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W at n o. f ta w trucb kale,oriac'b
re;:uły lię objawia.

Po pierwsze - olObl. toU: wat n a
daje CI do uozumlenla, te tak ich Jak
Twtlja spraw ma do ułatwienia letki albo I więcej, mUllu więc Iwoje
odczekać, chotby nawet nie było takieJ potrzeby. Jest to konieCUle - bo
el.y umalbył wat n o ~ f OIOby l.abtwlaJą,ceJ, gdyby' wstystko pouJo jak
z płatka? pn,y okazji powinieneś wie-d z1ef, te Im n!tszy szcubel zar~du 
nla, tym W'fŻS'Z.y Itopletll wat n o ś e L

Po drugie - coraz bard:deJ rozpownechnla się watnośf ImponuJ • c a ...... przewatnle na gruncie towanysklm. WI.te .Ię ona - kr6tko
rn6wląc
:r. powoływan ie m Ilę
watneJ osoby na ut.jomośf:r. ludftnl" na wysokich .tanowlskach.
Nie Jest l u wskazane utywanle
nal.W funkcji pełnionych pruz tych
ludzi, gdy t. na .łuchllczy bardziej
d zJalają zdania typu:
Nie ma sp raw)', POCSdllM •
ZenklcoJD. I po knyku.H - czy teł. :
Spotkam Kię s And~dcm I ",.,pomnę
lU li 0_ t)'1U- I n ic to, tco I m p on u J ą c T wid zlał ,woich ..:r.nIlJom.ych"
dwukrotnie np. na naradacb I w tyciu nle u.mlenlł z nimi ~owa. Tu, u
cioci na Imlenlnaeb, uob!ł wra te nie.
Z trzecią wrencle katcgor lą os6b
wainych nasza redakcja
lpotyka
sllll: naJcu::śclej. Ten bowiem . rod:ta J
określa .Ię telefonlC':r.nle:
Co u.
b:r.dU!')' napl.allkle o m nie! CI)' w)'
wiecie kto ja jestem?! - Wiemy, ale
nie naplsz.cm:r. bo I tak cen:r.or by
nie pu łcll A Jul n ie d aj Baie. abył
.potkal sili:, IUDOwny C7.,1telnlku, :r.
prudstawlclelaml wnystklc h trl.eCh
katecoril osó b w a 1 n y c h lednocze..
łnle. Bylaby to tstna fiksacja jak
zwykła mawlaf w krytycuteJ sytuacji
pewna watna dyrekcja - nie pOT.był
był si~ kompleks6w do końca tycia.
e"rozJ nam r.atem całkowite :r. w at II I e II II!! społeezefultwL TylkO kto
wtedy będ1ie.
t n y c b pocIz~wlal1

w.
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"Eurobuslness· I " pollshbusiness"

SZWI OLE
Wśr6cJ uc:c.nl6w stars:r.yeb klas uk6Z podstawowych, kt6-ny młodszemu rod:r.en.. tivu nadal jes:r.c:r.e Imponują Ul8.JO-mołc:lą .maku banan6w, Jedzonych prte:c. nich w c:r.asach
woluntary:r.mu wladz)', powod:r.en!em cleuy się gra
w
.. Eurobusineu". polegająca - :r. grubsza m6w iąc na
wykupywaniu akcjI. hoteli t w 0161e dokonywaniu naJr~
mait.s:r.ych transakcji wzorem w lel:tic h :r.achodnich biznesmenów. D:r.lecl ~rd:r.o s:r.ybko poj~l, re lUl, tej Ity I d04
wied:tlał)' sh:: wrcs:r.cie. na c:r.ym polep ry:r.)'ko I umleięt
nośf czerpani. ;r;yskÓw z dobru ulokowanego kapitału, bo_
wiem do tej pory IIYIU.ł,. wylączn le o Iz1tOlneJ
kasie
oszc1:ędnośc i.

W c:r.naeh dawnlejs:r.ych, acz jut wsPÓlc:r.es.nych, produ_
cent takiej Iry. kt6reg(, nie znam. byłby niechybnie oskar _
t ony o bur7.ol!inle fundamentalnych zasad soeJalLunu I zara 4
:tanie nlewoiniątek z.gniIiUlą rozpa.słego Zachoóu, gd:zle jeden kupuje hotel, a drugi musi tUZC1-Yć w nim eud:r.e waliul w chara:Cterze pikolaka. D:r.iś jednllk takie d:decl .ą
jut mądrzejs:r.e, więc bawią się łwictnle ty,m ,.EurobusinesIcm", c:r.ęsto w tqparzystwle ojc6w, kt6r:r.y - po :r.alnwestowanlu pobor6w w utnymanle rodziny do plerws:r.ego nie moląc się lui pobawlf zlot6wkam!""-' z ogro~ rozkoną oddają si'i: robieniu w ielk ich Interes6w na
małej
plaruzy ary, dopókI tony n ie pr:r.ywołaJ. Ich do porządku,
pytaj.c np., co mają jutro włotyf do ga r6w, bo kartki
wlaśnie lip Ikońc :r.yły.

I OUlE
dowolone - c:r.,yll w t ym puypadku pa.der, płacąc,. zn....
cznie mniej za przejazd, I nie uczciwy pracownik PKP, kt~
ry ponadto ma .pecjalne metody na l.mylenIe w takich
tua cjach czujności rewizora. Na t)'m Interesie traci .. lyIko'"
kolej czyli p"'ństwo. ale to Jut ZUpełnie nie Interesuje obił

'T-

umawlaJlłcych się

ltTon.

Podobnych pn.ypadkÓw Jes t duto wu:eeJ, a niektóre I
nic h :r.ostaly n iemal zalegalizowane, co c:r.c:sto prowad:r.J do
IkraJn,ycb wrc::cz paradoksów.
Wiadomo np.. te kaidy, II:to wraca - powled;r;my l
But.:arll mote l.Jłoslf celnikowi prQ'w6:r. '01ar6w
bct.:H
Innej zachodniej waluty, dzięki czemu otrzyma tzw. q:lo.SIenie dewl:r.owe, uprawniające go do wpłaty tej kwot,. CIII
bankowe konto "A", bardziej upnywileJowane. W Bul&arll.
jak wiadomo, banki nie wym ien iają nas'LYm turyltom J;lo-t ówek ani lew6w na dolary, w ięc Je, t 'Prawą ocl.ywist" !II
przywle:r.!one dewizy Ów turysta pozy.ka l drogą pok.tnego
handJu I r.akupu Ic h od bro.tn!ch " konlk6w" i wszyscy o
tym dobrze w i edzą, ale udają. te wS7-Yl tko Jest w pon"d.

k,.

Wll!c co Jeucu robią nlekt6ny rodacy, nie lublący z.
granic" handlowaf (a I tacy n iekiedy .lę zdarzaJ.), a cbeą
cy otwon.yf lObie dewizowe konto .. A"f Ot6t wywoą oal
:r. kraju własne dolary (ry:r.ykują,c wprawdzie, bo to ni.,..
·zgodne z pr:r.episamO, tylko po to. aby po powrocie qlo-lif Je celnikowi I otrzymaf stosowne u,łwiadcunle, bowlera
bez wyJa:c.du za a:ran1~ mo,liby wlołyć te pienią dze tylko
na konto .. N" (przez rok .. nlee~nne").
Z dewlz.nm! jest :r.reutą w kraju cala kołomyjka, edyt
Sam w ..Eurobu,lness" się nie bawIlem, poniewai nie
- Jak ró.wniet -wIadomo - wneJkl obr6t nimi Jest lUromam głowy do Interesu, o czym pr1:cOl;onal mnie kled)'ś
wo ukazany pru:r. prawo, a tymcusem nawet oficjalna
m. In. pewien utaJomy konduktor, obsluauJący poelą,g re_
lacji P~emyłl - Waruawa, w kt6rym tlę znala:r.lem. Kon_ prasa podaje czarnorynkowe ceny dolar6w, publikując po.nadto o,ton enla r6tnych os6b, kt6re chcą sprzedaf coś lub
duktor 6w wszeclJ do przed:r.iału I :r. włdciwym sobie
kupić wyłącznie za bony, którymi obr6t Jest jut co prawwdziękiem zatądał okal.8nia biletów do kont rolf, przy c:r.ym
da d ozwolony, ale :r. kolcl wI:r.y,cy wiedzą, te nikt przy
na mnie nawet nie lpoj rzał a kiedy pokazalcm mu bilet,
takiej transakcji nie stosuje państwowej ceny 2.00 :r.J.
z niesmakiem, wyratnie widoe:r.nym na twar:r.y, kazał mi
Ajak - na przykład - Onukujc Ilę w podatkach?
wyj ŚĆ na koryta"- Tam zmierzył mnie w:r.roOl;iem
pełnym
W pr:r.ypudku .pn.cdaty samochodu wYltarc:r.y, te kontrapolitowania i skardł: ..To ty nle lnaSt Jut na co wydawd
pienlęcbYT To nic lepiej bylo kupli: :r.a te plenl ąd-:r.e pilą.
henci nie wpiszą na umow ie daty I nabywca nadal je:f:dl.1 I
dowodem rejestracyjnym poprzedniego włatciciela. C1-ekabu'el cnnę, Jr.tór lł opróiDilibyimy w podroiJ'?"
Jąe, at upływ c:r.asu o bniły podatek. kt6ry w odnielieniu do
Nie od d:r.ił wiadomo, te w ojczyinie powneebne są r61WIZYSCY nowych lamochod6w wynosi at 2S pracent C:r.ytby ur:r.ędy
neco rodzahl Il.windle, male I dute, o kt6rych
finansowe o tym nie wledzialy? Dobrze wiedzą. ale wldae
wiedzą, ale nikt na to specjalnie nie reaguje, jakby
była
albo n ie mos:ą, te,o wJ'l!gzekwowaf, albo wychodzą z zal>to kon lec :r.ność. a nie zwykłe ...... syń5two. Podr6tujący pounia. te uczciwi wynas:rodz.ą Itraty. jakle skarb pańltwa
ci.gami znają, np . •,ceny umowne", obowi~:r.UJllce u konponosi pnez dz i ałalność popelniaJących te szwindle. Mote
duktora ! nie kupują bilet6w w kasie, wychodząc z talonawet to wlaśnle brano pod uwagę, tak bardzo ,.śrubuJąc'"
tenla, te lntcres Jest "Wtedy do bry, gdy oble Itrony są upodatek?
A czy te Ia. me u~y nie w iedzą, te np. prywatni Iklepikane, kupując towar u nabywcy, blor" rachunek
na
mnleJs,-" lIoje towaru, po czym wprowadzają do sprzedaą
po kilka utuk dancgo wyrobu. a resztę trzymają w domu?
ZadowolOny Ju t wytw6rca. zadowolony wldciciel Sklepu.,
bo obaj onczę~11 na fiskusie I UlÓW ,.tylko·' pań9lwo doItaJe po .wej ubogiej kieszeni.
S1:czuple l amy .. Zyela" nie pozwalają na dlllsze przyidad,..
.le wytej przytoc:r.one są wy,ta r cza jllCO wymowne - po.
dobnie zrent~, Jak choeiatby to, te jeśli ma Ilę :r.naJomoiel
l p ie n iądze, to I c;ekolady I benzync;: motna kupić
bel
kartek. te WSl,ySCY w danym ml,ulcc;r;ku wiedzą, który doktor b ie rze tylko koniak, a kt6ry tylkO ,,:r.lelone", te u jednea:o piwnica n ie domyka sic;: od lItOsóW węgla, a drugi w
slarcZYlty mr6z sterczy w kolejce, bo nie mial .. wejścia"
do składu opalowego, t.e na rogu ul icy siale ste rcUł ci ,ami mętezytnJ. w wieku "produkcyjnym", podlegający ustawie
,o z,atrudnlenl u, lecz gwli.dt.ą na pracę L. Itd ., IIp., !td~ Itp.
A d1-leeł tymcu5em grają w .,Eurobusineu", fascynując
się w ielkJml InteresamI.. rY 1.yk uJąe r.akupem
n lepewnycb
akcJl Trzeba II~ więc zagtanowJf C1.Y po"Iwollf smarkaczom na lakle ubawy, bo jak się na c :r.ymł takim wychowaJą, to mon sobie p6iniej n ie porad:r.lf w tyciu, w ry-q_
ku, Ja kle niesie "pollshbu sińess".
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PRZEZ WOJEWOOZKI
KOMITET
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZDROWIA '
RAPORT NA TEMAT OSlĄG N IĘC W ZBIORCE NA

TEN CEL W ROKoU UBIEGt.YM., POKAZUJE

•

Kto
jak

ceni•
zdrowie?

CZARNO

NA BIALYM KTO JAK CENI SOBIE ZDROWIE.
Ogółem mleszkaney P rzernyskieco uotyll w roku
1986
39 mln 429 t,.ł. U, co w przeliczeniu na 1 osobę :laJe kwotę V7 z.I. Najotiarruejsl byli praco\\l'nlc)'
c ospodar1c1 uspo·
lecmione j. kt6n7 tgromad:i:lll ponad 32 mln tł (303 zl od
jednego .zatrudnionego), Rolnicy przekaz.all 5 mln 64.7 t71.
d. U. 30 z.I I hektara przeliCleniowego. Taka
wypadła
średnia, bo np. w gmlnle Ca~ tych zlot6wek było 87,
ll,I
Zan:ec::tu - 84, w Orłach - 64, a w Jawarniku Polskim
- 59. Potrzeb w ukresie opieki zdrowotnej zdaj:ół się nie
mleć mlen:kańc,. gminy Rotwieniea w.ledwle 2 zł ze
wspomnia nego hektara, Rok ie tnica I Jarosław - po 3 7.10te, Laszki - S , I Naroł - 8 Poniżej 20 u/l ha przeUcz.
wyniosły świadczenia w gm. Prt.ell\)'śl UO), Blrcza i Pawiosillw (po 11), Kra.lcz)'ll (13), Lubaczów 1 Stary D zików (po
14), Radymntł 115) oraz Adam6wka 1171. A w przedziale ponltej średnleJ wojewódzkiej (czyU owych 30 u z hektara)
znaletli .tę ponadto roln icy gospoda rujący w
gminach .
Dubiecko, Dynów, Fredropol, Horyniec, Kańczuga, Wlązow
nica 1 Zurawica A więc; draKi czytelniku, wn ioski wyciąg
niJ Jam. Gmin mali\)' w woj ewództwie 33.
Zaledwie 6'1 tys. %1 wpłynęło w ub. roku na konto NFOZ
od rzemieślników, co w przeliczeniu na jeden zakład· daje ...
:H zlotyell.
Do obywatelskiego obowiązku l ożenla na oj:hrom: zdrow ia poczuło .Ię jedynie 40 lekarzy prowadzących prywatne
praktyki (wplaciU oni 62 tys. zl), podczas gdy jest
tyc h
gabinetów dokładnie trzy rUy więcej, ezyU 120.
Członkowie zrzesz.eń prywatnego handlu i ..slug wyasygnowaU na NFOZ 207 tys. zł, tj. 17% zl od punktu. Z podl.l ału czystej nadwytkl
w sp6ldz.JelcZQ śc!
wpłynęło
'342 tys, zł. Mlodzlet szkolna
zlo tyla
32 ty s. zl, doratne
wpłat,.
wynlosl,. 4. tys. zł, by ło jesuz.e 2 tys. zJ z Imp rez
k.o . l na tym koniec.
W tymte samy m r oku 1988, przepiliśmy ... p61 Sl,pllala
wojewódzkiego. l c p1 I nic, poza tym, te b rakuje
nam
wyobratnl.
(alb)
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LVDACZOW

N01JJO otwartu
przez klientów.

,k~p

,,.JaTlonu" W przewq·"klm Domu Rzemioda jest chętTtte odwfedzonu
Fot . T. Z l~MBOL~WSK A

Zostań strażakiem!
ub. roku wy b uchło w regiorue 34.7 poiarów. Jct6re pnyniosly
straty w
wysoko'::1
88 m ln zJ. Płonęly budynk,j mieszkalne, obiekty
Inwentarskie t gospodaruc, stogi siana, s przęt
rolnlcz.y IIp. Straty b ylyby z pewnością macz.nie więku.e, g d yby n ie ofia rne akcje st rataków. Wielu z nich swe w yso k ie kwalifikacje
zawdz.ięcza stud iom w Sz.kole Głównej Slu!by
Potarnlc zeJ. w której nauka trwa 5 lat oraz.
szkołom
dlOrąfycll
po1arnictwa (2 lata). Korz.ystne warunkI nauk! I OCfspckt)'wa atrakcrjnej pracy sprawiają, te rokr oc tnie trafiaj ~ ck!
tych u czelni ma l ur l.yłcl s~ól ró tnyc h typów,
Niebawem ro zpocUlle su.: kolejna rekr utacja, a
wsz.yatkim z.alnleresowanym w yborem tego u wodu polecamy adrC"$ Komend" WoJCwód:r.kltJ
Słra"i y Poiarn"cb CPrze m)'jl, ul. Kopernika U.
tel 50-11 d. Ił)',
której moma ·l%.yslcać
WS"leHde infO%Tnacje, nJel.będne do poGjęcia mę'
.kieJ, pootytf!CmeJ dla ~połeczeń,trwll de<:yz.ji.
W

w

(bl.'

Jak za

woły ...

się

Pl?mpa w pralce automatyunoj
Użytkownik (naz.wls ko I adres mane redalecłł!
na tyle jednak Jest obe:m.any 1. techniką . u
H.m wymontowu je 1~ z. pralld., rozk ręca ł ustali
pn'ycz.yn\.: awarii "wysiadła"
usz.cz.elk a . O
ten drobiazg prót.no }ednak pytać w sklepach
Zanosi wI~ pompę do punktu u s lu gowego (prowadwnego pnez WPHW) przy uL Grunwnldz.
klej .w Ptl,emyUu. Pracownik od ręki z..a.kladł
UIl.c:r.elkę, pracuje puy tym d o.lo wnJe plęf mi,
nut, a mou 1 mn!cj. K lient jest r,adowolony
ale m in a mu rzednle, gdy otrzymuje d o rt;kł
f a ~ hunek. WySl.czególnlone
są
na ni m tylkc·
d wie pozy c je: UJuze lka - 4.0"1:1 I r oboclm~
(uwaga!) - 525 zJ (Slo~e : piętset dwadz.lejcia pięć). W Jumie
563 u! Za k ome ma!"J
n iech wystar c zy ... cena uslugi,
(dl
P s uje

M iejski Oirodek Kultury
za I. god1.. 11 _ Spelk.\nle \li
Klubie Senloca.
:ki I, coca. Ił DRF "Ilu!.Jon" proun\.uj.e
!11m pl"od.
USA pt. "Byf a lbo nIoe byĆ".
Sl I I t 11. locL:r.. Ił - .Pyskoteka dla ml<Xh:le.f.y.
Wy8taw. ma1az5twa
Krl)'"... lo!1 Kt"'I'l'Chą.
lU... ..MeIHla"(

Zżycia emerytów i rencistów
Na o~ lalnim po&ieuZl'llhl Za .......
41\1
WajewHllla-Mlejsllie«a roi·
oklero Zwlredl. Q EQlelytów, łtł!n'
eistów I tJnnllllów w Pru:m}'łlv
pozytywn.l",
oceniono dzjalalno~
Prezyd ium nraz KomisJi Socjalno-By towej
ł
K<>m:sJi
KuJtury
I Drganiuc]; Wotne.:o Cz.su.
Efekly ftob pracy
q
MPrawde
:r.naane.
.
W toku ub. 650 człnnkó w z wiąz.
ku otrzymało :r.apamo.li p ienieme
na ogóln4 kwow l miliona I~O ty ..
zł. Dla naJs tars.zyc b ·wieki ... m l Inwdiclów załatwiOono. mni1!wo~ć za.
kupu well. PQ7..4 k o !cjnoSc:l~ W

•

J,..,.

•

lean.ae: ••111,

U I l.. !!oledlie", 'HL 15).
21-29 I _
"BoMie eiała~
(USA l 12)

30 I - I II
,. Błęk itn y
-e rom'· (USA L I~)
3 U - "w niewol! u W!-IdnI!:ów" ,z.snn I. 12)
PUZUIYSL
Kluł>

M lę ll:!'yn ... ahweJ

Pr..,.

! "-'!:lik i

28 I, ~od:!'. 18 _ Choroby od!.wier-u:ce - SpOtkanie ~ ZIernowl·tcOl Ojaklcm.
31 t, !!od:!'.
II
Stud!um
wled2.y o 7.sRR.
3 II. Codz. 11
Otw.rele
wystawy
roprodukcl l
dz!el
sztuk.I z ksI~go!.bioru KMP1K
PQh\c"l:Onc z k!crmu7.ł!m.

3 n. I!~. 19 Otwlrcie
wy.ta wy
m&1l1r-'-wa Ja.kuba
Kost.uoklewkUl.
pe)u.u.
W y.lawa:

"ł'ot~rw!s

KMPiK".
Mueum

PZERl1
Wlo,h il:uieu
Jaclo'll' i
Vruula
Ik,..
otrzym.u.ll
Zlot,
Krzy:i.e ZlI$łuld. a 19 Inn ye b eUon·
ków ubonorowano z!otvml odwa·
c-elu po ralowani.a zd.tow!.a
prZy- karni hOQo ro .... yml zwiadcu.
dz!el(){lO 120 &lr.iernwań do ... na•
UWAGA - WAtN ,\ INFORMA,
tor Ju m, 40 o. wc:r.aay lccmftore. au
Da
WC%OUY
wypoczynkowe
w CJA: od 15.'1.1981 r. _ w biu rle.
M i~yzdrolach.
Zor un lzo wann PZI:Ril .... I' rumyilu, Jarosl ...... lu
Id T wyc!eczek
kra)ow ych
Iw l'newou.u, Dya o,",i~.
Luloaelo,
tnn do Wrocław i a na Panorame wie, Ka6l'"1ull1e I
Zun".-\.,,.
Racławk: ką)
OCal -1 ugra.nlc"/:n4 w"dawa lle sa zai .... iauez eDla
\I.
(na We!:"ry pUI!"I.
Zw la.zek
Ra_ motllw l.Jaee
dwukrotno nsbye;e
dz lecltl I Czecboal:nwacJe).. Odby_ W' roku biletów "" lI rn Jncl y PKP
wa]y lIIe ponadto:
d:!'lek l UPl"zeJ-. &0 "lDltll., 51 proo. dla w-u.Vltlr.ieb
mości dyrekcj i .•SANWILU"
oru emoryl6"" I rene lJ low.
Pollstawa
kierown ika
k lubu
układoweg o oln"m lD II uJ_lldczeoil Jft.'
Jeapo!.kanla I w l~ZOII"kl lnwaavsk le . .. itymaoJa ZUS .. "".ka
IIII.IWD I• •
POOcus vlenatnelo
IKIIIledze.D la
110 konystaD!' z uli lul( s ...·
Zarządu
WoJewódl.ko-M !eJsk ~l!:o lee:!'ne J . Iutby dr.wla.

...._~

Narodowf

Zl~ml

l' rz~my~ klcJ

Wyłlawa:
..0:"e1 ,trU!leckl
lnlnierl.ll pol3k iego w U wojn ie
~w\atowel"
(U! t.bior(iw MuU!urn
WoJlOka Msk.ieco
w

Wa.r&!.a.w le).

Tow.n yllw o

Mu.yelDe
(ul,
Z)
28 t. godz. 18 _ KOl\(.'crt kol.;:d I pu.łoralc,k w wyk. chór\l
Towarzystwa Muzycznelto (sala
DKK w Prze my"lu).
l'.drowskl~lI'o

Mlodzl d ow )' Dom Kullur y
:!:8 l, Itodz. 17 I 30 l. god:z. 16

- . S~a c hy dla uawal\SOwanycb.
·W)' lIt awl
29 J, god%.. l~
model! Lot-niczyocll.

ka SU1chowa
nyeh.

&kół

dla ua.wan40wa-

30 l, gock. 17 _

&k ółka

SU-

chowa dla pocz"tku}reeycll.
2 I 3 U. godz. 19.30 - K Ul"I
talk. towa nyliklego - I><"nw&odu P iotr Hugct.
K luh OsIed:\oW'y P8M·P8S
2g l , ,od%.. 17 _
Klub Se.nlo-

"bIC.29

1 I 2 lI,

eOOz..

1.9 _

Aero-

:iD l. gO<k. W.3O - Projekcja
b3!ek I f ilmów dla dz!~l
Kultur,
OsIelIlow"
Dom
,.Krol.,.,l.,"
29 1. !:"0Ih. 16 K1u.b Prą~
Cody I ROU"}'wkl.
30 I. godz. 16 - Gry telewizyjne dla d l.lecl.

3 11.

,()(\.z..

17 -

Klub )corn-

putNOWy dla mt~ Lci.r orDa
IIl.kÓlka suchowa.
WoJewódlkl Dom Kulllfry
za l , ,cd:!'. 18 _ Klub Sura. dzl$t.ó w . ,Pr'K'mek~
nra.:r. Kol(l
Bryd:i.owe.
29 l , gcdz.. Ul _
pły towe.

3t t l I
koleb dU.

n,

godrl;.

Prez.eutac.Je
l' _

Dy"

1t11odziK~,

WajewKska

Blbtłotd..

P.~

blłcsn .

