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Uprogu nowego roku akademickiego·
ielotysięczne

W młodzieży

rzesze
znów rozpoczynają
okres trudnej,
wytężonej
pracy nad rozwijaniem horyzontów umysłow\ych i zdobywaniem wy
soki ch kwalifikaCji zawodowych. Rozpoczyna się nowy
rok akademicki, rok, kŁÓr.y
jest zarazem
inauguracją
drugiego dziesięciolecia pra
cy naszych wYższych uczelni. Idąc śladami nienajlepszych tradycji , arykułów
mówić
o wciąż rosnących
szeregach inteligenCji twórczej, o prawie do nauki
dla tych, którzy go nigdy
nie mieli, o awansie społecznym
synów
biedoty
chłopskiej
zdobywających
tytuły naukowe
i o wielu
jeszcze podObnie krzepią

cych Slprawach. Jest to prawjuż tak oczywistą dla
Olbrzymiej większości ludzi', nawet tych najbardziej
nieufnych i niechętnych naszym czasom, że nie wymagającą
już sto
pierwszego
potwierdzenia. Byłoby to w
dodatku prawdą jednostronną, prowadzącą
do taniego
I łatwego optyml2llllu w bardzo zasadniczych sprawach
dla przyszłOŚCi narodu. War1x> by pomyśleć w związku
z rozpoczęciem pracy na
wyższych uczelniach o sygnalach
alarmujących,
że
nie czas na optymiz,m za
wszelką cenę, warto by dojrzeć i słabości naszego SyStemu k.ształcenia kadT specja
lizowanych, gdyż s'y tuacja
wymaga poważnej dyskusji
a nie samouspokajania si~.

<Ią dziś

'.. lo Lenlngra_:u dalekJ na
U północ przyjechała po-

kaźna

grupa polskich studen
z rzeszowskit::go, ze
Sląska,
Lublina z Gdań6ka, z całej Polski. Przyjechaliśmy tu nad
0gromną
rzękę
północną, do miasta
starych uczelni, by zdobywać
wie<lzę w szkołach
ra<lzieckich.
Rozpoczął
się
nowy
rOik
akademicki,
nowy
rok wYtrwałej nauk!. Na pro
~ nowego okresu studiów
łatwiej sobie uświao<lm i ć to
co dał nam, młodym synom
i córkom robotnik6w l ehlop6w, nowy ustrój sporecroy.
Dziesiątki tysiące
c'1!'opców i dziewcząt ze wsi uczy
się na uniwersytetach i akademiach dobrze wyposażo
nych, czesto założonvr.h dopiero w Polsce Lucbwej .
Sta~ą
oni w szeregach
twórczej inteligencji, by wal
czyć
życ:e lepsze od te-go jakie mieli ich Ojcowie.
Kształcą Ich nie tylko nane uczeln ie. Dzięki braterskiej przyjeźni jaka llas łą.,.
CzY ze Związkiem Radziec';'
klm wielu młodych P()l~ków
%dobywa wiedzę w słynnych
uczelniach radzieck:.ch.
Bogate są tradycje wsoól
nej pracy i walki ucwnvr.h i
pisarzy Polski I Ros): . Wielu
wielkich ludzi obu naszych
narodów łączyła sC'rdeczna
przyjaźń. Podawali 0ni sobie brater~k!E' dłon:e ponad
carskim terrorE'm. w imię
wspólnej przvsz1ości. Nauka
f praca polskich studentów
w Kraiu R.d jEst jednym z
tych licznych
czynni'k ów,
które no,głebiają noszą przy
jaźń. Poważna czeŚĆ na.zyrh
studentów studiuje w Lenin
gradzie.
tów

°

żyć

jest
Przyjell'lf\ie
cowac w tym

i pra-

ml ~ SCle.

WrZEsień w LEningradzie wy
• jątkowo ciepły . i pogodny.
Tylko mgliste poranki napominają o naddągających jesiennych dEszczach. Ale w
dzień mgły znikają i znowu
świeci słońce, co prawda trochę przybladłe, jedn;;k weso
łe jak i nasze polskie. CiEmna Newa . sZErokim korytem,
zakuta w granit spokOjnie,
prawie niewidoczn:e toczy
swoje wody do FińskIej Zatok!. RZe*a rozgałęzia się na
szere·g kanałów, nad brzegami których gęsto jEdna przy
drugiej stoją stare zabytkowe kamimice. Dziesiątki mostów wiążą brzegi tej rzeki.
W niedZlielę studel\1.ci bardzu
chętnie jadą wY'POC7.ąć
nad
Zatoką Fińską <jo parku Piotra 1. Przeszło go<lz!nę rzeczny tramwaj mknie w dół po
Newie. Po obu stronach w
centrum miasta WsPaniale
pałace, dawne
siedziby carow.
a
dalej
stocznie.
port
pełno
statków
oceanicznych.
Leningrarl
jest prZEcież jednym z największych portów świata. W
Leningradzie mamy niezVv7kle dobre warunki cio pracy.
Przede wsz~gtkim samo miasto jest bardzo c7vste. Na ka7>dv:m krolą.! wj d,,~ stara·!1,ie
władz i mit>ftll:ańców o e-st€tycznY "-'J'/rtad ~(}jego miasta. Dos1ronale. bol!'at o wvposażonv transport mi€1 B-~1 ułal;v.rJa h'ole, nie ma UOk>l w
fl'olejbusach I tramwajach.

W dużym mIEście ma to ogromne maczenie.
Wjelu z nas mieszka "fi' Dpmu Aka<lemickilm nr 6 nad
brzegiem Newy, tuż 'obók
głównego gmachu uniwersyteckiego. Wszyscy jestEŚmy
dunmi z naszego kkademika,
stoi w centrum miasta naprzeciwko Pałacu Zimowego
Obok doskonała stoł6wka.
. MieS21kają w nim studenci
wielu narodowości - Rosjanie, Chińczycy, CZesi, Indonezyjczycy - zaprzyjainillśmy
się,
stanowimy jedną
zgodną, wesołą rodzinę.

Mieszkam z Ko.reiu\czyklem LI Syn gu, Chińczy
!ciem Czen Ce l Wiktorem
Kożuchowem. LI Syn gu, UCze
stnik nie<lawnej wojny, pilot.
Na od,rzutowcu miał 600 Lotów bojowych. O wielu sukcesach świadczą odznaczenIa
bojowe na piersi.
Obecni c
tak samo uporczywi03 studiuje literaturę rosyjską, jak' uporczywie I zwycl~ko kiLka
1a,t temu walczył z ImperialistY'C7JIlym najeźdźcą. Li · Syn
I ja mamy jeszcze dobrego
przyjaciela. Jest nim WIIktor
Kożuchow
. .;tuden·t fllO'logil, syn kołcho:mll
ka z briańs!ciej O'błaśeL Wesoły I koleżeński jak !lX'eszt~
wszyScy Rosjanie. Dużo' .{ czę
sto opowiada o swej rodti'l'i'nej stronie. Kocha br!ańsk~
ziEmię, jej gęste lasy I rozległe łąki. Zawsze żywó Interesuje się swYm rodzimym kołchozem, gdzie' jeg'l
ojciec, dawny kóCzujący' fornal, obecnie jest brygaclzi-

Swle:!e są le'S'LCzednl Fesbiwalu w Warsz!liW'ie. Niedawno w naszej świetlicy odbyło się spotkanie z radzieckim delegatem na Festiwal.
W nJeZwYkle serdecznych sło
wach mówił on o naszej mło
d~eży, o Warszawie.
Zasypano go szeregiem pytań o
naS'Zym kraju, o tyciu I pracy młodzieży polskiej.
Spotkanie to przekmŁBłclł,)
się w serdeczną manifestację
uczuć prZyjaźni dla naszego
na'I'odu.
Tak uczą się I pracują, po7JIlają życie lu<lzi radzieckich,
za,po7Jllaj ą si ę z boga tą kulturą · radziecką dziesiątki naszych pol$;ch studentów na
leningradzkich uczelniach.

Egzaminy wstępne
kandydatów

Edwa·rd Sablk
Student V roku
Unlw. Im. Zdanowa
w Leningradzie

Oto temat do nlewesorefleksji. Jeżeli tak postawimy zagadnienie (a ma
my do tego prawo) to b'ęd'Zie
my musieli stwierdzić, że
szkoły licealne tego egzaminu w większości nie zdały.
Odpowiedzi kandydatów na
wyższe st1.ldia byly na ogÓl
na żenująco niskim poziomie. StwierdzaU. to z przy-

LenłngrQ·d.zJ(a Akademia

Sztuk Plastycznych

Powrócą nni do rodzinnyCh
stron I żywymi slowami bę
dą mówili prawdę o ludziach
radzieckich.

ł,ych

stą.

Wspólna

nauka

1 pra<:a

zbliżyła nas jEszcze bardziej.

