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29-30 VI _ "Oso bl.ty 03m!elnlk ~sUl! ka" (pol. 15).
Ił!:

MIEJSCE PA~U~CI NARODOWEJ •••

płytow,.

,O<h.

2S VI,
11 _ Klub
..... tronoml=o - Fanlasty~
" A.lkor'·,
28 VI. rodz.. ta _ Mło4z.1 ...
tow, DyskusyJn, Klub FU·
InOW,..
Zł VI,
aodz.. 111 _
brydta sportowego.

Klub

TurnIej

Osledlow, P 8M·PS&

24-28 VI, Kodz.. 17 _

Ro~

er,.wkl ligi osiedlowej (boisko
nad Sanem).
2:5 VI. godz.. 11 _ Spotka·
nie w Klubie SenIOt'L
28 VI. godz.. lUli _ ProjekcJa bajek I filmów dla dne-d.

Klub T«hnlkl ZA .,Mna·Poln....
24 VI, aodz.. 11 - Sekcja te.
nlsa stołowego
(t,altcla d la
wsz7stk!.::b).
26, 2V I 30 VI, goch. 17 Zajeda komputerowe.
25 I 30 VI, g04z.. 17 _ Sek
~ja lzachowa (dla wuystklch
chetnych).
.
26 VI, gadz.. 11 _ Sdt61ka
lzacbowa 41a d zieci, godz.. II
- Sekcja brydta IpQr towego
(zajl:cla otwarte),
21 VI. god~ 11 - Gry komtIuterowe,
4

Ilu (LO

P •• uml Jur,. III.,o.a. pt.. dlla.I~leI W,..
d'dal. Urowla 1 0,.1.'" IJPOIIe..oIJ UW laro-

MleJJ'" KI.., K1łUV7 ,.Nietiwiatld,,"
15 VI, godz. 11 _ Wlec:wr

LUB.t \CZÓW
Kino
•.Melodl.... (se.use:
roch, 11 I 19, aled:r.lcl.. (od"
15).

",24 VI -

..Tom Horn" (USA,

Kultur,.
Osiediow,. Dem
.. Kmiecie"
24 VI,
Kodz.. 16 _ Tenls
atolowy dla mło dzi ety,
n VI.
godz. 16 _ Klub
Pnygody I Rozrywki UI.p rasza
d l.lec:J na ;ty , znba wy, bajki l
filmy
28 VI , godz.. 16 _ Gr, telewizYJne dla dz.lecl.
30 VI, god:r.. 17 _ Szklilka
suchowa; Kl ub komputero-

w,.

Kino

"Bałtyk"

(seanse: ,och,

18, 11 I ZOl.

15-26 VI 18).
27-28 VI _

..Tbals" (POl.,

.. Tysi ąc mUlo-nów dolarów" Ur .. U).
30 VI - "Szpila! BrUaruo"
(ang.. 18).

24-28
VI _ HG lln!au 1:
Dewerly H!lls" (USA. t8).
H-30 VI - "Orł, Tem!.dJ'"
(USA. n).
Kino ..Roma" (seanse:: ,od ..
11 1 19).

PRZP1\IYSL
26-28 _
IV PRZEGL'ĄD
SZARAOZIAnSKI ..Do Lram
b lcuczadzklc h" (Ośrodek Wy~
poczynkf'wy HMera-Polnll" w
Olllumo.::h).
~ VI _
Obchody 5SD-Iec:ln
Kaszyc (GOK w Ka$zyc~ch).
Klub Mled:r.7narodoweJ
.y I KidlłD:1

t4 ' VI,

..,4~

18 _

Pr_·

Zakoń·

cze."~ konkursu dla mlodlde·

ty ..Co to

test

RSW?".

VI. coch. 18 _ ,.2ywa
cneta" - sJ)Otkanle I redak!5

cją ,.No włn",

24 VI _

"Tan ie

picniądur

(pol . 18).

24 VI _ .. HultaJ$ka piątka"
(ZSRR. b.o .• sean.. I).
25-21 VI - "A . tatek plynle~ twl t5).
28-30 VI - "Żyć I umn.eć
w Lo~ Anttcles" (USA. 18),
28-30 VI _
.,I>eszczowa
pani" (NRD, bo .• scans I),

..

PRZEWORSK
MleJ.ta Biblioteka PublJev

Wystawa:
"Now, kutałt
przewonkich placówek upoW!uchnlan la ku1tur"'.

NASZE WSPOLNE SPRAWY

4

•

Jest ich
Dla wielu gł ównym miernikiem sily
organizacji, skutecznoŚCI dzlalan!a Jest jedynie lIc~bność jej uereg6w.
Niewatne. t e CUlse m z.n3czna czdć
c;zlonkow to •.martwe dUS7.e". Cl'A:sto
n ie płacących nawet składek - Ilezy
się statystyka. z kt6rł;"j wynika ponoć
s ilu.
Gdyby tylko
Pod.tawo\\'~

taką _ m larq
~nlać
OrganiUCję Pllorlyjlllt w

lubaClo\\'.ldm .. POLMOZBYCIE", to
m otna by odnieść wrll!crilc. te sila je)
oddziaływan ia jest nieWielka,
,kup la
0118 zaledwie 6 cz.lonk6w. Taki osąd
by łby jednak bardzo kT zywdzący, bo
dz.i alalnoSć
te) pop }Kt widoczna
wśród blisko 56-osobowej ułogi Owszem ' to prawda. te kiedyś do partii
należalo tu ok. 30 os6b. lecz zaltudnlenle było wtedy dwukrotnie wyisze.
T ak sit: tJotylo te do Innej
pracy
odesz.lI akurat C'z.lonkowie parliI. ale
od paru lat r.n1oga ,est ustablllwwan n
- nikt nie odchodlJ. nikt nie przył'bod1l.

.as

JC5ł 1IaJ! malo,
maina U","",Ć -

ale n a k.lde!!'o ..
1.apewnio MleI...1
Cmeba. J sekretarz pop (pracuje w
Ulklnd7.le jako towQI'(IUlawcal.
-

Na ostaf.nlm zebraniu dyskutowali o
tezac h do II etapu reformy gospodarcze', z.asłanawiall alę td: nad materlołom: poświęcony mi roll pop w ty.
eiu Spolkmo-poUtycUlym i g06pooarez..vm kraju (:I:ebran1e od by ło sI.!: przed
IV Plenum ). W oglo.u.onych pr7.ed . tym
plen um le'tD.<:h Biura PolltyC'ttLego . KC
PZPR Ula1az.łO sle ta.k le , formulowa·
n ie: ..(...) pn, istnieni u niekiedY doU
r6inJe w p ounmle
pr'ae:,
k&otn"ch
POP. II.:h alrtywnolic:l. Nil ł a utoryle'-o kaida oT~Ia:acJ,a podst.wowa wlelka · 1 mala, ,;l ln:l ł slaba, Jui doś·
"";adellnna e~y do,le,.. nabieraJ ąc:. do_
łwladnc6 _
ma ma.esne. ni e ...,.konysłane
k!l1A:'Ie rezerwy". Zgad1..llją
a1( r. tym stwierdzeniem. podobnie jak
ł zgllllzajll się z tym punktem uehwaly

I,.stemalye.md prac,. poJi&,.emeJ s
bezpartY!D)'ml,
p ny ..olowuJ;teeJ
d.
U's'~plenia '" nctep parU! osbb n.aJ.
bardziej w)' rółnlaJąeych się w swoim
/jrodowl,k u prlc\ zawodowi\, aklyw.
nojellt I po s tawą obywatelską", W td
pop obowią:z.ek t en clili)' Oako :r.ada-

•

nie p ar t yjne) na Romualdzie

IV P lenum. który mówI, te pop po_
winny "ocenlae wdrai;wie meehanl1tIDÓW ret.rm,. we whlll/1)'m zakladale;
uw:r.g l ędnlać
Ot':, klasowe,

skuUl.I, •
uaadą
wośel".

II

jej eltonamicme, .polecz-

polityczne I Ideolo&icznc

pnede w'JzYlltkim

10cJa,lIsl ycmC'j

z,odność

Iprawied1i·

Caly C7,a' o tym myślę. ale _
n ls prawie kaW,. edzld naleb, nie 5ą

No
tak, to byl czyn, ale C7.S na
pl"7.estrz.cnl ostatnich· lat pop wyslą·
pUa z jaldmIJ Innymi Inicjatywami?
Tak. t są one Ulplsanc w uchwała ch.
a co najwainlejsz.8 - są 7.rCaliw""ane.
Wspo mn ieć motoa np, o wnloaku po_
Gtu Jującym oddzielenie Itanowlsk przegl ąd6w gwarancyjnych łId stanowisk
napraw btetących I gł6wnych.

.. SIK.ORSKI: - .1~tdeh..,. na blc·
h,co 'I pł'obJemalDl --.lalIl a. mamJ'. . .
JII"O!lłll, wlęeeJ InformacJI, które czer·
iHem,. B,1n. Ie I\. .łkań 'I kktenMl
KU PZPR. Tli daje aam lepue ...,....
" raien ie _ wid_ problemaeh.

Tych plc:clu jednak nie rezygn uje,
n ic tak Jak innI.
są m ot)'Wy kh
partyjnej dzialalnośei ?

d ziała. choć może
tego oczek ują. Jakie

-=.

M. CZUCHA:
Mam - te lat
pewlelll lepSQ' pnerIlłd u tuacJt.
w'lem więcej II ht l"~e, II ealJaa
pncdslęblon&wie.

Obydwaj UwatllJą, t.e dzJs iaJ III bardziej .prz..rja1ąee warunki do wychodzenia z Inie jatywami p:rz.c1. ezlonk6w.
Bezpru-ty}fll widzą zachodzą ce zmiany.
c:~sto poplerajq partyjne
inicjatywy.
Corat więcej jest takich, kt6tz.y chcą
dzlalaf. ""!erUl bowiem. !c olIwansie
de cydu je tylko praC'a I umlejętnokt
a nie przynalei.n~ć. I tnką politykę
kadrową partia c~e prowadziŁ a w
tej dzledz.lnle dut.) r olt.: mnją do spelmenin podstawowe orc:anlzacJe.

Powódź odczują także... urzędnicy
Z zawodowego oOOwiq:r.ku,
nic Ul~ z pr~yjemności - o
r:zym--1 u1 kiedy' wspominałem uczestnicz.e w r6tnego
ro dz.aju naradach.
posledze·
nlach. z.ebranlach. konferen·
cjach Itp.. na kt6rych _
w
wic;oku.oścl ił:adulstwo I tra..esy zdecydowanie pr~ewaia-·
ją na d konkretami I rea lnymi wnioskamI.

Dlatego tet z prr.yiemnośclq
odnoio w ujt: posiedzenie wo·
Jewódzkie,o ..łab a do , praw
us uwania t kutków
p owodu,
pod Ottewodnletwem wojewody AndruSa WoSelecJlowllkle'\), k t6ry kilkakrotnie s.wra cal
uw agc: roz g adanym
m6weom., te "nlel Jesl
to
forum dYlOkulyJlle. l eCI sp oi·

mówi.

J est Ich n iewielu, ale tnltnncja
m iejska o nich n ie Ulpomma. zawsze
. Iuiy Im pom()(:ą I radą, stale otrzymują aktualne materlaly irlformacyj_
ne. Nie tak dawno był u nich t J(!kretar/'.
KM I zn6w pyłał,
dlacz.ego
jest Ich tylko p ięciu ...

w Statucie PZPR nnplsano, te zadaruem POE Jest m.In. " prowad zeni.

kapie

mające

oa celu ..łat·
I jilnydl

włcple: Jr.onk rełn)'ch

t praw"
Posied:renle trwalo 2 god7lny. czyli o wiele krócej nil
większość tego typu narad. a
cz.as UlslQ I w pelni wykorzys·
tanJ. bowiem po prostu :ułatwiono to wnystko. 00 na
takim posiedzeniu
zallltwif
. i~ powinno.
PoniewaJ: ta robocza odprawa odbyła sl~ 11 ez.crWC3. II
o ustaleniach na nieJ prz.y, ~
ty ch I ntormowłlly Jut "Nowiny" (od tego CUBU wiele danych liczbowych na
pewno
się zmieniło. a cykl produkcyjny ..Zycla" jest
n iestety
dług i ), więc nie wdając .I~ w
szczegóły tneba
atwlcrd7.lć .

dodatkowa
produkcja

n p. cdo;lkaml ZSL czy 80.

M,m naprawdę
trudne :r..danle,
nr.
kl6rcp:o wykonanie będę zapewne .. -

Wnioski wy·nlkające z. dyskusji prze·
prowadumej na os~atllim zebraniu?
No cót, ludu niepokoi owa 12-procentowa motliwość podniesienia zarobk6w.
Czy ta granica - w warunkach r elormy, ren towności zakładu - winna 000wią:t,Yw-:lć wszystkich? T akie odczucia
ma więcej ułóg I pewno dotrą one
wy żej . Ale teby nie było. te tylko nan :ekajt\, to na t ym samym zebrani u
zwrócili się do ułogi I'. apelem o wz.it:cie udziału w czynie społecUlYm. I w
wol~ soboli:: stanęli do pracy 'Nnyscy
- porZijd·k owall
z.akład. malowali ogrodzeni e. PrzeukodzU im co prawda
deszc%., ale robott: dokończyli W' najbJiiszy wtorek, po godzinach pracy.

te w iele jednostek, instytucji
słu2:b _ ulaniem . s1.\.abu,
II
takie
kierownictwa
KW
PZPR, które dokonało ." tej
sprawie szczeg6 łowych usta·
leń _ uu;łuźylo w tych trudnych dniach tywiolowej · klę
ski na sło\\'3. uUlan!a.
Wysokie oceny
Uz.y5kalY
m. In. ko mitety pr:l.eclwpowodz.lowe i jcdnostkl strat y pobrnych, naczelnik miasta I
gminy Kańczu ga. kierownictwo Rejonu Energe tycr.nego 0raz Przedsl(biorslwo Gospodarld Komunalnej t Mleazkanlowej w
Prrewonltu. Zakład Gos podark i Komunalnej
w Kańczudze. a tak i e rzeszowski ..Ce ntrostal".
Niestety. nie
m oma tego

I

Resztk' Jedne; .z dwóch ,.zklarnł, kW5re nocą 22 m4;n _ ,ptllnę lll Ul Przedmidciu Du.bfeCkim
M d rogę Dubiecko _ Duft,ów, Ciekawe ; ak PZU oszacu je '~7Gtę niefortunnego plantatora pomidorów?
Fot, T. ZlElIfBOLEWSKA

(ud.'

zaoszczędzić

Oszczędność
materiałów,

8ikor-

(pracuje jako ;r..a.sl k ierownika
lubaczowsk"!cgO "Polmowytu),

towO rodlttony -

C~ oddziałUją
na z,ałogt:1
Może
n ie w t akim stopn ł u, w jaki m powinni, a le prz.ecld np, Jeae.t
Anklaik.
ez.lonek partU. ują ł I mie}sce w konkursie .. Jakośf. uprzejmość" (na S'ZoCzeblu Gdd~la łu ~Polmo7.bytu" w R:r.es:r..o_
wic u plnsowal sic: w pierwszej dlJesląt.«'). Pracowaf więc musi dobrze,
a na to patrUl InnI. Prtyklad wi ęc
jest. to dlaczego... Zn6w WTaca problem Uczebno~ci s1.Cteg6 w.

aby

skim

którzy

zrobiliście,

00

-

W

lIbh~lłym

roku "aklll<1o",,.

pro-

a nlyIDfla/lyJu,.
:treali:towaUimy
II; nad .. yi".
_ mbwl
BRONJSLA W K l E P ,E R L I N G. lIIówny
I l"IIm