W)'$la.wa: "Pobka P~UI Ro.botnlcu w Pn.emyak!ft!I".
C.,u.trum Kultuy
pn" ZP.

"MlUIKeJ

3D I, Codz. Ul W1ecWc- filmów I ba.jek dla dued.
31 I. ,u.ch. 16 - ~oł.a tałoca
towarzyskle,o..
godz. 18 _ Klub Komputero-

"'.

Kluo "Ball y." (~e ••u al pdL
15. II I Zł)
28 I _ ..scany dz1ec:l~e lo
łyda prowincj i" {POl. L 18)
29 - :n r _ ,,'ranie p leni,dze" (pol. I. 18)
I _ , n - ~Uok!<:u;.
w
noc·' (USA I. 18)
Kina " Rom. " (o:eaaJIe: If I lS)
26 - :ki I _ "C. K. Dcrwl"teny" ~po.I. I. 16)
31 I _ 2 II - ,,Ilookle c;a,"," (USA l. 1.2)
S II - ~ Yes\erda.y" (pc>l. I. W)

•

PRZEWORSK
Mte J-;kl OirlH!.dl. KIIUv! y
28 t , C~ 1.6 Za~!a
otwarte w Knlo
Mod.t-lat3twa
Loln!~o nru w K<?It:> Hallu
rod:!'. II - Kllrs tanca \OWany8k le a:o·
31 L g0d2. tO _ Kurs tańca
tow a rlyskicgo
31 L godz. 1.1 - Dyskoteka
dla mlod:z..(e:i.y.
1 H, god"/:. 11 _
ncjono.,,"
m istrul'ltwa $ZII.Chnwf:>.
Killo
,,\\'arszaws"
(seanse:
rodz . 15. 17 I 19).
29 _ :ki I - "Epb od norIIn
WC6t" (pol, l. 15)
l - 3 rr - ,: Kronlka 'wypadków mllO$n~h" (POl. I. 115)
1 _ 3 II _ "Jelonek Sambl
pozna}!!
' wkr.t"
(ZSRR b.o.,
.walIA I ).

.
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NASZE WSPÓLNE SPRAWY

Kawał

historil
Pr~ t aC2.8m
nie cl. n~ m,

za Zdzl.la welll Koautorem .,RUCHU ROBOTNICZEGO W REGIONIE P RZEMY·
SKlM 1878- 1948": " Opracowan ie nl niejste ma cliar:.kter tIIIoDoil:raficl.n, (. ..). Z
.w.il:i na. br a k mate riałów i.ródlow,·c h, ..
a taki e pr-,y,jęt e zaloieQ la, rlie przedl la'll'lono d z i ałalności prawloow6J:O odlamu
ruchu rllbotninel!:o ukrain. klec o l iy·
. owllkit:l"e, • '.kie polskiero, tn::ajduJ:i!,c~· '
&'0 IIlę 110.1 wpł:r1V'C1JI ebt:decJł I endecJI" .

Te dwa ulania, pochod:t.ąoe te wstc::p u
podajr, aby - po plcrwt te __
twr6cić uwagę czy telnik6w na eha ro kt,er
p racy. a P.,o d r li g I e, aby była w13domo,
li
nie ws tyslk o w
k ~q1_
Ce pcowledtia no,
te
n ie
wyc z.crp uje
ona le mat u I pGl.Ostawla pole do dz la!an!.a IlVlym hiltor,ykom z.ajml.JJą cym się
\ą tem.:lty k ą, a takie t ,ym, któn,. mGgtI
mleć l.astrz.cf.enia co do n Iektórych ,for mulowań bądi ko mentarta autor a . A te
tak jeJt, świa dct.ą p ienvste dyskusJe. kt6re :uod z.!ły się nlem.11 na Ul jutrz po uk a:.aniu sir, "Ruchu r obotnic:r:ego_." . Mam
tu na pr7.)'klad na myśli ,prawę datowania p;lc~ąlków P-olskiej ParUI Robulniu.ej w Przemyś lu,
•
ksiąiki.

Fol. R. PAWLOWS KJ

Zimą

w Makowisku

Mr m!.ny , stycuUowy d uch. Snie; h,kkQ pr6u,y, a
niezby t Il1u y wi a tr nawjewa n iewie lkie I.aSpy. Głów
De drogi są WBŁóI,Ic2.e prwje2'.dne, n ie ma w!~ problemu 1 dostanIem sI~ do Makowiska. Prtyby waj'lc y tli
po tu. plerwSLY mote JI~ nawet Cw.ć n ieco uskoczony, bo - e;d,. }edz.le IX! stron y Jar ~ l aw i a - w lt.jll 10 OKazale b loki m:enkalne miejsCowego PGR.

Dalej, po prawej, )ego Iled zJ.bll oru z no w)' pawl!on
bandlowy, Ten prawic micjsltJ Itra}obrat ginie po
drod~, o;:dy sl~ idue w . t.:ron~ Bob:"Owki.
Miejs cowość

sprawia

wzrok nie moi<'!

.ratenie

natrafić

nie?byt

na masywne.

.l.3Sobncj,

p~tr.() .....'e k:ł .~

ml.enl ec, kt 6re Wielu (DlwU:\nycb1) nat,ywa bu nkrami. Dominu' c r.abudowa stanu, • nawet bardzo

ra, nIekł6Te
tate m lat.

ehałupy

dOB lownie

ugin a j ~

sio:: pod

sta-

ci ę

K.U:kcset me trów od drogJ wi dać du ~e obiciety ki' ubud.o\Or.lJlla Rolniczej S pó:dtielni Produkt'yj ~j

.. Nowe Zycie" !. Surochowa. W ~"k:ks:rośct s~ p~te.
M:le)lcowyeb kluje to w ocr.,r, Pr6bownno co prawdo
wytwaruu! tu mnterialy -budowlane, aJe trwóllo lo
..ledwie kiUr. ml~~y, Kied y. podobno m ial te
.obiekty prr.e·j~ć i l.3I!OIpod'rowa Ć PGR, a lc )akoś ni c
• t e,o nie W)'s7Jo. C hcialo te.t się n khi taJąć m.t!:jSCo-we K6łko Rolnicr.e. Jego batA; I'tilllowj bowiem (ogro,,,zony w czynie spolecznym) kl lkttdz.icslt:d oarowy
' plac or llr. mała napa, Ma.sr.rn y g3raiu.)q więc .."POd
ch murką", :a prz.yJa}'cle &l uiy lm terlllt. łniq ... Niekł{)ny jednak n awet ł l~ n.ie dxJw i ą. ±C 'Sp6ld:ic:lnia
1Iie ... hoe s~ po~byf obiektów. bo to prU'ciei leJ mienie I pewno Uczy na lepsze et...1SY.
J OZEF MAGDA - p tu .... odnicząc y Rady Sokcidel
1 AiilniolIem prezcs K6łka Rolniczego - powiadil, ie
Jaf1lOrU\d wie js k i usilnie b(d'Z.le z.abl egal. aby :tabudowania te by ły j3k na)lxybcieJ wykorl..."Ul'lnc,
PGR ••.q tCtdaraje 'll"ręu " '_0"'0, 'o .łaO'.l~"o
n ie qw;k pr.cewIe podobnitl? C . słli
. . pnes :r.llod:r.1a1 _ p,'t.a ret CIT ycmie..
_

.pi ldaie/nia

Tut Pl'U!d

pro wi:r..oryczną

t toi mały buIb'necsek re mi2:,Y st ratackiej. Miejscowi oetJotnt'Cy n ie
d oczekał! Ii !~ ~n..c:t.e
."lInochodu, S>pr ~t ijtrai,acki
mieśct lilę wi~c z: powodzeniem w Jednym pomieszcumu. drugie stoi pust e. ZrocbU s ię pomys.1, aby do, rem izy dobudo ~:lć Jes~:c ~dll~ s a l( 1 t.l oka lh:owaC tutaj urząd po8'towG-lelckom unikacyjny Inajh1iis1..'1 ta ka placówka j~t w J.3J'OGlawiu), G d~'by poc7.ta b ylll
na miejscu, to .ł () poł~ct.enle teldonicW<e U! ~wia 
tern pcwno byłoby 1 3 Ł WicJ. bo obecn ie na wsi Ii~ tylko dwa te lefon y (na kO'rbkt,: ). Nic lic.L1le o;,:z:ywillcie
PGR, k t6 ry JTHl automa tycznc pol ąCLCnie t JarO!llab3Z.1

kółka

wi.m.

Optym istycz.ny w llriant wkła da, ic \II br. dr.iocl w
M'nkowlsk u pn..c:n~ą sit.: do Mwcj SUto!y, J ej bu dowa powoli :.bUta sIt.: d o Jroilca., ale prakt yka uczy,
te najw lę::cJ problemów by wa w O!i t ~tn.im e t api e cz.:.,·11 przy.., usu waniu usŁC're k. Na r ozJe d7.il..'Ci UC.kl 'ie
... starej suale ! w niCt:lawno w YTelllontowaoej (w
czynie społeclJlym) !wletlicy. 9 stycznia w obejściu
.Józela M.agdy prz..ycwa się akurat de-skl nu .. , sct'~
do owe j ~wietlicy, bo młodzJ ei stkolna. pr:z.yg-otowała
)aklej prr.edstawi enre . Chcą d l:ied ba.wić .s.ię w t eatr
- Uieba 1m wj~c zrobić I cen(,
elen.ą

lię

I.

kol'lc 7.ącej

si~

b\XIowy

Jest

(wy kona.wcą
PBRol I Szbwskal, ale r(rwnOCie śnie maj."'I Ilad.l.leję, te obok nieJ atanie takJe
dom naucz.,ycle la, Sprt.yjaloby to st.nbi'ł! zacj l bdry
pedagog!cUlej, podni~icni u poi:!omu naucz.ania. za,-

l .tlwly

o woco wałoby

Ulpewne oł.ywlen!em tycia kultu'r'alneCo nn 9,'iL M ote ł tak b(dzle, bo budowa młesa.aó
dla nauc:::ydeU ma się podobno r o,t.pO(:z.1t t chwil, od-dania do uż.ytku $U:o ly_

Sl.Im!a bud owana je$t w f$mac b inwe.!YcJi, nat omiast w cz..yn!e spolecl.ll y m .....id przyStąpi!;1 do p - _
ł.ytlka c Ji. Ma ko wiSko lioez.y ok. 100 numerów (oprócz

bloków PGR); ch~ partycypac}1 'łf kosl.t.lU:h qlosl ly
H gospodarltwa. Miejscowy PGR nie wyka;r.al "!.ólm..
te.reo;owaniA gaz.y f!ka<:Ją (nie II Ctąc udt.iDlu w budo-wie Itarjl redukeyjnej - ma ona kontow:lĆ ok.
S mln :r.J, a u nądz.cnla MI ' aam6w looe w fabryce w
~wk:l.u), gdy.t jego blaki podobno nie &Ił prZYlt()sowan.e d.o l'.Uloi.enia illllt31aCjl sawweJ, .a pr:ter6blt,j b y·
I.yby llbyt kO!l1.towne (obecnie kuchn ie w bl~ acb rna-

ea: & b utli) .

101

MAR I A K WJETNJOWSKĄ pn,ewodnicl..t\t a KGmlletu G a;l,)'tikacj\ Wsi jest jednak pl'Ukonanól, fe ..
co.podarstwa upo!;'a):} aię l; tym 'prob lemem, ehociat
o1xcnle Iytua cja wyg tąda
n.lewyt optymi5tYC:.:lltl,
Makowlsko (Idące w gmiłlie :Ja ros ła w) prr.ystąpi l o
do ,az..rfikacji w$pólnle t 8 wloskam! t gmin,y" Lu7.kL Z ;a z.ociągu Wcgnącqo pnez. tQ w id kor!.y..t.uć
bE:~ tamte wioski, oC7.,Ywista 1c:lt w1c::c ic h partycy·
pacia, VI koszta ch "nitki", M3.ko wisko uJo~slo jul po-lowę rur. " le na dalsze pral:e, .. :t.."\braldo plcnic:QZY.
A IfIllna t.ast.ki podobno nIe ch~ wni e ść S I'.~O
udZlial u do tego, 1:0 jui zrobione,
~lie _I kou LowlI ł' ok. ::17 ~a .,ł
e.. kie pra"- ,WykODYWłlDtl 'W 1ll,\'llie sp ~ e"!'ł;
n,.m). Na ra~;e nitl clOJIt.ltłlny iadnd debel; (pO"ł:ł
mWoDCłIl zloł:feh pnyznanycb Iła t en eel pl"1.l:1 Rad~
Sofeck".. Ka We , ..padant,,'o Ipocla&i(.o,,'MJ o się Da
10--8(1 t ys. .J:!• • Ie idll wałe • Cmin.,. J.asaki ate ..0 _
knJit er.del kos.t6w ,łu w.eJ nitki ,-a.zo~i4ItU, te
kaidy b~d3tle musi .. ł da.ł' po ok'. 200 , y. , d, I\ le prteclet c hyba. nie wYl:oJa.Jl\ Ilę u 'I\'II961ne; 0 Pl1ledsję1V:r.lęeia mOwi udowa komit e tu gat.yfikac}i.

-

G:t.1..d ikaej&

(1ie.1ł1:

- Jelli &amie " 'sie a:refaDdaA eeęN kuzti,,, J lNIa
..... lię nZYl k-at .Jaklei 3-4 mln d dotad i, tl - ",.,
.. lic - nieblclIki płomyk ubłyinie u rla.s pod kenitltl
łeCo ,.. .. 1.1 dodaje I ~ekretaTl. POP JAN GROCH.

_ To bzdura! Z niesero .Ię we " ' J'colujem,., t,.tko
anUllnl y mlee odpis,. raobunk 6W:, • Aie jakieś . '1111.
• plec~"t "am l, które dL. kałę cowości nic nltl -.uaeą.
O, ~bini~ clziłllaJ wpł)'n~ Wen & r achunk ów ZWillu,D,.dI' II ... .,,.fik.d" i n a pe'Ą'DO bl)dd.e Dplaeon, Ulpew nl3 w te JeConicz.n.e-j r o;::mowle J ULIAN ANDREJKO . nat:lA.'!nik gminy L:!.s z.k..l,

• • •
Koło p oludn.la na prtJo-.tanku pare osób oewkuje
na cmlules do J aros ł awi a. Autobus puyjei.dia punktua lnie. Nlelctórz.,y pewno jad:! d owiedzieć li<. uy
na sklad nie prl.Yv.1ez.ioroo opału . Bo m róz nadal
tr z.ym.a, a wielu roJn.jJ(ó w, t.8mi as t węg la, ciągl e ma
tyJ.k() kw j ty . ~
,

....

Konl~UiY,

•

jakby pt7.eC'Zuwaj~c takij, ewentuatnoU, wyramie podkrclla ro- 1ę materlal6~ u ócUowych I rótnego typu ( '
cłokument6w, Tym sal11J'm taslriega lię.
.te tylko one mają znaet.enie, a nie dotlekllflia lub p rz.ypUlzc:r:enla, .ublekt,ywne
.pojnenia lud::l, któr::.y byli jwlad-kaml
w1'darz.en albo Ilynell o n ic h od osób
lrz.edch.
Z,

Mnogo~ ć tr6deł,.

pr-::yplsy, Indekay ot6b,
w!ele In terelujl\_
C')'cb t3bl lc, a takie kilka nlgd:.le dotych uas !l iI.' p ubUkO'Mllly'C h z.doj~ są rue::apr2.e_
e::.ałnym
walor em pracy wydanej staraIl.i.em Mut.eum Narodowego' Ziemi P ruPl)'skleJ prU%. Kra}ow~ A«encj~ -W~da
wnie:.ą w R:r:es:rowie
(:ue sIron, Cl.."l1a
200 701),
ft8,:r;w

~eograflcm,ych.

R ueh robotnlcq nie m6gł
nie mo1~
ON
pr6t.n1, W ' oderw3l'I!u od
r~al.! ów tycia oodz.lennqo. totei w ksiąt
C>e Z. Koniecme~o motna malcić wieje
WormacJl dot,ycz.ąC)'ch i,rcia polilycznego, spoleclJlego, go.rpodarcz.c:go, k ultury
I olwiaty w okresIe pano wania Au ~tro 
W,=gle r , w cUlsacb II R:.eczypospoJ.ltej, w
latucb okupacji I picrwnych Jata ch powojennych. Niektóre mogą 7.l'I lntcrCIO_
WOlĆ równic.! ludl.l . k tór y m dt!c je ru <"hl.l
fObot niC"l.Cgo lą~ oboj"tne. II naw et obce,
pn..vkladem: ~bl icc !nfo.r muj:!t(' :> lon;·
ll:Ct eniach w okresitl l t I' IVoJh }' ~wla
towel. rcpat rlacjl obyw:l.tell ntlrod ow ośd
ukrainskicj do ZSRR lu b prl.CsiecJlcni u
ich na pol/l.kic Ziem ie ZaCnodllic, .dane'
d otycr.ące walk I. UPA I polskim pod.z.ie·
m iem r e., k,cyjnym.
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fe klów. Ch,.ba wl~e II kon ny
1I1 ę na ~ym, lie I po:zos ta U bę
dlł
mu s ie li
'Iro1.yl:tlować
J
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w
o bu pfZJ'padi':ach wybierany~h prze! Sejm PRL.

biurokracji

Inlc Ja l,. w :t.

W

mat.

.kadenle decYdł IlemIl podobne
dalalania. Co tię Jal
IyO&" ' praw o!:,ótoyeh, ło w
opartiu o
Inro rmac Je """
I ka r ( I, n eCJ Cllk wlulen WJ'~
s ięDO,"'
do odpOwicdn le b
oreaoóW 'I Inh:rwen cJ" ~di

tam ,oble, t e

zebranIa
dYlkus]j nad
rzeCUlIka p ra w

województw ie odbyły l ic:;
one we wsz,ystltlc h środo
w iskach, a ponadto powolano ~pecJa l n,. t.eJ.p61 elupe r tów prą' n.. dz!~ Wojew6d7.k:iej PHON. ,k.lada;ą
cl 8ł(l w wiqksl'.:o'c i z prawnikó w,
k t óry
także
zble rai oplnl e na ten te-

pUynont ' o, pnClllall le. b)'1i
eleklywn,. J d ll c bltol a
IPnw)' Ind"wldualne _ moim
adaniclU _
pow inie n Inle r .
wenlował dopll"rD wledJ' . .. dy
ob,.watel wykonys t a
W5Q' alkl c pn,.lI lu .. uj~ ce nlu i rodk l
prawnc, !Po uwa 'tII" 1.e dlide
mu !I~ kn:rwdu.,. Wled,. w
In Uł n C01l nlk a winne
Ide6
wJnowlenI e

koń ca

koncepcją
obywa teł skiCh.

- JdU ehocld o .."tuo·
w"le
lud,.tueli
neer.nllla
pnw ob"wJlu l.lIk le b,
odpowiada mi wariaCII Ił. a wlęe
pcubel wojewe>dakl I prsy
Sejmie. Jest lo konM: kwencłfl
mero po,l,,1I11 na \.o: klm DOwinien by6 nteJ:nlt., a klm
_ nie. Zalcl:rI
powlClna to
byó IClI I"h.e ja o okrdl.n,ch
udalIlach I w,.posa:lena '"
odpowiednie 'ompctencle. Z
propoJ"cJI wynika, ie u,dał
Jt:.st dllto I kłll by to PflYJął .'u cznlk ... in le. Zakre.
obowl=t:r.k6w
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n łt .bow ~I "1 jednelv li l elr.re·
' lny 'D.lceanle). IJett,,1 bę. lle
d.
pny bUiell la .POle CJ,eOli:t"'o
pn t,.jnyc:h lIe b w.I, puel",nla
Ich lu·IeJ w ""nkr cłnc 4zla ll '
lI;e,
Oliwn e u m lernole I.
arn lla.wlol. ,.olra mu prl,..
Jęle .. o lIa .. m In nej tooJere nc:J L
Od ws pól!lraeown lków OCiekli'
Je Idy.cypl :now.nt. t tonkret·
u. I, etnl lud l t I'lcuryeh I
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dWl'lwodlllowq
K.en iq
wspomina Igor CzarkowlikJ
_ II obol. pł~wallf d\OG d.eł
t mll. D:łetl, które ZGr4.Z po
u,od.%eniu prZ)łZWl/C'1.lIjI&lIe .q
do 1DOd1l, znacznie
dhdej
-wvtrz","ujq
HZ paU7ietrza
nU dOfOm.
ZD10ue wvczu~
walem ten
moment, kfedlf
tneba blflo :: 4:leckiem wtł
plvllqe!. Jllk bu n!Jo bt,llo ,dtDQ ~dcill 101 dolwIGdczeł\ _
Jut chcilllem :: K,enią 1010'pllfWGe!, gdll nogle
del/illlf
"zucllll lię w lIa5Zq
lIronę,
fedell 2 n fch odepehnql mllie,
::d drugi Ul/bko 1Ovn-ióJ~
dzlt:cko
na
powienchnfę.
CZl/
dcl/inll
odebralll od
d ~ leckll
jakU 'lIOnol, będą·
Cli wołalIlem
o
pomOC'?~
DzU noukll nie jen jeucze
w lIanie t eoo 1OllJołnie!".

n.

Eksperymenty
w
Morzu
celu nie
Cz.arnym mlaly
tylko p nyzwyu ajenle dzieci
do wody I delfinów,
leo
takte danie matkom moillwołel pnekonanla Idę o tym,
te strach jest do p rzuwyde1enla. Okazało slę. te matki
:&daly
"qzamlo"
na
pi ątkę. Wtedy radueecy naukowcy p1"ZY 'lą pUl do koleJeksperymentu, który
nego
wywołal
wtelkJe poruszeni.
w całym twlecle medycznym:
porM w morzu w obecnoki I tada dellinów,

