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Od samego począt
ku drukują nas RZE..
SZOWSKIE
ZAKŁADY GRAFICZNE (piszemy o tym
na stronie IV specjalnej
wkładki w
bieżącym numerze).

Od dwudziestu bez
lat nie słabnącą
sympatią darzy nasz
tygodnik p. ZBIGNIEW KUROWIAK
(na zdjęciu z lewej)
obecny zastępca
dyrektora do spraw
teąmicznycb RZG.
mała

Fotografował
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Zespołu

Redakcyjnego
"Życia Przemyskiego"

00

Z okazji tysiącznego wydania .. Zyda Przemyskie·
go" skład am calemu Zespołowi Re.Jakcyjnemu
serdeczne gratulacje w imieniu Rzeszowskiego Wydawnictwa Prasow ego i wła snym.
Ty siąc numerów to prawie dwadzi eścia lat trudnej pracy, która zaowoco wała wzrostem liczby oddanych i wiernych czytelnikuw.
Powszechnie znane są Wasze inicjat ywy społecz~
ne, które s potkały się z szerokim oazewem społe
czeństwa województwa przemyskiego.
Składając WalU w dniu jubileuszu podziękowanie
za dotychczasowy trud, wyraiam nadzi e j ę, że w
dalszym ciągu pop ular yzować będziecie na lamach
tygodni.ka osią gnięcia ludzi. pracy i kultury pięknej
Ziemi Przemyskiej .
Zyczę całemu Zespołowi Redakcy jnemu ciągłego
wzrostu n akładu, wiele pomyślności w pracy i radości w :i:yciu osobis tym.
Dyrektor
Rzeszowskiego Wydawnictwa Prasowego
mgt" Józef Krajnik

AKTUALNOSCI

2

tekJcie opracowywanego p rojektu narodowcgo programu
ochrony środo wi ska i gospodarki w odnej do roku 2010. W
$CsJi u czest niczył wiceminister
ochrony środowiska I z.asobów
naturalnych pro!. Waldema~
Mlc hna.
19 LUTEGO

U LUTEGO

• Wy sl~tona kładka na Sa~
nie w Przemyślu (bt:dąca po.
:rostalości ą
po w cześniejszym
Uw .

..w iszący m

mo~cic: ")

200-

.tala zdemoniowana M i enkancom miasta pozostaje nad zieja, że budowan y od lat
nowy m os t
zostanie rychło
oddany do ui.ytku.

.. $miertelny wypadek na
s tacji kolejowe; w Sośnicy.
Jeden i. pracowników PKP
przejecha ny zostal przez elektrow óz.
Ił

LUTEGO

• Na stacji PKP w Muni.
nie dokonano włamania do

wagonu

towarowego

skąd

skradz.lono...
kilka worków
pai~ dla bydła . Okazało si<:,
te sprawcami są pracow nicy
PKP odpowiedzialni m. in. z.a
na dzór 'mienia.
18 LUTEGO
• P ierwszy dz.ieó nauki
uk olncJ po okr esie urnowych
leril. W naszym województwie z r 6inych form zorganizowa nego wypo czyUku skorzystalo b ib ko 24 ty siące uc:.:·
niów.
11 LUTEGO

• W Przemy śl u zmieniono
numery kierunkowe wszyst·
kich r~wych cen tra l telefonicznych. Numery weWn(trL·
ne na szczęśc ie IIie uleg ly
zmianie. Coraz bardziej dokumentalnego charakteru nabie·
ra wy da na półtora roku temu
ksląika telefoniczna .
• Wadllw o~ć ln~talacjl elektryczneJ była p r zyczyną pot.o.ru baraku przy uli cy J asioIldego, zamiesz.kalcgo główni e
przez Cyganów.
II LUTEGO
•
O r oll podstawowych
ogniw par tyjny ch w adminlItracjl państwowej, o u sprawnieniu dzi ałalności urzędów I
sluib publicznych oraz całej
alery u s ług na . rz.e~ obywateli, a takie o problemach gospodarC'Lych dyskutowano podczas narady p artyjno '7 sluiboweJ k ierownictwa i kadr
Urzęd u
Wojew ódzkiego.
W
naradzie w zll:U udział m .In.:
I sekretar z KW PZPR Zeno n
Czech,
w ojewoda
And rzej
Wojciechowski I podsekretarz
.tanu w Ministerstwie Finansów WoJcleeh Prus. Tokiem obrad kierował I sek retan; KZ PZPR w Urzędzie
Wojewódzkim
Zbifnlew

Ba""'.

W Krasi czynie ror.pocz~
la .l ę 2-d ni owa VIII Sesja
MIęd:zywojew6du leJ Rady Goąodarki Wodnej Makroregio.nu Poł udniowo _ WIchodnieCO,
po~wh:cona
omówieniu
problemów ",Iązanych I: ,kompleksowym
zagospodarowaniem.~ dorzecza
Sanu w kon-

• W S łonnem (gmina Dub iecko) rozpoczęło Bi( 3-dniowe seminarium dl a kierowniczej kadry administracji pań
stwowej z terenu naszego w ojewództwa. G łówny tema t sem inarium: "Om6wienie sposobów r ealizacji zadan zawartych w w ojewódzkim pla n ie
•
rocznym".

-

• Problemy ochrony ~rodowlska l gospodarki wodnej w
Przemyskiem były gł6wnym
tematem spotkania wojewody
Andrwja Wo jciechowskiego z
wi cemlnlslTelY\ pro!' Waldemarem Michną.
• Na posiedzeniu Społecz
nego Komitetu Budowy Basenu K r ytego w Przemyś lu wyr at.ono ml(dzy In nymi uz.nanic Miejskiemu Przedsl~blor
slwu
Energetyki
Cieplnej,
k tór e społecz.nie podj~lo się
przyjmowallia,
ewidencJonowa nia oraz ma gazynow ania
m ateriałów I elementów konstrukcyjnych przys złego baSe!nu.

•
mu

"Patriofyc;/.J)o - obronnewychowaniu młod1;lcty"
po~wi~colle było wspólne plenum
z,un.ld u
Miejskiego
ZSMP I tolnierzy pfzcmyskiego ga rni zonu.
•

;Z

w

N

C

dt!legac;a
handlo wców
z
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I'ROGRAM I
10.00, 11,20, 19.30, ~2.1', 23.20

DrV

9.30 Domator

i.SS Domowe Jlutdnkole

10.10 "Od wet" _ pol. rilm lab.
11.45 O .rzeclnoicl PO palili".
lł-Z5 Dl.
mł04ych
widIIO ... ;
Kr~c

11M ..Tik-T....
11.15 Tclecapreu
17.31 " Nckrol.1' dla II 1 :!,.lęey"
- film o DlłoJu p.,ier... wym
17.... Losowanie bp re" I 'u·

per Lotka
11.50 .. 8rze," (%) -

ZO LUTEGO
• W Przemyślu spo tkali si~
przedstawiciele w o;ew6dzkich
.. espoł6w poselskich :z: Rzeszowa i Przemyśla. CZ(ŚĆ z nich
odwiedziła Wojew ódzk i Ośro
de k Post~p u Rolniczego w Korytnikach. gd zie :r.aPOVlanO ślę
:z: dzlała lnośclil
specJalistycznych Iłu tb na rzecz pos tępu
w rolnictwie. Pozos tali posło
wie gokill VI Zakładach Wyr obów Powlekanych ,,5I1nwll",
d yskutują c n a
temat tuilkcjonowania ogniw sllmorz.ądO
wych. r.wl~1.ków tawodowych,
stowarzyaz.eń t organizacji nauko wo - technicznych orar. układowych ogniw PRON.

• DlJeń
ty cznej w
wuystklch

Aktywnoki P oliJ arosławiu .
We
r:akładach
pracy
odbywa ły się otwarte zebrania
podstawowych ogniw partii, a
takie ukolenlA I konfer encje.
Ponadto specjalne dytury peł
nili r adni MRN.

Sludium: AIDS
KonnIci.... Nip"" _ rep.
"Odwet" _ radL film rab.
Studio Sporl: UDiwulJ.d&
%3.ot H. kr.... ę<l.1 fIG ...a
u.n J(llylr.

TYGODNIK PZPR
Nakład

44 000 egz.

,"yJ. kl

,19~

PROGRAM II
Jęlyk tO$,J likl (19)
P6ł 1-.lllny dl, rod ain,.
KRONIKA Z KRAKOWA
Wiem 11".'1111.0 _ IcJclur.
niej
Pruboje Dwójki

11.00
lT.3t
13.00
18.30

19.00
19.3ł

I t3.35 - D'rV
to.OO Polska .[mlł
%O.lS Doollola ""lala:

"Siadami

polskleC. Marco Polo"
21.01 Clębrowey
tt.SO .Ut _ proICram pub!.
U.1ł Ry .. urd I' rel c k _ "SlDleró
Adam. Zaw is.y"

,-MonIlor r u,do",

!!.25
!l.OS
t3,4Q

.Dlr.-

n.ot
17.34
18.00
lS.3ł

lUI
tł.ot

!0.3I
U.15

U,"

CZWARTEK
26 LUTEGO
PROGRAM, I
10.0'. lUO, lUO, n.u. %3.D5 DTV

9.30 Domator
Domowo pnedll.k ole
U .I0 .,Komiu.r.
Motli.in"
frane. film "rym .
1I.SS Pnyjemae ł poiyteelJlym
16.:5 Dl. ml.dyeh w ldló.
17.1$ Telee1l:pr~ .
17.3' S .. mo Idrowle
17.... Pllku.ka "adra e«ka
I &.... Polil(on
1S.:5 Sonda
1&..55 r-o.anle KraJo ... eJ Lote fil Plenh:lneJ
U ." DobtallOO
19.1' Ency klopedia "111tury . .1ł.1S

".ot

skieJ

Publicystyka
-U.U " Kom l""n
Mo,lllrl"
franc. film kfym.
U.Ot Studio Sport: Uniwer.Jad.
U .st Polityk • • pomye,.
:tU' Ję:lyk f,. noulkl (9)
PROGRAM U
17." Jllz yk (r",neuskl (U)
11.3. Pol j!odsiny dla roddny
lS." KRONIKA Z K.RAKOWA
llł..3t .bl.syn apo mw y Al
n.!' P,.:ebeJe ty1tGdnla
tU. I %Ul _ DTV
!t.H Ek~p ru reporterów
H.15 S.lon ma .. ye:ln,
%1 •• 5 Prolum publ.
•
n.u Ekran ucurołol : Po ..Corki .. t yel. (1)
n.S5 .. NadoeJI" frlUK. Wm
rab.
PIĄTEK

27 LUTEGO
PAOGRAM J
19.3t,

li.", . lł.n,
DTV

n."

U.ll

'.H o.lII.t_

1.15 Domowe prsed.."ltole
.'.1'
If_ry, ezyll n iepra."olopoolebn",
kbWrl."lNęItU"e

-

rI.ol.. 111.111. '.b.

,,"YDAWCA: asw ..P ru.
_ KsI"ik. _ Ruob"
It.tuuw,kio
"'yd ..... le' ... Praaowe as-II'
R.en o" • • l. Hof!m. uo.,.'tj 3. 'el.
3:M-1L Dyrektor Jó.cI Kr'Jnik, teL lSf- U.
REDAG UJE ZESPOI.: Zdl;'l •• 8ł!n ,"'er. ""I.lu), Al kja Bol'u5ł.w~ kl (H kr. r ed .). Leonard Cz.jk o ' ....1. re ol. aacs .). ("'u.t...,
Da'ko, ZYltU\ln, ."rel.1t erd. a.u.). J.n "Iuezalt (kler. '.i.łu), Rob er t
Pa .. lo wlkl ,teol. tecbnl~n, I letore p<trter). Batb.t. Sykli., Zd~lsb" 810111., Wlul." WoJeleu.nok. rere_ Ziemholews k l ,'otorellOrter}, ZbiluJe. Z lembole ...,kl. KOREKTA : M._
r la Szynluyk I Jan in. Wloeh.
ADR~ REDAKOJI: 31·'" I'uemrłl. ul. W.r,,"ltlqo 15 (Ul p ."
tel . !:!·OO I 7).".
OOLOSZEN1A ptlyjm u.ł!l
_ nbetarl.t te4akdł, Blar. O",..
...e.iI i R" Uam w n.e..... le puy al. a.U ..... weJ S ora. _,~

n.45 Proltum kabaret.",,.
~.I .ss

Sportowa

. paOGRAM D
m1l06el" (S)
- dla ~Iulysąe,eb
Wojskowy prolnm dokn
mentalny
Kw.ilnnl I h eJu.lem
Jlltro poul"-d a lek
Kr. ltów n. aute nle D_ójiti (!.kłe o JUS I n,U)
Joh~ Rabl n5teln
" MIrlo" (I) lIaa. Ulm

1• •30 ,.D1leolllclwo

1l.%5

U.H

n.n

13.15
14..00

...

14.50 Wld eol eka
15.35 C..csla. Wollejk • •.ktor I poeta
18.%5 ... Klno-Oko"
llU5 Teresa Zyl il-Gan .. Waruawle
19.00 W ywl.d,. 'ren y D1.ieilllo
19.30 I U.05 _ DTV
Studio Sport
'1." "Sal' rodu F'tsrte'ó"" anlf. tlbn rab.
U.5ł SenneJe XX "ieku

:tO."

PONIEDZIAŁEK

2 MARCA
rROGR~M

ki

!:I.n 1I.o111n.WY

Intymne

SOBOTA
28 LUTEGO
P ROGRAM]
lU', 19.3ł, ,U5 _ DTV
1.3t Tyd.ld n. olzl. lee
t.ot ,.GI. n;",. " _ pol. film I.b.
1'." St.re, no ... e, n . JnOWI«
11.15 WędrÓWki dalekie I bll111'.1..

13." W "" lecie dszy
IS.3ł Z Pol$kl rod om
Ił." PRON
prud n

konrre.

lem
14." Zdrow:e
15." E. O'Nell
_ "Zmlerteh
dluliel'O dni."
17.9~ Losowanic Dllielo Lotka
n .1S 'teleu:prell
11.30 "Sef"'O m&$1 tylko Jodno"
fIIu.

11.45 Sk.rbleo

.ntynikoty~.wy

prolram

pabl.
19." Dobra nec
19.11. Z kamer", ,,' r.od Iwlerąt
Z,." ,.Legenaa
•
.amotnym
Jeidicu" - "edetn
.Ił
I(teLdt l
!1.S5 C:I"
n.os Siedem dni a . ł ...leele
H.ZS Sporlowo rytmy tn~ odnl.
U.!5 .. Vi. M.,I." (O - film
tab. RFN
PROGRAM fi
U.M .. 5-11-1S"
lł.U "Swl . ' Jest t ...'tem"
.n,. 111m 11011'.
11'.H Kraków n a a ntenie D ...6jkl
UaUe. U.I5)
11." KRONIKA Z KRAKOW.-\
11.31 Wielka In
JU' I
-DTV
ZO.M Re we laeJa mlrsi...,.: Placiolo DominI.
!l.'" Ty dzień 'III' polllyec
U.5t .. C .. rodsl l!j~lt. 16ra"
~th.1 AFN
U.45 Pilav.t film ....,.

U."

NIEDZIELA
l MARCA
PROGRAM J
10.30. 19.31, 23.45 _ DTV
Tydzle "
.... relennell
l'.1S .,Blolec la m.n." (U)
film 'tly rHnleay
U.ts )le",. bokscl"llltl: P.bk.

"Z.

1ł.ł5

..,.

".SS

Perl.I

Siedem anten
14.W KraJ .. mlas'em dla •• ied: ..0,...
15.15 Te.'t
wit:6ći o królu Wy., Deb.-_wyeh"
IC,%I ,,.Jak oal .. ".blU"
nlm nwedlkl
tL" Xarier. ao ••ltla au•• tla
I~
•
n.n: Tel.en:pre..
11.Jł W
Itrua kol.nkleh . ,ru' '
11.5' JUah .ml ęd.,..u".""
1I.H Anten.
1•." WieC1.Orynka
.......Dzledllctw. mi...... CI)
- 'nae. 111m rab.

,

rueddel.

%2.-&.5 Saa R emo 17

1%.45

pr _wdopodobn.
b illtorl."
_ radl. mm rab.
Sp rawa dl. feportera
Studio Sport: Uniwe rsjad.
•. Suee s mok . " (1) -k .n. tilm dok.
PROGRAM 11
Języlt fr.neUlItI (U)
J a k upnwlali I port ...
KRONU(A Z KRAKOWA
Jall eudne l:t w'lHImnlta l. (O
I U.M- - DTV
.. Olrrody lwłat." _ Inne.
film dolt.
Jarm.rk
Za Ituli..ml - "My 'alr
Lady"
•. Ko<.b~"
film n ...ed.-.

11'.31 Spar, _

•

• Oczeki wan a rew aloryzacja renll emeqtur była glówb,.m lematem dyiuru telefon icznego wrl:anlwwanego w
nas1.eJ redakcJI. Na pytania
cr:ytelnlków.-odpowladali praeownic)'
Odd;dału
ZUS lV
Przeworsku.

ud.. mm

19.11
%0.01
!O.sa
22.35

Okr~gowej

WoJewódzkim CZSS "Społem"
wym iany t ow arów
nadwyżkowych na ogólną sum ~ 225 tys. rubli.

!ł.0I

tab.
.9." Dobrll1oc

Spółd:.:ielni

do tycz(!cą

:::C

!G.lO "Blęk lhlo lOry, .,..yll nic-

bułgarskich

Spożywców
w
Tolbuchinle k oło Warny . Podp isano umowę z Oddzia łem

;Z

>>"'TY D.Z IEiii w TV'"

W Prz.emyskiem przeby-

w a ła

...

TYDZI Eiii wTV

11.4.1 M.I .. yn ,.I)om.lo.....
il.ts R . mblł _ teid urniej
16.50 PI:ttelt .. P lnkracym
11.15 TeleeJtprest
11.30 .. Pned.lal ,Ul p II~cych"
_ UJm anlynlkotynow'y
11.45 ·M.I ..yn mUly.,..ny
lS.~O WlI.eohnlea. budowl. n.
111 .00 Dob ... noo
10.1' Dom rodalnny: W . pomn lenla Jan .." MajcWll kle-

J

lUt, 19.3t. ! L45 '1 n u - DTV
IS.l5 Zwlen,..leo
11.15 Tolen:prea
n.SI "Koblol. ta l.d"," (U) .erl.l CSRS
IS.3ł Echa ltaalonów
19." Dobranoc
19.1' L.borator lum
!ł." R01.mow • . a. telefon (t.kte o !Z.ts)
:e.U Michał Batuekl - "SlfoIIle-~
d:ll"
n.H Funet. BaCOtl _ "Not.tltl ..
l. w)'lta"y" film olok.
ZZ.50 Języlt niC'mleckl (to)
PROGRAM n
n .ot Ję .. ylt alemleekl (to)
11.3' Kulmleli 'S6 _pro,um
folłllor y.t,Cluy

lU'
18.30
t9.00
l U.

KRONtKA Z IlRAKOWA
Woltól estraol,
Prolram rOU)'wltowy
I !:I.35 - DTV
te." Polsk • •Im",
S .. lęłokfly ~
:0.15 "Sowlldrza l
IkI" - 111m TP
Zl.55· Rlol(rafie: J ean Genet filo ... nl(.
%Z.SS Prolto .. moru
!3.!S "PiII.. ę do .. leblo"
lelIeton filmowy'

WTOREK
3 MARCA
PAOGRAM I
l'.". 16.20. 19.3ł, U.S I Z3.15
-DTV

1.31 DomaC.r
U.lI .. Ptalti elern illtyell
kr.e -..",
w"w" (7) _ ' ,erlal
USA 'I "
11." Por.daJk ,..Dom.wr."
U.%5 Wla, ta d.mowa U .lI .,8a ...·• iyC!i .... aJn.
II." (S) - tIlm ol.k.
UI.t5 Ak.deml. maZyC1.na
16.5t CoJIIl - 'eleturniej
17.15 TeleeJI:preu
17.31 FIlm łab.
l'.5ł Raemleilnicy
I'." Dobn_
t •. l. KUnilt.
.olrowel. od.wic".
a." KonferellcJ.
,ra.. "a
ueeznlka rl.l\du
H.lti .. Ptaki elernlstych
kuewó,," (7'1 _ Hrlal US.'\
U .U G ..... pod.rC:le In.kl up,..
lonI.
ttł5 Pro... ram "pabllcylłycaay
ttU PrOfram It.barełow y
lU' J~..,.II anciell"l tSt)
PROGRAM n
n." J'~sylli &n,lebltl .(Sf)
lU. Pól ,oddlly .1. r.d r.!ny
l .... KRONJXA, Z KRAKOWA
ll.3ł J.,J",ea
planet." (S) .nr. serl.1 pn"r.
lł.!ł Puebe}e tuodnl.
11.31 I ZUS - DTV
HM P.Wi:a dm" _ .: ..."by
!:I.U W .b,.aJ. ,,'..noJ _
".45 lUa.. .. a."eJ 1111l1li1'''1
U .ts ..Ta pac Am.ru" _ film
_ _",,
=':II.wiaM1l0-k1tb.6P.l

,.e-

Elfo

,Itll.a" 'III' Ptlłramlo re. . . .wia1l~.

••hJ••10

"ltle blau ,"I..:nil a. tere.lo "r.J • . Za ' &rełó .""Id rell.keJ.
.1. odpow ia da.
DRUK, H,ulew. klo ZalIt••,. Or.,lel:a. . . a.en." le • •1 M.r.
.hlf.~ k1l'lo III.
•
INFORMACJI O PRENDłU!aACU: 1I'llel.JIII
"dllal, asw
"PI"Ul _ IlIllIItka _ allcb" I enędy petlto"e. PRENUMERATĘ
ZB ZLECENIEM W1'S1'LK'
ZA GRA!f1C~ ,,., Jmaje COIItral.
"'.IP<'rtaia Ptasy ł W' ..... plelw 8.8W .. Prala .:... Ksl",iII. - Ru ch"
. l T."aro••
War_ . . . XV (N'11a1 IIieSIkI HBP •
War_wie ar Uss..ztlMs-J.».IL
.
•
"'- "'.'wM.ydl •• \.erl.I'" te....e.,. ele •• ralll, .lłn. . . . . .
.1. ri.,.lei
,ltra-

za. .... _

_lem
1ft

,..1."••.,._.,.........,..., ....... _

.ł~,.Ie.

_leue

1151! PL lU" ........

....

, ~---------------='--~---------------------------------------------------INFORMACJE
ZAKLAD UBEZPIECZ ER' S.'OŁECZNYC I:ł
ODDZ1AL w PRZEWORSKU

C.ebU'a

KOMUNIKUJE
ie 00 l stycznia 1987 r. zostało zmienio pc rozpou'ldzenie
sprawie urlopów wychowawczych.
'
4

Rady

Ministrów

w

Od stycznia zasiłek wychowawczy prz-ysługujący w okresie urlopu wych"owawczego w za1einośc~ od dochodu p rzypadającego na osobę w rodzinie pracownicy
obliczany jest kwotowo i wynosi mi es)ęcznie:
...
•

5 400 zł -

•

4050 zł -

j eś li dochód nie pr 7ekracza 2 400 zł
jeże li

•

2950 zł -

jeieli dochód przekracza 3000 zł lecz nie przekracza 3600 :d.

•

Jeżeli dochód przekracza 3600 701, zasiłek wychowawczy nie pn~ysługuje"

dochód przekracza 2 400 zł lecz nie przekracza 3000 zł

Dla osób samotnic wyc howujących dzieci, kwoty o którycb mowa w y :iej
sza s ię o 100 proc. oraz o dodatkową kwo tę 450 z ł.

zwięk

Kwoty zasiłk6w obejm ują również. rekompensaty określone w Uchwal@..nr 187
Rady Minist rów z 26 sie rpnia 1981 r. i Uchwale nr 24 Rady Minist r6w z 27 sty·
cznia 1982 c.
K-036 / 1

M i nął

Brydż

rok ...

24 lutego minIlI r ok od zilk oń
czenia
kompleksowej
kontroli
wo jewództwa
przez
I nsp e kcję:
erenową URM, WÓwct.as Jakby
ym trybem toczyło się iycie
,
bardzicj przypomi na ło !Zwa)ctlrskl zegllrek, nit rozregulow a ny mechaniz.m, a mimo to P rzemysk ie otuymal0 śre dnią ocenę
- 3,04. Najgorze j wypa dł a
gospodarka k'omunalnll I
mieszkaniowa - zaledwie 2,76. Kon trola za na mI. robota pned nami - mów ili wtedy przedstaw iciele t ych plonów. Po roku widać jak na dłoni, te tyc ie wrócllo na star e t ory. Przemy śl zarasta brudem, Zakład Oczyszczania
Miasta jakby t.apomnia t o
wywożeniu śmie~:I z niektórych posesji. Topniejący 'nieg
obnatyl
ws zystkie s lolbo~eI służb
komunalllych. Czyżby zapolImiano
o
r ekontroli ?
(woj)

~

trafia do

Rzemiennicz",
w Prz.cmyślu,
podczaJ tegorocznej (odbyla
Ilą. 12 i 13 lutego)
warŁQjt
podpisanyCh kon tr akt6w prrekroczyła 100 mln zł,
Praw- ·
dzlwq furorę zrobUy meble zestawy młod zieżowe, segmen·
t y poko;lowe, blbliotenkj, biurka, meblościanki, narot niki ł
wersalk i, produkowane przeJ
And rieja Skawińskicgo, Wladyslawa PiUpa, Kazim ierza
Kaz.imora 1 Baz.ylego Danylca.
Ceny _ od umiarko wanych
do do~ ' "słonych", np. najtań$"l:Y ze.rta\~ młodziewwy kosztowal 34000 zł. u j najdrotuy - 111200. zi. Do Przemy-

fi.. MO'tIU't.a I F . M .... d~n ••

"lub M ledsy n a rodowej
I'... y I Kslalkl
:!$ U
!lod&. II I IN U , r.od&. U
" W ybrane Drobi.,..., politykI
m l0:<\2.vnarOdoweJ" _ III><>1k llll!e 1
red
.Trybun ... LU(lU" WIO(/'tlmle-

szkół

rr.em t...oolflsk\m.

w

k OIl<:u ub. roku, mocq poIrozu.micnia zawa·rtego p rzez re sor ~ ~w i.aty ;L Polskim Związk i\.'m Br ydża Sportowego, brydt
u;Lyskał prawo "obyv:atclstwa" w
placówkach wychow3-'1 U1
pozaszkolnego ora'lo w szkoła ch jako p rzedmiot k ólek t.ainteresowan. W br. po ra z p ierwszy rozegrany ' zostanie Og6lno polski Turniej Brydżo\\"y M!o&z.iety SZ'ltolncj, n alc!y tei liczyć
się: z w]>row;ldzenlem te') dyscypl in y do pt"ogram u Ogólnopolskiej Spartakiady Mło&ziciy. J est jut kUka krajów w Europ ie, lctóre weze~niej uczyniły podobnie . d Ot:enlajqe r olę: brydta
jako swC'go rod ;Laju "POIllOC Y naukowej", p rt;ydatne j w ćw icze 
niu elemetltów logiki I intelektu.
W n aszym reg ionie okn:gowy tu m iej S7kolnych b r ydtyst6 w
odbędzie si~ I ~ marca, a zwych:.zcy wystąplll w f inale ogóJnQpol!;ki m. W t rosce o udz ielenie niez~!l ych informacji i przekat.allie m a ter iałów ukolelIiowych
Okn:so wy Zwill,1.ek
Brydta Sportowego prosi w5zy ~ tld c tr :r.a.intercsowanych o skontaktowani\.' się; z Wojllw6dzkll, Federacją Sportu (tel. 60-23)
b:'jdi te! s<:dz.iam i cotygodniowych, odbywaJttc)'ch si ę w ponie d zi a.łk j w pl'z.emyskim klub~e "Niedf'.... iadek" (od godz. 18), popularnych turniej óW,
Brydi U' obil w naJ.izym r~iOClie w osla.t:fl ich I n t.acłl zawrotną
karierę . C ie·k a,..... e jak przyjmie się w szkotach?
(bzJ

l 'i:'~. "~~~~~~h~=a:I,~n~!!~'~~:";~d~::z~:,~ł:,!~~::~ d~ :~
Spóld zielni~
"Prz.ysdość'"

"ndrzej GUlI {lortep!.ulJ - utwory J . S . BlICh' f'. Ch<>c>ln a . W.

cy z Plocka, Tarnowa, Dt;:bicy,
Leska. Niestety.
nic wszyscy
wracali zadowolen i, O!Crta 0 kllUll a Iiię bowiem u
uboga
Iw sensie ilościowym) w !csl.awieniu z a petytem "pod_
opiecl.llYcłl'· Merkurego.
Hzemieślnik:ów meblarzy ogr ani~j~ jednak braki nUlterlalowe, zwłaszcza
niedostatek
p łyt
wiorowych, (aminowan ych.
Trady cyjnie jut boga~ o!ertę (na ..... artoSĆ przeszlo 30
mln uj
przed ł ożyli
Józef
Szpak, Ta deull. Blwel l ZdziIla w
Dybek _
wytw6rcy
.przę;t u ohvietleniowcgo,
Dutym zaintereflo wanlem
han-

wego, np. młynki do orzechó w
cz.terech wystawców), suu arki do b ielizny t do
naczyn, d es k i samostoJqce
do
prasowania (2217 zł), patcry.
szatkownice ao kapusty (J 980
złotych) oraz uniwersalne tarka d o jarzYli. W branty metalowej nowościq
był
r~cZJly
wózek tr:Ul.5portowy (na 2 kółkolch za 12 570 u), kt6ry mote
micć zastosowanie m, in.
w
sklepach do
przemielzczania
sy pkich towarów masowycb J
wsze lkiego rodzaju pojemników. Najw«;ksZl\ pod wzg.lę-
dem wa rtości ofC'rt~ (82 m ln
zlotych) pn.edsta >'\;li rz.crnie śl
nicy produkujący
artykuly
szkolne I biurowe. Motlla było zamówić m. ln. nowoczesne
t ornis try, piórn iki, cyrkle, koloro wą
kr ed ę, farbki oraz atrament do wiccz.nyc h p iÓr,
kt6ry - jak t.apewnla kier own ictwo sp6łd:.r.:lelni - nie
odbiega jakOŚci.1 od lmportQ. wanego. Nieste ty, Uo~ć umów
podpisanych na gleld z.le, a dot ycU\cych
arty ku ł 6w
s:.r.:kol·
nych 1 biu rowyc h była b:i rdzo
skromna. Gdy chodzi o towary pozostałych brant (repr ezentowanych było łąc znie l O)
- te t było w czym wybi erać.
Organizatorzy liczyli na d uże zainteresowanie giełdą hnnrllowcó w z naszego
wojewód ztwa l .. nie po r az pierwSl.Y Bl~ zawiedli. Były jedllak
i m ile n lespodzlan kL Oto np,
pl"zed~taw lclel
sklepu nr 76
PSS w J aro.~ławlu zakupił towaru na 11 mln zł, a kierow- ·
niClok a S-lOt P SS w Pr7.emyś lu podpisa ł a urnowe: na wa rto~ć ~,5 mln zl.
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i

Widzą

współczesność ·

sens
-

ORMO

w Lubaczowski
21.02 br. minęło 41 lat od
formalne j dat1' powołania do
:tycia ORMO. Lata walki I
DacJonaU.stycznym . - polskim
l ukrailuklm - pocblemiem
- tu, na ziemi lubac:r:owlkieJ
przynio8ły
ogrom Itrał
ludzkich I materialnych. W
walkach tych oddalo Iwe tycie
618 osób cy wilnych, 212 tol-

nien,. LWP, 91 tunkc.!OnariuII)' MO I SB, 21 tolnien,.
Armii
Czerwonej
atu ,
c:rJonk6w ORMO.
Dziesiątki
os6b lostalo rannych., setki
.ierot l tysiące rodz!n pozbawionych dachu nad Cłową dopełniły
tragiunu tamtych.

lat.
Fl.lnkcjonarluJ'Ze

organów

bezp l ecleństwa,
mlllcji, ormowcy, iołnJerre, radyka lni

ludowcy. peperowcy. bechowcy I akowcy bohaten ko I bezprzykładnie bronili drogo okupionej wolnoScI swych. rodzin w m iasteczkach I wsiach.
Okres wyU:f.oneJ walki l
wrogim podziemiem na terenie woj. przcmyskiego trwał
nieprzerwanie do 1948 roku.
Funkcjonaclusze
milicji, a
wraz % n imi członkowie grup
samoobrony, a później ORMO,
przyczynili si( do tego, te referendum w 1946 roku I wybory do sejmu ustawodaw czego w 1947 roku na tym

obszarze przeblegaly spoko}nie, chroniU tYcie I mienie
mlesz.kańców,
utnymywall
ład I porządek
prawny, o·
chranlaU nlelicme ocalałe 0biekty lospodarki narodowe j
"rud sabotażem I masow1m!
w tym czasie ugarn!ęciami
mienia spolec:r.nego. - N.lei,.
~t wspOlDn1e6 mowi TADEUSZ CEBULA, przewodniczący Miejskiego
Komitetu
ORMO w Lubac%owle, wieloletni }ej członek - te w IAbcb 19014--IN7 l'•• " OIobowe drutYD I plutonów ormowlklcb W powleele lubac2.owlklm wynoslI,. od łOI do
700 oŃb, dobne uzbrojonych
pracl PUBP I KP MO w broń
tótneco Iypu I wsiKllnle s m lIIcJ" stanowib połęt.~ silę
aderzenlowlł dla podllemla.
okresie minionych la t
ORMO wykazali
pelne %Organizowanie I oddanie w służbie dla kształtują
cego się, pod kierownictwem
PPR, nowego ~bllcza Po15ki
Ludowe j; zdobywa jąc p owszechne i pchle uznanie ' spoW

członkowie

łeczeństwa.

-- Do swięk.umla aktywnołel w jrudowlsku
pracy I
umieszuola oa tl'9ocle walki o upewnienie bezpiecteiisiwa Obywateli obliguje oa.'l.
~Iooków
ORl\IO, X Zja'.ul

.......

ehaące

.....,..a'-

pn.", ob,.,..kli I bezpiecseó.twa łeb iJola. _ _ la I

mleola. pnes","pala form
w,p6liycJ.a .~eHDtCo. Tak
motua aalo,ilaleJ d.rmaJoWM llU&II! eoddeoDlł

pracę.

