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ZBLIZENIA

Współpraca

SD l LDPN

Wszystko

z

roznlawia

trzeba ·sie
poznac
Niedawno akty w wojew6d:r:kicj org~ni)!.8cji Stronnictwa
Demokratycznego m ial oku'Lję Ipo t ka Ć,. IiI.: z lektorami U·
heralna-DemokratyczneJ ,ParU! Niemiec. W Przemyskiem
,ośelll bowiem dwaj członkowie najwy1szych }ej wladl: dr
JOHANNES KNEY - alonek Ccnlralnego Zarzqdu LDPN
(pnewodnlczqcy Zarządu Okr~gu t ej partii w Cottbus) ora~
dr MANFRJ.o:D BOGISCH - cl'lonek CZ LOPN, doradca naukowy przcwodnlczqcego par~il.
Spotkanie w WK SD

było jed ną z form stale rozwijają
współpracy mi~dzy Stronnictwem
Demokratycznym a Liberalno-Demokratyczną Partią Nie.
miec. Takie wzajemne kontakty przyczyniają s ię Jak
mówił Franci:nek H erman, pnewod ni c zący WK.sO do
lepszego po:r:nanla się, wymia n y doś wiadczeń w pracy p ar-

cej

się

(jut od

~O

lat)

tyJneJ, c:r.y wreszcie do pn.:ybli,te nla aktualnyc h problem6w
dru giego kraju.
_
.
GaIcie .t. NRD m 6wili m. iu. o his torii IWO Jej p:lr t il (powstała w 1945 r .), jej ideowych :r.alotenlach (uwa t ala sle :r.a
całkiem nową, ' rue nawiązywała do spuścit.ny ldc<lweJ tyCh
parW, któ"e skapitulowały pr:r.e d Hitlerem), bazie społecznej
(lllteligenc'a, urzt:dnlcy, rzemieślnicy, sp6 łdziel cy - w sum ie około 105 t ys. c'llonków).
Mó wiąc o w ewnelunych problemach r epubliki, go~cie ua
Odry podkrei lai!, m. in., te w NRD d okonuje sie
teral.
.mlana 'N podej ści u do problemu, jaldm jest nad"tanie go,podarkl l.a postepem naukowo-techaicznyrn. Po prostu ludzie coraz bardziej zda ją lObie Iprawę. te ewentualne 0p6fnlenia w tym wT.gI<;d:de wpłyną na obn.lienle poziomu
łwladczeń socjalnych.

Dr J. K ney mówil tet o proble mach miasta I okre;gu
Cottbus. Obecnie duty nacisk kładzie się tam (podobnie
uesz.tą jak I w calej republice) fUl budownictwo l'I)icukaniowe. Okr<:g ma proble my I. ochroną irodowi9ka - Jego "Iprawcami" aę <łwte elektrociepłownie, Dłu go trzeba c1.ekaĆ na
niektóre usługi, pnecl~ają Ilę r emonty ~tarych kamienic.
Dobrze :r.organizowana jest natomiast IJutba :r;drowla (1 lekan na 1000 ml es:r;k ańców), nie brakuje lekarstw. Nie ma
problemu z zapisaniem dziecka do pr:r:cds:r.kola, do tłobków
zaś dostaje 11l:; 80 proc. chetnych 'maluchów (35 proc. ko- '
biet pracuje).
DZIENNIKARZ .. 2.YCIA" ZAPYTAL GO$CI Z N IW O
WRA2E NIA Z POBYTU W POLSCE, W NASZYM WOJEWQOZTWJE.

• Dr M. Boglsch: - Gdy ' przyjeidto.my do Polski, to
d:r;I:ti.a j
..wykle poprzC3ta jemy tUI; Wars:r.awie. Wc:.:oraj I
przekonaliśmy si-: jednak, te równie! ;t3. W isłą jest piękny
kraj. Spodohll.1 się rwm Przemyśl, m iasto o tysiącletniej hiItor ll. Dla mnie jako historyka n iezw)'kle ciekawe bylo
spotkanie I. fortnmi - barwnie opowiadnl na m o Ich d;r;ie'ach pan Jan Ro:l.ańsk!.
• Dr J . Jlae:r: - Moje 'WTat ellla podobne "1 do od~ut
kolegi. Dodam takte, te odniosłem wraienie. tc obydwaj
byłl§m, m ile w idzian i, te nasze wypowiedzi przyj~to ty~li
wie, te . ło; c:o powJecWeliśmy, Itanie Ilę &... byĆ mct e pnyczy~ do przemyśleń. Dla na.: treści wynlkOljące np. I
Ił.tllJejs:r.ych pytań bę~ na pewno okazją do "astanowienil
lię cad .prawamI ltojąC)'mi w kon.tek ~cie I owymi pytaa.l.aml.

co PANOWIE PO;WIEClE CZLONKOM SWOJEJ PARTlJ
PO POWROCIE DO KRAJU?
Dr. J,

~1t.1: -

Po p ierwau -:- te przyjaciele z SD, •
interesują .aię . d:dalalnotclą LDPN I oka:r:all dute zrozumlcnle dla' tego, co
_wiliśmy. Po drugie te .talo się dla nas Jeszcze barCiej Jalne I oczywiste, W. jeM wiele
.praw
dla
nu
wlpólnych - Jak np. POKÓj, p:r:r.ynalclnośe do obozu lOcjalistycznego czy poszukiwanie dr6g do
ro :r.w/ iłzywanl.
problemów ekonomlcznyt:h. net w tej materii motem, nsem zdziałać. oczywUcle Qwzględqlając przy tym uwarud:kowanIa wynikające :te lpecyltkl lIa:rOdowej. Po t.n.ecie
wtNZlCie - że SD je.t partią bardzo ty ....'Ołną.
którymi .ę zetknęliśmy, nadzwyczaj

- Przed powierzeJ?lem m i tej
funkcji byłem przewo dn ictąeym
Zarzą d u
Zakładowego
ZSMP
przy Dyrekcji Rejon6w Przeła
dunkowych w 2urawlcy. Wtedy
byia to naJlepua organizacja w
województwie.
Moją
ambicją
było zapracowanie lobie
przeJ
młod'liet 1UCS'lOną w organizacji
m iejskiej na tllką samą opinię.
Czy

się

udalo!

Bylbym nieskromny, gdybym powied'llal, te w zupelnośc~
a le CZl:;śe!owo - na pewno. P o·
większyły się jej ,lZcregl, w:uo&la
aktywność. Moje staranin u.1y w
tym kieru nku, aby organizacja
mia ła autorytet I liczyła 51<:
w
środowisku. Zawsze mar1ylem o
tym, aby wszyscy cz1onkowlc kOI
ZSMP czuli ' tę potrzeb<: I Iwoją
postawą na to zapracowali. Uwatam to :r.a klucz do . ukcesu.
Ponadto - gdyby nie było tra:r.umienia wśr6d aktywu, niewie-

ludz~

od

ANDRZEJE~I

ANTOSYKlliU
przewodniczącym ŻM ZSMP
w Przemyślu

ŻYCIE
- Csy po blisko t"eeb lata.ch
klerowlnla organlue.t'ot 1IC'il\cą
pooad c:r.tery
J pól
bsląea
etlonkÓw.
jej pHewodniczl\cy
mołe by6 sadowolony
I klO,
aego Jut dokon a l?

zależy

wpierw kalkuluje, co mu
lie ..zbieramT
plony
jesieni",
bardziej opłaci. No i
później opiekI nad miejscami .
pamled
mamy tylu r ozczarowanych.
narodowej l z organizacji ró:i;~
Gdy
Sytuacja ' m lenltaoiowa Ju l ny ch impreJ sportowych.
banbo Irudna, a !Dimo to nie c~hodzl O mlpdziet prac ująeą, \o
dyebać, ab,. młod,ld
odtoczo najwy1sze oceny zbierają organi'"
sama · "'IJęla !dę do eboćb,. ez:ę :r.acJ,e w: Przemyskim Pr:r.ed się ..
ieToweao r"w!ltlaala lelO proSpale..
blemu, tylko ' woU • uh'sklwac I blorstwie Budowlanym,
elekać w dluglm ..oaku oakłu cznym
Przedsiębiorst wie
Bu..
ele
do
.p6Id:t.leleugo bloku. dowlanym, ZOZ, loRaninie" . Ko-Cljib,. budownletwo palronaemendzie Wojewódzkiej
Strat,
kIc nie sp rawdziło Ilę':"
Poł.arnyeh,
LokOMotywowni
- Oficjalnie budownictwo pa· PKP w Żurawlcy, . ZA ,.Mera..
tronackle popiera Ilę, rueolicjOlI- -Polna", Wojewódzkiej Bibliot.e-nie natomiast stwarza lię szereg ce Publicznej I wielu
innych
przes'lkód, hamujących jego r oz,Instytuw6J. Niektór:r.y t)1lierdzą wprost, przedsiębiorstwach I
te jest nie do przyjęcia sytuacja, cJach. W.)'1'óf.nlają Ilę one n~
by młody czł owiek dostawal klu- teiną
reallu.cją
programu
cze do nowego mieszkania
po zwiąt.ku, m. In. uczestniczą
w
3-4 latach, podCU.1 gdy .tarsi
ut ytec:znych,
czekają niekiedy tnykrotnie dlu- akcjach :JP01eeznle
gospodarcze,
tej. Jednak patronaty
istnieją. zakJadają zespoły
Młodziet znlotyła spół dzielnie w wytwarzają w
m iejscu pracy
ORF I WZGS. Czynimy równle:i; partnerską atmosf erę, IPrzy y:!"
sta rania o budowę
k olejnego
bloku - trwają w tej .prawie jącą ws pólzawod nlctwu.
rozmowy :r.e Sp6łdzielnlą Mies'lkanJową .. Metalowiec" I
PrzeGdlle mogłoby b,.ć IqaelmYllką Sp6łd:r:ielnJą
Mieszkanio- nie lepieJ nlS ' Jes t obecnie?
wą ·

- Na przykład w ' Wojcw6dzk im Przedsięblorst~je Budow.
nictwa Komunalnego i w ZWP
"SanwU". Mottiwości w tych za·
kładach sa dute. ' a efekty mi·
zerne. Jakoł nie mogą ruszyć J
autentyCUUI robotą . nie przejawiaj ą inicjatyw,)', m imo usilnych
slara ń z naszej strony.
_ Na Ilicle lłabcuslY ubraklo I luibl' .ru-O\\·la I
h.ndl~
CJyłb,. ul Ilę
odmieniło
na
Icpsse?
- NIezupeinie, a le mamy kon·
kretne p,lany uak ty wnienia tych,
j rodowlsk, choć - z tego zda, . ..
lobie sprawę - będzie to nielat"'we zadanie. Pracownicy ' słuiby
zdrowia łwlerd'lą np., :i;e zajęc:.
:r.awodowe wyczerpują ich do teFot, T. ZlEMBOLEWSKA go rlopnla, te nic majtl, jut sil
ani chęCi do dzjalaln oś ci w gruPodłn1lDuje!{'l Ulem. ie 0- pie zorgani:r;owanc J I'
najl <! piej
le sam' bym :r.d'liałal. Trzeba tet
:r:auwatyt ,:l:e koledzy.
któny pinie • nl&ralmle młocl:r.iei)' IIł wypoczywają indywIdualnie.
pełnili funkcje przewodniczącego mocno Pl'zesa.dzoae.
przede mntl"
byU w
znacznie
- Cz,.1I h l: lI1 uJą la ~ill.l'lie: kat·
gorszej sytuacji, głównie J powo· _ Tera:L mJ(ldzlei jest barcl1.O
du panujących wówczas warun- 'lrótnic:owana, a jej zachow:l!lie d,. sobie rzcpkę skrob I,e ...
k6w politycznych. Przejąłem od niek iedy dość kontro\V~rsyjl,le.
n ich Iter w okresie pod -t ym Trzeba być. d obr ym psyeholo.
- Na l o wygląda . Gd)'
Ulli
w:r.glę dem u stablJi:wwanym.
glem. by um:ejp,~nic n ią p ok iero- chodzi o koła IV
jednostkach
wat'. Znam wiele pnyklad6w na handlowych, to Ich bie ~no~ć wy_
- Prscwodnicllln ehwall al<· to, te odpOWie dnie podejsde do
ływo"'ć mloddeb. a Ja I kolci mlod:r;ie!y polrali wyzwolić
u nika być mote ze specyfiki llrapUC"'ainle sbstę opinie rac:r.e,J niej ' amblcj~ . d:Llllłan ia
ponad Cf, I. rucpnyslosowan!a do two·
pnceące Id lelle,
NaJc:r.ę'clcl przecil:;tność. Uwatani od daw-' rzenla ctego§ "!lIpóln ym wysil·
padaJlt ok"reilcoia:
aspoleczna. na, że ws zystko talei; od ludzi. kiem
e&'olst,.CZDa, Q.!eueJynna', wyran· Cz<:slo sami przewodn!cz.lcy k6J
.
.. ~ wana. Dlnd" lłe)'plh~owa_ Hp, nJe potra[lą poderwać mlopzJc1y
Ud.
Caloakowle mielllkleJ · orrado dzialalnoścl , sami zaś uwa~
tają, te to członków JwlQ,zltu nn~ D1sae.M, ZSMP plashiją w lfW ycla
- Sq to' krzywd:r..qie opinie, a wied:t.ił marazm.
•
...elenyllł,.eb ukla4aell
dotyczyć mogił Ulledwie nieliczw~lalae ..aaowWla 11uibowe
nej grupy, Prawdą...jest nato ·
155
Ul
_kJ.<;kiej
KtOre
H
miast, te niektóre ' uwnrunko'4'al fuade ...lft'U1e.
_otaa dawać ..
nla nnunają do w1raflnowanego .r;aD1zadl
postępo .....ania. Od mlootieb
o· ~' IÓ" de .dlll._ _ laf
' - Jest spoI'a crupa osób. ttó-czckujcmy na prtykład u.an,sa·
t:e.
pnykiłdnle ~ ~wlą,zkl.
towania w pracy, l alllHnle. Z
-. Z k61 ukolnych, d&inłająee
dru giej jednak . Itrony powinno w " Zespole Su:6I . Ekonomicz- za'fodowe. ., spolecw.ymI ł Dl.
lię stwarzać odpowiednie waru nuchlclanie aif!: w ' organizacji teł.
ki socjalne i m1eu kan.l owe, a ny ch I W ~spoJe Szk61 Elektry- znajdują czas, jak np.: Jasł . dy·
pod tym. W'logledem 'lI1e ~, naj- C1.nych. Plerws:r.; łnII du le N ląg
rektora Przeds1ęb,orstwa Goapolepiej. W młody m malteń .twie, nI~a (takte na szczeblu cenMieszkaniowej
Darlu~
bez wł asnego m ieszkania, kon- tral nym) w olimpiada ch wiedzy darkI
Nowakowski, przewodnicz.ący aatukly nle potwalają ba radosn<!
tycie. Dla zdesperowanych cZV;t<l spo1sczllo-pr.awoej l . Ipołcczno mor:r.ądu praeownictego w PPB
ucieczką ' od lzarej
eodz:lennooci - politymej; drugie - Jest .. na· Jer1Y Rotek I przeWQHniCUlCJ'
' t'l:i t
właśnie
k ombinatorstwo. no , licznych akcji e%)'TIowych;
Jwhlzku zawodowego w
WUT
Młody człowick nie Ja'o\'Sze idzie
M.
in.
w zakresie
1IdtieWiesław Lewandowski,
w odpowiednim kierunku, wyni·
po.."IlOCY
0&0b0m
.ta
r'
kająeym ehotby z jego predYlpo- W:9!a
w · akcji RoamawlaL W. "'OICIESZONE&
t.)'cj l
intelektualnych,
leCI . ".m, K:r.eltnicł_

.

,.

.'po-

ZE WSI I O WSI

Obraz
gminnych pretensji
. EDWARD

JAKUDAS

-

nauctnlk endny w Uokietaiey:
- Naaz.a ~na m,a charakter typowo roln'lcx,y I to !'7.Utuje na rodzaje skarl!:. I. laklmi tda.szają lie do nu petenci. Na.lcteściej dotycza onll
braku opalu lub tr_lldnokl w
Jego l.łIkuple. braku lub mllłych Hoścl ś rodk6w orodukcjl,
a laku leh złej dySttyb,Jcjl.
a ponadto re(lamentacJl <naterial6w budowlanych bz.cT.c(('6lnle cementu i wapna hydralyt.OwaneJ!o).

Dozynki
wojewódzkie
fiw Dynowie
w ob:ektywie
Roberta
Pawłowskiego

Druga grupa to skargi doutytkowania I wła
snośCi t:trunt6w. Od'n osl ,le to
do taklcb spraw, łak m. In.
tyczące

ro~anlc7.enie

nieruchomoścI.

bewrawne
wlar~nlceie
na
Q'unl. dojazd do 061 dro.ll:ą
w Iodącą ()rze1! nole sasladów.
a takte lIU!:ody w.vfz.ad1lJne
()n:ez pl:lctwo domowe na cudz,yth J!runlach..

się jeonak nie ~adl.am. J)On iewał
mterw('TlciB' te dOly-

Cl-ą

artyk:u łOw

deficytowych l
nie jes, w nanl. zaspakoit upOtl'zebowania. o?o-slute sle orzykładem: etnymałt!m 160 oodań o orz"d:dał
ciągnika.
Ustalone orz.e~ nas
wymo(i do u'L)'skania te.,lCo
poJaulu spełnia tylko 5t rolników. la za" olrz.ymujc w
ostatnich latach średnio po
25 'c!tlE!:nlk6w. Wiadomo Latem .
te cI. któn" nie otn;ymaJl\
przydziału
bed~
Inlerweniowa~
Jk ladać
1.t1talenia. Podobnie fes t l materiałami budowlanymi Kwartalnie otrz,ymujemy np. 300 ton cementu.
co nie ookrywa ootrz.eb olanowc~o
budownictwa. Znów
wlcc beda skar!!\. chat - lak
wspomniałem na WlIte-oie
wyraz ten nie odoowtada istocie r7.eczv
u rząd

• l\-IARIAN RYZN AK
sekretan Unędu Grotn" ,.,
WJ~:colV n le,.:

NaJbard7JeJ nlePOkoJQce .
t coraz Ilcz.nJel$U! niestety
są
skargI rolników emerytów. l'ud:d w POdeszłym wie-ku. którzy narzekają na zJe
traklowanłe. kh. Drzez synów
lub córki. I pozosl:l'ł.1anle bez:
opieki. NlektórL)'. mimo sedUwego
wieku I :r.łel!:o . sianu
zdrowia. nadal DracuJą n.
IIwolt:h nasti!'Pców.
WiQks7.0śt

skarg. jaka do
nas dociera
jelit T.a!8dna,
ch~ zdarzaJa sil' i takle. w
któr"ch obywalel nie ma racJI (nl). tądanle dodalkow,..qo
ptl."rłziału
weeJIl ~ Dull naczelnika).
Zdnjem"
lObie
jednak ISpraw~ z lego. te
ocena
zasadno~d
skArg
nie
jest
łatwa.
NIe..
wystarczające
otl.yd:z:ialy pOzwalają nam :z:asnokolć tylko
eześt
potrzeb. wice trudno
d7.low1ć de obywatelowt. kt6ry
nie moltą(: nabyć oolncbnc«o
mil towaru. składa utaJenie.
Odd.:r1elna grupa skar!t dot"ay spraw. kt6re Vi UU·
d'r.!! musu być łuł. r01:.ełn;v
g<lne na drodze sądowej. W ta·
kJch Dr:t.yoadkach staramy sic
1ednak lak oddziaływać nil
:tWaśnlene slron."" b ... konnl!o::t
m6d b"ć :r.alatwlon:r nolubownlc.
•
JOZE"
MAZUAKtE1Y'CZ - naculnlk: Jrmln y w

Gr1Kh:
SkaTIt w dosłownym
znaczeniu. Cl,J'U takim.. 1ak
z.ostalo to stormurowane 'W
Jtpdcksie ooslCllOwanta adm;·
n~tracytnellto. w tym roku n!e
6 dftOtO'\folem. N!e1!In!e.i w4r6d
'bn:.,imowanveh nrrou "TInle
łnteresant6w.
Wielu V'lau8
r6ł:rKw,., root.niu o~tens'e ~8
tG ocob." które no. nie otrro-"11.1" c!aanlka. cementu albo
wc"la - na1o.,llln!rl m6wl!\~
łrorl1d,w ""ezbMnvch do r)1'DdvkC"lI. eowllU>J"hnle
uw;,""
ale. te sa to skar!!!. z Cl.ym

skar.ll:.' lVPł:twaJąca
urzedu. 1eSt l.b,,1
mała.
by wycinga~
jakiej
01:61ne wnloskl. Moina Jednak
lItwlcrdl.le. te osoby z..la.n a1ące sle do nas
Ikarta sic
na.kze~del na nlew:ntarcz.ajaC1 orzydual wei!la. trn>i" r!a16w
budowlanych' sorzetu
roln\c'U!!!o. Z n:l.sz.e~ ounktu
wld:r.enia. Ikar!!1 te
be--...:z:asadne. oonlewat: my 00 me• stu nie mam, moUlwośc! n.
większe prudl.lalv
-

do

IJo§ć

nas~o

s.

