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Peters

Antyfeudalne bunty
w
dzisleiszYch powiatach
jasielskim l ~orlickim
'.
leżą trzy wsie: Libusza,
Dembowiec i Jodlowa.
Miejscowości te należaly
ong i ś do slarostw libuskiego,
deinbowleckiego i .i odlowskie· go. Tereny te znaidujące się
w dorzeczu rzeki Ropy. Wisłoki i Bialej . stały się w połowie
XVIII w . miejscem
ostrych wystąpień antyfEUdal-

W

XVIII wieko

zbożem

wozami. na nasyłanie
egzekucji dworskich. Gdy sąd
komisarski staje po stronie
szlachty i nakazuje odrobienie
robót i posłuszeństwo. chłopi
i mają się
osh'zejszych forn:
walki. przestają W' o«61e wychodzić na pańsźczyznę, wzglę
dnie pracują oIlPale. .
,.
P ierw\sze ostrzejsze starcie
obu walczących ·stron nastąpi
ło z końcem grudnia. Gdy chla

IN{fl@(fllJ!j!J/J!}J

IIbusklego Macieja Gnata
za wadt: Interesów cliłop
lIkich. Nutępnie wypędzono
z gruntów zagrodników osadzonych pnez dw6r, a chału
py Ich spalono. Tkaczom zakazano przyjmowania do tka
nla dworskich oprzędów.
Gdy po wsiach poja.wiła się
służba dworska, by egzekwo
wać zaległe daniny .. wysła.n
nlków dworu pobito.. Centrum tych wYsta.pleń były
wsie Libusza I Kryg.
Coraz częściei zdarzały się
wYPadkt zagarniania terenów
folWfłrcznych i zasiewania Ich
na własne cele. Bojownicy
chlopscy występmvali bardzo
ostro orzeciwko ludziom biernym lub skłfłniającym s i ę ku
dworowi. Dzięki tei zdecydowane.! postawie um;ano ' przeciągnąć na swoją stronę tkaczy. Wylamu.i acych się z solidarności
chlopskie.i
karano
ostro. Szewcowi np. Krel'(ordowskiemu
zburzono dom.
Tym. którzy wychodzi!! na rp
boc!znę. wym ierzano plagi.
Ojowa postaw a
chłop6w
libuskich W'pl y nęla na inne wsie okoliczne, które również
poczęły sie
burzyć . W
starostwie dembowieckim dzla
lał Wacław
M i kuś.
kt.6rego
wyrok sądowy skaza.! na karę
śmierci. lecz
do wykonania
wyroku doiść nie moglo, gdyż
chronili go poddanI.
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Starosta wysłał egzekuwojskowa. w I!Ille 60 lu-

cję

Scharakteryzował

młody naukowiec
Frańcic.
W· starolibusk im już w pOlowie
w . dz ; er ż a w cy dą ż ą do

je ostatnio
Mirosław

stwie
XVII

wyc i śnięda

z poddan ych maksimum dochodu. JĘŚli do(ych
czas chłap miał dziennie zaorać 24 zagony PO 6 do 7 sk:b,
to obe::nie dzierżawcy . pc dnoszą im ten wymiar do 30 zagonów, a równocześn ! e podwyższają długość zagonu z jed
.n ej do dwu stai.
. Ty mi nowymi wy miarami
pracy zostali dotknieci I'(lównie komorn icy i zagrodnicy,
którym każe się odpracować
za każdy złoty czynszu jeden
dzień panszcz:Yzny.
W starostwie jodłowskim natomiast
pładli poddani w:eksze czynsze oddając z każd e go lanu
3 korce zb c ża. Chłopi n ie mo~
gli podołać zbyt uciąż E wym 0bOwlązkom pańszczyźnianym.
Jeśli prze<!. polową XVIIIw.

W

pi nie chcą stawić się przed
okresie żywych , namlęt
sąd komisarski. kt6ry zjechał
nych czasem l nlespokojdo Jodłowej, wtedy do akcji nych ' dyskusji
toczącyrh się
przystępuj a członkowie przy_o wokół spraw naszej
plastyki.
bylej ' wraz ' z koml'Sjll ~gze~u- .wokÓł jer Osiągnięć , perspek.q i.. - ó !'!> 'm ' ją,: . ~~. PCJ!)N Y tyw' j flrćg - ~cy':.:.. jj :;-.\'j"'C ~
służbę dworska uzbrnjoną vi wzrasta w naturalny
sposób
str~elby, siekiery i widły. prÓ- ' zainteresowanie
środowisk
buje wyciągać chlcp6w z cha- twÓrczych
i
spoleczeństwa
łup , wiąże ich i kalec7.Y. Jed" sr.Łuką Innych ·narodów. Zetknego z chlopów ciągnięto np. nięcie i kontakty :t ich twórdwa staje i ledwo gromada
.
odbiła.
ratując
przed ,nie-

wówczas. wójta

Kobieta ... czy robot?

Są szczere chęci -

'erz» Hordyński

NaSlarym
wstęgą kamienną

i kur czerwony

znów rynek

już

w plastyce jugosło
wiański e j. pozwalfł jednak wY
ciągnąć pewne ogólne wnlO'sld,
odczytać nastroj e i dążenia artystyczne grafik6w jugosło

",,::.:-.t:

! :~cL . .
Na wystawie reprezentowani
sa przedstawiciel!' wsżystkich
głównych ośrodków artyst:' cznych Rep:Joliki : arty ści Ser bii.
Chorwacji, Sło wenii i Czarno-