W ,."....Ie IlIbanow.kba 01'pnlsocJa ormow.u
551 Hlook6"", kł6n,. d.lataJ,
... • placówkaeh. Od nloob
ORMO ""mata .Ię olacłlo
aeJ wledJ,y pnwalc.el. b,.
mór.
u.pewol~ bet.pleeseó• two Da droCacb. koleJadl.
.....",.,_ .kulecznle a pru.tępczoicllł w .,ile, a Illade
wlII2.)'stko w śród
aldełalch.
ClIookowie ....sacJ ol"l'a a.lueJł.,
w .uełloa,.cb d.lalaoi.eb
•
r"akc,Joaarlauaml
ltlO I lKeh, Pftycll,.ala.ill. .lf,I
w Placzaym l1opolu do po. '
praw,. ładu I porądku pa blic2.lIe,o w mle"c. '''''eJo
samle.RaDl..
Zdec,.dowaaie
reacv..iII. M WJ'słępuJ\q ale,ospodaraołf:, maraotraw"wo
mleaia
.poleCllDe,o, plJał!
.two, .peklllacJę Up. dawllk.
patolociczae.

sra.'"

W roku 1986 ormowcy w
Lubacz.owskiem odbyli ł 2aO
lilui b .amodzielnle I % funkcjonariuszam,! MO, przyczyniając
się do u jawnienia n
przestępstw oraz 554 r6żnego
rodzaju wykroczeń, prowadzą
systematyczne szkolenia z zasad ruchu drogowego I dzię:irl
temu np. na kartę rowerową
zloiyło egzamin 104 u cznl6w.

hlbaezow _ Cr.lookowle
. kl eJ orrranlllcJł ormowskieJ.
obok zad.n , ta tutowyeb m6wl Stanislaw t.ańcucki u czestolczl\ w dzialalaojcl politycznej I spoleezoej, pelni,
odpowledzlaloe runk eJe we
wlad:peb partyjnych w KomUeeie Miejskim t komllełaeh
cmlonyeh PZPR, ZSL.
11\
radnymi,
aktywistamI
PRON·u, w :lWi,.kacb uwodowych, ddala'" w lamor'l.\daeb mieukanców. S, iniejałoraml czynów spoleeznycb w
miejscach pracy I umlcszkania. W . umie 90 proc:. m ion·
ków ORl\olO prowadzi okrej lonl\ dzlal a lność ,poleCllol\.
Szczególną troiką ze lItrony
funkcjonariuszy MO I czlonków ORMO otaczana
'ed
.zkoła
w Starym Dzikowie
nosząca Imię
Grzegorza Ferenca, poległego ormowca oraz
szkola w B ruśnie Nowym
Imienia Bohaterów MO. Działają tam druf,yny MSR, organizowane są systematycznie
spotkania z nauczycielami I
miodzietą, ze
Śl'odk"6w
,pólecznych
wyposaia Blę te
.zkoly ·w pomoce naukowe I
sprzęt audiowizualny.

W
ramach wspó lzawodnlctwa o tytul najlepszej placówki ORMO.- Oleszyce zajęły
d rugie miejsce w 198.
roku w wojew6dztwle. - Cielo OITOlllnie. Placówk. w Oles."cacb ctslala
p,secleł w ...~ rdoa.le stwierdza 'I dumą S. Lańcu
,kC

.Q' '''

Spoleclnll hlspekto7' d,. r uchu drogowego Morion A rgo~
• iński i .ier1. • ztob. Antoni Pelikan podczai pietzego pa.Irolu.

działania

nra m6wl komendant
ReJonowego ' Sztabu ORMO
ST AN1SLA W LANCUCKL
DsJd dllitieJn:,. dyll.ł1lJe ...pDiu.eJI
enDOw_łeJ
a .....

dwoma laty Rada
PRON w Wojew6dzltirn
Przeuh:blorstwie
Komunikac jI Miejskiej zaproponowala budowę:, w czynie
społecznym, krytej
pływ.lnL
Ibicjatywa tYskala aprobatę
mieszkańc6w. .przemyśla na
Ir:oncle telo cennego przeds ię
wzięcia by lo na -koniec ' I,tyemia br. ·35 mln zł. Obiekt
ma kosztować okola 300 mln •
PonJewat. jedn, trzecią muszą
I tanowlć d atki
lPolecwe ba
taki jest wymóg, trzeba jeszcze uzbienć 65 mln zL. PracI! przy wwoueniu pływalni
ru.zą na wiosnę:, a
pod koniec br. ma ona być '0towa
w stanie . urowym zamknlę·
Przed

Zakładowa

tym.

Konstrukcję

zmontują

ekipy dynowsklego "Fermatalu", a:eneralnym wykonawcą

w aułęPOYIII rob . .aIe~
ma .ił .kwotę doIl_llIOW'Uia
- dodał CYPRIAN PIWKO.
Od kilka lał ~,.
w l rid aaJlepu ,.eb tir . kra,., a
ul... a.le . . I _o laclaeJ.
pr6cl _oralDel. ...,..r.keJ,.
or. rodal roanarow.aIe I ....
w,tplewaale, CIJ' ab,. _ pewao awue ;"l*IarllJ'łll powocllI.1 alę ~epieJ.
_ W
..&atece,.m
resraebuak.. ... pewno tall probował rozwiać wątpllwo- '.. {,
tel dyrektor MARIAN KOLODZIEJ. _ S, prseeleł ImM
.pOIob,. _
arekumpcDlDwaaie uaDlatowaol. ulojt. b,.
dowleU, te unelwołó mimo
w..,..łk. poplaca. 1 1811 Da
pn,.kład k . lea14
tec, rellu
choeml ro.~6 .bwlaaie
_ ... ramacb bu.dowalcłwa
Akład_eJo I Q6łdlieleselO
kole.bl.,.eb
bloUw, b,.
I pra,..". mielIkallIowe u.loli
r_h,u.ł

całkowicie.

za .ta·

ctiooem

pozostałych
robót
b;dzle
Przemyskie Przedsiębiorstwa
Budowlane. Finał przedsię
wzi~cia
. przewidziano ' na

"polaer planuJem,.
wybudo""ać, wap6ln1m ~.U_
kłem, wlasay
oblekł .porło
wy. Cbeem,. pokau.ł co potrafimy. ZałOI. jett mloda .tawiam1 na 014' I • mYłl4 o
alej musimy spelola6 ło umleneol..

JAN JUCHA "zahaczył" o
problemy wykraczające daleko poza podwOrko firmy: -Od przypomnienia tej iniW zuslym roku bylem wielocjatywy rozpocz.ęlo I lę zebra- • krotnie '" pobIli II placu budonie $prawozdawczo-wyb orCLe
Rady Zakładowej PRON w wy .... pltal. wojewódzkie,o l
WPKM. Później dyskutowano la katd)'lD razem widIIalem
naa sen lem Istnienia PRON atojił;ce w bezrUcbu diwlCL
na szczeblu zakladu,
Bezcsynooió • t ak iego lIpnętu
- Pracde wsz)'.tklm wlal- jest ba rdso drora. CZ)i Dal aa
ale w pr u dslęb lont""l e PRON to 8~f:T .JelcU nie m a u . co
ma d"te p ole do popisu, bo kopczyć budowy, to moie
tu II~ prackuw. . Iowa w Jeucze rall ua pelowa6 do lu- caYQ - argumentował MIKOdzl d obrej wolLM Czy reforma
ŁAJ SA WCZAK, zast. dyrektora WPKM, a :r.arazem wc- pole,. tylko na podao.!lzeniu
nek . Rady
Wojewódzkiej een? Niektóre ptzedsięblor
PRON. - J edll_ellle wyll;lI- "wa maJlł woln, rękę w 1,,1kiw wlI,..lkicb organlucjl
leb w)'Sokojcl, a
a. rzecs popra,..". waruak6w stalaalu
prae,. J w,.poeuaku plorl przy okasJt cz~ s o.lch w
oru lepae,o wywll\lywania t_zły
wyrobów I
lilii",
lię • obowilłlk6w Jako pnewkal kuJowuJę .Wlt
nle,o.powoilllka """'r, mUIII być w celldaraojó_ Nie mon łet po.!
lrum a.,sej .warl. Powio,,~,
' diacuco o.le podl4CD Ilę I
Dllmy k.aclle aktywlllej podpowiadać,
uchęcd,
lnsplrocalll do mJel1lr.aia w ceo.łrum
waL. PRON ale powll1lea
Pnem,.jia,.
b,.
"tatecanle
alllkH Ipraw vuda,.ch, doty- sUlrwlctowae .dki clymiltcycb
e"e,.cb takie reform,. C. .po·
kom ln6w. Na eo Ilę eseka?
darc:aeJ. Moje sdallle Da kil
łemał .fett łakle: lełeU saloie.Ia 1,.llemowe maJlł ..salejó
Parę: wynotowanych zdań 'I
"POłIłdaD,. Ikulek,
to .u.ą dyskusji, :laka toczyła się na
ODe - w ..sa.lealenlu. cto Jadtym zebraniu PRON dowodz1,
_łek
IIon"J.taJ!łcycll. do"eJ: bacttełowyda alee te uczestnic,. rucbu CZUM potrzebę l widzą sens kontynuo.odyłlkaeJL
wal).l. Iwej d1ialalooścr w
_ SmuLae to. Iea prawdalwe. te alo oplaca II, ..Udałe przedslębiO'l"ltwie, • tald.e w
pracować, bo
,.,. ~C wymJarze Oi6lnospolecmym.
'Iomwo. &akhl Jak aaase, . .
(weU \
dobre w"JoIki euaomlcme, łO
1989

:r.

ROLNICTWQ I JEGO PROBLEMY
L

dodają

Konie

splendoru

KtoJ uuwa1ył, b: koń w
KOMBINACIE
HOOOW~I
ZARODOWEJ w STUBNIE
fes t jak._ bukiet kwlat.6w w
plc;:kn1e umeblowanym mleu kaoJu. Nie maci.Y to Jednak,
że Jelt t.bytkiem. Konie dodaJą kombinatowl
Ipłendoru i
chat nie one

decydują

o

wy-

nikach gospodar czych, to h::h
hodow la będzie rozwijana. W
stubnłeńskieJ
stadninie jel t
obecnie okolo 200 koni, a be::d:de Icb jCSUl:e w1c::c:eJ I będą
lo r umaki pełnej krwi, bo tyl-

ko one mogą eo' zwojowa~ na
torac h wyścigowych. Pierwlu
z 40 klae:r.r elitarnych pełnej
krwi angIelsklej . mi ała .Ic::
ofreblf w połowie lutego. Ale
.ŁadnIna

to

tyłko

jedna t.

ne-

jdu jednostek wchod14cy ch
w skład k ombinatu. Opr6cs
nieJ .Ią to zakła dy hodowli
z:arodowej w Hrułzow lcach,
T uchll i Wlelklch Ocz.ach, Zakład OgTodnicz.y w Kalnlko-wie oru Zakład U.lu, Technicznych t Budowlanych ..
HrulZowicach (wn.y.tkle na
pełnym

wewnętrznym

rou.~

chunku"
Kombinat sOlJpodaru je na
ponad 8,1 ty .. ha. Gleby ma
w klasach od I do VI ,,z" (na-'
dające się praktycznie pod u~
lesl€!nle). Dominują zoota, kt6r1ch slele .Ię prawie 3,2 ty •.
ha, uprawi. .Ie tet rzepak,
buraki cukr owe I :demn!akl.
W kombinacie hoduje .1.
ponad 2,1 tys. ut. bydła, ..
tym blisko tysiąc kr6w. S.
wŚród. nich takle, które d aj ..
ponad ł tys. l mlek. roevtie,
ale 14 I mniej wyd.jne. za
pa rę lat zapewne poprawi .ifl
jakość nad. kr6w (w ty m tak~
że Ich m lec zności, I prowad%o-no bowiem 1000 porcji na.1en la I nnjleplZych europejskich.
b uhaj6w. KHZ przymierza się
r6wnlet _ Jako trzecI uk ł ad
w kraj u do transplantac ji z,ar odków u bydła. U naJ to
Je.uw ewenement. ale w kraJach o rolnIctwie na wysok im
poziomie 10 tadna nowo.R
Hru.zowlc:e I Chotynlec: prohodowlę tnody chlewnej - pra wie ł t1" I1l, w
tym 300 macior. Sprowadzono
z Dllnli 40 loszek I 12 knur6w
1'851 "Ouroc" Uedna z naJcenniejszych w Świecie). Na J~
le psze efekty hodowlane prl:Y~
n o!!.1 krzyM'wka loch, wielkiej
bia łej z k nur~ml
r851 ..Ou~
r oc", o czym trudno jllkuJ
pnekonac rolnlk6w. A szkoda - mielibyśmy w h::cel ml ~
.a w sz.ybszym lemple.
wadzą

Komblnat r podejmuje si ę
Lakto hodowU owiec - obecnie ma Ich .ju ż okolo 1300 (w
tym prawie 460 ma tek ). Z
m,.tlą
o uulachetnlenlu hodowli zakupiono 400 ma tek
zarodowych
ra. ,
.. merynos
polski" w typie owc, poznań
skieJ.
T o oC2:ywt.łcle daleee niepelny obraz powItałego 1 1I~
ca 1085 r. kombinatu. Nie brakuje mu bowiem problemów,
Plę~
AchUlesowlł 11\ mieszkania. Kombinat ma Ich w
sumie około 400 (pu,. ponad
870 utrudnionych), ale .porą
Ich a;~ zajmują obc,. lokato ~.
Mimo wysokich czyn·
nów, nie kwapi ą się: oni &
prup1'tlwadzklł (bo I dokąd? ).
W br. uda lię by!!' może rO"lJ)Oaą4!

budowę:

e lu now,.ch
ma pow.tac

Z Oleszyo

kllkudue.lę

mieszka li, gdyż
mała sp6lduelnla.

Skąd jednak wzJ.ą!!' miliard
J.lotych na wybudowanie mieszkań I obiektów
Inwentar~
sklch", Ko.b,.lnlcy, ,dlle jest
okolo 11 00 hektarów! A gdyby nawet malwy Ilę plenlą
dze, to kto podejmie .Ię 91,.konawltwa, sko ro prJedsl ~
blon twa budownictwa rolniczego wolą, budowa4! bloki w
mieście?

Odległość między Ikra Jnyml
polami kombinatu w yno. 1 ok..
35 km, wiele gruntów Jest

tzw.
"minutowych" _ jem
nie upra wi .Ię Ich w odpowiednim cza sie, lo ewentualny deszcz aynl Je nledoltep"
nyml n3. pa rł.: tygodni. Grze.l:n~
wted, nawet ciągniki gllslen!cowe C2:,U popularne "dei,".
Pot.rzcba wl ęe
wybudowac
bUsko 40 km w 6C doJazdowych do pól (w b udow le są
czek.
ł km). Na meli orację
prawie 2 Iys. ha (prowadr.! się
J ą na 100 ha), ok. 000 ha wymaga rek ultywac ji (aktualnie
rekultywowanych jest HO ha).
p61 (ok. 2,5
mad, nadJańskle. Do Ich upra w, potrzebn, jest eh:tkJ .p rzęt, I.
kombina t nie ma lO za wiele.
Przydało by s i ę wh:c
jcsl:cze
przynajmniej
10 clqcnlków
d utej mocy o raz :1 agreg aty
uprawowe :r.achodnlonlemlecklej firmy n AU (Jeden pueJ auł I e:leba gotowa Jest do
.iewu).
Znaczną

tyl . ha)

Cl:ę.ł4!

s tanowią

Wiosną nad polami kombI·
natu pojawi . Ię ';mIgiowiec
wyczarterowany z WSK w
Swldniku. Wprawdz.le codr.!na Jego pracy koszt uje bUsko
48 ty.. zł, ale w ostatecznym
r ozrachunku się opłaca. Obejdl:le .Ie bel: ląd owiska, a prZJ'
tym wykonuje prac!; szybko
1 terminowo. A to w rolnictw ie jest bardzo Istolne.

Dwa kroki do przodu,
krok wstecz
1 lipca 19114 r oku Gminna Rada Narodowa \Ił Olesl.ycach
uehw.aJU" program rozwoju gos podarcz.ego na lata 1934-81.
Czas biegnie Iz,ybko , Ul ID micsl<'CY wytx.c-cy zechcą rol.llCl.Y~ gospodarz.y gmin y I: reallueJI z.ad a ń.
Podstawową dtJeOt.lną gospodarki w II:min le JCoIt
tolnietwo. Ono d«ydtlje o roz.woju 01eSl:yc I publ :&klch m ie J~
scowojcl oru • "lamotno'ct mieszkańców, stlld t et w programie zwrbcono na nie su:-z.egblnll uwaitę. :z pytanlem:
co 'It ~ICD iI. D8 lepsze, cdJ.le oblC rwuJc się . t8P8CX~ II
cd"lle datu ,. rerrcs' - zwróciliśmy l ie do naculnlka gminy WLADYStJ\WA DROPA. Z mater lałbw które udO'St-:pnlł .. Zyclu", wylania się zr6tnicowan,. obraz.
Jeśl i J.a okreay poc6wllawcze \Ił co.spoduce indywidualneJ w'eimiemy ro.k t GS3 (popn.ed'z.aJIlCY uehwalenie planu) l
rok tGa." to. nll.tqplJ 13-proeentowy wuost upraw,. f.b6t
In.tcns,.......nych UJeun:k:,. t kcunlenlll), puekrocwno wy_
soki pr6c 'rcoo lc:łl pl.01'Jbw zbóż u"t.,)'lkuJqc w 11186 roku
30,11 q "l ha, co omac ZA wuost o Z.II II I hek tara, nastąpił
WU"os t nawotcnla mirleralnego I wapnowani. p6I,
skup
zb6t wuósł at o 35 proc., tywca o ił proc.. pogłowi a owiec
o 008 u.tUK.
Do nega.lyv.Tlych lojawisk trzeba wl.cz,yc spadek pogło
wia trzod y chlewnej o 13 proc. J krów o Ul proc:. orat.
sk upu tywca I mltir.:a, malejące r.aintere.owlmie roln ików
na.bywamem d eml or8% pos t-::pu}ące ... tarr.eclIe lię wlaścl
ciel! gMpadanlw. At 15 proc. r olników lo ludz ie w podesuym wieku, "fi 60 procentach gospodarstw n ie ma n ąstę:p
C:Ów. J est to ~awiSk:o bard:w n iepokoJące. Ujemne tego
~1.t\.:k1 dl.d"Ul, o sobie mać w najbl lż.s.zeJ prz.ys z1o.tci..
Potentatem r o1nym w gmlnle jc-st Prtedsicblontwo PGR
w Olcnycac:h. PTzetywa ono dute trudno5cl, nal tąpił ."
nim. spade k InwMtarz.a iy .....ego, a brak t-roski o na..ietyte
ub iegt aJ;ro-techn lcMc powoduSe . Ia.be plonowanie rośl in.
poganz.aJą · .Ię wyniki 1lnansowe
prudsleblorstwa, Tosną
11-raly. 00 p<n.,ylyw6w PGR w iCt."t naJdy l.agospodiW"~
WIlnie 380 ha n ieu.tytków w No wej Grobli prUJ; lala
wyląC:tOn Y4::h l plOflOwilllla. JeM Jednak re alna nadzieja, te
wieie t.mlcnl .ię tu na le pn.e, gdy t od I ilycUlla
br,
przeds U:biorst ....,o W6lalo wlącwne do doIIk ona..i. prosperującego Komblnatu Rołno-Spotywc:zego ~Igioopol " w ~bi
cy, o co ud lnie ubiegal,. wladr.e ( mln,..
W programie GRN t.naIa-zlo . i-:: 41 z.adań o chara kt~
in .....estycyJ nym do tycz.ąeych Innych galeu &,os podarld narodowej (budownlClwo mieszkaniowe, komuna lne, handlowe,
oś wi atowe lAp.). Dotychczas wykoaano 22 udania, 11 Ulajduje . 1-:: w realizacji.. po wstałe c:zekJĄą z uwagi na brak
środk6w fi(lansowych. Jednocześn ie por.8 programcm w1·
ko.nano dod.aticowo Z., udań. M In. odnow lono elewacje::
%e"'Nn~tTm:l 10 bud)'llków, pneoprowa,dz.ono remont y kapi _
t aJ. ne u.kól w Nowej Grobli J Zaleclu. .twleUle,. w Starych
OIeU:Tcach, kl ubu ,.Ruchu" w Starym S iole, wybudowano
,ul zArn!!; " PGR, Id,j kanaśe le kUo metrów dr6g
połn,.cb.,
drC!G-:: doja zdową 60 stacJi PKP, pa:r-k lng.
ka.n.allt.acJę
wz.dtut ctwóch ulic.
KUk a powatnych przedsi.ęv.~ę!!' ueallt.OV>'ano w ramach
cz.yn6w spoleCZllyc h, m. in.: ui t<ldumo 4 bow; ka sportowe
do p iłki nof..nel I 3 do ..ialk6wkl, remontowano drogi we
wuys tldch .ołeetwach, ulotorJo vI,'ododą g w ZlIblale I Us~
k oW'Cach, wybudowano przystanek autobu.sowy w Borch~
wie. Olesz.yce, Slare Oles1.Yce I Stare Sioło przygotowują
lię do Ulłotełlla gawcUjgów, Futory _
do budo-wy k lutalir.a.cjl I oez.y n.cz.alnł ścieków. Borch6w
rem lz.y stratacki ej. Sta re Olcsz.yce _ do rozbudowy ukoly.

zz
(ed)

Luty - miesiąc
literatury rolniczej
D"l.!.sI~ J i nden rolnik n ic moi e II.I~ obeJśc bez fachowej
literatury. Cz.y tal1a lyste mat ycM !e Jest watny m tródle m
uI.Upelnlanla wled"l.y l infor macji o nowo ściach.

Koniakt t lit eratur ą I cz.asopismaml roln iczymi u łatw i a 
rol nikom z oasz.ego v..'OjewódlOlwa rejonowe zespoły dor adz.t..wa romlcz.eio t191 oraz WOPR w Korytnikach J ego
b!bli-otek a oiic1:y ponad 4,3 tys. wolununów Są tu rówmeż
wszystkie naJwatnie jsze dziclll\i.ki I c:r.asopl$ mll
ro lnicze
(na br. z.aprcnume rowano ok. 90 t y t ułó wl. Kortysta4! mot·
~ z biulctyn6 w I :tCszytów na ukowych. na btetqeo orgllOIzowane 'ą te! wystawy popula.ryzuJqcc okrcśloo e źród 
In UJ foonacj\. Prz.y olta2.jl tóinych ' lmprr:lO Inp .. Dnl ot.war·
Iych d r zwi") czynne są kiermasze k slątkl rolnlc7.ej.
Ją

WO PR w ydaje ponadto wł asne ma.tC'l'"ia!y informacyjne,
ja k n p. ulotki, broJz.ury, afisze Itp. W ub. rok u l ącz.ny ich
n akład wyn i6sł "208 tys. egz. (54 t ytuły). Wydawnictwa te
'q kolportowane do odb!orców Ind ywidualnyc h I mstytucji, rOl.pOwszcchrtiane sq rownlet podcus st.ko!e f1, narad I
k onferencJI.
Fol. RO BERT PAWLOWSKl

(d)

~

mSTORIA

6

Nie wykorzystana szansa,

kursa

ka.d.Ty

ZMS

w

Szkolnych , która - usankcjonowana odpowiednią
d ~tJll
6weze$Ilell'O Komi tetu Centralnego ZMS
W stycznIu br. minęła !G r&CUl.lca (jak len a u led!) po.ubn1a orran.lueJl mlod'; dei_d•• - stała
oeólnokrajow" plat.lord !notoa powlcdsle6 be. przesad,.. I.ł .bok Zwtlllko Mleduety PobkleJ na.lbardde.l ... yud- fOlmłl. wym Iany my~U i doAwi$dłcle wpisała się .wol,m prornmcm w DaUII po wojellm, n.cczywuloiić, Zwlllt:ek Mloduri,. SOłlJa. czeń aktywu nkolncc:o r.wiązku.
I\slyłll.neJ _
bo o nim lilowa _ utwonony wlIlal I POłącz eni a Rr-woluey.lne«o Zwlł\zk ... Mlo- Powl&t ~e-myskt, II k onkretnie
d1.l dy I Zwllłz ku Młodi<.l eiy RobotnlueJ, klóre na prułomIe la' 1956/ 1951, nłu ym efemtrydy, Medy ka _ obok Rzeped.zl - litaIr... n ac~y ly . wóJ
b otki, bo tylu kllk ... t"odnJowy byt, by po wieI. bW'lIiwyeb. wydan",nlaeb. la siQ k ol ebką OCHOTNICZYCH
lIa{) pOCl~tek IIOWej or a.nbacjl,
llUFCOW PRACY ZMS. To tu w
Jest «oj lutana wlaj"lltl{O I nlepoko,keerCl la rnem w t ym, te. "'MPóIClo~,. ruch mloddeio_ kwietniu
19511 r. wrcan!zowano
wy .byt lalwo pueo hodd do ponlłdku n.d dorobkl "'Dł .",ych popfudnlki:ow. nie stanjl\o .tę jeden z piel'wszyeh w kraju hu.. aWł.1 ptly ok Uj! rcunio pnyblliyjj młodemu poko ł eni ... plynąct'ro II ow,,~o dorobku wlelkieco fjec, skupiający młod:t.let. z poddeddctwa łdeowe-lIfOll:ramOWtro. Niech "rl~o to rotulcowe w5]lOmnltDle 11I",lnl rolę ty"' cso wlalów rzeszowsklego I pn:ewo:-... l",~a nl a mlęd1.Y "dawnymi .. nąw yull nasy", Jtst lo tym bardziej potrubne, te - wbrew pc- &kiego I ezęśclo ....,o a &:Imego Prze-

si,

Jawlającym

się

tu I 6wClzle oplnJom - procea ..sla.wanla
I b",,, konfliktów.

rat bynaJlll ul ",.1 "rodule

WIĄZEK

MLOOZlE.ZY 50- De

CJALIS't YC"LNEJ
Z STAl..
OFICJALNIE
WARSZAWIE
1957 R..
A

POWW

STYCZNIA
JESZCZE

2--.1
WIĘC

PRZED FORMALNYM ROZWiĄ
ZANIEM ZMP. Na fali powszech.

nej (ac1. nie za.wne
'l.8sa.dnej)
krytyki telO OIItatnl eli:o - 111 pol:ZC~ejl"6Inycb, ośrodka.ch na
terenie ILta.J u
uaęły po}8wiał! lię
now e
struktury or jl"anlza.ey}ne.
kt6re pod koniec 1954 r. pnybrały nuwy: Rewolucyjny Związek
Młod t.1ety I
Robołnlor.eJ.

Zw!ą.lek

Młod.:r.!eiy

się"

ZMS

111

PneJllyjlu. nie przebie-

prze~

II.lch "Idee" zaowocowaly nalcial do nala.klywnie~ych w
u- tworzeniu nowego 1.w~ą::r.ku w okoła brt;ble ówc~C6JIejl"O
województwa
ZMR, a w Pr~yd.ium Mlej!;kleJ rzeorowllkiejl"O.
Tu ZltO<l2lIo alę
Rady Narodowej - RZM. NIl~ wiele cieka.wych. Wcjatyw, kl6re
wisk, UlloiycieU
tycb l:W!ąz.kÓw w okr('ł;le p6i.niejuym 8ł.ały a,ię
nie wymieolam :r.e w!.ględu
na wlasnoselll
calcjl"o
~wią:r;ku.
lu"ót.\d relatywnie dy iłlana hI~~ W,pomn ę tylko olekt6re I nich ...
ryC1..DY dzielący ddeń d:r;.isiejszy A wlQ.:: słynny rajd, o k t6rym w
od owych wydan:en, a ponadto okolicznokiowym
wyda wnictwie
wJęlu!:u>śl! 1. nich nybko odnaJa- z oka.z.j!
X·lecla
ZMS pl!;ano:
lla właŚCiWI! orientację Ideowo- .. Pned nektoma lat,. Olek Ch••
~polltyCUl;;r, t czynnie wląC'l.y ła si ę ('horowskl . podJąI w Pnemyiło. loi_
w prooes
twoMenla
Związku dalywlIj RaJd", Sdakłem
Bobale.
Mlodrlety SocJalIstycUlej.
p ·r ze- rów do Ja.blonek. rajd ...... któuClIe,.tn!ezy okolo
myśl :r.rentą od J)Oe1.lItku 0- rym roli:roezDie
bok Mleka, Tarnobor:r.eli:a, Dębicy, 5 t ys. mlodaldy". Wjr6d pt.zomyuczcstllików ('cntralnlogo
J{,rosna 1 oc1.ywiścL.e Ru:fiwwa - Ua.n m. in. na terenie przcmylll
twO/"~ent.e.m
w
"Polnej"

__--_.._----_ __ _-_ _ _-- - ------

Ich emiaa rlu.ne
I
carliwo.\cią neofitów przemieni li
kraj W1.dlut I wnen, a elono....

....

....

....

........

....

brata
W

MlĘDZY

myśla. kt6ra praCQwa.la pr:r;y budowie łlynne,o
dt.iś
•.suchego
po-rlu". Mial td z.~S na "wym
koncie I inne osiqgn!~c\.a. W łro
dowisku molnym organi!.o wano
•• :Łakinady"
I
•• Dnl Młodości ".
Przemyśl ndetal do , prekursorów
ruchu festiwall kulturalnych, a 0twarda
klubu
"Niodiwiadek"
(jedncgo z pierw!lą'ch w woJewództwie r:r;eszow&klm) dokonano
w obecności
wla.n centralnych
:r.wlazku. no przodujących w woJewbdztwle naleial tet pr!.em~1
Ośrodek PorQd Prawnych
ZMS,
którego pra cą kierow ali II: dużym
pClW«l>;enlem ~:r;iowie
Antom
S~U'rb[ński
l Zygmunt Gardy.
Wapomnę
tylko, te t.o właśnie
pr:r;y pomocy tego otrodka uacnnice Szkoły Piel(gnlankieJ !.orgnnlrowały głoiną w owym
c:zaBl.e

Hermana o
podziale Polski na dwa r6wnorzędne organizmy państwo
we. Krzywousty .tał lit:: jedynowładcą,. Udało mu sit:: zjednał! wielu byłych .tronnik6w
Zbigniewa, a przez to samo·
osłabić go na wypadek nowego konfliktu.
W l ~08 roku dos:uo między
braćmi do nowej wojny, którą
zainicjował
Krzywousty.
Pretekstem było niedostarczen ie przeZ Zbigniewa posiłk6w
na wyprawę pomorską :lesienią 1107 roku oru niezburzenie grodu Kurowo koło Puław. co przewidywało
przymicrze braci. Zbigniew nie
był walanie stawi ć oporu i
udał się na wygnanie. Stukał
oparcia u Pomorun. Towar~y
szyła
mu nieliczna
grupa
stronnlk6w.
Taki był koniec trwającej
kilko lat wojny o zjednoc~e
nie kraju. P olska wyszla z
niej osłabiono. Skorzystali z
tego P omorzanie. którzy pozbyli sit:: nie tylkO resztek zale:tnoki od Piast6w. ale dokonywali licznych napad6w zapuszczając
się
podczas nich
prawie do Mał opolski.
Ucieczka Zbigniewa a kraju
przeniosła jego sprawę na forum międzynarodowe. Opukil
on Pomorzan i udał się po pomoc najpierw do Czech, a
następnie do ~iemiec.
W 1112 roku nastąpił niespOdziewany zwrot w stolunku Bolesława do Zbigniewa:
ze ~wolil on mu na powr6t l
przydzielił. jako
uposatenie;
kilka grodów w . Sieradzkiem.
RótDe są przypuszczenia historyków co do decyzji Bole.ława
.:... jedni uwaiają powrót Zbigniewa jako następ
.two układ6w z Czechami. Inm jako świadomy zamysł Bolesława !.wablenla
brata, by
go po pewnym czasie unies1.kodliwić. Są tacy. którzy czynią tu analogi ę do podobnego
wydarzenia, które miało miejsce w 1113 roku na Węgr~ec h,
Król tego panstwa Koloman
zdecydował
sit:: . przywolać ~
wygnania Alffiusa, po to tył
ko. by go oślepić. Bardzo jednak
prawdopodobne
Jest
przypus1.czenle, ie Krzywousty ustąpił l'Ialeganiom arcybiskupa Marcina I tych motnowladc6w.
kt6rym
~przy
krzyla się s Una dłoń Krzywoustego I po cichu marzyli e
powrocie bardziej pokojowo
usposobionego Zbigniewa. Jes\
t taka moili;.vośc, te Bolesław,
po pokonaniu Czech6w I zabezpieczeniu sil: od Niemc6w,
przeltal sil: lękać obCej Interwencji I mógł dobrodusznie
poawollć bratu na powr6t.
mylił Władysława

Oślepił

DZIELĄC

HERr.1AN,

KRAJ POSYNOW -

nad faszyzmem".

lrdna Inauguracja Szkolnych
1gu.ysk Spo.rtowych w Pnemyłlu,
w pa1dz iernlku 1966 r. BUdownlcfDwie Zakładów
Płyt PUśn~
wych pamiętajĄ niewątpliwie akutecr.neJ,nlerw cncje ZM5-0wsk iego
sztabu patronnekiego w pnypadkach trudnwc! pięt.r:tących .ię lU
budowle ...

SocjalistyczIwego istnienia
sprawy naJwainiej:!!Ze dla mlodzież,y I łrodnwlak. w
kt61'ych ooa pracowała, Cuookowie ZMS. wspólnie ~e zwl ą1.kaml
za.wodowymi,
rozwinęli
maaowy
ruch wsp6l:tawodnictwa pracy
o
ty tlłl "Brygady
Pracy SocJalistyc1.nej", . uc~estn.ie:r.yll w realt_
uc}1 planów postępu technicznego•
kn.ewie n lu Dtwiaty wśród :ulóg
robotnic%ych, kooty.ouowall ruch
wbow!ąUlń produkcyjnych,
Zwią~ek

neJ od

Młodzieiy

początku

podejmował

Patrl.ąc :r; perspektywy minlooejl"0 3O-Iecla lIa d:dałallloś~ Zwi ązku
Młodziety SocJallatycJlPeJ
trudno
oprze~ się r efleksji
nad !.IIwiło
!elami IOIu, które sprawiają, te
wszechltronny
I u1e!.llprzecu1ny
dorobek teJ organ.izacJI
etanowi
kelejn ą a%l ns..,
nie wykOMystan"
w pełni przm współczesne młode
pokolenie.

JERZY

~KAllA

............

Polski

ŁADYSŁAW

,,sąd

Rozallnie Imprel.Cl -

pod Warsza.wą powstała Inicjatywa Wyrazem
UMllnia dobrej pracy
po ....oolRnia
Rady
Ora:a.niUIcJi ZMS w Rkol a<:h była m. In. CM-

kijows kiego. Zawarł r6wnie:i:
prl:ymierze z· Kolomanem w~
gie.r sklm. D7.:la łalność polityczna Zbigniewa jest mniej
znaml, ale z ea łą, pewno ścią
mówić moimI o jego powiąza
niach z władca mi C~ch, m . in,
z BorzywoJem.
Każdy z braci mia ł swych
sojusmików w kraju. Rywalizacja doprowadziła do podzia łu społeczellstwa na dwa
obo~y, Pn:y tej okazji
ożyły
dawne i uodziły si~ ~wie7.e
antagoni zm~
r odowe. J edni
mo tJlowładcy
jak
np.

