
Stenogramy z podsłuchów ws. przetargu na dzierŜawę wyciągu 
narciarskiego na Polanie Sosny w Czorsztynie 
 
Rozmowa z 2009 09 14, 20:23 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) dzwoni do Mirosława Drzewieckiego (MD) 
MD : Tak,  słucham? 
RS : Cześć Rysiek mówi 
MD : Halo!? 
RS: Zajęty jesteś ? Rysiek mówi 
MD : Jestem tak, tak u premiera na spotkaniu teraz, nie mogę  
RS: Sorry , to na razie, trzymaj się ciao  
 
Rozmowa z 2009 09 14 , 20:24 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do Zbigniewa Chlebowskiego (ZCh) 
ZCh : No cześć witam cię  
RS: Witam. Mogę? Cześć dwa słowa   
ZCh: Tak, tak. 
RS: Powiedz mi…tamto, tamto to wiesz no to oni w kaŜdej chwili mogą, ale to była na pewno 
100 % sztukowana, ale to jak się spotkamy gdzieś ten, pogadamy. A powiedz mi co … robicie 
tam porządek z tym, z tymi swoimi tam w tym,  tej Małopolsce czy nie? 
ZCh: wiesz ja z rozmawiałem no wiesz, nie wiem jakie ostateczne podejmie on decyzje 
wiesz, ale wiesz ja zrobiłem wszystko co mogłem. Ja nawet wczoraj byłem yyy tam wiesz  w 
koło Krakowa  
RS: Tak 
ZCh : I ten, i tego , i teŜ rozmawiałem w tej sprawie. Byłem wczoraj w Niepołomicach wiesz.  
RS: Yhmm  
ZCh: A jutro się spotykam o 12 z Tadziem 
RS: A spotykasz się z (niezrozumiale) no to, to super. Powiedz mi,  a ten czyli tutaj tego, tego 
gościa nie przywrócicie, bo z tego co widzę to, to chyba nie, ale tamta jak on powiedział, on 
się … panoszą się coraz bardziej ci PISowcy, a on nie odpuści no bo jego lewymi papierami 
chcieli zastrzelić nie 
ZCh: On nie moŜe odpuszczać, on musi z nimi walczyć wiesz i ten…zobaczymy jeszcze nic 
straconego Rysiu  
RS; No to jak byś tam to pomyślał coś to , to by było dobrze, jak by coś tam z nim wyszło nie  
ZCh: (niezrozumiale) 
RS: Dobra, to, to, to ok. No to jak jutro się będziesz z Tadziem widział to pogadajcie. To w 
takim razie pozdrawiam cię. Jak będziesz gdzieś tutaj miał chwilę wolnego to tyrknij to moŜe 
gdzieś będę to byśmy się zobaczyli  
ZCh; Dobra  
RS: Dobra. To pozdrawiam. Miłego wieczoru ciao  
 
 
Rozmowa z 2009 09 15 ; 20:42 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do Lecha Janczy (LJ) 
LJ: Halo 
RS: Cześć Leszek, rozmawiałem właśnie  



