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tŃwiadczenie...
c, il. ze str. I
oTaz \' ot'ronte lepresJonn.JańYch !ĆfPstnjkÓv str.aJ.
kót' do akcJt straJkÓwyct''.l}ączńie.
Uważamy fa słuszne vsparcie 1ń1ĆJat:1ł zmlerzaJą-
cych do wewnętrzneJ refonny stoczńj cdańskieJ 1
obronv i6tni enla tćao uakłe.lu.
UznaJeny także' ż€ w pr7)rpadku pd,]Jęct: .7 ."y-
viste' !.efornv 8oślo.lar.czeJ możo slq fdarz:/ć za-
my*anle Bakt3dóv pracy. Decydo''/?ć o t]m powlnny
lrawa ryrku I zasady rachunku gospoderczego,a nlc
arbitraIne dec]'Je po1ltyc'ne' (aźde decJ?Ja 1lk-
wldacjl 1ub przekształc.on1a za](fadu inusi być
'!op.że.lzona pll}11czną anallzą 1ch sytuacJ1 :ospo-

dar^7.] !.f.rńov' i7)r6 z udzlale.r orzedsta\,r1ciell
t eLŚ:;:tóvJ ilowo?lrvc| pffez fał^gł ' którzy mu-
gzą nle4 dÓstęp co vszystkich tnfonnacJ1 o pTz€d-
si ęb1o.3t.',,1e 'Pler/sz1Ęn kfpkJeń wlnno być opub]lkowanle llsty
zaEtaż,Ónych pru edslęblorstlt 1 wez'^,anle załóg pra-
co\"tlic7ych tycŁ pizeds1ęb1orBt''/ do podJęcle próby
uzcrow1enla Ś1'.tuacJ1. Kon1eczne Jest także przy-
goto'an1e n1ezbędnych 1Ęstruńentów ocbrony lnte.
|esÓw praĆownlczvch.

KR]łJoL{A Kc TSJA lrrdo{AllczA' l]szz u sorruiloŚĆn
Gdańsk ' dn. c5.11'1988 r:.

komunikat.-
c. d. ze str, 1

Ęla op1nll pfzed decy':Ją. Przecl}m1e' !:2cwodn1-
'cząc!, oPzf tJ}Tazlł publlĆznó noparcl. d]a :lntJro-
t'olnic2eJ pollt]'kl piem1e'?. nakowsklego Śt\łier-
dze)ąc, że taka n:t1izcfla t2ąli!onlali Jest
tllśka. NszT nŚ{ !ęd21e vl.ystępor.aś w obron1e !ra-
cown lkćw 11k..'tcÓw.ivch pr.zed 31 ęb !o)^Śtw bez !/z[l ę-
du na ich ltzyiależnośó *|Ią.tkąwą.

!| prz]?sdku 7a9vl<ańla 'akł.dó|r 
p.3cy źądam]: Ąd

v,łacz pgńgtvo!''yc|' 5Pełn lcĘ1. n aŚ+' i. ] :ąc'''cn iła.'r. -
ków:

1.Nal"ży prz$ąś ż-a9a1ę| i. 1tkt z rr^c\Y'1l'Ó"
1tk|ł1'lotąnvch Ęrzal9l !}1^rs.'w ni. aaz. .^ńl eJ.
straty' (4:' 1l:i" Ą z1r'L{ł' ulanx^kj r11..'t.J1.us
ząw]d'1,.:r' up:.avnl Ónl1 socJą1n. l s:nu1c'J\ -j..7.

2 . Piacown 1c-v. któr:'fi vtadfe p.ństvowc rie fdo.
ł:lją 7ąpewntć ;'teJ sP''eJ |rteJsc.vośc1 2a+rulnle-
nti zPodnFqo z lch ktsllflkac:arn1. s!3tus'r ?"vJo_
ł:lją 7ąpewntć w teJ sPneJ |rteJsc.vośc1 2a+rulnle-
nli z8odnFgo z tch ktsllflkac:arn1' s!3tus'r ?"vJo_
dÓfv'n 1 DÓu lcnpn zarobków mala nravo wvhoru la.].d".t.w''-t pożl'np. z3rob(w maJą prąvo wy} )ru l.ł.doĘvń 1poutcnpn zarob\ow maJą
n.g. z nagt ę?uJ ąĆyĆh roilązań:

a) D!Źenlealcnie do lńne' 1

rvarrmkom I lileszkan1e,

'".) p"zeniisic:"ie /o tńnł n1PJsao!oścI,y któ-
reJ otfz.,nuJą on1 pracq odpo!ladeJącą povyfa1:|
l'arrmkon 1nleśzkanle' któfe g6n1 uhaJą za r0''''

