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1 marca Dzień Pamięci o Żołnierzach
Wyklętych Anna SOCHA O NIEZŁOMNYCH

Łukasz Ciepliński - Żołnierz
Niezłomny - A. Socha, s. 3-4

DZIAŁ KULTURA-
Recenzja filmu "Good
bye, Lenin" 

"...Film polecam
każdemu, bez względu
na wiek..."
Katarzyna Sitko
Więcej: str. 8

Kwiaty na Dzień Kobiet

Dzień kobiet wczoraj i dziś
w różnych państwach
świata
  
„Dla dżentelmena
codziennie jest dzień kobiet” 
Janina Ipohorska

  Dzień 8 marca, czyli dzień
kobiet kojarzy nam się z
kwiatami i podarunkami.
Jednak mało kto z nas wie,
w jakich okolicznościach to
święto zostało ustanowione?
Więcej informacji na 2 str.-
Marlena Fudała

Kwiaty

DZIAŁ KULTURA:
"Odnaleźć prawdę w iluzji" -
Aleksandra Stasieńko -
recenzja książki "Rebeliant"
"...Polecam ja wszystkim,
którzy cenią niebanalną i
dającą do myślenia
literaturę..."
Więcej:
Str. 8.

To pierwszy numer naszej Marcelinki w internecie! Jak zwykle przeczytacie w
niej o sprawach, które są dla Was ważne i znajdziecie w niej wiele
interesujących wiadomości!!! Zapraszamy do lektury!!!

Myśli NASZEJ PATRONKI -
BŁ. MARCELINY
DAROWSKIEJ:

 "Nadzieja
główną dźwignią
życia; życie bez
nadziei, to życie
bez przyszłości,
to dzień bez
słońca!

POLECAMY CYKL:
WYWIADY MARLENY
FUDAŁY: Tym razem
Marlena przeprowadziła
wywiad z panią Małgorzatą
Wołoszyn - KUSTOSZEM
MUZEUM W
PRZEWORSKU. Chcemy
Was zachęcić do
wycieczek - tych dużych i
tych małych w okolice
naszego pięknego miasta
Jarosławia. To dla nas tym
bardziej ważne, że
możemy dla Was
odkrywać ciekawe miejsca

Podkarpacia. Mamy
nadzieję, że będą one dla
Was inspiracją do
spędzenia właśnie w nich
swojego wolnego czasu. 

ZAPRASZAMY
DO
SPOTKANIA

Z HISTORIĄ,
KULTURĄ I
PRZYRODĄ
NASZEGO
REGIONU!!! 

RED.

Redakcja
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  Zawdzięczamy to
amerykańskim
sufrażystkom, które
w początkach XX
wieku stanowczo
domagały się
równouprawnienia
organizując strajki,
manifestacje. Wiele z
nich zginęło w
pożarze pewnej
nowojorskiej fabryki.
Pożar został
wzniecony przez
właściciela, aby
uniknąć rozgłosu o
demonstracjach
kobiet,
protestujących
przeciw złym
warunkom pracy w

fabryce. Sufrażystki
nie mogły się
wydostać z budynku,
ponieważ sprawca
pożaru pozamykał
większość wyjść.
Dlatego dzień 8
marca jest wyrazem
szacunku dla 
walczących o
równość kobiet w
społeczeństwie.
  Obecnie dzień
kobiet jest oficjalnym
świętem w około 28
państwach na
świecie, m.in.: w
Albanii, Brazylii,
Chinach i Ukrainie.
Jednak  w każdym
kraju inaczej

obchodzi się ten
dzień. W Armenii
święto kobiet nie trwa
jeden dzień, ale
miesiąc, od 8 marca
do 7 kwietnia. We
Włoszech kobiety
obdarowywane są
gałązkami akacji
srebrzystej. Akacje
srebrzyste i
czekolada są także
najczęstszym
prezentem w Rosji.
W  Bułgarii,
Chorwacji, Mołdawii,
Macedonii, Słowenii
Węgrzech i wielu
innych krajach
kobiety najczęściej
dostają kwiaty.

W Portugalii i
Rumunii  kobiety
świętują dzień 8
marca na obiadach i
przyjęciach "tylko dla
pań". W Polsce 
święto było
popularne w okresie
PRL. Prezentami
były takie dobra
materialne, jak:
rajstopy, ręczniki,
ścierki, mydła, kawa
czy herbata, których
brakowało na rynku,
a także popularne
goździki.

