PROGU NOWEGO, 1968 Roku
U egzekutywa
Komitetu Miasta i Powiatu PZPR składa wszystkim Towarzyi Oby watelom serdeczne podzięko 
wania za trud i wysiłek włożony w rozwój gospodarczy, kultura lny i społeczn y
naszego miasla i powiatu. Ni ech rok 1968
przyniesie Wam jeszcze lepsze wy niki \V
pracy zawodowej, a w życiu osobistym
dużo za dowolenia i radości.
EGZEKUTYWA Kl\liP PZPR
W PRZEMYSLU
Mieszkańcom ziemi p rzemy skiej z okazji Nowego Roku życzenia pomyślności
wszystkiego naj lepszego sk ł adają
S"lom

I . ttjgodnik

spoteczny

Prezydium MRN
Prezydium PR ~

NOWOROCZNA
.
ankieta "ZYCIA"
1. CZY ROK 100 7
PANA(I)
2. CZ EGO PRAGNIE PAN(lJ
W ROKU 1968?
Odpowiadają mieso; ka.rlcy Pr!em ysia i powiatu.
BOLESt.AW KOTEK (zawodu

n ie Jlodal):
-

Z konczljcego si.;: roku je-

stem zadowolon y. Rodzinka d obrze sic: chowa . w domu wszyscy
zdr owi. dzieci podra stają ... No i
w na szym micści e działo sil;:
wiele
poll'ylywn yc h
rzeczy:
przede wszyst kim oddano do u-

tytku kilka

spółd zielczych
już. w

k6 w . M ój brnl jelit

bloko-

lejce I ni e dJ ugo oblewac będzi e
nowe miesz.kanie. Ga zy fi kacja
pos tl;:puje. poprawiło sil;: zaopat rzenie w wod.:: ..
Moim m a rzeniem jest , aby
ulica Mickiewicza otrzymała w
pr zysz ł ym roku gaz.
I jeszcze
laka _ bard zo osobista sprawa:
pragnc: dos lai: sic: na wydział
zaoczny WSI.
IREN,\ i\1UZY CZAK (ekon omi stka :

- Nic mn ie zł ego nie spotkalo.
Jestem wl~ 7. mijającego roku
zadowolona.
10081 - Pragn~, aby byl s pokojny, radosny, bez
kataklizm6w ...
L UIlWIK SU) P I K (rolnik) : _
- O. nie bardzo! Dośt długo
chorowałem, rodzina nie mogla
porad7.lć sobie 1. gospOdarstwem
_ mniejsze wi~ nit. zwykle
m a my w tym rok u dochody. Nic
wszystko moglem kupić. co zamierza łem.

Najwdnlejsze, prasze; pana, to
zdrowie. B~dzie czł owiek zdrowy, to i zapracuje...
MAł,Z EN ST WO
KRyS'rYNA
( ST ANIS LAW 1'1l0SZ0WSCY
(u.wo(lu ni e ujawniono):
P. K. - Oc-zywikie! Otrzymal iśmy mies7.kanie, urządziliśmy
si~ .. .
Cncia łabym poja:hać na wycieczkc: zagraniczną ·
P. Sto - Tak _ jestem \V pel _
ni za dowo lony. Rok 1967 nie zawi6d1 m n ie.
Wygranej na loterii pańs two
wej. Od lat na to czekam.
Chcia łbym Ul le picnitjdze kuple
samoe h6d. ..Cztery k6łka" to
moje hobby ...
Sl'A NISLAWA B. (pracownica
riz. _ pros i o n ieujaw nienie
naZWiska) :
- T r udno mi powiedzieć. bu
zasadniczo moje marzenia speł
nily si~ połowiczni e ... Najgorszy
jednak nie hył. jei.eli wYS1.ł am
za mąt i jak dot lI d nie ial ujt:
le go kroku ...
W yprowadzić si c: od
t eści6w
do własnego mieszkania oraz
żebyśmy wi«ej oboje z mt:i.em

w

NOWYM,OBY JESZCZE LEP

DZIENNIKARZ : - I tak. zanim i.eśmy sit: spostrzegli, mi nął
1967 r ok. W sy lw estrow y
wi eczór katdy obywatel naszeg o mias ta i powiatu, bez wzglt:du na nastrój, w jaki m si ~ ~
dzie W 6WCZ8S znaj dował i miejsce. przeprowadzi ot pewnokią
jakiś bardzo OSObis ty bil ans minionych 12. mi esi~, a wi tają c
Nowy Rok przed l oży mu. bodaj
w myśli, swe życzeni a równiet te najbardziej skryte. No
cóż, t radycja! Myśle;, te potyteczna i miła . Jedn emu rok 1967
d al oowe mieszk lln ie, drugiemu
- telewizor, trza:iemu nie rlopIsa ło tym ra ze m szcze;kle i
c horowa ł ... r6żnie uklBda lo sit:
ludzkie życie. A co .przyni6sł
1967 rok ziemi przemyskiej i
jej mieszkanco m1 Z tym pytaniem zwracam sic: do Was Sek re ta rzu w imieniu
naszych
·Czytelnlków.

~

kszt ałcące go

na
Zasa nl u,
szkól po d s tawowych przy ul.
Strze łcckleJ w Prze m yś lu , w
l\laćkowicach, Rud a w ce. S ufCzy nie ,
Leszeza w ie
Do ln ej,
wiele magazynów, s k lc pów i
innych drobn ych , Iccz Is to tn ych dl a g ospodarki obiekt ów.
Z e wstę pnych danyc h wyn i ka, te dobrze s p ih l s l ~ nasz
prze m ys ł . A trzcba
wiedzieć,
że zadan ia produkcyj ne b y ly
napięte, o 15 proc. wię k sze ni ż
w 1966 roku. Tempo rozwoju
Ilucmys łu było w
Przcm yś lll
dwukrotnie wi ę k s ze od ś r ed 
ni ej kraJtlwcj i niC(:O mniejsze
od wojewódzkiej (10.5 p roc.).
Na lc n s ukces d oży ł y s ię nie
t ylko In west ycje , lecz w pierwS Zl' m rzędzie nal eżyta p raca i

WOJ C IEC H
BAN łA :
S i ary r ok m UŻe m y nazwa ć
po m yś l n ym.

ł'owlcd~ie l iśc i e

chw il ą: .. Jed ne mu prz)' nowe mi esz kanie, d r u giemu - t elewizor". S lali s i-=:
więc
c i lud zie u mot n iejs l.
Pod o b n ie jest z nas zy m mia s tem i po wiatem. Na n owe ·0ble k t y i urządzenia prII.em yOCIEMNIAŁO IIfl anies ł owe, d r ogi. s zkoł y, d omy itp.
{,lU, {,Idy szli umazani
pa ń s twB
wya sygno walo 11 3
sadzq. L.ud zie _ zaw mln dot}-oh w m i eście I 61 w
sze clelcawst"j' - zaczę
p owiecie. Z a to pienią d ze proli się oglqdać za nimi.
wadzili ś m y
r oboty przy roz wszy$ell z przy;oznym
budowie Zak ł adów Płyt Pilś
bo jui się tak u n as
niow ych, wy budo wali ś m y ko a takie tU wielu innych
pa lni ę
gaz u liem nego,
I
je kiedy mijamy ich
400 iz b m i es~kalnych. szkol y w
chWil/omy się za gUlik
Zadąbrowhl , NIenadowej (p a- "';".;q'~.
przllrto!zq szczęście.
wilon ). Borownlcy, roz poczę 
W olowe; jest nicwicLliśmy budowę li ceum OgÓhllldrzwiami wisi ta-

przed

n iós ł

I

Noworoczna rozmowa
Banią I sekretarzem IMiP PZPR

Z WOjciecł1em

P

:

Spółdzielnio Ko~

dekora lor pr z yC"Zor11cgo

maloprzedlochu..

Uśmiech 

zado~rnczy

ofiarność załóg ,

staw maS1;yn, s przętu, nawo ~ów szt ucznych. Zuiyeie tyCh
ostatnic h wu os lo do 60 kg w
c~ys t ym s kładniku na. l ba. W
coraz więk szy m s topnIu roinl ey przes trzegali zasa d agr o m inimu m. które m. In. puc wi duJą:
wapnowanie
gleb.
w)' m la n-: nasion, . sadzenia ków, s iew poplonów, walkę z
c h oro banli, szkodnika mi ltd .
Wz ro s lo poglowie b ydl a. N a.
100 ha użytk ów roln yc h pn;ypada. 68,6 sd uk b y dła I · 32
s ztuki trzody e hlewneJ (r ok
temu - 25 lld uk). B a rdzo do brze s pisa ly się, p ańs twowe
g o s podars twa rolne. P o raz
p ierwszy u ~ys kaly one ś r ednie
pl ony zbój; wyxszc niż c hlopi
g os podaru jący
indywidualnie
(20.2 q z ha) , po d obnie rze pa.ku - 20,4 q z ha.
Szybciej ni ż zw y kle wykona li ś m y pI a li s kupu
z boża .
Og ó lc m
g os plldars twa pu·-

- -'

Ic psza organizacJa produkcji,
w s póln.w odniet wo, s łowem _ wła śc i 
wa rea lbaeJa uch wal
VII
PI c num K C naszej parlii.
Dobne ws pominają m in iony
ro k rOln icy. Sredni e dla w s z ys tkich se ktorów
g os po darki
r olnej t bl o r y c:dcrech pods t awowych z bóż wy nios ł)o 19.6 CI
z ba, b y ł y więc o l li z ha wię 
k s ze n ii w 1966 rok u. l' lon y
rzepaku wy n ios ł y 11 Q , zie mni aków 158 CI (nieco s l a bs~e
niż rok t e in u ), buraków cukrowych 335 q . Trze ba przyt llać _
wa runki nhuosferyczne s przyj ał y rOlllichvu , lec,:
j edn ocześ ni e

podniosła

•••

s ię

kultura rolna i um i ejętność
gospodarowania
z wię k szy ł a
Ilomoc pań s twa w pos taci d o-

(Ciąg

d al s zy na s tr. 2)

slym takie. Nie chcę przesqdzać leci, portfelik pęcmiejc, jednym
sp~awy, olc tak mi się wydoje, że slowem: iyć nie umierać przy laA Jak ;esl nawięKSZOŚć ludli w Lell wlaśn i e kim fachu'"
sposób wyobraia sobie życie ko- prawdę?
miniona. Zupeł nie teJk samo j ak
•
dekorator wystawy. "Kominiarz
- Czwartek, 14 gr ud,da 1967.

•

Godzina 13.

DZIESIĘCIU

Telefonuję:

ponowie, c hcia lem

-

Halo,

z wami poroz-

mawiać, może I!a;nę

_

do w as ...
Dobrze, lylko lIic teraz ...
Spieszę się.·.

To moie o cz ternastej, proszę pana, bo t e raz musimy iść fin
Busztowq do Domu Dziecku, lelefQnowali po RUS, coli tam nawaliło w przewodoch . ale do czternastej zdqzymy zrobić ...
Zaczekalem. Poszedłem o czter !las tej. W loka/II na Wo lowcj,
co poszli do Domu
mt/ślq chodzi so bie
ze 1amlyc l~ jeszcze lIie bylo, nie
szczolkll 11a ramieniu, na dach od DzieCKO CZaS!l do czasu. wejdzie, kulę w wrócili .2 robotII. ZasIalem je dkomin wpuki. ~ zczo t eczkq J)ortl - nak brll"O{lzistę. J ózef Niet/ź(Ciqg dals:::1I lIa str. 2)
ua. I$aclze Się pos/lpiq t ... forsa

CZARNYCH
MISTRZÓW

,.
,

Str. 2

wtym

Nowym, oby jeszcze lepszym...

(C iąg da ls1l:)" J:e .str. l)
watlIc, pańs twowe i s p6ldziel·
eze s pnedaly p:rńs 'wu (w ra·
mach
dos taw oboW IIłXko 
w)"eh, s kup u woloor)"okowel'o
I konka kl acJl) okola 8000 1011
xboża .
•
DZ1ENNTKARZ: _ Pnepra$lam, że przerw~, lecz interesu·
Je mnie taka spraWIl : Jest, czy
nie J!'SI Przemyśl so.nwwystat_
culny pod wzglc:aem produkcji
zb6t?
W . BANIA: Nic. nolniey pO
uspokojeniu
własnycb
po·
trzeb (Sllo:iyclc, paszc dla In·
wentana UP.) s przcdall do
punkt6w Skupu około 8000 'on
zbota, natomias t do mlasła I
powiatu sprowadzamy w po·
postaci m ą ki, kaSJ;, pau UP.
produkt6w Iboiowycb okolo
15000 ton. Is tllieje jednak
realna uansa, :ł.e Jeszcze w
bleilłceJ plęololatce atanIemy
się samowystarculn1. Oby lak
naJu.ybcleJ u nu I w calym
kra ju ! Import t.boia
wiele
bowie m nas koutuJe,
DZIENNIKARZ: - To były
pl usy roku 1967 .• Ju pr;tetbta·
wia sic: konto: ,.winlen"?
W. BANJA: - Nie w e WIllYstklm wyu lo nam tak, jak
bylimy s obie życt.yli. Nie wy.

NOWOROCZNA
ankieta "ŻYCIA"
(CIU dalny ze atr. 1)
l!a rablall. Nie łlpodzlewllIam siC;
nawet, fe w malic(\stwle bez.
dzi etnym może był: tyle wyd"t·
k6w.
JEIIZ)' ANlHtUSIEWICZ (mgr
chf'mil):
- Racz ej lak. By l równie pracowity jak poprJ:edn l, ale nic
mogt: narzckać; moje osobiste
plany spelnlly .. I~.
tyczyłbym sOblc, na jbllblzym
I ca ł emu spoleczeill.twu, teby lepieJ były ZIIopatrywane nasze
sklePJ', i.eby miasto mlalo nowe
oslqgn1t:da we w","klch dzie.dzinach ...
STANtS I. AW S I1>OR (rolnik II
Krasie):
- Nie _pełnił .,. Z powodu
braku materlał6w i gotówki nie
ro~poezą l cm jełl!cze planowanej
budowy domu .. ,
Roz~qt: wreszcie
budowt:,
nie mieć kłopolów z materiałem
- przede w,,-yslklm z kupnem
blachy na pokryele dachu. Z
Iym jest bardU) trudno ...
.I AN PLATEK (orlcer):
_ Zarówno w łll u ibie, jak I w
domu wlod lo mi li~ dobrze. Cle·
Sl!Q siC;, te c6 r ka ('obi postQPY w
ukole ...
W prrYlIZlym roku IlragDQ
rozpocząć studia na wydziale
elektryl:7.nym wsr. P ragnt: l ei.
- I to na plerw,,-ym mIejscuzdrowia I rudołel dla tony i
dzieci.
ANDRZ~J S2. (~ Iuchac:r. n ko·
ly pOOllduralneJ - prosił o nie
podawanie nazwis ka) :
- ay spełnił moje oc~eklwa·
nla? Mniej wic:«'j t ak. Bylem ~a
granicą. no I U<'IQ ait: t('go, CZCI'O
pragnąl('m.

Nie moie byt: goruy (la 1967.
Ja IV katdym rade chct: znowu
powojllł.owat: po 'wiecie...
WILIlELl\I BATon (rolnik •
(blrowl):
- Tak, pod ka!dym wqlc;dem,
Zadowolony jestom z zaslew6w,
z hodowli I ze zdrowia, kt6re
pozwala mi 'Pra<.'Ow"ć.
Aby pop r"wilo sit: zao patrzenie lóklcp6w wił.'Jlki c h w artykuły plcrWl~eJ
polrzeby, aby
mo:r.na było dosiał: katflq HoŚ(:
nawol6w ~duclnych. aby pro_
dukcja mllSl!.yn rolniC!:ych byla
lcpsr..a - C7.~to !l1~ P,uJą.,. No
I te by Il nynly r(lk dopIsal w
urodzaju ja k 1007.
1t000m"wlal : J . GO'l'An
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budownietwa mleszka oiowe(o, a to n a
skutck tbyt potnego przYI"Otowania terenow pod budowę.
Pieniądze wprawdlłe nie pne ~
pa~ly, leez
mics ~kanla
będą
korz ystaliśmy

możliwości,

były, zwiększenia

płbnl ej.

Spod:r.iewaliśmy

IIlę ,

ie pod koniec br. mi eukańcy
Zasania s konystają :r. g uu, la
t y mcn.sem trzeba będlłc jeucze rok poczeka\:, Nie "zal
sz ukać winnych, ICCl! m usi my
\,,":yelągnąc wnioski
na prz yslloŚć.