Inżynier świeże łuki obliczeń

o wypalony qpiera cok6ł
i wskrzesza starte VI proch kamienice
z mieszczańskich kalet; złota i mroku.
Nad freskiem, który jeszcze nie błys~,ął,
!ccz wzór rozbity jutro powtórzy,
na wysoko ś ci starych pomysłów ludzie w piaskowej i śnieżnef chmurze.
~~~

chodnio-europejsklch. Pełny ,
bujny rozwój tej dyscypliny
plastycznej rozpo<;ząl się dopie.>
ro w. .okresie . powójennym.
Brak własnej tradycji w te~
c.t'!edzil.i.: no d'Z'i; J liha\(. "ią
' :ży na grafice jugosłowiańskiej.
Subtelny znawca wyróżniłby w
wielu pra.ca.ch wyraźne wpływy
francuskich modernistów XX
wieku, jak Picassa, Legera;
Matisse'a czy Chagalla. Nie
ujmuje to jednak dziełom jugosłowiańskich
grafików ich
zasadniczych wartości, przede
wszystkim wysokiego poziomu
artystycznego.
Szczególnie
cenną
cechą
grafiki jugosłowiańskiej jest
jej zainteresowanie człowie
kiem, jej nurt humanistyczny,
niezależny od tych czy innych
kiE.runk6w warsztatowych . Dru
gq jej cechą jest głębokie ·zainteresowanie życiem ludu jugosłowlańskiego,
życiem wsi,
jej obyczajami, prÓby ukazania bohaterskiej przeszłości na
rodów Jugoslawil, zmagają
cych się z faszyzmem.
Na wystawie

ł

c6rkll.

góry. RÓwnocześnie reprez ~ n
towane są wszystki~ niemal za
- jako swoista "wYmiana do- sadnlcze kierunki artystyczne
świadczeń" szczególnie po- wsp6łczesnej graliki jugoslożyteczne i pożądane.
wiańskiej, kierunki różnorodne
z· dużym zainteresowaniem 1 tworzące bogaty wachlarz pOwitaliśmy więc otwartą nie od
tw6rców hołdujących w
dawno w Warszawie wystawę pełni realizmowi aż do
prób
grafiki jugosłowiańskiej. Za- najbliższych surrealizmowi.
interesowanie to jest tym więk
R6wnocześnie pragną oni w
SU; że w ciągu lat ostatnich dziełach swych zawrzeć obraz
niewiele mieliśmy okazji do za ż~'cia swego kraju, oddać pięk
poznania eię ze sztuką naro- no jego krajobrazu, jego kli·
d6w Republiki Federacyjnej; mat obyczajowy.
mało wiemy zwłaszcza
gdy
raIika jugosłowiańska jest
chodzi o dyscypliny plastyczne
sztuką młodą : jej rozwój
- o jej aktualnym stanie i dą rozpoczął się dopiero w plerw:i:eniach.
szYm dziesięcioleciu naszego
Wystawa w Pałacu Kultury wieku. W pierwS.zYm okresie
obejmuje około stO dzieł gra.fl- swego istnienia rosła ona w
ki 27 autor6w. Nie daje ona,całkowitej niemal izolacji od.
rzecz prosta, zbyt szerokiego społeczeństwa, oplel'ała się nie
itar1latwa ani wszechstronnego obrazu maI wyłącznie na wzorach za..

zamkną

nie zapieje

w renesansowych oknach i gankach.

~~'

sytuacji

Mieście

Warszawie nagle wrócone dzieje

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

Jakac. Matka.

ale ...
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warszawskiej

poznaliśmy przede wszystkim
twórc?-Qść artystów średniego
I młod s zego pokolenia; dąże
niem organizatorów było po-

Bożidar

teatrach warszawskich

Okruchy literacko _ historyczne

J. WOZNIAK -

chłopu

podróże przeładcwanymi

wędrówek po

Z

Z. JAGlELSKI -

WÓWCZ&I!I chlopl przYRłę,.u
do lI&moobrony. odpierają napastników zabljają~ Jedne~o,
a 18 ranią. Chłopi
przychodzą pod dwór z cepami, pałk&ml. IItrzelba.ml,
kosamI. oblegają właś(ńcleli.
N!\Stępnego dnia
obsadzają
ludźmi
gościniec I trakty,
starają.c się nikogo do .Jodlo
wej nie WpllSZCZM ani nie
WYPUS7.1:zać. Jedynie aąd komi!larskl przepuszczono trak
tem do Pilzna. Liczba oblegaj~cych
wzrolla do 80.9.
Opano'"ano
zl\budowauh
dworskie, wYPt:dzaJąc lIłui
bę I zajęto cały dobytek.

G

Miasto nad przełęczą

T. STANISZ -

J. G. FAL -

.. Nowin Rzeszowskich"

NUMERZE:

W

I. OKÓLSKA -

.l~

T

liwe

DzrS

chyb:1ą śmiercią.

Tymczasem wYsłana do War
6 )i(rcszy za szawy delegacia chłopska u- l
każdy dzień przepracowanej zy&kała pozwanie dzierżawcy :
pańszczyz!W. to póżniei chłop przed są.d kr6lewski. Równomus:a1 pracować od 2 do 3 cześnie chłopi jodłowscy rozdni za tą samą opla tą.
poczynają szerszą agltBejf: po
wsiach okolicznych. mającą na
Innym obciążeniem nowym celu s-kłonienie lIąllladów do
była stróża. która zmuszała gro
podobnych akcii zbrojnych.
.madę do odpłacan i a strażnika,
Emisariusze .1odłowacy urzą
~ wYnosiło do 400 zł. Prócz dzali zebrania w browarze
I;obocizn. daremszczyzn i tłok, swoszowskim.
dw6r zmusza każdego chlopa
NowY dzierżawca LubomirU1')iiejącego tkać płótno do wy
kcnywan\a
.. oółset.ków"
z ski grożący chlapom egzekudwcrskie.l przędzy. W miarę. cjami wo.l skowyml, nJe opajak zWiększa się produkcja nował sytuacjI. Na rororawle
przed sądem referendarskim .
zboża w szlacheckich i królew
skich folwarkach. chłop zosta chłopi OdMSza sukces. Uinaje obciążony dodatkowo obo- no słusl'ność zarzutów chłQ
p6w. zarządzono wY'Płacenie
wiązkiem dowożenia zboża do
przez starośclne Lubomirską
Wil;ły na dalszy sPław. Doda.imv do tego zmuszanie li- 2.000 grzywien I kosztów sądó
buskiego chłopa do narzutów wych. WJcr6tce jednak d~kret
jarzyn I warzYw. a będz'emy ten zostal uchylony.
Walka chłopów prowadzona
mieli obraz najprzeróżnie.iszez takim rozmachem pbracała
1(0 wyzysku. który zwalii się
brumien;em na barki chłop. ~ię również przeciwk.o . dyspOzytorom sta.r~clńskim.. arenstwa.
darzom browar6w ' i karczem.
Eon ZW1l"Ot rza&aKlniczy w Wskutek niezaoranla I ·nieob"
sytua'Cji goopod2!I'czej chlo- siania ziem. POni6sł znac:zne
dzIerżawca.
Chłopi
pa wym;enionych wsi powo- straty
duje wrzenie. Chlo·p i zrazu 0- przeS'tali kupować trunki 'w
i browarach, do
graniczaią się do protestów karczmach
I ślą delegacje do Warszawy czego dawniei byli zmuszani.
łówne
wYpadki
miały
lub Krakowa. Skarżą się na
się jtdnak roseiT~~ do
spotęgowan i e ucisku. na udąż
piero w r. 1757. Wypędzono
płacono

dod~tek

Tygodniowy

GRAFIKA JUGOSŁOWIAŃSKA

.,Kosiarz" wed!ug rysu.nku J. P . Norblina

wystąpien?

dzl z kpt Koz1czkowsklm na
czele. Wówczas chłopi zaczę
li szykować się do obrony.
Na drodze maszerującego
wojska pojawił się tłum złożony z 500 chłopów, którzy
zmuslIl, by wojsko zakwaterowało
się we dwol"Ze a
nie we wsi Libuszy, ja)! .
chciał
dowódca. Ponieważ
zbłiża.ta
się
gorąca
pora
żniw, chłopi rozeszli się do
domów. zabezpiecza.ią.c jednak blokade dworu. Oddział nie mógł
przeprowadzić egzekucji I po
pięciu
tygodniach, naraża.ią.c dwór
na duże koszty. zdecydował
się odejść. Po drodze musiał
jednak przebllać się pnez
tłumy chłopstwa, nie mógł
rugdzie znaleźć kwatery.
Po roku 175i następuje wy_
rażne załamanie się ruchu powstańczego .
Frańcic
nie
umie jednak wyjaśnić, d1a
czego chł<l'Pi nie zaprotestowali przeciwko surowemu wy
rokowi sądowemu prZEkreśla
jącemu ich zdobycze i wydającemu wyrok śmierci na pię
ciu chłopskich przywódców.
Dwa ważne wystąpienia chłop
skie w Jodłowej I Libuszy zakońCzYły się wlec surowymi
karami i nawrotem do dawnych ciężarów. Ale tylko chwi
lowo. Wkrótce wsie zostaly oczynszowane.
Nierentowność
g~spodarki folwarcznej ok'"azała się wy raźna. gdy chlap i odmówili wykonywania
pańszczyzny.

~.,,~.~-,
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· nych chłopstwa dorównują
cych silą. długotrwalosc ; ą i za
ciętcścią innym tel'(o rodzaju
wystąpieniom
w Małopolsce
· ZachodnIej CZy ' na Podhalu.
\Ta !~j e ~y )'\rzyl' ~yn
tych

N~.

chłopskie

..........

kompozycji, czystością rysunku. Zwłaszcza
"Kobiety z
L~trit" Debenjaka urzekają odrębnym wyrazem plastycznym.
prostotą i poezją . Bardzo Interr.sujące są prace Krajla, z kt6
r y.ch większość poświęci! auto'r'''ż,eM""WsI: ~ Jego "Wesele
c[tłoeskie" należy do_ na ' pi ę k
meJszych
pozycji wys\:ll.wy
piękne są r6wnież akwatinty i
litografie Malesa. Linoryty
M.ihelica, :tabawne, oryginalne
i nieco"e~zqtyczn e " , uka7.ują
wiejskie obyczaje karna w ałowe : maski, tańce.
.
Warto również zwr6cić uwa
gę
na poetyckie drzeworyty
stojana Gelica, utrzymane w
ctJa fra~erze
grafiki ks i ążko
wej
na ak wa f-or ty .r..·lladena Srl,inovica, stanowiące
Ilustracje do poematu Garcii
Lorki. Bardzo ciekawe efe kty
c.rtystyczne uzys kuje, op e rując
prostym układem lin ea rnym,
Albert Kinert ; interesują c e są
również prace