Wkr6tce jednak
okaulo
IELE ISTOT LĄDO
WYCH
ODCZUWA aię. te pn.y;j:wycz,ajenie dzlec-STRACH PRZED WO- ka do wody jut w chwUę po
urod unlu
otwiera dop iero
DĄ.
NAWET
UMIEJĄCY
Pf.,YWAC UNIKAJĄ
WO- nowy rozdz.lal w medycynie.
POW$\alo pytanie: a co było
DY. A PRZECIEZ UWAZA
dziec ko urodziło
SIĘ, ZE ZYCIE
NA ZIEMI by, gdyby
ZRODZl t..O
SIĘ
WE Jlę_ w wodzie? Gdzie w t akim rszle
noworodek "wyWSZECHOCEANlE.
Przyszedł
człowiek
na
Wnechoc:ean
faktycullie . ładuje" swoją, energie: prubyl kole bkq plerwnych t y- maczoną na pnylitosowanle Iwiat 1_. popłynął. Okazało
wych
organl.unów, a I wa- organizmu do n owych, "lą !ile, :te duecko robi to, c:ego
runki do tycia by ly w nim dowych" war unków? Jak bę starsze d?Jecl musU\ si ę ~pe
cjalnle u czyć - płynie czy·
się
dz iecko
bard ziej IprzyJające n il na dz.le rOl.wijo.ć
slylem
klasy uflym.
wszechoceanu, Jeśli nic bę Itym
ląd zie. W wo<bie
n ie było
prLcciwstawjć
Ponadto
płynie
twarzą
na glych zmian temperatury, dzie musiillo
dcnczu, Anlegu, buny I pio- się sile cięikoścl. gdy będzie zwr6conq w dól, a %nu!czo·
m iaIo wokół sieb ie rodzime
ne - p o p r oatu !.a sy"'a
w
r unÓw. Woda
dawała bww odtJe. Spl Rpokojn ie le:tąc
waność, Ue) Vi niej
bylo
sl,= środowisko, w którym
r unki tycia \\'Ymagają 3-, 4-" na po wlerz.chnl wody, twa po-ru szać .
Stan
taki
trwał
puez krotnie m niej stra t ener eU rzą do d oju, I tylko od cza·
.1,1
do CZl\SU (odruchowo),
3--S mld la t I przez: ten ca· n it. na lądzie?
gdy tachod:Lł
konieczność,
łY
ok t el tade n z organizOCZJ'w~cie
rea lizacja po- odwraca glowe na bok 1 ro-mów n ie nabral
ochoty d a
na- bl glebszy wdech. Noworo"przepr owadul" n. ląd. D0- dobnego eksperymentu
stręcza
-pewne
trudnołcl
de k robi to, c:ego nie potrap iero. "nledav.rno", bo
ok.
'wietnie pływająca
400 mln la t temu, c:dy
w Chodzi pnede wSQ'łtklm o fi ani
przymil, matkę, która m iam atka, ani odbier.Lj~T porod
'wiatowym oceanie zrobiło
li<' zbyt ciURO l - %.godnIe z łaby rodzić w wodzie. W iaprawem lelekcjl naturaln ej domo, te poród Jest dla koCZENI • TWIERDZĄ,
Ital
Ilę on
miejscem biety wielkim .tresem. Poród w wodtie to proces ps,..
ZE
DELFINY
"POkrw awyc h starć, Ilabsl muchologicmie
nieporównyZNAJĄ SlE;" I. DUECalell u ciekać na brzeg.
walny ze strachem. ~ który MI J ESZCZE PRZED ICH
St rach przed ' rodowlsklem,
Wiadomo
z Ittóre,o przyll:do uclekac!, tkwi w kaUle] natlemnej I· NARODZlNAML
Znane są . eklpery·
dz.lJ, :te jut w lonie matki
paml,=cI wu.y- .tocie.
pozostal • w
Itkich kolejnych pokoleń. Od- ment,., które d owiodly, 11 I· bardzo intensywnie przebiega
ltoty tyjące na lądtJe a(sto rozwój u mYllowy człowieka.
tąd litoty
wodne :tyły w
pn.ymuso- Sdank! bn:uc ha płynącej ka.
wodzie. za, lądowe na Zieml ,iną na skutek
biety dę:t.arneJ
praktycznie
Woda jcń Jednak natu- wego zetknięcia z wodą.
nie
iltnleJą dla ec.h~ndy
raln ym
irodowltk lem człoARĘ LAT
TEMU NA
delfina, Dla.teco tet nlewywie ka
Opulzciajqe
orgaBRZEGU
MORZA kluczone, te
zwlerz.ęla
te
nizm matkI
n le mowl,= odCZARNEGO, NIE OPOmogą
oddziaływać na pł~,
czuwa ogromne przeciątenle
MIEJ5COWOSCI U· Jakim. ukrytym
lJ)050bem
p-a'A'li.t.o.cyjnc!, potrzebuje 3-, DAL
ZDROWISKOWEJ
ANAPA przekazywać mu doświ adcze
4- krotn le
więcej tlenu, zaś
PRZEPROWADZa. nie związane 1 tyciem
w
cal" IWą Ilłę 1 energię prz.e- (ZSRR)
NO SERIE; EKSPERYMEN· morzu.
:gUICU
na
pokonanie , lIy
clęlkoJcl,
na przyl tolowan!e TOW POD NAZWĄ : "NO·
Kobiety twierdzą , te poród
WORODKI W MORZU
I
organlunu do nowych •• lĄ KONTAKT
Z DELFINAMI". w wod tJe przebiega
du ło
dowych" warunków. JednodeUiny1 Okaluje Uej. Okawje 11~ r6wniei, le
cz.einle noworod ek· Jelit
w Dlaczego
ty m momencie bardziej Isto- sil::, ł1 w Ich obecności ma· porM
I tycie w wad:1e
tą
wodnlł
nli 1ą,dową. Nie \;ki eałkowic l e w)"'lobywa j ą się Itwaru ją u
dzieci lepsze
strachu
o
swojego
potomka.
odczuwa
jeueu
Itrachu
Młode
kobiety, w 1asadl:le warunki
dla wyksztalcenla
przed wodą _
tadnego
lJ)e:cja lnego Ilę tkanek m6z«owycb. Pa.
bel:
przygotowania,
pływa.ly
ze
EDł.UG DANYCH FEnadto lepiej rozwija .Ię I Y·
DERACJI
Pl.YWAC- I WOimi pociechami tut obok ,tern kOltny,
mlęłn1owy. Udelfinów.
Niemowlęt a
p
IJ'.
KlEJ, NA
SWJECIE
Co
J EST OBECNIE
7-1 MI- waly i nurkowaly bel. matek. kiad w ieńcowy l inne.
LIONOW NIEMOWLĄT U- Co więcej noworodki, dz.lecl
wlęoej, "dzieci wad"", dzJęld
mleslęczne.' roczne Ipaly
w
MIEJĄCYCH
PL YWAC.
lntelllywnlejlzej
a.symili!.cjl
Największe
do'wladczenle wocbJe morskiej w obecno~MU, uybck!<j
roz:wi ja-ją li ę
'cl
deUinów,
zaś Ich ten był
w ukrellle nauki pływan ia
Niemowlęta, nie
noworodków
maj, : ZSRR, 4pokojny j ,lęboki Okazuje umysłowo.
CSRS,
J.ponla,
AU lltraUa, l i(, te b!opole deUlna zdej- mające )eszcze czterech mie·
muje
poczucie
z.agro:tenla
RFN l US A. Po ru p ierw.
Ilęey, nie t ylko
,wobodnle
przed otchlanią morską·
.zy próbę t eco typu podjl!ll
Dlaczego?
Na to pytanie poruluj" Ile pod wodą, lecz
w lG82 r, w MOlkw le, z wla·
na razie trudno jest U\liletć takte umie j, jul
eho<Wć,
'1Uł c6rk~ Wletą, pótnlejszy
odpowledi.
Dlaczego na prlJ- prawie n ie" eboru~
doktor honorll clusa Kall·
klad niektórzy doroJlI
do
fornUlkiego
Uniwersytetu
d1.:Lś
boją ,Ię PIÓW, a maluObecnie - optW:l Związku
- I,or Cz.arkowlki. Ten
i
porody w
kolejne tklJ)Uymenty wyka- chy nai<:u:iciej nie bo)" .ię Radzieckleco :taly,~ te noworbdki
umiek- Ich w ~óle? Mote to ,,110'"
wodltk! odbywaj" . . Jut w
lIlarej pamięci, która - po- niektórych klin licach h.ncji,
ce pływał
mac.mle weW· dobnie jak w pnypadku z
N(Nrej Zel.ndfi I BeI&1i NIen ieJ uczyn.j, chodzić
ijul .delfinami
podpowiada. dłuco otwarty soatanle ek...
w • ~c:u bda).
n ie
d~l0l!lo
te
w
pobliżu
~ntalny
otrodek \elo
cbot\lją I.....· "bardzo odporne
ma "'fr'O,ÓW,
typu w USA.
l a cbl6d ~ oraz. ·wceDde unia·

W

,"""'.
U

P

L

W

me

lU"

łpimlltyez.ne,

,;PłV\Ollłem

pod wodq

•

" Wychowanie~"
czyli
diabeł Fedku
W ltUdniu ubiepelO roku mufie" gO' t1'Zl('l1\Clt .•
w
SUwnicy, gmina ... Opowiada
weukanlcc:
Kr8łiczyn,
86-1etnl
tolnlk SUwnicy, równie! za,trzega.~
jąc sobie anonimo wość:
lózel b!aJ;u.ryk. Jego 'mlerć
wskrzesUa
wjrbd
okolicz.- KUkll IlIt !emu,
kled"
nych mieszkańców n iesamo- M/uU"lfk tut blll lIł4bll
1
wite opowieści o nim lamy m chorlf, wziął do siebie molte"'JU»o I Zll opiekę nad .0I jego "wychowańcu".
zap11111 im dom i plac.
Mówi fl\l.eszkanka Sl1wnlcy bq
Chcla! te. mlodlf starq stopani p Is a t I II; a;
zmarł

Sama

,,1Ollchowo!\co"

CZlIU teoo ,.Fedko" - tak go
tej lI/1.ZlIU70lIO nie wk! zillłam, lepiej czeOoA tak ieoo nie
ogl<;dae!, ole mam 1OUII.tko
z relacji 11I1Il/Ch.. Opowiodot
mi przed latll Ste/lIlI, brot
niebouc1.l/ka, :;je Ideclll ro.zu
pelDflego. 1Obre.., woli Mo zu-'1/kII, połZedl za
...im no
l1Tl/Ch
po drabin ie,
z
workWm zboża _ pecoch ten go z 1'1IIe;1C4' zawrócil ,
ale mimo lo zoba.c.zv{ kU1'ę
ntek=C', .,. pcXł.t1ll/Ch r ozm.lo1'Ó1D, ktÓ1'1I nil'" n"ounie lił
!UI$'I"OŻl/ła, lit darki ze IIrllchu go Jl'l"zel~ł"._

Procowala u nkh
kiedlf'
cl.riewczvno, n,roto, MIIF'l/' 1o
miało 1111 hnił. MÓtm raz do
niej J ulf.a. Żonll MazurlIkII:
PillluJ, żeb lf mi kura
z
kurczllk.omi do oor6d.ko, m iedzll wa1'ZllW4 I kU/lot1l
nie
w l azlo! WlIlzła
dziewczlf1lo
dWÓ1', palrz1l, II kurII letli w ogródku
,k1'epowalla
lIiciq, ni lo del'lkfm szn ur·
kłem, ł r tUl' lfe! de nie mot,.
Chce jq rO.o'lunqzae!. n ie daje
rculv, .laWO/lilII go.podlf1lił, li
tli tSllko tnl/ " azlf machnęła
dłonią, lIici tlIikn C'llI.
jakblf
ich nie blflo, kura .ię poderwało ł uciekła
z or:;:qdek.
Nk inllego tlflko "wl/ch owoniec" Iq .k1'epowal,
bl/ gospodarzom ukodlf nie 1'obi-

"a

"'--

Downo temu, tO J)1'ZlfJiólku
Koma1'lI, Źlll taki jeden, co
to mloł 1'ÓlDlltef .. tOl/Chowo.ń
co", umrzeć nie mógł, bo n ie
go
mlol komu J)1'zeko.zot
pod

opiek ~ ._

Bomburo kowo. Iq.
tiodkll,
pałZla
1'az, pned
lallI, z cl.rieck!em do Mazu1'lIk6w na Jwi(tll. Nil 1Olotne
OC'.ZI/ tOid.riała lo k pod drzewkiem Jiedzjala clIlIdem 1Ol/"'
pie1'ZOnll.
ooromlll1
kura.
Dzieciak. lak
to dzledllk,
clekawl/, pchal .it do plok o.
ale 1Ilebf»zcricll M a..zU1'lfko·
100
krZ1lknęta nil niego
i
nedziol lpokojnle .•
W młodości MIIZ1l'1/Jt
lo
bili checnIl chlop. Jak to na
wl i, chlopakl nil noc konie
poje! n.ad SOli
tOlIXdzoll,
Mo.zurllk przebierał .ię ZII
ko,t uchę, konlll
t el
prze·
lcie'rodtem prZlIk1'lIwal i jechili na łqkl ChloJ)Cl/ uciekali ,
l edwłe nóg n ie pogu·
bił( f o "łc.;:1ITI1. in!'lvm
jok
tlflko o 2111uri.e
opatmadoll
Tnoolo to mteriqce, lit rll~
tu pewnego,
Itllrn, odwa.t~
n iejri Z4Czllili.ię no ducha.
Smitthu blflo
potem co
n iem-io;rll._
Opowiacło.
mleukanka
Krasic,;yna,
prosząc o n le. ujawniaNe nazwilka :
- Ten MlIZ1l1'lfk ZII miodu,
to bill potOCłŹ1Ilf chłop. KroWl/ leczlII,
konk,
ludziom
ko'ci Ikł4do.l, IIle 'tak po cichu, paZIl 'TeOO
plecom!, to
WUI/JClI
mówili, te ma w
domu
..Ul1łChowama". RIU
ludzie
tOtdzfeU łoto tO po-tt4cł kU1'II, IlIn1lTl1. r llZem ka.
tll.,Rójnje opatoilldGno. Na·
ród blll ~clemllll . ""e1'zono w
to męde ,
.. Wl/ChowGlIlec"
jok ' Jwpo ch1'07lił. to mu d/)4
brze łwicadczvl. ·Op0wia.d4no.
Staro

u

JlCłZU1'IIkourie,. poboźn.l
b1,ołi
łu.cble.
lIG;pieMQ
elldełł go rię pozb.,t, lo bn

to

córka
tnMrla,
mkil, ,de M4ełł

tak
więc:

Iię

"Ild",

dólkę

1'o~eb roc!,

to 00 ..WJI-

chowaniec" ~ drobinll Z1'ZU·
cil, w .;zpftolu
letal,
II
kliqdz
polem
eozOTC1/ZT1IlI
odprawfoL
Mówi pani Bamburak,
młoda
sąsiadka
n le:tyjll.cego
Maz:uryka:
,
- WI/szłam ZII m.qt f d-wa
lilIa dopina tu miuzkom.
Ladzkle głupie ga.dlllllel CZll
kliqd.l' J)1'Z1fChod.%ll
WVPłdzk!
"W\łChOWC!\cIl'7
Bzdura!
MClZU1'l/k bill
CMrll, Idol
!'llemocq noalonll, to' mu lioIIr1l ukonile je~ J)1'ztIftOlillf
I doglqdalll, dopóki !'li.. wziąl
opiekunów, mlod.,ch
Su.tó1D
I I1qd plol kil
po,zla. M ote
kledllJ blfl jllki' kim ..WJ,'chowaniec", III.. 1« n ic
ta·
kleoo n~ wid1.iIIlom i Itll1'lI
temu zoprzuzol.~
Mówi, przypadkowo spot·
kana na pn.ystnnku. kobieta :
.'*
- Col lam mUłialo b
na 1'zeeZ1l. ludzie be~ pr~ lI·
t'Z l/'ft1l
;ęZlfko
lIie ItrzePiq.
Dawnie; to bllU nowet locl/,
co co wiedzieli jak "WlIch/)4
wa"'ca"
l obie
WlfChowoł,
T r zeba
blflo przez cl.riewiee!
d!'ll jajko kurze pod pa chq
no,k!. a ;ak 8ię TO Wl/klulo,
k01'mk!
je f dbae! ;ak
o
dziecko. ..WVChowoniec" pa·
notool
l1O'podar&t WCl,
ale
jak mu n ie da; Boie krzvw.
dę ktol uC.o'llf1lil
ogiel\
móg l rz ucie!. Pogada; pan z:
tll"' i co to w chlll upie MIIzurlfko m ieuka;q,
dopiero
pallU opowiedzq ..•
Kor%y.tam % rady njeznajomej. W niewielkiej,
dobrze
,fatYlowanej w iekiem, drew·
nlanej
chalupie przyjmuje
mnie pani A n n a.
_ Z poczqtk u ta .Ię bołam,
IlIle o 111m "wVChot.OO!\cu" tOe
w.1 glldaH. Sprowadziłam .ił
do MII2U1'lIko dopiero jak mq t '
wrócI! z woj.kll, przedte m wo-'l •
Iolam mle ukae! u maIkI. Okllzalo .ił, je 1O.zllJtka lo ZWIlkle bajki. Czlowlek., jok czto- .
wiek, 11111'11, 1IIes~c%ę.łUWI/, ludzle z wiekiem dziecinnieją.
totd mówU nleTOZ coA
od
r zeCl:II, ale tak w ogtSle,
co
nk zl eoo powled~leł o
'/lim
"W1ICho-.
n ie mOOł. Mott! Iq
wa"'ce", mott! ni.
mil, IIle
jdU o na. chodzi, to
mllllę
tllk: 'doJ Ale chelo! dopu.łclt
do tego, blfJmtl' ta opiekł '/lad
Mllzurlfldem dostali jego dom
ł p.!IIC, no kl61'1/T11. ZIIcz1fnllmlf
.ił budowae!. WllkoF%lIJtIlI
w
tllm celu .Iare oJ)OtOleJcl, w
ktw. da}'11lłe; ciemni ludzie
wie1'ZlIli. Mnie to blf przest1'll1%10'1, ale nie ~tll.
K.riędza
nie blfło, -tlllko 110111'1/. A :a
opowlejł o mt{m mężu, co OC
nlblf .. W\łChOWllniec" prZl/ roz·
bi6rce ,todoll/ no nemię . lrqcfl i lparlllltowal, lO wie r utna
bzdurn. R.zeczl/wilcle, nopra~
wiol co, tam no .tF)IChu, bo
w.zlfnko tu Ilarc,
przeciqa
00 złapal i zachorawol,
po~
Izedl do leka rza, IIle lIie
do
l%pitola.
OpUI1C%lm SlIwnk:ę zawiedz iony: "wychowańca" n ie z0baczy łem, wypędzanIe "zlego"
jw(ęconą
wodą
nw
miało
miejsca, lłowem - nici z lematu do tYlodn ika. Za. to ietnie unaroem, na u.czdcie
"plqtkl" do Przemyjla kursuj" do,y~ częJto I ezekać
na '
autobul dlulO nie musiałem.

Z. zinmoLEW1łJU

SPRAWY MLODYCH

Wieczory w "Niedźwiadku"
•.Niediwiadkiem"
[atum? Niektórzy twierdzą, te tak. Klub ten w
orp;nii cz.ęśc : przemyskich rn!eu.C'Ul n <:[e 5.:l:1 a.!.; 11ą slawą, • naj·
r6tnorodnlejSl.l:e ro.szady organiCzy

ciąty

na.d

Ja'kieś

ucyjne t.

złe

~ta.t.nicłl

lat

skutec~

nie
de«:organ.izowa IY
ciulo ść:
mer)"tor ye'Ulych propozycji tej.
poło:toaej
w 1amyrn centrum
miłl&ta. pla<:6wki. W tak iej
,ytuacJ! trudno Wi ęc ńlówlć Q ustaloneJ re nomie I popUlamoeei
klubu. Na ()pinJę pracuje ' ię
wszak Jatami,

P o licl.nych per lu.rbacjac h, s tat Wl placów);l wyd a,je się być_
O'becnie bardziej trwaly, a t ym
samym rokuj ący nadzieje na
prtYS-tlość. MieJski Klub Kultury .. Nltdiwladek" poci pa~rol1a_
lem ZSMP - bo tak brunt \erae oficjalna nazwa - ma amDicje stać Ilę wa,żnym I atrak cyjnym miejscem na mapie k'\lltur aalneJ mias ta. A więc kolejny,
po ko lejnej f'OI5tadtie organ.izacyjncj. tekst z cy-kłu "plIWlY i
u m ierrenl a"1 Nte2.u.pelnie ,

Ilę w i r6d dzleclę<ltJ ·publie'lDołcl wielkim powodzenlem_

cJelz,cy

r".,

u

Parę
kopcedowa'y
na_
renomowan e
zC$pclly
Jazsowe.
CiekaWił propozyc~,
adresowan, pnede wlZYllklm do mlodzid,. lamlenkaillceJ w lalernabcb. jeal cykl prelekcji "Sludlum wiedzy o Pnem1łtu" m6W'! kierown.i.k .,Niedf.wiadka"
BOGUSLAW DANIELAK.

_

t,.-

Dla mnie haJwięku\ ...
jeat fakt. ie udało nam
wypracowat bibko 100 I ,.,lę

Ifakc~
się

N lez.aJe--ł.nie

W kiiku pomieszczeniach pn.e_
my,lk iego mn gi.s tratu prz.ez.nacz.onyc:h .. na kuJ t u r ę" - w rówy
IIpos6b próbowano ową kulturę
upowszechniać.
M !ędz.y
innymi
pod kon.!ec lat , iedemdz.iesI4 tych
powołano
M iejskIe
Centrum

Kultury, po jego plajcie oddano
loka.! pod opiek ę Kom itetu Osiedlowego M ies2kańe6w. póź..
nle~ postawiono na mlod z.lei z
ZSMP. Zm i en iały się ,zyldy.
zmieniali slę kle rown1cy I pracow nicy. W .2:yclu" parokrotnie
ukaz.l' w a ly sie uty k uly o knleJnyeh. melamorfoucb
"Niedfw iadk a". N ies tety , teTae z perapektywy ' nIezbyt od ległego czaw . niet r udno d ostnec. ie n fe
był y lO lbyt fo rtunoe
pu bl! kacJe. Zwykle mowily one bowIem
o (blt'r6z0 a mbitnych, a jnkte l
na ch I zamlerrenlach. Naj·
lej w n iewielkim tylko stopniu treal~anych.

od zmian organizacyjnych. "NiedfWlia.dek" dziala.
odbyw a ją się imprez.y, nieittóre
z r.a proponowanyc h
form
' 1:1
rea lizowa ne }wt od dl u.t .ucgo
M.aSU. N in ie jszy aJ\OłU w . 2.y c lu" nie bl:dz;ie w i ęc dotyczyl
w y łączn.le (ja k %owy kl e
ni epewnej) pr:.ylł uośoi .

c1 dochodu, Prl' rocznej dotacji
wynos'ląceJ 1 mln 100 Iys. 110I1Ch. Wypracowywanie własnych
Irodk6w lo konltCllnołć. 8 <:'1 lego nie byloby m<lwy o iJdnycb.
bard'lieJ ahak C1Jnye h prOD01:Yc,lach. Po pt'Olltu nlkoKn nI e udaloby się nam Sprowad'llć do
Pncmy. la
doda j e
KRZYSZTOF FEJDASZ. pclniqcy QboCo w t rail::cie dotychctasowe J w iązki ksir:gowego.
dzial a ln oścf pr zy.o loslo placó w ce
Kad rę
Iwoną
ponad to innajw iększą ul ys fa kc J ę?
st ruktQrkl ALINA GRODECKA
- Fakt te Drzychudz~ dlł nal I MIECZYSl.AWA KOSTEMPludale , InlcJatyw~. probując, SKA. Tym: silami "r obi si ę kuleol ldlialat. Jesl chyba dlłbrYl11 t urę". W "N ied źwi a dk u " 7.naletU
ptoJnolłyklem, Ob, udał ... nam , w oje
mie jsce b ryd i ytcl (dla
Ile s kullit Jak naJncrsze gr ... no ktbr)·ch uad yc y Jn ie ta reZCTWOau t cntYC1nych 1I1l01cC'lnlk6w. N<I, wany Jas t ponlcdzia ł ek) oraz
ale mla lo nie by6 (t-- pfZ1utnacl s za<:hiśc i Isp!}ly k ając y się w katZ Imprn. kt6r1Ch ~ NIł'di",la d ą sobotę); Cyk liczn e ~ w jeczor1
dek" byt " ubi egłym roku , nr- płytowe", po lic znyc h " przepto·
zaa da.ptow a ly
J ię
",anbatotcm. naJwleku ym. , ,,c- wad zka.c h",
kh,kularnyru
Sukcellcm olun:al w reszcie IV tym k lub ie. Prowa "wiCC'Wry "
R YSZARD
się p"ulad Film6w Studia Mi_ dzą cy
niatur Filmowych w Wanta wie PELe twle r d%l, t c na slue ,

Os uch _

Lubaczowska "recepta"

Lekcje obywatelskiej
R6 łnle
w
or,anaowa ne

różnych
ukołach
.ą lekcje I: pC'Q' -

Wiele
naucz.yc:ela pnedmfolou I Od warunk6w, w Jalc]ch
prowadzóne ~ tajęcla. Matn_
Je uczynić ciekawymi I a.tralteyJnym: dl. ka.t.deio naetolaotka,
pod warWlkiem jedna«. te .lę
tego cnee (to uwaga pod adreero nauczycielt polegających Jeyn ie na sz:t,.wnym programie I
podr~Uliku). Mo1:e
przykład
l
Zespołu Sz.k61
Zawodowyc h ..
Lubaczowie będ'lJe doWłj •..receptą"
na dydaktyezno-wychoW~ powodunIe!
IpoIIObi.enia

zalclY

Cały

WGjskQwego.

od

proces

n.a.\lc:.arua· ukio-

Magnesem prz.yciąg a j ącym do
k lubu na j wl(:cej widz6w jes l
p rz.ede wsz.ys t'ltim wid eo. J esz!::l.(' nie \.ak dawno była to jedyna tego tY'P u oIe rla IV mie~cie.
Te raz .. nie Jcs\ to a r gl1ment
ś w iadc zący o wy ląc 1.llośc i proPOzycji. a lit"l.yć si ę trzeba 'l fa ktem, te z czasem w id eo atan ie
sJę
cz.,y m.ł
zupelnie powszechn y m. Niemnie j w ideoteka to
staly, moCllY punk t prog ramu
.,Nied f wi ad-ka". ZrCl6 ;>.tą w sze Lkie
prezc.nlacje nowłnc k tectmic z.
nyc h za ....-s re mogą liez yć na sze.roką
pu blic Ul OŚć.
P Gtwierdze.n ie m tego by la c boc la żby , id da
s pr zętu komputerov.rego, oblegana pr zez r:teszę, n ic tylko mło
dr.d Mo'N ych, w idzów. Jed n ak w
codziennej pra'k lyce
dGminują
t rad yc y j ne for my d'Zialanla. I
trudoo by moglo być I.nacrej.
W planach na najbli1st.ą puys l.Io.łć Jednak roe da lię Ie, o
punktu u niknąć - zna.jd u ją si ę
m. In.: ta poWied.z.iany na kwi eci eń przc-gląd malych form sct:niemy ch, t)()wol an le (a wl aści
w ie reakty wowani e) Dya k w yJ"ego Klu'bu Filmowego (seanse
odby wa<: si ę rru. Ją w saJI k!.na
,.Roma"). a ta.kte rotpooezę<" le
cyklu prc-le kcj l ~ Z d-zle}ów rell _
gii", na k t6re za prasmn l bt;dą
c-zlo nko wie rotnyc h wyz na il..
POCZ:Y'nanJa I tnl C'_jatywy
p r acawnik6w "Nit!df w ladoka" ł skup io nyc h przy klu b ie d z:l ałaczy w
d'uiym s topni u Ilmltowa-ne są
orz:e-z. n l cż by t f u nkc}onalną ba~.
Na ta't\e w sferu maneń a ą
pro jekty z:aadap towa n!a na wla~ n e p otrzeby stylOowyc h. n ie wy-.
kQrtystyw anych nlwnl~. O ada.ptae jl myMI sle z:rcszlą od w telu
lat i - jak dotąd - n ic k O'll~
krct neł!Q ~ ~ze
nie U Cl'blono.
MQłe Iym razt.m. _
(u)
C7,.( s to % ud~ ałem

ca_

sekcj i l pokazem nowocze~
linegG spr u:lu gaj nicz.cgo (palr't
zdjęci e). Za.j~ a z WOp.utaml i
s trnt.a.k:n rn1 cie.szą _Ię duiym u_
ł yc h