LJ: No cześć, cześć  Rysiu. Słuchaj ja tylko pół minutki, bo wiesz co dopchałem się dzisiaj do 
tego … 
RS : No właśnie i co ? 
LJ: …Pikusia z Sącza no i w czwartek umówieni są z Gradem na rozmowę yyy i tam mają 
kwestie energetyczne i ten temat ma być doprecyzowany  
RS: No to  kurwa ci chciałem powiedzieć, Ŝebyś tego Andrzeja przypilnował bo ja wczoraj 
rozmawiałem ze Zbyszkiem i on kurwa mówi to samo, Ŝe on juŜ nie ma siły, wiesz do Mirka 
kurwa dwa dni nie odbiera telefonu dupek jeden, teraz był w telewizji, myślałem, Ŝe wyjdzie i 
odbierze, jak ty dzwoniłeś to ja właśnie dzwoniłem do niego, ale nie odebrał. No i teraz tylko 
musisz tego Andrzeja Ŝeby on kurwa Mirka, powiedz mu ,Ŝe on ma najwięcej naciskać na 
Mirka. To Mirek mu kurwa pomoŜe, no bo taki był, bo taka była rozmowa ze mną, a poza 
tym do kurwy nędzy nie wiem czy nie dobre by było, Ŝebyś ty przyjechał i im naświetlił, 
chyba, Ŝe on to wszystko wie, to co ty wiesz 
LJ: Ja myślę,  Ŝe wiesz bo on na razie (niezrozumiale) i były te opóźnienia bo nie odbierał 
telefonu i co yyy co oni… 
RS: Oni tam kurwa mają jakieś swoje wiesz powody, przecieŜ ja dwa tygodnie temu 
rozmawiałem i oni mieli to juŜ załatwić dwa tygodnie temu. I nie wiem czy moŜe 
rzeczywiście ten Grad był pod obstrzałem cały czas, nie było usiąść na ten temat. Ale kurwa 
nie chce mi się wierzyć, Ŝeby oni się nie spotykali nie 
LJ: Nie no ja teŜ dałem do zrozumienia, Ŝe wiesz dla mnie to jest temat 5 minut  
RS: Ja powiedziałem Zbyszkowi, Ŝe ty tego nie zostawisz jak cię nie przywrócą z powrotem 
to będziesz kurwa, rozłoŜysz to wszystko bo masz papiery i pokaŜesz im kurwa jak oni tam 
rządzą  
LJ: I bardzo dobrze bo tak by się stało, to nie jest sztuka Ŝeby rozrabiać …tylko moŜna wtedy 
pchnąć. Mam nadzieję Ŝe tak się teraz stanie  
RS: To jeszcze  
LJ: Teraz jeszcze twa sezon… 
RS: No to dlatego kurwa to jest najwaŜniejsze Ŝeby to Andrzej naświetlił im teŜ tak, no ja tak 
powiedziałem, temu swojemu, przecieŜ w ciula nie grajcie. No i zobaczymy. No to nie… 
LJ: A jeszcze (niezrozumiale) Ŝeśmy z Andrzejem rozmawiali gdyby się tutaj dali ten Andrzej 
nie szczaił, wtedy wskazane by było Ŝebym tam przyjechał do któregoś i poopowiadał jak to 
w rzeczywistości jest  
RS: Ale to ja tak mówiłem, no to oni nie wyraŜali jakiś, tak mówi , jak Andrzej wie ten twój 
to juŜ wystarczy to on to wszystko przedstawi nie. Bo ja chciałem Ŝebyś ty przyjechał. Niech 
oni się zbiorą i posłuchają no. Ale jak by tak było no to trzeba będzie to zrobić to spotkanie i 
tyle, jak najszybciej  
LJ: TakŜe zobaczymy ….mają w kierunku… a resztę no to będziemy po linii partyjnej to juŜ 
jak to się mówi na deser  
RS: Dobra  
LJ; Natomiast tutaj jeszcze tam Andrzej będzie z tobą rozmawiał bo nie wiem czy przekazał, 
odnośnie pewnych przetargów to on ci powie  
RS: No wiesz póki nie, nie ruszymy tam tego to co tam chuj. PrzecieŜ nie będziemy się 
wpierdalać w to jak nie mamy na to wpływu, na tą chwilę  
LJ: No ja wiem ale to wiesz trzeba brać wszystko pod uwagę, natomiast tam jeszcze ten cały 
główny księgowy, nie wykluczone, bo to jest jeszcze do sprawdzenia, Ŝe za nim właśnie stoi 
Graś wiesz? 
RS: No to widzisz  
LJ: Dlatego skurwysyn tak rozrabia  



RS: No to widzisz, no to dlatego, no to moŜliwe. Bo ja z tego papieru co tam mi czytałeś, teŜ 
tak mi wyglądało, Ŝe on kurwa, Ŝe ten prezes tak by sobie nie rządził jakby nie miał jakiegoś 
(niezrozumiale)  
LJ: Są za bardzo pewni siebie i myśmy tu myśleli, Ŝe to poszło w kierunku Grada, a tu za tym 
gnojkiem pewnie kurwa stoi Graś  
RS: No i dlatego, no i dlatego kurwa tamten yyy z tamtym rozmawia tamten go popiera no 
wiesz. No dobra, to zobaczymy ja jeszcze, jeszcze za chwilę, jeszcze raz przekręcę do tego 
swojego  
LJ; Ten temat ciągle jest do sprawdzenia nie, ale to jest takie dość duŜe prawdopodobieństwo   
RS: Ok. No dobra to zadzwoń jak będzie coś ciekawego w czwartek 
LJ: Jak coś to będę dzwonił  
RS: Dobra to trzymaj się ciao  
LJ: To na razie, nie (niezrozumiale)  
RS; Cześć  
LJ: Pa  
 