Stojanovica Sipa, ·n p. jego, n a kreślon y jed
ną linią, pelell wyrazu "Taniec".
'
Spojrzenie lugosłowiaó skich
grafików na ś w iat jest n a ogół
ciekawe I św ie że. Ich sztuka
ma ambicje szersze niż notowanie faidów. "Fakt ni e jest
Jeszcze calą ?rawdą, jesi. tylko
surowcem, z którego należy

kazanie indywidualnych cec;l
poszczególnych twórców. Duże wytopić, wydobyć rzec z.ywistą
zainteresowanie wzbudza twór prawdę sztuk!. Nie nal d y gorazem :t pic·
czość grupy artystów słoweń tować kury
skich : Riko Debenjaka, Bożi przern ..... pisał Gorki.
Młoda grafika jugosłowiań
dara Jakaca, Tone Krajla, Mihy Malesa, Fra·nce Mihelica, ska z ambicją poszukuj r noMaksima Sedeja. Debenjak I vryćh dróg I nowych środk ó w
Jakac reprezentują tu warsz- wyrazu, które poz woliły by jej
tat w pełni realistyczny ; prac ~ ukazać ową pr aw d ę o świe cie.
DANUTA CSATO
ich odznaczają się pięknem

czo4clą plastyczną, zawsze lnU.
rłflujące, wydają się obecnie

G
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lUko Debeniak.

Kobłet1l % lstrił

___
Stt
__
. ~_·______________~____________________________~~O~NYTYGODNlA
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UI5LA - wyraz g6rmc:ty oznacza szyb uk b .
wąski l płytki do pOSZlI
kIwań górn:czych
(za
rudq:). Takie sfonnulowanle
znajdujemy w starej
e!lcykiopedii Orgelbranda
w
~ S61 r .
Dukla - miastEczko w po w ie
cie K ro sno, p o łożone jEst n&d
rzeką .Jasiołka i wpaJ a jąc y m
dl) niej p<Jtokiem. Za Duklą,
znajdu.ie się wąwóz, przełęcz
karpacka,
nosząca
na zw~
Przełęczy Duki(·lskiej. Stąć n <l'Z
wa "dukl a" określająca wąs
ki przesmyk .
Pierwszą historyczną wzm ia,\
k~ o Dukli, znaJdujemy w dckumenc,ie wydanym paez Ka·

panuje brud i niechlujstwo"
-- pisze ów oficer - "pod tym
względem
chlubny wyjątek
,tanow : ą:
Tarnów, Zamoś',:,
Dukla i RzeszóW'.
A tak pisze się o Dukli z koń
'em XIX w ieku;
..

Dukla jest slell7Jbą sądu po\vtatowego, notariatu, post e ru!) ..
ku żandarmerII, urzędu poCltowego l telegraficznego. J est tu
taj &zkola ~clo klawwa mle.. ana, do której w roku 1892/ 3 uczęn·c:ralo 519 dzieci. Przy SZkOle pracuje B-miu
n a ucz yc ieli,
katecheta
f nauczycieL rrllgll
wY'ZtJanla mojteszowego. Jest 3
lekarzy I aptel,a. Mahlek Dul,11
posiada warlośt 2,1.522 zl rell.skich.
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Pulsce galerię obrazów. Były
tam d zi eła Rubensa (,,Minerwa w kuźni Wlłlkana " z biurka St..?nisława Augus.la), Poussio, Wouwermanna, ~aTrain· i
wielu innych. oprócz tego kolekcja kie li chów z czasów 2 u~u s toVlsk i ch. mozaiki rzymsk:e
i turecki rząd na kcn:a, zdobyty pod Wiedniem. Piękn , e
pdożony park z dwiema
sacizawkaml owija, jakby wstę
ga -

Ja s iołka.

Spójrzmy teraz co po wojnie z tego wszystkiego został'J.
Oto dawny dwór obronny.
Dwa pawilony bcczne wyremontował zespół PGR Dukla,
tam rezyduje. Natom!ast
środkowY pałac, najcenniej
szy, zn~iduje się w opłak.,,
nvmstan ie dlatego, że został
uznany za zabytek I niestety
tylko konserwator wojewódzki
mógł dysponcwać jego odbudo
~·ą. Pałac iest walacą się ruiną,

grożącą

niebezpieezeń

srwem otoczeniu. a trzeba zaznaczyć. że bezpośrednio
po
dzi ał a n i a c h wojen nych był jes:!cze nakryty dachem. Miejscowa ludność iak r6wn ~ eż za
l'Ząd PGR-u potraktowały pa·
łac jako sklac! mat.eriał6w budowl 2nych, blachy. ~eg{eł. kamlellla ltd. j nikt się temu nie
sprzedwlł.

Dukla, fragment parku.

Nr

R6żne komi~e % Rzeszowa,
Warszawy, ~jeż.diały, wszytłCY
uznawali potrzebę restauracjI
j na tym koniec. Również plęk
ny park uznany za zabytek,
był w ten sposób traktowany,
korę z drzew ogryzały PGRowskle ź.róbkl w okólnikach,
a oko.J!czna ludność pokrywa
zapotrzebowanie na kor~ dębo
wą z killruse1lletIliego dębu
Wspaniałe drzewa ' egTotyczne, których w Polsce się nic'
sfKltyka., są stale be:nnyślni(·
niszczone, dąb strzępiuto listIlY, sosna· czarna I cały szueg
Innych
przedstawiaj.. obra1
anlszczenia dokonaneKO przeJ.
:rwlerzeta I lu~. oneeh kaokaski ledwie wegetuje. Olbrzy
,..1 ,1~h .,.ń ' ń ~'? _)'.!" ~hJ .._.. ,, .... I"CI-

rILica w Dukli

z widokiem na zabytkowq

ku leży w stawie. Ozdobny ka
mlenny mostek
przerzucany
mJęcJ.zy sadzawkami Jest zrujnowany, a. pięknie rZeZbiol\e
ozdoby wrzucono w wodęJedynym rozwiązaniem problemu parku, jest przekazanie
':0 Prezy,d !um ~iejskiej Rady. BYlem :t dni w Waru&wle. Tak
NarodoweJ, chocb~ nawet P~R l .al .. ałołyło, je konferencje zamotywowało. swoJe ~retensJe! wodowe IrwaJy do ,od:llny ul\st~j
wykorzystaniem stawow zupel wieczorem.; moglem więc renl<:
uje przez PGR nie ~agospoda- czasu spędzle w teatne.
rowanych, utrzymywanych "na
Próbo walem daremnie dostat się
dziko".
OgrodzenIe
i pozosta.
Narodowelo, .... zle -rano
wlanie parku
"samCllnU
sobie" do Teatru
au..
na pewien okres sp<l'Woouje "MAau; STUART" 8cblllera " 1IJzY'bką regenerację rośUn.
r_,. Blehler6"'1I11 w roll tylu/o....J. W.."nk.le recell%je orzekły
Blisko rynku stoj, potężne ........ t. kreaela K1ehleróway
mury :!!.a.rej synagogi, pn.edsh , . . . tej w.paJllaleJ uqedll %ja
wia1ące cIekawy przYkład bu- I wbld_ wpron W'Jllltkowym.
downicŁwa z kamfenla lu~ne i O "'e•• łatWIej I be. klopotn
It? Została zniszczona przez: dóstal.m II, na "ODWIEDZIN y..
hItlerowców. którzY zrabowa- i L _ Kruczkowskle,o, Irane w
li. z nle.i kIlkuwiekow.'!:, śwlecz
IIle..t.lldm Teatne Kam~raJr,;k srebrny o wadze 10 kg.
! n,.... 8&1a 1I1e lIyla nie_tity ..czel
Na środku rynk.u itol plęk-: ni. W7]JełnIo... co BaJdy w WUny ratusz. z wielokątną wie- i suwte d. nadkolel. Czy o ..koża równ!eż
zn!szC'Zoną, popę- ; daił)' lIomedll krytycaJl. recen~JQl
kaną, którą przeznaczono na ... i Tema& _ył pn.eclet dekawy. Oto
. !iStęp. Stan tego pomleszcze- i c6rł1a obszarnika wraca po 1 lania jE"St odrażający. Gdy bu- i tub. W' 1m r. w rod7Jnne strony.
dowano Dom LudowY w -Na- i lut hl~ory~ adukl w sąsleddc lu olbrzymim kcszt~m, nikt : nim .rtl.stee.zku powiatowym I za..!
nie pomyślał, by wykorzystać t maje al, kOBllerwacJ" ubytlcowlInD ten cel, któraś Z'! zabytko- I p ~ałussa.. Alo e1unle '" do daw
~h b~l! którym grotl! nep ~dw.ru, pzle obecnie mlełct
z.a.gła<l.a.
I alt lłada W'&I.lrt ze Itonką aleD1JlI:a
'11'flI" Ok"'lIka lQQJl·. 'DaWIIY 'łUla dwotftl~ dłu'

Z

dzwonnicę.

wędrówek
po teatrach warszawskich

'w

net "DZIADY"l\Ilcklewlczowskle,
wystawione w całości po raz pierw
sz.y po wy~wolenlu w Setll" tOC2nIcę śmierci poety \Y Teatrze Pol.klm. Byla to nowa. lnscenlucja
odmienna od dawnej koncepcji Wy.
I 6 ki
I
I t I
... k
p a. S ego
"m s er oweJ
oncepcJI Leona Scbillera Iprzed ~
lat.
Przyznam Ilę ..eserze, że wbrew
11010m orlcJalneJ krytyld (np. w
Dzienniku Polik Im)
naJw1ękaH,
wltrL\saJllce wruenle wywarla Da
mnie scena balu u Senatora, które,o lrał Władysław Hancza. wspa
Dlala była równlet Zofia MaJynlca
w roll Pani Hallbon. Było to p4te czy sz6ste przec1atawlenle. "D7Ja
dy" ltaly al'l nlew"tpllwle prawIblwym wydarzeniem artystycznym
w ealej Polsce. PIękne słowa poety, Ilębla myśli,
tar patrlotycme,o uczurla zlewaJ" się tu
w Jedną barmon!Jllą, nlezapom.ila

Dukla położona na wielkiej
drodze do Węgier prow'ldzlla
ruchliwy handel w inem.
Z
końcem ubiegłego stulecia posiadało m iasteczko młyn wodny, browar, gorzelnię, 4 destylamie nafty, fabrykę stearyny, wo<ly sc'<lowej ,i fabrY'kę
ną calo'ć.
zapałek. Jak z tego wldac':
Tnecl wieczór spęd7Jł~m znowu
przemysł był bardzo rozwinlę
W' Teatne polskim, majlIC sposo,,;
ty, na co w duży m stopniu
noAć być tYm razem na sztuee
wpływał powstający w6wczas
MUSIeta "LORENZACCIO" a epoprzemysł naftowy.
Przez sąsię
odbudow~ło,
Stanisław s:edztwo
ki p6łne,o. renesansu wlolkle,o
z Węgra'mi Duklll.
Szczykowski. dziedzjc Dukli w sławna b.vła z hafldlu . ,.winem
· (wlek'XVI). jest · to "tatnla tety'
1504 r. wyjednał u króla przy
. , . ' ~ .',
, . .,w, ~ ..."". '.. l..-legl Intendent JeR teras labo- BerskĄ, 'praca-- ZUl!'rleCÓ-"':::Dleila,vno
k~~hSk~!~ro;:
t~t~:~fIC)'l
w~!r~
'
'
;~:~:~
::··:
·<:~'~~::7JT·'.o
";'~i;
·
;
~.
, ,. ' o.; ~" ' :