ZBIGN IEWA I BOLESŁAWA.
ZAMYSLAL
STWORZYC
DWA ROWNORZĘDNE ORGANIZMY
PAN'ST WOWE.
Równy pod7.lał i r ówne siły
miały ten atan utrzymać. Nie
w-dąl jednak pod uwagę róż
nicy charakterów. tempera~
mentu i ambicji braci, nie
pr7.ewid7.iał, że nic b~dą oni
m ieli
najmniejszej
ochoty
pn:estn.egać jego postanowień..
Nic cHcieli mu by~ posłuS'ZIl1
ju! dawno. jak:te mogło więc
Awda ńcy,
J aslrzębcy,
Ła~
być inac7.ej po jego śmie rcI.
dziowie,
S trzemiCliczykowie,
5tanęli po
Po wiekach trudno jedno- biskup Balwin znacznie roz.stnygnąć co lda- strome Bolesława. natomiast
lo u podstaw obopólnej nie- Zbigmew zyskał sympatię arcybiskupa
gnie1:nicńskiego
chęci Bolesł awa Krzywoustego i Zbigniewa: dążenie każ Marcina oraz więk'szości dudcs o z nich do zjednoczenia chowieństwa, kt6re było przekraju pod swoim berłem czy ciwne antypapidowi (popierał
tet zwykle zatargi o przygra- go Bolesław) i sla ło po stronie
n iczne z.1emie i grody.
Pascha1isa n. Miał za sobą
Wojna wypowiedziana Cze- Zbigniew r ody Prawdz.1ców I
chom u§wiadomiła Bolesławo T urzym6w. Niekt6r zy z nich
wi, te bez ajednoczenla sn stawiali
opór
Bolesławow i
jeszcze
po
calej Polski nie ~d~ie mógł K rzywoustemu
sprostał!
zadaniom po lityc1.- ostatecznym wypędzeniu Zbinym I wojskowym, które sla- gniewa z Polski.
wialo przed nim I narodem
Wedlug kronikar:za czeskic~
tycie. Historycy uważają, te go Kosmasa, pierwszy rozpood chwili sprzymierzenia sit::
czął walk~ z bratem Zbigniew.
Zbigniewa z Czechami, walka angażując do niej najpierw
z bratem była pr7.e~ Knywo- plemiona Pomorzan, które naustego prowadz.ona z calą świ a padły Bolesławową d~lelnict::
domością
dątenla do jedynood północy. a następnie nawl a d~twa.
prowadrił
C~ech6w I Mora~
wian na Sląsk. On to spowoWedług Galla, jeszcze przed
'mlerclą
Hermana wybuchł dował, te w sprawy wewnę
między jego
synami spór o trzne Polski wlączyły się księ
podział skarbów I kr6lestwa.
stwa postronne. Wynikiem naPnniewat kaMy z ksiąiąt by) jazd u
Czech6w I Morawian
za slaby, by o własny ch si, był pokój niekorzystny dla
łach
m6c zrealizował! plan Bolesława. Uda ło mu się jedpo!.bycla się brata, zaczęli szu- nak, dtiękl pewnym ustęp
ka~
aprzymierzeńCÓw
poza stwom. rozbić koalicjI: przegranicami państwa. Bolesł aw ciwników I przeciągnąć na
zaw.arł sojusz z kslążl:tami kiIwoją dronę księcia
ołomu
jowskim I wołyńskim. przy- nieckiego Swlętopelka. Stąd
pll:czętował go
!Iubem
ze teł. naJa1.dy czeskie na Polsk~'
w Jatach póinlejszych nie byZbyslawą, eórką Swięto~a

Iy już dla Bolesława tak
grotl1e.
Mediacje, na rzecz pojednan ia braci, konfliktu nie rozwiqzały. Zbigniew t Bolesław
usiłowali
nawzajem
uśpić
czujnośc przeciwni ka. była to
jednak tylko gra pozorów, w
rzeczywistości.
po za'o'{arciu
pokoju w !lOS roku. szukali
nowych so jusznik6w l umacn iali s we sily. W rok pótniej
Bolesław
olr~yma l
obietnlct::
pomocy ruskiej I Kolomana.
P rzypadkowe przejęcie list6w
Zbigniewa do czeskiego ksil:"'
cia Borzywoja, w kt6ry ch ten
sugerował
zerwa nie pokoju.
wykorzystaJ Krzywousty w
walce propagandowej. Odpowiednio przedstawił treść pisma rycerstwu I w ten sposób zyskał
powszechniejsze
poparcie. Oczywisty fakt knowań Zbigniewa z C~echaml, z
kt6rymi od wieków ksiątęta
polscy prowadzili wojny, nie
m6gł być przychylnie przyję
ty, a przez .)Vielu uznany wIItal za zdradę. Bolesław wyruszył
niespodziewanie
na
Zbigniewa, ~ajmujqc Kalisz,
Spycymierz I Gniezno. Wojnę
przerwano w wynik u po§redmctwa Jaros ława wołyńskiego
I b iskupa krak owskiego Baldwina. Po układach w 1107 roku Zbigniew uznał zwlenchnlctwo Bolesława. utracił na
jego rzecz WielkopolskI:. a
otrzymał we władanie jedynie
Ma~ows7.e , Przy czym nie była to Już Jego
diielnlca w
tozumleniu
dawnych dziedzicznych drielnic książęcych.
została mu nadana, m6gł ją
więc w kaMeJ chwili z woli
brata stracić. Jeśli odrzuci sit::
powinowactwo kTwl. Zbigniewa u6wnano w ten spos6b ·z'
Innymi momowladcaml.
Układ w 1107 roku zakoń
czył pierws~y etap walk mię
dzy -braćmi trwając,. od roku
HOl. Jednocześnie upadł aa-

_ dalsu Intrygi tegot oraz
noszenie przed nim miecza na
znak
wład~y
SUwerennej.
C'l.ym p»rednlo dawał do zrozumienia, :te nte zrzekl .il:
praw do dzjedzlczenla tTOnU
Z drugiej 5trOny prz.ypuazcl.a
się, te działały tu Intrygi ludzi z otoczenia Bolesława. 1\
szczeg6lnie palatyna Skarbim ira, który wysunął oskarienie. jakoby Zbigniew s~yko
wal zamach na Bolesława.
Mogły na dec yzję króla wpły
nąć równlei
wypadki jakle
miały
miejsce w Czechach:
ot6t pogodzony z bratem Sobiesław
:tateckl
ro~poctął
driałanla przeciwko Władysła
wowi praskiemu. Mole w(Jwuas Bolesław. obawiając sit::
czcgoł podobnego, postanowił
skońc~yć z bratem TU na
zawsze?
W~ 1113 r oku Zbigniew zostalośleplon,..

Co

pr1.eżył,

uwil:ziony. na stępnie
skr~powany
sznurami. przyglądał si ę jak oprawcy przygo towują
się do wydłubania
mu oez;u, nietrudno s obie
wyobra1.ić. Bła gał o Jito~c czy
tei cierpia ł w milczeniu przeklinając
brata? Dalsze jego
losy nie są bll!ej !.nane. Istnieje
przypu9Zczenie,
te
wkrótce zmarł, a tym samym
kiedy

Bolesław

sta ł

się

bratobójcą,

W nlekt6rych :f.ródlach (z.apiski kronikarza praskiego) Bolesławowi zarzuca się ' jedynie
o~leplenle. Piszący swą kronikę po 1113 roku Gall Anonim
wyrata sitt o Zbigniewie Jako
człowieku
jeszcze
tyjącym.
Kadłubek
wspominając
Zbigniewa pisze. ie został ośle
piony I wygnany. Jeśli było
by t ak .rzeczywiście, to moie
notatka w "Nekrologu l ubiń
skim" m6wląca o śmierci mnicha tynieckiego
Zbigniewa.
jest niczym Innym jak ostatnią Infonnaeją o starszym synu Władysła wa Hermana.
Oślepienie Zbigniewa stalo
się przy czyną poważnego k onfliktu Krzywou stego z Kości o
łem. a zwłaszcza z arcybiskupem. Gall podaje, t:e Bolesław

strój,
mszy

przywdział
pokułny
odbywał
posty. 51uchał
świętych

za

odbył pielgrzymkę

zmarłych.

do grobów

przycz~ą

'wh::tego Idziego I świętego
Wojciecha.
Z niedomówień.
Galla wysnuł! można wniosek.
te tron Bolesława wstał zagroł.ony. Ponowne umocnienie
pozycji kosztowało go wiele
wysiłku.
plenll:<lz,. l darowizn. Wybicie monety przedstawiająceJ
wizerunek Boles ława Krzywoustego kll:Czące
go przed
arcybiskupem ma
wymowne znac~enie l Jest tego Potwierdzeniem.

otlepienla t wygnania Zbl,nlewa były _ wedł~g Galla

Z. ZIEMBOLEWSK[

Bezpotrednlą

PROBLEMY

InlJerowanie
wsierę inlymnq
8YLO ICH W DOMU SZESNASCIORO. W norze, gdzie
gnietdtila się ta rGd;z;lna, staIy dwa łóżka, raczej prycze.
Kto dopadł p icrws:r.y, ten spal.
Dla res2:ty wystarc;iyć musiała podłoga. UtrzymywaU .Ię
z kradzlei.y, glównie węgla.
Jak które chciało się najeść,
musia ło sobie
ukraść. Takle
życiorysy
lIie są rzadkośc:l\l

• Czworo ddecl. Ona cierpi na zespól depres yjny na
podlotu schizofrenii, wielokrotnie lecwna w
szpitalu.
Mąż nie prncujc, kontJiktowy,
trudny we w lp6Uyclu. Przyznano usllek.

Oto dane wynotowane z
kllku tylko kartotek podopiecznych przemyskiego wydzlawśró d w,ychowank6w domów • lu zdrowia l opieki
społecz
poprawczych, co nie wacz1 neJ. W każdym Innym znajd[!
wl:ule. Iż nic
tra[Jajq tam się takie same.

r6wuicz wymuskani jedynacy.
knrmicn! ptasim mlekiem ...
• Pierwsze d)ticcko w 1967
roku, na$t~ne w dwa lata
p6iniej, potem w sledemdzlesilltym pierwszym, trzecim ,
czwartym, siódmym, osiemdziesiątym pierwszym, drUgIm,
tr zecim,
czwartym. . Ojciec
tych dzieci leczy się- w poradni zdrowia psychicznego. 1'1'8oowal jako "flzyczny" w jedUlk lad6w, ale porzucił
Dzieci korzystają z bezpłat nych
obIadÓw,
rodzina
otrzymuje U\sllkl.
nym

t

pracę.

• Suścioro dz.lecl, troje w
specjalnej. On cbory
psychIcznie, z trudem nawlą
:wje kontakt z otoCzeniem.
Zona c1qgle , w clą!,..
~zkole

• Siedmioro dziecI. On zarabia nieco ponad dwadlietcla tysięcy I nadu!ywa alkoholu. Ona - sUnie znerwicowana, n ie pracuje. W domu
podstawowe sprzęty. Sytuacja
materialna
rod7Jny
bard zo
trudna. P rzyznano wsnek na
węgiel I na odziei zimową dla
d:t iecl.
•

Pięcioro d ziecI. Mąt pije,

często

nie pracuje. Zona cie rp! na nerwicę ogólną. BardzO)
ciężka sytuacja
materialna I
mieszk aniowa. brak podslawowyc h sprzętÓw d omow ych.
Prośba o l.3.s ilek
na zakup
odzieiy dla dzieci,

- Mówi Id ę, że nlLJ&"orJzy
dom rod:Elnn7 Jest lepuy od
domu dz.leekll I ie Icpsza Jest
naJE"orua matka, byle bylI. mówi ELZBIETA PASZKOWSKA, slanty Inspektor mieJski Wydzlalu Zdrowia I Opieki SpoleczneJ UM w Przemyślu, jednocześnie dzi a laj~ca w
sekcl!
kontroli
nicletnich
ORMO. _
A jednllk oAmielam fiię I",lerdl16, że !-ak ni e
Je~1. Trzeba
n:\Jplcrw zobaezyć te "aJ.rorno
rlld~ioy. ił>
p olem dopiero alę w7Powladae. N"wd obserwując pew ne
dzlelniee, widać Jui, Ja k o ~i a
dle tam od lat rodziny .. produkuJ .." nowe pokolenia ludzi
trudnych, wchodzących w ko·
IIzję
I prawem. Niestety, w
wich. pł"77Padk ach rodzice .ą
zupelnie nleodpowledtlalol. Pll
prostn kU7Wdzl\ dzieci, wydaJ"e Je na lwia&' Nie pGtra"II RPewnlć Im odpowlcd·
nich warunków. Poleln puy·
cbodzą, ieb7 Im dać, bo Inni
ma'". to, U7 łamto, a oni
tylko dziecI...
Pn:ecld Je.<łt
dwudziesty wiek , .111 ś rodkI
antYkodcepcyJne. Ale, ni es ie·
ty, Jest JClIJiC'Zł! bard70 dużo
demnoly ...
Tu -slysz~ opowieść o pewnym podopiecznym, klóry mÓwią c wulgaroJe potrafi
jedynie
produkować
dzieci.
Ma !eh już aporII. gromad-kę.
Doslal calklem ladne m iesz·
kanic, po roku jest jut td e -

waslowane lwiakicleI chod:d
upominać się, by mu je WYl"Cmontowano. Jest lak oJetaradny, te nie potrafi nawet
wymienić ruszt u w piecu. Cq
moze zatem podołać Innym,
powai.nJeJ~zym zadaniom. spoczywaJ1\cy m na ojcu llczneJ
rodziny?
_ Kledył mawiano: ,'pali
B6r dal dziecko, da I na
d:deeko" - przYPQmina to powiedzenie moja rozmówczyni.
_ l\lo,la babka td tak mówib. gdy Pan Ból' obdauyl Ją
dzlel-'o'i"lym s koteL Potem
puySitla pierw,,"a wojna, q-Inąl dziadek. Bylo Jej elęiko,
dzieciom h ,kie. A. jeśli ł"Gdzi
na wpadnie w n(dz~. ona
eląc-nie się przez pokolenia. W
naszym s poleczeństwie częslo
rell/:"Ia
powstrzymuje
lud.d
pned anlykoncePejll. KllścJó l
nie akcl'ptuje wielu nletod nie mam (u na my§1I dzlalań
naJbard llleJ
dra s tyczny ch .
ApeloJe s l~, by lud~le mieli
J)o tomstwo. by bylo duio Po·
laków ... Lepiej niech będzie
mnieJ. a le mądr yeh .
wartości owych ludzi. Kiedy w ramaeh pracy sekcji. w kwr eJ
dzlllla łam, prllwadlt,lmy rIIzmO·
wy z mllldocianyml zagTown yml
paUlIII!:"lą
s poleczl ....
obserwuję 1\ nicpokojem
ich
po! tawy, Ironi ę 1 Jaką odPOwlada,lą
na nllsze pytania.
Dyrektor Je dnej Ile ~zk6ł. w
kl6reJ Jest dość duio miodzieiy II t ych It,.'\!::roronycll rodzin .
mówił mi,
Jak puykro paluef, Sdy te dzieci ~'"alc:lą o
pierwszensiwo
puy okienku
kuchni, &"dy nadeJlfldzl
pora
uU!lilku, w rama ch be7.pl:\tl1~"
ItO do:i:ywlllnla ...
SĄ TAKlE
G LODNE, CZY
PO
PROSTU
BARDZIEJ
CWANE l AGRESYWNE OD
POZOSTAŁYCH
ROWIESNI·
KOW? C okolwiek jest przyczynf\ lakiego zachowania, jest
to zj a w isko co Ilnj mnicj niepok oj 'lce.

Problem rodzili wlelo_ ole m6wlę tu o
Iych, które Sil liwladome wynikaJących st.d obowl~zk6w I
.łwarzaJIIJ dzi edom pU)'".lwoite
warunki życiowe to prDblem
Hpoleczny. Szuka .Ię
rOlwi"zań, alł! nlela(wo
Je
1I!n.alezó _ kontynuuje E . Pankowska. Samo
praw.
tych spraw nie urec-uluJe. A
kto! Swladome spOICtteMtwo.
Z dru&"l e,J Jednak strony trudno zlLbronlć
komui
mleć
d~iccko.
Tylko ie wlaśnle
kon.'lekwencJe le&"o nieręzwi
klanelto prllblemu lI!e /iwlat:.
dorosłych
ponoszlł,
niesiety,
dziecI. To Im właś nie wyr7~·
dta .IIię kuywdę - kOI'lczy
moja rozmÓwczynI.

_

d~ietnycb

CO
WIĘC
ZROBie, BY
NIE BYt.O
TYCH BIEDNYCH
SKRZYWDZONYCH
PRZEZ Wł.ASNYCH RODZI·
cOW DZIECI? - us!luj~ wysondował! z rozm ów z różny
mi osobami.
_

To pllwainy problemw od PQw led z i. - Zdaże w AZJi, CZ7 ,dzid
tam. były praktyki k,,,trowa.nia ludu... Ale w Europie, u
progu XXI wieku nie moło~
pu tcid e"l:cgoll lakle;o robić.
S~dl,~
Jednak, ie na leialoby
Ja;ko; humanitarnie rozwiązac
ten publem. I\tllie prze-. .10SlIwanle środk6w antykuncepcy~nych
et)' też s tworzenie
takich warunków. b y te rod·" ;ny mo&"b tyć oa odpowiedninl poziomie? .. No bo pll zbawjenic ludzi zdolności pllldzenl a dlatel:"lI, ie są mało 1' .[1,r',ul ni życiowo :\lbo uplII,ledzeni psyc hicznie. byloby oc-ranicze nlem il:h s wobód ...
,łysu:
Je Ilę ,

O ile wlcm, nie udziela
1I1ubtiw osobom odbiega·
Jącym od norm)' psyc hicznej.
, lI"lc~e!:"ólnie
Ko!:ció l
1-wr;aca
wypowia da
n:. to U W3c:ę
się lellarz. Al e mo gą przł'
tiei mieć d ziee i w związkach
ni e rorma;lnyc h,
zalem
nic
rn~wiązll.je to problc mu. Pró ·
by pozbawian ia płodno~cl b ył y podejmowane
w oboucll
konce ntrac,.J n ych, humanilar ne spo leczen~ two
n ie
mM.e
C7.yn ić C1.cgull takl e!: o. Trudno
P01. . tym pr"Lc.~ą dzae, ŻC C:ly·
Ja§ choroba psrchl tzna obcluiy polums two tej osoby. Nie
Jcsl to zalem tylk o pnlb le m
medytz!ly, a le s poll'c7, ny Nie
ma us tawy
ps,.chi a tn-·~ nd ,
kt6r a by le ~ praWY r eg-ulowa·
la. A Jes t to pro blem har d zo
d l'iika tn y ł I: h:bulw \\'c lll) d"l.:.·
c y w żyCiC in tymne cz lowicka. " ' m a i ba rd zo trudn y I 7.aImr1.aJąr. y
o w le lc d"l.icd1.in
liYllia.
-

się

- Jc~ 1I e llUd zl o aulyko nec pc.lli, to Irudno dzi a l ać sk u ·
tecznie m a Ji\c dn czy nie ni a 'II
lud'i m !,
pow l l:d ~my .
01 :..10
§wl a l.l Yllli. a wi~c lI kule czno ;ić
Jes t niewl eJ ka. Na lomlast n ie
muzna puzbawiać l\lllzl plud·
noścl.
T ego się ni c robi lIikt ni e m3. prawa.
W podo bnym lonie utn.y·
mywllne były w szys lkl e wypowicdzi.

Cty więc w ogó le ktoS ma
p rawo decydowaĆ o tym czy
lud zie zupełnie nic p u.ygotowanI do pełnienia runkcJI r od zicielskich (a opr6cz t unkcjl
prokreacyjnej.
socjologowie
wyllczaj~
Jeszcze klika inny ch, które ma spełniać rod zina, a wl~c m. in. op iekuń·
cro - wychowawczą,
ekonomiczną, ma dbać o zdrowie I
r ozwój
emocjonalny
dzlccf
ltd.) powinni mleć poto mstwo?
Te d zieci I tak bc:dą. Decydo wać m otna tylko o tym, jak
~dą tyly, jak ~dą wycho wane, ukształtowane, co m oze
trobiĆ dla nic h spoleczcń~ two.
T ylko że w tej m alerll nikt
dotąd tei nie wynalazł skutecznej recepty.
Fot. JAN LESNlEWSKI
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Zespoły szkół

zawodowych
• Z~pól SIUt BlI4ew... _)',h
w l"rulawiu, uL Ponl" towsk le-(t~L 62-11). '·letnie t ce h·
nlkum budowlane (budownictwo) onz S-letnia zasadnicza
r.zkoła zawodowa of e rująca speeJalno5cl: clektroenerlletyk. ilu·
sarz. eleklr-q,monter,
murarz.,
malarz budowlany. mOllter Instalacji budowlanych, POsa d~
k uz., slolllrt. betoniarz " zbroJarz. J est tei kl"sa wle101.tl""0dow8. Szkola ma internat.
11:0 ! !

• Zespól S"kól Od"leiowych
I Wlóklennlnyeh w Jaros iawiu,
III. S Maja If (leL 63·391. '·let·
nill technikum odderowe (konfckcj()D()wanie dzian in ). 4"!eUlie
liceu m uwodowe (kruwlec kon·
fekcy Jno · uslu!::owy ) orat 3·letnis zasadnicza ukoła zawodowa
msjllco . pecjalno/iCi: ddewia rz
m.u~yno wo - r ecl.llY I mas~Y·
now:,. k rawiec odzleiy damsk iej
lekkicJ o ra.t szw ac z <ldanln.
• Zup61 S~kól EkonomiAn ych w Przemylil u, ul. l M.ja !5 (lcl. S.'l--.2). 4-lelnle Jlccum
e kollomiczne mil spcclllnoKI
f ln.Me I rachunk o wość . ekonorulka I oOl:anizscja przedsle-blorstw. Idminlstracja panstwow a. e'.<sploa.Łae.!a pocztowo - telekomunikaeyjlla: 3·lctnia ~.
nkola
za wodow a
s ~ d nlcz.a
k51.t~ lci w u-wodz.ie s przeda wc '/'. SlIkc lll ma internal.

• Zespól S~k ól EkonomlC"l"
nych w JHo~lawlu, plao )\oUtkl ewlcza l3 (Id. :3·11). 4·letnie
liceum ekoo.omlc7.ne nu $peejllno i<cl - ekonom ika I o~lt"anlr.a·
cia prtedsiebiofsl w, ~konom i kB
! ra chunkow~ p nE!dsiebiofS\W
rolnych. a d mini st rac ja 1:""\$\ Wowa o ra z e konomi ka I orClln!ut'ja przcds lt:b1or.ltw h llnd lowych ;
3·letnill r.a~ d n len s7. kolA Ul·
wOO()WA ks zta !cI w zaw odzie
spn:cda we v.
• Ze< lIól Szkól G!ł~troml\n ;cx·
n )'ch I I'r'~eUlys lu .splliywtw:e,e
w I'r·'.em}· ś\u, ul. S lo w"c1<I~~e! \
(le I. 52_12). 1-l etnl e technikum
mleeza!"Skle (pr ~ etw óntwo m le·
ka lo 4-lelnle techniku m l1:astro-nomiefIl e (i:y w letlle zbiorowe) I
4-letnle lie eu m Z8 wo<lowe (kcl·
ner but etow v) orllX !S· letnla za ~~dnicz a s;tkoła f.8 wodowa m aJ ąca
$peej a ln ośel k uc hen.
c laslkorz. pieko rz I ll pa ra tow y
(pr zetwó r-s l wa mleka. p rze twórI l wa m i~sa ora l p rzetwórstwa
owocowo • warz ywnego). SzkoIi ma In le rnat.
• Znpol S"kó I rr:te my~ l u
Splliy..... neg. w J"rO\!l lawl u, ul.
Kr"uewskielt. l
nel .ł·I ..).
C·letnle technikum przemysłu
&Poiywc~(>2o (ortetw6!"Stwo m ię-
SIl, anall.z& irodkÓw looł;yw
czyc h, chemiczna obróhka włÓ
kien), 4-letnie liceum zawodowe
(kelner bufetowy) out:
3-1eln!a :r:asadlllcUI Hokoła zawodow a
majael 5IlCCJaJnośc l
c uk iernik. olekan. kucharz OfU
apara towy ouclw6 rstw . ml~.
P rz.J' nkole jelit Internat.

• Tec hnikum Drollowo • Gco·
duyJDe w J arosłllwiu, ul. Sw.
DUlIh" l (Id. 32_82). Nauka
trwa S lat. $.Ił IrzJ s pecjalności
_ d rolli I mosty kolowe, I!codezJa oraz d roli:! I tnOJ;ty kolejowe. S~ko la ma Internat.
(e.d.n.)
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O, ta pr:etruC'Z1Ine dla wa'ZVCh ocz"- .·
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i podwójnie JlePl/.
nawet czas,
kJedll przllbin-o mo,kę, wtIftO~ce ;
.pod nemj m~ łwfeditte, jabłoni t 'rmlłą podaJe jał1Ht.o ... -rotrute:.
Luz je.rtdcuH edwie

tego boga, co od tOG.
I "oli

ftG;CII!"1'I'ejl%lłc~ odm'-"nŃri
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Je~eU łłotoG
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prętv .ię cia tkoku
cłem"oAt. Pndwładeunle, te o ezvm' tapotnfłłałd:
" teok'dlotł.ł!' eleplo wokół -a(ech ci ~dtie la;1c.cł bi4lq. '

(1d1l iD 1"tee%1I katdd

lózef Kuryl!!!!'

,Nowy Duch

tDJZ1tstkG

'110 EUr.

jen bli,kd

*
* *

cdleg!e 'lIUCO

o p1"zu tTzcfl
cSokonanła

"

*
otwa~lIch

t

odmłenjcme

NOWłl Duch. l moja "ara milolć, ,io", Cieh
Nktzlcheonizmu, LeC% ;ak Fa.u.tG wodzq, U)nu . .
Pewne idee, klÓ're ,u,ilują zatoit ~mie rt. .

t~Je etolo leili obok mojego dola
na dn ie czasów
.

A kledll duch pow/(lda: JWw., IwIat.
.
nad wlec%ną wodą PWc% %ardzewiolllch mon6w,
KtÓf'e chcq podnldć mnie % 'Upadku.

Ubt'afUl to IUIjpięk'niejuq 'uk/enkę
I ('~ fUl Inne; podłodze

Now., Duch. Moje w,z1łłtkie nlu-U'zęJU we wiorn1/.
l blItlI inne.
Kt6re dllUę czolem tlllko w iakfei~ ml/.%)lce. ,

łr/je

two;t etolo le;!lI obok mo;tOo clolo
fl4l

*

Sp .

bardziej martwe
ni! Odllbll! umarła

się

l

Teresy
Cia Elfa

Wielk ie '11 murv noctł j ,lico.ft jare potęga
,
Dzwonów ktÓ're nad mfaltem PogTq2onl/ffl dztcoIIiq

'tworu

Lec: .I\luę Was::e ueply ł 'glo'll w Ich di~ęk4ch:
.,sluchaj 'nit pozuml 'obli ollftjJ cię tetl Iwia2

Przy drodze wron

drzewa

, krzllpiqce

w ogiel\ progll'enio

'pojonll to dencz po rlmna ch miętlI I tę.knle
niecę ,kręcone
w i dma
podurieczornvm tDGhad!em

Znle,ienla

jak bIo:rll <:" 0 oknami

oczll

J):Ow oU zdq.!am rl,'ce w ciszach kotedrll

oblodzone Iwi/aml

W nim 'Ile ma żadnej chwm ktÓf'a tTWa
To tylko zOtlbne tchnienia - Iwiarło - czat KłIlmal Duch Ziemi kłamał Foult -"
.,PTzek./ęt e formll pię kR4 teoo .twf4ta marnE"
Marne za l, te w ostatnIej oodzfllie
Beuennfe uno,zoRII nurtem nekl czarnej
W n lcoJei tu;en lecz nIe ku niei pllf"ies% _"

n ie mam n ic p1'6cz bia!veh chrvzanttm.
zamierzone pn ie
clI/uk bez Il,'ku .weJ stapli n(1j1ubtelnltjuej
pocZ1/nfony to slońcu - wlekubtej bll,mi
na jcZllłtszy jellennll fortepian

blt"nie mu

"OITlq

.Judyty

1 XlI 16

franciszek Ceglak
polllkojq

.

dn ie eza36w

mijania

okI,,,

.loWG

110'

SIlIłZę

lecz two ja 'mllJI

lecz two~ ,erce
fUl t!,-nej uHClI

*

N ow1/ D'Uch, ;ru I wU(d:łe, LeC% mo.r'tv rcbewłejq
h ... te nad w iec.mq lOOdq. A.b.,~ móQł ~ hlłiGI,
Gd" nadejd.,""ie c%o. p!GCZ1l. - ModUlem '.it o ta.

we mnie muzlIka "łodu -

Wieczne odpoczywanie Wa.zvm .łtDiętvm Ololom.
Wieczne odpoczllWa1\ie wzgórzom rukom. łqkom.
Pokrvtvm bla,kiem gwiazd i fwtętq , o.q SpotkamIl rię 1\a wodach Acheronu.
BędzIecie c.zekat to łodtł z cedrowego drzewo _
W błlllllCh welonach. BOJk I wiatr będzie owiewał
Walze tworze i ręce - krew n03zego %Qonu.

bezlmlf'nnll lemIesz'
hen fUl hOTlIzoncie

więc .lowem zapalam
pochllłe wle' zby

tez biero.
ob niża1lf. 'wlałd ·

"

nic nie JwiecJ jaJniej
nad Cieple potrzenie orena t,o oknlt Matka
p1'zy dro~ze wron trzepocz'1C1/ch ,mukiw cZG'"o.riem

at deu c% pachnqcti proltokqUlle
w przetroctu biGlodlonll1fm ł1qdzle

Zbigniew Janusz --

I o,wojonll

~cjch.le

Sen bezsenny
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pr.rvkteJ

kwadrotuh cłttoItlcu tUewfdtq« onv
b» -o\CVC"~vmł ~ Ul' wtelokqł" łez

*kap"qć '

obrazek

.t J;IloneM

trzed .olI'ml«.r)

cłzlę/tuJc .tOłłaj(

przed"""

bu

obi~d

łMlłtvcA

Ul mf4in OItrolhap6w

p lą.kotUwie wejdq IddkJ

pomiędzy gt'%q'ikg ' cia::ę

krutq ro:wallchę
,
- przez '"Pr6g J PUl, . "aWia' ~ła"
, bęcUlen:.a1/ wchodzie! uporcZ\łwie J

t1'Ójlcqr., ból" aD P'ek4c1leh oczoch

ao

(po

IV

docu kaniu trenie
b lel-,zum , szum-.czcrfi.

2ADNEJ

. .,

a:e ,tn(J:Ioml

JJ1

W

a

f11'%4,kf piach powrotu
. O jedn'f'QO .to duto we male

.D~:~:~~%,ol!~a~a:a, cleĄ ~

Oczekiwanie

,Im

kdllCQ'o ';:0 duto we mrlle

zdn'.tełlu

I

wIol'

Mar·ian J. Orzechowski

dnew

ItOP1l ~ ' ,o _br.:s::e~inał

zid ony"",•..,.te"" chad?oł b(dq
kolejni- ~wlęcł w. katde I wll,'to
ł w '%CZllcie. 3loJicQ. ~gtltwłe cie' '

pO pro.'"