świadomosci

runkowaoy Jest tu głó wo ie na
Ic:sz:tałlowatrle u mlodtiety przekonania o potrzebie t konlCCUlGki udziału katdego obywatela w
reałiz.aejl po'N'Szcchnego obowi,,;deu obrony Qjczyzny lekcje
PA
s lu1.ą
tei:
praktycz.ntmu
przygotowan:i\l do odbycia słui
by
woj.,kowej.
Preferuje .ię
t6tne formy pa-triQtye:.no-obronneJ edukacji m łodzIety, m, In.
poprzez: ksz:tałtowanie poczucia
odpov.ried:z.ialnMci za losy narod\l .
IłpOwsz:ecłlIl ian.it:
hllltm'il
najnown e-J Polski i reg ionu, ~
balanie
mitów
lansowanych
przez w rogą propagandę. eliminowan ie zjawisk patQlog ti i polecz.neJ w tyelu cod,zl.e nn ym -

z

równoc~n.ym

Ulaniem mlodzie1,r. a korzy~ci
tl raktyczne SI!. n ie'\llątp1!we.
Od k ilku Ju! lat uc :r.n.io w le 1'1,1b3CWW'Skiego ZSZ bimą ud:cial
w z.awod~h l porl.o<No _ obron_
nyen. wygrywając elimlaacje l
u.wooy woJewódzk ie (w ub. r0ku a.wansowa U na .zczcbel centralny). Spora w tym usługa
akt ywnie d ti ala J ąc ego koła LOK
ptOwadzo.ncgo pJ"U'lZ pPOr. ~r.
mgra Wacl a.-wa Maca, zarwue
c hę tne go do pomocy 1.nStruk(~a

roo;w!j a.niem
ucznia w szkQle I
poza nią. a la·k f.e w)aści we, o
stosu n ku do pr acy I mienia społecznego. Tak prowad1.Otle le kcje słj ciekawe. w~udzajłj dy.k~je,
cz.ęs tQ
kon t rowersyjne.
Mlodz:iet śmiało wypowiada Ilę
na r6ine tematy, kLóre n i~iedy ZM LOK Wład y sława
Jask6ł
stan.owily .. tabu" w ukQle I w s k lego OI'n na.UCZYciel.a kultu,r,
d~.
fi zyczne j Wie!>la wa GHa.
W kilku os ta tnkh la.tach 12
Cl.tery I~ temu szkoła na- a·b6o.1wentów
moly
pod j(lo
wiązała
owocną
w~pO l pr acę naukę w wy l:sl,fCh szkoła c h onze Stratnicłj WOP. Jej dow6dca cersk ich I szkola<"h cbo.rąłych, a
oru podlegli mu ofic erowi e
L w br. wy,b:e ra s i ę do nien dal poOOlicerowie odwiedzają odtąd szyc h 4 ucznih w. Ta:kie w y n ik l
s zkołę me tyl ko lo Okazji ~ w iąt I matna O&i ągać takte I
dl a lego.
roc . . n1c hinor ycznycn. Poruczn l- zc o Q/UC"lyolel p.o., zaangawwacv M icc zys ła w Fasz.czowy I Ka- n y jes t n:e tylko na lerenle
zim,erz Swi ą tok ora z st. ~!ed. s rl<:oły . a j ee:o nClC z:y n a nla zna JK am il
Matkows ki
prawad-zą d uj ą pełną ak cept acj ę
jej dyw i<:k s 1.O ŚĆ tekcil lo ląeUlOŚcl . te. rekt"} i : mJodz.ie-zy. N l~te ty , nie
re nOtna wstwa. wyc howa·ni a pa - uda ło s ię jes zcze na v.1lj tać kl triotyc zn ego i regulamin6w WGj - ś le }sz.ej współ pracy z d Łi ala.ct.a 
sk o wyc h. ZI.:lrł! a mZ<Wł~H"· : 6w- m! Klubu Olicer 6w Reze rwy,
n ie!
sesj(; popula rn()(lau kową ś rodO'Wi.~k') w ym i szta bami Obropoś w ięconą 40 rocz;n 1c y P'l wsta ny Cyw Ilne J. a ' tylk Q w z:rII'..I«J- '
nia WO P W spo tk aniac h t ol n!e- my,m
z
czlonka mi
' top niu
rz.y z uCZ'fl ~ amL w icie uwal!!:i po- ZBoWiD, Po,w ażnym problemem
święca się pOnadto p:oblematy- dla
młod~iety .
n ie tylko tej
CE' "C hf('ny I'!ra,niC y p ańs twowej sz.koły.
Jest brak w m ieście
oraz obQwl ą z u j ącym prreplsom s trz:elnicv Qr az T'I~ U!'S t a r zała baza
p : a w :1 ym w tym !oiI.k resle Od- -'! zkolenJowa,
Ja ką
d)'spO'O uj e
bywaj ą
s ię
r6 wroM
ma~e ~ ~ lI:Q ł a l Za nąd
M!~Js k,1
LOK
szkolenia z: ochrony prU'C'\ wp~ Niestety. cz:y oklne w tym k ieta:l"! wej, które prowadzą : ko- !'vn;.l tu. cd k ilku l :l.t, WYli nki I
m endant Rejo:\owel
K ",mend:r s tar ani a n ie znajdu ją uUlanb I
Straty pm.a rnyeh mJ,r Franc! · 'troz\l m ~ eon : a u wla<lz m ias ta.
szalt H a:~i a k. chM. Franci nek
Kerna ga !)faz mI. e.~. Andrze j
Tekst I IdJęclc ROllL
aktywno,ścl

DOKĄD

PO
/")
OSMEJ ~
KLASIE O
Do koUc1ol. r ....... o.1 ~ U(olnego
pol.06talQ Jeszcze kilka m ies ię cy. ale w lęks wść 6.Nnoklasist6w zapewne jlli od dawna Ul5tanaW10l sit: nad wyborem
dalszego
k ierunku
k szta łcen i a.

W'Ś r6d

l-B, t-A, 3-8, 4-C. S-A, 6-B, 'I-A, 8-B. D-B lO-C, U-A,
12-.... 13-B. 14-C.
•
Nagrody k s iąikowe wylosQwall: Alcksandra Bumanowab
.. W61kl KrowickleJ. Witold KIlleJ .. Jarosławia, Steran
&Irliaakl l J adwin Szewc.. pk a Pnt:Pl1Ua oraa AUcaa 8:..,.
ba .. Nowe,o LubU6c:a.

ROZWIĄZANIE

IWNKURSU
"PIERWSZY ŚNIEG"

Plotrui znalaz} 3 pary jnle.tynek: 1 I 13; 8 I 10; Z I I_
Nagrody otrzymują: DaDula Buele.k .. KosztoweJ. Inka
JaglelowicI s Badymna; Maleorut. Kllar .. Jarollawla,.
Anna ~ • Bobr6wkl or.. Ant:ta Pamul. s Pne-

m,iJa.

Wybór -

na.wet

nk 61

nasr.ego woJew 6dztwa - jest dość Ulac:my
l w laśclw le kaidy absoh1.ent
podstawówkl
motc w aleit
k ierune k od pow iadają cy swoim Ul in teresQwaniom. Chcąc
' pomoc nlcule cydowanym
w
wyborze za wodu. r ozpoczynamy
druk
in fo rma tor a
o
łz:koln icl w le
ponadpodstawowym w woje w6dz.tw ie .
OZIS SZKOLY ItOLN1CZE

• Zeli piol Slkól Rolnl czyoh "

pru,my"u
(ul I Armij WP,
leI. (;4-91). W lego skład wcbodz4 trz y I ~hn lk a. : -i wa 5-1C't -

n ie - roln k~ e . I row icz:o-I,,_
kar"kle Qraz 3-łetrue (po ZSZ)
oerodlllcze. klor" knutcą
w
ki er uokach _ uprawa roUlu.
hodow l ą

łąkautwo.

%W ler:ur,t.

wlIl'1.ywnlct wQ. sadow n!ctwQ I
kw \.ad" rst wo oraz dwie u ko11' u..sa<lnlcn : o&,rodnlcn I
rol nicza, d ając e dypl<l m o g rodnika I rolni ka.
• Z .."pól Szkół Roln(C1Oyeh _
OIł!Sl<ycaeh (leI. 55). Owu. t echn'l ka ro ln ic zę - 5-letnle l :slelnl e ( p(I ZSZ ) ma J~ lt1er un ki: upra wa ro ś l i n I bodozwie rą t. natom ias t dwle
uko ły Ulsadnlt"u: rolulcz.a
,

w la

klIl.t alcą w 'peejDlnośclac b. roh,i ka I ogrodnlh .
• Z H p;'1 Szt61 Rohdu10h w
Hlenadawej (tlll. 16).. :lwa tecb~

og ro d.n!cza -

nlk a: rolnłc ze (5-le.ln le J I m..
chau hllcJI rolnictwa (3-letnle.
po ZSZ) ma J" kierunki - Ił
prawa roj ll n , hodowla zwienąt I meoeh a nlz.ocJs roln ict ......
natumlllo8t dw ie u.kob uSldnl_
cie:
ro lnicza I mechaNzacia
rolnictw a, I1rowadxą k lefllllkl:
w l e~k ! e
go&podaf&two domow e I rolnik- mechUllutQf.
•

Zelipiil Ibbl lIlolnlnyell _

IZ). Owa 5-letnle
techni ka: rolnlt"l e t hodowlane Ofa z 3- le\.łil e (po ZSZ)
tceb,nl kum hod owlane oferują

Zanenll (tel.

k ier unki

uprawa

rołlm

I

hodow la lwl euąt. Dwl. I1.koł ,.
ULS acl nlcze: mechan izacji roln ictwa I rolnicza dają dyptom
rQlnlka t roln l ka-mec ha nłlzato-

".

• Technikum O,rodnl"e w
Paw iosiowie (\eI. 53-ts)' Prow a dzJ S-le tn ie tec b nlkwn orrodnkt.
(wa rzywnictwo.
sado-

wnictwo 'I kwlaelantwo). natomiast dwie szkoły !uą.dnlcze:
og rodn\cu I r<l!nicza (ta druS:l
m leicl si l: w Pelkinlac h)
ku\alcą
OCrodnlk6w l ro ln ikó w.
•

Tec hnikum

Rolnlcn

w

J acosb.w. llleJ (al 18),
3-le tn ie
( po ZSZ) techniku m
rolnicze POSiada dwa It lerunkl:
U()ra,Wa rośUn l !lodowta ~ wlc
r~t . Ul,! Uls.adn lc Ul ukoll roln lCla daje dy ptom rojn ika.
• Zu. dnlcu SzlIo la Mcchanlu cjl nolnlctw. w nad ymni.,
(l eI. 27) ku talel w kierun kach :
rolnl k-meehanlzator I mecha nik
maszyn rolnlu,," h.
Sośnlo)'

-

.

-

Ka.tda z pi er wn yc h ki ..
wym ien !;mycll nkb! dys.poo uJe
3.5 m lej9ca m i. wyjątek s tanowi
ZSMR
w
Nic nlidowe J
(70
m ie Jsc) I ZSR w Pelk!nlaeb. (2(1
m iejsc), Kaida I 1 u .k61 ma
w yst tlreza j ~cą Uo"! miejsC
w

tnter na tac h.

ROZWIĄZANIE QUIZU
Z N-RU ŚWIĄTECZNEGO

7

"" " ą u·k

S'\anowl~

111ko TR w PaWID$iowle I TO
w Somlcy.
w
ltt6 ryc h n ie

wszyłe ,. chęt ni mogą Uctyć ua
m leJ$Ce .... internacie.
Uczn;;>wi e m aj ą t aki e au n:w:
rozwijania swoic h zainter esowa ń w ra m'ch dzl al alno k i ~
nlektyJneJ. Nie bez znael~
nia jest r6wnlet. motll wołć
w)' jaulu .... ra mae b praktyk
Zlwodow :r<:h _ dO NRD, ClechoslowacJi. ZSRR lub na Wę-

~y-

,l·

TAJNIKI KROLEWSKlEJ GRY

8

KULTURA -

Jose Raul

Capablanca

•
tatnle

lekcie szachów
(3)

Partia
. hiszpańska
W

Plulobnych opracow:.ruac n

po ae Jlicle
rak.tu

do debluh/' ma eh .. •

_~lIyf i c2my.

Wuak d e-

bi ut motu. o.,by"'"
puh!$ly

puceię tncl(o

konntac

nawet

.. pnY Cljl
ot;&l

~p.e'

cj.I;$I)'. I'odcaa~ k iedy miilr.
powi ni en .. na~ wlelo .kom pU.cwanyeb warlanlow, amatoro.,1 .."stuuy podag e1ementuDe wl ;l.domoścl. PnycJyna leItO ucitnlcowa.ua jest
bardzo
pl'OIItL SpeQjaliiol potrafi" " ..,pne1lla.Cę.

.II Dim . ID ~

naloml..t w wypadkil amatora nic moicl by"
o
',m mowy. Z o bił
punktów
.. Idunia parlla h inp a iaslr.a jelit
d ebiutem ideah.ym.

H. pr"esln:e nl ~J1ullch lal .gohod'&! n J)Owncclllu~ prawdę.

te

I . d-ef ~5t Jcdnym " dw u

le::uych IIPo50bow ro:.poczynaDla partii jbyc mole nawe l naJlepSlty m). W pOdobny
. po.ób
r.u,b I . . . el_S uw.bny J u l
••
lepsz~
odpowiedi
n.
J. el!_ł. Pnycl )·o. leIJo aooWił b.rdao pro.łtł _
VI debloele "aleiy dl\:lyó do Jlk na Jn yb$2eC"o rozwoju l i!:ur. Zwloka wrnwoju mote
blrd~o
ł atwo d oprowod.'ó do alej poa yoJ I - do ~ tral w materi ale,
nasle lu b pt%es tnenl.
!. s !;l-r:l... B!;I,le
rozwljllj l\
IlIkuji\ jl\ lU.
10lidneJ
I<riro dkow a oeJ pOlyeJ I. II rów"ocze~nle " .!lad , j", na plonk,,;
t radllo tlldtłii czell'oi wię cej od
Jedne!;o posu nięcia.
fil[l:rę.

Curne bUe
skoc'tka, broDi~c J:lu.nm plook", I
blorlto
pod kontrolę centralne pola. A
pol. eeolr:!.lne _ eł, d 4, 1115, d~
_ pned.tawiaJ" tywololl. ~t r a 
leIJlcanie wdn", nęU ru chownicy, III. te, o, te doehodll hltaj do zdeen nl a ,łówllyeh .11.
W kddym debiucie prowadzi
Ilę w.lk ę o op.now:mio
tY llk
p ,;1 lub kontrol ę n.d nlml W
&,rze ' rodkowej i.den .tak IIle
moie ",końuyli &lę powodzen ie m bu konirolI uad lnem.
(pn,yoaJmuiej) a" łycb co:tereeh
pól, a n" wet
w
końdwee
Ulllru kr61a puco: te pola rozIlnY&'tł los part ii.
S.Ofl-b5...
PMUoljCle
lo
oh.rak tery1luJe
part ~
blnpaliskl\ - Jeden a naJbardl' eJ
rund amenbl nych
I
rOlpowlIeehnlo oych debiutów w ulej
bldor U IJueh6w.
1...... a1_6. to nlublone POI"olęclc
w Sly.tkleh
ml .. trIOw.
8hre obrooy 1._ d1--c18, ' s..~
81[8-18, S.... S,8--e' lu b
S._
Grł-e5 uw da ne SI\ a. sla hue ,
Wo lOllt" ' ''' n Jt~ 1 by~
moto
aby t I'o&,61n;ony, ole nc::te,{jlo~
we sludlo ...·.n· e wuyslk leh .bro n 1i:t., row adllloby n»
la
d"leko ...
Po S_ aT-a6
bJa le
m aj l\
O'wlc &, I;lwn e drol'l kon tynuowania partii: c.. Gb5sc6 I ł.
· Ob5-a4.
%. .. _

ęb8-c G.

wy prow ~ duJ"

Rozpatrzmy oajplerw plerw11.1\
moi.li",,'"'/;:
ł.ObSxrłl,
d7xc6;
S.
d%--clf.
e5sd~;
' .Udt"' d4, Hd8:l:d4:
7.SfSx d4 .....

Widkl Luku pnu
dlllel
u waul 1'1 poly cję aa leo~
rdyclnle wYl'tlln~ dlll blalyeh
wobee Ich prze,...,1
ploooweJ
na akn)'dlc kroiewak im..
W
"'''teLe neny. JriU wymlenlo
wuyslkle
ILc ur )' I pOlostawlo
na n.a. cbllwn ;cy krlila l pionki,
lo biatc tlVYJl'rywaj~. reh tny
pionki na akn:ydle belmafl.klm
II If1ymuj", ezlery
ni epnyjaołcbk l e, dzięki ternII, J;c cn rny pio nek "e" jul zd .... ojooy I
pozostanie jakim. jeśU uaroy
kroi n ic pnyJd"lc mu .. pomoe",. Billle pionk i Ul.
skrz ydle
królewskim, pru'eiwole - . III,
li lo e I m chllwe I dl a leco bl:l I e
maJ~ upewnione
Iłl wor"",nie
woln e&,1I pionkIl.
GUl

(... 1 Zn .. komlly
poprzednlk
L:ukera _ Slelnilz, pueeiwule
_ nie ural ~oprawnośol
lelllo
Iyslemu. Byl Idlloi .. te cu rne
l e s wymi dwoma
concaml I
Iwohod nĄ &,rl\ majl\ więcej ult
wy.h. r Cl a.j~cl\

rekompens.tę

la

leordyn nle Ile
lłSylvowa ole
plon kow. (... J Osohliclc
Jestem
sklunu, tuym ali &l ę Itaollwis·
ka StelulIu..
(_.)
Koolynoujemy
Iludlo",.nle partII b l'lpaii~k leJ.
I bk ł.. ObS---a4.
Cnrne mon prowadzl6 .r~
dwomll ,poIObami: 4._
d1--c11
lu b 4. .. Sr8-t8. POIosla le pOsutUęell. nwaiane 11\ u
I la bne.
. ..... SI8-16.
'

J. ..........

lnl teł wiele In ayeh konly_
auacji. Na pflyklad 5. Gał.'"
,
Baslępoym
dl!-dZ
lala
8bl__J, 00 daje ..Udnl\ ,.s.yeJę.
5. 8bl-oS; S. U-d4.
WIlYltkle one prowadl~ do ,y.
ta seJI od m le o oe&,o eh araklera ,
ale
trseb.
aadmlen.l6,
te
..ayal kle
,b~
hialym .. dow.laJI\I!łl I[rę. Dewocbl ho, ie
hlale . &Iękl prawu ro,ponyBania pa rUl !:DaJ" In.lcjatywę,
.at luleJalywa to pn.ewa&, •.
Wy.tar~y pow le b ieli, te bla·
le, pny _llepnel I'rle a obu
Itroa n ie tylko uc howuj" hue!a l ywę
(uzyska 011 dzięki praWII plu wazeIJO pos un.lc:ela" ale
lei powlon,. osl",n"i: alewlelk~
prUlwa&'(
polyey jo~.
Cza ro e
pneclwnle _ muslą, ,ue budlo pretyayJnlr, aby uu iknl\ó
priegnneJ. a Jeśli umlenaJ'ł
prowld:rJo part i ę puwldlowo.
to oie powinny od r uu dl\ty~
do pueehwyceoia 101IlJaI1w,..
1..... Br6S'e4.
lnoe moiliwokl _ 5......T-hS,
5. ... d1-dl 1 5._.0f!-eT. Ruch w
t ekście
prow. dll do ohlOo y,
która mniej p",p acł a mi ilo
&,udu n U wSlYltkle lone _ D.
tyle Dlalej, te nie mO'ę lObie
JluYJlomnlei: ani Jedne,o IIrIY kbdu 11 w lalJtleJ prak lyll:l, b)'m
• lali: .aCrd.
l. dl!-44tl7-bS: 7, GI,4_b!,
IH-dS.
June. te biel", e$sd. _ leral
lo.b .. poprzed nim p"UJ1lęci.
- by,lo
wl\ tpllwe I powodll
Iwll\unla WfI-eL
a. dueS. OeS-eS: t. cl!-cJ, ... _
Czaroe
ponowole
. Iaoo::ly
przed w ybor e.m; 1I....O f8-e5 ClIy
9.... Of!-e1'1'
Wlększośo

m ld r:.ow

04elaJe

pl~rwssc:fu;lwo
posun ięci II
~.G I!·e7, pOlol la wlaJlleemu

9-

po-

l e cS dl l. pionka c7. Zasad nlCly m a nkament Itro warla oln
pol e,1.
oa
tym , ie
piookl
skrz}·dl. helmańskle&,o
czarn yeh lą osłahlooe
pion ek
..o" o olItal oel pionkow " b" I
"d".
BI"le dąłl\ do ' wymlany jedne&,o I dwu I wych
.kof:l;k o!lw
na polu dł. maj~o
oa
eel u
",prowa cł uole tam 5we&,0 pionkil ..e". Tym mane wrem otwle ujl\ l inię "e". dla Iwych w ie:!:,
Ulire wywieraJ"
nael sk
ni
czaroeco pionkIl ..e" I zap e w·
olaJ" opanowanie oola eS. Je·
tell t:tarnym oie ud. s l~ unee~ ywidoló e7_eS, billle osiarają
IWÓJ rei le 'wlelnyml widoklmi na routn:yc. J'Ie" przew I'ę
.lraleK I C1II1~.

To rMumowanle jest I lunne
Iylko pu y la toieol u. ie bla le
al e ulraeq I[ runlu pod norami
n. Innym oddnku II ..... or.-e7:
1'.S bl-d!,
BN-eS:
U .ObS-c!,
(u,proponowane
ptlU
d5-d4
Ta n auha Jloluruę cl e). J ednakie blale ulYlko,J'ł _p"ewa&,ę na'
8tęMl J'I1!łl
pro«11\
dro'l\' lt84!-M,
etfxd: U.
St~%(s.
Ot7sc5:
14. Oc:%·e4.
n~ !- 4 7;
ts. b!:xe!, Waa·dS: II. n dh:dT + .
*
O ebd1: n . Wrt-dl~~..
Nre 40tlnnenJą e do re5Pd y
- Jdl! n ._ O-O!. lo 13. Wxd1:
'l\'sd7: n . Oeł!, Gse3: :ZOo G,d
I: pruwlll[q.

PMualc:de
prawI.
naJwersalne.
J ero popularno'li lIrosła m a ezuie d sJękl re...Ir.omeodacJl dr. Sie,berla T.r. r a.seba, Jednej a wlclkleb pos tad 'wlala lIachowel'o. Kon ~
lyau acjl 4. ... dl-d6 IJoqco, bro-

• 'cl-e1; 18. Br3-d4 .......
11......
mimo
I:.olowanyeh
8 \ale pionków akrzydla h et malukle,o
- olrzymały twidn~ Itlo::. Po·
loten le cnarnyeh okaule Ilę ..
naJwyinym ' . topnl u Il lePr1l)'Jemoe (...j.
numany. ł nNlyjslllrj!:o
I dokonal ..,.boru l . P.

lady

Ciemne pola
prywatności

.alajl\l!łl po1lyeJę.

Ilol palum y leral al ekt6re a
motU.ych k oolin ulejl pO ł. ...
8,1-f6 (warian t 1). (Wariant
Z, ł.' M d7--c1S, klóry Capablanea takie analiluJe. pom ijamy
11 . 0w",,1 oa brali: mleho.
puypil Ilumacu J . P).
...... 8,8-' 8. Ruch ten odpowiada wllelk lm .ym.,a ..lom.
Cauoe rOIwijaj", IIl'lIrę. .yprowacbaJ", j", na pole Cf!otulne, a równoczd nie napaelaJ\ .. a
centralnero ploo ka.

NAUKA

księgarskiej

Z

oli aldmlerteln,
8lelnl",
•
łlIęlło 1I0liOW!ll aulor te,o .pUIlO.an.ls.
OsIatul Ul oadanyla 1111 Ilę
okasja • parlIi pneclw
miodem. mlatnowl
" 1065klema
KUeIOwl " dr uł,.aowym t ...... tUeJ u O&l'oUw. IJ. Da oUmpladal e (BueoO!J-Alres,
1&38
rJ,
Clarnc "y"k. uIY 5k.,,, pd.·

SZTUKA -

P ·i sanie wiersz)' staje , i( d.z.ił
W rodzaju totalnego ekshiblc}004unu. Jedni poec:.i epatują czytelników eg-z.ystenł:jalny 
mi wypracowa.n.ami na temaI
nicości lud7.luego b)'tu, inni. usliują Ich lacbwycić u.W.
nieprzebranym bogactwem własne
go .. ja" 1nteleluu, w)'obraźni,
intu!(:j\ Ltp. NaJta~ym .posobem poe-tycJuego
podbaw ian.!a
si( jest piętn.enie metafor'. Pr:ty
d:ti.ll iejStym rozlu:tnQ.eniu rygorów s!owa wiąza.ne!o tśladu ow)'<:h "wiąuu\" w czołó wce 1 _
wa.nga.rdy poetyckiej }ut prawie
me w i dać) metafor:renie jest ty ..
leż la.t ·, v)'m, co
I jałowym od ·
kry WICUl zajęde.m. Nie pomogą
tu tadne argument.,» np.
W2.bogaca.n.lu języka. po5ZCT1.aniU ob-szarów poUlania Itp. Meta·fora
karleje, brzydko um Iera _
l
trzeba się wuc. by -wraz t aJą
nie uma rła wratl.iwość na pięk
no, by w odmętach mowy nie
utonęła meta-fiZYC7.lla lódf poetji.
Na j wybitniejsi dobrze
zdają
s o b ie spraw( z tego .starw rteocz.y
poetyckiej rftiynących stąd n le betpieaeństw. Pragnąc uzasadnić sens
swojej twórcwści 
sięgają po najpr06tsze, kTystalicz.n.ie czyste uódla liry·Id, bijące
w katdym człowieku. Prywa~-'
ność Ja'Wt si( ' tu jako wielka I
praktycz:ni.e
niewyctetpywaJna
.tud nia poetycltieJ t)iwej wody.
PrZY czym Pfywatno6ć - n ie
lama w sobie, ale prywa.tBQŚĆ
wobec d r ugirgo e7Jowieka, z.jawisie kultury I cywJiizac)i. ze-wnętrUl)'ch w)'darr.eń ł uwarunkowah, prywatność - w QpOol.Ycji do 'wlata ,
Tak pojmowane uprawianie
poezj I pr7.;YMsi wciąt nowe, oł:otym.ł

°

ż)'wcz.e

osiągn:ęcia.