" _ rantem .- dUSS4 tej· PI.có;'kł, ży- BdJą.unda· Wlerclfislilego, ' który '"
w ilej przenoszący mieszczan
, ,
ila prawo tzw. nlemiecki'e. Du przez otwarcie pierwszej ' wę:"
,
I' wym I POlłytywnym przykładem 30 oliruach pokąal na ' sce410 bu,!
kla stala się więc miastem gierskc-gal icyjskiej (łupkow'f
!!-wan.u apolecznep_ Po co phy- no!ć jycli 'Florencjl, u8InaJ,,~eJ
450 lat temu.
skiej) kolei.
'{ 'była dawna .. panienka" ze dwo- Atę POd tyraulą A1eksanilra · .l~ledy.
Drogą zapisów, na długie la
; na do. · IweJ dawnej rezydencjI? ceusz&.
Wjeżdżając do Dukli od stro
t.3 przeszła Dukla w połowie r,y Krosna, przejeżdża się kolo
Autor ·nle ~ruJe Jej tadnyr.1I
"ak w kalejdoskopie pneloXVI wieku do rodziny Męciń parku z pałacem oraz 2 koś
wro,lch _Iaró.... A Jednak jej waJ" · slę przed oc~aml widza sceski ch. W XVII w.ieku pojawia ciołów. Jeden z nich parafialprzyjazd powodułe 1V1ele .,Iepo· ny na targu I w .palacu kslą!ęcym,
ją się w Dukli Mniszchowie.
trzebneco zaml~Hnla I nlepcn'l- czy w domu sędziwego patrioty
ny w stylu barokowym, z pięk
Jeden z p ierwszych krzewicie- nym wnetrzEm rokoil:o , ozdod&DyCh skutk6w; przedstawlo:1ych florenckiego. Obok kslątąt I karli wolnomularstwa w Polsce, b;onym lustrami. z wspaniagł6wnle w trżeclm ude.
sztuka dynalów występuJą kupcy I lud
za.łożył lożę w rezydencji swej
Jeat niewĄtpliwie .łabsu od "Niem florencki. Wczorajszy senatorłym mprmurowym nagrobkiem
w Dukli.
c6w", czy "luliulZ& I Ethd", ale z "Dzlad6w" - Hadcza, jest woMnts7JC'h~ej, zlYstał po wis;:MniszEC'h wyjednał u króla czeniach wojennych odremonWYdaje
się,
krytyka oficJaJ- wu okrutnym cynikiem - nie wy
Stanislawa Augusta potwier- towany z funduszów państwo
na .,."dzłla ją "byt Oltro. Proble- chodzi li wczoraJs~ej roll. Czesław
dzenie dawnych przywilejów wych i drugi nieco St2TSZJ-,
matyka wiejSka nie Jest latwa, pot WolleJko gra rolę tytułową.
Dukli , na 2 jarmarki corocz- choć z tego s2mego okresu. W
knął ' alę o nią Juł IIleJeden plAan.
W caJoścl niezwykle barwne I
nie i targi cotygodniowe. O- cieniu stuletnich drzew kryje
Niełatwo było I Kruezkowsklemu IDteresuJące widowisko.
prócz dawnych, nowy przywi- się piękna on.~iś rezydencja
przejł~ przez m!ellmy schematyTak to udalo ml się przyJemnlo
lej na 7 jarmarków rocznych, magnacka z XVII w. Dwór po
MUTy starej, zabytkowej syna {ing( TOZlypu.ją się w TU·lm:.
spędzlł trzy wieczory w Warszatrwających . całY tydzień.
Je- sIadał jedną z największych w
: ZdJ~elas Foto Niepokój - Kromo I D~e.o dnIa udało mi alę obaj- wie.
T. St.
rzy August Wandalin odrestau
rował i rozszerzył wspaniałą
swą rezydencję z .xVII wieku.
Swej żonie Brtihlównie (córce
co prawda nie od razu uległa woli la od świtu do nocy. Wychudła, po·
, w pamiętny dla mieszkańców
tak tragiczny epilog, wstrząsnęła op!
.owego zausznika saskiego mirodziców. W końcu jednak wyrazicodrzeszow sk!ej wsi - Nonią Nosówki. Podłoże tej smutnej
bladła , stała się cicha i potulna, bonistra Brilhlal kazał wystawić
ła zgodę. Przecież i ona wychowała
historii, cały . splot towarz.yszącyćh
.iąca się własnego cienIa.
A "pan
. sówki dZi.Eń. nie różnił się ni
.piękny,
z: białego marmuru
. jej wydarzeń - otworzyły niejedn~ si~ w środowisku, w którym i1~ć
czym cd inny ch
zwykłych.
i władca" hulał.
pomnik w kościele parafialhektarów i tzw. "majątek" stanowił
jeSiennych dni. Ludzie j2k mu mieszkańcowi Nosówki oczy Do "starego" arsenału środków donym. Aniela z Brtihlów Mnisz
główny miernik: wartości człowieka.
co dzi ~ ń krzątali się wokół swych ukazały prawdziwe źródło zła w caszedł riowY. I oto odebrano
Julii
cho,'.ra znana była z sympatii
, Tymi kategoriamI kIerowała się jej
łej jego ohydzie.
ostatnią przystań spokój nocny.
zajęć . Nikt też nie zwrócił uwagi nil
saskich i z n ~ enawłści do kró·
matka; babka. bll:tsl i dalsi znajom!.
młodą kcbietę b:egnącą przez wieś.
W rozwydrzonym umyśle WYzYskiAle. o ile bezpOśrednie przyczYny
h Stanisława Augusta. Poza
Sprawy uczuciowe nie wchodziły
wacza
zrodziła się nowa, potworna
Nikogo nie zainteresował niezwykły
bm była sprężyną mordertragedii są jasne niemal dla wszystwygląd biegnącej.
stwa Gertrudy Komorowskiej,
kIch, o tyle głębsze, ogólniejsze przy
która to tragedia jest tematem
Gdyby ktokolwiek spojrzał w
czyny dostrzegają tylko niellcm!.
poematu "Marla" A. Malczew
oczy owej kobiety, dostrzegłby w
Zapoznajmy się bliżej ze sprawą
·skle.!!o.
nich rczpacz tak wielką , aż grankzą
JulII.
. Następny
spadkobierca,
Cił z obłędem. Ale nikt tego n ie doSzczęsny Pctockl. obrażony na
strzegł i młoda kobieta, nie zatrzyMIŁOSC CZY MAJĄTElI?
cesarza Jó zefa II za lekcewamana przez nikogo, dotarła do stuj:enie. które mu .. jego cesardni.
v cgóle w rachub~, w myślteori~, myśl. Pewnej nccy obudziła Julię
Kiedy Z. W. o§wlad{:zYł rodzicom
ska mość" cknd.
sprzeda!
że "grunt to majątek" - a wszystko
biała zjawa, która przedstawiła się
Trudno dziś ustal i ć. kto pierwszy
Julii. że chcic łby ożenić się z ich
wszystk ie ~we dobra w Galicji
inne przyjdzie samo. I rz.eczywiście przerażonej dziewczynie jako duch
zaalarmował wieś okrzykiem:
łączn i e z Duklą .
Tak więc
córką. starzy byli uszczęśliwieni
I
przyszło.
pierwszej żony W. Z. Grobowym
Ludzie ratujcie, kobieta tonie!
skutkiem kapr:vsu magnack ie.. zaszczyceni" . Bo I jl!kże - naj bogłosem "duch" skarcił Julię I naka-1<0 Dukla dostała się w ręce
,.DUCHY"
Dość. że w mgnIeniu O'ka
prz)'
zał jej bezwzględne posłuszeństwo
gatszy we wsi gospodarz - człek
Shdn ' ckiC'h. a mstępn!e znów
studni zjawił się tlum ludzI. Z 30 m
i szacunek .dla meża.
powszechnie znany, "raczyl" zainteMęcl!1skich,
którzy w Dukii
Już w pierwszych dniach po ślu
czeluści wydo:byto ciało mlodej koOdtąd duch zjawiał się coraz czę
resować sIę córką ludzi, co prawda
rez:'/do""211 orzez 100 lat, aż do
bie Julia de·wiedziała się dlaczego §ciej. Nie trzeba chyba dodawać, te
biety. Nie od razu rozeznano w niej
woiny ~wiatowej.
uczciwych i pracowitych, ale nie- spotkał ją ten "zaszczyt". Jej "pan
Julię Z.
Zsiniała
wymizerowana
był po prostu ...
W cstatnlch latach przed
i władca", któremu przysięgła prze- owym "duchem"
twarz w niczym nie przypom i nał<l
mniej biednych.
szwagier W. Z., przebrany vi zwykłe
pierwszym rozbiorem Polski ,
cież posłuszeńsf;M) widział w niej
Julii - młodej, pięknej dziewczyny,
prześcieradło.
w okolicy Dukli edbywały się
Nie pytając nawet o 'Zdanie c6rki,
tylko bezpłatną siłę najemną na goktóra jeszcze przed dwcma miesią
utarczki konfederatów barspodarce.
I
właśnie
tak
ją
traktował.
cami była prawdziwym okazem
przYstąpiono do omówienia "warunNieustannie nekane nerwy Julii za
~kich z wc iskami carskimI. W
zdrowia i siły.
ków" kontraktu, przepraszam
Owe uczucie, które wedlug zapo- częły odmawiać posłuszeristwa. Wpa
1772 r. woi~ka aUlltriackie wy
lato ta sama Julia leży przy stuwiedz] matki mlalo ..przyjść" z cza- dała w coraz większy rozstrój. Ale
;Jarłv kontederatów
z oko·małżeństwa .
Wyłoniła się drobna
dni .. cudem niemal wyrwana z cbjęć
sem
"jakoś się nie zjawiło".
Nato- .. pan I władca" nie zmienił swojego
lic DuklI. Zanz też dowó1zprzeszkoda - kandydat na męża
śmierci. W cieżkim stanie odwieziomiast wzrastała tyrania męta. Trak postępowania. Pewnego doia =altwo o,i!łosj/o w Duklf manifest
dwa tygodnie temu pochował pierwno ją do szpitala.
. tretował żonę I zamknął ją w piwtował ją coraz gorzej. Z byle po!!enerala EsŁerhazego w dwu
szą żonę. Może w kościele się nie
wodu łajał, a nawet bił. Wymagał nicy.
ięzykaC'h: niemieckim I ładil
Cóż mogło zlama~ ' tę silną, pełną
coru więcej nie daj~ nie w użycia i werwy dziewczynę? Jakież to
skim. Ze Dukla w owYm czazgcdzą? Ale od czego ma się znajoRozpaczliwe ,1ę~1 skatowanej zwamian. Była dla nJe~o tylko niewol- biły przechodnia. który wyzwolił ją
~ie 'Przedstawiała !!ll: korzystprzeżycia niezwykłe i jakie cierpiemości. Przyszły zięć wziął tę sprawę
nicą. NIczym wi~ej.
nie. możemy wnioskowa~ z rania doprowadziły ją do tak despe
z zamkniecia. Tego dnia Julia nIe