• ROMAN SKORSKI
nseulnlk miutl. I ~inJ' w
Kańc~ut1 ze:

- 'Mie5z.kaiu::" nas zelfQ miasta I !!min" na Ic:z:eśe! el nar1.ekaja na male ort.vd2;jaly ~rOd
kZ,w orodukell rolnej I we!!la.
spora cz.e~t skarl!: dotyel.Y
spraw lokalowych (remonty
budynków AD?fl. 'a takie $POrów saslcdzkich (E!:oooodarka
wodno • łclekowa oraz 1'OZeranlcz.enle dzIalekl. Nie trzeba dodawać. te Intf!rwenc1e
w aprawach wspomnianveh
w1'tej orzydz!aUiw nie mOl!a
odniełf
skutku.
oonlewał
dzielimy tyl!te to. co mam".
a mamy niewiele. Z-lan:a .Ie
takte. te rolnicy maja do na!!
oretensie do tvcUlce mvlnie Icb
uianiem - naliczonyc h
T.Obowiaz.ań o\enj,..4nvch 'Wobe<:
...- ... _... ;~ n I" .... 'co "." ...
IOkośc! te zmien iają
roku.

JeKt to sPCCy1!Czn8 II:ru08
skarIt. dot"Cl.aCyeh tycia prywatn~ obywateli. M'am
tu
na. myśli r6trux!:o rod7.alu 'kon~
'flik.!;... f 5oor" sa... hxh.1ńe. 11: 16re kwa1ftOtuJl\ sie d,. ..oz,.
str:z:Ytmlecfa mzez sad. natom iast 500ra c7.eśf osób uwa'ta te mate Im oom6e urz.ad
P odobnIe TUt!: wTI!'1!Ida U!
skafE!:am\ na ierlnostkf kt6.~
nie sa oodoonadkowane naCU!lntkowi.

Powyższy

"obraz. gminnych pretensji" jest jednobo.'wlem prze4,.staWiclele
administracji stopnia podstawowego. nie 7.aŚ sami
petenci. Jednakże zbieżność problemów, jakie podaj ą w swych wypowiedziach wskazuje. że w wlęk
szo$ci gmin podobne są klo{lotv i trudności. a przyczyną niezadowolenia obywateli' nie zawsze JesŁ ",tnę.. urzędników. Piszemy a tym m. in. dlatego. by
w kontaktach "urząd - obywat el" b yla więcej
zrozumienia z obydwu stron.
s~Tonny. Wypowiadają_ się

łUSTORlA '

(;

-"
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au". iane -dzieł
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ONWENT DOMINIKANEK I kl, bo kiedy ksiądz, lap-l!WOC rt t C, na klurym brai ' lub l ehopod wpływem tak wyjąt kowej r:.tianką, ab,. Da nim ILladala
BYŁ DRUGIM W DIECE·
ZJI PRZEM~SK1EJ (PO .ytuacJI, zapom.nlał wl"'lać: Iłu śluby zakonne, tak ....k ... olm
JEZUITACH JAROS U.WSKlCH
e",k oblubleńc6w, Knrdwanow- ,li!mu .kladala przy. l«f: 1IU.lteń
WLATACH 1571- 1574) KLASZ- .kl lawolal: Pater Reverende. .k:.t", Pomimo tego~ profesja odTOREM
FUNDOWA NYM
W a lei Waurno§ć ,,"epomnlal co była się . Szlachcic wszakte nie
CIĄGU
XVI
W.,
A ·ZA· najle pszej rzcczyr · Nie wl""ałe6 ustąpił i "w noc, . . a,leń J
R ,\ZE M PIERWSZYM W JEJ nas Blołą! Ksl~dz adpar l: Tedy sierpnIa cIostał się Inowu do kla·
l)ZJEJACB DOMEM ZAKON· popraWię I ulupf'lnll c('remonlę. u tor u, w,.kradl oborl!t.ankę, ukrył
N'iM
ZE~SKIM
Inicjatorką Następnie Kurdwi\l1owlkl wypro- Ją w 1'09podl;e .wego pnyJacie.
Je.,;o utworzenia była Magdalena 1111 .. .,~c1, ... salD pOlostaI l cha.: l:t, Drobojowskiego. potem przeDIlbrostllńsk a
Doda!'! tTzeba, te ri\ła.nka at do 'atrlnl. PO C!ym brał w suknie męskie. następnt-j
Agni CSlka, bo takle było
jej pl"Zebral J" znowu w habit 111.- "nocy przewlóillł na przygotowanej
świeckie ImiE: szlachcianka z po- konny, odprowad:dł do klantor. Jut lollu puc! San i wwiózł w
wl:!.ly, przemyskiego wst<lpila w
r IGa5 00 klasztoru dominikanek
w Krakowie ! przybrała Imię :
I I'lst ra Matl'd nlena Po pewJlym
lOSTORD ARCHI'l'EKTURY PRZEMYSLA.
CZflsle. okolo 1590 rwysunęła
P OMIMO SWIEl'NEGO ZARYSU MONOona pomysl 'lałoienla nowego do- •
mu zakonnego. k~ÓTego llPOsaŻC
GRAFICZNEGO ' PIORA JOZEF AT. FRAnic mial, lItaoowlĆ dobra zlemsidc nabyte od kTewnego, Macie-ZlJ{A, ISTNIEJE WIELE NIEOOMOW1E:N, 'Dotyczy
ja Wolltowicza. znajdujące sle w
Miej5cu . grlzie dr.lś Kruh el Maly
to zwJaszcZ,Q zabytków wyburzonych w całości czy
Wkrótce nas\.i']pllo formalne u_
J:zęścicwo, albo gruntownie' przebudowanych
bez·
~wor'lcnle konwent u. bo przywl_
"j króla Zyl!:munta III z 8 Vll
pośrednio po l rozbiorze Po~ski, Spośród nich nąj- ~
l~91 r . potwierdzający posiadanie
"'w)'ch ~untów wyratnle mówil
bardziej chyba tajemniczym, choć pochod~cym z
o nim )ako o Im;lytucJ.i ist.ruejq·
uasów nowożytnych, jest kiasztor dominikanek. Docel Rzel:zywlste funkc)onowan le
Itlnsz:toru rozpocz",ło si", Jedl}ak
tychczasowe w ypowiedzi więl,S%ości historyków na
pó1nlcj. po pnen!eslen!u się za\o+yclelJt!
do Przemy~19, gdde
temat dziejów i wYJłąc:lu Zabytkowego zespclu klaszpnybyla 8 V 1595 r. wraz z
slo~trą Jadw Igą Tarłówną . r ówtornego ~l} 'tak spn:eczne.. że szkoda je przytaczać . _
old poch(..dzenlll szlacheckiego.
Wypada t ylko podal: Cukfy zaczerpnięt.e ze źródeł
Zakonnll:e ZamlNl z~ aly tyrneza50wo w kllm!('n!e~ stanowiącej
historycznych lub- opracowali bazujący.ch ściśle na
wł3snoś~ dOlJllnllta.n6w i· uev;os:tc
cZllly. do Jdl kościoła .
tych przekazech.

ft

I"

w

,

Po osiedlen.\u się w Pr:.temyś lu
mDr zy!y wpewne dominikanki o
wlDsllym budynku klasztornym.
Trzeba było wllzak1e , wleJu lat.
aby przedsięwzięcie doprowad1.ii!
do pomyślnego skutku Nie wiadomo niestety. kiedy zakonnice
nkup lly pOIrcele pr zy uJ Grodzkiej. oldzle oble.kt ów mial stanąć Teren tell był niewątpIlwie
... Ich posiadaniu w r 1609. kle·
dy dominikanie r ozpoozE:JJ budo_
Wf' muru oddzielaJ~cego kl asztor
męsk i od obsza r u nale1ącego do
teńsk le~o Wkrótce chyba rozpoeZE:la się teł budowa wł asnego
domu przez zakonnice. Wzniesienie tego klasztoru uda 10- się dom;nika nkom zakończyć dopiero w
1620 r O~ chwUi oddania do tł_
'\ytk u budynku klasztornego oba·
W!<l l :-'Wllla 5los1ry klauzu:r:a . .
. Ten właśnie kla!lltor stal się
wkrótce słynny w ·calej Zle,mi
Pnemysklej. Powodem rozg ło su
sta ła, sle sprawa Leonory SZłza_
wińsk lej. có rki ehorątego wystqstrodzk!ej!o. która by la jut po obł6cz.ynach . a zdaje sil;'. nawet po
pierwszych 'lubach zakonnych. I
SnmuelD Kur dwaoows!cle,.l!o. W
opar ciu o dawne_akta sądowe pisa ł o ni e j najobszernleJ W!ady,law Lozińlkl w kslątce pl. .. Pra_
wem I lewcm- rwyd 6 - Kra\o:ów 1960) Według nl el:"o w roku
1634 ..dnia l ! listopada w no{'3'
Kur dwanowakl q!Unlł' kil"'" delIelt z p;u"anu. który ot;1etal kb._
.dor . dostal -le pod oknl) ' ee1l
c horął:ankl,
a obecnie .lostrJ
F'ra nc! n kl. da' Jd zn .. k um6wlony, a ~d)' Ile wymkn ellll 1 kluz·
toru przy pomocy Ilostry pro'
b;J.ntkl, uniós' JIł z ,obą do sta,
Jenkl. rtob'ldowanej do klasztornego parkanu, Tu byla Jui
przygotowana cala łoal eb , amia,
nowicle ~ d.rna.'lzkowy Idnlk czer.·
wony I ... bkte Inne och ..dól\7..
siwa ~wlatowe . I tak siostra
Franciszka pueobrazlb Blę w
Jedn rj · p.hw . '1'1' !RonDli' ehorątAn I u.su n ąl na powrót deli1<' 1'1')'kI;', Leonorę. T ak Ort:ebraną , ...a· J~te I pa rka n u, "tak je całlt ta
prowadzi, K01'lłwanowlkl ch, swe- noona przYl'od" pozo siała ła lem
(O pomteukanl:r" kt6re maJdo- nle.,".
walo II~ '1'1' poblli.- k laSltóro, a
lu niebawem mab.zI sic kll~
W roku Mstc:pnym, gdy miała
wr ;\! ... .linko oaobam1. uProszo- się odby~ uroczystość w lec;,ysteJ
nyrn! na 6wladk6w. ROI!OQ.ta1'W protesjl. Ku~dwanowskl - uczą!
n" Plld'ol1l!~ Iloblen.ee, K urdwa_ rozpowiadać. te siostra F'l'anclszJego ' tan~.
"IowBkl uklĄkł • ehor:\b nkit l ka J61 faktycznie
'-shd, PObieayl mlod", parę jłu- _UcIeki Ilę nawet do .wolsteJ dełiem m altc6.kl m.
Pilnował do- mon,traeJl . l
.. kiedy, J. l 'prs)'_
" ładności 'ej Cfff!mtlnll bardzId itroJllno kośclól do ceremonII. pond .. me(o księdza, Kurdwan oWo- słd do Id ~8:r:to ru ten u.., 1<ołtic_

daje niektóre nczeg61y odmiennie nit inni w spominający o nich
autorzy (np. bbtorycy Kościoła:
ks. Franciszek Pawłowski i ks
Sadok Barycz). Barycz np. twierdził. te "o p6lnoey O. .J~drzeJ,
nkryaUan, i lub 1m dawal w katedrze". Zauważył. też trz.eba. te
wówczas dominikanki nie mialy
jec'lcze własnego. ko~clola. ~y lko
niewielką kaplice: weylnątr~ konwentu. Co do dalszegQ przebiegu
sprawy' dodać moma. te bisk up
przemyskI. Andrzej Szoldrskl, sta~
nqł po stronie Kurdw(lnowsk iego,
a dominikanów, za to, ze ·oopuś
cill Ó(. ślubów ukonnych kobiety
zamp,1.neJ, .>błoł.ył klątwą kościel
ną. Zostal! od niej zwolnien! do.plero 21 X 1636 r. przez nun cju.
SZ3 apostolskiego w Polsce.
OMINIKANKI POSTARA·
LY SiĘ PEWNIE O LEPSZE
ZABEZPIECZENIE
KLASZTORU, SKORO W KI[,.
KĄ LAT POZNlEJ ZN_"LA'ZLA
W NIM SCHROlflENIE PRZED
GNIEWEM MĘZA ANNA Z
KOR1UAKTOW OSSOLIRSKA..
Mikołaj Ossoliński. starosta nowotarski, to ulowlek,. kt6rego
nowej opln.\1 tormuło~ a!'! nie
trzeba. Wyst'arczy przypomnieć
to, co pbał o nbn wspomniany
Lot.lński: "natura ,dllcnla, cbloną~a - w ",Ieble wuyatko, 00 tylko
6.110 dero w WŚDólC:ZflsneJ ałmo
"ene moraJnd: brułalny. egoizm,
clra.lłle':noi6, sueh'l'l'ałstwo , okn,.
deńllłwo,
roz b6Jnlcz ił
naft;llitllWOŚĆ, 11'111& WRYstkle naJc:orSle
Instynkt:. 1" '01'0 eMlU lawojej
wa"twy, al~ Qneentruj~ca to
' w:nystko w równie ciuplm. jak
potworuym Itruzeleruu", Anna
nie' mogla być zadowolońa z matieństwa. bo .. tyran, nmolub I
ru!pu.tnlk atnymaJąc,. Da 'Wym
rybr.yeklm dwor:lje I pod okiem
tony na.lotnlce, O..ollÓlk·1 był Jak
nalJon:rym m~łem"
Opuściłn
więc Rybotycze I i:yjqe w separacji zQmle~zkiwała w dworze w
Zurawlcy . lub w kRmlenlcy w
Prremyślu .
•

D

OSirolińskl nie bardzo mial 0chot!; 'Placić tonfe uzgodnioną
rente: roczną w wYiWkoścl 3200
zlp. I zatąda ł powrotu Anny do
5wojego. dworu. Wobec odmowy
z Jej strony postanowił zabraĆ j"
przemocą. Rozpoczęły się napady
jego wojska nadwornego na Karola Franciszka Kornfakta. Panlewa z pan na z.uraw!('y dysponowuł także własną silą zbroJnq
doszło do formalnej ..... ojny.
vi
czasie najwlękS'Z~o starcia w'[ .
1638 w Pnemy~iu padło po obu
•
s.tronach kilku zabltyr.n. Intel'wencja ,króla zapob.legl~ d ~lS'lym
walkom, ale Ossoliński nie dal
~ wy~ana. W roku 1643. W ,Jamą W IC ką So"botę. tane wychc_
dz.ącą po nabo~ eństwle % kościoła
dominikanów porwał I I'ldwió'lł
do }tybolycz.

Annie Udało sic: jednak jeSZCle
raz opuścić dom znienawid'Znnego
m~ Tym razem Ichronila się:
w konwencie dominikanek wPrzemyślu. gdzie przebywała do
końea
tycla. SJedługo przed
śmlerclą s pisała ';IV dniu 13 IX
1648 r . testament. tctórego tragment warto pr.zytOClYĆ : ' "A t~m
w panle'ńSłwle będąe" tyczyłam
sobie by.:! aakonnlel! teKO zakon u
.D omllllka !i".ięłe~o, ezego li mi
Bólł nie dal, 'JOdoboo la przellkodę 'akom.łwa ludak leKo. kł6n,.
wldlolłl~ borat,. " sa(, ... malłe ń_ ...
,.two .. DleSl~ile. w k'!trym do
czekaJąeeJ Ila lIrul'h.. bn:eru ka- tel'o ozasu n1ewolDlą 'utrapl.n",
r ecie", Nie na tym jednak' ko- bylam, malę ·.vłrIlCUi. te ,łt!l1ullt.k
n iec, ;:dyt dopiero wtedy t:.aCl~17 w Ida..tone 1lmleram, proll lłC
się .kłoJ)?ty mlodeJ pary. Matka .,Pannę
pneol'yQt . ab,. babitem
Leonory ';IV porozumieniu z prze;o- łwlęłym olało 1IIlO,łt! po śmIerd
rem dominikanów, kt6rego wla- _ ka..1a do łranm ~ otryb. Wlęe za
dty podlegał tet ku'szfur :1eńs:d, bwoła I:Ił'i'J labo nie snalam
skierowała sprawę porwlmla c6r- dOItatka Wlclę:lem
olała
pne!
ki do - sądu słaro :fclńsklegb. ten nle4,..beek. raneJ 'nlemlloslerzaś' nie czując .ię kompetentnYm dde pana ()uftllńlkląo, .przynaJprzekazał ją s<jdowi kości elnemu. mDlej do.tatklem
duunym po
EpllQg sprawy nie jelł t.oz!ńiikie- łPl ierel ebeę te .. ble Dapoo'dzlł
mu l.nany.
.naruJltO ~t'ę moJtt ..a JalPrz.y'toc1J01'lY opis wydarz.eń po- mumy I PanD Hop na przyshll-

w.

cę?

(. ..) pannom zakonn,'m,
u
których umieram, li do leJO eni a od fundacji sw IJeJ " 'clo ła
nie maj" na kłóreco UJIIurowanie d kalllJę !5 000 alP."

,

.
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ROKU 1631 DOMINIKANKI, NIE MOGĄC POłI.A~
OZIC SOBIE Z GOSPO~
DAROWANIEM W FOLWARKU,
ODSTĄPJŁY
KRUHEL
MAŁY OOMINIKANOr..l
Zapis
Ossolińskiej, pieniądze uzyskanc
za dobra k r uhelslde oraz liCUJe
.(latki okolicznej szJatht.y I pru~
myskich mies~czan ~kładllly sl~
na fundusz, który m otna
było
prleU18ClyĆ na budowę ' kościo
ła. Poświęcenie kamienia węgle!~
nego odbyło się Jedm}k dopiero
1 IV HI64 r Przy
wznoszeniu
nowej świą tyni czynny b,yl
jak mówiq kroniki
dominikań
skie _ buoowniczy Jakub, k tórego motna utobamIać z: micszkającym w6wczas w Pr'lemyślu
wybitnym a r chlte.ktem
pacha..
dzenia wJosJCieko Jakubem
SOlarim. Archl ~ekt ten
znany
jest dotychczas 'jak o ko n1ynuator
'Odbudowy
dawnego
k ośc!oJa
franeiszJtanów (r ozebranęgo przed
wzniesieniem obc.en'Cgo). ~ Kośct61
do.minikane~ z; d'w!erna
zaJpystiaml I kryptą gr obową powstał
ldale sic: w ciągu dwu lat.

W

Póiale) zabraklo
7.akonflicp!J
srodków na wystr6j wey.>~trzny,
w z.wiązku z ezym dOl!lyć długo
nic kOl\czono rozpoczętego d1.lel a.
Swlątynia wypOIWl:tona w
tr;o:y
ołta r Ze była k9nSekrowana
dopiero 23' lU 1693 r . KOluekraeji kościoła pod we::wanlt:!m Ś~ :
Katarzyny Sierzeńsk l ej· dOkon.al
sufra gan przemyski, b iskup Lull.
wlk Bartłomiej
Za ł uski. ' Tak
wit:c dzl~ki hoj no~ci
szlach t y
Ziemi Przemyskiej siostry otr'lYmaly kościół, a Pr1.e my śi cIekawy obiekt arc!'lltektury,

o \VYrl~dsie IIe!tPOlu k1a~ll ó)r
ne:-o nie dob'ohoxas lIie w l:u\omOr bo bra"owalo tr6de! IkonoI'nlfi~n)'cb

odzwleroledląJąol'Cb

jego słano Obeonie- ok"luJ:! się,
te I!italeJe puekai. który pnedstawia obiekt wedł1111 I;tanu I I
połow,. :tvrn w, Widok lespołu
.najdnk się w Ue ryoln,. pnNłdawlakod 6w, laeka Odrowl\ia
n",~eeI'O, Jak w 5łareJ d"mlnl J.,
kańąkld' lecendzie, mon~łra nckr;.
POllQ Madonn,.. R,.dna powitalir. w ł~kc le' rozpotlębch w r
US6
.. bicc6w
domlnlkanu \V j
,pnentyskleh o koronację In~Jdll
Ją.eeJ lię w Ich kośole le flrury
. Paooy 1\1&1'11 Kam 1en n ęJ· Qraflk ~,
w,.~onal w J'~ usa
kral!:owlIkł
n ezblan, M .
2ukowskl Nie
wehodll!o w , nezer6b·. moina
stwlerdll~, te w,.konawea kopiowal na n iej ,fa"'16 wCl.dnleJ!lIY
obras :I kołcloha40mlnikan 6ww
Prsem)'łlu . b,.łi moje 1 nowef'{O
"Haraa _ ł'w. Jacka. kt6rCłl'0 uoblenle ,1«1,1 pncor w .1113 r ,
Jakie są dowody na to, te uwidoczniony na rycinie obieid
wyobratal faktyczn ie zespół dominikanek przemyskich? Plerwu,ym argumentem jest podobleń.
stW(l ' pomiędzy nim '11; Ist nIeJą
cym do dzIś , choć przerobionym
budynkiem GarnIzonowego Klu!;lu Oficerskiego. Analizując rzut
parteru
te go
za bytk u można
wbrew temu, co dotychczas pl _
sano, zary%ykow~ć' twicrClzen:le,
te przy końcu XVI U wieku nie
wyburzono kościo ła, ale w ealoścl
wkomponowano go
w
gmach
poddany • gruntownej
przebudowie. Wał.nlejszym jednak dowodem Jest zapis w kronice dom inikanów o prickaUlniu
posągu Madonny właśni e
prl!!Z
dominikanki: przywiozła Co do
Pn.emy~la w- r ok u 1596 Dobrosta6ska I przechowywa ła :,ocUltkow~ w Iwoi m m lesuaniu. Ten
właśnie fakt histo~yczny
chc:Dł
I1rzypomnleć na swym
obra~le'
nlewany malarz przy. pomocy
współczesnego Bobie widoku kla·
utoru ,d ominikanek.
'
M. F·AUST

KTOKOL WIKK WI&._

Nóż

na gardle , niemowlęcia

NAPAD · G) ·S W·I CIE
UJKOWICE, to wieś c:iągnęca się kilka kilometrów w2dłui drogi. I nie WSlyscy, jak to w innych
wsiach bywa, Inają się w~jemnie .. . Kiedy pytam
więc napotkane po drod:te kobiety, gdzie mieukają
Jó2e( i -nanuta 1:.., w:trus~ją ran:Uonami. Ale kiedy
dodaj ę, że chodzi mi o tych, u których niedawno
dokonano napadu rabunkowego - słyszę w odp~
wiedd:

- Ach, to ci, u których
wizjal

był

napad,

a potem

t ele-

kierują mnie do małe go domku ("Ul
sklepem''), w którym :majduJII się tylko
kuchnia i pokój. W t ych właśnie pomieszneoiach,
5 sierpuia br.• rozegrały się sceny, jakby wy jęte _ z
sensacyjnego filmu.

