ., ~w\rh
..().;uUtRch
~tarO'lOI<k.ch"
O'ddajl .l)r.w:~li1il·o"t m'lI<lu
J~jó"V • ~łO m;e~rl1;ll:ń_

<om.

Sikorki i dzięc io ł
eraz, fldll je" zimo

MilU'"" po dlUC5tn oJI;-(' C!'
re."'Ift!u wr.. ", e PfZYjlllu~'
Jelt) fU-:lIc.")o'l
nie kllt\cQ' Il<: ut mutea~n.... m
",w:edzaniu. OlicYtlIl W)'~ I W
nlcl.a dl"Uxu~ cur.~ to nowe
dru 1d b!b1~o.ru-.łc~ W pa'I.a
"*1,, .. ud'OI ... łwal"a ku 'll'lt·
Ioiwc!klami
k<JIłCertów,
011::·
ltokcji. w,:.t
zwiedłUJIlC)'ch.

•

do.moUlq

górę

pi,.,kncno

mlQJt4 Kielcc.

Ddul1le. PokdmIentlq tllt11lfłC
b«lkonu - 'jale "in\. dr:zelQ(ł,
o. :zubelek Ilonin., u.zno.ł .lo. tłu
.tcgo ~zncgo 0wad4, którcgo :Z4.k 11~ mó9ł ode,wat od tego HtIIIW"_
trnkt&uioł

JelL le dzil,'Cioł d"-""II. którego

o rnttotocUlI uc:zenk ftCLlllwoJl'!
dendrocopw major. Jl.fin.lt .ię

teru JUlL""lf1Il oc.::om 1dt"/0m4
bo.rwam': białą. czat1Ul, <'Zettco.nq i blodoż6łtq Ja k iv..e
zJo.wiro mi ric: pt:Z1fPOmTlłeVII
tatQ w klłCZ1łl\skłm Ir,iI". OU'O
olone ku.cn 1'1OC11.ł'tJO ctzwoa
koftar drzewa i zaru jeJ::'
głołnkjau.. jok
pomruk

.IQ

<'Ze

łort~n.ej

pił..

IdÓTe :zapeWIt.f! ;1"11

terko.tonk.
rndo.llłlr"

Ip!l'lffm d:lęrl~o

Nu: delldrocopu kul um!.:::
'::OI)Q'"-~tollt kcamie".1I
pien,
C4lolli_ rkwita UJrCud llO ro.~_
tlic'
oaoo!d.:io.. Od~tDGl 1'1
wrra::nll tmCC''IiJ tr..:ymG14C'JAJ
dziobie, odlec-klł.
i
Pr:I:14tU,rtere:C~IIIl(t-.
MumII no.uoego
rtołOl,t-'nika.
''T:II;ę'innV fIO:: rodo.łcl!r; Tt/!'ł

u·i~kszq.

kli,.

!I' i rikOTkl;o ijr.:w-

"

t

Nie WIIglo.lZarn. tu tcd'u!Qo
morału. Ztutjd,f.cie go IQII\j,

NUMER

NUMER l631

MAGAZYN

STRONA 4

E ""',

~

U,

Nowe gr~ i zabaw~
ludu polskiego
•
%il

Proboszcz z Leska gro-

podjęciem głodówki,

je-

żeli nie do;dzie do likwidacji ;edllnego w 111m midcie
se:r-,h.opu.

Je

z.w1cn:
Ulm.:eW
1w

tzłowi~t.t

)eB'Z.C~

WCT.OrI

Wl.tl;:pu.llłc.Ych

rozbija I wS:;IIS1ko, n/czego
IIIe zabio!rajqc. Straly w,,·
nlos!v dwiekie milionów

.zd ucz.e.n.\ P«lI

wyniku :.miau '
koiLcem ~o alt
miUon, a l
więoe-j catwlJtó
Imżonych
wy
piętldaiesląt tYI
.roilin.
PW4Munie t
tylko lIt.atys.t.y
KaMa l'lrata v.
prz,yrody narUl
waet; i godz.i .....
c040 !tondycja
byt latunku
wlMe na ciętll

.dot1lch.

DąĆ

• W Chclmnie' zwolniono dzieci % zajęć s:ko!n1fCh,

ob" weutll na teren ' ;ednoltki wojskotk'e; , ,powodowal" prz"spie3Zenle deC1/z;i przek-az4:mia koszar
miastu.

Dowódca straŻll prze·
m"sloweJ Zckladów Mi(s·
nllch w Cor.zowie zostal
przlllopan" przez po!icję to
e:d.Sie wllnouen,io z zakla·
du 2:i ki'ogramów skra·
d.tionl/Ch W(dlin.

•

• Na bazoT%e w Pr:;e·
m"jlu tUTlIlci·hondLarze %
Rumunii sprzedawali figur·
ki Lenino.. Mial" duże powodzenie.
W oddziale nie dorę·

C%on1fCh przeSIllek w Kolunkach. znajduje się dwa
t"riqce Listów, napisanl/Ch

%eszlego roku do

świat

not,.

Co akyWl'lQ6c1.
ulega zaclatb,ie

•

•

jem
jok

Cztl,lrdziesloletnl mit!·

s%'kalliee warszawskiej Pra·

gl podejmoW<11 lIa prllwot·
Tl1Iffl pr:vkciu sllLweStroto"m tlllko dwójkę golci mętczlI::nę

i

kobietę.

W)'kluczająe

Teraz

Fol. MARIAN KLUSE K

lnstaJUu.oia się. które z nkh
dignęlo go w brzuch
n,..
żem.

Jwiętego

Mikolaj(!..
~ WlamllW(lcz, ktÓfll w
Przem"ślu
okradł zaklad

lrllzjerakf, zabierajqc dwie
pary nożllczek i dwie 11/.szorki do włosów. wda .. ł
się ' talcie do sqsiednieyo
_rutotu napraw" te!i!WłzOTÓW i sklepu ze .przę
t~ satelilarn1lffl, gdzie p,..

Jon.

Zmęczonll

niem

złodziej zaslląl i nie
W(":;eJniej opułcic!

ZdąŻIII

mieszkonf.o.

Do 's iego roku!

pako'Wa-

JANUSZ . WRÓBLEWSKI

(osn)

T h~~C s;::~~:Ur:!ą ~;~

,.,....~lI~l:.Ern ,.i.E KROLI
.8,.,t..O

.procuu

Powtórka z . polskiego

• Pewna
mieukanka
Slupska po powrocie z bo·
lu Sllhoeltrowego zostala w
swoim mieszkani11 lpiqec·
go to fotelu nieznanego
mę.tcO:lIZnę. Obok stQlll prZllgotowane do 'Ul"niesienia
radio, telewizor ł magneto-

cz.enia zwiąuncr;o z No·
wym Rokiem. Występuje jut
w najstarszych
l!.'lpisaJlych
polskich tckstach, Wię;ksz.ość
Polaków uznaje je duś z.a
tradycyjną formułkr; i.u!ywa
bezwiednie. nie mając poię;da
o jego pierwotnym znaczeniu.
Niewiedza sprawia, że krąg
utywających go :zw~ta f;.1~. a
uży ..... ający go nierzadko
po.
pelnlają błąd pny jego upi·
sie (nic wolno p\.5ać: Dosieg O

TRX.EC,!-t ·.

c:łowiek
r6inilo !;I~ od
wyrażc-n!a ten c:lowiek drob·

mocniej wska·
z.ywalo, oznaczało " len wlai·
nie czlowiek, o ktocym wia·
domo, a nic żaden inny".
cechą:

W XVI w. pierwszy z.ain\ck
W$tal wyparty prz& drugi.
Pierwszy poz.oatawil jednak w
j(:zyku kilka śladów !;wej obce.no&ci.
Wyraźenil,l

laio sie.