 
Rozmowa z 2009 09 22 ; 19:17 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do niezidentyfikowanych męŜczyzn – jeden z nich ma 
pseudonim „Ameryka” (X), drugi to jaki ś „Michał” (Y) 
X: Halo Ameryka  
RS: Cześć Ameryka. Powiedz mi, przypilnuj tam, Ŝeby mi tam hotel załatwił, ale ja będę 
gdzieś za dwie godziny, ale daj jeszcze go na chwilę jak moŜesz  
X: Za ile będziesz ? 
RS: Ja dopiero gdzieś za dwie godziny będę,  
X: No kurna myśmy się umówili na ósmą trzydzieści z Mirkiem chłopie, juŜ ci daję Michała  
Y: Za ile będziesz ? 
RS: No ja gdzieś kurwa za dwie godziny to najwcześniej  
Y: Aha no dobra, no to czekaj bo ja się z nim za półtorej godziny  
RS: No (niezrozumiale)  
Y: To umówmy się, bądź gdzieś w centrum tam koło, koło Teatru Wielkiego gdzieś w tej 
okolicy dobra? 
RS: Aha czyli jadę tutaj, i tutaj czekam na ciebie, tak? 
Y: No, no, no  
RS: Co i dzwonić … 
Y: Bo on tam wiesz, no to ja ci wtedy powiem. Bo on jakiś kurna wystraszony no  
 
 
Rozmowa z 2009 09 22 ; 21:17 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do „Michała” (Y) 
RS: Tak prezes 
Y: Wiesz co, jest mała zmiana, wiesz bo oni tutaj  za pół godziny będą wyjeŜdŜać, to weź do 
Radisona, wiesz 607 numer  
RS: Ok.  
Y: Oni gdzieś tam w 40 minut powinni być na Grzybowskiej wiesz 
RS: Dobra, ale ten… bo ja jeszcze zdąŜę tam , czy juŜ nie ma sensu tam jechać   
Y: No jak chcesz no, no jak chcesz no to po tego… ale, bo tu tam za pół godziny mam tu z 
kolegą iść takim  



RS: Radi, Radison na, na Grzybowskiej? 
Y: Na Grzybowskiej chyba no. 607 pokój  
RS: Ale kurwa na Grzybowskiej to jest Hilton, no dobra, no nie waŜne  
Y: Musi być Radison no… 
RS: MoŜe jest, moŜe jest Radison 
Y: Naprzeciwko Merciure, jakiegoś. Nie wiem gdzie jest Radison 
RS: No bo jest , aha, jest, jest  
Y: Na Grzybowskiej jest 
RS: Jest, jest OK. Dobra, dobra.  
Y: No. Cześć. A tam masz jakbyś tam chciał,  przyjechał to tam masz teŜ zarezerwowany nie 
RS: Dobra, dobra. Dziękuje. Trzymaj się. A, a, a Tadkowi załatwiłeś ? 
Y: Jest, zgłoszeni jesteście, tak  
RS: A nie wiesz na która godzinę ? 
Y: Nie no dopiero tam ta impreza jest nie i pijaństwo. To ja ci zadzwonię jak coś nie wiesz  
RS: No dobra, no hej  
Y: No na razie, cześć  
 
Rozmowa z 2009 09 22 ; 21:18 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do „Michała” (Y) 
Y: Halo 
RS: Bo mi juŜ wyleciało, sześć czy siedem końcówka? 606 czy 607 ? 
Y: 607. Sześć, zero, siedem 
RS: Ok. Dobra  
Y: Dobrze tam przyjedziesz do hotelu  potem do nas ten 
RS: Tak, będziemy coś kombinować  
Y: Dobra  
RS: Dobra, na razie  
Y: No, Hej   
 
Rozmowa 2009 09 ; 22 22:54 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do Lecha Janczy (LJ) 
LJ: proszę? 
RS: śpisz juŜ? 
LJ: nie, nie,nie 
RS: powiedz mmi jak to wygląda z tobą 
LJ: no na razie nic do mnie nie dociera Ŝeby tam coś się ruszyło 
RS: bo teraz mi dupek, dupek mi przed chwilą mówił, Ŝe miał informację Ŝe juŜ jesteś 
załatwiony, no ja powiedziałem: dwa dni temu nie było załatwione, więc mówię, kurwa weź 
się (niezrozumiale) pół godziny temu 
LJ: ale co powiedział? 
RS: powiedział Ŝe juŜ załatwione 
LJ: ale kto? 
RS: no jak to kto, kurwa, spotkamy to ci powiem 
LJ: aha 
RS: czyli jak jutro po jutrze się nic nie będzie działo, to daj mi cynk, w sobotę najpóźniej 
LJ: dobra, dobra 