DZIENNIKARZ: - Je~lI Jut
mo,,:a o. przyu.lośei, lo proszQ
poWIedZIeć, co
przyniC'!jle n/lm
rok 1!l68?
W , BANIA: _ Zanim odpo·
wicm na to pytanie, Jencze
s lów parę: Ten niewątpUwy
postę p wc wszys tk ich dziedd·
/lach naszeco życia, który ma·
my do odnotowania, To zulu·
ga wsz)'1i t kicb mleSlka6c6w
naszel"O miasta J powiatu, wy~
nik ich ofiarnej pracy, za co
w imieniu kicrawnletwa władz
powiatowych f miejs k ich chcę
Im :doży t': gorące podzlt;:k owa·
nla. Szezel'óJne ni U%Danle
nalCiy się Inicjatorom I U·
czestnikom nyn6w s połeea·
nych I zobowlązan produk·
eyjnych, których łączna war ~
tość wyniosła ponad 40 mLn
złotych. B)'I to bard:r.o wymo·
wny dowód poparcia dla poll·
łyki partii I Jej pocaynaó, a
ta kż e hołd złożo ny 50 rocznicy
RcwolucJl PafdzlernlkoweJ t
!5·lcclu PPR, kt6re t o os{:.t ·
nlo obchodziliśmy. Wymienię
dla przyk ładu budowl'J dr6g
w W ys~atycaeb, Orzechow·

uch, Soś ni cy, olitotlka .dro·
wia w Trójcz)'cacb, plażf I
pomnika Olla.r Fas~y:unu w
I'rzemyilu .
,
J clill ui cbodzi o Nowy
Rok, to t.apowlada s ię on ko·
rzy5lnh:. Na InwestyCje oklYmuJe m y !44 m ln złotych. Tc
plcnlądze będą m. m. wykonys lanc na dalsaą rozbudowę
Za kład(lw Plyt PiUinlowych i
Zakład6w im. G. Dymitrowa,
budowę nowycb kopa lni gazu.
Oddamy do uiytku 336 Izb z
budownictwa r ad narodowych
I s p61dzielnl, a ponad 200 iz b
dOll r owadzimy do tzw. sianu
s ur owe,o, będziem y
konty ~
nuowa ć b u dowę kUku szkól i
wlcoJu hmych obiek tów. Wnoś
nie utrudnienie, W)'kouy·
s tanie tych funduszy będ\!ie
wymagalo dużego wysilku ze
s t rony inwcstorów i wykoIIawc6w, a p lanowany W1-r05t
produkCJi o da lsze 15 proc. mUll l Iś ć w pane :r. usprawnieniami, mod ernit.acją, ICPSl~
o r~anh.aejlł

I

łiJ9 ódn ,P

Zadania na rok 1968
Listopad I grudaleń minęły w Gromad~klcb I Powiatowej
Radzie Narodowej w Przemylilu pod z nakiem IIpracowaoia
projektów I uchwalenia pJan6w eospodarea)'c b I bud:iełow
ua rok 1968. W tych poczynaulach uczestniczyli r-a dni, czlon·
kowle komisji radzieckich, aktyw polityczny I gospodarczy,
praCOWniCf biur GRN I wydz ial6w Prezydi um PRN. Toczy·
Iy się dyskusje, robiono setki przymiare k planów do kon·
kretnych mo1 liwości I fund uszy.
Bu dżety G RN na 1968 r ok Sił w :slosuuku d o r oku 1961
więkne O okolo 15 proc. I w yn oszą ląctnic
28,S mln zło ·
tych. Budżety 10 ,romad przekraetajlł mllloo dOłye h I wynost.tt np, w B lrct)' S mln J: lotych, w Zurawlcy Z mln 110·
h 'ch, w Krzywczy _ Z m ln zlot)'eh, itd. WY!loko.§ć łu ndu szy,
Jaki mi dysponuje gromadzka rada narodOwa -zal ety od jej
Inicjatywy. M. In. duie t n ą(l'zc nle ma o r.al)i~owanltl ukla·
d6w i jednost~k uslugo wy c h będąCYCh na rozliczen iu z budżetem GRN.
Okres planowaui a (aspoda rk i I przymiarek ukońuyla
sesja PRN, w cIasic kt6reJ u ehwalono plan ł'os podar c7.y powiatu na rok pnyszly I bud:iet w wysokOŚCi 8i 434 818 al (w
dochodach I wydatkach). 1.'rudna w kr6tklol k OD1fotarzu o·
mówić wllystkle potycJe p la nowanych wydatków i zadan,
ua nie kt 6re jedmCk warta zwniei ć uwaJę.
Zrncliorujł'! się 490 ba J runł 6w ornych oraz 170 ha I lłk i
pas twisk, ukoń"y aię budowę a r ronoD1ówek w lIermanowltach i TtojC1:yeach, budowę wodoclU6w w Orłaeh, MaIkowicach l Drohojowic, będzi e. się k o nł ynuowaó budOWli: UIii
PO:\1 w 8łubnle, szko ł y w lUai:kowlc:tch I drogi I ska" ?'ohatyn, rotPocJ:l)ic sic: budowę szko ly wDaehowie oral o!irodka J:drowla w Krasiczynie,
Wzros ł y ladania, kt6re s t awia rada przed rolnikami, dając
im w tanlIan zwlęks~one o 40 proc. przydzlaly naWozów sduczn)' eb orat zn aczne Ilości !l pnętu i ",altyn rolniczych.
Przewidliano tUDltuS1:e n a rem ont)' budynków pań stwo·
w,-eh w Blrczy I Dublecku, Znaczne Iewoty pneznae:r.y się
Da oświatę I tdrowie. Np. budlet PRN ubczpleczy d.' lialalllOŚć p rzyc hodni reJooowrJ, 9 nśrodk6w Idrowla, 3 itb PO·
rodowych, 8 punldow po ł ożnlez)'ch, 5 puokt6w tł'!l czersklch,
s tacji sanitarno·epldemJoloJlcznej,
przy rozdziale plcnlęd~y, k C6ryml dysponować bli:dtlc PRN,
okazalo s ił,:, :1.e nic moi na w inden !lpos6b wykroi ć ś rodków
na konse rwację ttrządzen rncllarac)'Jnych Orat p lace dla pra·
cownlko", niektórych wydzlalow I św le tlicowyoh na wsi. Rada lłlbowląza la wit:c Prezydium I'RN do wszozt:eia w Prezydium WRN s tarań o dodatkow e krcdyt y na tcn cel.
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zaraądn.niem,

r OlwoJcm
w s póhawodnie·
twa,
Cus końetyi:. Tygodnlk _ nie
J:u ma, miejsca w nim niewiele.
No zakoń~en ie , tradycyjnym.
Jok wspomniclikic, ~wyczajem.
zloi<:: w Imlcniu eJ(zekulywy
Komitetu Mill.$l.a I Powiatu
PZPR, jak r6wn iri własnym,
wuystk m Obywatelom nuncło
grodu I wll, Ił w pierw,5zej ko·
lejoości Czytelnikom
"Zyda"
tycze ni" ~odowolenla i sukee·
shw w pracy oraz wszelkiej
pomy.łl noicl w tym Nowy m, oby
jcuc~e Icpszym Ro ku 1968.
nOZl\JAWJAt.:
ZB. ZIEl\lBOLEWSKJ

KUMfNTt\RZ

21 XII 1939 r. - Hitlcrowcy
rozstrzelali 107 osób w Wawtte
- pierwSUl masowa egzekucja
w Polsce podczas okupacji. 1918
r. - Wybucb powstania wielko.
polsklr,o, 1953 - r. Z ma rł poe-.
ta Julian Tuwim.
28 grudnia.
1822 - Urodzil sic: Ludwik Pa·
,teur, uczony francuski, w~alal':a sZCl!:eplonkl przeciw w ' I!dif.nle.
1 Irtyt"Ulia 1944 r .
- Utworzenie Krajowej Rady
Narodowej ora z po wstanie Ar_
mU Ludowej.

..: N

W bletljeym tygodniu imieni·
ny ObcItOd~:r 27 - Jan, Cezary,
28 - Anton, 29 - Tomasz, Dawid. 30 - EUl'cniusz, Sabina, 31
_ Sylwester, Melania. t J. Mieczysław (NOWY ROK ), ! Makar, 3 - Danuta, Genowefa.
S y I w e s t e r - :z; łaciny:
Iyj/tcy w ll'!lie (dziki). Wuyst·
kim rtlilym aoleniuotkom l $Olenizantom składamy serdeczne
tyczenia.

Dziesięciu
(Ciąg

czarnych mistrzów

d alszy ze s tr.

wiedź przyjcchoł wla §l1ie ot

1)

2lmlwiew, bo /,Irzcmvscy kominiarze
obsłuoujq również powiot.
Mimo wali rzueHem okiem. na
leżące na stole P<'lpicru. Przccz/J·
talem: "Łapie/d - 2 141 domów,
Olejarz 3567 (!omów, Trvbus
- 241? domów"
WlI s lore.l:lł.
J est co robić i piescit się z robotą
nie wypada, jem "lice się zdqżuć

"Pomonie" robiq tyBw Ul niedzielę, kiedy 'IIic pali flię Ul pic·
caeh. W CPN wchodzą w sadzę

jak Ul wod ę. W lIr.::ucić 50 kubi ków slIdzll, to nic bagatela! Cza·
sami więc robi dę dlużej nii

c.zferlto.fcie godzin, obił wywiqzoć
się z obowiqzkow i otrzllmać "te
1300 zl", no które tr~eba jedllok
wllkonac .,przerób" co nojmnie;
za 5 tvs. zl. Spóldzielnia plaej 38
proc. od sum II globalne;, a za
na elOS.
tzw . Ulltł," dlu hldno!ci 47 proc.
• • •
Kicdll' plocilo 50 prOC., potem 48
Piqtek, 15 grudnia. Ozi.iaj "fe- proc. Gdzie te dobre czasy I co
klórzy l nich wstali ,!li o ,rze· się dzieje z kominjtlrskim r:ccjej raRO, Piqlek - ei~iki d.ńen. mio$lem? Tanieje, Uli jak? DlaCo tudzleli Sl/stematucznie wlas· c::cgo? Robota ta somo i z każ·
n.ie o tej porze zaczunajq robotę. dllm. rokiem jej przybywa coraz
eZl/SZczq i. lpraU!dzo;q przewodl/ więcej, gdl/t nowe domu 1'08nq ...
kominOWe wszl/stkfch zakladów
Z nowymi blokami także ;est
gastronomicznI/ch i wSlyltkich
klopot. zw la sz cza 'przl/ odbiOl'ze.
internatów. Muszq to zrobić jeSZ·
cze przed póinozimowllm swi- Nicjednokrornie dochodzi do os·
trllcll dllBkusjl: iltŻllnler contra
tem, ::ollim zacznie pracowoć k.u - kominiarz. Pon mgr inż ynie r chnia, przllf1Otowujqea .łniadanfe. rcpreZłHttu;ąC interesy wJ/konowNie mOOłl się opóźnić ...
Cli - zo wszelką cenę stara się
A potem co? MlI.fUcie pewnie, oddoł blok cio uilltku. M islrz koze idą do domów, do eiepleoo 16· miniarski spraw dza przewody i
żeczka ... N /eS letll, za dobrze bil
bierze za nie.. odpowledzialnojt.
:się im wiodla; idq d nie; do swych
111weslor stoi na boku, nic zabie·

I

zwyklych, codzienuyc/t zo;qć.
rajqc glos". Zdarza się często, iż
W piekorni li r 3 prz/l uliclI M a- pan mgr inil/nier muli ulec Ul
nifestu
Lipcoweoo cieplutko, dyskllsji jachowllm wywodom
schludnie i biolo od mqki jak od kominiarskiego mistrza. Przewo·
!ln/eou na polu. ZawIZe m\l~lo· dll trzeba poprawił, obli ludzie
lem, ie chleb jem tlllko dzięki moDli bezpiecznie mieszkać 11 'IWpiekarzom, bo ;okie hl( moglo wl/m bloku.
być inaczej ... A piece, proszę pań
Sporo ;esl cieni w kominiar!twa, zapomnieU.łmy o piecach!
GdUbV ,ak kt6rllj-1I0tDoUl, Qdybl/ ,kim faeh11, np. sprawo wIeku
emerlltalneoo. Wielu
~tarłZ1fm
przewód
nic
funkcjonował...
chleb jemy także dziqki komi- ludziom kręci się ;ut w glowic
po dwóe11 piwach z sokiem. Ale
nior~m!

Zaglqdom w czehdć rmgrza- mi.5lrlom kominiarskim, nawet
t1lm sędziwttm , nic wotno cier·
llego, piekar.tkiego pieca.
- Tp rurki - mówi Andrzcj pieć '\'Ul zawrotu otowy. Mu'zq
chodzić po dachach. do 65 roku
SZllbalaki. - CZII widZi pan fc
rurki glicel'1lnOtDc. które!' CllIlZ- życia. Co szdł miesięclI podda.·
woni sq badaJllam lekarskim i
czę? GdUby jakaj Z 'Iłich pękła,
mcklórz!ł ze zdtłmleniem dowiof O koniec, przcpaleni 1estdmy
dum się, ii scrdu,z/':o trochę na ·
rtn wylot.
!pocone wolo. Niekiedy bllWO t1'ogicmie.
GoriJco,
Wllcicrtlm
Przcd kilkoma miesiqcorgJ zmarl
czolo, Nicch niodll nie pękajq
nag/e ezlowick IIczqcU 47 lot. Nie
rurki ot/cervnowe!
wiedz/ol, że jest chory,
• • •
Praco kominiorzo wumooo duJest ich dziesięclu: Drewniok, żej .sprawno.fci f j;:vC'Znej t coH ec, Horbacz, K indl!k, Łupick!. dzic1IlleQ'0 WlIsHku mięjni. S::ko·
Niedźwiedź, Trybll.$. S:vbalski, da, że nikt 11 ie p01nU!li o ulotOl"jarz, Poczekaj!o _ dzicsięciu ullelliu rucia. 111m ludziom, któczornveh mistrzóto ::rzo,ztmych rych rzemlos/o będzie ::awsze kow Sp61dziehti Komlniarlkiej. Op- nieczne i raczej 1Iigody nie zOltorÓCZ Itich jest w Pr::t>mllślu jesz- nie ono zastqpione procq maszllcze kilku pruwo t nllch: P lldf) (so- 11/,/. M isrrzowie czarne"o fochu SQ
"ior Jokich ma!o, 85 lot na kar- potrzebni! Zalu.;ę. że tutaj \O
ku i ;ełZcze chodzi po dachaCh ), Przemy.flu, nie zna/nz/em' u nich
Krojew$ki, Jasiński, Gajda, Pro- takich warunk6w procy, ;okie
kop, DrOŻllniok ... Nie próbowałem wid.t'ialenl 110 Sfqsku. Tam górnawet oblicZllć, po He kominów nik, robol nik, rzemieJfnik - wraWlIpado na głowę, bo bulbu t o co ze ,we; ,..uUchty" czę.tlo w
rochu.nek skomplikowanI/ i oszo· biale; ko,::uli. Tu, w ciOBllllm iolamia;q clI.
W noszl/m ndeSicie kalu przl/ ulicy Walowe;, nie mo
dominuje trodllcJl jne ogrzewanie odzie zainstaLować wonnl/ i pru·
tDęplem. Na brok
robol y i na sznic6w, które leżq I>ezużv teCl'ne.
nadmiar wolneoo c::an! nosi m'- ,ot wl/dawalo mi się zawsze, że
strzowie nie mooq
narzekać. przepisll bhp obowiqzuiq w coPrzeciwnie, sq chuba trochę zmę· le; Pobcc, nic 1DlIlqczo;qc tllsiqc('zeni. ,.teby zarobie!' tc 2300 :! letnieoo QTodu z niedźwiadkiem
truba pracować pOnad 14 go- w herb/e,
A. J. BIEN
dzin",
powledzia! którlli.
W

złotych

.Miliony

na rozwój PGR
MIeli rulllic1.ych
i spółdzielni
prod II k cyj n)'ch
Na budllwe: szop, garai.y, obÓr,
magaz.ynów, silosów, dróg dojazdowych. budy n k6w mlcszkaln:,'ch. na utwardzenie podw6n:y.
zakup sprzc:tu itp. państwowe
gospoda rstwa rol ne otrzymają
w 1968 roku ponad 18 mln zło
tych.
Na zakUI) manyn oraz budowę uop, garażY i wa rsztatów
kółka rolnicze wyasygnują
10
mln złot ych . Natomiast spół
d7.ielnie produkcyjne przeznAczą
na te sa m e cele 4 mln złotych,

Elektryfikacja
10 ""si
KOsztem 10 mln

złotych

l'!clek.

try1lkuje sic: w 1968 roku w powiecie przemyskim 10 wsi , a to:
S6Ic<:.
Mlodowice, Kotzeniec.

Bachów.

$r edniE;:.

Wolc:
Krzywlecką,
~towni(:,
Huclsko

Nienadow~kie.

Sliwnicę

koło

Dubiecka. Belwin. $Wi.atlo 0!usm ll w tych miejscowościach

,.)

I 160 gosporlll ntw.

Nowe sklepy
U .. rma now iec i Bae hów ulrl ymaj~ w 19G8 tllku no we s kle py .
Koszly budow y pokryj" g minn e
O Le in w est ycje
s pÓldt ie lnle .
m ;,,~~kl. ncy
w ymIen ion ych w~i
ul,iegali si ę od dawna . l eh iyneniom l ull.s adnionym polnebom si ało s i ę u.dośli .
(oJ)

Śladem

na IlOtatkQ pl:
"Ach t<.l zaopatrzenie",
ZarUld
Gminnej Spółdziel ni ,,samnpomoc Chłopska" w Birczy Ulwiadamia. że stwlcrdzo ne
nicdo_
ciągni~cia
w sklepie nr 20 w
Huwnikach zostały natychmiasl
usuniqte. Równocześnie wyjaś
niamy. że eminna Spółd zielnia
miała duże lrudnoki z pełnym
i rylmlcznym zaopatrzeniem te·
renu w tłuszcze i wędliny. gdyź
r ozdzielniki na te _ artykuły są
bardU!
małe i pokrywają potrzeby rynku w 30 proc.

,.

Odpowiadajqc na jnotatkq pt:
,.Po sól do Przemyśla ", Zarząd
es w Prremyślu informuje nas.
że likwidacja punktów 5p'1edaży pomocniczej w Aksmamcach
nastl;:puje
na sku tek
braku
sprzedawcy I lokalu na sklep.
Nikt z mieszkauców
wsi nie
chce się podJą~ tej pracy ani wydzit>r.zawlć po ~cszczc.nla.

Drugie gody
jeleni
W Nadleśnictwie Hołubili zanowwano rzadko spo tykany wypadek - wtórnych. tym razem
zimowych. godów jeleni .. ZWfkle zwie rzęta te zbit>raJą Slq
na rykowiskach w końcu w rześ
nia. natomiast w br. urządUl l y
gody IV listopadzie. Myśliwi nie
potrafią wytłumaczy':: tego zjawiska.

z.

.
I·len...
znleCZlI
Na

oblodzonym chodniku. o-

ba rC,ZOna tIumakiem ,hlnazka
sl raclla równowagę. Upadla.
Ni!'! mogla wugrzebat się spod
ciężaru lat

gala

i

tłumoka.

Diwi-

i upadala na prze·
mian. Obok niej przeszło kilku
.ię

mężcZuzn
chali się

w sile wieku.

U~mie

rozbawieni

nieco-

dz iennym widokiem. W iado mo! - " Ubaw po pochll!". Zaden z nich. nie p<lmOg l ttarusz CI', nic poml/ilaf, że za ild lat
I<.to.§ "mu nie poda ręki lM wówczas nieudolnum ,tarcom.
Jedlinie mloda, brzemj..mllo ko
bieta użlleZl/ia bezrad nej pomoen("j dlani. - Dlaez,·oo ona?
CZllŻbll d/atcgo, że billi w niej
du:a s erc(l'!
Drobna 110 pozór rrccz, pano w ie - a przecież wS/lld!

Z. G.

N,8

NIEWESOt..E
PERSPEKTYWY

Z dutym zainteresowaniem
w .,:2:yciu" ar tykuł: "Problem
d achu nad
glową" i wypowiedź ob. Zbigniewa Stypulkowskicgo
kierownika biura lokalowego
Prezydium MRN. Korzystam
z zaprosin
redakcji i jako
zwykły obywatel naszego grodu chc~ dorzucić swój glos do
przeczytałem

d yskusji.

Dane przytoczone przez ob.
Stypulkowskiego. a dotyczące
z jednej strony liczby rodzin
ubiegających się o mieszkania, a z drugie j: ich uzysku.
nastrajają
bard zo pesymistycznie.
Na cztery rodziny
tylko jedna otrzyma upragnione mieszkanie.
Czytałem
len
artykuł i zastanawiałem
się. w której znajdę się grupie: wśród szczęśliwców , czy
tei wśród ty eh,
którzy mają
pecha. Zajmuję małą kuchenkę i pokój o powierzchni
10
metrów kwadratowych wraz
z ioną i trojgiem dorastają 
cych dzieci. Olicyna, w której
micszkamy, wali się. O re moncie
nie ma już mowy.
Dach ledwie się trzyma.
w
czasie dcszczu śpimy pod parasolam!. rozpadają się sch od y. żona cho r uje
na skutek
wilgoci.
W nocy nie można
się ruszył:,
gdyż
lóżko stoi
koło lóżka.