1adeJącą pÓvy231:t^
ganl użnaJą za row-

odp'.ąwę' poszukuJe pracy sam| ale bez vŹ81ędu na
d tugÓtrvało ś. poszuk 1,^,ań zacJ.o{u J e c1ągło óó pracy'

l.Pracourlc:r zanleszkall w hotelach !!aco'^'nl-cfyc]Ą ]rlb kw].t..ach onł.ca'lv.h F-rzez zakład nleń.-.a rv? - ni.| !1-ó.irv/ąr/ .1, ''vkw"terowrnl,'lo-..l'j nJ. ot-f' -?Ją w nowYl1 11FJsau pracy ta]{lc}l.w:tter' klór. sańt.uzra3ą za "ćp^vt"ln1ó. Kosft
ulrzu''an{ą L^telu lUb kwater: prz"JruJe po z] lkvłl-
do./en yn przeds1ęblorstw1o pańsi\'o. osoby zamlesz-
kuJące \,, hctelu p.aco{nlcziłn wraz z ro.lzinanji ma.
Ją prav]o dofiagać s1ę w tak1m ,'}?adku piu ydzlału
ganodz1elne8o n1..szkantń zastępcżego lub r.otacvJ-

Prerown1cy korzvstaJącv " filFszkań służbowych
Ź] 1kv1coqanc3o 2akłarJl) Śi].Ją się naJencarn1 tycr]
m1e6zkań ra u aga.lach k,JateiunkÓwvcb.

4' csoby' które pru Fp:'acÓ^t.]ły .ł ż11l'(w1dowanyn
pr.zeds1ęb1o]"9tlle 25 lat' s także osobv starsze
Ćlerplącc na c|Órobv zawo.lowe lub 1nne schorżen1a,
którJ/rlr wJek 1 stan zdr.cwia utru4niałvby fn^Iefle-
1t. 1/|D'vl.Ji1Ó....cy. wl.1n- -lAć pr'rwo do
n-z..s^1. 7 ^!!'l]a 1'łkv1lącl. z'kt.,lu ną rrzed-
ter.n1]1Ó!/ą cl4 ńr\,.tur" ę.5. Praclwn1'.o. |rąĘną.r.! D.lląć samrlzjelną
lzl1tr1rĄść [óql.jarc7|ą w ranąch'.pó14u1elx1,s.ói-
k{ ]'lt ńr\varn.'1 rrz.ds1ęh1ńrgt\ła ni'"ży 71p"w-
nlć kre/łyty' loka]^ j poToc pranhą.

6. '{Bży;tk{" k"szty zultą2Ąne z'reallzącJq tych
po6tu1ntól' wlńny być ioĘryde f FundusfU Ak-tŃl-
zacJt zavódot.,eJ'któ.v ul''o:z.ny t.ył v t}łn wła$ie
cPlu. zą4Anv pub1lczneEo rozl1czen19 :1ę przef
rząd 2 Śu'! z.h?anych na lAz l w]korfwtanla lcbq całoś.1 z|.'Ódnj e ż pf ?'ehacz.ł7en.

Ape1 l' 
"'ł 
łF]v do f ałóg bezpo śre.ln !o za8f ożonvcb, do!q'vs'tl'iĄl r'''rz1 rracy' a takżA lo oflcJa]nych

.''1ą?l.^' 71w.']aV/..al. ^ ?Ónąrcj. t.v^h żąJ1i.
KRn'Tcl']^ KoMI5Jl łrx.l{{'/łczA
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cdańsk | 12.11 .1gtll r.

nofzę.bte do'aJnovanego dotychc'a6. Ysfystk1e
kogzfy 

''vlązane 
ż Dr'c!!c!redfką 1 fe8Ógp.daro.'a-

nl€m na now]'n t!'lejgcu połr.wa pań3t{o'
b) plzek9allftkowanle na koaŹt państtta do 2a.