CIEKAWE...
Już w starożytnym
Rzymie wyznaczono

specjalny dzień
poświęcony płci
pięknej. Matronalia -
było to święto
obchodzone przez
zamężne kobiety w
pierwszym tygodniu
marca. Miało ono
związek z
początkiem nowego
roku,
macierzyństwem i
płodnością. Tego
dnia mężowie
obdarowywali swoje
żony prezentami.
Wypowiedzi uczniów
z naszego
gimnazjum o dniu
kobiet:
* „ Uważam,

że dzień dziewczyn
jest potrzebny,
ponieważ jest to
dzień, w którym
dziewczyny mogą
poczuć się ważne
choć przez chwilę.
Tak samo jest z
dniem chłopaka”
* „ Dzień kobiet jest
bardzo ważny. Jest
dniem, w którym
kobiety mogą zostać
obdarowane
prezentami i poczuć
się lepiej”
Przygotowała
Marlena Fudała
 źródło ciekawostek i
opracowanej treści:
www.polskie
radio.pl

źródło obrazka:
hdmax.pl

Źródło obrazka:

                                                                                   
                                                                                                   DZIEŃ KOBIET DAWNIEJ I DZIŚ
                    

hdmax.pl
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Nazywam się Ania i interesuję się historią. Chciałabym udowodnić, że historia
to nie tylko trudne do zapamiętania daty, lecz to kształtujący nasz patriotyzm
przedmiot, który jest niezbędny do kształtowania naszej przyszłości, byśmy
mogli niejako „uczyć się na błędach”.  Większość z nas traktuje polskich
bohaterów jako nam odległych, niedostępnych ludzi. Lecz nie trzeba szukać
daleko, by znaleźć życiorysy wielkich Polaków z naszych regionów.
Przypominając ich życiorysy, chciałabym udowodnić, że bohaterstwo i
patriotyzm nie powinny być obce żadnemu Polakowi. Łukasz Ciepliński to
jeden z największych „wyklętych” bohaterów, który pochodził z naszych
regionów.

W dniu 1 marca
obchodziliśmy
Dzień Żołnierzy
Wyklętych . Z tej
okazji chciałabym
przybliżyć  postać
podpułkownika
Łukasza
Cieplińskiego, który
jest związany z
naszym regionem.
"W głównej katowni
bezpieki,
znajdującej się w
gmachu
mokotowskiego
więzienia przy ul.
Rakowieckiej w
Warszawie, późnym
wieczorem 1 marca
1950 r. padły
strzały.
Komunistyczna
władza zawzięcie
wykonywała wyroki
śmierci na
uznanych przez
władzę ludową

wrogach, zdrajcach
i bandytach.
Jednym ze
skazanych był
podpułkownik
Łukasz Ciepliński,
prezes podziemnej
organizacji
niepodległościowej
„Wolność i
Niezawisłość”,
którego życia
pozbawiono
katyńskim strzałem
w tył głowy. A jakie
były losy tego
żołnierza?
Niepojęty żołnierski
los
Łukasz Ciepliński
(ur. 1913 r.) 
wychowywany był w
oparciu o
najważniejsze
wartości, jakie
wówczas
kultywowało się w
polskich

rodzinach: Bóg,
honor, Ojczyzna. W
wieku zaledwie
dwudziestu trzech lat
znalazł się w 62.
bydgoskim pułku
piechoty.  Od
początku Ciepliński
wyróżniał się
niezwykłymi
talentami
żołnierskimi.
Potwierdziły się one
podczas walk pod
Witkowicami, w
trakcie przeprawy
przez Bzurę, gdzie
Ciepliński na oczach
generała  Kutrzeby  z
działka
przeciwpancernego
zniszczył sześć
niemieckich czołgów.
Ten samodzielny
bohaterski czyn
ocalił pułk oraz
przerwał niemiecką
linię frontu.

