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Zamach
Ósmy rok na polskiej scenie
stałe idzie przedstawienie,
dni kolejne nam odlicza
teatralna miesięcznica.
Pan Bóg na to z góry patrzy,
pamięć trzeba czcić inaczej –
to czas żalu i zadumy,
bez drabiny i trybuny.
Wciąż karzełek naród ćwiczy,
jak się modlić na ulicy.
Przy okazji również rzeknie,
o co chodzi mu konkretnie.
Oliwa jest sprawiedliwa
i powoli już wypływa,
słyszy to pobożny tłum –
tam na pewno było bum!
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Podkomisji tak szef rzekł,
forsę wziął i szybko zbiegł.
Dodał w swej ucieczki chwale,
że wykończył Caracale.
Brawo bije Don Antonio,
wyliczenia tego bronią,
już jesteśmy po kłopocie –
cała prawda w samolocie.
A tymczasem „Panie Bracie”,
dokumenty badań w WAT-cie
wykazują coś innego
niż film tego uczonego.
PS
Śmieje się już Polska cała,
bo komisja wykazała,
potwierdzając myśli nasze,
to był zamach, lecz na… kasę.

Wers – magazyn literacki
Ewa Barańska  Mieczysław Działowski  Jacek
Świerk  Grzegorz Boroń
13
		

Rok po roku, krok po kroczku
doczekaliśmy wyroczku.
A treść jego jest magiczna –
bomba była term-baryczna.

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła
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1. Gdy Rzeszów śpi, tylko ty,
gdy wstaje świt, tylko ty,
gdy ranne mgły, tylko ty,
gdy srebrne sny, tylko ty.
Gdy jestem sam, tylko ty,
gdy gorzko tak, tylko ty,
gdy rozum śpi, tylko ty,
gdy nie chcę żyć, tylko ty.
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d

d
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Ref. Już pośród gwiazd...
3. Gdy serce drży, tylko ty,
gdy deszcz znów mży, tylko ty,
gdy ciepła noc, tylko ty,
gdy uczuć moc, tylko ty.

Gdy jest mi źle, tylko ty,
gdy szary zmierzch, tylko ty,
gdy ptaków klucz, tylko ty,
gdy jesień już, tylko ty.

Ref.
Już pośród gwiazd tylko ty,
gdy w oczach mych słone łzy,
choć nie ma cię obok, tuż blisko mnie,
mimo to bardzo tak kocham cię.

Ref. Już pośród gwiazd...

Na zawsze chcę z tobą być,
każdego dnia marzyć, śnić,
w twych oczach mój cały szczęśliwy świat,
to jest miłość już na wieczny czas.

4. Na liści szept, tylko ty,
na dawny grzech, tylko ty,
na jesień złą, tylko ty,
na pusty dom, tylko ty.

2. Na wszystko zło, tylko ty,
na ciemną noc, tylko ty,
na biały śnieg, tylko ty,
na życia bieg, tylko ty.
Na zieleń łąk, tylko ty,
na róży pąk, tylko ty,
na tęsknot żal, tylko ty,
na siną dal, tylko ty.

d

Na dziwny świat, tylko ty,
na tak i tak, tylko ty,
na jest jak jest, tylko ty,
na życia kres, tylko ty.
Ref. Już pośród gwiazd…
30.04.2017
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ZACHOWUJĄ I ODRADZAJĄ POLSKOŚĆ
XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

Fot. Józef Gajda

Z

MOJE FESTIWALE
Od Krakusa, Krakowiaka i Olzy

Jerzy Dynia

L

ata sześćdziesiąte, czas
żelaznej kurtyny. Kontakty z rodzinami mieszkającymi w krajach zachodniej Europy, na kontynencie amerykańskim
utrudnione, często wręcz niemożliwe. Ale
Polak potrafi. W 1968 roku doszło do spotka-

nia państwa Stalów, przedstawicieli Zespołu
Krakus z Belgii z ówczesnym sekretarzem
Towarzystwa Polonia Romanem Brożem
oraz dyrektorem rzeszowskiego WDK Czesławem Świątoniowskim, a także rzeszowskim dziennikarzem Lubomirem Radłowskim. To spotkanie zaowocowało pomysłem
organizowania w Rzeszowie Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, początkowo artystycznych.