RS: noŜ albo oni w chuja grają albo, nie wiem, nie wiem, ten jest na pewno w porządku chyba 
Ŝe oni tam podwójną grą robią tak jak ty mówisz, ale ja mu to powiedziałem, powiedział Ŝe 
tamten jest nie waŜny, nawet jak coś tam popiera, to jest pikuś powiedział 
LJ: rozumiem, rozumiem 
RS: zobaczymy, do ciebie nic nie dotarło? 
LJ: nie jezcze nie 
RS: no dobra to będziemy wiedzieć bo to jakby coś to w sobotę mi zadzwoń 
LJ: dobra dobra Rysiu 
RS: no trzymaj się pozdrawiam cię 
LJ: dziękuję na razie dziękuję bardzo 
RS: ciau 
LJ; to się zdzwonimy na pewno 
RS: no 
LJ; dziękuję, dziękuję 
 
Rozmowa 2009 09 23 14:20 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do Andrzeja Stocha (AS) 
AS: halo 
RS: cześć, zapisz se ten numer 
AS: dobrze 
RS: no, wczoraj byłem, bo ja jestem w Warszawie, wiesz, tam o jedenastej tam dzwoniłem do 
tego no zobaczymy, ten pacan powiedział, Ŝe to juŜ powinno być zrobione a nie jest 
AS: to super no właśnie dzwonił i jest (niezrozumiale) 
RS: no nie wiem zobaczymy, ja ich opierdoliłem ale jeszcze z 10 dni zostało, nie 
AS: to jest jedna sprawa a druga sprawa to Ŝe tam wszystko się dobrze poukładało tam gdzie 
Leszek powiedział, nie 
RS: tak ale teraz powiedz mi yyyy 
AS: teraz trzeba byłoby przyjeŜdŜać, trzeba byłoby przyjeŜdŜać i tu poukładać bo to wiesz co, 
będzie, będzie, będzie przetarg mówił ci tam Leszek? I do tego przetargu się musimy wiesz 
tak 
RS: nie nie nic mi nie mówił nawet ja nie chciałem, a ty nie bęzdies jutro w Krakowie 
AS: co? jestem tera w Krakowie 
RS: to ja jestem jutro w Kielcach i będę z Kielc jecha…ł do Krakowa, mogę jechać przez 
Kraków albo musimy się umówić jakoś 
AS: no to się umówmy, jestem w Krakowie jutro 
RS: o której będziesz? 
AS: od jedenastej juŜ jestem, od dwunastej, no 
RS: to dobra no to się zdzwaniamy, no dobra 
AS: zdzwaniamy  się iiii bo to wiesz co trzeba tu wszystko podogadywać bo tu juŜ się 
poukłada tu tego, no to super 
RS: dobra, na razie 
 
Rozmowa 2009 09 27 20:38 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do Lecha Janczy (LJ) 
LJ: cześć Rysiu 
RS: cześć Lechu no i co tam? 
LJ: no u mnie na razie cisza 
RS: cisza? 



LJ: no 
RS: tego nie było wczoraj w domu, wyjechał gdzieś, więc, dzwoniłem wczoraj do niego do 
domu i nic nie wiem, a ten, a dopiero będzie w poniedziałek Ŝona jego no to nie wiem, będę 
dzwonił, moŜe jutro zadzwonię na komórkę wieczorem wiesz 
LJ: aha, aha 
RS: czyli nic nie masz Ŝadnego sygnału nie było, tak? 
LJ: nie tutaj z firmy nic nie ma, tam jedynie tyle co się udało, Ŝe o dziwo pan Tomcza 
zadzwonił no i tradycyjna śpiewka: będzie dobrze, ja juŜ to słyszę kurwa od trzech miesięcy 
RS: tak, tak, no dobra ok., czyli nic nie ten, nie nie nie wiemy dalej, dobra, ten jak się połączę 
z tym, no to jak będę coś wiedział to ci oddzwonię, nie 
LJ: dobra, dobra, jedynie tam ogłoszono to Ŝeśmy tam mówili i finał 12 października 
RS: aha to dałeś juŜ to tam do Wojtka, tak? 
LJ: no to to tam pewne jutro jeszcze zbiorę wiesz, odpowiednie dane to tam wyślę 
RS: dobra to daj tam jemu, no to pozdrawiam cię w takim razie, cześć ciau 
LJ; no, dzięki, dzięki 
 