Wydział
A r chitektury Prczydium M R N wydal decyz ję
o rozbiórce naszej
"budy ".
Wi adomość ta jest oczywiście
dla nas pomyślna, łączy się z

naszych notatek

Od powiadając

głową

Problem dachu nad

z notatką zamiesz~zoną w Waszym piśmie w kolumnie ..Celnie! ostro" w spra·
wie zorganizowania sklep'u przy
ul. Mickiewicza w pobhi.u hali
sportowej
- Wydział Handlu
Prezydium MRN w P rzemyślu
informuje, że lokal na ten cel
został już; przydzielony dla Sp·ni
"Praca", która zobowią~ała się
po
przeprowadzeniu remOnhl
zorganizował:
w nim
sklep.
Tymczasem
ludność tamtejsza
mate korzysta~ z usług plaCÓwki
WPH znajdujące~ się po przeciwnej stro ni e uhey.
W

zwią~ku

perspektywa na popra\v~
warun ków
mies zka lnych.
Icc'Z pytanie - kiedy?
J ak
wynika z odpowiedzi ob. Stypulkowskego.
dużo
rodzin
znajduje się w podobnej sytuacji i to powinno zdopingo·
wać do działania ludzi,
któ~
rzy z tytull.l pełn ionych l unkcj i są zobowiązani do troski
o byt mieSzka ń ców Pr zemyśla.
Mam tu nt myśli
nie tylko
lderownika
i pracownikÓW
biura kwaterunkowego. gdyż
praKtycz nie niewiele mogą oni
'Zrobić . lecz w pierwszym rz~dzie ojców
n aszego miasta.
Niełatwy
mają żywot,
to
prawda , lecz taki podje:li na
siebie obowiązek.
Mieczyslaw Jasi e w lcz
ul. Sł owa ckiego 48

No i zacz~ ło się ... Staszk lewicz, dzi ałając w sŁa ni e silnego zamroczenia alkoholowego.
w ywalał

ordynarną

awanturę

i obrzucił kelnera ste k iem obrailiwych. wulgarnych wyra zów . Ni e pomagaly per swazje
znajomych. przyjac iół i innych obecnyCh w barze lu d zI.
" Uroczy" J e:druś pieniąc s i ę z
ob urzenia (i nad miaru wypitej
wódki) w d alszym ciągu popisywał się bezb łe:dną
znaJomością
karczemnego języka.
Rze<:;zywiścle jego kunszt w
tym zakresi e należy d o wyjątkowych ...
Epilogiem tego wydarzenia
był wyrok kolegium karnoadministr acyjnego przy Prez.
PRN: 3500 zł grzywny z zamianą na trzy miesiące aresz-

OTRZYIU AC

ODPOWIE DZ

KONKRETNĄ

o moich waru n kac h m ieszkaniowych pisały jut " Nowiny Rzeszowskie" 25 kwiet·
nia br.
Ta notatka prasowa
niewiele mi pomogł a, toteż
jak daw n iej wydeptuje: ścież 
kI: do Prezyd ium MRN i czekam. Rozumiem - trudności!
Ale niechze I mnie zrozum ieją ludzie, kt6rzy dysponują
mieszkaniami. J ak d ł ugo moż
na walczyć z grzybem i wiJ go~lą, która zżer a m eble, ubrania I mo je zdrowie?
Po
wielu obietnicach chciałbym
otrzymaĆ

ale

odpowiedź

jedną.

i wiążącą.
Jozef Rorodeekl

konkretną

Słowack i ego

!!Oa

W koleice do kranu
Pod względem warunków sanilarnl/cI, w Zakltldach Wf/twór('zych
Elementów Autom aty ki Przem yllo~
we) "Polna" je!t d~ iś gorzej "Iż
przed kilku latv. Zmiana prQl/lu
prQd,.kejl, jej unowO('zeinlllnle i
rozw6j odnmęlll na plan dal.~z)l. a w
konsekwencji pTtl/sloni/y, 5proWIJ
socjalne ~(I.łoal. W dq:!enlu do powiększania prodUkcji niekt6re po-

można
zjdć

~

korzyściq

na powletTzu.

d/o

zdrowia

Gorłe; jeden!.,
Robotn /cy w czule
p rzer wy p08ilajq się s/edzqc n a paropetoch okien, fokaTkach _ "d~;fI

i

W

~Imfe.

popadnie.

W ustępach. mało oczek , (l na 451)
osób Jed nej zm/anu kilku wl/dziaprzl/pada okol o 20 kranów lU
umywalniach. Zdarz(1 ,Ię więc) że
fflle8~czenia 8oc;alne zomlenio-no, po
wielu robotników,
bl/ zdlł~UC do
ad~owlednlm OczywUc:ie adapl owa<
-ruygnuje z wadU i myniu, na b/UM. Np. tu, gdzie d~U autobu!tU
d/a. A Jem ;uż mJljq dl!. to c~lI
mi",śc! się klieaowojć byill niegdyś
n/q to to pospiechu. jł'den dnlgle"o
um1lwal n/e. C%1lniono to wlZyltko l.o~d :ojqc.
z ml/!iI!I, że e?'udnofci, które po'
wltatHI, vęd(l mi li!! charakter przejZakład 2atrud"/a 190 kobiet I to
ściowy , .te wkrótce, nie później nU od kil ku lat. lecz do d~U. mimo
w 1966 rQku, ~akł ad postawi bu- podejmowania odpowiednich udunek dla zaplecza teclmiczo('(l'o, chwał no KSR, nie zorflan/~Oluano
do k t ÓTego pr zenie,ie się ?'ówn!eż pomleuezt>nl" hl gie"j('~neflO.
admillidrac;a j włZyłtko wrtki do
SprowlI lo «?'obne, lec,: doku('zllp;('Twolnego sIanu.
łów

we. DJlrekf/a Jes~ prawie bezsilna.
c/loda:! w jej moiliwafc:iaeh leill
Stało się jed'lBk inaczej. " Polna"
roz wiq~"nie
SJ)T(l.WV
pomie8znie otTzjJ1'tla funduszlI inwenycyj- np.
c~efl h/glt>nicznIlCII d/a kobiet. Jest
n)lch na budowę W$pommanego o- ona
-również w stanie wplllnq~ na
bIektu.
Zjednoe~enie
PT~emyslu
debli lepiej zaopotrllwał
AutomatJlkl i Apar(ltuTy PomiaTo- ha"del,
k i osk Z1iajdujqcJJ mę tu.t p r zy lawej "Mera" tlumllC71/ $fę brakiem kladde (m. in. w tanie uII:dliny),
środk6w ,

a

jCl(l'O przed.tawiclel nil

z którego kor~/J8tailł robotniCIJ.
KSR razkładał ręce i jll k m6uŁ w,/· Moina by również pom/lllec o ojaśniał s/o:rd/enfe obiektu z planu.
twarciu klo.ku wewnlltrz zak/odu.
Załoga "Polnej"

rozumie trudnozjednoczenie widzlalo jej potneb:u. wca'
le nie wlI"ÓrOlUane.
lei. lecz

•

jedn ocześnie chce, VII

Zaden
wydzio!, z wllj(ltkiem
obr6bki cieplnej, n/e pORia.da bodaj ,kromnej jadalni. KJ('dU jest
lato, -rośnie zlefona trawa, po!ilek

Kara - to jeszcze nie wszystko
W barze es w Krzywczy
pi jany Andrzej Staszkiewicz.
s tał y mieszkanie<' Dubiecka.
domagał si~ ko lejnej por cji
wódki. Kelner nie podał mu
jej wi dząc, te i tak ledwie
t r zyma się na nogach .•.

CUCĘ

nią

tuj i jako k ara dodatkowa podanie orzeczenia do wiado·
mości publicznej.
No cóż, sprawa si~ zakoń
czyła wa rchol zostal sł usz
nie ukarany! T ak, ale zastanówmy sie:. czy t o jest wszystko, co należałoby w tym wypadku zrob ić? ...
Andrzej
Staszk lewlc z nie
ma jeszc'Zc 20 lat, a kUka już
razy stawał jako oska r zony
przed kolegiu m. Jego tycie t o
stale upijanie się, a w efekcie
tego.
awantury, zak łócenie
spokoj u publicznego, demoralizacja rówieśników i mladszych kolegów. Kary, które
otrzymuje, nie odnoszą żadne 
go skutku. Jest niepoprawny.
Czy wobec takiego stanu
rzeczy, nie byloby
ceł owe
skicrował: go na przymusowe.
zamknięte lec,z enle przeciwalkoholowe? To przcciei miody jes'Zcze człowiek, mający mimo wszystko - pełne szanse na "wyprostowanie ście
żek" zwichni~tego życia .

I,.

Uznanie dla pmcowllików

NA SYL \VESTIł i\
BAWIJ\IY Sil):
\V "Adrii", ,.Polonil", "LazuroweJ", K lu b ie MOKO, Ga r n izo nowy m
Klub ie Oficers kim. Są dzie, PPH "Konsumy". H a ll S portowej.
aali
Zwi ązk u
Zawodowego Na u czycielstwa
Polski eg:a
oraz
prl y-za klad owyc h św l c lUc aeb
nas zych przedsh;biorslw.

Glos nsCrologa-ulIluiora

Rok, jak co rok ...

Przoil1nalem zerzłorOC"Ił/, ","udnIOWł/ numer Fo rum" k lóry ~a
pra.'I Irllncu.k'l zamleJclt horoll<opł/ najbllrdzle'j wrlqIU~I. tlłtrol~<
116w na mtjaj'lCU wIdnie ?ok .
Same .!awł/ - Anita , NIcole. D cUta, R08e StoIer, l'ofarlQ de Sal/a10. Ale nie da .Ię Ukryć - wr6tbł/ WllpadtV nlldznfu. Na "lLl<ana<
tele 8prawd2110 .111 zaledWie kUka t to tlIClI nojl>ard:hlj or~1iWI
duch. Zeb U np. w20rllm Marlo dc Sabllto pr:z:ewldzleo:! spadek popu _
larnolcl John&ona. nlel<onlccznfc Irub4 blllo ,,,,,,/<ao:! Informnc j l a.t
W UWltudo ch. Wł/.tar<:::ł/lo z "azel ;nać :teta.::-l1q konlłlkwencj<,' 8 ja<
kil prezud.nt USA patrafl walc~ o o1-.-re~lanll bardzo I<rzJlWq .w'":!
popularl1o.łCI.

MilI'" OCIl1lWI.le przewlduwanlo zawIOdtł/ . Franco mial ode1Jć,
a t",mczas",m u.zczęlUwlo n4c101 Ulnpan6w &te'l dlll<taturq. No K,1ę 
tucu WllI'ldować mleU ludzie I 10 W mlenane:! mę,,",a·danul<lej kom_
panII, 1 nic: ~ 1<1110. Wo1na w Wietnamie mltHa . 110' &I<onc~ut'. a trwa.
lip .. Itd.

Jda 1Irnane anlorutetu mOl1'1 Slq mylIć. 10 nic nil< .101 na prze _
nl<odlle, IIbU T6wukrt nltej podpł.ilanł/ pr:rectslaw!l nłek t6re ,Wf:!
prz"wlduwanlo na rak 18". Oto wł/nlkl amnlorsklej ob8erW(lcjl . kl,,_
płanin ntebifl'l<le",o.
NI" będzie lo rok całkowiCie .pol<ajnu. Wubucllnle co n('tnJnlcj
jedno nawa wojna lokolna. Mianowicie USA zechc'l o,!atf/C%nłe rOzprawtć 810: % F'rancj'l. Sprowoku,,, w ttlm celu konItIki zbro,"U
t 1<.lęlfwe-m MonaCO, abu nll8lępnle pr6bować wkroczyć nil terytorlum F'roncJI pąd pretel<ltem polcl(l'U la nleprzujaclelem. Formol<
nł/ pow6d do 1<00ifllkhl :r Monaco dod:q raportu CI .\ na temat lawlrowł/Ch pO(l'l'Id6w I<.tętnlczkl Grace KeUII. USA utkn'l jednok
w lej wojnie. gdut, jal< no: okate, amaruka1\8cu maTlnn nic maJ'I
tnd1\JlCII do'wladeZfl'ń w protoadl,,"lu watl< na feren'" kasuna lIrII.
Preludentem USA WllbrOI1V ~o.tanle obecnI! -VOludnlowowllltnam81<1 J7!'lI'mler K ł/. z kOlei JOlln.on lo.'anle prozudllntem Wletnllmu
PoI1ldnlowe(l'O. KOl1leernOU pr:flnlulenl(l. się Joll n.01lll do Wietnamu Poll.dnlowflUO pow.tallllt W związku:!' pr:vn>'II8Wnym w~ro ltem
amllrll,",an"klch konlUngenl6w 111 W /etnamk'. W Te:ullacle. 1ut w
płerw.zuch mle81qC<lch pt'~Uuleao roku ::najd.zle 8tę t/lm wl ql<8wjć
obuwatell USA.

IV wunłl<u 1IIr:)lmuwtlnla slq laU duml.jt w.p6łprtleoW1\ l k6w
JOhll.01l/l, potąClU on .tanowł.l<o preZlIdenta :: lu nkcjllml Rela
w.ul/.Udch ruortlow. Jedł/n'ł dekloracjq w h.1.lorll pre:Udel1lurł/
John.ona. ktlora nt/! zo.tanle pr:e~ n!"'J7!I :akwutfonowonll. bcd%le
O(l'loIZOna. przezeń teza. It jago gabinet nlgdł/ je.2cze nie bUl tal<
1Ildnomł/j'nu. jDk po najnoWl%1Iell zmianaclI rządowuch .
Wielka. Or utanla dotknięta %o.tanle dal'~lIml d<!WIlluacjaml 11I1Ito
.;le,lIn",a. Posladac:e lune6w bqd'l Il>lI"'tenlllĆ ~ watoru na z/o_
16wki. Atl.' 1IlI11t1bł/wanl w tum wlglqdzłe prze: ~acllodnlcll IUrll1t6w
PolacU pow8zcchnłe odrzucać będą w.telkle olllT t'u. wukręcając 8te
",r:ecmle, te.. zloe6U1ek ni", mkU I nie maJ'I.
zorll.u,e sle pewien komproml8 111 łj)1'owle toej'cI(l Wllt tkle, BrU<
111'111 do Wl1)Ołnflgo RI/11I<". Prezl.ldem de Gau!!e ,twierdzi mIono WIcle. te u\/ZU(l'nu,le ze 8Wego 8pr.zfldwu w tum w;ględzle. je,n
premIe, WIZ.on I ministrOWie (l'16wnych. rC80rtlow :aczn'l cllodztć

"de(l'OI(\wkach".
Uwa",a NRP .1<0nc"nlrOW/lna będzlo
8l1wnuch. po.zu,",lwanlach. b. ~/lrtępcu

handlu

III

P od 'Znakiem wzmożonej pracy minąl naszym handlOwcom okres przedswląteczny i ubiegła niedziel a. Starali sie:
oni Jak najlepiej obsłużyć klientów. a poza tym sklepy były
bardzo dobrze zaopatrzone. Nic też dziwnego. że wie1u mienkai,ców Pnemyśla prosiło nas o złożenie pracownikom
handlu s łów podzie:ki i uznan ia - co niniejszym c'Zynlmy.
Członkowie PSS. a jest ich w mieście ponad 10 tys. tyczą
z o kazj i Nowego Roku pracownikom Spółdzielni. zarządowi
or az a ktywowi społ ecznemu dalszych sukcesów w pracy i po_
wodzen ia w tyciu osobistym.

Aek.
ZYCIE PRZEMYSKIE

w znoczne1 mlur:" na 'n!en<
łlłUoro. MarUno Bormanno.
Svrzcc:ne I<omcntar%e na temat mOIl/Wów al<cjl Bonn przetnie
rzecznil< rz'ldu NRF wł/.latnla ,'Ic. te o wIc ie chętniej wtd:tolt>1I na
I llInowl.ku nela NPD. fio'wtadc20nel10 Bormllnn/!. on/łeH Adolfa
V01\ Tlladd"na.
1=rllel wlł"azl zgod, n/l wł/('olanle 3'Wł/('h. wo,.1< z terlltar!6w arab.klch. ragarnlętucll w to"u ostatnIego l<onlUktu. JedynUm u,,"'u7ł
klem bqtl~1e r ornerzenle gran ic tzrtlet.l<lch na WI%1.I8tl<l.::- I<raje g!obu. w I<twucll znajduje .ł1ą m1lle1.f'Wtć poellnd:en1a ttldow./<ie"o.
Jdll Idzlc o elala niebIeskie. 10 fnaet l(lrezeTwu~ lob /e prawo
IIJlrecU:owa"ta ""1'CII JIO.tulat6w w pótnłe#zum ol<rene.
SCR8oc1'1 w nau~e 8lan lc ,Ię odk r ł/ele cale, p,awdł/ o "lnta1l1cuch
1"""'I(lCII". Okote .tę mIanowicie, te zrzucal je "LOI" z mUllą a reI<tamle pOllkłeJ I<uchnl. Fal<!. ~e na ttllerra('I, nie :nujdowaly 81q po lTaWll I IItlpł8U rel<lamowe, bUl :tI>ł/klum niedopatrzeniem orOOIlI:(It or6w, godnej 8kqdln'ld pochwalV Imprezu.
NIe wiem, ClU w.:u.1kle pr~epowlednle .Ię .prawdzq. Jdll tak.
Co c2eka n'" %UlI/kIł/ roI<. jnk co TO,",...
",UZ
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PANSTWA
,
MOSUROW
- •.• W 1948 roku
mltałeJll
członki e JlI IIC kcjl I![mnaalyki a·
krobalye=e j w ówczesnym "Ko.
Icjarzu··. Not:lI kiedy ś "Czuwaj""
taką nazw!;'
- pamięta pan?
Mlalem wtedy 17 lat, og rom ny
zaPIlI do
tej ca1e:zl
sportu i
świetneco
IreDera,
Romana
06 r n I a k III. Potem. w marcu 1952 r.
wlt4PUem do Stu.
dium Sztuki Cyrkowej. nleo(l.
cjalneJ .!izkały Ulwodowej istnie.
Jącej przy ŹJednoc.zenlu Przed·
.!iic:bior stw
RouywkDwycb w
Wllrłzawie.
Niedługo
jednak
bylo mi dane tu przebywać. 00·
słownie za miesiąc otrzymałem
powołanie do odbycia
służby
woj skowej... Nie zrezygnowa·
lem ze 1IW0ieh zain t eresowoń I
w dalu.ym
clącu
ćwiczyłem .
Przyuedł plerwny
lu kces: w
1953 r. oją l em ' 6 ml t'jsee na mi.
IItrz.ostwaeh Wojsk a Pol.!ildegu
w <lrscypllnie gimnastyka
przyrządowa ...
Józef
1'>'1 o /I u r
prze rwal.
Jdyli p. Kuimlcrll , jego mllltanka. pOdR la właśnie kawę w oryginalnyeh flllt.onklleh o ksztat_
cle kocieh tebków.
Zawodowo
współprlleuJe ona z mc:te m od 12
lat. Niewiele mniej liczy f.reutli ieh mnłf.eńHtwo. Poznnli sie:
w 19!i~ r.. kiedy lo Mosur pow r6eil z wojaka do stlldlum, aby
kontynuować
przcl'\vaną
nau kq ...
- Ha 7.e m
:t In!itruktorem p .
Oed~illem
wt'lzll śmy do sali
ćwl~eń, oby lIpołriKI ..... yrOinlająeyeh sit adeptek wybrać dła
mnie dwie partnerki do monto_
wane,o ~espołu mającego prezentowac: tzw. pozy plasłyc~oo.
akrobatycUle. Dzitwczę la trenowały upamiętało. Po dlui.szej
obserwael,i ladecydowal.iłmy , t e
najbaroz ClJ nadają si c:: moja 0becna Zooa I jej koleiaoka, LIdia Wyszyńska
(zast"piona po
pewnym clu i.. orzu Zotit
Ra cz.n!ak) ... Na w los n t 1956 r.
trio .. LIdu" - tak nazwaliłmy
nasz zes pół
- wyjctdta
do
NRD. Wystc:powaliłmy w glos...
nym berlIńs kim .Fied rlch s tadl
PALAST Weltsladvariette. Za_
równ o ra chow ey. jak tei p ubllcznoii: I prAsa. uz nają naue
popisy ~a gudne mh;dzyna rodowej klasy IIrtystycznej. Pierwszy
krok zro bi on y ... Huzpoezy nll lic:
wędrówkIl po Europie: Buł gar Io,
Rumunia. C7.eehodowacja ...
Od końca 1!l58 r. Mosurowle
wys1tpuJI\ jut tylk o w duccle

