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JAKUBOWSKA
S:ósty bilans

Tygodniowy dodatel, "Nowin Rzeszow!lkich"

JOlEF PRl!])SO'VSKI

1'OASl' N()\VOROCZNY
J)O KOHESP()NDENTOW
W noc sylwestrową pozdrowić chcę
K orespondencie,
Nie idziesz drogą, asfaltową ani

I

cię,

Usłaną różami.

Na bardzo trudnej drodze twojej
Wyboje.

';:,yg~_l
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)

towywały przedszkolakl pIękne cilcka, kt:Jryml ozdobIą SWOją noworoczną choinkę. ~
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Pierwszy do walki, nie pierwszy wcale
Gdy dają medale .
Ciebie na białej premiowanych liście
Brak oczywiście. .
Jeszcze ci często szkodzi ta odwaga
Co nam pomaga.
Dotknięty kacyk, ach, jak:!. często
Odpowie zemstą.
Jak często żona w łuch pyta nocąl
- Po co ci, po co?
"A ty na dziecka patrzysz główkę zlot,
I m6wisz: - Po to.
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Wycinanki rzeszowskie
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KULTURY W NAJBLIŻSZYM . S-LECIU

zy materialnej dla upowszechlan sześcioletni. który zaniania kultury w naszym krasadn !c zo zmieni! strukWŁODZI,MIERZ SOKORSKI
ju, dotyczące nie tylko tnsty. turę gospodarczą naszeluci! Ministerstwa lecz rówl\1inister Kultury I Sztuki
go kraju. stanowił rów!1ież CUK. Radia. CUW, nanież okres upowszechnie
Nowy Rok idzi •. Ju:! godzina bliska
!dada na nas obowiązek 01ma kultury. Zwłaszcza w 0Bracie
po fachu, daj pyska I
.tatnich dwóch lalach uczyni- cych już placówek kultural- nlach - Sląskiej, Lódzkiej
trej Walid o wYsoce Ideowy I
lIśmy zdecydowany krck na- ;;ych i kadr artYstycznych dla Bydgoskiej.
komunikatywny charakter na
W ten sp~6b w końcu roku szej sztuki. której rola w wyprzód zarówno w orgoamUJwa znacznego rozszerzenia naszej
nlu życia kultralnego nil wsi cfensywY kulturalnej na tere- 1960 luide miasto wo.;ewod-z- chowaniu społeczeństwa coraz
kle będzie posiadało co naj- bardzle.l wzrasta.
JE~ZY HORDYŃSKI
jlik I w m<1łvch mia.3lach, mia me całego kraju.
steczkach I osiedlach vrzemyNie osiągniemy Jednak tego mniej tEatr dramatyczny. obDyskusia o nowych kierunbez szero·kiego oparcia się o jazdowy teatr lalkowy i orkie kach w sztuce. o istocie sztu.BJowvch.
Swiadczą o tym następujące imcjatywę terenu.
zwł"szcza strę symfo·nlczną.
ki realizmu socjalistycznego,
Założenia
planu D-letniego dyskusia słuszna I pożytecwa,
faktv:
rad narodowych. które muszą
Mi'l1isterstwo. obok dotych- poczuć się pełnym gospoda- .~ zakresie bibliotek powszech mimo poszczególnych potknięć.
czasowej sieci ~wiet1ic
gro- rzem terenu. koordynującym nvch przewidują W7iI"0st liczby 7iI"ozumlalych zwłaszcza w pler
Narciarze powiększają górę, budując elastyczne lu ;d
madzkich. zorgan'zowało cd r. całość spraw kulturalnych za- bibliotek do 10.670. nie 1fcząc. wszym .Jel okres!~ - nlewąt
1952 do 1955 włącznie 1.610 r6wno pionu pań~twowęgo jak oczywiście, pun.kt6w bibliote- pllwie podnIesie PO'liom Ideoz powietrza, słońca i śmiechu.
świetlic wzorcowYch l 121 po- i spqłecznego. Chodzi w tym cznych. Do czasu wprowadze- wy naszej l!teratury, teatru,
Dzieci biorą pierwsze n·a uki
w!a-tO'Wych
domów kultury, wypadku nie tylko o upo- nia n()wego podziału adminl- plastyki I muzy.ki; stanie sle
które stanowIą już d.zl-slaj, mi wS1:echnianle kultury. lecz o Jtra.cyjneid w ke7.dej gminls początk!em nowego okresu roz
i jak małekropeczkll.la ~iegu
mo wszystkich błędóW' orianl jak najlePsze . wYkorzystan'le wieJskIej" "" 'iStniała bibliotek .. wdrow~go ' na~ze1 ' sZtuki, slunaq,aj Ił alfabetem Mo~sego
sBcyjnych I merytorycznych, rezerw flna,nrowych. którymi łtTlinn! ; . a ' w gromadach- iącej coraz lepleji wychowa, ;
często pow!me o.gni~ ' życia dY-'Pol"luje się w terenle I pie wsiach Istniały punkty blbllo- niu człovrleka i pQdn08l'!enlu
p,rzyśpieszone oddechy.
kulturalnego, na sw;qlm tere- nlędzy przezna{:zonych na po- teczn~ , (w. liczbie 29.390). Obec 1.tgO p.oziomq k:ultufaln~go .
Wyżłobiony śnieg unosi ~mlgłe n~rty,
nie. ' Liczb! bibliotek wZrosła trzeby tloc.1!lno-bytowe,
do- nie proponuje s.lę utworz~le
Zb)l7.afące sle zjazdy zwl!\l':o przeszło 1.400. Na wsi w' tychczas niedostatecznie wyko w każdej aied~ioble gromadz- kó,v twórczych. sesje Rady
nie nadąża wiatr szybkonogim tancerzom.
chwf1i ob ecn e1 Istn!eje porze- rzystywanych przez zwIązki za kie-.l rady. narodowej bibliotek! Kultury I Sztuk!. a zwłaszcza
nło 29.(100 punktów. blb1!otecz wodow. l. organlucje :rołecz- :z: s.iedą punktów s!\3iedzklch, krajowa narada w sPrawach . Drzewa podnosl':!l cień, jak wystrzały' starter
cpartych o. aktyW biblioteczny. kultury. przewłdzfl!l.n! na maJl3'ch. W ro-ku prz~z!ym we ne.
.
l każdy bieg spojrzeniem długim mierzą,
Zalożenia
planu 5-ielniego rzec lub kwiecień 1956 r., nlewszystkich !wietllcach
groW ty~ też kIerunku, Idą na
Iż wątp11w i e przyczynią się
mad?;ldch będą bibJic lekl.
~e WYSIłki konsekwentnej de przewidu j ą jednocze.śnie,
do · zanim zapadnie noc,
Mamv równięż do ZAncto- centralizacji p oJltyk I kultur~l w b!bliotek<\ch g:romad, kt6r'! rozwla7.anla zasadniCzYch zaja~ jeleń czatujący na łanię.
wania dalszY rozwój tEatrów. rrej. zarówno w sensie ergam- liczą powyżej 3.500 mieszkań gadnień h cia k\11tllralnego.
Zanim wesołą rozmowę
I ta'k np.: w ostatnIch li latach Ellcyjnym (stopniowe przę\<"2zy ców. wioilW 'być zatrudnionY PomoRą polskie:! literaturze I
wani~ radom narodowym po- stały. et.atowy pracownik bizawiozą do chat kolorowych
przybyło 20 s<:en dramntycz- szczególnych placówek kultu- blioteczny. W ~romadach. li- 3l:tuce ~tać się pfawdzl'Wie 0nych I .g 1iC~ lalok.owych, prze- ralnych) jak I Inwestycyjnym czących poniżej 3,~ ty. .. m.lesz- fens:v".vna silą w naszej walc~
niesforne sanie.
de wszystkIm obJazdo~.
(budowa mnie1ltZych olJlekt6w kańc6w. pracown!!\<: bibllote<:z o po-k6j, dobrobyt I socJalłzm
Podobnie o roz'l'o.ju .iecl In kulturalnych w <l'Pan:iu o spo- ny będzie utrudniony za od-------~~---------~~.".~ ~.".~ ~.".~ ~.".~.----------~-------I
JtytucJl wldcwakowych tw:Iad łeczn. Inlcjlt\ywfl terenu).
powiednim
wynagrodzeniem
CZY J:()~anizowanle nowych fU
Pozwoli to na pełniejsze wy ryczałtowYm--'serca I były jego pajwlemlfjszą kroniką od
hannom I, orkiestr .y~ton1cz- korzystanie dotychczasowej ba
W wyniku lepszego !l8opatom ik u "Czyhanie na Boga", aż do drobnych,
nych 1 zespoł6w pieśni I tań- ~ organlzacyjnej. JednOCZH- trywsnia bibliotek, liczba toni€drukowanych fragmentów }Vie-fSzy, ~tÓrl
ea. W o«tatnlch latach planu ni. ni. wo.'I!lo nam wt&wać w mów na l mie~lkańca wuoś