Zresztą

nic n o wego: poezja ota wue Ż,)'wl 
la si( tym, co w człow ieku naJs-ta:anniej
ukryte, najbardZiej
wewnętrzne.
Swia.t w liryce
ltt.nieje o tyle, o ile odhi j a .ię
• lub taJ amuj e w pry:z.matach psyc hilci;. intelektu, do z.na ń, wuu &z.eń. Stawiana na troota.c h wal,
k i, barykadach. przy tg!ełku
hHlz.ltich spraw poezJa naj '
Cl:ęściej p:'le m ien iala się w 11WOJe przeciwieństwo, gdy! okaozywało s ię. że ona nie moie dat!
obok ~Iowieka. Musi być _ w
rum lamym.
Tak więc nie 'jest rzeczą. mody lub przy,padtku 11 poezja
c iemnyc h pól prywatności t y5~U.je ostatnio coraz wi(ksl.C u~
Ulanie kryl)'i( i i W7budza Żywy
r e'/:onallll w 'kręgach cz.yte-Inikó w,
tych, kt6n.y je.o;teze ,.ięgają po
Wiietsze.
"ZJadanle" _ szós ty jut z kolei tom wiersz, wrocławsltie~
go poet)'. dr a:m.aturga i woza.i1l:a
Slanlslawa
Srokowsklero I
jest takim wł.aśnle, .wysoce p nekonYW;l;jąc)'m art)'stycune za.piscm
prywaolno.ścl.

I

choć

wie-rsz.e te

w

z.nakomite J więk.sZOlŚci d?Jeją li (
Jeśli tak rzec motna we
wnę tr'l.U rniestkania, a Ic h głów_
nym
mGł.ywem
Jest wlaśn l e
symbcdlctne z.jadan.ie człowieka
pnez. s)' tuacJ~, ido.rten1a, neocty
lub ic h brak - to jednak przyno.9Z.ą one wjemy ł o.~y portret
łwlado m oAcl
w eosle. Szaro ść
cxxh!enneJ e~ystencjl z jej fob iami, ograniczeniami f ł'l"Olłka
- m i, n !epewnott }utra, %Wątpie
n ie w podstawowe wa.rto.śc1.
oto główne w qt.1ct poetyekieJ prywatności Sroko wsklego.
Tom S'klaila sI~ z łrteclt t r un
wienrzy:
..Mar la'", .. Pomos ty"',
"Sum ienie". Część pierwsza. naJbard-ue-J oscblsla -}est zapisem pr6by ucieczki pr;zed świa 
tem w selY.on!enie . ja.."o:im mou
bić

kogoś naJbł:i'Ż.ne-go,

obe<:nMt

kochanego

ł

oddanego..

wyti1.JOtowanla-,

DoSobnoło!

Sytuac ję

I

mgłę-

w a.z.ylu prywatno!cl
iu.t "me ty·tul)'
u.lwor6w: ..Pned ' a ladaulem",
bienia

opisują

się

t.u.

.. Nledllle llle 'zaladanie". "W ladomo'eI . południowe". ..Nan
obiad", "N.n.a kolacJa.... ' "Ero_
tyk". "Pncd lnem", "Nocne ada-nenie", .. Pned 'witcm". NIe
dajmy się Jednak unylić tytu10m wlerse.y. NIc w.. z tacisza,
sytego
zadowolenia,
,pokoJu.
Oto np. lragment wie.nu .. Naas
obiad" (str. 17,
w. 14--28):
.. M" Poroc" I
umieram" ZG
,woje wie ru ł I i prukonon,ja I .
nGród s.toleńców ł wizjoner6w I ,
mi"t"ków , hlpochondl'1/ków I ,
naród któr" Idzie przed ,iebfe I ,
% Jlrzepaskq
na oc;:ach II A
moje ZTI1o.Ttwjen~ I to QGrlć
flitu I korto/d do JlTzełknJę
cio. I ł .uchu chleb I ł .:o!ebu
móc I otworzut gęb, I d o łeg9
dTUli'ieli'o I ł jakoj Jlrzeż!IĆ U-

m"

mę"_

Nie chc( tu cytować bru~
go ukończeni a HErolyku", choć
byłob)'
to dute ułatwienie w
pn:ekazaon Iu
rodzaju
ek$pres j!
poet)'ckIej Srokows kiego. Wic:<:
może
t)'tułem
przyblitenia
- tylko parę IWiek 1: tego u~
tworu (str; 2 1, w. 8--15): "N~
ne kob iet" ... JątTZąee się ronll c
codziennUCh okoliczno..tci I I
6'
mOTtwe .rllbu I wl/T2'Ucone nd
brudne ploie II Na"ze kobietu I dźwili'ojq po prOClI tOol'bu
mokaro-nu I zepsutuch ~a; kanankę ł zt:emntak I tracą prz1r
tomno.tt no .chodach ...
,,ukrvlem .ię I no bezludzfu I
zli'oTzkn lalu ł zllmkniętl/ UI'O-O
bie I wątpiąc.," pine Srokowski w wiecszu "Nowa ,ytuacja"
(str. 29, w. 13-16). Co w takiej
sytuacji mama poczqć? "Ostatnio uczę . ię I bez.ensOWflega
alfabetu I %oW1t"Tanio kontokl6w
zmY310WIICh I % ocac;:ajqc q mnie
T2I!'CZllwl5t o.łeiq"
(sLr.
!lO,
W.
5-8). l konkluduje: ,.Nle mag,
.ię u krllt przed Jw/atem I
dogoni mnie c lemnoU:, brzask ł
chmura" (str. 39, w. 18--17).
Nie ma uc ieczk i od świata I
jego spraw. To lr.lko w złych
stereotypach wyobraże ń pokutują jeszcze wiew z kości słonio
wej. "Poeci, c;:UIl tlljna b~J
wiecznoJci m ów i Srokows~
rozważa;q
10
.woich
florllCh
przeróżne
wllrillntll I 3l1hlll Cjł,
iebll Jlr.:::edoć depesze do Jlr~lI
.zll/ch "akolefI I o tvm. jllk bllIUmll zźcTllni JlT~ez CmentaT~e,
Ii'rOOU, płllC'z mIltek I cierpienia
nll;bliźUllc h., uliczne zamieszki ,
złow rogie oko pali/liki I Zawie ..
Ta iq dll . kretntl 30jun % n iemiertehlo.łcfq I oinq w .tanle I )
okupocji ich wollle j woli" I.
(..Szczego lno iC:", Itr. 40. w.9-15).
Jeteli tekst '"ldimy" m6głb1
byt uwatany ;r.a pnejaw - mimo w-St)'stko - ostrotnego opty~
mi:z.mu,
ed)'t za...w.era W sobie
przeslanle .o kon!ec~OŚCI ,.żcli'lo
wlJnio. pod wiatr" to wieru
..sumienie" r OZWiewa taką. mot1 iwOŚć. A qlimo ' to wiersze
Srokowskiego krtepiq, pozwalają
boWIem odnalefć w sob ie w ie le
z tego, co ka'tdy dorO$ly Polak
zapisał
w swoim s umieniu !
n ieodlegle j pamięcI. Lektura to
gorzka, ale ocz)'szcza1ąca.
Zwycięstwo poety: "zJadanieprywatne poetyckie obrachu nki polskiego pisa.-za 1: naj ..
bliższymi
i samym .obą
więce j n iosą
prawdy o s tanie
świadomo§ci Polak6w lał · oslem
d ziesią tych XX w ieku, niż wsr1~
stkle tzw. aktualne. .,nll gorą
co" pisane powieści (Bratnego,
Lozińskiego itd.) ra'l.Cffi ~i(te,

TADEUSZ

l"IEKŁO

' Blaald..... 8roko'"'$kl: ,.zJaola.. II·.
~" I"'IWOWY
Inll, 1Ul
wyd lwntcry,
WUIDW. 1IU, nall.lld I łYl. IIL.
Itt. I", etna al

'1.-

KULTURA I SZTUKA
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Z Warszawy pisze ROMAN BURZVNSKi

s

•

o

młodym

MooU!.a b,. ... :r.ac~~ larlem, tI oto. li\. braku dramatopl6ar",., do robot,. wz.lc:1I ,III - wwre:m tum u _ retylC'u.y. Wia true Jeny Jaroo::k1, retY"er
\ealnJn,.. napillal II.Łuke pOd lylulem ,.Stał". o
c zasach mlo<Wel W!ŁkllcCłl:o. tart o tylo b yłby d la
sprawy lI.r:r.y-wtb4Cl'. ł.e wiatru_ 6w .,Staj" 1m
aktualnie ua101l:k&""ulI; ponYCJ4 włród repel"l uaru

lealrOw.
Okrrilellle. ł.e ,::;Iuk • •,staś" ZMiał. ..D"p~no.".
jeu n!ez;upe l nle wluŚ(: Lwc. Jarockl ,II: o n, t r II ow • I J" ratul op leraj.c alQ - I to kiśle - JI.ll
aUlentY<lUl.ych dokumentac h - l i.lac h Stanisława
W ltklewku. do .,.0•• W\tlueeltO. korespOndencji
obydwu Witk iewiczów :r. rod:dnq I pr:r.YJacI6Iml. a
także clo4ineJ !)Owieki WHk.~lt"o pt, ,,6Z2 upadki
Bunie_ czyU demon inna kobieta". Dz.leło to uwat.a.o. joc.'tit LIII dokumen t aulobioeralief.lly. Wystę
puJllce w ut.uee PQllaele oraz Kliler1a (Z.~łl.,
Kr&k6 .... Lovrana Da d Ad,rlatyldem) 14 r6wn.lri
.utentycme. Stebn Jarockl. n. DOd5t.wie t)'ch
irOdet. Ilworr.)'ł kIlkanakle - POw i"u nych ze lO~ w cało6ć _ 1CeD. OpowiadaM one o p ierwuym
_red e ł.)'da W ltkacqo. ooer.yoaj"c od urodzenia
w roku 1885 (1111Id "'-robol.le I.mle bohlitera •.sW")
- do pluwneJ wojn), łwiatoweJ _ rok 1915 (Jerr.]' J~kl taDOW iada da1ar.:t dllll owelo repl)("·
taiu • utukJ 11 Witkacym).
Proble m jui u .. me~o uło1enla musiał b)'~ 1Ilezw)'kle Ikompll kowany . P iaSljC o młodości Witka·
c~, nalC!'1a1o POwatn.. role poWle.rr.yi: le2"o ojcu.
Oto oa.: mala rr.. krytyk literackI. plaara I pOUtyk
UB:S1-1 91$). Jedna a najwybHnle~r.ych DQ!Itael pol.
lIklej kultury. wielki autorytet moralny tamtych
lat. Witkac)'. JCi'O l1'n, a cbłopca ))rr.eltsr.tałea liC
• bleriem lat w teoretyka ntukl dramatun:a. pow idcloplaaru. flIozofa. aulora DOjecie ..cr.y.teJ
f orm)''' w malar. twle I teatru, w \)rekurłora l u r·
l'Hllunu I awanla rdy. Zetkniec ie takich dwóch
O5Obowo5cl mut'lalo .t.wonyi: wiele na.p ięt I kon1lik.
16w, Ojciec wyehowu}e matero Stula, a pOf.niej
lel!o mlodtleflu, 111 lutOwych nudach .•ne}lołleJuye h Idei" I •.najlh::błr.el et yki". ale nie
llouje 10 w rozwolu !ndyw I1ualnokl. Syn U1./Ul·
je a utorytet oka, ale odnaJd,ule VI lObie pał·
łow ne bunty. Wbrew WOU oka itudiuJe
malar·
atwo. ~ &.decydowanie .... odmlenn. po,rl.dy D&
- Jakie wa.ł.n.lll w tamtTch latach ~ ... prawc pol·
.k.... Jej nlepodlej/IoU I walkc. P ueiywa prr.y
t ym. Jut w okrellle młodzleńcr.ym. POtC!ny watruP
lII'yc hlcUlY - H.tn0b6,1c,.. łrnler~ IW tJ narzeczonej,
... u:r1l1 dopat rll,le Ilę w4$neJ winy. To w]'daue.
nie POtIU'a u. lObIII n lellpodz!ewan ll t pow IlilU!
lI:orDł)likac.le. t1mlera w Iym er.asle PO cleżklej
włluuw.kleh

E

Witkacym

tb.oroble. w 6Ilt'kl.1 Lov unfe - o}clee. W ltJucy
w ylei.dia na CelLon. • pOtniej do AUSl.r"alil I wrt:ar.·
de do Pe-tersburta. tdz.ie tratla na wojnf;l I J.a.
wleruchę reWolucjI.
O t yc.h war.]'alk.leh kl.Klnych IPrawaeh mówi alC
lIa Kwe TEATRU KAMERALNEGO pr~r. dw ie
• t<>dz.in]', budr.ąe w,,"ód publler.no&c l n Ie alabnące
r.a.lnler_anle. D r.ie1to ..sc t ak pnede wasystkim
d.l.l<.:kl w.panlal ..J Iru ak~ów. I!łówn !e GWlt.a.wa
Holoubka w roll ojca. NI. wld~ leil'my Holoubka
ni ..::enach wauu.wlk1eh od kilku la l. J~o poW1'ÓI był I.r,-umfal..nym popisem IlaJlepueJ utukl
tr), aktorskie). Arcyw wrowa dykcja. . lutentyz.m
odtwarz.aneJ Pf;Wtacl, IIII~boko prlel1'wane o jeowIkLe ciepło t łrq:i.('m, IY. plClCIA - o to walory j/ry
Holoubka w l:nn prudsi:lw lenl u. Bardr.o dobr.
posla{: W Itkacelo IIlworr..ył miody. ulalenlowan)'
a.lrtor. o 1JQI"]'Wer..yUl tempe r,m endll. K rzyu,tnf
~'yla. WyateJ)uje w ..Stasiu" lenele Imi: pO-at,d kobiecych, rranych bardU) dobrze. ale nlkn~·
eych w drlUQOla llOw]'Ch kWI!II Uacp.. Re:l,.-.erowal
Gustaw Holoubek, autol"e m a.eeno.crafll leń Kry·
.t]'lla Zachwat.o-\o,·la. o pracowanie mur.ycr.n. Ann,.

P1oeul.

COl jencz.e na scenach
.tołeeltl.ycb
teatrów?
Króluje POlska .klaay.a I to nleDOd.zlelnle. TE,4 TR
ROZMArTOSCl ,ra .wlet.ul~ .. Zaoo.jj;" ZapolskieJ:
POLSKI wptawIJ •.Damy I lIu r.ary" Fredry. ntu·
kc naplsan" przed 181 la t,.: na a nu.e h KAMEo'RALNEGO (opr~ ..stall a", wldnleJII IrcYIt.oro""leckle HW UkJ. w nocy .. TadeUll,.. Rittner •. N,·
wet telhlz)a do.trlja alc do Iv tu acJI , dalac n ie-dawno trr.yer.ęklow)' .erlal o Slanbilawle WIUlIewinu. Takie. ł TEATR WlELKr olelęllDuje rodli .
twórczoU. W r.aowll OtIŁatnlo dwie pOr.ycJe •
repertuaru POIIlI.le20. • mia now ic ie .. Króla Ro!/;(!.
ra" Sr.yrnanow.klellO otal: .. Hnblnę" SIanIsława
Mon lusrJtI. TI a.ta.tnla przn UluJl !c lat..!. pozosla·
wała w e1l!nJu arcTdr.let Monllllzkl . u
Jaklo uwa ·
ż:a .IC "HillC" ora. ~Sttanny Dwó r ". Ale teru..
po owym wr.nowlon lu, bCdą eym w istocie now.lll
premler.lll. oka,..1o lU::. te I .. !Irabl n a " w niczym
nie ualCPllle swoim , .. lostrzycom". W.Y$l.awlono 11\
"\III"
plęko)"ch dekOZ'acjach. lnt 'wietnie Ifrana I
'plewana, Mur.yemle prowad:d " nrab l nę" ne.stOT
pOlsk ich d)' r TlI"en16w Z,..cmunl Lato azewlk l, partlc
t ytulow. odtwarz.a uroer.a Barb.u Nleman. Ta.
jak Idyby ..D& nowo" ode.:r.yt.na, .. H rabina" Dla
w ielkie oowodunle.

JÓZEF BENBENEK
ł6~ef Beubeu,," 11)'1 ."rUIII
a,61;II"1II m ..ullru. p.,netro.
wat mlalllO .I okoli u ... polIuldwanh. la a.eblwallanll.
Dod" •• ' ttl du '"d~1 poeno.
dZ:'jcyeb I p ..ae"·o ...... rOIprOilonyeb PO Police, kt6ny
pn"lIalY ... all mil paml"I"1 o ·
l obiIle, dokllm"lIty lip. Gdy
W
1174 r. ablory
"'UUU'"
ora enlelloPo "& "Icrwollu" Ile·
dllby w ral .. .nu do I",'acu
LUbo ... lrskle.II, J61cl 8enbe·
ncll: o"raeow.1 l u a nlun I
&Orlall,lzo",.1 ,;taL1 ~ k .poiyeJ~.
po'wl~eon'ł hl ..ro.!1 mialI la. Z
J ... o InlcJalY wy . ulluk po .... •
d6'" d .... or. k lch. IIdOIl~ pn lo_
lIyCh prae. M .. ~ .. n ,n _Z~ m .. k w
Lao1eucl.,. 1I0 .... 'lala '" Pru_
wo uk ll
kOl t k"eJ.
Jlo'.... d6 ...
chlopsklcb
tb,y~kl,
", .. I ~
Itp.).

j.....

HANNA BANASZAK

-

m"

Z *alobnel karty

t li"nlłla ,,., ~ .• po ",&lIu.bw.laj tbo.olłl." a .... 'ł łO'
ZEF BENBEN""f:K. U.O<d,U lit
l' . au·a , .
r . ... Pru .... o.·
lilII. Po II k06c:r.eal" ... 1" Jlto.
w",o Ohll ......
I.... lIt. (lI.
W1•• ,.lawa ła,t}'lIy u."o Ib_
IOlwcal li r l ). pKkl p. a tę W
Zoo~dlle O •• ynacJJ Lubo ... I._
• lIleh Utn-l łU). Od 1125 r . (a
b6tk _ o ...."w_ w oll.ulo" olI .. pae, 1 bltlero",,"leJ). oruował
w Vn~hle MleJ.kl... w
P..,ewonku, pneeh04h_e 16t_
a., nneblo b i lu,. IIn~dal .
ne,. by " lI llllf MlalenJIle
f ••"eJt ",kUlana .racd • . Z
raell obowllllU6,.. sluł1to...,.eh,
lItyk.1 . I ~ a 1101. 1,....1 mu.,·
~I.b.ml
areblw.II.,. ... t. Tron·
n,.1 Ile o te dok"m .. a"" 1Il_
,,"piecui le I Ilom.dlll. pod.
.1>11 Si, Ut Ich opracow. llt".
Nldynllwl ludlle po1baw\ll
'o w II" raka pracy w oW·
·Clle.neJ MleJ, kl., .~d.:r.te NI'
rodo ... eJ. Zaal.ll ut rudniell i"
w O"mlnne, !Ipltldalet.1 nUJn I, • 'T.akl,uhl e ao"JM>d.~kl
. Kom ..... llleJ M.H 1I11J7_1 t
w Ceeh ll RI" lIIlosI .6tDyelJ
liKI-tlIJ).
Oltalnle
lala
11,.,..."N, . ,.uowa' (lu I / I
etalll), Jall .. k ........ , ... wo.·
Jkte,.. lIIIlUIIm , PO","I&leIO
•• nlł. a "'10 InIejaty.,., \II'
II" l.

z te ki edwarda km l eclka

36ut Bubeaek
p.o ..·.d.1I
.. Ow.ld akły""" dllal ... llloU,
W
bluesl., aeb.ollY ubyl.
k 6..., To datękl n iemu po d lę
to lD adalll. .rcbeoto.leo:ne ••
Il!I"enl., ml.na
I
puwla ....
Wespól a Fune!uII •.,m ;\II Y'"
k1.,m
wyclal
pruwodlllk
.. ~wonl< I oIloUc.," UtM 1.1.
Opuco wał
"SllIdh.m blUo·
r}'emo _ •• lłaru l lynne p ....
....ospa4arowallla p .. aestllee _
.elO
mlalla
Pntw.u....
( UH 7 .). Z
JelO lIlIeJat,..,.
wy • • no
taU.
_"Olrallę
.,8I.d". wiek6w Pne ... orsk. "
11"'1, w 11I6rej UlIIlddl kil·
ka ulykuI6.. J . BenKa,,"
Jn t · .6_Jei a .. lonlll Illlku
' 01....6 ... I ,hu I<6 ... oIlol!aao'.
dow,.eb.. OliolU leł d,u .. lem
.. M..1)'rolollę
mlenkl 6e6.
Praewo" " a w c:r.ul" dr ulleJ
\ll'óJar ..... t.low., " Clł711 ...1
.. l!.lUpOn.ty muae"lae o, d de·
lAeb Pllewouk." UlU •.).
R6 ....onodale .,o pllbtlkow.1 u.,·
Ul a n yk ul6w w "Mnle,I.lach I Stud laeb MU.f. lnyeh"
I "PI.emYlk lcl>. ZIIpllkaeb III·
IlOr}'CIlI,.eb" •

B)"I .11 IYlkO kr o.lk ....,m
pP:.,.0. .... , .. le .., ... trll dao ,,.DI .nllll.IOt"'" tycia k UlIli'
.... t.e«o l .. ullo ... elO. Włp6!
O'I_torem wielu wysil ....
eelJ! -poptllatDollauko...,.eb. o.·
,alll..,w.n)'eb ... t a maeb " T,._
,od1l1a Tr.d,,"JJ J w.p6Ia...•

no ł o:! KU ltII ',. I"ru ..·.UIl.I .. J".
Z talelaly"'" Zmarleco, wJeha ... lo<I y~h IlI d.l, " . op.. du

o ek l po ..ly I łr6d l & arehl_
wal ..", .I.omadloae w milU·
um. pOdeJmowa lo p .... e., d l'_
plom ow." "'.I ll leull le . .... .
_I dokto .. Iole. O~lt"l uble ·
10 m J . U ellb~nlo •• '" uOlll . \·
nym. w Ikall .... Ju O ł r o dkll
",Ieday a n fllo nl." dEI. 'aJ ....
cym pra)" muuum . </lU"•• '
dEono 010010 l to Iyeh pue.
T.
nH6w",., u."r.towa"a
dzl~ l al .. o.t
<Ollal. ... oua l'
olcb I.'"ch n 'l rod~on... J .
Uen benll. wy.6h1,lono m. la.
Kra)"'l em K.... le .. "'"' OrdulI
Od •• d ~enb. Polokl . o!rlyma l
"ol~ ochn.kę "Z. Oll lt kt oOld
... by l".ml " Or.S o<Ilnllkl _
"ZII ....1111.1 dla wolewódatw.
,t·. "mYloklelo" I " Zasllltony
d .:r.l al:l~ kUIIII.y-·.
O~latn .
rai J. 8ellbe...,1I
.. y.I'IPIl 1I111111nnll .. eo:e ...·•
tU liN . .. 1."0 ..... Jłluny .noeflnlk fi ZJ..du Wy.howa o .
k . ... Olm n.1Jum I U .... llm Im.
et61. WI:o.cI)·łI~w, Ja,''''Iy .
N. Ilon lec IIl1k" ulltk~JI o101I1J1,.dI.