Kllzitrtic ra t Józef MOl l/r owie w domowllc/t pic/eszach.

lnazwa .. Lldo"
pozostaje bez
:tmlan). O ptOcz udzialu w programach
cy rkowych w kraju,
kon tynuują zagranicz ne wojaże
:tnowu więc NHD li to dwukrotnie),
ponownie
Bulgaria .
F inlandia i przy okazji. ale tak
całkowie ie prywatnie _
w celach turylilycznych _ Szwecja.
na s ttpni..
Wc:gry i w ub. r .
Związek Radziecki. W ,)'stC:pują w
cy rkach. kabaretach I NI ion ych
im prezaeh rouywkowycb.
Cis ną mi lie: na usta pyta n/a ...
- Od kilkunastu lat uprawia_
cie pafultwo ciekawą, trudną I
piękną
dziedzinę
eyrkowego
.. rzemlosło": zwiedzl1lśele uert'&"
krajów. poznaliście wielu lu(Izi._
Pani Kazimie ra
nie pozwalll
mi do kończyc: :
- Wiem o co panu ehQdd. Ma
my opów iedJ:i~ czytelniko m coś
7. nanych przdyć,
prawda? ..
Czy wszystkie wspomnlenln bę
tlij ciekawe? ZwraC6m sit do
mti.a : - No, ('O wedlug ch:!bie
jl'$t najbardziej in terC!lllj"ce?
P a li Mosu r c hw llc: sic: zas tanawia .. .
- ... Kiedy w czasie nanego
pobytu w F'inlandil tana zachorowałll, 10 za telefon iezn.ą porat'lt lekarską zapłaciłem li dała·
rOw. za wizy tc: doktora w domu
- 70 dolar6w (dysponowallłmy
Iylk o
walutą
amerykansk",
gdyż w lakiej płacono nam w ynagrod~llOie).
A trzeba
było
pncc::iri kupić
jeszcze- leka r _
s twa? .. Opieka zdrowotna jest
tam strasznie droga! Gdy rozmIlwialem na te tematy % fiń_
akimi znajomymi, nie chcieli mi
wierzyć.
że w Polsce pod Iym
względe m
jest clllklem inaczej.
W f'lnlandii nie podobalo mi sic:
zresztq wiele rt.eczy ... W Szwecji
zaszokowała
mnie duta iloU!
aut (i lo stosunkow o tanIch) oraz świetna obsluga nR litllcjach
benzynowyc h. W porównaniu z
n::aszy mi st llcjtlmi - istny tąJ na
:deml!. .. Wszyscy P olacy, z któ_
rymi zelknąłem sit poza grani_
cami kraju,
s tra IJznie za nim
t(;skni ą. Ta te:sknot::a jest wprost
wzrUllU1jilCo: loknl!. knidej wie-

-

Fot. J. WO}lowico!

ki z Ojczyzny, cies~ą s l~ . idy
mogą
z kimi porozmawiac: w
naszym Jc:zyku ... Mimo, że wszę
dzie przyjmowani byliśmy serdcc::znłe, ehyba najwiękuym aplauzem obdarował a nas Jednak
publlczno.łC ra.dziceka . W ZSRfl
artyści cyrkow i la trzeba prtyznac, ze w kraju Iynl r epre zen_
tuJą oni najwybzy podom 7.8wudowy)
w o plnl pu blicznej
t rak towa n i są mo:l:e nawe l wy _
:l:cj n iż ludzIe leatru . Il na rów_
ni z a rtystami opery..
P a n i Kazimiera w lą cza się do
rozmo ..... y;
W Zwią~ku
nadz!eckim
wystt powąllłmy w Jednym zespo le z EugenIUS1.em Mikolajewem.
znakomitym
akrobatą
l po~ lada on Iytuly :
na rodowy
arlylJta H03yJskleJ FSIlIl i za~ ł uł.ony
arlysta.
D!ałoruakl('j
SRRl. Zi.yllśmy !ilc: ~ tym sy m·
pa l ycznym I zdol ny m człowie.
kiem. Dzitkl niemu poznaliśmy
Leonida Brei nic wa,
k tóry ulizczycil łl wa obc:eno~i a jed llo z
przyjaelel.skieh przyJqt zorgani!:Qwan ych przez brae a rtystycz_
ną.
Niec:h Ilan zwr6cl uwagc:
na len rakI : przywódca wielkie10 nIlrodu włród
cyrkowców.
pełen u!: na n;a I szacunku
dla
Ich cic:ikieJ i często nlebezpieeznc) praey ... Jakże inaczej trak_
tuje slQ nal gdzie Indziej. Mą t,
mOwiąc o Finlandii, nie ehciał
telQ polfledziee... Zrobic: t~ aa~
ma. Otót. gdy w)'litępowa!Jśmy

w tam lejłi.Z:ych nocn ych lokalac h , wiele razy bylam znlewą
j::a ko kobiela. PrOizt i o.
bie
wyobraz ii::
wykonujemy
w łamie Jeden z numcrów naszego programu.
nagl e ezuJę
ezyjąs ~k!;' na.. wie pan... po
prostlI ord,vnarn e poklep ywo".";;
Milllam WI e l ką oeho lę ..strzellć
w gc:bę tego drania. Nie zrobIł11m tego
jednak - mogłyby
wyniknąć poważne konaekwencJ~ dla przedslebiorstwa.
które
p rzeciei rep rezentowaliśmy za
ŻIl na

g r ani cą···

Po.wodzenla
i uznanie
nie
latw o. Ko.sztowa ly wiele w,)'silku, salllo.upnrd a I dlugich. ml;'eZllcych i:w iczcn...
W
c%3sie jednego z kraJowyeh wy·
s t~p6w 12 lnta temu) JÓ7.ef Mos ur dOlnll1 poważnej
kontuzji
r~k!. Mimo doit dlugiego leczenia, poprawa nie nąste:powa la.
Pomógł wtedy ... Zygmunt D ym i t r o w, doświadczony, już
nil' prlleujlJcy zawodowo, ak~o
bata _ r6wnicż przemy'lanln.
ZIlstoSCIwal
masaże I specjalną
g im nastykę dlonl. Jak oJelec op iekowął aie: Masurem I doprowadził do t ego. te mógl on po.w rócić na ą renę.
- Wiele mu' zawdzi~cZllm m6wi p. Józef I po chwili dodaje: - pr:t:r o.kazjl w a rto kilka słow powledzi~ o in nycb artystach eyrkowych
pochodzą
eych z Przemyśla. Bo Zygmunt
przyszły

URMANKA PODSKAKIWAŁA na Wll bo:
Joeh. Jo.dqCII 1111 niej miUcjo.ncł p rz.ll warll
do . ie bl e piecami. Cienki., drelichow e
m,","dur " nla clmmilll przed jedennum
chłodem. Z ucllod.u cłqgnę ł ll ciężkie, łZa
re clImuru - zanosilo lił na d eucz lub
vle~tllUU lU III'" ?"oku inieg . .Mln~1ł zakręl. Le I/ue
Ul znieJienie u k tórepo podnózo bleglB drogo . prZIl"'
I lalo zorla~lot w id ok na Okolicę - zobBczUIl Jawomlk. Do uojqcu~h nieco na. Ub OC%ll ubud owalI
bjJ lo bli.ko, nie więcej jak d ",Ilefde me! r ów.
ClIłap trzo.n!!1 z bal!l. Wóz potoczIII 81ę ramiej.
_ Zolrzum!ljde li, 1.:010 plerwuej ch.ah.lPU - ?"ozkoznl p l utono wu. Zapu1am co słych!le we w.l , o.
101/ ch w ilę poczekajcie "Zw, 6eil si, do kolegóuI,
Dluga nie zgbaw/~! - Znkoctył z furmanki I pob i egł I,uclltem, dla r ozgrzewki, w. kierunku Z,o.rr
d awań. Na podWÓf"ZU wilczu r ?"z uclł Ilę z ujo. oclq na przubUłza. Z d omu nikt nie WIJchod .% ll. Z I II,
WlIfIlacllujqc "arablnem nlbu cepem. dota rl wre~
cle d o ganku. Nacl.nql klamkę. W tum momen e
.% m,ocznej .Ieni podł . tT.lOo.l. U.kakuJqc . t'o.dl
równ owa gę i ",mqł przed ko.mlennu !undamml.
Temu .l:allldziłt-'zul, .te równld d,ug!l kula pouubowal!l w powietrze.
Dnlue u'upadkl potoe: III U się w b łJl.k!l wlcznllm
' " mp/p. Z b,z~klem ,Iukqclleh li, 1:111.1 ?"ozwo.,11I
.Ię r a mII okna z przeciw nej . tronu d omu. k~ Izb"
IllU.koezUł meiezuzna i ucieko.ł tli Of1r6d,
uczqc
pomlfd-u pozbawlonuml lUd 4ne w am l. Zza .10dał.., lIJ~bl.g li zao.lo.nn owo.nl miUcjo.nci. Padla .e,l(I.
z !11.1Coma'". Ud.k!l;qcU :twQI;1 lię no. tratc~. Funkcjononu ' ZIl Ołi tTZell1uo.U dom .
oh '
_ ZmllluJle! Nil .t rila jl' ! Tu w:.', nI' mQ i~k O.
_ d o biegłO wołanie. Wllchodzu!. :- T U o ne
zabuJI.' HrnpodU pomO/ III; ! W drzWia ch ukll.%olo
III, koblda. Tr:~ .I/J ,/ę ze . tTOmu.
_ Co, tli ZQ jedna ? Kto lIrzelaI:> - Ja halpodllnlr'
Sl ril a l . trllet' .0InyleO. UlikI w sad u! - WI,łCej " e
ma nikogo" _ Ne! - P!lmfetnj, jełl i klnm ł'U ...•
Pluton o":1I 1111 num k~~~~!:" ~~~~o.r~t:tw~~1~
oicie:. Ciem no d,A dl Ponow I! próbę z dnwllI.Irzol, to . lą d. Nie P:t ' I blllo nikogo. to I(lmo
mi do ktlcllnl. Tu 14 e n e
Slalo W niej d1lł!l
w labie z liii/ walonym ~n~. f lóżko I . 161 nQ.

F

Dymitrow oraz w spomniany na
wlltc:pie Roman Górniak, no I
ja _ nie stanowimr
wyj lllku
(pnyp. J . G.: Kadmicna Mo_
.sur pochodzi :t Krakowa, ale tet
czuje si~ przemyłlanką). Akrobatykę
spo rt ową
z cyrkową
Ilitk nie łącz yli, dzii ju;; z cyrkiem nie związani: Kazimierz
Clenyńsk! _
zmarły przed "kilku la t,)', Ryszard Wajda. Le0.pold l"Ghid )' D5k l, Tadeusz P letrusie wiu. Slanlsław Wa wrzk owin,
Zbigniew Po piel, StanIshIw Sldo r ... W t ej chwili wy_
lI'ttPują j('$:«'7.e: &J-letni akroba_
ta Stani sł aw Ze brow.!i ki ! jego
10nD Utu u! a tZebrowski pelni
równoez('Śn ie obowlqzld Ins truk_
tor a w Pańs twow ej Szkole Cyrkowej.
d r ugieJ na św iecie po
zna n ej rlldziec:klej wyższej.~_
ezc lni teCo typu); Jerzy K roll_
ka w .ski - świ ąto.wej s lawy ilu~Joni, tll. i Jego. brllt
Zbi gni ew
w ra~ ze li Wą partnerką Elżbie
tq 1'el e§ n ieką. lIIJC"Cj alizująey siq
w
fe n on\enalnyeh
numeraeh
lI' lrzeleckleh; Wllclaw ł.ysakow
.s ki - pozy plastyczno.akrobaty
czne; Zbig n iew Szczur k o _ poP;$y na linie i ioni.
Wszysey
zadzi w iają wldz6w w k raju i
pDZII jego granicami w spa nia_
Iym k \maztem zawodowym. W
dyrekeJI Zjednoczenia
Przed_
l i~borstw Rozrywkowych t rak_
tuJe IIl ę Przemyłl, Jako. t r6dlo
talentów cy rkowych .. .
Syn pp. M,"urOw, B o g u towlU"%yazy im często
w laJranleznych wyja:tdaeh. Ma
dopiero
IQ lat i jest ucz n iem
ezwarlej klasy. Poza tym przejawia
uzdolnienia muzyezne.
Jut terllz gra nletle na akordeonie. JCIt:O marzeniem jest zalltac: muzykiem e.yrkowym. R o.
d.:r.lee
popierają
t e zamiary...
Oqdzie wlc:e jeszcze Jeden obywatel nadsafulkiego I!rodu km_
sił .swoimi umiejętnościami eyr.
kowe programy.
I I a w.

2:Cj;!nam s ie z miłymi 1!000pOdllrzaml przytulncgo mienka.nia
w k tó ry m tak rzlldko p rze bywa_
J". Stale tylko. praca I wyjazdy ...
Teraz mają urlop,
moglJ witc
zatywllc Ulslużonego wypoczynku. w spominąć s ukces,)' i opDwl::adnć o licznych
podr6ż.a.eh,
plele:gnowac: 0& ni 5ko
rodzinne.
cieszyć .!iiq rosnącym
łlynem ...
Czy tylk o. ? .. NąJprawdopodob_
nieJ w mareu ruszą na dalSZY
.. podbój św i ata" - do Japo n ii
w ~kJadzc mlc:dzynarodowej ekipy.
j ako Jedyni rrZedSlawi.ciele pollkieJ sztuk eyrkoweJ,
'r o. zobow iązuje! Trzeba więc I
upracowa~
trochc: polrenowac,
nowy program ""'oich popisów ...
Takle Jed już tycie: .. bez pracy nie ma k0.łaczy".

TRYZUB"
"

,olnt:.. pokwitowania za pr oduk t u ?"olne zllrekwfrOWane ukraińskim chlop o.m, kopie m el d unk6w d o
dow6dcu ktmmlo. Nie zagl,biajqc sie bl iżej w Ich
f reśł. odkl!lda l na bok. Maglu Itan owił lekturę
na p6.łnłej, l ero.:: uuk ol czegoł ba rdz Iej atrokCII Jnego. Jego oczu .poczęlU na k il ku ?"!lzem 'plę ttleh.
ka , fkocll. Czy tal: ". .. prot okół z p rzeslucllanla lang
Solar.fo , norodowOłcl pol,kl,j, .porU\ d:tonll przez
Sokila - rek reto. rzo. rlużbU bezpleczerulwa UP A ...
Nlłl"flllwldzllem Ukraffllklej Pow.ta!\czeJ A rmff ,
Ukraińców, donad1,m mllfct! ł wojs k u . pomag al em
zllłt-'ae .Ie nad arenlowanllml , wzlętl/mi do. nle Il'oli . trIlClaml ..."

(

I

tZt~~~u~~~:wj:;~'i=e sI~ d~~:u~:nt~b:;:" k~u ~:=

pieTOclI utrzal plłlc:tJ,r~ę .l: IW;~ r~g lę bla jqC lie III
IlI"m Snmo.lljne' U rOI11Y· 'obrllłl Tr-eb B bu l u tlę
Ich. teklI. ,zllbko po~ 0i:"'al
j pobilb ~ buli z paw.p/puu" - w e w.1 u III e
kno K oledzlł
no' dq band l r.owCl/. Wtljrz~1 prz~ °Czo; t z nim!
rewid owall k.uzenle z!lbltego.
otaw; d flt .:droUcleko;mu, bo n(lm banderalCCU g
wepO lupnlo !
WUbhlgl1 na drag,. Furm!ln zo~ rocal konf,. Je.:cze dobru nfe liedli, a id ~clql je d o ga lopu.
P,d :1Ił tak dluQo, aż pokf"llłll SIł pinnq. O.k'1lwala
Im boki, kapo. la z P"II.ków. Chlop zwolnll. bojąc
~i, bu n i' podlu. Mflhce !/,achu o wInnIq .kórę
zolelo. reTg;: tro'ka (I zwleTzeto. Po godzhl/e tDu;tchol l 11(1 tr akt wlodQcU d o Bire" I dgl ej ku Przemułłowl, Billi jo.kbU 10 domu.
.
K omendant pO. terunku WeTlowal z zalnter"owani em d Ołi fo,cz one prze z miUcjontÓU1 dokumentu

j

Duet .,Lido",

w czasie

wllsrępu.