ouuęd nŃctowy

I

~~~~H ~E~~~~I~K':CJ~. ~:

r.",eaeh I malttlst./lh, .enenU , p.U·
wach lau1Czę ddW.. ,. m
t,... si oru
."produko...U.lm" ~,".Ur. ...:t 11~1F:_
pldiw Il.IlebC'llllycll
t l.. t y ..
al PrOlurn na rok wd:tc7 .,Iewa

..A.... ..

qcude n. t m I,... 11. Dttyebn......
wy:n11r.1
..alr.unM jedllo.1r. na realno
a,.nH pnelr.r.nenia plan. .. 'ym ....
Ir.r"lc. Chctnł" to ..i'łt;ną6 .., nea

amnldllr.erue . \d"oIa .... r ...e'.. I aJe_
r lt.liw • ..-.dle rae)lln.lne.o Ich ..".
konystanl. ora1 ...r"n_aelę . . na m.le-

rlalow,ek • • • yro"y,

1I,IJ1Io.lcnł.

,,~

d ...... eyJnyeb _led. li . . . ....... yeh (w
t"m .. ,dó. płyt ,lIłr1i •• "ch I .1.....

..yehl. amo.leJlleałe su"ela _errU elell.tryelneJ I ".11 .. alal,.eh (W'ę.łri no:łele
.... ....'~1I1~ •• , ••1' IIl'Iewne. • l.alr.ł.
lIo~t .n ~
... yelłl1lłn.... ne Ja .... 1! Wed

mU"ty"
I 1If'lI:td1lCfI) .1'11011 raejonaln~
popo.d.rlr., ",nill'ldomot I elelrtnnarsf!1
1I.I.m i (a kitli. lIU,yt"eh kMllplcłllje o,}..

Jeden eClle.. "lln). '" ro_eh ·pl'OoA'r ......
.. nłyl""u)·Jaec- "1."uJa-,, iii' " rodub .
••i "'" In.
51 " ...I cło_ no.e:i. tutaW II młoadrio_q-o "ru I... łor
maeyjftl! sl!rle "robIle PO ot. se :tł'$t.~
.ów "kojo_reb I mloddelo_,eh.
••11'11 nU1l_a6 IIIIIł .'1,11'11'.1, n.nec.
· swl~Ir.SI.nd "l"OlIulr.eJl, "la·
"ujemy lIiły,It ...le mniejllle) Nl.u ędn.
łei1 (XU ... pr.wadu.m7
II. fjrduJ:e.!1
DOW. '11';'10"". ,uy "'ykonanłll któryeh
mo~ n . sulolllo.d eleMenly "ly"'we mał .... ymi.r ....e,
II.~
t ra"t ...... e jako
m.leriał ni e pe1no .... rta.ido"".
Pnylr.łlI
'em mote · 11,,6 lI est.... mlod.idow y
.. W.elaw", kl6rero pred ulr.fJiIl lo apoe:u:lItmy • lealłYQl tolr.tI.

powiedzieć o Innych firmach,
kt6re w skomplikowanej sytuacjl w
trudnym okresie
niespod ziewa nych
wydarleń,
zupełnie się pogublly. n ie potrafiły spro~ta~ wymogom
I
~ prostu ... nic %.dały egumi-

011;...

,n,.

Rrecz w tym _ co m ocno
zaakC('nlowal Yłojew~da Andrzej Wojciechowski - by
otrzymane artyk'uł)' jak najszybciej dolarl"
do ludz.l l
tej sprawie sztab
poświ~ ci
najwięi:cj uwagi.
a~)

Wie:le k rytycznych ałów pa·
dic In. In. pod adresem Od·
dział u WoJew6dzkle.!:o
PZU,
który n ic podjął w porę odpowiednich d1.IRlań. Wysta.rcZ.Y
powledzief. te
je,ieze w 3
tygodnie po powndz.l były w
Prumysklcm
m iejscowości
dotknlc;otc kl~ską.
gdzle me
dotnrll Ilkwidalorr.y szkód z
tego zakładu.
Skrytykowano takie pra c~
kierownictwa WZGS "Samopomoc Ch łopska ". które nic
potra!iło
u dzi eli ć
pomocy
gln!nnym · spółd zlelniom z ter en6w
najbard?;lcj do tknię·
tych iywlole m. Ponadto 'ekarza ~'oJe wóchk lego z.obowill·
za no do onepro wad zenia rozmowy sl uibowe' z dyrekto rem orzewonklelto ZOz.
Szta b postanowił wy stąpiĆ
do
Wojew6dt.kleJ
Kom!!ji
Kontrolno-RewlzYJnej PZPR I
Sądu Kol etcńsklego Wl> ZSL
o wyclągni-:clc wn losk6w par tyJnych I kadrowych
wobec
winnych
umledbań. PocHąl
lakie . nereg !lzczeg6ło wyf:h uItaleń. k t6re _
Danym t: da·
niem _ powinny wpłynąć na
zdecyd owane _ prz.ysplesz.cn ie
- tem pa usuwania skutk6 w majowej DOwodzI.
Sp~jać temu będą
decy;r.je specjalnej komisji r z.qdowe J. dz.lękl kt6rym otrzymamy z pull centramej dod at~
kowe przydziały m. In. nawo1.6w m ineralnych,
materiału
siewnego. łrodk6w _ ochrony
roślin,
materlał6w budowla·
nych l f'Ó:!nego rodzaju sprzę
~u oru
artykul6w nle7.b~·
dnych powodzianom.

*

..

Nieco wcześnie}, bo 8 czerwcu. ~ procesem
likwidacji
szk6d oowodzlowych zapoznali się członkowie Egzekutywy
KW
PZPR _
dzienn ikarz
,.2P" prt.ebywał s. Jednym z
zespoł6 w
na tere n ie
gmin
nOllwicn1ca I Rokietnica.
R6wnJe:! I tam ru e unik ni<.:to bl<:dów, o któr ych mowa
na wstępie. Dlatego polowa lam
sobie na przedstawienie kompetentnym sIutoom pytań. ja k ie DOSzkodowanl rolnicy zadają sobie do dzisiaj:
- Dlaczero PZU nic wyplaea Od8~kodowa ń u .. nll'tClon,
rzepak. "och ezy t,.toń, sko·
ro sk ladkę
ubezvlee;r.e:plow~
płaci sh: od hektara'
_ WI~domo. ie sabudowloDla rospodar eze a..
ubupic·
e1.one:, Dlaelero wlec nie wyplacaoo od5lkodowań lElI u szkodzone bądi .. dewastowane:
OJTodzenla7
_ Olaczeco PZU ale ,osia ·
da w katdej aminie po kltk.
oaób pnenlralao,.eh w ukresie li kwidowania askód1 MoIlIb, to byt np, pracownicy
arse:dów rml n. któr ych Qml e~
Jętnośel ~'ykorl,.sł"wallo
b)'
w naie potneb,..
t na zako ńczen ie:
OpfÓC".I
podto,plenla rr_nt6w. woda cabrała I P< re Ilokl drobiu, O·
wI~ 'nod,. all II nawet bydła _ . . ' eat'l'W'c:a
bden
p rudlb.wlelel lI..hlak6.. hod owców ale raca,.) prsyb,.t d.
powodzia.n.

__________________•____________________________________

~G~O~S~P~ODARKA

~NOSCIOWA

____ 5

roku eQ' dwóch, ale prze- w postaci kredyt6w t sprzętu,
zacZąĆ.
dzlalania
dyscyplinuJące
oraz
modernizacje
! r emonty.
Na
ZalUldnlczym
powodem r oz- "ziapanie oddechu" d aje lIlq zawijania kooperacji z rolnikami kladowi trzy lata i na ogól to
indywidualnymi w tuczu trzo· wystarcza.
dy chlewnej jest szalIsa a
właściw ie
Już
pewność
••100POI
zamier za
w Przesprzedaty d o II obnnru płat- m)'sldem
wybudować '" n.aJniezego
15 tys.
ton lZynek. blJ.iszycb latacb cblodnlę I wTChcąc Jednak tyle ich wyciu· 'wórolę
łrrtek w Olcszyeac:b,
.porlować. trzeba wpierw hodo- dwie ubojnie swleulł' _
wraa
wać r ocznie ok. 450 tys. tUCl.- • takładami _arak\ml _
w
nlków
(obecnie - prtypomnę LubaezltWle I ' Slenlawle.
młe
termy "Igloopolu" opuczcza czaridę '" CIeszaDOwie, ros Iewrocznie 7~ tys. tuc'om lków), Do · .dę wód mlneralnycb I w"wórhodowli
potrzeba
oczywiście nIt; wód lraJOWlłnycb '" S1enia.
pasz,
a komponent,. do nich wie. chłodnię '" PrumJ'i l .. 0motna kupiĆ jlXlynie za dewl- C'IIJWl.iele, ,. t,.lk. kUka umlezy. Kombinat
ma zapewniony "eo. które będ4 realizowane w
k~edyt, kt.6ry w przysz!ościspla- miarę
pneJm.owaDla Dowyeb
CL szynkam.l
jednNiek _ a Jest Icll na "IiRo%wljanle Irooperacjl l rol- ;cle · prz,..Jęc N aj .. "Iaoaje ~ę
nlctwem indywidualnym ma - lei nzbndo"'ę
Infr.. truktary
oprócz
wzt'O$tu produkcji
(MOli., , klep,., mJeal kania. ''lko .
takt.e sporo Innych,
pm.ytyw- 11 ,,"ednkola) 1:aklada ~ilr r enych stron. .Prownd zl m. in. do w~lorTJ.'aeJę ubTlk6w la w l ej
pewnego
:zahamowania odply- dziedzinIe Slenlawa ma Jui niewu młodych lud zi ze wsl po- bacattlne O.I'If~ęcla). Do dawzwala na lepsze wy~or~stanie neJ łwlctookl ma wr6eie paliłc
budynków inwentarskich (nawet ·w Narolu _ mieście się w nim
tych małych), no I - co oczy- będzie o~ rodek
koloniJno.~zko.
wls te - zw[(;ksz,a dochody r ol- lenlowy I hot eL Natom iast odników.
restaurowane opaclwo w Jarłl
slaWlu ma stać BIt; mle,lseem IcKaidel"o r oku W liklad kom- ,UwaU muzyki powaincj.
binatu wcl.JOod'l1ł nowe Jednostki.
Dotycz1 lo taUe n"'lec. wojcNa ra:r.le alł lo ,,,Ilr.o tamie·
wódzlwa. A zaclt;lo BlfJ od Sic- rzenla.,
ale dolycbc~asowe donlaWT - d:z'l,laJ tli mteJue Zakonania
"r,loopolu"
da JL\ pod ,
kłady Rolno-Pnenlytl1owe mają
6 ocIdalalów ,ospolłar LlJ~eycb Oli 8tawT do pr:zelr.onanlił, te sa I·
prawie t,4 tys.. ba. Od 1 atycz· lei tam lat plany stanL\ alę rze!Jla br. poci UTld
.. ll(loopolu" cllywi.lojel!ł. Przykładów dobre·
pneslllo
PGR ""
Olen:ycac h
'o, a pn:yn~mnleJ łepntjt:o oit
(pa~r'I NZ ...• ar 21 r. maja br,), a.
od I IIpea klika koleJny cb pe- poprzedniO &,ospoclarowanla, nic
ceerów Imlenl nalwę (I to nie mu:dmy szukać wcale daleko tylko Iych będltCyeb "pod kre- moina .fe %aaleie
wla ś' lie wc
Iklł"J·
W!lpomnlaneJ jut kUka nt7,Siecl~gu

"Igloopol" zb a

deż

od czegOlł trteba

Historia ,,Ig1oopoIu" :taC1.ęła się cn l noikł ... ukresle ... patne_ natu pracuje In. in. pGllad l tys
formalnie l Upea 11118 r., Idedy ni, '" surowce, .pnęt I«hnln- ciągników I 135 kombajnów
to - powstaje pned tl'z.ema la- ay. wykonawst_ rebół balo- rbożowych (ealy majątek trwaIy - Pnedslębloutwo Prumy~ ",117ono'-mOlltałe"yeb ł timych' ły lucuJe l it; na 30 mld u),
Iłu C hłodn !cr.ego puekntakooo 1l!l1~ _ to te'! fragment ~ "Igloopol"
zatrudnia
prawie
ministerialnym u.rząd'l:enlem · w mnianej charaktery.tyki.
18 tys. osób, wartość tegoroclr
Kombinat
Pr~lowo-Rolny
nej 'lX'zedaty wynlelle ok 60
•.Igloopol", PrzeJ następno 4 laZalotenla to niby proate, ale mld tJ, a planowany Z)'1k wlnlen
b nowa flnna pnybierala' co- nikomu przed ,.Igloopolem" nie umknąć liII: kwotą 3 mld tL
raz barduej rolniczy profil (u- udało 1111: wprowad~ć Ich w tytwon.ono wtod, m. in. 6 gosP;O- cie % tak.tmJ. eCcktrun!. OczywiKatdy tlllk ład kombinatu w
dar.tw rolnych o 2!i oddtJ8.lach), ście. wcale to n ie waczy, te np. CtytnŚ sili: specJaU%uje, a \o pow 1982 r. prr.estawloao więc s ama struktur:.. organIzac1jna rwala na wprowadzanie koopeuyk wyrazów w nazwie I odtl!,d jest już dotkonala, te klerow- racji wewnętrznej . a takte na
bt'1;mi . !;)M : KOMBINAT ROL- nktwo kombinatu n ie dostrzega 'NSp6łpract;~ % go,poda.rstwam! inNO-PRZEMYSLOWY
"IGLO- ko niecllllośc! zmian. Na . dzlslaJ dywidualnymi (objęty~h jest nią
jednak obeeny sY'!tem zdaje eg- oIc:. UJ ty., rolników). Nie ogra·
OPOL" w DĘBICY.
%amln, a najlepiej łwiadcUl, o nlcza sili: jednak ona tylko do
\V jednym t. dokumentów cha- tym wyniki ekonomiczne. Ale o kontraktacji owoc6w I warzyw
1'tUtteryzujqcych d~ ał3ln~~ kom- nich moie p6fnlej. tera t nato- - coraz. większego waczenla ko·
binatu napisano, te !ego utwo- miast JeszeU' trochę hlstodL
operacja nabiera w zakresie .t unenie 1)Odyktowane było głównie
e%u trzody chlewnej. W kombiW poct:tt.kowym okre.tle kom. nacie za.ld!ldają, t.e niebawem
"polnebIł 'zabftpl~eD la
wlalpych 81U'1'I~'c6w" dla rolwUaJą blnat mld t.aledwle 20{ł ha owa wsp6lpraca przyt>ierze noceJ alę produkcji !lpoł,-wcseJ . gt' un tów, dzisiaj ma Ich prawie we, dotąd raczej nielIpotykane,
Pol~cleoie- w jedca
orcanbm 40 tys. Oi"-la1alllość produkcyjną formy. Polegać to ma na dorolnJOlwa I prcemysleiQ rolno- I handlową prowadzi na terenie llarczanlu pruz " Igloopol" mie-społywc:II1tJl . twouylo do~odne 10 województw. Dzisiaj trudno nanek pa~z treściwych. m ateriawarunki rO'llwoJa dla "'eb dzla.- powiedzieć. do jakle) wielkości łu hodowlttnego oraz na odbie10w pspollarkl". Rolnictwo do- (jeśli chodzi o areał) "Ig loopol" raniu tuczn ików wlunym transstarc1.8 dla przemysłu łurowc6w. będzie się rouastaL S:jdtl się. te portem % zagrody rolnika Mało
ten zaś - w pparc!u o ~woJe będzie to 100 tys. ha.
Ale nikt tego "Igloopol" ma zamiar
wiGkł1..C moillwOścl ekonomiczno- tet nie prtc.ądUl sprawy C'ly w
wąć na liebie takt.e obowiązek
-!inamO'We
stwarza lepsU' przyszłości kombinat nie pod~e· dosbu-czanla rolnikowi. naletoeIt.~arunkl dla rozwoju produkcji li sili: np. na dwie ct.y trzy cal- go mu za odstawione sztuki, wę
~()lnej. ,,skoncentrowanie Jedno- kowicle n lc-zale!ne od siebie Jed- «la. Pr%,. p isaniu tego tdanla ta. Iek orlrulzacTJn,.cb prowadzą nostki.
drtała mi ręka to się
cJch
r6inorodnlł
dzlalalność
uda, czy kto' kiedyś nie wyś
(Produkcja rolnI, cblodnlcłwo,
.,Igloo.pol" ma prawIe 18 tys, mieje mnie. te bylem at tak na·
przelw6rllh" społywcze, produk- łtanowillk dla bydla, ponad 23 Iwny? Ale gdyby zamysł pocja nldaknn, budowlana l ma- tys. dla owiec, jego chlewnie 0- wiódł lit:, byłoby to ila rolni·
teriałów bu~wlanych) '" Jedn,.nt puszcza rocmle ok. 75 tyJ. tuez- ków n le rNykle udogo .... nlenle. O·
PI'.edsltblorsh'l'le. po.wala na 0 - olk6w (hodowanych w cyklu ezywlścle, tr'udno zakładać, t.e
PlerwlU\ CtYllnu6c11\ po przealUlllęc le ·macmd .amowJ'lItu- zamknłętym). Na polach kombl- będzie
to urzeczywistnione w j(;ciu jest t rcguły ,.U\strzyk"

et,.

-

Jest linia
~zy

b-:dą jabłka?

W ub. r. wojcw&btw<ł t caly d~:ał produlccjL
Uruchomieni"
kraj doslownle ta.i1pa-ne byly J;loW'Ocz.esncj.
wysokowydajncj
ja bł kami. Podn\O$lo się WÓWCzaA linii koncentratów
. jabłkowych
wiele glO/lów
krytYCUlYcb, te (z,akuplonej " RFN za Ók. 1,5
tyle cennego surowca gnije pod mln dolarów' rotwląt.ało w Uldrzewami, :te prulUJ"Il przetwór- sadzie problem
pn.erobu tycb
czy lnów "taspał". :.nów unar- owoców. I rzcczrwiłcle - w ub.
nowal koleJIl1 rok we właści- r. prum)b!ono \IV .,Pomonle" ok.
wym pnygotowanlu I rotbudo- 13.5 tn. t.oa jabłek.
a calość
wie swoich mocy. Trochę jabłek wyprodukowanego
koncentratu
zeniło,
ale z.decyoowaną wlęk- wysłano na eksport do krajów
IZOŚĆ
udało Ilę przcrob lć lub 1.1 obszaru płatni czego
(pql'Owę
sporz.ąctzić pólprodukty do dal· uzyskanych dewl%
prZCUlaC;>.Qno
nego przerobu w pófniejszych na spłatę cz(;.1
kredytów laml.eslqcach.
ciągnlll:tych na lakup wspomnlaDla ' w ielu z,akładów miniony nej linII).
role był jednak - tak przy najPo ublcgłoroczny m
urodz,aju
mnie j
"ąd :z.ono ostotnlm. w w "pomonic"
planowali, t.e VI
którym przetwórnie dusiły s ię br. przerobią ok. 20 tya. t on Ja~
od nadmiaru aurowca, nie były ' blek I - być może Iko6cz.ą
w
stanie
skupić I przerobić się wieloletnie problemy % zagowlII~stklch,
oferowanych
Im spooarowaniem
tyc h owoc6w.
przez
produ~ent6w. owoców I S roga zima I kapry śna wiosna
w;arzyw. W tym gronie tnalazly sprawlly jedn ak, że t.amlcnenla
sIę takie ZAKl:.A.DY PRZEMY- okataly 3!ę nlestcty - tyłko
SLU SP01;YWCZEGO " POMO- pobot.nyml :tyczeniami. Jut. ·d7.1NA" w PIlZEID'SLU, W ub. r. s!aJ mot.na być pewnym, t.e· VI
powstał tam bowiem nowy wy- tym roku urodzaj J abłek będz i e
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zdecydowanie mnieJszy, a dat y(:1-1 to glównle odmian .i"-Iachetnyeb. W mlnlonyeb latach narzekano, t& wś ród sad6w J abło
niowych dominują (przynajmniej
w Przemyskiem) te stare. pół.
dukie, daJ ą~ jabłka nadająco
się c~to jedynlo do prlerob\l.
Obecnie jednak spore oadtleJe
pokłada s ię właśnie W.~ owych
ładach, bo one najlepiej z.nlo.sły
kaprysy aury,
Oczywiście, ,,Pomona" przer ab ia nie tylko jabŁka
Ale jut.
dzls!aJ w iadomo talde, t.e praw ie w ogóle nie będzie renklody, te mnlc JSze będą zbiory owQCÓw Jagodowych. Jasne jest.
że w tJlkładt ie
nie czekają z
zalożonyml
r(;kaml. ale t dru-

giej shOQny._ n iew iele mOfL\ nobić. bo "Pomona" to nie zaklad
bra..'"lt.y _ dajmy na to _ metaloweJ. kt6ry w ciągu. paru mles!~y moina p rzestawić na lnną
produkcję,
Truskawek. porzeczek, maiin, śli wek czy Jablek
n ie spos6b zastąpić Innym sur owcem, a zapa sy półfabrykatów
t ub. r. td n ie ro~wlqz.uJą .prawy.
Takle to m. in. problem,. stoją przed z,alt1adem t cztcrdz.icsroletnlą met rykłl. JubUeusJ ten
;;tal slq okują do uhonorowan ia
"PomOtl)''' o<Imakq ~ZIl z.a.sł ugl
dla wojew6dztwa pnemylkiego"
do przypom nienia ludzI, kt6rzy
przepracowali
w nieJ n[erat
i:l zlc!łl ątkl lat,
a dzisiaj są na
r entach lub emeryturach. MlJżna by' lu wymienić '$.poro naz.
w isk. og ranIcz.my alę tylkO do
kilku _ Lue,.-na Jdowska Anna Kaolak,
Zdt~!llawa Kemer,
Marta Buczkawska, Antoni Ty_
11tczak. Jó,ef SłrokolZ I Anlonl
Bul'l'fi., prz.y tej okazji n ie spos6b nie .wspomni~
równie! o
łnnycli,
którą na prze.strzenl
cz.terduestolecla wnlełll _ I na·

nławie,

(cd)

d3.t to czynią - znaczny wkład owocowe.
salatki, ogórłl:1 czy
w rozwój i unow ocześnienie u~ d:temy,- ale takte owoce w aikokladu.
Nalei.,', do n ich m. In.: holu I alkohollrovrome kromy oKallmien Julano DanlIta I Jaa wocowe.
Dotoclakowle, Al1eJa, Michalczuk,
Obecnie .. Pomooa"
to lnów
CZCIla", ł'raoe.Ulk. AnieI. Buć, samod:zlelne przedslęblorstwo z
UeoUka D-.dewIMka,
Danu~ rocznI!. produkcją wartoki ok. 3
Wawro, Alina Dani I Jao LI~ mld u. Pracuje w nieJ vk. 440
plee.
osób Iw ostatnim okresie %mniejW 1946 r. ówczesna Państwo- $1.Ono zalrudnlenle o ponad 120
wa Wytwórnia Win I Octu nr pracOWnik6w), w l kwartale be.
10 "Pomona" liczyła zaledwie 8 średnia placa wnlO/lla ponad 29
pracownlk6w mających do d,.,· ty$. tł. Zarobki "' w ięc wnopozycji stare
maszyny I urzą- kle, a Ich podnoszenie Wynika
dtenla mlclZcZ:jce się w prymi- tylko z dobrej pracy zakładu tywnych budynkach. Ale Jut w 'wiadc2:)' o tym chOCby fakt, te
następnym roku zakład z,atrud~ jut. od paru lat
"Pomona'; nie
n lal 50 osób l produkował rocz- wpłacila na PFAZ anl · złot6wki.
nie ok. 200 tYi!. lItr6w wina o- Ekonomlcmle :tarklad stoi mocno
rą.t t.fIOCtne ilości moSZC%OW, oc· na nogach. łatw iej mu więc bI.:tu I lIIok6w W 1949 r . .,Pomona" dzle przetrwać tegoroczny mnlejprzenlolla się t Zasan ia do prz)'- uy urodzaj owoców I warzyw.
dzielonych Jej obiektów prr.y ul Lata są dobre I złe, z myślą o
Czarnieckiego W tny lata póf- tych pierwszych ~Pomona" huniej Uk ład p~ybl6ra nową naz- dawać b(;d%le chłodnię produ'k WII: _
Przemyska
Wytwórn ia cY J no-składową o zdolności rotoWin _
która
przetrwała do · t.en la 6 ty$. ton r"OCUlle, Real!maja br.• kiedy to zmienio no ją tocJa tej IlIwestycji
umożliwi
na Zakłady Przemysłu Spof.yw- wzbogacenie !!.Sortymentów pro' d k li
czego .,Pomona". Powod w byro u e o mrotone owoce I waklika. a Jednym ~ n ich (choć r zywa. lody I wyroby garmafemoie nie najwatnlejszym)
był r yj ne.
,lale maleJącY' udli ał w in _ 0Swoje w.yroby "Pom ona" &przebecnle ok. 36 proc, _ w 0,61l
Z,.
da e m. In. w Iirmn'.vym sklenej p rodu kcJI. akład wytwarw. ple w Przemyślu, Nieraz OMYgłównie prz.ct ...."Ory owocowo·wa- wało mu się na !Nlstych łamach
rzywne I dlatego obecna na:z.wa ' (zwłaszcza
tJl pewien trunekl,
jest bardziej adekwatna do p ro- ale trzeba tJluwatyć, te od Jamu produkcJL
ki egoś czaru
IIprzedaje .ię w
Wrótmy jednak
Jeszcze na n tm jedynie willa marko we. a
moment d o historiL Lata plęć- w niedalek iej przyS'z! ośc! motna
dzies iąte I sześćd ~!e:s lątc charak- tam będzie takt e ku pić Import,o.
teryzują się In. In. unowocz.e ś - wane wina grooowe rotlewane
~nlenlem technologU wytwarumla w "Pomoole". Sk.lep o feru je tak'lU'łn. uruchomieniem
produkcji · :te Inne wy roby (nie tylko wlaprtetworów
ovrocowo-warzyw- 8nej produkcji), a oslaUlio IIPrzenych. W parze % tym szły lllla- daje 50lę w nim tet sł o iki wraz
·ran ia o POPrawę zaplecza socjal- z wieczkami oras akupuje butelnego - Ich e fektem bylo m. In. ki po winie. Niebawem podobną
otwarcie w 1962 r. zakladowej placó wkę uruchomi sU; w Kal\prZYChodni lekarsk ieJ, a w trzy C'ludre.
lata p6tnlej - ośrodka wypoAby u trzymać .Ię na rynku,