J6a"a I.I" abeaka _".Ie ...
,.. lI~f r ollu, Illcd ,. 10 • ""10
lnie .... .,. ...,. p.ow.Olllem bad,,_
" la a.ebfolo. lane • pOwIecI.,
one _nklt". Do dl ił . ..po... Ina m IIrone wyJa.lly ... tł·
rea _,b,.,. c:akfł a ma«IUralu" ,
aapRtłon . ,. lI arę Io onl. Na·
.Itpne I.... lo w)"lInpaU.. ka
ucbeolol,nne
...
, 6t"I' cb
pU"kłaeb mlUla , "'6ty ... p.Ironowll , . Den!>e .. e". Pol em
byla _ p6lpuu pray . cCla.·
eJl monOI. atll "Slcd ...., Wie '
k6 ... pn'wonk a " W dllal. l·
noici mllaealn~ J . oot "15 r .• n·
Inymyw ..' (d, ly konUkl II
MU2 I!U '" Okrtl:0" 'YP' w r , ,,emy4t u . Ir o!taet"e się O ro~IV"' ,
ZU"" I" M"UOa\ nrt" ". P .... e·
wnr! kll .
P nd~lwlhlt'" I~ !t0 nlo\\"l r lla.
nro po,<)d ~ " ucbm. p.aco,," l·
lol~. ~ ołdnnołt I ler,, ~("".In()~t.
ule. potyt l ener,lt. 110 "SIUbleh chwil p"."w. ' n ~ d d2.e·
Jaml . WIO mla'la P,,~,,' I =nle
• me l pam l~.1 lallO " '1 6'
lodny .allldowl nll.
""STOSI KUNYSZ

g

gwiazda estrady

•

I

M inętlI jut cza.s ll , kitdll
"\O
opiniach agrt.mlllJlt"Il
tUU . l uchaczlI m uz lt/lci kojarzollo gita r e WU1qczn ie
% trnu"lIkq r Otrllwl:owq. Co r az cZfJ citJ mil oJnkU lek·
k iej mUlII, ;akblt/ znudu ni ł r.ntęeuni jt; ;edm!Slron·
rtoldq, eZelto brakiem glebi :agłqdajq . "\O po.szuk i wan fu bogatll lleh wra1:ef\. f przdllt. do Jal kOl1urtO'
wtlch, gdzie na d o bre JIU zadomowiła Jlę gitara kla·
Ilt/ Cma. Nie d ziun więc liczn ie tOromad ~ona . w prze·
lI)aia;qcd ezek! mł odo, publlcznoJt na recitalu Jer zego K Olmlga II) auli Zes p ołu Szlcól .llfll..!lIc::nych 11)
Pr=emll~łu

9 .tllCl:"J11a.
,
Ten ItO.sU-nkowo ;eł::'Cle m.lodll grt lls ta m4 ;ut "/liemale o!iqgllięda: a:rtll.tUCzne. Nalety do najWllbit·
niei.szllch mu zyków tej .pec;a:ln okl w kra;U. j ut
laureatem mi ędzllna.,odowllch konkurtów mu zucznlleh
"ID Parl/żu (l98 J r.' I Delgrad.Zle (J985 r.). Ponadt o ma
.. porl! za~ług' w papularl/lacjl DltaTlI Ic lalllClne j duto koncertuje. jego uczniowie jut zd obl/Wajq l aury
nll kankur.sach. Renoma J erzego K oen foa: .prQ.w11a. iż
nlu:e oc:ekiwa:nla bIlIII Wielkie. Celleralnie zaw odu
nie b lIlo, c h ociaż wqtpliwokl tet nIe bra k owalo.
An Uria operuje piękni/m j C.llfl/llm dJWiękił'm,
ogromne WTai.enle r obi bogactwo barw. jakle wydo·
bu toa z pazorni e uboaiego w te moillwo fci in.stru·
mentu. Fa .scl/lll1je .wobadl1 fIUInuallla w polconJ.lwa·
n i u flajWlfml/Jlnlejr.:\lCh D.OUlf"
trudn ofci fechnie:::'
"\ICh. KaMil dtwiek je.st Jwletnle .. o sad zonl/". ko:d f'
w,p6łbrl1lll e nie p e & e
I tul/wa t ane . kaUI/ motl/ W
(m l/IlJ mo .woje m lelsce w mu.z llc:n 'l m przebiegu.
W alorlI te gitorzlI' :o nnjpeln ieJ ujo!j 'll il to dto6eh
utworClch J ohna Dawl on d a (1 562- 1626). ..Gagli ardl1"
i "Fanta:la" :allr:l7llolv po tnlrfr: o w.s lcu. Art ll~ta z
uezuci .. m I ::ro zllmle nił' m odda! 1cl/mo( t e j pi eknd
muz yki . Sw letn ie w ll lc ollał Wol c o
d ·moł l ł . bardzo
trlldlle. II boglllt w rótnoradlle niuonse ru1micZ'lle I
U1"orze mel'ldir .. Al t 'l rO peunH" AU f"m 811nll Batrlo.ło .
Rówllłc! nlezw vkta: b llła Suito araenfllń.skll ni e zna'
71t/)O 11 ilU dobreoo r ltarZIla!1I I kom.po!1.'t ora Cae M
T iroo , Nfe1conwe-n.-t'"lantl(lIie 1)o/rol(tłlwał K .,enin Pre·
lud /um te S uifV a·moll J. S. Bacha
po1D!tata ;:na lclodollin .Ie tn ll brrm;e t.Oa}q c lle 1j tl.~l.Illekó1C :odZi w1t1jl1cO
,,1('/(7111
k e n s tr u 'V-'j a
f1l'1" dc::yln równiet
dobrze o w y obrai nl kompozllfO r a co f wratliwokf
illle-~pretatarlt.

Wie- tko lI'~koda . te recI t al f rwał t ylko 45 mil1 ut.
B i/e! mo te dhl ~Jz y pr ::tgram pa: wolilbll a r fyJcie n ie
' yl ko no j uz e: e PI:łnit1~:e zou r e.zenJowl1.nie- 3WtpO
kUll ut u odtwóreuao, ole Mtorlbll odczl.lCle pewnej
j edl1t13lntllo k l Ul operowan i u d llnl1mikq I d ystllll.ll'U,

chlodu w uk onan ia.
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ZBLIZENIA

W prze worskiej "Zgodzie"

dy. Ma w Ięc rOwniet "Zgoda" ,wóJ skromny wkład w
pt1:..)'sparl:aniu . krajowi
dew lL

Posławili

na
kooperacię
Ja k i był miniony rok dla
p rzowoukiej .. Zgody"?

w
- Jeden 1; DIIoJlepnyeb
b lsto.ril istnleaia
.p6ldddnl
- lwierdt.i lej prezes KAZIMIERZ KOZAK. - W~o'ó
produkc:jI I usłUI
osiU",.'.
kwotę 633 mln zł, to jelit
o
8,;) proc.
więcej
nit plano·
wanu. WydaJno śc prac)

w por6wnanlu do 1985 r. wnosla o 10 proc .. '111.1)'51,·
e'lu,. pracowni k
spółdzie lni
.. arabiał ntlC!lllęC'tnte łrcdolo
18.5 ' I ys.
złotych.
elen,.

rownlet

I to.

że

30 grudola

u b. r ok u "Zgoda" olr'tym"la
lłatulI 'Zakł adu
praey chronioneJ, 1; czym
wląi!!
się
Pł'l7WU cJ ulg
podatkowych.
DziękI
łema będ:do
małpa
pneznacz,.ć jut w tym roku

dodatkowo ok. 15-:0 wla aJ
OIo9/' uleiy od warloKI prodUkCljJ sprzedanej)

na reba -

bililacJę.

W grudniu
;982 r. 'P61dz.!E:'lnia wzbogaciła sil: (I no-

we :;)blekty pr:tY ul GII;:Dok lej - tu w przestronnych
p<1miesu:z.enrach
uruchomio<no układ obuwnic~, otwarto pn:.ycbodnlc;: słutby !drowia (kilka ia b inetOw lekarskich oraz;
sala do ćwlaeń

profll.nktycUlo

usprawnia(pnygot(}<o
wuJe śniadan ia , obiady I kollcje) Stworrono du to lepsze, od \3tnlejących w
po.przednim wk ł ad,de, warunki
do praC'y.
jących),

stołówkę

W
latach
kTYl:ysowych,
.,Zgoda" kooperowała - gdy
chodl:i o produkcję obuwia
l: Zakładami
Pnemyslu
Skórzanego .• Podhale" w Nowym rargu oraz wytworl:yla
przesuo p61 miliona par .,juniorków" rocznie. StopniOWO
nie wytr~mywtlJy one jed!la k konkurencji l obuwiem
mlodl.iet owym "ringo". ktOre mu nowocz.eŚn lej sl:a techno- '
łogla
produkcji zapewniał.
l('pną Jak GŚl!.
W takiej ,yl uacJ! tdecydowano się postawić wy ł ącznie na kooper aclę. W
1985 t . rozpocu:to
współpracę l: Chełmsklm! Zakładami Im. PKWN. W
zesuym t oku do obu odblorCÓ N wys iano 418 tys.
par
chlllewck ez rOmyc h surOwców) ty pu "sport" oraz do 0<buwia d l.lec lęcego I mloduepo
ttl wego. CU;: ŚĆ z nłch "przyprawien iu" spodOw
op uścIla nan kraj
jako t0war eksportowy. m. In.
do
RFN. Holandii. ZSRR l Kana -

Co

Dobre wynikł produkcyjne
osl ągn~la
w ub. roku r6w_
nież l.8łog a
zakładu
d rU!wtej Ipóldt.ielni, ktOry
ncgo
poddany wstał ostatnio, nakladem bl!sko 35 mln
:d,
g runtownej
modernizacji
(prz.eprowadt.il Ją wluny zakład
remontowo - budowlany). I w tym przypadku postawiono na kooperacje: - od
10 lat produkuje się tu głó w
nie rMne pod:respoly meblat·
skte Im. in. ~amy do kanap
I fot ell, elementy
do foteli
rOzkładany ch. wklady do 1()"
ieelek dtieei ęcych itp.), dla
Rzes zo wskiej Fabryk i Mebli.
By ly tet ~ferty eksportowe,
ale - r braku d ob rej jakośc ! owo tarcicy do podpl~
5ywanla umów nie :loulo. A.
motna byloby n le:f.]e sprze.daĆ' np regaly.
meble ogro.dowe ' zestawy
ła zienkowe
d<) RFN. Szwecj i I AuslrlL

przedstaWiają

te

zdjęCia?

Na odpowiedzi czekamy
do 10 lutego br.
Wśród

autorów · prawidło
wych odpowiedzi rozlosuJemy cenne nagrody ks ią
żkowe.

7 1 proc. 640-osoboweJ zał (}<o
'gl .,Zgody" stanowIą Inwall·
dzl, niekiedy o bardzo cię t
k ich Ichort en!ac:h.
Kaidy Inwalida znaJdzie

u na, zat rud n ienie -

lapewnla prezes. - !\ta.m,. nawi,_
lane kontak~y J wyddalami
opie kł Ułołectnei i ze ",kola_
mi
specJalnymL
Osłatnlo
obO'i erWUjemy
dui, napływ
młodzIei,.
Czy ,j est duła
fluktuacja' Nie większa. lak
w hlDycb t:I.klaltach, a kie_
dy wldl!f;, i e ktoj Dnechodd
do prac, np. do .. VlsłuU", to
nuJe alę normalnym, w sen . ie fizycz.ym. człowiekiem
- nie m. w6wctas nesę
łllwucj ode mnie olob, w
&piildllelnl ZnaclD, częłć nlo~i .... nowiĄ robotnic, , dłu
I:"oldnlm ,!I łatem uwodowym"
emoelonalnie pnywJ,nnl do
uklada. . Umila_II 'sw, pn_
eę I nie umlenillby
. 112 na
Inn,.
CU;:ŚĆ robotników dojetdu
do prac)', niekiedy li: dość odlei"lych od Przeworska mleJ-

Ko~k~

n~

Jawarnika

Polskiego c"Y l
Takte w okolicach
mlestka ok. 100

Zapałowa.

li:

Adam6Wk~

Slen[awy
inwalidów, mogącycb podJą6
pracę. Z myślą o nich wl.ł
nie w pnystłym roku p;lanu.
je 11ę: rozpoczęcie bud oW}'
zakładu
produk ującego ch(}<o
lewkL W prZ7uJo§c1 mógłby
on stanowić bazę do utwouenia lSamoddelne] fl'óldzlel·

"'

W "Zgod l:ie" rYi>uje się tei
ambitny program zakładowe
go budownictwa mlenkanlowego Potrzeby są olbr"Ym1e.
Na poc zątek.. ma t o tiyć internat dla inwalidów młodo.
ch:mych. pochodzących l:e wsi
lub podejmujących pra cę po
slkole. Jego budowę planu je
się fOlPOCząĆ w tym wu:-Ię·
dnIe w
prz.ysz.lym
roku,
POiniej, wraz t .. VIstulą" I
PRLM, chce "Zgoda" stawiać bl okŁ W
najblił:uyc h
latach dutą cu;:Ać wypracowanego :tYsku zamlena przeznaczać na t en cel
nie zasklepI.
we własnych
problemach
patronu'e
S l ko le Podslawowej nr 2,
przy ul Lwowskiej IN Pneworsku I Specjalne mu Ośrod
kowi Sl:kolno • Wychowawctemu w Lubaczowie. Warto~ć pomocy
tym ł innym
placówkom ołwlatowym ()-<
!ZilCOWano w ub. roku na ok.
500 tys zł. " Zgodp"
l:amlena równJet właczyć :sIę do
budowy. w czynie spoleczn y m,
hall
,portowd
w
Pneworsku. PrJ:ykładna ddaI plność
gospoda raa I spoleczna t ej sp6lddelnl u.dugule ze w sucb miar na u:manie.
Sp6ł d l:ielnla
się wyłą cznIe

ZncCZ1tq czętt Z'410af , rtanoWiq ł'obo!nfcv & d/ugolel':tfm
'tatem. zo:wodowvm. emocJonalnie P'T~ lItDlq.zo:ftl do ~akładtr..
No:;dluiazvm, bo się"O:Jqc:ym. :rO:loienUt ,.zoodtl" tD 1"51 roku, legitymuje ftę Stani.law Nowak. Obecnie pTacu;e wc
wZOTcowni zak ład u obuwnicze"o.
Fot. W .W.

Fot. R. PAWWWSKI

SAMO ZYCIE
J!łce

nlcdo.łolek

prz,ykrości

Ul

lub
d0.-

strony

mowników;
lap6
Je
oLel.ioda; roJ pauz61 -

0-

Ciel\.

RAJ -

w ielu tyctliw)'ch
dla ebore,.o J%,ybkl powrót do zdrowia:
dl. ..bch_Jeb - ,z,cZ(śll 
'IIVe pn.eiyck
ROWU
_ r.oslanlen oprz..yJaci6ł;

II.

~

kra.dl.iOflY lub

J«ba6

Co si~
komu śni
J;EBBAKA wldud kło_
pot,.; webMh:~e,.
do doma

-

n le7.1oda;

muiDę

-

dał

Jal.
inte-

Dl.

polcpl7..enie

r esów.
PSZCZOŁY I.ł.j~e
nad
,IoWIlI .;.... n~.łcie; 'lI,a·

Wiwat
zima!
połowie

kooti, handlu ek. etc. Nie buk
.. jedna'!!: luckl _tacl erająeych l
, tego poWOdu r~e I .erdecznie
rwdt.ięcznych lIIznte u
tę ,,pn,y.Iugę",
kt6ra - w rwC pok~

w ;nę

poz.wolI J.waUć wuel.
u ewentualne n!epo-

...-od2enia produkcy jne na "wyjątkOY.'o

nietpny}ające

ki almolS feryczne w
<dN".
M rOl.1

•

UlÓW

warun-

początkach

bezlItośrue

13 styoznla

W

bi-

- wskutek własnego
pogoru,yu. swoje ~a
wy; wldzid swoje serce choroba; senle cwlrrzęce _
kee

błę;du

pokonasz

pru_

wszy~tk le

ciwnoścl,

kU sr«e kurze -

trudne

do

spełnienia

u-

zbl i:1llJąca

.Ię;

chciankl.
ZIMA .
choroba.

ZWIERZYNIEC 'tWlrchat
podrót w d.olekJe kraje;

-

majątku

WODNIK.

TWARZ wla.a w ludne
- dzIeci; cladka - pomyli·
nO!~j
SOlidna I blada
choroba; brzydka - prty·
krołel;
malowa~ się powod:r..emej r6int' Iwarze wl·
dslee _ samo-tooR
UZDA - UlangatuJrsz .Ię
w sprawę, kt6ra IpraW! ci
w i~e kłopotu , ałe ost.ateez.
n ie przyniel!le
:r..adowolen!e
i 2.J'hI:.
WARCABY trudna do
pokonania konkurencja.
ledn,l

('Itr.)

20 stopień zasilania
_

Redakcja ..2'ł/CIa"l
_ Tak, słuchom po-na.
_ Mienkam na Kozo.nowle.
leltem ,eJ7Wl'1ltem, mam ,poro
wolnego cm,u. Słuchom. więc
~ego, co m6toiq to radiu. L. po.
równuk z . rym, CD widzę zo
"M ~

- l do jakie'" wniosków peln
dochodzl1
- Ze podoUlcUI.l/Ch przez rodło komunikot6w PO~.ft1OO"tJnJ
DII.fpoolł/Cjl MOCII .łuchGjq 1111k o... emervcL PrZ)lnoJmnłeJ w
Prolt'mll.łl\l..

- 'f'

rfę

ID prlll ZO stopniu zasilo·
nio, ole gdde.t tarnI Co ham
dla kogo.ł lnoczą jokld ,,!Od.
tv". Jdli płaci .Ię %O nie społecznllffli ztol6 wkamł. Nie chCę
but ollolliwlI. al t' pIwno klo.ł.~
J)rZlI"I.Droll do fot ela. albo tei
m4 lok,_ cIepilI .tolek. te nie
chCf mu ,ię U7lfC'hlllti nosa 1'0
okno l ,powodowoc!, obli lam·
J)ł/ upalono p6tnlej. Mole re·
dokcja coj· porodzi'
- Nopfsumll, ale nie ręcZll~

""11 za ,kutek.

•

• •

- Wił' pono te Ju t ZO sto·
p lefl zos il4niG f co 10 oznacza'
Następnego dnia lampy na Ka·
unowie :r.aśwłeclly punktual·
- WlmL. W\I!qCZ"""O prqdu.
- A wie pon, tł' no Ka.za· n ie o 15.40. Pny bezchmurnej
pocudzie by lo j!!llzcz.e %upełnie
""owU! osledlowł' la mpIl (o lok·
04wictlenłe
mogłoby
te le ·no parkingu prolll ul. O· · widno.
polilhklego) topolane sq Ju.:t D byó włączone przynajmniej 40
minut p6in!eJ.
15.40, Ddl/ 1ed jełZcze co./klmL
widno' I tok jut tuż od daw(cd)
M. MtI4lalmL, te może zmieni

od·
nał!c:r.yć by moma w
Bry lJńcach kUka,
JERZY KOWALSKI

mroteń
.~h

t.Pollłyka"}

PO NAUKJ,; DO SKLEPU
Do plllkow,"da słodyet.y

w

, JAK TRAKTUJE PZU
ZALA."'iEG01

.,5połem" .' w
utyw• • Ię kopert. Dzle_
Jdll sąsiad t. góry r.aleje
ol. powinny od małego przy. komu.ł ubez,piec:l.Onemu mie·
~c:r.aJa~.1ę
do kopertóuJtanle, t.u:zei:lńskl PZU wy·
'\Iieł; , Z tOC'.bami poIt.1i t'OCW- · płaca odl1.koclÓwanle jedynie
. ce. t.Pollłyka")
_ za te puki La.pe:ly. które u_ Iealy 'mis'z.c:r..en iu. Lamenty ·
roSUZG
.· ~do\1fanrc:h -4c
D~
r.: *ąd , po -latach, Wftmą ~
Llst.opGdcN.re bUetr .miesi(. • aamą tapet( - nie
są ·
• uCDIe PKP "W Lod:r.i były naW7«l~l ane. .
PoulItaje Im

lkJes>ach PSS
Ełku

r<n<pau I m.lełlUr.anle w ciap.
kl. t..Pne,IJtd Tl'codnlow,.'1
WYKRYTO

KooLrola GIT

w.

...·ojc·

piotrk<lw,_k lm wy·
kryła m. In.
u pracownik6w
Ilutby :r.dr.,....ia bałagan
w

· wóóuw ie

dokumentacji ·zablegów Qpe.
r ocr)nych, u trao.sJXIrtow<:ów
- powtómą · ".,rzedaf. b iletów.

u budowlanych - nagml1Ule
uchylanie s:ę od -pracy na
podstawie ,..niewlazycodoych
u.łwiadc:z.eń".
Nietl tetr n ie ·
wrtayto braku kpmpetencj i
u mlejxoW)'cb wlalól%. Kon:-tT01ę uHcl.ODO.
c,..Tw6rnoU
Robo&nlk6w'")
Wybr.ała , EWA

RYLKO

,.~

11)

UJ)

.J.ę

ze

BYK (%1 IV -

poprawi.

IV)

U V)

DUałaj r o&wa1nIe, nie :.rywaj d a wnych wi~tJ,
nie pal za I<IbI! mostów (mogą okaza ć .Ię przydat·
ne u .ybcieJ nU .Ię .pod&lewan). Nie bqd1 taki wy· :
1ewny, Zachowaj ostrotnoU: w trelu Intymnrm.

Zł

DL1ZNIF,T.\ (%! V -

VQ

,
Bądkle

cierpli we l nie uaiaJcic ~ ~ n.icpowo- I
d l.enlami. Jdli n ie motecie na coJ poradzj~. cUlg· ,
łe o tym nie ror.my,lajc.!e. Czekają Was sukcesy
Ul ....'Odowe. nawi.q.!ecle tri kilka u.c"W1')'ch przy· .
)af.ni .

~.

RAK

(~!

VI -

zz

Nie bez tru d u

VIO

będ:dcSt.

po-pychac! do p r zodu

tWO-

je 'prawy. A!te Im bardt.icJ wysil a~ b(:dz!cSt. 5ZiltC '

komór ki, tym leplze b!:dq wyn iki. Uwag~ Ulprz.ą· '
ta~ CI będą prz.ede w5.tY5tldm finanse. Uda CI .sili: '
jednak prU'prow.adr.lć kilka. korzystn ych lTllruak-

ch-

.

LEW (U VU -

H Vnl)

Bądi

m l1y dla domownikÓw! DbQj D aerdecznq
w domu. Do t ej pory m lałd bowiem
)akby dwie twarze. Dl. najblluzych bylri ost ry i
nleprtyst~ , d la obcych wręa przemiły. Ladnle
to tak?
.tmos ferę

PANNA (!3

!
'

vm _

U IX)

CWjen się samotna, Jakby nieco wy obco w.ana,
• Twoją wyobra1nl ę niepokoją ciemne barwy
przynJoJcL Tymc:r.a,em nymskl a strolog Van
Wood przepowiada Ci ~y w tyci u rod dnny m.
Masz by~ budzlej k ochana, a co :r.a ty m Wue
pogodna. Zaufa j mul
WAGA lU IX -

Zl X)

Jested ~wolenniki em toleran c ji l rzadko kiedy
wylluchas:. ~ powodu drobl1lr.gów. Ale og(.atnlo
klika spraw wyprowadz.llo Ck: % równowag}. No
c6ł., kt~ pr:r..ehoJow.aI_.
SKORPION (Zł X -

dal waille
w
p lcrwn.,)'ch
dniach grudn ia. P()II.IOd? Dru·
karnla nie lJdąf.yla ze Ula.c%okarnI. PraW<lopodOOn !e dcu·
kan.y :r.a.skoc:zył f ak t , :te po
l istopad:r.le
jest
crudrl.ień.

:.

-

Wyjątkowo .:r.caęśll wy olcr". N astąpI odcwwalna poprawa VI IilatdeJ d.&l.edz:lnie. Ro%wiąktl& pro-bJ,emy. kt6re od dawna Clę gn(:blq.

• ~'r~.,lego
z..amarmJ ęc l a
na 3O·s1opnl<l wyn1 mro:r.1e
w
trnkcie wyprawy do ObUlIl
po pudt'łko tapa.l<*. r tok tle.
I tM ' nłcdobrz.e l

pow~mych

tt

BARAN (U lU -

IklepoweJ 'lUdni I uty wana
przez eks ped ien tkę do mJu
r~x I od c z:u u do CZMU norowania sklepowe j podłoP.
do celów tych się stanowczo
nie nadaje. "Sanepid" ole tylko
uz.n.aj Jak wy:reJ. lecl. co eOfSU
wydal nakaz. zamkn!ęcl.a Jedy~
nego we wsi sklepu. skazując
tym .amym Bogu du.cha win·
n.ych ' rrut-.nkańców n a dylern<lt:
z.achotowat na skutek połred
n iego ukaterl ia n !e:r.clat~ wo-dą czY n,p. umr~ na .kutek

pr~YPQdkÓ w

Zł

I -

finan.!i(l wa z.nacUlle

1:'0 K rasicz.ynll.

S yluacja
wydaje .Ię bez
wyJ,kla. cbocia ż?_ Ponoć ,.naj.
.f tani lIórale" nIe f)llln!ętaJII,
aby k·t6.rykolwiek 1: mletlz.kań·
ców Dry·l!n!ec ucoorO'illal s
powodu zaopa-trywanJa silI;' w
mle~ w)' m sklepie. Natomin.'lt

..

~.