'emu" ..

więc prOJ ~ ę

przypl'."4 d ro oę

debH

tIIO.-, ..

ar ~żko nepem. lopt
aM roJJVto$z

••

~ Ul'

łTÓPc4ł."'~ ~"lI ch

Iodv w MtLtVCC puakt6w

,t«1ł MftUIMI . . ~jf. p'qjęteJ

KULTURA] SZTUKA

WarSZB\Ny pisze ROMAN BURZVNSKI

Z

lekka,

9

•

swobodna,
etektowna, scenografU jest Mar!an
Kol o-o genialnej intuicji taie;.
\w6rcwj i bogatej
wyobraini
d1więkowej
MonlunkL
Wiele
Po przedJtawleniu zwróciłem
.~ do Barb.r, Nttman z pyla.
nlem: - CZY W ZYClU PRY.
WATNYM
ZDARZALY
SIĘ
DROGIEJ PANI JAKlES K W POTY
POIX>BNE DO PRZE2;YC HRABINY?
łwilldcUI,ca

~

Karnawał i "Hrabina" Moniuszk\i~~~~~~;~~~:;

"ie nokiadala mo.jtki, ,piękne, ba- ' dywnlo dość
łkromny
rOlw6j
IV$COWt', .ięgając. do poloWlf IV- akcji. W domu ' młodej. owdowiadek. ob'~vte falbankam; , koro- lej hrabIny ma odbyć. .i~ IIICze.neczką, potem d'l9le halki, jedną ,6lnie urocz)'sty bal.
Pn.ygotor
"Iadkq, zwtiklq. a drulJli
Itro;- wywana 'est ""spaniała toaleta t.
nle;nq, z koronka/ni. Przł/wiqzł/- ' dlugim trenem. ·W hrabinie ko.,Ja ł moje 'riolt11t t.ardZCI lubi- wala li crtu ,.kuPł',~k" ~lan1ł cba II~ młody oficer, Kazimier&.
Ilf.tmy "rZlfplqda(! "C. Jak rod~ • doplcro pn:l/ckoddlo kolej M . Po(lc:r.a,. balu nadeptuje
plUJ:
te wllbferali de no
bot
Ni. ,tiknię balOUlq.
SuJcnłG
bJlła nlcuwał~ na 6w tren t n\5J:C1.,J'
morna "a, b,,1o fqo
wieczoru ~nWl, coła _'Z1ł1DCl'h\ f1łUeoml 10- Hrabina I rOlpaclY mdleje,
,apędrił do ł6tek. · Ojdec
eo.ł4 _ II,"'::-:c malym Crmiklem.
ed Irywa II; KazImierzel1\. Ten uda,odzią JnęezlIl n( t. I~ ko~ f1Ó1'lf "łłboko ~ięta. Do _ Ce,,~ je lit na _woi~ Po laLach ~
• %\ILq ł ,pinkami do _n~'6.,; dociłocldł., dhlQu , biele .k6rkoUtll: tykaj .. sit '!I u cinnym dwork~.
)lama prz"blegołCI I pomalJGłcI . at
złata' ol,O.lUoltt., ~,·no~ Ale w6wc:r.as Ka&imien
kocha
'leI .Ię ręc. trą,ll/ ze zcleM'n.oo· sz1ił _d4IłOfł no C'M",el ok",- jut pewną mloclllutk~ BrooH:.
mamo. milce, li pr:1I
"oule
ró'lOnid Jut \0 istot!)je niewiele lak na
tuaniG, tota gderał, 1.
luzc:e flie gotowa Jwi' po po- IwltŻ1l kłlriał kameUi. W ręku -libretto opery-buffo. Ale sił
to
łudniu pn:1It'hodzlł frJII;eł' ł ae· 'WOChlarz calI' _utltv
_",bUml po:r.o1"y. W latocie-, zarówno aut~
fOt mamt ~d!tA" Garar"lej mod" cekinamI. Nom,_ c6rkom, potr:q- rowi .1 lbreUa, jak 1_ "oniw_,
.,A la cua"OUIG !.1tbłtło".
No C'V"ł nil łłie:!:ftt1 -mę, ' Ma\OOlo chod%.!lo o sprawy watniejue, •
"Iowit b1lla upięta korono t I7TU-· si( że s loi pr:td nam,i :aczaro· mianowicie o sat1r~,
uka'Zującą
bego warkocza, a
spod
"le' \liana królewna".
podlial polskiego spolec:r.efutwa
1J'łvwo1r Itll' tt1/X drugie
loki,
NI dwa światy. R.ec:r. dzieje .~
UIk IWOM .'-ZI/. T,
",uWił _ Wapmnlnam te bajkowo.. a mo- w latach 18~ VI Waruawie.
b1fC! prtuplnone. albowfem
_le tel:r.abawnit, brzmiące Ilowa, htniejc tam W)'tworni\ locjeta
,tarezyłobv M
ft~
t.oła. .ve~ mimo te .., Ulsn<bie mam napl- lpod pajacu "Pod Blachą" 't kli~·
\CItllÓ'lO. ~LokI fe Idoty I"I'zedtem saf o operze
Stani11law.
Mo- ciem Pepl na czelc,
boldująca
killea lI",i _wi",~c. ,na Qrtlbe niuukl ..R R A B t N A", .,y.ta· fr.mcusklej modzie. Ale. jest \et
' wIece, te&, ,.. bGł. dobrze '" wioneJ w cu.sle obecnego karna- drugi 6wiat, trldyc:nnle '(101Jkl,
frzumatlf , n.ie ro:krtcal". W !to- .... łu kilkakrotnie VI
waruaw- pru.tne..J~y. pomlmo ea"kl~
.. cmę wlol6w
wpinoło
m4m4 skim Teatrze . Wielkim.
0t0t. -l;O 18.bcru. ń.lr)'ch
ob}"CzaJ6w.
ł)zdobnq upUkę lu b
I"I'awdń'Wll w I1bretde "Htabilly" nie:r.wykle Zniuclona toaleta
lo Jedrn5e
~nuHę. bo łeB k wiat
IrZllfRGI watnJl, rolt: odgrywa włamie ba- pretekst do wyśmiania
uysto.j~ prztz colą 1IOC 14k
ńcUfy. lowa toaleta. St.,d moje
akoja- kracji tamtycb lal, do podkreśleCd" Pf%1I'.:ła JIOra ubiera_ki. -tę" raenla...
nia spraw narodowych. a .., pewprzlI'Choduto do pokoju .tv.tqCCl..
nym sensie J poUtyem,.ch. WSp!lNajpiery» malnł m~no Imu.ł'o·
Ope~ .,Hrabina" Ikomponownl niala jest mUJ:,.b
"Hrabin,.".
toał4, bo Ul pstłlt musł.ala
btIf Moniuszko w lalach 1858--69, lut Od strony tec:hnic:mo-łtompozy
neNc4 ;Ok 0.0, Mama wciqt vn- po tryumfach ..Halki". Libretto \orsk lel znac.mle lepua od p(}łata.; .. mocniej, mocniej". Nast(p- WlodJ:imlen.a Wolakłea:o pr:r.twl- pr:r.ednio nap isanej .. Halki" . ,lest
I W pamlt:tnU,acb mej matki,- ak·
torki (Wyst~p0w8laf pod pseudonimem Zofia Ordyl1lka) odna.laIłem taki ·ola . opla pr:r.ygotowah
ao balu II; cz.asbW fin de liecle'u:

",kc,."".

Spotkanie z Romanem

Burzyńsklm

tylko
,,-by zostać dz
Na

O

tym,

,

ulicę Wiels~..,

Warlla""k-ef.o.
r em prZ)'wlodla mnie nie
byle
)aka Ok.zjL Tu, .., łedDJ'm II; doinów, mle.zka wytrwały , wierny wlPÓ!pracowiuk ..zycJa Pru-mysklero" p. ROMAN BURZY~
SKI, kt6rego lelletoR7 I
opowiadania drukujemy od pr~az!o
liedmlu lat.
wie

PÓin7m. zimowym

Pretekstem do wit.111 Italo .Ię
otwarcie w lutym br. w
StaTej
Galerii Związku Polsklcb ArtyIt6w Fololfafików imponującej
wystawy kilkudziesięciu fotogram6w Romana. Burz,yńskiego I lat
194~1!H'/ pt...Tak
b,.lo.
T.
prawda".
.
powitał

W drzwiach
podar:L,

prosto
ltarszy

nlu muzycznym, re!ysersklm
1 Od~ledzlal. z uśmiechem:
scenografieznym.
Kierownictwo ' '. _ , H.....I- tn..leLn\ kawlro ~
+

muzycwe spoczywa w rękach ,Ii' "

*_

wklejony w album swój debiutancki ma\erial - felieton
po.
mles:tCzony
w, ..Ilustrowanym
KurieCU! Codllcnnym" I 25 &rudnia 1923 .roku. Tak to I!~
Ja -

de"lowi USA Hoouerowi
JZaUco~

ł fft4r-

EbenhOWttO~

przll
:::wiedzeniu rulB
WarazalO1l':.
W,-atawa dokumenluje tarok la·
la: .tak b7~. fo prawda... .

a(lo.

Pan Roman .ayslemalYClnl\ pracę dz.ienniltan.k4 podjął w uza
roku, w takicb udakejach, Jak
wspomniany jut tKC,
tyrodnik
..swia\owid", ,.AS" l Innycb. Od
IIH6 do tNO roku
prKuj. w
'prze.kJ:oJu", a wspólpracuj. m.
m. I ..Tf)·bUn~ Ludu", "pu)'jain",," I .. Radarem". Pn.eJ: dwanaic:i.e lat - od 1959 do .19'/0 roku
_ ,ako sta"l.J" wykJadowca uczy
I tuden t6w wyd:tialu d:tlennikatIh\'. Un!wen)'lctu Warn awfikie&0 pucdmiotów: fotorrafia pra.owa ora", film /la u:!.ytck d:Lien-

przekonuje, ii foloara Ua t o
.... ierny j najbard1.iej wiarygodny
świadek wyda run.
Słowo
jes l bardt.iej podatne na
CalsI:.
Piu..:;: \0 1. ialcm. bo przecie:ł.
slowo - to moja d1.ied:tina ... Jak
powSlaly ek&ponowanc na
wystawie fascynujące fotografie dokumentalne? Oddajmy a10s
p.
Burt.ynskicmu :

zanim
jesz.CUl
przeszlUmy do bibUotekl _
I
niema l 1mzdumleniemdowJedl.la·
lem ' Iię:, te jestem
plel'WlZ)'m
pr:z.edstawlcJelem ..1P'". I którym
p. Roman osoblłc:Je alt lpotykL

Me.,.-

.-at...r,

Wracajmy jednak do wystawy

uptztjmośclach.

~wle.

Hk.__

w Starej Galetil ZPAF. Wystawa

mnie 101"-

."'6Cs:r6 się

.ak..,

'niknna.

,mukły,
wysportowany,
I kr~pko tlVmający lic
mę;tczy:ma.. Po .... tęPR1cb

.a6cł

blitucle dyrYłęock1ej ZygmUnta 1116.1 wJSlę» "Lolldyńle, (liIi;
~to$·zew5kl~go. któ!y J!lk
!lik~ da.walam baeen I G~II" ~or1ljei
Inny poznnl' wSlystkle
subtelne ~
~
Nie
eliooc1dl.
różnice 1 odcienie" p artytlU1' WnUk • nknłę. lees. bal'd:t•
"Hrabiny". WptyndY na to lata. preDma" _kallę. lAftd~ld.
pracy Z. Latomwskleco, dokto- "'e lioaoeenowl! Uj ile ocnewa·
ra-muz)'koloca, nad pr1"golowa- IM" • Iłrl_ lo abaL 2eby lU ~e·
nym pnet PWM pierwuym kr,- .ue byl. . . oleco eleple.1 wł.·
tyczD)'1;Il w,.daniem druidem ppr- ~ w ~pleob. - ale .,rutytur, tej oper,. Jest
to td widl~ · . .~nl. _ ItaIk ..
,uk~ hana opera Z. Latos:z.ewskle- ~Iępale
Splewa-. ,k.igo, doświadCJ.onego.
ol:u!unego eaę - kł...u... ~, P'lb1kll1~
pows:r.echnym uaeunkiem I Ut- L neH Ił.......... CIlaJę. te halll.mJcm neslora polskIch . dyr,- b .I"'dL U..".III .lę Q k.Jls,.
ICnt6w.
a
keledll7
4emAP!_ • .,.
W te&"oroczn.ych prz.cdstawie- b:r- wr""
tła
webet
ni.ach "FJ.rabiny" brał uU:Llal do- .....7dI lInw ••WksaeML
borowy \.np6ł artystów !plewaków i t.ncerzy baletu. Kaz.imle- I CQf
fU, 'piew&ł
Bo(u.law --Mor k a . ...,..,Iał_.
~
Cborąteeo
- Marek WojcJc~- jlrabloa.
Nie bl. Id. jaki'"
chowski,
Broni~ M'lria 01- cudem, lto.....oillJIaoeJ.
Id.u., Podt"ancgo - St.nuła ....
_ PANI BARBARO - B.t.
MicboWkl. T,tułow, partię; hrabiny odtwarzala makomlUl Bar- ralem MIELISMY MOWIe
bara Nieman, arty.'ka'o iwiel- o TOALETACH KARNAWAl.Onel apa\"y~JI, pięknej urodde, o WYCH.
wiel kim «lMle. Wykonana prut.
__ ....a k ...... _ brUlliał.
lę śpiew~tJtę .rla I UJ aktu - cb~b7
".Zbud:r;if ,ie' I ułud n ych snów" odpowledt artystki
Ideeeli:,
_dr
- bY'a wielkim popilem., w któ- atiala pelQII •
ryl'll artystka bbu.c.ula ur6w- lneba .Ię
dpcbodzl . ~
no
tzw. lóftl
j:..k I ciepłym wDloak. . . . tlNJlial.le· illit . . . .
bn.m.ienlem Ciosu w dolny ch _ aleW. wlo"'6. Ta pnwd.
partiach. Wypada dod.f. te re- ..,.Ja'Gia WP7*lII:o. KloDoty ~
tyscrowala
"Rtablnę"
Ma rla i ....łIJa,mJ . . . . y Dnel cale 'y,FOIl)'f), I.JlŚ lIulorem ef(,lflowneJ d~

za/c.ol\c:eniu
"W kilka dni po
U WO,lIJj .twlatowej - Ivgodnik
,,Przekt6f' ' MmianoWGł mnie J'Wo~
im przedstawicielem Ul WaTr.:a·
wit. Oka:::a!o się W61DCUI$,
ie
bu1tm w .to(tCIl jedU"Utn d,tlt'llfłikan.em, umle;ncvm . (jako lako'
1.0Iografowac'". I da lej: ,,zwofUlI
.i( na mnic obowiąZki wręcz po~d. li!U. W:lI tJ.'ano m.11le z
kamerą na d:łe.tiq !kł iebro..\. ""0CZllscofcC. obchodów, kon" tt's6w.
lVlI'lIlo.no iJo Wroe!aw!tl, Gtf4l\ska, Po:monia, Ladzi. Aa
Slqsk,
S/Iesjadę
Akodtm icką
do
KorpGC*.A. Dan1lm mi blflo fotoqrafowóf tak wujq'ilcowe .cenl/.
}Gk popoludniowa czorno luno. w
Bel wede r:e z 1&d:/alem pTetVd~n
ta Bieruta I marazol,ka -rilo. WVkonalem Jedyni to diie;aeA PRL

Kimie , pau. tym ni. bfl oje
)tst
Roman
Burl)'.Mltlt
DrJennlkal'lk.l.rn
oblei)'jwlatem
)elit a calii. pewnością.
Ocl"da~
km w ielo mieszkaniu
tl.cUle
ceDne pamllltkl a włelu kra~w,
m. In. I Chin, Indii I Cejlonu.
Napig,1 20 kslątek
prud"
wuystkJm reportaty, ale '/ tytuł6w poliwi~lł fotoerafii.
Wydawnldwa Artyltyczne I Filmowe
pft.y,otowuj~
wla.śnie
drugi.,
poszerwnI! wydlnie Jego k,iąikl
pL ,.Być foloamatotem".
Podziwialem UeUle pucbary I dyplomy, wobyte na rajdach sam~ho
dowy~h był p. Roman edonklcm prezydium Zarządu Gł6w
nego KlUbu Motorowego D1.iennikar:r.y, sekretarzem Komitetu I
S:r.e!em Biura Realizacji
Akcji
"Stop, ddec:ko na
drodze"
którą oeoblście wymyślil,
opracował jej rtgulamin I
kier owa!
nią od }ot rrudnJa UMii roku do
Ul81 roku ... T(,:
akcję,
której
obecnie patronuje TPD - uwaia
u. najwi1,!kliu oslągni(<:le sweio
tycia.

Odznaczon)' m. to.
Kr:r.,rtem
Oficerskim l KawalerIkIm Orderu Odroduni.a Polski oral Ku)'um ZHP - p. Roman obchodzi
28 lu\e,o br. liwOje 80. urodlin)'.
nadal
bt:dtie
l ~powi.aft" t.e
w~pwral
..2.)'cle
Przemyskie"
swymi klie\Onaml I . ncwelaml
Ka:ł.t "podziękować :r.a piękne ry.unki. )aklmi wkle:r. J~,e •
opublikowan)'ch ·do\.'"\d w
"żp"
materiałów
ozdobił
Edward
Kmledk; :r.apowiada \ei, te chc:tnie pn,jcchie cło Przem1śla, w
.którym· nit był od 10 lat, na
spotkanie J, CZ)'tclniltami.

Do IpOtkanla dOldo ueutą po
wielu I mojej .trollJ' .tanóUadi.
Nie to. teby m6J roun6wca. ma
ebclał, skądże! Po prostu nie
miał oaSIL W jq:o domu dwuIłOM"'-N BURZYRsKt: •.samochód, jakimpodr6towołem w tvm
krotnie gościły ekipy
telewizjI,
ct'4J'łe, OJ/l ,tarvm, To;:klekownl/m "roh'm nie iJt~ie~ce; fui mo.rki
byU lud:l:ie z radia, :z d dennikll.., · Stottler.~ ".
J ln1\]"cb c1!asoplsm. Potem dwu·
dniowe uczestnlc:z.e.rnc w zJefd:r.le
ZPAF, nlłl~prJe wlQ'la córki a
wnuczką I Krakowa ...
datkow)'cb pytań
dowled;tlalem Knilliycach, a rirxJ - byl wicel
lię, t.e p. Roman pisze do
!lali prezydentem Pr:r.elDJ'ila. St.,d
Więc: chof jestełmy
kolegaml &łównie dlatego, li z Przemyślem sentyment do nIluJ'c.h mon, któpo fachll - jak te
podkreślił Illczą re blil"kIe. ac:r. odlegle jut. ry sprawił. It. dla Was..
iIl"odzy
Pf'J.y powitaniu p.
Roman
w msw zwiĄzki rodzinne. Choć C:tytellllcy ..Z Warszawy pisze
roz mowa p()CUj,tkQwo przeb.l egala sam urodzii się w Tlumaczu pod Roman Durz..yńs ki'·_
Serdeclnle gtalulujemy, dzię
~ott opornie. Ale od cug6ł
14 Stan151awowem - matur~ uzy(podkreślenie kujemy I Ulprauamy. Dostojny
tnokh w Priemy~lu · 'Pedzon.ych .kał . . Lwowie, a . dyplom ma·..Od
d:::kclUttOO
deko~ lo zdjęcie €At..EGO
'lat?
,Istra praw 'W Warszawie - to mnie fot09,otio • • 11'
m01"Zlllem R. B.) .:... t" corpore" r..qdu' to ·Jubiladel .
.
w okolicach
Prum1Ś1a
miał tulke o
bV zolta(! d.::ie"-nl· \li ~1~lDilę po ~IJO ,uk.0!l.ttlłtaowo 
f Hulo PnemJ'śl ".... . o),az.alo .slę , d:z:1adk.a. właklc:Jela dóbr
Ilem- kor.::em" - wspomina. p.
Ro- .Iu .ię. TOW&r':::lISZlllern "Ollm
..bawienne. ·Jut: be..• ładoych. do- _icb; wuł d..r.lertawU rujĄ\ek VI man. I
poluu.u}e .· liar:mnle aparolem JoloorajtCZftym ~'lf-

"O

,"'' o

_10______K
_ULTURAISZTU1{A.~__:.--------------------------~--------------------------------_

Cebula w kraju i na

świecie

B PO

SIlŁyryczne HENRY~A CEBULI zysku JIl lonraz wi~k 
POPu.larnołt=. Autor' pUblikuje je w w ielu perlodl'lI:aeh, /I

Rysunki
B'l:1ł

ponad to eksponuje Da lIcUlycti wys!.awach.
1 lak: w tr udnl u ublegleKo roku prace artysty obejrzeć mo:i;oa było na II Salonie KLubu MUołIllków Karykatury w su 111<:11 M uzeum ~rykatury Vi Wa rna w ;e. W styczniu .bleżącego
rok u, w Blurzo W71't.aw Ar t ys t ycUlycb w Rze.now Je ek$pono·

,waDO cykl lceo

r ysunk:~w ; • •.Kula

kilka innyc h pnc I naluJo

st:lwle

I

for ma

zasŁt:lXu".

natomiast

się w Lodzl na jubll eu$W'Wc J wyoka"dl lO-lecia popula r n<'io pl=1I. satyrycznego "Ka-

r uz:ela".
nównle.ł. w styc zniu br. otwarto in.dywid ua lna wy.s tawę ty:
. un ku Henryk a Cebu.ll w Galer ii "Krzywe Zw ierclad lo" )l~z1
K!ubie. i Mh:d~yn,llrodowej PruJ' I K&ląiki w Zielonej Górze.
pnsbli1ajae tym , aamym t)vorc~ lauręata. plerwueJ .,nnlfro,d y w u blcR lorocz.nym OCÓlllOpOlsklm kOllkW'll le na q·sunck sa t y,ycmy DOd hall lem: .,Prasa".· Niedawno roz5l.uygn !ęto w Ziclonel Górzll drugą edycje: te..:O konkurs u. Ubkl!loroctny zwycłę~a nie 6t Euiąl jui do rywalizacJi, Ul!l!adając
w dOstojnym

jury. Wkr6t.ce ma aie: tei ukuać ksiĄżkowy wybór ' r~unk6w
i atYrycr:n.ych CobuU.
Udział w licznych konkursa,ch IwysŁawa c h
u,ll!ra niczn ycb
(w, BelglI . ~Bułl! a rll,. Holand\!, J apOnII, Kanadz ie, StlUlach Z y,·
dn oaonych I Wielkiej BrytaniJ) laowocował m. I n. w formie
otrzymanej OIltatnło z USA ' propwycj i wykonania okładki do
powst.j4cogo '" Nortb Waj" '\II" P enllylwanil piama
"WiUy
W:orld". poświ ~nc'9 aatyr:zo.
•
Tak WlflC , ek!; pa~Ja cebulow ych, boiiOno, ic h lud~ików ula·
cu corai IZCl'Sze krW.
(u l

VIII Biesiada

1:eątralna

-

Orraniu.łorolD
. ul'eJ'ował,m
peuzebę kon'yauowanla "Ble-

Horynlec 87

. I.d,......

Powroty, debiuty, satysfakcje
VIU Biesiadę TeatralnI!, w
Horyńcu - Zdroju,
będl!,CIIo

ogólnopolskim
Ipoł6w

pr~glądem

małych

ze-

t orm teatra1
nych, rozpocz'!to w tym roku
balem. 'Ale nie był to zwykły
bal, lecz. "Bal w operze" JU
liana Tuwima, w wykoll8ruu
"Grupy Czterech" ze Swldnl
cy. Zac1;1:IO sle: w ice interesujqco ł tak teł było do końca:
4

nlejs\:e teklty, potrafi udowodnić, te jej osobowość, wrażll
wość
I fascyna c ja teatrem
za w sze prowad\:.ą do stworzenia spektaklu, kt6ry sie pamięta.

Podob nego l dania był doc.
ALEKSANDErt
GLINKOW~
SKI. takte czlonek jury, kompozy tor, dziekan w Państwo
wej Wyt9ze j S'lkole MUl;YCZncJ w Katowi cach.

4

4

"Biesiada" ,
od
poc~t.ku
swego llItnlenla, ściągi. do Hor;yńca
młodych
ludu z ró:l
nj'ch stron kraju - od Pnemyllla po S1:C:wcIn, kt6rycb
4

ląay un;til owan}ę. Jeatru, chęt

wyoowiadania na scenie wlasnych odczuĆ t pr2.et;yĆ, komentowania
rzeczyw ill tości,
zar6wno we włas nych, np. ka
baretowych teks tach ,. jak I
pn.:;y pomocy
li~anl.
do
utwor6 w gl1:boko filozoficznych.
4

_ "Biesiada" - mówi dyrektor WDK ANDR ZEJ SKIBN JEWSKI _ składa si ę JakbY
z trze ch aęiel, śc i ś le ile 10bą powi ązanych : konkursowej.
szkol eniowo
w a rsztatowej
oraz z występów dla mieJscoweJ publi czności I kura cJulz",
W Jur y us iadają ludzie zawodowo zwllłzlml z teatrem.,
kt6rzy oprooz "stawiania cenzur ek" prowadllł II; u czestni kami s eminaria, sIutą Im ła
chową radą
I
pomoq. To
ba rdzo w ain,. t'lc menl nand
Imprezy. P on:ulto, np. w tym
roku. 'lespoly dały 17 pozakonkursowyeh
przedst.wle6
w sa oatori aeb oraz placówkach upowszechniania kuUury w poblisk ich miejscowościac h. WŚI'od publlelDoiicl byli «ęsto
ludzie, kl6rl,. tu
wl aś ni e mieli
okazję po ra:ll
pierM'S'itY "etk n ~f lilię • ,J,.wym" teatrem. Dla.te,ll'o zain·
ter esowanle "biesiadą" :11tale
YI'Zr asta. W tym roku ...Iosllo
s ię do ni eJ ponad 50 zespoł6w,
z kt6ryc h ukwalifikowano ZO,
a przy jeehalo 11. repre:;r.e:ntuJ~cyc h 16 woJew6dzhv ...
BardU) udane były p o
w r o t y niektórych zespoł6w,
jak chociatby T eatru M10dych
1; WarsU\,",y, który podobnie
Jak w zesz.łym roku, także
tym razem zdobył główną nagrodę, za ciekawie opracowany spektakl pt. "K abaret Andrzeja Bursy".
4

Osobne słowa uznania naletą 51,! BARBARZE PŁOC ICY
l
p rzemyskiego WDK, która
sięga jąc nawet
po mijtrud-

Udane tei byly debiutl. Oto
zespól Teatralny 'le SZC'leclna zd obył drugą nagrodę: za "Pami1:lnik :&
% Powstani. Warszawskiego"
w g Miron. Bla loszewsk1ego.
Dcblu tuJ~cy w
juror.
zllany aktor Kazimierz Kac%or
również
odnióal
wspanlał)"
.ukces. Swą 1:yczliwości ą I
bczpośredniośc) ą
potrafił b0w iem (podobnie Jak I powsta łe oso by % gro na "II sprawiedliwych." ·pod pr~ wodrilctwem
ANDRZEJA
JARECKIEGO)
wprowadzić
szc zególny na·
strój, a nade w szystko prze- ,
konaĆ sta.wlaJą cych
plerw n l
kroki aktor ÓW, te pocz:ąt kl Jego kariery były podob ne I te
warto poś więcić sie: dla Melpomeny, choć dr oga do sukces6 w nie Jcst ł atwa. Ze swego
spotkania
'l
uc~stnlkami
"Biesiady", na którym zabraklo wo lnyc h mieJsc, potraril
uczynić okazując się świet
nym gawędziarzem
dy skretny I bl yskotJiwy uuazem,
improwlz.o wa ny prog r am, tak
in t eresujący, te choclai wyb ił a ju1: p6łnoc. nikt nie chciał
opuszczać
sali zabytkowe~e
d worku. da wneJ sied:.d by Po-_
n ! ńskich,
a dziś Gminnego
Ośro dka Kultury. kt6rego go·
ścinne
progi są co roku
otwar te dlA tcatru.
MiędzyszkohlY

roll

_

_

Z r.cJI meco zawodu -

powiedzia ł
on .. warę zwracałem

M"Zeugóln~

na wyk.rzys tywanle mUilykl w . pelttaklach teat raln, ch ł Jestem.
IlnyJcmnlCl zaJlkoczon,. edyi
wielCl J.CII"liw doceallo ... JeJ
watną rolę. ZoItaIo to 'Ia.wa·
łone pue:ll. PUlbUCP1oA~ I jvoru\Of , NaJwainleJne, te nie
:llliuwdylllJD, rai,e,.c h blt;:doVl'
" 8'oaow.n1u mu)'kl. co rownici łw l a del,. • do}nalołcl
"cła
mlodych ...,.lr.oa.awców.

POzylyw~e OCcny .cdonków
juty, w Iltład któ rego wchodzili ponadto KATARZYNA
DESZCZ _ retyser t. Krakowa, BOGDA OLSZANECKA
_ Instruktor łeatraln;y z R:reszowa orat KRZYSZTOF SIELtCKI z Warszawy - krytyk
z mlesit:cznika "Teatr", a tak
t.e · grono obsługujących Imprezę d den nlkarzy, jak 1 gorące brawa
publIcznoki
dały wielką satysfak cje: orga
ni zatorogl " Blcslady", IZC:t~
g6illie :weK, kt6rego praco~
nicy ladbalI
o
to,
aby
w szystko przebiegało nlc:tym
w wielkim, staralUlle wyret.y·
serowanym
przedstawieniu.
Słowa uznani a naletą :III~ tet
gospodarzom Hor;ynca. Nacz.el
nik Urzędu Gml n;y Edward
RogaJa skomentował ~ kr6t
ko: _ J est to cli. nas, dla
mlel'itk.iI~w
l kuraeJUlsz1,
4

4

4

4

prawddwe 'wlęto duchowe, a
.ar.ilem punkt bonora, łeb,
ws:;r.yl~ke w,padlo Jak naJlepieJ. I dl.tece bk " piric!m,"
tę Impre.t;: ..•
!J'e·gorocznej

.. Biesiadzie"
G lówny
Towanystwa • Kultury TeatralneJ. W cronle organlutorów maletu Ilę: Wydz1ał Kultury t S:tIukl UW, ZW ZSMP,
ZW ZMW "WIci", WZG5 ,,5.
mopomoc Chłopska" , Odd:dał
Wojewódzki RSW· "Prasa .:.Kslątk a _
Ruch",
Oddział
Wojew6dzkJ TKT, a tak te
Urząd Gminy. COK, sanatoria
.,Rol n ik" I "ł.1etalowlec" on«
PGR w Hory6cu - Zdrojl.L
patronował

Zarząd

4

J 1m 'wszystk im
nie
teatr.

naletą

.Ię

lucunku za docenla
wartości,
Jakie niesie

WYTIlZY

4

JAl'" M1SZCZAK

4

rot

a.

PAWŁOWSKI

Taką imp rezę

warto kon d\:iennikarlowl
.,'Zycla·'
KAZ1MIERZ KACZOR. - CI mło 
dzi ludzie, ktar'l)' t ak umiłowa 
ł! język polski, nlogą w pr U' n lo ~ei 'lasUle karlry n,wodo·
w ych ak~orow . I taki.e 1 teg.
powodu
nald,
Ilzanowaó
a matonki r uch artys lyczn y,
choć: rzllC:II Jasn a nicsit' on w
lu hie. takie wlele innych war·
lolic! kulturotw6rczyc h. Tu w
Horyńc .. ,
wykonawcy mają
oka1}ę do doskonalenia sw ych
umiejętności, poprze.,; wym ianę doświarlcu'ń I SPOtkania 'l.
"t.awodowcami". To powinno
owo co wać . Nie mOJrę oc,,)·w l·
ieie
porownać
te{:'oroczllcJ
..Biellad y ~ :I pop ne(łni!ni, bo
Jestem lu po raz pierwsz y. ale
naj króceJ moina powiedzie.:,
że ehoc Jej poziom był :nainicowan" to Jednak ni ektór e
lIupol,. .. pokau ly s ię I Jak.
naJlepszej I tro n,. prclentuJ!\c
kunszt Wl'ę<lt prołesJo nalny ...
t yn uować

_

powied7.ia ł

bllUcI Im "Biesi"'"
W KATliGOnI l

ZESI'OI.OW

TEAT II ,\I. NYC II :

l na;roda _ "Zloty Rog M >·~ lI ....'5Icl K rola Jana"
Tell . Mlotl yc h a W"'tSuw y ( n il zdj ę c i u) . z.
. ,K ~ ba·
rCI Andncjp lIur ~y ".
[I nag rOd. _ .. Srebrny lIóll M )'~l! wlikl K rólR J a",·'
_ lIIi t tl1<YliZkOh, y Ze. " ó l T U I'aln y ze S~e u!c1 J1 a u
"P "rnł ~ t nl k 1<
powSIln ia W" rsu w~klego"
III naj!rotla _ .. B r'l"Owy RIlI! MyAlI w vk! K róla JI·
na" - Ka bare i "ZlI, dl ... .. z m . k"' ...." ("·oJ.
DI n U· ... •
ikit ) :
I wyrlotnle"le _ T eatr . :S z Sicd!c~;)1 wyrMnl~ " I,:
- Teat r U rat""l yte<n)' .. NotA ben e" x
C'.~5 10cho ... ,. :
lU ,... yrótnlenl e _ "G.""a Cxlerech" za .swldn ;cy.
W
"'ATEGORH
TWORCZ\' C II !

I

na grodłl

-

ISU\· WII>UAJ. S \ ·CII

"Zloll ;\1111 Borow\ny" -

POKO N ,\ S

rhalik ~ Nowego S IłCU u lnonodr3m ,.Kw arlel db
Jed"eg o aklora" ;
II n a&roda _ .,Srebrn a .11... Btlrowln)''' Anna
O;r.le,\;tłc
oz w auz:.... )' II r e ~ )~ttę lpekllktu .. K a .
butl Andrtej. Bu l'1l)' '':
l U na&rodl _ .. Brq ~o w a Misa Borow !n)''' _ Mank
>':nu!a Z l"nt nl)'ł la za mu~)'k~ do spektaklu "ery
Pnll . Cogito·';

r "' }'fllt"I"I\I" _ Ilubara P loclea & P rtemy ' la z.
p r .. c ę nad k u l lur'ł I łowa I czystokllł jęt)'ka w ,pek_
tllklu "ery Pan a Cogito"; II w)' rotnlenl a Kry.
Sl y"a W I';nlf-'II'.ka I ,1e ' ,nleJ GOry U
Int ~ruuJĄcll
propo>:)'cJI: kabaretu s>;kol"cgo ; III w yrOtn lcnle
J ani n a Brudna. ze Skoczowa .. scenartUS1 I
r ety.
~erlC: pr~ramu .. Bla06 po polsku" 'Ił wykonaniu kl·
barelU " K ierpec " ;
Dyp!om

honorowy _ . "K a bllul "P okt~y ... a·' Z Klu.•1'rasa·K l l lłłka ·Ru C b" W R aeJ<)w lea ch ( woj .
tematyki
plOlTk o'W.kle. U dekaw" probę podJ~1 1
trod<>W\l,l!:owej w kabarecie w iejsk im.

bu RS W
,I • •

,

SAMO :tYCIE
CZYZYKA aJrr,eó I lukces6wj

powodzeń

lata
6pIC4

niewinnośt:
uplsany przeJladowanie j
pomalowaoJ ou:ukofl.stwo;
... drukowany _ zaufan ie.
blab pa pier

waJJtcero - plotki.
BOL GWWY - problem
nie do r ozwl"zanla; b61 w
plenlaeh - choroba; ból aę 
b6w -; po smutku przyjdzie

pruli
przed

rado!ć.

pieniętny.

KWIATY wld:rJeć piękne t ycie bel smutku; dosla6 Je
- zaszczyt; sadz.l6 - uoblll
dobry ucz.ynek; trJ'wd
,potkanie z drogą ci osobą ;
być

DimJ
ozdobloll1M
krótkie
Jrez,ęścle;
,ku bu

kwla' - 7.aukocl?ln
lObie:
• ypa6 kwiatami _ zaniedban Ie.
FLAKI rotoW" nykuJ
.Ię na wesele.
PAPIEll podneć - będz.leu.

F ARTUCB . uloiyć - bę-
dz.lesz liekcewatony; pn~ 10
- lubin porządek: anald6 kony.tna propozycJa: .,. blć
- tle pilnujesz .wego lntere~

w gniewie; p lAli aa aha -

No

łDalowM

snajomość

listowna; dlll6 ' 0 niepowodzenie;
Da Dha lenb two;

prz.et"jen

PCHŁĘ
olą

tobą

whbl eć

lu b

być

pocr)':r.lonym
wy~ana lub zysk

SZCZURA zobacu'ć - nleIpokojny scn ; lIC1:ur ubity pozbędziesz Ilę wrol6w.
K'UKURYDZA - zysk
MELONY ,lrie - jclliś chory wyzdrowiejesl!, jem zdrowy _ u tra ta nad~elj kupować obdarzysz prz.yja:.!.nlll
niewiele wa rtell:o c:dowieka .
l-OECZ - spotka clQ zanczy t; lśniący tnyma6 - i)!:d:den miał władzq nad Innym i; lIgubl6 - utracisz ltanowisko; oplst, widlid - spotka .ię kara.