-

P,l<1cwl; to bzdur!!1 - Kome nMlt l, d poaerWGI
z krze.lo. Sola,z oa paLiI liki trZllMal '1< z daleIIQ po"e","k u ..la bill nlgd", nawet W prlfW(ltnu~h o. oblllllCII .prolOOclll OW,6c1t korlkę. U I<l ...e_
go ~j d OIU wIdIItai koilawl/ podpIJ: J UII SOIQrz, o.
jellc:e li tuj dopłH k: , .Za. dZ"lalalno'ć na .::kodę UPA
.ka!"lln" nn ł,"wrt prZll!Z poWlenenl::;... Nt. :apa ... ·
1110110 pr~lotJ.It plec: ęcl : "frJłzubem .
ZQ... "łUI e1ł. net 1Ol/eWrpł(l1 lłn c:1.owl,k I. jakim
poddano go tortu?"om. :te .fgod:l! lIę padpllnł 10
o'wład(":enla . S ... lerć 110'"'101111 dl4ft tol/t>o.wlenle, a
,"uł! a ntd pocle.:eltłe. PrZJIuedl ... u na mtlłl
podw111dnu Albin Wa chftlDll. J)tIHI IUgodnle .""u 1.>11,.dnowc l! uprowodrll go 111 lar ł prZlil"Plld' jIIk k"",1,4
Ul wodrl, Wracgll na lunnanko.ch z Prl"""łl" W""II ..... ,. ·, klik IInart" chlopów. MUlcjnnt 1016d poczIł~

ko

Z

ukosu

"Fałszywe

widoczki"

Duto ludzi zn8 $11: na m\Uyce •• niewiele na prawdziwym mala rstwie. M6wit niejednemu o raktuT2e, plenene i śwlaUocieniu
to bk, Jakby banialuki Jakieś prawić o czarodziejskiej krainie. Rodakow,ki, Kotds, Pankiewiez. Fała! czy ('hocby nau podprzemyski ;\1ichalowski ... z Bolcslraszyc są wielu Judrlom zupełnie nje zna_
ni. Kubizm, ekspresjonizm , taszyzm i inne kierunki w światowym
oraz rodz.innyn'l malarstwie stanowią dla wielu nawet inteligentnych
o5Ób Istną chlfulzczyznę.
Znajomy mój. nauczyciel ryluDk6w w pewnej szkole, w trosee
o przyszłoś{: IIrtystycl.I\lI rn10dycb pokoleli. robi. m6wi, co mot.e. ale
zwierza mi się niemal co roku z jednakową troska w glosie. te jeżeli chodd o uzdolnienia plastyC'Zne włród uczniów, to niemal są
sanIC beztalencia w klasie. Ambicją rodziców jat, aby synalek czy
córka umieli konicc~nie &rat na fortepilwje, na skrzypcach lub .
chOĆby na tak zwanej harmonII. O wrażliwości na pi~kno przyrody
i pi~kno wytworów rąk lud~k!ch Jakoś mniejS2:Y nacisk klad!ie sl~
li nas w przeci~tnej rodzinie. Uważają pows~echnie, iż paleta, lar by Olejne, pastel, gwolt e!y w~g i el rysunkowy to żaden pre!ent
Imieninowy lub gwiazdkowy dla ruchliwych nastolatków, .te tak i
~bytek JCllt w domu CN ł klem,.. niepo trzebny. B iedni ludzie, bez wy_
obratnl. dla k tórych nluka linii, bryi, kolorów \ ksztaltów wydaJe sit:: zbl:dnll do studiowania. Ludzie grają cZ~5to i śpiewają dla
roz rywki we w łas n ym domu. Do malowania zaś czy rzeibienia
w kamieniu lub drzewie nie garną $i~ z braku CZNSU i ochoty.
A przecicż uczniowie mojego znajomka mieli nasiąknąć kulturll
plastyczną. o kt6rej nie słyszeli. Przecież w izbach wielu dom6w
tyl ko naiwne obrazki i t.andet ne lands.z.afty zdobią wszystkie ścia.
ny. Powszechny analfabetyzm estetyczny przejawia sl( nie tylko
na w$i. ale lakie i u nas. n iemaJYm pr~ecit'ż mieście. Kiedy siQ
IpoJl"Zy dokOla na witryny sklepów , na dekoracje zwłaszcza świe
tlic i wystroje wnt::tl"Z prywatnycb oraz publicznych lokali, widzi
..i( jak mało naszych blił.nich ma wyrobiony smak arlylllycUlY!
Wspomniany jui mój profesor rysunków Jat człowiekiem cichym
I polod nelo usposobie n ia. Ałe CZAsem liię wściekam mówiI krew mi udcrza do glowy, J:dy sobie spojrzq w okno tej sltklar-

GRUDNIA br. Zakl.dy
Ply t PiHinloW)'c h wykonały roczny
plan pro·
t1uke JI. Z Id okazji pneprowad :l.i1i ś m)' krótki
w y wiad z
l'Itlchalem
d yre ktorem i ni.

16

Kry~k ą·

_ Kt o jut
s.!1fch pl1ft~

odbiorcq

wo-

- \\' pie rwuy m nędzie r y·
n c k krajow y.
Produkujem y
jednak r6wnl eż na ekspo rt.
Plyty ,,!l1adc in Pn emyśl"
w ysylalHmy do kilku krajów
s oejaH sly«nye h
i kapitali·
I t yetllych ( Allglia. H Ola ndi a)
w Europi e. Dotarły o ne rownlei do krajów zamorskIeh ••
m. in . na Su matrę,
Borneo.

Nauc

płyty

o dpowi adają

s latulardom wymaganym na
rynkaeh
śwIatowych, tot ei
m ają pop )'t .

_ PIlIli roczn1f wl/Jeonaliście
t 5 fh!! przed t e rminem. Cu'mu to przupillUć?

Chodzi mu o s klep pewnelo ramaru., przy ul. SlowackieJo, który
obok wi~yI6wck, romek i luste rek umieszcza systematyezn\e na po.
kat publlc:ny czyjąś galeri-: pejta!y. Te widoctki pasących sl~
krówek, u.cajnlk6w, :tIIchod6w l wschod6w słońca, te chałupy
l młyńskie wodospady ią tak fałszywie robione, jak fal$zywa mo_
te byt kaskada dł.wlt::ków czlowleka. kt6ry nie umie grać na żad
nym Ins'r umencle. - PtI prostu glowa mnie boli - mówi ł mi nie
dawniej jak WCZOrllJ, 6w znajomi plastyl': - kiedy popalr zc: na te
nieudoln e bohomnzy!... I odchodzi zwykle od tej wystawy baruzo
zdcnerwowany.
Kilka tych reflek sji przysz ło mi dn glowy, kiedy wraca łem oneIEda.j z jakiegoś odczyhl w Bibliotece Miejskiej p rzy tejże uli cy.
Widziałem w gmachu kolorowe mocno i niemi!QI;ier nle kiczowate
czyje' obrtlzy, kt6re cll!S2!l!, motc oczy nleuświ.!ldomionye h (malar·
skol panienek tDmtejSZe~o przybytku, ale z pewnością powstydził
by sl( Je powiesić u slcbil' naiwny i g ł uchoniemy. lecz wyczuwają:
cy inlltynktownle, no I umiejący przecież malować, dziaduś z Krymcy ... Nikifor!
- Nic trzeba mici: lIumienla - !;łysze: za IiCbą s:t.eplem prowadzoną rozm6wk( dwu ~l:Inltych pań, rozmowt:: i.eby pacykować tak!e beznadziejne bohomllzy ... - Przeciei len "arlYlita" zupełnie nie
widzi świate ł IInl p6łcienl ... uzupełnia wypowiedt pierwszej, bardueJ fachowo, ta druga. Nie chet:: być złośliwy , ale to autentyeznel!! t szkoda bardzo, ze zarUłdzający naszymi św ietlicami, k luba·
mi i bibliotekami , poczciwi skądinąd kierow nicy, o ile sami nie
roz r6f.nlają malllrstwa art ystycznego od jarmarcznej sz miry, te nie
konsultuJą sit:: u kocoi kompetentnego: co i jak powiesił:, aby fal·
szowane .. widoczki" nie psuły harmonii widzenia u zaczynającej
doplefo palrzeł malarsko m Iodziety.

to;>. DuLI kolo Ci.oweJ. "al! p ~ua nimi UkowLl .~
woj.kowl. $;11 Im fLopr%"CltII, P ollkla mundurl! j O"
l"Ię' vównoU, do",od~qell Odd%I/lIOm o/Icer unlM I P.~lIjoclel·
.ko T(IU, W "ó.(. 51I1n(lI. :toinIerze podeulI da I U'manek I ... wtędll okllzało .Iq, fe to banderowcl/.
Btlllkowle:nlll ro%brotu Wllchm/lna I zabrałl Zll .ob'l
do 10'101, chlOpdw ol/rabU I % butów.
GO''Icmowo ftI:"zql pr ... rzucac PtlPleTl!. Szukał nO'
wilgo dokum.-n lu 1'o%pocnmajqcego de od lIólo: P'olokół z pr~Cflu"hanla. Jelit " .. oZ pru.hlchGnl4 mll t..
<"jon la A łbt!'l(l Wachmana" n 'o'ce arfq z poanle"enla ... ·•
~a ,Iuib" tli mIlIcli ł pr:l!naletnolC do PPR .kru:Gnu
na Imterł! PTzez powlauente". Gdzie pO powl.,",I.
gd%lll pogrzebom /'iopol"W<ljq uupom"tenla...
'
Wnchmano pornal półtoro. .oku lemIol.' suta. noc,
h.IU IIf$. Sial pod d.~wloml poU,""unku I W<lut tli
nla lak oa:oIGII/. BtGdU, ro:I.:(.lon", col bełkollll
o Imlll. et maIki IllIca. Plllklll jok d%łllcko. ""oł!
mial 19 101. Mllluklll w Brzóue. Gd ll p!'%)Iszll bG,, dllroU>Cl/, no.klo.da.1 b!ldlu .Io.no. "Zobcl<'"ZlIlem Ich
prlU Ilpor( tli "te dO,"knl(I"""
d.zwI4ch obo'1l _
apowlodel u-IpOkolwnll dllf nte.,.,. - Otac"llll do", l
WOIUU do wnllfl':O. Zo"hoUlujqc l"Ię jak MjcllleJ. pOlotlllem el( Ul tloble I narzuclk", "II lillbk Włqzl<lIf
.lanll. SIUllo.III'" k'%lIkl, pr:l!kleiU IW<I, ~ 11I(I1kl. a
pót"lej ",,,Ul!. Dl/pOllllllm ze II'Gchu. T o tTwclo
wWC%1lolt. Zoj.zell do oborll, %ob.oll krowę, lec:
mnie nu. ZGuwotUIl. 7. k'uJ6wkl wl/.:ed/em, gdl/ UlIIIlloI"m "lo.U ~.lod6w t plael ~otIlet. Rodzice nie
tyli. O,"'ec latal prZIl pieCU .kwonu. nOllrzq do ziemi, mal ko. nO wznak. obok lótko. K.<lumlacU obi .. ·
.,.,11 Ich pochoUlGt, '" zd prruMel/lem do _.. We
wli ni .. mam nic do nukania, pr:U1I'D1,cu. do mUlctl".
I"Zl!j(U. I'otrnba 01110 !udn do obronu BI,Ć1/ .
26 kwlłtm~, Ul nocu, no klika dn I p rzed zakoliczenlem UlotnU , UPA apoli/o Brzdawe-. Gd" mm·
cjo.nel prtU01l1f nn mlej.c", bllło jui po W,zllłtklm.
DQpGIG'1I de- cho luPU. Zgine-Io kllkadzlerlqt osób:
koblatu , d zlecl. CI, co occlleli z pOgr omu. opuszczoll
wid, ladowolf no wozlI nędzny doblIl ek.
Do Blrca-u Idq"o lo z okoUCJI coro: więcej, polddeh rodzin. UcI,kołU p, ud oande1'owcoml. We
wrzdniu do zo.zqdu gmlnne"o przl/ulo no ro kobieta % Kotowo. Przlłn/olio uUimGtum od bond,,rowców. 2qdalf dan/nu od mleuklu\eów Blrczu,
",o1qc w przeclwnlłm przupadku spaleniem. Nic
nowe"o pod rłońcern1 SklodaU już Niemcom konIruouc;e- bl.<"ZOMCII 2udzi. W miO,leczku zoponoWilI poploch. Jedni chdell placU. drud%1I ./onowczo
.Ię ttmu I"p.ndwlolf. W dzlt'ń później zopodlo
decuzjo.: BI",zo nil zop/acll Do Blt'1'tIta udolo ,iC
delegacjo. Pl'Ołlt o wzmocnienie "omfulTlu.
Mi"lIflo kffka dni, tJlde fOCZU1o de- utarlI/m tru'
bern. N4 po,IłTtInku obowlqzuwllla pOpotowie. Napadli .. po1dzln-nlko nad ranem. NojpJnw zatltokowoU kOlzoru. Bud""kl poulu z dvmem. Zglnclo
p1e-elu iołnle"JI. o. m. In. molor H runf,wle: f der:ont JG roł. Rohdko Wlktoro Barvłe-, kIMli T(l IOWal
droun mu od ŻUclo ZbOż', rzuCfmO w oglm. Zabito ClchO"l\akq z dzieckiem, Anlonie"o Wulewlczo,

", 8

•.

(wynI k
r eallzaojl u VlI Ple num KC) oraz
ws p6łnwodnlctwo. Np. os tatpraey

roI,:

Co

przyniesie

prl.1fszJy

załodze?

- J eśli c ho dzi
o spraw y
produk oJ i - lo now e. pował·
ne zadania, Jeśli u ś o soeja lne , to otworzymy ś wi e tlicę.
przyzakładowy ośrod ek zd ro wl:l. JadłodaJnię , rozpocz nie·
m y budowę bloku mieszkalnego o 25 m le u kan lach, roz·
bud u jcmy tzw. zaplene socjalne.

chw a ł

klub...

lI~pjraeJaml

odeCranla
roll w polJkim futbolu.
W latach 1949 - 19i;3 by l najlepszym reprezentantom
Iheszowszczyz n y w li licowym to-warzystwle. Bez wl~kiZyeh dotacji. z Jednym trenerem: dzisieJszą
rozbudowaną
administrację stanowił gospodnrz bois·
ka p. Paweł I sekretan, na pół
etatu. JeltO zawodnicy pracowali w zakładach, wcelę nie oplekuńczycb. na mecze na S ląlik I
daJeJ jef.dzlll Ul kipą olObowego pociągu, nie znaU teł. takleJ;o
.. luksUliu" jak cleply pryunlc
po treningu.
Dalsze losy przemyskiej "Polonii " (bo o niej mowa od po.
czątku) potoczyły lit:: pOdobnie
jak dzieje innych powfatOWYCh
klubOw i klubików. od kt6rych
odwr6c1ło lIi-: sportowa uczę'·
cle, a fatum 5porlowyeh werdykt6w zmiotło je z ogÓlnopol·
skiej areny. Wraz u zmianą
swoich nazw (.. Zwi"tkowicc".
Budowlani") i federacyjnych
barw _ zmienia ł przynall'tnotC
do k.l as rozg r ywkowych na con ... niższe. Proco. ten nellł w
parze z wykruszaniem sic: naJwier niejszych dzia łaczy, przywll!,~a n ych do klubu jak do naj·
bliższej
rodziny.
Odchodzili
bezrad ni, próf.no kOł a tając u dy·
rektorów przcdslqblortltw I InstytucJi o prllcę dla
zawodnlk6w, czy wracając z kOlejnrch,
nieudanych ..sztu rm6w" gabmet6w mieJ.kich Instytucji, kt6re
nie mialy
pull mieszkan dla
swoic h sportowc6w.
czołowej

mlodego mUZIolka Jlnlckie"o i 40 Irllluch. 81.c20 bił ·
ła PD1!orulf.klem. B r akowo l o dellk no trum"lI,
gdllż tarlak porudl % dllmem. Jt'ucu 14.1110 dnio
polIl}rzelf:u zocze-II wu1e!d to !! d o Przemuilo. Z mloItllll'%klem nic ieh nit wiqza ł o, ch.Jlba mogił ll noj·
blUUIICh. 5 po~dderniko odbil i tle J)1}"rzt'b oflo,.
Ild WlI'GnO łez!
W trzJl II/llodnllll 1lóżn/eJ, 30 lhtopcld(l. 1<1 d omu
lud olUUm odbywa lo ./( akodemlo połwlllfcono 1'OCZnlCII pow.IGnio Ii.topodowt'po . ./Itlodzld deklamowala W/I!1"ZII , mlola bll ~ pa to ńcówkG . DoklGdnle o
ZZ
%oc%elu ,Ię pollt: Korzen/tc, BopulJ6wkfl,
Bircza Stor n, Rud/noka. Nowo Wi d, Wola Korzenieck a. Wokół B1rczII 1141010 mone o~nl(l. Bond t'TOWCII uderZlIII na mlallt'ezko, Itez Ich (llak .kuIl'cznl" odporlo. Zglnłło kilku l/rlle/6w, po pOl.klej - millcjllnt OU1'goez, kilku iohtit'r211, poruczn ik AnlOnl RobUcuk z Prnm" łlo.
I pr%Uu ła naje/łuu noc a 6 no 1 Słl/cznia J!l1f6
roku. Polqczon" .olnl, Burloka, U.tillJkl, Jar a,
Hromenkł udnZlllU na BireZIlf. Walki toczulu .ię
miec'zU domami, no uliCOCh I podwÓTkaeh. Alakowo lo kilku" t Itr/Ie/6w. BUI/ p./janf. pewnI ZWI/CICIIWo I 10 Ich zgubilo. Pnegrall. W zoulko~h "110rteczka zmltalolU 90 ZObItUCh.
Kotlujq li. w.pomnl.nla ł Tl4Zwi. ko: WaChmana
Gurgoczo ł 15 InnI/ch mlllcjonc.6w, którzU oddoli
Iwe tlicie. bu wyrok no 81 ,c%ę "le %0.1111 IOUkono-

"

l PRlEMYSLA
-NAKRAJOWYM
I ZAMORSKIM
RYNKU

W czasy puwojen ne wkroczyl

STEFAN CZEJKOWSKt

III lin czapkGch u.pokollU jlldqeuch. Gdll

PL YT,Y

nio bryeady Piotra l'IJibhoruk a, l\Jariana Brzę ka, Leopolda Jurana , Michała !\Ieln)'ka ,
Ir e n y Go lęblowskl d.
Siani·
s ł aw a Stachury I
Zdzls lawa
Se nderskle g o ołn-ymal y odzna ki I tyłuly
BPS. Załoga
n.neeO przedsię biorstwa wykona z nadwyik ą tegoroczne
ao bow lązan l a
podejmowan e
m . In . Ii okazji 50
roczole)'
R e wolu cji
Paidzlerolkowej.
wartość
wynosiła
l eh
3865 000 zł.

Zwano len klub przed WOJIlIj
.. polslul Barceloną" z racji sukceww w lpotkaniach mi(dzynarodowych. Zahaczałyacród
llpod znaku niediwledzia merli.·
nlcr.De ekipy piłkarzy, przy 0kazJi spotkań
z
druzynami
Iwowsklrpl. WyJetd!aly
doić
CZ(sto bet .ukel!!lÓw. Sukcesy
piłkarzy podbudowaly przedstawicieli in n ych dyscyplin. Lekkoatleci, bok.crzy. koszykarze,
siat karze zaliczali sle: równll't
do ści$ l cj czolówki okrt::lu.

ni. ..