W przyjaCielskiej a·1 mosferze
mijają pracoWite dnJ Uiifwer
syteokie. Z dumą mmma powiedZlieć, że większość dziew
cząt I chłopców z ziemi heszowskdej to
przodO'WlJ'licy
nauk!. Na wydziale . chemU
studiuje Kazimierz Bień,lyn
chłopa
spod Iwonicza. ' · Z
chłopskim zawZlięclem ltudiu
je on chemię. Lubi swój
Fzedmiot. Długo 1 derpliwje przesiaduje w dOftkonale
wyposażonych
laboratoriach
uni,wersyteck1lch.
Niekt~rZY
już w tym roku kończ, studia. Pochodzący z rteSzowski ego Stanisław Klerońskl
studiuje filologię rosyj~ką.
chęć poroa.nia języka ' rośyj
ski ego je,!t w kraju ogromna.
Kieroński wrÓCi dobrym nauczyoielem tego języka. Mówi, że pokochał Le.nlhgrad,
miasto, któremu tyle . zawdzięcza I trudno będzie się 1
nim rozstawać. Trudne b~
dzle rozstanie z gośc~yrhl
przyjaciółmi, rad21iecldt:ni towarzyszaffidlat uniwersyteckich.
oga-te jest nasze tycie 'kul
tJuralne. Le.ningrac;l, tniasto o ogromnej ilości teatrów
i kin. Leningradzka opera i
balet są jednymi z najlepszych w Związku Ra~zjec
kim. W świetlicy naszego DQmu' Akademickiego odbywają si~ wesołe i ciekawe Wieczory. Nasze ludowe tańce i
p:eŚTIi cie~zą się wśród 1.udz:
radzieckich ogromną popularnością, dlaŁe,go też nasz amatorskizespół ma d~e powodzenie.

iOjl.6dzkil na~rody twórcze
Po ru pierwSzy w naszym województwie w roku
Prezydium WRN przyznało wielu artysł.om,
przedatawiole.om Inteligencji ~w6rczej. pracownikom
kultury I tw6rcom ludowym nagrody tw6rcze.
Jest dUŹIł zasługą Wojewódzkiego \\,ydz;ia,łu' Kultury,
te w minionyM okresie pokafU wydobyć ludzi 'i stworzyó w wielu dziedzinach odpowiedni klimat, źe pra·ca
jednostek I zespoł6w przyniosła nieraz bardz.o d~że
osllłrni.;ela. Jest równh~ł zasługlł stowarzyszen tworCZych. dzlalaJ~ch na. te!enfe naszego wołewództ.~a~
:te na.ldlłCY do nich artysd mIeU możnośc rOZWl,]ac
IIwoje talenty twórcze.
W województwIe rzeszowaklmw niektórych miastach
zaryllOwuJlł się wYraźnie ośrodki pracy kulturalnej. W
liczbie tych da lJ1ę wymienIć Rze~zów, Jarosław i KroIno.. Rzeszów jako miasto wojewódzkie slusznic
pretenduje ·do miana środowiska twórczego, w którym
mogliby zna.Jeź6 siedzibę artyśol ł twórcy różnych dziedzin sztuki I kultury. Z tym teł za~iarem został ustanowiony przez Prezydium WRN słały fundusz nagród
""6rczycb. Rok rocmtie stowanyllzenfe twórcze i organizacJe społeczne wYsuwać będą. swych kandydatów
zasługIJjącycb na nagrod,ę czy wYróin.ienie. Przyznawane nagrody będą nie tylko dowodem uznania za
osiągnięcia twórcze ale równleł mocną podnieta, dla
twórców dotychczas mnld znanych. a nawet mogą niejednokrotnie zadecydowaó· o osiedleniu się w naszym
mldcle artysty CzY dzIałacza kulturalnego i .ie~o ~v;a'
zanla się z naszYm tere·nł'm. IUoźDa przYPus'lczać, 7.P
takt przyznania na~ród twórczych w roku bieżac:vm
r1:ZYCz:ąn; się ił" ua!.;tywnlenl:t wfdu t .. ,órców i w prrkcle wnlelle wie Iłowych zdobyczy do dorobku kultaralnel'O nuul'O województwa.
bldlłCym
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krością
średnich,
dział
w

nauczyciele szkół
którzy bra.Ji upracach komisjI
egzaminacyjnych w charakterze obserwatorów. Kandydaci w pracach pisemnych popełniali rażące błędy
ortograficzne l gramatyczne, a w odpowiedziach ustnych
wykazywali
brak
orientacji z zakresu elementarn,ych wiadomości z fizyki
chemii czy biologii.
- Powie ktoś , że to stronnicze uogÓlnienie, że taki
poziom wykazali kandydaci,
którzy i w szkole Śf.edniej
byli uważani za słabych
uczniów. Niestety przy bliż
szym zbadaniu sprawy okazalo się, że na dyplomie doj
rzalości otrzymali oni stopnie dobre i bardzo dobre
z tych przedmiotów, w których
przy
egzaminach
wstępnych
wykazali brak
elementarnej wiedzy. Kto
za taki stan rzeczy ponosi
odpowiedzialność ? Nie ule
ga wątpliwości, że dużo zawiniły szkoły licealne. Brak
odpowiednich metod pracy,
werbalizm i formalizm · w
miuczaniu, czesto brak dyscypliny wśród uczniów to
przyczyny, że w\ynlkl są
nlewsp6łmlerne
do wkładu
pracy nauczyciel!.
Sprawa nIe Jest tak prosta
Czy jednak

całą

odpowie-

dzialnością można obarczyć
szkoły średnie ? Nauczycie-

le tych szkół mogą przytowiele słusznY'Ch a·r gument6w na swoją obronę .
W przygotowaniu o.iólnym
ze szkół podstawowych do
szkół licealnych istnieją tak
zasadnicze braki, że nauczyci~le są w
rozterce, Co im
wypada czynić - czy realizować swój
program, czy
uczyć
pewnych przedmiotów
od
podstaw.
Sytuacja
skomplikowana jest
o tyle, że na.bór do 8zkół
lice alnych
ogóLnokształcą
cych jest prawie powszechny - przychodZi kto chce,
bez egzaminu wstępnego. ' (M'a
marginesie trzeba stwierdzić,
'że pozi.'l>tJl wiedzy . nlektó! ~h nauczycieli szkół podł staWOwYch zwłaszcza mło
, dych jest stanowczo za niski w stosunku do wciąż rosnących wymagań programowyCh. Może dopiero organl, zOwane od roku Państwowe
Studia Nauczycielskie za!pewnią
dopływ
kadr do
szkolnictwa \ o lepszym przygotowaniu zaowdowYm.
Wiele szkół
licealnych
wiejskich pracuje w nadzwyczaj trudnych warunkach. Liczą one tak mało
ucrolów, że aby nau'CzY'Ciele mogU
uzyskać
etat~
trzeba ich obarczać wielu
przedmiotamI. Tworzy się
typ naUCZYciela "omnibusu",
któr,y z konieczności musi
być
specjalistą
w
wIelu
. iklerunkach. To w praktyce oznacza, że nie bierże
odpowiedzialności
za żaden
prowad'Zon,y
przez siebie
pl"Z€dmiot.
W ostatnich latach z nowymi kadrami nauczycielskimi (t\ymi P.o studiach wyż
szych) w ogóle nie było dobrze. Młodzi nauczyciele po
o1:rzymaniu dY1plomu uniwer
sytecklego czy wyższej szkoły pedagogicznej przychodzili
do pracy niEiprzygotowani.
Trzyle!rnie studia me mogły
im za.pewnić ani odJpowiedniej
praktyki pEdagogiCznej ani
swobod,y w opeTowaniu mate
rialem rzeczowym. W dodatku często szkolarski sy~em
nauczania na wyższych uczeI
nlach "p r o wad z e n I e
s ł u c h a c z y z arę k ę"
nie wyrobiły w nich samodZIelności i inicjatywy w pokonywaniu trudności. Toteż
albo załamywali się, gdy im
nie okazano pomocy i uciekali od, zawodu, lub też obniżali poważnie poziom naucza
n ia.
czyć

W t€nne sposób

pows-tało bł~

koło. Doszliśmy z powrotem do punktu wyjścia.
Uniwersy tet nie przygotował ,

odpowiednio

nauczy·cieli, a
więc otrzymał
jako wynik
ich pracy słabych i nIE'Przygotowanych słuchaczy. Nie
przygotował zaś ich dlatego,
te nie było na czym 2lbudo-

wać gmachu wiedzy, nie było
podstaw.
.,.
Wydaje mI' się, że aby
przerwać ten magiczny krąg,
trzeba zdecydować ię na po
sunięcia radykalne. Zmienić
system kształcenia ka<lr nau
czycielskich (co zresztą już
jest w realizacji) i przedłużyć
O rok naukę w sllkole śred
niej. Nie ulega wątpliwości,
że egzamin dojrzałOŚCi skła
dany po 18 ro'k u życia daje
większą gwarancję
uzyskanf'a przez abiturienta takiego
poziomu umysłowego, by bez
tru<lu mógł podołać wYmagan;om
uniwer.sytetu
niż wtEdy. Itdy maturzysb
ma lat 17. Umysł w tym
czasie
(okres dojrzewania)
nie jest zdolny do myślenia
syntetyzującego,
a nawet
następuje obniżenie sprawności
intele,k tualnej. JEże
li uprzytomnimy sobie leszcze, że ilość materiału naukowe,go nie została zmniejszo
na równocześnie z obCię
ciem jednego roku nauki
to zrozumiemy
jak doniosłe
znaczenie
miałyby
propol,lowana refOl'ma.

JeSZC'U o sprawach
drałUwYcb

Do wielu redakcji pism,
do "Fali 49" i do Skrzynki
OgÓlnej
Polskiego Radia
pisuje setki młodych ludzi
z bolesnym pytaniem - "Co
robić?".
Zło~lł
egzamin
dojrzałości, nie przyjęto ich
z braku miejsca (Jub wiedZy) na wYższe uczelnie
zawiśli w jakiejś próżni. Z
pracą nie
jest łatwo, gdyż
'WSzędzie w a<lmlnistracji likwiduje się dotychczasowy
przerost etatów I trudno
spodziewa:: sIę zatrudnienia
w biurze a do produkcji
taki maturzysta nie pójdzie,
gdyż nic właściwie nie umie
nie posiada
żadnych
kwalifikacji
zawodowych.
Problem tru<lny. Rodzi się u
wielu młodych gorycz, zniechęcenie,
a później w ślad
za
tym
minimaligtyczny
programik
życiowy.
Obserwatorom tego zjawiska
nasuwa się pytanie - Czyż
by "nadprOdUkcja" matllrzystów? Czyżl?:r uczelnie
ograniczały
ilość
mle)sc
ze względu na groźbę bezrobocia w przyszłości dla
inteligenCji twórczej ? I roz
maici "panikarze" zaczynają na tęn
temat misterną
"robótkf'.
Sedno sprawY leży gdzie
Indziej. Owczy pęd młodzie
ty ku tzw. intratnym kierunkom studiów (medycyna,
stomatologia, studia inżvnie
rylne) spowodował istne za
tory na uczelniach ·tego typu. Na kilkadziesiąt miejsc
zgłasza się kilkuset kandydatów. Obok takich szkół,
czv wYdziałów istn i eją inn2.
które mają olbrzymi niedobór w rekrutaCji (studia
rolnicze, filologia rosyjska,
wYższe
szJkoły . pedagogiczne I Inne).
Wiadomo przecież, te plan 5letni łąda6 bl'dzie "Ięccj agro
nomów, zootechników, lekarzy weterynarii, inżynierów
lejnictwa, me1iorac,i1 itd. Jetell mlodziet nie zorientowa
la się sama
w sytuadi
gospodarczej powinny spraw
nIej przeprowadzić swą pra
. cę wychowawczą i uświada
miaJącą ukoły średnie I powiatowe czy wojewódzkie
komIs.le rekruhcyjne..
WnIosek z tych rozważań,
jelit jeden. Starannie I wnlkawie prowadzona aReJa uświadamIająca co do wyboru zawodu i kierunku studiów uchroni wielu mąturzy
litów od rozl:'oryczenla l wyczel<lwanla latami na m'o iliwość rozpoclęcl~ studiów w
obranym kierunku.
"Końce
w wodę", ezyll
dzIeje jedncj dyskusjI.