RYBY (!I II -

jesteś

BARAN

(odaJ

(~1

m -

!CI n ' l

Musisz jeszcze łrochlQ by6 cierpliwy. J ut wkrótce będ zI~ robił to co lubin. Przynlel!e et to
lporo rad oścI. tym bardziej te uda CI rię na być
rzec:, na któTll od dawna polowaid.

BYK

zaradny?

clw", bierzesz .lę ratno do
.Trzeba lobie ;Jakol r4dzlł - powiedrlcl b4ca, sznuNjąc hneczy najwatnie)ue, \O
la dżdżownicq" A ty? J ak lObie niklu :r. t.yciem. poz.walau
nie pnellczy6 .Ię z . Iłami
~:!:rr~ J.ię lawiną atres6w
wak%7STo d
uda CI ai4
dzlala~
IJ:
na świde powle-tr:r.e? Mau oka:r.ję 4awled:r.1e6 . 1, eze.. Potrafln: wówczas
lkutec:mle. JdU postanowb:&.
o sobie, biorąc u&lal w nau.ej psychoz.a.bawle.
SPOTKALO CIĘ NIEPOWODZENIE, JAK REAGUJESZ? te sl~ «:ugoś nie podejmielz,
nie brak ci w tym kon.ekwena) umykam się w sobie t. pop-ąiony w roz:pacz,., \l'awl,
. eJl- at. do momentu, Idy tOdni na prr.e!ywan[u poratkl - 8.
b) moblllzujl;l Ilę d o d ziałania, b, Ul wszelką cenę odnleU baczysz, te komul lnnemu Ilę
udało,
Wówc za. ziera Clę
wkrótce sukces - l .
c) staram .tę pomnlcjuy6 rozmiary .wej klęski w m,41 &8- rot terk a, mote jednak trzeba
było
spróbować? przyda loby
J&dy: .,głowa do gór" jakoś to będ:r.Sc" - 4.
2. SLYSZYSZ PRZYPADKIEM ROZMOWĘ NA SWOJ TE-- CI lię więcej odwa,l, nawe t
odrobina rytyka: kto nie Ira,
J4AT, CZEGO OCZEKUJESZ?
nie pn.egrywa, ale kto era a) te powiedzą. o mnle col pochlebnego - 1.
uasami wygrywa.
b) te wreszcie d owl.em W::, kto prlA!Ciwko mnl.e knuje - ł
c) te uslyEZę t.rochę p ra.wdy o lobie - ~
Jł.-ł5 p unkU,, :
S. OTRZYMAł.ES TRUDNE ZADANIE, CO ROBISZ!
a) I\lłeruję, te Kowalski uoblto lepiej - $
b) pnystępuję do }elo wykonania :r. :r.apałem,. W1'esz.c I. będ,
Problem. lo dla Cieb ie nie
pow6d do rozpaczy ; trakturn6iI .Ię wykuać - 1
cl podejmuję: .ię, ale bn e.nlu,zJaanu, l: mn6t:t.wem cpor~ Jen go trochę Jak nau ko'Wiec, wkładając cały Iw6j
'obaw - 4
ł. KTOS MOWI O SWOICH PROBLEMACH. MOGł.BYS
intelektualny wysiłek w to,
by go rotwlą:taf, pokonać. W
MU POMOC, ALE ON NIE ZWRACA SIĘ DO CIEBIE, WIĘC:
tej łamlgł6 wce potraflu .doa) n ie wtrącam sł ę - 8
byf lię na oryginalne pomyb) oferUję pomoc 3
Iły, co c~s tokroć
prowadzi
c) w pierwszej chwili chcę pomóc, ale mam ~ wlun)'Cb
ltIopothw, wycofuję się - 5
.
do Nkcesu. JeŚU go odniesiesz, przyznajesz lObie cenni
$ . ZAWALILES SPRAWY" CO ROBISZ?
punkty. z.a to, te umiesz gr~
a) .taram się utuuować - ł
w tycie. Ale teby się z. tym
bl W)'l'atam skruche - 8
lpecjałnle obnosl6? n ie, to
c) nukam kalla ofiarnego - 3
n at uralne. A Jeśli CI Ilę nie
8. SUKCES! - UDAt.O CI SI.Ę., WIĘC:
uda? Trudno, mote na. b;al chodzę w glocU wdychając 1 przyjemnością dym z ka·
p nym razem p6Jdzie lepie j.
d:1dla - 2
b) elenę s ię, ale bez :r.będneco &ll.szowania - ,
c) duję: się zaszc:r.uty, w~z.ę podlStępy :r.arwioll tnych - ł
(6-51 punktów :
'1. ZEPSULES JAKIS PRZEDM IOT. CO ROBISZ?
al %leca.m napra.wę fachowcowi - 6
Twoje wyobr.a1.enla o tyciu
Iq trochę mało r eallltyc'lfte;
b) us iłuję IlBłlraw i6 sam - 3
cJ nlewa.tne, naprawi Ilęprty okuj1. albo kupi I lę nowy
mylisz marzen ia '1 rzccz.ywlItoŚc l ą. Jeśli marzenia się nie
8. NA SPOTKANIU TOWARZYSKIM POZNALES LUDZI,
spełniają. w inni lą wsr.ylCY KroRZY ROBIĄ coS PASJONUJĄCEGO: TWORZĄ, UPRA:Jwlas= los. Broniąc
Ilę
WIAJĄ SPORT, PODROtUJĄ CO TY NA TO?
przed poratką, odsuwan
od
a ) nic, uwafam, te m oje tycie je6t równie interesujące - S .Iebie problemy l nukau
b) :znajduję sobie nowe h obby - l '
pnyjemn oŚci. W tyciu kierucI rzucam się w w ir rółnorodnych zainteresowań, by po tyjesz li~ bardz.le j namiętno
, odolu wrócić do swego .tarego ustabllirowa.n~o t.ycia - 8
Iciami nl1 Intelektem. sllłd tet
II. MASZ ZDOBYC RZECz NIEOSIĄGALNĄ. J AKĄ DRO- r udko potrafisz wybrnąć z.
.kłopotów,. jeUl kto.ł Ci 'fi tym
GĘ WYBIERASZ?
a) .:r.ukam waj omości - 2
n ie pom01.e.
bl wydeptuję k letki, )e1dtę . k.rątę, wystaję: .. $
Od 52 punkiów :
cI jeŚlI led nie05iągalna, rezygnuję: - 7
10. PRZYPADKIEM WPAKOWALES KOGQS W KLOPOWychodzin z z.ałot.enia, t.e
TY, CO TERAZ?
.
Sq sprawy, k tóre nalet.y poal n ie moja wina, niec h lObie radz.1 lam - ol
zostawlf wła snemu b iegowi,
b) WTpjjam nawarzone przer.e mn ie piwo - 2
b owiem n iewiele da Ilę w
c) slacam s i ę pomóc, w miarę motllwośct - l .
n ich zdzialatj ,,'la bary" b ieA TERAZ ZSUMUJ PUNKTY I ZNAJD:t. SIEBIE,
rzesz Ilę Iylko z tym! na jbardziej pa lqcy m l, jelU Jut .
ośle p, nie oeenlajqc r eali6tyDo Z3 pu ~k &ów:
c:znie swego' połof.en la. Twoja n ie możesz tego pojedynku
WIen dobne, o co CI w ty- ","Ola i aktywnośf w pokon,y- uniknąć. T ak, prawdę na6ciu chodzJ... L ictysz .tę z. prze- waniu prr.esr.kbd s ą n iezwy- wiąc , najchl::tn lej obarczyłbyŚ
l!.kodaml. ale n ie ma takich, kle .cenne. Pog6d:.!. I l ę }ednak k ogoś wszystkimi p rozaicznyktórych przynajmnie j nie usJ- z tym, te w :tyciu s ą równie! m i problemami, bo ty Jesteś
łuJesz pokonaf. Nawet gdyby!
p oratkl. Naucz się d zielnie je Itworzony do wy1nych celów.
J est przec\et tyle rzeczy cie:r.nala.z1 Itę W labiryncie bez znosU, bę<Ir.le ci I ał.wiej.
kawych,
pasjon u jących,
w
nk l k ładn,., kt6ra by Clę
kt6rych zanurr..an się: z roz .tamtąd
w,.prowBdr.lla, nie
Ił-3J , u nk &6w:
koszą. Ach,
ta proza tycia,
wpadnieS:r. w roqliIC Z. - prę:
jalde ona Cię uwleral Nie
duo' rozbienest. mur. J d ll
mimo wszystko
apot'ka Clę
Nie ł)tzys1ępujeu d o dzia - u nikaj jednak spotkań z c0nIepO'N'od:r.enle. nie ma Oo!lOby łania
r..anim
nie
prz.e- dziennym tyciem, to takie
m ot.e dostarczyć ci nowych
bGn:Ide J z.druq:otane-j. Dzia- anafu.ujes:r.
Iytuacjl.
Jełll
ł..
wtedy roz.paczHw le, na jest w ięcej ..ta" n it "prt.e- wrateń.

20 lU)

Za duto wymagacle od tycia I chclalybyJde ...
zdobyf uznanie w pracy, I w oczach kochanej
osoby, nie .tronlcle r ównie! od sza leństw karnawałowych. A ponle wat ' es tełcle d elikatnego zd'l'owla, zaczyna ono .zwankowa6. Nalwybu zatem
pora, by przeataf łapa6 dzleri~ srok r.a ogon.

Psychozabawa

Czy

11

(Zł

IV -

II V)

Stanlelt. oko

VI

Oko

r: lrudnyml

problemamI.

Ale nie obaWiaj Ilę kh, powinno Ci Ilę udat
pewne &ręczne posunIęcie, pod warunkiem jednaJc,
te nie zdradzisz nikomu n'oI.cb planów. Na to

u. mu jest cza s.

cz.,

BLI2.NJĘT A (U: V -

Zł Vn

Wre-szcle motecie licz,.6 na powod:r.enle ..
sprawie lut. dość dawno rozpoczętej. Tym razem
\Kła Ilę :JaJatwlf ją po Waszej rnyjlL Pod koniec
miesiąca intereNjąca podról. Wrócicie pełne lWa-

.,.

RAK (ZZ "I -

!! VII)

K oniec z. Improwlzacjąl Od d ziś musisz ws'lJ'Jtko dokładnie planowa6. Będzlen musiał .toc:r.yć
batalię o.~ linanse. N iestety, ktoŚ '1 bliskiego otoczeni. zechce Clę wykołować,
LEW

(%3 VII -

"łyczliwych", bo ..
WrocoU wobec naj·
b Utnych, uratone ambicja prowadzą
Clę w
łlepy zaułek. Pot.ądany jett .pok6J,
clerpliwoś6
I cz,a. do namysłu. Takt te1 by Ilę przydał.

Nie

działaj

H Vnn
wpływem

pod

moteu

przy szłości

ulować.

PANNA (Z3 VUJ -

U IX)

Zdaje lię, te przelict.ylał .Ię :Je lWolml Ilłaml.
ZapędziJa ś Ilę '1B daleko. Niepotrzebnie
ucu:;łaJ
bu rzyć u.talony porządek. ChaOl potęguje się. Czy
naprawdę

o to Ci

WAGA (%3 IX -

chodziło?

U X)

Za bardzo ulegasz emocjom 1 nastrojom. Chwilowe sukcesy taspokoJą Twoją pr6tnośf, ale, czy
:Jut anawiałeś .Ię co dalej? Wiele ryzykujes~
nie licząc Ilę ~ realiamI.

-,

l ~
l

SKORPION (U X _

ZZ XO

Nowe wydarzenia jednym z Was przyniosą n'linnych zmartwir.ł. Będzie to jednak kr6tkotrwale, bo lada dz.!eń .ytuacla Ilę unormuje. Wyk orzy.ta j koniec karnawału! Motesz poznać kogoA,
kto liczyć .ię będz ie w pnyszlokl.

j

doŚf,

STRZELEC ()!3 Xl -

~I

XII)

Na Twojej drod ze stoi upa rty prze-clwnik. By
Iwoje zami3ry, ~dzlesz musiał szukaf
nowych argument6w I nowyc h poplecznik6w. Nie
przyjdzie Ci to ła two. Clen .Ię: lednak, te m asz
szczęŚCie mi eć spnymlcrreńca
w bliskiej sercu
OlObie.
zrea.lIwwaĆ

i ~

l
~

l

l

~~
~

KOZlonOZEC (!% XII -

Dlaczego
do obaw -

20 J)

jesteł

laki n ieufny? Nie ma powodów
w pracy rzeczywIłcle cenią Twoje
um iejętności. Poskrom jednak Iwój Język I zrew iduJ spos6b bycia. T olerancja tet. ma swoje gran ice. _

WODNI K (!I 1 -

"

lO

Jestcś naturą rerleksyJną, chlodno oceniasz sy- tuacJę. Mote się zdarzyf, te otrz.ymas:r. ofertę zmla- l

nypracy.

d 1ie.~ m i ał

Zadecydują

~Iędy
finansowe.
wiele powod6w do zadowolenia.

Bę

~

----~------""'~~---,~~------~
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DAWNYCH WSPOMNIEl'I CZAR

Przed dwudziestu laty

us.c zanotował

\ pO/l"l

niejszycn stałych rubryk. W każdym t ygodniu

ctytelniC y

Mp1'/czak

Kobzo,. . WojncC'h

5rrO

'1

•

pam prZ\lpallk'em a rehhHI,",gO egzemplarz/l na.zego tvtrOd'dka :r. IWOim 'mimie m ł
aG..1:wblciemP
Jut rozllmiem. lł.zeczvlDł
jcie, mama zachowal4 no pomłqtkc to ,.z~ie". "cln. ocI'IIOto-wano moje urodzinII'.
Porozmcl'lołaim,
..... •
PCI," tycia.

Trouleę .j~.n'ęcmi. · mówM!
o .obk.
Spr6buimr. Przez 'e lGta
rt;' OpUUCZ4tQ pom PTZemlfjtaP
N;'. T1UG; chodziłOM do
ukolW
poduowowj.
Pol.",
"handl~" .

'

prZ • .ł "ewie. lef'ÓtJcj e.. )WGc:ow.l4", to "clepłe. "nu ;C"
'CM tele/o,ultą '''UIGŻ4-, te
rrnfGna anOo.Chi "",cła mi,..

40Me .
pn :l'I GrGiynę Mazur k iewic.l1
Co ZRWl chtdło poniq do
- Ta/t, to ja. A o co e~ Fa"" w .lelqneP •
ProCtł hondlo~ Jen tnuł
Jakb1l ' hi rzec - ehodzi e _ f odpo\Diedziolna.. /I ao_mt,
cloU
wic~.m&.
dXieś panł ur<nbi". To gl6Wft, ~k.tetll',

...,

p01D6d

mo;elJO _;kk. Cz, ",- Zwtcaue.u

łcrJckJl

III

Marek

SZlIdlowsk,

GE>.,.ula. Kr!lI32'1of Re j!<owskf
Wojd«h KowotpW$ki.

~a.a.c1L,

•

ZYCIE

z"ŻYCIEM"
Zamiast

wstępu
bltm6w dOstan, Ut na dll... nik ar·
sIWO, W5p6lpracowalem Jut wl~d"
••,U:tlenl1lkJem I·ol lkl~" . co s krzę"
nie odooluwalena w pnd","!U, l 5adzllem, :te. 10 ,..I po moi. pOkon",/:
wazelkie ewenlual n.
prZldwno' c!,
NleU~ t y. mleJ.c
UJ bylI> dla a·
d"pt6w d1;fn nlkantwa .ld!lulnałcle,
•
kan dydal.Ów klJkusel. Ecu ...ln
w"tplly itdalem, ale Ili.
przy J ęlO
mole.

II.

w ,6ellelll do rrum)"l a " na tar·
czr". NI. ułanIat" ", ale Jednak
lIt)'łl3lem o pono wI eni n prÓby
w
rok u n:a stę pnyllt. A Iymczase m Ine·
ba bylo co! • 50b~ 1; robl~. RozC I ~ 
da lem 'It W'(C u J aką! konkretna
rObOl" _ nlllt JtdnaJ, Jo\ Ina Jazlem,
"Odcunlk r oJU'I" u pr o s ił mole 110
ud ział u w kunie
l:orU !)Ollden!6w
rObotniezo.thlOpSklc h (Innhllo k,e·
dyt tO~ ' aklegOl. kl<lry orlanL •.o..·,,1
.. GlI zCI'I l;:nkow ~ k~' ·.
wspÓl nie Z
.Jaktc .nUo dzIś "'spo mlna m ' ~ n l>n1l0wllY pubY I W mLe ';ele. w któ r)' m
uprzednio pOnlOSlfttl po r. dkę ...
rotf m tl O;dszedl UM " uey wca!e
ni .. w wy~nlonym nwod2.!e. Pned·
tem nkofiuy lem l>Ółrocz o r
kurs
k""gow?ścl I wylo\do walem w dd a·
le normowa nia
pnedsltblor.twa
Rol:tót Komunl klcy Jnych. Po Jel:o
re ortanlzuJI ni. zdccydowale m olt
,,~ "n;eno, Lny do
Cb"r2owa I DOd·
J/l lem prate w . Iut bl. IUlllarDo-

To

zaczqć

m łode

Tak, jak kaide

maCcń,tlwo,

chcieli.łmll

go.podarować

'':lIbko

"fla

IWO-

I m".
l kicd" .ię to .pełnił o?

J ,G.! - Przez S lat mteszlealiAmll' 10 m4lvm pokoiku przll
rocl.licach: POlem otr:ąpnaliimll
to mieszkanie, w którllffi teraz
jescdmll'. Rodolć bllł9 ogromna:
MielUmIl już W6WClO. córkę DOTmę·

W.G. - Pierw.:c w.rpólne lata
r zec<:lfwltcie blflll na jtruclniejs.le.
Ale por ównujqc to l obecną w·
młOOllch ludzt, mu·
stwie rdzić , t e nie mielUmIl

tuqcjq wielu.

.<:ę

IUJjgorzej. Tlflko nie wiem, co:'lI
ta kie cza$owe poróWTU1nia majq
leni.
J .G .: - :z"ie lię dniem dzjM&t"czus~w Paluga
Z dzutowo KI011'ł . Zbl
aie jsZ1fffi. Nam .it jako; ułożvlo.
Ale, jak ulotv .it noU'ym anepn,no Kanop - Marta P·i JO'UUl Alor'd~1Dł,. :
ciom? Stanzo córka Z4 rok zdaLilIa'lo M'aru.ciewU-ł Jer!» Ore,oU'z""
je maturę , mlod$za - Joom ma
• lot.
'
.
W Ił ,! lQLtJG Kuumkq. [:A (L'ar ,' ~ .., ra l( Oll'~ ,
W.G.: Niedcwno wplocili.ł
hob('la l{Y'usztl'hJrQ , )a .. Gaw,,'
KIJ a· .!1fU
ma; . tarue;, prawie tut clO1'o$lej, cór ce 11.0 mies.lkanie i dO-PCPI('łt Sto~l~law W ....
Jadu: ,gfJ 110
wiedzieli.łmll'
lię,
że prawdopodo:lmłe prZIf;dz/c je; poc.lekA ć
lGk obecnie , leie!!1f wielu towo· 'd:rllem pa6&twa WlESLA~ I okot. 20 lat. To "iewesola perarów brakuje, .. a "nu Iq bo.nlzo JERZEGO
GRESZCZAKOW. peklllWII, . Clilolb4 tli w międzll
nl.Iklej jokolei. POftC1dto r ozletad Ona - s %awodu księgowa, on cza.ia co; zmieni Iię no lepue,
god;;in praCll .prawic, t e tO łU- ~ - elektryk.
- Je.telcie optwmUlamłP
mir wiewie!c CZOłU pOzolto;C dla
_ PrzlI.mGm. t. vrreleraczo.
. wbie.
km' próg pańłttocl m iuzka",o
J .G,: - Mus/m v. To Ul ivdu
- Ni. zamierza pa'" ~ :r Pewn4 obCIwq, m. wieclzqe,
rowU .ł PrzeTlłll'''ar ZaJ)ł'1DtM ezll" ",mumII' CZG' 'pot1C7i'erdril
- A czu;eeW lię lokah'1łfII.I
wJel. r6t.oic ł!tikd", to :rrob1lo.
.łU,zno.fć wo.uJ clccyzJf IJH'z~d pacriotamł1
~
No ro.:ti4! .Ie.zlea... tutal blulco 20 &4t , WaIc6ł ~"Ił' raz.
W.O.: - Oboje je8tdmll urorazem % rodzicam.i. Nie uriem, wod6U1; . eJlOrClCl' ł n.nvc" m4I-- dzeni UJ Pr.zemll' lu i n /gdll' n ie
jole potoeZq li( m.o:t- etat. %II' lo- t~JUkich nrz_
ffllol.łlelUmIol teb)' ,eqd wvieżdtać.
. ' Lubię Przemy~1.
~ Wiesława G. "'(U! 'mlechem): _ Mamli' ~d ten pamlqtlcowy eg,.
- 'l Ia pom jakje' Iwbbll'1'
A moie mamy % mętem róm zempla rz ,,2l1dau• .
_ LIJb", MUZV,,", Młocl:rie.. opin'e _
t_ tefMH
J,G.: - MiGIem k iecllolj, je.zeze
"""
J eny G. (równin
Ul 'mLe;. przecl j/ubem mo!liwo'c! WSl1az- A marzrUcaP
chero): Kobkta zawlZc m.ui du _ Slq.k, Qclzk oferOWano
Ch.cio~bvm dute podró.to- buł trochę przek01'1M.
mi pt0Cł .. wraz zmienkan iem.
~. ~ /I t"mc~IłI~..'" ""ończ~
_ CklZt rię. ic .tUtak pall- aJe przutmowcno tlllko łona·
zaocznw ,,0g6lnlOle,
. tWtl \CI doMej " leondycji" I ,... tlIC". A m" nie ehdeUimll' li"
- Tego więe gorące .t~z..
.Iroi", Pamiętoeie .łOpeWM 'n wtcdv tok bardzo .pie.zvc!. OltatecZ'4k pozo'talł!mll',
driri .przecl 20 let.,.
W.G.: - _. ł mlfltę, le- billa t.
POSROO
U
~JlłW.G.: Pamiętam, :ta bwtduuna dectlzja.
S~CH PAR, któn wsh:łT wted" Jlitleno pogodo,
~~b w okrelle nar«łzlrl
_ O ctwm w6wc.uł ukN ....
Itolrn_wlal
.. Zycla • SedynJe '7 ma ItaIe zamel_ r%lli'P
dowanle w Przemyśł.... OdwleZDZISLAW BULlO"

_...

S

-ql4elaiolo&lc:aa. '
•
pnem".... wnidwa. ZarYQ'kowalem.- I od
"rn.b. lIyłe łtclDak _oltye kW.a-.
.L~ • mi
lI....c... _ IP.oAurle. w"e kil... 1 pa_ue
ka 1"1 r. (na mie·
1...lukłNÓW IŃwi!ur ....uar_J ... .Iąc 1 tydz.iel't przecl 'Wydaniem
11.-'111.0 ac&ale.
_UWO..,. pierwszego. numeru ukazał
"_.wlIJ.~c,. .. W)'ko.rwaala
_. . • 11at op a d)
I mi
_ 1 1 la_n.k.. "
b"I~.,. .... 1[111.10... 'It
a
pow e ....vno.
w.. .,ulIn,.l.m" lian l<1er_'" - podajt: za umową o p:ract UW p1'lICu",1ll _1O'yuayu
.. "stanowisko l'C'daktora lV redak,,,,IUy ..al", on.' w wanu.I • • "Po eJI .Zycl e przemyskle_"...
UO<!Ie" oiblaty.... weJllke ł - ".a·
elł.l.llC _ po4J.IIłe. 1I IeapOnłjdko.a·
Zespół to brzmi dumnie. Fak11.11 1Iauk, ,,"co," co w
a.k1u.alu.~J tyczn ie było nu trzech dz.iennl.y, ...."Jt ...ule 11..... ",.10 au potr_ karzy _ redak\:oc' nac:zelny Z.
::.':: :..n=u':ia:~\~e~~.::'" .':~: Z ie m bole.""kl
(pracujący jut
dham ekoaomlkl pnem)'l "" tKatowl- wtedy chyba :r a lat w laWOee - RUI16"', orn "udil... o' wla_ cl tieJ sekretar: r eclakc ji Adam
" I kwll1lr,.
doroIłyclI «KrallÓw). Jo ~,,~, BI,6
(-6bu),-, pl•• '
~ .... -'t ptol"IJ oknato :::- • •• ".t- ' ...........
110 ' I, • ł)'du ,,"ydaje, w ,,2cycIu ale
raczej
teks ty liIeraekie;
Pnemylkllll" równld, Nim jednali przerwał ltudia 1 d.o:iedz.iny bis .
w.udlem w . kla4 ..apołll u . o tr· tarli snukl) I )a. O....6<:z nu Ulloolllka. wlp6lpll'aeo"alt:m 11 ,kIlIlo.
....
ma cu.&ophman>l, "n.ecle wsa,.nklm trudniona była w red ak cji . e• ,.D'denlllklem pol. klm", lr.t6reJ to mtarka _
m aszynistka Anna
redakcj I b,.l~m wtedr. 04 okolo n Eklert W R zeszowie gdtie 2:y.
lal, przedstaWIcielem ..... PnemyU · ." .
''' .
I powiat (oczywlłdł nie ~tato",o),
cle drukowano t ak jak I dnś,
dz iałali na nasze
tiecenie
korekta I redaktorzy techniczni
.
(... " Nowm").
Brzydk o, te zapomnia/em, al e tny redak cy jne po.mieszczenia utrzymywała w CllYSlojci sprzątaczka, najlepsza ch yba jaką w ciągu tych prawie 20
Jat zatrudnialiśmy. Nie
m ieliśTo był chyba czerwiec (może my samocho du. Do cclów służred.
lipiec) 1967 r. Spotkaliśmy się z bowyeh wykorzystywał
mikrusa
red.
Zbigniewem
Ziernbolew- Ziembolewsk! .,swego...
skim. w kom isie prowadzonym (czy ml odz.! wied1:ą co to takie·
przez Jana Roial'l.sklego, krajo- go?).
znawcę i zn anego
już
wówczas
Forma t "Zycia" nie zmieni! się.
h istor yka - popularyzatora. Red. Ale zac zynaliśmy od 8 stron obZiembolewski k lcrował
oddzia- j~tości. Ma łe wi~c bylo lo piłcm " Nowin
R zes zowskich" w st:,mko, ale m imo wszystko czy
Przemyślu I jemu właśnie po _ l aech tyl ko etatowych
p iszą 
wierrono orsanlzację
m a j ącego cych mogło go
zapelnlć,
zwa·
pows tać w tym m ieście tygodn i· żywszy na
konieczność objc:cia
ka, Trochq znaliśmy się (współ dzicnnlkarską
penetr acją
dość
pracowalem dorywczo z "Nowi- dużego powiatu I wydzielonego
nnmi" i ich
dodatkiem kuHu - m ias t a li czą cego · wówczas ok. Sil
r alnym "Widł'l okrilg " ),
Powie- t ys. m i eszkańców? Nie mieliśmy
dzi a ł mi, że
kompletuje zcspól p~oblemów.
Materiałów
było
nowego czasopis ma 1 ... apytal, czy sporo - by je pomieścić. trzeba
nie chcia'łbym i ja spr óbować było bardzo
często
stosować
t e j roboly, Oczywi ści e zast rzcgł naj mn iejsze z p()5ladanych przez
się, te ostateczna decyzja
zale- drukarnię czeionkL Od samych
ty od w lad... politycznych mia- narodllin m iał bowiem tygodnik
sla i powiatu oraz od
wyda- wielu ws półpracowników. WT-

q.........

W ucu nl( t )'ch latae h marity lem
o tym, by ~oo l a t IUatak lem, 'Dla.
uellO' NIe pOtrafl( dzU
powie.
ddct. Moie ~l~goty te zrod'llly lit
PO wyslueha olu Ja kie jś OPDwle~ d o
ditlelDym oli:nlomlslnUT W $l!.l ledaIwie ~hyba mlenkall l u aiacy (co!
n.1 taklOto W glowlf .wlI"l a na
pewno Ito r.aml<:lam Jul d okl1d n l~ J
Jlnfd ~ tawlc "In
11'10 'lawodl! \lny·
~ h"d:tm d" na,u go
ml enka nl" a
n o woro~zn ym l
t ytu niami. M,,!la·
lem wledy pnd~lwl"t ICh mundury
'Ha'l wy pyly wat r odzl~6w O 10 klm
,~ I eo ro" I~ . No I eh yb,. ~I y. za_
lem ",6we~u O ...alce z or.nJem, o
ł1 0 bat er sk hn
rMow"nlu
ludzi u·
w l~zlon yCh wMÓd nlomlnnl. C't)' rl la
~ I\ d nt .. o ,,"ygód chlopc" taklI' wyu yny mo~ly b)'t oboJe'ne1
Z uplywt m lat w moich nurze_
n l"ch na.tepowMy itm łany ...
O d 'tll'nn lk~rslwle, Jako o prlY'
n ly m zawo'h't, LI" rnz plntw "~y
pomYilalf'U w l ' ł6 r. , gdy n aue ~ r .
cl"l kIt lal mi UlOM/: lIaulk" 'elen·
11'1, Tak Ile zltc",~IO,
Te
guell,1
pn)' lgnCly 110 ,nnl. potem n:a olalI'.
P I$4lem do nleb. rt:dagowa l"m Je
pr zeit cale prawie .....oJ. ut~nlow·
$kle t)'c! e (w liceum
Iln ez Z lilia
byle m naWf! re daktorem nkolne J
gazelki I r <lw noc~dnl . rdfrenlem
prOpagan dy W urząd zl e ZMP)...
Lu lubI Jednak pllta~ IIg l~. Po
mat urz e bylem Pl'wlen, h beit pro·

MołpOf'zata .Ku

J. G.: -

jako.ł

"f"w·,. ·

m4

.kolk.l1łiom

I\lek ~ ondrl'
Oarbaro
Mar i n Prs!, Srlln'
Janow " lca. I\.,./u;' Kro,,,,

Sa .. /k

'ię

S L U "y '

Aby chol: trochIQ Ulat Ylfakcjonować tych, którt)' pMostaU w
nieutulony m t a lu po śmierci rubryki, powr btmy do jej p ocr.ą~
tków.
NUMERZE
M. IN.
NAZWISKA
NOWO
NARODZONYCH. Rodz.lce przy_
s:uych na .świat pociech pochod ziU w w h:k swAcI z podprze!nyskich w iosek. BaeMn, Bo.
lC$trasz)'ee, K OIi:ttowa, Sliwnlca.
Hnatkowice.
Medyka., ' Luboo.
Korytnlkl, Siedluka,
Podbuko.wina,
Nienadowa.,
Łuczrce.
Przedmieście
Dubieclde, Sko.pów, W ala wa. Ody, Ujk owice,
jedna matka m le,1lkala IN Taraowle, zaj rodzice d~lesi~dOł"g.
noworod ków osiedli IN Przemyłlu, ByU wśr6d nleh ID. In pań
stwo
MAZURKIEWICZOWJE,
których córkt GRAZYNł; odwiedzUem po prawie; dwudzłeltu
latach.
- Ddet doM". Czv za.tałcm

Andr.: ('J Ko

m.asz KaC'Tl'UJ':ek

.ta-

SIli

lwantdcl

O lp(' "
LU (' 1jna
Danuto J anko Jer -l1J KIJanka . JerZII Lenki"'·
wu·: . Ll',)"i.I..' k fla/tzok
· l1l'1ic .. ~ko BInIe ',. Boall
slaw KOmOMW"lci Ma'ao.,."zora Tplrn . KrllstV'l '"

tu." naszego tygodnika nie pozwalał ogranicut ru bryki jedynie

ZNALAZł. Y

I\ndr : rj

.!>fa w

m ieJ!

W rok u 1"75, po reformie adminiiltracyJne j kraj u, powsta ło
województwo prze myslrJe l w tym aamym qasie mlkn!;la po-pularna rubryka. Pnycz.yną były względy technicroe, uniemożli
wiaJące cotygodniowe zapewnienie
serwbu Infonnacyjnego ze
wsiystklch miast i gmin województwa, a rlo wy w ojewódal

PIERWSZYM

)0"1.1. '"

S 'O" ' law

S:premeta

pełny dcmognillc:zno-matrymonlalny zestaw informacji zawartych
w trzech "rozdziała ch" - urodzenia, śluby, zgony. Postulat dotyczący jawności kontaktów m lr:a:zyludzklch traktowany był w
Przemyślu dosłownie. NIc: nie moglo ucho wać lir: w tajemnlcJ".

,
W

("h~ . O"

sh'rkiewlc: Mar/u!! ~ Sokó ł , ~ KT"Ił S (lInO MadC" r o
Gnu !mtl :\01 n . Ił rklt'u te !
El.:ble tQ <..ialC" J Z·d.l l
s law Z ull BO"lI, lnu
C ·dumlol<
MU'C -l IISlau

.. Urqd Staaa C7wUac,o saa_towar' - pod tak" winiet"
przez blisko 8 lat uka;o:ywala si ę w "Zyclu" jedna z najpopular-

do umeco Pnemyłla.

2:ebll ws~.rt ko .;:czę
u loilllo.

W.G.: -

Il iwie

Rok pierwszy
najkrótszy

ItarcQ' przeJneĆ owycb 8 pluwZ
szych numerów
.. re la" (czyU
cały p I e r
z r r o li: ' je,o
dżiałalnojcl), a okate 1111:, te pl.
A" w mm"
. opr""z
~.....
e t·a .... wc6 w:1
Cecylia B łońska, Zdz:lsław Ko-c.,
nlecUlY, Jan Rotańl kl, Witold
Sz.ymC2.,.k, Irena Pltula-Rotnla-łIO
k
Zb'- I
W
..
WI a,
'&' ew
awszc:r.a_
EugenlullZ Busz, .Aleksy GUe_
..wicz" Tadeusz
Piekło,
Roman
LIlI, Zygmunt FelczytLskl. Francis;rek K~p, Rys zard D ...leszyń
sld,_ Zbignie w Grochowski, Hen'yk.
G,. slorow, k l, Adam Ga_
l " Ali) Bo
I
ka
l k
w I
c a
gus aws • A e lander 2:yga,
Francls~k
Ce glak, Jerzy Makara, M.leczysław
NY-"k Ry.- - -d NI,nu'"
K.
. ...... , . - .
..,umie ra: Uc, 'Stefanla Kratochwi.
lowa, T , K O$lńskl, Barbara Pal_
czak, Julian Olszak, J ózef SUwa, J e ny Rożka, S tefan Czej·
kowskl, Ed ward
Adam Smuk:
Aleksander
Szcwrk o.
J anus z
T eluk, Wojciech W1adyczyn (mote kogoś przeoczyłem, mote teł:
n ie ro~zy rro wale m
wszyst k ich
pseudonimĆ!w I kry ptonimów).
Dla .. Zycla" ponadto fotograt owaH (nie mieliśmy etatowego.
fotoreportera): J an Wojtowicz,
M. Nyczek, J anusz Mendychow_
ski, Franciszek Zalewski. Antoni
Marczak, T. Ziembolew:ska, Mi.
chał K opeć, Z. Waszczek l sa m
szef - Z. Zicm bolewski. A gra·
f lką wspierali nowy
tygo dnik:
Ernest Pauk, Edward Kmiccik,.
Bogusław Gębarowicz IWIady·
slaw P an kiewicz.
Do- nicktórych z Iych kilku dziesic:clu nazwisk powr acać bę
dę w na s tępny ch odcinkach .. Zy _
cia 1 .. Zyciem"", gdyż ich posiadacze weszli na
stalc do na _
szych
redakcyjnych
anna16w
tpodjęli p r acę w tygodniku
lub
tak się z n im związali. że tru_
dno Ich u watać ':ta kogoś % ze-

w.

wnątrll,

(c.d.n .)
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Spalilo . się

Nie ma nic

5 milionów
Na t,1e wJajnJe

z Gogola ...