Najbardticj charaktcrysty('%·
ny z.nak Istnienia u.lmka si
zawiera tytułowa formula t yC'Zeniowa, Jest Olla rragmentem slaropobkielo żYC1.enla:
"Zyj w szcu:ściu od tego r~
ku (ktwy si( kolioy lub sk06·
czyi) do siego rOku (tego,
który właśnie sil! z..tczyna lu b
,w łaśnil,l
się zaczął
I trwa].

Z.Daczą-

roku!',

: r:st~aśn::~~j
przetrwalo do d:.iś.

lii:i~i

Do XVI w. istniał w i«:"Zy·
ku polskim odz..iC(ll.iczony z,
prllslowianszcz.yZllY taimck ,i,
110. sil' (w rodzajach: męskim,
tenskim I nijakim). Jego ma·
cumie bliskie bylo maczeniu
zaimka len, ta, la. Wyratenie

Ostatni wyru. poprzedniego
zdania, dziJ, równit-ź ukrywa
stary zaimek; wyv..Od:z.i się
od wyraźctUa d::iell. si (.,ten
dzień, ktwy wlalirrle
trwa";
por. dzifiaj),

•

Wszystkim
"Slowa Ludu"

o.

uda,

.z.wiel'zę~om i r<
nlo",,1eka., k.tó.r
iwą samego 5i~
.rodowa Unia '
",Odl I Zasob6\
-organ1z.acja at
UNESCO, W)....L

-ty

~

1nicjatyWcj

~ąeyelt
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'h"Iat.eriału do-wt
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cz.erwonych l
-c"ch oraz "ct.e!

Kilka innych archalOUlych
:r.aimk6w. wywodzących
\S~
od si, puctrwalo w . utartych
powiedzeniach: ni lok, IIi liak;
ni taki, ni ,ioki; ni to, ni do.
Te powiedzenia dobitnie do·
wodzą, że trdci zaimk6w si
ora ... len były podobne, ale nie
idenj:yCT.."U!.

fi

nlutką

. -próby prwtr
rnołt
tyc.h ni
legła u iródeł I
jących sobie z.:;

Coeytelnlkom
z,atem:

Ż)'CZl::

IJef:O rok u!!!

qp.iel1jęcYch gili:
nc zagłaaą orgl
Europa

me"

mienią _Ii: jut:
rOt*iem w dti
wianJa oWJ'ch
%.IelnIków. Plen
nia pol5kte 'PO
kowo nledawnc
tępn.ie w 1986
..czerwone lil
90wane są pra.c

tlą "-i~".

Watne l są Oj:
gótnokTajowe, ł

ma.... ujl;:cIa ·l"I!fl

czególne krainy
odr~b~c~ w.
r.alnch. pt!OCIeS,
Cl.Jne osiąga'Jtll
tedy len sam II
nJ"m m1e'jscu z:
dZIej z.aA ma s.I

evlltwjęc:JltI

_u.t,-".IJeI
... br...

-'eh.

Folwark ludzki

G :;i;~iję

::~ed~aj~~

bt,
wody, byłbym poczęstowo·
ny bananem, pomorotkiq i
karmelk iem w potewIe. Nie o-trzyma/bym wprawdzie "upo·
minku la dobrq współpracę",
i dobrze, od popru~dnlch e·
kip lei tokich upominków nie
OIrzymywolcm. Z wlodlq dliennikorz n;',) powinien współpru·
cowoc: - on jej powinien po·
trzyć no ręce. Bęz podejrzli·
woiei i zlych intencji. Tok so·
ble.
•
•
Pytoć I egzaminować. ~Io·
dla tego bardzo nie lubi, jej
się
przedstawiciele najlepiej
czujq wtedy, gdy mogą 10prosić dzitnnikorzy pod
pfe·
tekstem, ie mojq dla nich bardzo woine Informoc}e nodo·
ł'lce się do wywiadu, Tok myilolem, ole no wiadomość, ie
Anko Krawiecko otrzymało z
rqk wojewody koktu$O I do
tego kwltnQcego, sprowo 10·
nyno być normolnio dOw<:lp·

Nie byłem no W·g;«' u Wojewody /'Iie dlotego, fe nie
spodziewalem się. podo/ul'lku
. za wspólprucę, tylko dl atego,
że miałem wybór. A mieć wy.
bór dziś, to z... oczy byt kimś.
Otói w tym samym czasie w

niemal $Olę biegnie ~rodklem
stół. Oplotki i rocuchy w lo·
kiej obfItoid, ze
kaidemu
stO/Cly.
.
Kolędy ipiewone
I grone
przez dz iecięcy zespól WOK.
PopIsowo. To powinno stor·
czyt 10 recenlJę. Przemówie·
nie księdza pre lekto bordzo
piękne, no dobrQ sprowę
obojętne religijnie. nie ... ocl1ol·

czy mionowicie z więknoidQ
uanlowskQ. Po 00 i o co~
Jako ż to niezwyklo r~kolZ
widl iec ... ie tylko ponlą dy re«tof
rzucojq<:q
się
pet.
nq pieniq _ no flZyto. kló.
remu ... je najlepiej wypodlo
wir.ytowol'lo lekcjo. Obłęd 10-czyno się wtedy, gdy ciemię·
fono przez polonistkę dziew·
czyno s kłodo przesladowczyni

Żlobek.
STAN I SŁA W
mojej ukole
lorgollllowono
Wigilię dla kilku'Set uczniów I
kilkudziesięciu /'louczycieli. Nie
miolem pojęc ia, Jak to TodeUSl .MoJ lIobi, pobieglem
lotem chyio. Solo gimnOłtyCZ.
no. Nostrój wytworzony przez
rekonstrukcję 2:lobko betlejem.
,kiego. To jest szkolo piasty·
kaw, więc nie ' munę opisy·
woć ll.czególów.
Przel colq

MU AS

ne w koidym rozle, KfI)tkie.
Jedn o z nojkrótsz~h kOlOń,
jakie w życiu wysluchołem.
Wzruuojqce, potriotyczne. Nie
ogilujqce j nie stroszQce.
A póil'lłej I'IOstqpiło coł. co
b urzy odwiecznq legułę szkoktórej
Iy jako instytucjI, w
trwo nleusto l'l l'lO wol ko klos,
mniejs!o!ł nOUczyclelsko wol.

c hrześcijańskie :łyczenio

i plO·
si o wybocle/'lie. Moie to jest
dlago do joklegOś stonowo·
"lo wol ki 1.101 w polskich- nko·
locht 2:eby ludzie mówili do
sie bie ludzkim glose m pnez
cały ,ok i widzieli w
robie
bliinicht
Mam informocję. le kielecki "plostyk" nie byl wyjqł·

·kiem, ie podobne .... igllie od·
bywały lię- w wielu Slkoloch
obu województw. Jak ' to moino skom~ntowoćl A... o chyba
tok, ie IiI010fio żlOBU zosia·
lo zostqplono IJ nos fUOlofiq
n OBKA. Czyli liIozoliq poko·
ry. zrozumienia, umilawanio I
pn.eboclo ... io. Nie jest p/le·
ciei tok, ze przebaczoć moie
ł
powinien tylko silniejuy
slobuemu,
wła dco. p~do ·
nym. W zdrowym spoleczeń
stwie powinno się IdollOĆ tok·
ie coi zupełn ie odwrotnego:
dzieci przebaczają ro dzicom,
uczniowie nauczycielom, poro '
Uonlo probanc",wi, probosz·
czowie I kononicy biskupowI.
Dolej się jui ... re pOSUl'lę. OC1·
kolwiok Popici b, się nie o·
brodł.