!rÓdu' któfy t.ybleTu € san zRlnteresĄęańy przy f^-
chovanlu l{ okresie zdobyvenLa novych kwallflkacJl
zatobkó{ c' 

'leJńn1eJ 
.ó"t:/.h os1ąqan!1ll l' .11ll\',1-

co{anvll p.zed ś i.ib{ o.siv 1e 
'c) YrpłatI 1cĄn..afÓ,r.r'o ĄĄnzk.Ą.''r2|11 'J ,r!3o-

koóct łacfnvc!. i'bor.óv falńt".es''r1naqo 23 ogtat.
n'e 12 "ile81ęc]. tra|z z ?:.'1an1' ńą'.)J.1: \rą?
1] 1'ł 

'en9Ją. 
PracĄ,'ntk' który ]r2vJ"11c trką

ULETII{ PRZETIWKO STA.
il0w1 woJEl{llEMu w PRL

(.,.)"'lcłcte ustr!'v zasal.n1cfe pańAt! "sró}.cz?snvch. 'rąźc1e !c\ rząĄy, \!eźc7c w^]r1|''l 7.tJrąl'. albo jruku. ',reźc!ó ntlv]noóć obwątPlt ')\(.c r'ra-
\łaą - a ną kaź,'\fl kloku spotkac'c a12 z loh"ż.
zna^a każdfr,|u uizctv:"nu 1 uó''lad')n'Dr.TL ro]^ńtn1-
kowl 1błu4ą denokracJ1 burżuazyJneJ. \1e na an1
JedneEo Der1.t9a. choclaź}y ńaJbArdzl^l na..łet de-
iokrałlcznazo, !/ które'a konr+ytuci1 r1" }vłohy
wń1egó!.l lub zes+r? eżĘń l 2apełmle4ących hurżuaz J1

nożno ś ć .Źucen 1 a \łc J Śka przec1\,' robotn tkon' zaplo-
vrMŹ'An1a stańu vroJ.nńego itp.'lw fazie uakłÓcenla'l
fizL2 v1'^.1 

']r7ysk1'{.Ęą JeJ n1"woln{'cz.J 3itua.J1
1 !L r"zie o-,it fAcE''ll'Je'l1a Ś1i nt. tak,Jak przy"-
tąłD ntc\io1n1korn.'l (... )

.rl.I. l1iII]:l{ l Ęn''oTfioJA !R0T..t,1ln1AcR^ A
rANTlfY, )iarszawa 1j4q, s, 2? - 32.
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z ZAKŁADÓW PBACY:

Szkoła t lęk - po'ęGla nleodłączne
.. Uczniowie bol.} Ś1ę n1uczy.l".1 l |11loro
ĄLdcz.P?a - ro.ą .|lostać|| .lvóJ.. :]olzi." ."ż !aJą
s1ę l rown1.ż Ulelo1. d]ąc2efo - 1ie Ćhc''] z..zk.-lzlć sv'oin p.ciFcl^o1' a WiQc l.lcru1a r1'l ..]..c|,a
o własne,l2ieĆi (cŹasaml naw". ź]" oąJęt.).I,ęk BzLo1r3 nle JA3t jA.ńak w 9wyan :..i (t'u
oqlantc2ony tvlko do dzlAcj l ro,jz1ców.
oGARNIA 0N :1Ói ! I)!f NAUczYCTI]IT.
NAU.ZYCT9L]] Tiż 5T9 FoJA !

Ich 1ęk nle rzuca 91ą J:lnśk w oczy pos!r^nnenru
obseNator.w1 (c]a -o'iztców l u.zr1óu nau^zvc1e]
vydaJe 91ę zet'sfe pevny sieble 1 pewly s\'.ycb
racJ 12. Przelawv peda8ÓĘ1czn ego 1ęku 3ą bardzo
suhl,elne 1 2akanuflowane. ltllele nieŹrozumlałvcb
pocz]mań naucfyc1.]l zlzuca s1ę na karby zavloao-.
v.e J dyBc]rp1inyI rvychoVeYcu el kon 1eczn ^óc!' 1o Jal-noścl iu"'ędnlka leńst'łotve8on ltp.

To' co n1enoflnalne' Jakże częBto \łyiaJe slę
oczwlate' natura]ne i ze wgzech -iaT słuszne w
aktualn el tżecu w1stości.