I nat ychmiast

górką , Ul

Zbieg'
okoliczności
J ózef t.. pra cuje ." Rejonie
Dró, Publh::.nyc:b w Puem,yfiu l :r.wykle wychodzJ do Dracy Iltod:dnę pótnlej. nit to
uC'Q'n ll OWegO I lerpnlowego
dnia.

- o-,,!j pracujemy na pn.eJ.tclu gr anicznym w Medyci)o powiedzlai tonie Danucie
I m uszę
bo DOte,m

pojecha~

wcuśnlej .

jCllt

taltl ruch. ie
motna Illf lp6inlć ...

Zdaniem Danuty t.. byl to
"plerwS%y r.blee okollcz.noSc:'''.
NaI~ny.

Jak twlerdlJ. na1tU/1I jut w c~ie napadu.
Zwykle o tej ooue na oodwónu sasled u . doJa krowy
(budynek luladó.... znajduje
.Ie o k ilka metrów od domu
maltefls twa L.) I ble$:aja ta m
czuJ~ PI,.. Wted,. na podw6rZII b,.lo pwto I to test ten
drugi ..zbleJC okol i czności".
- A kiedy I)ÓtnleJ p r ujechala do na. t.dclbwa - :ttóWf Danuta to. - to prz.ypomnlala mi }eu..c:ze Inne z.dar~
ni.. Mój 2-letnl obecnie.J'1ł
Pa wet. SCdy mi ...1 osiem m iesiec,.. ciotko zachorował I był
umierając,.. Udało ,le }eclna1c
utr'Q'mać 11:0
t.,-ciu. Teraz.. scdy mło dn,y P IotruJ mial
takte ollem mlnlecy. .mód
'l.(I n ąć z reki bandyty. To ta kte kolejn,. •.zbleK okolicznotcf... ...

on,.

Po wYl§clu rnęia. kilka minut przed Pt4t.1to rano. Danuta
L. zajda sie karmleniem. ma·
lego Piotrka...l wtedy wialnie,
gd,. zeQt' Ou.ed chwila wybił
JCo dzińę pia~ uslysuła pukanie. Drzwi nle były ~te
na klucr.. w iec: J)Owle<b.! ała:
.. pros~ wejść" .
W dr:tWiach ' ,talo
metcz.yzn.
•

dwóch

Zdtiwiło
mn ie tylko to
opowiada pani Dan uta te mieli I:W1lOwe buty DOWYtej kałan, at do pół uda. Myś lałam. te 54 to
m ote iacyŚ
ludtie od meta t. Drac,.. Tym
bardziej. te leden z nIch t,aPl·tat czy mąt Jest w domu.
Odpowiedziałam. te Jut wysudL Nie wy~ladali na onestePC6w: choć u Joone~o :ł
n ic h Uluwaty1am na twarzy,
na lewym oolicuu. duta blizne . od oka at •.do DOdb~6· łk:a.
WYJ:ladalo to racz.eJ na bJlZ-"'l c:
pOOperacyjną. ale dz.U &astanawiam sle. czy 10 Dn.YPadklem n ie byla charakternoacła .
Przeclet me!czyUlC: :I bitą
bIlUla łatwo rozoo:z.nać. a oni
zachowywaU .Ie bardzo pewnie. nie odanlaJl twaray I n.le
potrafie tut nawet oowleddeć
czy m ieli
rekaw lttkl.
Bo
wiem. ' i:e tac,. prze.tępq' 't09Iy.kle zakladaj~..ekawicU:i. teb,. nie zostawl~ Cladów pa!.

-

-

ka. adrUJtą p rz.,-s tawil ln u do
szyi nól.
- Nie krzycwel
d :dat do matkI.

Drugi s męi:c:z.y:z.n zac'l.ął
wtedy prr.eszuk!wać ltu[Iady
1 półki kuchenne. ale nie znalazł nlcze(o. oproc:r. orosz.k6w
do plecz,cnla.1 Innych te!!o rodzaJu
domowych
zapasów.
Obok. w pokoju. s pał %-Ietni
Paweł. Zbud:z.l.1 . ie. ( d y śpi c
''l.ący s1e mcicz.y'Ula wyrzucał
z nary I orzylet:"aJflceJ do nieJ
wn.y.tko.
co
mcblo6clanicl
\\'P'ldlo m u pod rI:k~.
_ . Sta łam Jak skamienia ła
mówi Danuta L. - Mol łam przecie! krl.)"e~. a nawet ' uciec:. ale my~ lalam tylko
o dzieciach. W taktej sytuacji
mnóstwo myJli
pnechodzi
p~ Clowe. ·a1e la doszłam
do • .....nlosku. te mUczeniem
mOJCe wlecej z(b,lałać.~.
_

Penetl'ujflcy
m iee:zkanie
m etcz.y:z.na otworzył w res:ecle
..barek" w tef!:ale I :z.nalau
tam 60 t)'lllecy złotych . z któ rych 45 tysięcy nalet.alo do
ojca Danuly. Na ty chmiast ubrał te !!otbwke, a takie kslą 
icczJte PKO z wk łade m 106
tysl ~,.
z.łoty ch .
wystawiona
r 6wn lit . na nazwisko 01ca Da·
nuty l.. Wyr'tuclł przy tym
pude lko a "vlbovllem". ..d::le
mał1leń s two

Jeden z napa sl.nik6w podw6wcz.. do ł61ect.ka.
.toj/ilcego w kuch ni. na któ rym IledzJal B-miesleczny Pio _
truś. Objął dziecko ledn:!. t e-

r....

Drz.echowywało

złotych . W pOśp ie
złodziej nie zauwatyl tych

40 tyslecy

chu
ole niecl z..y. k tóre rozsypaly sie
na oodłodt.e.
- W kuchni łetała tet m0Ja porbnonetka - m6wi otia ~
ra napadu - na której. prz.cz
or'tYD8dek. POloblam parasolke J to tei był .w lel!: 'okoliczności".
W po r tmone tce,
kt6reJ złodziej nie dosltt.e~ł.
byl,. bowiem n ie tylko złe)
tbwk1. ale t.ct lroche dola·
rÓw ...

Dzieci
nie

CÓw ...

uedł

powle-

płakały...
W .. barku" :z.najdowaly rl e
td 4 l.Curkl. których d od:r.leJ
n ie wbral. .. takie bony re-

waloryzacyjne na lume nie do
pogardzenia. kt6re tuku oealały bo śplesU\cy Ide napastnik wyrainle stuka ł ..t.ywej"
.::ot6wkl

wtedy stuka~ but6w. ale ma·la1.1 Iyl ko - Jeden. Włoty! ~o I
tak.
jak
spa l, bet. majtec:z.ck
I
w
kószulce
z
kr6t kl m i
rękawami
wy_
- To w S1.ys tko 'trwa ło 10- biegi t. domu. Ale po chwi15 minut - opowiada Danuta to. t sama sle dziwi. te ci l! wr6c lł. mówiąc. te woła!
okrutn i metc:z.ytnl nIe knaJ! ciocie. lecz ona nie s ły szał a.
jej wskazać m iejsc, w kt6rych
Ka ~ ł llm mu 06Jś~ jeszcu rat
m ogliby z.naletć inne le ncU! I zapukać do drzwi. Bałam
kosz lownoJc:1. lak np. złote. lie. icby na drodze nie stal0
śl utme obrączkI.
mu .Ie coś złe!!o . bo nl esi".Cz~·
W tym Cz.aJlIe. I:dy orzy szyi tela wodza Daram!. ale nie
lej d:r.iecka bandyta tr zymał mia ła m in ne llo wyJ~C18. Pa~
ostrze nota, oddalaby caly,
weleK> oo3Zedł I PO chwili
skromny majątek . laki Il!S t wr6c1ł lo moja siostra. kt6ra _
• oslągnicclem młodet:o ma lteń
DOwled t.la ła :
_Taka wcU!!!na
stwa na dorobku.
!:odt.lna . a ty ICOłp dziecko
domu? ". l
Ddcet nie płakab". choć Ich wypus:z.c:::..au. z
płacz m6tłby ewentualnie zawtedy dopiero zobaczyła. że
al armować sasladów.
jestem związana. a m ienka~ !e
}esl .plądrowane Rozwhn.a.
K.iooJ" ten mlod&t.1 I
la
l 7.nur I zaraz pOb{(!g:ła
dwlkh napastnikÓW .oenelte)d 7.woni ć DO milicJe ...
wal jut mieszkan ie. OOW'r6e1l
do kuchni. ·t:dzJo ltalam nie
Grupa oP8rącyjna przyjerusza jąc I le z mie jsca . Zobacha ła w kilkanaście minut PO
czył Jednak odkurzat't. let.'\c:r
wezwan iu l nl~:z.wloC'1.n\e orz.yna podlodŁot w ookoju - rela- .lar>lla do rutynowych czyncjonuJe Dan uta L. W"LIąl
noścI.
Po napaltnlkach ~Ia d
w tedy sznur od odkur:z.acUl I JI,,'(!nnk' za!!lną ł · 1 dó tej DOty
związa ł mi nim tl,,'Ce I nod.
po7.O$taJq na wolnośc i.
z.aj :I .. końcówki" uobll oetle.
K iedy rozmawiam t. Danuktóra zalotyl mi na uyle.
K ał,d y ruch DOwodowal zae:\.ta L. o lym zdarzeni u. pod1.lskanIe s le peU!. Machną ł re- wlam lej sDOk61 I opanowaką na te,i:o
d ruglec:o i oba j nie. dz.lcki kt6rcmu • by~
m ote
ta dzielna kobieta
wyszł1 z mlestka.nla. Wldt.i.aurato wa ła tycie swych dzied.
łam 1)r%JC2; okno. lak weszli w
n~z sad on.echowy i UlC!.eU
- Potem pr:r,yjechała leleb iec. Chciałam sie DOdnI8Śt .
wJ'ljl I krecIII oro(ram z 00a le smur zaciskał sie wredy
pu larnej sCt'1i _997" Ale w
na sz.yI ...
mojej roll wy.tąp !la Inna koByło k!lkanaści e
m in ut 00 b ietA. Tylko Piotruś I P awepiątej . Wiej lClzcze apI la. DaIck wstali do tceo zaant:aton uta r... I nie wiedziała. 00 ma
w an\. JI1 nie modab·ym d ru;!i
teraz zrobić. teby uwolnIć liC ras te"o Dr{oetywać. 'Prte1
zwleww.
dluel CUlI pO tym napad~
hio w l,ędrlo. lam. co .Ie ~ mną
- PoÓroslllUn I'awetka. ~ . cUJeje,. Mote m! pan n'e uwleby zawołał moją siostro. mier"".. ale b ylam taka rozbita.
sz.kającą k Oka ' domów dalej.
te tn.y raz,. solllam te , sam~
D lJecko jednak nie rowmlało zupr:: To było ,uanne pn.ety':
grozy ·sytuacji. Powiedzlalam
cle...
mu: "Pawełku. bleKnU do cioJAN anSZCZA.K
ci. bo mama sle dual". Zaczął

ramatyc:zne
zdarzenie, które miało
młejACe '" Ujkowicach 5 sierpn.ia br. będ2ie
tematem najblibzego proJftnlU TV pt. "911". My
natomiast zamieszczamy
tzw. portrety pamięciowe

D

sprawców.
sporządzone
pnez grafika WUSW VI
Przemyślu oraz r ysopisy.
Portrety wykonano w
dwóch w·enjach, na pod~
stawie rolnych opisów
(szczeg6łów nie podaJerD.)'
dla dobra śl adztwa) ,
Ktokolwiek
m6głb)'
informacje na
temat sprawców napadu,
proazony jest o kontakt I
WUSW w Przemyilu (nr
centrali 28-51) lub z najbllbzym
posterunkiem

mieć jakieś
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W ostatruch lałach, poza kontynuacją niezwykle btotnych
badań. archeologicW)'ch na Wzg6rzu Zamkowym
w Prumyjlu. uwaga - archeolog6w Ikupiała się .. na lewo·
brze:l:u Sanu. ..... d zielnicY Zasanie. Teren ten nie WSZIl%O'
ny pófniejazą zabudową historyczną miasta, uj awnił b t·
nię:nie ueregu ItanowisK archeologicznych, gł6wnie cmentarzysk szki eletowych z doby wczesn,e go średni owiecza.
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Szczeg6lną wag~ naukową miało odkrycie pl'Zy ul. Ryccrsklej cmentun.yska W~grów z X wIeku. Inne groby lło
wiańskle
w dawnych latach zarejestrowano pny u L
Grunwaldzkiej I Pułaskiego, za; w ostat nim czasie pn.y u l.
KrasitJ.sklego 7 I 40 oru pn.y ul. Pstrowskle'Go.

W górnym odcinku ul. PIItrowsklego, _po przeciwleglej
stronie domu nr 47, w skarpie ' drogi zauwaiono ko§ci ludz·
k ie. W wykopie archeologicznym odsłoni1::to uchowaną jeczęŚĆ szldeletu. przy kt6rym :r.naleziono nói klawy,
krzesiwo ielazne, sprzączkę oraz plertcionek. Miało lię teł
znajdować nac:r.ynle gliniane. kt6re, niestety, uległo zrusz·
neniu. Zmarły. pochowany byl w po:r.yejl wYP1'"OatowaneJ na
wznak, :r. rękam! wyciąg.ni1::tymi · wzdłuż tułowia, giow,
slderowany ku ....chodowl. SYltematyczne prace wykopalisItowe prowadzone Pl'uz. ' autora w 1088 ł 1987 roku po.
zwollły na odkrycie dalnych dw6ch grobów. Przy _Jednym
zachował się piericleń oraz trzy kólka z brązu, być mote
• itanowlące elementy pasa~ przy drugim brak było wyposaienia. Był on odmiennie orientowany, głową ku zachodowi,
n::ce złoione były na miednicy.
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Kuimle.. Zn"bkl .,.Ikał 111.,
w Pnem.1'6Iu I pn0c48I.wiclela·
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mllwb. ptwlc n mli.! kolec'
d,dennik.n! "r"Ze tl nie a 11'11my. wlIYJll kll'g o n ie pomlc·
ici". I ehoolai nie lubię okre·
"Ia e 'Yl!odnik a nlllw. ..I
I e t. , stw lerdunle kolet l
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N.. ...konczen;e więo Je ....e~e
Iylko ulullelnlenle upocz~lko
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ool:·
ei nku kroniki h lobneJ
"ku
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Na po<btavde
nich

końca X
stanowią

połowy, wz.ględnie · końca XII wieku.
Groby
zapewne
fragment
wnesnochrz.e~cHańsklego
cmentarzyska. Zastanawiająca jest niewielka Ilość
trzech
grob6w, pomimo :te badaniamJobkto obszar ok. 400-m. kw .
Być moie częU: pochówk6w uległa :zniszczeniu podczas budowy drogI. Groby wy5tąpiły na gl~bokoścl 55-40 cm. ter en na sklon le ulega .Unej el'ozJI. stl\d pn:ypus:r.czenie, if!
cu:Ać grobÓW mogła być rozorana. Niewykluczone, te gro..
bÓw. w sumie było niewiele. Nad n1m1 mogly być U5ypane
mo g lly ziemne. Miejsce by ło n ie:r.wykle dog odne, Jest to kolisia odnoga wzgórza. gÓl'uJącego nad dollną Sanu. Inną
przesłanką do przypu szczeń o istnieniu tu kurhan6w, . )85t
informacja zawarta w "Slowniku Geograficznym" z 1888
I'oku: .t.Na Zasanlu. na polu zwanym Babinie, naleiącym 'do
klaszto ru Ben edyktynek. wznos i s ię kopiec Babiniec". Odkryłe trzy groby zna j dUją si~ na dawnym polu' PP. Bene·
dyk t yn ek. Pro wadzo na przez hi 5t or y ka A . Fenczaka kwe·
r e nda tró dłowa zm ierza do u ściśl eni a, czy nasze pole mo·
i no Idcnt yrt ko wa ć z po le m B abi n ie, co pozwoliłoby ewe ntu·
a lnl e sk ojarzyć na Jlze t; roby z Inlormacją o Is tni eniu mo-

..
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układu szkieletów araż przedmiotów pr:r.y
WYII~pujących, motna groby dato .....ać na okres od

do

giły.

Przep rowad zone bad,an ia ma ją istotne znaczen ie dla stud iów na d pocz.ątkaml Przemyś la . Tel'en ~ przeznaczony jesl
pod ubud o\vę s:r.k oly dola o s iedla' Rycer sk iego. Nicwyklu - '
cz one. fe prace :r.lemn e z ty m z.wią7.ane, pod nadzorem arćh eol o e:ów, uj awni ą dodatkowe 5zczegÓly.
•

ANDRZEJ KOPERSKI .

.~===============:::::

,Filia numer ' siedem
,
Kontynuowan1 remont siedziby Wojewódzkiej B iblioteki
Publicznej przesunął cały clętar upowszechniania czytelnictwa na rozsiane po mleścle filie, które od lat borykają 'się:
z liclmyml kłopotami Nlekt6re zlokalizowane. są w pornie·
szclA!nlach o fatalnym standard:r.le I stanie t echnicznym, niezbyt zachęcającym potencja lnych ezytelników do ezęstszych
odwled7.ln. Na .... częście , ostatnio znajduje się: dla
nich
mlejsce ·w nowych oeiedlach mieu;kaniowych. W ubiegłym
roku oddano do utytku prustronną ł efektowną filię blbliotec:mą na osiedlu BOrelowsklego, a z początk iem
bm.
otwarła podwoje kameralna filia nr 7 na osiedlu Wie!liawskiego, dysponująca
kllkunas lotysięC'Znym
ksl~sozbiorem,
którym m.wladują bibliote karki: MARIA METRZELSKA j
HELENA
SĘKOWSKA . Oprócz wypo1yczalnl czynna jes t
tu r ówn,iei czytelnia z podr~cznym ksi~go zblorem oraz, ze.tawern gazet I czasopism

.