Toko je,1 Sł l u ko bycło przy
1łobku, o nie przy ilobie. 2łób
deptowuje, żlobek "obililuje.
Poplosic swych bliinich roz
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rM:ni sit:: ad lelo. CG ja robię. Teł mo.u;.: .r~e wieorclć skab:, ladunki układa.
T;rIe ł)'Jko. u jemu siC u.
kOlnien. nie leje.
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- Po eo! Pn.eciet m!de
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dtia. A.
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N'l . . ... iał

R. au&l1P.

"stOWO LUDU"; - Prosu: mi
ponvo/ić no chwilę n/e tyNco pu·
blicznef, ole coliiem P'Y.... ałne;
,odosd; pono paWtQł jesl loHe
lród/em mojej oJobiste; solys·
'alicji. poJJiewoi. o", pllez mo·
men/ nie wqlpi/om. ie pOlbo.
wienie pono - \II' trybte nafy<h·
miosllM'ym _ 1I0Jlowislo dy/e~ .
1010 Muzeum No/odOtltlego \II'
Kielcach by/o po ptCHIU IWY '
IIlym d/o rislwem. 30 czerwca
1987 /o.\;u. o godzin/e t 4.55, po
dwudz!es lu uefciu lałoch pro.
cy, po diwignięclu muzeum o·
Ir.tęgowego do rongi narodowe.
go, los/o l pan poltoUowlMy w
sposob wyją/łowo n'Acu·mny.
Pil%m o t~m w "Pllem'OIIoch"
( .. Ruch w po/ocu") porę mie·
sięcy po ' pono odejJciu. I choć
n;ll. drutowni. - nillt nie do·
po/uy/ się żadnych uchybIeli w
pono Płacy - oni OWClesny 10'0·
j_odo Ue/ecb. oni dyrełlor
Wydliolu Kullury i Sdu~i w U·
,zędzie Wojewod.dim - lIie Jriw.
m:li polcem, iebY po-no lollly.~
mac. Al do , grudnia ~esdego
,ał...
by/ pon wkedyrełtorem
Muzeum Na rodowego w K,oiowie. ""oio dlisioj udo 110m $III!
10lszyłrowal Hllrygę splled cdc-

",oJ.lgo .I(]Wodu: jak dWl/o do
pono pow/olu' I Cl'f p,o'e$~
GieyHlor. ,dóry - prolesIuląc
prlIKirio pol/ol./awoniu pono
\II'
sposób poiQ/owonio godny
dla Iych, lló/ly się lego dopus.

cHi -

łUtlygnowol

wroc; jolo

l

1UMCr.

pflf~.,.,odniczqcy

lec:!.cJ.; R~~p~~~o'n:~o

Ue·

do i';

prosto: po l:ezygnocJ i dyrektora
Urbańskiego wojewodo kle.
lec«i zloty/ mi propozycję obję·
cia stonow·uo. Nie odmówiłem.
Rze:::lywlk' e. jeS:ern llr:y .... f:TO.

F.H. ANDRZEJ rr-;CZ.-\LSICl

Powról
-

Rozmowa z ALOJZYM OBORNYM .
dyrektorem Muzeum Na rodowego w Kielcach
do

lego muze um i do KiiHc.
Co do prolesoro G!ey-uloro Jui Jm.tjprowrxhtlelll 1 nim fO Z.
10wodaNO.
mowę. lo n, i prof. dr Janusz
"Sl": - Uciuo pono .....,./ęco
Dulto, l dr Wojtiech Fijołlcow·
J /ę. Oobuc. Wobec le go - co ' ski, i rnQj dotychczasowy sraf l
l pono p opllfJdnjHem. dy/Hlo·.
MUleUm N(JI'odoYlego w Kroi<.o·
r&m KIl~Sl!oletm U,bo,bklm'
wie - wnyscy wyrOll'iIi zgodę no
po_ot do Rody MU1ealnej.
A.O , : - Je-st, procuje. Zgodo
.. SL": - P'l'f~OClę opinię. io·
nle te lwoim pnygo(owoniem
zowodo-IIIym sprowuje lunb:Ję
iq o poliu wydol Plot. Gley.
ku/'OłOfo w Muzeum
NOI'odo.
Hlor. o Ja nopisolom wł.edy w
wrm. to 1noczy pelni nodlÓf " PIlemionach", sądząc naJl-Wlie.
meryloryctny nad dzioł<m1ll his.
ie IWIUszy ówczesnyc" dygnito.
to4'yCtnymi. Doklor Urbońsk.l 50m.
uy, Więc prof. Giey51to, powie:.
przed moim ~em, llofył re.
d1iol: "Pon Obo my mo uczezygno::ję no ręce woj_ody kie.
gollle uzdo/nlen;o. JWÓfcze I ar·
lec kiego. Pozostojemy w do.
goniJolOJ'$ł:ie. Mia l wilię lego.
brych, pnyjoc'ielskKh konl~,
co twcJlZyl. To Jię olHełlo Iwo
BO«Izo go Cefl:';,
lolenl·. Wiem 'oUe, le jf:st pan
"SL" : - P"lfłf)'OSZCJm Ja ni"..
niesl/udzony. I wietm, te pałac
dysJltec;ę, ole to pnedei cecho
bls iupów <L-oIcow,~ir;h w Kie<l·

N~~ ~~g:Opo~i:C~:!::::

w . domu z(JW$J.e było p;e.
wódko lało lię strrJm'otIio·

mi, awanturo goAło owonturę.
~y m;ol bodaj 11 lot. o mot.
ko poszło sied:'e';, jego • dwie
siostry oddano do domu dziec.
ko. S;os.lry łep'ej 2nosi/y po ń.
shYv"'1' chleb, on wytrzym ai tyl.
ko pókoro roku, uciekł. Nie m!-oł
dokąd
pójtć - dQm
prze<:iet
nigdy nie był domem.. :u&ltlq
ol\t go IDm n:e oc.zełiwol. Tu101 się JM: bezpoński piM. 19-nQi
~ podobnych ~e. życiowych
rOlbitll6w. bo tylko wśród nich
auł
się
swojsko. WlomQflie,
wpodko. zO'k lod wyenawOWClY.
Cół. nobroił, naleioło się, nie
mo preotensji. W 197-4 r. poznał
Borbo"ł - los jej Id nie os.u:zę·
d2m - wyaul brottllq duszę. W
1975 r. oboje stonęł\ przed , sq.
dem. I lego j ul nlo .ozumial:
w słclu. który mu prz)'pi$)'WOłi.
wcale
nie
moczol polc6w,
Owslem, wiedzioł, kto był .J.łlrow.
cq. O'NSlem. sprzedowoł kra.
dziony
towor. ole 10m n.ie
krodL 8"'*0 broniło go. ob.
ciqi.ojq-:
s)et)ie. v.\ęc I ono
pm:do tO ktoll!ri, czy to było
sprawiedliwe' Wyszło waein:e{,
sk umolo ~ t Knyntofem S .•
Icąo lWiq lł:u
bmldriś~.

