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h i s t o r i a ,  l i s t y

listy

Do naszej redakcji dotar³y trzy listy - informacje od gazetki z ¯yto-
wiecka �Ludki ze szkolnej budki�. �Ludki� pisz¹ o swoich osi¹gniêciach
i planach na ferie.

Podczas wakacji wielu uczniów nigdzie nie wyjedzie. Zostan¹ oni
w domu. Nasza redakcja przygotowa³a dla nich Wakacje z �Ludkami�.

Przygotowali�my wiele gier planszowych i sportowych konkursów.
Mamy tak¿e nagrody dla wszystkich. Nagrodami s¹ s³odycze.

Biblioteka w Gostyniu bezp³atnie wypo¿yczy³a nam kasety wideo
z bajkami. Bêdzie tak¿e ciep³a herbata.

W imieniu  �Ludków�
red. nacz. Anna Kaczmarek

Nasza redakcja czêsto przeprowadza plebiscyty. 11 - 12 stycznia prze-
prowadzili�my plebiscyt pt.: szko³a w ¯ytowiecku w latach dziewiêædzie-
si¹tych. Karta plebiscytu zawiera³a opis 30 wydarzeñ. G³osowaæ mo¿na
by³o na 5 z nich. W plebiscycie uczestniczyli uczniowie  klas III - VIII
gimnazjum oraz nauczyciele. Razem oko³o 250 osób.

Wyniki:
Obchody 100-lecia szko³y w ¯ytowiecku 17.10.1997 r. - 128 g³osów.
Uroczysto�æ nadania imienia UKS �Grot� 18.03.1996 r. - 65 g³osów
Audycje radiowe o �Ludkach� w radiu �Merkury� i Programie III,

jesieñ 1999 r. - 60 g³osów.
W imieniu �Ludków�

Julita £uczak

Bardzo siê ucieszyli�my, gdy �P³omyczek� opisuj¹c szkolne gazetki
po�wieci³ nam tyle miejsca. Jest to pismo o zasiêgu ogólnopolskim,
a napisa³o o nas bardzo dobrze.

W imieniu �Ludków�
Kasia Dudziñska

Chcia³em kupiæ praktyczn¹ rzecz jak¹ jest telefon komórkowy. Uda³em
siê do salonu firmy �Era� w Gostyniu celem za³atwienia pozornie prostej
czynno�ci kupna telefonu. Otó¿ nie tak prostej!

Personel salonu u�wiadomi³ mi, ¿e jest to czynno�æ bardziej
skomplikowana ni¿ uzyskanie kredytu w banku.

Redakcjo Kochana
Aby kupiæ telefon w �Erze� trzeba zgromadziæ ca³¹ masê dokumentów

i tak:
1. Trzy dokumenty ze zdjêciem
2. Trzy kolejne odcinki przekazu emerytury
3. Aktualny nr NIP.

Bez tych dokumentów ani rusz.
Poza tym, gdy w jednym z dokumentów wystêpuje nawet ma³a ró¿nica,

transakcja nie dochodzi do skutku.
Takie wygórowane ¿¹dania czyni¹ z potencjalnych u¿ytkowników

telefonu �Ery� ludzi nieuczciwych.
Nie wiem kto tu zwariowa³? Czy w³a�ciciel salonu �Ery�, czy klient,

który tam idzie.
Z powa¿aniem

RaK
Imiê i nazwisko autora listu do wiadomo�ci redakcji.

Paranoja, czyli jak emeryt telefon (komórkowy) kupowa³

Niedawno trafi³ w moje rêce
czerwony dokument wielko�ci
paszportu. By³a to przedwojenna
ksi¹¿eczka wk³adowa Pocztowej
Kasy Oszczêdno�ci. W³a�ciciel:
Bronis³aw Grobelny z Zimnowody,
w chwili wydania owego dokumen-
tu - paromiesiêczny niemowlak.
Nie to jednak by³o najdziwniejsze.

Otó¿ na czerwonej obwolucie wid-
nia³ z³oty napis Prezydent Rzecz-
pospolitej swemu Chrze�niakowi.
Wewn¹trz zdjêcie Ignacego Mo-
�cickiego, a w rubryce: imiê i na-
zwisko sk³adaj¹cego, jego zawód
i adres, wpisano: �Pan Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej. Warsza-
wa.� Stan¹³em przed nielada zagad-
k¹. Czy¿by Ignacy Mo�cicki, Pre-
zydent Polski w latach 1926-1939,
posiada³ rodzinê na terenie nasze-
go powiatu? Sprawdzi³em szczegó-
³owo dane ostatniego Prezydenta II
Rzeczpospolitej. Urodzony..., za-
mieszka³y..., studia..., praca... - nic
co ³¹czy³oby go z tym terenem.