na siebie . .
rackiego kroku?
pr1rtów oflcers austriackiego.
Mijały dnI. KaMy następny gOt"opanowała
nerwów. Pobiegła do
Reszta
poszła
już
gładko.
Julia szy od poprzedniego. Julia pracowa- studni.
Sprawa Julii Z., która znalazła
"W galicyjskich mia<steczkach
z!mlerza III. we Włodzimierzu
w 1366 r., kiedy to lu'ól potwierdza podział i da.z;,owizn~
dóbr, dokonaną przez ....anclerza Janusza. W tym dokumencie nazwana .iest Dukla jeszcze wsią.
Dukla ja'ko część
dóbr kobyleńskich (Kóbyle,
dzisiejsze Kobylany) było w
posiadaniu rodziny Kobyleń
s.k.ich. W 1474 r . wojska króla
węgierskiego Macieja Kormina
zniszczyły Duklę. Gdy miasto

mi
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KONf'ERENCJA
doczekawszy się jednak jakieNAJWYZSZYM SZCZEBLU" goś rozstrzygnięcia, wyjechał
w 1717 r.
łOowa "konferencja"
Oo1'aZ
JAK S,PŁONĄŁ ZAMEK
"Oobra<iy" nie s~hodzą ze
szpalt gaZEt, stanowią najwa7W BARANOWIE
niejszy tEma.t wielu dys:ru.sji
iękiszość naszych miaSt p0publicz;nyoh
i prywa,tnych
siadała w prze<lzłosci
S,) Warto tEdy przypotm'l1ieć wyda.rzenia, które miały mi.:jsce lLdne urządze,nia przeciJWTpożn
w 1711 r . W sie'f'Pniu te'go ro- rowe , Isbniały specja.}ne przeku przyjEchał do Jaroslarw:a p~sy mówiące D obowiązku
wody w kadziach,
CnI' Piotr Wielki: Nie wymklo trzymOii1.ia
to I1rzypadkowo, wła.dca Ro- o zaopatrzeniu domów w osę
sji przybył bowiem do m :a- ki, halki i sikawki. Pod~"3
sta, aby na.rad.z.ić się tu z kró- jarmarków czuwała sU'aż \>')lem polskim Augustem II w żarna, a w dbałooci o dobry
aktualnej sp.rawie wojny z stan sprzętu pc>sunięro się tC'k
dad€,ko, że w 1718 r. sitkawkę
Turcją.
Spo1Jka.nie obu In<mM"chó-.v w~żową dla Ja.rosławla aprowa.dwno aż z Gdańska. Pr<i
stało się okazją do wielu hucznych Ulbaw i festynów, Nj~ zaborem a.~tlrla()kjm I')"Chlo
z?niechano tych słusmych Z1lstronił od niC'h Piotr, w którEgOo chara.kterze leżała wiel- rządz€ń z8JPObiega<w~zych, <:0
ka łatwość przystosawyw<:nia miało swoje srnu~ne nll<lt~
się do otoczenia.
Czp,sto by- sbwa. Pod kon'€c XVIII w. z
wał
gościem
rodzhn mie~7- całcgo terenu Galicji SitkRwkaani dysponowały tylko m!l'czańskich, a u mi(<s~czan GruRz€szów,
Jatrosław
szewiczów
trzymai
nawEt sta
Lwów.
dziecko' do chr2iu.
BraI, dbałoścI o elementarno
Łaskawość ca~'a, jego przy- 'zabezpieczenie
budynkliw przed
jazne obejŚCie, jak rów;ucż ognIem doprowadzał do wzrostu
wzorowe z a<: how ani e stacjo- tragicznych wypadków. P".tw~
nujących w mie4cie wojSk ~ płomIeni padały nIekiedy całe olyj&kicl1 wpralWiało w mumie- sady (np. Ulan6w - 1888 'r., Kolnie jaroslCffi'ian, którzy p.rzy- bU37.owa 1888 r.), samlen!:.ł,.
zwyczalli się już d{) dużo gOtr- sIę w poplól budowle zabytkf)w •.
szej postawy wkra.czający.:h W ten sposób spłonąl w 1349 r.
wojsk obcych. Doszło do tego, pomnik kultury narodowej
że komi.salrz carski Dąbro wsk .i 'lamek w Baranowie. Potar, kto·
zachęcał, aby nie przerywano ry wszcząl się 24 wn;eśnla lS1~ r.
przygotowań do mającego
s:ę znlszczyl 20 pokol na piętrze I n ..
,alprla obu,ów,
odbyć tJra.dycyjnegOo jarma.rku, dole. SpalIla
gwa,ra.ntują·c kupcom całkuwi bcgata bIblioteka, w niej zaś rer.ny r~kopls Ignacego KrasIckiego.
te be'2lpie~eńsiJwo.

stu minuta,c h cały dach ogarnął. Dziś stoi tylko szkielE,t tego pięknego zamku. Hr. Karol Krasicki, który kochał się
w nim, sta,rać się będzie, aLy
nie zamienił się w ruinę". Wys-ta.rozyło za tErn 3 gOOZ:lllY, ' <:by
zniszczyć
to co budowano
prZEZ długie la.ta.

,.NA

S

W

NallWa miejscowości wywodzi
się od jego założyciela
Krzysztofa Głowy, sekrE'ta'l"Ul kr'1-1
lewskl€go, który w 1570 r. 'N~'
dal akt lokacyjny.
W i'l1terEsującym. S2lkiou na'
ten tEmat pro!. Herbst poró\\"nuje koncepcję budowy mi~
sta z planami ' U:Oil'etycznym\
Diir€'ra Oora:z pr.)jektEm Schickha,reMa, urzeczywis1lnionym w
W OSTAT~ICH dwu tygodniach
innej pOostad ja:ko Freud€'tl- odby!y ::;1~ w wuj. rzcszowsKin-l postadt (1599 n. Pokrewi€ń",hvo 'wia ,owe seminaria dla klerownlkuw świetl.c, połączone z pra.ktyczplanu zatiudowy wiedzie z Glo Ilynl
zastosowaniem nowych form
gowa aż do Fran-c:ii, do warow llpo\vszechntenia czytelnjctwa, ze
nego miasta Vitry lE Framcois. szczeGólnym uwzględnienIem twór_
Istnlaly oczywiście ryoy ory- rzoścl Allama Mickiewicza. W konObejmuJą
kursie czY'clr.;czym
ginalne, wynikające z charakteru cym
tematykę dziel Wieszcza doGłogowa
jako miasta otwarl,ego. skonale wynil<1 uzyskal
powIat
Widoczne jest mianowicie dąienle neszowski, bo na 800 ankiet naodpowiedzi,
do harmonII układu, czego w)'ra- deszlo 101 tralnych
dotycząc)'ch życ,a I pracy twórzt"m są 4 glówne ullce z Ich glęb- czej poety.

.

KORZENIE

I

Takle były, podane w najwięk
szym skrócie bezpośrednie przyczyny tragedii
Julii. 1\10żna by
powiedzieć
banalna
historia z taniego romansu, gdyby nie
była ona tak boleśnie prawdziwa
i co gorsza, wcale n ie jedyna.

CZY

Jak głęboko tkwią korzenie owego
majątkowego traktowania małżeń
stwa - mówi j2kże ponury przykład Julii z No~ówki. Przecież rodzice jej skądinąd ludzie bardzo
uczciwi n:e mogli nie wiedz.ie:, że ich
zięć, jak m6wiono we wsi "wpędził
do grobu" pierwszą źon~. Nie mogli
nie znać charakteru tego bezwzględ
nego wyzysklwacza.
A jednak znęceni blaskiem "majątku" przyszłego zię{::a
namówili
własną c6rkę do tego nieszczęsnego
małżeństwa. Ten bałwochwalczy niC
maI stosunek do "majątku" - to

DRUGI WSZECHZWIĄZKOWY
ZJAZD l,ompozylorów RadzieckIch odlJ~d7.le sl~ w MoskwIe na
wiosnę
przyszlego roku. W pIanie obrad są przewidziane omówipnla opery.
balelu I komedU
muzyczn ej -

uWybrze't.e

mnzyl{i sym ronicz ..

-

-

.

wiatrów".

powleś~

jest osnut.a na tJe życia FInnów w
' Pocz4tkach
ble:ącc~o
stuleoia.

opra~

żailsklej.

Głog6w

Rynek.

OLOGOW MIASTO RENESANSU ,

nytnl I dtut.zyml bloklUlll. Budowa Głogowa rozpoczęta na ł
lata przed powatan10m. Z&m"Ael:J.
rba.ni5tyl{a pot1s:ka w 'NO.j. 'wladczy o tym, te urbanIltyka
rzEtSzowskiJm po9zczyci~ się poloka ma KlUe trlLd,cj., a malo
może
trw'ałym dokumentem: mIasteczko
w woj. rzeszowskim
miastEm G!'ogOWen1 budow~- zajmuJe w Jej .. ,leJaCh watną ponym od podstaw w XVI w. zycję.
wg z góry założonegOo planuJ. G. Fal

U

Sq szczere
S

ą

jeszcze wiC5ki w naszym
województWie. gdzie jedy
n,vm ośrodkiem życia kultura l
' no-oświ.atowego jest szkOoła. W
aiej ' ' wyzwalają się zaintereso
wania kulturalne młodzieży,
często rodzą się talenty art y_.. , styczne. Z chwilą jednak
0' tr"yman!a świadectw ukońqe
, ni!! szkoły szerokie rzesze m10
" <.l7. l eży wiejskiej z tych gro" mad trc:ca kontakt Z "kulturą" pczbawione są możli
wdcl
dalszego
rozwl .iania
swych kulturalnych zointere-

kata~trc;-

Ta·ka ,sytuacja Istnieje m. in.
w w:osce Cygany (gromad.a
;r adachy) w pOoW. tarnobrzesk;m . .
Mł~dżlEŻ szkolnn. owszem,
ucZestnićzy w prac?ch różnych
zespołów
artystycznych
lecz po wyjściu ze szkoły pazostaje jej tylko: wałęsani<!
sie, z kcńca na koniec wioski,
a czasem wódka. karty L ..
... Otóż to. W Cy~anach jest
stary budynek - Dom Ludo-

zakorzeniony przez wieki zacofania
i wyzysku nawyk, z którym nIełat
wo walczyć.

KOBIET A CZY ROBOT?
W parze z tym idzie stosunek do
kobiety - żony, kt6ra jakże czę~to
traktow ana jest jako siła najemna,

ROBOT~

Taklch tragedii znaleź~ można na
ws! więcej. OczywHcie nie wszystkie
kończą się ta k tra gicznie. Niemniej
główne
źródło
owych nieszczęść
istnieje nadal.
A tym . głównym źródłem jesŁ
właśn1e ów "majątkowy" stosuneK
do małżeńshva ~ smutna i niełat
wa do w.ykorzenienia spuścizna kapi talistycznych czasów.

nie-

uia naszej naro-

KONKURS zorganizowany przezu

TcdakcJę plSnlR. "Veczern11 Praha

wa sceniczna H, Bigaj.klego, t.. ń- I BIuro Informacji Pol,l,iej (BlP)
ce krasnoludl'Ów układu B. NI- - na temat "Co wIemy o polsce"

"Ogień wsz,.."Zął się o go<izlnfe wpół do czw"rtej z południ.a, z jEdnego kom ima I kuchni od strony połudmi-owej, a
z drugiego z praln.l od wschodniej tak silnie, że · w kiLkuna-

TKWIĄ GŁĘBOKO

"

kUJlU~Y.

bibllotel,