" .......::.. '"

jet;ł

12-

tn~h

lot - musimy "wyptOIHO'
d li,;" bezcDnlle dtltlla stlu~ do
gOdl'Wych
wOlUf\kÓw.
Tylko
gdzie' Południowe s~n~lo wy.
pełniortet. o pÓlnI)C'ne SIę woli.
Jego ICmonl potrwa mm.' mum
lny lato. Ale czy in.st:o loclo tei
wytrzymoł

"Sl" : - Rzeczywiidł!, mu,imy
uwlel~yć w cud. I III /0. te udo
lię panu zgromadzić pjeniądle
no lo uujnoWonet slr.Ilydlo. J o
lei gtonrcq z cudem.
A.O .: _ Istotnie, wOI\ln-1ci 5q
molo SJ'rtyjoJqce. W puyul"m
roku chciolbym f01P<1'lqĆ pro.
ce, olIJ l !Cm rclmol/lliot ople.
niqdzoch, je~1i włoinie JMien-i1
s1ę mlnislerł Obowiom się, że
srodł(i. joUmi dysponuje wojet·
wodo ~Ieleckł, oOe wystor:c:zq na
g ~ 90ntycV'le pr:ed5ię...męcie.
UWlględniojqc lokr" proc i lo.
le będq lrwoly co najmniej my

,ech lotl

AlOJZV OBORNV: - Tę kltry·
w'fjoinllo poni dostotC!l:w<e
wleOy, w .. przemionoc:h". cytujqc
ItonowiUo
pro!.
Alcbondro
Gieyu\oro. StonO\'W;zo zbyt wie·
lu /'1101'111 dzisloj mę<;18/lnlltów.
tlIIe c ncio lbym ""'f$tępowoć' Vi lo ·
kiej roll. Anl w 1'011 $ędliego.
M ys ię,
ie l
blegie-m no~u
wszyslkich będ ~e siać no haf.
d1iej Sp1"",;edH He spojn,enie no
colq ,praw!'. Dajmy SIpOkcij i o.
10m. Tym bardziej ie propozy.
cjo. jałl:q wb.VCIOS zloiyło mi
MU1eum Norc.:So\'łQ w Kro/towle.
w pełni U.iOtpfok.c jC'-'to"NOło mnie

coch lo zio ...ido wrbi1n. w doli
eUlopefski.j: niemal slo PIOCe.n/
oulenlycznvch
wnęlll.
NCM'et
Wawel. nie ",ó.-Jiqc o Zom1Iu
K,o/ewskim w Wo/uowiCl>. lO
puy rtim lo/edwle olrop~. 1y/e
wiem, Uf/nIą ,ówniei od Plol.
Gletyuloro. Tymclolem północne
dllvrl!o jr1/ w stonie dondo_
licznym. plolony O%bel/i sypią
,ię. ogrod polocowy przypomina
loclel imletnr.k. Co I jtJł będl;<r;
pon lołowo/, bo pm:cfci n;e
s/rocil pan oni wbii. 0/)/ lo·
I".'llu'

to.k

gę

kło,
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Przeboaył,
cnowol &Iopco
włOSflO9O
od 4 mlftiqco
tycio , chciol mie,; _eslCie nDI'.
mołny. zwy<;zojny
dom, praw·
dl;Wą rodtinę. Zoaepili
_ę naj·
piel'W bez ślubu u Jej mot-ki, po.
tem, w 1980 f., pobroił l osie·

Jot

dłili w

mI~szkgo;u

Jega rodrl_

cow przy ul. Srr:odeckich. Sami.
bo o,idec zmor/. o 1'110"0 wy.
prowodzIlo 51ę do innC!90 męł.
czyzny. We vmeł-nlu uradril łoię
Paweł. Mogło byt dobrze. 11«.
mainie, ole nad 10llMni,;oic. 00
w~ c hyba jokieł lalum ...
Gdy w 1978 r. opokil Męt'e
nie, spot.o/ kolegę. Chocioi nie
loglqdol -WÓWCtOJ do k.lełisrlla,
ten jeden rO'l dał się ~..m';. W
pijOflym widlie _led! do stle.
pu, .....latyt .urllu; wi.lzqcq na
wteuoku. Ehped:OMtkO zotrzy.
moło go. _zwoło mlłk)ę. Nie
uciekał, fkqdte. Siedlqc w tej
nioe JWOjej kurtce w oct~.
,-,lu no mi~}ontów wnql 00
knołle. Pock;iqgllę~
pod recy.
dywę, dostó l ~. No:e od rmu
rDlpoc:zql · odsio<lcę, :nocz.nie
p6iniej. I .... łoill let wtedy, w a:q.
gu tych 8 miesięcy .. It!błowonio".
loczql lię dromat t Boikq. Nie
Iostowil Jej bez srodeów do fy.
cia, kupil mou_mę do zszywa:.
nio swetrów, mloło t czego się
utrzymać. olet miała lei dwóch
braci alkoholików I nwogro, nlo

A.O .: - Zodoio poni oojtnld.
I"iejne; nojbo.1eill1eJSZe pytoni •.
Slcr:yOlo północne Jest jut w
Sianie logrolenlo. Pny plofa.
noc:h Tomoszo OoIobelll. no
szclęścle.

rozpoc:zęlt

się

pł'O(et

paygolowoWCle do pełoeJ kort.
Jerwaeji jenae przed moim po.
wrotem. Na rolie pr:y slynnym
"SądIle
nad Arionomi". oto .
zmo lię przy tym, fe skJrl mo·
100Mel i rom l\ie jest ol. tai-.
dy, jok sqdziłlŚmy. Notomi'o-K
skrzydło pólnOC'tle nie było ru·
HO"" i Jego pr:r.ynloiĆ "";<ilę,
metsŁely, W et ornych
bOf'Woch.
Biorqc pod uWogę, że 110 poIoc
bi!S ku pQw - I,!c;zę no cud. Zwo.
~ly. ie w kotpułie glówn,.."
polacu niezbędne sq grun\loW(le
proce kon$erwoton:okle, . bo in·
łklloc)o
~o
nie wytnymo

lepuego od nich nic o nic.
jq w pljoc.i $wiOL

Wciągnęli

- Moglem się rozwieść. 10b-rO';
d.decl. leCI wc iąż liczy/e m, te
~ę zmieni. Wiedziolem, że kie·
dy jq zosto .... ię. spodnie no dno.
o to bylo w gruncie rzeay do·
bro dliewoyno, no I kochałem
. jq, ukrywołem prted obcymi- Jej
nológ i lo, ie prtepodolo no
kilko dni. lo,towlojąc chlopc::ów
samopal, ie włóczyło się. Bóg

•

loto. tnetbo sJę I;czyć z koszto.
mi w grorncoeh cIlemostu mi·
liordow złotych. N:emniej - my.
ślę jut Q ....yifonowcy. o "Exbu·
dzie". który InokOm<do poroda l
sobie le .t.rzydletm
połudnIa.
wym. Rownolegle l remolltem
muw:q byt prowadzone proce
noukO'''''e nod wrslowq Złotego
WIe1tU: wiotko łlk$;pCIlycje nlu.
ki epoki Walów. Konie'Cln;e w
tym poIOlCU. paniewoi same Je.
ga wnętn:o, locho~one w .-.ie.
skoionetj formie. lq .... po<)·olym
eksponatem.
"Sl": - leW jui o e.upono·
loch mo""o: prowO\ltfici wloici·
ciele dziel Sllu~i. i1o..e im - lo.
godnie mówiąc - odeblolo po.
wojenno W/OdIa, COfOI cJęk1el
upom lnoJq li. o swojo. O Ile
wiem. lołie w zbioloch klelecłiego Muzeum Norodowego j.w
duio cennych pfledm/OIÓ'N, klo.
le nofeioloby. JO zgodq wfoJ.
cleieli, po pioslu wyłupić.
A.O .: - T~ Ozlsioj byli Tal.
l'IOWSCy, Zgl~W sIę lOł.:ie Wie.
IaPO/sey, Komorowscy, Ooskwo.
wie, Konopkowie, PopIe!owie, LI.
nO"oY5Cy. w:elu InnY'Clł. Nie mu·
Iłmy
wykupywat
wsz)'łtk1ch
PQedmi04:ów. ktore do nich no·

letq I 1q W naslych zb1ofoch.
l'Ce1ctÓfe mojq wię1cuq wortoi,;
rodziM q.
~ymentołnq.
nii
muzeoklq i le oddomy w pierw.
szym rzędzie. Ale bet wielu kl.
nych - muzeum wnętn połoco.
wyc;h po prOłtU pn,e6toole i6t.
oieC. Gdybysmy dzisioj cho/d
w-,1I:upi,; ~, 00 pG\'oinniimydęiO! finansowy
okozołby S;ę
nie do udźwign ięcia. NaNet t
pO'lllOCq budfet.u wojewódli-ifl9O,

clówkowskq, błagałem. ieby się
leClylo. ole ono oszukiwolo
mnie, niby lotywało "ontlcol", o
lok no pro wd ę trzymoło tablol·
kę pod językiem I W'tpluwolo u·
hnd~iem ...
orek ur~dl!l s.ię w 1981 r.
Poczq tkowo nie chciałem
lego dliecko. l
dwaj.
giem było dosyć kłopotów. jed ·
nok w końcu pomyślałem: jeili
lO jej pomoie. niech rodzi. Ni.
pomog ło. Plla dolej. Byliśmy 110

