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. l poprzcd Ędante awobÓd obyrratllskloh,Jekio rrrłl bJrć rtotonc DłDr1o6t-
ntkowl cargk1olnr. i{ chvlll, qdy'plooos'ł dolaĘ do. pełacu lla&l68tnlkoY-
sklcg,o na Krakowaklu Pcrrdnicil&i,ł.r["$usji: zrgrodltlo JcJ UoJcko

, ' .5oey|alłlc t 'patłoralo ro3pędrlć bcabsoąrt: {trrr le 34ctan1 l. .irrblrnl.
iltedy ogtEqŹ-tt'rr pdll n holĄr.t ;t U|nierr. uropą'rĘ .riptrrr&hrtollkl
tpokdJ ludu doprorrdiit- do'ii6or.kło..o-i. to}drtifU'Łtrlrrv.ber'.ro'ri..a*o.
.tźące8o gencrata rlall 'aa}Ę.Od atralił l 9edło 5 oftar,menyob potan w



Bs'tłltori !'t l i ..u, tt : ) l.';.,.'!Cn,| .
ss:!ąd y g;r iyir .rr;r.t,-r,a pt'z;eJ,l wszystk j'n ,, 'l:|rlttra.,1e,rozpoczęły atę ll.cznan*n' festacJc' !B;riobyczne l r'r1l11Jne.5at}łt t tyel'ące oflar zapałnlłorr.6ęzlcnla rnos}:lovs'..to,a r plerrrc zym .f. IL,.,,Le Cytattolę.łIc naJkrwawsZa ma.s.rr 1udu olit,yłl slę 8 kr''etnla po pogczeblo nęozcnrrlka 

'prarry narodo-*J'syblĘka iirar'.rc&o Stobnicklcgo. Iad ło wtody kllkaeot o tlar. Ponlootąo man'fe'tacJc nio ustały,lecz wzrao5ty slę znac'nic.^ pqtrl'ocl'kt.rzyg''tor' wl.1 do naJ.v'ększyoh ofląr'zo.i1anlzorall Już otrłarĘ 6p1gok,a'lo..'ęJący do Vy',ołanla zbroJneJ włlitl o rtepoitlcgtość.K'edy ponaoto doko-nsno r kraJu k1lku 'Ło nych zan'acbÓw na ri,yb'tn1sJazych dy8n1taruy'cosarzrtąlJskl przoJrzał wceozclc,do czcgo poctępowanlo Jego rzą{u 
'rowadzl.

Ircu było Ju,: za pdźno.i''ro 3'6regu ulg 1 pczyrr1cJ6r,Jrk1o w obavle przedr*o)"ucJą nadał !lrł!1cst.nr'Pr.ca ap'akova szta nugri6a.x. 
"i"r" cptekusŁnęła wta{za naczelna, t. zu. Komi tet Ccntralny o"""i"-l*iJra znataełapcglucłr*'Y.całyn lafod"ic;!{tedy rząd, rosyJsk''fa poreĘ n.rgr*b'c.o {1c.lopo}eklłgo,chcąc :}ar,ać clłę prrygoto*rlJłcc'o. gtę po*tt.al'naraąaztŁvstyczntu |86} r. br,lnkę do voJckr rozyłtklch m}odych ludzl',by lch rqpełać{ tłĘb &osjl l, r tcn gcoe.b pozbarlć nar6d nulsorttlrlgo.{tołu.rouozłrlądrcnir brankl ion1tct''o|ri..o'* *:::czy,t, 
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;{tr:rn B<ig B i.,oJ żqg..ava$o pqka zt,ł, stę krzaka 
'spoJ raał ną te krzyoząa. 1 zapytał l rJaIte?H

A rlrugl. .$zedł' t nłotał r nle bo wuno'Eąc d.łonie:
||Panle! daJ,niech slę cruJę t' }udłl' ntllJonie
Jedno B nl.nl ukochrl, Jrdrro ucguÓ cdolny,
liarg oboć uaty,}eoa a prlrplr rl ałprgcoayć 1n wolnyo

Utgnr Bdg ngd' i.:oJżcgzoĘ',B pokazał g1ę krEakl.em
I rzekł: ftChco'z ty, Jak rldzę, być darrr3nm Polaklsn|t.