Jak twierdzą naoczni
świadkowie, generał
Kutrzeba na polu
bitwy zdjął krzyż
Virtuti Militari
z własnej piersi i
zawiesił go na piersi
Cieplińskiego.
Po  kapitulacji
Warszawy, w
obronie której brał
udział  już w
cywilnym ubraniu
i zaopatrzony w
fałszywe dokumenty,
uciekł przez zieloną
granicę do
Budapesztu gdzie
przeszedł
przeszkolenie
konspiracyjne. W
drodze powrotnej do
kraju wpadł w ręce
ukraińskiej milicji i
trafił do sanockiego
więzienia. Gdy
ukraiński komendant
zostawił go na chwilę

samego, „Pług”
prześwietlił
przewożone
mikrofilmy, także te z
odezwą generała
Sikorskiego do
narodu polskiego,
zaś pozostałe
dokumenty wrzucił
do pieca. Trudno się
dziwić, że Ukraińcy
wściekli się i
przekazali go
Niemcom jako
szczególnie
niebezpiecznego
więźnia.
Miał być
rozstrzelany. Ale
Opatrzność miała go
w swojej opiece.
Pewnego dnia
Ciepliński przebrał
się za towarzysza
niedoli, opuścił
więzienie i uciekł. Po
paru dniach

katorżniczej
wędrówki, dotarł do
swojej dawnej
kwatery
w Rzeszowie. Po
odzyskaniu sił ppłk.
Ciepliński zgłosił się
w Inspektoracie
Związku Walki
Zbrojnej – Rzeszów,
i jak zwykle
sumienny, i
obowiązkowy
przystąpił do pracy.
W szybkim czasie 
został komendantem
Inspektoratu ZWZ
AK Rzeszów.
Przede wszystkim
doprowadził do
doskonałego
zorganizowania
struktur wywiadu i
kontrwywiadu, które
zlikwidowały setki
gestapowskich
szpicli".

Źródło obrazka: www. FRONDA.gliwice.pl
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Źródło zdjęcia:

"W styczniu 1945 r.
został przeniesiony
do sztabu Okręgu
Krakowskiego AK.
Tam
współorganizował
organizację NIE,
następnie związał się
ze Zrzeszeniem WiN
(Wolność i
Niezawisłość)."
W kałuży krwi
Łukasz Ciepliński
został aresztowany
27 listopada 1947 r.
Przeżył całodobowe
stójki, bez
możliwości snu, a
także barbarzyńskie
katowanie: bicie
głową o ścianę,
wyrywanie włosów
ze skroni,
miażdżenie palców
… Po niektórych
przesłuchaniach
przenoszono go na
kocu, ze względu

na połamane kości
rąk i nóg. Ogłuchł na
jedno ucho, wybito
mu wszystkie zęby.
W czasie śledztwa
leżałem skatowany
w kałuży własnej
krwi. Mój stan
psychiczny był w
tych warunkach taki,
że nie mogłem sobie
zdawać sprawy z
tego, co pisał oficer
śledczy.
Jego gehenna trwała
do czasu
pokazowego
procesu, który miał
miejsce między4 a15
października 1950 r.
przed Wojskowym
Sądem Rejonowym
w Warszawie.
Wówczas ppłk.
Ciepliński usłyszał,
że jest zdrajcą
narodu, bandytą,
mordercą,

szpiegiem, wrogiem
ustroju Polski
Ludowej. Wyrok był
jednogłośny – śmierć
przez rozstrzelanie.
Ppłk. Cieplińskiemu
przez te wszystkie
lata cierpień
dołożono jeszcze
jedno – brak
widzenia z
najbliższymi.
Odebrano mu prawo
pożegnania się z
nimi przed śmiercią.
Zachowały się jego
grypsy więzienne; w
jednym z nich pisał
do ukochanej żony
Jadwigi: „Odbiorą mi
tylko życie. A to nie
najważniejsze.
Cieszę się, że będę
zamordowany jako
katolik za wiarę
świętą, jako Polak za
Polskę niepodległą i
szczęśliwą,

jako człowiek za
prawdę
i sprawiedliwość.
Wierzę dziś bardziej
niż kiedykolwiek, że
idea Chrystusowa
zwycięży i Polska
niepodległość
odzyska, a
pohańbiona godność
ludzka zostanie
przywrócona”."
"Medalik w ustach
Kiedy 1 marca 1951
roku pułkownik Łu-
kasz Ciepliński był
wyprowadzany na
rozstrzelanie szepnął
jednemu ze współ-
więźniów: „Jeśli
przeżyjesz, odnajdź
moją rodzinę i prze-
każ Andrzejkowi, że
ojciec przed śmiercią
ukrył w ustach srebr-
ny medalik z Matką
Boską Ostrobram-
ską. Postanowił, że