D

noNet ze ~on:O.~m dolocjq mł_

nbterol-n.Q, To sq wlełGmJiotdo.
wydotki. Gcnqco pto,g niemy
pon)lumiet. się z wło:kicir:Iomt,
o noletq oni do gtOl1o ludli,
ktOnY n:etje<k\o krotn llC! demon.
tb-owoli potriotyc.lnq postową.
ie-by zechc>eli pocurko,;, Ulnot
muteum jollo miejsce pne<:i'w3.
wywONo t eklpD(lOWOttio zbio·
rów. t wyrolnym ZOlnOCleniem.
do ~ one nolc i q. Jedo1ołr.
aęit w!aloicleij jest w tnldneJ
5ytuOCj! bytowej 1 .IOpł!'NI1ł! o·
clduJą, te kupimy !ch pomłqł.

wC!

ki. 8ęd',riemy musl ałl lo trobtt,
"";ęc. n~ ukrywom IOlglq.
dom się za spotlsoroml. MIlSI.
• Kh znoJe.it, lut lno}dUJę. Z kłt
W5porc:le/'ll sJ1'lodmy n0lJ1Cl lobo.
wlql0nlo - Cyt moie - .... ciąg u
roku. O Ile w/okiciele beZ$pOł"
nie udowodnlq ~Ie p'owo da
dóbr kull\Ky.
"Sl" : - R.z.eclfWlkle. nomie·
rofo sił. Do lego jeUctO ooe·
- iiwonio publiczooJd. _;qJO/Je r
pCll'lO powrotem.
A.O.; - SpodEewolem się te.
go I nie wrócIlem z pustymi rę.
korni. W ,tyranIu będq ~.
no placu PorI'Pootó-N ~rokOYol

ariann.;
cze pa;

M

nie. Je
..,,-awie kUkl
-

z

nołc_·

;f:~c~~~le~i XlmXOIc::..s:::. ~:
Sukienf'icach.
ProktyQ:n:e - colo \0 galerIo.,
pozo "Hołdem Pfuslim", czy
"Poc:hodnlomi Nerona" ~.
gołcl,; w Kielcoch
do końca
morco. To wleHo:et wydoo.enI' ••
N!. wyobroiom soble. iełty w
opGfclu a portret , senet"Oło Dem.
kWńtłliego, pę(blo Rodołto,"""",l ••
go, czy $Jie-ryrmkłego "WJeaót
nad Sekwanq" - nie :Of'goob_o.
wać sp.cjołnyc.h lekcki mul'eOł.
n~h dla
mlodzieiy. P~ojqc
jur: lokt, lIC! 10pewnO .ożay """
tylko mie51koniCtC Kiele. o le tł!.
gionu, btdzie chelol obetjaoć N
wszystlco t własnej, nlepnymu.
SlOlleJ woli. Okazjo będ-t~e nie_
codzienno _ wystawo po r'alI
pielWny opUstC20 Kroł::6w, To
jMł ~ent dla mnie od wo.
kcwslcich kolegów 10 1r21 lato
_pÓlnej procy.
.. Sl": --:- Rodzai pof>OflU; no
mlesKtOnO

f

parcie, W,.u
burmiltrUl. I
d)' mi obieca
clqgn~lo, a1
boolc. Jesterr
ku. Poda nie
w nowym w
B)'lo micje{:e
mocy kuchen
bo t6rcczkę l
-& sobą. NajJ
Ja mi kiero'l

' s~ie Sułc.:ennke.

"Sl": - 1
A.O. ; - Tok, jedno

Wtedy

Wl.e-m, te lo

nie , ale u

w

m.l6tr. mala
~

potem z.."li

urzędzie,

ie

nOwala, a

I
)ednA emef)1

na pół ela.t\1
mia1.a porozm
1e<:J: n:
dz.WJa, ie nic

J'~n.

bić. W SZY6C)'

rpo:ko,lnie. I
kiero\\n!.ezka.
ją poA-dy. J~
mogę tyć dob
n.łwet ładnie
t.ad.J:woni, ale

dobty początŃ w Kielcach. I
jd4 III J ię nie ciN.ryt. ie pan
wreszcie wrocil'

mała mie~o'

r.r'tykule oglą,
rnd<lll. W un

RozmawiaJa
J ADWIGA
KAROLCZAK

:r.

re ~wą~

A

nie oc:r.t!miarr
musl b yt t.ak

Jo"ś ClOS był spokój. Mirovolo

by nie wytrzy~
wszy5lko do ni.
sU. Boke byla
nie musiola sic
był la niq, n
po pijoku $to
c;10Ino, 10 ~
SPlteO%, dl~
dat... Choł to
potrafię jetj u,
chłopok mial
cierpliwo!':. \I
nego srodowls

oll'resy abstynencji, corOl król.
ste, COIOI Itodue. NoigOł"ue,
fe i dzieci po melinach toczę/o
włóc,yt. tego już nie
moglem
Jdzietny,;._
oC7ql popija'; I on. ~ de·
spefocy.
bezs'ily. Alko·
hol podsycol emocje, oslo·
blol homulce. W 1988 r. po Jed·
net) z bijatyk, 8orboro POlOniO'
no nożem. trolllo do Ilpiloło .

Z

,

Zycie, -m iłość,

s

DAl

gdde. Kledy lnlkoto, IOj.
mQWOlem się dliećmi 'OEem l
jej bobciq - storuukq. no ni.
kogo Innego z bliskich liczyć nJe
moglem : moja radtl llCl _ ukodo godoć, }ejnlet inna.
- Tok jest. prouę pani, ie
Jak kto ł wywodzi sIę z degene.
,otów. dol.ko od nich nie od·
biega. Baśko sloc.tolo slO coraz
boldtleJ I bordzIej, próbowo/em
Jq rotowat, tfumOCrt1em, prosi.
łem. zoproWCldEllem
do przychodni ontyolkoholoweJ no Kor·
wie

WC1:osoc.", Darek lochorowoł mial l pół ,oku - zobrolo go
niby do lekarza. do Kielc. Długo
nie wrocola. wl~ poJecko/em
10 niq, Bolowole u molkl na
Czomowie. Zoboezylcm: 'zapite
towarzystwo, dzieciaka pę.loj~ ·
cego siQ mIędzy nim, ! gmym
tyłkiem, doslownle mnq 10trzę·
slo, zdzieliłem w lęby ...
- 0wuem. nierot jej pny.
lałylem, nerwy nie wytrzymywa·
ły. Opuchnięto WJtyddło s,~ pokOJyVłOć ludziom,
przyl'iojl)'lniej

Znow Itonql przed ~dem; rok
l tolltlenenlem no
kilo.
Prokuralor wystqpił w6waos o
ogroniCI~ie mu włodty rodzlclelskloJ nad synoml. 010 sq d
ull'iol, li brak po temu pod.
stow. Ojcem. Todcuu
zowne
był dobrym. co do lego wqtplf..
wołel niet mial nikt.
Aleksandro K.• 82·letnio bobka Sorbary uważo. ie nowel jeśli lIiekledy Todeł! fonę
plT'f'"
korcił, to mial ku temu powody ol nadto 'N)'Ioine; - ~Qty

.Stynko walcz
J:lQĆ
nogi.