rektora zespołU ,.SlĄsk łł )

Baranów, zamek, dziedziniec Ilrkadowy,

staJ\V:CiEI
roeLu panującego.
Był nim rokoszanin
slEdmiogro:dzki . książę Fra.nciszek L€opolu Ra.kl:>czy, który w oczekiwaniu na korcnę węgiers>ką
zamies7Jktwał u Jeo2Jllitów. Nie

dowej

stracja muzyczna Jerzego Hadyny (ojca Stanlslawa Hadyny, dy,-

suwań.

W Jarosławiu przebywal w Oto jak opIsuje przebiec
tym czasie trZEci jewcze przed ty dzlenn1k "Czas".

~tanowiących
ocenioną wartość

wydawniczych,

13.ńsl~tego pt.
"U ' króla Lenia".
W przedstawieniu
biorą
udział
dzieci ze świetlicy przy Dl';. Iłu-

--"" ",\rt:.a .,
l

poezji z lat, 1828-1S3Z, dwa wydania paryskie "l,.I,U Narodu I
PIelgrzymsIwa Pol,I<lego", tłuma
czenIe dziel Miel,ie",icla na obco
jGzykl I wiele Innych sl,arbów

.

< .

'l'

~

n~J, oratMy.lnej i kamer.Jne) powiatowych
w woj. rzeszow- m\lZykl dla c\z!ecl oraz ' twórczości
skim trzeba zallczyć biblloteki : w mi" (1)''cll kompozytorów i wsp61postępowych
Łańcucie, Jaśle, Sanoku I w N!s- czesnej twórczości
ku. Szczególnie lailcucka t>ibllotc- kompozylor.jw zagranicznych. Reka może poszczycić sl~ róinorod- leial)' o tej lemalyce wygłoszą:
T. Chrennikow,
B. Jaru.stowskl,
nością lorm wspólpracy z czylelnikaml I troską O punkty blblio- D. SzoBtakowlcz, n. Kabalewski,
A.
Chacz"tur!an
I
A.
Balanczywawiejskich.
leczne w gromadach
poprzedzony
\V pow. nisklinl dobrze
rozwija dz~. Zjazd będzie
naradą kompozytor6w i muzykosię czytełnlctwo literatury popularno-naukowej, zwlaszcza wśród lOKóW, ce,łem omówienIa ludowej
robotników
dojet.dżaJąc~ch
do twótnoścl ' muzycznej. na _któr4
tal_ w(elką uwagę zwraca sl~ w
huty Stalow~ W?la.
ZwIązku Ra<\zlecldm.
W DOMU ' KULTURY przy WSK
w RzeszowIe odbyla się wczora,!
WYBITNY pisarz estoński Aadu ,
premiera baśnI scenlczn_J le. Wo- łllnt .wYdal ostatnio powieść pt,1

DO NAJLEPSZYCH

S,"

.

I
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I

'robot skazany na ciężką pracę i niań
cZE'nie dzieci.
Władza ludowa przywrÓCiła kobiecie równe prawa zagwarantowane w Konstytucji. Władza ludowa otworzyła
przed młodzieżą
wiejską obojga płci
dostęp do
szkół, zawod6w, pracy. To wszystko
stało się faktem.
Ałe czy % praw tych
korzystają
w,zyscy?
Wszędzie tam, gdzie
"majątek"
wciąż jeszcze wyżej stawiany jest'
nad człowieka, wszędzie tsm kobietY.
nie korzystają z należnych Im praw
i są w praktyce niewOolnicami. Takich kobiet jest w woj. rzeszowskim
jeszcze dużo.
RzeczywHcle pełne wyzwolenie
daje kobiecie wlejs'k iej dopiero sp6ł
dzielczoś~
produkcyjna .
Sprawy
"majątkowe" same przez się tracą
znaczenie a do głosu d'OChodzą osobiste wartości człowieka
jego
charakter, zdolnoEc:, uczucia. Ko-

zns.lduje się
zlewnia mleka i "świetl'ca",
J~j opis daje się streścić: bru<i
na, zawilgocona Izba, powybijane szyby i... stół ping-p<:ngo
wy ustawiony na środku. Nic
więcej .. . Pomimo jednak tych
prowizorycznych warunków lo
kalowo·meblowych do "świet
licy" tej mkdzież przychodzi,
"wyżywa sie kulturalnie" przy
ping-pongu l... wzdycha: "ech!
żeby tak u nas zorganizOować
dobra świetlice? t".
Ale nie tylko młodzież.
WSZyscy: starsi gespodarze,
:uluqyciele, radni GRN, z któ
rymi tYlko rozmawiałem - są
zdania, że w Cyganach koniecznie potrzebna jest świetlica.
Tego zdania
je-st kIerownik
s/.kołv Michał Urbanlak, przewodnirzący wiejskiej komlsii
p:ospodarcze.i Wojciech Psnek,
przewodniczący
Prcz:vd'um
GRN Jon Janeczek. młody felczer PiOotr P:~chota I Inni. Sprawie świetlicy pośwJęccno
nawet zebranie obywateli ca-

Toteż szybki rozw6j spółdzlelczOO
ci produkcyjnej rozwiąZUje radykalnie problem pełnego r6wnoupMIww
nienia kobiet, daj'e jej możność do
wykazania swoich wartości.

Nie znaczy to jednak wcale, że
i \V warunkach gospodarki Indywi·
dualnej nie można walczyć o pełnię
praw i godność kobiety. A walczyć
można o to poprzez długą, cierpli'
wą pracę
młod'lieży

uświadamiającą
wśród
zwłas7.cza kobiet. W cią
uzyskaliśmy i w tej dzie-

a

gu lO-lec ia.
dzinie ogromny postęp. Niemniej
pozostało jeszcze dużo, bardzo dużo
do zrobienia, by takie wYpadki jak
w N-osówce - więcej się nie zdarzały.
.
/.

DO CNA WYKORZENI C
Wydarzenia w Nos6wce są mocnym sygnełem alarmującym, że
praca polityczna wśród kobiet posiada jeszcze spore luki I że luki te
trzeba jak najśpiesz.nlej' wypełnić.
Nie jest io sprawa łatwa . Wymaga wszechstronnego działania i stosowania r6żnych form, z kt6rych
praca kultur2lna jest jedną z najważniejszych.

chęci

wY, w którym

blela przestoje być robotem - korzysta z tych samych praw co
I mężczyzna, za r6wną pracę otrzymuje r6wne wynagrodzenie. Jest
równorzędnym partnerem mężczyz
ny. Nadto korzysta z t?kich przywilejów jak: płatny urlop mac!erzyń
ski,
bezpłatna
opieka
lekarska,
przedszkola, żłobki.

cieszył

W BIBLIOTECE
POLSKIEJ
NAUK w Gdall.lkll
AKADEMII
zootaJa urządzona piękna wystawa
mlcklewlczowika, zasluguJ4ca na
szczec6ln'l uw&3'~. Obejmuje ona
m. In. klika plerwodruk6w daleJ
A. l\tlckilewlcza,
wśród ' kt6rych
znaJduj" sIę tzw. blał. krukI.
Jest tu wIeI.. k.l'Itek,
druk6w,
mlkrofotogratll
oraz nIezwykle
cennych pUhlil,acjl, jak np. A. L.
Pogod;lna "Adam MIckiewIcz Jego tycie I twórczość", wydanIa

ki wioski. W CzYnie

społecz

nym zobowiązano się zwieźć z:
lasu <irzewo, przetrzeć je na
deski i wyremontować stary
budynek przystosowując go do
użytku. A było to (to zebr.ar;;e) jeszcze w stycznł'u br. Od
tego czasu zobowiązanie zrealizowano tylkO w cZf;ścl. Przygot.o wane deski złożcno u prze
wodniczącego Prezyd'u m GRN
i ... nikt nie wie co rcb i ć dalej
- jakkclwiek wszyscy się zga
Qzajq.
że potrzeba świetlicy
jest bezS'Przeczna.
W międzyczasie postanowio
no wybudować nowy Dom Lu
dowy.
Sprawa budowy nowego Do
mu Ludowego: która jest w
najlepszym wypadku melodtq
fJrzyszłego
roku przysłoniła
potrzebe chwili. Zapomniano o
pierwotnym zam!an:e
wyremontowania świetlicy starej.
Nie wykonano zadollla mnlej~zego, łatwiej~zego, a już przy
stąpiono do dużych, pięknYCh
cle nierealnych jeszcze
(nie

N ie łudźmy się. że samOo przyznan;e kobiecie r6wnych praw i zapewnienie jej ~arunków ekonom;czno
prawnych tego równouprawnienia,
wystarczy.
też oczywiśole
pracę uświadamiającą

Nie wys1arczy

kobiet. Zacytujemy tu
aktualne słowa tow. Lenina:

du~y:n

zalntere~o~a-

ale ...

Trzeba budzić w młodzieży wiejskiej szlachetne uczucia i przeciwstawiać je trącącym śl'ednowieczem
nawykOom i obyczajom.

wadzić
wśr6d

sl<;

niem wśród ml~szl,ańc6w pragI.
Biuro Informacji Polsl,lej w Pradu ' jest ważnym ośrodl<lem popUlaryzuJ"cym bOlactwa naszej
kUltury narodowej , oraz 05111'nlę~ k\łlturalnych Polski Ludowej.
Nad ",.sledzl zza Olzy IntereluJ4 ,
.I~ polskI! szlu kil gra liczną, ozcn
«61n18 Jetell chod:z:l o plakaty I
wydania ksIążkowe I z nie.labnl\c)'m zaciekawienIem oglądają ruellome wystawy, obrazujące rozmaite dzled'lIny naszego tycla
kulturałnego.
(mw)

protylko
wcląż

.

"Nasza praca poli~yczna wtród
kobiet obejmuje również ważny odcinek pracy wychowawczej wśród
mężczyzn. Powlt\l1iśmy do cnn, bez
śladów wykorzenić stare niewolnicze poglądy na kobietę".
Walka o zwyc i ęstwo człowieka
nad "majątkiem" I walka o pełne
wyzwolen!.e kobiety to dwa mocno
z sobą związane problemy, które
trzeba wziąć na warsztat COdziennej
pracy polityczno - propagandowej na
wsi.
PS.
Tragiczny wypadek w Nosówce
posiada je.szcze jeden aspekt. Jest !lI!m
oprawa u,karanla przestępcy. Nikt nIe
W4tpl w to, te 5praweą który pchn?,!
.Iulłę do desperackielo czynu Jest Jej
mąt. A
jednak nie podlela on karzp.
Nie popełnił przecie! zbrodnI. Julia tar,nęła się na tYcie sama. I!zersze naświet
lenie teco problemu wymaga Jednak od4z1elnelo omówienia.

Z. JAGlELSKI.

t

wiadomo czy Prezydi;.tm PRN
:ezwoli na sprzedaż gruntów)
zamierzeń. Dlatego n;e można
się tymi zamierzen iami zasła
niać.
Pomyśleć należy
nad
dniem . _ ~~ls.i.ę,i.sz,ym,
Małym
wkładem pracy moż:Ja
przecież usunać usterki świetlicy
i stworzyć z niej dogodne miej
pce spotkań dla mł odzi eży i
starszych. Reszty dekona sama młodzież...
A materiał na remont jest