- Nie atutujemy od sera - m6W1 kiel'ownlczka plaCówki URSzuLA MASLANKA - ale ko.lYDlIujemy,
w
Jakle _lellioD.1'cb w.makatb. .sal.l alooU. kUlr, 04 wJelu
lał proW.daollO w bardzo eięikieb w.runk.eh lokaloW}'cb.
Wlenę.. te plęel useł tał'eJestrow~:nytb esYtelnlłl6w polnsla·
nie Gam wiernych. • ponadło pn"J4, nOwI. PI. oujem.,.
rownle! nowe, Ul'oz,m (l lcnnr formy IlpowS1eehnl.nla ea,,·
lelnJdw•. S, warunki do organlzow.nla Id:eJI blbllnteez·
.,.eb. s pntkall. pndJll ci. praty I dziećmi I młodzldlł ...
W s zystko wskazuje, ie jUi niedługo Przemyśl wzbogact
o kolejną bibliote czną fili~ na osiedlu Rycers kim. W
tej sprawie upad ly jut wst~pne dccyz,je Okazuje się, te
Przemyska Sp6łdz.ie lnla Mieszkan iowa jes t obecnie soHdnym sprzy mi erzeńcem b ibllotek publicznych, ktÓre
siutą
prze ciei w s zys t ki m m i es zkańcom mia s ta.
si~

(u)

KULTURA I SZTUKA

"
także

Taniec, muzyka, śpiew; dowcip - słowem
sko przyciągające oko l ucho widza.

widowi~

- Chodziło nam o to, aieby uniknąć konwencjo-....blego "przekładańca", "yli zestawu prezentowa ..
aych po kolei tańców ludowyclI. Zaproponowaliśmy
pro(1'am urozmaicony, będłłCY jeGlUlk Jednorodną,
lPÓjDIiI cal06dę - podkreśla choreograf TADEUSZ
STEFANOWSKI.
.

Z programem tym pojechali do Włoch. Przygotowywali się do tego tournee długo, pracowali cięż
ko, repertuar musiał być opanowany w najdrobniejszych azczeg6łach, aby wykluczyć mot1iw ość puypadkowej Iłwpa~" na scenie.
Udało alę.

zy

we Francji I w

W .pierwszej części - obrazek taneczny ,,Rynek
Krakowski" oraz groteska taneczna "Umarł Maciek,
umarł". W drugiej widówisko "Polska karczma". ·

W trakcie kilkunastodniowego tournee

członkowie Wojewódzkiego Międzyszkolnego
łu PJeśni 1 Tańca ..Przemyśl" oklaskiwani

Zespobyli w

kUku miastach na południu Wloch. Wy.tępowali .w
najrozmaitszych miejscach, najczęściej na plenero.
wych estradach lub stadionach, wzlę:li ud%lał w mię
dzynarodowym festj walu folklorystycznym "fi Pes.carze. S"dU\c po reakcji włoskiej publiczności, na;
prawdę: się· podobali. Usatysfakcjonowani pG\F6cUi
pod koniec lipca do Prżemyśla. We wr'ze§niu rozpoczął się kolejny rok molny, a także kolejny sezon
ich pracy.

.,

dostać rię cło PTUP7/" rep"I' e;;:enlactł}nej,

w~n.tIGle ~wią1łć ...

ZESPOt.

Na PRZEZ

.,PRZEMYSL"

SPOGLĄDAĆ

MOZNA

lueba

jelej

1)ruentowaU
swoje
oodczn. najro z...
maltsz;ych koncertów. "Pr:temył!" ::r.a c:.yna ł byc dostrzegany równ ici I pou Przemywniejetnoścl

PRYZMAT 'ZAGRANICZNYCH
WOJAZY,
TAKICH
WLASNJE
JAK
NIEDAWNY
WYJAZD DO
ITALII Byloby to Jednak mylilce.. u1)ras:u:zafące
I
00Obecnie :tC$p6ł 1I(.7.Y około
wierzchowne. Zaore:tentow.my 180 ł dz.Iewcz.ąt i
chł o~ców
pronam. co orawda trakto- · skup.onych w tn.ech sekcjach:
wa~
maina lako efektowną tanecznej (najlJCUllejszeJ). muwlqtbwke. test to łednak}e:- "1Y cwe l I wokalnej. Działają
dynie fracnentar)'cmy efekt trzy .,-uoy dzleclece. c:r.tery d:tla1alnoAcl tej, Jak bl nie by- m.łodz!eł.owe orO:t .,-upa .r elo. mocno r07.budowaneJ In- prezentacyjna. do której IrastytucU.
f!aln naJlcosl l na Iwy trwalsI.
Przydlu2a. oficjalna
nazwa
Wojew6dllt\ Międ:r.yslkolny _Wotew6du.:1
Mledz.y:sikolny
Zespól Pidn! I TaAca .,Pue- ZesDÓI P ietnl I Tańca" m ot.e
myśl" DOWołano decy:tją misle niekiedy w.r.dnt nieco mynlstra oświaty i wychowania
lącL
Ok~łJenfa ..1Ifo,ewód:r.w czerwcu InO l'Oku. .twa- k lM nie na leb oowlem InterruJec t,.m samym oryglnal-· orelował ·~łtrafieU1 ie. Cl lo:"!ny admlnl.tracyjny orecooenl. kam! flC.lpołu __ ucmlowie
WIel u malkontentów sądziło otzemYl;kleh
szkół
Trudno
wówczas. te
inicjatywa la . wyma ~a~. b y na odbywające
naturalna. sie tr:t,Y r a:r.,. w tY2odD!U (a
umrz.e ś miercią
(nakześclel
Itdyt kłopotów
naw et I ' c%.ęŚ.clej)
n iekiedy
tych bardw orotalcznych) nie pr6by. ktoś :r.decydowal "le
brakowało Ówczesny dYrekdoletdta~ z odleltłyeh m ;e~(;"()
tor u . polu. Antoni
Guran. woścl. Choć I to n ie Jest wyzdołał Ik()mD letowa~ nielIczna
kl uczone
kadre l oruprowad;l.~ «!Jcrutade d:tlecl I mlocb.i.eb. ChetPrawidłowa
rekrutacja
Dyeh nie brakowalo. Z czasem dllecl I młodz1et.,. ,. bardzo
wałny elemen!
n _neJ pue,członkowie ze soołu coraz cze-

Italii

Za-

NAr..EZY

CONAJWJĘKSZE
- teb"

le

słonecznej

- mówi dyrektorka Ulpalu
MARIA MATUSZEWSKA. ZalciJ 'Dam .a ł7ID. "y iranała do
nu uJsdolnleJna
mU1l1CU11e I ruchowo mlodzld.
On",. 14 oeJywlide Mw.rle
... lllaideJo, ale naJlstolnlejIle Jesł eb,.ba te. Ił,. ladea
a.ten&J'esa,. &alenł nie I.tal
uaarDOw&nY_. ·
Najwle:ceJ ezłonk6w z.espo-o
tu uczęszcu do obu 1)ucmyskJe h l!ceów oJ{ólnoknlal cą
eych. ZeBpołu S.tk6ł Budowlanyeh .az Ze91)ołu &kół
1Ifodowyeh nr 1. Naim10dsl ...
uemlam! .. Uzyna.atkl", .. tr~ł
lrl" i 1)arU 1M,ye h I%kól oodIto1lfQ'W)'Ch.
NorJNi1ne
funkcjonowanie
takle' .,finny" }ak •.prumyj l"
Jlie je.t. ruez; jasna... wolne
od ro:tlicUl1'ch t.rttdnokl l
ocraniczeń: NaJct.I:Ścle"
nie.tety, .finansowych. .cbt. ~
.ort "Maty do nałulsobnlel- .
""eh nie ńalet.y, Przed trze..
ma latJ znalazł .Ie Jednak,
q,GIUOr ulecydowany z;alnweltowa~ .., miody, ambl\n7 ze.
lP6l CentraIDy ZwI.vk S1)6I, dz.ieIer.o.lcl Pracy
n a tronuje
whHu ,kulturotwórczym Inicjatywom, • "Prte.myjl" ul.)'.
akawu,y rekomendacje wojewódzkluo związku m ód lu!
ll~ n. wt:ale nlebaptclplł
pomoc: CZSP.
Z cz,uem ..przemył!" eon:l
W')'THnIeJ aznaeul sw. obecpaj~ na najroz:maltu.ych. nie
tylko folklorystYCUlych. pore:r.entaclaeh. Nawluane oodct.a5
n.cszow.kle,l!o feltlwo.lu polonlJne..w kontak ty. :taowocowały m iedzy
Innymi :taDrOs~
n iem do handl. Grupa repnz.e.ntaeyjna wy}ddiala jui
do Franell trzykrotn ie, pr z,ywo tae stamtąd n ie tylko duto m iłych w raień I . '.oomn!eń., ale r ównie! do-bre recenzj o I wdzlęcUlO~~ -polonusów.
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Jedni uwaiaJą, :be
p r z.edo wsz.ystklm to, li orze"
le .,tlrme" prz.ew l nęło slQ kilk:lo5et dziewcząt I chłopców.
dla klórych olues ten na pCwno n ie byl stracony. In ni dowodzą .
te najbardzle.1 IIcą
.ię fakt nieprzerwanej
siedmioletniej dzlalalnogcl. Co

Kofei ny rtap lanec:nej edukacji. lo prób" ko.tiumot.Oe_
IDe powl.ed:tleć, najbardzieJ apektaktdar Dym lukceRDl była bslatnla
WYDrawa
do lłonecllKlJ Italii.
OlaCUJ!o?
Droga do Włoch prowad;t.!la prz.el Blaly.tok. Tam wł a
j n le PO ru pierwszy Ultll'ez.e.ntowall . wój nowy program
w gronie 18 zespołów ;l całej
PoL,kl.
ubiee:ających
sic: o
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Najpie rw .prowadzl ł Zesp6ł Pie6nl I Tańca Ziemi Lub us kieJ.
p6f.nlej ..Lachy" :t NoweJ!o Sqcz.a. a oslatnlo w1dnle .. Przemyśl" I jak twierdzą z.aproszeni - był · kontent t teJ:O wyboru.
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TymcUlSelJl w skromnych
pomieszczeniach
w ~achu
przy ulicy BaatloweJ ttWaJą
kolejne
Dr6by
wu.yslklch
f(ru p w iekowych. Próby. oneulatane wysteoaml nn wła
snym (prz.cmy.sklm i wojewód:tklm) oodwórku. Wl~k
I:tOŚ~ duewhat I chlooców
twlerdll te na uznaniu na5Oli!"1
lokalnej oublh::znoici mldy
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Nesłinarsłwo
czyli bułgarski kult -Słońca
Bułgarii Ulchowa ł -się: obru;:d bę
I wyzwan ie m dla e t nologó w. Mowa onesU.
nars t wie, albo jak kto . woli - tallcach nestinarsklch. Od
niepam1ętnych czasów urządza .ię je 'l.awne 21 maja na
ŚW. Konstant egO I iw. He lenę w kilku m iejscowościach
w górach Strandża, w t egionie. gdtle przez tysiąclecia miesZ&l y się ze sobą r ozmaite wierzenia I kulty.

Do dnia d2: islejs:rego w

.

dący

zagadką

Wraz z wpadnięci em zmroku r oz.palone na
wiejakim
ry nk u oGniliko :w.mlenia
Idę w grubą warstwę r oziarzonyc h wę~lI. Wówc;z;as następ u je punkt kulminacyjny obr 2:ędu: 2: krę gu biesiadników wys~puje kilka osób. :tazwyczaj kobiet, które zdejmu ją buty I trzymając w
rękach
ikony z w lzcrunkiem ś w. Konstantego i ś w . Heleny: wchod2:ą w tar ogniska. Tam,· pr2:Y dżwh::kach bębna. ł kobzy,
tańczą boso, wpadając w swoisty trans. Taniec na tarze
nie powoduje ±odnyc::h oparzeń u jego uczestników. Niektór zy nestlnarze łącz,ą t aniec z przepowiadaniem prz.yszłoj c l
tego lub innego spośró d biesiadników.
Nestlnarstwo w B ułga rii opisane jest w nai mniejszych
szczegółach. Rodowód jego jednak jest wclą± .
niejaany.
Niektórzy badacze widzą w nestinarstwie symbol dorocjlnego ognia oczyuc;z;ająeego, innJ dou u k ują się: związk u 2:
kultem Słońca. Jedno jest pewne - obra nie świętego Konstantego na palrona tej uroc2:y stoścl nie jest prz.ypa dkowe.
J ak wiadomo, c::esa n: rzymski Konstantyn Wielki. któr, zasłu;Łył się dla umocnlenia chrześcijaństwa I dlatego został
uznany przez Kośdół ia świętego. sam Ul ;Łycla ogłosił
"boglem-Sloń.ccm". PoWitał WÓWCUlS kulł wywodzący alę
od dobrze znanych nam daWnlej s~h kultów Słońca & BUskiego Wschodu.
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nlenie;

niespodziewane wyroż 
Iwiędł)' U!rwan le

prz.yiał.nL

tBlAZKO - zjedn.a.n .0 .ble lub może nawet pokonan przeciwnika; Jdell kobiet..

pn]'pall

blelimę

pocl-

uas pcaso w .. n1a _ n.lebe1.piecz.ny rywal; Jei ell telnao
Jesl n Ilm.ae - br ak pn)'jatnJ w OOrou.
RATUSZ słaq - ubóstwo,
a dla młodej kolJlely - ro1.nowy - motllwośt
stanic;

sł~
komuśnł

Co

skm-gi

POWÓJ oplataj~cy • drzewo
lub pn~)' li lę po ielanle
przel.
dluKI czas nie bę;d:de
cię

OpU1I7..czat dobre samopoCl,uc le ; dla mlodeJ dliewes)'-

sądowej.

S."ł:.ATA
w orrodsle
mimo przccl-wnoacl dopnJe51.
celu; jeM; J. - rotJĄka z ukochaną
o!,.Obq 1. powod u
choroby; prs]'prawIa6.11t zostanies1.
zapro57.ony
w
kumy ; kupować - wypadek.
SIANO _ n lespoó'l.lowany
lec1. miły ' przypadek; spile
przes:r.koda w Interesie ;
d;Jadać - Je do "ocIob _
:tYlk,

si ~
_pod1.lewaleś;
siaDem tłydlo

które go
karmić

sprawin komuś przyjemność.
WALCA TAJQCZYC - mloda d:r.iewc&yn& bę;d1.lc pod1.lwiana, lecr. nik t jej się nie
oświadczy; Jełdl u j
,,-id.1
p"yJaclela w ,,6eu:l lnD~
koblcl4 - pr'Q' pomoc, ro1.lądku uda jej się ~klon lć go
óo oł w la d c1.y"n; inDI łailu.c)'
walea - ujmująca
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TORTY piu -

iYsk . .
KARPIA mleć lub wlcl ..l(!c
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t artuml
nie
bf:d:r.ie eJ Ipr:r..yJaĆ,
a
nadto będzfes:r. ałrad:r..o.ć kob iet y ; hbld..
pDd .. lwlaJąea
"'4s1 - u jma na honorze.
GAt."ZK~ sielon4 uJr:se~
_ J.zcflęścle;
IJuebi\ - nieI~kle.
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t kOUl lo

0-

si~

ID m ia rę l{Isktl1Cf1.
temu j
rel o~
'Ul
dzialee I lOszełkie inne zajfeWJ mnie; lub - bardziej
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te

.ame,

"AUb'a bkl"

pelne
w "e-

pertuo T:.;:e, kt6rll d:iJ łmlalo
m o.ma-- zollczl1ć do /clO,"k l
polskie; pldsellk l rOl'TJl'lDkowej. O wciqi
doskonalr j
m aestr ii wete ranów mllzllkl
I piosenk i mlodzieżowe j du:0 mo .tna bll "!Wplłoć. Rod d
się
wuale te pI/tanie - ('lll
lou reot'ł
jarochukkh
ł
w rze/ak ich. ",-nIlCh konfrontawspółczesnej
tlD6Tczolci
muzuezn o
pioJcmkorskirj
rólDftie mocno 14trlDakl s ię
10 pamięci I
iwiadqmokł
'!.OI/ch wie1 bldl'U u
długie
lola?

cji

Wid.

bl/la

8'J'aSEl.EC Ch XI _

domnłemuwoć...

ż..

~Ubl eei e

Krokowo
przll'1dzi. tll'U)
ftapnl1s:r.ej "ogu,kl d zleltć &
III:, która wlI'brawa :ałto,, !e
.- bez uu:gl~du "a ponujqcq
Iłurę 10 $widrach. (".).
HENRYK CRYMUZA

j wlata I rue zawracaj

:bt . . jut tym 2Iluten.l7 Kaid)' tylko patrz,)' jak by
. ' CiebIe poz.l:m~. lDn.J teł mają awoje kłopot,..

\II

ol:

lI:U)

Nie rób z,.iebie)X;'pka

at."akcj'

-Przed na mi kolejne tmOeje zwtq:atle z
Wl/boraml
Mlu Polonio
Natura.
Co
prawda konkur. te" ·odb.,1
,~ w Ł e b ie w
sali tamte;, zego leifUI (z .woll'l '!UJ ~
podf;), jedntlk ezęJc! orlodok'1I.7nle
nałt a wi an I/eh
zwalena lk6w te"o ruehu uzna la
U pt'awclihoe wllborll' pcwlltnv odbllf się w "!taturo/wlleh. warunkoch. zgodnie
ol:
dewizą aaturlll /6w.
l(ald ll

n

JrlnJ'trl Pow,. ...oirni sprawami. Ci.,)' nic Wkl:r..ia:r..l

tego
r Olbaj.
.,Jla/odi,eo" Itłdzld "lCspom.Waaw \UCze "''''j kOncert "dinozO.urów" kf"Ółmoałl/ .M WI/brzetu. Nam, prowlnejuszom
pozo.ttajqcl/'Tft in mlej.scu telm ieszkania PO.;~ to!U jedl/fti~
mniej ~a",e rel4cje' I
retra",m"je tel e wfzlltne.

""ta. RozTI/wk4

!Z XI)

łeh

A mnie fest szkoda lata..
flleh koprlllne, dla mnie

II

KOZIOKOZ,EC lU XU -

Zł I)

Pom.yil wreu.cle o -1IllIanle ujęd a . To co robiu
obecnie jut CI lię PlUjadlo. DąienJe do perfekCjanl.łlnlJ d:tlala na CIebie "ben'AO ńreujqco.

~.
~

WODNIK (1:1 I - te Ul

korzyści,

Z ka1dej i ,tron, ocuk uje.1.
a tymcZQHm tycie plata Ci figle. Nie
' moina do nJego
podchodUć tyłko kotUumpc:yjnie,. CUlsem
t.n.eba
byt kicalIItą.
"l'~y

i

(ZI U _ !iI ruI

Bądtcle orlro!nc l Ostatnie tukcesy m ogly uśpić
W...u.ą czu.~ołć. Szlo Wam dotąd rudłe , nie mae-q t.o )!dnaJc, te tak będ zie J4WSz.e, Teraz trzeba.
będ"1.le _poro lię naharować, teby ut rzymać. się na
do1,-.::hczaaowym po.z.lOl"llle.

JlAftAS (1.1 nI -

to IV)

PU1patrz alę dobrze otoczeni u i "Wy bler1.
1
JLielo tych, któr:t,1 ~ CJ tJezllw L. Kontakty
1
Dim1 ~:r.Ie... musiał teraz rac leśnIt. bo n lewy_
kluuone, te .. nowym pr:r..ed .ięvnięclu oka1ą alę
pomocnL

Wlę ~zoJć

fllCh (a tak.te
wvmienlonllch)
wlliiar.:eń wl/woll/wala "ozJie::ne namiętn o'ci.
J edlinie
.,dinozaurl/" polskiell'0
"ock
and rolla wlltrzvmatll p ró b,
czasu. Dla mnie paw tóT1.lml e
u blell'lor oczn ego
koneer~u·
"Old roc k meetlng" .tanowl
WlIdorl~ie
wręcz belPrece·
aen.owe..
Swoje
25-lecle
twlęcil i
Niebiesko-Czarni.
inn llch

formacja

n ie

"l/odzieżowa ,

BYK (II IV - 21 VI
Popadasz 'W konflikty
dlatego, te U5i1ujes~
"Wszystko prustawiać na awoJ e kopyto. 'To n ie
talt. MWJI panować rót.norodnolłć. Pomyśl 1epieJ
o Ulopat.rz.e.nlu aplł.arol na limę .
BLlZNIęI'A

WlIktzCalcila I poniekqd
PUlIpotowalo do d zfalal nakl
est,adowej wiele znakomltoJel , oc{zlmej mu zl/kl I piQllenki, ie wymien ię Cz esławo
Niemena . r.:a.dko op tQdanł-ll'o
d:if
Tade u.za
Wofluaka,
Pio tra J anczersklep,o, Janu_
na P opla wsklego. Zbigniewa
Podll'0 jnego,
Andrze ja 81/c"owsklego, no I ()(':lIlDilcie
A dę Rus owlcl I Woj:l<a Kordę · Na srebTne podli ,uerlDzespolu
.zell'0
polsl.:iell'o
mocnego .uderzenla
zjechali
n iemal u;ł~U'~1I Je;,o
billi

1'G

j

ru

MyłlalyJcle

k tó_

V _ 1:1 VI)

.Ię unieule1nfć.

!

tylko o tym jak
Teraz., I dy jut dopięłyście celu, nie przyjmujecie
iadnych uwal pod I wol m adreoom, a to Jui tylko krok od IzolaejL.
:
RAK

(łZ

VI _ zz VU)

Za mało uwagi pohvłęeas.r. oslat.n1o ""olm
aprawom, a CO l OnU! dałeś lie wpuścić w mal lny_ Kto by pomy jla l. te Je$teł je5U!ze
taki
naiwny. Piać teraz frycowe.
Pr::esla!\ sf~ wlIglupla c!. Dobrze
Clę

w iem

jakle mot l/le

int e resu ją ...