gdy padnie strzał,
ściśnie zębami me-
dalik tak mocno, by
nie wypadł. I gdy kie-
dyś, już w wolnej i
sprawiedliwej Polsce,
syn szukać będzie
szczątków swego oj-
ca, to te z medali-
kiem wskażą mu
właściwy grób”.
„Pług” został roz-
strzelany o godzinie
dwudziestej, w piwni-
cy więzienia na Mo-
kotowie. Zamordo-
wano go ulubioną
metodą NKWD –
strzałem w tył głowy.
Jak się spodziewał,
ciała nie oddano ro-
dzinie. Do dziś nie
wiadomo, gdzie zo-
stało ono pogrzeba-
ne. Żona i syn Cie-
plińskiego przez lata
żyli w skrajnej nędzy.
Dopiero po 1981 roku

znalazły się organi-
zacje, które pomogły
samotnej wdowie.
Wyrok wydany przez
„sędziego” Wareckie-
go został uchylony
dopiero w 1992 roku.
3 maja 2007 roku
prezydent Lech Ka-
czyński pośmiertnie
odznaczył Łukasza
Cieplińskiego Orde-
rem Orła Białego."
opracowała: ANNA
SOCHA 
źródło:www.przewodnik
katolicki.pl
www.gazeta
warszawska.pl

Żródło:

www.zolnierzewykleci.pl

www.zolnierzewykleci.pl
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Zapraszamy Was na wycieczkę po NASZYM REGIONIE- tym razem do
pięknego Przeworska. Marlena Fudała pyta Małgorzatę Wołoszyn - kustosza
Muzeum w Przeworsku - o ciekawostki, związane z tym miastem:

–  Jak zachęciłaby
pani ludzi
przejeżdżających
przez Przeworsk do
zatrzymania się w
tym małym
miasteczku i
zwiedzenia go?
–  Przeworsk
rzeczywiście jest
małym miastem, ale
ma wiele pięknych
zabytków, które są
godne zobaczenia.
Zaletą zatrzymania
się w tym
miasteczku jest to,
że nie potrzeba wiele
czasu poświęcić,
żeby te wszystkie
zabytki  zobaczyć.
Do ciekawszych
zabytków  należy
oczywiście pałac
Lubomirskich, który
jest obecnie siedzibą
przeworskiego
muzeum, wspaniałe
dwa gotyckie
kościoły.: kościół
farny, dawny klasztor
bożogrobców i drugi
kościół i klasztor
ojców bernardynów.
Także ratusz, który
zachował
średniowieczny
układ urbanistyczny.
Wielu turystów
przyjeżdża do
Przeworska
kontynuując
zwiedzanie. Będąc w
Łańcucie odwiedzają
zamek, a wizyta w
Przeworsku jest
uzupełnieniem tej
wyprawy na
Podkarpaciu. Nie
tylko każdy
przejeżdżający
powinien zatrzymać
się na dłużej

w Przeworsku, ale
także mieszkańcy
powinni lepiej
przypatrzeć się
zabytkom, które
codziennie mijają.
Być może nawet nie
mają świadomości,
że budynki,
przestrzeń miejska
ma bardzo bogatą
historię.
–  Czy mogłaby
pani przybliżyć
krótko historię
Przeworska?
–  Historia
Przeworska sięga
czasów
–  średniowiecznych.
Pierwsza wzmianka
o Przeworsku
pojawia się w 1280r.
Przeworsk zanim
stał się miastem, był
wsią, która nazywała
się Prewora,
Psziwora. Różne
nazwy znajdziemy w
dokumentach
archiwalnych.
Przeworsk stał się
miastem w roku
1393 i od tamtej pory
prawa miejskie
posiada do czasów
współczesnych.
Ciekawostką jest to,
że w tym roku
kończymy jubileusz
obchodów  620- lecia
miasta. Przeworsk
był miastem
prywatnym, które
należało najpierw do
Tarnowskich,
Kostków,
Ostrowskich, a od
roku 1621 miasto
Przeworsk należał
do rodziny
Lubomirskich, którzy
żyli tutaj niezmiennie