...,.~nJono

,trat,. które pfZ1nlosly "

reelonle styczniowe połaq: b,..
10 Ich w .umle Ił, ł ca,o U
lpowodowan1ch ~arclem w
Lnst.alacJi elektr)'CUle). Pos:r.l:)'
• d7mem m. In.: dach
ltaJol. doma I liano w Mun1n1.
(rtnt:r &00 tys. UJ,
dach NI
kurniku w 1)wonł (100 ba..

_ ponJts.u. historyjka, c:hOl! ... ,Iównej roU w",tępuJe •
niej t6wnJet rewaor, lyle te utrudnIony w PKP, Zac:zę:lo
il, od telo. te )eden s PIonierów pruaytał na dworcu ..
Jaro.lawlu. p n,. automatach biletowych. taq oto Informaej(:: "Po4r6iaJ' lIIIołe _b)'6 ....elD4 UeM blId• • • rłłDeJ
.......1 w ...Id .....b. UJ' 111_ . . . . .,,·la4ala W"aI1e6ol

n.

dl ora, budYnek Dllenkaln)'
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~banla \IV tym
n l l7 Komendę

........ "a.. «.&
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Prsy okasjl kontroli biletów, rewizor .J.8.CZ41 poucmt m.lodoc1anego pa.atera, te ...."I.JeD ecnalea)'ł . . . . . &neeb
bile""'. Wdąl w obron, saw.tyclwnego chlopca pn.y.luchują cy -.I, tej rozmowie Inny pasa.ter. któf1 m. In. wyrr:c:ytował rewlwrowl luU informac ji zmddujllceJ .k: Da jaroslawlkilą dworcu. Reakcis była natychmJa.toWłl: ~ To
A ",ypl.sę UN; dałopeu Da paDa ••lnameD'Y. . . . . . ._.'aaale . .aałer", " bllld! - Za.kocwny palater proteltował. u. co został taprowadzony do prudzlalu
z dwoma
iudf.ml mundur owymi, ull)'sz.al te bl;dzie ..-la. "1IbloDe
kol• •_ ", mu.ła) .J~ wylegitymował! I cierplIwio C1e!tat na
aplaanie protokoha, ld6ry obl.ecano wysłać do jego ukladu
pracy. Skarcony mę1c:zyma obstawał p rzy treści InlormacJI
dotycU! c:e j .posobu sakupu blll':tów w automatach. ale
ul!ynal. te łueba 1Q}"'1et; loe:leuLIe. bo co by to było, gdyby każdy :caCUlł kupowat po II bllet6w_
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&anie-
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Ikło.

Wojew6dul\
Straty Polarnych do wydania
decyzji o :mmknlę:c1u tego 0biektu, ale uiytkownlcl kolejnego kandydata do apotkanla
z "curwony m kurem" decyzję uekcewaiyll I KWSP .klero waJa .prawę do prokuratu-

I

'.I....

"Ij ... yell kle' bberll 1I.II.ne ... ..r.~ee" • "".'
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Ile ... r ....... ume
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I . .rą"ellle m Zł .eldantt"

Wykręcanie

numerów
Akt
o!karżenia
obejmuje
tym nU"em doił l iczny gang,
kló11l - działając w róinych
,k ładach osobOWI/ch W okTuie o!tatllkh bl isko dwu·

dm,,"

lat, dopulcił .ię · 1011dania 1000 numerów ,.zyclo
Pr.:eml/!klego". N ie stelll. u·
arioł
tD tej drlalalnoki ma
1'Ó wnież n iżej podpisanu. który popelnlt łqczni. jak
wl/llika u W.tępnllch docha ·
dzefł gruba ponad 8S0 publikacji ukazujących . ię pod
winielq ..zza kratek".
Oskarżeni . nie
boczqc no
liczne pozutuwlle przemialIlI.
jakie n i eułtannit dokonl/wa lll
się i d okonują w lIa $Zllm kra·
lu. tUiłowaU wmawiał! opinii
publiczne j. że wciąż nękają
na$ nied osko nala!ei, klopotl/.
biurokrac jo ora ~ nereg przt·
jawów t zw. pololOOil . polec:·
nej. N iekt 6rzy z tej grup)o'
d lialali w spolób jełzcze bard ziej perfidny, próbując uk azllwał! lukrowane obrazl/ na . zei rzecl l/ wlłto.łci. co czunlU
tD .:mowfe .: niektó r l/ml dllS ponentam l. wl/mienlając ich
na zwiska przll k a żdej okazji
I to p o kilka ra2U w jednej.
"ojskromnieJuej chocbll injOTfll4cji. BlfWOlo, nczegóhtle
w lotach minionych , że z okazji odznaczenia jakiegol załlużoneoo
dz iałacza,
zapom " lano no wel podać jl':go 710:1O/$ko. nOllnnlo. lt .kruplLZotnie odnotowllwono k ilko in1ttlCh na zwisk osób uc zell nl-

i

Dzla lajqc tD,pólnle i w po.
,"ozumieniu. grupa ta dokonllwała także .peku.h acji,
.zczeg6lnie Ul o.laLnim okruie,
kiedy to zoc zęto zawllżoC ce-

n_

bh.JlłClych

hea

'7.

cZCłCtlCh w lej uroczllłloki
wręcza;jqcl/Ch od.lnoczellie.

d'.'_IM'. ..

I znów stare "grzechy"..

radiowo-telewlU.IuHie

"'łk,

.'''''1

Kolejnym przykładem bu troski l 1ekcewllienia ochron)'
ppot. jest bud)"nti k w 5tubnle,
naleiąCl do GS w Medyce, w
którym
mieści
IIę m. In.
Iklep. m.,a:r.)'D
pau
Otu

usluc:

~uaclC.1a.

""U.,. WorIlllM7J_r, Podr61oy ów wykupU S blI_t6w,
bo tyle mu~ał, I waladł do nanej namlastkl Orlent-Expru1\1 cs"U pocluu relacJi Prsewou k - Belt«.

._

MO ba. d). Jak
informuj,
riratacl - macm,.m ' utrudnleniem prz, .alunlu glnia
był)' C1ęSto brak! wod,., 91)'nUtajll.ce , taiłu wtkodzenla
bltdL. suypanla b,4ranłów
ppo'

jnych. Skandalicwo
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"11 na sZf':OO tvgodniko, Uumac:qc . Ię Wllk ręlnle, co n ie za~
dugu;e na wiarę, wzrastaiqCllmi k.ołztaml druku; ~elł4
papieru. torb oro, IJl.nych
usług połigro/k znJlCh.
WlIlud zalo ponadto od olób prywaInuch I · in$tutucji .lll-aczne
k woly za zamienc:anll': Iz·w.
oOloH:l':ń.
jakbu n ie m ożna
blllo opubl ikował! Ich w lormie informacji. za którą ;ok wiadomo nfe pobll':ro
'tę
pienlędzll od :4:inlere,Owanuch. No '.!Cl c06Ine

potę

....... pu,,"senl. ..kllm...tacjl
prse".n.ej. ..Ped p.''''
ml(4a"
I".yml !ller."e• • •t . . . . . . .,Kery.Pol ...J" pn.".~o' .deel
••
Zak.p.lle.... .te IIle lad. ,,:!'uy_
ne"", p.pllAl I I", kl_r••o• • .-d.ń .
.kle,.
klłrt ...
k.rele 'r.,."eJ rłinJ.ea ,.m/",'ay
pneleeh .." • ..pIuBIł IlNcl'l kl·
t.mełri" ..,_1"
J ty·

-'-.ce.

..TralUh........ ..
pea.'_

... ,

.prawle), kLórr i: oburuniem
.twierdził.

te on 1tk

przepił

ani jednej cegły łZpilola I ta·
k le uogólnienia "I JcrzU1odz.qc.
dla
przewa~ojq cef,

ulroweJ częJcl .po!:ecltlbtwo,
która
- to p rucitoieMwie
do rl':44klOrÓw .zucfa" - " ie
bula na .ładnym ognl.ku
I
olkoh ol u n ie bierze do tUt.
W akcie oskarżenia wl/rof" ie uka.zano te<! powiązania
nie kM rllch c.:lonk Ów lej gr ..PI/ .: różn I/mi .łrodowilkaml,
w II/m m. in. - ot w"l/d p'"
wied:leł! :e lrodowi,kiem
t lDÓrC~lIm I ortllJtycznum, o
k tórvm nie od dzU wiadomo,
że 14 to ludzie
wuzucl
ze
wszdkkh zasad moralnuch I
po/ ra/ią na wet- I"IUllowoć oole
bobll. co dla i:fIllllenlo nozllwajq aktami. Szcztgólnle akIl/Wnll w Il':j wspólprOCII bl/I
m. In. Zdzisła w S .• zoJmujqcu
,Ię
kulturą. z kLórq zdan ie'n prokuratora - mo IlIle
""pólne"o. co nic. W,poma-

pie llie za$luguje
po bie ranIe
gaLówki od ludzi. klórlll znal eźli lię w wujątkowo
trud- gola go w tllm n l ecnllm d ~ia 
nej slltuacji, np. po ~gu b il':niu laniu Barbara S., tajmujqca
por tfela ze ' porq go.Mwką I . ! ę po nadto m. in . • prowalnl
che leU lamidcit ,wq prołbę _ olw!(ltowum! oraz k ontaletami
z h arcerzl/kami, co jut somo
o oddollie ZDubU.
Zarobione w len ,posób
w .obie daje wiele do mllśle
pieniądze

o,kar~l':ni

pTlezna -

czoli no hulaszcll/ i pasottllnicZ)l tr llb żllcia. Np. ral
w ciągu 20 lat lo rgan i.zowali
.obie
r edakclllne pieczen ie
kielbaslI I na I mprezę tę zakupUI - z p ienięd <: u ::arobionI/ch dzięki plson lu różnych
nie .pra lOd zOIl IlCh wiadomołci
prawiI': lnu
k ilooramIl
kor'i,kiej kie/ba'lI oraz pewną
Uołć alk ohol u. Wkrófcl': po tl':;
- jak 10 na zwah _ .,r ekrea cjl"
jeden z c złonk:!Jw
gongu, Zdzisław B.• o.ł m ielil
,ię napisać artukul o s zerzą
cUm się w łpoleczeflS I wie pijQ"ństtDie.
da jqc
II/tul
"prupi!i!ml/ pól upito.la wojewódzkiego".
SIuunie więc. jut na stę 
pnego dnia po uka zaniu $ię
t ej demoralizującej publikacji • .zadzwonił do redakcji jl':den z cZlllelników (wezwonl/
jako 'wwdek
.., nlniejue j

n la.
Aktem
olkarźenio
objęto
tak':e CzesIowo D., kt61'1mu

zarzuca

. ię

.~e rzl':nie

pOTYIO-

grofil. czego wl/mownl/m d o-

wodem b ilI m. in. ar / ukuł o
inseminacji ora t o k rZIl:!ÓWkac h różnIIch gatunków zbóJ.
Nie bez willu ju t Wtulalo W.•
kt órll utrudnial np. handlow com Ich trudl'lq i żmudną
pro ~ .
wypomi nając
m. in.
broki w ~aopolrZf':niu w picCZUwo. a takżl': inne. wuualie
z polco. niedoskonaloJci. Kil':411 w ,kll':poch n ie brokowolo
.jut clllebo, nadal nęk.o. l tę
bra nię krlllUClnUmf mot l': rlałaml, przez co naraził
licznq
gru pę' h.and!owcóto 110 niepowetowane Slralll morolne.
Ta kie
oblicze
poUtuczne
nlekidrllch
po~ollawia

członków

Znamy numer rewlz.ora, ale cZ)'tel.nlk prOllI t11ko o wymial tła ruk czy nie?

jaśnlellie:

gangu

wiele d o Ź"l/c ~enio.
Czemu na przl/ktod i komu
m ialll ,Iużut o.rll/kull/ Zbi-

(ler.)

gn iewa Z .• \lko.zujqce Ił!ko"toJl'
dawnllch ciem.lęŻucieU lw.d"
polskiegO?
W łZlI"kl.
ł.
"toJI'mil':nion.
pUblikacje okras2Gf\O "\O .po.ób całkowicie ft.i eod.potDiedzlaZn~ .tdjęcloml Terra-y Z.
ł Roblo'rta P., prll/ czym tm
oltoll,I
l oLoo ro./01Dllł
tokt.
n iewinne pani.nki, .t1Oobio.jqc
; 1 podłtępnie do ,wej pracown i ł pod pretekstem zdję

c ia no:

.Ironę.

;e

o,totnią
wlltlębio.l,

zdejm ujqc
~o

n ich odzid. p rzl':Z

modelek

mocno

zapadło

.t

kilko.

polem

ft4

kotar.

W

c olok,zlolcie
n lecnuch
czlonków
gongu
i:nacznq rolę odD11Iwol Ed ward K .. prezentu;ącl/
na
swuc h rllsunkach dz i ewcllllt~
poczl/ na"ń

w

.tr ojoch

przl':Z co

przeŹTOCZU!tuch ,

dop rowad zi ł

do zo-

bur:efł
erotucznl/ch pewnq
c:ę lł! mniej
odpornJICIl ClII-

tel ników,

w

fum

r6wnid

.wolch zwferzchni.kÓ1o (m. in,

Józefa KJ.
W .łrÓd

wllmienić

IIc.: nuch

trzeba

%/I r tul6W
talll"oSportowllch,

tak źe

wonie wllnlków
pop rze~ two r zenIe
nie/o rmalnllch nad wllżek bromkowlfCh.
wllkorzll , tywonUch p1fnll':j do
p Oliawall-io "TeZ"Ultatów ml':c.zów. którl': w rzeczl/wU to.łc1
za k oflczlll ll liC r u u.l lotem 0:0.
Calll len dobranu zup6l.
klÓl1l m. in. publicznie Wllrażal krylUc:ne ląd~ rt4 tema l
rzekomo
nadmierne; itok i
bezowocIIl/ch
narad.
kUle
w.pólpracowol _ ukrl/ wo;ąc
lo przed k ie1'ownictwem re dakcji z przl':mllsklm odd zialem "Nowin.... tj. z MlecZl/da~m N. I Wacla ~m B .•
wjelokrotnie
wvm1enia)/łc
m iędzlł 'obq informacjI':, prze:
co no. rata l wlldawnictwo na
znaczne sLrotll. bowiem ClIIlelnUe, który przecZJjtol jut
do nq wladomolt w "Nowinach", nie kupował polem
..zlleio" I odwrotni e.
Oskarżeniem
ob jęto
lokie
kierow nictwo , edo l«:;i. przede w ll"U.f k1m ':0. brok "odzoru ora.: przl/ mykanie o=zu na

WII.tępki podwladntICh, a nie~
kiedl/ Iło we r podb\lr.:onie do
oproCOwl/wonla
publikacji.
które ni. cillZl/ll/ .ię dobrq
oplnu. wJr6d wll': lu przedłla
tDkldi WIadz rótnllch uczebU • .:oklodó1D. ill.Il/Iucjł i 01'ganbocji ,polecznuch. Zorów"O Zl/grnunt M .• jak ł Leonard C. ora.: Alicjo: B.. ni.
kOTll/stali we widelwu ,po_
, ób Zt .wuch uprawnień. pol egajqcllch na mo.t1iwoJci WI/krdlonia i: tekltÓ1D nIUIO.ownycll jrogml':nt6w, powod U;ąCl/ch jermenl lOJr6d /erutukowonuclI w o1DUCIl arlllkułach
o.ó b. Dla zmyLenia
.wej Iwlodoml':j. szkodliwe j
.polecznie d zlalolnolci. d opi'I/wali oni nlekil':dl/ różne
n iepot rze bne ufania, maiqce
.:ama,kować
litotę podejmowanuch
lematów.
Biernie
prlllglqdal .Ię ttmu wspól- ..
pracująCl/ z ..zl/ciem"
Andrzej B. z PRiTV, klóru z
racji 'wtlch tunkcji - .pol ecznej i politllczneJ _ winiell ostro rea gować na SZI': tzącą się w r edakcji demoralizację
i n iehc ~en le ,ię t
powszec hn ie znolll/mi trudnoIciami w naszej Qospodarct'.
J ed unle Jon M ., 1Osp6lpra cu.jqc l/ z organami Iczganio., w
odpowiednim momencie powiadomił je
,vl\lacji w redakc ji d zięk i czemu m óg' w
1000. numerze dokono.ć slu,:nej j UUluŻonej k11lty'd,
przez co som zoual objętll
amll- eatiq ( da r owano mu szereg C':lInów, które .101':00 czanoru szl/łl/ luńęt ll .pokój
kil k u wyJoko postawionl/cn
w wojew.Jdztwie os6b.
Niniejszl/ 'I':Heto n jest więc
nie tulko IwoUlL q relacją .,Zzo
kratek",
al e
jednoc:dnie
lwiadeclwem odnoW"l/. jaka
dokon uwoł! się mu,i takie w
I"IUlU m ediac h , bo naw eL w
1000. num erze nil': wolno 1011kręcał! nunterÓw ...

°

.u.

JAN M.
Ps.
p,okli n'o .
11101 W)'ł.~n
'- ody n. pod ~ lI l. nuwll k o sk.,·
ton )"c ll.
I .M.
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BEKLAjIlA l

OGŁOSZENIA

SPOLDZI ELNIA w PRZEl\IYSLU
ul. ZWM 16

PRZYJMUJE ,na rok '1981,
ZLECENIA NA REALIZACJĘ
NASTĘPUJĄCYCH ROBÓT:
•
'.

STOLARSKICH w zakresie:
- w yslroj u '\\Yn~trz lokali e astronom icznych,
b iur , świetlic, klubów osiedlowych;
- wykonania mebli z płyt meblowych.
SLUSARSKICH w :takresie:
wyposażenia placów ·zabaw w urządzenia 7.8~
bawowe;
ogrodzenia, balustrady schodowe "j balkonowej

-

mon taż

konstrukcji stalowych wiat, magazy-

nów, hal p rodukcy jnych itp.
Roboty realizujemy 'Z materiałów powierzonych
l częściowo włas nych. O k olejności wykonania robót
decydowa ć będzie data wpływu zlecenia.
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny pucdsiębiorstwa - tel. 62-01 , wewn. 295 lub teL
35-40 od godz: 8 do 14.

ZATRUDNI 00- ZARAZ
TECHNOLOGOW • KSIĘGOWE
FREZEROW (tet do przyuczenia w zawodzie)
TOKARZY • SLUSARZY,
SZLIFIERZY • MUMRZY • STOLARZA

'.
•
•
•

opie kę socjalną.

Szczegółowych in!o.rmacji ud:dela Dział Służb
Pracowniczych, ul. Lwowska 37, tel. centr. 50-21,
wewn. 64 lub 39.

K-029/6.

;=========================::::
.
WOJEWODZKA
SPOLDZJELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA
w PRZEMYSLU

OGŁASZĄ

PRZETARG
NIEOGRANICZONY

K-035/ 1

Stopień. z u życia

48 proc., cena wywoławcza 177 994 zł.

Przetarg

od b ędzie
Przemyśl,

si. Z marc=. 1987 r. o eodz.. 10

przy' uL Łukasińskiego 13.
Ewentualny II przetarg odbędzie s i ę tego saniego
dn;. o ,od .. 13.
WadiUll\ 'w wysokośd 10 proc. należy wpładć

w WSOP

··Zipózt'nieJ do 27 lutego br.
as rzega si~ prawo unieważnienia przetargu bel:
podania przyczyn .
K-MI / I

ZARZĄD

SPOLOZIELNl ROLNICZO-lIOOOWLANEJ
w MALHOWICAClI, gm. PrHwyii l

ZATRUDNI
•

KSIĘOOWEGO(ą)

nym

z

:_ MECHANl}{A do warsztatu
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia ..
Dojazd autobusem linii 33.

SPOŁECZNE
PRZEDSIĘBIOlISTWO BUDOWLANB

SPOŁDZIELNIA

w PRZEMYSLU. ul. ZWM 11

OGŁASZA

I I II PRZETARG
NIEOGRANICZOIY

na spn edai ~nlO("hodu marki "Star" 28., nr rej.
PRA 880 D. rok produkcji 1979, procent zużyci a 65,
cena wywoławcza 497000 zł.
Przetarg od b ę dzie s i ę 10 marca 1981 r . o god:&.. 10.
W przypadku niedojscia do skutku I przeta.rgu.
przeta rg II odbęd zi e się w tym samym doiu o
godz. 12.
Samoch ód można ogl ądać w godz. 8-14 w siedzibie spó łd zie l ni.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wawysokości 10 proc. ceny wywoławczej, na jpóżniej w przeddzicri przetargu do kasy spółdzielni

dium w
.

•

SĄD

"rt.ądem.

Zastrzega s ię prawo unieW'ainicnia prze targu bes
podania przyczyn.
K - 032 / 1

łet. _ "-U.
0·81 / %
NAPn:.WA PRALEK AUTOMATYC:::ZNYCH. Przem yłt. tel. H·Sł,
w cod:&, S-1<ł l u b 5f-3!. " ,"odL
lł-2L
0-77

J" h,

PG-282/1

REJONOWY

Jarg.

PG-U6 / 1
ZBIGNIEW UBLOCKl
(Przemyśl, ul. Smolld 13) ~ub!l prawo
ludy. kat. I, wydano przn W y .

dział Koruuulka.ejl Unęd o
IILeJIkieC. w Przemy'lu,
C-8ł
AUC Usr MAMRAK (um. D u ń_
' k:owlce 40), zgubił prawo Jazd,
kat.. OC. wydane przez Wydział
K o .nunlkaeJi Unę dlt Mlejaklea:o w
brOlltawilt.
G -S:;
ADAM ~' UKSA (zam. K utm;"a

ZlIubił

wydane prze'l: W,d ział KOI"unl47),
Jazdy. wkM.
A.
kaej i Uuędltprawo
Miejsklelo
Pue.
myj l".
0-88
KUPIĘ
rn ies::tkanle S-pokojowe
.", Przemyślu. r ei. 55·86.
0-8'1
SYRENĘ .. BOS'rO"
&pnedai
'
W iadomoAli: Mo Szpik. Kcteb au.
skleg. nu. lWUIII 'al).
G
Wf..ADYSEA \II
GALEJ
(zam.
KO$Ztowa 67), t,gu.bi l prawo jaroy,
kat. ABC, wyd<Wle przez Wydal'"
KOlTllłnlk&(lJI Unęd u Miejskleg. w

I

Puemyil u.

G_Sł

ZGUBIONO

t10ty

lar\l'uSlZu.

UCl.C iwego
maJ8.%cę
p~ę
o
zwrot za wyna,llrO<b..enlern. Wl a do_
moiii:
Przemyłl,
PIIUWlklf!({.
U/l.

G-81

~.ał, ~ A!,
~

E~:~;'

zll.Ubił

~ u"' ••~';!, I
_
. .
~."i

:..:~.::;:'

' ~Su .....
~d~e

.

łuth, ~

nr . ..."
.-_-..;.-. !-:-~_... _-

!e.!;~

~

• G;~

P"!!

Wleslaw. łJu.kllwlkiet:.

~. R YIu,rda, ur. t!.02.1959 r .
aamiC$zkalec. ." PneDłyil ..,
W na karę jednego roku pozbawienia wol ności l grzywnę VI
(s. kwocie 50 ty!!. %l za lO, te w

• Wojciecha
ł.aobudę
WoJciecha, .r. U .t8.19U r ..
lalll. W' Pnemył1., I W.Jcleeha BuezkowsklCW. (& Zya m unla, ur. 3.&4. 195$ r. a R.d )'nn..' na kary po jednym
roku pozbawienia wolnotef I
grlQ'woy w wy,ok~ci 40 ty • •
zł OUI konfltkatę mienia w
calości 18. lo, te w Ityc;mi u

(z.lun.

sla.w, ul. Pstrowskiego 6. m. 3),
zgtzbij prawo }udy, k.t. B.

;::================~ ~;"k,C
~~ęó~';r'~:!'~"'~
L Um',
.
Z wokandy
~,
PRZEMYSLU SKAZA.l.:

wykształceniem ekonomicz-

pomlełU.Wnia b!l,łtOwe o pow. min.
kw. ,Oterty IIrouę IlIerowali na adres:
Komenda Wojewódzka OHP, PnenlY'l. IIi. I .a-

150 m

ADAM JANICKI

kładowym,

na nadwozie t y pu "P olonez".

SPRZEDA.'-l boksery, lW:zen!akt
po cbampioni.. " 14WII"
Od ..ł ..
Prse ...rsk;. al. M"llIfata Upoowe~
.. Ił, tel. st·... ·
0-6.
KOMENDA WOJEWÓDZKA OHP
'Ił Pnemyilu
wynajmie lokal na

woj. opolskie.

- korzystne warunki płacowe wg zakładowego
systemu wynagradzania,
- wyżywienie (odpłatne) w stoł ówce i bufecie za-

drobne'

PIEC c.o. na ,"az ziemny
al)l'%edam. PUlkgw. tel.
1443,.

Fabryka zapewnia:

ZACHĘCAMY

do korzystania z naszych
terminowo realizowanych
uslug

Ogłoszenia

FABRYKA APARATURY
ELEKTROMECHANICZNEJ
"FANINA" w PRZEMYSLU.

SPOŁECZNE
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

lutym 1986 r., VI PncmyUu
rb:me przedmioty (o
ląc,UleJ wartoki
48 ty., lEJ).
wiedząc II tym, ie pocbodZił
one z kradtiety. po czym
niektór e lE nich sprzedał.
W .prawie tej prokurator
u,stOlKlwal arem tymczallOpnyjql

W'J.

1986 r. wspólnie wlamall l ię
• WUolda IIbulI..,a (I. bu.
do mieszkania S. M. w Przc- ur. " .1 1.1'" r" lamienkalq.
myślu, skąd
7.abrall prwd~ w Pnclluilu) na karę jedne-m iot)' wartości 5 tys. zl.
1:;0 roku ograniC:7.Cnia wolno• Ilona G<tdosa ". Wład ,.· ~cl, ze skierowaniem do pr.·
lłaW. , 1Ir. :8.04.1951
r.. g - ey I po1rqeeniem 1:5 proc. wytDlelZkal~e w Pn:em )'ilu) 'na nagrodzenia mlesięczoego
karę :I Jat pozbawienia wolno- :ta to, :te uporczywie
uch)'lał
~I, grzywnę w wysokośel 80 się od pracy, nle dope ł nił 0tys. zł I konfiskatę mienia w bowiązku- .stawienia 1I1j(! na
całości za to, te 4.01:1988 1'., we zwanie WydziałU Zatrudbęd~c w sLanie
nictrzetwym, nienia Ur~u Micjsklego I
po dokonańiu w PrzemyślU nie zloiyl iadnych wy )aśnień,
krndziety saswt kl 1: gotówką co do żr6dla utrzymani",
(32 tys, :d I 20 dola rów) n a
Jak. k"r, dod"tkow~ ...... s zkodę J. M., utywa l wobt.'c bee wSlEJ'.tkieh wymie nionych,
n icgo s ily fizyc~neJ, aby u- onec:zono poda n ie wyroków
trzymać w posiadaniu zabra- do w iad oluołcl publicznej.
ne m ienie.
K·040/1

'"

.~
'~~i
;..W

..~ :~~~~~:~;~.
G·"
O ,.rekeJl Spóldl.ielnl Ki-

lek Rolnlu)'eh w Zurawl-

e)', wap6!praeo wnJkllm 0ra. w n)'&l.klm. · ktony .kalLall wsrcchll\ronllol\ I ~
narD' pomIlC. wlp/ilnuele W' cięi.kiell ehwllaell po
.1"011010 łon,. I 17II.we'

ffiENY SKALSKlEI
W,-r:aIJ lSeurer.
k,oWJonla

pod~ 

Ikłada

G-ot

DARIUSZOWI
KONDRATKO
I powodu imierd

głębokim ta łe m

zawladamiamJ, ie l! luteIt'o 19S'J r.
smarł d(uC'lIletnl p rac ownik P:uis~ wowej INipe kcj,1 Sanil" rneJ W" Pnemyłilu, Instruklor hi ..len)'
Z

FRANCISZEK

PAŁCZAK

HZMeaon)' Medalent U · lecl" PIIlsk.1 Ludowej
Rodllinie Zm arłe ... w)'rLU," SlC1l:erero wlpółczucia
IkladaSl\:
_
P alisiwo,.), W ojewódzki lnapek\or SanUan)'
o ral pracownic)' W ojewódzkiej I TC!'enoweJ
SbeJ! "Sanepld " W' J"ro.ławla
K·OU / l

OJCA
n"uel"0
nJeodialowaner.
Kole..I. w,.raa)' w sp6lnu -

d.
I kla41ak:

Dr"

koleianld I k.oledl)'

•

PabUn·
D)'cb· ... Pnem)'i la '

Rejon.

SPORT

Raz na
1000
numer ów
_JtOIt'DowllUmyobudować

..ble I Wam. '~DOWDI ~,.
letnio,. tej kolumn" J pewien
łu.bu., jakim powinien
byt,
mDłe ale dla w.z,.. lklch, odpoclJJ'lId: od lektul'1 cot",o dDloweJ pOldl wtlacsao,eb DA
" .t ronę w1nlk6w, reladl I

naU6w nau.cJro re,lonalne,'
qIOr toweco życia. Dali ..Dl Jusie", a przy oklzJł, ...Ia powUlrka I hlslorlL Prup taka
okaz» zdany Ilę, baptelk .... "

roku...: 1008, kled,.
pllk'tn
CJawlJu ro;tfl'romhl Barcelonę
w fina le Pucha r u
Mblnów
Klubowych, kO!ł1.]' klrso Polonii niemal w komplecie en!.
bę41ł w repreu ataejl, • w no·
weJ pnemyskleJ hall WOSIR
uwod, ran,l mllt"ot!" . wla-

t. och,da6

będzie

ponad

Ił

!,.-

,.ICCJ widzów , (Jed norazowo!).
Trzymajcie. naooWlI1 eJyłelol
e,., ' I .łowo I r&I I1C'1de luroPn.7 oka'IJl wydania .. Z,.da" l: numerem 2000!

w.

BYł

pokonałem

SIERPN IOWY,
SLON OC:t.NY
D u'E.R
1973
ROKU. KINY
podcUlI
prezentacji dy.koboll, spiker wy powiedział; .Lud _
"III Da ne k ". \U l ka tysi~y wlchów
P ler wl:r.Y
nucał
p k!' miody
ns \.l'ybunsch stadionu MLokamonle1Ivy", kla lW:ąe w dłUoD le, w l t aln Slowa.k. NIewIeI" ponad 85
tz6w.
Potem
W
..
gler,
Rumun.
k il11: mle!sc: I :cotowa lo
Mlatnowl
k
u
Czech6w.
"'
Ul
6w
Słowak
.
Ja
IG/'.c~ owaek.
Nic.
cWwl1eco.
mle.u:aiu:y Koszyc po r az pierw_ jako ntern..ty. 0,,*, nleeo kJszy mieli okal.}t:: obejrzeć u . ieb le wocząc ~~, w,.rysowal w powie- w akcji - s lawn ego c1l:ecbocl0- t rzu paraboiII lipadał w ,ranlwac.kleco . portowca po jcco hex- «eh ł3 metr6w, _ N!etle - poapelac"jnym
:r.w"clęstwie na t- nl)'ilalem sob ie. _ Do f i n ał u ch,, gnyskac. b Ol!mplj*ic:b w Mooa- ba we}dc; ...
Danele staną l w k ole Jako pnedcblum.
ostatni. Stadion :r.amarł n a
moOla wielu tak!ch )ak )a. DaDa mel1 l.
Wnyac,.
skonc en trow ali
- jedeo 11: na jlepszych I Dajró w- sw6) ;wuok na ban:z,.st"m ZIII:tole j r1l:lX:ajllcycb dyskoboli 6wl a ll ezyinle, otCłC:ll:on"m a truch .tron
_ b"ł aiedolclgn lo l1 ym
W7lQrem. ochrolUlą alMleI!. . ChwilI! koncen_
Opróc:r. olimplj,k le,o .,.1I:lota '" , a- tr acjI, k.ilta pn.edm ach6w. ..ml,, _
wodnik Dukl! Pra,a ml&ł w n-o- nek"
I
bł yllka wlc:r.n" w ynuL
Im dorobku rOwnld. arebnly me- Dysk wyl4dowal gd:r.le' n a ez medal pn" Vłie:r.iony ~ Olimpiady w 1IrJ.e. urwala al. bUl'ZII. ok laskbw.
Tokkl oraz br~w" ",,,walaony Pned.wCU'Śn!e, bo w e brll 1l'Owę
w Mek.yku, rekordy EuroP,.
I drowala
c::r.erwOPa
ch otlllclewka
iwiata , mlejsca _
podillm m i. - spalon a pr6ba. Po _ . d tonle rozst.rzostw .tart'i{o k ontynen tu. 1114 legio Ilę wn)'stko m6wlą ce "ach",
cm wuost u I t 25 k i wa lC!. Wlqla- Po plerw &tej ~,iI prowa d z.lł Wę
n lal" war1.mkl f~yc::r.ne! J elo moc:- "'er . maj"c II I. sw" m k(lflclo 50
111. a tle t"czna .ylw...u:a w)'Tainl"
metzbw a "lI r Oll:r.ami", prJ.(.'d Cze-rOrował.
wokoło
2O-oeoboweJ chem a PM"d ub !e _ 49 m t R u,rupie c:r.et:hoslowack:h:h, w<:eier-- m unem Popeacu ~ około .7
_Ich. rum uiWr k h I połaldch dy.. mwbw. Js b "lem .w.tJ-.
ko' 011. kt6r:r.y - po ptetent&<:jl
poazll w kierunku Nutai.
DRUGA ItOL!!Jl[A

Jak

PIERWSZA JtOLEJU
Pa kilku pr6bn,.ch rz.uta.c:h, •
klbryc:h Danek refularnIe lIt'Ukracz;ał l i.nlę
60
m e!.rów, nIemal
....Sl.y.t.klm poz.oetalym
llCU'at.nikom konkuuu. _łjlajllcym macz n ie bllia7Je odlc.glokl, )akb,. pod clę lo skrzyd l l1: ptxekonalt alę Ue
lm jeaze:r.e brakuje do )'1lIIItr:r.a. Te
myłl
n ieobca była I mnie.
M\IIIJ.ę nucić w eran!c:ach I woleb
motU wokl, Ree:r.1a mnie nie obchod'd _ powlana ł e m 'W du.chu,
kr~tqe wokili n uW I ot.erwu1óll c
kaid)' r lX:h oUmp ~J!lkiel:o
",y clę:r.cJ'.