c1.Ynkowego w Nahurczanach..
zakład mwl stale . rO'l.!p eruć !l' Z początk iem lat slcdemdzle- so!1yment. produkCJL W naJblitsl.ą tych
Pomonę" pocIporządko- I~m CUlSle r arytasem (pr:z.ynaJ~
·wano
:Rz.eszowsklm Zakładom mniej clla niektórych.
bo inni
Przemysiu. Owocowo--Warzywne- . p~wno nadal pozostaną prtJ --:1·go. _ Modernizacja l . rOt.budowa Ole) b$'dą
ananasy w kn.mu~,
·umo1liw[ly tr:ykrotnle %wlękBze~ Zakupumo . j~i ~O ton tych owonie produkcji I wejście na ry· ców. a p61:htrowe
opak\" wanle
·nek % nowymi wyrobami _ z,a- kremu ma kontować ok.. 800 'Zl..
'kład oferUje jut rAc tylko wma
foedJ

OSWlATA I WYCHOWANIE

6

ielkiego Polaka
U wejścia
do ZESPOł..U
SZKOL
EL J:: KTRUNICZNYCH i TELEKOMUNlKACYJNYCH
w PRZEMVSLU
wldweje tablica
1 wuer unkiem profe.OC'.
JANUSZA
GROSZKOWSKIEGO. Je j od51on:I:C18 dokonała wdowa po
zmarłym w ~oku 1984 Pl'Otc-

..oru - Marla Groszkow'Ika.
Od 30 m aja or. pro!. Janusz
Gr ,)u.kowsk ~
łelt
patronem
wymien iorleAO ~społu szkó l,
• o wyborlA! tej wlamie po.łtad zadecydo wat: w wyniku

plebiscytu. ucudowie plac6w.
k L którzy Mobywają tu w ledze w ukrł:sle radiotechniki

I telewl:r.J ~. teletcansm i.li. telekomunikacjI. elektrycmej i
elektronicU1ej
automatykI
przemyslowel orar.
elektrOtechnik;, • takie w w iel u inDych dlJedz;!nacb.

P:zed

JZta n darem

ufundowanym

pruz

.zkoły.

Komi-

tet Rodzicielski t knka z,aJdain. ..Elt;kt~
met". PrzemYłkle
Przedsie-

d6w aracy (m

b i orstW1) Budowlane

WPKM),

udekorowanym ' IN tym dniu
odutaka ..
z.alłu.1 dla 'NOJew6dztwa
prU'lTlysklego",
uCUl iowle Uotyl\ jlubowanle.
Dyrektor olac6wki Jarosław
Jr .... ' lee..1 ' .... lIcZYclelka
Olta
Bn,........
otrzymali
Medale Kom l.jI Edukacll Na~
rodowej.

z.

• • •

Tf:
niezwykle
starannie
pnygotowana
uroczYł tolć
ooprU'{t!;lla sesja oopullTno·
naukowa
połwlęcona osobie
oatrona u srXil u I%k61 - Je.
I!:O tyciu I oracy
n:lukowej.

Wz-h:ll w n ieJ ud:r.lal m. fn.:
prof. ck bab. Bohdan Pau"owlkl - pruwodn..ct.ący Koml ~l u Elektroniki 1 Telekomu nikacji PAN. prot. dr bab.
J_ EbeI1 - dtiekan Wydua·
lu Elektroniki Politechnik!
Warsz.awskieJ. m .... loi. Ja.
DUI. Hane wskl - sekretarz
xenCi'atny
S1.()wart.yuenia
Elektryk6w Polskich. a takie
rodz.ina prot. Grou.kows k:ego:
t ona oral córka . l.it:C
doe., doe. Kr,-.tyna I Wlad,_
Itaw I:..."a_,. Referat,. o·
parte
na pracac h dyplomowych.
wygłosUI
uCuUowie:
WoJdech
PIelech
I Jacek
Zlemba.

• • •
JaDUUl GrNUOWlld (189&
-1984), 'wiatowej . Iaw,. Gesoa,.,
ra4łMIe"'"",,, I ele ktroolk. ,...,nor FolUeehalkl
WanaawakleJ. au""r prac I
daledala,. ..".łwanałlla I 1ItabIHaae) drpti eleklr"CPlyeh
I teebnolocU wy.oklcb prói.
nI. Pftle. PAN, PORJ
na
Sejm, Alłępea pnewocllllleą·
eqo Rady PaAltwa. paltio.... mowlelt
o "I~ebsłroa
aycb aala&ere. owa llllach. Tak
najkr6cej
matna scharalrte·
ryzować te postać.
Dobrze
JedtUlk. t e
mprosunl
na
ukolną

u f'OC/:y . lołć

goście

zechcieli powiedz!eł
o Prot ClOne w1ł:'CC'j. nltby wynikalo l obowiqzku
puyblltenia
J ego
naukowego dorobku.
Być motA!. or:r.yna jmnleJ
d la
ct.ełci wychOWAnków te,o'lll,l
u.k6ł. k Ulrem u
prol . Gron...
kawsk! oatrOlluJto.
.łowa

które padły na temat tej po.Itaci będą
iyciowym drogow. ltaum aLasady. kt6ry.
mi klerowal się w IWym po.stępowani u ich za.adaml
Zgodnie :r. taką w laśnle intencJą
list do młodz.ietJo wy·
s tosowal wsp6lpracownik
I
pu.yJaciel Profesora - a:l(T
lnł.
TadeulI SapllillU, k lÓ·
ry nie mógł o-sobikle uczest·
n ic zyć w uroczYltoścl
A
w
Hicie tym pisał m.. in.. ..raIrol! WUJ b,.1
nlowieklem
WJ'AlkowJ'm. WH,'Cko 00 . .14ł'n~I, a "lun~ł wiele, b,.·
lo wJ"al"iC!l'l lmudaeJ I 1IPor"
el,weJ pracy. Po
&. b,k1e
wblolwle ocenili ,,!aazelo pa.
'rona, k16...,. poaad ..obt.łe
l rodzinne konykl lIIa&erlal.
De stawial, AWHe l WHę·
dsJ e, połneb,. u.rodn: w o·
krel le
... ~oJeaa3'1D,"
lt-apacJI
hUlerow.kleJ I w
akła'wnn ouesle
poUł,.es-
_nil. , l poleeu,.ds pnemla_
po n woJnie 'wIałoweJ. po.
.l.anowllem Wl po..... 1eł o pro..
PMYcJI, kł6n. pojawiła .Ię w
cD.le Jero pierwszej h)'łoo.
jcl " OSA, po
n wolale
Iwlalowe,l. W6wnal lo sapro•
IlOn_aDO WN1'em. "łr_.
M
l!.anowil"o protel_
jedaej I .nelol
amerr ..a6.lUch. I w,oal'rt'ICbeoJcrn
o
nlcbotycllaeJ
w:110lllotet
rwnleł w USA - .
b s.
doll'r6w ftllcllęcsnle. . Propo ..
ayc.fl lej P1'ofclOl' ....e pn:1J,1
Ifd,.1 uwałal te .lt1ro mleleeem
hela l pney Jelt Pobb. a w
nieJ ~de w • .,.aUr:11II PolI ..
&edtnl"a
Warsa...,.1la eral
lł",,"oll,. l lI1'....dloo,. pnea

3 tys. absol antó
27 bm. do ZARZECZA pnyjcdz.ie· zapewne wielu wychowanków miejscowego
SZKOL ROL ~ I Czvr. H . Spotkają się w swej dawnei szkole na obchodach 40--1eci& powstania tej placówki B ędzie więc okazja do wspomnień l mło
dzień czych la t, do porównania dzisiejszego obrazu szkoł y z tym, który utrwalił się
w ich pamięc i, gdy sami byli Jej ucznia mL
ZESPOŁU

Jubile usz j ęst także dobrą okazją do przypomnienia historii szkoły. Poni żs'ty
opracowano na podstawie jednego z rozd ziałów m o n o g r a f 1 ł ZSR,
którego ,autorami są: .Jan Chlebowlc:z. Alojzy DuJ. Jacenty Kusy oraz AntoDi

m ateriał

Zarduwiały.

l paidz.lernlka IIK4 r. pań.
ItwO prujclo maMtek brabie-'o Włodzim1en.a

O:dedu.s%1C'-

kiego •
Zar:r.ec:zu.
CzęU
grunUlw ro:.parcelowano mię·
d:l:y lłu ibf;: toawarcmą i mało
r olnych
chłopów,
a renle: (praWie 80 ba). wraJ. J. budyn·
kam!. przeznaczono dla mają·
cej powstać Izkol,. r olnIcze!.
utworzono CO·
Z zjem t,ch
,podarstwo r olne. kt6re llało
lif: ez(Śclą p61nlejszeJ Gmin·
neJ Szkoły RolniczeJ. Zanim
jednak ona powItala. we wsi
organlwwano fachowe kursy
- w 194& r . ukończylo Je 36
uczennic. Kr6tko po otwll'ciu
wspomnianej .zkoly
zaiTl,3·
ułurowa1a dzla1alność Gminna Koedukacyjna Szkola RoInlczo·Mec:hanlana..
zaś
l
kwietnia IH7 r . rozpoczął sl~
2.5-rnłeIię-c1.l'lJ' kW'l przygoto·
wawcz, do
prcjektowanego
Gimnazjum
Rolnlczo...Mecha·
111
nlcznego. Pow lla ło ono
czerwca tello roku.
liczyłO
trzy oddzlab. Waru nki nauki
b,.b trudne. brak owało nawet
ławek . nie m6wląc jut. o po:ł.
·ręt.'711lkach ell1 pomocach nau·
kowych. Suola
r..aJmowala
dawną olicynę
dworską. Internat tefulkl m ldclł sl~
wp.lacu. a m ~kł _ w bu dyn.. u zwanym "hole ndernl,",

po lIkwidacJi ma~
jąlku Dzleduaz..ycltlcb mauyn,. J' nar:tęlhla r oinicu .tab'
li~ ulątJdem IIlkolnego war-ntatu. Pod lr1erunkiem nau~
czyclela
zawodu uc:r.n!ow!e
zbudowaU na potoku Serwat6wka tamf: I
zamontowllH
turbinę. Uzy.kany
•
niej
pr1łd pozwolił na oiwieUenie
Izkoły, tmernatu,
mieszkań
naucz.y cJeU. posterunku MO
(Ztlrzecu :r.elekb'yfikowano w
UI.55 r.). Go.podarstwo rolne
pracowało główni e na potrze-by ,toł 6wkl Internatu. pr:r.ygotowywalo tet rouady warzyw
dla okolicznych r olników. Nie-bawem otrzymało ono plerw~
traktor (.tcek). Rozpocz.ę
to me1loracJ~ 1:Ik, odbudowa·
no wewutowany
wodociąg.
W 1950 r. zarybiono staw.
Pozo.tałe

1Il,.

W 19411 r. nkola

przenia

reorganizację we wrześniu
roz.pocu:ło
dzlalalnołć 4·1etn ie Państwowe Liceum Rol-

nicze.
w
roku
Izkolnym
11.51 /52 .unyly Ilę w nim 1M
olOby. W 1952 r . • uola unie-nlła nazwę, na Państwowe Te-chnlkum Rolnicze, a rok p6tnieJ Jej mury opu.clll plerwII maturzyjcl _ . bylo Ich '1'1,.
(u względu na upotrubQwa.i
n i. rolnictwa na f.cbo~ lc ...

drę,

tylko 5 z nkh otrz;rmało
,klercwanie na studJa wyi.lu,
pozostall :r.aJ rozjechaU .Ię pO
JaaJu z naJ\:az.aml praey).
Lata 1958--łXt · :z.aznacZ)'b Ilę
rwaltownym spadkiem lInb,.
ucz.n16w _ n iektóre kla.y 11·
czył,. Ich
zaledwie
po lO,
ukole
groz.ilo rozwl."r.anle.
"Werbunkowe" wyjaw,. w teren kadry pedagogicl.neJ uo·
bib jednak
swoje I jut. w
1961 r. Izkoła zac1da Ilę ro::·
b udowywać.
W wyremonlo~
waneJ
wozownI
urUld:rono
warnIat" I aale lekcyjne do
nauki m.echanlucJI rolnictwa.
W latach 1965-&'7 WJbudowano nowy obiekt szkolny z
14 .alaml
lekcyjnymi. IOJą
gimnastyczną.
zaplec:r.em goapodlltczym l pomleu.cz.eniaml
adm lnlstrac,-jnymł. W 1910 T.
mloddet olr:r.ymala ·now,. internat. pom ieszczenia
ItareJ
Izkoły adaptowano na mJel1·
kania dla naua,.clell
W 1.11 r. utworzono S- Iet~
nie Technikum Hodowlane na
podb udowie ZSZ (funkcjonOwał,. wted,.
tałd.e
5-1etnle
T echnikum Rolnicze I I-letni.
Zau.dnlcza ·S:ckGb. Z...,.o'dowa). W nut(pn,cb 1&\aC11 po-

Nlc,o Pa6slwo",,"

lasłytu'

Te-

IellollluplbąJa,..
Podobllie
pot:&ępowaJ ocIIIlawlaJlłe prsJ'.

Jęcia

łuaJoW)'ch

propol:1cJl
l'CIl',DOwat
pnyJlłI,
ale
.,a~ba'" Ile oae a Je&o
daml, a a:1aelllur
Ilie u OIII
(.•.) Takle I wiele inD,.eb, .ue
w,thienlo..
pneze
male
eech cbarakkra...... ....\1'.
Qlęcla . . .ltowe posw..... lIIi
nwlerdd~ po ł5
1a\adl
pnyJaial I WIp6łprac,., PC:Se,611110 ... poili W'7dawulcz11D
- te Wa.. ~łrop moie, a
Jeu"" IcpieJ. d,. bedsle staDowlli d.la llIidego
I
was
Wl6r PlIItępowa ..la
w łydu
- pnede w",.lłkJm etyOlllle.
1'0.. a JełU wam Ilę ad.a, to
,,-k.1e aowOCloweco"•
lub

aatycluDwł

• b. ""re

,d,.po,,,-.

,.cIa

• • •
- M6.,

a1ę o
Profeaorse
rzeca:1
-,-wlałJ'dI:
~wiałoweJ I.a,.,. IICSC1BY, wlcl-

wiele

ki

po1P1eJ
nleSW)'
'
.
,.
Ak

pałrio"', łw6rca
n.dlołecbaJ ...,

Da.. -

cuclel 1lIIodaleł)'.
ja
ebeJalb:rm donuelł
de &eco
)edao aP"inrieale - powle..
cWał prof. Jan Ebert. O·
MI. ....feoor
G1'ftIliIl_sIIlt
pnes cało ł)'de. _wet włw
nu, ,d:1 JlCbtlł
S&aCl)'bte,
'!Y_lilie hmllleJe, . .ał w_ej
pnoowal alemai
eodaleuJ'
ba"'''' I lałTa.leraal. łuh_
alkamI, llIeehaDlbml, "u...
ruml, łabonnłaml _ I hl.ł.
1111, kt6rQ' 0,.11 sa&DI'Iłowanl
w łUliueJę Jeco
.."......Il·
"6w. 1ł,.1 ło łw6f'CSJ' ko• •k.ł,
dlal . .. te Prote..- ale trallltował Icb ...... 0 wykoaawe6w
p1'osh'eh Ile~6,
lees
Ja"o
wlp6Hw6rc6w. Jako 1Il0Je&6w.
W,.Jalalal .woJe Idee.
ItaehaJ oplall, "orno ..
""a' "łalne W7'R&Pala. .. .....
re . .Jawlał)'
się w eqd""
W'7d1 problemach...
ł ID.....
powtedsłd a en'- ~.I,:

t.......

.,..k.u.

... staJ~ k olejne jednostkl~ . pro
gramowe: 3,.5-letrue l'echnJ·
kum Rolnlue dla PracuM·
t,-ch. s..letnle Tecbmkwn Rol~
nlcte dla A.bsol ....entów ZSz,
5-letnle Technikum HodowlaIle. 2--letnla Zasadnlezn Szkoła Mechanlucjl Rolnictwa. W
drugie j połowie lat siedemdziesiątych
we
Wl1,Y'stklch
tych ukolach
ksdałcllo . Ię
ok. 1 t)'lll . uC1ll16w.
W Ul78 r. powstał
Zesp6ł
RolnlC%Tch, .. tóremu
podporządkowano teł
pu.dn Jc:r.e ukol7 · rolniCUl w Gaci
PneworskleJ.
Kańczud:r.e I
Gniewczynie.
Szkół

Wa.tIu!. dał4 w bdu IzkoJy
Jest 197: 1'., _" kt6l'ym
to
powołano ZeOCUle Technikum
Rob'l lc1.e. Umotltwialo OCIO daJ·
• Iq naułu: absolwentom w61
I k.ur.6w prz.7lposoblenla rOtnlc~o oraz kursów kwalifikowanego rolnika. ~ego siu·
ehacz.ami byli w
w lęka:r.ośc!
r olnicy Indywidualni. '
18 maja ub. r. Izkola przet.,wo.la podniosłą urocz.y.toŚć
- w tym dniu
nadano jej
bowiem !mIę wybitnego dVll·
łacza ruchu
ludowego WID'
eea~ełO Wlłoll.&.

Obecnle ZSR jest 'lU' trak·
cle reallUlcJI programu vnJe-ruJące,o do lepl:r.e~ doltolowanla J)To!i1u
ksztalcenla
dla potrzeb rolnlctwa w re:
glonie, :r.moderniwwanla baZJ'
dydaktYCUlej szkol,. l gospc>• d arstwa. Sama. plaełiwka nie
mote jednak IprOltaĆ tym zad an iom, potrzebna Jest !ej pc>moc JednOltek
patronackich
_ Ilenlawakiero .,I,loopolu"
pOM w Gorllcz.,rue ,
Woje-w6d:r.klelO Związku Rolników,
Kółek 1
Orłanhacjl Rolni·
.." b.
W 1* 1'. I lkGb. _ maJąe
na uwad1e w.:r.eeh.stro~ roZ/"
wóJ Uldolnle6 m1od11eł,y, cfo.
br. J)1'zygotowanle ot»olwenłów do lbJatalnoKl. ~

Q.ki"'·ał

n_cllllclc
t,-cb lud';
.......
wapaoiale re.uUa~, prac:1.

W

I

samlaa

pn:1Jałó

• • •
- lako ,Jcdea
a oaJala.r~
",.ch. łYMicych obecQle wlp6l·
pracownlk6w
ProtelO"",
Ipouu.lcm lię • ain:a w roku
1133 - ~pominal proL Bob·
dan Paa:r.kowlkl _ Moja dro·
ca Jel~ mał4 klri~
wobec
&eco wIelkIet'o lr&"~u. po
rJ'ID poruual llie PrOr. Gron.
"owlkl: drOlI do Ilezęłc:ia na-rodu. klin. b1ła AWIR pro"
Ita, olld.:1 nie ,bacaala a lUe·
rua". na obnneao. A te Da
tę d,r.... e :r.walal, J.ię
aleral
klod,., te ......011 b:1l,. aator)', to TRCS . . . . . takle
Jest łyde. ProfelOl'
Gro....
Itowskl b,.l wlelltlm patriolIt,
Ja _.)'Wam •• molIII
misłTRm. W imlealu wu,.lłkleb
",,.chowaa""
Profe.oraa . 1lIt: ..... eb,.ba bd.nqo ' pra.
cowallla "pfUllI,ile
elc ....
łrooleaa:1m,
&elc.....ualb.
cyJa:rm, iadDero IIC1Oae,o I
".es.)'ełela Uadeaaleldet'o w

"U-

nkolaclt
łedr..
alt:al,.eII . . W'7ddalaeb
e·

w,.lnye),

_,.cIt...,..-

lekłrolllllll

I &ełelt_aolbeJI.
b1 me II,.,
ItIelD pl;Ol. Greulllow,"Ie(o łwlerdllt. k mot.ede bń dum·
nI • rakt., te Wan
zelpól
_k61 ankaJ Imię WIe lkIel'.
1tł6r:Y

.......

• • •

W .zkole otwarto WYNWf: ił
patrona. \
Wydano
równ ie! ok(tllcrno'ciowe .temple t medale pa·
m llł t.kowe. Szlandar uprojektował
Jan Jawornicki,
natomiast tabllat~mląlk(lwą
_ Edward Korzeniowlkl.

1wiąz.aną z o~

hej - ZOltala cdonklem Spół
d z!elczego Uniwersytetu Ludowezo 1m. 1. Solana w Ga-

ol
S1koła, opr6cs
d:da1a1noścl
'd,-daktycUlo _ w,cbo wawc:r.eJ,
była t.akte na prznlrz.enl
0- .
w,.ch 40 lat (lśrodklcm lycla
kuIturalne&o. Jut na pr1clo- .
tnie Jat czterdziestych I pięć
dzlesiątycb istniał 'lir nieJ z.e.
. póI arły.t,cUl,.. k Ulr,. . .",- ..
.h:powal w okollCUlych miej· ~,
lrowośdach za uro bione '"
w &en spos6b pieniądze kupiono dynamo L mama bylo
posłuchać
radia lampowego.
R6wnle! w Jatach
p6tnłejIr.ych . d:tfałał w nieJ
ponad
lOO-osobow7 zelp6ł pletni 1

.

"'~

Na pneltn.enJ 40 lat. w
.zkole za...." doś~
pręt.n le
pr&oowab' Of,anl:r.acJe
mł0dzieżowe. ' byl,. one organlutor ami m.. in. wielu wycieez.ek
l obaww wa k ac,.jn,.ch w kra·
lu I za rranlcą (NRD. Ct.e-chosłowacJa). Zesp6ł u.kół mote lię posźc1,Y'c1ć wieloma oIlągnlflCJaml
lportowyml, a
l%kolne kolo LZS nalety do
najsłarszych w kraju pc>ws tało bowiem 'W 1153 r.
Ocz.ywlJcle, to ty lko
małY
wycinek historII Zelpołu Szkół
RoJnlcZ)'ch w Zarzeczu, Nie
lposób tu om6w!~ w st1stk lch
dOkonaA
naJ większ-ym
~ nich Jest niewątpliwie W)'kształcenie l ...,.chowanle ok.
J tyl. absolwent6w.
DzIsia j
pełni, oni
wiele
odpowiedllalf11ch lunkejl w Tó1n"cb
dz.1eddnach t.ycla l po1eczno-,ospodarczc.;:o 1 polityczne-'o. •poro .II. nleh prowadz.l teł
wJalne, bardllO częflo wwrowe l ...,.aokoprodukc,.jne colpodarstwa rolne.

.......

łOI

SPOŁECZNE

PROBLEMY
ze spra"có., hy dopiero potem
wnleJ,! oalr.arie~ JlC'WClwko a.)'lIl

Groźbą

.IWCOłIl.

* • *
Art)"kul l . I l kod eksu ka",,~
IV: ..lU. pnem"-,
,r.'b4 itetIpr."... 1.11 .....ęllUlo "pnwab. 14-.
aI. III,
..ysa."" alefS-l!l'.e... lali ...,k~
aula takle,. ...,...•• JIlI'IIea:. k.n. per_wl"", ••IIMIW. . . reka
łe l ... 1....

•

_a.. •• ,..••

l

P.valrlr 2 teilo at'Iykulu przewiduje posta~ kwa llfik OWIll"
r.e
w:r.,lo:du Ul IZcwc6lne oknlcle6.RWO lub zbiOl'owołe.
K ara Jer!
wted,. wrtsz. - na eu.a nle króln,. od lal :s.. a ,6I'1Ia · ,raukl
Il.0l1 15 lal. .

przemocą···

w,..-

W naaz7m "~J e.6d#włe, w rok,u
ubl~ I,.m, wu,..e,.
'Pr. we,

,waltó..

..a

.. UoIl.y,. ~Aslwle. UCI"
&Óllli.
w ł.e'odowlalr.u
wleJIJdcu.
[stnleje
cWwu meo.t.lDo6ć powo>
dł.cb.acll Iłra.łao::kicb "aq:6w.
dllj~
..
te
l
udzie
po&
~pl.J"
nie tyl·
t.Q wlec. :r.0aLU7 "'7J)Otr.~
na !Obaw," pullow.ty Ju! n emra· ko 'pr.weIl. al, takt. of l,r'1ł.
910. eb06 mole l a k alę t,.lko wySprawca ~oat.IIDI.
d.w.ło UIlQC'IOD.)'ta t a llC.nom.
I
których wielu okl.pło clównlo I uk.r.ll1'. O POknlWd.zQQOj Dato~ mówi
.... rót..u.y .popowodu lporyeh Ilołct
WJl)lte,o nl1,1t
,ób, pn.ypWuj"c jej up.. pf'Qwoll:u'
alkobollL
j,<:1 ucllow.Qle, " w oduni. 11' poUae.tu.łcy I,ł.bu,,.
powoli rO&- kuuellle- lip. Z&w.lcoll& dzl e webod.zlU al4 do 4Dm6w, dzfeWCJ:ęt. u,1D' j . t 1.WJ'1I:1e w ,woim
tOGęi,.
.. objęci.cb Iwych p.rt- -do.lIku ,.spalQU.'''. nmJut wsp6l aorów, z którymi pneta6.aył;r tllA auel. otl'%ymuj. ,ory« ludddeJ
... kIcz6r I k.walek DDC1 . .. pobl.l- lrcaU. WI~ IlW k.Ma ookrz;rw.
tli ~n.7 &I. par,. w:uuJ4ee &II- QINlI WDos!. oaIr.arieoJe, I:>o)IIC alę
c:lauu:,o
mleJ.ea do pohJernnyeh pretJ1 irodDWlslta.

D)'Skotek.

S",I.U... 1rt6n

dobiea:a"
ł.w)'k1e

koAca.

mI"J..

na

,.,Iad'QIQO -

'r'O-

plesr=ot. TYlko AI.t.. }edo.a

baD,.......

•

Jba rd.złeJ
uroodw,cb m.l-.Q,
- Z
f waejł WTDIIl.
k wal , u.mohlle wr&e.ła do do- - m6wl ZbielIle.. R6tań,kJ - I
u.. Nie nęciły
Ją uloty
pod- pelwlu.laJlII
.pf_wlaia a. "
chmielonych rudn)'Ul, z któryc b
te pn, wlel. rodlajaeb
wl.lu chętnie tO\lfanl1'~1Ioby Jej pnea&ę ... tw. _es61.le .... pn,
" tę cieplili noc.
Swallach, binh'Ą _ b , ' l c:&e,óInie ......,.".a_.ne, teb, .sał alę
t
wted,. wlaśnle dogo.oU III leh .narami. W ._,.m rt,lonle
Andl'U!J. chłopa k" lPOkoJn)" 0")111- wh:1r.noU pekn,.w,boa)"eb w,.•••
we W1II dob~
oplolę.
Wlda~ ohl II. Ul ...... owl.... wleJ-kldł, •
b,ło. te olL ale DnCC [e! WlCy.e,. 'a s"".IU.. ..cb. .1I
ł:w,.kle pll
piU n. tabawle. a l1a bardzo pI- sak.ac:II.
.,..ltełeltoeb
- ",.11
I.ne, o ni • .,.,lIIIcSaL Zap,.bl, u , ..... Ie ....lU
S"
mote odprowadzl~ ~ do domu, bo u b .rlan lekblll,.ilale •••bl .le
5<11:1" w t,.m łarn)'1l1 kierunku - •• ..,.tDuje .pn,.JaJllee I"pełnle
- I 0IlłI pnystata. Po drodze ta- .1.
le,. rod_J_
pneak"'_
propoGowa'
ko~,.IIl.jlłC t
.pra"CIi. _ m.włll
pr.ciepłej noc, PrulJU ~III JeRCT." wac:1I • DaneS. resloD1I _ a lepo 'wldym powletrzu. I n.
to wieiII b,.l. _Ił., 't're w,.ka.,..atIkto, ACatł: allil r.,ocb:IIL
t,.lI,. Jlltieł
'e",,",.eJe selu•• hł~
Pll -"Mł• •llteMl.
jak.
aaa .. ,.
Pótnl"J, Cd,. wnlosl. pr-zecłwko _,ranlk
krrooa....na,..
wal a
niemu oskllnenle o ,walt. r.ema __ .Iell a,rMJę.
"'."aJa .. 'ratlII
la, te
r.upełnl.
Illeapodr.lew.II[1I p._.ala .aI. wlua,.m uebowaAn~J
rzucll allil n. a llil. bU J, .. 1.1lI., 0'1. . . . . . . . . era
b"ł
brubl nl..
" &tlI. 1 ta wloa,. allil .. ." s_h,. ' .....
pnes mi ..
zdrl e r.1 I n iej odzid. at w reszcl. . , . ...~,...
a. k.lIl.tacb w
- DÓlpn:ytom.aą - :r.upelple r.ule- wiek • •ai ..,...., etl~ uajeaęłdd
wollt I E,walciŁ
.rl.,.1II1 ~aJII k.blet, w ..Ieka
•• lał lrayulala _

1}

.11.....

'*

.b, _

W,'' '

,n,••

w,..

n. m.,"

ł~

* • *
W kr.Ju lin.,. . ....1tó. wU'osla

SędEI. R6t.aA.kJ
podaje ehluk~,..ł:rc:%D'" or:r.yłr:ł.d __ WY. którl

,., . l tn lcJl lalach.
Np. w rok u kled,., Dl'Ow.d:r.1ł WIec __ e m.. Dl%ed
198:1