walu Polonijnych Zespołów Artystycznych
ówczesny sekretarz Towarzystwa Polonia
Roman Broż. Tym impulsem dla inicjatywy
spotkań światowych polonijnych zespołów
był właśnie pobyt członków Zespołu Pieśni
i Tańca Bandoska z rzeszowskiego WDK,
zaproszonych wtedy do Belgii przez państwa Stalów i prowadzony przezeń
zespół polonijny Krakus, który
potem kilka razy przyjeżdżał na
festiwale do Rzeszowa, póki nie
zwinął skrzydeł. Nie będzie też
Krakowiaka z Bostonu w USA,
który wtedy jako jedyny zespół zza
oceanu światowości pierwszemu
festiwalowi dał rzeczywiste świadectwo. Będzie natomiast wierna
od początku Olza, zespół pieśni
i tańca z czeskiego Cieszyna. Inspiratorką i pierwszą kierowniczką
artystyczną zespołu była Janina
Marcinkowa. Nie szczędźmy i tym
razem braw oraz serca naszym
przyjaciołom zza Olzy. Ale także
wszystkim uczestnikom festiwalu. Przypominam zaś Olzę z wielkim uznaniem dla poziomu i tradycji artystycznych,
ale także dlatego, bo jako jedyna spośród 37
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itamy uczestników polonijnych zespołów, ich opiekunów i organizatorów.
Witamy serdecznie w naszym mieście w czas
święta artystycznego i gorąco zapraszamy do
Rzeszowa nie tylko z tej okazji. Wasza obecność bowiem, Wasze zapamiętanie naszego
miasta, wrażenia, które stąd wywieziecie,
będą na pewno najlepszą nicią wiążącą z ojczyzną przodków. Kultura
– i jej bardzo czytelne dla wszystkich
znaki – najpiękniej i najłatwiej zbliża ludzi niezależnie od miejsca zamieszkania. Witamy Was – uczestników światowego festiwalu polonijnego – sercem witamy! Niechaj nasz
Rzeszów będzie Wam na ten czas
przyjaznym domem, do którego zechcecie wciąż powracać.
espoły polonijne powitamy
w barwnym korowodzie w piątek 21 lipca. Przejdą ulicami Lubomirskich, 3 Maja, Kościuszki do
Rynku, gdzie o godz. 17.00 nastąpi
otwarcie festiwalu, a w dwie godziny Olza była na wszystkich festiwalach. Zobaczymy ją i tym razem
później w koncercie powitalnym na
estradzie przy ratuszu zagrają polskie zespoW dniu następnym w tym samym miejscu
ły – Old Rzech Jazz Band i Dagadana.
i o podobnej godzinie już koncert galowy pt.
W sobotę i niedzielę dziesiątki koncer„Karczma na Podzamczu”. Dyrektorem artytów, spotkań i innych imprez towarzyszących
stycznym, reżyserem i głównym choreograna tejże estradzie w Rzeszowie i w CKH Milfem festiwalu jest Janusz Chojecki.
lenium Hall oraz podkarpackich miastach
W diasporze za granicą żyje ponad
i gminach. A 24 lipca w poniedziałek w hali
20 mln Polaków i osób o rodowodzie polwidowiskowej na Podpromiu pierwszy z konskim. Zachowują i odradzają polskość wiecertów, w którym wystąpią wszystkie zespolorako, także tańcem, obrzędami. Artyści
ły. A przyjedzie ich 37 z 14 krajów całego
polonijni są najlepszymi ambasadorami polświata. Koncert zatytułowany „Folklor naskości. Przenoszą ją na innych poprzez więrodów świata” rozpocznie się o godz. 19.00.
zy z sąsiadami, nierzadko zafascynowanymi
polską kulturą, którzy potem stają się członkami owych polonijnych zespołów folklorystycznych.
Zawsze przypominam z tej okazji, że to
w 1968 roku w domu państwa Wandy i Bronisława Stalów (z tarnobrzeskim rodowodem
zresztą) w Genk-Zwartbergu w Belgii narodziła się idea światowego festiwalu w Rzeszowie, którego animatorami byli ówczesny dyrektor rzeszowskiego WDK Czesław
Świątoniowski oraz red. Lubomir Radłowski,
a pomagał aktywnie w zmaterializowaniu
Krakus z Belgii – u niego zrodziła się idea festiwalu
tego pomysłu za rok jako Światowego Festi-