już przygotowany . W idu mieszkańców Cyganów zadEkłaro
wało swoją pomoc. Tacy jak:
kiercwnik szkoły Michał Urbani:3k. felczer P iotr Piechota,
czy też Staszek Wilk, Staszek
Małek. Franek Urbanik, Staszek Zieba I Lnni - z pewnością pociągną za sobą Innych
chętnych do pracy przy remon
cie swojej świetlicy, z której
p:zecież sami. cała wioska a nde ~to inny, będą korzystał:,
Należy tylko rzucić hasło, dać
przykład i pokierować pracą·
Na kim
powinien spoczą~
ten cbowiazek? Na samej mło
dzieży wioski Cy!(any, na Isti1iejącym tam (lecz przejawi2jacym słaba aktywność) kol~
ZMP i LZS-ie. A Prezydium
Gromadzkiej HRdy Narodowe';
powinno przy ,iś ć z pomacą nie
tylko materlaln' e ale I moralnie. Bo nrzecież niko/(o nie za
dowo!i fakt.
że w budż€c:~
GRN na rok 1956 w rubryce
., potrzeby
soci alnOo-kul tura 1ne" postawiono...
kreskę
jak gd~'by nikt nlg~y żadnvr.h
"potrzeb kulturalnych" w Cyganach nie prze,iawla!. A hld
or:zyznani.a w całości dla śwlet
liry w Jad"rhach. 1. I)ominipciem świetl icy w Cyganach,
wspólnej na/(rcdy (3,000 zl) u7.yskanei za t€rminr.we \vvv: ; ą
z<,nle sie z C'howini<owych ';0
,<,' aw przez te wiosk;
też
iest wymownvm
nrzE'jawo>!1,1
braku tro>ki Prezvrliurn GRN
u rr.lepkańców wio~kl Cy/(sny.
W Cygana,: h
odczuwa się
pnt1:'ZJ:!,be stw""~z-enb odnowied
'lich wanInI,ów dla ro~wo.iu
7VC !:\ kulturalno - o św Iatowp
IlO, Nil·-t tego n:e n~l:wje.
Sa
nawet ku f!~m'l onocwiednie
warunki. Nal~żv tylk o ten ogień kultllr::" l n"~h ?:2j1)te~es::
wi'\ń I"' 7 n!Cr ' ć, Mvś 1 e , że pierw
J:1:'l

i~kt~r1... f'

nnv: r j l1ieY1 roz,,'e-

,~'ć

tutti Od,hi?.! KilU,urv Pre
""rlium Po",d'lfowpj R ptjv J\Tf>roorv,aj w Tal'11.rhr7o~1! i 7.~
rżad P(,'\V'?o1:owy Zwią,zku Mło
dz 1°7.v Polsk'e.L
Je7.eli ~~ml m;o.7,k :łf>~y C'-,!ral1ów nie ",'Cel7;J, cd . rzego
zacząć - należy im pom6c.

Julian Wełńlak
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"KARTOFLANKA I KUMOTER"

Udział biorą:

z

Katarzyna - gospodyni domowa z Sanoka
Hanna - gospodyni domowa z SanOlka
Kierownik sklepu warzywnEgo MHD nr 4 w Sanckl)
Chór - czekający. w kolejce po kartofle.
ANTONI DZWONEK - w roli konferall'lsjera.
Scena,riusz na podstaWie korespQ.l1de'l'1cji B. BębkOlWSklego
Sanoka Otpracował - ANTONI DZWONEK.
AKT 1.

Scena przed.st&wl~ uliCE: w Sa,noku. SpotykaJlI llię lWJie znaJon.e
'OOlpodyrllie domowe: Katarzyna I Hanna.

Katarzyna
Straszne rzeczy mówię tobie;
Pomyśl, poradź! co ja zrobię?
Mąż chce plaC'ki karto!lane;
Gdzież ja kartofle dostanę?
Odwiedziłam wszystkie sklepy
W każdym tylko: szorty, le;py ...
Jak tu oboWliązkom sprostać.
By od męża buzi dostać?
Hanna
Do MHD miej żal d'UŻy,
Że rodzinne SZi:zęście burzy.
I PSS - nie kto in'l'1Y Jest też tutaj b!llrd!zo will'bl1y.
Bowiem już nadeszła zima,
Lecz ka,ntof1i nigd7!ie nie ma.
Antoni Dzwonek
Koniec troski - "kurcze blade"l
KaJl"tofle będą - w MHD.
Czemu wytrzEszczade "gały"?
PrzywifŹli samoch6d cały.
Niech się cieszy kto je lalklnie
Bo ka.rtofLl już nie bra,klnie.
Katarzyna I Hanna
(raa:em - ucie/lwne)
Hip, hlp - hurra! KaŚka, Hamka!
Jutro będzie ... kartoflam;ka.
AKT II
NazaJu.m.

' . ,

Przed Sklepem war<lywnJ<>zym MllD nr ł w Swoku

Antoni Dzwonek
Zrzedła jednak mina Hamk!;
Nici bf;dą z kartoflankI.
Bo w tym cały jest m all1'kament,

Gosposie sinieją z złości Kartofli nie ma dla gości.
A kierowll1iik, kombdiJ1a1or
Ma .kartofle dla kamrrutów.
I gdy "swojego" poznaje
Ilę tytko ehce sp.rzedaje.
I\:lerownlk sklepu
Nikt się o tym wszak nJe d<>WIl!.
Chodźcie. chodŹC'ie - znajomkowie.
Co, remanent? _ Toż to ża.ny
Dla was . z tylu skle<p mwa,ny.
Ja "dla ok a ~ ', późni ej może Na ·gw'i: inkę sklep o two rzę. '
Sprzedam po kilo lub po trzy,
By ludzi C'm z amy dlić oczy.
Że by. co \V kolejce stali O protekC j i nie ga.dali.
Chór c7.ekających w kolejce
A my wcbec fa k tu tego
Poradzimy co innego:
Sprzedaiących po protekcji
Postawić \V kumotrów sekcjl.
No i potem jak popadnie
"Wygarbować" Ich przykładnie.
Kurtyna.

Nie

p. rzy

Stwierdzono również istnienie na tym terenie osadnidwa
począ'N'SZY od neolitu a,ż po IV
wi€'k n. ery kiedy miejscowość Ple6zów obejmowała bar
dzo duży obsza'r Z'iami, bo aż
30 ha. OsaIdy te c.i;;gną Si~ P0
lewym brzegu WLsły ~ są połoWne na wYŻSZ€j teTasie, pcoząwszy od Mogiły aż po Zofipole i Igołomię. W jednej z
nich, leżącej po prawym brzegu Wisły został wykopa:1Y celtyckJ pie-c garncarsk,i, w kA..ó_
rym wypala.no piękną ceTamikę koloru bialo - cze'l'\vooegc.
Odkryty
prZElz
archoolo- między innymi duże wypala!l1!'
gów ośrod€lk przemysłOWy na- na.czynie zasobo'we, świadczą
zywany dZisiaj "Igołomią" 0- ce o ba,rozo wysokiEj technibejmował w starożytnOŚCi zes- ce wyrobów.
pół miejscowowi w skład których wchodzi/y IgołomJa, Zo- Jednym
z charakterystyfLpole, Tropiszów, Kościelnlcznych
''''Ykopalisk
arki, Pleszów, Wyciąże , Mog,ile ChEOlogiczmych z terETIU Igooraz Podłęże mie-jscaw06Ć le- łorni! I Pleszowa są wy'kopa2Ącą na pra.wym brze..gu Wisly. lilska cl'ra,mUk.i siwej. toczonej
Na tererue wymienionych miej na kole ga-rnca~kim,pocho
ecowo.ści wyloopano Sllereg za- dzące z okresu
SChyłkowego
bytków świadczących o istnle- kultury przEworSlkiej, tj. z In
niu osad w okresie kultury I IV wieku, gdzie produkowaprzewOTsklej, w kt6ryC!h lud- no d'\'i'a rodzaje na.ozyń gEnia
ność zajmowała się ma.sowym ny-ch.. jedne z gJ:ny Uusiej. a
v."Yrabem nacryń glill1.ianych dru.~e schuil7-Onej z domieszoraz wy top €lm żela<z.a. OcIkry- ką plasku. Z gliny tłustej wyto ta;m 69 pieców ga'!'l1CalI'skich rabian.o naczynia stołówe, a l
z III - IV wieku n. €'!'Y oraz gliny schudwnEj naczynia de
10 dymM"ek czyli pie-ców hut- gotowamia.
niozych do wytBlpiamia żelaza. Jest 1x> przykład jednego z
Naj ci e'kawszymi
ohiektami
największycl! ośrodfków
pl'<l- archeologicmymi są piece garn
dukcyjnych ni-e tylko vi Pol-' catrsk,ie, drąZone w pod,zie."l1!u
see ale i w Euroople. Dmych- tj w ziemi lessowej, p-cd pl'aeza\5 poo,a Nadrenią 8a-cheO'lo- szczem około ' 20 centvmft,l'ogia nie7JT1a taik wieLkiego oś- wej próchnky , na . glęboko~·ci
rodka prooukcyjneg,o lstn.ie- 1.50 - 2.50 m owalne jamy,
jąeego w starożytności.
złoWnI' z pa,lenisk z rusz:<liffi!
wykonanymi z gliny siwej. na
kt6rych umleszozon.o na0zyn:a
prz€1Zna'C1)one ao wypału. Komorę tę po wło<żeniu
naczYl'l
zasklepion,o kopul8Jstym 51'1'1)pem, . powstawiając w śT(mku
budowie

kombinatu
w
Nowej Hucie lm. uniJna, ol:Jejmujące·go swo,im Z3.sięgiem ol
brzymi teren, pn:y wykopach
ziemnych d{]lkoD8Jno wspaniałyoh w skali mropejskJie1 odkryć archoologic1ll1.Y-ch.
Prace odkrywcze i zabezpieC'zają-ce prowadziły ekLpy naukowców z ramienia MuzP.'um
Arch. Polsk.iej Akademii Nauk
na czele których stuli d1()c
Andrzej Ża,ki a później dr Stanls/aw Bura,tyńsk.!.
przemysłowego

Referentka

Że akurat dzi·ś remane11t.

% zasada'mi

• < .'

[IJ--trudno zgadnąć

Czy slyszelUcie kiedy, by dla
uczczenia np.
100
Tocznicy
śmierci A. Mickil'wicza szewc
uszył bezplatnie buty; krawiec
u,branie a dajmy na to dentysta. wstawi! komuś zęby.?
O takim wypadku najprawdopodobniej nie słyszał nikt.
Zresztą wątpię, by
kiedykolwiek proponowano coś podobnego ludziom - obojętnie ja kiego zawl'Jdu. Są jednak wyją'.
ki. ·· Takim wyjqtkiem są . pracównicy sztuki.
DoU nagminne jest przekonanie , że 'wlaśnie artyści winni
wykonywać różne praće, które
są przecież ich zawodem. Moż
M
by tu przytoczyć mnóstwo
przykładów na
potwierdzenie
tego nader powszechnego 8townku do pracy artysty - aktora plastyka. reżysera czy mu

za

dy do liczenia zabrał się' Rył, a
wyrazy odpowladaJą czytelnIcy pomo'lI sprawledllwle
ee poszczegÓlnym rysunkom I za" rozdzIelić pieniądze.
stlIpić liczby I1teraml.
Litery te
Za rozwIązanie tych zaladek.
wypisane w kolejności od l do przesłanych do 1ł dni • doplskllnn
31 dadzą w 'rozwiązaniu aktualne przy adresie RedakeJI "Rozrywhuło.
ki umysłowe", przeznaczone są do
Jak rozstrzygnąć spÓr?
rozlosowania trzy na,rody w poZ trzech Chłopców
OdbywaJą
.tacl bonów ksll\:tkowych.