&lidy rozpatrywaly .31 te,o dom młodej dr.ieweIYU,.. nJechal
z.ał III' roku
ublec- .. moch6d ł: 5 mę!ct)'m.ml. Za'
typu .praw,
propoUOWI U )f!J pr:r.aJltdikę t GRa
ł1m "'.
_ ehoć Inab h'l k~ kld ne.ro :r. n leh.
I naezeJ rytulcJa WY il l,dab
.. DO:r.l1.nei!O onvDll.dkowo n a ,.kle!'
woJew6dir.twle przem.viJo;hn. Ild:.!. ubawte - z.rod:t.\la aio: TI .. orte_
tycb .nrze- ,.żdik." trwali e.ła dobo:!.
NI!~
odllOtowaDO
.padek"
ate.-tw
(w roku 198$
by lO Ich Dlerw oojechall do sąalednle! wsL
13. w
r ok
ClÓinłel 8).
Ale .rdzle mia l. bv~ dvskote-kl. II. DOseclzLa
ZBIGNIEW
R02.AASKt n iewaJ: r.o8tała odwołana.
ru.:rzrtl
r:r.ean.lk
pralOWJ' S4du
Wole- dlleJ. by w'l'Jldow .~
w ""w6cU.kiel!lo.
Jest zd.uLa. te ulkt k leJ' melln.le. w której WS':'I' IIC'I'
DIe
%Q.I
nrawdu weJ
lIctb,. oiU wiDo VI IRJOr'I'Ch llo6clach W
,wattów
przeslo:.patw~ któr. oewne l ch w ili dr.leWC'f.'I'n. ebdal.
icł , a ne
__ U& wIlIosek pokrzywc o f I ~ sle :r. telo towar:r.... at~
dZOD~C O
(czytaj:
p o k r E y "'- WL ale nIe cr.'l'U11I te«o w aoo.6h
d t o U•
Jdył ufe OWR.e: e- zd,CeT4oW'&Q,.. W rn.ultac ie. r.a IoJ
t iar, w,.-.t~l,
na drocę ",de- Zll~. pojechali na '"lu: I tam rM'
w~
bilI n.mlot.
W noc,. dDSl.lo . oSo
zbloroweco Iw.ltu. dok on a n łlll:o S~I. R6taflskl
hvlerdzł, op[e- J. k 'ler.nala
potcm pokrzywdzon a
raJllc ~Q n. prakt,.ce IIwodoweJ _ ....poa6b br-ulalu)". Ale Jene:r.e
I opracowanlaeh l eorfiyczn)'cb. le Ila.sto:pnelo dni. Jechlll z Jedn,.m

w,.

n.

ur)'

olR)'1IłIU

wz,l~o

por.ba W1C!ul.

be1;~

wo1noic:l

a"

(w kraju wslLatJUk
tn w,ui6a1
t3.. , roc.). NaJwięceJ, bo l i

proc. aku.n,.eb b"lo Dl b :ry od
2 do 5 lat. 25 proc. do 2 lit, I 12.5
proc. powytej
5 la t pozbawienia
wolnokI.

Wsz.r-c:r łk.az'lll
to mę!ezytnl,
ch~
nnu
on.ecl.llldwo
Ula
pnypa4Jd. co p r. ",da .poudyc:tl&e.
dokouania
,waltu przez kobietę.
W Pnem)'akiem taldcb .praw ola
uołowa llo od dawnI. podobnla Jak
i wn iosków EJlanallJ'eh
pr:r.e:r.._
ł.otI4 wobec wlame,o mo:ta. NIemniel /lP. pode:r.aa rozpraw rozwodow~h. oklzuje
się. te talde
w m.altcbtwacb
d ochodzi
do
"".ItÓw,
a pnepll cytowaneco
wytej art,.kułu 168 k.k. nie wy_
klucza
Il"IOtllwok-\
wniesieni.
wn lOl>lru przer. łono: (ewen tualllie
m~a. co Jednak
. io: praktycr.nle
Ille r.dana).

Wielkie dramaty
małych ludzi
(DOkof1aenle

Ie

.l tr. 1)

- IUe.y.
praer.lllata.
w
ktaq ter ...
IIMlyeale: e.,Ual,.. lIlIeta'",,, _ mowl o..lłCz y_
eJelka - I ..te.m~ 1111 kUku Jd
lekeJaeIl .,.bUam n,. blllJ .prlw •• I_ J ..... a ellJapci. ..,.m,.iUł I",...... łdel ........ ....~
.... je jak 1..lnt .... Oeaywiłełe.
alr.ejarze.Ho,
Ue jakla ttr"mJ,,........ Ta . . . . . .,..u "' •• ~

i."

_r.

)1al , orzl1ta T. oskartyl. o ,wałt
T oma.sz.a S. Podejrzany o leli ez,.1I
ctwll!ł'd::r.n ctaDOw<:r.o. te n llldJ' ule
mial z ni ll k ont. ktu eielesne,o
I
wniósł o przeprowadzenIe
badail
lek.~kleb MIl,on.t, P. Dadanl a
w)'ku",. , te Jut onL_ ' d r.lew\e,.
Tornuz 8. zostal jedlwl.k tkna ny.
w lduie na podstawie arl"kulu la
ł I k.k.
~

t,...

- Nie ma w
ale ,h:lwa t, a
- tlumaczy to:d1:la Zblrnłe", R6hAski. - Cz"• •Ierall'." jeal ...
jęeł.em uem"ta .u. si_UDek de1_". W I,.m ,",.pallk . _k.rt..
D,., mim. te Dle MI,,~ł lIam.l..
fi_q. NI.. W laa" sp4IŃlI ...
pnestępal...

"'_~

suam.l_ w.,..,..loaea-

»nept...

'r•••• ..kn " ..'.ell4 da 8ysa. a lar:qdae,., kt6r,
Ptsellleq ••

~

nieltoDleezDle mul ,.Ielał wy ...anie aa .,b,.eia sł_DPk..
,.,..
••ane ... pneolet 11lllO, par",ers,.J·
ne mdod, ,wolt ..~
OskartCCIJ • te C%ylly naJezęłeleJ
lie ... Iuołcczna opha!a o nok r:r."".. dzOllej. Mówi,. t • .JełU ....
d....... . 1111 ,
m(iCaTlIll00, ,. 4laa.... włdDle Jemll ata'
w l.b .pórt"
Takli lin.!, obNln,.
pn,.J~ up. Ad.m Z.
broDła

,,.10111.

Umó.il al, 011 z Bubaflll P. "
restauracji. Wled.ti al - jak w,.ja·
"'-lal ootem sadow ' - te ule nale1,. ona do kobod e III i k I c h o b,,ezaj6w. R.:r.em
p rzfl't.ilnyll ca ł"
wieczór, plli a lkoh ol, po ez"m 1.1_
pt'Ollll JII do tweco
mleuk.nlL
Gd,. wrruila ICodo: - UZDa!. te
,od:r.1 . n: t e! na wa.p6lnll .~enle
nor,.. Ale kIedy zamierza ł n am6-wl~ Ją do dr.le1enla
lot., 00. staa01l.'C~0 odmÓwila. Utył w ledy all,.
co potwierdzU
lekars
,,<lowy,
stwie rdt.aj~ u Barb.ry P. llun e
obraieul'
na udaeh..
Adlm z..
prz,.r.nal alę do w,n" I 100tll ua·
r.au,.. J akb,. na potwie rdzen ie tez,. o osobIIch IZc~ltilólnl e predyzpen owanych do stani. 110:: otiarami
przeslo: pst w.
~zl. Zblcmew R6tańskl mÓillb,. przytocr.y~ wiei.
podoboyeh
przyklad6w. Twlerdr.l Jedn.k. te
u iezalciuie
od poił • •,.
kobiet,
które ul.kled,. .. twej nal wnołci
utają obietnicom ,u ilda nym przer.
.... )"ch
.dor.toro.... ,walt
jC!It
przeUo::t*""'" llalłl'1l!lc,.rn <lo a.ł
cło:tsul:o
k.Ubru I kary tDU.Sq

~

fUrO""

_

prom.uocll.,

mały

QIlD.

d)'ł'ek'OC'

uJnala
ll..zaJl!tll.
...ypUlaD.J'
ltredll Da. a:r.II:oLuyUl ml.U"ze Da_
p la,.

•

kweVIII

wybr(ldn'l'

Q:r.:ec l.

tOOOOłJ..

o l!..IeJ MdIa. -

..

pOwne. co

w

...olt. •

W mojej llta..la .",.naJmniej 1tGl.", • . uozniów kw.lI_
l ikuje ł:le •• tp.eeJałiat,., aibe

oh ......

lekha.. , ..a.,ai a lJaUa7
mow o
ka.. - Dałee& .."1,, WU'UIeIlIe,
,.plakol, .... oaWcI.. N.. na_
ł. . . ."oa
dliac.
fUlIela oN
n.rtll~le IIdat.
liO
..."knesa6 I 1110. !lnuei. . . . .
Jaklllll' .... je, •• ,. 11,,10
luaa, "' . . . . . . . .
o.ie_
eL .pewiocltele, m." . .lek .. Je-ele ' " Jakimlł ."'lenatkaml'
On,."'J6eIe.
ki ..,.
my"lIa ...."lr.la.)'. Ala jed .. a •
ueuGlIIe . . .. 1
lak. his*iO:
..A IB.... m.llI.llIl.
t.k le U·
lełel".
Ile ki .... y' ao"-

...,

."Ie- "''''k''' -

Nauez,.e!e1e
nan:ekaf.a.
te
d zie<:l majl mail' ua6b !lł6w.
a do ... y]"tll:ó... ule na.lef.::, takie. które Il le :w.Ja "tIOCl5ta ..... oW7ch t:oOlc~ - Dl. ",,",edza.. co
lo: lokl«. r:nma. RtaehC!ł.a. ty_
woołot. ba ... na ..." tAl"l . Dłut.
'nl 2:dzle wsebod.z.l stońce.~
Wkla~. te rodi:r.lce nlcw lełe I
n imi rounaw iak. Ale n.ie t"lko o rotmow v cbod.z1.

lUe-

Wyraz ll,)'. co
.. icWej. s.a_
dyrek\O«le

_UC,ft-

l1li,'" - .i,

lem., ...

,.1....
_r... m.

dQłl ...1 •• aqnd"

kee.,

w,._

I

Je ......

ale ..,.,. na.... Ja ...iwle: ma1IIl1llł . . . 1. Le _lo
..... C"".. ~
Al. . . . . . . lI)'l. ł4I _ta .. li
J. lia !MO .0 . .I,,". Tak to Mble dsleek. 5,.terPl'rtow.I.. A
"lll'loe, .lda6. łe '.leel IIle ma_
J.... 1IO.....el(• • dom. a,..temu
"Arto"l. nie petr.,11I edrUnl6
•• bra •••Ia.

r".i_

* • "

pełnił

Podobaa
.yt.uacJa
miała
DlIcJ.5iCa w CN'l,l'pauu kilaot&a
1Nl.ycll CUiecl z WI ł lUOl,)'. KiC!'d" PO ru 8 lerwaz,y n ie otrzy-

.ltle4ył 1K"HR"1aAa •

Ia.n:tm. UlO'łII"ł raze. . . . lekeli okolłe:ua06ektw.1.
colleJ bahc:kIm. bo akUl'at ~
tato a le Icb 'wtet.. DtU!CI 1:0dz ln e n ie da.lo ale I dz.lecl wy_
'Cl"li!na~ n lcze.o llO temat: ..Ja~
k a jest mola blbela?". Wreu.eJ.- leden l; ueUlló"'.
ratuJae
h on~ kl_:t. t:oOw led.z:l.ll1: ..No.~
ba~ka. jll ll: ba bka n.

....,.. • 1110 'Ir".,.. w.CI,. .. ,..

c,.

.Id,..

7

mow,., ",a.,. rozw.Jo.... ebor.b,..
S"ltaallzo ...... I.m
....... Wl(knolO . upebJ,le
nie
rea'vJa.
Kied,. pn "u ł.m ••
'oj nkol,.. b"lam bard•• pne.kt. rai.. 80lldnla pr'II)',ato..,.lam aie iI. pler"'n eJ
.ówkl Wld.ia'.",. te s daieemllllo jest n.Jiąle" .11.\ I
w ,.n lk.ml
... n.aee. ani
1.0
. drowl eru. Po",loohl. l.m • , ,.M
redll _ _ 11 10 '" . . . . . . . . . , . .
Ilyc.n". ale neune. Jlka 11)'I. reakej., W pa"n,.m m.~
menole eb.wlal.m Ile IIn .....u ...
No. m.te za wIola po.. ledzia_
ao, wie b.rdu
ile alo oul.ra
Da td . " ... I.d6...ee _ r" .. lce
III ..ambitni".

.,.",1.-

_ Kled" c.l.wlek pracuje n.'
'a""bal, .kla.. Dap""do da• ",..Uk.
rollI. a
..1'11. łe efelt',. " ... llerDe m.naa aJe ..łama.ł - mbwf.
IlIna nauezvclelka _ IdU ł~
Ilzlee ale eraeaja .. ' lI leeklem
.. .om.. JełU alł! ...
~d.o w .. leku I'Ikala"lII
•
pOk~_ kt6rV1D1 .... b....le ...
.Iuc.,.,
rmal"l. ......1n lel" S-. 4-lalell. to o ....."m ta
m6w16' Jak ru l '~.wa6 procram aa" ... aa l.' N !eraz "la k.łam. tak po '"rodnlaell. proe)"
a kl.... lIeo_ . :l Iea/eela
nl6w. m l. lam efekty m"IeJsze,
n it w k l.saeb. ,'lIa 11,,1.....
31-45 •• Ieei.

w"'...

.n. -

,1, ••

.,eI-

Takie bę'dą
Rzeczy pospolite...
Kl&dy

Kuj..

orusr.ła

do

IIIft'wJ:ZeJ k l...y. od. razu nie
b&.rd7.o radlolla 1Ob1. r. naUk"
N.ucr.yelclk l
r.alnterClowa ly
tle bi li_ I IoJ IYtuaeJa rodzlnna I «d,. r.o rlentowaJ,. &le. że
matka nie . peloll rwyc b rocUldelsldcb oowinnoicl I bv....
l!lołelflD w d omu. Z.IUI.: ,1y sobie
trud. by usta ll~ m le\lc. pObv~
tu niftforneł rodzleielkl. W<:d~
rułac 00 kolelny c h
zakłada ch
n ut)'. WlJI,d h wrCRCle na \ej
troo. Prr.em6w LI... do .umlenl•.
Oblec,-wah POOI'awe. Ale Dolaw[a'. Ile w domll rnorad vezn Ie. by 00 kilku dniach znowu !!.dzleł ortend~ ber. wieścI.
Wted" zdah lObie .ora .... e. te
jedyne. co molla :r.rob!~. to DOmóc d r.ieck u. f)r.cu jllO: z 111m
w zHoole wvrównawczym.. Ale
Kula r.aWS«! odatawał. I odata k
nadal. Jut w trzer ie l
kluie. • ma powa:lne Dł'Oble_
m" z ea"tafl lem ł • tabliczka
mnoien l.
Do . "wauo tZIIIQ
Lraktowln. ull!owo
I
1>f'U'ChodtJła l; ki..,. do klan.
dłu!eJ JedaM .Ia .......

b"..

Futlwale az.kol.ne. to ! m~
któr. uc:r.niowie
bi.rd.Xo
Pnyr:otowuja re _
pert",., . u,.'a .I.l'OJe. To dla
nida wielka frajd. Uczniow ie
....,.11 w lec • r,apaleru 5U'oJe. ..mł. led~nle ~ oomoea awoicb wychow.wczyń Matki 1.\1_
peŁnle n ie w vrab lv o :ntere_
wlllia "kimkolwiek udzi ałem.
n ie deklantwa.. najmn iejszej
cheel POmoc.y K led'l' dzieciom
aJll oowlodło I ll'!'ZeezJ,. o azczebel wyte J. zaledwie klika ma~
tek
oo.leeh.ło. by oomiw :a~
wyaten... twyc h _ lech.

U'.

orz.ebw.~.

- O,,, .1Iee! IM • • •yeleea_
re w mldele, w ldd te ezU.M
al, bar.......,.lIit>ne. • iepe..lle
- móWi uaUoe1:'l'C!e lka.
A
prud" &e .Id podm lejsk. t
Holllee ma.:lib... "nyn .jmnleJ
.. nIHl,'eI, •• hra' je •• ml._
dL ehet..,. •• koiel.h. ez,. n.
lad". tell,. Jak. łlawl,u6 z ni·
.1 bll.ła,. Itontakt.

.. ..

&led,. . . wlela n !eu .....
.,.ela pri"'eb • • klO)Dlel1.\. md'

ki K .... b" "reneie ..Jel. sllll
coirk lj.. PMI. . . . ilłłm y. te trn·
b. be'u"" Je.1lIo1II 11011'1'.6 sle
• um lUllelellle d lleeu ... .,0'
'01.... 111
.plelllu6..ym.
te b,.
pn"l1aJmll!eJ I k06_y l. ukołe
_ mów' dvtektorka - matk.
ej. .la d ..,.... l e ' .
..4u u le
p6Jdlle. be pezb..... JII pra ...
...,hleleb k'eb. _ II..l e j.llla .im'
p. n l
m a tk a' - p,.lam . _ A
.n. mi na t.· .. A r .... t • .,.DI,
.behedal".
Ojciec.
któremu
dr.lee/ leł IiIc.ynaj ll ..,vm .. l<a6
.Ie s po. ' . nlr.U. nulllOłllrlP"I ~
mnie, _ " P . nl t. h" , ..Ik.
wnydk'eb .-dn"a d. d.ma
dzleekol-

.. .. ..

K led",
WKw.Uim,
4a
nko l" jedn:ll • m a tek • .,. dz:....
ek. co, II l'Ul1krobat. _ d " rek_
torkl k o nt'mu uje opOw ld~ II
kOłltakta c h
I rodziell m L
Tl u m.c." t.m. te pewilln . . . .
' ... h:oc.a mu witeej HU". be
etl)'ml dn ia m i Cll n ia ber. ople-iti.
Wted,. ulyualam. te M
I:U" pOwllln lłlI1" s lo nim zajd
_ b. 00 I"ne.:. m _m y do robety, ..KtG t. wlaJel .. le jrtt 11.'
lI.. .,..le l !! ~
k,,\I. mi "
'wan m.tlt.. "C.ecót W"J'kle . Ie toltlu' m.dre~ . . ...,,11" A"'"abL lollara - ..
Jat • t. ł! A .... aes"eleU -

I,,11to ..

'a---'''.
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XV Przemyska
·Wiosna Teatralna
bez
-Ieuszowy,h
f
Dzięgielowe

widzenie

Karnety upra wniaj ące d o uc u. tnlclwll. w tegorocznej Prze..
mysklej W iośnie Teatralnej opatrzone były liczbą - XV, co
maslo proYXIkowa~ do Jaklc~ jubileuu.owych ,est6w, ale na
n.ezęśeie obeszló się bez doda tkowych, dostojnych ak~nt6w.
Jeieli ktoł ctlclal, to m6g1 roblt jubileuszowy rouachunek na
swój prywatllJ' uiytelt. Dwuty,odnlowa przemyska "wiosna"
potoczyła .Ię wedlu, wypracowanego wczełnlej, tradycyJne,o
protokolu. Ka2.dy z siedmiu blorąC)'"ch w Imprezje ud:tlal te-alrów, w ciągu dwóch dni, trzykrotnie prezentował sw6j spektakL Wszystkie karnet)' Wi tały przed rozpoczęciem .. wio.ny"
wyprzedane. pomimo doje! drakońlklej (4 ty.. z1) ceny. ktora
:ue.ztą i tak nie rekompelUlOwala ponIesionych przez organl·
utorów kosztów. Tak wIce przedetny pnemysld
mUołn lk
teatru nie rn6gł pozby~ i lC na$1.ell:o, typowo polskiego, u.czuda,
te ciągle ktoł do ez10włeka dopła ca.
Pełna widownia to - jak by na to nie spojnal - na
n iekwestionowane o.lącnlc:c:c tej Imprezy, Moma wybrtyd:z.o.~
I Ipekulowa~, Ue Vi tym Ul.wlera lic: ,noblunu, ale fakt jed
faktem - Vi maju ludzie w Pn.emyślu do teatru chodUl, ba,
uwatają to wręcz za .w6j obyczajowy obowiązek.

świata

K iedy na łamach ,,2.)'cla P r zemyskiego" tac~ly .14: u ka:z.ywać

.atyt)'une

!)'aunkl
SŁ.AW A

DZIĘGIELA,

Wt.ADYmlody

autor m iał Jut u I'I)bą plerwu e
publikacje prasowe
(I1\. In. w
"Pro me teju" I "ChłopskieJ Drodze",. nndal s:tUk ał Jednak motllwojcl rca lb.owonla .walch pla,tycznych pasji na coraz Iler'tym lorum. Z cu,sem jego rysunki

Ul cz~ ły

pojaw iaĆ

pewn(!

.Iq w

" Kur ierze P o lskim", tygl)dnik u
..Glosie
Zol nierza",
" Veto",
~Prolllach"
oraz
..Tw6 rc~c1
Robotnik6w".

tei

1:

Autor

ud zia ł

k orzystał

innych f orm populary:zo....

wanta swoich prac,

bio rąc

m. In.

w zbiorowych wystawach

pn.cmy5k !ea:o Od d ziału Robotniczego Stowarzysz.enia T wórc6w
Kultury. Z po wod:u:mlem spr 6bował te! .W'Olch .11 w og6l nl)pobkich konkursach na r ysunek
1:II)'ryc:r.ny.
W konkuu ic pod

haslem .. Uzdrawianie łmJechem",
org3nl~owonym
prz.ct Oddz.lal
RS TK
w Olsztynie, otrzymał
jedno z: wyr6tnień
Sukcesem
było r 6wn lei
zakwalifikowanie
pracy W. D zieCiela
na wystawę, bc: dll.cą plonem
otwartego
konku rsu ,.Kllqtko",
orcanlzow an e,o przez Kl u b Ml ędtyna
rodo wej PrlUY I K.s lątk l w Zielonej C 6rze. Warto uz.nacty ~,
ie w I mpre~le t ej wz..le1o ud ział
lkme grono cwlo wych polskich
satyryk6w. Do ud z.lalu w wyI tawle jury u.kwaliflkowało 148
r ysunk6w IW autor6w, wybranych apołrM 870 prac 188 autor6w,
- Plastyk" a , I6wnle rysunkiem ,at,ryea.nym. zajmuJiI:; Ilę
.tut CHI kilku laL Swladom przy
tym jfo.tern
moich warnlatow)'eh llledos latk6w I q-ranle:r:eii..
Traktuję . r ,.un ek
Jako pult I
awo. t,.elo~ pny(odc:,
8ylb,m autllfakcj.ollowan,. ,d,._
b, kaid " pn,.padkowy nawet
wlda, malad ... moich p"uch
eoj dl• • h:ble. Okuj4 d. ubane nIa .1~kneJ H ołel moleh r,.IUDk6w aatJT7cSDycb będJ1e sa-

Pierwszy dz..leń wystc:pu katdcgo z teatr6w,
tradycyjnym
zwyc:z.o. jem. miał od~wlętny charakter. W sali kwiat przemys~ kiego mleszc:uństwa, dOltoJn le uduma ni wlodarze m1alta
1
wojew6dztwa, szelowie powa1nych instytucji - lłowern, pełna
gala. Był tet kosz kwlat6w dła artyst6w i sym bollcz.ny upominek d la teatru Iw tym roku ufundowano uczestnikom pejUlt e
CetarlulZa Kotowicza).
Drugi dz.leń m ial 01(:(;0 mn iej oficjalny charakter, Nic dz.l w·
nello, aktorzy musieli s ię solidnie na praco wa~. aby obsłuty~
at dwa spektakle._
Co zobaczyliśmy na tecoroc:r.nej XV Prumy,kiej
WioŚnie
T eatralnej? OdctlodUlc od stosowanej uprzed nio w "Zyclu"
formuły, lz.ctsze,O komentowaOla prezentowanych
przedstawień, odnotujmy majową Imp re~(: w bardl.lej
kronikar~kiej
formie.
.. Wiosne" zalnaucuro ..... aly .,Rozmowy przy wycinaniu lasu"
S t,m islawa Tyma, w jego reżyserii I z
ud ~lałe m
znanych fl
aktor6 w Teatru Kwadrat l Warszawy Im. in.
Mleczyslawa'\
Czech.owlc2.0 I J anusza Paluszklewicz.a). P6tn ieJ było
"Białe
" malteń stwo" T adeu sza R6lewlcza w rei.yseril ,Andrzeja Ro l!.hina, w wykonaniu Pań stwowego Teatru im. Juliusza Osterwy
z Lublina, z ciekawą sceno,raflą A ndrz.cja Markowleu, opatr zone zaslrutenlem: "Tylko dla doros łych". Niemało z wid zó w, kt6rzy przyszli na Fredrc: ("Gwałtu co liC dz.leje", ret.
Teresa Zukowska, Teatr Popularny z "Warsuwy) wezerter0
wało podc:z.o.s antraktu. "Blę:kltny zamek" Romana C~ubate go,
musical oparty na molywactl powleśel L ucy Maud Monlgome-przedry, m ial przemyski akcent. Bylo to bowiem ostatnie
stawienie wyreży serowane w Teatrze Muzycz.nym w Lublinie
przez tJllarlą przed niespeino. r okiem Barbarę
Kostrzew.ką.
ItawlaJą cą oogU p ierwsze scenlcz.ne kroki na deskach ,.FTedreum". Dla 'k ilku popularnyc h songów Bertolta Brechta warto
było obejr:zet "Happy end" Dorothy Lane, w ret. Olgi LlpltisldeJ i w wykonaniu artYlt6w Teatru Komedia z Warszawy.
Specjalną nagrodą indywidualną uh.onorowany został przet or·
ganiUlorów .. wiosny", ak lor tego teat ru - Wleslaw Druwicz.
Andrzej Mar la Marc:t.ewskl z Bałtyck ie eo Teatru Dramatycz.nego lm. J . Slowack iea:o w Koszalin ie pu,ywI6z1 do Przemy ś la
" Zezowate szc:z.ęście, etyli smutnych los6w J ana
P iszczyka
ciąg dalszy" Jerzeio Ste1'ana Slawlń s k iego. we wła snej adapt acji I retyserlL Aby udobruchać ewentualnych malkontentów
tawiedzionycb repertuarem. na zakońcun ie
zaproponowano
głoł~ .,Ławect.k(:" Ale k58ndra Gelmana w ret. Macieja Wo j~ tySUtO, z udz..lalem J oanny UlkowskieJ I J anusu, Gajosa
s
ł Teatru p owszechnego t Wauzawy.
CZ3 tecoroc:zna .. wiosna" .pelnlła oczekiwania
przemyskiej
publi cznośd1 Tym razem powstawiamy to pytanie bet odpo-o
wiedz.i, konsta t ując jedynie fa kt, te formuło wane .,na COrąco"
oplnle był,. - Qllc:dnle m6w ląc - doś~
:uótnlcowane,
Na
"powiosenne" refleksje poWItaje Jednak
rnn6stwo
ezastL
W lęk lzott w id zów prawdopodobnie pruz' dwtll częU roku
bl'am teatru raczej nle pn.ekroez,y I clerp1i1Me poczeka na Jro..
lejną, szesna stą Jut. "wlOlnc",
ł

!

4

planowana na Upiec, indywldualn. wystawa w ,alerU Klubu
Międzynarodowej P ruy I 1U1"tk i w JarOlIlawiu. W,st awę pdepn,d ,kowal em serdecznemu
jaelelowl - Boien1e Rojek l jej
dlleclom: Arnlence l LellkowL
Ale upruz.ar:o
tę ekJpOJlyeJę
wn,,91kicb cbętn,ch-

zamyka Ilę wyłąc:r.nie w krego
swoich .atyryczn ych pasjI. Jest
jednym z anlmator6w
nlchu
spolccUlo-kulturalnego, przewod·
n lc Ulcym utworzonego niedawno
terenoweito
k ola Robotn iczego
S tow anys unla Twórc:6w Kultu·
ry w Jarosławiu. Sa tyra jest dla
niego nie tylko sposobem obserwowania I komentowan ia rteCty·
Władysław Dzkl:lel, z u,wodu wlstośel, a le tak:te formą, twórt echnik- mechanik,
utrudn io ny cz.cJ ak tywnoścI.
na atacJi PKP w Jarosławiu. a
(u)
u.m.leszkały w Tuczempach, nie

n.