M tmo .I~o nutu M111łr:r.
n ie sprawIłol w fatenla 1I!Ił«ter-wo
W&Dello. Zdot)'. II bN1.4 Oleić dr ...
lU, :r.am6enll s ldml;
.u.}omyrn
k ilka :r.dał!., ułmleebn.l . ill, :r.robil
kUb skłonów. hnl tował
bel. d y.u. Spec: j3lnio n ie Inter.,...
tował się t" m, ro Ikle}e q ' u
nutni. WIOO.:r.Ia1. chodał: łet:o n Ie
dem ol'lSł.rował, te Jeco prz&waga
lIad nami Jea młat.d.illea t ,d,.b,.
:r.a1et.Uo mu t " lko na :r;wyclę.t..-ia,

"""rs.ut

1!16clby

ła

1ICZ"zW!

nuca~

I:

rnle)ICa, bet obrotu. Al e DanJo:onri
prud. ~Im o dobry,
hriMow" wynik,
W tllJ ICrU Il!)eCJal nle nikt n.ls

J:l:ło

to jeszcze raz

Przeży

15 Us&opa4a 1"1 r IO ... drugim kolejnym numer:r.e ..zycla", felietonem pt, .. PUk.uk l re-

.lę. W !ęk~
nutów
\II , ra n kach 0-47 met rów. I po nad 50 ml ota~ tylke
prowadz.O Mad:r.lar . Ja pOprawi _
lem "II o ponld metr I wy.u_
ną łem n a piątą pl)aycjc:, .Je w iedz iałem, te jej d l ugo nJ e utr:r.".
mam, bow ie m Mlłotn I ym r a.um
wyjdz ie Dl pewno ni czoło. I oto
zn6w Irobo wl cisu. ł Ul6w d,,1k
tale powletne; Lee! dalcko. bu.
d:r.o_ da leko l P r awie
pod chof'lI_
,Iewk, oz;n.czaJ4clI r ekord Europy, pon l d 117 metrbw.
St.adiOI1
uale jel Ale co łat Zn 6w w librze
cu rwona
chorągiewk a
~:r.ielo r
.Danek nie wolał IItnymać rów_
DOWOll1 VI )r;ole \ n lnnac zn le pne-.
krou,ł obręe%. nut n lewd.o".

TRZECIA KOLEJKA

Teru.. ła Dl pewno Jut Ilie
bę<brle ta.rt6w myilę tobie. Danek rZiUCł IJPOkofn le. · na luzle,
iałtieIi M metrOw, łeby wejić do
finału I lam dopIero llOkllUć na
co
1 0 at.ać... W,J,er Q w to
WItt,.ley ,
Zadr!.,.ch rewellcjl, poz.!om
łea.
lam co w d.w 6c:h popnednJc h
prób ac h . Z.n6w nucam JIOIl*d 44
metr)' I lelltem jut pewien.
U
UlaJd~ idę w .. 6.emce" tlljlepe:tych,
którE,. otrz,.ma:14
~ pra._
do truch LakIeb pr6b.
....tetnl jut M Istrz, ktbr" od1Ioi6s1 'a lejedno Pll'yc l~stwo na nieJedn,.m I tadiOD.!e , ucbowuJe tIPOk 6J. OlimpijskI ~pok6J. Tak. mote
pOSt.!:pOWIĆ
t)'lk o
prawd%.!wy
ml6;tn. Podchodxę, n Ie«! nn le4m!e100", do Bleco I prouę o _p61no
&dłęde.
T I k lej okazji nie b(odę
Jut ml.a.ł a pl'!W2)QŚ~ n Ied,.
w
t,.chl, t )':l'l\ blardz;!e l te um~
ko6cz,.ć awo lll IG-le bll. pn,.godę
~ d :fllkłem.
0 811ek n!e odm_ia,
Pyta : - Ty 3kądl - Gdy lIłyio:!:y.
'te HI. po... t- . ",je ukry wa jqc: _ej
... rebro" a ME w Sofii (5Oi): łI:.o
!.ara Po.In e l Itcaryk S kowronek cło
tylu1\l w Lc:emilltrze kraju a 1V18 r.
,.donuca" P uch..r ElIrOpy wywateZoOll.J' w K uf&tei ft (41M ) oraz 11 l<tt.a.tę Il.0l. Indywidualny ch MS }unior6 w w Wolkensdorl (500) .
" k n7l, .,si6demkl" CaIolW,jU t

manent",

r.al naugurowali łm,

problema t,k .

s po rtową

na nan,ch lamach.

Jesteśmy

odtąd

M J KoS w 11 Ud%e (MIl) ;

:r.a p"ll.i~"

2...tra'Wlankl walc", a ,eorQent.aCM USA (5~1; Itolan Pollle l M Id o br e I ue z l u kcesami l ponikami, radościami I emutkaml nanych lportowc6w ona Ich ople- rek. l'ele m!st.rzetn Polski Junwrb ....
(:162) ;
~tf, n. i»ta
Polonii ~In.ua:r.
ku n6w I .ympat)'ków. Reje s trowallśm, w mini onych 11 la lac h t 100 dniach wys~py nasl.)'ch Wojh,. biJe I' rekor d6w kraju I
me łla konc:l e i w,..t.enó w w r eP fl!Ulnl ~ j i 1~7(1) ;
plIkarII! Cluwa·
oa cWe.1 oa sport p rUJ; d ute .,5" lU! krajowych, e uropejsk ich I j wlatowyc.h arenach, akąd pr:r.,.- lu ulrllala 2;4 l-licowym Karvalom
Lw bw (:177).

)

Jechało

d o Pn,em,jla ' I regionu .., l u mle ponad :100 me.d~ II,

adob yt7ch

tak.ie.." Lo. Ange1e. ,

Danka...

poprawił
lą~wall

-

Iflł,

15

r lldojd, m6wl: - ..0001 Startow lo!nn kledyi I P lll tko w5k l m. Wl4
uym rekordtlst.4 ' wiata, u k i /) .....
l " pobierałem nau k l Rywllllaowa+
lum
'J.
Bcllletem, Klockowllklm ,
O.Jd:r.lilsk lm. Znam b uclzo dobrze
Kom ara. S:r.ewllllk.'4
Stok;
obok nieco z ,ma.rnyml" 183 CUl
wU'O&:t u I "stÓwą" wal!, czując
Ilę U'ochę w toll młodszc,o bra.

b .

I oto lenaacJa, kt6r a wtllałll w
powletnu na koszyckim stadlon!e,
_ ela a~ faktem. Ludv lk Danek
me bewll l i, w ład" ukł ld y. W
\ej koleJee r.nów ponedl na .. pcł~
ny 'u" J w,. nucon,. Hkrąielt"
POW~owel

na

,r&Dicę

U

m ...

tt6w.

Niestet y. tym r uem d )'sk.
ptomlen nu tu I spadt
ne cccln Ll!
b letllic - stad ionu,
Zn6w nut n.tewatra".
WIdow IlI. umarła.
Pll chwlll
f'Otlella ai ~ b uru oklaak6w, Nikt
n ie F wedał, n l\( t nie miał p r...
t el1ll)!_ Mlstn podnl6al: apuazczonlj
,Iowę, usmlec:hnll ł &III I unl6a1 w
J)OZdra wla~cym , eklla N:ce. ,.Ih!~
kuk J.,I
dopinC 1 :r.ro:r.uznłenle.
N~pnym r~ !la pewtloO waa
I1Ie J.,Iwlod ę" chc:lal, wydawało Il ę, pow.iedzl~ ...
prukroeaył

FlHAL
Konkurs wYlrał W~,ler c rezul ta tem poI'I.Id &:I metr,.. Drucl był
Czech lekko ponad 60, m eel
Rumun rn.. J I uj.lem
rnle1Ke l W)"Qlklm .o;,6Z m. Od4
n loa le m jedn.ak t1'Clow )' 1Ukce- pokonałem m~a
ol lmplj!rk lego l
A !.en ~iedzla l oboli: r:r.utDł c~
ł. Mrl, tinałow. . Po jej z.alr.oń_
«en l u ukl5t\4ł
N:ee ws:r.ystklm
fln al&stom. Schowal d,,* do tor b,.
I .;k l eorował się w IlroI1ę tunelu,
wtodąC('(o do lł2:atnl.

.".50

5

WACt.AW BURZMmSKI
rię"

piel~nla : ke Mar le
bow"h (827).

J aku·

nu.

Rell
Rozmowa ~ oierwlz)'m
p ruesem C~uwa l~ W ilhelmem Sla.bym. (856); U- l iRow" a w ...... brydiy. 16w Polnaj (M7); t lnlsa pleblac:yL u
.. Ludzie . portu 4O-1ft:la" i trium!
H enr,.kll J ukul,. o ... :r. BoleJ.I:lwa
Eklerta (ł5II) ; "Pobk! Or:r.eY' I !o':!_
!.a d eUii - Adlm Rud,. (8'11): Il.daia ruy bją,cy aportowiec: PolonII,
piłkarz a \.at 11118-1917 J 6z;e1 Lec h
(680); Alal1eiK I Plonu Ole.zyce w
li IWze (885); 1n)'k rotl1." mlatr~
Polaki !la 110 Dl po&. )aI'Olilaw \,,!lin Ml eczyslaw Uaapel (886): teC!lam" 118. uwale o.&IZI!II"O wiełol e~
nielO współpracownik .. Ja_ Wo j\ow lc:r.a, kl6remu tui niJl:dy "Die
~Ie "liGa" (8'1tI).

Roapoc:u:c:le b udow,.
(5i11); ~t. loIna:1K1 PoPar,iu, Antwer pII, MontreoJu. SOlił, San W a rl no, No ceru, Arlw e m. Bratysławie I Dretnl• . lonii .... I Udse (631): .1000tr,. Muli
aet lł85. Drydb łcl Polnej 'W
I Weronika Kiper a J KS w kadn, sul rak lul e (91)$), OOllad Z1 t " •. zJ
narodowej a:r.c:aypiornatek, • po- tufia Da k onto pomoc,. ofluOl1l
OdnotowyWeUjmy J 1I.l e u krywanlj aatysfakcJ ą reprezentacy jne ..... )'5t~py (by10 Ich kUkasct) na- CJ.(łwu,. od nr. m SDOrt us,.akuje t~ien.la l.ieml w M eka)'ku PO
w reuc:le os Ia kolumnc s a lamach mec:1I:U .,PuhIJ.u,tore.- .. pneffiJ'aklm! leU r u.mi łf'29).
uej młodl.iei,. l b ite pnez nią krajowe rekord,.. Z ,"1t:bokJm ia lem towan:ya:z.yllś my w o. talniej ~Z)"C le".
Rok

'~UC:J.I1ej

łłIfIl

"II. t .... f'loIt:bo!ytk i .. ZIerni Tl'7"
my- Ill ectlel" _
eksltllkl .... le
(65ł) ;
I zt..JLJ(l.IIla
J en)'
llA'k !dob,.wa
tlą o nich PRZEZYJMY TO J ESZCZE RAZ na tyj e, na. Ile pot,wala nam na to mlejs~ na tel .. hrllz" ne MS w Mont realu (657);
Dorota
Blok mlł;tnynJ. Swiato!irch Ilr:r.;r.k Inwalidów w Arn·
kolumnie (licw)' w nawias a ch omacują kolejne numery ~Z)'c:ia").
hem w nuci e OHczepem (681 ); że..
cnam ,. UlIarIello
wlelkie-ao "1)01'\owca I Iklatacl.ll Aleksandra Wacka. (6111); Polonia dr ui,.nowym wlPo!&k:1 uŁ an.lli.tb w do
E .... op, .. aIn.olilCll u s w ' ltrbwk.ł POdlum halo w yc h MP ,lun1o.r6 w ce:n!JItnem
m!:cn!~'~~{U~:f, ~~,
(lUI). apadochronlara Polnej H en- (333); 12 druż,, 1l. walezy w pnem,._ laŁ 2(1 (68'J).
bok a ul.oł:ra f6w m. \.11.. MIIr!no M ... ryk ROIL",adoWllki dwukroUl. ie II . k kb ME Kole!ar:r.y w p lic e r ec ' Roll. t N I. Pl erws:r.", pO U-letl1hd
I'Irlieco I Stanwaw)' Walulotwi- ...x.emi5!n:em k r ajll I IICteGn ik lem n ej (300); VII łI:.ronlce i.alobneJ tee.&óWlly, dOllttuogamy ,.lledy" mil!- MS (141).
" n"n]' prof. Edward l Lecb a ~) . przerwie. wystt:o pnemnktch pie.tctany
w hall WOSi R I ..PrJ.Y)emu ypII6stwowycb mec:r.ów pil'k.llrek
AlI nlcct>Odzlanka" Darluna CZeT!!lr <c:r.nych, bokaerO. I U. tlr.lIl'Z,J' 1:
Rek . l.7l . SUllcN J' lekkoatlet6w
flek 1815. S.r.hn a: lki PolonII w J. (/191): koszykarze PolonII w l / f
JU loslaw!" . RFN, Ru,"un;~ I ~ a Czuw'}u: f mieJsce d rużY l1owo 11&
poili" (3l . Ech, Iza al~ w oku k CI!;- Prz~ajowJ'c h 1'!łP (183 ), ..arebN" U lid:te (386). s Stanillaw Ker p luk Pueharu Polcltl (7101. " pinll'pOUal.,i ...
Zbi,ll1iewa Pore b$k!eI!O n.o. II OSM srebrnym ml!daUat.t IV OSM - DO I1kl StarlI) w tt lidze ('115): p1~
lIlIO m podcz.aa W P jUl1iorów (1 17) poratc:e, rOi.nlc,. 7,:1 kC a J lc k le m mfllali b;'lhlonJ,t6w a O,.aowa na
Culowlklm _ (400) ; UOCl.J..tc1t wie- MI> FederacJi ..Slarl~ w łI:.ol!.ku ren
_ok 1M&. M3riw>rDy .J.: b6k e- I "tłok:>" Ora irn]' Mi$lak ne łIlO m
101J"lodniO ....·el d,..lt uaji lIad one- c:};K: b IIluycUl:fch ('111) ; awyc:l ę,lIiwo
Uei Czuw.ju ulelli a:I: 2 :3 Cra- na. MP mJodzik6w (3OłI ).
m :n:kim tUtbołllJn. 1MV.... ad:wlul} pad t ramukar.., Polonii w l Memo:la covii, a. JK S e ra w .labRej lichs
.... U,t. . M!n.lmalu porażk a haałl'm .. Rzu l kirn,," (fU); Pne- le W.eJ'WI K uchara (728).
NraeQOwlk lejN (łJ; ro:r.poe:r.yna}ltc:"
d.z iennlka rakll
pn Y\l:odę; red. Hy- br"diywt/)w
Polnej
(Katimlen mysk ie IW J'cLezclI finał6w XIU
Kot
,,Siódemka " Cz,llwaju
Norodow ycb Ulel//)w P rnlajo w)'cb
'fade Wl:r. Duewhiakl, (4111).
aza.rd Niem iec: \IWaiI, te Wleotiaw Chronow.k.1.
w l / Z Pu cha ru P oliki I axMtl1 nil.
L a ne!ew!c:z ,.~t jedYDym, kt6re- RY"'lIl'd K arolIl al , S tanbla w M r6z.
ME KOleJarz,. w Coltbua ('138 t
a:o p rzemyilanie ro:r.crz~y1i l: te- J ersy Nikol i ki . Zdz.t. law W ;ł:n.lew.
7711; ft!O-k. i lom~trowy biCI M ieha. _
lILak 1.71. 1-l01a oduuka PZPN la JlłIbAkle'Q do Grud d adu w hOol' o, te po etud lach nie ~ł 6k l ) w baruu o 1 lIeę (28Z).
dla ,,2;yc la" I odznlka FIFA dle dz!t: Dropleławowł M alinoWIlkiemu
do rodr.illne(o mr....la N (20); wita·
m ,. 821eQ"PIOTn!at6..... CZu .... aj u
w
II:sII 1t7!!. M lc:h a l Ro lKki - do- Jer:r.l'j:o $ .....·I.k a (~): $tanlataw (7SZ).
•
n IIdą dnriyn lI _ obnwyc:h. w Irm, a Z" iJl:n iew 1'0rdni k l _ . rebr- KarpilIk p r ze.ry.....
t,.m razem
" twej Ira t6wn!d OI'7.eł
:me- nym meda l i'ita ,,(;roa.u Na rodów" ..złow" n a MP - o :I !ta: I Mar- nok 19" W~ jn ll." Polo.n l! I JKS
","onIt (:\5).
I'cden c ji
Klubów
Kolejowych k}em Se""erl'!'Ie m (4404): pUkan e o I mle.lll~tl...... olIka rak le I lid ze
(US IC) w Antwerpii 1'2&ł ): Z,.etlO unl (;~ uw.iu
!)O
wYl!ranej 2:0 I. nk r <:l!o .... eJ (808-810); K. l:Imlcr:r. 1'3Rot 11ii'. Kos:r."klln P olonii A- Zloher - belowym mł5l rzem kra j u lJ-H~owym M(>to rem Lu.t>lIn w lroi horlocH'Ow\'TIl p:~l'll em Kraj>
d lm Sidor Z.... ycięZC4 p!U ...'W.eIlO, junlor6w "a lOG ru (206), po pry - 1116 P~b lru ł'?! slr.!. ~ dzle Iw wego Klubu Pilkankich WClcl'llo rllantzowan.elo ~u.r. ilU pl~-biac:y_ maI '" kr. ju . ieaaJI! I'Ówn lei aluo - obec:n~1 fi t ys. , ·:d :r.6w) ull!l:aj~ -: n6w (81:1): 7~:I-kil,>metl"Owa ..odtu n. ..5 na'p~ych tpn.rto wrow be ci Czu ....·aju _ Merla Wdow!n I lIa Ita d.on1e Połon Il - 0 :2. Slall Ijec:r.~ MIc hIi II Re bskiUQ do W ltdZiemi J>rzc:myllk ieoj" ('II). ",cho- A liant Smuc:aek (304), a k... retJu Ihenb w (01531.
n:a (811) : w,.c ho w:llle k Budowla .... ';oek t:'6nua Romana Dombnlw- ~ .... il !-'kro tllie mUli il1t er""e ny cb lbdymno T Rdeuu Mainowie I.
IIk'e~o _ n"S?ll r d Sruolnlc:kl brą niowOl C Ih meczu I)lIkar,v P~lnlJ
Rat 1 ~77. Zo:Ip""" IC'y 2. ur' ...·bn k i mer w" ,,.m .. llaSól..y m" in te r n ac jona;:rwym mt!dalist ll M E kadelilw .. ~ Unlll Nowa Sanyn. (815),
u il'n ..\si ... t innh, OTK ml~'ldzllt<'l w łem (8.!!0); :r.e 8mutkiem 11Hnlamy
oc:eru (101).
(4904); lr.oOlZyk nrl.l'. PoloulI OrJ.Cf(ry- twbrre nou.:Jl i orzem,.lik leco bok~u
atok 1.74. Marek OIe!l1lk Iha l,al w_iII baraż; l) II lt ~ ę ~ Al'..s Luhlll1 z lat 5O-ycb MarhlOA Sllblcklego
W J\o$uu"all ~ b~j(IlCZt'f11 Cauwa j l.l na nai wJ"t.u,.", I..... ): stan wl.w KIITPi..:k pru'WozI ('S12) I llieza::,omni.a.111!. ..SioMrt Mad rod:r.e

d:r.ieslątkom

wlpanlo.ły('b

nJegdył

l podow ców . trenerów

J cb.ialacl.J'. Równic:

~

p!:

1.=.

... 11".

"II.

1...

.,nadoena IIIedz.lela "
u czyplot.ll tBtk.1 JKS. po
4-lotnieJ przerwie, w'racl ia do 11
IIJrI. ieh lIlubow" koh~j(a Zbi.lllcw
Oraec:howskl !la POdIum Młodaieio
w)'Ch MP .... boka!e (w Irudnht
,.przebije" ~ ~ Ioł.,.m
medalem
s'(1lnl!:yta Marian W,.c:r.awald a
WL KS ), a Polne kołlcs,. 1 .eUlrin w
hr,.diow~l - e katr ..k lure Da 7 m iejacu (962 ): 114 kra Jo .... e J Inaulil u racjJ
..Dni Olimpi)c z, k." w hall WOSi R
,ulŚI:lm,. t rene Sz_ INka , ZdJ.1sła
Włl
Krays:r.kow laka , M lroalaw a
2.5 m a Ja:

Wodzyłllt i ~ 19:i~).

*

Ty le.. w bard:w tele:«rafku."..
I kr6r:l e. k t6re llo uIuoełnlen l em je:d
reje.lr s POrto91yc: b I I ...... Jakie ~
łc: i 17 u naa w minioDye h 999 nu·
marec: h . Byli \o m . ID. mi&tuowle
ol.lm llljl;l::,,: lrm.. Suw iNka. Wo Jclecb Foriun.a, tol.ar~ Bory $zuchow. Ludv ik. Danek , Jlluy P a .
wloW$lo;I. Jan Kowalc~yk. M arla .
OIitaflłlskl
ł
Zdd_bw Kr:r.yukowiak on " w lcem l. trr W lesl ....'
ll udkowHi. SwegO lłoBu udzialilt
n.arn ponadto: oI. lm pl)n y k a 1121 r.
pi łkarz. Miec:z;,.Sła w Balsch,
ra jdowiec J er!,. Dobrzaz\s kJ. tużt owie~
F..(lwl rrl Janc:.r:z.. kolu! Lechosl:a w
M lch:th.lk, k~~·karl. Ken W llllhl n,too, Ilłotkarz M !rOlił4w Wodzyilskl.
Goicillśmy
Iren.,t6 .... : Ka:r.lmleua
G6rsk lero, A lewnd r. Bmy nlak. ,
T O!'Ofil l KJlo'II·alllleiego. Huberta Wa·
Il'ner a I Francluki Kilta. a takte
jednl!łlO
r. najleo u,.ch IIZerll'l!ercZ" c h arbit r6w kwiata Wojciecha
Dry lę oraa n ier.apomnILD eJl:O
J a na
Clne .... ll k ieco.
kt61"J'
opowiadał
nem o " Bombłot _
Wemble,.".

i--"jiiii.!!::::~~!!iii!ii--~o~OlL~~ET~:;z~:r~IECZ~:A~R~K, ;A~>~D~"";;iYf.p,~,~';O~U;'~I.;n~mą~~I~;:..;:_~

I

wiJając

] ZlEMN1AKAMI

pieczarek,

2: średniej wielkości uiotowa-

o

wa r t2.td odży wczej jaj
wszyscy, Opr6cz wielu cennych s kładnlk6w po_
łla daj~ wysoko
wartościowe
b ia łko (2 Jaja mają go tyle
co l00-gra mowa porcja mię 
la),
DoslarczaJq natomiast
mało kalorII, dlatego
tei w
d ice!e odchudzaJqceJ wiodą
prym,
wiedzą

.HaJd

Paryż

-

uunąf

na talen.

8ALATKA Z JAJ

(! porcje)

Lytka masła, 5

-

nc ziemniaki. 4 Jajka, Z I,.tki mleka, 161, p ie prz, uelenlna.
Umyte plcezarkl pokroić w
cienkie plastry.
ugotowane
ziemniaki r6wn lc! pokroić w
plastry. Zte leninq
posiekać.
J ajka wybić do m is ki, dodać
mleko, 561, plepn I dokładnie
rO l.tTtepać
widelcem.
510pić na patelni
lIUI U!:, pod smażyć pieczarki, rozl otyć na
nicl1 plastry ziemnlak6w, Po
chwili wylać na nie masę J a~
Jeczn.) I przechylając patel~
n!ę tJewać m asę
na bok!.
Cdy ,omiel Jest galaretowaty,

• • jajka, 5 dag tera. edam.klego, pę~k IZc:lypiorku,
cytryna, 2 lyt..ki majonezu. 3
tytki ryt u ugotowanego
na
sypko.

Jajka u gotować na twardo,
obrać, pokroić w f'wierćkrąt
kl Do salaterki wsypać ugotowany
ryt,
posiekan,..
Izc%.yp!orek I jajka oraz grubo starly ser Dodać maj~
nez, pokrOjoną w ćwierćkrążki
cytryn~, sól, pieprz I cukier do
5maku, Wym ieszać pny po~
mocy wldelc6w, gdy t ugnlalana salatka Jest nieapelycz,.

KRYSTYNA

Dakar

-• "
~

i... . przemyślanin

o

~

Jak jut

•

Fot. Archiwum

maso-we80 przekazu, rajd Pary t
Dakar wygra ł Jeden z samochod 6w marki Peugeot, nad kt6 rymi
k ierow n ictwo techniczne sprawował J ean Todt, jak s i~ okazuje pr te myś lanin z urodzenia.
O
tym fakcie
poinfo rmował
na.
dr FełUts Mantel, równ le:t przemyślan i n m!e nkaJący od
wiellt
lal we FraneJl Dziadek
Todta
proy.-adzU układ
fotograficzny
przy ul Słowackiego, a ojclce lekar:t, Emanuel Todt był absolwentem glmna1.jum 1m. Słowac
kiego (ukończy ł go w 1932
r.),
Jea n Todt stał się, z uwagi na
odn Iesiony sukces
w
rajdzie,
c złowiekiem niezwykle
popularnym wŚr6d mlłośnlk6w sportów
akl
motorowych I nie t ylko,

~
~

""
E
"
•,
o

;;

.;

~

, "

r
~

o

~

•
"•
~

••
~

~

"~
"I
~

DziękuJemy'

Janusz

Roś

Z Zakopanego ot.rzymaliśmy sympa.tyCUllł

kotetlpon_
od mloóZlety J arosławsk iego Zes.polu SzkOl Przemr. lu Spotywcugo, k,t6ra podczas fuli pracowała w ra.macb
OHP (pod opieką Eltblety Kluz I Elij:oolu.ua
Brtucha.
czaj w r.akopiaruk!ch p!ekanllacn.
•

.:

d onos iły środ ki

~

d emję

Kolorowe

• Z obozu sportowego w Lubaczo..... ie napisali do naJ:
jun iot'kl plłk l ręcmej i junlouy p ir.ci nomej JKS-u..

l przed podeJmOWGnlem

,kich

dobrze jest

declI:'~

,fę

• Pam i~ tal a o nas przebywając na s1.kolenlu ZHP w
WarIUlwie - Lut yna Ploclca z K Lslelowa, uś na tJmowisku w Myslowk:ach - d rutyna barcenka "Pr2.Cmyłlan
ki",

d:lt!

za pamięć d7.lę-lrujemy r6wn le! juniorom m.lods~
przemysk iej .. PolonU" I ich opiekunom, kt6ny nadoCtllall
por..dł'ow iooia z.
Qbozu s.poctowego w NienadoweJ (otn.ymal lJmy je stam tąd ponadto od Ireneusza Zyb!ńsk1ego,
Boe ua ła.wa 81Jan. i Bogdana Bartnika) oraz. koszykarwrn .MOS-u J 3Tosław, doskonalącym s.we umleJ~tnoścj n.
obozie w l.odrJ,

pr6żne

P0nł

bez(zelności

Pewien mieszkaniec P rz.emyj la wracal do domu w sta"wskazującym n a spo:tyde", Gdy by ł jui p rawie u cel u, lUlł:le .tracU r6wOOWBl'li .. wprost z balkonu na pierwszym p ię trze kamienicy. runął na dach komórki w podw6rzl1. Dac h n ie wytrzymał ł pecbowiec wpad ł do środ 
k a. Zaalarmowana rodt1na udała 11'11 (o trzeciej nad ranem)
po kl ucU! do właściciela tego przypadkowego .,krymina łu"
i uwolnIla wlętnla, kt6ry natychmiast podą:trł do posiadacza wunlankowanej kom6rkl .. reklamacjamI. t e- z powodu k iepsko utnymanea:o d achu
został naraiony
na
"areszt" i a bra t enl. w wynik u kontaktu
.. węglem.. W
zw iąuu z tym z.amlerza udać 11'11 na skarg<: do ADM.
nie ,

,""tego

to

moblo co, nopelnU!1 Tak,

czasami

Szczyt

mę- ·

.tonp,

CZII p rzeleUla$qc J:

•

myśli

kobzę,

"

NajullocleJ nam

r o,nq

nfe~

(bl )

"tli/ki,
~,~~,---~,~~~~

kupon

Zp

Krzyżówką

ku on

werbowanie, ~I.ąl,
11)
przyj ście na _w iat, 12)
, 6ma krawęd!
dachu, 13) r6tancezni1c, azalia, 14) mały
gryzoń z rod ziny pUchowat"ch, Ul) wyrabia g al anrerię sk6rzaną , 2:3) tajne dziala Pouomo: 1)

I'
.1

7

4

~

.

nie, 14) długotrwały ogień.
artyleryjski,
Z5) owad po.spolJty w luach
Iglastych,
16) słodkowodny _Umak, W)'lt~puje tei w
Polsce,
P io nowo: 2) muza poezji milOInej, 3 )

10

9

8"

7"

~

5

• • • •• • • • •
• • • .• • • • •
• • • • • • • •
• • • • 2. •• • • •
~

'5

'6

23

,q

'--

2'

'--

'--

'--

-..

V-

uaszk l, kult,
IUI)'IIta,
Irl:ume nt,
lubel.
Ulgrywka. lntecnst. ka$Z.l, OIITlWan, kana..

ta, ulerla, satyTyk, ka bart't,
fiko, ruten, dramdur« .

ła PÓwka,

tr ....

P ionowo, e)l\UCr, parsek, stonka, krzep.,
mOla rlt!, nosówka, k i«al troska,
derllłlZ,
oartla, estrada. loteria, masóowka, rOlllat.ka,
aamarla j kontakt. ka14k, rebus. talia, an t)'D-

22

.

24

75

20

Termla ..... d"$Z.a la rnw~..A TYLKO
NA KUT.4.CH POCZTOWYCH Z
K..YPOPfEM _ dwa ly pdaJe. Prawidłowo relwl_·
.aala .e.rn~ uoblal w I_ ..... aala. ns~o •
IuII~tkow1~b.
.. .

Pnlomo: komunikat. "Iuler, nepa, Zal&sie, Zuanie, uspekt.
OIIrówka, reklama,

<7

18

~

ROzwt4 ZANIE KRZ'J't.O\\'KI Z NR

,~

'4

p rz.edmlGt, 4) modny dawniej taniec, II) puchar, kIelich, 6) Jed na z elektrod, 7) koloro wy oł6wek, 8) ciąg wyrazów :r. podmlo-tern i orzeczeniem, ~) potę1ne wyladowanie elek tr~znoścl a tmosferycznej podczu
burzy, 10) okienko wentylacyjne w dachu, 14) ko bieta lekk.lc h obyc:r.aJ6w, U l
letni but, 16) ssak z. podrodziny lam, 171
da'M11' poJaz,d konny, 18) . :r.asadnlcz.a
c:r.dć póltwzy
wieprzowej, U) potywny
napój, lO) W, mjanow, 11) jednoHte, nadrukowane jasną farbą tlo, na kt6r"m
drukuje się rysunek, 22) wśr6d drobiu,

ka, zerowka, puSZta, r ytual. Wannla,

I

kład,

kakadu, Nybor" strata, altano,

Natrode: a u k>csk\ otrzy mu}e

na~

.. KOJER" s

Dębie,. ,

I

Wkrótce

w

.. ŻYCIU~

•
•
•
•
•
•

Nalilrod,. ks.l\tkowe w ylosowaU: Be..,..la.
CzlerllUtek s Oslro",a It. Rad,.mlla, Barb ....
ta Ismrnlk s Dubl~ka I
Wo.Jdecło K _

te". s

!

Praemyłl&.

Tylko ryba nie
bierze? (z cyklu:
"Proste pytania
- trudne (?)
odpowiedzi")
WeseJe odroczono
Bratobójcze
wojny o władzę
Dokąd

po Ó!lmej
klasie? _

Obraz na dachu
Wspomnienie
o Olgierdzie
Terleckim

I

PRZEMYSKIE
Eskalopki z udźca Prezesa. Flaki woleju wrzeci.onowym • Serca w
strachu własnym. Wątróbka dyrektorska w sosie NIK-owskim. Zraz
po IRCh-owsku • SIedź lukrowany • Chłodnik na gorąco. Jajo panierowane na wazelinie • Kisiel z lipy
oraz inne

smakołyki

poleca P.T. Konsumentom

z·
•••
•
Kuc-h0111- ... ,CIO,
( .. ok za'o:ll:enla 19&7)
Tylko u nas ceny umowne, dowolne, swawol~ e i (roz)regulowane. Tylko n. naszym wikcie doiyjeu wieku XXII
UWAGA: konsumentów o gołębim 'sercu. nie obsługuj emy , oan na w ynos nie
sprzedajemy, rabatu ani kredytu (zaufania) już nie udzi~lamy, każdy będzie obsł u
iony w swojej k olejności. ,

da"

w prz.rpadku
na :r.amÓw ieole) upitrasić.
Nie
chcelT\J'
być
nieskromni,
łtanawiam", li(
nil.ll:t1ij ku;::hni
cle" nasz. kochane · ,,2:lIcie". ale renoma
;ak prZllr~dl(,-cf. "jadłospis'" sprawia, :te stale dorabia w
cUa run - cZlltelnfk6w _ ..
niej' kilku kucharz, sezono~praktykan
To, wyratone w liście, lZe~ wych bądź td
tów kuchar5kleh. o/~ród dorar okie zainteresowanie opinii
b iaJących
jest lU. 10. zagospołecUle J (jeden glos to indyw id unlbla, ale razem' z rzały zwolelUllk przyprawiakolegą juf:
opinia) skłania' nla wszystkiego.. co ~e rwoJ jenas, przy okujl tyslqCUlegl> - my, cebulą OTU 115 kilo ży -."
we J wagi speca od sportu I
numeru, do uchylenia rąbka
tujemnicy t ujawnienia niektórych
tajników
kuc hni
pracującej dla was ko-chani c:zytclnlcy 1 konsu menci - od 8 IllItopada 11167 ro-,.slonownQ

Redakcjo.

dailnl4. wraz z

k~

04

kol egą,
J:Qjak ... pitrdłl

dnym

chórem

wyznajemy
popieprzII,
lo "ę polepsZ1l" - I to wła
tnie ha sło lą czy nas bardziej
nit kasa zapomogowo-potyczkowa.
maksymę:

,,Jak

,I~

Jadłospis

Powstaje w spos6b niekonwencjonaln,..
Czdć
re. ceptur, ow ' myśl
..Polskiej
Normy", mil state miejsce w

-

Zaplecze
Niestety, w niczYI)1
nie
przypomina
ono gark uchni
hot elu "Victoria"
(podobno
jego lilia ma pow'stać
w
Przemyślu!),
ale._ tam
nie
mają i tu nasza wyis:tość
- stale przeciekającego sulitu z w ize runkiem
kaczki
(plotka, te w
sosie wazelinowym). Wyposatenie mocno '
standardowe, a w nim mię 
dzy innymi biurka w stylu
Partacz 81 (szkoda, fe
n ie
Ludwik X IV) ora:t par~ innych sprz~tów, jut bez stytu. Sen z powiek
spędza
nam stale tłukące się szklo,
co przy nagminnym niedobone szklanek, braku literatek
I wycofanych z wyposaknia
kieliszków
zmusza nas do .
p icia herbaty nawet w ... sło 
ikach I poci&gania napoi chło
dzących prost~ z gwinta.