RIIS. E. KMIECIK

LEW (!3 VII -

%! VJlI)

"Slowo .ill: neklo kobyłka u płota". Nie krt;ć
t.e ' to, me za Twoim 5tarQl'Jlem, lecz u sta·n6w się jak m'l.dru malcU ślę w tej - nl~ 1.
nej -nies tety ::- sytuacJi. Radą I pomocą ;słu
żyć
będ1.l,e :r.8pr1.YJat.nlon>;: Baran.
wl~,

A KOGO Z ...\l.EWAf

W Wę giers kieJ · Górce od
trz.eeh lat nlee'l.J'nny jest ba-

sen, paniewa.t spierają $i~ o
n iego Odlewnia :lelaw I Federac ja Związków Zawodowych Metalowcó..y. Przeds taw iciele obu ' lns tyl.ucjl leją
wprawdz:!e
wodę, a le wyłącznie
w
_wym ienionych
mlęd7.Y lłObą- p ismach. Zwi ąz
k I>- trzymają ;- - się - mocno,
m ies:r.kaócy
ma ją wl p,c ńa d1.l eJę,
te
choć
odlewhla
r..bankrut.uje.
C,.Na

pndal').

GOSCINNOSC
Na' oIJo1Je OłQ' w ' To.rna lI:tOwkl Ma \\Owleckl m . salmonella
r07Jo!yla' 3!i młodyCh
goAcl 1. NRD.' .,Skaioone ple- '
C1.Y~" Italo alf notOmIa st
p r1.y"czyną
:r..o.t.rucla· 31 d:r.leci
1.
C:t.echoslowacJI na. k oloniach ' w · Węgrowle koło
Sied lec. Ani ' ehybl
witamy
teraz gości chlebem I sa lmonellą.
("Wprod",
Wybra la: E. RYł.,KO

?f
-

')

P·ANNA fZ3 VIII _ ze IX)
'. Nadal ubielać Ó wl4l\(;:dy Cl.Y dat IICI b ie wres1.- l
cie spokój' ._ oto jest pyt.anie.
Zdaj si ę na intu icjI:. be;d)lędnie 'podpowle Ci CO' C:tynić. Na ra :tle sta raj itI~ dop~owodlJć do konca rOl.p()Cbet e (
sp rawy. Miej w Po,otowiu wypchany por tfeł. bo
n igdy n ic nie wiadomo.

D::l ] OD R EDAKCJI

12

eeOGOO
00000&0
"CDGOOOeGO

..""..

Ponad 4 mln zł
na . mammograf
Jeden dzień
•

11 Rada Wojcwód1.ka BCZ w Przemyś lu - 500 000 z.ł
Zespo łu Sz.k6ł RolnlC7..,Ych w Przemyślu --..
~500 z.ł
•
prnoownicy Zajezd ni PKS w Lubaczowie - 3600 7J

* p racownice
.

*
*
*

WOjny

"Nam strzelać
nie kazalIo"

Społeczny Komitet ds. Zakupu Mammogralu pr7.y Zaną·
d:::ie, WojeWÓdzki m Li~l Koble\. P()lsklc h Info r muje o kolejnych ofiarodawcac h. Są to:

Urząd

Wojcwódzkl - 25000 tł
Przedsi(biorstwo Bud ownictwa Rolnicztgo w L ub3cwwie - '23 000 zł
BIuro Pro jekt6w Budownictwa Komunalnego w P rl&my§lu - ,0 000 t.ł
11 pracownice Fabryki Mebli w Przemyślu . - 38200 zł
n . Stanlslaw Kędzieukl z Prumyśla - 5000 7.l
~ cuonklnlc Koł n LKP ZChG "Pollena· Asua" w Prumy śl u - 6030 d
'# GS "Snmopcml()(' Chłopska" w Me<lyCc - 5 000 7l
pracownice P t'ZI."CIs!.;:biorslwa Gospo(Jarlcl Ko.munnl nc j
I Mieszkaniowej w Przewprsku - 10000 z.ł
"'R Wojewód1.ka Sp6łdzleJ nlo. Ogrodnlczo-Pszczclarska

pamh;:cL

Sły sz.ę

warkot

przelat uj ących

do tej DO ry

nie-

wielkich tamolotOw oraz prU!-

a u1
pancernych n iedaleko mojej
rodunne J WIli Lubno kolo Dy~
nowa. Wojsko poJskłe mimo
bohateraklej ob rony nie był9
w .tame opr z.et .le pr zewataJlleym
silom
hitlero w ski!1'\.
jetdtającycb

Mnie IJttzcl':61nle
pam!f!C1
cWen 7
WÓ'łVC7.ał

I

cwłsl:6w

n.ą

u tkwił

...

września.

to grupa

polskic b

pozostaw iła kr6t.k"4
broń otU drobn,. SDl"l.(t .,oj..

oticer6w

skowy u moj ejlo d ziadk a

~

na Klclbas,.. Mój ojCiec za·
brał pIstolet ..Vis". • ja lornetkę wojskową. Pistolet Pr1.ełeta ł POd Itrychem w stodo-

le do wyzw olenia

LornetkI:

zaś

....

1944 "t.

... czasie mego

pobytu na ' pnym\UOwycb r0-

bolach w Nlfll\cze<:h ubrał
mój stal'$zy kol e~a I pr ukaUlI ją dowódcy AK na naszym teren ie M ic hałowi Bar""
ciowL
W spomniany
wyt crj
spr~t
2!.ltoonle :z: poleceniem
w lad" okupacyjnych, dT.iadek
p rzeka:r.al soltysow1, Ul' stąd
1..1.brał ,(0 j~ brat I s kolet
orzekaUlI oartyz.ant~. DzJade k musia ł to ucz.yn!ć, DOniewat o rozbrojeniu oolsklch
orteeró\v wiedzieli m iejsco'.ri
Ukraińcy,
którŁ]" od p lerws:t.ych dni okupacji współpra
cowali z N iemcami. ludt.l'lc
sic ob letrllca PQwsl.."\nla ,.Wil~
neJ Ukrain y". Mnie n a pamIątkę
POwstal wydor od
.,Visa", kt6ry przechowuje W'
r odzinnym
archiwum..
on
orzypornina m i tra~lc:me dn i
ooJsklel!o wrzclnla. o których
opowiadam n a spotkaniu mło
deJ generacjI.

Ad. m

' Rz ~!!'a

lbenóW'

Redakcja
odpowiada

*

*

10 000

*'*
**

'*
*
10171 U
p racownicy ZM: PKPS ... P.r7.CtnY!Ju - 3600 U
*'*' W.
Sluiyla I A. Sid<lrh, es "SCh" _
- 2 000
*'*' GS "Samopomoc
.. Ciegwnow ie - 3000 ..
WK ZSL w
- 600
..
Pracy "BIs\or" w PrzemyjJu 000 II
* Komitet- '"Rodticielsk
\ JJt"t,y L iceum Ekonomicznym
_
000
_
*, es ..Samopomoc Chlopska" w nadymnie - 10000
* Spóldz:le1ni. I nwalld6w
w
10000
pracownią

Przemy ś l u

tł

zł

Jarosła wiu.

zł.

Wu:y, tklm dotychczasow:Y1D otla.rod.WCOlll SpoIoeza, J(~
l'Iliłeł serdecznie dzi ękuJe. In r ormuJ~ te .ta. k e . (pKO
Pn e m,.łI · 6331'J ·19347·U!) Sl , ierpal& br. oplcwał Da ł lilia
1ł5 t1'L 861 :.Iobeh.

Z redakcyjnego

Smietana

W

normie?

lII, "'

nIgdy ni.e za

obłur·

iMt,:te P.

wojskow~

Do wojn,. mies:rkalern k..Ukanujcle lat wlaś.nJ.e przy "..

Ucy Franciszkańskie'. t kiedy
po prz.ebytej . ka.mpanł! w0jennej na slowackleJ granJ~
ey.. Ulmlenka1em
powtórnie
u rodzIc6w, to od
wru.·
śnla mogle m obse rwować jak
wy:gląda lo
tycie w mleścłe
pod
okup:lcją
ni em1eclcllWl aśnle 20 wrześrua
wld7Ja·
!em jak niemieccy
toinie"",
rozbili cuk lcrruczy ,klep Kozłowsk iego
.. Ma5Cote~ I wy_
nldU klikanĄŚc!e plęciokJ l(1.o
W)"Ch pun.ck tanich c ukleTk6w. bo nic więcej lam me

l'

wściekli~nę!

byłó.

Muur
Pru...,.'"

Wład nla.

.

W trosce
o turystów
W

Dyrekl or W:yd:r.IaID ·
KuUur,. FlsycmeJ,
Sportu , Turys"'''' UW
mIT 16w Zapl.k

"Gdy woda

ulegnie
awarii"

tkm7 Rau·

le}o~go.

m.

Paal St.n1llaw. Woinl.k I Prum"'l... eleny
takto
fakt , li k ierowca WPKM z.achowywal się
ku lt uralnie
ł
u-prujrole, pod7.fękowanla jednak nie wydrukuje m:r.
edyj
takt i grz.ecUlość OOo-,viqm14 wuystklch - nic tylko Ide-rowc6w. P ra wda. te na og61 bywa (nacz.ej, m:r u j robiln3
co motel1'l7, aby takle wypadki , piętnować'

Dlatcl'O WoJew6dllkl
Lek.n
Wet erynarlt
:'wrafla sil) !ki wu:ysłklcb wlałcielell ps6w o nie pus'I"".nl.c leb IUlcm. a do myilhvyeb I slui by IcideJ ' ape luJe o ods lr...1 awlen l!. t aeho.
wufl!.eyeb
sil)
podejuanie. Wuystkle t akle
pn:y padkl pow1ml,. byt Iglan.n6 , Iuibie wet er yn a ry mej,

d~ć

nieprawd ą

d 1.iet~

dyżuru

wiele, %właszcu te człowiek Ul.ka~y włclek·
limą skazany ,łC!st prawie za·....sze na nlechy~
~m1erć, _ W przypadku
zakaten1a t ą chorobll
niezw yk le wat..ae jes t mtem jak najwcz:cśniej
SUI poddanie sk: ,zczepleniu, k t óre m«łe być
,łC!dynym ratWlklem..
Cuowiek
zakata ' .Ię w lr u.em wklckll z.n.y
(r.naJdującym tlę w ł1IoJe chorego zw1etu:cia)
poprzez ukąszenJe. rzadzie j poprzeJ: r.etknl(,:Cie
3-ię m wściek łym Usem. kotem czy psem. Włrusy wście~IIUlY z rany dOItają ,Ię dfogą ner\\'Ową do m 6-q:u. Po upływie I ~ dnJ pojaw iają '!ę bóle głowy. niepok6j, uczucie og6lne·
go r~ieia. P6tnleJ dochodl.ij skurcze mlęśn.l
prze łyku I krtanJ, wys t.;:pują -.opoty z oddy·
chanJem, IlIne
wydz.lelan.ie śliny I mE:CZlł.ee
p ragnienie prZ,)' jednoczesne j n lemotnośd poł)"'kanla. Typowym
obja we m je,t wodowstrę:t.
ZdarzaJI\ się grofne dla otoczenia napady
wściekłości. P6fnleJ poratcnJu ulegają jęz.yk
J
. prze łyk, następnie mldnie oddechowe I nastę
puje śmierć poprzez uduszenie.

na

cha - to tet
nieprawda.
gdyt Zydti wled~ co Ic b
c~a przy wkr oczeniu Niem.
c6w,
pochowali się IV r6t.
nych. k ryjówkach, Tymcz.a·
sem te wspomnie ń p . Block iego 'wynika łoby,;te wszystko bylo w mieście cac,.,
cacy, ,klepy pootwicrane jak
w ParyilL I ostaWa 'Pra·
wa: kiedy jeńcy dos7l.l do
Sanu,
gdzie byl zl>ur7.OI"lJ'
I1\06t
drOi!owy, C7.(ŚĆ s~
śród nich p:-zeszJa rzekę
w
br6d, a CU;!ć prze.prawlła lię
krypami na drugą ,tronę. I
to tet je,t
nieprawd, bo
,1eńc6 w t ransportowano
oca·
lalym mostem
kOle)owym.
Pod mostem drogowym nie
było tadnych
kryp - Ich
stanowisko
zawsze majd(l.o
wało sit: pociliej
moatu ko-

- Moie w:y I PGW1Mhdeele, ł cb,. popra wna
się
Jak064
pro'hlkt'. Olu:ęl oweJ Sp6łd llcLal MJcnankleJ w Pnewor·
Ik lL. Uw . ... ta d ol:ycl" zwłaucza ' mlri.DY - Jej
Jakoś.
,fest beznaddtJna, nie nadaje Ilę nawet. do
p n,.pr.w lcnla
,;up,.. W lej sprawie r01: mawi.łam ł e leton iC1:nie I k Ie rownIklelII d ział. handlowc"o OSM. któr,._ potwlcrdzl!
molll
opLaIt. Przyzn.ł taUe. je' nb kleJ JakoŚ41ł ' mlelan,. .. wllllDe"
..._ norm,.! Ale pne1:llei, IJdy nasza OSM był. unienacbe·
miona na .kut.ck powodzI. P(%7'9otoo. ImJctanę I
10D,.ch
mleczarni (Łańcut, Kadymno) I był a ona • wiele lepsza od
pncwórakleJ, " a ....
chyba jedn.kowe _ "" ,..tklch
mleczarnlacla - ty'le mniej więcej u słysu1-lśmy od
Jc<lnej
• mie:ulkana1c Przeworska.
Jalt to Jest?
(al)

deJrzewających d z.lecł.

wzgl~dzie

zł

zł

"Praca~

W oria lnfch tygodniach odnotowuje się n.
terenie wojewód'Zf.wa coraz więcej pr:.ypadk6w
..wśclekllZllJ' u z\o\lfc,tząt
domowych ł dzikich.
Zdarutły ,\(1 pr z.ypadkt pogryzienla ludzj (w
tym takte ctz.!ecJ) PIU% chore zwierz..;:ta, Po.
tencjalnyml nGIIlclelaml te j ,rowej Choroby '11
wa łęsające ,się bcql8ńskle p.sy Ol'as
lAl.ICUlte
ko ty, D;dkle zwierzęta , dotknię te wśclcklimą
zachowują Ilę podejrzanie t racą iru lynkt SIl·
mo%achowawczy, podchodZI! w pcbllte
ug ród I ła,zą się do ludzi. Stanowią one S1.C1.C ·
g6lne niebezpieczeńs t wo dla nIczego nIe po-

tym

l;ł

Członkowie
Sp6łd 7,icl nla

Uwaga na

Ostro1ności w

,

C hłopska ~
Pa.em,.ślu

2 wn:e·

m ockJ z kolegami, w towa·
r1:)"stwle nlem.Jecltlch. konwQojcnt6w, udał tlę do sklepu
rzcf.nlc7.Cgo A.. Wajdy, bo od
dwóch lat A. Wajda ju! uJe
tyŁ P rze z pewien. Okrea I klep
ten prowad:t.lła jego tona, •
na rok prt.ed. . wo Jrwt pn.e~
la go firma Ka.zim.le.rza Kra.!
wieckiegó", k t6ry p»JadaJ: je.
~1.Cze km;a sklepów ., roie.
ł~ie. Poza t ym,
po
wejściu
Niemc6w,
wS7.ysl.kie sklepy
l.OStaly pozamykane (więk.
uość naletala
d<I.
iydowsk ich wlaśclciell), a tl>wary
poukrywane
w
zakamarkac h domowych. Tak samo
było z.e skle-pem P. Kozłow- •
skiego % wyrobami cukierni.
czymi I czekoladowymi. Restau racja ' ..Ra t uszowa" pod.
Wieią. , tei nie byu.
czynna.
bo właściciel poszecil na tront
<po:Utiej walczył ,pod. Monte
Cassino). Co do ,klepu % o-

zł

Sieoniawłe

u wagę

więe

PSS , .spo łem" w P:-zewo<sku - 10000 z.J:
"'R GS "Samopomoc Chłopska" VI Slcnlawie - 3000 d.
GS "SamoponlOC Chłopska" w Lubaczowie - 5 000 d
Igor Kondrat z Przemyłla - 300 ~
GS "Samopomoc Chłopska': w Pn.el1'l7śl u - 20000 zZ
PGR F redropo \ - 6 500 zl '
•
pracownIcy wydz\a.ł u PW 3. ZChG "tpollena-Astra1800 zł
'
Ze-sp6I SJ:kM ZawodowTCb. CZSP VI
Przemy!l"
~

lo

ne I ck<ka wd
)Vspomnlenia
Janusza Blocldego IX- "Nam
strze lać nie kazano". NIe ste.
si.
ty, auto.!' nie ustrzegł
wiciu blędOw faktogratic-z·
nyc h (... ) Ja d oskonale pamię: tsm
ten ' okrc" k led,.
'Nlemcy 15 wrześni a 1939 r,
wkrocz.y'li d<I Przemyśla. Tak

*

N igdy nie z,apomne plerwlZ.ych dn! wu,eśnia 19.39 r.
Utkwił,. mi one
.:łc:boko w

Cz.ytaJqc "Zycie"

śni a 1987 r. zwróciłem ~cz..

u przejmie In!ormuję, te k r y.
tyczne u wal:! dotyczące pracy
placM..'ek handlowo
ga·
slronomic:rn.ych
pr7.Ckaza·
le m Ulinteresowanym jednoBędl!.
one r 6wnld.
SIkom.
wY"'or:r.,y~tane
przy sporzą
dzani u puc z
nasz Wydział
oceny przeble,u sez.onu tu.
rystycznego w 1987 r.
Z zagadnień merytOryc%nie odnonących się do nadz.orowan,ych prze'% Raa spraw
informuję , te pop rawa
stanu
urząd1.Cń dla ósób
wypocz.ywajqcych .w Krasiczynie
l
Radawie majd1.ie m iejsce w
planie roku
1988. W Kra sicz.ynIe wymagany
1)(,:due
remont pola namiotowego I
je-go zaplecza sanitarnego. W
Radawie problemem do roz..w iązania po:.ostaje woda, Ul·
r6wno ta w raiewie jak I do
użytku
spotywcz.ego. W tej
sprawie
wy! tąpfllim;r
do
Gł6"'l;\ego
Komitetu Kultury FizYC7.lle j I Tu ry ltykl
o
prz.yznanle dodatkowych na·
klad6w flnansowycb na ten
.cel w roku - 1988.
Dysk usyjna' poz.osta)e sprawa ufaltowania boisk w (1.0
środkac h
wypoe1J'llk.owych.
Są o.ne potem łatwe w utr:.ymaniu, ale bardzicj n Jcodllwe
dla zdrowia. I beJi)le·
cr.eflslwa wytk'ownlków,
a
poz.a tym. wyasfaltowanie nie
zwalnia wlaśclcie la ob\eldu
od utr:.yman.la Ich w stanie
gotowości
do
gier l &8.
ba w ( ...)

zwl<jUtu ~ ukazaniem
się w Wast,Ym Tygodnik u ar·
tykulu pt. "Z wlasn~
wa ·
lówk~ w pięu:ym
pcjsatu",

W naw1lłUnłu do IcUetoa.
pL "Gd,. woda ulepie .warU " l"ZP' • 19.08) upne~
i.nlonnu Ję:

_ Sklep GS .,scb" nr .5ł
przy uL Ja gle UorultieJ lo ar·
t.ykulam! do produkcji rolnej był nJccz.ynny od 4-28
l1erpnla
:c powod u urlopu
pracownika. Z u wagi na to,
ft jest to sklep o jedJlOOłobo-
wej <>bsadz.le, nie ma IMycb
motUwości ,

jak

wyłąct.en.le

II

d7.fała1noścl

sklepu dla umo:Uiwlenia
pracownikowi
wykorzystania w-Iopu wypoer.ynkowego.
Pragnę jcdn:1k
podkreślić,
te VI tym okrea le dwa Inne
,klepy tej same j brant,
ły ct,Ynne: nr 58 Pr1Y· ul Ja.
glellońskle j ł sklep nr 10 na
KamleMym Mokle .
Sklep
WSOP nr 2: przy uL J agiel·
lońsklej z artykułaini nasien.
nyrn.l (o obsadzie 2-oeoboweJ)
w lipcu I slerpn.J1I funkc~
wał o godzlnt,:
Jt.'6ce.), I ...
wagi na u r lop pracowntk6w.

b,-

Dla wYJaśnienia
pod&ję
równie!, te Jego
chwilowe
:uunknlęcla. prą
braku.
Jednego pr acownika - by1,
mątane
przYję~

z

konłccmold4

towar6w. btjdt tri a
Ich wydawaniem lo magazyn u
przy ul
m!e.r,cUlcelJo s~
Czarnieckiego %.
Su:zeg6lnie
podkreślić.