do roku 1944 kiedy
ostatni właściciel
opuścił miasto i nigdy
już do Przeworska
nie wrócił. Historia
Przeworska, to także
historia jego
mieszkańców, którzy
byli bardzo dumnym
społeczeństwem. Do
XVIII wieku mogli
poszczycić się
bogatymi
domostwami. Byli
bardzo zamożni.
Dzisiaj tą historię
Przeworska można
oglądać w muzeum.
–  Czy może pani
opowiedzieć o
historii pałacu
Lubomirskich?
–  Historia pałacu
Lubomirskich
związana jest
początkowo z
właścicielką pałacu
w Łańcucie, księżną
Izabelą Elżbietą
Lubomirską, w XVIII
wieku najbogatszą
kobietą w Europie,
która mając 4 córki
marzyła o męskim
potomku. Jak mówi
legenda, od swoich
ubogich krewnych
porwała pięknego
chłopca o imieniu
Henryczek,
usynowiła go i dała
mu na własność
pałac w Przeworsku.
Henryk pojawia się w
pałacu około roku
1806, tworząc z tego
miejsca ośrodek
kulturalny, gdzie
okoliczna ludność
ziemiańska i
arystokracja
zjeżdżała się na
wspaniałe bale i

towarzyskie
spotkania.
Lubomirscy
mieszkali w pałacu
do wybuchu II wojny
światowej. Jak,
powiedziałam
pierwszym
właścicielem pałacu
był Henryk
Lubomirski,
następnym był Jerzy
i kolejnym
właścicielem, przy
okazji ostatnim był
książę Andrzej
Lubomirski.
–  Jakie były losy
pałacu podczas II
wojny światowej i
po niej? 
–  Kiedy wybuchła II
wojna światowa
ówczesny właściciel
pałacu, książę
Andrzej Lubomirski i
jego syn Jerzy Rafał,
w listopadzie 1939
roku zostali
aresztowani i
przewiezieni do
więzienia do
Rzeszowa. Funkcje
więzienia pełnił w
tym czasie zamek
Lubomirskich w
Rzeszowie. Kiedy
przybywały nowe
transporty więźniów
do zamku, Andrzej
witał ich z
przekąsem mówiąc:
„Witam was moi mili
w dawnej siedzibie
rodowej mojej
rodziny”. Andrzej
Lubomirski
przebywał w
więzieniu przez trzy
tygodnie, po czym
wrócił do
Przeworska i był
więźniem

we własnym domu.
Natomiast jego syn
Jerzy Rafał,
przesiedział we
więzieniu w
rzeszowskim zamku
aż 9 miesięcy. W
tym czasie kiedy
Lubomirscy byli
aresztowani, Niemcy
wykradli z pałacu 39
kufrów sreber
artystycznych,
obrazy wielkich
artystów takich jak:
Tycjan, Durer.
Ponadto zniszczona
została biblioteka
licząca ponad  24
000 tomów
starodruków,
rękopisów
wspomnień wielkich
Polaków. Sam pałac
fizycznie nie został
zniszczony, ale
dzieła sztuki
wywiezione w czasie
II wojny nigdy już do
Przeworska nie
wróciły. Kiedy
skończyła się wojna
Przeworsk został
oswobodzony z
niewoli niemieckiej
przez armie
czerwoną. Niestety,
oni również nie
oszczędzili pałacu.
Rozkradali resztki
księgozbioru, rąbali
drwa na
zabytkowych
posadzkach, także
pałac poniósł spory
uszczerbek w
tamtym czasie. Po
wojnie w salach
pałacowych
urządzono szkołę
muzyczną, bibliotekę
i dzięki temu, że te
instytucje kultury

znalazły tu swoją
siedzibę, ocalał jeden
z najwspanialszych
zabytków po rodzinie
Lubomirskich. Tym
zabytkiem jest
fortepian koncertowy
firmy Berlingi
Bechstein z 1865
roku. W 1974 roku
stworzono w
budynku pałacu
muzeum, które
istnieje do dziś.
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                           Co ciekawego można zobaczyć w Przeworsku?

–  Czy żyją jeszcze
osoby
spokrewnione z
dawnymi
właścicielami
pałacu?
–  Obecnie, w
Stanach
Zjednoczonych w
Los Angeles
mieszka ostatni
żyjący wnuk księcia
Andrzeja
Lubomirskiego. Jest
to Kazimierz
Potulicki, który w
październiku 2013
roku odwiedził nasze
muzeum. Co
ciekawe, bardzo miło
wspomina czasy
kiedy jako dziecko
przebywał przed
wybuchem II wojny
światowej u swojego
dziadka tutaj w
pałacu. Opowiadał,
jak razem z innymi
dziećmi psocił.
Dzisiaj to się wydaje
niemożliwe, że małe
książęta mogły sobie
pozwolić na takie
szaleństwo.
Wspominał
wspaniałych
służących, m.in.:
Marcina Bertra, który
w tajemnicy przed
rodzicami, dziadkami
zdobywał dla dzieci
pyszności, słodycze.
Oprócz Kazimierza
Potulickiego, żyją
prawnuczki księcia
Andrzeja
Lubomirskiego. Są to
Izabela Sierakowska,
która jest żoną
znanego
komentatora
sportowego Bogdana
Tomaszewskiego,
który jeszcze mimo
sędziwego wieku
komentuje