Fot. Józef Gajda

W

Krakowiak z Bostonu (USA) nadał światowości
pierwszemu festiwalowi w 1969 r.

zespołów będzie mogła świadczyć, jak to było
w owym 1969 roku. A za dwa lata dojdziemy
półwiecza tej pięknej tradycji.
 Ryszard ZATORSKI

Jest lipiec 1969 roku. Do Rzeszowa
przyjechało 13 zespołów polonijnych, 12
z pięciu krajów Europy i jeden ze Stanów
Zjednoczonych. Impreza zaplanowana od 3
do 23 lipca. Koncerty odbywają się na scenie
Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Nam, tubylcom, towarzyszy dreszczyk emocji. Przyjechał do nas inny świat, zakazany, nieznany.
Ja mam już za sobą okres dziennikarskiej
praktyki w redakcji muzycznej Rozgłośni
Polskiego Radia i jestem oddelegowany do
realizacji nagrań na sprzęcie zainstalowanym w starym, ciężarowym samochodzie
z metalową budą marki Lublin. Podczas nagrań koncertów trzeba ciągle coś poprawiać, 
3

Fot. Józef Gajda

Fot. Józef Ambrozowicz
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Festiwale z korowodem na ulicach Rzeszowa inaugurowane są w Rynku
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 mikrofony na scenie. Łączy się to z nieustan-

nym kursowaniem pomiędzy wozem transmisyjnym a sceną. Na tej trasie w każdym
załamaniu korytarza stoją smutni, na czarno
ubrani panowie. Po co? Żeby sprawdzać, czy
ktoś nie przekazuje jakichś tajnych informacji, mikrofilmów itp.? Zastanawiam się,
dlaczego są tacy smutni. A na scenie taniec
za tańcem, piosenka za piosenką. I wreszcie
coś, co utkwiło mi w pamięci do dziś: przy
akompaniamencie egzotycznej wówczas dla
nas muzyki amerykańskich Indian Taniec
umierającego orła, wykonywany przez jednego z tancerzy zespołu Krakowiak z Bostonu.
Z edycji na edycję festiwal rozrastał
się. Do Rzeszowa przyjeżdżało coraz więcej
uczestników. Początkowo założenie organizatorów było takie, że koncerty mają odbywać się nie w plenerach, a w odpowiednio
wielkich i przystosowanych do tego salach
koncertowych. Jeden z festiwali odbył się
w sali Państwowej Filharmonii w Rzeszowie.
To już był kolejny krok do przodu. Zespoły przyjeżdżały wcześniej na zgrupowania
organizowane w różnych miejscowościach
Polski. Podczas prezentacji na scenie towarzyszyły im dwa usytuowane po bokach
kilkunastoosobowe zespoły instrumentalne
złożone z polskich muzyków, dla których
przygotowane były wcześniej stosowne aranżacje. Właśnie w filharmonii zaprezentowane zostało m.in. wielkie Wesele krakowsko-góralskie. Jeśli na pierwszy festiwal w 1969
roku do Rzeszowa przyjechało 480 tancerek,
tancerzy i festiwalowych gości, to już na piąty
festiwal w 1980 roku do miasta zjechało 45 (!)
zespołów, 1600 osób! Dlatego kiedyś zapadła
decyzja, że kończący festiwal koncert galowy odbędzie się w hali sportowej w Mielcu.
Ktoś zarządził również, że już następnego
dnia rano wyjeżdżające zespoły otrzymają
na pamiątkę nagrane na kasetach przez ekipę