zaś

pragnę

te ,podslawOwym

obowlqzklem
katdego pr••
cownlka ,klepu je" 'praw·
drenie prz.yjmowanego towaru pod względem ilościowym,
jakołclowym , wartościowym,
za. co materialnie odpowiada.
KIero wnik
Wydllalu S.ndla
p robnej Wytw6rc:r.ołcl
ł

Usług

UM . w Prsem,' lu
J"au SUwl.k

PRAWO I 2,YCIE

13

•

wspomnień

Ze

do pana. Ni e chce

oficera ' śledczego

-

"

to w

pięćdziełiąl,.ch
.prl.edawcz.ynią
w

• latach,
alt'leple 111' dJ.Ielnicy
BIKi,.
prą ul, I M.ja w P'r:oan)'Ś
lu. była pant Mea Z teco
co wjem, .tanl m1ełz.kańcy
1VspomInalą jl\ z. dtuUi
. ympatią, a ItoG I.
kUku powodów: _b yli:!. iyC'Zl\wa 1 m ila
dla klientów, _lep był d0brze - jak na ówc:r.elltle cza 11 -

uopatrzon1.

i

co naj-

wUnle:jsze - I. mlał.
D:tLł
bo'f[lem, c.hoć lia.b3. m iel%.kaflców d.z.ielnlc1 uległa kil-

kaluotnemu
powięk.r.eniu,
. klepu od lat nie ma.
Ale: do J'UCZY. Ot6t pewoego popołudni. pant Adela

•

oblkz.yła kasę, ~bowała pIe~d7.ot do torby,
umkłl~a

Iklep l tuaqla do
m iasta.
A tn.eba dodać, te nie b1ło
jeJz.cze ulic KocllatlOOWsklego,
OpalilIskiego, a nawet chodni-

ka

111' \ej ~I :I M aja. Nie
URła daleko, •
tl1'z.y:

-

'*

Ręce

00 c órT, bo ubi_

l<:'
N.

moment

Clowę. Tyle
.... pamiętała

r'dtu

odw'l'6cik

.obacz.yła
t
- to "isto~t 'fi
um::&skow9nego
męi-

co

c2.1Ul1, J ego ,los i podać
nie wrótyly nic dobrego,
poJłu.znie podnlo.!la ręce. Ze
.u-acbu ledwie trzymała się
na nog.ch. Napastnik, jakb1
ło od~uwa J ąc, rozkazał
jej
~~ć
na ~eml,
z.awląz.al
mułkI!. oc:z.y I skJ'ępował
w
t,.le t~ a nutępnie wyJ4ł
pieoni~<łze • torby
I

...,
-

rvzk.-

Rus1.3n. . It:., lr.u1kn1en,

~tfl.elęl

Pl'l.estl'aswna pani
liedz.iala jale
tr,nla
4de.si~ć,

piętna!de

Adela
plęć~

minut _

l' kto wie jak trwałoby
to
dłUł!o, (dy by
Ille sąsiadka.
SUa akurat
.. ltuanowa1
pawrJ, a lU z:Jemj
.Iedn
'-:iepow. .. uwiązanym! 0czyma. Uwolniła ~ .. wi~
SÓW I obydwie prZ,.-Iz.l:r
do
komend,-~ alnicjl,

Sza:n.se na 7lapan!f: dodr.lebyły mikomc. Pa.n\ Mela nic potn!lla n ie konkretDfCo o nim. pow.ieduef - sa
bard7A byla
pn.estr&uoo_a.
ltijały tygodnie...
. Akta tej
.prawy tr1y.malem w biurku,
tak JUIiltaW'd,= nie ';erl1lem ... pom1 śl ne Jej :r.akońc7.eni e, at. pewnc:o dn ia ...

Ja

*"

Dumałem !Mld jakJmU pa..
9ł«wni , gdy udzwonil \e.le-

dla

.łepot rubni.e

przedkładam

C%lI1dnikom, %amlcu' ·od r a%" \OG.J1ł prOUo z mOJ"" o
dGnej qra wie, 'rochę Wl k o
pTZtlltOlowwjqc do potrzeb
lłłnJeiauj r lLbrll1ci · ak ttł
oakor.tt'lłi a., 'W:w ro''', m i1feyjne
jokum4'fłttl,
tł91Ik,1e

c=tł

opow feścl

c"od a::b"

t aprzlliaź.

wionllch praw n ików ' lun!c·
c$onartucll.
Ale ~dll d~tlb o .114 moim
tiiiejllcu, sttls : ą.c "p. 'ID
J q~
bie Jck ;akd mizero ta mó.ot • l obie "a rdł/zda 1ezdem
ł ct'taz4 mnie grd" dopl "alb" tok iemu ,~zeru" l eszf:U jedM zero, iłbV
wikl

t ylko

Ilę

n ie

a l po b udynku.

Po mlnucle
stal prt.ede:
dwud:l.ies toparoletni
mętcz.y"Ula.
Patrzylem
na
Iliego czekając at lię odez..wie. P:rr.est(!))Owal .. nogi na
DOSę. m! ętosi l czapln: w dJoni a.c h, wresz.ele r.acr.ąl :

:rn::.

°

+

•

tak: CIo Rejonowego Ur~du Spraw
Przeworsku zac;,.ęly napływa ć inlonnacje
do wagonów towarowych,
dokonywan,ych
rzekomo przez praco wni ków koleI. Uwai.na obserwacja stacj!, a póź niej encrgiczne dochodzenia potwier dziły donosy,
Org. na łcigania ze braly ty le dowod ów , :te Iprawa malazła
twój epilog przed Sqdcm Wojewódzkim w Przemyślu. Pro~
eea I.t'w• • Dotycbcu,s :r.akoilCtOnO przes łu chiwanie oskarżo
Dych, • jnt Ich at 19, sami kOlejarze - od dyturnego
r uchu po naata.wn.lC~yeh I maszynistów. Na law!e pskarioIl1ch UlsiedU nawet .oktsel, a wl~c ludzie, których sluibowym obowią:r.klem b)'lo I trzec m ienia Połud'Qlo weJ Dyrek,di Kolei Państwowych ,.,. Krakowie, a nie - - jak :r.arzuca
Im. akt oskaztenla - patrzeć na %lodzleJskl proceder pncz
palce.
Sprawa

lllilkł.

Przed śm iucl4 opcI'W.le~em mu
o
wUlstlr.im.
Zea.nił 1Dllie,
..ugai, kuał
prz.,.-siqc,
zwrócę
pieni~

te

-c:. W · dus..,..
tego uc..,.nlf ...
Słuchałem me
prz.er;rwa~, eboć !lM! wiedu.alem o IM
IIlU d'Iod l.l. On )a\: by uwabał .i ę. Mote poialowkl,
ie
tu . ię znalazł ?
du:,
ani

pr~yznam
my!lałem

l.u pem nieuczciwych kolejarzy padały płytk i ceramiczne,
ochrony ronin, wino. a najczdcleJ kartony plwa
.. Kr ista)" lu b .. Leta;sk Becr", Zacu;lI je kra ść latem 1984
roku I łek Ilę w nim roum:.kowaU, te .k ończyli dopiero
ph7 wpadce, 11 lłierpnia 198U J'oku.

,..Pracowa"" nocami, doszli do tak iej wprawy, t e potratiIi
wa&ony nie Wl zkadz.ając plomb. Na wszelki wy>ł*dck byli ... ypota1enl ... p lombowtJic~, r zadko jednak I
nieJ k O'l'%yatall.
pl!!,drowa ć

J ak u..rupulatnie

PowWołowy

we

w

lIk łepową,

był

s.aba'4lk~.

miliCja, ...artoU: priywIaszcro-

p rzed sądem tówniet. Jedn.i kolej:.rze w~p6I
kradzletach
artykułów
e ł:ącznej
w artoJct
200000 słotyeh. Inni \I wa r to§ci 31)00 J.lotych.
1riechiałnoJć

Pr~

llhiaJ:.li w

\ftngM:'dni l .UIł
ch7 ... bUllia. dostal 5 lat. Nie
, lk1ył M 10, )a J'Ównld. Sę
dzi. b yl uogL

No i co, e:z.y d Uś v a.n.&.1ą
de: tac1 z.łodrrJejc? Z tak im
aumieniem? I jencr.e jedno:
pJ.tole t, którym
Ulakan;(ł

wyliczyła

D,J'Ch ~waró.". ...' nos! 263 375 złotych. S1q)ień ma terialne10 "uint eJ'esowanla", oskarionych jes t rót ny, !.otd odpo-

Adelę···
Sąd.

IW

łrodki

- ... &nialem aę a Diero
- ciągnął - a1e teru )ut
..
•
nie jm\eję! . Co JIOC',
tnodDJa, OOl'U atran:niej łni
ID\I się . ,--,. Jut dlutoej nie
mogęl Niech to a:r.Il4!: ~.. .To
Ja, wtedy 110.
Budacb,
""
aIilepo'wą, no wif:
pan,
tę

.yilu

za cz~la s i~

Wewnętrznych
e włamaniach

Zobac? yl w moich ouac.-h
lIduwlenle. Na moment .1.&-

Niemal WllY3Cy.

pn:ylU1ają

sic: do , arzuC'anych Im czy nów,

jdU nie ... eało~ei , to ... C%ę:ścl. Niektór:r.y oskarteni
+

R0m41t P. ł Kr; lItzlof
G,
. zi4141i Z/lr6W"1W w pojedtl ntę jGk i w
duecie.
pr:w
Ul/.m włpólna proc a
pu y1łO.Jikr;

im

: wyl< le ~

Ilrię/uzt

po

zostali %wolnien! I a resztu i odpow i:.dają I
wolnej stopy. D:dewi~tnarlu niesu m ienn ych
pracownlków
PKP broni k ilkunastu adwok atów. Z:.końc7.cnle proce$u naJtąpi dopier o ~a kilk a lYcodn.i.
przesł uchaniu

z.z.

.,.pOR UCZNIK '"

. korzllki.. C. dwie glowU, $O
sle jf:dna.
A wi"c "lied z1e U leroz ~
łoJ (tym rozem ni. '" Ml/mi,.ale. kc~ _d ku.f14mi) ł
IIiWnoli,~ .jGk t.tt lu. ~nóll,l co,
nobk!. Pom llsł zrodził . ił ·
.~ nY4ł wqłpliwolci, .. .. ..
po trZecim kufh. 114 twart.
Ie" %ur4 niec. Ale do r zecz U,
W$pa ł'łiala
myW
Ctllh ad r em, ; a k
mawiaU
łr;ra'lIk~1
RO!'ll4n P. - Tł·
_ ator~t,lt1łi Riwmion it,
,o~ j elZcze Itie billa ••
Dwócll Wl/Jqtk owllCh CUW1- r
Z .reDo
okr~1Ikw
ph/Rie
niflc.;:ków I:ed~i al o " od -pelwlłfo.ek , że
pomus~dll,lC"
nl,fml kufelkami j
za .tonobili KrzllsztoJ G., ale "I\.i.e 10
wi olo
co robić, tcbll n ic
jut noJwoi nie;ue. Od tej
IIle r ob ić. Nie b y l obtl w tvm
PIl"'lI :4CZ~U do l iebie m ómc nod,; wlIc:W;IH!go, bo 'CI
wić per " panie
In.t.lllller~e",
k01ktl pól Polski mllJli (I
żebu .ię o.woił z Irrm flIt u111m U IltYIl1 -n Wll etJl, aie ci
lem, l'l ie: b ędnllln do urzed wa; IG bllh ar lll.tCI,
~k
e ~ lI wi&tll illTlia
pr z~Jtt'Pc:ego
wB pu m lł .o tem wu ~ ej, w 11.00panu.
im Jac}!u. O ui nigdll Ul tl/Na s t ęp n ie odwiedlflt /C ilk ll
ciu n ie TooiU niczego poiy znojomych._ po tlle za1qc · od
teC.!lIego i pT ~'lI pomi llali d on ich lunet:u. ,tojakt, ja kł/eol
rod1l11 11 u"b y, ~ teroj q ce
poteiek sprzęt
pomlaro wu ,
żólk łc dr::ewo.
wlaiclw l e wszł/.tko, co ' 111.
Mieli
na sw vm ' konko t rqcilo lechn/kIl:cie parę Wllroków, glówn if:
Na 8tepnie sptlkowali to do
Z4 oazu&l w o, któr e byly kh
))Iecaków i -Wllr!UZlIli GutoBpt'c;alllo.łc ią . Jeden
:: n Iell
bUlem -do WIł polotonej no
pOfraf! 1 na pr.;:Jłk łall omamił
fta; wlek-3zym - pardolI
kiedu.ł 1I.rod,::iu:q córkę
b ozadupiu.. Obal pr::tld rojenl
"ate"o Qospodcr;:o, obieca/!!
byli to
ga.rnilurk l
kol or"
maliet"ullwo. o b/u pić % pic·
ciemnego, blale k OLnde i
m"dzlI prz!Js!lf'go i nfedQ.S';:·
Ji rC:lltHltll. To b l/I ie1~
Mrój
ł"Do td cło , po cZl/m
odej'/!!
r o bOC=lI·
VI dal . _ ie/'>o nieClnle _ slnq.
Kie roU)cł . utobusu poproZG tell CZUli mu siG ł · potem
IIti. b:u' a'ot rz rtm41 ,ię kilka·
odpokutoWGĆ
·ID Jc r ~nlftale,
set metrów p rzed p r.!tl!I lI nco 1ednak nie l'lCILt'Zlfl0 go .
Jl: ie1n. ' Nie chcielł zjawtc! lie
r ozumu. BlI l to Romaft P.
1.0 tej
mteJscowo*cl.
jak
zWt/l(ij
pa ,ate,o"Wic,
lecz
Drugi
z
te;
dob r one;
'niejako ::a!koctllf' mle.stka1\.dwójki,
k.! órtlll\, icśU mnie
ców , l lo lm • .trę
udo.lo.
pomłęł nie
zawodzi. pila ·
Skradojqe .tlę b ocznll'l1l dróŻ
lem jut p,z et! laltl wIe;
korni, pojawili .Ię Ul
tej
rubr llce, a U wabił colll uta b
mlejJcowolct.
Jakb:u
jl,.o:II\lJ'zędnikó w
pa~IWo,otlCh ,
lecieli 2: kósrlłOsu, o cz,,",
któr,zy mu. rak ta ulon, ~ e
napi sałem
114
w&tepie.
robi!' z nimi co . o.m chcfal,
Na/ lIchmi41st
też
u.da.wiInktl.!Ujqc Piclllqdze I ZfI nie
li swoje '(prZ-tlrzqd ll po-mfa'IClIkonane proce., l t eż lie'
rowe" tu..l
koło
gospodardz-Iot p otem pr=cz kil ko. lat.
"dch .0budou:a1\. i po.1 r z:uJJ
1'rll zwal l i" KrZlIs::to/ G.

.i",

"Piwosze"
·wkolejarskich mundurach

- Tyd z.!eń temu z.m:.r! mi
ojciec...

Jon. Dyi:u.rny informował;
- PWUCDliku, jaka !~eet

Potęga cno'y
Pr..:q/Jeciell Jak , kOJ/llon4K O.tm Oll
dla
Z itrlll
jut
ciqQif: juzcze
'11m . ulI!i.ej
wi" cej, t:lIffl Parli: - . par·
don - dla Ra4 l1 rnłUł
na
pr ~1ł kład
a lbo l>,~ ell»n ko .
Ik4d ulqd swego CZO ł U
m i·
,t<~2ÓW gQ.podaTflo.tc.i
(któ·
tl/-Ch to flł[ulów - .nolObene
- Porv: niQd v II 1e
olr<lI'
maI), albo Mauricc Ch cualier
nuj t llo.'c..om:t.lJzI!Qo nawel
arłVS :tt teatrll
"FredrcuTJI" .
Ci, o kfórllc/~ bę llzi e , to Id
bllli OTlllt f l, t lllko I llnego go'
tun ku. Niek t 6rllch ar lUstów.
Ra nit?r~ c:~Jde, nie \Ousl/la
Itę j eszcze w kosmo!.
Bra k
J"ndu lltl na taki lU KI"S. A
&Telzlq jdU nowe' dojd.;:ie
ki.edll.t do kosmiczn I/Ch. zeJ·
teu\ lO p rzed fl Tfll~ la.ml jesl
jelzcze kilku "lIłllch da. od.'rzelellia'
w
tl iebot·lIczn.q
pr:estr zel\.
Niemal za wsu, ite~r oć za·
e:-V1łtrm pisać
tell l elieton;
popcuiom Ul
t4k ie
r ó;;ne
wldni.e
dtlwaga cje,
które

mu

mną

jak z bajki
Było

Podaj

Pu.ść l

numer pokoju, icb1

Rabuj
Zmieni, llię łwlat, PI'»'Tod., ludzie, obycz-aje, JlQwet
prZN~,. j lli nie Uey
aamf~ husa-b.am? No' ło pro.zę • kilka
m inut
uwagi,

powie--

o 00 mu chodzi.

cb.ieć

... Ił lwnetv, pll llie coJ no~
dllllków 1 011010
"'lI bur:otuJq!;,.
Rtlch".
Pojawienie .ię łO Icie h od- OczttwUcie d Oltan,'ede
.zezepłeńeow w ubran kach ł
.to t o odu kodowa.ni e - doz 1Iiz'i"1D!t4 ll poroturq. ~budzi 
dali dob r odus:mle - IIlł cel
&o u lnter tlOUXlllle tu blllcóto.
lpoleczJłIl Jelt wainiejsz, od
Najpierw, prz""Iq.da.It sił im
prll wal nego.
• " WOQq I niepokojem,
d
""'łUCie k!"vJ
% g08po(fO'
Chat' powitdzieU to 10 Cdr zv, wom6wlonll P1' ~ez CGI,
jem nicII, tu.;:
dr\loi d zie·/i
kolC/o(IIW, jH)cbzecU do . k" I
wiedzi4to o tym N ld wiozepYlal:
•
lko, • wlGiciwle niewielki
- CZII ~ Kl oin o w lild=let , N
przv"iólek I Ic.o.źdll się uraz
p(ll!.l>Wie l. m ierzq?
zamartwia!, CZII to obli jego
- Oc.::uwUcie MpGrli
litom It.ie w:ult>ei \O powir·
T'O dotn ie. - T o "IIi. jut l ad_
~Tze. ,.rnżunierowill" zo.ł mie1łO Ia.jemnlco.
B"d ~iem ll
•
12111i 'luzdal, po N~ wytliwal b udować 1 Irubo Wll ll~ • powoli, kUka chalup. Wtedll
al ko dok ładnIe
tD1('II\ier,zwt,
poduedt do n ich Henrtl" J .
t eb y wi ed~lcC, !Uóre domtl
I "idmiolo laproponowal • .te
będq wlIbur:onc.
w lakiciele 'lic h domów tą
- J ak to wllb \l rzolu ~ • skIoRni ..dogaddć l ie z pa - zdretwl elł mlu::końcll.
noml inilln/.er omj". Oni ' tli·
ko na lo czekali, bo 114 tym
W odpowied21 u.s tus-zeLi, te
wlaJnie poleg41 ich . plan.
.. pójdzie tęd U duta mo"i,traPrz Yk li wi~c kol.eino po$Zl a (ole j ak a, h' go Pr211bllSlt'
czególntlc h
" Wl/tl/pGwonuch
n ie wtl io.łniH) I c.:qSć budy ndo tD1Iburzenlo" i dali . I ę
kó w , nit.te!lI, HPÓjdzie pod
PT teko nd~. te mag i'tra.ło " jewtlbur:enle".
Mówiq('
to,
konłecrn ie m!Ui
pTzebie,,~
zwracali I le d o siebie mn ie;
wlaJ nle Iq t rasq. Go.rpod'owi ęcej w ten BJ)O.ł ó o:
Tze btlli tak uTadowflni.,
te
--- Nie wiem pa nI e IdUnie tałowaU pie n lędttl
dlo
n lerze, Ct"
lI'Iy
moi eml/
'wtlch d obToc31fńeów, o " Ow~ltl"t ko powiedzkć,
wszak
.t(!p!łle W24dzUI Im
jesZC l:ł
pro.szono MaS o częjc l owq "11·,
bank /tl.
slereC;f/.
Nic więc . dziw rH'g o, .te cl ~
Po bankftcie, d obrze jd
kaulOfe! llłieszk a!\có ll,l wsi nopijanv . Kr2 I1nto/ · G. próborOllolo t ko~dq cllwilq
ł
wał dobr4ć' I lę
.d o
córki
kiedll "ifttttnierowle': z-aplllal1enrvka J , mówlqc podob_
li wreu-cW!, u k(lgo . f!logUbll
no, .te ,jdll I koflczvłW
przCt\.ocotDOe!
(zo
oplatą,
żniwa , lo naJ wll.tSly CZGI 114
rzecz ja."a), bo prAca po,.
młócf:nie". l fo
btll
blqd.
trwo. co ,aj mnieł kUk;o dni,
Dzlrwczvn4 norobilA _WTzoa _
koid:u prawie • chclal
ich
k\l, Calu! ,le
%denerWOUl(lł,
goicie! ta ' siebie.
Wv brali
dał .. inżtl7łir rowe" po
m.GJ; dom. Jhnr uka J., któru (dom,
dzi e. prlllJechczl po,terunko'Ile fl enrtlkl UIlIUlqdot noj.
tutI L. tDuv&tko "i" wtldOlo.
okG~al rj.
T lIlko ' prawdziwa cnota'
mo±C pos kromi(! : 10, bo jaki
Cdtl lię ju1 tam rozoole!·
b ylbtl fllUll tej I prowtl, gdllII i tjedU oblUq
'Wfeczer2ę
bll panienka, dla dobra oQóna Jc.o.\:Z:
QospodltTZa
tu, zrobiła wvlom ID .lW1/c"
"zdradzłU m u" lekrei".
P omoralnllch za.o.dac"1
wiedzie"
mi4110wle!e.
że
_ muuq lo k .. rOZprdCOWOC teJAN M.
rm, b1l ja k 114jm.nlej
bu~

.0

li,,·
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REKLAMA , QGt.OSZENtA

PRZ EDS I ĘBIORST WO WODOCJĄGOW i

FABRVKA APARATURY

ZATRUDNI HA KORIYSTNYCHWARUHKACH

ZATRUDNI OD ZARAZ
•
•
•
•

TECHNOLOGOW • KONSTRUKTOROW
"~ REZEROW flei do przyuczenia w zawodzie)
rOK AR ZY • SLUSARZY • SZLIFIERZY
MURAHZY • STOLARZA .
HYDRA ULlKOW
TŁOCZARZY METALl

•

Fabryka zapewn.a::

*
*
*

korzystne warunki płacowe wg
stem u w ynagradzania

,

wyżyw ie n ie (odpłaLne)

w

zakładowego

s toł6wce

sy-

EHKHYitBW Z U~BA'NHIEIIAMI

~tuieJe nlożliwMĆ otrzymania' lUieszka...
Warunki pracy i płacy do omówi enia w Dzinle .Ekunomlczbym l-WiK przy _ulicy
R okit n il1ńskiej .. w Przemysiu, t el. 561'1.
K-21612

o,!łoszenia

drobne

i bufecie za-

ki ....1• • beJI). -

t"

W i ad omość

M.leaysb... ....u,..