mecze tenisa
ziemnego w telewizji.
W Krakowie
mieszkają dwie
siostry Teresa i
Maria, które są
wnuczkami siostry
Andrzeja
Lubomirskiego, Marii
z Lubomirskich
Tyszkiewiczowej,
której grób znajduje
się na Starym
Cmentarzu w
Przeworsku.
–  Jakie cenne
eksponaty są w
muzeum w
Przeworsku?
–  Każdy eksponat
jest cennym
zabytkiem i mówi o
przeszłości w inny
sposób. Można tu
znaleźć eksponaty
związane z historią
Przeworska, czyli
historyczne,
etnograficzne, a
także z dziedziny
sztuki.
–  Czy w
Przeworsku są też
inne zabytkowe
budynki?
–  W Przeworsku
można znaleźć ślad
dawnej świetności.
Oprócz
wymienionych
wcześniej kościołów,
pałacu Lubomirskich,
cenne są kamienice
mieszczańskie, z
przełomu XIX i XX
wieku. Przy
klasztorze ojców
bernardynów, na
ulicy Kilińskiego
znajdują się także
trzy ostatnie w
Europie przymurowe
domki z XVIII wieku.
Dlaczego to jest takie
wyjątkowe? Bo domy
te dobudowywano

do muru obronnego
miasta. Jedna ściana
domu to był mur
obronny. W XVIII
wieku mury obronne
przestały mieć
znaczenie, jeśli
chodzi o charakter
obronny i
mieszkańcy
wykorzystali je
budując przy nich
swoje domy.
–  Czy istnieje jakaś
legenda o
Przeworsku?
–  Jest kilka legend.
Jedna opowiada o
wizycie króla Jana III
Sobieskiego w
Przewosku, który
podobno jadąc ze
swoją małżonką do
Wód, zatrzymał się
w naszym mieście,
wysłuchał
nabożeństwa ku czci
świętego Antoniego,
bo był to dzień 13
czerwca, dzień
świętego Antoniego.
Na potwierdzenie
swojej obecności
zasadził w
przeworskim parku 5
lip. Z tych lip ostała
się tylko jedna,
rośnie do dzisiaj przy
pałacu. Jest to
najstarsze i myślę,
że też najpiękniejsze
drzewo w tym
naszym parku.
–  Czy istnieją w
Przeworsku
podobnie jak w
innych miastach
podziemne
przejścia,
korytarze?
–  W Jarosławiu jest
podziemna trasa
turystyczna, w
Rzeszowie są
podziemne przejścia.
Przeworsk

jako miasto
średniowieczne,
także był zbudowany
można powiedzieć,
na podziemiach.
Legenda mówi, że
podziemny
Przeworsk to
miejsce na
głębokości 15
metrów, było
obłożone cegłą. W
przejściach tych
kryła się okoliczna
ludność w czasie
najazdów tatarskich.
Według legend w
podziemiach
przeworskich można
było przeżyć przez
100 dni bez
wychodzenia.  Były
tam zapasy wody i
żywności. Dalej
legendy mówią też o
tym, że przejścia te
były tak przestronne,
że można było
przejechać przez nie
powozem
zaprzęgniętym w
czwórkę koni bez
problemu z jednego
końca miasta, na
drugi. Od klasztoru
ojców bernardynów
do kościoła farnego,
a także można było
wyjechać poza mury
miejskie w stronę
Kańczugi i
Gorliczyny. Jak 
każda legenda rządzi
się swoimi prawami,
tak w tej jest źródło
prawdy. Dokumenty
XIX-wieczne opisują
rzeczywiście te
podziemne przejścia.
Być może kiedyś je
odkryjemy, wszystko
przed nami.
–  Czy są
organizowane w
muzeum wystawy,
koncerty,