Rzeszowskiej Rozgłośni PR obszerne fragmenty tegoż koncertu! Rozpoczyna się koncert, nagrania realizuje ta sama ekipa. Około
godziny 22.00, po nagraniu na taśmie BASF
pierwszych 42 minut, ruszyłem „galopem”
do Rzeszowa, aby zacząć montować materiał,
robić odpowiednie skróty itp. Około północy dowieziona zostaje następna taśma i idzie
dalej montaż. Ale to nie koniec. Po zmontowaniu całego koncertu następuje kopiowanie
materiału na kilkadziesiąt kaset. Nerwówka,
ale praca idzie jak w przysłowiowym zegarku. O godzinie 7 rano wszystkie wyjeżdżające z Rzeszowa spod WDK zespoły otrzymały
nagrane kasety.
Jest rok 1993. Dla Rzeszowa nadszedł
czas telewizji. Ośrodek miał już profesjonalne kamery Beta i stanowisko montażowe.
Nie było jeszcze wozu transmisyjnego z torami wizyjnymi do rejestracji programów
w kolorze. Na koncert galowy jedziemy do
rzeszowskiej hali sportowej na Podpromiu
z trzema kamerami. Program był znany, ale
ta przestrzeń! Realizator nie może przeciskać
się w tłumie do poszczególnych kamerzystów, żeby decydować, które fragmenty koncertu nagrywamy, kiedy włączamy kamery,
no i w jakich planach filmować, czy w szerokim, czy w bliskich, czy panoramy, kiedy
transfokacje itp. Pozostaje tylko porozumiewanie się z daleka za pomocą gestów ręki.
No a potem robota na stanowisku montażowym już w Ośrodku TVP. I wielkie pytanie:
jak z trzech wersji nagranych, w większości
przypadkowych ujęć, zrobić profesjonalny
program? Uff!
Były następne festiwale. Podczas prób
na stadionie Resovii omal nie doszło do zerwania nagrania koncertu, po tym jak reżyser
zaczął wykrzykiwać przez mikrofon, że ekipa
telewizyjna przeszkadza mu w pracy. Wtedy
byłem bardziej „narwany” niż teraz i dopiero

ZAKAZANE PIOSENKI
Płyta wokalistów Anny Czenczek

W

dorobku Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie ukazała się kolejna
płyta pt. Zakazane piosenki. Nasi czytelnicy
otrzymają ją bezpłatnie z numerem sierpniowym miesięcznika. Znajdą się na niej utwo-

4

ry patriotyczne, legionowe, a także
współczesne o tematyce patriotycznej
w nowych, ciekawych i niepowtarzalnych
aranżacjach
wokalno-instrumentalnych.
Przygotowanie i opracowanie wokalne utwo-