WHERBIE

- OtiarneJ p r acy c.łeJ u·
log i, której chcę pOddękować
za trud orat iyC1lyć podobny eh s uk ces ów w pnYlZlym
roku , Ił t alde !adowolenla w
tyciu osobistym. Ni e bez zn.·
nen ia b y la dobra ore. nlzacja

Czt::łć dzialaczy
przC!ltawił: 5Ic;: na

nie mogla
nowe metody
sportowych rozliczeń, w ktO.
rych nic bylo mleJIIC8 dla ,.dJugiceo oI6wka". Na ic b miejsce
przyszli nowi, o dutym upale,
wyczerpującym lit:: jednak pro-

Rozmawiał : 11'&

porcjonalnie z wyczerpywaniem
lil~ klubowych U!.sobOw finansowych. Resztki enereii utrad11 w Iw arach z konkurencyjnymi klubami przemyskiego eroduo Zostala ich wrC!l2.Cie garst.
ka. Coraz trudniej było obsadzit
kierownicze funkcje poszczeg61nych sekcji,
na kt6re
przyszedł istny pomór. Znikły
w ciągu
niespełna
kilku lat.
Hozpoczt::ta od ping_ponga. akcja
likwidacyjna obje:ła takie pi l_
k~

n:c:zną,

sla tk6wk~,

lekkoatletykę,

m~ską,

szachy. by sko nczył: na
dochodowym do niedawna boksie. Obraw nie zmienili utworzenie
se kcji kl}$zy·
kówkl łl1.lewcZllt i przyj~ie z
MOW~' _
podnoszenia
clqtar6w.
W Ślad za coraz gorszymi wynikami
lIpo rt owymi
malała
frek wencjll
na
meczach. Na
jedno ze spotkań wykupiono w
kasie tylko 2 (słownie dwa) blIdy, Razt~
można sobie do'plewać. Ledwie uratowana A
klnsa w pilkarstwie. faktyczny
lIpada.-k siatka rek z ligi okn:~o
wej, rezerwa piłkarzy do Dledawna nie zawsze stawiala się
do ery z powodu
braku ... zawodnlk6w. Rozgoryczenie kibi.
ców, dzialaczy, IIe:gnt::.lo zenitu.
W tej atmosftrze trudno utrzymał: porządck na boisku. Jeszc~e
trudniej oddziaływat
wychowawczo !!a zawodnik6w.
Trudności finansowe, Drgani.
zacyjl'le, słabe wyniki sportowe,
katą zastanowił: sit:: nad losem
klubu. k t6ry za nieca!e dwa lata ukończy 60 lat. 6O-tysi(ctny
prawie Przemyśl nie powinien
przejłć oboJc;:tnie nad powolnym
konaniem
zaslużonego klubu.
Nie tylko w imil! kultywowania
plqk nej skądi nąd tradycji, kt6rej przez tyle lat przyświecał
cel ~portowej walki, :tDwarly w
referacie śpiewa nej przez ~a·
wodnik6w i
kibiców piosenki
..... my ni lEdy nie poddamy sic;:
Polonia!".
B . NIEMIEC

P .S. A r t y kuł powyiny kleru .... m y , Iown ie pod adre5ł1m zak la d6w
opiekuńezyc b
klubu .
Ich obowl ,,~ klem
s tatutowym
j u t w s poma .. ac klub finansowo.
Od l at Je daak pomołl ta og ranIna .Ię do p-onowych kwot .

ZB. Zl.E"MBOLEWSKl
Hllr . .E". K.\flECIK

ZYCIE PRZEMYSKIE

Sb'. S

Su 6
ARESZCIE :dmowe fen('. O!,oJI:O onekl wa nCl ,
wymarzone. Oby tylko
był
śnieg
i mróz. W
ruch Idą sanki, narty, ły1wy.
Przyb.ywa bałwanów - tych śnie
,owycb - mozolnl(' loplonych
:zsInia łymi
r~kaml.
Mamy po
przyjściu z pracy. tamil!. rt:ce w
II~bokiej rozpaczy
na widok
mokryc h butów, ocie kających
w odą kurtek i majkk. Wołają o

N

OK

POPOlUD
pomSI~ do nieba, u tymczase m
o$rnagane w iatrem buzie, ru~
Il1lane
Jak
jabłka, trysknjll
zdrowiem I jak na
zlość ole
Irawi ieb gorączka ni plagi elt:iplOkie, kt6rymi stralzy mama.
Obiad ;mIka w przepałcistycb
glt:biacb nienasyconycb tol,dków, a mail ludoiercy WClI,t
wołają jeść!
Wydaje sit:, ie mamine clovlo
rozchmut"UI. sl(:,
te burza jut
prte$:z..Ia. Bystro oc:zki znowu 1ar%/! 5It: jak latarnie w nu"loLei,
ie - ,.na nlalą cbwileczkę. Mamuniu. Raz zjedziemy na 5OnkuC:h I wra~amy·'. Nieste ly. Mam unia ma dole serce, a le jest
n\clJolagana , twarda jak stal.
_ Ani kroku z domu. A od
julrn koniec z
IUlleństwami.
I3(:d:iccie przez fe r l(' chodzić do
MI)I(.
I.zy jak grocb tocUl swą n ie_
dolq na pala.szowanq
mimo
wszyslko pajdę chJeba. Nie pomUJają p roi; by , ni
Ulkl~ia, że
.. jutro bl:dziemy sic: bawić
na suc ho". Amnestii n ie ma.
Nbll:on .... ~o dnia skauuicv ida
na. MDK·owski smlo t. Idę za,
nimi. W przedsionku MlodZiciowello Domu K ultu ry w PrzemyŚlu tabUca z wykazc m czynnych kół€.'k ~lntCf1.!80 waJ\ . Czego np nic) me ma,; kólko t ea t ra lne. recytatorsklł1. muzyczne,
lanCC1.n(', maJarskie. fotograri.
Clone. filmowł1, mode la"twa lotniczego, sp rawnych fąk, Introllgatorskił1,
obr6bk i
metalu,
drewna l szkło , k roju I szycia.
.portowe,
turys tycwo-k rajoznall:Cze i szereg Innych. Aż w
I:lovde si~ kn:f!i.
Kor y tarz('m wioni e s mako w ity Ulptlc h. rozprasza. moją uwagc:. podniecn.
N!el\cby narUId
powonienia, któ r yf"(l
obdarzyła
mnie natu ro pro wadzi nieomyl~ do kólka gospodnrst wa dor·,Jweg o. W tlt m~ler::te nlebiań·
.. kich woni uwijają się twaw('
dziewczęt a. Co; ,otują , coś s maią. wyp iekaj,. PrzemiJa p. DJ>ja.rska inslruktor-ka kółka j ell
duną
całego
zes~u. Uczy
dzi ewcz~ta czystok!. sprzą tania,
prania, zasad tywlenia , plano..... allla wydatk6w, zesta wiania
po!'ii łk6w.
Frekwencja
duta.
Ozlewczo;:ta interesuj, się ~z,-
, t lUm co jest związane z do brq.
racjonalną kuchnią.
Wiadomo.
Chytre t e stwo rzonka w iedz", te
"przez tołądek tralJa ~I(l do serca". Niby wstydliwe, płoche, a
jut kują
alezwalcl'!oną
broń
pr zeci w mc:ski m sercom. Zdobyte uthl ejętności na razie przy daj" sit: w domu, w czasie nag·
lej ch o roby mn tkJ czy Jej nieob«noki.
Reporterska niccier pllwołć nie
daje mi doc,zekać końca kulinar_
nycb zabiegów. Us:z,- dratni nieustanny stuko t, piekiel ne zg rzyty. piski. Wchodzę w nleop!u.·
ny bnlas i tumulI. Zapracowani ch lopc:y piłu ją ,
prl'!ed naj'l,
kleją I s tukaj...
Cbwila I,rzer wy.
Sym patYCl': na p. Zofia Egn er
- .. k r uszynka" rtek lbym pa.
lrzac na jej tUSl':1;' _
otoczona
wianuszkiem ropa)eńców OlDa wl a bojowe zadar.in kółka spr aw
nycb rąk.

-

Elek tryczny ' wlec::r.nlk Ju!
metalowa lódt podwodna
tet. Teraz robi my sanki z kle·
rownlcą, sank i s te r owe. a p6t.
nic' bojt'r taglow y.
- M iniaturowy czy naturalneJ wielkoki? - p ytam.
był.

(oz,' wolno 3itrz,-c

"Co za

tł'

rak ie modele, że czuj~ jak m i
Ikr zydla u ramion. Dyskretnie oglądbm lię przez r ami~ ...

Kłopoty

rosną

z niskim
wzrostem
SZANOWNA REDA K CJO!

-•

wspost<:
drutów 0-

nadzia ć

dziewczę·

,

--

.

-

OctywUcic ta natura lnej prawie
balem
ctupryniaste wygi
z
piątej
klasy.
Mare k Zaladny
z
zapa ł em
chwyta pllk~ do drewDa . Uc:dzie
Iliłowa l deskq. Pr:r.ymyknm oczy. W myślacb
widzę ucł~te
palce, tryskającą krew. Nic z
tego. Te r ęce
są
naprawdę
sp r awn('. Ich spr:awn QŚĆ prtyda
sic;: w iyciu.
Za oszklonymi drzwiami nił!
pokojąca cisza. Zaglądom dekawie. Prof. Paweł And rzejCloyk
prowadzi
lekcjI;' :1 nllelsktego.
Dz ieci zgod n ym ch6rem odpowiadają na pyta lIID. Lekcja Jesl
prown dzona
irwo, ciekawIe.
CZ<:lil o konysta s ic: 1. pomocy
naukowych. PrawldJowej wy_
mowy UC1.y się lt ply t . W «spale
7.f1awansowanycb naj ł iczniejuą
I:ru~
stan owią
uczniowie li_
ceum. Wszyscy są 2.fodnl, że na_
uka j~zyka pobier a na w MOK
jesl dla nich wybltrl..lj pomocą
w u kole. pOleca/ą Ją Innym.
Ale latwo poleeo ... Kandyda·
tów jest sporo, a l\('zba m iejsc
og ran iczona. R 6wniet daje liq
Q(iCZ\l w ac bn'lk POd~nlk6w .
Wychodząc.
mijam
w
drzwiach oczko w g lowle I gru _
py, Jej ulublcńca l mukotkq Wiktor ka Chorll żyklewlczll
plJneJ!:O "a ni lIka". Na k oryt a rzu dyg a w d ziewczc;ocy m ukł o
n ie Ewa 2 r ebiec - z.olkz.ana do
e:r.ol6w kl swej grupy.
NastępnI! salą ciszy
k ie r uje
mgr Czesław Ja kubiee - g('rmanista. T u pomoca m i naukowymi są ilus tracje I obr azy.
Prof. Krystyn q Andrzejcloyk
d ł ugoletniego
wykładowcę Je:zyka
angielskiego
mijam w
odpow ia dają

przejściu. S picszy na lekcJ~ w
zespole tl18wansowanych.
IlIst r uktorki _ Ewn Mościcka
i Barba ra
Dltszklewlct _ to
.Iańczace Eurydyki" MOK.
Specjalizacja - rytmika. klasyka, zespoły taneczne. kh zespoły są ok ra,,", wszYltkl('h imp rez.
Cieszą oczy barwnymi s lroja·
mi , ciekawie opracowa nym i układami c:horeo,rą fkznymi. 0bie cieszą sic: .ympallą roztań·

ezonych wyehowank6w. Mimo
dwu lewych
1I0g. la nC't'wym
~rokiem
opu8Zuam sale:. by
wPaŚĆ w
ramiona "tkarn" Mleczysla w a Machaja. inst r uk_
tora kół kn m odelarstwa lotniczcJ1!0, prow lldl'!onego w edlug
progr amu Ae r ok lu bu PRL. Dłu
go lelnl
pracownik
MOK uskrzydla takich jak on zspaleil·
ców. Sciany roJne,o pokoju za wi<'Szone dzle!uą tkam l różnora
kich modeli. ObserwuJ~ upr acowa n ych ehłopców. Zadśnię te
wa rgi.
ufryzione
j(-zyki,
:zmars~c~on e c1.Oła.
Faktycznie
- benedyktyńska ta praco. Wy_
maga l\'lele zapału I pośwlęce-
nia. Ale jflkte go nie mleć, tdy
wxorem dl a
nich
są Ich po-pned nicy. dtlś jut doroś!t l u·
dzie. S7.er eg był y"h lLczestnikow
mOdQlarni zajmuje d z" poczes·
nI' miejsce w nQ$z vm spoll'Czeń
sIwiI.'. I lak kpt . J ('r 1.Y Wol t yna
lata dziś na zagranlC1.nych IIIllach LOT, T_lek KaMl; il.''<l
Iniynierem
\Vyrlzlnlu Lotnictwa. Jen.y na chwal prowad7'
inSl ruktaż oilotfl';·'.
a Ta"e,,~1
Budzlńskl jesl pilotem szybo\\"·
CQwym w,-aokleJ klnsy. Lala "o'
kad ne.
Tyle 51~ nul uchałem o 101·
nlelwie. napa trllyłem na róż;no-

Nie
jut do kólk o
muzycznego,
prowadzonego
przez lłamana Paslaw$ki('go, ani do fot o("raf lc::r.nego. Koniec
zojt;ć w MDK. Dxlecl n ieeht:tnie wychodzą l- budynku. Wr6cą tu Julro.
Nia mog ł('m rozroawiQ ć l'! dłu 
gOletnim kierownikiem tej pla.
C:Ówkl. dyrek to re m Tadeu!l2em
Pociejem. Moie to I lepiej. Skr u_
pulatnie podll czan(' cyfry mogłyby mi przesionić to, co naj Istotnlejne... lud zi i Icb dz.ielo.
Na korytllrz u 100ilruktork a otoczona gromadką dzieci. N iecierpliwie dopyt ują o pan ią Janin(l Jabło ńsk ą. ich wielkielO
wypróbowanego
przyjacl('la.
A uto r ko Rel"Clu
sce nariuszy,
pełna tyda i wigoru, se rdecznej przYJatni do ludzi. a !iZCZ('C61nie do tych najmnlejszycb.
swoich scenie:z nyc h św i erszczy_
kbw, zajączk6w l k w ia tk ów. let~'
ehara po bardzo clętkie; opera cji. St ~k nl one dzieci dopyt uJ" o nią - niecie r pliwie jej o·
czek ują. Proszą o przekazanie
jej
naj szc?.ers:r.ych
ż yczeiL
szy hklego powrotu d o zdrowin
i do ni c h. Z p rl'!yjemnoki ą d o·
I"czam lIIlq do Ic h glosów.
Niedl uęo skoń('Z/l
sil;' Cerie.
RozpocZnie $ię imudna p r aca w
UKole. I znowu któregoś dnia
wybuchnie w domu arabska awantura.
Ty m
ra zem nie o
inicl: - 9o'n1'Ollt przeeiwnie - o
!\lOK.
- Zamiast lrocbę na powietrze, na sanki - powie mama
- wy :tOru po lek cjach goni.
cie do MOK. Co wy w nim
widzicie?
Odpowiem za Wll5 - ~o rące
serca
i
wielką przyjaZD ich
s tarszych przyjac i6ł . Ic h umi ejętność wyzwalania i rol'!wija·
nla zainteresowań waszyc:.b pociech. To wszystko - co zwykliśmy

jakże

lIozywać

dobrą

robotą

Ikr omnych ludzi.
ZBI GNIEW G RO C lłOWSKT

12 prudnia b r. pou/llm z 1(0.
Idnnkq do kina "BalfUk" no
111m p l .: " W C:Zot'aj, ddł, ; III ro".
Film d Ollt>% n IJ od laC 16. Mam
uko!\czołlt' 11 lIII, lecz jestem
nl.kiepo wzr oSfu (150 cm}. P o
akl1Zoniu biletu - bileln-ka Zlllqdala tell11ulłlo("jl ukonej, które; niestefu nic ):)OdMam, po.
"!lIewa! nS", UC:Zł,zczam j ui d o
szkoly. Spojrzałam na bilet, bo
mułlll / om, że moie jeJt znUko_
wu. ZorlC"lltowałam- de dopIero
wlłd,l . o eo chod:i, II
blletqrko
»oW/edz/alo mI, że nie mam 16
IM. ole pu,zcza "limie "?la lal,.
Bułam Clb u-rzOn ll. Po raz tnec!
zd a TzlI1 m1 li9 ' taki przllJ>Od rk
(Olimpia. Ko.mol t erll' BołtllkJ.
lIIifc poI/ali owiłam "IIum.ni! d o
Ci.. bl(/. Czy do killu chodzi trn ,
ktCl ma 160 c m wzrostu , czy t lrn,
kto mil 16 Il4b wiłcej lal:> Mo te
"IImlf Zł1 .oblt wuciąg IIktu. u.rodzmla? T o też nie :/ł11ł pewne.
bo tllm -razem bHeferko może
J)OU1ledzle~, ilr to nfe :/ł11t m6j
(orzecfd nf .. " la U'fffcinJ. Dowonu. o,"bfłh!'110 jeszeze nfe podadam. CZII mClm z-rlrZ/lunllwni!
.li JlImów dozwolonlJch.
od Ilt l
16' C:/I 'e,e 'itI lO jakn f -rnd p?
BIITbllTII IV.

Kurs dla kandydatów
na studia
techniczne
Kolo SJMP przy Zakładach
Wytwórczych Element6w Aulomalyki Pl'Zemyslo w ej w Prze·
my'lu ul. Obozow a 23 orlanJzu_
le: KURS PRZYGOTOWAWCZY
OLA K ANDYDATOW NA WYZ
SZE STUDIA TECHNICZNE, w
terminie
od 15 stycmi.. do 16
czerwca I9IJ.II r .
B litszyc h info rmacji udziela
Zakładowe
Kolo SIMP telefon
(l(l3-$O9 wew. 32.

Jest świetlica czy jej nie ma?
Szkoła Podslawowa nr 2 w Przemyłlu mil swoja Ś wle tl i('l:. Ale CÓŻ;
z lel:01 Zamknięta Jest na kl uc::z. i

oczekuje na nowy rok budtetowy,
który m a pl-zynieSć fundusze na ophlcenic
pt'l"5onelu.
TymC"f.alem
d zieci. szczegó lni e te z klas l-szych
śllzJ!:ojll
si ę
po rUChliwej Jezdni
(u l. 3-$(0 Maja). Budzi to niepokój
nic ty lko klerowniclwa szkoly. a le
pJ'Zede ws:ystkim rodzicó90'. Pucciei
wypadek nie trudno.
ar\.