pozostały na osamotnionym bitfrku poeoty.
iVl.AłE
8-letnlqo otworzyl~: 2 o- dOltychemcowet "al~ o ayste- me z O.B w 1955 r. do 1,1 w
Miłość, g!)ryCl., nienawiść, zwątJpJe:nle I napery - w KrakOWIe 1 "" Ło- maltyczne poc!n06zenie po%'!o- r. 1960. Pnewiduie &Ię także
dz ieja; oto motywy przebijających się
cizI. , fi1harmonle 1 orkIestry mu Ideowego 1 artystycznego w pięcioleCiu poważne poonie
uczuć, tak bliski·c h każdemu
człowiekowi .
• ymfoniczne - we Wrocławiu, naszych imprez kulturalnych. slen'e liczby czYtelnlk6w II
Prosty człowiek będzie zawsze dro·gi pcecie.
Biały1mtoku,
Bydgoszczy I
Projekt planu S-letniego 8,498 tvs. (w tym na wsi Jemu poświęci! najmocniej3U! 1 najia.rliw3ze
Szczecinie. utworzono ze-społy przewiduj. uruchomienie 4 M 2,149 tys.) do 11,862 ty.. (na
stroty. W czasie o8tatnlej wojny Julian r\...pfMn11 tańca. m. In. .. Ma~ow- WJ'ch acen dr,matycznych 1 S wsi ·3 ..37 tys.).
w im przebywał na emigracj,l w Ameryce, Laa.",
"Slp,sk". "Warszawa", IIcen lalkowych.
Wz;rost ten
c:ńskiej.
Z tęsknoty za krajEm wyrosły
Obecn!e mamy 1.610 łw1et
Polski Zespół Tańca orlll ze- uzal~.nlony zastal m. In. od
"Kwiai y polskie", najw!~ksze I najpełnlejne
a>6l CRZZ w SkolimowTt;
~ebll'Ojcl kadr ad{tonrk:lch I Ile ~wieJsld()h i 121 powiatodz i Eło artysty. To wspomnienie, sięgające po
W tym u.mym czasie prą- możllwośot ich pOWiększenia wycn domów kultury całkom
WCZEsną
młodość w zadymionej
fabrycz!1E J
bylo I cyrków, a li'CZba kn- w ok:reaJ.e
P!tIlU S-letnlego. cie fina.nltOwanych z budżetu
Łodzi,
odtwana Świat nieistnIejący już od
J)reZ estradowych Centralnego PTZewktu.l. rtlt te liczba scen paÓetw., którym zabe2!Plecza
(lawna w barwach sentymentalnych i !roniczZarządu Imprez (dawnego "M teatrów drama.tvcznych w 0- g\ę, etatl:xwego kierownika. Zanych. Po woJn!e Tuwirp wraca do kraju I w
łożenia plan'l.l. 5-letn!ego prze~u") wzrosła .li 6.000 w roku kresie planu 5-letn1ego wzroPolsce Ludowej p:sze szerEg tv ierszy, twją
wldu1ą,
iż
w
r.
1960
winno
1850 do 19.000 w r. 19~4.
śnie • 76 w 19~1I r. do 81
w
za.nych z naszym życiem I sprawami naszeMimo tl'go poważnego roz- 1960 r .. a lIC7Iba widzów zbll- działaĆ co na.jmnl~ 2.250
go czasu.
'wietlic. finansowanych przez
-,roju sieci instytucji widowls- ży sl~ do 10 mutonów.
Nies;:>os6b choćby w najkrMszym zarysie
kowych podkreśllć należy, iż
W okresie 5-lecla
planuje państwo oraz 159 powiatowych
,ogarnąć wszysbkle dziedziny jego pracy i Z~
nuycen!e terenu imprezami · .11ł rorozielenle wie10iCeruCZ- domów kultul"Y. Kształceniem
l
InterEsowań. Obok poezji pasjonowa1y go n:ikulturalnymi jest jeszcze wy- web przedsiębiorstw na samo kadr dla domów kultury
mię!incści
kolel]rcjonera ciekawostek obyczaaoce nl~ostateczn •. Składa slq dzl8lne jednostki teabralne; ~wfetlic u.im. lilII licea kultujowych. Z tej pasji rodzą się młędzy Innym!
na to wieI. przyczyn. Tak oto wchodZIł tu w nę - Teatr rlllno-~wlatowe. których Bez
"SIov,.-nIJk pijacki", "Księga czarów I czart~~
a 111 mla3t w kra.1u. które 11- Ziemi Opolskiej w Opolu, bil praw~bnle wzrcJŚnie
~oJgk!ch" I !!'bała rubryka w ·"Problemąch".
czą powyiej 100.000 mieszkań Teattr Polski
w Poznaniu, E 8 do 15.
W końcu planu 1I-1etniego w
Tuwim był świetnym tłumaczem z kilku
c6", dwa - mianowicie Cho- Teatr lm. Zeromsldego w KieJ
'ęzyków. Najwięcej utworów p.rzeloży! z li~
nów t Zabrze. ni. posiadają cach, H Wybrze'te" w Gdańsku każdej gronllld.zle b U" dzlateratury rosyjskiej. Tłumaczył wiersze Pu~z
ładnej zawO<iowej
instytucjI 1 Teatr Jaracza w O!sztynle. leĆ stał e. półstałe lub obfazdokina, Lermontowa, Griboiedowa. NiekTasokulturalnej. Z 16 miast l!c~- Przewiduje się takte powoła we kina wlelskle, w .l ed 'lej
wa, Majakowskiego, SwieU-O'wa linny~h.
oycb od 50 do 100 tys. mlesz- nie w Zie1one,j G6rze I Kosza- "!wartej gromad - świetllce
przez państwo.
Przekładał 81rcywlernle I ar<:ypięknle. Dz ; ęld
kań~ów- li mja~ - Włocławek, llnl. w dwu ośro<:lKach, fjnllnscwane
jego prll>CY już prz~ ostatnią wojną czytelnik
P.ablanla.. Nowy Bytom, SIe- idzie do tej pory bra,k lnsty- P0Z6 tYm dział2ć winno 10.000
rzed dwoma laŁy u schYb trudnia, poolpoamał szereg ma>komLtych dzieł literackich.
m1acO'Wlce, SzoplanJ.ce, Swlęło tucjl muzYcmyeh, IUbwencjo- ~wletlfc dotąd flnft<nsowanyeh
bratn,j~o n&rodu.
.
skim 'wiatem kulturalnym wstrząsnęła
ehIo"le,. - nl. oosiBdaj" ani nowanyeb orkiestr symfo'n lcz- ! tuńdmz6w 8Polecmvch.
Jet.ell chO<izł o IIzkolnictwo wieść o zgonie Juliana Tuwima. KaMy, kto
.wodowe.1 IIlfl tytucj I kultural n:orch Od"RS dWu lub trzech 0Sm!erl! pr7..erwała P<Tacow!ł~ dni arty~ty.
J\ti, ani powiatowego C?'.Y miej pe1"etek w ~ublinle, we srtystycme, to przewiduje sIę kochał poezję, kto ją odc7JUwal I rozumiał,
Pozostały nied-okończooe fragmenty prac, p,o Q-iegoo domu kultury.
Wrocła'Wiu. a mote I w Pozna rlalszy, I to poważny, wzrosl zdawał sobie sprawę z ogromrlej straty, jaką
zostały w umarłym sercu plany I pomY $ły.
Uw-zględn1ając realne trudno nlu. Nowych so1flltów opero- 3zkolnictwB mUzYcznego, te8- poniosła naS:/la sztuka.
Znaczenie poety dla
kt6re już nigdy nie będą zrealizowane. Dzie·
W Pllekszenia budownictwa w~h kszta!c:ć bedzle powo- tralnego i baletowego. Nato- wsp6łczEsnej literatury było oeromne. Tu- ła w!eLldĘ·go poety wydawane w dużych no.kulturalnego, ze względu cho- lane do życia stu{ilo operowe miast szkolnictwo p·lastyc-me wtm odświeżył obralZ., metafor" tłmaty'kę likła{iach rof:kają z witryn księgarskich w c!G :muKl przejść -proces uporządkr ryki. PO<iobnle jak kiedyś Słowadd _ Tuwim
clatby na konieczność przesu- w Warszawie.
gu n.!ewlelu dn!. Co.raz to nowe edycje- lącz~
nlęe1a JX;V{8mych bO<ik6w na
Dotąd tylko dwi~ ' fLlhPlImo- wanta swojej sieci. dal3zej sp, m.owę poetycką uczynił śpleWitlll, glęt1l:ą I nonie I ostatn(ą ,.Dzleł wszystkich". nie zas,obudownictwo
ml~kaniowe. nle w Warszawie I Kraka- cjalizacjj kierunków zawodo- woczesną. Nasy c.iL lą W3zys~;ml odm!ana.-n.l
kaja.jll całkO'Wkie głodu jego ksiąitt-k. I tó
....,. p~zed namI. jaka główne wie - '\'lOs i ade.lą etatowe ch6- wych oraz przystosowanIa się 9arw I nastroj6w. T€,zuaty1ta wierny Tuwima
jest "wJelk!e za grobem zwycięs~' mistrza
za<!en:e w tym okresie. maksy Ty. Plan 5-1etnl zakłada utwo do realne!(o zapotrzebowanIa _wyrosła z ludzkich uozu~ I przeży~. Utwory
poetyckiego języka.
.rune wykorzystanie IstDleją- n:enle ch6rów przy lliharmoTo poważne rozszerzenie ba poety stały się pamlEtf;nJ.kJ.Em Dłespookojmgo
ANDRZEJ BRZEZINA
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JERZY HORDYNSKI