Gdy już uzbierało si ę tyle
talów I pretensji pod adresem władz
oświatowych
trzeba korzystać z okazji
i wysunąć jeszcze jedną spra
wę·

Przed dwoma laty w .,Nowi
nach Rzeszowskich toczyla
się
ożywiona
dyskusja w
sprawie otwarcia wyższej
uczelni w Rzeszowie, która,
byłaby zarazem 'ośrodkiem
(Ciąg

dalszy na. str. Z)
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Z wizytą u Marii
nagrody wojeMari~ Gabryel-Rużycką parni ętarn je
szcze ze studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Kra
kowie w latach 1928/~ 1:l. Byla ona wt€dy jędną z nIelicznych uczennic "mnjstra"
pro!. Kowarsklego i sŁud !owała razem z kolegam.I Rzepińskim, Studnicklm,
Wo:'
dyńskim, Taranczew51<lm. Ja
ckiem Zulawsklm l innymi.
My ogólniscy z pierwszego
roku zaglądaliśmy nieraz ukradkiem do ich pracowni
"pod kopulą", gdzie zaciekawiały
nas mocno ugramimalowane studia. Starsi koledzv traktowali na~ wtedy
z góry. Ale mieli powód do
dumy bo' jako "kowarszczycy" zaliczali się do uprzywilejowanych przez muzy.
A , życie w wielu wypadkllch
tego dowiodło, Z liczby uczniów Kowarskie!{o wyszla bo
wiem cała plejada czolowych.
artystów - pla8Łyków znanych nie tylko w krajU ale
i zagranic;ą a w tej licz.ble
i nasza laureatka. Pamiętłlm
ową "secesję", kiedy to cała pracownia razem ze ~wym
"majstrem"
wyemig!'ow21a
do Warszawy. gdzie wła~n ' e
prot. Kowar~ki przy
ASP
otrzymał wtedy katedrę.
Ale i póżniej pam;ętaoo o
Ru życki e,l w Krakowie. Wspo
m ' nał ba rdzo czesto o niej
n<J graf:ce prof. Jan Wojnarski . Opowiadając różne gawędy dokuczał
nieraz naszym koleżankom. adeptkom
grafiki, gdy lm albo robota
nie szła albo gdy zo,baczył u
której na rękach rękawiczki,
mające chronić ręce
przed

L

" ."

aU'!'eatkę

wódzkiej

zwyczajnych wynik,iw. Z
pracowni trudno ją było wy
pędzić.

'1' o kizamiłowanie

do grafi-

sk:erowało naszą artystkę studiującą w ' Warsza-

wie do prof. Skoczy lasa I
Bal·Uomiejczy·ka. Wkrótce wy
j eżdża do Paryża, gdl.le kon
tynuuje studia u prof. PanIdewleza. Podróże po Eurcp;e" zwiedzanie wspaniałych
~alerli kształtuje jej indywirlualność. Z
podróży
przywozi wiele obrazów i bogaty zbiór szkiców jako materiał do przyszłych prac gra
ficznych . Ze szkiców tych
czerpie jeszcze i teraz \v'ele
tematów do
m'strzowskich
drzeworyiów.
Wcześnie już wpl'owadzo-

WI ECEJ POETOW

Gabryel-Rużyckiej
Niemiec, Francji,
Belgii,
Szwajcarii, Kanady. W tym
samym czasie bierZe udz!.ał
w dorocznych wystawach In
stytu lu Propagand.)' Sztuki
w Warszaw ie.
Wojna zniszczyla prawie
c ałkowicie dorobek malarSki
artystki, ocalał y jedynie gra
fik!. Nasza laureatka po wy
zwoleniu zamieszkała z rodziną w Gorlicach.
Wystawia Ol)a wtedy swoje prace
w Gorlicach, a późn:eJ wielokrotnie w Rzeszow;e. Bierze również udział w kilku
wystawach o.g ólnopolskich.
ic wiec dz;wnego, źe
gdy przed plastykami
rzeS".owskiml postawiono pytanie kogo wy"uwajll jako
kandyd<lta do n?tiI'ody, bez

N

d<1bt\jd\\ rÓŹAu.~

skoro w ciągu długiego om
su nie dało tej rodzinie lepszego mieszkania.
odczuwamy
Szczególn!e
brak gazu - skarżył ~Ię dalej staruszek. Ja. m;(:szkam
w poko ik u na poddaszu i
lecie mam w mieszkaniu łaź
nie a w zimie lodownię, bo
o opał trudno.
Oto idzie już córka.
Za chwilę witałem się I
kobietą znaną mi już z widzenia i opowiadań. W myŚlących oczach znalazłem du
żo wyrazu
właściwego
dla
wybitnych kobiet jak Olga
Boznańska czy Mar ia Curie-

I
Cieszymy się, Iż znowu możemy poświęcić nasz kącik
,
: ;xlrad p~yckich na "wewnętrzny" debiut młodego au.tora.
: Chciełibyśmy tę wlaśniE formę p.omocy początku j ącym stosować jak najczęściej, niestety zbyt malo otrzymujemy takIeh matt'rla/ów, które mogł y by nam to umożliwić . Oczy~
I wiacie i te wiersze. które publiku.i€my jako debiuty naszedZlialu nie są jeszcze utworami artystycznie dojrzałymi,
lecz wyróżniają się świeżością i pewnymi możliwościam1 po.,.
dyckiml.
TyP! razem zalntel'e~owały nas wiersze ob. Jana Komara
z Kolbuszowe.1. Otrzymaliśmy od niego WiHSZ liryczny. dwie
bajki .e J)'igramatyczne i fraszkę. Bajki są utworami zupełnie
poprawnymi w formie, dowcipnymi - trafnie i zręcznie formułują morał i świadczą o opanowaniu tego niełatwego
gatunku pcetyckiego. Z tych przyczyn uważaliśmy za słuszne
opubliokowanie ich w kclumnie satyryczriej "Nowin Tygodnia". Obok bajek drukujemy dwa aforyzmy wierszowane
Bolesława Janusza. który swoim wierszem "P r z y g o d a"
zap<l€zątkował debiuty w obrębie działu "Wll;cej poetów""" .

I

w.1

Skłodowska.