Rozmowa 2009 09 27 20:43 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do Zbigniewa Chlebowskiego (ZC) 
ZC: cześć 
RS: mogę dwa słowa? 
ZC: jutro o 12:00 u mnie? 
RS: o kurde nie bo juŜ poleciałem do Warszawy, bo muszę tam siedzieć trzy dni, wiesz do 
środy jestem w Warszawie, wiesz 
RS: o to chodzi to trzeba załatwić 
ZC: to jak wrócisz to się odezwij 
RS: no a powiedz mi jakbyś, bo Mirek gdzieś wyjechał czy on, czy on w Polsce jest? 
ZC: a miał jechać do Stanów 
RS: a no właśnie czyli go nie będę dupy mu truł, bo ja się widziałem z nim w tamtym 
tygodniu no i obiecał ta tego chłopaka wiesz tego Czorsztyna, nic nie wiesz co tam się dzieje? 
ZC: no nie wiem ale yyyyy jak będziesz  yyyyyy znaczy musimy, dobrze było by się spotkać 
Rysiu, wiesz 
RS: o a powiedz mi ale ty do środy nie będziesz w Warszawie? 
ZC: nie 
RS: czyli ja dopiero w środę w nocy, a  w czwartek jesteś u siebie teŜ? 
ZC: jak wrócisz to się odezwij 
RS: ok., dobra, czyli jak wrócę to się odezwę dobra to pozdrawiam, trzymaj się 
 
Rozmowa 2009 09 27 20:47 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do Marcina Rosoła (MR) 
RS: cześć Marcin 
MS: cześć witaj 
RS: juŜ wszystko wiem bo ten, ten jest w Stanach, tak , do soboty? 
MS: tak, tak 
RS: a powiedz mi tam się z Magdą nic nie szykuje? 
MS: jeszcze, jeszcze trzeba poczekać, bo tam ta ta rada (nie wyraźnie ) jeszcze się 
nieukonstytuowana 
RS: aha 
MS: ja to mam rękę na pulsie, takŜe wszystko tam będzie, mam nadzieję będzie (nie 



zrozumiale) 
RS: dobra a powiedz mi w sprawie tego Czorsztyna tam naszego szsz, koła nic nie nie nie 
rozm 
MS: oni to dopiero załatwią bo mieliśmy cięŜki tydzień zeszły , wiesz 
RS: a bo bo on ma do końca miesiąca  tylko ja mówiłem Mirkowi, bo ja się z nim widziałem 
w tamtym tygodniu 
MS: ok. przekazał mi wszystko, słuchaj ja się spotkam w przyszłym tygodniu, naprawdę 
miałem cięŜki tydzień i dopiero jutro będę mógł się tym zająć 
RS: rozumie, tylko, wiesz bo to jest ostatnie teaz ten tydzień znaczy, ostatnie cztery dni bo on 
ma tam do końca miesiąca 
MS: (nie wyraźnie) on mówił tylko Czorsztyn, tak? 
RS: Czorsztyn no to to jest ten od was człowiek, nie bo yyy bo on jest tram szefem i ten i w 
ciula z nim grająRS: no on  ma tam do końca miesiąca yyyyyy trzy miesiące ma 
wypowiedzenie no i chodzi o to Ŝe Ŝeby go zostawić, nie, 
MS: dobra, ja z nim pogadam o tym 
RS: wie, wiesz o co chodzi, bo jak, jest taka sytuacja, Ŝe ja juŜ powiedziałem Mirkowi, jeŜeli 
go nie zostawią to on ma gdzieś tam papiery takie Ŝe, Ŝe na pisiorów Ŝe w głowie, a wy nie 
chcecie z nim rozmawiać w ogóle, no 
MS: dobra, dobra, dobra 
RS: wiesz z kim trzeba to gadać, nie 
MS: dobra, dobra tylko nie przez telefon 
RS: no w takim razie ciau 
 
Rozmowa 2009 09 28 17:59 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do Marcina Rosoła (MR) 
RS: cześć Marcin, Marcin powiedz mi bo jestem w Warszawie dzisiaj i jutro, byłaby 
moŜliwość byśmy 5 minut się spotkali gdzieś? 
MR: no dobra i co 
RS: ja bym był gdzieś tak po pierwszej wolny 
MR:  dobra 
RS: to to dzwonić do ciebie gdzie jesteś, ja podjadę 
MR: no no 
RS: dobra dziękuję 
MR: dobra 
RS: ciau 
 