In"

"O

reuty.

,

- Pracowity.
Ul

n,ecr:ywiici·

_ W
potny. dz
sle. Doblego~
o'WOntlJr, lea
pr:r.yClyny, PI'2
tym, co pltes
lo~toroml, re
nie ich Już n
doplcro było

'SąsiedzI.

się

roMER Ul31

1\ <łotocją mi_
wiełom:liordo_

Ludzie

pragoiemy

;0

włoic1clcl<Jmi.,

grono luc:hi,
)tni& demon.
mą

MAGAZYN

NUMER 1637

po$towę,

aetQt. u~not
jKe pnccho.

,owonio

oglądają się,

gadają···

ltńo.

BOZENA SMORAWSKA
A ubranla. d1a d1icci. buty!
Te:tewiWt' at.oł :&q)SU.ty już pią

ty-miui.l!iC, bo nie n'la go za co
rreperowal:.
Nie mamy ..i( do kCCo zwróalt O pomoc. JesttśJ1l1 UCWł-Wl
IIlę. te takle D&
nas .padło dziad08C.wo. ~
dz.inl nasze lri tą uboi!~ ale
miałYby nam
za ue, ,dyby
wiC<W.a1y,
te
plsumy
o
'9.-.. parci~. Dlaleco pco$lmy
o
an.oniJno.woU l dy,*recję. zaraz by ludzie gadali ..:'.
i ",.. lydz:lmy

bwmi!łrm. Bo wie pallt. wtedy mi obi.ecali pract. Tak się
d'łgn~ło, at na!tflpllo bcuo-

boaic.

Jestem tera1.

na zasil-

ku. Pc.danie o pracę zło.tylrun
w nowym ur~dz.ie 1 ez.ekam..
Byl0 miejsce w i10bku dla pomocy kuchen.'1eJ. Wym.ar~,
bo c6rcczkt: mogłabym l-3brać
'I. sobq. Najpierw powicdziab mi IderownłcJ.ka, ie bUł"
m.lMr1. z.na1a:z.l Lm pracowniC/;, potem zr\6w uslyw.alam w
uru:dzie, fe ta ollOba UMYJ:-·
nowala, a tak po cichu, te
jedna emerytka dorab:a tam

na

pół

etatu. Pani 1.

IM.zęUu

miała pot"or.ma.'4"!ać ;r.butmIłi't

nem,

;
I

tj, I'leprrrmu.
a b(mie nie_

....

po

""

KrokOw~

lo.

TWlI/e od MO_

I

b'rRONA ,.

lO

lO'y

101.0.

P<l'IIogu, "0
I(iekodl. ,

I$zył,

i~

pen

!)zmftwiala

IAD\VIGA
:OLCZAK

,

e,

l~

naz,ajutrt. powiecb.IaJa, ie nic nie da IM: ..0bli. Wszyscy chcą dobue tyć,
rpOkojn1e. 1 ta emen"lka. I
t~,o'An!.czka. i bunnietn. Ma.ją posady. Ja n.le lnom. NIe
mOię tyć dobru, nieraz. cb,-ba
na·wet ,oonle.
N:ech
p.anj
t.ad1.woni, ale dyskretnie. To
main mtejscowoilć. Po tamtym
artykule ogll\dalI lfIę Ul. ~
cadali. W U!'~zie podchcd"l.Ą
z rezer ....'iI~ A pr1ecież nikogo
nic oczerniam. C1y prawda
mus~ byt! t.a.k bole~ma1

by nie wytrzyma!. Obol o dom,
wszystko do niego Irupowol, znosil, Boke b~lo ta dobrze, o nic
nie musiola się k1opotot!, Bord~o
b)'t ta fliQ, niestety ... Wnuczko
po pijoku sloW<l/o się nieobli·
nolflO,!O wódkę dunę by
spnedolo, dlugo by opowlo·
do':... Chot to mojc krew, flie
potrafię Jej usprawiedliwiać. tet!
chlopok miot i tok oflielską
clerpliwołć. Wyszedł l~ Wosz;ne-gc środowisko., cud, te mimo

hcia1am z końcem roku
zrobić ...."l"t:$zcic poną
dek w sw<>j,lJ redakc)' j-

C

nej llZU!1adzle. Co jednak uobit 1. t-a«lm I~m, jak ten ze
wai M., gd:rJri z zakątka wo-

jcw6d1Awa·? Czuję lię wobec:
niego lak bfuradna, jak 1 w
sprawie Marianny. Szkoda mi
nad~iel, z jaklf ci JU<Ule siadali do pisania: .,~.Jcsteśmy
młodU, ja mam :n la.ta, t.lOl1a
2IJ. DochowalUmy się trójki
dz.lecl. Na.j.!tarlze ma 6 lat,
na)nlodne rok i • mie5lęcr.
Je&tem już !la re.neie. Choru)(
na cuk.r~ę, a lekane awtudUli poez.ątkt martIkOści wątro
by. Nigdt1e nie rpogę malcU
pr~,., ieby dorobić, bo renty
dostaję 280 tys. zł. Zona
na
wy(lhowawt:zym pobiera z roGzlnnym 400 tYI. :.t. Jej zakład
jest remontowany i nie wiado_
mo kiedy bęcbie mogła Wl"Óc.ić do pracy.
Czatami.

mylUf:t. te gdyby

odsz.edł 1. teco świa
by .Ię nie rrw:c7.ył. No..ale
I.O&ł.awit żonę i dPecl? To
przecie! b)'łoby p"~. Zy~

ez..lowiek

ta. to

jemy duOl1\Ole. Co mieailfC
mytllmy, jak ror.d1ie1i4 te 'lOO
tysięcy,
żeby
starC2.yło na
mie9l:kanle, bullę garu, jedze..
nie. To, cołmy po ilubie ku~
piU, jui. lię ponJW::t)'l.o. Nie
ma nawet mowy o kupnie pol;c~ c.:t.y nanui-y na tapc:l.:Ul..

noc, dzień w dlień,
glcd~, ZopUiUClone...

dzieciaki
Niedow·
no pojowłlo się storo O., mot.o
Todeuszo. wstowicno, fok mo w
zwyczaj"'. - Jego p050dzą no 20
lol bochory dadzą do domu
dziecko. (I ja lU jencze wrócę I
- prorokowało.. Uchowaj Boie...

W~t::~te~~~. t:d:~~O 10:

pojecnol do Clechoslowocjl po towor. HQndłowol od pÓl.
10l"0 rollu, odkąd rlucił procę.