go

Pc krótce oznajmilem cel
swego przybycia, ptzekonując się z odpowiEdzi, że mąż
już ją o wszystkim
uprzei dzi ł . Z pośpiechem wi~ arI tystka zaczęła vrybierać drze
woryty na wy~tawę il:ładąc
na wielu odbitkach swój
podpis.
.
!
Jak pani godzi za.Jęcle gos .
podyni domu z pracą artysty~zną? zapytałem.
Ano, gotując obiad wyskakuję do pokoju i tn~ dellk~.
Drzeworyt to praca .::hałup
n icza i można w w<llnycn
chwilach go uprawi;ć. Dobrz.e pan tram. bo lepiej się
czuj~ i będ~ mogła wykonać
k ilka odbitek z nowowyci~
tych drzeworytów. N igdy nie
przy-puszc.zaiam, że w pOWie-I
cle gorlickim zjlajdę
tyle
pięknyc-h tematów. A Sl\czególnie zachwycona Jestem
zabytkami Biecza. WykonawahanIa p<lstaw!ll nazwis'ko:
na przez pro!. Skoczylasa tO
łam dużo szkiców i w domu
I'ta.le członkiem "Rytu" gru- Maria Rużyc];a. W z'Niązku
mogę je w
miar~
wolnego
z tym miałem możndć blIpuj ącego podówcza!! .1ajlepCZ 2su opracować.
żej ją poznać będąc na miej
szych
pOlskich
grafików.
Oznajm:łem
artystrl'. te
sc u w GorlIcach aby poproWraz z grupą
kolegów
farbą drukarską, działaniem
Zw ią zek PJasty\tów IV Rzesi ć ją osobiście do udziału
tworzy zespół mlodych koJokwasów lub żrllcego łUJ:!u .
szowie wysunął ' właśnie jej
w zamlerLoJlej wysiJaw ie jerystów "Pryzmat", który hol
Stawiał wt€dy stary profekandydaturę
do
nagrcdy
~ Iennej
nasze-go oddz1ału
duje zalo.żani om malarstwa
sor za or7.yklad koleżankom
wojewódzkiej.
ZPAP. Nie znając dokładnie
postimpresjonistycmego.
Marię Rużycką.
~dresu wstąpiłem do Powia
P ierwszym wyróżnif'n!em
Jestem bardzo wzrmzona
towe.l Biblioteki Publ iczne1,
N ie widziałem - opowiajakie otrzymuje jest dyplom
odpowiedziała
artystka.
gdzie
pracuje
właśnie
mąż
dał na grafice takiej uhonorowy na I Międ:ynaroN ie przypuszczałam nawet,
artystki pro!. Stanisldw Ga- że w Rzeszowie mogą o mnie
czennicy, która by dorównadowej Wystawie Drzeworybry el. Razem wracaliśmy z pomyśleć. Bardzo mnie to
ła Rużyckiej. Przy
swoim tów w Warszawie Vi roku
miasta kierując się na ulicę
talencie przez zapał i zacię1933. Potem obsyła liczne
zobowiązuje.
tość w 'pracy doszła do nadwyslawy zagraniczne Austri!, . Waryńskiego. Niebawem znaNa ostatnich dqeworytach
le~liśmy
się
w skromnym bardzo mi zależy podkreśli-o
.~~ ............ ~
mieszkaniu artystki. 'Nle załem, bo nimi się właśnie tostaliśmy jej w domu, ' bo mu
t eresuje . WojeWÓdzki Wysiała za sprawunkami wyjŚć
dział Kultury. Teka drzewo
do odległego śródmieścia. ' Po
rytów o zabytkach ziemi
zostałem więc w
towarzygorlickiej na pewno znajdzie
!'twle o.lca artystki. Z rozmo
na wystawie nabywców.
wy ze staruszkiem dowie(Ciąg dalszy ze str. 1)
Mimo, że wyczuwa/em jak
może
oczywiście
takiej
oziałem się kilka sZl:zeg6lów
~cia naukowego promieniucenny czas zabieram arty.tuczelni zastąpić. Wojewódzo życiu CO<iziennym tej rojącego na całe województwo.
ce poprosiłem ją je'IlCz. o
ka Komisja Planowania GOI
dziny.
Glos w niej zabierali przedzdj4ICie dla dodatku "NowipOdarczego
od kUku lat
Millł!'m równlet
m<l:tliojć
ny Tygodnia". Tak ją wIdnie
stawiciele ró:tnych zawodów stawia ten postulat w pIab1U;ej oglądnąć mieszkanie.
1 rómych grup Ipołecznych i
widzicie. Pochylon. nad .to
nach ~ospodarczych ale MiDom pllrterowy zawilgocony,
wszyscy prawie uzasadnia!!. nisterstwo Szkól Wyższych
kuchni 'a bez gazu, brak wo- ' łem jak tnie nowy drzeworyt, by utrwalić jeszcze Jekonieczność
poWOłania
jej
ze
szczebla
centralnego
dociągu oto obraz nie barden zabytek ziemi gorlickiej.
do życia. Co do typu uiych potrzeb nie.stety nie dodzo sprzv,la.iących warunAle I woleju wypowiada
czelni
g/osy w dyskUsji strzega.
ków, w .i akich bytUje na[llę z równym mistrzostwem
byJy podzielone - jedni żą
A przeciet trudnIej o lepsza artystka.
nasza artystka. Portretu,j e
dali otwarcla uczelni rolniszy czas na otwarcie Wyż
W zeszłym roku · mieliśmy
dużo Jdzlecl, z postaci hlsto
czej inni Wyższej Szkoły Pe
szej Szkoły Rolniczej n i ż
własne
jarzyny w ogródkU
rycznych maluje portret Mar
dagog icznej. Dyskusja prze- obecnie u progu pl:mu 5nadmienia ojciec artystki cina Kromera I twórcy prze
brzmiała nie przynr,szqc na
letniego otwierającego wspa
teraz córka mu!!1 wszystko
mysłu
naftowego Tgnacego
razie
żadnych
wyników . nlałe perspektywy przed rolnosić z miasta.
Później w o'kresle wyborów
nictwem. Specyfika nasze.ilo
Jak to wszystko pogo dzić z Łukasiewicza I wIele Innych.
010 dowody ciągłej pracy
do rad narodowych wyborterenu, rolniczo - przemyslo
nr<'lC<'l twórną -nomv ~ lal~m .
twórczej, klóra mimo n i€cy nasz::!I<o
wojewódzwa ,
\\'ego gwarantuje. że uczelni
Przecież .iest w domu kilkosprzyjających warunków nasprawę
utworzenia wyższe.i
tal(lej nIe zabrakłoby stu-I ro drobnych dzieci. Wska zu
uczelni wysunęli jako jeden
dlujących, tym bardziej. że
ją
na t.o porln-tv wis zące prawdę zadziwia każdego.
Jest to artystka niepośled
z najważniejszych poslulamłodzież
rzeszowska dość
na ścianach. Jakoś o na szej
niej miary.
tów do realizacji, przez przy
artystce prezydium rady nadaleko musi wyjeżdżać do
szłą WRN.
Zagadnienie to
. Stanisław Wllowskl
najbliższych ośrodków unirodowej nie bardzo pamięta,
weszlo także do programu
werRytecklch (Kraków, Luwyborczego
Woj.
Kom . blin). A bylaby w tym tal~7.e
~
Frontu Narodowego. . Nowe
rekompensata dla społeczeń
rady
pra('vją
już
blisko stwa naszego województwa
"Nowinach Tygodnia"
z dnia 24. IX. 1955 r.
rok, a o uczelni typu tikade-. za lata upośfedz.enla pod
O
znajduje się odpo wi edź na
mickiego w Rzeszowie nie w~lędem gospOd8rc~m I kUl
artykuł
Juliana Woźniaka
'Słychać.
OtwarU! w roku
turalnym w czaSAch sanacyj(głos W
bieżącym Państwowe
Stunych.
"C o m Ó w I II
o
t eatrze
rzeszo'w'dium
Nauczycielskie
nie
wania tego zagadnienia, poJan Grygiel
s k i m". Odpowiada akfor
przez analizę. Tak, al. um
Pań,twowe~o Teatru Ziemi
fakt, że gra się sztuki tylko
Rzeszowskiej, Józef Jach odla wykonania zobowiązania
'-'ii cz. Po prz2czytani u tych
,.Rozważań aktora" nie m ol-majowego "w celach osią
gę milczeć.
gnic;cia wskaźników ilościo
W w,Vpowiedzi mojej nie
wych a nie jakOŚCiow y ch"
starałem się " przf'm y c iĆ po(cytuję za ob. Jachowiczem
glądu
ja koby gra zesp ołu
mowa o koml'dii Fredry
ak t orskie!{o była sztuczna i
"Godzień litości" ) świadczy
nienaturałna". Nie rozumię
o tym, te nie zawsze chodzi
po co mi a/bym przemycać
o sprawy "jakości". Zapewtakle poglądy, skoro o tym
ne ta nieszczęsna "Joanna
mówi się I pisze. PrzypadkoLIgęza" też dla "jako~ci" się
wo zapytany po,wiedziałem
n ie pojawiła na sc 2I1ienaco sąozę o teatrze, zresztą
szego t eatru. Należalo wobec
zdania nie zmieniłem.
tego jakoś to zaznaczyć . Nie
Ob. J. Jachowicz pisze:
byłoby pomyłek. Niestety nie
"Takie ujmowanie spra wy,
chodzę do teatru po to aby
a co gorsza. subiektywne
powiedzieć: na tylu sztukach
wypowiadanie i syntetyżo
byłem. Chcę oglądać dobre
wanle . zagadnienia w rai dobrze wystawione sztuki.
mach jednej sztuki nie jest
Uważam, że Świadome granajduszniejsze i n ajw laściw
n ie złych sztuk " pod publicz
sze". To prawda. Są s łusz
kt:" (określenie ob, JachowiGmacJI Teatru. Dramat lIcznego w Iiomt1ł
niejsze i właściwsze ujmocza) jest zjawiskiem, któreiO.

U prOlJu

I

roku
akademickiego
nOWBIJO

.

Otwieramy przEZ to serię (miejmy nadzieję) wystąp~eń
już pełnych, normalnych młOdych poetów w "Nowinach
Tygodnia", życząc sobie, by ze startu korzystalo coraz w1~
c:ej autoróW.
Wracajmy do naszych debiutów wewnętrznych. Ob. Jan.
Kmnar opr6c-z wspomnlar.ych · bajek przysłał do redakCji
lmpresjr: lil"Yczn~, l:Itóra świadczy o 'p~nej kult~rz.e litecacklej auwa, wrażliwości poe.t yckieJ l w:'o\:orazm. Cytuj~
utwór w C'lklści.

SMUTEK
Za oknem
krople deszczu
w lfAc:iach aźuka.jtI domu ...
Szeleszcz~
-,
jak. zwykle, - krople
n,iejólotrzebne nikomu ...

Z nich każda
titalq gwiazdtI
raz jeden zably§nie,
koronq.
drżtIcq , chłodną

usiadzie na Wciu
jak'mYśl,
co dziś chcialaby
odpoczqć.

Brak w tym przyjemnym obrazku poetyckim jakiejŚ BlInlejs:iej pointy uci'uci<lwei czy Intelektualnej, (może ujawnienia bellpOŚred.n.iego zaangażowania się poety w ukazanej syruacJi lirycznej) przez co . wiersz sprawia wrażenie
c~goi niedokończonego, pozostawia pewięn niedosyt.
. Są tu ślady kooW'en<:jona1ny~h, wYtartych już "ch.wytów" lirycznych, jak ~p. motyw beiużyteczności, czy raczej
5amowystarczalności

("krople deszczu niepotrzebne nikomu")

pięlma w przyrodzie, co zresztą nie jest słuszne, zwłaszcza
w kontekście teglO wiersza. Krople deszczu są bowiem po-

trzebne.
W dość lrud'Ulztownej formie weryfikacyjnej utworu razi
troch~ słuch ,niepo1l"z.ebne zbliżenie rymu przy końcu wiersza
("ja'k myśl co dziś"). W oltatniej Ittrofle zresztą załamuje
dojó retUIamy syl'tem metryczny całości,

al.

MImo tych uaterek jest wyrazem autentycznego I)rze!ycda, ujmuje czytelnika swoją świeżością 1 subtelnością. w widzeniu świata. Trudno stawiać oczywiście autorowi horoskopy na przyszłość na podstawie jednego wiersza. ChCielibyśmy
otrzymać więcej utworów gdyż tylko operowanie większym
mat.rialem poetyckim I'ozwoliłoby dokładnie ZQrientowa~
ai, w m.oź!-iv.'OśC'iach poety. Ważne jest przecież zbadanie,
jak wielki! skal" tematyczną I uczuciową :rozporządza poeta,
w jakim lJtupnIu opanował środki wyrazu poetyckiego i co
właMle~~, nowego wniósI do warsztatu liryka.
Mam nadzieję jednak wbrew wysuniętym zastrzeżeniom:
po pewnym czasie uciążliwej pracy nad sobą, autor omawliln.go wiersza będzie mógł zadebiutować na łamach czalOl'i.m ilterackich. Zyczę mu. aby ta forma startu poetyckieJO w nau"m dl'liale porad stała się wyrlatną pomocą
w drodze do tego celu.
Jotglel
ż.

................. ... ............................_...........
.-.

W

.H" "Dnl KulIary BlaloruBkle}"

Je.~c~e

I

'eałrse
dysk u8ji)
u8prawtedliwia~
n!e należy
I nie można. Zadne zabowią
zan:e nie tłumaczy zlego

poziomu
artystycznego.
Wiem, że wielu artystów i
robił o
to nieprzE'cil"t n)'ch
"kicze" z n~dzy. T o się im
wybacza . Ni e sądzę, żeby faka syt uacja mogla tulaj zai.t. nieć.