Plan niemal doskonalr, ale uw asa._ Nie w "Zfę·
Iy.łcie pod uwa gę n iupodzianek 1000 u! Trzeba tx:d:r.1e waluyć. Nie talu jcłe }ednak .n. bo .ię opla·
ci. Jeł.elJ nie po.kąpiele energU, WIISU. sytuacja

A
,.w.sz.yst.kiemu
win.!cn"
pnemy.ki
"Sa.i.'lepI6",
kU,ry
uz.n.al, ie woda pobierana te

Przemyślu

(Zł

Rl'B1' (%l II -

nał.yłr parta.ctwo
niek.tÓ'f)'ch
budowlanych i
producentów
materWów, ~ których buduJe
.tę bloki miesr.kalne. kh lokałony stc2.tkaJą :I zJmna zęba
m i, ale inaczej być nle moł.e.
.koro okazu,je . ię, te proje~JI.
Mdeszka6cy
_1
BrrUM.
ląc i dobiera,Jąc ma~iały pod
(gmlCla KrMittyn) pod koniec
budownJetwo
m1euka,nl:owe
p o:r.bawienl.
"zalÓflono", te w naszym kli_ · ubie,le,o ' rołtu
w.taU )edynego w tei wli
mac ie Irle powInno by~ zimą
temperatury n iłueJ od mi.nlWl Ik lepu. No, mott oletupeł.n:e
Ullltali pow.w,.ieni. bo Ik~ep
20 stopn1 CelsJusZ.&. podobnie
nadai jest. tyJe tylko. te um·
uczylrlono z 'r.ternem grzewkn !ęty na prz.yslowiowe .. cz.te·
czym, który nie "prZI!Gkoc:r.)'"
rr 'pusty". W tej I)'tuacii po
n l1lszyCh teMptYMU!'.
kaidy bochenek chleba, ko6tkę
Ma.r,a:ryny. k~o soli Itp. "dro- .
T~J
z!'lTJ.Y a.ufa
tn.ac-mle
bllUłl",
bez k tórych Jednak
przekroczyla
narzucony
Jej
tyele trudne jest do wyobra.
,.plan" I niech nam pr:r.ynaJtrzeba
podejmowat
mmeJ to poz.o&tanle na pocie- t.e.nla,
"wyprawę" do odleglych D
6
chę. na tak zwa ny dobrr pokm Olsl.&tl lub - jak kto woli
a.ą.tek nowego roku _
- do b..vd:de-j jen,c%(' odlc-gle·

ob-

...

Zajm!j .Ię tym, co naJbard"Zfej lubis z robi~ I co
gwarantuje Ci .pokojny f.ywot. Nie brak bowiem
w Twoim otoczeniu ludu zawistnyc h, kt6r7..Y nie·
Iprawicd!l wle C!~ oceniają I bez przerwy mają CI
za zJe to I owo. Udawaj. f.e Ich le-kccwatysz. a I
c:r..uem sapn~tan.q intryg.

be~ wyjścia?

stycznia, ,kocnplicowa l,. nazn tycie.,
utrudni/l.jąc
ch:lalalnoU
pnemya;łu,
tarwportu. komUQI-

trzeby -

SANKI
płci OÓffiiennej.
.SERCE nłerecu1amle

.. '

~~"~e~~~:,

Sytuacja

30 ... t.opniowe nawet woq,
k16re uwtt.ał, do nas zego rec:ioou w pierwszej

f4!:ublu;

.Im - schadzka.
powodzenie u

karml~ -wlerzęta dobro·
b,L
ZADy lapU _ motI l~c!
lekk iej ch<M'oby; Da I:tU _
twój
przyjaciel okate ' Ię
cIołlrym doradcą;
recbollDie
bb slJa't el!' - udan .!~ ~
wizy tą do .",sladów;
Id~ je
n ie trwa.la uciecha
• WIEWRYB podarunck
I dalekich .~on; wkbJet
pol6w wlelor)'b6w - strata

11

t% Xl)

Prze& to. ie jesteł zb yt nerwowy. wylUk-a wiele
ldopot6w, kt6rych pny opanowaniu mÓgłby' an!k·
nąć. Je6t wi~cel n it pewne, te powinlencA cu:śclej
kontrolować st:,," . wo}eg<l -:r.drowia .
STRZELEC (%3 Xl _

2J XlJ)

. Jt'lteś zbyt uJętr pl"8C~, a t u przecież peln!a
Jcarnawalul Daj się w re5'Kle - nam6wi ć na tańce ,
lub inne n.aleńlJtwa. Odpl'lil'bn .1( t latwiej Ci
b(td~ podją~ nowe obowiązki .
KOZIOR02EC (U

xn -

ZO

J)

Twoj(!: spnlwy tmtjdu;ą t i~ pod dobrą gwiaWą.
~df jednak bardz.lej tyczllwy dla o\ouenia. To
nieprawda. te n ie man. pny1aci6ł. Gnl są, t)'lkc

Ty . iCh nie z;auwahn..

•

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

12

WARTO WIEDZ1EC

(100 proc.), bloJd techniczne
- "5 ty ł. .zł.. (IKI proc'.', tuSZ
Itrdlanld - 10 tyL nt. (80
proe.), .ta16wkl redls - brak:
pr~dzlahJ
{II,
pn.ybornlkl
kreślarskje l tys. sd (50
proc.), ol6w1d - 50 tys. Ul.
(50 Pl"oc.,.
(kT.I

Szkice

węglem?

karton krc!llarskl - Z tony
(33 proc.), kalka kTeś l arsk a 1 tona (t7 proc,), bloki ~ ka lk i kreślarskiej - 5 t'ył. szt.
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Bronisław FudlłlL
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Nienado\\;skle. T r udno przy~'Ult; panu
ra cję,
bo przecif".7 sołtys pełn i IIwoj/ł funkcj ę sno1ecrnie. n ie Jest etatow ym urzędnik iem
adm inistracJ I państwowej . A praw_
d zi wi j;połecznlcy n ie zablegaj~ z racji pełnione j
funkcj i o promy. Bo wtedy
nie
by!aby t o
już
d z.iałalnoŚć
Ipołeczna.
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W listovadzie' ub. roku. pi-

o ldovo~ach
z.wią
%.aJlYch ze zdobyciem w wo-jew6d:awie materiałów kr e-ślarsklch. Niestety,
z wypl>wledzl. jaką prze-sl.aJ
nam
dyreklor WPUW Jen)' Gro'
chowieckl. wynika, te są t o
artykuły
def icytowe, o bj ~t e
r ozdzW!lnlct wem i !lrma nie
lOa wp lyw u na wie lk ość
ot nymywsnych dostaw. "a rea Urowane prLyd z.i ały pokrywaj ą potrze by ledwie 'Ii
§.rednio _ 40 procentaeh. O
skali pmblemu
pr zekon ują
nas {icz;by doty cl'..qce aktualnych przydzJalów w stosunku
do skład anych
u producen·
tów
Ulpotrzebowań
(w naw iasach s tosunek procentowy przyd1.lalów
do zamó-

moić'"' &.. poc\ullęła....
lob4
kOnllekweneJe l luibowe wobec
hrn ad, ltOrotowta...

j ellłcś

i wychowania

S zymańskiego.

,.Zapraszam a utora arty k u~
lu d o wspbłpr acy I wladUl.mi o-§wlatowym1 I nadzorem
pedagogicl':llym
w UlIk resJe
podejmo wania
I efektywnej
reali zacji zadai. zmierzaj ą
cych do podniesienia patiomU kultury fi..z.yc=cj I sportu w na~zych sz.Jroł ach ,
Proponuję na stępu ją ce, korzystne dola sprawy. rozwi ą
zania: pr!K1.: w cha.rakten.e
nauczyciela
metodyka; wir.ytator a metOj:lyka d" soportu. · szkolnego; kleJ:ownika zes.połu
samoksztatceniowego
dla .grupy . naue1lYciel~ kt6rzy uczą wychowania fizycz~o. n je p'osiadająe'
kwalifikacj I
specjalistycznych;
~Ionka zespołu
metodyczne'o ujmu j ącego sit: opracowywaniem materlalOw l1leto·
d yez.ny ch dla nauczycieli.
Wachlarz
propozycji je.I
szerold - oczekuJ c: !Ul włą
czenie się -autora artykułu,
któr y jelit r ównocześnie nauczycielem wyehowania f !Zyc7. ~ o, · do p;rocy
nad wykonan iem tadań . jakie zostal,.
prz.ek; a.z.a.ne radom. pedqogicz.nym na
moc,. ' Uchwał )'
Kolegium Kuratora z S Xl
11184 r., kt óre wnlkl Lw le roz.~
patrzyło " Raport
o stanie
kultury f izyemej
I sportu
wolnego w woj.
prumyslc:lnl".
Z
treści
wy.mJ.enionego
,,Raportu".~
- be'z powoła
nia sic: na f r6dl0 n.erokleJ
w iedzy o noki naUczYcieli,
jakokl , bazy. problemach . l
k lo pot ach z.w i-fl unych;r,:
re-alizacją programu
nauczania
przedmiotu - łZeroko I beJ;
.krupulÓw korzysta aute>r artykułu, dokonując ocen w!el~
ee krzy wdzących ludu ~
teInie prllcuJących I wy.Joto-rllystując maksymalnie wn.ystk le lokalne moiJiwoki, by
efek.tywnle organizował: proces nauczania w~howania
fi zycznego.
Nad dokumentem pncdło
~,onym pod obrady Ko legiu m
Kuratora pracowa l
sześclo
()sobowy
7.oe sp6 ł łudd
pod
p"'z.ewod n!ctwem w icekuratora
oświaty
I wychowl!/f).la.
Nau c z;yciełe
I
wizytatorz.)'
m etody cy ora"/: l""Ierytoryct.f\1
w lzy ta t<lny KO tW przez kU~
k a miesięcy prowad zili MCZer. 6ł oWfl wiz.y t ację
P'l"oblert'\QWf1 , kt6rą obj ęli I l\c-.;nłe 128
!O ll"ltół ws:wstkich tyUÓw. Ocenili
iloŚĆ I jak o§ć
IJpru:tu,

spo.;ó b p.row~en ia nad:e.o-ru
ped aeOi: lc:/'.llego
nad
przedmiotem pnet. dy rek.tora
st.koly. trakt owanie potrze b
m .. tc.rialllyc h w t.akresie kult ury Hz.yC7.neJ i sportu sz.kGlJ
nego na lic innych pr:e.edmio16w naucl.anla. zakres 1 101'my do ksz.tał cania I cJos konalenia :z.awodowego
nauczycieli, W oparci u o u;l;yskatle
IillltylJl, yczne maleriały
z.ełpól dokonał anawy problemu, postawił diagnozę I :z.aproponował
zestaw śr.edkó w
zmierzającycb do .topniowego podnoszenia poziomu wychowania ( I.zyc~cgo I 8p(»'tu
stJrolnego.
W " Rapor cie._", ktÓfy m ial
być dokumentem dającym obiektywną, ocen~ sytua cji w
lporele stkolnym, przedstawiono gł ówne n iedomagania
Oraz. propoz.y.cj~ §rodk6w zaradc zych.
Autor
artykułU
wypunktował je, by d okonał:
wpros t
srokującego
u ogólnien ia :
"Zan:edbana
baza,
brak
kwalifikowanej ka dry
oraz. mała aktywność
kompetentnych wladll dete r minu Ją nisk i podom I regres kultu ry f izyczneJ", by uraz.
w
następnym
1ldaniu z.apu.erz.ył:
lOb ie samemu słw~r
dze nlem : ..... ~ odpowiedniego war!;ztatu ...., nie ma I nie
mote byt mowy d :r.adawalaj ącym stanie kult u ry
fi~cz
nej I sportu w sUtole. W tak iej sytuacji n ie w iele P.Omogą nawet najwyf.sze kwalifikacje na uczycieli".
Zatem j ak to jeet kolego
nauczycielu wychowania f i:z.,ycz"ego: bardz.o wame · są
kwaEIik:lI:je czy teł
mało
watne? Ma.m nadzi eję, te na
·ten
t emat wypowied zą .Ie
sam! nauczyciele.
Są wśród
nich zar6wno entuzjaści bez
kwalif ikacJi spec.JaUstycz.nych
I z kwalifikacjami. którz.y nie
czekaj ąc
na nowoczesną bazę sportową, ł:wlczą
g:dzJe
mogą I w
takich dyscyplinIIch, w któ rych
decyduje
"chęł: s:z;cz.e:ra"
I za,pa ł , a nie
tylk o bogate wyposażenie w
ł rodkt . dydaktycme. Są I tacy, kt6rzy "męczą wue!". mę
czą siebie I m łodzJ.ei, nie u·
z.y,kując
większyc h
eiektOw. Jak w każdym
zawodzie, wk luoz.l, rzemieśln icy I
partacze,
Au Lo r artykułu Jes.t Jedllym z n6lty slęcznej rzeszy
nau czyclcl! wyebowanla fI-

:&,ycznego.
Dok.onuJą,c oceny
kolegów ~ pozycj1 mającego
problem. n ie napi.5ał a.ni ,10wa
o własny ch
osiągnięCl3Cb I kłopotach
z.
baU\.
k tóra w jego SIlkole tei
nie
Jest na miar~ końca XX wieku.

-

KonkluduJqc cieszt; stę , te
problem
liportu w ~o le
&nalazł
.sl~ na łamacb
poczyl.m:go, lokalnego tygodnika. Kurator ium nie ogłasza
lo publicznie wynUt:ów w illY·
tacH t ego problemu. wychodz..qc z. zalo:ienia,. że Jest to
materiał dla własnego środo
wiska, u: względu na jego
krytyczn,y charakter. Auto r
artykułu nie m ial Iych skrupulów. tylko CZJ' miał
mo-ralne I formalne prawo. ko-uy,tając
:t. mater ia łu przez.nacz.oneg<l dla rad pedago-gJ.cUl.Ych - w taki spos6 b go
intCl"lptetował: ? Czy jeit kompetentny 1 pncz. kOJ;:O Ilostal
upowa1nion y do tak iej, jaką
pn.edstawR - oceny nauczycieli?
Stoj ę na stano wisku,
że
tn.eba dylłltutować o problemie nawet w ostrej I kryty"
CUMlJ f«mie, ale kryty kuJąc usiane, dawał: propotyeJe poprawy, sposób roz.wi,,zania. Nieudolne, wg autora.
..... ładze'
O§wllltowe
cz.,ynlą
w.sz.yslko, co w ich mocy. by
roz.bude>wać bazę, po ...r*iwać
k ..... alifikowanych
naucZTcieli, ~talcać ju:i pracu·
jących. Nie marnuje si ę uo~
tówek w budtecie, a z.doby~
wa - ,kąd tylko moina
d.x!atkowe środkI. Jednakte
nawet Salome>n nie majdz,ie
spc.rolJu.. na zwielokr otnienie
budżetu,
jakim dyspon uje my
I który determmuje roz.wóJ
ba ~ y liport<lWeJ oraz budG~
mlesz.kań.
dla
nauczycieli
specjalistów,
kt6rych brak.
zwłaszcza na 'Y.t.
Być
może,
te jem o prob\emle bę
dziemy cu:łcleJ p i sać - lakte
w katego.riach wpływu
pozJomu kultur1 fiz.ycr.neJ
I
sportu Szkolnego na ulrow le
naszego spolec~ństwa I na~
wyki spędrt.an l a wolneg o C"l.8.su
- wsz;yscy
sojusz.nlcy
5*01.1 mocnlej wesprą
jej
dział an ia
w z.akresle budowy bazy sportoW'CJ.
Au tor a.rty;kułu wydaje sl~
entu z.jastą w
tej d2!edzłnle:.
Dlatego zapr'a.nam
"O
do
wspó łpracy ..

"""""')
orady
doświadczanego

zielarza

#"""",,>
Przywrotnik pasterski

Jest to bylina o wy&okokl
Roś lina
brudnonarollielona 11 niebieskawym
odcieniem. Podno szące Ilq lub
. wzniesione ł odygi są, prosto-padte odstajl\co owloslDne.
LUcie odz.iomk owe są długo
ogonkowe,
okrąglaWO(l.erk o
wate, 7-. 9~klapowe. z obu
stron gęsto prl.)"legająco owlosione. Maj ą z.ą,bkowane brzegi. L iście lodygowe są mniejsze. SA, 8-It!apowe I beJ; o-gonków. Na ll§ciach wystę
pują Cllęsto
kropelkI rosy.
Z6ltawozie lone kw iat y są ~
brane w dośł: geste ~czkL
Działki 4-pręcikowego kwiatu
są, kr6tkie,
jajowate. l zewnątrz owiosione. Krótsze od
nich listkl kwiatowego kielicha są tet owłosione. pn.ywrotnlk k witnie od maja do
iierpnia. Owocem jest pojedym:z.y. g ł adki Istotkowaty
I
orzesiek.
Przywrotnik
WY 3 tępuj e
(c:t;~st o gromadnie) w likIastych lasach, na \eh brze.gac h. suchych łąkach, pola..
nac: h I gOrsklc:h halach.
opisanego
pt%J'"Oprócz.
wrotnika
palterskIego
Istni eją' je:lZ.C7oC Inne jego salu nki, n p.
połyskujący,
korlowaty,
os t roklap o w y I inne. n61n1ą si~ one
międlY
sobą
kier unkiem
wz. ro. tu pędów, owiosieniem.
barwą kwia t6w i liici, . topn iem
fali stości
lUcIo wych
blaszek, Ilo:ic lą i ukt"ildem
kwiatów
w kwlato.stanach.
miejscem
wys tępowania itp,
Wszystkie gatunki są do siebie podobne I wszystkie są
lecl.nlc~e.
Najpolpolitszym
Ipo§r6d n ic h Jest pnywrotn lk
pas t er s kL
Surowcem zielarskim Jel t
dele. Zbieramy je w pogodne dni od maja do Ilerpnla.
Selnamy cale pędy z. kwiatami I liłćmL Rozk.ladam,. je
cienką wars twą w 1lIlctenlonych I pn:ewtewnych miej~
scach. SUIII nie zmienia bar~
wy, ma slaby. balsamiczny
upa ch I cierpltl. kiągaJIlCT.
sł~kawy, a niekiedy gorzJd
. mak.
Niewielu jest takJch, kt6 rą
nie rozpoznają ." przyrodzie
dlllurawca. Sąd~. te równiet nie ..... ielu potrafl rozpoUlał: rosnący prz.ywrotnik. A
suoda, «dyt jest to p08pOlite. cenne I sk uteczne w leczeniu wiciu schorzen zioło.
Chemicz.nyml
sk ładn ik ami
pn:ywrotnlka są: garbniki,
gorycze. substancje tywicowe.
lole mineralne, cukry redu~
kujące I kwasy
organlczt\e.
Swiete li ście zawierają sporo, bo 170--180 mg proc. wl_
. tamlny C. Dla porównania
owoce czarnej pprzeczkl zawiernją jej l<I~260 mg proc.
Podobnie, jak Inne doła
uwieraj ą ce ga r bniki I gor ycz.e
przywrotnik działa przeclw~
biegunkowo I bamuje rozw6J
chorobotw6rczych bakter U w
prllewodzle pokarmowym, a
takie zwi~k9z.a wydt.ielanle
soku :ioł ądko wego, poprawia
apetyt
ulah...i.a
pn.y. wajan le.
:;;kladnUWw
pl>kurmowych. PłUkanki I oklady z ądwar'u tego .,.z.iela 00dzlałuJą k<lr"l.)'stnie
na blo-ny §luzowe rOtnych organów, a w szczegó lności jamy
ułtnej f gardła, a
takie na
uszkod zoną w różn,
.posób
I k6n:. Dzięld n im następuje
10-35' cm.

ree:Cflerocja nacQ'lt.
wlo.lowatych.
pn;ywrotnlk stosujemy w
leczeniu następujących acqorzeń :

1) przewlekły ' n letyt przewodu pokar mowego. połączo-

ny z nadmierną fermentacją,
bólem brzucha, odbijaniem
sic:, skł onnością do wymiotów;
1) brak apetytu;
3) bIegunki;
4) zJa przemiana materii,
zabu rzenia wątroby I nerek,
m l atdżyca ;

5) s tany zapalne Jal1\J' ustneJ I gardla;
6) wrzodziejący nletyl jelita grubego :

spoJ6wek
1)
t.apale.nle
(przymoczki l ącl.nie :I: kwiatami rumianku, chabru l ziela
świetlika);
.
8) . tany zapalne skóry,
bllzny. u nkooze nla nask.órka
np. opanespowodQwane
niem (okłady. obmywanie);
.) łwiąd .romu i upła.....,.
(nasiadówki, .IrygacJe);
.
10) ogólne wyczerpanie. rekonwalescłlllcja.
Młodych.
świetych

liicl
motna ut;'ł: do 'nłatek, Jako
dodatek do ""2:Up lub twaroiku (w ramach kuracji wiosennej), Proszek s wyIU"'O~
nsch li.łcl (bol aie tródło wita miny C) może sluŻ.)'t 'Jako
prz.yprawa kuchenna.
Pro!. Jan MIl$z,yńskl radzt.
aby w przewlekłych ' nietytach }elit stosowae mleszanke zawierają cą w r ówn yc h
ezc:!ciach tiele przywrotnlka,
pi~clornika gęsiego i !iś ci poziomek. Ziola te naletą do
tej samej r odziny (różowa
Iych),
poslada~
podob ny
sklad chemlczns. wobec czego w leclenlu .wspomagają
. Ię i utupełnia.,l ą.
ODWAR. Lytke
.Jotową
tiela 7.a lał: szklanką wod y,
gotować na wolnym oeniu S
minut, naparzał: lO minut I
przecedzić.
Pił:
2---3 razy
dzien nie po pOl szklanki 30
minu t przed poslIkjem.
Tak przygotowany odwar
siuty do piukanek, okład6w
l irygacJI.
Do utytk u
zewnętrznego
moina lączyć ziele przy'wrotnl k a z kw iatami rumianku.
na gietka. ,""wawnlka. kasz;t.anowca I z. liść mi babki wą.·
kollstnej.
.JOZU BAWLICKI

PRAWO I ZYCIE

klimat
dla "niebieskich ptaków"
Sprzyjający

Prokuratury
Rejono'tl{(l
w
i Lubaczowie przep ro wadz.iJy - na llerellie Pr~
kurattuy Wojew6WJdeJ - kontroję
pr.&e6u:r.ega.nla pn:epiS6w
r cgu1u)l\Cych tryb post~[)O'Wanla
""'oł)e.I. 06Ób uchylaJąCJ'ch się od
p racy. Objęto n hl; 10 terenow,c h
organó w admini.stl'acjj pańlHwoPrzemyŚlu

weJ

"topnia

my51.u, Lu baczowie

i

Wielkicb

Oczach, nUrt n ie figuruje w takich ewid eneJach.
Pracownicy ~łan6w admin.l·
. uacji rzadko kiedy saml zd<r
bywaJ4 ]n!orm:lcje o ludu ach

uc hy lających Sll! od pracy.
pon3
r.doo~niach
.,

prl.e!ltając

tn:ymywanych od m1licji. Prak-

pods tawowego, II tycz.nJe nIe

kor·:.ystaclą

np.

t.

la-

1:liklad6w pracy i 1 kolegIa do ltIcb tr!>deł, Jak s~dy tay..pra.w wykroc%.eń.
wJalne. czy te:! komó~J doo
Wnyst:l\:ie ' " b;),d:my.:h Im:a- quoaw rcgia.ment~Ji. a ponadto
nów aerruniltracjl .pro\lradią s~- sposób prowadzeOJII kart 6wit' jalnq ewidenc ję
n :epracu Mcyc h i
a.ię.

W

n.igd:z.!e clency'Jnyełl
poZo&ta,win
sporo
UCUlCJ"cb do f.yc:zen!e. N!c wi~ dt.iw nego,
WplU40
do 'te ~a e:.::ęść "urodwn)'ch w

Ot!6b
n.ie

Prtlt'ł"tlyłlu

nJej 99 osób, 1M w Lub:iCUlwie niedzielę" powsta./c pout l..1się-·
- 27, W pozwulycb licz.ba \3 ltiem administracji, co wJdać
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REKLAMA I OGLOSZENIA

D)'REKCJA ZA "MERA-POLNA"
w PRZEMYSLU. ul. Obozowa 23

OGŁASZA

•

-aplecze socjalne ·kierowców

•

odbudowa chłodni wentylatorowych

•

fundament wagi ~amochodowej z portiernią i po-

mogą wziąć udział jednostki
uspołecznionej ł nieuspołecznionej.

•
•

do

lutego 1987 r. o godz. 10

Dyrekcja ZA "Mer l -Polna" w Przemyślu zastrze·
ga sobie prawo wyboru oferty oraz unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
K- 005 / 1

aię

16 U

MUSZĄ

1981 r.

SPEŁNIAC

PO UKOl'lCZENIU SZKOŁY ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ,
-

WARUNKI,

mieć ukończone 16 lat
złożyć w sekretariacie szKoły :

-

gospo.-

Termin skladania ofert w Dziale Inwestycji
16 lutego 1987 r.
w

Nauka rozpoczyna
I trwa dwa lata.

KANDYDACI

Dokumentacja do> wglądu i uzgodnienia :& Działem
Inwestycji ZA "Mera-Polna" w Przemyślu, ul. Oho-zowa 23, tel. 66-01, wewo. 262, 214.

złói

DO lAWJOU: górnik technicznej eksploaJacji
NASTĘPUJĄCE

mieszczeniem dla wagowego.

P~etarg odbędzie się 11
pokoju nr 110, I piętro.