DANUTA KUMOR-MIERNOWSKA
~Qdem;

rclr
I trzy lato.
I WÓWCIOS o
Nłodzy rodzimi, ole sqd
temu pod-

wnystko walel)'!; storol się sloaqć no nogI, nie wykoleiĆ" bez
reuty.
.
• - Pracowity, zopobiegllwy lo
U'I rzec::r:ywiioi~ był - pnyz.nojQ
sqsiedzl. - W mieSlkoniu jok
słę patrzy, dzieci ubra ne, czyIle. Doblcgoly do nich odglcs)'
o wantllr, Iocr nie wnikali w
Przyctyny, przywykli. ZreSlIQ po
tym, co przeSlII z poprzednimI
lokatoromi, rodJ.lcomi Tadeusza,
nic ich juf file zdziwI. Wtedy
dopiero b)'!o "ehenno, noc w

c:r.oraj uwhwOJ\Qa kobl.e-ta z Lipaka, lonko pła
cząc
do .łuI:'ha:wk.l: Mam d\\"Oje ma1er\k.Ich d2liecl,
Wychowu,ł!: je sama. ProsJJam
o maleńk1c mlesz.kanko w
komunalnej".
,.gospodarce
Niedawno dzlcllU i IDe do&łatam. Pomóicle mi, bł~gam.
N1e mam rodz.iców. Z wyn,ajęl.ego
pokoiku jui ni.ed,luco
mnie. wyr.zuCll. Zresztą
jOsIt
okropny. W nocy na jciany
wycbodzą
ty.Iące
robaków.
~~ psydloie:mJe wykończo..

W

)ak

.
,
SI1?jlerC
,

Jełl.l
nawet da.tanę
18moch6d redakcyjny, żeby do
tych ludzi jechał, to co im
UlWło;u:? Zycunia llow~;rocU\e
1. słowa otuchy? Ale 10 pn.ee.eim malOo ...

w ..Iskrze", ten Intll!fes barcbieJ
opłoco!. WYjeicfio}qc prodl
będę spokojniejuy .•.-Blen sami-rzuciło
ze zloklą. 2oroz po !ego. wyjeldzle powędrowalo w Polsk~.
Jak zwykle w tokic h przypadkoch, którył l chłopców pop._
dzi! po probabcIę Aleksandrę.
W sobolę, 22 wrtełnlo , Borboro znowu bylo piJano. Wieczorem zblerola się do wyjklo,
o Irl&d'l bobka zos\Owiło drzwi,
rzuci!G się no niq z plęłcloml,
uę

lonę: Wef "ontłcol",

JakOll nk! potraUlam jej odpowiedrz.iet tak, j&k od lat od-

powiadamy na podobne

pł'OM)y

- te nJe podejmujemy in.te1'wencJi w sprav.-:u:h mieczka-

niowyeh. Obieealam, te przyjadę, ale Ch)"ba nl.epok:z.ebnie

nil". Mo.rele W.wro

GRZEGORZ KOZERA

Demon
Pozwól mi Zalltąć mój Ilodki demome
którego oczy Iq nazbyt zielone
Gdy ;tatt! bIbko w ogniu twego .serca
kruluje dotyk lit>jszy od powietrza
To two;e ręce jak. jaszczurki zwinltt"
.srebrne łabędzie zmieniajq w wiklin(
Więc

bym

i. mnie
nie

już

przemień w gQlqi
kocha~ jak dotąd

albo kamień.
kocIudem

dall,lln jej nadde)::._

W)'lwlskomi. - \/łypu;': jq, bo. ci
Jeszcze cn zrobi - perswodowoł
naJslors.r.y PIotrul
- Gdyby nie wynlc, to by
frło_ .. - kiwa dlis glowq poni

zyno, Z klÓf'łm bfl W G.echo$łowocjl, by wspólnie jej szuko·_
H. Oomyilcl sIę, fe moie był
u mi&szkoJqcych 'II kamienicy
nopn:eciwko W. - jui Wt::leiniej
K.
u nich popiJa/o, bywało, fe po
pOTę dni. ZQslcll bieslodfllk6w
Olrolo pierwszej w nocy w\'C)prty butelce. Bołko nie chelolo
cil Todeusz. Okolo tn.ciej bobko uslyJloło Jęk doblegojqq z
wyjś,:, więc
Jq wypchnql no
klatki schodowej. Borboro loschody, sturlolo się no pólpi'':tro. Gospodon: 51ol1ql w jej o·
foto no podekle pCrteru, colo
we krwi, koumarnie poobijano, bronie, pOJlorpo.U sIę. zojkle
w podartym ubronlu. Wnieśli 'Ja
trwolo kilko mlnul Kiedy wy.
flO gOrę, umyli, mq! pobie:)'
sz;edl no klolkę, Bojki tom nie
po pogotowie.
bylo, gdlid sI. ulotnIlo.. Nie
uukol jej więc.j, to nte miolo
W ponl&ddo~k. 2.. wrześ"lcr,
Borboro amorlo." upitoh... Po5ensu. Wrócil do siebie, Jlrkodobno zdqi.,lc wyznoć lekarce,
wal się do snu I ",tedy b::.bl:::;J
14: pobll }q mql, bo pito u Jo- - usłTJlolo jęk..•
kiej! łQłiodlri.
_ Gd'lbym od rOlU pn:y:'1'1I,
$1CZ ę to
dochodzenie w
i~ wychoclzllem ~o fliq - l 1:10sprowle "pobicia le skul.
Iode~ - z mlelKo daliby mi
15
SOfl~J", o lo pro?nqle~ Ją cho ..
kiem imiertelnym",
poidzlernlko prokurolOf pnfXI.ciat pochować, zeby "le Iei:)!o.
.towio TcdcuJlovri O. zon:ul. JOk JeJ blat, o kt6tego pocb6wt. "pc bil r"koml I kopol nogo.
Iru rodlitlO 10pomniolo: tocl}'ł,
mi po wlowiu. ton4 Sorbotę o:;
go robakI...
.
w wyniku crego do,"olo ono
ProkurotOt"owl powie: N~e mópę knlęclo obu nerek i Innych
wllem prowdy, ~ pomysIoJem,
obroień. o obroienlo te łpo_
fe 'Wszystko będzie na mnie, o
wodowały im/m". 16.)(. To.chtr,m
poniewoi byłem jui korony o
znęconle się nad iOMł. bole.n
10s10;e tymczasowo oremoWllny. Przesłuchiwany w chorokte.
się···
ne
podejrzanego
lmienio
_ Nie jo jq. tok pobitem, nie
woełniejsz.q _nj,
pn:ebiegu
lo... - przekonuje, gdy rozmowypodk6w : nleobecn<ń': tony
wiomy w Aotucle SledClJm no
Plaskach.
zdonerwowolo go: poprosił ku-

W

- Więc kto'
_ Nie wiem... Martwię li<ll o
dded, co z nimi będtie~
O tym zdecyduje Temido. OC!towoU: przel~io opieki nod
prownukoml wyrozilo Ą1ekscm ..
dro K. - Waeinief, gd, h/a
8orbc:rto, no "lnic I tok spodolo więłulOU: obowiql~6"" więc
włościwie nic slę fI~ lm'e"' mctywowało. Slcrsi chłopcy
jedtQ darmawe obiady w uko·
le, mom r&ntę. dostoli!m., 20S:"
lek, sIosIty TodeuJlo trocht po·
mogą, jokoJ to będzie.
JokoJ.

T~:e"'~~;o!ni:goz!::a~;

się do sądu o uchylenIe
tymczo$OWego orep;towonlo. ol·
bo ~ I~go in::KIIo no do ..
aM poflcyJny, pn:ywolujqc Ir.Jdnq ,y!Uocję roddflnq. O. ICpeWnlol: "bel WJględu no okoliczności, będę ,,to.,,101
no kolde
wetwonie wydane przal orgo.no

sl,

sprowłedl(woS~i".

Sqd zoiolenlo nM uWJględ
nil, prz)'dl,m si. do slonowlu':l
prokuf~tury,
dowodtqceJ,
ii
oreSltowt;lflie "W:050dnlone Jest
znOClrt)'m stop"lom spolecznego.
nlebez.pł&aenslWQ
czynu
zarzuconego pocłclnonemu (...),
n.odto czyn ten charakteryzul.
sllł Wfiqtil:owo brutolnym I bNWlgl~nfT"l dUolonl~m 'PIOwcy'".
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I cliwbpd4

prod.