cy ch wycieczkę Jaś mial 9, a Staś
Rozwiązanie
krzyt6wkl z nn11 jedn\l lmwych ciasteczek. Clu- meru U (2110): Pozlómo - morał,
ten'k a te zjedli wspóln!e,
więc taBak, prasa, trapez, armata, tur,
trzee\ z nich Ryś, poczuwał się talar, bąk. asy, ala, fale, potas,
do obowiązku zwrócić
kolegom liry n la, klimat., Mars. rumba, la"wóJ udzIał w pieniądzach. Z o- ki. akt., mak, oko, dłuta, tal, atatrzymaneJ od Rys!:l kwoty 2..~O man, ananas, renta, zamek, fia,..
zł zatądał Ja!; 3/5 tj. 1.35 zl twIer- ga. Pionowo tola. tara, sat@\I·
dZlIc. :te taka
suma odpowiada ta, statua. parkan, ekran, r!lb,lt,
trasa, rzemiosło. Budawartości Jego ciasteczek, jednak- stypa.
hamak.
.te Staś uważał ten podział za peszt, krtań, ,ambulans.
krzywdzący dla sIebie gdy! mial aromat. ranga, ukłon. kolasa. agat,
... więcej ciasteczek niż Jaś. Wte- 1I0ga.

\\1 elu

skle;pacłl

kiel'Ol\,.,n lcy

pl'~ebl<\daJą

ksią z ek

Jarosł<'lW.

wcale

nle

Nasze eksponat»

użaleń.

A ktury tom?

Osohli wości ze ś wiała
EKSPERCI

szą sumę

Z U M

::Iedy dyrekcje Ko
palnlc1wa Naftowego
przenif siono z Pot o -'
lIa do Krosna, szczę
SOle nasze nie miał-o
granic. Nie, nie dlatego, by obecność dy
relH',ji w Potoku b~'ła
uciążliwa dla nas. Ra
cuj d!augo, że w b.
gmaehu dyrekcji otrzymaliśmy
nadrr
przyzwoite mieszkania. I S:ol~ześcle nasze
rzfczywiście nie miałoby granic, gdyby
nie... sprawy kulturalne.
r
.
Co tu dużo _ -gadać
szybko staliśmy
się ofiarami kultury,
która zjawiła się w
naszym domu pod na

I

Oświadczyla im
wrQcz, że
owszem przewidywano pewne
W ~uluarach zawydatki na urządzenie akade- chodnio-nlemi,ecklego
mii, lecz nie na honoraria dla Bundes-Tagu
dwaj
aktorów.
wybitni eksperci fiCzyżby ob. referentka
ni'!? nansowi
prowadzl1l
wiedzinia, że wystęP wymaga
zaciekły spór. \V peprzygotowania i solidnej prawnym momencie Jecy?
.
Wreszcie po upokarzajqcych den z nich powiada:
"targach" oświadczyła dosłow
-- Jest 1000 sposonie:
- Postaram się "co~ Wam bów zdobycia plenh:dać .... • Taki nietciktowny
sto- dz)'. ale tylko Jeden
nmek do pracowników sztuki jest uezclwy ...
jest wysoce szkodliwy i nieMIanowiele jazgOdny z wyraźnymi zalecenia
mi władz kulturalnych.
ki? -- zapytał zaeleA o tym powinna ·wiedzieć kawiony ekspert.
- pracowniczka kultury. Po-- Właśnie. Byłem
winna również
wiedzieć i o
tym, że praca społeczna arty- pewny. te pan tei
sty winna być dobrowolnie po- nie ma tego sposobu.
dejmowana a nie na "zlecenie"
takiego, czy innego referenta.
WROZBA
I o tej istotnej różnicy nil'
Znana
ehiromantka
wolno zapominać. PS Rerefent
ka pozostała wierna swym za- Carmen Neura z Buśadom. Nie wyp!acila dotychenos Aires przepoczas nawet owej "wytargowanej" sumy. na którą aktorzy wiedziała pewnej mło
dej . klientce. :te 0z/ożyli rachunki.
Zet.
. trzYMa wkrótce więk

ilość naTzędzi

bach na terenie cmEntarzY1>k w
Gad. Również i w techni>ce (\1'
nej na-stą.p\ly druże zrrniany, 21bowiem w upraw;e roli wprow8Jdzono radlicę i w gOS"p'ldarsłwie domowym lama obrotowe, które wsk8l2lUją, że w
tym akll'€sle I'olni·ci;wl'J ma cha
rakter rolnidwa stałego, które st8Jnowilo podstawt:: utrzymania wiE;-ks.zości Ludnośel .na
naszym terenie.
Ważnym
zadaniem
jakle
stoi przed archeologią jest opracowanie osadnictwa z czasów kultury przeworskiej oraz zbadaniE' stoslli1.ków spo/e=o - gospodarczych or'lz
zbadanie za.g;dnien.ia wlerzE'ń
religijnych związanych z kultem grzebalnym, kultem agZri1iaony jakje dokonały c;;ę nia i wiaą w demony.
w okresie lateńskim I rzymMarian Alekslewlez
skiJm we wszystkkh gałęzia-ch

s

Proszę ks-iqżkę ,mżaleń.

Dużą

rzemieśLniczych nakryto w gro

a terenie
naszego
województwa
również
istnieje szereg śladów będących
wytworem kultury przeworsklej, którEj nazwa pochodzi
od pierwszego wykopaliska z
olroUcy Przeworska, miej~co
wości Gad, gdzie 2losta{<l 00kryt)"ch kiLka>SEt gr·ob6w. Dru
gim wykopal'iskiem, które dl"s tBlrczybo dużo materi aru archf.olo~iC7JIlego
byl·o cmentarzyskO' w Kopka.ch pow. Nisko.
W i,nnych miejscowościach na
trafiono na poszczególne groby, wype.łnione bronią zrrnarłych
wojowników. Do Iydl
m i f .iSlrowośoi na;leżą Budy Ła,'l
clIokiepow. łJ3ńC1Ut, ROIZIWadów pow. Ta,mobrzeg, Ka·r'nien k a pow. Jarosław OTaz o·~
t.a.tn ia
o{lkTywka dokonana
przez mgr JanOWSkiego na terenie Zalesia pod Rzeszowem.

niż pracę.

występ.

produkcji by/y duże. Wpłyn~
ly one na zmia,rię stosunków
__ połecmych, alb;;.wicm s.,owodowały roz;kład
W&pól!wty
rodowej i przEjście do o!~su
dO!lokracji
wojskowej.
W
ztiązku z odkryciem rud darnIowych rc.zwi.nęl<J I;:!; hut.nictwa a co za tym idzie na~fą
pil wzrost iJości na1'zędzi ko"walskich w pc.sta,oi cĘgów, ~e
~c,cz'y, pilników, tlr::zków, potrzebnych do wyciS'kani'a 0«',namEntów, które stc~(,W;lt:l·O
dl) broni a w:~-c na grotach' !
mieC'zach. Przykład.em ci.e1ko..wej orn",men18'C"ji w)"konywanei w fc-:-m ie półksiężycóW,
kółek z krop1;:ami
c·~a·z znaków ~sowatych je-st broń pr,chodzq:a z Kamie'l1ky ~'.

I

Taki stosunek wynika przede
wszystkim z braku zrozumienia dla pracy artysty. Zwykłi>
się jOr uważać więcej za rozryw.
Bardzo przykrym objawem
jtst fakt, że takie wyobrażenie
o pracy artysty ~ją niektórzy
ludzie pracujqcy w... Wydziale Kultury Prezydium WRN.
Jaskrawym, ale wcale nie od
osobnionym tego przykładem
jest postępowanie referentki upowszechnienia kultury. Organizujqc akademię ku czci A.
Mickiewicza referentka była
niezwykle oburzona tym, że ak
torzy zażqdali wynagrodzenia

Odgadnąć

W

ma'ly otwór w rodzaju komina. Bad<IJnia jakie prowadzono
prz€2 kilka lat systematyc:z;ni(
i planowo przy do.k/adnym
zdcjm()waruu
i
badan'u
warstw kulturowych, przy d<'k{)nywanh.l zdjęć ! pcmiarów.
niejedinokro!mie
doko·nywar.k
były w trudnych warunk'.~h,
bo ni eraz w nocy, aby nie po\vcdować opóźnień w pracadl
zarrlanov:amych prZfZ bu d (}W nk::h>,rn. Mimo t.rudności obiP-K
tywnych wynhki prac są naogół cobre, gdyż jak snwlerdzają kif,rownicy
ekspedycji
na,uiko\\'Ych, urat.owano więk
szą cz~ść 7iabyt1ków w ziemi, a
nawet wykoo8\no całe piece, a
co najważnieisze, stwi erd,w n')
s'wreg zabytków doty.chcz<lS
niezna,nych na ziemiach ~ol
skich.

ŻYka.

kil',

Ary tm o/\,ra t obrazl,owy

Nr ·4'8(294)

Starożytny oś r odekp r zemysł owy

AA/l.n1ALI:;:q
Obj azdowy L,aLrzyk koresp.onde11lów ma zaszczyt
stawić sielankę-kartoflankę pt.:

TYGODNIA~_________________________________________

zwą

pienledzy.
Przepowiednia speł
nila się szybciej, niż
spodziewała się tego
wróżka. 1\11 od a klient
ka wyjda z iorebki...
rewolwfr I zmusU.a
chlromantke do odda
nla całej kasy, w któ
rej znajdowało sle
8 tysięcy pesów.

świetlicy

mło

dzieżoweJ. Otóż świe
tlicę ową po pewnym
cntuzja~ie opuś
ciły natychmiast tzw.
czynniki opiekuńcze.

W
przeciwieństwie
do chuliganów, którzy całkowicie opanowali sytuację.

Rozpoczely 51«: pra
wdziwe
koncerty z
udziałem
najznakomUszych speców z
dziedziny słowo-twó ..

stwa. Repertuaru owych "słówek" Wypowiadanych zresn.
w najwyższej tonaeji
I z silą., od której
dom drżał w posadaeh - nie powstydziliby się najwYtrawnlejsl
mawey
wulgarnych powiedzo
nek.
Młodzi wirtuozi sł~
wa nie poprzestają
jednak na poplsaeh
czysto
językowych.
Do póżnego wieezora
z świetlicy dochodzi
niepospoIih' wrzask.
ktf.remu wtóruje beł
kot "super nowoczesnego" jazzu made In
USA_
Do nader częstyeh
zjawisk naldą "gOścinne występy" bywalców świetlicy urządzane w
koryła
rzach i na klałce
schodowej.
W C?laslc owyeh wy
stępów
złoei
mło
dzieńcy zaznajamiają

sposób dogłębhy
z przeehodzą
c.lch (bez względu na
wiek I płeć) z eałym
bogactwem chuligań
skiego słownika.
Wszystkim tym'wY
czynom
towarzyszy
wielce pobłażliwy sto
sunek zarówno władz
związkowych
jak l
kierownictwa
KN
Krosno. Na alarmują
w

każdego

ce

SYlOlały

dzlałaeze

zwiazkowi I mJodzłe
żowl
odpowiadaj.
niezmiennie:
"mło
dzież
musi się wyszumieć!".

Może

czy

PROBLEM
Gdzie pierwsza kategoria? Gdzie
Gdzie to kleić?

druga?

to I

r~ja,

ale

zaeytuje~

słowa n-I. Konopnleklej - "nie ma innych
uclech,
nad
wrzask pijanej ciż
by?"