które przyciągają
turystów?
–  Oczywiście takie
imprezy w muzeum
w Przeworsku są
organizowane.
Odbywają się
spotkania
tematyczna
poświęcone historii
miasta,
mieszkańców.
Organizujemy
wystawy poświęcone
mniejszościom
narodowym. Taką
mniejszością
narodową byli żydzi,
którzy tłumnie
zamieszkiwali miasto
przed wybuchem II
wojny światowej.
Organizowane są
także wystawy
etnograficzne i
wystawy
prezentujące
współczesną sztukę.
Myślę, że dla
każdego może
znaleźć się coś
ciekawego w
muzeum, bo
przecież do muzeum
przychodzi się po to,
aby oderwać się od
rzeczywistości, żeby
zobaczyć coś
ładnego, czegoś się
nauczyć, poznać
prawdę o
przeszłości, ale też
żeby dowiedzieć się
czegoś o samym
sobie. Dlatego
wszystkich
chętnych, nie tylko
przejeżdżających,
ale też mieszkańców
Przeworska
zapraszam do wizyty
w tutejszym
muzeum.
Dziękuję za
rozmowę
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Nazywam się Ola,
uwielbiam czytać
książki (SF, fantasy,
postapokaliptyczne),
bo dzięki nim mogę
oderwać się od
rzeczywistości, co
bardzo lubię i cenię.
Stwarzają one
zupełnie inny świat,
choć działający na
zasadach naszego.
Mam dosyć czytania
książek opisujących
zwykłe życie
współczesnych ludzi.
Naszej szarej
rzeczywistości mam
na co dzień
zdecydowanie za
dużo, żeby jeszcze o
niej czytać.
Najbardziej lubię
takie książki, które
pozwalają znaleźć się
w innym, lecz realnie
ukazanym świecie.
Bardzo ważne jest
dla mnie, aby książka
posiadała niebanalną
fabułę i poruszała
ważne problemy oraz
wartości.
Poza czytaniem lubię
słuchać muzyki,
podróżować i
oglądać filmy.
Interesuję się także
fotografią. Fascynują
mnie sporty
ekstremalne, niektóre
z nich chciałabym
kiedyś uprawiać.
Zawsze chętnie
rozmawiam i poznaję
nowych ludzi. Dużą
rolę w moim życiu
odgrywa rodzina i
przyjaciele.

Odnaleźć
prawdę w
iluzji
Jedną z moich
ulubionych książek
jest powieść Marie Lu
„Legenda. Rebeliant”
(ang.”Legend”). Akcja

osadzona jest w
przyszłości, choć
postęp techniczny nie
jest zauważalny.
Wydarzenia
rozgrywają się w Los
Angeles w Republice –
państwie powstałym
na wschodnim
wybrzeżu Ameryki
Północnej.
Opowiada historię
dwojga młodych ludzi,
którzy stają naprzeciw
siebie jako wrogowie.
Bohaterowie pochodzą
z dwóch różnych
światów. June
pochodzi z bogatej
rodziny – Day
wychowywał się w
slumsach.
Dziewczyna gotowa
jest oddać życie za
Republikę, a chłopak
robi wszystko, by
zaszkodzić państwu.
Jednakże pewnej nocy
ich losy zostają
związane. Na skutek
nieszczęśliwego splotu
wydarzeń zadaniem
June jest aresztowanie
Daya. Jednak złapanie
poszukiwanego
przestępcy nie
wyjaśnia sytuacji.
Podczas licznych
przesłuchań chłopak
przyznaje się do wielu
win, lecz nie do tej,
która jest dla June
najbardziej bolesna.
Wskazuje jej sprawy,
na które nie zwróciła
dokładnej uwagi.
Zrozpaczona nie wie
co robić, w podjęciu
decyzji pomaga jej
znaleziona
wiadomość. Decyduje
się pomóc chłopakowi
w dniu jego egzekucji.
Plan ucieczki nie
powiódł się jednak do
końca.
Co tak szokującego
odkrywa June, że
decyduje się pomóc
przestępcy? Kto zadał
tak bolesną stratę
June? Jaka jest

prawdziwa tożsamość
jasnowłosego
chłopaka? I jak
zareaguje ludność
państwa wobec
takiego zwrotu
wydarzeń?
„Rebeliant” do
ostatnich stron trzyma
w napięciu i rozwiewa
te wątpliwości.
Powieść pisana jest z
perspektyw dwójki
bohaterów. To czy
pozostaną
przeciwnikami czy
zostaną sojusznikami
odkrywa jednak na
końcu.Książka
ukazuje ważne
problemy dotyczące
młodych ludzi,
funkcjonowania w
społeczeństwie oraz
to, jak łatwo można
manipulować ludźmi.
Polecam ją
wszystkim, którzy
cenią niebanalną i
dającą do myślenia
literaturę, a także tym,
którzy lubią zanurzyć
się w nieco inną
rzeczywistość.