''rystaicf:, w"jść..J9 3zkoły 1 spoJ.2eć n5 ś.ląny'
są onĘ Detne prytl'tyffi.J DropaPPn{jv (vleloĘrotrte
bez e1enentó}| atr1cte Yvct,otra\'rczvch ). wladonro' że
8azetkt.T.btąnauczycie1e (crĄ3anl przy p^rocy
uczntóv). I to wykónuJą zE.|ńr*o' ko8ut.T k1]ku 'a na!łet k1lkunaBtu -odzlń Ł,ÓlneĘ. cugsu, czqgto z
{łasnych nste.lałó\ł. |{oźna to nez'ać w3panlałyn
przykład9n s'!ołec'neĘ' żaanBażoran1a - szkopuł \'
tfrn' że fi'vórca nte utoźgańla 3l.ę bynaJmnieJ ż
dz1ełef't. Przecl!łn1e - tleśó gaz€tk1 (np. ?1 rocz.
nlca iei'olucJ1 paźńfternlko9eJ ' 6kł3d noweqo rzą-
du, os1ą'.n1ęcla !.adzieckleJ nplerle8troJk1n 1tp. )
tlud'1 ,l, nlch '1elck'"1tn1e obrzydum1€'.

^ 
dęte akadenle' flkcyJne or8an1ŹacJe (np.zsIP

TPPR, czeaa'Il z'-P' P|x, TnX', t,P i !ń.)' 9zkolenlo-
ve radi pe;|AEoF'czne' ńa ktńrvĆh peda'.izY -p13zą1 czńaJą s.l.ic ne','zaJ.n '.fAr?+y w rÓńÓcÓ-
nułkótrgk1n 6ty1u (lub co gorgze - bezpa:.tvJna
t,iększośó Jegt "s?ko1ońąi !'rfcu Ę1eJsco!.3o kacy-
ka f Pz?R' którenu to iBzkolenlen Jest potrzebne
wvtącznle Da to' 1t.q wvk:rzać ci ' .r7^d qv.l! nrfo.
}oźon! ). znacŻ,ńa część nĄucz]'cjo]{ J.9t lozą tyrn
nd o6zka1anen na .{U}|L-! .,. n1e Jsco!'}a! końl tecl e Pf PB

?r.ecleż to Btrata czasu - tĄk c.nneĘÓ' który
^ożna|y pffeztaczyć c|"'ćby na lep6ze :rz]ĘątoU9.
n1e 6{ę.lo lFkcJl lu} poś'{ęclć'ro.z{n{e.

'|acz.FÓ 
,,,7 ęc fA .d|no, ltbreB' svÓln '$.zekońa-

n1ot'| tÓ rob1q?.')1'c2e8o ńeucŹr/c{al. n1e odnawtaJą
uĄż|a!n łł bqzs9ńa'!rńych imprezech neJących plzy9-
p.'.fyć tadośc1 1 pÓk1aFku nleJ3cĄvct'u 5.kreterzÓ-
wl (nn. q ul1cznj'''l FIęd'te ż okazl1 1 i'ala)' 'f1ec2.Ęo tą rrntżonynl stuRglltl deleqecJl pe.tyjneJ

fJ^.rI?'Ją.e1 sl ę * gzkole z ]r11żeJ ń1eokreś1onych
i.zycŹ\'n? nlaor."q. daJą si ę pon1żać'okazuJa s1ę
]nlżn1 ]..z honoru 1 8odnoścl osob1gteJ?
T.ucnÓ..ozsądną odlow1ed ż '..l 1|z.c1eź.to'włain1e ńauĆzyclelom poó{1ęcaJą
s'.Je d?1aĆ1 rodz1ce - 1 t. zarówno partyJn1' Jak
b..2pa.tvjn l ' w1erzący 1n1ew1erzący' ' z''olenń1cy
-.l1FĘ}oścl zsĘp (Ćz9sen1 n1eśwladon1P) 1 zdecy-
:oła.1 .pozy.J1.11śc1'obec pseudon1epodle8ł.go
rządu k ter.u Jące8o neoskof on12ovranyrn pańatwem.

Strach '1a !r'1elki. oczy, a1e fakt Jest faktem,
że ńauczycle].e slę bolą. BoJą slę tak sano (a1bo
Je3zcze bardz1eJ ) Jak ','sżyŚcy lnn1 zf||gżczen|
Drzez narkslstowsko - lenlno{sko - stallnoltsko -
- h1t1eiow3k1 system wychowan1a . systeń 3tr1cte
faszyBtÓwsk1' po1eaający na żnlszczenlu wszelk1eJ
olozvcjl. To n1śzĆżeh1e loz'ocz\/Aa sle w szko]e .olozycJl. To n1śzĆżeh1e lozpoczyta slę w szko]e 'łdf1e wsŹ]'6tk1Ćh uczn1ów gprowe.fa slę 4o Jedn€€ołdf1e wsŹ]'6tk1Ćh uczn1ów gprowe.fa slę 4o Jedn€€opoflÓńu - DrŹeś1adulQc lndwld a1nośc1 t to zaTÓ.r-
nc netatvńe, ialr poz).rtvuó (gdyż takle i tak1e
Dr7vBtaru a l a prob1.nóv ).U.'"ń p!'t.Jllc"v (s2cz..ó)!i. na ]PkcJach o.ha-
takterz^ gDÓf"ĆŹ.Ó-pÓ] jt:'.,ń].f') siaJe Ś1ę n1.{y-