"INTRYGA I MILOSC"
.
.

/

.

na. scenie rzeszowskie;

skarżytJelska I demaska-

. ..

.Dym, niepohamowanym, straci!

dobr~. Nieró\\ina była równld
wiEle z o ~ez i : I blasku w rze- DANUTA URBANOWICZ w
szowskich redukcia(!h. Cza sa- piekielnie trudne.i roI' książę
mi 5 lueślenia zahaczały o nie- cej faworyty. Mimo starannez h,,~'1" komE'ntarz jak np. w .e:o oamięciowe/!o opanowania
sce n ' e 7, aktu I u prezydenta. roli nie wvdobyla z n;e; calej
Czasa mi . o~łabi a ly ideologicz- namiętności i wielkości. miała
n >'l wymowe ~ltuki.
jednak nhQrnenty bardzo dobre
Np. w akc;e II w scenie 7 (~ c ena z Ferdy nandem) . Na
konto
trzeba
zapisać,
pn zyc1 ent y; oła w m:eszkaniu .lej
pięknie
mówiła
tekst
muzykanta do straży ociąga te
jącej sie
z are5ztowaniem: z (iuża staranno~c ! a I kulturą,
"J"!SlI nie chceCie stracić chle- lRENEUSZ ERW AN w roll
ba tchór7e". Tych słów na sce prezydent<l zbvŁ w:elką uwag~
nie zahn;kło. a sa one potrze- skup:ał na publiczności us!abn€. g dv ż ukaz\\ją motory wiczn'e zwracaiąc się do n ' "j
zm usz:> iące nawet uczciwych twarzą. Swohodne porusr.anie
ludzi do ucze<tniczen!a w bez- utrudnial mu ohc·islv frak. a
prawi u Lady M'Jford również odstaiar:a gwia7.cl~ wprnst ukl' si l · ui7.ę bogact·.vem chcac n i Emo ż liw i ała ::!esty. ZD7.Izd o!:'> yć lIDragl1ionego kochan- SLA W KOZIE]I:1 iako marszaka: "Jesteś uboga - patrz (od łek dworu dał DOstać grotesn;!\I'et
pi'1a kilka bryl'lntówl sprze- kową, może !'z,,~ami
Pa'risttvnW1j T eat'" Z iemi Rzeszotl ' .~k!ej - "Tn tr yga i milo.~ć " S chiller(7 . n ~ż yseT: T·[IIf1o n 1\1'0'd 2m te klejnGtv. sprzfdam f·ars('\wą. potram sie Jedna k
rycińold. Sc enng rafia : SaLomea Ga:vrońska.
Kierownik lit (' rrtrki J er_ d P i.e.\lldLrowicz.
suk'1i e" ... Tego ch 8rakt.erysty- ut1'7.vma6 w konsekwen!nie
~tylu.
HENRYK
Od lewej: Pr ezydent (Ireneusz El'u;an), Mi!! er (Julian Krzywka).
cznego zwrotu również nie pl'ł-yjetvm
Foto - COPiA
s1v ,: zymy. N : 'm o Łrzehn' e zastą RÓZGIEWICZ iako Wurm był
pi o no w tei :'c e sC'~nie . slowo ·l!la mnll' zhvt demon ' cmy.
Wnętrze domu~~~~:~
"m ;es zcz3r.ka" "dziewczyną", Przecież Wurm lo zwyczajna 5ZYlT\ akcie.
p odo bnie i ak poprzMllio .. ba- ka!'1;!lia. płaski ohydny szuia muzyka, znakomicie sy ntelycz
rona" .. m q jl" rem" . To są szcze - " le .,i€ pdeżne Indywi- nie skomponow ano. To samo
·
.
..
..gólv , n aci kł,~rymi osŁate r7. '1 ; e rl lf "m Tn nie iest p17ecież ia- można powedzieć o aoartamo ż na przeiśĆ'
do porzadku. ki ch Aryman w dwor~kich mentach prezvdenta I Lady
OBE
,lRZEC
"Kwiaty polske". Z pewn"lś
wyrazi- ·
Są jednak d w a momenty bu- porteczkach. Nailenszv by! chy Dekorac.i e są proste,
cia wiciu czytelników z \\'T '>c I
dZ<lce po waż n j rjs z.e za~trzeż e ba w · s('enle o;sania l'sł.u. ste i ceł"we. Również orz vpaOczyWiście
mm produkcJ; uwafę na to tuw'mowskie arnia pod adrpsr:om reżvs e ra . Sce ,JULIAN KRZYWKA iak('\ !\Iii d!v mi do gU~tl1 stroie z v..ry- francwik'ej pt .. CZF.RWONA
na z aktu IV o rz ed wizytą leI' dał nrz€konvwaiące odrzv-iałkifm b8rc'l z() '1 ' p7Ql''l hnei OBERŻA", oparty na autenty cyd7.ieło. Polecamy t e ż drugie
wydanie "Czytelnika .',
mało
Lu izy u Ladv . WejŚC i e· dz iew- tanie tekstu. B y ł w m l ar~ krvnoliny L:l c!v Milfor rl .
cmych zdan:eniach, jakie mia zna:w w Polsce ut wór AnatoTealr snoirzA I na sztukę 0czy ny poprzedza w tek~r i e roz o .~C'hły i namielnv. pry mitywly miej sce w oberży w Alpach . la France'a "Na bi a ł y m komowa I.Rdy I\Tilford z poko- nv I na!wn:i'. Kapitalny w Da- kiem wsnółc ze~n f' '''o cz. łowie Fowodzenie f'lmu m in. gwaJówką
Zofią.
Ta rozmowa tetycznei sC'enie rm:mowv z ka. u.., i k"<lł nr7esadn vch f!,e- rant.uje znakom ity akto r Fer- niu" Jest to pierwszy przekład tego ut wo ru o walnrach
ś w ' etnie
ch'lrakteryznie fa- o r pzydf"nłpm JANINA MA- stów i zbvl.r>: ei ł za woś ci sen- nande!.
l·tera cklr h f!,"r1nvch ory ginaJu.
w orv tę ks i aŻerą. kobiete j;(wał JEWSKA iako Millerowa m'a tyment alny ch scen Widz reaMłod zi eży ~zkoll"eJ
·poleca- IPr?Eklad Adclfa Sowiń <; k:e
towną, namietną. ale nie po- ła mało do powiedzenia . . ale /tuie invo. a('7k01w: f k miej- my film produkcji radzleckie .i
go).
zbaw i oną serca . Scena bardzo wvbrneła szc7.eśliwie z zada- scami błędn!e W t y m zbliże "Psotn Icy". Film ten opracoczasów nieco wany Jest w polskiej werl'jii~
POSf.UCHAC
ważna psychol('~icznie I artv- nia Żillowilć n!lJftv, że anE'łv- niu do naszy ch
styczni/! w rzes7.0wskie.i real!- C7.na Dokoiówt"czka JADWI- przesolono w art.vkule pro/!:-a- zykowe.i I przedstawili. fragW y b o rną "biesiadę" dla mtzacH uJ~e'ła clllkowitemu skre GA ULATOWSKA nie ode~ra mowvm 7.,~taw ; aiącym .. In- ment cod7,iennvch ~zkclnvch
losml,ów muzyk i symf':niczś\(n'u
7,astąniono ia d"latu- ła w dr~mac i e wiek5zeJ roE. tryge i m i łość" z ... .. MaLurzy- przeżyć
dwóch serd ?czn ych nej gwarantuje w V~If;;J W" jeWracaiae do l'rzedstaw'enl<l stam i" .Porównywać arcyd7.1e- przyjaciół Witii i Kostii.
ją cy mi zza sceny dźwi ękami
wódz]{ ;e.i Ork iestry S':mfcnlin strumentów. a Luiza Miller odczuwflłem pew'ien n ' ed,,<vt lo Schillera z miernotą to iest
cznej w piątek 6 ~ty c zn;a 19513
W7.IĄC UDZIAl.
wkracza do pusteEto ookoju. w scenie poż€j;(nanIR Lady Mil naprawdę żenu j ącą odwagą.
roku o godzinie 19. w sali
Sztuczno ś Ć I anem ia wleją ze ford ze ~htżbą . Trochę za maKtoś czylai<lcy te uwa.,! 1 mo
.
WDK. W koncercie oiqtkGwvm
sceny, lJodczas gdY w tekście ło te.l służby i trochę za mrlłe że myśleć. że iestem malkonW ,Wleczol·z.e za.gadp.k litera c jako solista Vlrystąni p]anis!l<a
Wy st ępują Żyw!. namietni luon~aDlZOW"nym . przez.
, tentem. Pomyli się z gnmtu. kJch
która m . in .
pożeJZnsnie . Warto by równiez S
. l n i e pisa
.. ł ern w Ięce I o WDK w Rzeszowie
w ,czwar- Jan ' na Baster.
dz 'a.,
peCla
. ,
w ostatn im akcie stonować u- rzeczach :dych n; ż dobrych· a- tek 5 stycznta o g?<izlnle 16,30 z towarzys:tenlem orkiestry
Drugie poważne zastrze7.enle
..
•
. ,
(WDK - '-'7y"elma)
Za od- wYkQna warIacje symfo niczne
d I . t'- t·· łut t"
a C. Francka. DyryguJe .Jan Am
dotyczy zakończenia sztuk!. plorną czerwień 'padafącą 1: ko- żeby oomóc zespołowi I ret y. , seroWi. w kon t ro
' }'ktakló
W . tekście Miller ' wstrząśniE:'- minka na twarz Ferdynanda,
l spe
w ,ł~aod t ęCle. '
t woru f ~g_ bros.
. . .
.
która pr7.ecież stale powinna u s eWie . przeczvanego r.
I!eż z t ych barw niezmllza-.": ty traged i ą córki rzuca umieak·to'
t
~ P"
n1Em.tu m.ozna wygrać ... naJtro:lvch C7.aSE'm dotarło do · n<'s? rafl\cemu majorowi sakiewkę. lak równ·.ez odwrócić ku me.
rom owarzyszyc. lomer- d k ' 'k
.
iś .
W repertuarze koncertu znpj
ę s:l\ z. ową, .no · l. oczyw cle dą się także utwory wybrane
Jak spojrzy na sztukę ws pół- Ten pelen wymowy gest po- mu Luizę, aby mÓj;(ł napraw- ska, nówa clroga Dyrekcii sięczesny w:dz? Czy ł a du"1ek u- party oskarżycielskimi slowa- dę stwierd7.ić, że iest blada. dP ;ara ambitnie po najw if'k- ~.')r;awdzlć swoJe wIadomoŚCI o na. podstaw:e aonk.i ety przeprc·
.
. bar' I!I teraturze,
czuciowy zachowal swoja mcc mi zosŁal usunięty. Skreślono Bo trudno to wyczytać :t ple- ..,sze.,. dZieła,
zasłu/!u J. e tym
w"dzone.i wśród rzeszowskich
i silE:? CZy wymowa poUyc z- równIeż ostatnie dwie kwe- ców kochankI.
dziel na poparcie. że "IntryPRZECZYTAC
melomanów. M. In. usłyszymy
na dramatu do dziś nami stie : Prezydent: "Bóg mnll! 0ga i miłością" dowiodła jak
----rapsodię węgierską nr 2 Llszwstrząs3? Te pytania nasuwa- puścił I ludzie. Nie spojrzysz
Bardzo P<><fubała mi się ~- wielk1ę fllożliwości posiada "Czytelnik" po wy<!a.nlu pler- ta, uwerture d-o operetki NI1a sle chvba każdemu spleszą- choć raz, by mi na duszy by- nografia SALOMEI GA WRO~ s~tYC'rlly zespół rzeszow- wszego tomu "Dzieł" Jutlll4'la colay'a "Wesołe kumoszki s
Tuwima wYdał tom drugi:WindsOTu" I inne.
cemiJ do teatru na schillerow- ło UeF". Ferdynand konając .SKlEJ. Szczególnie w pierw- skiego teatru.