. Drugą sprawą to samo 0"k u I e j ą c e j
m i e $ zj e 5 z C Z c
e z Ił ń 5 k l e l
p ub l i c t c e R z e ~ z o w a".
Ni e, tego znieść nie można.
Wiem, że \vielu iudzi nie
rozumie
w
ojlóle n1uki
(~am lo nieraz bole~nie odczuJem), 81e można :ch nauczyć
wychować.
Można
i
trzeba. Nie uważam, ze 510WG "publiczka" zostało dobrze użyte. Ta " publiczka"
to środowlsko ' z kórego bądź
eopądt wyrOŚliśmy . Odrzucam tl) określenie "P4bliczka". Wykreślam jakby nie
kreśknie

bylo

czy

użyte.

~

Ter<)z

pytanie:

mieszczańska?

Uważam.

że

n ie. Chy ba tu nie trzeba
tego tłumaczyć.
Przede wSLystkim wielu
widzów nie ma jeszcze wyrobionego sm~ ku I dlatego w
tym kierunku powinna p6jśó
praca teatru. Uczyć ludzi pa
trzeć, rozumie6
teatr.
To
samo \\. odnies;el~iu do muzyki l plastxkl, trze ha uczyć
słuchać, uczyć o gl ?,daĆ"
dobre ob: azy, rzetby . B ył em
na
kpncer ' Rch
O'. kie,lry
Symfonicznej i w i cłz~ alern
pt'lną ,alę i
publiczn o~. cl.

żywą

reakCję

Natomia:,t teatr jeszcze na3, rze ~zowi an
nie wziął, nie mówl;,c już o
sztu!{ach rl;l~tYC7,D\·cl-J .
Dlatego nie od rzeczy byłaby wspÓłpraca

WS7.~st!<lcb

za,jmuJących się sztui!1-. Do-

piero wtedy będzie d'Jbrze.
gdy będzie "środowiAko art y
&t~'c7.ne" a nie
0(10500nione
wysepki na kt ych żyją poadepci
sztuki,
szczególni
a wokół n ich (zre~ztą w ich
mniemaniu) ciemna rzeka
n i eznającej

się

publiczności.

. Ceaary Koto\vloz.
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Na "Dni Rultury Białoruskiej"