- F-i-. . -.ż. ajĘr.l.,.1ćr' r],ę r.Ucfv^tA].'
- tvrrn l. -^z> wrĄ.ać odDowi "4z1n.iw.z1'pr'.je.qÓlq.l z ofl cJal-

nw1 wersJaml,
. t€r't1. . udz1e] en1€ odpow1e.z1 pr:at'dzil{€l

. ' .oże stać si! .1emÓżllwe pop!żez
rp'r.'. Jżowi'11e 9l'r1:"cT c.rd}a na-
uc2],c1Pla' tr.'ożąĆeBo s1ę c s.'ą
przyszłość i pedagoqJcu ną Ęa.1erę.

Należy Jednak panl(itać' żo d}'r.ektor' którJ'n
-ostĄje naJc?\i^ióJ ni" n'Jl9pszy fac|^owj.Ć' "I"
Ąal z^eo. z ^Isz:i sz1).l) s reżl Fu n i ew1 e1c rnoże ll zro-
hlć'' niep.końen' r2l.zvci.].!j. Pod tJ'n wzalę4en
n.rj.zv.j.]n:.'e.\.'Ą. n:ri},r". f i ei cl^roń1oną grupą
f"i1Ą1rą, . z ..a.., n.Źn. b'rć z.l.lntcn'"T ( o 1re
.Jtst si!'r.llczj'c1.L^n'1.r'rl.n\tł| zatrucnionyn nB

'cza6 . jijrj'"ó|:r.r]') l"4],.1i. "1 |.ufż'n? w.,4t.ccz.nie

t.nłrr)zj2..]jle hvć tv]k. Jeln..
N1o n3'!.:]]'1!k.ć slq 3roqieJ fiJr:'dJ.rektora cfy
r^kr.t.-z1: 

'toJą 
or1 na sł:.1ży 9ystelu' a.le n1"

no/]ą n1c.'.1Qcąj' Jak lrgzw.ć naucu yclela n^ |,pavaż-
ń.|| ToŹno.'/i' a tąń pró}o!ać qo zaśJtlas?yć..
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,Nic-Ln4Źlło nĄh!Ły, z jrln]'i clałem' zł ż,ł^ńan:n,,7,l.Ilc1n,'ŹŁo nĄt'tiy, z jrln],łn c1alem'
w p.er'l]'n b.Ęu' Vr'n1Ócl.n.ml vł pluca
fe z?.n|ącl.n.'nn7 kf';fa'nJ '/ k.qqoBłu!]
!r D.AVm b.l,U, vf'lie.1.n,-j w p}uĆą ''J^^rą f^l.:.-1,
r"' z!niac7"n:,'?,1 k.Aa'nJ r k-Vp).ł)pjo, -^-"v?1fe z.n|ąc!.nw1 k|:,Eafi1 '1! k.qqoB}up1e' |of}it1'|n1

^.rkż!|,!., 
2a st|z^skara łłową (na twelŹ:' .wl'd.cfnast.zaŚk.}]a fłowa (nR twerf.. w. l )4zra

ol ńĄs9 p^ 9kroń;roŹt'lta 2 ty}u 'łowa)'Ąnż,e pf.:;P. o. ńĄs9 p^ 9klon'roŹt'1t4 z t:|lu nIouła)
w,|kl.re'n 7 on'ł' w v|ił ̂

 
) |. ony (F.k" Ja Źwł )|,'J xĄf a| A | ż.