taktowne perswadowanie ze strony głównych
organizatorów imprezy uspokoiło sytuację.
Po rzeszowskich, pionierskich działaniach dokumentujących kolejne festiwale, przedsięwzięciem zainteresowała się
wreszcie Telewizja Polonia. Podczas jednej
z kolejnych edycji, odbywających się w hali
sportowej na Podpromiu, byłem z ramienia
organizatorów szefem muzycznym całej imprezy. Z realizatorem dźwięku, kolegą z Jasła
o ksywie „Koniu”, ze scenariuszem w ręku
siedzieliśmy po przeciwnej stronie sceny, mając za zadanie pilnować ładu i porządku od
strony dźwiękowej, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Koncert rejestrowała tym razem ekipa TVP Polonia. Nadchodzi godzina
„zero”, pora zaczynać, a ekipy i konferansjerki nie ma. Reżyser koncertu, zaprzyjaźniony
choreograf z Krakowa, Anatol Kocyłowski
(rodem z Sanoka), rzuca zza sceny przez radiotelefon hasło: Start! No i poszedł sygnał
festiwalu. I zaczęło się! No tak, ale zaczęła
się też afera, bo na początek miała wyjść na
scenę pani z Warszaaawy i powitać zespoły
oraz widownię. Ale chyba nie dopiła kawy.
Koncertu już nie dało się zatrzymać i dopiero
po ostatnich taktach ostatniego tańca, prosząc rozchodzącą się widownię o pozostanie
na sali, został dograny na potrzeby telewizji
początek z panią konferansjerką. Nikt nie został pobity… Były również „na żywo” transmisje z korowodów z udziałem polonijnych
zespołów, korowodów radosnych, bajecznie
kolorowych. A cóż to była za atrakcja, kiedy polonusi i polonuski maszerowali przez
Rzeszów w kostiumach wziętych jako żywo
z karnawałów w Rio!
Było, oj było wiele różnych zdarzeń, spotkań, znajomości. Ale ta praca ma to do siebie,
że niezwykłe ubarwia życie. Ma swoją magię.
 Jerzy DYNIA
rów to dzieło Anny Czenczek. Wykonawcami są soliści i grupy artystyczne Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie oraz soliści Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej
Sarzynie – laureaci festiwali w kraju
i za granicą oraz programów telewizyjnych, pracujący pod kierunkiem
Anny Czenczek. Śpiewają z towarzyszeniem
zespołu muzycznego pod kierunkiem Jarka
Babuli. 
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skawa, zwłaszcza dla widzów przed sceną
na rzeszowskim Rynku, gdzie koncertował
Janusz Radek z zespołem
oraz laureatka Grand
Prix poprzedniej edycji, Anna Cyzon. Wtedy również uroczyście
ogłoszono wyniki festiwalu i wręczono nagrody przyznane przez jury
pod przewodnictwem
Doroty Szpetkowskiej.
Grand Prix 13.
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki RzeOd lewej Onutė Žukienė – dyrektor Światowego Festiwalu na Litwie, szów Carpathia Festival
Sławomir Kozioł – dyrektor PKO BP (sponsora głównego festiwalu), Eleonora 2017 wyśpiewała EleVecchio – laureatka Grand Prix 2017, Waldemar Wywrocki, Anna Czenczek
onora Vecchio (Włochy)
– pomysłodawczyni i dyrektor Rzeszów Carpathia Festival, Stanisław Sienko
utworem L’amore non
– wiceprezydent Rzeszowa
Fot. Aleksander Baranowski

sobotę 17 czerwca kończącą tegoroczny festiwal pogoda nie była ła-

FESTIWALE I NAGRODY
Uczennice CSW Anny Czenczek

U

czennica Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie Oliwia Skóra
wyśpiewała 24 czerwca br. III miejsce
na Festiwalu Dino Top w Sędziszowie
Małopolskim. W finale zaprezentowało się tylko 11 uczestników, którzy
wykonywali piosenki Wojciecha Młynarskiego. Oliwia od 11 lat pracuje pod
kierunkiem Anny Czenczek. Koncert
transmitowany był na żywo w TVP 3
oraz Polskim Radiu Rzeszów. Gwiazdami pierwszego Dino Top była rzeszowska grupa RSC i legendarny zespół
Skaldowie.
Kolejne nagrody uczniowie CSW
Anny Czenczek zdobyli podczas XIV

Natalia Kubiś-Mroszczuk

Oliwia Skóra

KOŁOWROTEK W RAKSZAWIE
T

Letnie Spotkania Teatralne

ego roku Letnie Spotkania Teatralne „Kołowrotek” odbędą się od 14 do 16 lipca
w Rakszawie. Organizatorami są Gminny
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie,
Teatr Przedmieście w Rzeszowie oraz Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego VAN-PUR. A głównym celem festiwalu – podkreślają Agnieszka Rzepka, dyrektor GOKiC,
i Aneta Adamska, dyrektor festiwalu, animatorka Przedmieścia – jest prezentacja dorobku
artystycznego amatorskich, autorskich i niezależnych teatrów z całej Polski, a także stworzenie forum wymiany doświadczeń, poglądów
pomiędzy twórcami i publicznością oraz integracja w twórczym działaniu.
„Kołowrotek” to festiwal popularyzujący spektakle, które są inspirowane kulturą
ludową lub czerpią z tradycji społeczności lokalnych.
Jednocześnie gratulujemy organizatorom „Kołowrotka” za inne niedawne osiągnięcia. Otóż Teatr Przedmieście Anety Adam-