W PODZIEMNYM MUZEUM SOLI

Miesiąca Pogłębie
Przyjaźni Polsko-Ra-

Wramach
uia

dzif'cklej obchodzimy obecni.?
"Dni Kultury B-ialoruskid"
solankowy 7, XVIII w;eku,
W związku z lym warlo by
Nie na tym jednak kończą , zapylać: co wiemy właściwie
się zgromadzone w muzeum
o kulturze białoruskiej? Czy
bogactwa. W innej sali \','
dałekie
od prC\wdy b~dzie
dziale geologiczno - rru nerastwierdzenie, że znajom oś ć te
'log'l cznym zgromadzono zbiór
go zagadnienia jest raczej
minerałów,
wśród
których
niewystarczająca?
znajduje się wiele ciekawych
Na naszych po , jęciach i zlla
okaz6w solnych z resztkami
iomośc i spraw b ;ą:uruskich
I śladami flory I fauny mi 0cmu. Znajdujemy tutaj róż 7Cc;ążyly, zwlaszcza' w starszym pc koleniu. w'ar:Jnki po
ne rodzaje wydobywanej soli tyczne w niecla wnej przezwie(!zić.
li, stalaktyiy, kryształy solne.
1'zlości. Na Białcruś aatrzylo
sclne kuranty, porosty, Wgpa
Przeni€sienie
zbiorów z
,ię przed 19:10 rokiem z per
njała j~st kolE.kcja k;Ikt..dzie
powierzchni ziemi do nowespcktywy tzw, "dzeJowej
s ' ~c'u map górniczych z najgo pomieszczen ia pod z i emią,
s'2,rszymi s'ynnyml maflami mis,ii Polski na wschodzi e".
w Iromorach "Russeger" ~pra
M8rcina
Germana z lat
Warto więc przypomnieć,
wili), że muzeum dostało na15:31138, Z ocalałych kart może
np, zb:eraniem i badaturalną
oprawę
w postaci
żemy wyrobiĆ sobie wyobraniem b;8lcruskich pieśni luścian soli kamiennej. W te ,'!
źl?n \ e o ogromie kopalni i zlu
dow ych i innych zabyhków
sposób z tym większą wyrażarh ZUD SOlnych.
kultury ludcwej z,ljmowali
zistością wystąpują wszystDop€łnieni(mzE'branych w
się ... F ilomaci. przede wszykie przedmiOty tutaj zgromU7.E um urządzeń i narzędzi
stkim
Jan Czeczott. przyjamad.zone, tym jaśniej wyst~
jEst kolekcja 20 obrazów wyciel Miclce wic);a, że p0 biało
puje ich' funkcja. Z'wied2jiją
obraża,iących w spos.'lb feaUcy daWl'lliej kopalnię soli wystyczny zycie i pracę górnichodzili z niej pełni podziwu
ków, Zwlaszcza jĘden cb-raz
dla jej ogromu, dla przedziW
utkwi każdemu ze zwiedzają
nych kryształów, jakle przy- \
t.:ych, na którym oglądamy
roda wytworzyła w 11011. wre- '.
sconę katowania żon górniWagoniki kolejki podziemnej w mu.zeum wielickim'
szeie dla rzeżb w soli twoków skazanych wral z m~ża
rzOnych przez kjlku zdolnych
mi za bunt. Kat siekący rózgdy ten zwiedz:1 kopaln i ę w
bijania kruchu). Uzupełnie
górników, Mało jednak rogami kobiety i grupka górniXVI
wieku:
niem
tych
nadz:wyczaj
pryzumieli rolę górnika, jego
ków
oczE,kujących
śmierc;
"Straszne widowisko
mityv,mych na.rzędz i jEst kotrud codzienny.
strasznej na palu, to zemsta
zwierza się
raz mi wilekcja kaganków górniczych
szlachty za to, że odw'lżono
Muzeum zamknęło w kilku
dziEĆ wystarczy",
od XVII wieku po w&półcze
się up<tmnieć o m'nimum egogromnych sałach historię
Post~pem
w p;>równaniu
sne torby górnkze (tzw. kazystencjI. Zatat,gi o r:łace
salin wielickich. Dopiero po
do liny z łyka lipowego byly
CErze) i narzędzia do noszetrwały przez
całe
s!ulec! f\
obejrzeniu
zgromadzonych
wiadra służące również dl)
nia urobku. W muzeum motutaj eksponatów pojmujewywołUiąc rozpa'człiwe bunzjazdu , Zadziwiają swym pr.\'
żemy
obserwować
rówmez
ty gniecione w sposllb okrutmy, jaka tragedia roZgrvwamitywizm€m narzędzia, przy
rozwój tranśportu kopaLniany, W muzeum uwypu'klono
ła się w glębi.
pod ziemią.
pomoey których wydobywano
n<>go w postaci różnych tyw spo~ób należyty ostrą walcale wlf'ki. Przez setki lat usól. W naj dawniejszych C7.apów taczek i wózków (taczki
kę l<lasową. jaka toczyła się
robek soli odbywał s:ę w bar sach ,sól kamienną zeskrobypochylniane, w6zE'k węgier
dzo prymitywny sposób I wano z calizny do tartucha
między górnikami a żupnika
ski do kruchów ... pies") na umi. Jest to jedyne mUZEum ,
prymltyw ten świetnie uwyprzy pomocy odpowiedniego
robek miałki. Rolę szyn spdktóre powstalo w miej,s cu
pukla muzeum w postaci nanarzędzia żelazmego. Tak unia!y do XIX wieku dEsk!
pracy i k:tóre operuje materzęd?.i pracy i urządzeń kozyskaną sól
zsypywano do
bukowe zwame gesztangam:.
palnia:nych, Dwadzieścia obri?lem o niE'lwykłe-j wartości
drewnianych b&zE,k, Następ
Z innych cl€'k awych oka. razów formatu 100 x 70 pę
dokummtarnej.
nie wprowadzono sposóh ła
zów zgromadzonych w nodzla kustosza artysty m<łla
Kooalr>ie wielickie były
mania lub zbijania soli r~cz
wym muzeum należy wymiena Długosza , to jakby film
pierw~zym wlel:kim przedsię
n ie. Po uprzednim otocZErliu
nić pompę solankową zwaną
z życia górnika w odległych wrębami (oszramowaniu) pru dr€'ptakową, którą wprawia- b'orstwEm o typie kapitali- T,udowy poeta bialomski
czasaoeh . Na jednym z nich
styczny m zatruod:nia.lącym tys\;oką!.nej
powiET'Zchni ścia
ły w ruch nogi luodzkie. Jest
J. Kupata (rzeźba dluta Lwa
widzimy dwu ludzi ucze-piony (calizny) solnej przy poto jedyny zachowany okaz siąc ludni na dwie zmiany
Robermana)
nych u końca liny' czyli tzw.
Wydobywana s61 była poważ
mocy kilofa górni-CZEgo. odnie iylko w Polsce, Innym
szlungi zjazdowe1, którą wynym źródłem dochoaów krórywano obrobioną bryłę solok~zem jest pompa lubniow"'il
rusku pisywał polski pisarz,
lewskich I wielu p3n6w. Tym
rabiano pierwotnie z ły'ka liną
od pnia J1'18ci~r?vst.e<1.o,
z XVI wie'ku :zwana wahadło
Władysław Syrokomla,
auOllUrZE'J rysuje się na tle forpowego, a następnie z konoprzy pomocy stalowych ktiwą, z XVII wieku zachował
tor "Jana Dęboroga".
tun nedza górników. Muzeum
p!. Spuszczanie ludzi w dół,
nów. Blok tak:i nazywano
się kubf}, i wiad,r o solanko, Mało
jest ml3nB P<>Btać
'WYcląganif! ich na powlerzcłl.:. '
od·kry,ł.o tę prawdę dawniej
;.kłopchirń". WaZył on okolo
we, z XVlII' wieku wiertarni!), jak równiEŻ windowanie
tai oną przed światfm. Na ko
400 kg i był obrab,ięny "na
Franciszka S1wicza ucze-sfu i-"
ka, warsztat powrożniczv ilu
soli
górę odbywało się przy
palnie wleIick:le s'pogląoamy
balwany", tj. na bloki soli w
struj1\cy rzemiosło kopalniaka spisku Szymona Konarpomocy kołowrotu, którego
kształcie b&~k!. Taki · orygine. Prdtotypem wiadra Je,t dziś Innym wzrokoj(m prz!'Z
~ki€go
prz&iw caratowi w
orvginR! z XVII w. możn<ł
pryzmat eks.ponatów zgronalny ba!wam soli zn<łlEzion:>
tZ\"',
skrzynia
szyhoV/a z
trzydziestych XIX
lato ch
oglądać w mllZfum,
Inn:vm
madzonych w m.uzeum,
w iednej z opuszczonych koXVII wieku. Innvm ciekaurządzeniEm to kolo wyciąw ;eku. Ten poeta białoruski
mór I ustawiono w muzeum,
wym obie~em jest rurociąg
Stanisław Peters
był gorącym
zwolennikiem
--------~---------------ścistejlo porozumienia Pola, -------~---------------'k ów l Białorusinów w walcl
Terx,lI HordlJński
o wolność.
Ni&o bllrdzlej j~t mana
sylWEtka Konstantego Kalinowskiego, p rzywódcy ' chłcp
Chin Fu T.g'u nga. Do niego
cją. Chopin tym razem wyUŻ po raz dtiesiąty w
J Polsce Ludowej sierlJ)należy drugi dzień Festiwapełnił pół rEcitalu, ale powski ego powstania mI Biało
lu. Fu Tsung gra o wj sarócił w wielu
naddatkach, rusi w roku 1863,
nlową porą czciliśmy w Dusz
mej p0l'1e i w tym samym
kt6re pianista m.usiał wykoni:kach "genialnego poetę for
literaturze opartej prze
te a trzykii co Harasiewlcz.
nać na żą<lanJe publlc.znośc!.
tepianu". Wspominamy jego
de wszystkim na trady
Gra zresztą zupełnie inaczej
Drugi koncert Haraslewimuzykę i jego kuracyjny wy
nazwiska
cza odbył się nieco Improwi- C,jach ludowych
- ale równie uroczo.
poczyne,k w Dusznikach. Zja
Janki Kupał y i Jakuba Koła
ecHale pianistów w Dusz
zowanie. Klub Międzynaro
wił się tu Chopin w sierpniu
nikach
Cieszyły
się
dowej K.cIiążki I Prasy zwró- sa. rówiEśników (ur. 1882) nale
1826 roku wraz z matką. List
ogromnym
powodzeniem.
PC)
cił się do mnie z prośbą
o żą już właściwie do klasyk!.
do przyjaciEla Wilhelma Kol
Wiersze Kupały, który um arl
raz pierwszy zorganizowane
wygłoszenie z okazji inauguberga opisuje szczeg6łowo
zostały wycieczklI. z całej Pol
racjj Miesiąca Przyjaźni Pol w roku 1942. przynr.,~lly lupOrządek dnia i kuracji
dow i białorusldemu dużo
ski przez PTTK. Atrakcyjne
sko - Radzieckiej odczytu o
nie wspomina natomiast o
nazwiska wykonawców staMajakowskim.
Pierwotny otuchy w ciężkich chwilach.
wcześniejszym o dwa dni od
SędZiwy Jakub Kołas, Jeden
ły s i ę podnietą i zachętą do
pomysł został poszerzony o
daty wysłania korespondentwórców białoruskiego ję
przyjazdu. Oprócz laureatów
recytacje wierszy poely przez zzyka
cji - ko-ncercie. Okoliczności
literackiego jest wicetegorocznEgo Konkursu Choartystę teatrów szczecińs'koich
jego były dramatyczne, a na
prezydent.em Białoruskiej Apinowskiego z;aW'i1i s!ę
Bohdana Wróblewsk iego I
wet tragiczne. Podczas swokademii Nauk.
utwory kompozytorów polod lat już znani wykonawcy
jej kuracji Chopin zaprzyZ młodszych tnebawy.mle
pianistka
Barbara
Hesseskich
I
ro8yjskich
.
grane
jaźnił się z uroczą dziewczyPrzyjaciele pianiści A, Hara.
pr,zez Haraslewicza. A więc nić Maksyma Tanka, który
Bukowska 1 MaI\la Fo!tyn.
ną Libuszą . Ojciec jej pracu
siewicz i Fu Tsung
która z dużym wdziękiem od
kaixly kto nie dostał się na
jący w miejscowej
kuźnicy
pned 1939 r, walczył wspólśpiewała pleśni Chopl,n a:
recital mógł tym razem raz
uległ śm'erteln€mu
wypadwy. Ktoś wnos.i świece. J nanie
z komunistami polskimi
Z Harasiewiczem spotJkaJeszcze usłyszeć artystę. Pokowi. Rodzina została bez
gle wizja koncertu Chopin'!
łem się raz j€-szc~ w ty<lzi eń
wodzenie Im<pTe,z y było tak I) wyzwolenie społecznp i na
zaopatrzenia. I oto Chopin
staje się bardzo bliska. Prze
zaledwie późn'ej w Międ'lY
ogromne, że milic,ja z tru- rodowe zachodniej B i ałoru~1.
śpieszy z pomocą - daje kan
cież
kompozytor grał w tej
zdrojach. Wrześniowa pogodem u-chron!la salę teatralcert, a dochód przeznacza
sali też przy świecach .. .
Tych parę nazwislt nie da
da 1 s!.ońce skłoniJy mnie do
ną od zdemolowania, Tym r?
na rzecz s:not. Nie wi€my
Ale p:a-nlsta nie ulega napowtórnego wyjazdu nad mI)
zem Adam zablymął w pre .. je OC2Y"'i,ścle obrazu lwItury
co grał w Dusuni'k ach. Prawstrojowi chwili. Jest wyraź
rze w tym roku. I oto nagle
lud.ium Rachm?"inowa I po- białoruskiej. Kto pragnie bl!
dopodobnie obok utworów
nie ZdenE'fWOWany, Eksplowśród w ielu nudnych I nip.10~ eZJie As-du,r Chopina.
własnych wykon?ł
równirż
żej zapoznać się z zagadniezje piorunów wyraźn.ie gu
ciekawych afiszów spodzieła Innych kompozytorów.
Po koncacie jak zwY'kle
niami bialoruskimi. kto chce
denerwują.
mimo
to
gra
,trzegłem zapowiedź rEcitalu
KancHt Duszniki ma szczeautografy i rozmowy. Dla je lepiej zrozumieć, a przede,
świe.tnie, choć niECO z mniejAdama Harasiewicza, Pianigólne znaczenie w biografii
mnie wzruszaj ący był moszą precyzją n;ż na wstępie.
wszystkim przeżyć i odczuć,
sI;! tym razem rozszerzył rekompozytora, gdyż byl pierW
ment, gdy do planisty poDlate'
g
o
koncert
w
muszli
pertuar ,i oprócz utworów
temu
wypadnie sięgnąć do
szym występem poza granideszły zupełnie nieznane mu
dla wielotysięcznej rzeszy,
Chopina Odegrał III sonatl:
cami królestwa. I oto uroznane,j kslaikl Wan:!y Wasi
pa'n le 1 wręczyły piękny fladrugiego
dnia
fEstiwalu
wyProkofiewa, sonatę D-dur
czystość,
której
byliśmv
kon pe,rfum - jako dowód lewskie.i "Płomień uabagpad! o wiele lepiej z muzyczM07.arta· I trzy sonaty Scarll\
świadkami powtarza nastrój
wdzil;czności. Ich , mocno zanach" oraz do niedav.'flo wy
nego
punktu
widze'
n
:a.
ttiego.
W
utworach
tych
wy
tamtego _ legendarn€l!:o już
awansowany wiek wykluczał danej powieści Tropaczyń
Harasiewicz
stal
s;ę
najkazał
nadzwyczajną
biegłość
koncertu. Przy fortepianie w
w!;zdkie podejTZenia.
bardziej atrakcyjną postacią
techni'Czną -'- i zaryzykował
małym,
ŚWiEŻO odrestauroW rozmowacb Adam Ha- skiej - Ogarkowej , ,,Leśne
Festiwalu. Polowali na nip.bym powiedzenie, że wykowanym teatrzyku /!f8 Adam
rasiewi~ stale
wracał
do Doły" wyróżnionej nagrod~
go łowcy autografów, pięk
nanie sonaty Prokofiewa sta
Hara~iewlcz.
Spod palców
tournee artystyctnego
po państwową .
ne, młode kobiety - no i 10 na granicy absolutnej dos
n!yną tonv BaJl;!dv G-mnn.
Austrii, kt6re go cze'ka w
Polska Kronika Filmwa. W konałośc!.
A:kcJa tej powleśd. pnet oto nag1e gaś1'lle światło
najbliższym czasie. Zyczymy
chwilach wolnych od koocer
Precyzj a uderzenia; techZa oknami pomruki b UT'Z V.
mu takich samych SUkCESÓW pojonej dcz!\ szCzerego uczu
tów i ćwiczeń można go bynl,k!, szła w parze z Intelektu
rozgrywa się w latach
Nastró1 gromy I pełen p0!'zl!.
- iak na , "Praskim Jaro" w cia
aInĄ,
a równocześf1l~ pełną
1927-28 w małej wioSce biało spotkać na śCieżkach uroPia'nista Itra w zuN'lnej cIem
. Cz~hosłowae;i.
czego par<ku, najczęŚCiej w
porni, ale POEzji naprawdę
łoruskieJ w pOwiecie barano
'M}§cl. Kończy uh,.;ór w kasJen, Hordyńskl
interpretaviickim. Do wsi przyjeżdża
kadzie braw.· Chwila ~rzer- towarzystwie przy!aciela z współczesnej ł

nawale zdarzeń prawie
bell wrażenia przeszła
notatka prasowa informuj~
ca o tworzeniu muzeum w
kopalni soli w Wieliczce. 1
nic dziwnego, muzea rozmnażają się
w Polsce ta,k
bardzo, że wiadomość tegll
typu mocno spowszednial<t.
Aby zdać sobie sprawę z wa~
gi tego muZ€um, z jego atra!(
cyjności, trzeba je po prostu

W

gowe. przy którym zatrudnionych było 12 chłopców,
Jakaż to katorżn:cza
praca,
I nic dziwnego, że wywo ła ła
wstrząsające
wrażeni e
na
stud encie Aka l 'mii Krakowskiej Adamic SChi'oE derze,