ż.,łąĄr\' ' 1.|1lą 1 p:charr hyłv rug|.! !! ) orfin11z-

! o/]p^l'l..'J |. to - ną druq1 df1Ęń-sB plu eprova:
']:1 n.'Lo1 na j{!' z rÓzno!,]' 'trlśv1ada 1aJąco. pou.
c,'|żJą..J.l ].:."].I.r vYĆl"..zj l1e!ranowicie prfest.a.
.fÓn\,, qll4::j(] pó]n j.J p.u'zać 3wych pracoln1ków
J2.{ ltp'w1'rn. 3i ?.' pisąc 'l pr.aw1dłowo'' petvcJe.

raaa
T r.' -':.Ji] l-j . l:icJ"ln1 prasl rrlal ni l-

czy. .v3Źvstk. wcd?uA dob.z-" ułożoneĄo scenar1ug2a.
sc.nar1usz. lv\'pró},Ó.,/an ego Już dwa 1ata ,..|cr.eón1eJt
.fl.. '{ r.r^\nv^! ako1iĆz.ajc1ach (w 8rudńtu 1985r)
.1r1e .Ó''1l"ż rr k^n.rd:iF |.{0 !' Kutnie 29 - letnl
|"11 r.stĄw Tl^dn."ak z c I e Ąż |a^ó,,ka k.vl1toń11. \'lokół
ohu tych rbl"odnl trwo znowa fillczenle.
Mor..ler.cv !1foBłĄVla le.lnarka 1 a|zeEarze P1etifgka
beżknfn1l.. chodzą po ulJ,cRĆh nlastaI DlateEo t,eż'
lKj' \sz7 l sn zt"ml (UlńĄwskt^J ,:"1uJ e do cz}on-
'.'w l 1.*....'V:'.|1''' .o ofe'r-.zaĘJ1 3p.tec2''Ć}
i l.11tYcxnY.h' dĄ n7ef,ateź,ne| o!1ń11 pib11cżneJ
. r.p..c1..! dąż.nJll ,ł. ]'ł.r.n1a wlnn!ch.
"1,1 1'11 v" 1'r'1111i;y t4.RilD\tnKn r c.pr'IRzAKA I

at'
MlJe Ją ko 1ejn P dnJ.

lL nlt{ecz ohr'calg s!\ 1ą}.'.-' .r."r.^.arv.|. .\J-i-
có9ł, by ĄÓ7óó pfżwdv 1 rlkaraó.,'lnnvĆh !1'1crcl 1ch
syn2.
Piotegt gkładaJą tówn1eż' |)|,..,!n1'cy sIR cpĄr..1].
P{6za n.fvc1( Ą^ łlłA]z 7 źąląrl.. Uvj13lorJ. r^-
só,ł iweq^ nłódaząe" k"].!i 1 v9pć}nr1c^lrĘjk. l )|3'|.'].'| z 
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q r.'l7. ./t..Ź.r.v.]. f..ł.n1zovr'ała ŚI).tkanle
.',:1-u.j - ..-!'] ń.^.ń'. \,zysl22ńl1 \[.po.l]er}oś-
.1 rr-Ó- P.]oPc. -.'..' ..y'ło ei n \n. rlśp1P''aniem
'łD"lU J1.nĄ"ór"l.L.d. !' Intór.11 u!.l ro''al1eJ 0Jczy7-

. Na Mgzę \w, z^ oJczyznę do 8łogowi.ckł..q.
l' sankt!a.1um 'trz1Ąvłv ] |Ćzńe ..1eg.cJe .':]" -

n.1n.' Ko',/a1a, słl]]r..'.,lliocławka'ŁÓdz1''{ar.sfŹ!.'''
|iń.,f.-ir.. Pł..'.' . |"va. ? 7'1p1\1' {utńÓwŚl.1".].
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Q.r l;ii""llililii,l' iullll'l';;";"ll $l'"1-4.l -
czy7nę'f. r.-1" lłtó.pr a/a}on1ęr6 tab]1cę ku czĆ1
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ą Ąv.|z]. '.-t.r ręAłn{cy odTolzen1a lol!t( 1

ia 11.ar. o todz. 11" odpravlona zostaita uro-
.zvsta Msza qvlęta ''' tntencJl oJczyfny. Kazan{e
no.ń.ł1 ccon e'{v^h'v,ań l U nątr.lotycf n.mu,|I odz L ęfy
;vrł5jl} ks. Droboszcf Jan Gn1.dzteJko (sD})
piia11r p.w. Ą.' vtct.ata Ąrcha1{oła w lłĄzn1s}.w1e
|.l|o,!1.no q{. ^ Po1sk; suwe...'rną J spfaw1.dtlwą
łraz l r^-.c q.tą l1,r v.r.-1.y.)" to r^4ąk4v' Na
zakończ"n''e li.1*./Jami onón1r9a.l1 hBt)że coś Po1-
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