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Z.K. -P r o,szq przypomniei, j akie dzialania pode jmo_
wal.Sp_. Fili.f' Adwenr w celu utrzymanii Za_
klad| Jaroslawskiego LU polska? '

M.D. -lednym zpieruszrch sygnat6u, kt6ry do nas
aoszedt podczas rozpoczgcia nrzgdoutania
oyta spraua utrzymania Zakladu IU w taro_statuiu. Pan Filip zaangaioutal sig bardzo
energicznie uiywajqc sutoicb mo2liwoici iakop arl a.ment arzyst a . Napis al uie le li s t6ta, p eiy c i i,
u kt6rycb zulracal slg do salnego ,r"f" i*iDanone. Rozmowy i negocjadje pr2yntosiy
ef,ep,ty, .ro zdetermiiotaanle p. Filiph a6proui_
dlilo do tego, ze D_anoneprzedluZyt ntfii.funk_
cjonoutanie przedsi g biorstwa, a p6 utproiiadze_
niupyogyamu naprauczego odazaio sig, ze to
przedsigbiorstwo nie mu^slbyC skazane na. za_
glad.g B2i moze.cala -akcjh pana Filipa spo_
wodoutala, ie taki utielki Eoicem Daione^no_
stanouil przyjrzeC sig bli2ei temu co sie dieie
j aroslaus kim prze dsig bi orc rtaie. pan m tip u!2,
za co czyniono mu niejednokrotnie zaVzuty,

sprzeciwial sig poszerzeniu granic miasta Rze_
szowa. DIa niego najutazrriejsza byla strona
luclzka kazd ego z agci cln i eni ci. .Jeili it,i dzi al, 2e
4r1"Jn sig krzyutcla rakim zuyklym ludziom,
jeSli uidzial tak jak u,t spratiie kze.szowa, ze
je.sr pomijany interes malycb pnxin. zwyklucb
It r dz i, . ktorzy utyltot u i edz i:eli si! tt ie.fer6n du m
przecitttko rozszerzenitt Rzeszowa, n) tym rno-
mencie qngazo?al sig caly i nie bylo dia niego
i.stotne, jap tulglkim u.,yclau,,al .sig na poczqthu
prze ciunik. DI a. ni egQ naj isrotniej szj byt inte_
re.s zu,,yklego czlou.tibka. 

"

Z.K, - Serdecznie dzigkujg za przybycie do Jarosla_wia i za rozmowg.
M.D. - Dzigkujg,,tuszystki.cb bardzo gorqco pozdra_

ryiory.Z.acbgcam d9 tego, by Eontyniowai to
( z i elo i fu r I tywou a i p a mi g i uti e tki"ego czloutie _
$a, ktory .tileocbal poclkarpacie i z6stawit do_
Ola tego Su,tiata, to co utoZ.samiamy z Zacbo_
clem i udal sig na tulaczkg. Zgoclzit stg naiet
napewnq ngdzg bytepopiosrii byi wsiaa sio_
ich.