skiej zdobył wyróżnienie za kreację zbiorową
na 19. Festiwalu Sztuki Teatralnej w Rybniku
za Podróż w jej reżyserii. A na 13. Festiwalu
Teatrów Niewielkich w Lublinie Edward Kotłowski z Teatru ATD im. J. Żmudy ze Stalowej
Woli nagrodzony został „za uwiedzenie widza
szlachetnym brzmieniem słowa poetyckiego”
w spektaklu Odkąd zniknęła w reż. Anety
Adamskiej i Macieja Szukały. Przedmieście
grało w ostatnim czasie gościnnie Scenariusz
podczas spotkań „Alternatywa między Ścianami” w Częstochowie oraz wspomnianą
Podróż w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (w XIX-wiecznym kościele św. Marka).
A Teatr Sioło z Rakszawy, któremu również
pomaga reżysersko Aneta Adamska otrzymał
I nagrodę na III Ogólnopolskim Przeglądzie
Amatorskich Teatrów Osób Dorosłych „Amarantus” w Tychach za Requiem dla gospodyni
wg dramatu Wiesława Myśliwskiego, a Helena
Wilczek z tego zespołu została wybrana najlepszą aktorką festiwalu. 

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Skowroneczek” w Nowym Sączu (3–7 lipca br.).
II miejsce zajęła 6-letnia Natalia Kubiś-Mroszczuk, a III Ania Dąbrowska, a Aleksandra Kędra nagrodę jury dziecięcego. Natalię i Anię zobaczymy
w retransmisji z koncertu galowego
w TVP ABC 6 sierpnia (Natalia) i 11
sierpnia (Ania).
Na II Zjeździe Młodych Gwiazd
w Szczecinie Kryształowy Kamerton
ZAKR-u przyznany został Oliwii
Skórze. „Złota Dziesiątka” walczyła o nagrodę im. Heleny Majdaniec.
Konkurs odbył się w dniach 7–9 lipca
br. Mogli wystąpić jedynie laureaci
I nagród festiwali międzynarodowych i ogólnopolskich.
 Elżbieta STĘPIEŃ
PROGRAM FESTIWALU
14 lipca (piątek), sala teatralna ZSTG
18.15 Teatr GOK Leżajsk – Romeo i Julia
(Giedlarowa)
20.00 Teatr KOD – Cygan (Dębno)
15 lipca (sobota), sala teatralna ZSTG
14.00 Grupa Artystyczna Teatr T.C.R. –
Knienie (Tychy)
15.30 Teatr Jednego Aktora Milena Piejko –
Być szczęśliwym (Jarosław)
16.30 Amatorska Grupa Teatralna – Wojna
Chłopska (Skarżysko-Kamienna)
18.00 Teatr Wojtka Kowalskiego – 3 x tak
Rudnicki (Częstochowa)
20.00 Teatr Sioło – Śmierć na gruszy (Rakszawa), spektakl pozakonkursowy
16 lipca (niedziela), sala teatralna ZSTG
14.00 Teatr M.D.K, czyli Młode Dzielne
Kuropatwy – Opereta, czyli Ptasia Kaszana
(Rzeszów)
15.00 Teatr Jednego Aktora Jerzy Kałduś –
Kaziuk Kirelejson (Lublin)
16.30 Teatr po 40 – Może to do mnie wróci
(Zegrze)
17.30 Amatorski Teatr Dramatyczny im.
J. Żmudy – Przetańczyć zmierzch (Stalowa
Wola), spektakl pozakonkursowy
5
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W