°

klusnch?

dużo

T"k U. tylułowall I wbj list do redakcJI ueznlo.
wie Jed neJ ze sZkbl przemysk ich. Llll jest bard7.0
lU'zery I p r o b I e m O w y: dOl yCJ:y włosÓW
Rl':ecz na poz6r blaha, a Jedna k ... z wloumJ let
s~ klopoly. zwła SZcza wledy, ,dl' jest Ilę uczniem,
tzn. cz.!ow!eklem uł etnym od swe,o w,-Chowawcy
! jellf> lIust6w. Stąd konfIIkI)'. Uezeń chce . Ię cze·
uf m o d n I e. wyChowawca u' poleca mu fry zurf:
np. ,lIIred nl'l na Jeb". Co w6weZ.!ll rOl)le. lIaSIlnu
z rnzplłcJl.Y llę M!uelf, czy j lk ... Nie, koledzy , nie
InetUL IraglzQwlIĆ, najlepiej 1.oJ ni e de.nerwow;Ć
wycho,,·awcy. klOry t eł jes l clłowleklem lak samo Jak W)·.
Piszecie pe łni rozgoryczeniII : " ... pnedtem by1lSmy II fr~ era. ;o byli ta cy. kt6rly byli w plqlek
u tryzJer., pomimo lego ZO$1311 tak ""mo pod_
8zl.'Z)·J1:nlęel. Pan / nazwl łko nauczye lela znane re_
dakcJi). kl6ry sr.c:z)·gl. (pllownll;l ol")'gl nalna) , Od_
nOlll Ilę do nu ordynlrnle, jdU kl6 ry . nie chc..ial
~lę flać. tn mbwił , te szcwl w
leb. To ma byt
wychowlwca, Czy wolno ucJ:)'c po kl ..ach~ Pro·

to niezdrowo"
s im)' o odpowlcdi w Iygod nlku pod Iy!. .. ZYCie
Przem)'skle·'
KoledJ;y, pr.l)"J:lllljemy $J.czerze, li ni e wIemy.
Pr:r;ewertowlll'my kodekl r,raway orli r<!!lulamJn
uczniowski. ale n'lgdtle n ellell' nIe :znalet1lłmy
odpawledd na p)"lID.!e: "c:zy wolno . trzyc po klasach?". w zwl~zku • Iym propon ujemy d )'llcu!Ję.
NieCh w ypowledl/ł si! pedagodzy I ni ech wypowie_
dz" Ilę ILcr.n.Jow le. D ac zegQ nlek t6 rzy naucEyclel ..
7.abawlajq s ię w rryzJ er6w. o IIcl.nlo wle nie IlbaJ"
o e.tel)'u ny W)'lflqdł
Aulor6 w 11-'" - ktbry zgodme .I łyc"/!cnlem
częściowo przCd rukowllllśmy _ prosimy w zamian
za Iw: drobnIJ przyslLlJlę o odpowledi Iym razem na
n a 1 z e pytani e: - C%y na prawIle jelleJcle IInnta.
mi, klbrEy ukotiCl.yll szkole podsta wow!\, P iszecie
..s podkalo" przez .. d", ,.podua;ygnll:ct· . ".uzeLl
w lep" .•. mbllmy· ' Ild. Zbyt wiele I)'ch "byk6w".
ko loo zy. Spodziewajcie 511: w n ljbIlUz)·"h dnłach
dyk\lnd.IL. bo IIIml rM'.u mlC't'.le. te "co za du t o 10 nlezdrn ...,,··.
A.

To n a prawdę cipkawc: ojciec j ł un t olnfcrzam t tej samej
;ed"ołtki WOP ... W ;ej szeregach, dwadzteJcla lat temu. prul.

oficer Edward S;?or przcmierzat bleł:c~adz"-ie bezdrożo tu
pogon~ za bander01vskimi sotn iami. Dzi§ ;ego sI/n WleBlaw
pc llli ;;:Ilładniczq dużbę wojskowq w P-r;:cmYBkim Oddzillle"'
WO;3"- Ochrony Pog ranicza.
Pot. JANUSZ MEND"CHOWSKl

myśla zjechała matka chorijżan 
cąła rodzina
celem

ki, bracia i
wzięcia

udziału

W naszych kinafIl

w uroczystym

obłóczyn
Uważa jąc, że już

akcie

siostry Felicj i.
czas wyst<lPi~.
Kurdwanowski pOC'lął jawnie
wszędzie
rozgłaszać. że siostra
Felicja jest jego legalną , po ślu 
bioną żon ą i że nie
wolno jej

w

sk ładać
przys ię gi

że
braćmi

nak,

Rumuński

KIOł
pl"lwiedz-ial kledll J, iol'
ontld"ll<1n na masowQ ucieczkę widzów z sui kln0101/I'h m'tl.si znale;!!! sie wew1l4trz wmego
film II, w takfr.:h Jego elementach . które sq nieo,lqgalne d/IIJego ko n ku r "n!ki telewizji.
Kto! Innu rZIlCU muil. źe tokim
i!lemenlem moie buc wfdowiskowo'ć filmu . r o:m(lch scen
m(lsowl/clt, ktQrf! tak efektown ie
wlIglq da }q, w kinie, B :::upelnie nic giną na mo lum ek M11 Je.
W ten sposó b ~oW$tnlo t eori(l ,
że 'ralunk lem
dla kl llll mOJ,llł
bile fllmu -giJ,lrmtll Teolhow/llle

takim przypadk u

zako nne j.

Widząc

jed-

to nie pomaga i matka z

wraz z wladzą klasztorną usiln ie dążą do aktu obłóczyn
i już przystąpili do przystraJania kościoła
na (ę uroczystoM.
posiał do klasztoru ten sam kobierzec. nu którym brali ślu b, by
.,siostra
Felicja"
uległa w oli
matki złOżyła tei. i na nim teraz
śluby za konne. Na n ic się jednalt
te demo nstracja zdała. Matka i
przelożeni klasztoru uwali tamten ślub nicważnym, gd yż bran y
był po kątnie i po śwj~tokTadz
ku.
Obłóczyny odbyły s ię uroc2:Ys cle w 2:aplanowanym terminie,
chorqżanka

t

szy ło

ówczesną opinią

publij:zoą

i to aż do tego stopnia, że do
dnia dzisiejszego, w każdym szanującym się pr7.ewodni k u o tym
wyd arzeniu musi być bodaj króciutka wzmianka.
A było nim
porwanie zakonnicy.
Szczegó ły
tej historii zaczerpniętej z akt
grodzkich
m. Przemy śla.
a
umieszczone w dziele W. Łozi ń 
sld ego ,.Prawem i Lewem". po
pewne j przeróbce przekazUjemy
czytelnikowI.
Rzecz działa się w 1634 r. W
klaszt orze Dominikan ek przemyskich od 3 l at przebywała chorą
ża n ka
wyszogrodzka Eleonora
Szczawifiska,
występująca pod
imieniem siostr y Felicji.
Byla
sierot~ po ojcu,
a dO klasztoru
jako osoba świ ecka wstąpiła tuż
po wtórnym zamążpójściu matki.
zniechęcona nowymi warunkami
domowymi.
Po upł yw ie la\, ze
względów
spadkowych, namawiana przez matkę i braci zdecydowała si~ po:l.:ostać zakonnicą.

nowicjat I w
lutym prZyszłego roku miała odbyć urOCZysty akt obłóczyn. Slo·
strę Fclicj~ oprócz :t rzadka odwi cch: ająceJ matki, a prawie nig·
dy braci. od pewnego czasu odwiedzał lei w klasztorze rozmiło wany w niej młody
szlachcic
Samuel Kurdwanowskl. Zwróciła jego
uwag~
swą urodą,
a
K ończy ła

właśnie

będąc przed siębiorczym młodzieil
cem postarał się o widzenie się z
nią przedstawiając się przelożo 

nym klasztoru jako brat siostr y
Felicji. O czym
młodzi rozmawiaU. do czego dążyli opowiedzą
nam wydarzenia zaszłe nocą 12
listopada owego roku. N, •

Pierrłl

Not, Severuł
Tlltu.a FlatrluJ:
Gl/o r gIJ f{oVIlCS.

Brlee .

Dom!cJ(ltl -

KINO MAN
P. S. J (lk POdllje Centrala
lV YlluJmu Film6w reiwwr NicoIne8cu roz1Wczql Ju:: rell!lz(l.C;ę
nM ! epnepo fi/mu z tej se r ii. Ty-

dukc jl
rumuńsko-francuskiej,
ale wkllld fr!lflcuBki ogTanlczll1
się tu d o P(lT/I (lk torów (Mun eJ ose Not i Pi err e BTice) j praw -

dopodobnie jflkfch'
iwloticzal\
technicznej czy fln anPoza tum UllZ/lstko jl!8t
rumuńskIe: reŻIJ.1er, .cenarz//8(u,
oltlTlllml/l 1111ekuość oktor6w I

1IIIIU'1l
",,01l'('j.

UPROWADZENIE Z KLASZTORU

W okresie. gd y zna jdował się tu
klasztor
mlalo w nim miejsce
wydarzenie, które bardzo poru-

~t/llustóW .

MaTfe-Jose

TlIkim jilmłllll je.t równie!
rumu1·lsld obTUl: "WALECZNI
PRZECIW RZYMSKIM LEGIONOM" III rdYlłlrl/ mł od ego a5
lut) d e bJutujqceuo wlale/wle Ul
f i lm ie fabu l aTllllm ret),/s<lr/l. Sar "iu Nicolu escu. Piszę ..rum~lń
sk i" . choe c:o!ówkll obrazu po d aje, że 111m pOwItal III ko»ro-

/

Samuel Kurdwanowski korzy-

tusiecu

2(1 Pel/ea, jego c6rka Moda -

Gwiazda
tygodnia

pozostała mniszką .

Z lI;.,n u!io w.,dorzeri

st a jąc z ciemności.
przeskakuje
mur Oka lający klasztor od strony Sanu, podkrada si~ pod okno

udzJolem

tego polqcnnia udu/a siC detliutltjqce m.u ref)J!erIJwi - ocelIiq ,IIlSi tZl/telnlell po kinowym
'eBnne.
G!ówne role w filmie g rajq:
I" lode(l Dak6w. Decebol - Am -

z(lw; er;tjqc" ~ęc:llie zainsc"ni- tul - ,.Kolt.mna Trajnna".
zow u'u! scenlJ m/l~owe. Iilml/
11(1 szeroki m eknUlle f - :IdU =============
11Io:lIwe - w koloroch. Sukcesy
pierwlZlIch supergillant6w ,pruw ill/. że w !IBd Ul H oHl!Wood,
k t6re plerwHe rzuci/o do kin
tego Todza ju utworu (choć sam
gatunek jełt bardU) starl/
i
w ),/wod:i 8ię z Wioch, gd21e no
wiela l al p rzed pie rwuq woj"llll
produkowano podobne
dzlela)
ru$tJllll k EnCffla / ograjie T6tIIych krajów świllta . D zieki temu co rllz cze!clej og lqdBmu w
kinach panoramlc%ne
epopeje
I,istorllc.me (lub pfi'udolliatoryc2 l1 e), z T6źllJ/ch cpok. f k"II I Unen tÓw.

Zakochany szlachcic nie dal jednak za wygraną. Postanowi! odczekać pewien okres czasu celem
uspokojenia opinii,
a
potem
pr2:ystąpił do działania.
Od czasu ob łóczyn
minęło 7
miesięcy.
W
nocy 1 sierpnia
J635 r. Kurdwanowski ponownie
dostaje się na tercn
klas:.r:toru,
sk<jd bez specjalnych trudności
porywa uprzedzoną o tym co ma
nastąpić żonę i chowa ją na
noc u swego przyjaciela Drohojowskiego. Następnego dnia przebraną w szaty męskie przewozi
łodzią przez
San do czekającej
na dru gi m
brzegu karety I w
drog~ ...
Matka i bracia chorążanki po
Odkryciu porwania,
którego po
ta k długim czasie nigdy by się
nie spOdziewali, prawdopodobnie

Budynek Garnizonowego K a syna Oficerskiego przy ul. Grod7.kiej posiada bogatą histori~ godn ą tysiącletniego miasta, w kt órym się znajduje. Z czasów nie
tak bardzo odległych, bo w naszym stuleciu. zasłynął z tego, że
gościł "za Aus trii cesarza Franciszka J ózefa, a w 1915 r. cara
Wszechrosji Mikołaja H, k tóry w
gm achu tym dekorował swyeh
żołnierzy i oficerów za zdobycie
Przemyś la.
Pierwotnie mieścił
się
tu Idasztor
Dominikanek,
przebudowany puez Austriaków
w XVIII w. na szpital wojskowy.

supergigant

801110 opo w/esł sięgajqcfl cza.sQW

sta r oly tnych.,
kledu
lel/ionlJ
rZllm:sl<;ie tIIJJ ruszJll1J 1Ia pod bicie teren6w d~ lslej8ZeJ Rum unU
I Węaier, wówc:u zam leszkllII/ch pru: wlIwod:!qce Ile z
TT(ltji Jlle1llię Dnk6w.

wyłącznie
z przyczyn
spadkowych, poruszyli wsloystkie możli
we władze , by pozwa~ przed sąd
Kurdwanowskiego.
Sprawa oparła się o trybunał, który przeJ,azał ś ledz two i sprawę sądom
konsystorskim w Przemyślu. Jednakie biskup Andrzej Szałdow 
ski loaniechal wszelkich doch odzeń. co spowodowalo
protesty
matki c horąża nki przeciwko niemu. Zarzucała mu, "że ani na jej
prośby i nalega nia oraz w oparciu o dekret trybunalski sam nie
przyjeżdża z Brzozowa
"na inkwizycję", ani w tym celu nie
chCe delegować żadnego prałata".
I na t ym kończy się wydarzenie
notowane w aktach
grodzkich
Prz emyśla z r. 1635 jako nielowy-

Gl':;W llllln

celi. Na umówio ny znak uprzedzona o wizycie chorążanka wyszła z klasztoru,
przy pomocy
wtajemniczonej w ich
sprawy
siostry probantki. Oboje pos:tli
do pobliskiej kłasztornej sta jen_
ki. gdzie na siost rę Felicję czekała elegancka damska
toaleta.
Przebraną chorążankę zaprowadził K urdwanowski
do swego
mieszkania nie opodal klasztoru.
w którym czekali j uż na mlodych
ks iądz i kilku świadków .
P rzy
za im prowizowany m
ołtarzu
ksiądz udzielił im ślubu, po czym
goście pożegnani bez tradycyjne j
uczty weselnej odeszli. a młod a kłe.
para
pozostala
sama aż .,do
My c hoć nie znamy dalszych
jutrwl". Nad ranem chorążanka dziejów, przypuszczamy, że chopr7.ebrana :I.: powrotem w habit rążanka doszła swych praw spadzakonny cichcem
powróciła do kowych I żyła
z m ężem długo
klas ztor u. Nocne wydanenie na i szczęśliwie.
razie pozostało tajemnicą.
JAN ROZARsKl
Nadszedł l uty 1635 r. Do PrzeR )'s_ WI. P ANKJEWICZ

SeRlIVls
-I N F O R lIf AC JI .I N JI

bohaterem

jl/mu

je,t jede11 z wodzó w n l/msk/ch
Seuerus, mIodu DB k. Ull/ch owa nI/ wiród LalI/nów . nie wledząCli nuwet o Iwo lm »ocl,odzenlll.
~mieTcl
D owie się O n/m po
oJcB cllcqceao %/lżean(lc konflikt,
d owie od d,lIckiego króla, do
kt6rego pojedzie w »olelll w ie
po j edn ej z plerwsl:)jclt bitew.
W innej z0810nie rllnnu, (l »ielęgnowa!! go będzie c6rkB wladCIJ Dak6w , Modli . Se ue ru s IOr6ci jednak do Ihu"lU, ba, awansuie. CZII ·M s1qplq lU nim }oklei
przemian))?
Czy po».owodzf
zn6w iolnierZ1! do wa lki »rzeclw w lBl1Iej o}c.zui ni e?
Wld~jmll wię c. że "Walec.Ul i
przeciw rzymskim l ealonom" to
Jllm, Iqctqcu w .oble el eme nt/l

dramlltu p!)lchol oglc'tllego I wldowisko.
hlltoT/,ICZnego,
»nll
cZf/m to oUlllnfe ma lutuj p rymtl' ( w film_le lIIlistęnu;" Jd 000
stal))łl6w,

ZYCIE PRZEMYSKIE

nie pUli'" uc~ Ilę w p'IIWdUlej
szkol e 111<lo.lklel, op/aclljqc naukę te 1W0!cl, plerw':Ucll "uroI>-

.
k6w. Jej !dmowJJ d ebiu t tQ epi _
zoduc:"a roili w .. Zbrodnl I kB·
r~lI" w 1950 roku, Nustępnfe "ra
w jUmach: "Ktub k ob iet", "Chce
bUc! Qwłll~aQ", "Fmncu%k,; I mllolt", "Prllwd,;" ( w klóre;! 1<1.t
ekrUllowq .Iollrq Brlgttte 8af_
dotl . .t/,lcle mal:teń,klu". "Pamięt .
nik ptlni d oktor" i 11me. Nuj/ePlcj czuje I lq "Ul rOili ci, Wl1'Ótc~unl/c'l ddfWc.,-qt IIle Ilhł .1"troll l
od polfllcl lo:ome;'IOII1/,1C/1
orllZ
.

150 10:0"111 uczeatniczll
w Iza!onuch kawalku4ach, de- .kompttkawanuch r61 pruc/It"o·
ko rfl c}e
zlIj mujq
%nl/mle glcznu~h. lVu.tępu,e f"kte w M·
p r~estrze1lle). JaJe dlll ece p r óbll alrz" I t .. rewl~tJ.