Rozmowa 2009 09 29 08:02 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do Andrzeja Stocha (AS) 
RS: cześć majster 
AS: cześć 
RS: co 
AS: no dwunastego jest jest jest to 
RS: tak słyszałem, słyszałem 
AS: no 
RS: i co ale Wojtek juŜ wie o co tam chodzi? 
AS: no wiesz co ja wczoraj dostałem papier, juŜ wszystkie  mam 
RS: no 
AS: no i, no i, no i, trzeba  będzie, trzeba będzie trzeba 



RS: to jak mi to prześlecie to mailem, czy czy 
AS; to mailem moŜe co? 
RS: no mailem, to walnij mi to mailem  i ten 
AS: a jak nie to ci wyślę wyślę ci tym, bo to jest dość duŜo papierów wszystkich to wyślę ci 
to wyślę ci na pocztą 
RS: tylko kurwa czekaj, gdzie to byś, pocztą byś mi wysłał jak byś mi to dzisiaj wysłał to ten 
to na Zieleniec tam jest yyyy non stop ktoś to by, to ja nawet piątek w czwartek to by to 
odebrali  i od razu by to szykowali 
AS: no, no bo to trzeba przetegować i iiii do dwunastego niedaleko 
RS: no, no to dawaj, wyślij mi to ja dzisiaj się po południu spotkam z tym asystentem bo ten 
jest gdzieś wyjechał 
AS: no 
RS: mam nadzieję Ŝe kurwa on podobn…, dostał polecenie ale na razie nic nie widać Ŝadnych 
ruchów, ten mi mówił, nie,  
AS: no, ten zapłakany 
RS: bo ja jestem w Warszawie po po tym około 13:00 się spotykam z tym to będę tam dusił 
AS: no, no to super 
RS: zobaczymy co dalej 
AS: no to ja ci wysyłam na Zieleniec 
RS: wyślij mi to na Zieleniec a ten, a powiedz mi  a co z tym  yyyy 
AS: no układamy tu wszystko , my byli na spotkaniu, na spotkaniu i czekamy tylko teraz Ŝeby 
wiesz co Ŝeby była decyzja z tego yyyyy z PZN-u 
RS: aha no to jest waŜne dokładnie tak  
AS: no ale ot juŜ, juŜ Ŝeby to było wszystko cały komplet, nie 
RS: no, no 
AS: jest to wszystko, jest to wszystko przygotowane, obgadali my to wszystko no i  
RS: no to dobrze, a ci z Krako.., z tego do Krakowa przyjeŜdŜają? 
AS: przyjeŜdŜają 
RS: aha, no to dobrze kiedy przyjeŜdŜają? 
AS: za a wczoraj z nią rozmawiałem i przyjeŜdŜa i będzie koło wtorku, koło wtorku, środy 
RS:  aha 
AS; takŜe, takŜe jadę wtedy na spotkanie , pociągiem przyjedzie do Krakowa 
RS: no dobra, no dobra 
AS: to juŜ się będzie działo 
RS: no dobra kombinuj ja ten, ja jestem do jutra we Warszawie takŜe dzisiaj o pierwszej 
drugiej będę coś wiedział z tym 
AS: no super 
RS: co jest ustalone 
AS: no, no 
RS: to dziękuję za telefon, dawaj mi te papiery 
AS: pozdrawiam 
RS: trzymaj się ciau 
AS: trzymaj się 
 
Rozmowa 2009 09 29 13:32 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do Marcina Rosoła (MR) 
MR: tak? 
RS: cześć Marcin 
MR: cześć 



RS: i co jak tam wyglądasz z czasem? 
MR: mam cholernie mało czasu więc yyyy szybka kawa wchodzi w grę 
RS: no dobrze, dobrze ale gdzie? O której 
MR: no to jak podjedziesz pod firmę to daj znać ja zejdę i tam jest taka kawiarnia 
RS: ok., dobra no to jadę (niewyraźnie) 
MR: no cześć 
RS: to na razie 
 
Rozmowa 2009 09 29 13:54 
 
Ryszard Sobiesiak (RS) do Marcina Rosoła (MR) 
MR: no schodzę, na razie 
RS: tu do Abi wchodzę tak? 
MR: gdzie? 
RS: Abi taka ka.., lody, kawa, tak? 
MR: no, dobra, dobra 
RS: dobra na razie 
MR: na razie 