CARPATHIA I NAGRODY

dipende, do którego tekst i muzykę stworzył
Francesco Colasanto.
Pierwsze miejsce zajął Leon (Polska)
z piosenką Tylko powiedz, do której tekst napisała Marta „Sarsa” Markiewicz, a muzykę
Tomasz Konfederak. Drugie miejsce zdobyła Federica Marinari (Włochy) za My man
do słów własnych i muzyki Ronny Aglietti,
a trzecie Edny (Ukraina) za Come in z tekstem i muzyką Nadii Hasyuk. Nagrodę za
największą osobowość sceniczną przyznano
Nelly Lifanovej (Rosja), a nagrodę dla najlepszego instrumentalisty odebrał Mikhaylo
Birchenko (Ukraina), perkusista zespołu Secret Avenue.
Wyróżnienia otrzymali: Konrad Bebiołka, Iga Kozacka oraz Julia i Jędrzej Skibowie z Polski i Secret Avenue z Ukrainy.
Przeszła do historii kolejna edycja festiwalu, który wymyśliła i jest dyrektorem
Anna Czenczek, twórczyni i dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. 
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PÓŁ WIEKU RAZEM
Medale za długoletnią więź małżeńską
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czerwca br. w rzeszowskim ratuszu
odbyła się uroczystość wręczenia
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalami zostały odznaczone pary jubilatów, które przeżyły ze sobą
pół wieku. Wręczył je prezydent Rzeszowa
Tadeusz Ferenc. A także stosowne legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty. Była też
symboliczna lampka szampana przy dźwiękach Marsza Mendelssohna. Jubilaci mogli
wysłuchać ilustrowanej prezentacji dokonań
miasta i poznać najbliższe ciekawe inwestycje oraz przyszłościowe projekty, takie jak np.
jednoszynowa kolejka naziemna.
Wśród uhonorowanych medalami była
nasza koleżanka redakcyjna Jadwiga Szumska, która w każdym wydaniu miesięcznika
raczy nas ciekawymi przepisami na torty, ciasta i ciasteczka. Gratulujemy! Oboje

Fot. Aleksander Baranowski
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Prezydent Tadeusz Ferenc dekoruje medalami
małżeństwo Jadwigę i Jerzego Szumskich

z mężem mają wykształcenie prawnicze
i nadal aktywnie na emeryturze są społecznie przydatni. W przeszłości Iga pracowała
m.in. w studenckim biurze turystycznym
Almatur, jako wicedyrektorka Szkoły Pod-

KONSORCJUM COP

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

1

lipca br. rektorzy Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż.
Wiesław Trąmpczyński oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr
hab. inż. Zbigniew Łukasik podjęli inicjatywę wypracowania wspólnego stanowiska
dotyczącego współpracy między tymi uczelniami a Polską Grupą Zbrojeniową. Celem
tej kooperacji jest powołanie konsorcjum
COP – Tradycja, Obronność. Inicjatorem
utworzenia i koordynatorem konsorcjum

Rektorzy Zbigniew Łukasik, Tadeusz Markowski,
Wiesław Trąmpczyński

stawowej nr 28, którą urządzała od podstaw,
a potem w służbach skarbowych. Jej mąż
Jerzy Szumski całe zawodowe życie poświęcił straży pożarnej. Na emeryturę odszedł
w stopniu pułkownika, czyli starszego brygadiera, ze stanowiska zastępcy komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie.
W gronie jubilatów był też członek
Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów Stanisław Ruszała wraz z żoną Urszulą Bańbor-Ruszałą. Podobne medale otrzymali w tym
dniu: Anna i Marian Żukowiczowie, Zofia
i Marian Biernatowie, Maria i Adam Błądzińscy, Lucyna i Stanisław Długoszowie,
Zofia i Bolesław Królowie, Monika i Wojciech Małkowie, Genowefa i Stanisław Marszałkowie, Irena i Adam Pasternakowie,
Halina i Kazimierz Piękosiowie, Jadwiga
i Władysław Ruszałowie, Anna i Tadeusz
Wronowie.
W imieniu jubilatów podziękowała Jadwiga Szumska. Zapewniła też, że prezydent
i miasto, którym on kieruje, znane jest z innowacyjnych osiągnięć w świecie. 
jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
Łukasiewicza.
Konsorcjum zostanie powołane m.in.
w celu podjęcia współpracy polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i potencjału wynikających z prowadzonej działalności; współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji sprzętu wojskowego; inspirowania działań promujących
szkolnictwo wyższe. W ramach tej współpracy
uczelnie deklarują organizowanie wspólnych
zespołów badawczych, wspólny udział w projektach, programach i inicjatywach odpowiadających zakresowi kooperacji oraz wspólne
ubieganie się o dofinansowanie prac ze źródeł
zewnętrznych i współpracę w zakresie badań
naukowych i kształcenia.