SCINANIE

j

C',ecte d rzf'lw. Ku ple
Wbli.,D"Ć:

rne ·

Ił-Ił.

tel

0-49J

Szczerółowycb informacji udziela
Dział
Pracowniczych, ul. Lwowslu .31, tel. centr,
wew. 14 lub 39.
K-1191'1

SPRZEDAM

tel

kompu te r

maa:nełofoa.

800 XL" I
tJ-3IT.

KUPIĘ
Dlyłl,

tel

G-4!H

s......

Qowego ...-imaona".

tttśd

Ilłb

w ealoki.

IDoli: PIMr 8t_ra.

,

P"ere"..kieJ.

SP()LDZIELNIA INW AUDOW

PCIe-

Przetarc od będzie się (j.l0.l987 r. o godz. 10 w
POM Birt:za.

0..-

świellicy

n.11.

Wi l II..
al.

Pnem)'łl.

W przy padku niedojśt:ia do _k utku przetargu J.
przetarg: II odbędzie się w tym samym dni u o godz.
U-tej.

0-4.

BUTLĘ OAZOWĄ II kC Ipne- \
dam. ·WII '.nu066= . . . "lIlIIe; JIie.
kle ...iea. L
Q-..tt7

PRACA"
w PRZEMyłkU, ul. Jasińskiq:o Z

Warunkiem przystąpienia do przeta rgu jest wpła
cenie wadium w wysokości 10 proc. c en y wywoław
czej w kasie pOM Bircza najp6źniej w przeddzieil
przetargu.
,

TANIO Ipn:edam trabanta
801.
PnelDyjl, łel. 1%-15. w ........ pe

PRZETARG

•• d L 11.

samochodów: ·

• "Nysa", nr r ej . PRS 594 H, cena wywoławcza
243400 zł;
• ..Star-25", nr rej. PRA 371 B. cena wywoław- .
cza 85 000 zł.
Przetarg od.będ'&ie aię 7 paidzieruilu 1181' r . e
gocb. 10 w . Spółdzielni IDwalid6w .,Praca" w Prze.
myślu. ul. Jasińskiego Z.
Warunkiem przystąpien ia do przetargu 1est wpła
cenie wadium w wysokości 10 proc_ ceny wywoław
czej w kasie i ut. sp6łdzleln i najp6tnieJ w ,pncdd.z1e6
przetargu .
Samochody moina OC~dać • •póIcbie..... ,odL
od 7 do 15.
ZlIStne,a się prawo uniewaiJJleDia pne.........
pod_bia pnyraya.

0-498

SPRZEDAM konia. WI".m06,h
III 8ł • ..,lOkl... MIl

P nelDyłl,

~

8-2
KrówDl" Ul.

SPRZEDAM orean,.

WIIIi.maić:

now • .

0-500

SPRZEDAM sklep Ikladan,.. i,,~
etnie II:
l'el:"allmł.
powleruhD.l.a
30 na kw. Praew.... t., k l ta- ts ..
.-ad ..

u.

P.:-2AlZ3!1

SPRZEDAM

DOW,.

cnOo-

kocioł

Jfn;ewanla.
Wlałlm"'l
a_6w,
wy
MORA
do e8Dtnlnego
le
I. 411
-51 pa1170
.eł •. ts.
G-7271/o-..
l
KUPl~

pl~

16~

mlodzi ...

towe (n.jlepleJ ~ od
kom"letu).
WI."mMi w "'lbJI.
0-501
SPRZEDAM. fiat. . lMp
P ik llliee U.

(1980).
o-saz

GOSPODARSTWO ROLNE
w MAKOWISKU

SPRZEDA WDRODZE PRZETARGU
"IEOGRANICZONfGO
BUDYNEK GDSPODARCZY
MUROWANY
nr inw. 1/17a o kuba~urze 220 m sześc_ przcznaczony do rozbi6rkl. zlokalizowany w Zakładzie Roi·
• nym w Bukowinie koło Kcirzenicy. Ce na wywoławcza 68 400 zł.
-.
Do obowiązku nabywcy naleieć będ zie rozbiórka
budynku w okresie 14 dni od dnia nllbycia i upo10 proc. ceny w y woławczej
w Zakładzie RoJnym Bukowina do 5 pa i dziernika 1987 r.
Przcu"g odbędzie się 6 paid.ziernika 1987 r . o
eodz. 10 w Zakładzie Rolny m w Bukowinie.
W przy padku nieduJlicia do skutku' pnetarlu. II
przetarg odbęd7.i e s ię w tym samym dniu o ,odz.inie 11.
Zas trzega s i.ę prawo un iewa';.nienia przetargu bel
podania przyczyn .

[(-5276/ 1

rnacnetowid

NEC NlI034D oraz SANYO
VHR
1100 El:. Pnea.,.6I, III ~_,.IłIel'''
I l U, . . • •
0-481/ 1

KUPIE; ZNACZKI. Pnemy6l, \el.
0""/1

.:i-li.

AKUMULATORY NOWE _ 'u.
lewa I IlIduj, I ,te.tem ..",arancyjnym Z •• lld Ett..tt.a. .....IlłIr..l.
Pnt.m,.łl" &:I"r-.lka Jl.
G~Wl/I

ZAM1ENIĘ mleukanle
911"000' ciowe 3 pokoje. około 70 m kw.
(pełny komfort) Wrocła. Sród"I leści e I)a DOdobn. lub wiek.u "
Pn.emY' lu . ..,Wla.,mełb: PrHmył!.
ul Funelnk.bk . "tUep
1'1tanlerla). .
0-47'8 / 2

CE BULE I ,lewki tu lipanów do
I('d zcn!a w sprzed lliy : Wanu ... :a
ł.lml na !. tel. U-3I.15.

~====================::====~

kolegium~

';5

karze ,

oop!elnlczke I

nk lankL

. kon, wartolct ponad HOO
nas tępnie

odmów:lł

na ~
zł. a

prz,ybyłYm

na miejlct! wrzenia funkcjOnadunom MO podania Iwych
danych personalnych. Wym:'e~
nono mu za lo crz.ywnC!: w
kwocie 30 Iy.. zł. obclątono

kontami

lMMI~powanfa.

..uaa
do naprawienia
PSS-owt l:.kody.

zobowlaz.ano
wyrz.ą,dlOnd

W prz.,ypadku
nieu ll1.C1.enla
.(n.ywny r.aslosuje ,le wobeC'
nl~o arenl z.as tepC'.t.)' w ilo·
ki 80 dn! .

•

1954

&. ponadto dono~nYtll doscm uiywal al6w wuilfarnych.
Działo aie , to '" czerwcu b t .

"Za to wykroez.enle wymierz.o..
no mu karC!: 25 m. z.I crz.yw- .
ny. ~ umiana w rarJe n ieu lsuz.enla na 50 dni aresdu.
obciatono 1[0 tet kott.tami 00slepowanla.
• Ju Dl:lk (ur . .., IH9 r.)
11 lut.e1l:O bl': w .JarCllla··N iu
klerowal samochodem ma~1I;i
Star ora~ wykonywał cz.ynnoki u,..odowe bedlc PO spOb~
tiu alkoholu. Otnymał U. lo
kare <I'zywn,. w wY?'ko:lici
4Z t11. tA: h. umianI!; w ruie
nleul-ucz.e.n la na 84 dni ł.res z..

•

tu). obc!.atono '(o tet

kosz~mi
00-

D05tcpOwanla. On.ea.ono
nadto ukaz tlt'OWl d z:enla

,az.d6w
2 lata .

m ~h:l n lczll ,.cb

no-

or~.ez

W,p,ystkle te /lpr.wy rat)).··

K ol erilłm R ejonOWI!
Iłt. W,.kroete ń pn,. Naczel n.1~

try walo

Maftaft
r.).

c.;

11lI'. '"

Cetul eo

obok

w

,,słonecma"
wiu. ~dąc

f estAuracji

w sl.nnle
alkoholu,
,le I bU wlp6ln le z,

ku J a roBla",la. ktllrl'!

o"elr1o

~k o ka rę doda t ko",,, p&tlI!"~C
Jarosła_
or7.l'!tlcn 1100 wladom.,§d
piJ ·
po u~
namota ł ~ hll u neJ ns kasd Ukafll'nYł'ft .

tyciu

K - 205

Mark iem

K I':-M38 / 2

cre'"o dowal on

Z WOkandy

.

Wadium w wysok ości
n ależy wpłacać do ka sy

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w
lub w części bez podania przyczyn.
K-217/ 1

całości

kawlanll .,M'unynek'" '"
a~
roa1a1ri u..., umyślnie
roJ.blł

SPRZEOMA: pUnl.

PA~STWOWE

.

Uczestnit:Y przetargu powinni posiadac aktualne
o celowości zakupu, wydane pnez
właśdw?, dla miejsca zamieszkania .

ZAŚwiadczenie
Urąd Gminy

•
Ua1e..",
Gubł&liiskl
(v. '" ltH rJ obwlRioll7 b yl
e lo, te " IIerpn1a JINł6 r... "

K-21V1

rządkowllwe terenu.

na s p!,ledai przyczepy
wywrotki 0-47 A. rok
produkcji 1979, nr fabryczny 584:19, cena wy woław~
cz.a 213523 zł.

•. Atll.t'I

Zun wlcla.

Sl'R .tEDAM samochód renaIłU 10

ni

sprzedaż

:P.iI

0 -490

op i ekę socjalną

na

PRZETARG
HIEOGRANICZONY -

OGŁASZA

SKRAIJZIONO motorowol mark i
Za~"f .... I&
SURO.

myjł,

OSROOEK MASZYNOWY
w mRCZY

0 · 400

•.8tmson"

tune l tollowy.

OGŁASZA

PA.~STWO WY

SPRZEDAM m Ulc! ..Ogar
205"
oa IlwarancJi. Zutawiu ao /~ (bl ••

wyn:ll!rodzell lcm.

"'ładowym

KANALIZACJI

w PRZEMYSL.U

•

ELlo.t{, ·1HOMI:.CH .'\ SU ZNI::J
"FI\NINA" w PRZEI\1YSL.U

wy" _

• S"d ReJonowy '" P ne··
"mys i u akatlll Illl kilt,. pnbawienia
wolllo~cI :
Adama
Oomarad,klego II . JÓ'l.eła ar.
",1965 r .l - oa l rok I "
raiesh:e,., Kn,.n.tafa 015Uń •
• kleco (.s. Janan. ' u .
w
196:1 f.J _ lLIl I fok
oru
S'anl"lIwa Olua"klecl (..
Jalla.a lir. '" I Ml r .' - .a
l

I"Ok (I

"'&.rank.",,..

~nłera .

u..

•• 5 lal). Skazan i

dL!alajltC wsp6lnle, pobUi I
s kopslJ m(:U ltJ'mę. wsku:e!t

obr a teń g lo~

uamanJa nosa

oraz

trwałego
unJtodz.en!a
oka.
Zdanenle to mlalo m letKe

26 patdz.iern!ka

1986

r. w

Sled.l 1 skacłr

•

81\ł1 R eJonow,. w Jaro -

Ikauł
",OdD~,' , (II.

,I.wla

Wiktora

N:ldMIkoi.....
ar.

w 1155 r., um. " P'rzena,-i ·
1111 . . karę 1 fek a
"rba·
",·Cellla "olnołd I _
ty.. al
en:rwa, (I . . a.~ w
Bak JeJ nkalncHoia _ aa
' :0. 'nl aren&." Ukarano :;:0
1:3: lo. te u~tka l 174 karty.

pali w Qw e ullra w n.a j ąu
doo
n a b yc ia 57636 litrów bcnz.y n,. .w led~ c . te pocl\od~ o ne
lo czynu zabron:o nego v: celu OJ hU:n1 ęcia korzyśc i przej ąl je • cz,dć '& n ich uk rył.
Zda n.ell ie 10 m i a ło
miejsc!'
28 kwIetn ia 1986 r. w Pru-

...

m yślu .

k.rę
d ldatkl"'''.~., I ruk.,. . .da_le
"" rollłw de publle~ud ",,1.-

Jak.
bydwa

~I

_

b.IDacb

,,2,.cl.

Pnemy,kle,.-.
K4 L' /1

SPORT

"Siódemka" Czuwaj u rozpoczyna sezon

Liczymy na
Zł I t'l "'"dDla Ilpo'ka l1laml
prae4 WWD4 WldOWDl\ I G6rD1·
klem Buaowlee Dllkane ręa:.
Dl C"walu aaiBa~ n_u·
.ewe , nqrJ'WId. Jakie będą one
dla naszego zespolu? Sympatycy
pt%emYllklej
.,sIódemki"
chcą,
:te.by · były bardziej ud3ne
ult
r ok temu, kiedy to Ich ulubleńi:y muaIell opuklć dł'ugoligo)Ve
towarZYltwo. Są uanse na l pelnienie tYCh -marzeń. ale nie _zapeszajmy...
_ Ja" prleble,aly PrzYloło...DIa . . tftpocly.aJl\eer
lot_au' _ z
tym
py~anl:m
zwrócillgmy się: do tren era Cz.uwaju BOGUSt.AWA OZGI.
_ Motna powiedzIeł, te bez
r.ak l6ce.il. To. co było z.aplaao-

wane. zostało na ogół lI'eallzo·
wane. · Początkowo trenowaliśmy
na własll)'ch" obieklach, a potem
przebywaliśmy na dwutygodnlo·
wym 1.łl"upowanl " w U.tnylr:ach
Dolnych. Wszyscy ćwlCZ1U s Ja.ogato.....anlem. Na. st.CZA;śde niKt
nie odnió.a powainlejn.ej kontu - ·
zjL J edyOy mankament w nałZych przygotowaniach to zbyt
mała liczba rozegranYch lpotkań
kontrolnych. Po prostu w nasz.ym regionie. pou I-ligoWIl Stalą, .Mlelec, nie ~a lię a
kim
zmIerzyć, a turmeje i mecze w
dil;lej
połotonych m iejscowooŚciach kosztuj"._
- Osep _ MDa spod.te.wat ~
•• wYAtl*Ch Cauw.Ju.
który
tak debf"lle sap.re.ze.nto wał .tę w
lIteDlo.r\ale Brodki1
e'eeld:

Z

edbył się .kr~,ow.,

. . W a lllP •• w'e
'''rnld JII1IIero...... w kl6rym siar·
'-waU ł'ł....l!IJd uprueDtaneł na·
aq:. .eJew4lhtwa. Najlepiej
I
..'" :rWill. się: Jo lanta K.ruC%ek 'I
F_en .... ba.cI;ów, .. w,.cięa.J~c we
n.red.. .1'11 T'Dlasa Le!rt a)' ..

beCIDy IYPIIII.w.t .,..-

1'. prH rwlo Call"".j prllU
"u,ie memeDI, _l. -.ch"111
I
pot...." "roinbn i • t YJJ:l .k.I'e1Ile
Mal ur
plę"n,.D:I .tflllem .debyl
w,.ri .... PIl~IO
81...... k
puemY"l ule ,.Jlle dewleili" ftm l·
.n de k.ilcewqo ,.b.kl. . . 1dI!
.,.tvacja • tabeli ataje Ikj ceru
ulldD lej."a. Pe , lI.te.lk adl .....
,.jt.denad.....
...
_Ie•• le
1
pUDkt,. I uJmllje U .:Ile.iMe. PN·
wadal bol_t.r
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l'lrlu

Jar..ł,,,,

.'ob:rwe-

płerwuello mieJ_ '" . _» pa dlle.
P . . . . ~ Rok_y a-kl (&art) w ....
ilU I Jen,.
Wróbel (Pą ••, .."
.p.ble n,kłl olrv..ie lekal i .
..
Aeaa a..eb&nk. (P...eiI) we n.n·
•
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ap.alle lIDaleill lJIę....
tnecie"

..lyejMb.

,S"ze'~,t_"
j'
,t,

O.. . . .

U n l l.we

A&r1ewUa .." $ej lIRprnłe .....,.• •
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IIsdy.hl•• taJe I.J~ I.
ki
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•
lhableek. IwtmlyU: 1ł ...1"lw ...
IIłrMleł.
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.1. ..,.-
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Karpaty Kro.ono _

Cl uw.j t: J
Pnemyscy pllku.e ro"te'l'a li • l umle nlHly meea, ale, •
.YW:r.lesel1łol
p"ynabnnlcl jeduc,. punk1. pue.lkodail im.~ 511;'
ds ia slówny ",",wodów, · 1IIn.he
"uI'
bramkę
.ua 'Uped.ul)'.

tradycję
Itarają

Besovlę

U :l% I 31:t2.

nie by·
ty u,foione .nl pru.
Dlomw'.
Br.m ld dl. akb sa.lt,ł,: .Jóiwl·
Zwycięst..

jarosł.wlantk

kowsk. 1 I s,. WlecMr .. łe",·lea l
ł l . K ~ drlor 7 I lO, Z• .nycb
li

&, .",vfell S I I" Ocuhw. kI
5 I !, Wiei I D' 1 I ,t. Wit.. • i

I

1. BUIU, 5 I L
Pa, DleclOCb
.JKB sejmvje w "-"beli 1 miejsce.

podbił Suwałki

si.ę

rokrocznie bra ć udział w pil _
karskim turnieju, nouącym 1mit::: WIclawa Kuchara - jednego
J.
najwszechstronnlejsz,.d!
polskich spo rtowców,
.ielokrotne(o
r~prezentanla
Jaaju okresu przedwojennego.
Ta popularną impreu puycl ·,~
... na słart przede wszystld m
~ kluby. kt6re ... jakiś spOllob
" zwi~zane J. postacią ~l.rrule 
Je
~wca,
wychowanka
IwowakIej POlonI. Przemyjlanie., Irt6n 1 )Ulka lat
temu
byli .p spodanami- tego t urnietu. pod trzymali tradycję t •
tym roku. UC7.utąiCZlłC w k oleJnym, VII Memoriale. Im. W.
.. K uchara. ro~,\~m w e Wro·
d ••iu. Po J'U. pie:r1VSZ1 p rzep:'owadzono CO'"
kategor ii
wiekowej do II Jat (poprzed.u, turnieje.- pn.eznaczone był:!>
dla 15-lal k6w)_ · Polonia sakla
.. nim n6ste miejlce. Warto
jednak przypomniet. te .• po- .
pnednlcb ~modałach. ~łmo
_la czę ito lokat,. . ... "trójce"
. .jiep6%ych. Tym ri zem
.)ej
wy s tęp J. r 6tnych przyczyn byl
.ueco Wabny.