"Klopeć"

dz ielono także na
kruchy wagi okola 20 kg.
Do narzędzi ręcznych należały
posulty (drEwniane
mIoty), szpi'caki, zgartywacze, ubijaki. k ilofy, kliny, kijimy, kogutki (mlc :Jr i do roz-

'\v

Na Festiwalu w DlIs%nlhach i Międ:usdrola~h

W

R

mloda nauczycielka, Bronka
Piotrowska. pełna .:ntuzjazmu ! zapału do swej przyszłej pracy , Przy jeżdi.a. prze
jęt2 zasadami i hasla,ni jakimi ,ją krrmio\,o w szkole.
Wiedziała.
że
Polsl{a ma
spelniać "wielką m:sję dziejową
na Kresach 'Wschódnich". Ale jak ta misja ma
wyglądać w zE'tknię<:lu z tze
czvwist.ości(\, n'ld
ty m się
B~onka przedtem nie Z8Stanaw'ala. Biedn i
l~hukani
mieszkańcy białorusklęj wio
ski, zarówr.o doros1\, ,ial< i
dzieci walc'zą o swój Język,
o swe prawa narodowe, o
wy zwolenie społeczn". Dochodzą t.u echa dz';>lalnośd
bi_Ioruskie.i .. Hrama,u~·", roz
wią7ane.i
właśn ' e
wt.edy
orzfZ rzaoy ~anacyjne, Represje docierają i d ~ zab ite]
de~1~;-lmi '1,r iofik i
ni&hętnie i

o:

i'n\".pi. chło

nieufn:e przyj
mu5<l nową nauc7 y rlelkę. kto
rej pnca w myśl wpojonych
jEi w szkolI" 7.a ~~ 'J be·izie sta
V:2!a \V pcpr7.l'k
dążeniom
ludu białoruskiego.
Ale Bronka ZaCZy~B powo
li te sprawy rozumiel', Krok
za krok iem odluvWB nIeznane dotąd dla s:eble fakty I
z,ia·wiska. Parna I,!. wcale nie
w ,ied~ym mom ~ nci", rozęy
puie się w gruzy gmach jej
dotychczasowych pojęć i po;;!ląd6w. Rozmowy z chlopami. z bialoru~k im n"uczycle
lem Sielukiem. a z drugiej
strony z przedstawIcielami
roministrac.i i dają ie.i dużo
materiału
do przemyślenia,
rl.ie nil.iwięcej dowi c:cl u.1e Się
od swych dzieci szkOlnych.
Kulminacyjnym chyba punk
tem jest obchód rocm :cy
śmierci
Lenina. urz8r!7.ony
'Drzez dzieci w s7.kole . To rohi wstrząsa.iHCf' wrażenie na
Bronce i... chyba na czytelniku.
Po reku pracy, pełnym
d r ohnv ~ h
n<ł pozór zmian i
zdarzeń (są też i wybory do
Sejmu) - nauczycielka Piotrowska jest już innym czło
wiekiem. Decyduje s i ę zostać
dalej w Leśnych Dołach,
'choć ma moźność przeniesienia się. Towarzyny j~,i jllŻ
zaufanie dzieci I Ich rodziców. Bronka staje wyraźnie
po stronie . w1'llczącego ludu
białoruskiego.

Przemiany wewnętrzne na
uczycielki przedstaw:one są
- jak wspomniano -- z dużym ładunkiem uczuclowyni..
Autorka dala tu zapewne
niejedno własne doświadcze
nie. Ta atmosfera szczerości
i bezpośredniości udziela IIlę
ezytelnikowi, który ud początku ma dub sympatii dla
Bronki. razem z nią przeży
wa wątpliwości i rozterki. A
j:1dy nauczycie.lka wybIera
ostatecznie nową drogę , 
słuszną sprawę
ludu biało
ruskiego, czytelnik aprobuje
wewnętrznie ten
wybór. uważa to za jedynie możliwe
wyjście. I to jest duże osią
gnięcie autot"kl, kitórej książ
ka znalazła już wielu czy tel
nik6w wśród dorosłych i mlo
dzieży.

Bardzo delikatnie jakby
marginesowo prz.edsta wiony
jest w powieści wąt~k uezu
ciowy nieodwza,1~mnlona
sympatia nauczyciela Sieluka do Bronki - a z drugl~j
IItrony nić sympatii pomię
dzy Bronką a Ale~iem, przywódcą młodzieżY w Leśnych
Dołach. Nie me tu anI śladu
tego, co nazywamy bchl.'matyzmem, a jest dużo świeżo
~cI I uroku.
W całej książce trudno by
Ile doszukać beznamiętnego
obiektywizmu, Nie ma w
niej chłodu, jest dużo ciepła,
a nawet żaru.
Lektura
przyczyni

"Leśnych

Dołów"

na pewno do
bliższego poznania s.praw bia
loruskich. Warto j" przyporn
nieć z okazji
Obchodzonych
.,Dnl Kultury Białoruskiej",
Trzeba dodać. że Trepaczyńska-Ogarkowa
jest od
przeszło roku częstym
goś
ciem na terenie powiatu łań
cucklego. Zbiera materiały
do nowej powieścI.
Znają ją młodzi I starsi mieszkańcy nie tylko samego Łań
cuta. ale j Husowa. Handzlówki, Zołynl, Koreiaktowa
1 Wysokiej.
się

Tadeusz Sbmsz

.ftr.•

,

Wkręcenie słopek
ułożenie

rury

W kolejce przed mleczartItą obywateLka Kwoczka mó
.oi do swojej sąsiadki:
-

Widzi pani, moja pani,

1a. mam

eo

Fusinską.
Cóż

z

tą gospodynią,

takiegr>?
Ano, pomyśl pani, rachu
ttek za światło. Ona ma elek
troluks, radio, maszynkę, ele
ktryczne żelazko, a do tego
jeszcze po nocach czyta książ
ki - i chce płacić za światło
tyle samo co ja. Nie, jeszcze
długo nie! Ja przecież nigdy
ttie wypalę tyle iwiatła co
ona.
Na ulicy obywatelka Fuclńska spotyka znajomą.
~

-

eo

Widzi pani, moja pani,
ja mam z tq sublokatorką

Kwoczką.

Cóż

takiego 1
Skaranie boskie! PrZ1Jchodzi rachunek za światło L
-

ona

żąda

żebyśmy płaciły
pól na pól... A przecież ona
P<lJnocaoh czyta jakieś książ

ma żelazko elektryczne,
radio, a elektroluksem to co drugi dzień jeź
dzi po całym pOkoju tam i z
powrotem ... Ja przecież nigdy nie wypalę tyle co ona.

kf'-

maszynkę,

Takie i podobne rozmowy,
ale nie tylko rozmowy, czasem też "pyskówki" i uszkodzenia ciała a wszystko
przez wspólny licznik elektryczny - zdarzają się jeszcze dość często między ludź
mi. Aby zapobiec wszelkim
nieporozumieniom wynikłym
~a tym tLe, należy dążyć do
mstalowania wlasnego liczn*a dla każdego lokatora !
sublokatora - osobno. Sprawę tę reguluje nawet zarzą
dzenie ministra energetyki z
września 1952 r.
Obywatelce A. J. (nazwisko
i adres znane redakcji) zamieszkałej w Jarosławiu przy
ul. Sienkiewicza 3 jeszcze w
maju wyłączono światło j
poinformowano, że jako suMokatorka, musi mieć swój
wla.sny licznik, a pracę tę
moze wykonać jedynie Rze-

9.75
22.50

terialów na

zł

l}udowę

liczą(;

do 2 km. A wszyst·
ko razem, po podsumowaniu tych różnych "wkrę
ceń stopek" "malowań drzwi·
czek" (które nota bene nie
zostały pomalowane) i gipsowań wyniosło nie, nawet nie te 400 zł, o których
delikatnie wspomniał asekurując się kierownik Olejowski - lecz 537 zł 31 gr. Jeżeli
ktoś nie wierzy niech sprawdzi wystawiony pl'zez Rzemieślniczą Spąldzielnię Pracy "Budowlana" w Jarosła
wiu r.achunek nr 273(4)55 z
datą 30 VI 1955 r. Nie będzie
mu
potrzebny satyryczny
wierszyk ani wiechowski mo
nolog - tak się uśmieje.
Mam wlaśnie odpis tego ra
odleglość

zł

mieślnicza Spółdzielnia

Pracy "Budowlana" punkt
usługi elektroinstalacyjnej w
Jaroslatqlti. Ob. A. J. zwróciła się do kierownika wspom
nianej Spółdzielni. Kierownik Roman O!ejowski objaś
nil petentce, że elektrownia z
powrotem włączy prąd do jej
mieszkania, ale pod warunkiem, że pracę przy zainstalowaniu nowego licznika prze
prowadzi "tylko i jedynie"
spółdzieLnia
"BudowLana".
Nikt prywatnie pracy tej wy
konać nie może.
Na zapytanie ile wyniesie
koszt zainstalowania nowego
licznika ob. kierownik'" obli
czyI": "Około 300 zł -a może
do 400 zł", - lecz pomimo te
go, że ob. A. J. kilkakrotnie
przed rozpoczęciem pracy żq
dala dokładnego kosztorysu
takowy nie zOBtal petentce do
t'ęczony.