ską tra!'(",dię.
Widziałem ją podaie mu rękę.
Prezydent
.. '_1' .................... 1
'I' ..................... 1 ...... " ............................,••••••••• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . .
przed wojna we Lwow.e za w s taie szybko.
"Przeba{:zyl
dyrekcji Warne<:kJc.e:o, parę m I. Bierzcie mnie do więz :r Izbie cichutko kwiliło sku bicza nie ukręci. "Gelonia". To samooskarżenie I sad%iecko, Siedząca na dUPCOI:\" (bo biedota szła do
lat umu w Teatrze Polskim mopotępienie stanowi poinU:
lóżku kobieta miast pa spółdzielni) we Ibach siE:
pow WaTSzawle I teraz po raz niesłychanie dramatyczną I dy
"trzeć
na nslmłodsze, przewracało - to były najtrzeci w Rzeszowie. Szedłem namiczną zarazem. To nie test
uciszała
spór
star- skromnie.isze z kuła c kich epitetów, jakle się pod adresem
na to ostatnie przedstawienie rehabilitacja zbrodniarza a 'tvl szych synów,
ko wwiadomlenle I osadzenie
- Już dajcie spck6j - mó- gru'PY założycielskiej sypały,
z lekkim niepokojem, ~ełen własne.l zbrodnI. W świetlł
A przecież na przekór wro-wiła - dziecku lJPać nie dajeobaw czy młody zespól podo- słów prezydenta j aide moc- cie, -Cl.Y to nie wszystko .l edno giemu .!Zadaniu
1950 roku na
la bardzo trudnemu zadaniu, nym I nowym akor.d em zagr!l jak się będzie siostra wasr.za spółdzielczym polu
~ tanęla
melodramatyczna tra.e:ed ia kopierwsza cbora, a w n iej
7
AmbicIe wlelkle/!o repertu- chanków. Reżyser skreślając nazywać ...
- Kiedy Jn(),Ie imlE: Marysi!! sztuk rOE(aciZll1Y, dwa konde.
aru - to rzecz piekna, ale ... owe kwestie niczym ich nIe
jeden się Na dn iówke obraehunl,awą . Wówczas to spółdzielcy no' stBil1eła wkrótce nowa .. , stodo- ładnie .isze
Szczerze mOj;(ę POWiEdzić, że
zastapił, a ż y wy ohraz przy sprzeciwił,
tymczasem dru!!i wvoadło po 22 i pól złotego .. tują swój najwięks:tY sukces: ła.
martwiłem siE: niepotrzebnie.
ak ompl'niame"cie trąbkI. nie wpaod1 .pa pomysł: będziemy
W tym roku Sł"b i ak b y ł w do spółdzieLni wstatpilo 4 noW 19~3 roku - <Ialsze sukce
OCZywiście,
po
obeirzeniu uzyskuje rangi patetycznego
ciągnąć losy!
Zwląz:ku Radz ieckim.
Wróci! wych członków, Naj 'W"i ększy, tfY gospodarcze. Wstępuj" tri
spektaklu nie :zmieniłem po- Ot i najleps:te ro:twiąza z głową nc<b'tą projekttml, bo bo odkryli ,.sPosób" na przyclą nowi członkowie. Początkowy
stawy sceptyka na entuzjastE:, epi1o~ rcmantycznel tra.ltedi!.
"cinsny",
Mimo tych zastrzeżeń przed nie - śmiał sie serdecznie oj- gatszy w dcśwlad czenia radzie gani e do kolektywu coraz to areal zaczyna być
ale wyszedłem z przekonac~rh kc ch07.n ih'>w. PóźnIei nowych cz!cnków. Mówią,
t! Plany sięgają coraz dalej. A
'
niem, te to przedstawienie sta staw ' enie w całości mi sie po- ciec, któremu zawtórowała żo~za narada czl0n l:r ów z1'rzadu słowa
pokryle konkretnym we wsi przeszło setka heldanowi duże osiąi<niecie rzeszow dobalo. Reżyser Moryciński na.
I walne zebra'1 le spn! dz ie] ców przykładem - wystarczą Z8 rów ziemi leżała odłogiem.
potrafił
nadać
akcji
odpowieNie
wiem
.
1
alde
jml~
"los"
l'kiego teatru. Dyr, Moryclń
Wytyczyło pl~ny
r:-zwoi owe najw iE:kszy magnes. l w myŚl
Spółdzielcy r02lpoczęl! ala,_
s~:1 dokonał wielu cieć I w i ełu dnie tempo, a co nalważnle.l przeznaczył Słablakowej córdla dębniań!'k i eJ spóldz :elnJ.
tei zasady postępują.
n;a, by przydzielono ją Im VI
srl:reśleń tekstu, dzlekl czemu sze, ukazał CElłv zespół grają ce. W:em tylko, że to czwarte
- Gdyby chodz'ło o dzień zag~sp.oda,rowa nie. Nie przeuzyskał bard~e.l zwartą I dy- cy, nie punktuiąc ról w~dług dziecko n ' e sprawiło swym ro
d 7. ; <;i~ j~zy mó wił przewodn! slra sza ł ich ani fakt , że grunnamiczną całość. Cza~ami led- Ich relacii scenicznej. WSZyst- dzlC'Cm kloootów, że nikt tu
cacy J an Slabi~k - to by mo ty są podmokła - od czego!
strachem:
ńak w pojedynku ołówka re- ko było dlil n ie1.o ważne. I dla nie pcmyś!ał ze
i:e za wcześnie było krzątać st~ melioracja ... a o ręce do pracy
żyserskiego z autOrEm, S::hll- tego np. KLEMENS ROMAN przybyła do miski jedna gęba
kolo n cwych członkOw .
Ale nie lękali sie, bo I w tym roku
ler niepotrzebnie oberwał. So- w krótkim epizodz'e zwróce- w I ęcej i ,ledna skóra do okrycho:lz; o prżyszle la ta. Pierwsi do spółdz i eln i wstąpiło 14 noCZysty Język pełen p(}równań nia Jrlejnotów Lady Milford cia .
'w e ws: zaczęliśmy lo praw- ' wych członków. A za gospoda.. .W świetle naftowej lampy
i obrazów, posługujący sie sze ciał koncert świetnEi .e:ry akda. 21e z ~{! anla pr7.ebudowy rowana przez n:ch ziem'a UlMAGDALENA NO- połysk:wał leżą!'y na stole h'lroką tyradą , dialogiem rozlew torskiei.
w s i rze.<z owsk ' ej przerastają pev,.'TIila im do s tateczną Iloić
WAKOWSKA jako Luiza by- chen chleha , b y ć mcże, 'Że Sła
sił y <iotychc7.a ~owych spóldz' el pa~7.V dla byd ł a.
ła w mia r ę naiwny m, w miare biak w i tAł nim powra~ai!\c1\ z
sentymentalnym dziewcz '?{'! F'm. ośrcdka zdrow~a - żone z ma
c6w - .musi bvć nilS kaid.ego
1954 r. Wybudowano nowy
Dopi ero w scenie u Lady Mil- lutką córeczką - nie wiem.
dn ia wlecej . Wtedy domer') ~pichlerz oborE: 2 komory 81ford góruie u niej intel~kt nad
r abe'e i 7,,-lp.n !nm podolamy lo;ow, k~Zn i ę, ~t.udn i ę . Dnlów
MichlJla RUlinkl1
I.
Eterą przeczuĆ i wrażeń . Uwa
- koń ~zy Slabi ak.
ka wynosiła 33.80 zł. Przybyli
Ret'er1uar na,;zych
teatrów
żarn, że b~'!a bardzo zb'iżona
Rok 1~4!l, rok narcdzin wieI
W 19~2 ro ku dniówka wyno nowi członkowie. (Ja~ widać
na rok 1956 WZbO.g8ct .Ie o nodo tyPU romant~'cznej kochan- kiej 6- l atkl Iz n:ą wielkich
sil? ju ż 27.80 zł. N :e jest on8 ,,~ecepta" była skuteczna).
wy utwór. Będz i e n 'm 5-a·kto·
ki I w pelni podołala trudne- budowli social :m1u: Nowej Hu .
wy dram_t hlsto r}'cz n y Michan2ilEPSZym <;praw:!zianem roz
1955 rok
zamyka 6-letnl"
ła RusInka pL " edn a ('ł.i C Z:,"'l 
mu zadaniu.
ty, Wizewa, Huty im. B. R H U·
wo j u spółdzo:dni, gdyż wi~ie ty prac~ spÓłdzielni produkcyjnej
na" , Nowa s.oztu:<Q
sceI"!.iC'7,.lld.
JaD.
SlaLia!.l:
siE:cy zloty ch przeznaczają spól w Debnie. Temu rokowi trzeNieco gorzei wypadł w roli ta i... spółdzielni prcdukcyjne.j
autora "Plutcnu z dz'klej 'ą
ki" osnuta jest na· tle los6w
az 'elc:v na budo\vnlctw(), Bu- ba poświęcić więcej
sentymentalne!!o
kochanka w Debnie.
uwagI.
n IezwYkle ciekawej
a m alo
Rok 1951. Na pola wychod zą (iu i ą dużo systemem 1.0spooilr Zajrzyj my do sp6łdz!eI1czych
ZDZISLA W SUKNAROWSKI
Nazwali .1ą:
"Jutrzenka".
z,ne.nej postaci z xvn v.ieku
M i ał za mało żaru wewnętrz Miała, jak ow:a :w m gł ami po- i ci rzł cn ko w ie co się po przed czym, wy kcrz y stu j ą m atericły zabudowań go!;podarczych. Krzysztofa Arciszew:: :dego bant ty, który dZ;E'k ! swym 01nego i poezji, za mało marze- ranek. zwia5!ować nasIan ie po niEgo r eku n :e b ard zo k wa - m iej scowego pochodZen ia . Ma Stoi tam 86 sztuk rogacizny,
br%ym~ . zd('~r.o ści om ·
IY!!l,ka !
pili do roboty.
Wy bu.io wa H j ą wła<:na orY??dę ·ouóO'.'llaną 13 koni. 120 s2ituk trzody
nia i za mało krwi. Niepotrze- go<!nego dn'a.
n' ',viec:e \",, 1 elką sławe· J ako
Nie m ' ell nk. przepra~zam wtedy oborę, chlew n ie, ma- z Z iej ą na czele, która zanllr' oh l ewn ej , 90 owiec. Maią też
bnie kazano mu tupać nogą
admira! ho'enderskl zdobył o n
dla Holandi'. Bran-:! e
dzięki
(lo nie Prusy) i wyszt~"Nniać się mieli dużo zapału I chęc! na gazyn. Mieli i nż 16 sz! uk by- raz de, kę p1'!ykroi 3 razy s i ę 300 kur. Wybudowal i dodatko
WW)"cięfk :m v.,'=łlkom z H: ~z pado
publicznosci.
Cil w ilami 80 ha wkladów, ale k ied y mó- dła, 4 konie. Dnióv 'ka w tyn1 zasta:1O'\vl - ta·ka tu ob.w.rl,,- 'NO 2 kornery sllosów, owcza'T\ nami - 6wcze3nyml wla·dcam!
przypom inał amanta z operet- wili co to oni we wsi zbudu- reku wyn i osła 2,5 złotego wię zule osz~?:ęd)'1a gospodarka, Z nie ...
te,o knju .
zaoszcz6dz6nYeh
materlał6w
Wa~ć lPółdzlete%ego maki, ale miał mifjsca ZUPełnie ją - o4Powlad&no Im: z pia- cej, C7J"H 25 złotych,