•

•

Kolei .. y odl'i .. ek ,,~ycia Z »ZyciCIłl«O'
- ze względów technicznych. ukaże
sit; dopiero w następny ... numerze.

--~-~-~----~-~~~----

KULTURA I SZTUKA

•

Rozmowy "Zycia"

•

•

Rozmowy "Zycia"

z MDHZEJE~ł MARIĄ MARCZEWSKIM, dyrekturem
naczelnym i artystycznym Bałtyckiego Teatru
•
Dramatycznego im. J. Słowackiego w Koszalinie
-

Ju t

po n .

pr1'yIcobal

"1lA

pl~t1'

d o Pne-

111,.I'a ua " wlosu!;". rym
num .. 'III' b.r w ~h" r.c.

.trll k NsaIlDs ldeI O._
- Nluale:ktlla od lei:o

• j akim teatrem bylem
_kura t lwi"lauy, uWale '
uW%i:1ędnl alom

przemyłi

w pl.nacb wyjud.ow ycb..
CzujiII .entJment do t eco
m l ... t ••
Pnypolnftę,

-

.. pre-

nnt.wał
p.o...
po.»rzednlell
..1II'Iesn.cb."
.pekt.kle
"""aoywa .. &
praH teat ry I W.lbn,·
dla. P locII.. I ..a •• m.U..kl· • Waraa.7_
- Kdd,. te.u. w kt6rym pr.~.łem, to kolejllJ' • • a1o7 eta" lIWo-

d owych
doiwl,dczt.A.
T ak 1114;. po prMlI, ulela-

da d.roCa moich .n751,.cznydl poe:ruld.a6.. Jest
to j eden

lt_kw('tItu7

.,pr'-

trop w lderuaku:
eowa.ala uJwlakłwszeJ
Indrw1du.1neJ ~ -,,,llst,.id
walrt.lDel-

__ łłr1t

..._olew.nych

'li Prul'QyP. La--.l.ae' • ••JIl pa .... ,wa'" • • Jwh:kae ..
~Dięole'

-

Nie do mDłe fl l le!y oeeStu.m t.I~. by k lł.d a 11
....tbowaD,.ctl pruze • JnfIla
Ila .

byŁa
dla widu. czym'
sztuk
/IIItowym.
In.spirujqcym
do
łwót'Cz.eJ
udumy. W Jakim
Ropniu udaje- Rę te uloł.eni.
Spełnić, to jut 'prawa puDlicz:-notci, krytyków. Nie moja.

Przeli siedmi.ma lat,. w1pan w 'J'utne Dram ..t ,.C$nrm w Walbn:,.eh u adaptację
,.Mbłrza i Mallorzaty"
Dalb":o,". Spektaklica - .. ,. _
lIawloa)' tallie w Pnem,.jla IlZllan,. 'O$lal la Jeda• • naJwlęka,.eb Ilrajo~..ycb w ydarnń
ar1ystynnyeh. WIli zowie araa
..,.Iy~,.
katrataJ pnYkU
~
pr.posyeJę 11 'II'lelllJPI aplauzem,
Udal. alę pan u I pdnlfl ł(.'Zekl 
wanta urOw:no Je4D)'eb, Jak I
.f1Illeb. A t. Ile alental. 'II.aJe.
-

atawił

•

robi. silili
prude
_ Teatr
wayaklm dla publin.no6d, bo
wlałnlo widz }est podstaw, egzyltencJI kaiileco teatru. O _ l4za trzeba d ~ć. Pnye!II"Ć do
teatru,
ale - rzec:2. ja.a III. wucl klmł mo!llwJ'1Ql spo..bam!. Staf'tlm alę ule .-=bl...
billĆ (Uld0Ul baJlalłIym I popularuym. Proponuję luddoJn tlł,
ł!O 11m u watam
~a
.aiDe.
8wlaliom pn,. tym jestem fakt u,
te nl. kaW,. ~nkceoptuJe
moje teatralne re aUncja.
Ale
to 110r'O'ullne, Ipl'U'Clw td mot;e być ulekied,. potlłlianą renekllją.

Labelatl

Teatr

,okiem

je.'

Pne-

m yskleJ WIO$Il)'
Teltr-aloeJ, jednak paaJ a le
prll'.k:tdiala ..,euinleJ
Ga

tę IfI1PI'etę.

C.J"łbl'

ob.wa pru d kontroola.
d, • publlnnołe14 roddn ncll'O m iasta'!'
- Po tn'05tu z.wykly
przypadek. W 1982 r0ku wY5ta wialiłmy w ramaciL .,wio sny" .,Lekkomyślną slostrc;:"
Pe rzyńsklego. ale ja - mimo li miałam
w tym
apektak lu
:,ole: - n ie
moglam wllwcz.11 p:,zy.
jecha ć
. do PrlCmyśla,
gdy t kolldowalo
tO:l
innYmi moimi wjęcla.
m t. Pótniej teatr nau
prez.entowuł
.pekt,akle,
.., k tó rych n ie «ulrun.
-

W koAcu Jeduak pnyJepani, rn.ke Jedn,
a
1'61 " ,.BIałym m.Ud. t",.. le"
Rótewłcu. Byt
to
eb,ba
pIerwUJ WYlt«:p palli - Jachała

te profajonalnej aklorkiw Prum yłhl.
_

- &:etowatern kUku tc~trom
'" rótu,ch mlaR.eh, UrÓWD1)
.... dutyeb metropoliach ('l'eatr
R<:umaltoicl w Wa.nu wleJ, jak
I w mn.leJu.rcb ośrodkach. ZaudA.ltu rOtn lc. uwldaczn.la tię
w a'C'ZDi. wlękaz.rch obcląte
ul.eh re~r1uarow:rch, rH lito..,anycb pn.es .kronm.y &Uw,.cuJ Il o.łcl.o ....o tespół aktorakJ.
Aktor a t ..tru dzlał'f,~o 0&
:ma bardzo

wowlncjt

u~et,.

plaa wyst~pów, dut o premIer.
ZIIaC'ZDl. c:zękłeJ jri.dJ;1 w \rWo
terC'D, ,dyt jedna plac:6wk., te
hk powiem - "obsłUluje" poeadło kUb
'1ł&!ed.alch
wojewOd7;tw, POZbl!WlOUr.Ch
lICetl
profesjonalnych. Mu ej&Ze m&
teł motllwo6cl doatępu do t elltw izJI cz.y filmu, Iłle są td I
plWly,
t't:e,o
cłowode.rn jest
takt, to w taki ch
o'roclkllcb
łÓw:ulri.
powal.j,
tlulkomlte
llueenli.cl"
I uja. ...ml.j4 • •
w ybitni mykl.

pierwszy.
nii za·
zwycza j
na IaU
b yw _mn6$two znajomych, mo·
teh st.kolnyeh koletanek I ko.
leglIw. Dla aktora n ie jest o~
bojętn" kto sie-dZi na wldownt.
Prr.emyskie
. peklakle
..Białego mal:l:eństwa" traktu_
X w oewnym sensie jako mój
kOlejny debiut. Debiut prz.ed
publi cznośc! 1f rodz.Innego m ia-

.ta

rueco

wie:k5r.ą
tremę, gdyi

_

- Nie _ 'lem, ul' orp"balon,. Pnem,.akleJ WiNny
TeatralneJ a premed)1ack amlrieW .. t..aweetkę" Da
ISmym k.6c1l tej lmpra,.. Natomiaa' wtem., te
Da
dllIl(. pned teJ.P0C2.ęclem .. WIOlIl,.- ten apcktakl ~
IUwall' byl Ja.. pn,..lowl.wy dW6idi prol'nma"_
- Pncprasuuu, ale w \ycb .. przedwiosennych"
kuJacJach nie miałem iadne,o u działu.
- O ład.e . pckulaeJe pana ale podeJrtewam, t , m
bard:IJcJ, te I"oiel pan w l'n:emyi lu po raJ. plel'WSJ:Y.
- 1 jak wazędzie ~tykam Ulajomych.
Dzisia j
. po tkalem IIQ z Tadeuszem I>J'ozdą, kt6r' tui obok,
w b ali aportowe}, prezentuje IwoJe ąSeksccs1".
- "SekU... ,.. ale ulI'rozlb jednak
.. ł.a.wee1!ee".
Dwa dot,.cbnu owe .~ktakle
.. LawecJ:kl"
miały
kompld pubUcs'Ookl, na tReclm - ktłry .Ię llIeba·
wem nnpoeznle - takte będue pelna sala. Wie m, te
wici u ludzi oden.lo . pned ...,,. 1!awledz1onyeb.
bn
blldu.
- Cz.y Jo INIIm .ic;: l. lego Ilumau.yC1
- Nieeb pan .pr 6buJe to .lr.omeDtowa~
- Aleksander Celman, ra d1.leckl dramaturg, napl.ał U1akomlt~ utukę, której pobka prapremiera odbyła I lę akurat w Tea tru Po wn..echnym. Wałor7 tej
ntukl dostrz.cglo uesz.Ut wielu rety.erów. W kilku
polsklcb tealracb przygotowywa ne lą obecn ie kolej ne
IIUeenlucje " t.awe cz.kI

.pc-

wiela ad' anyr.h InI d. 1!lIbacunla
tla
" ....I"oi",".

!YC!tę
_Ilbaojł

."ełaeJ

zabawy zupełnie
t.dom!nuJ'l
moje plIiniejne tyCie l te w
koAcu _larw;: a luork~.
-

J ak aktony. ~'aszel'O
ocenili
reakcje prumy.ldej publle:r.noiiei?

N

łeat ru

. - ZWyltJe ma my ,poro u~
dechy obserwuj ąe
reakcję
w idowni zza kul is. W Lublinie ludt.le r eagujl:j dość t,ywiolowo,
bezpośredn io
w
lrakcie
lpekta klu. Nicktbre
ICwy prz.erJ'wane
.Q salwami imlechu cz.y oklaskami. W Pnemyłlu bylo natom itut zupe.łnle illaezej. PodCUlS
prz.e dstaw!enia - naboł.na dn.a, brak reakcJI, ale
III to długa I serdectna owacja po zakońcumlu.

- P ie rwuym
pani a k'or.klm dośwladelt'n le m
była
In.ceniucja .. Kocha nków
I
Werony" Iwallklewlt1!a ••re _
alłlo~a w LIceum O!;:lIlT1:o_
lsałałcac:ym Im, BrOTl:lew.ki e- ·
- W jakich rolach wys lę
1'0 Da Zasanlu_
p uJe pa ni obecnie Da aee nle
- Byla to Ilasza ucznlow.
awoJel'o maclel"Q'ltel"o
Ieałka zabawL za!nic}owana
t
p rz.ygotowar}a
prt.ez. kolegę
z kluy,
Marka
Cynkara.
- Opr6cz.
wB!alego mał
NIe prz.YPu$zczalam wówcz.as.
te konsek'.veneje tej n iewinnej tefultwa", występuje;: m. in. w
"BeUejem polIkim" Lucjana
RydlL Pn.ygotowujemy
teł.
mukę, autorstwa jednej
z.e
.... spółczesnych b rytyjsk ich pisarek. utytułowaną
.. Dusla.
~yba , Wa l. Lela"
gram
tam jedną li: g16wnycb
róJ.

,,",

latath
- Co W' olla tnlch
p...,.-DIOIlo pani
aa lw lęksq
.atyafake,.lt'!'
_ Córka Agata. Ma obecr\le
dwa la{1(a.
_

W ,.stępu,fe

pan]

w telewl:r.!I I fi lmie.
aowołcl

/

Rozmowy "Zycia"

z JANUSZEM GAJOSEM, aktorem
Teatru PO\\lszechuego w Warszawie

Rzecz.ywiśc! e:,

Cz.ułam

•

-.Im pan dyrek torem naaewym I "tyslyllzl1'Jm UalIyekielto Teatru Dramatyczne10 w KOlIIlUnie. Na czym polel a Ipee,flka pra~y tutulnej
w ml.le ni", będ ll,eym 'ak,
m .. tropoU, III,Uuraln, J,.k na
przyklad Wars:ul.\vll ny Kraków ?

z GRAŻYNĄ JAKUBECKĄ, aktorką Państwuwego Teatru
im. J. Osterwy w Lublinie
e&ęlItym

•

9

równld
Jakle

r tej betJeI!

_ Jeszcze n ie
by ł emlto....any telewizyjny
fil m MA
tyć trz.eba dalej" w ret. Rom ana Wlone7.lta. «dZie k reuk::
jedna z ról. A tak w og6le,
to m oje tyde zawodowe Se5t
w <H:latnlm (tkfesle mnie j !ntensvvme. Ta .reTa nie
w Ytrzymuje konkurencji z. Agat·
k~,

•

- ZoakomJtJ lelut Gdmana WYU1a/[a równie
mlsłnowiikler o
aktontwa. Tę kamera l n~ •• Iedwle d wuolobowl\ a:r:tukę
latwo
spartaeQ"ć, A bard~o tru dno dwóm
wykonaweom
absorbo\Va~
awaro publlC1!nołcl pru, blisko d",'le Jodlin,.. Pani Joannie Zól·
ko wskleJ oraz panu w ocłnl sle to udaje. PubUe:r.nośf pnYf'h"dd
ole blko po to. b , w,.sluchat lo eo ma do powled7enla autlI r. ale
- a moie prrrde WS1:l tklm - by zob:.el)'c
wybitne
kreaeJe
aktorskie.
- Rzeczyw iście, obse rwuję w o statnim cu.ie, te taka m otywacJa ma u nas roTa: wle:ceJ ~wolennlków. Corar eu:śclej ludzie
chodU! "na aktor6w" a n ie .. na utukl" cz,y .,na a utorów". Z Jedn eJ strony je,t to 'Zjawisko pot.ądane, mogące lpołecznie kreować
autentyczne gwiauly aktonkie. z. drugiej. n ietle U1grotenla, naklada na a ktorów dodatkowe Ulbowląz:mla I obcląŁenla .
_ Na pr~ykla d : ud ział ~nanel" O aklora w marn ej IztuCe.
eb yba lei k dno a ul"roteńf

To

- I)Qbry akto r od biedy mote urato wać 'aką.ł ramotę od kompletnej klapy. Rzecz. jednak w tym. aby lnscenlutor. fi sz.cz.eglllnie retyse r I aktorzy. tak dob ieraU repertuar, aby n ie dopus7.Ct.af
do takich ewentualnołcl
-

Jakle r ole ceni pan DaSbard:r.leJ'!'

- Te, które gram obecnie, albo te, do których aktualnie
przygotowuje:.

lię

-Awl(1;lT
_ W "l.a.wecz.ce" Celman., "Nawr6c:onym JaIrie" Blaski z
repertuaru Teatru P')wlU'<:hnego . Bardz.o cen ię 'tO bie rolę Odona
von Horvatha w emlto....oa nym nlcda wno ~ w t elewizji spektaklu
Christophera Hamptona .. Opowle~ c1 Holly woodu",
_ A kabarecikT
_ Od czasu k iedy nletO ulystansowalem ,{~ od
kabareei ku
Olgi Lipińskiej. cią g le jestem Iloraiony na tak ie pytania Powtar um więc : cykliczny , :ele ..... !·( y)ny !erial kabareto ..... y może nanowić dla aktora ':1lemale Ul-!;l'Oten le. Gram bardzo
uroz.ma irone
r o le - -urówno w repcr t~aTz.e wsplllt' te. nym. jak I klasycznym
- I nie chcę aby kabare ~we wy stePY -prz.csz.k3dzaly !.tQmu§
w
odbior~ Innych mO ic h it-rea cJI Sll\d tet (być mnie ty mczsso\va)
rezygnacja ~ kab;trec!ku.
_

Cly bierze pa n dn atfta

, Io~ y

reeen zuJllce

pańskie

akto rskie

Wl's tęp,.'

-

NaJwatrlieJn.a r ecenzhl tO reakcja pubUct.llOŚC! -

czę . Ię ńaJbardziej.

z. nl~ Ii-

!

RozZQowy prz.eprowa li&il ZDZJSł..AW SZEUGA
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Własne spektakle pokazały
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"Dni Przemyjla"
Tradycyjnie Jut bogaty sowaniach i gustach - takie
program
imprez w y ~m U właśnie tym razem przewaobchodzone
na
początku żały. Było więc coś dla miczerwca ' ..Dni Przemyśla" łośników kina - ..KonfronZnalauy slę w nim zarówno tacje 'SS", a także projekcje
imprezy masowe: kiermane, filmów dla najmłodszych;
przeglądy :respoł6w, konku· były "Spotkania % Melpomers)' I zabawy dla najmlod- ną", a w nich spektakl oparszych Ofaz bnprezy tury- ty na tekstach Edwarda Stastyczne, jak l adresowane do chury "Wędrowanie" oraz
"Pierwszy
grona odbiorców o bardzieJ przedstawienie
skrystalizowanych zalntere- dt.ień wolności" w wykona...

Nagrody "Karo"
po raz piąty
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I.mpresa podsu mO.IIJ~o. k,.1'00an,. tOllkur • ..Karo" oabył. si,
.nled."no " KII' ble 814".nynelll.
PAX "" Pru.m ylla. ranaator • •
"1'• • e ..l luro r konkll""a _ .Jen,
Dunin _Brn.l6$ tl. Wl'tnyl n ll~
d,. hoare.t.m. OIN;ytllaU Joel &TA.
N'lILA. ROS I MU!CZY8t.AW
JrrEMECZ EK. '11.
.bru' .
.ł<elnveh. ".n.dl.... yr"nl.ne ...
.bly ptace: WANDY .JANlCKJ.E1.
T E RESY PARY'N'l'.
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r6wnieł teatrzyki dziecięce.
Miłośnicy muzyki poważn ej
mieli okazję słuchać pnebo--

j6w repertuaru klasycznego
w Klubie WOK. Odbyły się
rowniei liczne konkursy'oraz
wystawy plastyczne, m. In.
wystawa rysunku AndI"Zeja
Kubata.
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Najdawniejsza historia Przemyśla
na forum: publicznym
W ' lImach
.. Dni
Pn-emy.łla"
1.000C.nlIOW"no ,ympozlum Dlukowe ua temat
.. p~Lk6w lei.
miasta .. 'wldle 1I"0.wn"c1l b..a6., l alcJatol'em ~wołanł. spotka·
n i. I głów nym Jo,o orgaoh:atorem
brl Oddział Towsr:r.yal wa Uterlleki eco Im. A. Mlelclowlcn. w roU
zd w, p6lo1'canlzatO!"ó" 91,.8141)11,;
Towarzystwo Przyj aciół Nauk. A1'chlwum Pallatwowe
I W,.dzi.1
Kultur,. Ur-z.",u MleJsk le,o. S"m~jum odbyło Ilę 5 czerwca
"
.. II Kl ubu Technild ZA "Men·
_Poln.a
a obn.d1' otwony ł wloeprezydCDt
Pr-zem"j la
Romuald
Bor,a l .wlkl.
R

Wy,tonono 11 ""fcr.tów I komum kató\IP. oto kb aulony I t ytuJ, (pad.aję: je " pełn1'm brz.rnJe1I1u. ,dył w wlękR.1
pn.ypadków rói.D.Ił,. Ilę od podanyt:b VII
p rDCr.ml. drukow.o1'm w uproa:zeni.ch I "1$Ueh); mer Anioal
K u D. r I. - "Prze m yli
eeałrum oudnlca,.m w 16m,.m
....
rzeea:1I 8.n_ I Dninl1'a wo wczean,.m irdnl.wlecz..", mer And"-eJ
K o p e r . k I - .. 0",.,1 a. 14PO...... "
weaesn" r cdnlowleo.nel{.
Pnemyil • .., ,,,,,lello 0.Jllo ......ye1l
bad.iI a1'eheotoll"u yoh ", d, Zdzi.Iaw 8 u d 'ł Y 6 • k I - ,.A.1'CbI.
w .lI. k,..tow.tl" dotycz~co lapo-.
~ra m dru ",i"łI: . «roda pnellly.tie&,0",
r..l'r AU llust
Fenez.k
- "W 5P... wle lok.llu.dl . r uł lel{ O
k.poa
pneru,..kleIlO",
LeS2ek
W I o d e k .. Zamek k.oJl"ł"I;ł
pt1em,....leh od Vłn d. XV wlekli
- p",Umln.,l.
blld. wC1;e",
d~
Zd.z..Iala...
K o II I e c z n y
,,7.1'6al. ' 01""1100 dziejów ml.sb Pn~m ,..la w A1'ehhvum P.Iisłwow,. .. II' Pnem,.iJu" . dr H.lina K I m ' ft • k • - ..z ,"",.i
_ol ••Ir..... lmllł •••• eł. Pne·
1IlI1'U.",
mar lubela
W o ł o .... y n - wW,b1'&!le ........1...1'
Pne.,",..t~ I b"t" . po",lat. pnI!lm,...lI:..Ie,o • mir E.... S o t II a w-
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Refleksja
poświąteczna

zach piszemy poniteJ,

Konfrontacje
o!lronil, się przeli "Iiosną"
.,..... WMDa

"DNI

a k a _ "RoilInd. I ....Iall lllll lU d.w ne,o os.dnletwa 0.. Zuanła.
...·1'Conll Z.Ułkowym w I'neDlY- na eo W1ku.uJ. da1ue, dokoaan •
odkryci.
liha "" 'wleUe ".d. 1i .rebe.locIQ - lit OIIlatn leb latach,
waesn...
nyeh
prowad,on,eb
w
lat.ell np. dwu ePlentan,..ak
lflS::-lm". mIT Krzyutot S I u- 'redBlowłoczn~ b PI'%1' uL Z. 1t1'''
W • l' o W s k I - ..W,..,lk.I tI •••i .iillkle,o. · N.jbardd ej IntereAlJ,,llreheote,ia.yeh pr........n1'eb . . eJ'Ti1 wyd.je alę Jednak odaalezllt.n"nll Zamk.wym
"
latu. alo ooJ.edTn.cz.;Jch 2f'Ob6w. datow.nyeh wst('pnle na 'komee X ..... n.
lł74-1319", Leuek W l o d e k &tramo uL
"Biskupi I al'C1'hlskllpl przemytO, wt,6nu po pn.wej
W. PslrowS'kle,o (KoperskI). Z o... LX •• XV ..lek",".
Ocen. przedst.wlOłl1'cb re fera- 5tatn!m odk1', elem wyd aje lię ko(doł,cb
t6w I komunikatów br1abr w tej respondow"ó poprawna
lokali ud.
cbwl1l ~ył wczean.. J'lIt Jednak eusow. by'a błęda",
poŁa
o
nuwle
..
Babinie",
edzle
mo1na IWr6cl~ u w;Qft"e D' n.Jw.~
rueJsz. ustaleni., które poszeruJ, maJdowoll tlę n!eed1'i kopiec: a,.
lub zm!eni"ą dotycb('Z.u o ....,. Itao kurh.n (Feacuk).
wlcdz:r o w<:zesnOlir-ednlowleezn,.m,
• częłc!owo I póinleJIIl."m. Pru-W d1' lkuaJI I pods:urllowanlu obmyj llL NaletĄ do olch ....,.1Il1d od- 1'Id podkrci.loDo potncbę d.ala:z7cb.
kryć .rebeologl=" eb
Dl ...
bad.b. ... oparc:i u a
upomni.o.
rru.
Zamkow)'tn,
•
zwlu%Cu lub rue w
peln.!
.rkon,..'. "
.lwlerdwDle
,,' ,.stępow.nl a t.ród.la
b1uorycz.ne I t o ru. t,lko
w . rstw OSIdn!cz.ych Iprzed X "' . pocbodtljee • Cu.a61O
liredlllowie(SuIwarowskl)
orl z weryrik,cJ" na (Fetlc:l.IkJ• • t. 1de kon leeznoś!
('Z.su budowy 1'otundy I pal.tlllm nowTcb "TtopaUak arclleololicz.oll:reilonell!O obecnie n" U tXllowe nyeh, które mOCII prz,nleU: od.
X _ I fwlel"t Xl "". (SaSD.awska). kryele nlet.n""ycta z.brlkólO (Ku,
Walne Jest teł Doh.. lerdl.enle, mle- " ,IV. 00 t~h poałul.t61O QaJeiak i odnotletlOnemu mu!"()wl I
lob:r, J_cze dodać, te w pracach
ruuaevm
mu ubytkom ruc~ . 3 .wcz,ch
ni. mote ubraknlł6
mym. faktu wznies ienia muro .... - Je:z ykoz.DIWCÓW, którz,. w opu'Cl u
nego umku w eU$8.ch Kazlmie- o .nallzę m llłe1'l.ł u onomastycznerlS WielkIego (Sl.uw.rowu.l).
W go, prez.entow.llego bogat o w st.rndn iesienlu do drugie~o crodu. u- .)'eh I nO_1.c h
.rchiw"U.ch.
Iyt uowane.i!o
na "GórUl SZIlm- mon pl"l.~,.,.I~ ahl z.naet.nle
do
.klej", istotne JKI nwierdunie
" YJdnJenla k'll."ft.U1 l. owych odt.
chowania &ię pami~ o ,.starym ,ł1'ch czuć ....
Zamcz,sku" w n07.ewulct w!e oru
Spotkanie cieszy ł o alę duiym zaw
łredn lowiecutel I no.... otyłucj
l rad.eJI mleszkańc6w mi ana
I lateresowanlem licznie ~ebranych
pnedmie!C. co śwl.dcz.,. owcze- słuc.hacq. Frok wencJ. h ,.ł. b, za·
· jn.lej.uym lsł.uJ enlu w lel okolIe" pewne Jt'nCd wl ęku •• , d"h, 0bl:.łore n la
obf'Olllle~
OOud,.ńskl, rad ,. odbT""al, si, ni. "
Włodek). tn,teresulace sta ło .le 'u-- "ach przedpołudnlowycta. len a i...
stalenIe. te w t radycjI ut rZ1'muJ" - eo p6tnlej. Dlalego zore.niz.owa.nl.
eeJ al e w xvnr ..... obecne ..:t.t::6- z .... l.. zantJl0 • •ym~Urll zwiedz.·
n.e Tt'!eeh Knvt, uchod.1l0 'I. nI. zabytkó" .. .abat4 'II'011'l4 0lIl
kooIec ..., korz"'.1.w. n. t led.... do pr.cv. ......"- 1JIED.So! za Pl'zodIU.tr~ l'(!nla p~.. CBudzyft.k!).
W%lede lOdae poeta.ab.
Nie mniej wlt!.e ......... ustaten i..
Il. .....iOft
dotYCV\1le
dule]
Inten5,. ... nOlicl

,,6-

tow._

z.-
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Po ru kDlejlly odbYlT lię W Jarośła wlu DNI teco mia•
• ta. Poprzednie zol'pllhowaoe prud rokiem. JesZCłe WC~
śnl.eJ b),ła
długa. tr.Jtkurll..ltołetnla , przerwa. KaMa edye)a
"Dni .Jato.slawta" .tanowl znakomłtlt Ok.tJ. ni. t,tko do
zabaw,., ale takie do peb:!.lejne co poznania dorobku tul.
luralneio miasla. Nie jest co pra ..da Jarc.ław ołrodldem
na miar, Krakowa ~,. cboćb, Ruoszowa, jednak to, eo ma
do zaolerowanIa, rodne jest u wagi..
Kotna m1ef 1'6me opln1e n a temat teaorocz.neCO kułtu
nlinego twi,towan1a w .J arosłAwiu.
Nl. motna wuaJtte ·
Z&pneCZ:1~ jednemu młodt:l. wie kiem t duszą cuonkowio
kierownictwa mlejaeowych wł adl polltycmo-admialstracy}hJ"C.h. po rac kOlejnr podJQU ŁTud l ap rezentowania lokale
np:h ost.ącnl~ I forlll W dt:ledrlnle
kulturolw6rczego od·
dd.alywanJa na łtodowtsko. Kalejdoakop propozyc)t brł b0gaty. Obok UcUlych w,step6w taneezny.cb, konee.rt6w łpie.
waczycłt, giełd,
Ulwod6w tpodo wych I wy,taw. n ie ta·