DYREKCJA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
w PRZEMYSLU, ul l M.j. II

OGŁASZA NABÓR DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

na reali'Ulcję - z materialów wykonawcy - niiej
wymienionych obiektów (w nkresie robót budowlano-montaiowycb i instalacyjnych):

W przetargu

MŁODZI

Po raz piervvszy

PRZETARG

NIEOGRANICZO y

da rki

UWAGA!
OPIEKUNO WIE -

RODZICE -

-

poda nie i życiorys
2 fotografie
odpis aktu urodzenia

-

świadectwo ukończenia co najmniej
6 klasy szkoły podstawowej.

-

UCZNIOWIE W PIERWSZEJ KLASIE

przemysłu węglowego.

OTRZYMUJĄ,

-

10000
-

materialn ą

pomoc

w

wysokości około

złotych;

bezpłatne

ł robocze:
2 ton węgla

ubranie szkolna

deputat w
rocznie;

wysokości

bezpłatne

podręczniki

l

przybory

szkolne.

pożyczkę na zagospodarowanie w wy·
sokoSci 150 tys. zł, umarzaną po trzech
latach nienagannej pracy;
jednorazoWy zasiłek wypłacany po ·
trzech latach pracy w kopalni;
dla zawierającycb związek małżeński
pożyczka na zagospodarowanie w wy·
sokości 150 tys. U, umarzana po 5 la·
tach nienagannej pracy;
'o/ysokie zarobki i świadczenia zgod·
nie z układem zbiorowym pracy · dla

Po ukończeniu szkoły ablolwenci za·
trudniani są w Kopalni Węgla Kamien·
neco ..,Barbara • Chorzów" w Chorzowie.
Dodatkowycb informacji udziela sem·
t ariaf szkoły w rodl. od 8 do 15, t elefon
51-74.
_
K·003 /3

f
DYREKCJA
PAl'ilSTWOWEGO OSRODKA MASZYNOWEGO w PRZEMySLU.
ul Jasińskiego 49

URZĄD

ZA

ZATRUDNI OD ZARAZ'

. pracowników
l. SPAWACZ ELEKTRYCZNO'·GAZOWY

W

zawodach,

2. SLUSARZ
3. OPERATOR SPYCHACZA DT-75

Ula zawod6w wymienionych w punk.
cle I i 2 płaca w syst emie akordowym,
4, KIEROWCA I. prawem jazdy kat. CE w pozostałych zawodach płaca w syste5. OPERATOR DZWIGU typu Hydroo mie czasowo--premiowym. W obu przy.
_ padkach wg zakładowego systemu wyna·
H·061 _ 6 t
grodzeń.
6, TRAKTORZYSTA na ciągnik C·385
Szc&elól owych . mformacji udxio" tłaiaJ
7. REFERENT lub ST. REFERENT da. bdr - oaob iśde lub łelefonlcmie pod Dr.
zaopatrzenia
tele(OIlu .'-łł.
~

K-OIO / I

Ogłoszenia

C#?ÓlltI71
POWSZECIłNA

SPOLDZIELNIA SPOZYWCOW
w PRZEMYSLU. ul. 1 Maja 45

PRZETARG,
NIEOGRANICZONY
.

OGŁASZA

na wykonanie prac remont owo-budowlanycb w
obiektacb sieci handlowej na t erenie miasta.
W przetargu mogą brać udział jednostki gospodarki uspoł eczni onej, ni e uspoł eczni onej oraz osoby fizyczne.
Oferty, z podaniem kalkulacji roboczogodiiny i
pozostały~h narzut6w, prosimy składa ć w zalakowa·
nycn kopertach w sekretariacie tut. spółdzielni do 18
lutego 1987 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 20 n 1987 r. o
godz. 10.
Bliższych informacji o przetargu
udziela PSS
"Społem" w Przemyślu, teL 56-97.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez. podania przyczyn.

drobne

JULIAN NOWAK (um.. Melbka
411) ·zlublł ~awo judy.
wydaM!
pnez W,bial K .... IIJkae!1 V~
... . MleJslr.leJ:, w Lllb.~Wa.. 00rlll pllXząUce o uekl: _K._""·
ter wodoofu'w J ..l ta. H ••• k ...
•
G-ZS
UKl.ADAN1E
ketelek.
m,ll, leL U-11• •e.L 1St.

p~

o ...

W BUOCE TELEFONId ZNEJ na
ulicy Slowacklelto....
Pnemyłlu
p112ost.awlon., notea
z
.",reaaml.
Zwrot ~ w,naKradzenleml
Tel
U -M.
·
G-ZJ
SPRZEDAM

J:ltary

OD ZARAZ

l) W Wydz.i ale Gospodarki Komunalnej i ·Mieszka •
niawej na stan owiskach specjalistów dL budownic.
twa ogólne1°' inżynierii sanitarnej oraa drolownic:
twa miejskiero.

9. MECHANIK CIĄGNIKOW I
MASZYN ROLNICZYCH

B. ROBOTNIK GOSPODARCZY

WOJEWODZKI W PRZEMYSLU

elektz-yu-

ne
typu Wiad.moae:
"Jolana-Dlamant"
"Shark".
""emyO.l
11.1. R'I"I~k lel' 1'1 11.
G-28

Wymagane wykształcenie wyższe techniczne lub
techniczne. Pożądany stai prac)' w określo
nych wyżej specjalnościach.

średnie

2) W nowo utworzonej Wojewódzkiej
Dróg 'Miejskich
sta nowiskach:

n.

DYREKTORA - . '!'Iymagan e wykształcenie .
techniczne o specjalności drogow,j lub eko. nomiczne oraz co najmniej 5 lat praktyki.
•

wyższe

• ZAST. DYREKtORA ds. technicznych - wy-magane wykształcenie wyższe tecbniczne o specjal.
ności drogowej oraz co najmniej 5 lat praktyki.
• ZAST. DYREKTORA ds. ekonomicznych wymagane wykształcenie Wyższe ekonomiczne i co
najmniej 3 lata praktyki.
Szczegóły odnośnie zakresu obowiązków, . wyna·
grodzenia itp. do omówienia w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Unędu Wojewódzkie.
go w Pr żemyśl u , w godzinach od 8 do 15, w dni
robocze.

Przyjmujemy zgłoszenia telefonicmie
Dr 20-25, 41·31), Ustowne oraz osobiste.

KAZIMIERZ

(telefony

Is tnieje możliwość otrzymania mieszkania _sp6ł .
dzielczegoL .
K-OOł/I

~::;;;;;;;~:;:;:~=:;;::~r;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::~

PIANINO nowe
,pned.alll..
""elDyjl, uL S Haja Slb / 4%.

OOGUStiAW . OlELECKl (um.
Przemył l. ul.
Gr unl'łaldzk«
65)
ZGUBIONO
KWITARIUSZ
zgub il prawo Jłl1:dy k a t Be. WY- .523001_.523100 na na1.wUrko Dlld~k
dane przez Wydzial K.,mllQ.lkaeJI Kny~' or.
0-:13
Ul'lędu MieJsklelo w Prnmyłl ll.
.
G-29
TARNOWl Zam!en!1I: m !csz.kall!e
M_t na pod obne w Pnem vłlll l ub .
W!ESl.AW
TOM.ASZEWSK I JarosławIu \vlaclomoje: Zuraw!ca.
0_3/4
(um. Ra k ietn ica 150) uubll pra- tel lS-1lS.
wo
Ja.u:ły kat. I. wyda ne
pucz
MAPY AUSTRIACKIE 1. 1858 r0Wydllal KonUlnikacJl UM w Ja_ ku -_ alX"1.edam . .JAROSLAW ul.
rodawlu.
G-31 Groebowsk. U.
PG-OS.5 / 1
TOMASZEWSKI
MARIAN ST ANTK uublt 0:-'' ''0
do- Ja zd y kal A. w y.dane orzC1: W ,._
.blał Komunikacli w Pucworsku.

(u m . R ok l ... tn l<:a 1501 u:ubU
wód rejestracyjny c laĘ!lUta.

Dyrekcji

PG..(I3711
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K-OI5

SPORT I REKREACJA
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Wierni
koszykówce
Zlota honorow .. odr..n:t.ka Pol.$klello Zw lllU U Koszyk6wkl _
KAZ!MIER1., SWrt'AJLO I ZBIGNLEW KU2'.NIAR. $rebraa. _

JAN MARESCH. STANISŁAW BUGERA J ERZY MISKI&WICZ KRZYSZTOF SARNOWSKI' I
ANDRZEJ
NANUS.
bruow. _ MARTA OAN1ELAK..sARNOWSKA. MARIUSZ
7.AMIRSKl. JANUSZ WIACEK..
LESZEK
CZARN IECKI
I JACEK BON ENBERO; bruow a odznaka .. Zasluton.'i' Dl;Ja·
IBc~ Kullury Flz ycr.nej" _ RYSZARD CHROBAK. Wttc~enle
odznaczeń lportowvch. a takie d)'plom.:.w u~lUInia. puc:llarów
J proporczyków - bylo !'>rr.y!emnym akeentem uroezystego
ple.narnego zeorania, torcanizowaneco I okujl IO--lec!a d.2:.ia·
łalnoic i Okręgoweco Zwil'll.ku Koszyk6wk.i. Pod ad resem jubllala Cfatu łacyjne te lecramy wystosowaJl: prezes PZKosz red...
Mari.n Kozłowski or a! DrelICHI OZKOIIŁ- w KrakowIe I nU!uowi e . ~rdec~ne żYCZell ! B Drlem)'lklm dzIałaczom
koszy _
kówki pnekazal! tei uczestnicZĄcy IV zebran iu. przedstawic:lel
KW PzPR Zblll" nlew Portbskl l dyrektor W ydz.lału KuJtury
F i' cl.nel Spo.tu I rurvslykl UW J6zef Za ll'ulak.
Skromny lubUellSZ potraktowano lako okaz je do
wspomnień najwainieiszvch enizod6w z 4D--letnle) lIOwolennel hlltor U konvk ówki IV Prtemvśll1. cuJ:o dokonał m. In. " ,."ohn
wystąpi en I u preze~ OZKon. EDWARD LISIKIEWICz.. Tak
aie bowiem dożyło. te tui: '00 wYlwolenlu w!lChodnlc:b ciem
polskich. wi d n ie w lrod't'e nad Sanem r.aczeł1 lit twonyt
pierwsza okruowe I.wlu.kl sportowa. mailI ce tutał
swo}a
.iedl.lb y w mieftk.niu nieodtalo wanel p.am lo:cl TADEUSZA
SZANCERA _ I)()pularnel!!o ~pana D~i nk ..". To tu. w ba.r~

"'.J

wach PolonII "",wIłIł ~blu unekl~ krokI n. boIsku. oó1nie}uy wlelokrotn, repra:r.en\.aat Pols\l: WIESŁAW
LANGIEWICZ. Stąd droJ:a do narodowe! t.dry w i odła
tet.
braci
RYSZARDA i MA RKA NIEMCOW Ina sebranlu tea :r.ułu
t.ony koaz.ykarak , ród repreuntował ICnlor _ paa
KAZIMIERZ) oraz RYSZARDA SMOLNICKIEGO. Kilkunastu u·
. wodników w,chowanych IW przcmyskl th klubach. W 'flt~PO
wdo bIIdt era nadal ... U l,dl:C.
DUj OZKosz. • Pnemyłlu :!<kupla 360 u,woonlkó. I 1tDwodm czek upra wlajllc.!'ch koszyk6wke \IV 6 Idubaeb - PolonII Przem y'l Jarosławski", Klubie Spor1owyIn. P ORon i Labacww, MKS Juvenla Pnemy'l.
MKS
Znicz Jarosław j
WLKS Przemy'l I kt6rvcb 1edna drut.,.n.II maJdułe lie
w
dru!!ieJ Udu a trl.Y - \IV kl ..'e mleduwolewódzklej. POlonata le sellpoiy wyłtepuj.ą ... ter:norlalny ch k1.a.neh I'I!nRnwkowyeb jun iorów iuni6rek ln.detów • k.detek. Przem yskie
mil tet 3S se1 l.ió'll" kouyk')wkl oraz $4
urek'trowanych
.z.kolenioweów ,.. t ym ;edne1!o z I ItlllSl) I dr.iesleeiu z dru1:11. NI..... te t3'. t ylk o la z n!c h Dr.cu~ bnoołrednio I zawod·
nik.ml. Powstah w 1978 roku OZKou. Dro wad%l otywloM
d2.lalalno!lt sUcolen!QwQ Ikur_y dla "'andvdat6w n. Inltruk ior ów I sed l.i6w, biuJelynyl, propagatorskll I POpulBrytatorsk •• co ptzelawla Ile m in. w orl!anizow.nlu r6t norodnvch
Imprez I "POŁkall , I. udz.ialem drułyn krakow ych I ull ra n Jez n ych,

(bl.)

Na nich
głosujemy

,--=-

-=-~

W uroezyslym posiedzeniu wz.l~11 udzlał byli
uwodn!cy
I nkolenlowcy Polonii Czuwaju l Polne j.. ObeCIUI była td
dele:acj.. CZKosz.. J. n.te=wa.

Koilcowym .... ordem j Ublleunowych obchod6w byl mecl.
koszykówki.. ro:teinny pomlęd,zy old.boj!lml Rzeszowa I Pnemyjl3. Zwjoc:lęt.yll lI[ojcie 86 .45 137:20\}. rewllntująe Ilę tym
.. mym u dwie popr:wdnle poniki.

"'.,

ZAWODNICY

L

•
L

.L

Nasi na arenach XIII OSM

(2)

L

r.

o..a
Ma ria - tlenu je w C:r.u- .cel; Nkordy bclowe: 13,03
w
Kkoku
jewOdl.twa poOwrOclła " c iecioma ",aju b ieci i.red.nle I była In. In. 100 to w"u 170 cm
mlod6ic:zek o.a Wl.wyt.
medtJ.tm! Il'I Xll OSM Icb
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ZAWODNICY
Akrobad Juv.l;II~ ~ BaraCl, aL BocInar _
Jttd.r.1oc K. Clu'oaollrlkl L. Cuornlecki. M.
Depehtcb. E Dubol. Id Polwlrdn R R.r_
p1na1 W. K !per - J6t" llrowska B Klołzy,
R. Krukar . l.. Ituulchowlc:z &.. Kuł Mo
LaplL'l Ska E Niemaazyk Z Orzechawski. K.
Plilftko W . 811:0wroll"'u. n tafeta blOO 111
Cl.uwaju. 8 l'rojnlan. J Wl4cek, B W oło
szyn. M. wójc iek l. M WYC%llwslft, M. 'lou.
blk.
TltENEIlZ1!

ELtBIETA OlERNAT

(1M3)

mJ

J . Andrunklew,,::z, S. Bucera. B. Eklert.
J . Ek>ert. Z hc M ~ l.. C1oc"e'r.yca, i.
Kopce, Z. MIcha lski Z. Porebskl. W. Sa4
b.J. K.. Sugler M Stokłosa. M . Tule1 M.
Za.m lrskl. A. Zborni.

MAŁGORZATA
FILlPOWICZ
(l!l681 - absol wentka otzcmvskle.
gO ~.po lu
S!kól
Rolnlczv~h.
mleukanka Bolmra.fl.vc. aktu.l _
nre utrudnIona w PKP. tre-nule
od 3 lal Ire'tord iv<'iow" ne
100
rn _ 12.1); 007.. nta feta stI'Irtow.la podCUI X1U OS:vI w blcgu na
Szlz.feta Cl: u'...JII. Od lewd: Krl's tyna Plorek. Barun
200 m nl'll u'llc 1:1 IMate (jej si<> Mallor u la FlIipowlez..

L S~tan:I$Cr iN LKS. 2 Pi łkarki ręc::me J K8,
J. Biatblon!jei Startu 4. Brydhłcl Polnej.
$ . Brl!.l.Owy medal Z O r-uochow $k iclO
oa
MMP w bokll,e I. 4 mlejsee R Kruka.. w
.. Maratonie PokoJu~ l . MllltrzostWO Polski
FederuJ' ..Kole}U'z·
Junk>rów Czuwaju."
ł. Mlod'tleiowe mi Btlr.oatwo Polski M. Wy.
uawskieJlo w Iłodnosr.eniu cldarów.

uczenni ca l LO w PrzemYślu trenuJe od ł le t (rekordv tvclowc~
100 m - 1~ .I). sk o~ w dal S. llł

.. WYDAllZIi:NIE ROKO"

Wctł.n.'J'lI.

Fot.

Elibid.. Ble.nat.,
PAWLOWSKJ

a.

ru I wapnia. Smacznegol
25 dag porów ocz.yktt. u~
myć I pokrajać w krątkL ~
dag 'wie:t.ych.· pieczarek obmyć,
pokroić · na
ćwiartkI.
Obrać pól malego selera, zetruć na grubej
tarce. Wa~
rz.ywa wymieszać. Na du tej
patelni roz.grzaĆ 4 Iytki oU~
wy. dodać warz.ywa, smatyć
10
minut pod prz.ykryciem.
Oc.prawić
solą
I pieprzem.
1 / 2 IZklankl śmietany
rOZ~
mieszać z lurowym :t6łtklem
I lalać nią pieczarkI. Przed
podaniem posypać natką pletrunki.

. ' u':CZARKI
W sprzedaiy

są przez
0rok, a stanowią doskonaly dodatek do mięs. rT~
:tu, makar~ów_ Potrawka &
plec:r.arek Jest tet smacm.l!o
przekqską.
PleczarkJ maj,
pr"tY tym dute ilości łodokrągły

SAŁATKA

Z ZIELONEGO GROSZKU

56!, pieprz" sok cytrynoW7.
majonez.. •
UgotGwane na twardo ,jaJko pokroić na nleduie kawalecUtI. cebulę posiekać. Wymies:r.ać z groszkiem, posolić,.
popieprzyć do smaku, skropić
sokiem
cytrynowym 1 wymieszać % majonezem..
MAKARON BABUNI

lO dag

pieczarek., trochę
pomidorow,.. ug~
towany makaron.
Pieczarki wnyć pod ble!4cą wodą, poszatkować, obrumienić na patelni (na maśle).
Ugotowany makaron poe,.p~ pieczarkami
l zalać ,~
sem pomldoroW)'m..
masła,

103

S7:klanka zielonego groszku, 1 jajko,
mała
cebulka,

Dziękujemy!

~

KRYSTYNA

o

"*

Za pamlęt I tyczenia
Doworocz.ne
dl.iękujell"lJ' r&dakcjl "Szacbtar Czerwonograda" z Czerwonogradu oru
Annie Strawie z Radymna

*

Pozdrowienia prz.esłal1
nam
ucz.nlowle
Ośrodka
Szkolno
Wychowawcxęgo
(podopieczni
Henryka Mokljewsldego),
ucz.estn1cT
"Az.ymy '87",

*

Fot, R,

Ze zgrupowania kadr,.
juniorów w Cetniewie, napł. ,
sali do nas c!ę1arowe,.
-'
Jerzy Baracz l Krz.ysz.tof P6linko,

PAWŁOWSKI

~

.....1'
k

Wolna sobola a "zielone"

8) :r..:nutwienle,
.,
konia, 10) slconnidwo
politycme, 18) pod-wy:t.s:r.en1e
przeznaczone na występy, ttt
It"a lic:r.bowa, ;lO) zgromadr.eMe, ""leC,
22) budynek na
granicy mla6ta, gdZIe pobie.rano opłaty wja:r.dowe,
23ł
stain:.!ytna
stolica
h:rad~
UJ styCUl.OŚĆ, łącz.no!ć,
%")
lód!
spXtowa, 26) zagadka
rysunkowa, 27) komplet karl
do gry.
34) wiśnia W"ODD~
krzew z rod7.lny 'l~ycb,
35) tokaninjl t. przęd.7.y t. wl6klen W\9k.owwycb albo Id ..
sa dla sz.ełclolatków, 36) wę.~
gierNd step, 37) ceremooi&,
obrzęd, 38) sąsiadlka Ma2Ut'.
ałI) lioU egzemPlany wykonlllla z jednego ,kładu dru·
karskiego, 40) gatuneJ.: papu..
gi, 4.1) duński porl nad WieI·
klm Bełtem. 42) wydatek.
kOG'" 43) ogrodowa budowla..

rnane1,

kupon '

on

maść

Krzyżówka
uslona.,
40) rodzaj ~y ..
karly, 44.) tętnica, 4S) p~Ul
t.ras2ki J sa.tycy, 4ti) teall-z.yłl:
o lekkim repertuarze, 47) s

Pouomo: ·4) powiadon\ienie, ·
_w\Qdomlenie, 11) wO&kO'Ny
element . ghlaida· pSt.cielego, ·
12) :rośl!,na w~a .1 ~a.. .

.lewea, 13) mleJs.c~ć koło ' rączloi do rączki, '18) .daWny
Prmm,y-tla, . UJ . .dzielnica . s"klep tytoniowy, 4i) plerwlaPnIemytla,
15)
powa.i:anie,
stek cherniC:zny,
"0) p lsan
.u\CUn~ 16) roduJ. kiełba~ .
ujmujący
.lf.I twoccz.o4clą
sy, n) ctt.WigM8 hundlu, 21)
sceniczną.
trytOn, 2!;) jubileuka:tedPionowo: 1) dawniej
~tk.a masy, 28) statys.t;a. 2i)
dowód, ln3.~adnienie, 30) ha- .,kandYdat na męta. 2J jedno-1a!1iwa zabawa, ·Ubll-W,
31)
sllka długoŚCI. w astronomii,
3) S1ltodniSt zie.mndaczany, 4)
podanie
p' ! ~1 do partnera,
moc, sila, 5) z.ilnnica, I) za...
U) ucmlowski hotel, 33) .pro'ł')
dukt zOO!owy, 36} ptI""UlCID.Śr1a . r a.tHwa c'horoba p:lÓ"W,

-
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Ma Przemył) dwa ulepy .,Pewexu": w 'ródmldclu prQ'
ul JagleUotuJkleJ oraz na ~sanlu prty uL Krasltl.!dego.
Nie tak dawno temu .karcillśmy handlowców pozyskujll~
cych dla pań.twa "zielone'''. te abso.lutnle n ie InteretuM
ich dolar,., markI. funty, franki I "lnne dewizy w wom
lOboty. albowiem - zdarzało .Ię - te obydwa Iklepy by~
17 w tych dnlilch nieczynne. Zaprzeczono nam i, bijąc si,
w piersi, gorllco przyrzekano, te IN woJne IOboty btdsle
UWIU: czynna ledna "zielona" placówka.
11 stycznia przypadkowo mieliśmy okazję
sprawdz~
jalt tei handlowa arY'lokracja reali7JUje ' hasło .. kaidy d0lar na wagę zlota", PrZJ" ul Jaa:lellońskleJ powitały nas
napisy - .. Wolna sobota - nlectynne". a przy uL Kruift~
sk1ea:o bardziej wynukane sformułowanie - "Sobota 17.0L
Jest dnIem wolnym - tyczym7 prz.yjpmnego wypoczynIr:u"_

przynętq?
,tycznia

otl"Z1"mallinl7
od mielE-kank.! Lubaczowa. która z
..acj! swych służbowyc h ~
bowiązk:ów
bardw
często
przebywa w terenie, m. in.
w okolicach Narola l Horyń
15

l niepokojący Iygnał

...

,

l

-Ze .mutklem

patnę

-

to. te w mle,JIeaeb, ,d.le -Je-

~ "
ub. roku byly pał~
allr.l dla awlen7a, Innej, aIo
l1ę Dle
dzieje. Nie Dla"
.Ieb karm,. a głodae- ."Ie~
nęta _
zaskoczone ost", alnadaremnie OCIekuM
Da pomoc ludzL
Natomlalit
'w pobili. ~ patnJ.k6w ezę.
BIł ,,11717 m,'Uwyeb, k&ón7

m,· _

II

dllecln~

lałwoie~

moc.

.polowali
(lO uc:~ Nla
wiem. Jak się to ma do re••laml.. PZl. I et71d lo·
Wlecklej, .Ie - moim zdanlena __ 1.0 zwyczajne barbany6słwo.

Wlcl~

,I
,
"ZroIUłW'r6lce ~

Głód,

Iwle~

Petent w urzędzie
(z czym
przychodzi,
czego szuka?)
• Wyczyn do księgi
rekordów
Guinnessa
(na iei lamy
omal nie trafili
uczniowie jednej
~ przemyskich
.zkól)
• Dlaczego
•

inżynierowie
odchodzą

•

ałracl

ł7(lle II
ręki
mnDw7eb. a Ile s,inle s ,1041.1'_

Termin

.. adeyłanla

ronrllrou6. -

TYLKO NA KARTACH

POCZTOWYCH

r;

Sygnał ten kierujemy pod
adresem kół PZL gospodar~
qch na wspomnianych tere-nach. mote się "obudzą"
l pomogą wygłodzonej lowle-r:r.ynie nie tylko.M dubeltówq I ntucerem.

XUPOI'fBM

L.__________________________
________
____
__...y....______..J
.... IYI.dnle. P .....ldl.... rolowhluru
• • u~ __________________
udllał .. 1...... n.I . . . .ród
uillilr.
~

~

~

~

~~

~

______________________
(ler) __!

•

z zawodu?
O starcie młodych
w samodzielne
życie .
Polski pitaval
królewsko-książęcy

.. Ciąg dals.y
poradnika dla .
ósmoklaaistów

~~~~~~~