O

tor3ka pasja Fry deryka
Schillera zabrzm i Jla pelnym głnsem w d ia!og;lch
.. Inlrvgi I m: !cści". Na
wpół kI .sy cZ'1a . n'l w pół romantyczna tra E(ctl i a mie,,czat'tska w "ięciu akta ch polą
czyła oS ·1h i ~te ob se rwacje poety, a c zpś ri O ' VO n~'''iet "r 7. eży
ela z po-:l ll daml f il o7.cf;cznymi I politycznymi na dc ;o~aia
ce.l epoki hu n t u Z res ztą sam
Schiller _ wyznAł: .. Tak s;t'; zwy
kle dz:alo. ż€ ·cwłp.m s'e poetą, gdy Z<l r:y m lpm filozofować, ZilŚ duch f!lozl){ il pojaw i ał się we mnie. gdy zab 'erałem się do pisa., ia w'ers zy".
. Dlatego m i łos n a Ira g ed~a Luizy I Ferd v n"'1da. bedC' ra zasad ·
niczym wąt.kiem dramatu I
wielkI! m!='tafora iClealnego ' uczucia, nie zamvka w sobie ca
loki nro blemów I snraw sztuki. SchUler przez tę milo ś ć
ukaże w ost,tym świetlf n'egociz ' wość rząd ów
absolutn ych
książątek,
osf::-e
gran ' ce
klas
i
ciĘżką ,
d'J lę
ll:dzl.
Ze
sztywnych
reeuł k)il~ ~ \Vyc h
i es t. wyiście
t.ylko przez śmierć i I€i surowym wyro kom pr,d da d7a ~'ę
bohaterzy drClmatu : Ferd ynand syn pr ez yde nt a - wv;;o ko urodznn yszla r h cic i Luiza - m i f'~z~zanka . cńrk 3 muzykanta Millera. J edy ną metodą, u'"tw i;drt cą żv ('ie w 0wei ennc€ iest S ZOlnt9 ż . Syn
f?,ontaż n le ci ca. oic 'e<:' ;; \':'1 a,
h woryta dwo r sk 'l n:edo szJeC(o
kocha:1p: a, \.!r7.ed n' Cy swoich
zw!erz c hn'kĆlw . Fał sz i za kła 
milnie. obłUlia l ch r i w"~ ć h~
dą nC'rm'3, m ')ralna XVIII-wiecznych ksiestev-'!"k niemi eckich. Frydl' rvk C:~hmer w .. In
trydze I mił" ś c·" wszystkie
ku:1fl'ktv z;1 r v~0w~ł ostro i I"a
miet.nie Z t'l s~m<'l. \' 'l~ifl. l<l órą iuż nrd, iw i"l i Mick:ewicz
!Iego koled7.Y. Tym p'eknym
jezykiem nrozY. którym Di~a
ny był na i0 i ękr>' eiszy ZdAnifm Toma<7a Man!'1a essey
n'€mie('kl "Ueber naive und
· ht"
sentimentllle D IC ung.
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~n{~~~1) K~~,~~~O~.~.~~~}~.
W RAMACH
OBCHODU
RoCIALOPALSYCH
ku Mlckiew: czow skiego. mlodzlrt
W GROOZISl{U DOLNYM
z krośJllcńskJrJ 11 lalk! npracl)\\"a.
la pod
Illerunkl.m nauC7vclela
Obywatpl Jont Lytell " Gr.olIIarn,I".. I ~y,lawi;a na sren ie I (jzl.ka Dolnego (pow . Łallcut), poPomll [,ul l ury v. I,ro śnle 'Zlllk.~ I' wi"rtemi/ MU7.eum Archeologlczn.
Al. MaHs ".cwsklego pt. ..Balf1.dy
I romanse".
w J~rakowle. te na tcnnle .... 1
Jłówniei rnlollz/et rzo<?Qwokir- Gro<lzls)(o Dolne wykopano
dwa
10 T~chnlku", Mleclarskle/:o
u- I naczynia
glinIan.
wyp.lnlon.
rZ",rlzlla

w

Doruu

Kultury

\ VS K

I
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•

która 'nteresuje nas wny!l:klch.
• nC'te,ólnle młodych.
r",ku
195<l
etaranlem koło
w ,rom.ck l.
T l"lcllna
(pow . KrolJlo n / WI.'/oklem) ZOI\!ała u~wol'u)Tl. ·'wietlica.
którl
miejcila
alę w odremontowNltf
drugiej .. il !!!lkobneJ
w
owym
W

ZSCh

.

k

wieczór ku rui A <!ama M i ck:~- sp:> onymI kośćmi.
Do Grod7,lska
wIru. Na prl'Jrram z! nivly się ro- I Dnlne!('o przv~vłl arcbMlnd"y, aby
cytacje u.twor6\·' Po.ly.
tplew 7,a~ezpleczyt wydohyte naczynia I
ChÓralny oraz muz:'j,a w wyko
dol,onać IUHTArJI tereDu.
nanlu Izkolllej orkIestry.
Na mlehcu It\VI~rdzono, te na-

ClCa .. e
nie on leczneJ do nauki
W Isi ala n ..wet ta!> !ica z nap:.em :
"Swietlica Croma-dl't< a
ZSCh w
Trzelanie". Pomimo ił Trzctan.
to wiooka n ieduż a, św ielll ca Jed-

czynla
wy1,opał ob. Jsn Lyż.• fI,
ale Dl. docenl"jąc wArto'.1 naukBweJ SWt,O odkrycIa, wydobyte
naczynia znIszczył. Wedlu, OpD_

n&k "tala 9:. oś rodJklem
tyci ..
kuICurainego,
szC'Ze,ólnl.
mlo dzidy, lc:IÓrl\ najwięcej przycil\,Ił tu radioodbiol'nUt .• Plonl..r"

NA OOOl.NOI'OLSKI
ZJAZD
BIBLIOTEKARZY. klóry odb~dzle
.Ię w lutym 1956 r. w Wa"zawl. pojadą tAkże (I.legAcl z woj.
nenowskleio. Stnwarzys2enle Dl
bllotekarzy
PolskIch
przy,otowalo szereg tez, mających
byt
po~st.awą
do pr>.prowarlztnla w
Dajszerszych kolach blbliotekarskI ch
cyskusJI
przedz,ludowcj,
która niewątpliwIe otani. olę no·

wladaniA odkrywcy, na Dae .. ynla przyd2ielony Ilromactzle jako nanatrafll on podczas kopllnla doJu grodJł.

Zgletv

do ziemi ·starzEc z
broda. a obok orzem:ły
bcbasek upozowany na smork;l, z:e.lZar. któr e!(o wskazówki
z:blIżają się do 12. kalEOdarz
010
nieodłączne
symbole
nadchodząceJ:!o Nowe.llo Roku.
Czas slaje ~ i e nagle bardzo
uchwy tny. a w!dowisko WSZystk'ch oodnieca. "Król umarł,
niech tyle król" - klaszciq
upojone radościa tłumy witając nowego zwiastuna.

na ziemniakI. !{ude naczynIe naByly \lU równie! ł male stoly
kryte bylo glIniao" mll~ I we jw!etl,IC<)w. oraz U krzeseł,
TU
wnętrzu uwierało .palone kn ••.1 I równfri
mieścII.. al, blbilotek~

;nn I\'l~~~~:~ ~:.!'I~e~Ch~~lfJI~~~

popiÓł. W jednym z naczy1l na
czytelnictwa. Jak na.s IntormuJ. koŚeI"ch leiala nplla wykonana
Okr. Zuząd snp, w woj. rze- z br~7.u I pOkryta 21.10n" patynI(.
nowskim odllyly się jut zebunla Próc~ tego, wedluI Intormujl II(leml.naryjne, oa których szeroko
d)'llkutow.."o nad u.prawnlenjpm oIad6w, t,t obok pola lana Łypracy bll'llotel,uzy, doboru kadr. tnla, na terenIe wy<!my plane7.Yoraz nnd knnl.eznn~clą utworze- steJ, przed kilku Jaty,
podOla.
nla cPDlralnej komórki
I'oor"ynacvjnej dl a s"raw blbllotekar- wydo:-bywanla pl"<ku, zoal.zlono
Itwa, Po nowym roku zbiorą .Ię J znlslc7.ono tal,*e dwa nac~vn1"
w Rzeszowie drle/?acl na ZJaz'l, ~lIniane I!awlerajace Ip!lłone koby ju~ zdecv dowanle
IlStallć łcl.
wnioski terenowe I postulaty, 1,Ió
re następ n ie pr .. d ,tą",fl\ w ~.",p" uZY5lunh.
tych lnforma ';)1
.Ie ohrad cgólnopolsklch w War- arch~"lodIY
przeprowad,,1I1
na
Izawle.
wydmie bAdania 7'.ab"",,ple-ezaJące,
.. trakcie któn-ch Odkryto
e
\V WOJ. RZE',ZOWSIHM
lest
obecn ie lZS bItllo lek puw~uch dwa groby ciałopalne. W wynIku
.twler~ono, te Da P.l"u
IloYch oraz lłl0 punk , ów biblio- badali
nil, kilku polach
tecznych, a w r. U.\6 powstAnie .fllna Ły!nla l
leszcze co najmniej 40 biblIotek _ą,lel!nlch !'Ozclą,a sIę em~nt.\ny
,romadzklch~
sk" tak Iw~ne .1 k\l1tur~ lut.ycklej.

podarowaall gromadz i. przez Hu1'1 Szktl w Kro~nie . W k lUta m:.
aio:cy po Ullo1enlu ' w-Ietil cy po_
mle~enl. to
n. na • kia",!,

~st.lo zamIenloTo jednak cho<'
częściowo oiTĄnlcz.alo, n ie przer.
walo pracy ku1tural.nt~J św l eU l cy