br'akło k0nJrun6w czytelniczy ch ora z kr6tkofalanłdeh.
A IWOJą d rOCII n1e%wykJe \o m ile, te Zat'Z4d Mi!;dzyz,akla·
dowelO Klubll PolIldeco Zw1łalku Kr6tkofalowc:6w (dziala..
IlłCCiO prq- naczelnik u miatta) UłOWU podjął s.le: propagowania na lalach ełel'U hlMorll Jar06la.wla t jego wsp6ł
uesn)'Ch dokonlń.
Kultura, to wdU~my ohs:zar ludz.Jde~ d zlalania t lu.
dz.klcb pujL Tllkto I w tym roku wielu an lmat0r6w kllle
tur-,- I działa cz, towarzystw spoleez.no-kultul'aln )'ch aktyw·
nie włączyło II. do Itreowan!.a nle wąlpUwie cieka wej ofe l'·
ty. Wypada w tym miejscu wyraz:lo! umanle dla Stowan.y.
nenia Miłośników J.rosł.wla z.a. wydanie okollcznogcloweJ,
bardz.o
ciekawej Jednodn l6 wk l.
Notabene za ca łokształt
.wojeJ dzlaJalnołcl I u powszcc hnl anle cie ka wych fOl'm U·
crestnictwa w kultur ze _ towarzystwo to otrlym:llo dyp~ gratulac,.jny od mlnla~ra kultury l n:tukl.
J edny m z koóc:owyeh akordów .,Dni J aros ławia" b1'ła
l.IqJre z,a pa.
InUZYIcł I poet.Ją u OrsettJch-, przygotowaDa pr-zer. Mmeum l Mleja ki Ołrode k Kultur y. Ca łość pomyślana została nle1.wykle ci(!,kawle. Na dzledzlócu kamie.
nle ,. Orsettlch organlz:atorą
przygotowali znakomitą lnfra&trukture, która rolala .Iułro! naletytemu odda.nlu naItl-oJIl sobotniego (8 bm.), w lCC'ZON. ŚwlaUa reflektor6w
W'J"dobrwałJ' .pośród CrGGa uroe,~b
d de'\4'CZ4l & radymn laruldego Zespołu M UQ"1d Da'Nflej ,.ARS ANTIQUA" I recytatorelc & MCK-u, p&n l ę kh powabu.
Mw.yka l śp ie w
prz.eIDo!ly d uchaezr w epokę 'rednlowiecza I renesaJWU.
Obok ..Gaude Ma ter Polonia", wykono.ne WItał, - Jakie u·
rocze, acz odm1cnne od dz.i6 lcjstych konweocji. muzycmycb
- psalm,. Mlokoła)a GomółkI. To wspaniałe dueho>A.·o prze"
t ywanlc pot.cgowała cisu panuj ąca w najbliższym otocze.
nlu Mtueum na Jurosławllklm Rynku. Oryginalna to pro-pozycja, godna k ontyn UOWDnla nie t)'lko
na OkOUCZllOŚĆ
.,Dni . Jaros ławla", I jeuclę )edno - na poet)'eko-mw:yc~
DO spo~kan1e przybyli n lelicUlle miesl.kań e, miasta. Okazało alQ, It dla n le1dór)'c b magla IZklanego ekran u okazała
,fę .UnlcJs:r.a od poetycko-muzycwych spotka ń u OrsetUch.
No cói,
u na. dy.ponu}o s ..... obodą, wyboru_
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kaid,
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GRY~IUZA

Konkursy czytelnicze
Jedną %. form upownechn1ania czytelnlctwa wśród ~
dz.iei.y, p1'owadzonych prze%. MiejSką, Bibliotekę Publi~
w Jarosław iu . 111, konkurs,. m onotemat,ezne. Dyreke1a plae
c6wkJ utn.ymuJe Kuły kontaki ze uJcolarru I IntemataroL
K onkurs,. te są nI~ako k ontynuacją, ol'ganilOwanych wcześniej lekcji pf1yspoaoblcnla b lblloteeme,o ł lekcji wpro-wadzaJących. k tó l'e pn.ygotowuje starannie m. In.. KryslJ"·
na J Q d r y c z k a. W ostatnim okresie Jarosławska bibliI)teka r.organ1lOwala 2 konku,.., _ dot yen-ly one dziej6w
ktLatkl I pUmlennlełwa oraz his torii JarOlllawia. Laureata·
mi p ierwszego lOtItall: Bo,a.law D udyn . Ze.pola S~k6ł
Budowłanrch. Itobe" aaada (Tecbnlkum
Gco·
dearloe) • KN,Ntof G~or (Z8B,. Drugi konkura wykazał,
te najlepszą wiedzę oblitorlI J81'oslawla posiadaJą: Siani'
ala. Barda (Zeep61 SIIk61 Budowlanych', Ana& ••tlto ....ska
(Zesp61 SaWl Pnealrtla IPOł7WeuloJ lWIalawa łJao (Ze-

DI'o'n..... .

lpół 8ak6ł Od:.deło'llJ'rclaJ.
Wal'tołclowe

wydawoletwa kddko•• ufundowali laureaWJ"di1al Kultury. Kultltty F~J
I TItt)'lt7łd UM ora. K!ejtka Biblioteka. Publicma..

tom. 'ako nauodT -

,......'

SAMO ZYCIE
lilii 11..,01 las~ - t,w )'cl(ł7K
pru:ukody.
KOSZYK lIGi"
luli wldald

-

pown:kuenie

rod~U7;.

aLeM

niepewni prz)'wose.
IIJrad - hll·
U:rwl oa.karienie;
kam.1D,
..
k"rTIII pali a~ . ,Ieli - ub,·
w.: 1ri'al~ '1~" _ dobroJ' -

KOlONlAłlZA

byt.

•.

DESIU pUlwae _

wesele.

CMENTARZ _

wypadku.

BIBLIOTEKA _ bc:dzlesz potnebowal adwok.ta;
pncb,.·
wał w alej po7.nuz natrl:t.;

si~

komu'ni
-

LAIKA,

.plem al4 .a Dlei

cierpienie lub choroba: .r..
al, _ IIW'J'clttya wron:

~ .~

el~

nie unJknlea
lUCqeu:.tde.

CHUSTKA _

Co

et.eka

p.ladał

IalbUołek'l

-

Oh"',."

masz dobrą rade;.
BIEOJ5 rnIe6
- Im w lt;:kau.
'ym wilik~ radość;
bl.illl)'m
b,.. - ~
all!;:
dobrym dl,
••oich
lII'~JaeI6ł:
łIIlda)'cb
wlftie6 ... iGle - nlesttt(.łc l ..

lOt. Y .1.n7mM w ,....nokll

-

Iltlelaa

p~y,.d6L

OowZUU
- b(d%łflZ mI.1
wlet1leao p~,.J.clel.;
ar,."" ..
~ 1IZC&(łcI. 'IV pnedJi(wzię-

""'~
GNiEW,

..,.6

~,alewaJl,.1Jł

r-.4o.l1. al"POCblaoka.
.JARZYNJj: Jdt - odkr,Jen:
Imutn. t.jelllDiet!.
nET. J:rał •• alm podet:. .
_ .. - e1:ek. clt! wata; ......
ny6 - prze,ruz proc:ea.
OOroaCA - :tDaJdzleu allI
-

fałsz,.wym

•

poloienlu.
pić

JlEaBATJj:

-

a,.t,..

RAK (U VI -

InterelY

twoje uleanłl poaornenlu.
HAFTY - uek.J. eI(

lI;lIU.

maar. po-

chlcb<:6w.

lI.a

-

Delikatnie, s kultunL.

-

Tak lepiej?
Troeh~ lepieJ. TJ)ko łapska

latem przecld. r: "telau.

ftle

muz brudne l lpocone. t nie
chuchaj mi tym
p lw,.ldeJD. w

_ Tneba

-

eleł

KukI Jntdwca-eJ .,.ae-

.....lIkac:h.

nie ....tę.

- No dobrze Jut. nie bój . It.
n i. podkabluk' dę. te w J'OcWnach prac,., wbrew wtaw1e ant,alkoholowej,
poQlłlbZ
to
'm1erm..,ce piwsko I }elz.eu &acud;uz mi membrant:,
- LepIeJ
alcbłe.
UwałaJ. Mb" e:leble nie Wlała
"waU a Id
8ły ....ld eh,.-

_

nn.,.

włele al~')' c h

rw ....... .....1DIo

n:~

A IN

sIelOIloĄ

łR"'wkę'

_ Spokojna ,łowa, :nnle tadna atntacJa nie 11'01. Z nuzeJ
licznej telefanlczneJ r, '1,Inki &a- piwko ukradkiem poclągaJIIIo. DlaarOione .. t,Uto apnr :,/tv u ..<li- czego Dle mieliby pogadać a
I porU era. AhB " szcze te- tinU lobie bliskim, a zim ten leton w po1caJu
~.. r;. yl lów
I tal7m daleko od Prz.emyjla. ZamIowzycb referentó w , eł ch,ba wsze m.m wtedy ubaw. Dl:wtInł
d:dewe:yn8 do Wa ra'Z.8 wy t m6maM ,ka,owat.
wf.: ,.8luehaj, cr.y nie moclabył
_ Taki JnW
,''''r.cowa_,.. wpaAć
do mnie' dzl' po poluje aJ. ~"b debit 'r SIlU
. dniu". WIesz, to t aki tamuflat,
_ R6tn1.~ . tym t;f.\ a. Zalel1 te
niby rounowa jest miejscew...
jak na to ,pojnet.
Od kiedy Wilr<lwadz.ono numery
_ T. I~Jra .. 111 "J ItrOD,. klenankowe mo,~ ludzie kambl-

neao

ktÓl'7 przywióu

600 ton k._,.

CI" o U.nc. Al.

kez.mlnlDd.

w i~l

(" W ,.ltrzrie"

Wl'ZSZA K VLTVRA
JedCII

z

przykładów

UCl7Z1l,. .kademicklej.

po1~

W ...

dl. nudent6w med~,.
II,. • RaJ.: rodzJe, w iu w da~
wojoo osln,eicnle: "NI. d.ać Dl
cic6ce" (,,slpilld")
łro<lku

DO %ATO..I BU2u
Podclu Id,. na reda.eh OdańIII. I Gd,.1I1 tworzył,. alt! koleJki .&tków .e lboiem, elew.-

tar ... Ulice stal pult,.. W ubleclJ'm roku 04 slron,. mona
takta Ale mili 00. htrudlll..
a1 a, ~ Idy W' Iałacb popnedo.lcb prz1Jmowal ~ł.

Chłodn,.

maj

zamtllł

wtzl'l letnie,l:o donc., ale

Dieco
Dł e

lJIAtZłlCY

awo,łel

w

wymow5I 1)I'eUut.

be<b\. 11'0'11 • DOJnOC -

_wiaJ,

IKOIlPIOM CM X -

Pr.,. ...

n

~

(a

ale od-

Xl)

auStrkl rn DOdcUl

f.l,J'IZl'6 fOZWIP

Ulach). Jet.eU dMz

muz

DOtlIrić

~T

muaI 0\ to...~

w,.łecba6 w a.a.!bllbz,.,eh
Iłle emoe}om tle ale

to lIkoAc:u_ Zbllia . . łermlD aolał7 pelUnJetel 00b'cUl. _ ""tar.1 Ił. Al UM w,...I4Z-AĆ t. lIObo~
.oIL

.erw,.deble_.. ......••

ITIlZZLEC jD Xl - 11 Xli)
Nie mo.... tak dluao ebow.~ _~ do RAKA.
Prxeclet "UE h)Ór DO_tal r_ l I Twojej ...1.,..

te

A

maA .. te.-e Ik_,.

OD cbcleł 'DOZCIM&ć

III'Q'

IwoI,eb r aeja,eb?

n-

...
bid,. nJow lek me. do ~ prawo... RYBY
.waM t. ~ konla.kłu (QraWT lH'eOWe).

1m bIlte', tym gol'1.IC,.

I9ZJOaoUC Ul XI1 -

_ Im
bllteJ, tym
,0(uJ.
Wcz.oraj była rounowa 11 Rzymem l ,1)'Cbać
byłO 11 iamteJ
.trony tUlwe! b icie lercl!. I. oddech. A .próbuJ pogadać to aIrcua. Jak mas1l .Inb,. ,Ioslk, to
m a rne ltame. te clę kt04 "OlUmi., lepiej piu list,.. Jedt t&fll
.utCIbu.em lub poralumleWaj ' liC
mun.yillklm' tam·tamcm.

.w"

.om...

(tl I -

I

a~la.

&I IQ

W t:rlll roku becWea. ~ b&rd.o ucla.AY urloo I to
... elekaw,m toGwatlnt .... le. B7Ć ~ D_lIlt_ Ba_,
wet Jelllu trwllae OfIy)ałAle. .J..kł _ " Da doo
breJ tIfoche do It'I'dcem:rc b II'bDMIDIr:6. I kImł. lIGtDo
z a _ ooddwl.łd., 'l'yllr:lo .. l.lUowlern .,ttux CI

I.

)ak\.c4 Jdooot:r.

. n T (li.

n -

II ID)

I STRZELEC bech" W. . . To w-oł,.
me Da tJOpr.we Waceco M"Y'O"H:'nIoCIL. Cz.aII utwyta::,. zalaĆ I le doPł'o~m domu do 1IOtZ64Iru
DO \:tm btaklltmle. iak lrn b:Ył ",moIlt - . . D.lblliaueb dn.eb ochriedZl w ... bowiem dłuCO otuJd:waal .okle.
Wkooc!l

odWI~,

B.-UlAK (f1 lU -

Zł

IV)

ROIlwó l w)'4an:e6 jClat k0n;rAn7 - DO okresie D .
lIO .....oduA n.aatllol wre-.zcJe cza. pOmyłJneeo wco6łty~
da • Twojej rochloJe, T.kie koletel\alli. kontakt:or

obunaJ, ruekt6ftczupłoiclłl.
alt

r,eb
wl(kazo6l! ml;lkleb oct.u rad.uJ.

ułoill . Ie wl"D8n lale. Staraj lik: te mu.cle utrwałlć.
Spn,.,. et KOZIOR<nEC - pe.mletal o t ym.

widokami lelo, (1:1!I:0 ale pr:t,.~
krywaj.. Jak b,.
na t o Dle
patru6, nie ulee. 1!I4tpllwokl,
te owa modl m a bardzo ko~)'SIn,. wpl,... na starania pat! '
o lachowanIe Imuklych sylwewk. Pod m lnlblkJDI nie d. lie

Bn (11 IV -

tl V)

W.p6 lpr.eu) z W AO" • J)rz71l~ le \o lpOdziewane
~fekl,.. W ~w.rtek naataol ..... tne dla CI~bIe wl'd.~
nenie _ !etell ..zn,aidzlea .Ie" wldeIWlt!. mo,eo.o
u lfuntuJea .wo!ll DOU1:M wifód PT'Ułotonyeb I lolcl6w, Jctell UlII'\"'toCP$6clc AlIn.: - Dle mieJ o W

......

ukr,ó ladn,ch tb(dn~h deka, umów tlIIUCW ... ("Ec:he Kra)

At co dUC!IIląt y Sklep ulpole~,
aniony w krl'lu jm d:tlel'l w
dzid IImknl~t,
I powodów
..org.nlt.ac,.Jn,eh":
'PI. k ont rola,.,
prz,Jc:eł. t OWlru, remont, "wnzłlm
do lek&ru"
Itp., Itd, Tak "n1I!.d. refonna
w handlu. (.,}f...... Wid")

l,

118 \o • .uzu)e. N.!leoae dftl: koda

- Mah l_dale . da debJe M.,..... Sluelaul lał,l1BQ,.eb Ańc_
nec." Danek., Je.łd jwladld_
~walloła wałn,.eb
deersJl,
pełredDUdem.
w,.dawanla peIHeD. laki 1I....,..t pewbru alę
w Hanowu b aa$e.ęłeleJf '

pocrł o.,.ch,

JIł

Uw'"'z w .,..'0)& moWw06d I . .t wWal w k.oJl..
kunle, któr,. Cle zail1~lIOWał Uest _
tli paI~e alt! w Iron ie laureltów) _ Cu>ka Cle 40bry
okrą ... tyeolu _l'wat.n.,11I I oubllcm.,m wsuAko

do

RONTEM DO KLIENTA

GOt.A KODA

12 IX)

... wd!d('CUloU -

w,.

"RoI....

nu -

Mualu . 1e
&decydowić Da DOwaim.
I'OUDOYł(' I
BYKIEM, N. clł u.ł.aza _te nI. mot. b~ tak. te Ty
&ObI• • GIl lObl •. Pnee'd oowlnnl«o:!. <W.blć WWlÓI~
llle,~ W aobot4 od.le4%.! C I4 ktoł. komu )ut8 ...Ju-

praeedawC)'

ki lramp boll!DdersJd

rnoclU' I .umoweu. I n.ie motesz
STRZELCEM.. Pokd IDU. ta aj.

W A.GA. (ZS IX _ D X'

nowaf,
utrwać hasel ł Innych
- To n ie ~!ł r o:mowa
na
Nie
- Popatn. tu ob ~ lei,. ' ze.. .pos0b6w maskowania lit::.
n.rt opatrzon, l,tul (I .. Ra:tl1l00'!' .z.aWSZA! jednak da 51ę u}cl:-yĆ te klclon. Clcł ćl
poanwędkl Z Warpt'7Watne". Zobal" ile
Jes prywatne
tam wplaów u. ublco- ' v miesiąc. naw,," owszem" mot na k omplra_ I~ • . KenDew ~ , Blreą·
cylme pogada~ - ale ~ Bir~
a.UNO FUUI.A8SKJ
_ 1 my'Uu, te n ,n inn,. nie ~ Ra d:rmncm lul n ie. Truba

tw•••

U VIU)

n.

- "'"

kleto-

I t ylkO

*"wiadeulZ w71'at.D:n:b d/::IwodO.. uzn.ul. za mo.

,1oH_T
-

Of%Ykro'ć

,e,.dow... ooal.we,~ St.rzeł al. WuaJc RAltA _ be4IIk robll Wat:ratko. b:t r.e1IMlĆ CI b \UDOt'. Zwr6ó tri
UWlre
BU2.NI.ĘTA _ duJe tylko tlU"łlłl łI wla.
-.,.m luł«lNle• • \o \lt.tudaI. Two1e JJrUdIIewtieda.

_ No pewno. te trzeba. 1 1-IBcut zdrowe .Iruny głasowe.

al, ....,. •

... te

.IŃ

el~l_łcl ł

ehN uobló CI

C&eka Cle W,.SlU::OW7 t:rdzH.6: oVuJlla.liZ IkrOmDy.

w

_ _o

"

ca vu -

PA1fJfA (U

służbowym

..'

L~\V

,hacuni dateJe'

Nie narzekam. C7.D.sam.I to
l1.ę at loblokuje
ze
łmiechu.
C14g1e ktoj ląC1Y .Ię me li; tym.
aume rem, któr,.
wykręcał. Do
rounowy dwóch Qlób, lunnancto, wlIlloCz.a I lę t teł trzeci.
Tu
coł doa:ada. bun coł
uaśHwi e
1k0000tuJe. najgorJ7.4!I
Jednak
kiedy milczy. Albo wczoraj jedna
lo
nail,.ch
referentek
chclala lamówlć C"ć Pruwont". Dzwool- na POC'~ l - uIlczęlUwlon a. te li; tamtej Itromiał ponadto pr,watnej apraW1 ny od talU podme.lono I luehawdo załatwienia prze~ moje pośre Ir.~ _ mówi: "Chcia łam z,am6,nć
dnictwo?
DW'f'1CC_",
• tu Jaki. ochrypł,.
Jn(skl głos nie daje Jej
nawet
_ lI,.łh:. te th,..ba ..w.
dokończy~: .,Jut do ciebie b le_ lasne. te mial Ja sic Im I{nl:, koch nnle,
poda' mi tylko
uesz\ll ' nie dziwię. Sledllllo prz,y I'N6J adrcs", Nie Wiem Iclm by:1
'W<ll.cb
b lurkacb.
nudU!. lię ten U&lutny Jcgomojć, w kał..d;t'm
bnlerte~e. herba tkę ,Iorbl,
I razie na pocztę nie dadzwonlla
ni.
1111 bled\llka. I 11 Gaci nic
wyulo.

... z telefonem
- ZW7eaaJaJe, a .n~,. Jall: ma
~ InJ'IIłId lI\IIchawkę kIId_kl.-

n. okuje.

n.alei,. tak t. toba oo-teoow.ć .. W ~Ie czeka Ch!
mala JJn7J«rmołó - lIOOtkI Cle wyJ.tkow. U%nanJe,
w. w~k aał.om1a", _ w to a leq)()dzl.nkL

-

ctumlul JM Wzr·

SKORPiONA _

e~k.

lUb,. Jc-tcł taki
lJ(U'1I4dć lObie ..

do uu.ytu I pl aclć na
plerwn.ego.
- Slowem, .Ie • • nekul . .
lWiJ lo.. Zawu. CH alę woUI

tweJeJ

VU)

teio kO!1EkweIl(:)er Znowu ltanlesz Ile 80b4: czło
wlell'lem lymPAtyc:tD,.m. ł..:odn.'t'm.., Uw. ta J Jedn.lI

tldosne

KLOPOTY mld
Dowln,..
LlZAO Clukll'rkl

zz

Dopiero toru ludni. Twoje Inaf1tlnle _ DOt.Il.Ul
oaotlę, na któreJ tak bardl:o CI ~lriy , J.kie bedą

wpllywać

'!,.
Uwał.a!f.
-",.."

11

EłJ

nlk~o

pretensJI.

BU1.NI~TA (U

V -

n VI)

J.mIeo.Ia to taktu. te w.kaeJe
Zmieńcie Iwól ' .t.oIunek d o ołocuala . Stał.7kle 1łIf!
toru blIte.J. Jakli będ:tle t,elDOłtatniO aamolubll., A Dfucld kleci'" byw.ło. te
roc:ma plażowI moda? Wycryatawlanoo W.. U 1X'Zykład ueunno6eL. Koruecmlt
aboM • killr:udt.leah:e1u
.IdtaHłmy. »
krolo ...·~ maM
W)"b1er2ll'1e lit do leka ru _ eoł D łe-zbJ1. dobrze t y.
k6w. W tJm roku PłIl"WIoA
d,Me jut bru,Ujskle minlbł_je lIC obr.. WałUlO mro'W'IL
jedAoetll.,
Jak. pod koniec: Irlul. DamIkIe .troje h plelowt.
kw~ Ul:U_ala
1ftJ'...
ll16Tycb wltlko6l! ni. prukrl' -_
___
_ _ _ _..:.
_____
__
_ _ _ _Cl(.O
___
________
_' -_ E'\!
_' A
-_
_ _ _..... . _ ................................. _ .._ ...... _ _
Ikcll:lm
.kw.ton.
b,.ł_DłeWlt1as
rozmi.rów
~n_
acz.lr:.ó"
",,.~Ja
RYLKO
' <:00_ .._.,.. _

I
~

TO CIEKAWE

DO I OD REDAKCJI

12

•

"Zycie"

PODZIĘKOWANIE

ZA WSPANIAf.Y GEST
Dyrekcja
Ośrodka
Sz.koJ.no..
·Wychownwc:wgo
dla
D.dee.1
Głuchych

Nied~łYlząC1Ch

;

w...

Rosłowie

Jesteślll1 tygod nikiem cr..y t an.ym n ie ty lko w regionie l w
kraju, ale r6wnJet za granicą. Nie mamy dokładnyCh danych.
ale wiemy. 11 czytają ilU pnemyślacy (I nie ty lko) poroU7:Ucanl po kllkud:r.lcslęclu krOjach świala, na kUku kontynentach.
DocleramJ' do nich mniej lub bard:r.leJ rel:ularnle (prenumerata lub systematyczne p rl.Clyl\u od rodz.in I UltUomyeh). Niedawno dozna liśmy kolejncio mUeio z.askoc unia. Ol6i trafiło
do nas ro:r.wiąl.3nle na jedna :r. na 51.yeh lI:rq1ówek at :r.. Rostowa nad Donem. Au tore m Ustu Jut M. Artlcmlenko - uczennica ~ klasy tamtejszej Itkoly nr 31. Brak dok ładnego adre. u
utrudnia nam wysłan ie nagrody za. prawidłowe ror.w\ąza.nie
.. lamigłówk i" - sp6inlone, ale :r. uwngl na odległość:
chyba
u sprawiedliwione.

,....

IM

Pn.emyłlu ,klada wyr.~T uznania I wd t.lęctnoicl panu Bron!·
ldawowl DOBROWOLSKIEMU za
godną

nBŚladowanla

po. taw~.

Nasza wina

J est to wykonawca rob6t bu-

dowlanych .r.rU!':zol1)' w Rzemie.
śl.'\lcr.eJ Sp6ldzleW .Prty.Uośt"
w Pn.em)'łlu, który w nas:znn
ośrod kll. w ramach Narodowego Ct,rnu Pomocy S~ole. prze-prowadz.1I bezplatnlo p race remontowo-budowlane
no. .urnę
122 54.1 zł.
D.:rrekłor
m~

Zbl&'nlew

GodOI

\V p ierwszym zdaniu wstępu do artykułu pl .. Z Ilemi wło.
kle; do Pol.skL~" t..ZP" nr Z% I 3 czerwca br j nie wych.W)'cl~
llimy - podczas adlus lacjl - błędu Man.y nowcgo, na . k ulek
czego datę zdo bycia k Ln,~toru Monte Cassino p rzeł. tolnlen,J
polskich. wydrukowano my lnie jako 18 maja IH3 r .. a prt.ed ef: był to rok IMł.. Wy nika to Innlą :r. trełcl
publika cji.
ale d la ponądku ptostujcl1\Y_

Pech prześlado wał nIIS w bumerze 23 "ZP" t. 10 c:r.erwu M .
Nie dośĆ:, te jedna :r. reprodukowan,-ch w "Z,-clu" prac
.z:uda Gwlnoe ra ukatała sit "do ,6r)' no:amI". to
Jenc:r.e
om,-łkąwo :r.mfen lono tmlę bohatera art,-ku łu "BatalWyk:a
1
lanta5tyka". P r awd:r.iwe Imlt bnm1 R y.:r. ard, a nie - R0bert.

a.,-

ZBOWIDOWCY
WSPOMAGA.TĄ
BUDOWĘ SZPITALA
lrn!ormuJemy .

te

z I n lcjat)"wy

Miejs kiego
ZBoWiD w
Prl.Cm.)'Ślu Crupa Dzi a łania nr
1 r: dzielnicy Ku an6w przekazała na budo wę Szpitala WoJew6d zk lego' 17 000 r.l Pieniądze te
r.cbta.ne r.ostaly prf,H czlcmk6w t
pocloplectne w fonnIe dobrowol_
nych 'kladek. Zwraeam)' I le do"
Kola

Innych crup na terenie Pf'U'm,y-

'la 1 apelem o podj~le podobneJ tnIcJatTW7.
.
PrulvodnlC!:lle.,
Kola Mlejskle,_
UkWID

Ponadt.o mylnie podplaoml1\1 :tamle.uwne na o.tat nleJ stronie zdjęcia. Bardl.O pfCC.)'7,)'Jnle prostuje tą omylk~ w swoim
U.ścle PoM i c b II ł
Kry c:r: k o
(serdecz.nie d:r.lękujemy):
.. Zdjęcie (...) pnedlJ!aw l~ nlo lane .... Jak !,.Ite rrarmeał l..ludniowo-wschodnl) .ku)'dla :r:alQk. dubleckle,.. ZnaJd.~
"ie: na plcrwll)'m pianie laiamia u.wlenona Sea' na .'aloW)'Ok
lnlcJall.eła .. Iii" (I, naeec. KrasleklCł''' ksltela podiw l biskw.pa warral6skle,o rodem a Dubleella'. ZOJil&la ODa W)'koDaDa,.
podobale Irenl~ Jak I I!:ral; Iabft,leHaJII.cCl oku. dlllbleekkJ
IUiI MUlICum Xarod.wcro Złerai PnempkleJ. .,.nuwl.1e I kła·
kieł., Id.Wlljce wDęłrse samku, ., war..'ataell. I kutlll Z-u..... .
nle:r:eJ 8:r.kol., ZawodolveJ oir04ka. 1h1eel GI.eh.,M ., ram.dl
'tbleJ I pn)'kładne,J wsp6łprae, a Zakład.ml rt.,t
rUja».,yeh ." rrumyjh. ...
l~rzepruUlmy naszye b Cqtelnlk6 ...
bezpcńredn'"

w .:r.er..ea:6lnoi:tI

t,cb

:r.ai.nt.ereaowanych.

laD .11" __

REOAKCJA
n ls1c6. . Hill
_ . obywatel:a c",ue
lu' _" ~raw'.pM."'1e ,..
...-....ni~""o
wyd"' "'. II" dllc ......I,. .l'łll N..... ",.lell1l"
w, ..
d.
---_ .... ~..
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CclQm . u ~worzen lo
rczerw atu
w Sta ro rzCCi:u Sanu w
Hurku znQCUllo wczełnleJ zJecono opracowa n lc odpowlednloJ
dokume ntacji. b:dą ceJ pods tawą
u t.nanla tego obnaru :ta rezerwat
faunl.tyc:r.no-tlwY'fy c:r.ny
lopr6cz lIedmlu innych pr:r.cwld i:ianych. do utworzeala re-z.er4