Mo¿e wiêc wizyta Mo�cickiego
w Gostyniu mia³a tu jakie� znacze-
nie? (Wówczas Prezydent RP przy-
bywa³ czasem do ma³ych miast).
Porównuj¹c jednak datê wystawie-
nia ksi¹¿eczki - listopad 1934 roku
z terminem wizyty - maj 1936, nie
mog³em ich nijak powi¹zaæ. Zna-

Zagadki starych
dokumentów

Czasami stare dokumenty mog¹ budziæ spore zdziwienie. Ich przydatno�æ,
cel i przeznaczenie dawno uleg³y zapomnieniu.

laz³em siê w kropce.
Dopiero rodzina osoby wymie-

nionej w dokumencie udzieli³a mi
pomocy w wyja�nieniu zagadki.
Otó¿ w latach trzydziestych, siód-
me dziecko w rodzinie mia³o szan-
sê zostaæ chrze�niakiem pierwszej
osoby w pañstwie. Noworodek
otrzymywa³ ksi¹¿eczkê PKO

z wk³adem 50 z³otych. Kwotê wol-
no by³o wyp³aciæ dopiero po 6 la-
tach. Ciekawe jaka dzi� po 66 la-
tach �uros³aby� z tego suma ?

Drugi dokument ró¿ni siê bar-
dzo od poprzedniego. Wydany zo-
sta³  w 1949 roku, w okresie powo-
jennego stalinizmu, nie jest jednak,
jak poprzedni, koloru czerwonego.
Czarne ok³adki z wyt³oczonym or-
³em (oczywi�cie bez korony) wska-
zuj¹ na powagê dokumentu. We-
wn¹trz u góry strony, wokó³ god³a,
napis: Rzeczpospolita Polska. Do-
kument na pewno wa¿ny! Tu jed-
nak na pewno wielu czytelników
zdziwi informacja, ¿e jest to dowód

to¿samo�ci... konia! Widaæ czwo-
ronóg ten mia³ kiedy� bardzo wa¿-
ne, strategiczne znaczenie. Okazu-
je siê, ¿e aby uznaæ zwierzê za pe³-
noletnie, koñ musia³ mieæ 2 lata. Jak
znacz¹cy by³ to wówczas dokument
mo¿e �wiadczyæ fakt, ¿e w wypad-
ku �u¿ytkowania konia poza obrê-

Ksi¹¿eczka oszczêdno�ciowa chrze�niaka prezydenta.

bem gminy (...), w³a�ciciel obowi¹-
zany jest posiadaæ w/w dokument�.
Znajdowa³ siê w nim szczegó³owy
rysopis czworonoga: pochodzenie,
rasa albo typ, nazwa p³eæ, rok uro-
dzenia, ma�æ oraz znaki szczegól-
ne. Osobna rubryka zarezerwowa-
na na wpisanie jakim �stanowiono
ogierem� (oczywi�cie je�li by³ to
dowód to¿samo�ci klaczy) oraz co
z owego �stanowienia� wynik³o.

Ciekawe informacje zawiera³
ów dowód! Okazuje siê, ¿e wed³ug
zamieszczonego w dokumencie
�wyci¹gu ze �wiadectwa uznania
ogiera�, koñ uznany za reproduk-
tora mia³ prawo pokrywania klaczy
tylko na okre�lonym obszarze.
Ogier taki, podobnie jak klacz wpi-
sana do ksiêgi stadnej, w my�l
przedwojennego rozporz¹dzenia

z 1939 roku, by³ �wolny od poboru
i próbnego poboru�. Có¿, panowie
poborowi, gdyby dzisiaj w stosun-
ku do homo sapiens zastosowano
podobne prawo... A ile¿ mo¿liwo-
�ci, pretekstów do unaoczniania
swej nieprzydatno�ci do s³u¿by
wojskowej...

Klacz Dwórka, której dowód
osobisty przegl¹da³em, na podsta-
wie �orzeczenia o zdatno�ci konia
do celów wojskowych� zaliczona
zosta³a do kategorii �T�. Co nato-
miast spotyka³o ogiera, który prze-
sta³ byæ uznawany za �reprodukto-
ra�? Mo¿liwo�æ powo³ania do s³u¿-
by wojskowej nie by³a najgorsza.
Komisja Kwalifikacyjna przy Za-
rz¹dzie Wojewódzkim Zwi¹zku
Samopomocy Ch³opskiej wydawa-
³a orzeczenie na mocy którego �(...)
w³a�ciciel ogiera obowi¹zany jest
poddaæ go wytrzebieniu na w³asny
koszt i ryzyko w terminie trzech
miesiêcy (...)�.

Dwa dokumenty, jak¿e ró¿ne.
Maj¹ jednak jedn¹ cechê wspól-
na: s¹ zapisem praw, zwyczajów,
które szybko ulegaj¹ zapomnie-
niu. GRZEGORZ SKORUPSKI

Wewnêtrzne strony dowodu osobistego konia.

Dowód konia.

* * *

�By w tym zawi³ym kole wiecznego mijania
¿yæ by³o mniej bole�nie�

Serdeczne podziêkowania krewnym, znajomym,
s¹siadom i wspó³pracownikom

za wyrazy wspó³czucia i ¿alu, za modlitwê,
msze �w., kondolencje i kwiaty oraz za udzia³

w ostatnim po¿egnaniu

�p.

 JANA KRZEKOTOWSKIEGO

sk³ada

¯ONA I CÓRKI Z RODZINAMI