Powstaje ze.pół amo tor&kl, klóTY pod lclel·ownl~iwem
prezeu
ob. ~'lalyc2lkl ....'Y.t.wi! ki!ka ... tuczek
I
Inscenlz.acjl c lek<Ha

skłania wówczas
w z~myśleniu czyn iac
surowy obrachunek sukcesów
nIch wl06ek.
I blęd ów. Ne trwa to raczej
dż",no .
krótko. Cechą ni'szego wieku
JesIeni" 1951
roku
Trze'an. kst bowiem wybieganIe mywprowadza wsp6lną
,ospod.,rk~ ślą w prlyszłość ... Czas ' e napow~taJe sp<\ldzlelnl,. pro<ll!k- przód/ - wolflmv razem z picyjn,,, .. Pokój", I dziwne - rów- sarzllMI siel!ai!lc niec'erT'liwie
no cześ nie z
po'N'f,tan l em
apó'po z d<lla widocz!1e owoce wla
W BRZOZ OWlE Irwają
puc' Lul1.noU kultury łutycklej nohe·k olo ad:tpiacji budynk u przez"a- rlo"7.v
IIt"ts.",I"ją" lu"no~c\1( dŁ;eln\ łw l €>t1lc," przellt.'!e
I,t- sneJ:!o trudu.
czonego na Dom Kultur~·. na któ- pra"l~wlań.k ... N
d,t
\ mlł- n.:eć - zanika proe. 2 ,,",pol U on,are go o t warci e brzozow lanie • cze.
[\ po - AW e
tMskle,o. Sl'rzt:t łwletllcowy rozA kiedy PO nocy karnawało
ka,lą ze zrOluml~lą nl ecie rpllw.,- terlalów " 'y dohytyeh pOllc",u ba;:,.
śclą. Równi eż w L>lbaczowie zosta dali możoa d.f.owaĆ t.. empntlTlY lAtuJ. olę· "PIoruer" w~druje Ul wei kładziemy sie na wyponie ntezart l upo wykOl\cZ(lny Dom 8ko w J1r7.yhll;'~nln na knnl .. e ~po "prywM'k~1I do pev--"nego obyw:'\t . ... czynek. budzi nas wczesne 10Kultury , lak pllrtlzo potrzebny na ki hrMu I I'oc~ąt~k wezMne.1 \'1;"- la.
gd~l. po
kl\ ltu mleslą:>8ch mof.!mie do drzw i. Wyrostki w
tamtejszym t.erenle.
przeslaje
funkcjonować .
!
do wlekuprze.iśc i owym recytu.il'\
k1 t..I,," (nonod ~~oĄ . I.t lem,,).
W Grodzisku Jlolnym. Da .nle- eh",liI obeonej zepsuty I~y 1>102- niby katarynki życzenia nowo
GEOFIZYK prOfesor Aka(lpmll
",,,~lIrkn
pl .... cly.tvm ozynnle. Ten Nm los "potyka k'rn roczne. potem śmiertelnie po:)
GórnlczD - HutnIczej w
Krako- wtelklm
wie,
prof. Edwa.rd Wa.lery lan- na polu Ludwika Łył.nla, "naJ. HI I ..toly - t. ~8IWęd"o w aly al wauw kominiarz w meloniku
«cwskl, poslllda portret AdlUl1R du.le tlę rlrlll'tle ement3."y.kn .10.. do kilku domów, w których UlaJ- wrecza swól bilet wizytowy.
MIckiewic z a., podarowany
przez
poetę,
dz ia dowi prof e~ ora, Cyp- lop"1n. "wl~7.ane z hllln n śrl, kul duJ~ mOl do chw1H obern .. J. DI_

uących .I~ powod-ze<nle-m wtród
m.le~k.ńc6w

.,,,I ..

gromady l .ą~led
do których wyjei-

Ni~j € den

głowe

I

rIanowi ,Jnnczewsklem u.
MIckiewicz przysłał Ów portret ~ paryła do Kowna w r. 1840', ,dy Cyprlu laneJewskl wrócI! a zailanlll. (,Jak wlat1omo vr nI części
.. D%Ia.d6w" Bol>olewsld ' opowlad'
o C. Janczew.klm, 7.e$l .. ń.u). Na
portrecie widnieje autograf: ... A.
MickIewicz Cypria.n"wl JnnczewSklcm,," . Nlewlltpllwle tli cen
pami ątką glnt.e resuje &lę któkrakowlklch. muzeów. Tymba t:dzl~j.
te prot. F.. JAnezew.1d
Jeat gotó:w podarol.... ~ III spole.. ~ństwu.

n_

1'' •

lu7v ckl .J. MIlterlaly zwlą .. ,,tą klllt.ur~ odkn'lI -",.henlo1Iodo7.80 badaJ!
pr"", ad •.., .
w latach po\,"ednlcb, w •• mYm eent"'m wol Grodzioko Dol·
ue.
Tam włdnle DajprawdopodOhnlej znajdowała tt~ ollda lo dno~rI kultury łuły_klej.
Ostatnie odkryel.
dolltare_m
"owyCh materiałów do pom"nla
pnp.szłoścl wolew6d7.twa neszttw·
oklego.
MAREK GE.DL

tury
n. _
,by,
Dych

W Nlemle ck'lej RepUblice Demo·
Istuleje 5 teatrów dla
dzieci: w D .. rllnlo, Dre ź nie, Erfu7_
et e, Llnsku I w Halle. S" to IM!ry
zawodowe, 'ZP scenp.ml obrotowy·
IIZANOWNA REDAKCJOl
m.t I wszell,lm technIcznym wypMatenlem, po%Walającym na reaWlm ..a. t.ł U>CtIteLa. porad I ml!.ue), DaJbuutej rututyesnJ'ch terwenl'l1J'" w rótllych ~",w.aeIł
bajek.
cherlałem .t, ~ó do Clebl. I
(Dlw)
kratyc ~ne J

••• I"

• • •
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1

bUotel," I gry ~wletl!cow. tet
.. wysługują" "''I prywMnle.
Moł;na
posUwló
pytan Ie, <:rEY
wte><ly .dy powstaje apółc1z!elnlo
produkeyjn.. z ..n\k.a kon.lecm')~~
prowa-dzenia pracy 04wlatoweJ na
wm? Chybi ul. - wręcz pl"Ze.:·l ·",
nt• • - W'l\NISta J~ rola I zad.·nll
Zapomm.. o tym PowlaJ!>}IIy__ ,Z,f~ Zwll\zku lIamopom<>cy Chio l'
IIIMl I Od<kIał Kultu'ry pny P ; .zydtum PRN w Krośnie . ClU utern najwy'.t8zy uj"Ć .;" "przęt<:1l'l
'wletllcowYTl\ t pom yśle~ o utwoJ'len.\u świetlicy w Trzclani e
oeni!!k& kultury n.a wsi uspół ·
dz1~.

T. R.
~
~ _n. r.daI<ojl).

Dulda pow.

,.,

Q

W';t"

Chcecie, to

wterzclt'~._

Cale narecza gadek I orzy
no:; " \\':eśc! d o łvnacvch

dualn1 płacą Im tym samym,
kiedy trzeba pomóc przy piele
ruu buraków. czy okopywBn 'u
7Jlemn.i a.k 6w - stalą chętnie
do robc:ty, Taki Czapla jeszcz:e na wlosnll pomalla! przy
robocie j8lko gospodarz Indywl
dualny ..1- dziś lest Już człon
kIem spółdzielni .I to dobrym
członk i em .

Ale te sorawY nald,
do
Na welnvm zebranIu spÓJpr:z~złośc!. Gdy w tym roku
jlltku ('Inwenbrza tywego . . ł na. nle-dobn młł~ do je&-le' spółdzielczej pszenicy i trawie dzielcy będą rc~oatrywać nomatl'twego) wyraźa .ł~ cyfrą 0- ( . ezlonkiń. Postępowanie Bia- J)OłożO'l1ej nad Sanem groziła dania nowych członków. Nadwie
koło 1,:100.000 złotvcl1.
Ładny ł~wąBa oburzało $PÓłdzjelc6w. powódź to na :zagrożonym od- złierało sle Ich chyba
kwwllek ,Kro.ZL Wspólna go- Najwl~j jednak bolało człon elnku nIe ubrMdo nikogo - dziesiatkI. Jest wśród nIch St.
Jaroszewtlcz. Józef Chrupcala
lPodarlta dała pl_Ił wyn1)d. ków partl'1. w której był I on. nawet d:z1eo1 pomacał,..
- gospodarze, są I młodzi lut , w Delml. jest ooru probowano perlWa~I, tłum aI ływlołowł wydarto ehleb I Czpplll. ZachsC'lek. Rydz ik, Ru
ludzi, którzy POWl\tpie-- czenla - bez skutku.
dol! i IDn1.
pasz, dla bydła.
waj_
w .łunn~ć obranej
przeJ
~półdzielc6w
drogi.
;o.a WI wal rom0s4łT .11~ Jad
Kto at_ wyróżnIa W' J)1'tc,'
NIc dz:lwM.I<o, ~e w5tę,pu .ią
Motn. um1m._~ na tym kart. W, przedtem to mówili, te ~I Truooo jest kogoJ wymlenia~ Mw!
. .takty bowlt'm przema.. bleru1aru
będzIe ~pólnych łocn - aBla
kaM,. na powIerronym mu wieją za !p6łdzlelczą gospot.
.
•
łowu to lObie jut drugą upa- oddnku J»'acuJe dobne I w · darka , Cołoo! vńdzą. fe z~spo
"""'.!.. .
'"'~ II
tn;ył. Na domlar złego Białotyn!' tkwi !ch siła . Na .Il~lej łowa p r aca da.le le-psze eCekty.
,
w... PIł. ehullgan!ł.
S pMdz Ielcze pola dają prze- 0s06n,. to%Ctiał nalety 1I1~ I gdyby OrgalT\llac.ia pntyj- jednak kobiety I m!odzl~.
cietnle p1 ",n wyższy o 4 kwinludz:lom, gdy! ooi wznieśli i na zajęła bierne stanowisko w
III.
tale. Wystarczy te cyfrę poumocnili ten za~dek 80cjalls- tej sprawia. kto wie CT! post,
mnotyć przez ilc~~ ziemi poO'02II'Iej l~od8<l'l1d na wsi nt POWIlnie BiałOWĄsa n Ie 7Z1!łI,
Wypada .1f'Szcze rsz wróc\~ zosta .ląca
w indv wldnclny m
~kl.l.
złoby naśladowców. Zahartodo
słÓw Slabiaka że budują uorawlaniu a okaźe sIę.
~e
W Dę1:>nl& przeszli na :r:espo- wanl w począt.kowych trudnoś
nie ł?lko dla siebie. lecz myślą Dębno m ~p' lohy dać śred:11 0
..,.,. i'Os;K'dark1, rozwij aH .1ą, ciach CZ'lonlrowie partii rozpra o całej wsi uspółdllielczone.i.
okolo 10.000 J..-wintall ró:': nych
Obszar :lasze.1 wsI liczy 2.312 upraw - wlecej niż d'lh'ch• CICla wpływała na wYChowaha - mówi Słllbiak - cbszar czas (blorllc nod uwa~e dd"lch
at.. na rozwój ludzI. Redził
na.!'z!!.l
spÓłdzielnI
II! anowl cza,~ow e śr(>ct ld U1'~:lwy). Jest
Ił, nowy, lepszy człowiek. :zna
nIewiele wiec~ .l .l ak 17 proc. wiec o co sie slcr <1 ć.
orÓlne1'!o ołMzilru . Wyłom w
jlło.r ~ wartO'Ść i warto'ć
. .ta.r ym l!osP<Y.larlen!u je~t spo
Spól;-l7.'dc v m i"rz" swe ~lłv
~e.! DT!lCY.
ry ale I.vlko orz",z te .. dnló \\'ke" na
zam : ~rv .
dlat ego st:lle
Przemiany te rue dokonuj"
do soc.l allr.mu nIe wejdz'emy. ~zkola
f:> chl1wców
r6:l:nvch
sit. dotkn.leciem r6~dżkł cza
l"ółdz1elr:y z Dębn. wy.-'l <lzledzin. Or!!;>n ; z3~\ a n<rtv.i na
.
~?.l
dba tei o stały rozwój czlrynrod%leIUiej, ltI1! Wf U • pcdpl
WlI IndyWi·dualne.1 naorze<:lw. k6w. Wyra~~a~a cni p:>d ie,; 0sanlem (!ek!uacji cz:łollkow
Służą radą I pomocą . Wymle- pieką w oracv na spó 1d7.!elNowy .plchle"
sklej, nie odbywa Ii~ to anI
n.ill w tym, rc,ku 300 metrÓw CZym areale, Ost~tn" o .<lo part~! prz~,;eto 3 1'1 o\l.rvc h k elTldyprosto, aro łatwo.
will sl~ krótko i zwI~ź1e: w ziarna na u-slew, 100 metrów datów. Sa to: Br. Krawiec, B.
nlłlzYch
szeregach
n
ie
ma
miej
Ala... WeJmT Białowąsa, po
wypożyczylJ, c:zasmn młócą, po Gołąb. M. LłTlrk . Grcmad7.1j
eo wstą,płł do su6 ł dz!elni - sca dla chuliganów, pijaków, tyczą na.rz~zi.
lliły, gdyż te 17 prcc. tobow\ą
trudno zgadnąć, mcże szukał ludzi prowadzących się niemo
A te P!a<!t liII pięknym tli zu.le.
lekkiego chleba, przygód. W ral'llle, Bi!!łowas został z puQłdobn. - ts i chłopi indywl
~IETA JAKUBOWSKA
,ełO to 1Ier'C1l :zrO<!zUa mę p6~- ~ WY1d uczony.