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likwidacj i :r.an ic.• Sprawa
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Choroba
czy dopust boży?
Trllod Jed... • a.Jlłr ... Ili~_.yołl ehu't. • . t.lej:aell m~ ..
d)'C!11l1 - lin". uje UlIG • aoble. I.k .ieda.n. pelnr.",,~
w.l. PAP w Br&:l1 UI • • l.ta nb 1.1~19&!>, lIeib. . .eh.rew.u
n. Le ~I;honenłe wzr..1I o tS prlleent, ... licSaln. Ucz'" eberych w tym kuJ a IIUllęla iUI teł ty.II;O', Tr'Iol. n. który
od l .. t plę(id1iullł'yeh !lic IIp.dllJIł ume'nhjQe w.ntw, lud_
nriet, "lin, li, t.m ,l6wnlo w'ród II .. Jubet... ,.etL A ... yd ...
....t• • 1.:, te t • •trule. dot"a:U ....,u. n. klir'I " ... Iekuh 'rdnleb IIle 111'1. I'Iltunkll, klor.... biJ. II I"",'oli. pnClłd. Juł d.
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OtlMellnlanlo ober,eb ale .. "u. Se'nM HbY".II . _ .....
lob p,..t~lu I 4ruł)'n.ay. lIOen. P .... " . " .iel. Itnjaell.
" , pes •• nto '"'•• PMI" ... r:o ..... dalet. I....ce •• aek" ... "
eJe pn.wne. H .. U-ęaa".t1, ob.ćlty był .. ,.etaJ. ••n ..., .my"
Il10'111., nlo _,ł
,wolM m.Mtkl_ ....1 .debl1II,.i. Zn .. ne l1li r"lIleł Mytl,. .refetl. P.rp. • XIV .te.
kil. a.k.sll~e . . .ylłkIM trę1l..........pulOIIenle mi..... tU.Ion. zna le" Jen"" bar41-1eJ radykałne, .Mii ••II~.u.:a..
.~b)' au...I1J .. eb.,-.· n. te ,ebofaelll. _
pe
Plle.a. Icb o. "01110.
Sserlel\l. 1lIC1 tej .lLrolaeJ oher.ily .pn,·liIł)' " .u...~'-
ft_ ku,.,.dn. wUl.llłkl b.lI1eDY. JIIO.delllt. .. klt.daly .Ię I
b.rdM btilk. .bek IIlebl. pel.hnyeh. prudlieloey.h
...,.klm1 .Uclk. 1ll1. " ttór yo h ' pneehad1ie6 lInepyebał 1-1111
pner. Uum t.kelI.D1ł. Ml u:r: tanl .. 1I)'ly .nehldnl.ne. 1Ir.4B.,
al,.,. 1110 ..1.trlOao- 'J~ ' e,.la rodun. Iypl ••, !la .jedaym.
.a:'.mnym ..tli, • Stlił odwledlił k np.. prayJe~dll" ryoen.
o.. lakte IIJm .... 1 t.Ol m1d~co. tblelrnle loła • tnr.nyn.... bUlli by" .....dem ndwl~tJleJ pnyjab.ł. Zu6"n....I.a.
k •• le ro.liny. Jak I .ltey, "p.n- .n,. Nble •• II"ctnl ...... a
Iblor.... e litt .. byly ,'weld .tOHwane " npltllllch.
Takie h\a:len. MobIlt.. lIyla .. r~ ... Inll'le-zn.a. LII.de lIra...l.
nJldy .Ię ole _"p.u, aNUl o.
dele "dnlana o.tdei,
pran, budH n.dt. 11111 nlJ..fY, Ilł 11f! e.Lt.wlde ublnyl..
Ws:r:yłlt. te po ... odewało ....ente Ile nie tylko '"10111. .1.
rilnych tnd)·rh. I mn)'ch ebe.oll ""ry. d. Ille,. prsyer.J'1lI:a1
.ię lI.dł. . ~b .lt,..I.III ..· Zu'wo. ape''''.lIe pr...... ty•
Jak t mełed. 1_ spet,_nl. spn,.SaI,. po"".".at. pa-walnydl dolecU"'ołoI. W,..larn y powteddęe. te np. " •• jlrie.liiejl$yo h d.maeb b,.la .wykle tylk. Jedn • • • ab. "lIn1:&1UI
mis •• " której mleleU. ,I~ pol,.., lł'nle 1łfIczn.Cloae dl. "ł"y
.tkleh domo"'1I1.k6 •. J'adl • • '.lo"'l\ley lInU • fll1t.y p.lcaml.
• •• b.n :r: n.pojem trllt" od "'I d. 1111. U •• m.lnlrjuyeh.
m-:łer. :rło l I toblely .1.d,n Duaml. I ""ryeh •• Id.
,lny_
łIIY".1a Je~b e nłe .... .JedaeJ. ..llp6lneJ krom" chleb.. kił",
II r. urOl l;u'.)l1I "SIł"ny IIller..
Ponle ... " lr.' lIeh.d dł r:a ehor.b4: nleuJeeuln" alk' ale
•• Jmllw.1 sl~ JfJ leennlem. " ' rtu pnec:lwnle - leezeale la·
klej ebo roby. klb. ullbodlll. II 4-PIllł bety, awlll .. no ...
lIOi nlepny.weltel......b.fllw )ud,kleJ . yeh,.. 7.. JeaYIlY Itu_
lenIi,. 'rodek ula.".n. ...Ied,. t"p lele eleple, . lolle I .I.rCI.ae. Nlrkledy ... tr,....n. ehor ym uny. ee .n,.II .... '. Im
pe"n. ul,ę. Wolleo mętft y:r:n 0'I~1i' • •t_ ...a. lIastrar:k, ee
")'nIta'• • raedc wn,..tthn l'" " . !tOtDnl,,,ep Jut .... mOlOatll·
popędu pIciowera.
• __
.
W ok.rol . . .lędly••Jenaym. n. , ,,lecie .. ano tCttnD. ~OUlI.
ok. S młllen6" tręd ..... t,.cb, ul",JęceJ w 1adl.ch. ChInaeh • .J....
p_W I .. P.łndol_eJ Amer,.ee. 1 "WSIe tI.Jwl~ulO i l? t....
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Kradzione nie tlIczy
,28.jetai J eny J . ~ lAlbacwwa. gustuje v.' mocoych trUIIIrnch i lubuje si ę we wuczymuuu UllCUlyc b burd, cz.uje natDmiast wltn:t do pracy. W ,rudniu ub. roku, wy ł amał
dwie deski oddz!eltljll.ce piw nIcę t Odz.lców od pemieszc",cnia
nnlctącego do Marii P., po cz.ym skra dł ~ ąJiladce kilkanaście
slolto:ów l winem domowego wy robu orat 1 prz.ctworam l
owocowo _ warzywnymi. W cUllie Pfusluchan ia w RUSW
pf2.Ylnal się do popeł nienia tego ·C'l-YJ1U. wy razi ł skruchę I
obiecał wyrówna ć szkod~, gdy tylko weimle wypł atę. W
'ttch1e natom iast twlcrd:z.il .tanowCUI, te do piwnicy .t ę nie
wInmaI, taś wino otnymal od ... męt.a . ąsi :.d kl.

Lubaczowie n Ie dal ..,.jan t,y m pokręt
I .kual go n. rok wlę~cnla, nałożył
rrlywnę w wY 90kołcl 40 tyl. 11 OUI orzekł konfiska tt m i...
n la w całotcl. Wyrok nie jest prawom ocny.
Sąd Rej~>nowy 'ff

wyjElŚJ1henJom

nYln

-

Rudera

KRYM
IN ALKI
,

Prz.t przemysklcj ulicy Slowackicgo 24b, 111'
h otelu Sp61dziclni Inwalid6w ,,start ", znmlenkuj e Ołl em ro<bJn z małymi dz.iefmi. Mi cszkają
ODe w bel.JX)Średnim sąsiedztwie UliSU'wuej
pr7.ez CUlS j w cu:ki Już rozebranej kamienicy, :I kt6rej lokator zy wyprowad~B I sil: 6-1
lal temu.
K ierują c si l: troską o bezpieczeństwo whlsne
I &wych d7Jeci, inwalidz.i la t ll lo ludr.!e w wi~~
ks~ei całkowi c ie n!c\vlduICYl od dawna czy·
n!li .Iarania o r07.ehrnnie rudery. Po latach
blaguń l p ~6śb ud aJo si/!: przy byll stosown i ta_
enowcy. Ale radośf .niewidomych trwnła )UMko, bo w czerwcu ub, rOKU cklpo zwinę l a ia.
Cle! od Icgo czuu lut jej tu nie widziano. l
UlÓW zacz~to pukać j t t uk::lf do róinych uru:dów, zarZĄdu spóldzlelni ltd. Bez.s kul.ecz.nic,
WiOólną br. l udz.ie, których n leodląe-.tn)'n) ;IIrybutem jot biała l aska, lin.yli na akcj ę .. PoteI Ja". OWSuml, komisja publ!c'lllle wyrazi ła
,woje obuI'2.lmie I wielkie r,dz.lwlen lc, te "takie
I'QŚ" Ja;zcz.e Itol, obiecano aprav.. t;
r ozbl6rkl

oawi,c:l1l.ł/

(

~

W pd,d:dernlku ub. Toku tunkcjonariuue },1 0 poddał1
iU\lpuJ.g, tnej ~seTWa4:jI okolice miejsc", mmleS1.kania E\.I;;e·
nluna N. z Narola, podejr:tancgo o n lelcgaln,. ha ndel a lko·
holem. Na potwierdzenie, że anonim)' 1l.' tym przypadku b, ~
I,. prawd:dwe .- n ie ltzcba było długa czekaf. Jut pierw.
11.1 z z.. trl,ym .. n1eh m~i.ciCyzn przyz nll) .ię, te k\lpil II. ni ...
go S b ulelki wina (w cenie detalicmej po 185 d zu b utel~
kd, za które ilopłacił 1000 7l, N. nIltom lut Uumll czył .łę, ie
.,ioo to bylo wlaanościlł jeg o żony I nie, odspr:<cdnł i O niemancmu mt;:1:C'l.ytnie _ tylk o Odllt..1 Pil, bioT1łc '" .lIIla.
"koPCTn'~4ta ". Nie pierws2,y r az Eugeniun N. popadl w koli_
zję z prawcm w 1983 rok u by ł kurany la niclegalny wy·
r 6b a lkoho lu. T)'m razcm wyrok Sądu Rejonowćgo w Lu~
bacz:owle brvnial: 50 tys. zł gn.ywny : l z~o t koszt6w pO,tępowll nla karnego. &Id \"ojew6dzld ulI'J,ymal wyr Ok ..
mocy.

,

Napad
nad l'zęczką

'r -l.!

Kiedy lIalilllł S, w!lchMzita aa mq! za llen r l/ko K" 10
jej bUl u narZeCUllł1/ - Kazimier.: Z, czek41 p!"~ed USC z
n~em ł prz ,IIslęgał W.zlI.tklm,
~e zaTllZ po il~b nej ceremonii
wsad:! k onkurenl owi t el! nói
międl" że bra. Obiet'lticu jed~
nak n ic spelni l, ponlewo.o! bJ/1
tok p ijany. że I:y bko go 0bezwlo.d nfono f pr.:!ekQ.Zuno
m IlicjI.
Tam Ko zimie rz Z. Uuma ·
czul, że b llł to tlllko toki żar
cik , 'powodowo nil
na duży~
cie m oIkoh.oI u ,
Nil1dll
twle rdz /l , t anowczo nie
zaata kowalbll
tego
Il e ńka,
mimo

m u. on

że rzeczuwi.łcie zabrał

ddewclllnę,
A ona
wllsz!4 za niego nic z milo.
fej - dowodzi! por~ucon" no. ·

ruczony - ale

~e

zwykle(Jo

wurochowania.

- On ma d uże gospodor!Iwo ł ~ro piellied~1I - mó_
wi!. - Na/omfast ja ją koc" a~
I ~ I utCOźam, że pro wcbJwa
m ilo.łć ;e~t duio wlęce; tlXl r ta
od najwiękuej chotbll
go·
lówki.
Wkróke . prawa pn"clchła.
ole Ka zimierz Z. 'tie topomnial
,wej bllle; d! i ewcZII~
nłe,

°

•

• •

Ka;i mfc T.! Z, nie cieszy! .się
d obrq oplnfq on! we wsi. ani
10 Ztłklad lie pracv , do kf6r€'go dojeżdża !. Znanu bilI przede

_ulemo, co b Ulo p ie r wu r; j4~
J)'rzem1l3k a ..społem" roz8trz llG'/lł
III "'" Itylu ikle J4IomonOWii1ni .:!UkwtdollJała
m f_uowicle "klep micsnu no . o,iedlu WienioU!• ki'go, .r.lqdzajqe Ul .. Wł..go~ pod.rowa ~vm" ..
•••• po.6b pomies:czenh, ,_ biurlll A 1Os zUlI lk o
.V1o do 'ej pQrtt lakh! proste J wl/godne, Stali
lObie I ~aiska, II> I/WOIO, kURie to kol e jce i te
błQ9jm rozTcułwlenł u c;:ekoli, ot
"uucq" coJ
a- m l(SlI. N iek ' ór ::1I (co bardziej nerwowi) 40mj
od czuu 110 C't:aIl U r::IWca U "mlę.em", cle ta k
og6I.rde, lo hło w'::II, lko C. CII'. Lecz tlllko do
eUI1I, gdll Ił Ich ::drowie i dobre samopoczucie za t ro'ZCZ'ł/l ca d~ ,.$polem". 80 c~lI nic moie
aop roWQdzłt k Uc~'o do
v porcz1/-we docle/l:anie (o zdorza!o lię t o to r::ecloneJ kol ejce aż
fl4 Zbllt CZę ltO) eo bylo p ierwue: 10tllQr cz.,
.klep ? Lub dla odm/onu: czy . klep be:: to waru,
•• " odal je,;:cu ,kle p 1 Do ,6.t11uch dochod.::O'IIo
konkluzji, n.le zow,ze zgodnllch, 1'r::1I F=tfTIl pel·
"11 k OlJlenlw \i.."1Isklwalf nlek l6r::1I dopiero Ut
Bqslednim ba rze Zt0471/1ffl pleszcz01Uwie .,Kmie' Zl/ ku.ro ? -

Pl,n

- . C::dć - 'n ieeh ęl nie ""po·
wiedzial lIen rl/k J{.
- Ma m d! o ciebie
.dobrą
proporllc1ę ...
- Daj mi Jwfętll
spok6j,
Mam łporo r obol y ,
a poza
'vtn wie mamli .oble nic do
powiedlenia.

- Bard,~o
aię
myIiaz,
Ch.cialb"m uTegulowac pctD/l.e
rachunki.
- Jakwż j n :: tobą
1'I'IDgę
mleć

wUlla.klm ze Iklonnolcf ".. do
alkaIwIu, co . powodowalo, że
n ocdnia no (Ja 'lIstemlł l )łC::nie ,
przcwo..tnie tu! po klik" mle~
$f.qcach.

wi oraz kilku łnnlrm osobom ,
po cZlIm powled:ia!:

- Wcuza t t rala, LeP3:egO
ode mnie nje zlIGjd ziecie!
Pon iewa! dla Kazimie r la Z.
kaida /Jka.z;a buła d obra, więc
postanowił oblać ten p r zypad ek, Trud noJć polegala jed1I0k na I Um, że nie mia l a ni
g rO.tza,
1 wiedli do p ijanej gł OW ił
wpadł mu n lelWllk l1l pomU' !.
Wrócił do r odzillnej m feJscowolej i uda l tlę na pole, położone na d nec::kq , Qd<:le w
pode czolo

pracował

Hen r uk

K.. mqż Je(Jo bule; no.r;:eClO~
nej.
..
- Czdć lI eniu ! _ powital
CIa pr .zu;ainie, choc

wie.

-

1Gchlinki?
•
Swe(Jo cza,,, odbitd mi

lIaUnkę,

wailHI -

B1IIo,

bełkotli-

mi nęta ,

nie~

belkota la lO p lja1U!

.tworze nle, prawdziwym

l lak b1lło lakże tllm
1'0_
::em. Którego! dnia pr.z1l~:etlt
d o pracll
po
całonocnym
"bank iecie'". o pon ieważ ..Gna
;e.::e:e Wl/pl! k /lkG
bul elek
piwo. ledwie tr.z1lma l się "'0
nOYGch,
Slu.znle więc ni e d opu-s.zczono go d o , 'anowi.rka pracII,
on .zaś r wal ~ię do'ń ;ak nig·
d1l d otqd. tw{eTdzqc, !e praca
u,t/ achem!a, Pcmfewat
nie
pomogłll perswo.z;e, trzeba go
bll!a ""unqć , lIq i dal' dll.rCI/ ~
plJnarne zwolnienie, Naubllia! wt edll jerzcze kierowniko-

pułapka
"Tunyć", ale - jak do t<ld - na' tym się skoil.
,-ozylo,
W nadlicl, i.e sprawa nabierze jednak ,,rumieńc6w". mies zk ańcy hotelu pełnią w iclogod z.inne._ dytury przed ruder:}, u watając aby
nie wcsuo do niej dz.lcC'ko, co mogłoby z.n.k:oń
czyt lic: tragC?dlą. Towarzysza tym czu wnniom
nasilajiJce się odgłosy rO'Z.Sypywanla s ic: starych
murów, od CUlSU do czasu wpadn:e tu pasatcr
J; pobliskiego przys tanku a utobusowego, aby _
cdy go .. przy pili" - ł.O.latwif swq potrzebę t:1~
$logicZD:j , mieukańcy z pobliskich dom6w
don.ucą coś do I lak Jut sporego śmietnika, w
który :..:unieniono wnętrze tego
misz.czonego
domu, Słowem, iycic I ł o d k o mija, • I e 1 a n~
k a trwa. ZreSl.tq moiem,y li.;: o tym tami
prz.e.konn ć,
..... chodzqc na podwórze bUdynku
przy ul. Słowackiego Z4. Dz.lwne, ale Jako§ nic
el\clł zag~dnąf tu ci ludlle, kt6t'z.y powinni 10
ae zynJć c hoc'ia1by tyl ko "Z racji peJnlonych f un kcji (i ~ranycb regularn ie co miesi:jc PO bor6w), Ale \.o Jut Inn y rodza j ,,niewidomych"_.
(In.)

Ludziom trudno

Wpadka meliniarza

ALe gd!lb"J b,,1
to

męŻCzy.znq,

postincllblll chociaż fLllszkę,
WleiJz, jak ja to wtedy prl lł
iylem f do dzi! nie mogę się
otrzq "nqć.
Włd n.i e
pr::ed
c h.wilą
wur z ucili mnie z kolejne' prac1l.
_ f bardzo dob1:e. Po cli O.
lerę komuł taki nlcroba!
To bardzo ub od!o Ka zimier za Z., a le nadal 1cs: cze zachowllwal spokój, ponieważ
głód alko14olowU bUl mocnicj' 2'11 niż
urażona
ambicjo.
Chcla l koniec tnie coJ wypiC
i Ucz,,!, te uda mu iJ ię ,.lIkru$::yć " "wego bIlIego '1Iwola.
_ !len lek - :mlkal I z 0c~u WJ/p1u n,ę ! 1I mu
pijackie
Il lI - ' bqd.t cdowieklem i po _
ni lu; czlowleka ,
- Ja tu nie wicllę czl ow ie·
ka _ atano WClO Tlekł Hen.rllk
K. - A' 10 og61e to ,pieprzo j
~u.t , bo pr::eHk od ~lu z w r obocie!
lCazimle rz Z, ch cial 10 111m
momencie rzuc ić .Ię na 1n4'.ta Halin1l, ale doszedł
do
wniosku. ie będ4c w laklm
!tanie nie sp rosta rosłemu i
!Jilnem u
110spodarzowl, Powled~ la l więc lulko pod nolem:

-

J a tu ;cs.zc:e w róce!

• • •

W Jok łl c::a!J potem Ka zi mierz Z. ,))Otkol " liku kOtn~

dogodzić

że fa,
;e't powszechnie pod pojęciem
.,.Ekłep", \lZlłskuje ,it zaz~za1 po ll::częWWl/m
'0~ro1l).d:.;:u '. dlł z"odl\el , Irwcale j $'JImbloZ1/
łilłakiw,,,o 10kolu
z odpowiednim loworem.
SJIIOlemowSCll , Iol Ilki, kUi'/'1flJl owej .ymbioz!I
aie tJdll tcolo ~ię % reauł., zClpewnft 1111 dłuższq
fl'lllę, pos:-lI §Iodem pewneOO dyrek'orG (klórU
.. , wiedzqc, ; ak li, pll:e to tor e k, p,",ol ~ r o"., . I 8k lep uilcwWoWQU, /I to jego miejsce,
jako rię ju ż rzekło, ur::;qdziU ,obie biuro.. Tcra.: prJ:1łfla;tn.niej W'ZllSHco jen ;Oane. Sq blurkCł, "" urzędnlctl, ::tlI puata we ro.czej do tej po.
rll p6lkł tuvpe lniłu opcule , egregator,ll.
l ""'Z1I,/ko bl/lo bll w porzqdk., h/lko nłekt6-
r" J/ mieszkańcl/ osiedla Wie'nfawskfego i .łqsie
dnieh. ulic ::acztfllo)q zglanoc niewczesne propozl/Cje, że lO nibll motna blllo ,l!:lep mlęsnl/
.. 1'rzebrn n.towić"
bqdf łłIŻ
"rucho,,~łt
ja kli
p U-fikt udugoWJI itd" flp, Ludriom nopro wd/1
Irudno doaod:iC!
JE RZ Y KOWALSKI

rio:ank4". Na iwni, uie 'Ww4zidi o 111m,

eo

rot~m ia ne

° ,odobnych

panów
bo /dac h.

~ ChiopcJI' _

13

~odo-

krz!lklląl. -

Z n ieba mi .-padacie!
- A co .Ił ,10/.01 -

zapulali.
Opowiedzia l im wtedll
o
Iwoim niu:c::ę.Jciu, Ze post rada! d::lewcz1lflę, k tórq kocll,,1
Rod tycie. ł te tew 1-; flaqj
::neCA się ter.u nad n iq, o
poza tum wllf'ZucUi go 2: pra-

Potem Ka ~imler: Z." p rzll~

Jl omnial fm, .te ten Uellwk, 10
rz eclllwlicie dużo zarabia, ole
1OSzllltko c howa do
poftc::oChll I lIa lhtce wvd~lela
na
chleb . A p ozo tym ja' bije j
tort"ruje, o ona lo z nOll, bo
popełniła bl.ąd. wJlChodzqc Za
niego (l omiad za
Ka;:imie~
r za' ł chodo:
ba rdzo tego
tera z taluje, wrlyd:i dę w.::iqć
ronuód, iebu ... we wal tai.
ImloIi.

<U'

- JlcMo U7J1rzuclU1 Z jakiej praC1l ~ Przrcid On robi
n a swoim?
- Nie l/erIka, IUUe o mnie.
Dzh lof 1'CI no przu,~edtem do
za k ladu, cliclo.łem pracować,
ale poczuli wódę, bo wc:ora;
pobaloWG lcm, tDięc ~ za
mn ie i RII ulkę.
Zupehlic fa k 10 telewizji .

t rochę

kark

-

To w

w~ajq?
rozga r n ięci

• mje r.:!a.

lel ewi~ii

Id tak
- pI/lali nie:::blll
kompo'lt i Kari -

°

- Nie
lo c'lodz/' TI/lko w
telewizji poko.zuiq jak 10 w
r 6:nuch krajach na ZaC/lodzie
,jed~q na ulicach. loCJI bezrobot ni. Sp/wor6w '!la,w el
nie
mlljq, oni kocII. l ;a
21'1010~ !em lIię w tak iej .rame; '1/.
tU4c ji, o pit .s ię chce, bo kac
męczy.

l Z716w zaplakal. tak (llol no
szLocha jqc, le
Uli towali dę

nad nim.

ł

prz1lQGrnęlL

;jaklct

clę.tkie

cujqcemu,
_ C iarki po plecacli prze·
mówili na
puVk lad - jak c~ lowiek po:t r'::lI

chodzq -

na tak ieDo za.ch.lannego chło
pa, Nil Imief'Ć by się ,Zopra-

cowot. lI lIle bll tlllko ;ak naj~
wi~ce j aaroblc. 'fiu , paskud.:!-

narzędzie

i

wl/uedl bn. napneclw.
\\Tynlńcie
Bfę
~fq d p owiea:io! - bo gnalll pola mię!

W tedu jeden z k amlXIIIów,
prawdopodobnie
tiajt r zei·
wiej~:,II z leDO
t oworzlIslwa,
z a,zedł H enryka K. od , III!U
I pchn,ql do rz eki, Gdy
len
z'ltola ~1 Ilę juŻ w wod;:ie, łnnll
: le; "JXlczki" podniósł z ziem i pOfężny kM i ud erzlI! nim
Henryka w głowę. Uderzon,
u pod!, calll zanurzajqc się w
r zece, pl lltkiej co pr awda w
lum miejscu, a le bardzo glę ·
bokle j dla niepr~lItomnego, a
tak ie wrażenie - po
Ivm
clorie _ robi/a oliara rozboju.

K u·

pili polem kilka butelek j po·
.szU nad r::eczkę, nie opodal
m ll'j.rca gd~ie /ta rowal na polu Henryk K. Tam
!IJCZ llli
wódcczkę i dO{/ad llwali pro·

twa!

Poczqlkowo
llc/lry.1c K ,
nie ::wracal ~wagl na k ret llił~
,kie doelnki podpit1lc" męż
C::lIZf1. ole wl'Y?s::cie z.tlCzt lo QO
to denerwować, więc ch.wVCIl

Pijan i
ra towat

mę.tczllflłł.

zamia st

Henryka, mocno się
pr~e razlli I uciekli, a k ieciII
po poru god zinacl4 nieco wyIrzeiwlelf, k.ilku z nich d08 Z!O
do wniosku, te o.!o ma ją clIU~
ba na .umieniu mort:!cTstwo,
Na s:częJci e
Henryk
K.
s~ybko
ockną! słę w zimne j
wodzie ł o wlllsnllch
. ilac h

d owlók ł sit d o
ppst erunku,
bil za.w ladomić o n4podzie.~

JAN M.
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OGŁOSZENIA

REKLAMA I

WOJEWODZKJEGg~~~.:=~tA

infonnuje, te

w PRZEMYSLU

Odjazdy :& przYata... prą azpltal.:
w ' dal noboe..· - ' 5.28,: 5.5%, 8.57, 8.27, 8.57, 11.U, 13.42, lUZ. 15,1%, 18:12, lUZ.
- 19.27- 21'17· ··· ···
. .
.
. .
-'.
.
.
'
' d~ł woble od pr.C:1 ·~ ,.57,8.57, .11.1%. 13.42.16.12.19.27,21.27.
.

.

- . WaruaJU pl.c7 on• .ukres HoWląU.ÓW- cło omó- ,
wie_ " D_ •• Stułlt Pl'llcown:inJ'c" ~.• ąłt.la. ..
K-l33 ił

.

DoJdaU1'ch lalOrm8cJi ucbiebi DdaI Zatruclale..
.la RPRI .. Rzenowi•• uL Slowacldqo t l teL ~tl.
K-H8

PRZEDSIĘBIORSTWO

.HYDROBUD9WA~Rzesa6w'"

RZESZOWIE

operatorow -

crz.ywną
łys. U,

z

w

wysokołcł

betoniarskiego. spycharkl

po pierwsze - 17.01 . br.; w
,«!>dunach wieczornyCh
bę
dąc w .tanie po utyciu altoholu, ukl6cal on, na
ulicT
Kaz.łm!eru
Wielkiego
W'
P.r:r:emyilu _ spokój I por~
dek public:my, g10łnQ 'plewaJąc: ł wykrZY.kując w obecnO-

przechodniów .10wa wuJ-

iprne :

po drugie - w tydzień p6f...
niej. w podobny sposób. 1.1.-

I

WOJEWODA PRZEMYSKI

, kl6clł

porządek

podczai

M-

I ansu w kinie ..Roma".

d ziałając

na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 usfawy z
12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.
,U. nr 35, poz. 185)

• Jako
.

