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MOIMI OCZYMA
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[ó,(/C(/l]IFarackOsama(ItakIwłaśnieIpracujeILeszekIŻółtowski

za(Ihttp(hhcytaty6sarmacja6orghcytaty6phpJidvólll

LeszekI GhojnackiI deI RuthI toI postać
niewątpliwieI znanaI wieluI SarmatomT
zarównoI tymI starszymTI jakI iI młodszymT
reprezentantI pokoleniaI /llNTI który
dzisiajI obchodziI swojąI kolejną
Sarmatnicę6
NieI mamI wprawdzieI bliskiego
pokrewieństwaI zI LeszkiemTI coI najwyżej
dalszeI wgłębszeI ustaleniaI wymagałyby
powstaniaIparuIdrzewIgenealogicznychbT
jednakI obserwujęI goI odI czasuI jego
przybyciaI doI Księstwa6
II muszęI stwierdzićTI żeI jestI toI człowiek
wyjątkowy6I MaI pomysłyTI naI określenie
którychI nadajeI sięI tylkoI przymiotnik
rodemI zI GiuadI deI FravoI —I każdyI inny
byłbyI obraźliwy6
OILeszkuItrzebaIpowiedziećItakżeTIżeIjest
cierpliwy6I JeszczeI nigdyI nieI spuścił
nikomuI mantaI zaI przekręcanieI jego
realnegoI nazwiskaTI chociażI jużI wielu
uporczywieI poprawiałTI czyI toI naI forumT
czyI naI IRGuTI gdzieI —I swojąI drogąI —

dosyćI częstoI przebywaTI iI gdzieI ujawnia
innąI stronęI swojejI osobowości6
LeszekIzasadniczoImiałIdostępIdoIwładzyT
mógłbyIwciążIjejIchcieć6IWIkońcuItoIkusiT
aIonIbyłIjużIKanclerzemTIPosłemTIiIpełnił
jeszczeI paręI innychI ciekawychI funkcji6
ZamiastI tegoI jednakI aktywizujeI FerI w
GiSieI —I coI muI sięI bardzoI chwali6
PonadtoTI maI naI koncieI organizację
FerskichI FitewI RymowychTI Igrzysk
OlimpijskichI razemI zI Grigorijem
KarakachanowemI Jr6TI iI całąI litanię
inicjatywTI oI którychI byścieI nigdyI nie
pomyśleliTI gdybyI nieI on6
PonieważI wI tegoI typuI tekstachI nie
powinnoI zabraknąćI wzruszających
wspomnieńI zI kontaktówI międzyI mnąI a
LeszkiemTI muszęI sięI przyznaćTI żeI onI —
jakoI jedynyI —I dokonałI niemożliwegoTI a
mianowicie666I przekonałI mnieI doI pisania
relacjiI zI rajdówI wI swojejI gazecieI o
sporcie6I ZasadniczoI nieI przepadamI za
sportemTI leczI onI zmieniłI mójI punkt
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MARKIZ LESZEK

widzeniag nag tęg sprawę.
Ag ponadtog mag zajebisteg oczy.g Jeślig nieg
wierzycie,gumówciegsięgkiedyśgzgnimgnag
piwo,g ag samig sięg og tymg przekonacie.
Wgkażdymgrazieg—gzgokazjigSarmatnicyg
życzęg Tobie,g Leszku,g abyśg byłg więcejg zg
namigwgSarmacji,gabyśgrealizowałgwciążg
swojeg pomysłyg ig dalejg nasg zaskakiwał,g
no...gigogólniegnajlepszego!g

DOKONCZENIE ZE STR. 6

KOMIKSY

STWORZONE RĘKĄ MISTRZA CZUGUŁ - CHANA
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CZYLI DEDYKOWANY ARTYKUŁ NIE WIADOMO O CZYM

ToC jużC IC lataXC Słownie(

TRZYCLATAóCodCmomentu

zamieszkaniaC wC KsięsF

twieC SarmacjiC Leszka

ChojnackiegoC deC Ruthó

mojegoC vFOjcaXC Jak

miałeśC możliwośćC przeF

czytaćC wC poprzednich

artykułachóCDrogiCCzytelF

nikuóC dzisiejszyC Jubilat

jestC człowiekiemC oC wielu

talentachC iC wspaniałym

organizatoremXCJaCjednakó

publikującC tuC cośC na

podobieństwoC własnych

wspomnieńóC chciałbym

pokazaćC CiC jegoC –C być

możeC –C trochęC inne

obliczeX

PoC razC pierwszyC kontakt

zC LeszkiemC złapałem

podczasC małejC kłótniC na

ForumC CentralnymXC Jako

młodyCodCrazuCwyskoczyF

łemC zC zarzutemóC żeC szaF

cunkuC możnaC sięC wC SarF

macjiC dorobićC wyłącznie

aktywnościąC politycznąX

LeszekC zaoponowałó

zacząłC tłumaczyćXCZC tego

coC wiemóC wC okresieC X

V00GC –C VIIIC V090C pisał

jużC doC kilkudziesięciu

nowychC próbującC wproF

wadzićC ichCnaC sarmackie

salonyXC WobecC mnie

wykazywałC dużąC cierF

pliwośćóC starałC sięC mnie

dobrzeC poznaćóC nakieroF

wywaćC mnieC naC te

dziedzinyC sarmackiego

życiaC publicznegoóC z

którymiC powiązaneC były

mojeC zainteresowaniaX

ImponowałC miC instynF

ktemC wC sferze

postępowaniaC zeC świeF

rzymiC mikronautamiXC W

pewnymC sensieC realiF

zowałC toóC oC czymC mówił

„Fermentowi”C Adam

GrzelązkaC –C znajdował

innymC zajęcieC iC zachęcał

doC wkładuC własnego

DporównajC„F”CnrC1bX

PoC niedługimC czasie

zaczęliśmyC razem

wdrażaćC ówC postwęXC W
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