mnt.,

Przyznaj sie do t,,~ z dz\ecieca szc7er('\ś~'a autor wspom
n ' ar."go działu \V k2lcndnrzu.
P isze ,m. ;~e podczas pnbytu
orzed 30 l:1ty (a wlec w 18:14 r.)
w VI' e t "7'lei k r 'o S~noka zapvtal starego kmiecia imieniem Szymon j<lk wł", ś \~ ' w!e
żyt k o jak korytko,
ma ~ i e snra wa z uf~1\li1n:em
p~zenica jak zrękawica,
POf'c>dv na ca!v rok. Chlcoekbób jak ż!ób,
rm: t:"co ek tlumar:zył d!u!(o I
owies jak skopiec,
zaw'le. że po ŁWcjI każdy
len jak pień.
.
dz~eń W Skn 7. ~ I'e nolt'lrle w naJ ·
serce steo\l iacv m po nowym roku
PrÓbując
zmiekczyć
je' mcści. żak dod<Jwał:
mi('~ iacu.
"Mości a /!,osP<Y.Iyn!. domf')wa
l\'I ('!U7,YflV
nl'.·~~afo~kle
m ' .lrzvni. ok<'lż s'.va ł rlske. k:1Ż
dać ma.,la
fa<l, e. Jpąś nie W7 sY!'enami m i ałiuż ,\dGont·
sknera., da.l I kcoe sera". Gwo ~ na,lchytrzc,lszv z męzt5\v
li atrakcil koled:1i~v oprowa- - Odysst'usz. kiedy PO latach
dzall ze scbą młode~o wil czka. woj~czkj wracał do rodzinnej
klórv l)óźn'~j za,tanlony zo- ItakI. Późnipi SVre:1Y - pół
s ta ł głowa tura . Zwyc7.ai ten ry by. oól-kch idv
n ierilz
nius:ał być r,l') cno ,l .f(rU:ltowa- wvkorz\'sty\\'ane bvJv ial{o m'l
ny również na wsi r:'.e~z c w tyw bajec~f'.Y. a w k0l1CU obra
sk!€.i. skcro po całym leren :e la ie gb' e ZII herb stolica Pol
rozsip.'1e sa n;bv ż Y'.v e p ~rni<lt  ski. Ale mało Ido w ' e. że ta kki różne Tur~ e P ola . Tura- że na~z S~ n - jakże sk ,omny
szówki. Turzańs!d. Ten IlJdo- wobec in'l"ch potężnych 'rzeK:
- CirS7 yl si e ~ł~wa wcal e nie
lichei':o uroc7y ,ka. w ktf,re
p rzcmic:1iala go oloctna fant.azja p ;)b l ; ~" l c h m ; (,sl.1;:ańców .
Owe ,,,,o<lne mieql.(ilnk' zwa
ne ru~al).:ami luh br. :!inka'1li
lI ka7.,·\\,~~·.r ~ ~ ~ r7.ek0.mo v' ('1.::0
licach T," ~ka. S~n () ka i Brzozo wa. M'nlv zwyczai
0dzen ia na z'emie D~?e w n .! e
prz~ n<''},''':11 r()k;~"l. cbo,,' aż
,-.rz<;,hvwalv wśrr.ct lml:,:! t:łK'~e
wY z\vyczal przvoomnIał w na wic>sne. Najmlodsze - h ; że
swym dramacie "Turoń" Stefan Zeromski. Akcia szlukl
rozgrywa IJię pod Tarnowem.

wego roku kryją stare almnna
chy. CIekawe. te wiekszdć z
ni<," zajmuie sle nrzepowiadaniem l'~godv. Widać z tego wy
ra~nie że celem była tu iakaś Dróba ułożenia o,~c J:!OSOO
darskl ch na podstaw;e 7.vwego
kontaktu z przyrodą. Pam' etam. :te n!erwszvm przysło
wiem. z którym zeEmąłcm s'ę
w d b! ec!ństw!e . bylo zd anie
.. na nowy rok. o wilczy skok".
Z :1 f1cz.vło II). i.e o:> i,sie'1nych
Bo
trzeha
wam
wie- dlu.t1;!ch noc8rh. dZ!eń Z'1ÓW ro
dz!?" dcbrodz'eiow: e. że tra- bi sie d/nższy. I chociaż slabą
dycia też w ml~jscu nie ltol.
stanowiło
to poci ech 'l. (!l~
W dawnej Polsce z życzenIa mo~e trwać . wilczY &kok?), to
mI noworocznymi czyli .1 ak to
m6v.1ono Hza nowYTn latkiem"
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Lud:r;l, przyj'lll decyZJII z za
dowolenlem. pO<:7:ull .1141 czyś
ciel 51, 1et>B1.
-Początkowo to kaMy grabił
40 lieble - mowl Jan Sł~biak
- ta·k l a.k to robił na lwo{m.
Pórzuoony ~ deska apół
dzIelcza cz~ .. zmlenlała" wła
kiclela..
.

chodzili b'ednl żacy, bedący
na utrzymaniu !nstytuci! lub
mo7.n ych rodzin . Odwiedza\!
nie tylko <lomv mi('.~z(,Z'łńskle,
wyruszal' także na wieś. gdzie
wvglaszaJj takie żyC~enia:
Zelly Ulam się r odzi!o

ł~~'
tri?

·1
j.,;t1 ~

~2L~~~~-i~
;
~- '-'~$~
t/:I

-

..... ~

~~'<U/ ..~*"

',,:../

'C ..

-e6 J

o d1ugich \' : l o ~ a ch
u wodzicielek. Ch~
tn ie pny łączały sie do zabaw
po k arczrmich. bał.amUCHv~ro.
botnych oarobrzaków. a
tem w io dły ich na zgub
zamarzn ietych wód.

dz iewoje

miały famę

Doslego rol,u!
r6ćmy

jednak do
W weselszych.
Zdaje

rzec1'Y
się,

że

słychać

toast "d osi ego ro·k u"
A la cÓŻ właści wie znaczy ten
.. dosi rok"? Przodkowie nasi
podsuwali wąLp'liwą wersię o
długowiecznej Dcsi, od której
rZEkomo p och')nzi zwrot. A tynl
CZ8!em "do siego". czyll ..do
tego" roku należy rozumieć w
ten nx>sób, ~e życzymy sob:e
.,omyślnego życia aż do Identy
cz.ne.l chwili w nastepnym ro·
ku, kll'rly znów będziemy mogli ,tukn!l~ sl~ kielichem., wy,,,,
borne,l(o wina gronowego.
i.
Z czesem zwYczaj pr zesyłą
nla życzeń noworocznych rozjednak czułO sle .Iuż wIosn'l, powszechnfł sie do te~o sterp L
nia. że obiał rÓ\V'Tlież nt ,i wyż
oddychało perspektywą wakasze czvnnik! rz::)dcwe. Sko·r zyclI.
stała z ·tego prasa publikując
A oto kilka "przypowidcl
~nnych" wy;etvch z kalendarza naukowego na rok 1863.
Wydawnictwo to u kaza ło S'i~
w Prz~myślu, nakładem Karola Langego.
Nowy rok pogodn11
Zbl6r będ z ie dorodny.
Spyta cię luty -

czy mo~z buty'
Suchy m.oruc, mo!: ry maj
Ręd.zi e żyto jako flaj.
I:kcyjne t elegra my pełne Iron!; I p,ze'rzysf.vch aluzji, Tark
Gust 'Kobiet, la oka pa~ska,
posta,pił w 1881 r. kronikarz
marcowa pogoda - zaws%e

przemyskiego .. Sanu" druku·
11'esto!e. .l ac k:lka zgryż'liwych w ierszy
Suchy marzec, maj nfp ch!odny ków. M, In , teden z nich poświecony był mInistrOwi ~kar
Kwiecleń mokry rok
nieglodn.y. bu Jullrnowl Dunajev.'sklemu,
który na skutek swej superCzerwie/! stały lojalneJ politykI wob~ zaborgrudzień doskonaly.
cy austrlaC'k i ~go 'lara zil ~ i ę na '
Mleslq/" październll c.stra krvl ~"Is~ kół patrlctyczmarca obraz wierny. nych . Oto brzmienie .. telegramu":
P1"Ol'z'l zauważy~. jaka zwIeli
Dq dr . Du1Uljewskiego. Za
łoś~, a przy tym sens wYło wie~, cod7.ienne odmllw i an-ie
żony po mistrzowsku po PTUZ Waszą Ekscelencj ę "Kto
prostu .. kawa na ław~". Ale na sit: w opiekę odda. panu sweludowe prognozy ru, były mu" - Rodacy - przemy§Ulni",.
ue:z usterek... Krótko mówiąc, Takle oto· były zabawy w
sprawdzały się lub nie, 1 nic
owe lata.
na t. Jl1.t ~
SAN G. FA.I1 .
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PREZENTY

NOWOROCZNE
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.MASKARADA
W zbliż a.i ą c ym się sezonIe karnawałowym
prze'vlduje s ię urzą d zen i e licznych balów
m il5\<: ow ych. Na sz kar.yk ,d . (,y s Ła proponuje,
tokiom" kil ka kOf'tiumów,

~.