Personel
J est
typową
mieszanką
rutyny z mlodo~cJą. Są , . kuchan.e
pichcący od lat kilkunastu, dzielnie
w.spiera
r ekreacji na kuchennym zakombatantów mł6df z 6-7pleczu (to kolejny -dowód, te
letnim .tatem przy kuchni
karmimy dobrze).
Mamy ponadto "podkuchenne,
Nicstety, 'ak w Innych zadwie dietetyczki (w · RU!sl.O- ' kładach I u ,nas zaszły p cwwie) dbające o Właściwe grane poddały. Wytworzyły s ię
matury I ka lorie, psobę bropodzespoły . .Na samej
g6ue
nU;jcą nas przed
wściekłymi
triu mwirat zwany
"Dyrekatakami sanepidu oraz akcj ą
cją" , niżej duet m ieniący
si ę
.. P osesja", a także emerytowa- _ "Kierownictwem", a pod nim
nego mistrza
palelnl, ·który
- a Jakie " Sekretariat"
grafic znie dopracowu je naoraz "Prwdszkole"
czyU
sw cotygodniowe menu. Nad
kwartet mlodych kuchcików
wszystkim czuwa sam Szelo
nazwan,. tak,
n ie wiedz ieć
Kieruje zakladem,...od~ nlew le- czem u, pr~z k ierownika zale ponad roku, a le praktykoprzyjainionej
kuchni
odwa l w dobrej lirmie I wie,
działowej, Mimo tak
wyt;atco,-lak, z czego I dla k ogo (to
nych rotnic, wszysc,.
zgo-

przypraw:

k iedy i jak
lub dopitprz.yt ltd. Zres.ztq Slo! takie dania, Których tradycyjn ie jU!
się nie
dopieprza ani nie
przesala, a co nnJwy1ej lekko
d osładza i panier uj e.
Pan::
razy zapomnieliśmy o tym w
przt:szłoŚCI I n L
C dziwnego, Le
p OJ3wily się wpisy w ksiązee
iy':zel': i zażaleń, których w
dobie reformy
m leć
ni~
wypada. Wracając do menu,
zdarzają się czasem takie syt uacje, kicdy
nasze szczere
chęc i g;lSU! trudności
obiek·
L:rwne I, po prostu, w naszej
kuchni danego
dania n ie
przygotujemy. Bo i jak, jetcli l góry wJndomo, te np.
pew nych skła dn i k ó w surowcowych na
naszym
rynku
nie zdobędziemy.
Generalnq zasadq jest przemożna ch~ dostosowania naszego
jad ł ospis u do nktual!;Iych apetyt6w i gustów kon_
sumentów.
Szkoda, te tak
wielu ubyło ich przed
paroma laty; jedn.i posili
na
emerytury, inni s to łują
~lę
gdzie indziej, nawet za gra~
nicą , albo przesui na ('horytatywny ga r nuszek.
posollć,

ile,

oslod 'dć

Da nia na zamówienie
Są n.tszq
cjalnością,

wje~ol e tniq spechoć prawdę

mówIąc

mamy
coraz
motllwoki zadość 
uczynienia gustom
ni.ektO-.
r ych lubieżnych wn:cz .smakoszy, w czym niewątpliw ie
wina zaopat rien la surowcowSgo. Do tak Jut z 1.1 aproWizaCJi\, nie tylko w naszej
kuchni, bywa: kiedy ogólnie
na rynku I w sklepach gorzeJ, to u nas w jadłosp is:e
smaczniej i bogaciej - albo
na odw rÓt. Przy okazji;
nic
ma to nie wspólnego z ' I:e
wracającymi na
czas
na
Sląsk
we;:glarkami ani
tet
statkami wiecznie oczekują
cymi na rozladune k w portach .
W trosce o wąt ro bę, trzustkę l inne organy konsumentów przy rządzamy Im da nia
ściśle w oparciu o podaną r e cep turę.
Czasem jednak pozwalamy sobie na pewne dowolności,
majflce
popraw ić
smak potrawy, ale reakcje są
różne. Bywa. te ' t rzeba personel na nowo pos tawić przy
garnkach. Zdarza się, że po
interwencji
zdeg ustowanego
kon sumenta
zary sowują si~
ściany
w
kantorku Szefa
l1ądf t et p suje membrana w
telefonicznej sł uchawce, ale
teŁ Cl~ s to
wspomnieniem po
takiej wizycie jest przyja~
cielski, pelen
wzajemnego
lTozumienia, uścisk dłonI.
łnnieJs"-C

Klienci
naszym men u I stosować je
mus imy nawet w6wczas, gdy
gnębią -nas
niedostatki surowcowe albo
wqtpliwości
(oczywiście,
szybko rozw ie_
wane), t e z braku lub nadm ia ru ,akjego~ sk ładn ik a danie może być lekko niestra wne.
We wtor1flr punkt trzynasta (wszelkie skojarzenia na
bok!) zbiera się "rada j adł o
spisowa", prQ'gotowująca nasze propozycje kulinarne na
następny tyd zień. "Dyrekcja"
komentuje
Je fachowymi
wskazówkami, ' dotyczącymi
głównie 91?0sobu dawkowania

Jak to w gastronomii, są
r ótn\. Kiedyś na przykład
mieliśmy w bród takich, którzy w ogóle nie dbali o wła_
sne zdrowie: zamawiali CZ~II
to dute porcje, koniecznie dobrze osłodzonych (nawet lukrowanych) potraw, co Im
w końcu na zdrowie nie wyszlo. Ą ostrzegali~my lojalnie przed tym
obżarstwem,
lecz słuchać nb nie chciano
t Ihalo kle dał s!~ namówić
na dietę . W końcu dOllzlo do
tego, te I rycynus j uż Im nie

bo komu spieszy si~ do diabetyków?
Chodl.!łce reHkty
dawnych czasów namawiają
nas, co prawda, aby w
są
sied ztwie kuchni
uruchomić
cuk iernl~ (bo to sl~ teraz po~
dobno bardzo w refQrmie 0placa), ole nic z lego, skoro
vox popuJl uwata, te
cukierników m.3my coraz wi~
ceJ i - zamiast
robi~
im
nie zdrową konkurencj~ - w
cenie są raczej
tradycjon aliści od soli, piepr"lu, papryki
oraz Innych ostrych
p r zypraw (wply wy kuchni wSl"hodnich?), W, podobny sposób
odes;dl ~ my od
nadutywania
lIus:r.cz.6w, teby nam ktoś n ie
zarzucal, że nasze
potrawy
wchod;o;ą do
... ust jak
po
maśle,

Najgorsi są ci kons umenci,
których kulinarnych gus tów
ror.gry:tć
nie sposób.
Niby
tlle są wybredni, niby
nie
mają żadn.yc h ekstra iyczeń I
zdają s ię całkowicie na nasz
Imak, nib,. Im smakuje. a
jednak po
wyjściu z loknlu
i zepcz,ą tu ! ówdzie.
te dos tali
niestrawności albo tei
przez jakiś czas m~czyła Ich
kolka ..... ątrobowa. Stary ku charski wyga, który
pr"lez
prawie 17 lat sze fował
naslej kuchni, wyznaje lasa&;:,
te z takimi kl ientami "al c ży
ostromie. Znajomy z poliM:onowych p61 mawiał: - Wiecie, co to Z7!ac~" mieć ,.: paT"ę ze mnq? To tak ;ak
koenaĆ się z
Iwlcą:
wiadomo
c~lIm lo .ię zoc~nie, ale nie
wia'domo etllm skońcZII ...
Pisz wymaluj pasuje jak ulał do
konsumentów o nie
apetytach.
us tabilizowanych
N ie mamy, jak dotąd, na
swym
kulina r nym
koncie
zbyt wiciu olia r, choć parę
osó b mocno odehorowalo wlasne łakomstwo, inne uległy
prleJśclowemu
zl.l t ruciu, Il
komuś to podobno nawet lIaki się wywracały już na ' sam
widok naszego Jadłosp isu,

Marzenia
Mimo kryzysu ludzie koncoraz więcej l apetyty mocno Im si~ wyostrzyły, szczególnie na dania pikantniejsze, lepiej I mocniej
przyprawione.
CóŁ:t
tego,
skoro nic nadąża nam handel: soli w nim
pod dostatklcm. ale z takim picprzem
czy papryką marnie. Szkoda,
te nie mamy własnych odpisów dew ilowych na sprowadzenie doda tkowych , poza
przydzia łami,
partii
przypraw, Niestety ROD-u nam
brak, mimo te z naszych u słu g korzysta
takte kilkuset
konsumentów w
kHkunast'l
krajach świata,
na
kilku
konty·nentach . Tak, tak, jesteśmy
konkurencyjni nawet
dla "Maxima" w Pary tu czy
"TUfanye'go" w Nowym Jorku, nie mówiąc jut o
siecI
marnych barów McDonalda.
Pomarzyć dobra rzecz,
ale
obywaleisk" postawa naszej
załogi sp rawia, te r ezygnuJemy z odpisów dewizowych
s umują

świadomi

czych

kłopotów

państwa

I

płatni

przyprawi ać

.będziemy
ty le,
ną

nasz jadłospis na
ile pozwolą n8m
krajowe zapasy surowcowo -przyprawowe. Tak krawi ec
k raje jak materii staje ...

pomógł.

Od kilku lat
jest inaczej.
Smakosze n ie przesadzają, no

Kuchan "STOTINKA"
kisiel z lipy)

(specjalność:

II

•

Poznajmy

Się ...
BARBARA
.~

-

SYKALA

redaktor

Marzę,

Bil ;ak Kapu.fcilbki
pi"oć

reportaże.

C6t, gdll proza Ż'llcia
mnie przllt lacza:
A to mucha
to

'mietClnie,

a to trzeba

.kl"lltllkotDClĆ

partacza ...
gdll polot we

Lecz,

mnie. wzbierze.
W6wcza. tonę wprost

Ul papierze.
Potem znów

n atchnieni a

•

""'''o

, po'n4kuk

I w n lachetnllm.

fvm celu z kqto.
Ul kqł flł nuH·

Wtedll (w .ekredc- "

~m,

........

rodcCl/)
Najbardziej kocham
"ie noT7llOwonll

.... ......
.
....
.
.
..
.
CZat

Prawda ' z r egldll ! jest n~a,
Lecz cZll możntJ. ją sk'1lwac!?
Niekt6rzv twierdzq -

nie wtlpada
Nagotd publicznie
pokazvwać .

Ta kie ' d l/lema/v dręcz1l11l
mn ie przed ta tll

(Czasomi

nękają

jeszcze

mnie i teraz.)

ZPZISt.A WSZELIGA
"7 al redaktor

ZYGMUNT MARCIA.K

ZBIGNIEW
ZIEMBOLEWS KI
by!)' red ak l a r n aczelny

_ - r ed!,ldor oaelelny

'
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J a "ie szukam "dziuf'll

protokół
Wiem, że nic

z narodu_
z niego nie wl/f1ika.
Ale pani z Ił n PI c ł cZll telnika.
Uderzllć może pani w ton k'1ltllcznll.
Pani z a j , k r z 11 jak :i!:Opton.
elektTllcznll!
_ Ja "fes tNlI. k ochani, to was

Oto

Mnie nie

'

to

catum:".

obchodzą
przł/.nemnc

bana1u_

Błqkam si ę

l

wl)'nę:

co tam nowego
to

Cz(uem

Dowodll dajecie mi na papierze.
A ha, o mnie PUfa l kto~ gdVbll ...
To wlrunie poJzed lem na r ll bll·

kulturze1

podejrzewają, żem

je!;t szalonIl.
B o jak Don Kicho!

Z wiatrakami
o ortllsftlcrne

wałczę

···.............................
. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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..............
..............
·.....
..............................
. . . . . .........................
. . . . . . . . . . . ... . .. ..
··.......

"aron".
..
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •,
'
:
,
·
'
,
•••• •• • •• • •• ••• • ••• ••• •• • •• • •• • ••• ••• ••• •• • ••• •• •••• ••• •• • •• •••••• ••• •••• ••••••••• •••
• • • • • • • • • • • • . • • • • • .. • • • • • • • • • • • •

~

~

••••••••••••

e' . . . . . . . . . . . . . . .
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.........
.
......................
..... .....

raczej po

Pomoru górze

wierzę.

J)TGC1I.

...... ...

..

JAN MISZCZAK
_ kierownik dzialu
I korespondent PAP
Patrzę

.,ALICJA BOGUSLAWSKA

_

sekretarz redakcji

Ja n ie jestem Baba-Jędza ,
Ja tlllko blędU z tek st6w

na

Żileie

to

slo wni ki
ł g ramot y/d,
Enctlklo pedie ł leksykollY,
Pom6żcie mi Willa po ć
wJzelakie an drony!

Zda!\

t eż

pil nuję

.;

·• . . . . . . .. .
.. •. . . . . . . . . .
.. •. . . . . . . . . .
·•••.• .. . . . . . . . .
•

-

Trochę się człowiek

1 widri. ie

ł

pooarclzi1
reda let'llJna kusIla

Potor6cU do ,nlodoki
Musi4łem

.pnę/em ....

.

Więc

Mł6d<\'

~

mnie,
BlIm ze stanowiska .\OOjego

po mie.tcie kręci
wok6ł sami
agenci:

Agent w pasmanterii
i w .k!eRie ze SpoTtOWJ/ffl

popi'aumego SZlIku.
By.f nie zagTlUltwal się
Czutelni ku.
l tak uszl achet niam papi er
gazelow y 2eby.f nie zmiell ial DO
to toaletowlI.

o!.coliC\l

ł to ,tolłt'll.

przepędzam..

Do mnie! -

LEONARD CZAJKA
I&I tępca redaktora
naczclnee-o
Pant. Leonardzie!
J l1dnvm pan c/lllba nie

nie tutko
przez "kratki " ,
Sq przecict inne ciekawe
przupodki:
No naradzie, no estradzie,

WłIżVnV

wvbrvk6w krolnll·
l eelll Wllbi;a!! im .z

otawy

la postanowilem -

_ Niecnv ten pociqg alkoholoWV·
L ecz, bll n ie wlOŻllU,

ogentem.
Bil jednak n ie ulec
%Ostanę

handlowej

konk.urencji ,

• Chętnie

WlIbrałem poJadę

wraz z

to prtU01,Q(';

mnie mli'dz1I
t etTllki;
nimi oglqelo.m
,..łwierJzczu ki ".

agencji.
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EDWARD KMI ECIK
- pal ik redakcyjny

Dawaj cie kartonII, bom je8t
• dzU na tchnjonll!
l mom takie iHczne wizje
_ erotllezne,

Hm ... tiu.,: pa rdon
a r1l1JtvcZfle:
Ona i on, polem on i ona ...
Która to
.

~-_

..........

już

pozvc;a

No. doJć uciech i zabClwlI.
Z tego i tak n ie będzi e
wtlJtoW II.
Co za , paranojo., żyję 10kbll
.
··w cZluach BOlla,
Kt6rv dowcipem prui:lerię
.
• ' .
W1I I V k a
A jo nodol te '"Wtunkl to
to szufladzie :omllkam.
natchnłonCl?

MARIA SZYMCZYK
I

.

JANINA WWCB
_ Ir..rektorkl

Jestemll leorektorkl. więc
jo.mo wtI1Iika,

Ze w zgodnvm du ecie
'cigamll chochlika,
CŻ1IU .krZCIla; co · Iię
.
po .drukom'

, blqka,

: PIOCi , " n4ka, gd..rle je. t
, . . ja kd ~ka,
Którq mamo bil
•
.
Bille

.

przestawić

suI' dobrze ' lI.ba wit, .,

chOć szczotki

uwa.tnie
'
lIedzimv, '

--_... __...- ..._-_..._-_..._------_..._--- _ ----_
CZCIłem

co, przeocZllf1l.V·

Ale PO' fa, Czutelniku,
Bil' pClmięfał o chochliku.
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KRYSTYNA
SKUNEC ZNY

- klero wnl e~ka
tekretarlatu .. Zyeia"
(na p6J etatu
w .. Nowinaeh")
Kjed~

mnie do pracu
zapal ogarnia
.ię

•

'- • • • • • • • •

KRYSTYNA FEN CZAK
l

międzll

telex
orllZ telefonu·
&z konkurencja na trop
mój wpadla
1.., ezęlcwwo mnie
u kradla.
Od tej JX)rlI
trtOQjq .po",:
CZfI, jdU ,iedzę Pf"ZfI

....

I

'• ••••••••••

I

.zalon~,

Rwę

•••••••••

lIlAl.GORZATA ZARZYCKA
- masty nls lki
K led~ pr~

mas=unach :m.użlI

nas tied..::enie.

Prz ujmiemll, dla 1"elakm,
drobne ogloazen ie.
plotkę jakq.ł

Cza sem

przvniesiemll .a: mwta,

małZfl1łll

pulpicie,

C%Olem IWP;Omkniemll: te jut
jest trzv.na.sto._
- "Co. "dzie. kiedllr" -;-

To je,jem agent ,.Nowin"
i rozkladtlm

..2"lI cł l".

zawtarnll

CztI, ko.!Ztem tego

mtlł-'1ln

l do

~en"ik4,

;mów WTaCaTJlll.

".""',.

dla tllgodnika?
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'lfemałll:

Problfm m4m

udowodnił muszę.

Ze ani ost11lm piórem, ani ,
dlUgi)piJu tuszem
Z4den ..kaZamarZ"

I

(d-tien" lkarz prc!OWV)
Nfe dorówna
.
fotoreporterowi,
Ja widzę OBIEKTYWNIE
(Widzę, wf~ c jestem).
Tera.z, gdll mam już

Canona,
'J)"I"zęt

!

nil bllle jaki,
Ja wam

pokażę.

co

- wv

'

•

łeebnJczny

fołoreporler

ł

••••••

• ••••••

,

li.

potroflę

piłmak I!
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I
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WIESLA W WOJ CJESZONEK
- li. redaktor
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Jam na czele t~ch. co walczq
O nformę "ospoda rczq:
O produJ(cię,
grzejniki,
O m.ies%konia I wska.mikL
A gdll tematów nastaje '

°

I

poruchCl,
WlIpotrzę.

N iechaj drŻlf wted~ handel
%
Będ..... e.

•••••••

I

•••••••
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··......
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TERESA Z1EMBOLEWSKA
- li. fotoreporłer
Panie Willku!

Panie C zdkuJ
uzgadniamlI.
Rano w teren totIruszamll.
CooU - moje chłopaki
D-tislaj

Włzll5tko

bqdżcie ciapciakI!
nic, te słoto,

fpa!ftięt am

•

•

••••

to fflll , kon sumen ci!

" 1:

kierownIk d:d:l.11l

Ja wszę d-tie wietrzę ,enaację
l czasami mieUXJm rację
(Mam n osa i mam informację).

się rolnikom
ł
.produk cja n ie oplaco? ł
.ocrem"ie pTZl/C%1IR dociec
ł

DLaczego

Ale je,tem po5tępoWII
l plllnę p a laU odnowlI·
J dli co.ł z ..propoga ndll sukcuu",
najwllże;

To

usilu;,.

no szczeblu LZS-u.

J eJli
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znajdę, nie

martwcie dę:

Gram w totka .
Gdu t raf.ię łZ65tkę
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CZESLAW DUSKO
- reda klor

Z powodu tego nosa
N iektó r zll patrzą na mnie z ukosa.
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..Gomoria"
chęci.

Ja -
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te tak powiem,

Lec% 'I le 'dziolom z %em.ttll

Nie
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w plackach kaTaluch'"
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ZDZISLAW 8ESZ

To
2e

peł"o błota.

NiegdllJ wakl pr.temierzalal"/l
pfe.za
BlI zdabll<!
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ANDRZ~J KRU P!RSK[

_

te cza' II),

"owe

zdjęcia

dla praw.

• .Ach. gdzie sq chlopCII
% tamtllCh ląt?

kierowca

Jeżdtę na rai li,
Gdllż , mam dwa

elall/ .
l ob a pechowe
Ze tak powiem - ogniowe
(Do dzie"njkarz~ i stTo.t ok6w
wo'::ę)·

Dopiero

TekstY,:
SV)<AŁA
, BARBARA
.
Rysunki
:
EDWARD
I<.MIECII(
,
..

,Ię

paliło,

ugasi/em przpci",

Ale trzeba

,
Biegnę

o

I I(ffi

nopi ł<l Ć

w aozeC:z.

jut pożar now~.
~ec%

'.

do redakcji, tam

tam

potar zall;'szc tlllko , paptero wlI.

!

IV

"Nasi"
drukarze
OMEK SERAFIN, obec~
nie konse rwator 1illoly~
p6w w Wydziale Gazet owym Rzeuowskich
Zakład 6w
Gratlc-mych ,
sk ładał
pierw szy numer .;zycla Przemyskiego" - w6wezas jeszcze
jako linotypista - wspólnie z
J O ANNĄ ZIAJĄ oraz nie pra-

R

cującymi
CI/\pAtĄ

już

I

DANUTĄ
STEFANIĄ

DROZD.
Złotane na maszynach
.. li·
n otypOwc wiersze" otrzymaU
wtedy: Wt.AI)YSt.AW OSINIAK
(dzli kierownik tego
wydziału, wtedy metrampaż),
KRZYSZTOF PASELA. WI ':'

~?J:~ SJ:':J,O kt~r:IEC~l~

się fachowo określa · - ,.la·
maU" plerws.,- numer naszego
tygodnika. Było to bUsko 20
lal temu ...
K iedy jeźd%lIem do rze;Il:0Wsldej drukarnl, j"eszcu 1ako
redaktor technicmy, jui.
'w
plerwllym dniu malej prac,y
Krzys iek
Paaela
upnedzU
mnie lojalple:
_ Z drukanaml b'zeba ""G
w 2110dale, bo blU hl jut ~~
e,. rólol ..Iecllnleznl"o co ..uwaU rachowriW,
•
pokID
biecaU do klełonu. Id,. ..o.wUłim,. ha, ie d'łwoDł d • .ucb
pan Kalandcr.
A kalańder to ma.zyna
do odciskania matryc.~'
Ni.:;::dy nie było jednak kło
pot6w z naszą ~półpra~
1
teraz, po prawie
20 latach,
&"Qy z masz,ny achodzi 1000.
numer ..2.ycia", :t aen~y men
tem wspominamy tamte łl7.a
sy. Inna była wtedy praca w
drukarni, bo wówczaa powsta·
·wało tam zaledwie kUka tytu.·
low,
a nie,
jak obecnie .....
kilkanaście, a l na,z tygodnik,
podobnie jak inne, liczył tylko
8 kolumn.
Teraz' w: ; ~kladach
ruch
UUlcznie wlęk5:ty. Huczą maszyny, stukają linotypy,
w
"szuflach" (c:ty11 metalowych
ramach), metrampate układają
m. In. kolejny numer "ZycI3".
Kierownik Osin lak,
klóry
był przy powstawaniu
wszy~
.tkicb wydań naszego tygodnika, ulega jakby ocUiwiętne
mu nastrojowi, kiedy pod winietą tytułow, trzeba umieś·
clć liczbę .. 1000".
Ide
- Z wami 'IV :&aNdzie
ma klopolów - wysŁawia nam

to

okolicznościową

laurkę.

Czalem tylko Iinot7pl!icl nan:eka~. te w jednym małe
dale "'osujeele zbyt uroamai~
cone s lopnie I kroje czclonkL
l'Io·awel w
Jednym
zdaniu
część wyra"ów ma bye
."",.
kłym petitem. csęjó Jui kar.yw., kolejny akapn kolooe~
lem, a.aslępny
nonparelem.
Musz, pnea to
co
ehwltfj!
przcstawlać lDUzynę_.

Ale w
nieda1ekiej
pono~ ~
przys:t lo ścl, zgodnie
% Istniejącymi planami rozwoju
wy·
działu
gazetowego, będziemy
druk owani na offsecie, nastąpi
radykalna
zmiana
techniki
druku, poprawi się jako~~, ~
dzle więcej koloru.
Na raz.ie jednak, z.ar6wno
papier, jak I· farba, uniemoż
liwiają. osiągnięcie takiego poziomu druku. Jak iego byśmy
sobie wszyscy tyczyli. JERZY
KLUZ - mistrz oadzia!u che.
m igraCll, potwlerCłza ten stan
rzeczy. ale dodaje,
że kiedy
przypomni ' Sbie, Jakie pano·
waly tam warunki, gdy pra ~
w ie 28 lat temu zac.,-nal pracę. to i tak teraz nie wypada
narzekać,
WystarCzy powie~
dziet, że wOwc%as, przed przysl..ąpleniem
do
reprodukcji
zd ję~ I rysunków (czyli klisr.
I kresek) - na prowizorycz·
nym sprzęcie - tr:tcba było

leby tylko klisz.anie wpadła między wałki. ..
wczeŚ niej... powybijać

SU!ZUry, krątące po hali. Ale i po·
tern, gdy stan 1echn!czny u~

r'r. ądzcń
ul egły

I warunki

lokalowe

nieporównywalnej po" r awie, zdar-LlIly się "wypadld

przy prse)'''.
- Klcdyj, Jlli d oł6 dawno
temu - ws pomina Jerzy Kluz
_ &:oliciła w naszym regionie
wa~

dde,aeJa' pa.. ty!DQ-I"~

dow ... Otrzymaliśmy do
reprodukcJi sd.Jęele s lej wlsyty, k161'0 przenia polem przeJ
wJZy,Ur.le ręce w
,..kladale,
1000lal. pott"piaanc do
druka
przez redaktora
dyiurneCo,
leca kiedy oauJuln
ukazal.
się w Cazcele, wYł'll1,dalo
Jak
wielka,
Siara plama..
ROlldzwonUy alę telefon,. 'wcze,.
śni dygnUarzc byli obun.onl.
posypał,.
lię
klU', dyseypUnlU'DŁ Dziś jes lem ldania. te
wtedy WSZYICY :zbfł.nlo uufaIis my naneJ rulJnte, a le byl.
10 dobn lekcja na pnynlość.
edyt potcm nie mlelljmy Jd
powainleJnycb wpadek_ Kóine bywaly puygod,
l wam taldo .ię 'Id.:u:zab' dodaje Władziu Osin lak:, zwra~
cając .ię do mnie. Pamię
tam, Jak kledri p",.Jechall do
drukarni &wol "teehnlno.l na·
atępc,", Edek Kmiecik I Ro·
ben
rawloWllkL
byJob,
W' D&Jkpsz)'m
po.
n~dku, gd,b, nie
taki dro~
blalg, ie upomnieli przyw.lrić
le aob, telul', na blok. Jle.
dakeJa mWllata :r.syła~ je , . .
lekllcm, Inn,m razem w,..lane
do ... podUłem
. .łerlal)'
pojechał, at do Krakowa
l
l\allłm , s robo'~ prus dwa
dnl, dopóki aię nie odnalazł"
A potem łneH bylo bardlW Ilę
ś pien,e. ieb, _drobić opói;~
Dienle,
Witek Stania.
zecer czyU
rnetrampat, 251 lat pracy
w
zawod~ie, jest obecnie "tytularzem", to
~czy
ręcznie
, Idada tytuly t - jak twier~
d:d - mote oszczędza~
na
elektryczności, gdy! tralia do
,.kaszty". (takIej szufladki
t.
odpowiednią literą) nawet po
ciemku. Składa m~ha.ni cznle,
a bląd moie poW.!lta~
tylko
wtedy,
gdy . ktoś... pomiesza
mu w sżuUadach litery. Za·
wsze Jednak czuwa nad tym
Jeszcze korekta.
- "Zycie- ma dobrze opra~
cowane .krypty - chwali nas
Romek SeraCin - a to ulatwia pracę, bo nie łrz:ilba aię
,łowić, czy daG np. pR«lnek;
klórego nie Pla w maszynopisie, a zdaolem Jloot)'pilJł)' b yć
powfoien' I JriU , . . . \"tawl (choc skt,pt to rUłlS 'włę~
ta), to potem korekla to w,·
chwyci I daje do
poprawk-L
Najłatwiej sklada
.Ię maleria.I, w którym. jelit duto aka~
pUów I dlaJO lóW ...
Romek uwata, że dobry 11·
notyplsta nie powinien podchoddf do tekstu emocJonalnie, ale przyznaje, że
sarn
nie raz pn.erywal na moment
sk.ładanie, aby przeczytaf ciekawy arłJ'kul w "Zyciu"
f
maże dlatego nie interesowal
go Już potem gotowy tygodnik.
!nnego ulania
jest
AN.
DRZEJ MATERNtA, metram~
pnż z 20-lelnlm stażem.

WIl,.'k.

le

- Czytam ,,2J'Cle" a paska
(szczotkowej odblIkI upaUy)
- m6wi fachowo - 1 znajdu·
Ję w nim Intercsu~co
maleria.ły. Ale kled, plamo
Jest

Jui gotowe. to &ei Je P"CII~
dam I patrzę, Jak wy.zło. Je~
ś ll wsz)'slko Jet, w PGrz"'ku,
to cz uję satysfakcJę, bo mam
w tym pn.eciei ~l\$lkę swojeJ prae)'._

Zdarza się, te przy makie·
towaniu koledzy z
redakcji
pomytą !lię w liczeniu
wieruy I tekst "nie wchodzi"', al-bo jest zbyt kr6tkl i powstaje
.,dr.:iura".
W
tym drl1l)im
-przypadku, jeżell nie jest to
zbyt duia pomyłka, maina go
łalwo "ro%blć" , dając:
więcej
"światla" mi~1Y
wieruami.
Tekst 7.a dł ugi trzeba.
.ell:"
sownie skrócif
VI odpowied ~
nich miejscach, przeskładać I
.'Z tym jest d użo w~ceJ klopo-

,"o

Kierownik Oslniak rozmawia włailnie przez tele[on z
redaktore{'Q jednego % pism;
- Cbceeie konleosale wc'-·
n~e 30 wieCIs" więcej • te.lO kolanem nie da .Ję upcbae.
Je"'l salei, W&1Uo teby leuł
ponedl w całoicl. musicie aJ:e ..

Jedaer_

JJlnować II
Dl łeJ kolumnie_

•

sdJęcla

1000. numer ..Zycla" jest jut
prawie gotowy. W. wtorek. o
lodz. 7 rano, rozpocm!o " ł~
dr.uk.
Ponad
40
tysięcy
egzemplarzy zejdzie % maszyll
w Cill8u :J--4 godzin, jeśli
w'$%ystko pójdt.ie sprawnie i
beza,waryjnie.
Prtedstąwiciel młodego poko lenia
drukar;z.y
KRZY· .
SZTOF MUSlAt., maszyn'rsta
rotacyjny, jak zwykle będzie
przygl"dal się - wraz m. in.
z JERZYM
MACIOLKIEM,
CZESt.A WEM SKOWRONEM
l JANEM GUZKIEM - czy
nie rwie się papier, czy !arba
"nie pyli", jak wychodzi k~
lor 1 Ile pierwszych egzem·
plany, po rozruchu maszyny.
trzeba ~dzle odrz-ucif na ma·
kulaturę.

- NaJfrorsle ad.anenie w
DlOJeJ dołyebCKllowd pracJ'
- m6wl Kriysztof Musiał mlalo miejsce wled,., c47 kU·
... wpadła między ",ałkl dru~
k~ce .
Wstn7D1&no
druk,
ehemlC"rafia
musiała
srobl6
..o..., kllnę I " rezultacie o·
p6łnicnle U'walo ponad Z co~
dt.in,..
Wi~c tycZymy naszym przy~
jaciolom,.
mistrzom
sztuki
drukarskiej,
wymienionym
p owYiej, a ta.)[~e: zecerom WLADYSI:.AWOWI
DYL,,~
GOWI, MA&lANOWI
NA·
BOZNUru,
JANUSZOWI
ROGOZOWJ, WIESŁAWOWI
POl\UANKOWI I ANDRZE·
JOWI PIĘCIE, lillOtypisłom
JANOWI BEMOWI, GENO·
WEFIE OSlNlAK:, CZESLA·
WIE
SZWAGIEL.
BOGUSUWIE K:KUPIE I JANU·
azowI
BEBKOW1CZOWI,
. tereot,.perom
(od lewac~om
Itron gazetowych w olo9,flu)STANISI:.AWOWI
DurKlE.
WICZOWl, 8TANlSt.AWOWl
GROMKOWl i TADEUSZO~
WI REJUSOWl oraz wu.ystkim pozostałym, kt6rych z
braku mie jsca oraz paml';:e1
pominąłem, by nie mieli naJmniejszych na'wel klopot6w %
,.2.yciem" I by doeieralo ono
do rąk naszych CzytelnikO ....
w jak najlepszej s7.acle.

JAN I\USZCZAK

PS. RedakcyJnycb kolegów, lldhllltuj~e,łlh pow~lIZ,.lek!>t,
uprzejmie proszę o niestosowauie tYDl raz~m zr ói:DJcowa ·
nyeb kroJow l stopni czcionki, ko legę teebDicJnego pi e
dokładne przeliczenie wierny (Jest ic:b .310), aby przY~
.najmnieJ '" 1000- DUmene drukarnia nIe
kłoPowW.

wala

ze

mn~

Fot. R.

PAWŁOWSKI