l$fi "Ę.]::ilitĘ#:i;nilff $''.ffitł"i[i'":l*;r'rn:
.'.9.s.{o'P*nęsq' dnlr nooao blć' ro!8l'|.'ł #'łrqnę*yło ocły, u.ete, nlr-pg3;lo}rr9 ::'Eonć ĘT'łoriqo''rr.n. .*'-ĘĘfs'i1..'g-i".ł;;,..*.olcl, łrgrożruo. ."l:ŁTĘrcr1$ i.-sg i.*$.tu 
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noJego rnłod,c.o Ęola neuczyłcn slę Jut zag'yzać'
Język do ktll r nt1arcć.i.'tcdy srolun|,ał
k16.ly uJr'ałon Ją nl" t"ką,i?*,., *oJ!nl!1];ff:Ł":;:llJ.ijlli 

:..oczy rBoJo otrarły atę szcrokÓ o pracrłolrr''1u$otlr'lahr dotltll*lcszczypać. l{teąJr nauczyłcn alę Jt '.ąyl."ć.xtilt' dłq|''9.'"pr".*" 
-ilo*".

aac'skaĘl elę v plęśc::nsuczyt.E a'ę 9prrrcsr6 r. u."'tioor;;;;zacĘgać v skonrplr,kt rą .otrorayłł voMł "ofi 
ig"cr'ona. r'aohln.n.
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Chyba r;lał racJr1'bo nlc możony }tczyó na aarłydlaJącą oczy propaqandę,alc
nurrlny uloczyć st.e duln! ! b.sld"oroł'ol'oboJętnoócl,z blornoóol 9oboc Dl-
czoząceJ urlyały ldeo}o,gll.Traebą obrać t. "życlu .lak1ś ccl'trzcbe do c'c.
tsoś d'ą,.yc 1 tyn aarryo nadać 'rn. nag'oJ agzy.ltmcJl.Ja 

'łybrałoo *a]'kę.za-
nlaat upol<ar,aJą!eJ ulc6łoóol,choć możc n'rlo to droflo ko8rtoYrć.!łJrbrałc'
yolnoóć ducha zarnlaat ogranlczong8o Ę/no8anl Komrrny choryzontu nyól"orcgo.
tlybrałorn lde!,n{itrsny apokóJ Yy9tyn'ąc' a peyno:'o!,że żvJą v zgoó,zLa z
!'taanyn lunlenion,zanlart ntepernoócl l Ł}aosu.'itybratBrn lr końcu-dumę 1
godno!ć cuło?leką rolncgo,zamlaot pontżenla tych'którzy datt slę zakuć
Y kald8ny.tidyby Bós a MoJżerzorogo krzaka zapylał klm chci Ęć,klm .1cs-
tGn'nl6 zaporolatĘrm ila ugtloh Yyrazu 1 wladzlałĘn co odpowledzteó.
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Saynon f{tnrych

a' .Ę:-1pdośo tą vlt.lB .I,9lrvlcntęp{l rrq..8ł' atrnd $P$ Płooh:,iII.|RU8|,ht6rc
'ukrlrło rlę r plrncs1rob (b{,roh lutcgo.żyoz5rry Polod'.nlr t mooncJ.praoy.

. i{ kop]'nt tr}Vgł.o!'lcr! ''gtBlło 1? gdt,nrk6Y.Jłk lnfornu3e "carlr*dnynrPrzy.
o!'ną kateltroly był wybueh 5łr;r,!f nioĘpł'yn'numomc Poda[tr rzclcgdĘ
tego rrypadku.El.r.' rc6lon Płock.Iutno Ęcry Btę w głĘboktn ta}u r rorlzlną.
nlpo1ogĘchg6rnlkdr.ozcśdIct|PA}łtiFIt:|.j'
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Pq!UImDmXIEl sEETffi' !Q.Ęr.. 1tOt.a brt|(t żywnoriclorrc O82, .' bcnzyne
Ir'{AsAl t, Bastępnr' !u{!ro 3lrJdtlołl. dodrtck . i,oPularrry Po!Bdn''k.
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