;

~UESlOWI~OSCI

~~~\l

"Myśmy mlel1 ~ę &potkaĆ- n..
lYl.()ścle,
by pomówić o naszej ml/ośct.. . ..

wia, Z krawcowym.i, ze zdunami i maLarzami czy tapicera
mi - ta sama historia.

tak jak

w znanym Wierszu
Ga1czyńs ki ego. A Le spotkan/'e
nl-e dos;!:ło do skut ku. "Ona"
po pT/ntu nie przyszła. Choć
przyrze k ł,a., że
pl'zyjdzie na
pe:m:o, bo właśnie ma o tej. go
dzmte cza3, b!':>:trosko przYJę!1!
na tę samą godz m ę zapro szenie przyjaciółki... Zrobi!a j~j
zre.utą równieź zawód, bo. k oo
Lega ofiarował jej bilet do ki-

A i z wieLu ' ich klientami by
Ula tak że nie Lep iej. Ileż to razy każdy z nas najpierw moLes
tował krawca, żeby przygotował m i arę na taki to
a taki
dzi eń, d gdy kr aw iec, odłożyw
szy in1t4 robotę, miarę przy go
tował _ klient wcaLe ni.e przy
szedł. I nie no k azał się. przez
następne dwa tygodnie... '

Spotykamy się z nią na każ
dym kroku.
Przynosimy płaszcz, spodnie
CtJI sukni~ do pralnI. Otrzymn
jemy kwitek, na kt6rym sto!
czarno na białym" że na .~za
garderoba będzie gotowa; dajmll na to, za trzy tygodnie.
- Tylko czy na pewno? Bo
jadę na urlop dowtuje &tę
O~TOżntl kli#nt.
- Murowa," - brzmi odpo

'Zl

.

,

j

na.

D

Bywa jeszcze lnlljze . z"!1 0 nil o.§ w ielI' razy do pewneJ o·
V !,t1.V O byloby
przeJść
nad sobll . Chodzi o s p rawę ważną,
tą spra w ą do porządku dzien- Osoba zawsze je st zajęta.. Nanego, gdyby 011'0. n!e.~lown(t res zcie n dalo się uzyskać ,,11.1> :nlod a osoba nr:l d 'ala do wy- die ncję" .
.
14t k ów. Ate ni l! s! o1VnO~Ć i
A
k
i
edy
przlJchodzi.~z,
dOVJitl
to tarówo ludzi stCtTszych, jak
t młody c h - jest je·dną z plag dujesz się' od sekretarki" albo
naszego życia, stając 3ię prze- kolegóv) z pracy, że "X barK ostium dta nIektórych " czujnych" k!~rOtDnl
jawem równie groźnym jak dzo pruprasza, al.. wypadła
ków
mu watT/a konferencja".
niepunktualno.~ć,

.
':

Rekord
przesuwania
" Kostium dla niektórych agronomów biurka i wYf/odnego fote !a..,

mHo§·

Nowy roll:
-o~

A

s nim Wn......

R..ptem Aru.,
'- w

mieście

leBL

Lecs od anc04 ZOM'
Jm fmleg

II

pod dom.

A JpO<\ domu wnet

ck>zorCI

(gdy go nie na., to
ulkę

N ...

śnieg

~eclarnla).

odgarnia.

Tak pla<n-owo
-

porz"dkowt).

(BałagMlu

sk~dże?

-

-

nie ma I)

Po dolo",," -

:Lnów

~

dom

Zga,rn.la We'!e.k:
plłny
~

~

-

'.-

,

......

,,~

... " "

Pa'da rekord

-

przesuwa1llt
słońce ...

W mldcie

" ....

własne słowo.

~

Bgr.

Szy,łrogram

nOWOnll:Z.ny

, ,, ...

błoto

•

po kol&noa.

Ko stium dla nI ektórych aktywistów
utr zv m v,ją c'!} , ' h "Łączn o ś ć z terenem"
za pomoc~ telefonu (dzwonnik).

pJ an.

.:- Niech pan p1'%V;1d%!. jut1'C
- uspokaja1q 1D pralni. -- D.o
jutra. na pewno odn.ajdziemy,.
A "jutro" powta.rza s:!ę ta S(J
ma h istorla i ka~q przyjść .. po
i ntrze".
.
Z punktami n,apra.W1,I obu-

~OM,

rooota
na ~i1

Nagle

Kiedy kHrnt przychodzi
trzech tygodniach okazuje się,
że jego płaszcz nie. tylko ,nie
jest gotowy, ale nawet nie w i a
damo [1dzi/1 jest.
K!len t chce
ao odl'brać - wolt jechać te
brudnym płaszczu nit bez n!ego. Ale płaszcz gdzieJ się zawieruszył.
Szuka k!ero~m!k
Dralni, du;!e ekspedlemtkt, klie1'1
ci dorZ1Lcajq $Wo j e uUlaqi, te
moż~ należy poszukać pod la'(!q'.: ; ' '' '

pokrzyżuje każd lJ

... przyj aciół

Walczmy przeto z ntes!ownością, jak o przeja.wem braku
po poczucia orjT')ldedziatno ~ ci za

włed~.

1'lUł)!

ul1cr -

Prz(z n!es/owno§ć tysiqce lu
codziennie n i .•zezą n,PTWY,
tracą n i epotrzebnie czas . Niesłowno ~ ć naraża cz/'sto ;'a dodatko w e, niepo.t rzebne wyda-tki, wprowadza zamęt do pracy i życia prywatn ego, nie pozwala ułożyć realnego planu,
nie8łowność bowiem otoczenia

LE~ŁA W

KOLIJ!:WICZ.

l{'tcik flLATELlST6W
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"RZĄD"

AKAI)EMIA MEDYCZNA

W LONDYNIE

W RZESZOWIE

C1=łonkow1e

mv_ .. l'U\ÓU"

,

Z miarodajnych iródeł dano przejm.oJci, g1'zeczno§ci tudziei
lon· szq jakoby Ul Rzeszowie miała
gorzk.ich pigułek kr1ftyki. ·
Organizatorzy Akademii po ·
1l'.ly~lelt również o zastosowaniu nowoczesnych
Arodk6w
leczn i czych dla najzn,akomitszych brakoTC'bów z rzeszowniactwo i sodowiarstwo ze spe skich przedsięb i orstw budow.
.
ZI?
szczegó1.nym u
'. ."
....
cjalnym oddziałem dla kacy- lanych
ków i dygnitarzy,
wzgl"rinien.i.em
Mi€iSkieaoJ
. .
Pow.r tanie tam równi eż kli- Przedsięb i orstwa Remo1'l.towo Ig"zy ska
Ollmpl.j,' k le,
b ~j,\ ce
"tik a dra ch u!iganów i pijaków Bud ~ wlaneno. Przodujący, Dra .. p r Ób" sa wnlej~tn."'a\. t3'en tów 1
!,;tórzy prze j dą specj alne lecze koroby urnie.~zczeni będq W saIChar:l.k~erów "portowców OB! el>O
. i e ch irurgiczno-narkotyczne la,c[t wyposa:tonych w najcen - ŚwIOJta , el esz.ą s!ę 8Zczeg"lnym zaodpowiedni ch niejsze. płody brakoróbstwa u' ~nt.res<>w&nlm1 n,aszego .;p~łe t' zet
Przy pomocy
'lomp pacjent0TP. wtlac~a ć siC; postaci przeu1ietvnych okien stwa. Zdobywcy zlotycn mecl",U 0Jędz i e porcje zdrow ego ro zs ą c! niezamykaj qc·ych
się
drzw i U';plj"ldCh - Konop&ok.... KIISO', u a wypompowywać , zgubne g ÓTZllStllCh po dl6g. dziu rawy cr ci ńsk1. Wa,1 ..s1ewlcz6wna l Ch :( li1~
1,rlw/lki .
sufitów oraz ze p stLt uch k ra 18 - oto n .. r:wl " ka pol ~k:i ch sp.orNie zapom,n!an('l o czl'w l§c ; ~ nńw t zimnych krtlo, ryferów .
towców , lct6rzy naj bardzi ej r" z~ sp ecj aln/ich odiz ' aaach
d la
KHklLmie si ęczny
pol)y t
u · slaw ;!1 Im i ę pol"'ki eg o .portu
o'< sl)l'di en t6w. leplnerów, k on , akich pomi esz czrni1 r h, uro.?
W związku z Pl7. yszłorOCUy.l 0luk orów i niektórych urzęd mai cony pona.dto 'odpotd l1d '1 ' Il mpfadą już 17 pa t dzl E'!'n lk a br.
't ików.
mi w1l k/ adami zapew ni pa c:i ~ '
ukau ty się w Aus t raH! t.rzy .,koW odd.ziałach ty ch chorz:y tom, chronicznll wstręt do bru Ilcz.nośaiowe m",azk1 o WBrtoŚC ' I,ch
na grubiańs two ll'czeni będq koróbstwa.
1'rzy pom ocy zastrzyków tI-

"t1yt'\skiego nie ~racą zŁudzeń I kOli'
[loUlstat Akademia Medyczna.
UuJą nacla l swe pseudo - rządy
Uczelnia ta dysponować bę
.Jt. oto jak wyob roa. a 80ble pradzie specjalnyml
kLinikami.
~a, klego
"rz ą du" kat ykalturzy·
M. in. pow stanie klini ka d la
..: "Krokodyl a".
cierp i ących na notoryczne waż

~

21 40p1; klem na kopercie Rub 11&
pocztówce) "RozfY'Yk1 ąmysłow."
przeznaO'lo.ne ~

~o

rM10I01!'&Ił1a

trzy UI1'Ódy w poataet boa6.
k.lIItltowych po . . . om trą: . .
datk01U naaT04y
p'Qstacl kalIItek.

Uwag.:
n'r 4.8 (292)

Po.

odgadnięciu

tych wyrazów
w dolnej części
5unku aktualne J'Olw1ąMn!e, s ktG
1'1110. d~le IIt~ry »p" poda.no dla
ods2:yfrować

rr-

ułatwienia,

l
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MINISTER PRACY

MINISTER TJ'l ANSPORTU

Za trafne

rozwiązanie

tel ultad-

ki przesla.ne do redakcji do. 14 dni

ao,,-ontq1l.
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podam)' li'
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"SPROSTOW ANI~.
krzyżówCI ..
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1M bv~t

'1 (poziomo) utuk4 tu4otbll,
15 (poziomo) samiec j~dMkopytnych".
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