Kierown!k Olejowski zato: "robota krótka
i w jednym dniu będzie wykonana". W umówionym dniu
do ob. A. J. istotnie, robotnik
przyszed!. 'Dziarsko zabrał
się do· pracy!... poszedł
do
domu. A ' pracę wykonal tylko "z grubsza". Potem przychodził jeszcze
trzy razy i
wreszcie ta "krótka robota"
ale po dłuższym czasie zosta
la wykonana. Obywatelka A.
J. otrZllmała rachunek, w
którym
wyszczegÓlniono
wszystkie najdrobniejsze na
wet prace jak np.; zdemontowanie przewodów, kucie
bruzd ol rury, ułożenie rury. gipsowanie puszki, wykucie wnęki do 10 dem, wykucie wnęki ponad 10 dem,
zapl'awienie brrzdy zaprawą
gipsowq, wyprawienie wnęki
zaprawą gip s ową, pbsadzenie
drzwiczek żelaznych, pomalo~vani.e · drzwiczek,
założenie
licznika, połączenie przewodów . w puszce, I połączenie
przewodów na tablicy ... a na
wet (śmiechu warte!) - wkrę
cenie stopek L. transport ma
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chunku przed sobq. Ha, ha,
ha ...
... wkręcenie stopek - 9,75 zł
... zdemontowanie przewodów w puszcce 0,72 zł
... ułożenie rury - 22,50 z!
Szkoda, że w rachunku nie
wyliczono jeszcze następują
cej rubryki: "Kąpiel kierownictwa Rzemieślniczej Spół
dzielni Pracy "Budowlana" w
Jarosławiu z kierownikiem
Romanem
Olejowsldm na
Ciele pod "zimnym pryszni·
cem" - 5 zł (okupacyjnych)!
Rozp~a!em się, a przecież
trzeba już kończyć. Pointą je
Hetonu .~iech będzie to, ze
współlokatorka
obywatelki
A. J. przeprowadziła zaistalo
wanie swojego licznika nie
prze2j Społdzielnię "Budowlana'.' fecz, po prostu - prywat
nie. Prace przeprowadzono
szybko, sprawnie i niedrogo.
Fe! Spółdzielnio "Budowlana" w Jarosławiu. VI ten spo
sób nie należy "wkręcać' stopek".
Julian Woźniak

Nasz Objazdowy Teatrzyk Korespondentów ma za szczy'
przedstawić wodewil wycieczkowy w trzech aktach pt;:

,JEDZIEMY NA

WYCIECZKĘ"

Udział biorą:

Kelner
Kucharz
Kiero>1nik wycieczki
Przewodnik I
Przewodnik II
Ch ar wycieczkOWY
Dramaturgia
reżyseria Antoni DZWONEK

AKT I
(Rucz dzieje się w Rzeszowskich Zakładach Gastronomlcz.nych W
przeddzień wycieczki (14. IX. br) do Zakopanego zorg:l.n.lzOWadej
przez Rodę Zakładową. Pracownicy Rzeszowskich Zakładów G.\tru'O
nomic2lTlych z wieiką radosclą przyjmują cenną ini,Cjatywę swej Rady).

Kelner
wypocząć, nabrać werwy,
Uspokoj ć nieco nerwy,

By

Naruszylem mojej kasy
By wyjechać na w ll wczcny.

~

(do kOlegi)
Zastąp

mnie drOgi kolego,

Jadę do ... Zakopanego.
Podaj boczki i parówki
Jadę na szczyt Gubałówki.

BALLADA O PIECU
2:e zima jużbLislro, w mieszkaniu mym wszystko
Powoli szykuję do z'imy,
"
A gdym się uporał z oknami, juz pora
Naprawić pi~ my tlę - bo dymi ...

Kucharz
Cel wycieczki - jak na tacy:
Wypoczynek świata pracy.
Miast nos wpychać do "bratrury"
Będę patrzył się na góry.
Klopsik w sosiku chrzanowym
Wtrącę jutro na .... Kasprowym.
Wiwat! Sto lat! Niech się chowa
Nas~a Rada Zakładowa!
Niech się nami ()piekuje
Wycieczki organizuje!

pewnił, że

AKT II
(Na peronie dworca kolejowego w Krakawie. WycleC'llka ·praeowni-·
ków RzestzOws.kich Za·kl·ad6w GastronomlC?Jnych w pociągu odchodzl!.cym z Krakowa do Zakopanego o godzinie 23.55 sLuka zarezerwowanyoh pl'"Zez "Orbis" pl'"Zedzlałów ... 0, są .. ,)

Kierownik wycieczki
Chodźcie, chodźcie, p 'polutku
Niech się nikt nie tl·udzi ...
Ach, do dianła, co za granda?
Wszędzie pełno ludzi.
Wprawdzie w oknach wiszą karn·;

.

"Zarezerwowane"
Lecz przedzilliy pełne ludzi
Wszystkie już ... "zapchane".

Więc

zdUna sprowadzam, zdun w piec patyk wsad źa
Nie ciągnie piec, już tam _
Pomog~ w tej sprawie, wnet piec wam przestawię "
A tadci'e WYffii eni e.'w.
ruszta ...
I mówi: -

·rum

(Zwraoa mę do
roia I SIUSIlrUl).

. .

,.. Chór wycieczKOwy '
.'
konduktora pocląiu I dytu·rnych ruchu 0 5 . ob. KODrogi panie zawiadowco,
Drogi konduktorze.
My świat pracy ... na wycieczkę ...
Niech nam pan pomoże.
Dyżurny

ruchu

Proszę wsiadać, drzwi zamykać'
PociąiJ 1UŻ odchodzi'

(wycieczka protestuje)

CO?

Wyrzucać pasażerów?

Co mnie to obchodzi.
Konduktor
KONIKOWKA

PrzestawH, wymienił, a potem wy ceni!,
Jak gdyby przez łeb zdzieli! drąg mn ie!
- 00 gorsze - tu wtrącę - czy piec ,.nie ciągnący",
Czy zdun, który c i ą g n I e, o j, c i ą g n I e I

,
Ru{'hem
'Wf·gO

skoczka

odczytać

5(Zacho~

rozwiązanie

Począbkową liiuę należy

:>d-

gadriąć.

KTO OBLICZY?
1. Rowe.r z dodatkami kontuje 1.100 zł. Ile kosztuje
sam rower, jeŻEli jest o 1.000
złotych droilszy od dodatIków.
II. Ubra,nie kOS2Jtuje 400 zł
1 połowę tego, 'ile kosztuje7
Jaka jest {'ma tego ubrania?

Za tozwiązmnie tych zagadek przysłane do 14-tu dni z
dopiskiem przy ach-esie Redakcji "Rozrywki Umysło
we", przezmacrone są do rozlosowania 3 nagrody w postaci bonów książkowych.

ROZWIĄZANIE ZADA~

Z nr 32 (278) - Logogryf:
Stanisław Staszic "Przestrogi dla Polstk-i" (Wisło'k,
h"'Ometa, 'krate,r, Krosno, Iclinga, Kalisz, p,aJasz, rozpad, zawiść, kulisy, kotara, puchar,
posada, zaraza, Kmicic, karoca).
Zagadka: "Półka".
Z nr 33 (279) Szarada:

I NAGRODY

"Konkurs wytrwałości wnet
minie".
Nagrody autorskie otrzymują · Tadeusz Ciechowicz z
woj, wrocławskiego (Figiele'k
r~sunkowy z nr 27 (273), Stamsław Zelazko z Chorzelowa (Metamorfoza z nr 29
(275), Jan Pacwsa z Krosala
(Logogryf z nr 32 (278) I WirO'krzyż6wka z nr 34 (280).

Obrona Nlmzowitscha: W.
Mikenas - G. Li~iC'::n l. ct4
Sf6 2. c4 e6 3. sF3 b6 4. S~3
Gb7 5. Gg5 h6 6. Gh4 Gb4 7.
e3 He7 8. Gd3 (ten rt!ch sil-o
n:ejszy od 8. Hc2 o· 'l 9 Ge2!
R... Gxc3 + 9. bx e3 d6 10.
o-o Sd7 11. Sd2 e5 (I po 11 ...
g5 12. Gg3 eS 13. Gf5 białe
zachowują
przew~g~)
12.
Ge4; (wymiana b i a l '~;:ol rl\v y ~h
gońców prowadzi do osJab:enia hetmańskiego ~krzvdla
czarnych co w nast:;ps t w le
dcprowedza do przegranej
(12 ... Gxe4 13. Sxe4 g5 14.
Sxf6 + Hxf6 15. Gg,~ u-o) po
tym ruchu białe otrzymują
nieodparty atak. Je('h~." i po
!epszym 15 ... HE6 10. t4; u
czarhych' trudna do obrony
rozycjal 16, f4; E'~xf4 17. exf4
Hg6 18. H.f3 Wa - e8 19.
Hc6 Sr6 20. f5: (Stratpgiczn:e
rozstrzygaj ący ruch .. He tmi; n
czarnych zmuszcny z2jmować passywną POZY':1"'. dlatego też czarne nie mają żad
nej kontrgry I nie mogą un;k
nąć strat materi2lnychl 20 ...
Hh5 21. Wa-el Hg4 22. Hxc7

Wycieczki wam się zachciało
A 'więc popróbujcie;
Pięć godzinek w korytarzu
Wytrwale postójcie.
A jak się wam nóżki zmęczą
Prze.idzie wam och.ota,
• Wyc!eczki wam się odniechce
I ... lze)sza robota.
(Pociąg oc!jeż<lża

-

wycieczka zostaje n.a peronie)

AKT III
(Dworzec w Zakopanem . Swlta. Dwaj przewodmcy C'Zekaj~ n. wyoleezkę pracowników RZ€>3zows.klch .ZakładÓw
astro!'l(\mlcznych..
Przyje-'"..ct±a poc i ąg z Krakowa. Pasażerowie wysiadają. ale oczek'lwanej wycieczki nie ma .. .).

Przewodnik I
lepie j . że ich nie ma
Diabli tO' nadali.
'
Gdy p rz uj nda pomęczeni
Pół dnia będą spaLi.
Może

Se4 23. Hc6 Sxg3 24. Wxe8
Sxfl 25. Wexf8 + KxfB 26.
HcB + CZ2 rne poddał~'. Po
27. f6 + traq hetmana.

Przewodnik II
A gdy powieki otworzą,
No tak, ty masz rację
Poknżemy im Krupówki
1 już czas ... na stację.

l. Z.

(Prz;wodfo1l~y odcho:zą. do poczekalni. A wycieczka z Rzeszowa. Gdzles tam w JakJmś innym pociągu - "odpoczywa".
Ot, co znaczy dobra organ;zi1cja niedzielnego wypoczynku!).
KURTYŃA

Baleczka

Z dertykac~ą

O pewnym sporze
Mat w trzt'ch rucbl1rh
bi.ale: Kf2, Wd1, Gh6, pion
g4. (4).
czarne: Ke4 piony e5 I e7
(3).

Tłumaczyl lwom bóbr stary, że byłoby dobrze,
G .• yby ziemią zaczęło rządzić plemię bobrze.
~dY spór wiodą, ten w wodzie siedząc, ten na ziemi

Nagle kraknęła wrona lecąc ponad nimi
Z kością w łapach: Nie ty masz rządzić, nie ten gryzo6,
Ale Ja, bo posiadam najszerszy horYzont!

J. Komar