kole-

tłum OI'reklo podanie
trełcl
orzeczenia do wIadomoki pu-

bllcUleJ.
K-lł5

te naczelnik (lUlny Przemyśl przystępuje do sp~",
miejscowego planu ogólnego zagospocla.
rowanla przestrzennego gminy Przemyśl.
rządzenia

URZĄD CELNY
W PRZEMySLU

Miejscowy plan og6lny określa przyrodnicze, spo.łeCzne, ekonomiczne, kulturowe' i krajobrazowe warunki przestrzennego . zagospodarówania gminy w
okresie etapu do 1990 r ., perspektywy do 2000 r. l
rozwo~u kierunkowego w latach dalszych.
Zainteresowane organy administracji państwo-
wej, jednostki organbacyjne I osoby fizyczne mOI.
zgłaszać uwagi 1 wnioski dotyuące sposob6w ulo-"podarowania przestrzennego danego ob szaru.

Uwagi l wnioski
adresem:

n ależy

zgłaszać

na

piśmie

pod

w termini. Z tygodnie od
_

ukaąnJa alę

Charakterystyka:
_ konstrukcja zunUikowana stalowa w obudowie
typu ..BERLIN";
_ ilość... kondygnacji - 2;
,
_ pow. użyt~owa - 900 m kW.
Szczegóły oraz cena do uzgodnienia w zarutdz1e
spółdzielnI Przemyśl, .wybrzeże Kościus~ 70.
K-152

Oz/oszeaia drobne
SPRZEDAM boJo luki. ~anem:·
. , Ił.
G-s311
SPRZEDAM wolgt:-ł&2: 2ł (19'13 r.).
Wlad_M6: Pnem,.łl. aL 1[ru16-Kle ... nIL
G-$31
SKRADZIONO ple~tkę o łt"ełel:
Zalr.tad
rr,.tJerslll
K.IIM_ka
' .."'I.... Pne myłl, ul W.I."'. L

_"ma"').

G-:Ml

SPRZEDAM dzlaUr:e budow1ant.
(40 arów, .lbo u.mlenle _ mleukaltie. Wiadom4tU: rrum,." . ...
Wełod,.Sews'r.le •• 1/1
,"bet.. oCHI ,

Ił).

' Q-SłIJ

M-l KWATERUNKOWE

(31-31

"',a:

PrzemvłJu.
Ofert,. aa
IL
G.34ł
SPRZEDAM. ewentualnie :rAm!e- Za~e. Pn~,.'I. al. NOl kowskle ...
13/t.
G-$łł
Ille mlest:kan !e tnvDOkojowe. kom_
fortowe. w sta r:vm budownictwie
SPRZEDAM oół dom~ I lI(ara_
na nmleJs:z:e,
PnemyłI. tel U.tS. tern. Pnemy'l 8oIl:usl.... klell:o 'I.
",e",. na.
G-M5 tel .. r:tee:rnełel."',. M.D.,
G-35O

p.....

oral pn,..laelołotD I IłD&Jom,.m, którz1 lo.arz,...zyll
o.łatnleJ drodze aerdetzne podziękowanie •

( mężczyzn)

uJadaJ,

•

Jej

"

śre(f

nim og6lnym lub ekono.
micznym.

Kandy'dacl

wirUJ!

za..

mi eszkiwać w Przemyślu.

informacji
Referat Kadr I
Szkolenia Urzędu Celn.,..
10 - Przemyśl. pl. D....
browszczaków ł.

~

K-lł9

kllla

134). z.. ublł prawo jazd,., ",,.da- m kw.)
zamJMlle
na Wrocł.w.
. . '" W,.dll.re K.man.lk.ojl Onę Wladomełł: Kun.pleJ,
Prnmyłl.
d. lIIe.klel". '" .J.rosławia.
ul Gran... ldlll. !SIl.
0-341
""'lO
MAŁ2:WSTWO OOlItukuje m leuSPRZEDAM ..malucha".
Pnedo wvndecla
llIl roll: '"
m,.iI, al. Kadlubk. ł. PanU Sku. k.n l.

_sial

Wu,.llklm, Id6n1 wdęll
w 1lrOcz111ołelaeh
lT"leboW"Jch _Je ... naJ"koebailJe..o Męła
,

TADEUSZA SAPY

udziela

rainlejslelo

MALUJĘ m\ea.kan!.,
JJÓm'ezenJ.a kównie! clek«aeyJ,olo I ar..
tnt~), elewlCko_ ttołarke. k, l
ItrukeJe. llao1n.
l"'aa.en1l.e.
.
O .... lb 1111. Prae.,.ft (bady
.

JANINĄ WOJCIECHOWSKĄ

IlfllCOWlul,ów
wykształceniem

G-33S
(um. Soblea

BIli:śzych

NACZELNIK GMINY PRZEMYSL
37-700 PRZEMYSL
ul. Lampelo ł
k.omUDikału.

zlokalizowim,.
w Przemyślu (po FP A
..PONAR-PLASOMAT'1

Słowackiego

PenoneIowl Oddzlalu WewnętnnelO I lA onarn_ pomOl
lekal'1lk_ I opiekę naa nau __ukocba n4 :ton_ I Matk_

zatrU!lni
z

.

admlllłałracy]rao--blurowy

JAN PARTYKA

karę dodatkową.

zawiadamia

b~

łfI

j

; łel

apn,Jał ł WnfUl

b.dyDek

Powody
ukarania
~J
"Wymienioneg<), były dwa:

t k oparki.
Po przepracowaniu odpowiedniego OKresu, łstn{e
je możliwość wyjazdu na budowy eksportowe.
Szczecółowycb informacji uddela Dział Zatrudnlcni. l Plae w Rzeszowie. uL Nad Pnyrw" 3/1~
tel. 340-82-84 lub Kierownictwo Zespołu Budów ..
Pneworsku. ul. Gorlłczyńska. tel. 25-52.

1\.,

.. H .. - ....... _-Clole
będwl. CI
FIATA 111 _ PL lub lI,.a, oeu,

.. K •• 1_

pn,. ul

zamian, na 80 dol
aresztu.. . w razie jej nieulnczenia, a takie obclą1yło IJG
-koel.tam1
postępowanIa
w
kwocie 1000 z.ł.

rur.

.

~

sprzeda
jednostkom uspołecznionym

Ko legium
Rejonowe
da.
1W)'kroczeil przy prezydencie
Prr.em yłla- u karało
MariII".
o.tanl\lkJe... (a. Edwarda. ••
redAael'. ~n.I5.1H5 1'.). lamlenkalego
w Przemyj!u,.

zatrudni na terenie Przemyśla
następująCYCh pracownik6w:
,.

~

PRZEMYSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
. "IV PRZEMYSLtJ

Ikolegium~
ik arze
.~

kierownika budowy,
majstra budowy,
1 spawacza 'Z uprawnieniami do spawania
l brygadę cie~li-zbroJarzy.

K-l5l

:A . .

TO SZANSA
WrSOKIEI WYGRANEJ

ROBOT 1N2YNIERYlNYCH
I HYDROTECHNICZNYCH

•
•
•
•

. .

LOT~RU
"s;:.!~"
.
~
FANTOWA 2:5
~
23

zatrudni na budowie w Przemyślu
MAJSTRA BUDOWLA8EGO

węzła

.

. WIELKA

.

W'

.

,

RZESZOWSKIE .
, . PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT 1N2YN1ERYlNYCB
.., RZESZOWU:

.

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
.. PRZEMYSLU
.
ZI VI 1187 r. .osłaDle viucbomiona

komunikaCJa autobusowa
przedłużenie dotychczasowej linii nr 2'
do Szpltala WoiewódzkieClo w PrzemyślU Iw budowie)

ZATRUDNI OD ZARAZ
REWIDENTA ZAKŁADOwEGO

.

PRZEDSIĘBIORSTWO

WOJEWODZKIE
ZESPOLONEGO

lC-1M.

PIł-

I .

l. '" ISClq61nołel d:t'ftkcJ( I pracownikolII PKS w Pnem,..
ilu, aa.l!tetdeel.aleJsH pod:dęll:owaula

"ba.

SPORT I REKREACJA

Nie tylko pogoda
U, t. ,.PublikatOl''' - 40,.
Pod
Ulaltlem
loIJlyłan la
(te m,.łl wt.l!loou na k!~. 8ureJ. nlemal 10. ,'polna" _ 10 pkt. ("Vistula"
do OłI.atnlej chwilI. stal teJ,loroCl~ Przewonk I "WÓu-k" Oniewc:r:y.lla
lU', QĆ15ty tut z kolei. WakwU,,- bez punktów),

dopisała
Pa)da ("Hol"). 4. gadmlerz &eter~
bLak (POM), 5, Juuaz Bra t un
(WU'l'). II. · Henryk Guiklewic"
(..EIektrOIl."l.

k' Zlot Dpi": TItllP I Z",I.dll,..

Zawocl, wlldlr..rdlle: l. FelIoroPreci".anle Uay: 1. wur. 2.
wlcz {.. Poln."1. 2. Anml Kum ir_ ..Hol", a. ~Zgoda"... ~HUtnik" 5.
Ikl (,.Hol''), 3. R,.szard Lach (ZW "Elektron". I. wur U.
PUNKTACJA KoRcOWA ELOTU TKKF), .. J6zef Piotrowski (POM
(sklasyfikowano 12 Oł:nllk I zakła Bircn), $, Andrzej Slelllkl IWUTl,
Plika . .ha (drui.yny '1-osobowe
dow pracy): 1. Wojewód%kl Unąd I . Ka%lmlen PaD y lo (,.Hol").
" min.lmum l f utboltatk,,: w ,,FuTelekomunikacji 390 pkt~
2.
blikatorz.e" Jrala Ich at 3 I to
Wyclllkanle eh::łarkll 1. Whld,_ t;kt): I. ..Hutnik". 2. POM. 3.
.,Hol" 301 3. "Elektron" WZU
Zurawłea _
245, ł. ~Hutnlk" Ja_ .Iaw SJ.kOl'5Id (,.zgoda": najwl~k_
ur, .. "Hol". Ii...OwJa"da". I,
rosław 164. &. ąZcod." Pr:te-o me brawa dla I:2:lowleka dotknl(- "Elektron", '1. -"Publikator" (clewarak - l2ł. 6. POM Birm:a
tel!'O cboroba HeLncllo-Med lna. rmor_ bwce wvn lkJ : 0:11. 0:9. 2:9). Fu _
towca wielkiego teru), !. Wiesław J'1)rll/ robiła Jolanta Szczerblll.k
110. 1. ..Gwiazda" Cleł2Ji.n6w 114, .. ,.KyokuMlnkal-Karate" Pne- Stanik (,.Hutnik''). I. Bronisła.w (POM), która :r.dobyl. J bram ki, ale
Pracy. Ale

"III końcu

POt'oda dopi.

.5418 •••

Ukłon

Tryo;ecki
bł.aria 11-15 lał (12 kltl)
Trady cyjnie )ul, eo rOku. z {Ik..
aj Międzynarodowello Dnla Dz:Iee_ 1. JaD Kornafy!, 1. Henryk Kulpa
k. urząd,. .mlrllw "ZSMP I LZS (obaj z Con,.c). i. Rya.ard Cw6idt
~
w Try6cz.,.
..tUIIOO""" naJmlod. (UbleszYnl: .
RYm kolarzom lila lada lI:utkę w
)lOłItact Pl'awd2.~wello "'16ciCu. Tym
kater.fla 1.....,. lat L Jan
fatern na .... rcle .b.nęlo ponad 110 Bwn:ta, 2. Kazimierz Szowa, 1. laD.
zawodnik6w a caleJ gminy, waJC:r.lł J onIec (wayaey :r: Ttyńuy) ;
tych w ~ęcłu kategor1acb wlek,o bte •• r la ,.w)'łeJ II td (I km)
"'7ch (w dWÓCh lelcalI tlę aen!oUY. korz.yata,kcy II: okuji). W br. - 1. Jan J4kublee. 2. TadeuB:l'; Ja _
kubie<:. 3. J8Q. Swzda (w.yacy •
_Jlepuyml okazali .~ :

Tryłiay).

łllieel ł.

S

lał

(dysu.n. 500 ruI
Z wielką pomOCll organizatorom
- l. Znmunł Matej. (Gon,ce), pn,.sily
mieJlIl'(Iwe u.\l.lady p...cy
2. ltOM&4 Turek. l. Mari\.llllZ R,.- - SKR, 05, eklpa remontowo-bu4t.1k (obalI. Try6cQ'l;
dowlan. przy UG
(doslarc1lJ4c
lIieodpłatnle 'rodk6w
tr~rtu)
' ) bt~prf. t-12 lał fe km) - I. orU! poste-runclt MO I plllc6wk.
Robert Out)' (Oon,ee), 2. Jacek ORMO (l.8bezpl«'U.ły' traaQ w,.kJ~
Sly~ (Cnlewcr.yna), 2. Toman Na~
bruul rrryAeu):

,.,

....,

Ze sportu· szkolnego
·
.

DobleJly końca rw.łrywk.l wo- dziew~ta
1. SP
Dyn6w
Jewódzk ich l ig ukolnych, będq (Andne.l D1.ułal, 2. SP Kro"'eaHoc yeh w progamie reg Ionalnych Jodow.ka, 3. SP Zud~browle... SP
Jgrz.ysk Młod:tiei:y Szkolnej.
Oto W leU! n , 5, SP Tryt\cza.
w yniki rywalLtacjl.
Koazykó",ka: chlopey 1. SP
ID la rosiaw (M arla Dcregowska),
8ZK.OŁT PODSTAWOWE
2. SP 3 Pt'~-"I'Iyśl. B, SP 13 Pn,.emyśl. 4. SP 1S Prz.em yil, S. SP
ru .... ....,.: L SP Stubno JOO!e- Stary Dzików. 6. SP Oyn6w: d:l:iew_
lUD J6%ct Krueanl. :z.. SP Oyn6w, c~ta 1. SP , Przcmyśl (Ta.3. SP Fredropol, ol SP Olenyce, d eus% J,hreln lec), 2. SP H oryn-lec,
I. SP 2.ur~wtezkl, t. SP «hE'r...o- 3. SP 3 PnemyU. 4. SP Dyn6w,
lIa Wola.
5. SP $ JlI'o3ław. I. SP l LubaPUka r~: eh10pey I. SP cz6w.
l Pnem,.łl (opiekun J oanna Ner),
Slalkówka .1.iewOlII,I, t. SP Łow~
2. SP l Przeworak, S. SP Wle Uln, ce (Barbara Rogala). 2. SP 10 Prze_
4. SP Sieniawa. S. SP Dynów, a, myłJ, 3.. SP tli Przemy!!. 4. SP I
SP Star, Dz.\.k6w, '1, SP. Podgrodue Jarosław.
(wyco"t. ~ SP 14 Pl'zemył l);
ZWydę;skle dl'w.yny r.prezento-

DZ

O&trow I StanllU·\\!ezyk.

boisk 1 ."sl

Wyniki
rozegranych
konkurericjl:
piłka
noiDa (zespoly 7-osobo we) _
J.
Witoazyńce.
2. StanWawczyk, J.
Oatr6w; pn:ec ląga nie liDy l.
W i toszyńce.
2.
Grochowce,
J.
Olitrów; b ieg w workach - 1. Le_
uek Dlueosż (Pikul ice ), a. Jan Fedyk (W ltosz]' tu:eJ. 3. Emil Kogut
(Grocl1owcc).•

• RepreaentuJ:! c,.

• Zakończyly &1~ rozgrywk i fI_
ułów ..B" ( mle~a 11--8) drcr>... yeh ełl mlnaeJ I do XlV OSM. Juniorki JarDlillłowsld~(o Znicza uplaIOwały al( o.tateelnie na u6d.ym.,
a Ju.n>Ony nt.h l.oWCl Da ostatmm. ósmym m icjscu Vi' makro",glonie.
• Po zwych:.tw le 3:1 l pl'zegra~
Dej w takim .. mym rtosunku z
MKS Lailcut, siatkarki ZZlieza róinlcll małych pUDkt6w - awaosowaly do ćwlerćl!nalu m istrzost w
Polakl SZS. :w którym !.ch p rZeciwnlkle.n bed:tle zc.lP6ł le atrely l ubelskiej.
• Zakoflclyly sl( XlL Mi ..trzo...... Polik! ZNP, J a rOlllawliCY na~
\lil:zydeie - za.~1' ... ft!ch dobre szóste.
leJsee. pokonujae w lu bel _
Mim
finale .B" SQsnow!eo I
Lód! po Z:O oraz u1e'ajac Crudz iądzow! "1 W druhnIe gl-ali:
M. Slok losa. Z. Machała Z. Blnow_
.kl. B. CzereD. W. Sabal. A. Wilusz I C. Jasiewkz.

.
fIIel"".q.
,spu" ma,,,wy

• Z

okazJi Swleta Ludoweeo
Cmlnny ZSMP w Przemy~
rorglDlzowal Imprez~ II!)Ortowo-rektl'acyJną. w któ~j lltartowało $2 zawodników s II . WI 06ek.
W punktscJl ł.eznej zwyclestwo (l
pUchar prel.C$. GK ZSL) p! l.Y padło
Witouyncom. które wyprzedziły
Zanąd

tiu

jut

barw,.

d~~

blekiego I.IIIOODOlu
iarosJawi.eoln
Edward Dubel. taMJ 4 mlclllce w
klasyfikacji laneralnej I l w swej
kategorII wiekowcJ na truie 10_kilometrowego h!egu o ąSrebrne
c1.ółenko wl6knlarakie'" w Zgierzu.
a IUIUJutrz (truba m iel! zdrowie)
był 9 (eneraloie I 2 w kat.egorll
wiekowej .. I Ogólnopolskim ..Diegu GwarkÓw - Olkuskich" 'W akuu •.
• Tegor,oc:zn,m ..Dnlom JlI'o.lła
wla" towarzyu)'ły Impre%y rek.reIIcyjne. zorJan ~owane przez m lej~
lICOwy Start. W turn ieju tenisa stołowel!'O
(dla Dle st/)warzyszon.y ch)
wś ród Rnlomw sw,.cl~ty l Ry szard
GrabuA, przed Adamem Forysiem t
ADatolem OaD(!(!klm. a wśród lua1oró ... _ t.uku:r: Niemez)'ekl. przed.
P iotrem Słyszem ! J aroslawem P-yaiaklern. Bły8kaw!czn.y turniej łZl_
cho.y wygrit Emil Mazurek, przed
Fellksem Wilk iem oraz Ludwiklem
Kan ula.

Klika zawodniczek Czuwaju potwierdziło swe spartnk l~dowe IISpł~
racje podCZilll I rzutu Ugl JUD:or6w. kt6ry odbył lie: na Irlldlo_
nie krakowskiego AZS AWF.
W
gronle- kao.dvdalek do czołowych
lokat na XIV OSM wymienia .i~
m. In. Marie: Fili9owic% (800 m 2.11,68 I o 4 sek. popr a wiony rekord :lyclowy). Danutę Sdalmce
(39.98 ... dy.ku _ poprawa o pallad 3 metry). I:ttatetę łx.l00 m

a J.e była jedyną kob iet. nil llkie
anajpe.rów, be sztuka ta udała iię
równin - ehoó do własnej bramki
- Barbaru KasperIklej z "'publlkatora"
B ~el( ataretewy (kl.jak. bIeg. rower): l. "ElektrOD". 2. .. Hulnik",
3. ,.Hol". t. WUT, 5. "Elektron" II,
6. ,.Hol" U.
81l11aID ,.werowy( 1. JanU5z Cap
(.. Hol"" 2. Andrzej Siełskl (WUTl.
3. Zenon WlencbGwskl ( .. Gw luda'').
4. Mariusz Wojtowicz ("Hol''). 5.
Bog usł a w K a łutDy (WU'!), 6. Ma_
c ieJ Mazurek (M"01".
Rlut,. lotka do l aruy (~ u.~
wodn.łk6w l zawodn!nekl): I. Tadeuu ZIe:blckl ("Hutnik"). a. He n_
ryk Guślt lewlcz {.. Elek t ron". 3.
Zbigniew Klmlńskl (,,1101".
..
F.ugenlua:z Nachacz (WU'l'),
..
Wojciech Głowacki. ,I. Eutenlus:z
Pnywalny (WUYKy z WU'l') ,

za wyniki

Miło , . . kto' POili I<IblealllS .oeeaJa ...141.0,.
..
·IHeU,.
t .... nt;lto'll'aDle. ala kle J IJlI ly.rakcJI
- wall tak oiUe.kJ pne~,r.ło'cl _ .'e w"'''u )' 40 -

_,..11.11

łwtadn. lI.

(h.l

SZKOLI' PONADPODSTAWOWE
KoP)'kówka:

chłopcy

-

l. Zew Jaroslawiu (Adam Wilusz).
2. 1 LO
Przemy/il. 3. Technikum D roJ(owo-Geode%yjne Jarosław. 4. 'Zesp6ł
&kół Z&wodowych
Nr 1 Przemył! , 5. Ze&tlÓ1 SzleM Mcchan.le~

apól Sz.k61 Budowlanych

(49.96 _ tl'k. okr1:'u) biea: nącQ, w
skladzie: Barbara Wol~fI, M.ał_
lIon.ata F!IIpowJcz, Warta Trzec iak
I KrYltyna Florek oraz szWet!:
4x400
m
juniorek
mJod ~yeh
(4.01 .05 _ rek. okro:eu), która w
Krakow ie b ieliła
w zeclawleniu:
Malgorzata Majce, Marla FUlflD"
wlc.t, 8ea.1a Bar I Dorota Sdajm«.
Nieile zapre'Zen·towllll Ilę r6 wnlet:
M, Malee (900 m - 1.18.13). Marla
Domka (1500 m - 4.53.16), B. Woro.:z.yn I nenata Wi!n lewlika (w zwyt.
- po 100 cm) ora z Andrzej Solarskl (3 km - B.57.03. nowy rekord
ł.,..clow~. Drubno ...'o z.... ycic:bla w
zawodach Stal Mielce przed krakowskimi ~ołaml Wawe l I
HutnJ.k ora:z. Czuwajem_

•

70

P.h."

~1'"

CZUWAJ W m LIDZE
t1 bm. tak.!ol)'la
ronrywkl
klasa " M'". CIU.aJ decydowlnie
.b"n,Jł pll,ejO lidera I "' r.ezn eJ
absencj i lIOwrieil do lU 1I11f1. PolM ujęl. t. POlif06 - 4, JH.S - S,
Polon:' _ 7. Czarul PawloslÓ. l', a ł..tk I t:ln... _ U 1 14 lo_
kate .. naeuJ.ca leh decra4aeJe.
A •• DII do ki..,. .,M" .dob,ly drutyn,..
Budowlanyeh Radymuo I
Bn.ołOvlL Ot. w)'uikl ollalnlch 3
kolejek.
U CZERWCA
Cn.w.j _ "10lIla %:. (polw.,.kl, Derdzłńsl<i), Polna - JK8 S:!
<Zlulo t, Kapul la, GoCOOIZ, Balon
- nałaJko, .swlerl!l. POllfoii _ Biealuad,. 4:2 IKr:z.ypkow.ki " Wola6e1.ykl. Cla rat Pawiosiew - Lek
Z:l
(Maziarek. Bobalk - 8Gla),
Zuraw _ Claml Julo ,'3: Sano.,Ia _ Slarl 1:1. Karpaly n - Bun.l:L
Ił CZERWCA
PolDa - Czuwaj %:1 (Z' CJl lo. Rop
- Fol.allkl), JIlS _ tura ... $,3
(Romano. t. Pruehulcki. ,.. . Bu. . lo, n.llljk. _ Lemleeh. Wych.d-

Ocena ob.aowl&ka~ J. _Elektron",
2-3. WUT I .Hol". ,. roM, 5.
"Zgoda". a. MWózek",
K.nkul'S pi_okI: I. POM. 2.
WUT. 3. _Ele!<trou", ł . ..Hutnik"
(pozostale ognilki tplewa!y po~a
konkul'!lem I w r6łDych.. porach).
Mlu Zlotu - Ma (la Markowska
("ZsI'od.a": bl\wych uczee:616w ZW
TKK!" ule ujawnil).
NajlleculeJua rodzi Da: Dańltwo
Małysowie :"ftutnlk '')
Jli'aJmle-d..y uCJ; _slalk: Edyta Małysa ( .. Hutnik" _
4 latoJ • •
NaJdatsly IICRshl\k:
Leopold
S I·kora (zDan,. prl.emys.ld dzlałacl
bron1llcy barw "PublIkatora"
IW
nutae h lotką - • lok~ ta - I jego
bramki w turn ieju piłkarskim;
rownle udan Ie Iral p6inlej 11.& le-

wym unyd.le),

m.

"Totek"

• .8..sriO _pIHaoIQ,C.
n -li.l:owdw.
...e.yplont.lU6w
CluwaJu, .n)'~ wi«prUl'dtol PUłlI:I)'iIa . . Bory.lawakl. W .polkan.ł •• ", którym .bouoro,.... . . .,,11;.
Us "kOldauy" I ...6wio_ ,aklualaa OIUleJę .,...
,.trleb, ackeJl, -'tU r6_11t IIdsbl pnellltawlcle_
.. WIl FSIT \IW, wn, kW PZPR, ozpa I
klubu.
Nato ....a" . . . . . łl .04:'1. Je w pnem)'lIlIlm Klubie
Ou...pljclyk·a l .db~d=-JI dę IItoel)'Sle p01lSlln,ow. .. le
b"lowel
XlV
",,,..lcp6w uapycla lIałaSel ", CIelId
OSM li .daJe, Iporo pUDkl6w; lak dOIlId, PO r7",a·
UaaeJI almoweJ. pnelal.d. t "'" Pneru)'Jkle IICro_4sno . . p_k'6w _ d_kTołule wl~el IIlt
lO.
.... prn4ł1l eJ Ipnla kla.hJ," H ~e ro .a ... 1 u.lan/l oaJ·
le,d .......Dk:y I teb .plell,u'4.,'I",.

_aty bSN: region Da zllwo4acb
Dtakroreglonaln,.ch. (piłkarze
za
Słubna I w::~yplorn1a\.ld I
Dyno",. n.iebo.wem to ucIYIII"J. fil..,..
lepiej wypad.1l
k Qll'l.Ykane z SP
10 w JarodawJu, kt6r:r:y w YlnU te
zawod,. I IwaNOwalI d o f i n ału
etlntralnego OlMS w Cu:stoehowie.
Szczyp!orn iśei z SP 2 w Przem yilu I lIatkarkl z SP w l.owcoch
ujęli ., a koezykarkł prwmy.klej
"czw6rkl" - S mlelsc:e ", makroreJlonIe J\.1alopol8ka.

15

ZESTAW Dl' • (pot.. 1- '1 ): 4XI ~krotn le
Z. Sw1acki :r: Lubac:r.owa I R. Kotula z Zu~
rawlcy (<Iraz 2lIX4 trafienia.
ZESTAW at t (142 kupony do 15
bm.):
I X I2
Bk>narow!cz),
10 X 11
(3-kTomie

ew.

W. Blonarowlcz., J. Artymowlcz., Z. Swlackl,
J . Piątkowskl, W. Gdanlee, M , Godos, K. Kowalski, Mo SaturCUlk) OTaZ. 20XIO
trafień
(S-krotnie Z. SwiackJ, l-kT<ltn!e W, Blonarow ic%., J. Piąt kowskl oraz. .1. Artymowlcl.,
a
po 1 "dz.lesiątee" trafili: F. Kak. J .
Toroa,
L. Rojek, D . WalWljlo, J, Nyklel, M. Godu.,

K, Kowalski I S. Nowak).
Czołówka po ł zestawach: W. B1onarowiez.
- 82. F. Rak - 'li. l. Kondrat - 78, M. po~. 71, J. Art,.mowlcz - 7a, Z. Swiackl
- 75, E. Wojnarowlcz - 74, W . Cdanlec
I
K. Kowalsk i - po 72 oraz M. Saturez.ak I
H. Hermanow,kl (bez udawu i) - po '10
trafień.

a ych Jarosiaw, I miejsca 6--1.0 zokly kole~no: ZSZ ur I, zsn, zsz,
ZSR (wnyctkie ukoly z Przemyila) oraz LO Lu~z.6w: dzlewcu::_
ta - l . LO Lu,"aczów (Leazek
Oorcz~'ca), Z. Zespół Szkół Ekon~
mic~nych Prze myi1, 3. t LO Prze_
myśl,
ł. Zesoól
SUM Budowla_
Dych PrlE"myil.
Slatkówka~ chlolX,. I. ~I
St.kOI:
Budowlanych
J ar03la w
(Alfred SkQbyłko), Z. Ze!/s)61 Szkol
Zawodowych Lubacz6w, 3. Zespól
Szkoł M echaDlelnycb Jarosl:lw, ,.
LO «Idymno. Ii. I LO Przemytl
(miejsc:a 6--B ukty: ZSZ nr I.
ZSl.. ZSZ nr 3 I ZSB - wszys tkie
szkoly z Przemyśla): dzlewcz~ta I. LO J.Nllłll.w {Jlnuu Nowacki).
2. Zespól Szk6ł Pnem}'slu Społ.yw
etego JarO$law, 3. Zespół S7.kól
Odzietowych .1a.t'OSlaw, ol n LO
Przemy'l. 5. LO Pneworak,
II,
.ik. J . Bienius), t.clt _

San."I.
(8k.lnlckl).
Czarni Jul. Csarnl Pawl"lIów .:1. Ble.zeudy
_ P.I. . ;a ':1 (BIUld), 81~' - Kar_
. . Iy II O:ł. Meez Buna _ 1'••06
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