..OLIMPIA·'
grUdzień

_

Jak zdobyto Dzlkl Zachód
UHIn.) _ USA (od l. 18)
29-30 ZOIIla (pan.) - ra('lz. (Od I. U)
:rf-Z! :1\ -

B·I<= bOty -

pol. (od l, U )

.wcna. 14.05 _ SpckUlkl telewl'tyJny
dla uczn!Ow. 15.'5 - rllm teleWizy J_ grudz i eń _ ..GR ANICA"
CZWllrCrk
ny 16." _ Humor na.!lZyeh pn:yJ.l"l".3G - Szkoła mtodych mat<'maty- CH~I, IS.XI Cl<Y była Ev,·a7. 21.15 27-28 Zwariowana noc _ pOl.
k6w. 18.~O - SIart 61, lS.OO - ~nln - Lo;lkarSlwo na mU ość (rum) n.SII (od i . II)
29-31 Mat1cństwo PO wlosku - wiOI!rad1.kl teatr npcry I baletu, 22.00 _ - Program estradowy.
Rcporlat o zgubionym uśmiechu, Uwoga: program podQ.jcf14/ wg ~:II$U Ski (od l. Ił)
s
tyewń
2l.3G - M u~yka I tycIe.
",o''' lew.kl~go
I _ Barwy walki (pan.) _ pol...
I-'Iq le'"
(0('1 l. \ 4 )
15.55 - Spektakl kUkiełkoWY. I~.:IO
2 - Długie lodzie Wlk1ngow (1'1111,)
Audycja dla ucznlOw. 17.30 _ ang. (od I. 14)
Kru mm _ ipleWII.k ESlonll. 19.00 .. KOSMOS"
Koncert tyc~eń, 20.ll:'i - Sztafeta nowakl, 21.00 _ Muzy ka drlstllJ. 21.00
grUdzień Międzyna rodowy klub 5Iudc nck"!.
:rr _ CzIow'ek be" pauportu (ppn.)
ra d". (od I. 14)
SO!:>OlCl
za wuellde zrnl.any w programIe - 28-19
Dzwonn.lk 7. No1Te Dame
11:1.00 - GImnastyka dla wnystklch. r"dakcJa nie odj.owlada.
(pan.)
- ffanc. lod I. 16)
IO.U - Program dla ~ tudentow, 14.00
styezeń " BAŁTYK"
Telewizja kolorowII. 15.30 - proI - Chudy I ;nnl - pol. (od I. l')
gram mlodzletowy, 11--'l1 - Klub kI- rrudzieJi 1 - Synowie magnata I seria (pan.)
nomlln6w, 19.40 _ Cyklon (lllm lelc27-19 Wlklngowle _ USA (od J, 14) _ w<:g. (od I. 14)
wl~yJny). 20 .~~ Godzina z tycIa
:ltJ-..41 Walecml przeciw rzymskim
republiki. 22.t5 - Fllm t.bu lllrn)·.
legIonom - fran~ pan. (od I. 14)
:styczeń Nwdzlela
I - Walec~nl prreelw rzymsktm le- KONKURS PRZ ED~UZONY
13.55 - TelewlxJ~ kolorowa. IS.~O gionom
K ierm~sz
muzyczny, lł .:W t _ Sm !erć blurokraly _ kUb, (od
Międzyspółdziel ni a n y Oś ro
Chwll~ poul!. 17.00 Wieclornlce I. IS)
dek
Kultu ra ln O -Oś wiatow y
ukUlńo!kle, 18.00 NU t rOk JubUeu.
..
ROMA"
p rzedluia do 15 st ycznia 19681".
Stowy. 19.00 _ progra m mlodzleto- grUd,,)eń _
WY. 20.30 - Koncerl noworoezny,
termin s kł adania proJektóW
11.30 _ Te.lewi~ylny leatr miniatury. 27 - Czlowiek " kllrablnem - radz, na
plakat
popułaryluJąey
22.30 _ Najwyuza choinka (nOWOTO_ (Od I. U)
Pnemyski Zespól Pi eśni l
28-29 Marysia I Napoleon (pan.) c~ny .. ogonlok")
pol. (od I. 16)
Taliea
(warunki
konkursu
Ponledzl4lek - NOWI! Rok
30 - Dziel nica kruk6w - UWeI'Jl:.
og los lliś m y w numuze 6 na·
iO.(II) - FUmy dziec ięce, 11.00 - (od I. 18)
Koncert noworoczny. 12.00 - SpOrt
31 - Gamoń (p,an .) - tranc. (od szego I:vt:odnlka).
wg nUI, l~. OO _ IX symton la Beetho- I. II)
Progrllm TV L.WóW

MAlUE- JOSl: NAT je.' r odae.::_
k Q Napoleorw, pochod:l bowiem
" K o rolUkI. Urod:1I1I .le Z2. IV
/946 r. W BonilacIa. U_"lelll %
"lmll6:)lIm w/,I:ft,Mł(, do PII'yta ,
gcWe 11>/,I.IIIPu1e
jo;1<o 1IIodolk ll
jotogr/ll1c:na w OdcinkOWI/Ch powJdcl.lCh :djęclowych. Jedno~zd

. Manlm gigant
W Birezy. kierownik

sklepu

l'.C:
sprzo;:tem motoryzacyjnym
popelnił manko
w wysokości

ponad 200 tys. zl. Jest to w tej
dzled~inje od lat nie notowa ny
rekord. Zlodzlej spółdzielczego
grosza 8ti'lnle prT.e(1 sąd e m.
~k i .

ŻYCIE

PllZEMYSIHE
Redag uje 'l:esp6 ł . Adre~ redak1l.I1: Przemysi, ul. WaryfuJkiego
Hi. Tele rony - 22-00 i 81-M. Wa*
ruokl prenumeraty: kwartalua
- 26 d , pólrocsna _ a! zl, roczna _ 10~ II. Pr enumeratę
przyjmu ją
PUPiK .,Rueh" i
placiiwkl pontllwe. Ogl05"enllll
- Biuro Reklam i Oglo$tc n w
Rzeuowie ul. Orun wlll d1ika 42
OUl urzędy pontowe.
Wyllawca _ Wydawnictwo
Pru ll we .,Nllwlny Rz ~szows kie"
RSW ,.Pusa" w Rzeszowie. ul.
2:eroms kieJ:1I 5. Tel. dyrektor
wyd. 47-75, eent rala 20-51, 20-57.
Materiałó w nie umówionych
reda kcja nie 1iwraca.
Druk Rzesz. Za kl. GraC.
B-t

Str. 1

Str. •

DlI! d Q UQpkl Tozem .pi<Jłzde ,
TU"Z IQ nl eb ll lllCl ICl w mleicle.
(ld~ le IQJa lllle I w mOMlmle,
lilii! .Qble lud zie T(linle.
KCIidy tllJe jak TOboczek ,
lIa łnne"o
nie palrzU,
1)llko co lIC1jlllllt1/j CZCIUm,
na ub raniu g r uchnie balem.
T rt lebTan Ja dzl . laj 1I11r ma,
(lruclll1Ć Il1kie 1I1e potneba,
co n!ljwllteJ mama czarem
,,'llllolnqt w pie r.i
z halarem.
CI zoj, co gruchów nie ma,lq,
niech ,I, neClII pl'ZUglqdllJq,
jClk zlIroblt nil nagrod"
bu do U~bl< !nale.U drogę.

podzielil knlljplI na klIlegorle _
"Ad,,/!" nlljwułulI da l maTżę ...
Sobola - d zU w "AdrII" zlI bllwa.
Smlelank o 1/' mfa.ta zeb ro/ a.
Z k/ uzenl wU8 ta 1q llortfelł kelnerów lo be-d:rle potTawa.
UbędzIł td
kitka banknotów,
bo dziewcząt tom fl'rupa .pozlfrl1".
OJ, mówi, ja panu p"e:erle,
.te rpłuczq dzU pana d o zera.

.1,

.1,

,

Jl1 kU tom kllqt, - '" ktÓTllm' 111m wiekI<,
zalo:ul mll1.lu plelullkl,
NCI górze zClmek, na dole rzekCl
w ' ,odku Wybrz de Ko'dun/d.
Z proll)pl .. PoloNo", z lewej "Oau",
"Adr1ft", ,,5r ódmlej.kl1", "Zamkowa",
"Bl1r PQpulornll", "ObllwIUel.kl".
"SI0IdI11hka" ludzld .. Mo. IQula".
Jl1k l lego wIdClI', lO Im/! mleuczflnom
:te .mUlku nie rudlCl mino ...
Abu rucvnlwo nie blllo gO'r'ue ulo!)!1 ITtl d wa. kl1,una,
Abll der ul)ltulJclr 1I1e 'Ił!i"UII/! z plebsem,
klór)l lU malq mil ga~"

°

mll/.,

.Ię

n/I' mar/w,

° mn/(·mariW
ale- nie
...

JII ~ble rlld , dllm:
Opl/le- z boku beczkę benzunl/
/ /KIrę .elek 1IIam;
za l alwlł ~prawl/ wUJJ.lkhr od r/;'kl
... 1 dOb"1I8 !.>e-dzle nam ...
Pelent od r,kl - a }II do "e-ki
/ Jl< t 11!'1 "Adrl," ml1m.
LVCl PO plerll!luj klmlro",

•
prZllulJI chtlllle 'II/li'dolf.
Pan fn~pektor 04w/rzdczIII lak:
_ Skołlczllt wrli'ude z tllm Irzebo!
ZmUl len domek ~rzed "Pomonq".
maili d omek luk.ua01ou?
Znojd .. /li'8Z tllullltko cze"o p"lI{Jnleu
nowel .paCl't podwórzoWI/.
Oklla, kraIki - w k"lItkocl~ klVll1tkl,
.pokóJ. clue- / 1Z0cunek
lokalorów. któ"lIm powlen
za co 'IIosl,z len mtl1ldurek,

M y MPRB-Ii'
"emonlu n lli' boimV dł.
DzI.lnlli' we~mfvm sie- ' do pra~lI,
bo'mu chlopc)l jaCI/ tocu.
RUlllowanla wlI'lawlamu
I robOlu :aczl/nam y.
1I1ija r oczek , jeden, d"upJ,
m lJ gwllldczym y wam ullugi.
K Qnla z f'zędem ten olrz/lmo.
klo fwlode:enla te WI/t"lumo.
Po r li'm oncle m6w od nowa
Irzebo WilI/liko Tli'montOIl'II/!.
Mu" podpieraj terfI: brade.
11. co b ędzie po wllpł Clełe? (lilII' U(I mu"u)
Wentzet błdzfli' mial Jraaunfk ...
Kto zap/acl ZII TochurH!'Ic?

•
Ojcem jeltllTII Mlo.ta,
co wiród wzgó": wl/ra.ta.
modr(l w.tęgą S(lnu
pnepałane

jł.L

Problłmów

jli'll Iulel.,
pomótcl.. mi w d%ll'le,
bU no.z gród wlekol('U
wlrl1.llał nibu dqb.
:.tol II< do mnie mode,
choc .prowu n/Ii' znrzcle ...
WI,c po krótce (olf'jlZ
jq WIlidni, wam.
Z budownictwem kTucho,
bo w klea:erll łt.!cho,
}un<ll<'zu bTCIkl<je,
,,~ce wlqte plan.
Kl1dencja jut mija,
Irzeba d, uwijał,
by mnie na (el'l }olel
l"ÓW po'lId:1I lud.
Sprawy nic "le :mlenl,
Cz loll!lek .1, tlImll"l1l,
abv d obrze mÓlol/! ,
wod, trzeba pi/!.

Uwaga -

dzlelnlcow)l,l ...
W pOTadni nClwet lel.wlzja Dr a •
M il mamli fonl~ - wbjl nlli' mo.
I !lU .zą l u d zili' d ookoło n 08
•.. po wódce czknq/! p"zecie tr2li'bu.
Dokwr leczlJ na . jak może
I lInIikoI kllte jeU,
a rldll to ci 1I1ero mote,
nil kuracje iI/d I czdt'!
o
W mllle!lklOlj, cichej tli'j kawiaTence,
która "ZlImkowq" pięknie .i, zwie,
~IIZ /ocel Ul!pnql pewnej JIIlnlencli',
1lIlli'czko, dzlllaj kocIlam cię
l dluQ'opuem grzebiqc w swym trzo-

o

b,dzju~ chorll.
leczuc ci, będq III PO"odnl dok/orli.
Pl'Zed pó;'ciem do pO'r'adni,
nim żorzie powiesz; czełł (!J
maIZ WIIPU kubek mleczko
I Jesl milldllnle zid/!.
Bo wm, cziJ '1/1'1. ezy 111.10,
CZlI .Iońc. ezu tet mróz l wieczl'lołciq Clili ~i, bralII ...
kolPjkrz - no i jut.
l cZli'kan, clekon. czekan ...
poradni 10 ;elt C"ień i cZli'kolZ. czekolZ, czekCllz be: ml1la cCl l u cł.zili'ń.
Wreucili' do II'Clblnetu doto"ld mój
paniE',
lecz doklII" kończlI .w.. urz~dowanle ...
Oj, Chyba Ci jut PO"a, ,ko)\czJ/ł to przujmOIVllIll f,
nf!!'ch ,e.:lo cliorUCh ludzi, no dTu,,1 d:11'1I

Gdu Czutelniku

nowlJm z,bił.

uczucia .we pokoza/ gladzqc

ją
po
lI'ęble ...
dzióbek złoilliCI,
zalotnu ,,'miecl. rozjałnił (WOrz;
- wpierw b Um
trOCh, winkli "aplla,
a potem powierz Ile mi dl1l% ...
Po wl/Jłcfu z cichej lej kllwlo"enkl.
pouU do pl1rku :abawit łI~.
Potem tl!Z",Ul11 tego mflleńkl
w dzlewlę/! mlerf,cl/ narodzil 11ę ...
l clloc!lIt młodzi wlli'kiern bl/Ii obUd-

Swe 'liczne

""111 IV

.1,

woje

mUlielI

od lą d

chodzie nil IPlIce" Wli'
'Trzje...

o

Tl1m no Spo"Lowej, p"zl/ Ognia S'''II~II
MleJ.kll 1I0r Idnla I<łmlli'chem da"zl/.
OtwarlO wnude ją po Tem O!\cie
I nlllddk nowv wid na jroncle.
Ale Ul '"odku brak wllkoń<:zenla,
Bo zrzkrE" usłuD .tale
zmienili
BI/I)I wIlIIlenki, bl/ I I/ not" y.ki,
A te raz bedq leczV/! ... odd.ki.
Wodolecznictwo - lo mllśl Jest 2drolllo,
Lecz t"zebo lamlę znów remonlOIl1llt',
Wl,lmlen/II wan"y, za lo.tq biczli'
, będzlE'1Z brac/Ii' mltl/ lu Ktynicf.
Z miałIII ogólne pll/Plle walanie,
Ze III ni. lamiII. a wodo-III nie.
I p l l/nq .tfllli' glo.y ktytyki.
Bil Dl(I"ektoro wziqt pod !.>lczyki.
A Icl1tdll brudl1' II Ili'cie morzu
Kled" llłlqd:ie na miej.kiej plll:U:
Nogi WUmoczlJ , będ:le Todol'Ru,
TerlIl _ pow tll7'ZO - bule do Idomu!
o

zo~lanle.

o

•

Nie dajmy I/ł, trzymajmIl rie-,
niech żuje klan Irlinkowy!
Z Jo.onem - bo 81e może akończu/! il e,

.1,

Jutem rprzl!'dawclI II! rpożywcz/lm .klepie
i jrzkoł człowiek tę bid, kleplf.
Ale na1wi,ksze mo}1i' Zfflrz"t",l .. nIOl
f o kllr!1I :dTowia odnowienie.
Karto :drou'llI na;m/lrza.
obli clę mle/! ;ut w dłoni,
I!lo człek się nagoni ...
R{'TIIflen. k"ew, 110 I krzl.
BullJ ~da"lem do CZI/IICI wcrzle II, nie 1I.·0Ikonl, ...
poblelCl/1I mi .kroni!!',..
RenIgen. k"li'w no i kal.
SanE'pid nili' "OlU mi.. więc Z7'Olumc!@ mnie lilII.
Nili'ch kor ciqgl .. nie płrz cę ...
...Ich! mIlIidotu' bU!
Kiedu przyjd~ ~ W RE'nlgli'nie 1I0k.
Brak nl1czunlek no moją krew.
Kal oddlllem i cZl!'kClm. ..
- !umCl'II.em zolli'wa mnlli' krew.

CHOR CZYTELNIKOW;
,.żucie" tli nl1.lze ,.2yci....'
dwCl zlote kOłZluJesz mu.
•.2ude'· nlllZOl .. pr~emlJlklli'''.
III ;rawlZe wuchodz na czaI,
Li.16w moc prZllchodzi,
li.tOrlon aż
gnie.
Cz,,/! z nich drukujec/Ii'
"enlo - to
wie ...
W f'ruml/ ' Iu d, piUII,
IV Rze.l'OIDIIi' wydo;ą.
ole chI/bo i lli'Pllch
rl!drzklorów moją ...

o

.1,
.1,

I

Jllm .ekr etarz tV m lej.klej Tlldzle,

NIUdIJ wl,ce} nie otuumrzu lu przUd'Zlolu ...
clrllbn mnln tu wnUlCu znacie?
Do .pÓłdzJelni wk lod .wój daj.
wclqż z k l opolów IUl/iU nie 'mog"
choclCIŻ cZl/llfm ,.Nowq Drag,".
CHOR PETENTOW:
I pTaclI mil lvie le cz lek _
-to
~ecz fldV w rpóldzlelnl
przec/et to dlllud:tfe.tu wiek.
cót...
Jedem IlIk.te cdek .portOlul/,
Pan prezer o tab/ol J,)rzml,la - j ju~
p reze. ze mnIe h Ol'lO row ll
Pami,la
Tok,
pomlęlo
d
WI1
I
Irzfl.
miejskiego klubu .. PolonIl",
lecz wl,ce) }eat !rzklcli jClk III .. ·
(II ledltlle zipie _ w cgo,,11.
Ulllljom .Ił notnq piłką,
HERBOWY M IS:
chodoż to A k lllIQ tlllko.
Dobrz., te cukacie mili przemułlonie
T"zeba bU .Ię za.lanowle'.
czekanie to td cnota ...
jok .IO.u"kl Iii' uzdrowlt'.
Może kledllJ III nagrodę I mfeuka"i!!'
Wi,c po.tulat loki kładę:
,JIIldnle }ak gWlflZdka złoIo ...
s1worzlI/! w Rl1d:rie - Mf(I"cólo Rllde-.
CHOR PETENTÓW:
Ro% wfqzClnle III ,poTcle w/d:f,
bU łtl1rtowat' III plqlej lidze.
Szvbcie} wz"idcl .. nowv dom,
o
tClki du~u "owv dom.
KlŁ'ROWNIK WYDZIALU SPRAW
.tli'bll WUUICI/
LOKALO W YCH
mogli w 'lłlm
zl1mlli'ukClt!
Nigdy w/,cej ju,t mn/Ii' nfe pro'
o mieukllnlli',
Niech rI~ ml<ru 1'114 do g6rU ...
pnetnvjll1nie lego chcq/
nlgdu więcej ju.t nlf przlI"oj tu podCInlo.
:.tebV kl1td ll
Choc "'l.dzf,,Io. ±ujli' w nCl.,
w " li'llcle miał
już al, .kończył d ob"lI cza ....
whl.nll
d om.
NIUd ll wl(ceJ nie Z/l WTClCOj głowlI mi.
NlgdlJ wl,cej jl<: nie przJJchod~ d o UU'agl1 - nadchodzi grupo: TllmonlOWCl.
K I"ka Temo'lłlów to TZ Ii'CZ nlenClID I1.
Wlldzlołu.

PIJ/liii rubkl plllnq
do g6"1I bnuchomi
i wO /lliIi do mnie:
Pllplll n .oble : n Cl ml!
Nie poplllne- l wami,
bo nie nom ochotl/.
P rl1un~ Jeszcze l"ochf
tut 1'111 lwiecia zlOIUm.

)

o

.ił

c~elto

moczut no.
w kleliuku.
ull.'oil1j - no leclenie dę wuJlq b7'CIciuku!
Ulico Jaglell ofiskCl - ""ch. jeł'l le.t.
SIedzimIl .obie "pod bCltoglem .....
Z uacunklem, bo lIę motli' .kolie:l//!
ad/l :dll"za

ci

źli',

w .. p"zentuskim" bowimU li,.
A nap rz edw jest przUchodnla
konkurencja. że at hej!
1\'0 leczeni.. odwUkowe
chod:U bracie leTOZ chcieJ...
G d ll p"lu;drili'sz lam, obilu14 ci,
olltikol połkniesz na wUJdg/.
LfCZ wódka dz ialo lerllz no clę ~Ie
jedl iernu wifC d o - ,.R Ugi " ,
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