,

W eJ.l.mlnacjach. do k tórych
Pł'%y5 tąpilo • zespoł6w. Polonia
IOltała rozgromiona we
Wroclawiu 11 :0 przez p6tnicjszego
tr iumfatora
memori a ł u
Karpaty Kraino, przegrała a
Drukarzem Warszawa 3:4 I wyaoko pokonał:!. Pogoń Wroclaw
0: 1, co dalo jej trzecie miejsce
w grupie. W wal~e o lokat y od
a do .. podopieczni Wics~wa
Dronia wygrali z dr'ugim tespo~
Drukarza 1:0, i wyminie
, ule~ Polonii WarsUl.~
0:«1.
Najwięcej bram ek
dla
prze"!
m yaklej drutyn" zdobyli: AndrieJ MRll.nowskl- , 1 Irene- "
U8F~ ZytilMki - 2..
(W.)

Podajali wyn ik i rejonowy ch
miedzygminnego
"Swl ęla Sportu Wsi" (.. Zp" z ·
2 wrz.dnla br.), przekn:cm'my nazwisko 1ednej z UCLe.stnIczcl<. zawod6w. pisU\c Dorota. Bqcz,ka. Tymczasem powinno być Dorot.a P~C'lk •.
f inałów

• P rZC'Pr_allzatnY.

eWA-ilU)

Polbut

Junior:r.y przemyskiej Polonii
I Ich opiekunowie

TERMINARZ SPOTKAN CZUWAJU: 26-%7 rx Czuwaj
Górnik SosDOwiec. 3-.....4 X Lubl!nłanka Czuwai,
lq-ll
X
Czuw aj - Zgoda Ruda SJlłska,
17-18 X Gwardia
Opok!
Czuwaj, 24-15 X Czuwaj _ unla Tam6w, ZlI-3<l X
Fablok:
C,hrmnbw - Czuwaj, 7--8 X l
Czuwa' Polonia
Lufska,
14-15 Xl Czuwaj - BKS 80chnia, 11-12 XI PlotreovIa FiotTk6w TrybunIIlski - 9~ waj.

"Zlolo" dla PHiszki i Baraczu

Podtrzymali

Przepras.:amy
rOllt )'w kacb

(1:').

o

lNQ.

W t'tll' lonaID)'ch derbach
n·ll·
lIe""e nuypl.rn.islkl .JKS PCln ...ty .decydo""anle 4eblu'uMCił
..
Ul LIG"

kibiców

wsparcie, Jarący doping. J to wzrostu} l Antoni Kulik l20, 180),
nie tylko wtedy, kiedy drut~nie . zawodnicy w polu _ Sl.anJ ~ław
..Idzie"', lecz ł'Ownlei. a
mate Halla ~28, 11(,l), Marek Cich;ń
głOwnie, wówczas, Idy lIą mo- ski -(26, 181), Marek Kalinowski
ment,. pne.toju, chwile $laboScL (29, 187), Janusl l'kaczyk
(29,
Uczymy. te na nasze
mecze 178) - kapitan drut.yn)', WleznOw łM:dą.
pn:ychod~ić tłumy sław Wanat (31, 175), Kazlmien
widzów, j~ u dobrych lat.
Wiśniowsk:i (26, 178), Stanisław
_ &I,. ... jakleI amian,. per- OTtOw (31, 183), Marek
Pszon
5~_ lDe ... drlliynie'"
(26. 1'17), Paweł Sos nowski . (19,
1'16), Andrzej Batko (22.,
185),
- · Nlewielkie. Z zespołu , który Artur~ Zariczny '(17, 183) I P iot r
wywalczył awana w .baratowym Kroczek (lt, l1S).

- Będziemy storać si().
aby
IIwoj" postow~ na boisk.u
nie
tawie!ć nadzle.! kibiców. chocriai
o zWYCil:~tW8. punkty I m iejsce
w czołówce tabeli nie będzie lat1IrO. Zespól, co prawda. jelit rUM turnieju, pikt nie ubył. P01:y~a
tynoWB;ny l wJękuość
naszych Ułmy na tomiast Satkę z Hutnizawodników ma jut za sobą ' MU- ka Krak6w , i SlIwifu;kiego Ul
goll!owe wyst(py. ale w przede· Stall Mielec, który jui występo·
dniu sezonu nikt nie rt'KIlt.e da ć wał w ·Danych barwach pedeza.
CW1U'allCp, :te to wystarcty na odbywania . zasadniczej słutby
zajęcie bezpleanej lokaty.
W wojako_J. Ponadto W kadł'ze są
"aidym bądź ruie u si.ebi~ ni e nali ' wychowankowie: Sosnow·
m 01em.r ~elć punktów,
tym lilki, Zariany I Kroczek)
bardziej ze w pIerwszej ru ndzie
A OTO SKLAD CZUWAJU:
będziemy IQ~PQdar7.aJD.i at 10
trener - BOluslaw Oaga. kieapoUcań.
li
rownik druiyn.r - J 6zef Barn - A al. ee -'M' ae.5pól .. czowlki, ,kierownik sekcjI
Aren,. kibid.?
Wiesław
Nachaj, bramkW'u Pnede wszystkim na icb J anwz SUwitulld (25 Jat. 183 cm '

1eIU~•.

baiak I hal

tv

wsp~rcie

15

Po cichu lrcner liczył na d w. - I;n.y medale.
R-rocZJ jednak przerosła naJśm1elsJe, oCŁckiwan l a. Na pomostach w Suwałkach. cd:t.i.e I udzJ.ałem 150
zawodnik6w
odbywała s ię XlV Og6lnopoJ.ska Spartakiada Miodz.ie1y w
podnou.enlu cię1ar6w do lat:&O.
podopieczni
Boleslawa •
Ekierts W)'wak:z,yii cdery: "k.rQtki" - d ..... a złote ora 4 po
jednym srcbrnym f brlU-Owym.. Ic h dorobek mógł wynicś ć
nawet tnJ" złote medale l dwa bf"lł1.Owe. ale na przeszkod zie sł~ła nieco nit.s:l.a._ waga rywali w kategorii koguciej I piórkowe j.
1iIlstość

O pr7.emylkich cię1.!lrol....cach ,ło.no byJo w $uwałkacb
Jut Po · plerwl:Q'c h w)'st~ch. Nallte)aty (52 kg) Knyn~t
Pllinłle .n.je dał ; tadnYeb SUUlS pneeiwnlkom, uZ)'"IkuJąc w
.wvboju 205 kg (8,5 .+ 120) i poprawiając I"WÓJ rekord tyclow,. o J kl. Jego wprost miaMlą cą przewagę ' nad konkllrentaml potwierdza zgromadzenie .t 42,5 kg wl~J od
drugiego w· konkursie zawodnlkal WspaniaJy start ZO-Ietnl~o 8J;t.an;i.sl)'!
wywalc zył tet lUŹ7 Ba1'aez ~6,7.5 kg).
jw: truei złoty medal 2Idobyty n a Og61· ..apolskiei Spartakiadzie M1odzleQ'. W ąaszym wojewód ztwie ni«t- file mate pochwalić Ii~ takim ~ukcesem. li-letni
dę-Ulrowiec. poehodz.qcy a Zapałowa (jego bracia T"6wniei
YPTawłal1 \en ~t). poprawił łlię w Suwał kach o 15 kg,
' Óliąrając w d wuboju 285 ki (U5
1110). Warto zaznaczyć.
te Batac", mUlia! stoczyć bardzo tacl~tą walkę o "złoto",
edyt , po zwaniu at 3 zawodnilk6w )egltymo.,...ało się takim
umym w)'lllkiem i o ws zystklm zadec,.dował podrzuL R6tDi.ce 'fil tej wadze były minimalne: l1'ebrny medalista mial
ly1!to \) 2.:5 ~g mniej • .a brąwwy - o 5 -kg.

Pierwsze m,jcjS(:e

.1a którego

był ~

+

•

.,srebro":. Su .....alk ,przywiózł ~ła'fll KloJt.y (60
kg).
kl6ry uzy,kal w dwuboju 137,5 kg (102,5 135). poprawiaJ"", IIw6j ' rekord tyciowy at o :ZO kC. Zresztą. n iewiele brakowalo. b,. cid arowiec Polbutu Itanął
na" najwytszy m
ltopniu podium. bowiem na pomoście tJIromadzil tyle samo kilogram6w. Ile Krzysztof Indyk s Sanoczanki.
Ten
jednak był Iicjn.'y od Klo jzego o... pól k iklgra ma ł tytul
mistrza OSM pow~drował dó Sandka.

+

N !"e taWiódł r6wnie i. nalllh:i.sty (90 kg) w n aszej II_ohowej ekipie Dari.s~ Siec, który W)'wa.kz.rl - pO zacl()lym
pojediriku - brl\wW)' meda L Na ~gO koncie
300
kI
11'7.5 + 162.5) 1 ·nOWY rekord t.yciowy, lepszy od poprzedn iego o U) kg. W tej' wadze o medalach -zadecydowal takie
pOdrz.ut. R6tnice był,. min imalne. bowiem następny w -klasyflka cH Izta ngista mial zaledwie o 2,5 kg mniej.
1Dosłownle 1<1 krok od medalu brąwwego był t9-letni JU"'a Zięba, wy st~pulący w wadu dG 56 kg. Wycoowaneli.: P ol bulu poprawił włt\sną .,tycl 6w'kę" o 10 kg. gromad~c w dwubol u 182,5 kC (85 + 97.5). Jcdnak. tcby starlą!! na -podium. trzeba było pOdrtld!! 0. •• 2,5 kg
wi ~eJ.
T~ k ruewie-le. Janusz
sians!: rewan:lu u r c k.,

.'

ma.

.

W tej wa dze wyst.ą.pil )clZCze jeden pr:z.emyskl s·t.langiIta - .Zchlsław Bl.rlkewakl. Mając ' za sdbą b ard zo krótki
.tu; tnnl ngowy, nie zwojował w Suwałkach wiele. bo I
nie mógł. Uz.yska l zaledwie 115 kg (47.5 + 67.5) l zajlj l 10
miejsce. Ale dla niego Jut samo wywalczenie .,.pnepustk :·:
na OSM by ł01'swego rodzaju lukcesem. Za rOk
moie
I
pOWinno być znacmie lepie j. jeśli młody clda.:·owiec hl':d ;r.le p;\mi()lal o ..• sali trenIngoweJ.
Na XIV OSM! kL~ra jednocze~nie była
Mistrrostw aml
Polski d o lat 20, 201but okazał sie prawdziwą revre lacj ą.
zajmujqc drugą po7.ycit::: w punktacji zc.!lp<1lowej ,60 p::t.)
za Legią Warszawa (73) i wyprzedzając at 32 kluby, w tym
wicie r cnomowanych. Wysoko, bo na trzecim miejsc u, u :s: l ~
sowalo sie lei: województwo p ne myJk ie. W ięcej PUf'".kt6:N
_ zgromad:cily ty lko KatowiCi! (l04) i WRrs"'awa (le I). M~.lą
c"tym chwali!! się nasi tawodnicy 1 ich sz..ltoleniowicc.
Iwb)

proc. to dajemy 115 szklanki
chcw, pietruszka I seler), ~
octu ł 4 /5 wody).
dag ce buli,
za dag cukru ,
Jabłka obrac, pokrolt
w ~ łytka kminku, 5 da&: mwz.twlartkl I wyrzuci t gniaz.da
tardy, jedno rdeko pieprzu

~~si~~lęŚIiW;ob:J:ost:::.

~!el~e;!~e,W ~oś:~!~~~

Wszystko, włotyt do
emaliowanego garnka, dodat
przyprawy t dusit na małym
ogniu, ci ągle m iesz.ając ·przez
półtorej
godziny.
Gotową
do
marmolad/.: przekładać
wypratonycll slolków, 06t u_
dzić, zakręclt sloikl. Poda wa t
, do wszelkich zimnych mięs
(szczególnie
pasztetów), gotowanych ryb, .... jajek
na
twardo, a także do chleba z
masłem.
Taka
marmolada
zast.;:puje sos cumberland, a
tak1.e t urawiny czy borówki do mięli.

łyłki soli ł do smaku oc:\.U.
Pomidory, warz.ywa, jabłka
I cebulę zemleć w masz.ynce
do mięsa, dodać przypr.wy.
cukIer ,
przeloŻ)'c do ema liowancgo garnka I odstawić
na
24 godziny. Następnego
dnia gotować na małym ognl u przez
!l--4
godziny.

s iek ać.

PIKANTNA

1 kg

MARMOLADA

jabłek, l,~

kg

śliwek,

1 /2 k& cebuli, l ki cukru,
po Jl2 łyt.ld: lmlelonego pie-

przu. cynamonu, m ielonej papryki,
zmielonych goWzIków, 1mbiro, p6ł
łytec?k:1
sproszkowanej ostrej papryki, Iytka soli, szklanka ocłu
winnego lub owocowego (jeŚU lltywany ocet kupny 10

KECZUP

BUŁGARSKJ

--

3

często

mfesza jąc .

2 kg pomidorów,
pół k g
pól kg warzyw (ma r-

KRYSTYNA

jabłek,

Głuche

o

j

,,914"

[

Ha lkandal zakrawa praca
btura
napraw
teJef~6w
WUT ., Pnemyślu (nr lit).
Hp. 10 sierpnia nikt .tę tam
nie z:g1aszal PodobnIe by J
\et; . ", tnnrch. dniach. o CZT111
Informują
nu Cqte1n!c7.
Sprav.rdzlliAmy więc..,na wla~
- J sk6rze" I wynik był lea
aam. Miła pani, .k16ra odebrala telefon pod numerem
(teł podobno biuro naprawI, tycztJwie
doE-a4z1ła,
br "telefonować na centralę:
33~, bo mote
tam
kW
jeN", ale w centrali te1
nikt nie~ podniósł Iluchawkl.

F ••• ANDRZQ PAWWW8K1

DziękuJemy I
W Mam jut r&4 Ucznik. Z 840 km - pisał w
połowie
sierpnia z Allch en oble1yłwiat Edward Paja , rodem z Przemyśla. Zdrowie, l!ZCz~lcte, koltdrlcja, apet.,t , rower fili
pią tkę. Cieszę I~ z fllkiu prze;echanfo 1D krdto trudnl/C.
warunkach każdego metf"G. Mom wówcZGs bliże j do Poliki,
Wo tszawv j przemlf, kiego Wilczo PobereżCl. Pozos tało
mi
;esttze do pokonania 7 300 km.
Ze Strc!owych Zawodów Strzeleckich o puchar redak~
cj i "Robotnika R!ll~go", rozgr~anycb . w . U.troniu, pororowlenla nadesłała twycięska drulyna :z, Oubiecka:
Luc~
Sicńk.o (I miejsce indywidualnie). Małgorzata Radam _ (11
mieJsce), Stanisław S,o chack!, J ów Stolarczyk 1 Zyrmunł
Wróbel KIerownikiem drulyny był J an Prcwok.
Z "WCw,sów pod grusfą" - W okollca'c h Przeworska napi.!lal do nas neszowianln J 6zet
Krawcqk
(otn.ymatij m1
równ ie:l karteczkę z Łańcuta).
w Ze słonecznej B).1łgaril (ladeszly pozdrowieńla od
ZSMP-owc6w z Zakładów Automatyki ,,M:era.Polna", :raj I
f?des.sy - od wiernego czytelnika K. Ra nio",,*leco 'l ' Cbo-rzowa.
~"
.
.. Z II IJlennale. Humcwu Budowlanych we Wrocławtu napllal
nai (r)'sU..ke, .taltte w ·.;ZJ'Clu" ~łaro.ławlanln l Wladek Dzięgiel
'

Ptz.etrzeĆ

puez sito. Ponownie
wlać
do garnka, loQgrz.ać I lorą:'
cy keczup
w lewać do wyprażonych słoiczkó w lub butelek. Mocno
z.aluęciĆ, odwrócić, do góry
dnem, aby
slolkl dobrw się zamknęły.
Przechowywat w chłodnym.
ciemnym m ie jscu:

72""
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BYWA ...

R,lzard PrZJImUI

FRASZKI
j

~

ao

Krzyżówka

Cza.sem cZ1fiamy
tDJIWiCld :I rllbcafIM.
WAH A NIl: (dvtl."'ftUlłJ

WYSOK' PIlZEClW"llU.

.C'%II ~It PTZ1IiClCieleM,

z~"

ioor-.ał ri4 ..

. Tym rarem nie prZJ"JmujeIIIT tadn,ych thlmacze6 WUT,
.. ~1xakuje pracownBr.6w ł
1.\ fI1ne jesu:ze trudnośct oblektywne", CzekafDT na" uete1ne wYJaśnienie, . d1aczelo
d, któl'2.T poMnn1 pracowało
. . pracuj"..

ĆZJI teł mote~ 1DTOQWm,
m.ott,llcq

__ bicivc_

kto pod4~ ,"(kł

i podltawia \1.0"1

l.

Po.l.....; 1) M.lt,pitWO killr:u. karl w J ednym kOlorze, •
piak Icśn7, 8) .łnie1na przeilZllr::oda. 11) znana- firma pobU
produk:u~ k OlImetyki, pł'oOkl do prania et.e., 12} obuwie
ęonowe. 13) krasomówca. Ił) tq:luca prz.ybrzetna.
11trai., warta, ZS) fajka wodna. 1$) muza, opiekunka kome:-dU; -to) -płytka .zatoka 11& plL . wybrzelu lIorui Carneco.
ZAtOpione prze.& morze ro.zenona ujście nelrl., 27) cyklon
zWrotnlk:oWT. 2.8) pojUd na płozach, U) okre. wo1n7
.. ,
nauki, 10) modne W7l'Obr tA I Ulurka, 34) wyrób..
Tuły,
17) mJUIo ", obwodz1e iri::uc1dm (ZSRR). 41) 'maly
dym
(wspak). 42) Imlę 1eil.ak:łe, łoS) ut"Zlł,dz.enle
atomowe,
44ł
11klejka. 45) fantazyjny węże!: ze watlltki,
46)
wlodar~
daWCL
.
Pioao_: l) ptak z riędu wróblowatych
o
czarnym
'lllP1en.enlu, 2) postać s. "Kn7tak6w", kapela n w Spychówie. 3) skutek, 4) n atarcie kawa1erU, 5)
oddrJal
rozpoznawCZ)'o 6) te rmin w nachacb, 7) legowisko
zając'a
"\Ił'
śniegu, 8) kofeina, 10) lina atalowa na ItaUru słuUjcil. do
zabezp!ecumla masztu przed WY!ll n~n!em Ilę do przodu
l
do ty lu, 15) malarz, rzefbiarz, Ktor, 16) poUtyk
wlo8ld
(1i80-195J) przedstawiciel Wlocb nil ~konferencli pokoja-'
~J w , Wer~Iu.- 17) klł!.twa, 11) przeźroczysta folia,
20)
uwaga. notatka. dopisek, JpOStrzetenle, 21) absurd. 13) zalot.yclel dynastY Rury1c owlczów, Zł) ojczyzna Odyseusza. 31)
1,* wsparty na kolumnach. 32) koń, 33) her~ta indyjska,
3ł) samolub, 35) !mI, m.;:sltle. 36) lUny ruch powietrza, SI)
narzcidzle o~odnlcu, 38)
punka
t'OIOWl:
okTywłllllca
, uwsteczniony palee ssaków pany.tokopytnycl\, 40) wschodn !a ~ć P6ł9fY.sPa KrynWklego. .

* * *

JiOZW1ĄZAKIE KaZy:tOWJtI Z Na. sti l. .

-,-,--,-......

Wkrotce
w

..ŻYCIU•
1ft

i

Od przybytku II~
boli -

exyli

etą.

dalny .dyskusji IUI temat agospodarowuu.
.nemyskle,o amlm.
• Kiedy ruay budowa PnychoclDJ Zwal·
eunia UzaJetnleń w
Przemyślu!

• Gatllsterą I kobieta (ze wlpomąie6 0- .
licera 'Iedc. .o).

• Pnemyskł mniell .
• Istambule,

Pnlome= sztamp., lruchot, pUszka, relacJa. d nemka, ezk ••k ••

~z., r~,

M.clt... upa.racu-.

ro~,

zamLw, CZlr-ecZ-

ka. bl.llZta, Kant.k, m_taba, eykoria, domator, aek.Ior, k.r.IR, Intrata, tatark..
.
PI_• •= Agaliir,' r ue&aj. ehemla. .u... taUa. mueh&, Ap.~
pi~IiIlO, Ruwar, Mar.i&, U-Pf"awa, łermeot, . rOi~b,
1'01".,
topaz, radca. mszak, demoD, ·.C...... bec:U:a. s.lkora,
tarpaa.
Irmata. tatu.l, kornak, maRt. Szkot, .klar. adria.
Nacroclę .utonk~ otrzymuje K().JD I Df.Iblc,..
Nacrodr ksi ażkowe w,.1oeowIl1l; Barbara Git s J"aro.l... I..
a.deda.. Fallo_ kl • LabU"". I Elłbleta " _mank. s CI..
_ID~ .blec"

•

RozinOWłl (Dle)lo-

tymIUl

x

borowikiem

su(a4s1d,m.
• Z muzyką ale najl,plej _ ·s Warszawy

,iue

R.

Bursyńskl.