Aleksandra
Stasieńko

Nazywam się Kasia, w wolnym czasie uwielbiam oglądać filmy i czytać
książki. Filmy oglądam raczej dla relaksu, i zazwyczaj są to gatunki takie jak
fantasy, SF, filmy akcji, niekiedy komedie. Pozwalają mi one oderwać się  od
rzeczywistości, zapomnieć o problemach, niekiedy poprawić humor. Poza
tym poszerzają horyzonty i świat staje się jakby większy. Warto jest
zastanowić się nad doborem filmu i zamiast głupkowatej komedii, wybrać
coś inteligentnego, z czego można coś wynieść, a jednocześnie się
zrelaksować. Filmy, przecież oglądamy zazwyczaj dla przyjemności.
 
  Pożegnanie z komunizmem
  Mimo, że nam oczywistym zdaje się fakt, iż komunizm jest okrutnym
ustrojem, ludzie którym przyszło w nim żyć, czasem wspominają go z
tęsknotą. Nie dotyczy się to jedynie Polaków, ale także mieszkańców innych
państw które w 1989 roku wyrwały się spod wpływów Moskwy, takich jak
NRD. Wolfgang Becker w filmie „Good bye, Lenin”, próbuje przybliżyć nam
czas upadku komunizmu i pokazać mieszane uczucia jakie panowały wśród
Niemców ze Wschodu. Wbrew pozorom film ten, nie ma wiele wspólnego z
dramatem psychologicznym, ale raczej jest ciepłą komedią, która zarazem
może pokazać nam wiele prawd o człowieku.
  Christiane Kerner jest zagorzałą zwolenniczką socjalizmu. Szczerze wierzy
w wyższość tego ustroju nad innymi. Sama jest aktywną działaczką
partyjną, działa społecznie i wysyła listy z prośbami i zażaleniami, do
różnych producentów. Wychowuje  samotnie dwójkę dzieci: Alexa i Ariane,
gdyż jej mąż lata wcześniej uciekł na drugą stronę muru. Niestety kobieta w
40. „urodziny” NRD, dostaje zawału i zapada w śpiączkę. Niestety
„przesypia” upadek muru i budzi się wtedy, kiedy wszystko w co wierzy już
nie istnieje. Jej ukochany syn postanawia zrobić wszystko by matka nie
dowiedziała się o tym. W mieszkaniu stawia dawne meble, wraz z siostrą
noszą stare ubrania, zdobywa opakowania od produktów, których teraz już
nie ma w sprzedaży, a nawet wraz z przyjacielem produkuje fałszywe
wiadomości, gdy jego matka chce wysłuchać, jak miała to kiedyś w
zwyczaju, codziennego serwisu. Tak naprawdę wszystkie zabiegi Alexa, nie
są potrzebne wyłącznie jego matce. On sam boi się opuścić świat, w którym
się wychowywał.  W przeciwieństwie do jego siostry, ciężko jest mu
przystosować się  do nowych warunków. Jak długo będzie tworzył wokół
swojej matki dawne NRD? Niestety okazuje się, że jak już się w czymś
ugrzęźnie, to ciężko z tego wyjść.
  Choć premiera filmu miała miejsce w 2003 roku, wciąż ogląda się go z
przyjemnością. Ciekawy, humorystyczny, ukazujący paradoksy NRD
scenariusz Wolfganga Beckera i Bernda Lichtenberga, wieńczy gra aktorska
na wysokim poziomie. Rolę  Christiane gra Katrin Saß, Alexa Daniel Brühl, 
Ariane Maria Simon, natomiast przyjaciela Alexa Daniela, Florian Lukas. Ich
gra jest naturalna, może czasem nieco oszczędna, ale dzięki temu chwilami
mamy wrażenie jakbyśmy oglądali prawdziwe relacje z tamtych lat.
  Film polecam każdemu, bez względu na wiek. Pokazuje nam on jak wiele
można zrobić dla osoby którą się kocha, oraz jak czasem trudno jest,
rozstać się z rzeczami, o których nie zdajemy sobie sprawy, że może ich
nam brakować. Przy tym wszystkim film zachowuje błyskotliwy, inteligentny
humor. 
Katarzyna Sitko
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