Zastrzega się pra.wo unr.ewaiftienia J>r.tetat'fu. bez

.
14--k
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n ie w god
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0' •

11-

ukła4e.a
u;~a.
jed.nodką bydrauli.r:zną
słero", ... ia

na sprzedaj; rrunochodu "żuk AllB". rok prod. 1988,
cena wywolawa2 31.500.000 zł.
PrzetArł odbędzie się 15 stycznia 1990 r_ w siedt.ibie spólchielni o godz... 12.
WadiUDlw wysokości 10 proc. celty wywo1awezej
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pa-

Uwa 2--3L11Ut1a.
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tego samE
niczony.
Wad ium

traktory
nDi.._ _ _

Przetarg odbędt.ie się 10:stycznia 18~ C'. o tloU 110
'" budynku Urz~u Gminy w Curooci.Die.
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rej. KEI 5
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1111 r..
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dzie Gminy.
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Samochód marki "polonez" moina oglądac codzienn ie w godz. 10-16 w Warszła"ie Samochodowym w
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sprzedaż samochodów po wypadku:
l) "polonez 1500", nr rej. KrA 7147, rok prod.
1986, cena wyw. 12.000.000 zł
2) "Hat 12"6p", nr rej. KEI 3257, rok prod. 1988,
cena wyw. 5.000.000 zł
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Strajk

PSL,

Ja,

oelo:

przeciwko ludziom ?!
RYSZARD SMOŹEWSKI
iu, len lelieto'llk u

Ibtopodo, w ,061;", horevo jui ....
"., piu, pod tr.. "Plrwel'lł ,h_iii, Od .eroraj .. ICfQ.
k.wi. slrojkujq autobus, l bom.oj_ MPK. Strojk,,;q. bo
rb,t molo 11ft płacą I • dockrtku okotujq im lekce_ieni. (po-"OĆ life chcą wlod,. miejlkie powolnie porozmawiae l autobusoml i trornwojomi). K,ok6w pOJZo'kowort, no rOlmaite sile". (lu ci _Ino wjechat, 101ft
wolnol), Kroko. bel Itas 110.
munikoc,jn,ch omijaJqc,ch mio slO, Klllk6w pełen wqsklch. ciClSonr<h "Iiuei, KloU. 101.010n, no .ielkich prl_slnenioc,..
I(roków SJluchni4łJ od natłoku swoich i goiei"""h SOllllKhodo. 0101 ludli - jest I po.nokiq nojbordliej kłopotliwrm mioIlem Pobkl. klopotliwym dł. alit I dlo tych. co (dopiq nogomi, o wfęc dlo lud ,i, psów, koni i kolów. Slrojk pojordów MP1(
potęguje o•• ,",udnołci do ogromu kolaklitmu. Mrowie Jamochodów, bo rUSI,I; spod bł_,_ "iHlielni kierowc,. Hum, .....
dlj no chodnikach I je~d"iochl ZaiMy, karki, nikt " .. UaŃCł
si, lnokom drogow,m, nie słucha I.ioleł na skrl,i_onictel\.
lnyki, pneklelistwa. mochortie rękami Ilu ledwie. tej lawie~
nlue poruuojqcym si, samochodom : "Wei, pomii, pro",
blagom"'. 'olicjonci usiłujq pomóc doc~qc,,,, się samochodOM,
rOlgloinio rodio_ prowio bel pnerw, dorodla gdzie: jechać.
joli je(.hat, ~oł w płoClqcej Md Krokowem I 'olskq prolit
krokowsk"j moiM w,CI,lot, Ił "odre miejski. mojq duio
dobrej woli, len molo pieni,dl'. N. 1 ie lałogi M'J( nie sq
I"c_oione a ni pne~ pre.,ct.nlo Krokowo, oni pneł lojco..
orti nowel pnu Boga.

P

"i.

N .. dochodu; plowd, w tym krokowskim bologonie strajk..
wym. Co in".,o mnie i"trrvuje. Otó! jui lIied,. _Iodo . .
" ' . p,tanie, które. lIesnq, w swoją lubr,ClII, o"SJjl włoif~
le"': kied, slrojlli słuib beIpoRednio procujqc,ch dla ludti nie
błdą toll g_howni. "oinie w treMe luciu IoIdenoU M_ lICI
""W PlN;lt,. • ... j.. ,,"ejdlą 1I.",,,nllloej.. hondel jlp. Dfte·

KIIU·O&-."UO

i~t~
:1Ił':~~:~:d:O;~~jc~
:~::'j' ~
::::u:r:::: I-~--'"
im
lnt.,e.
De.orgcmU:"jq ftO.
odpoclrwoŃe",

łftOgistroclliel\.

tomiosl eochionn-oit ,.,ienlloM&" Mioslo. nofo.i:ajq ich no pot.
d.l . .e slraty, lobi.roją na. i spokij. TolI . . . bijąc Ivcbi
Bog" ducho .inn,eh - ocbuwają sttojkujqą od~"'" tych.
któ'l, pned.i po.inni bJt pn,joini ich .0Ic. o lepue bfto_nie, Kiedyi jui to sUfero.ole"" dlii powrocom - w PITJ·
podllu np, poczt" ,"oino Itr to sprytnie ....oi,t: obsługuj.....,
Id;'nto. • ulic" nie obsluguj.,." U"ltdó., inllrtucji. Noieiołab, 'ównieł w 1011ich rOlach łodnie, s,mpofJCInie pneprosit
'!uchi ulotkami, od.lWomi. oiwiodc:reniomi.
Hoj_oiniej"e. ob, n i •• lrojkowicle . nie plufi no
s I raj II a w i c I Ó . ,
Moie .trojkomi uutecrn,mi, o jednak
jokoi tom oUCl,dlojqc,mi trudno łrei. ludJi, chocbqCfch pnaciei bot paleII, pieCIqle k, hoImó. i o,,"olell: _dn,ch - mie·
lib,;m, łwój o"ginolnr, poirtec~", WflnoClnill w iwieciel

Krzyżówka
Nagrodę

ze sponsorem

100.000 zł --ufundowało Przedsiębiorstwo Ha"dLo ~
Wu~ Techn iczne Sorzetu Poiarniczee:o i Ochronnego "SUPON" w Kiel·
uch przy pl. Partyzantów 176 tel. 430-28.
w

wysokości

rOt;IO!\10: 1) na biurku u·
rJ,Qdnlka , 8) tpiewa. D) wod.
no-Ifldowy

!'~a4c:

pałl.yldqko·

pytny. 10) królew--kle

knesło,

J3) prwsada w mówieniu. 16)
mU1eum w M<lodrycie. 17) re·
wia, 18) powóz it OPUU.eUllą
budą. 1~ wuód op:ekunek
n.lukl, 20) bohater "Sdc:!c6w
w~gJcm", 21) kres.ka w W)'Ta·
:.ach itlotonych, 24) skwar 27)

w)'r;u. obc:y danemu językowi,
281 beka. 2D) likier wiśn.iowy.

ganc.:,.ter.

PJOSOWO:!)

czar, 4). kloc,

5)

25) n.em)'k. 2t1) d ua lanIe 1ep.-

sze nl1 rada.

3)

łolnler*a

rrue-

m.I'rka. 6) OIIObowOl!ł, 7)
dl.fana zieleń, 11) protektorka.
12) mia~o w Kazachstanie,
13) weua, 14) glOl P8JV'ockJego. U) lę1yma l!:Q'(:z:nn, 22)
mia!>to nad Jelior:\klem. 23)
wy~pa it miastem Chalkls,

R(ll.wlJ:luwia prodmy "ad:>y_
w termklle 10·dniowym.
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