Piotr BIERNACKI

ZREHABILITOWAĆ
PREMIERA
WITOSA!
Nie możemy rozpocząć obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości bez zamazania wyroku sądu
brzeskiego – powiedział prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz

Edward Słupek

W

przyszłym roku
mija 100. rocznica
odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów.
To jedna z najznamienitszych rocznic, gdy Polska
wybuchła po ponad wiekowej niewoli. Znamienna także tym, że nie upamiętnia klęski, jak to w wielu przypadkach mamy (np.
powstanie warszawskie), ale upamiętnia
sukces reaktywacji państwa. Jedną z ikon
odbudowy państwa jest Wincenty Witos
– ludowy przywódca, trzykrotny premier
rządu. Najbardziej zapamiętany, gdy będąc
premierem rządu polskiego zmobilizował
masy społeczeństwa polskiego do obrony
6

państwa w sierpniu 1920 r. przed nawałą sowiecką, co historycy określają „cudem nad
Wisłą”. Moim zdaniem był to pierwszy przypadek w historii kraju, gdzie można mówić
o powstaniu świadomości o naszym polskim
państwie. Do tej pory państwo dla włościan,
zwyczajnych mieszkańców tych ziem, było
czymś obcym – kojarzonym z uciskiem,
a także z arystokracją, która była kojarzona
z właścicielami państwa.
Swoimi odezwami do włościan i chłopów Wincenty Witos przekonał ich do obrony swojej ojczyzny. Dowódcy wojskowi przechodzą do historii, ale na polu walki ginie
prosty żołnierz, niekiedy wcielany do armii
pod przymusem. W przypadku obrony przed
zagonami sowieckimi Tuchaczewskiego byli
to, po odezwach Witosa, świadomi swojej

Premier Wincenty Witos

ojczyzny prości mieszkańcy Polski. Posanacyjni apologeci zawłaszczyli to zwycięstwo,
uznając za jego twórcę Józefa Piłsudskiego.

Tenże tymczasem w trudnych dniach nawały,
panikując, złożył nawet rezygnację z funkcji
naczelnego wodza na ręce ówczesnego premiera Wincentego Witosa.
Po tym wspaniałym zwycięstwie zaczęto tworzyć mit genialnego wodza Piłsudskiego, zapominając z rozmysłem o prawdziwych
twórcach zwycięstw, jakimi byli generałowie
Tadeusz Jordan Rozwadowski, Włodzimierz
Zagórski, Lucjan Żeligowski. Pierwszy był
strategiem obrony i twórcą manewrów obrony Warszawy. Wszyscy w niewyjaśnionych
okolicznościach zostali zgładzeni po zamachu majowym 12 maja 1926 r. To jedna z najbardziej dramatycznych i haniebnych dat
w historii Polski, a na pewno w okresie międzywojnia. W tym zamachu stanu zginęło
ponad 500 ofiar spośród żołnierzy i ludności
cywilnej. Po raz trzeci urząd premiera sprawował wtedy ludowy przywódca Wincenty
Witos. Chcąc uniknąć przelewu polskiej
krwi, złożył urząd.
Władzę objęli ludzie sanacji z Piłsudskim jako inicjatorem zamachu stanu.
W przypadku niepowodzenia zamachu Piłsudski zostałby na pewno skazany na karę

PODSYCANA WROGOŚĆ
Dziś sędziowie, jutro lekarze, a kto pojutrze?
Bogusław Kobisz

P

olitycy PiS oraz przedstawiciele
Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że „wreszcie
majątki sędziów przestaną
być ukrywane”, kłamią.
Sędziowie od dłuższego czasu sporządzali
oświadczenia majątkowe, do których dostęp mieli ich przełożeni, urzędy skarbowe
czy CBA. Zbigniew Ziobro jako swój sukces
odtrąbił, że nowe przepisy nakazują od lipca tego roku publikowanie tych oświadczeń
w Internecie. Nie wiem, czy publikowanie
oświadczeń majątkowych sędziów to dobre
rozwiązanie. Może i tak? Jedno natomiast
wiem, że publikowanie właśnie teraz tych
danych służyć ma jedynie rządowi PiS i Zbigniewowi Ziobrze do realizacji planów związanych z pacyfikacją sądów.
Czytając i słuchając rządowych mediów i brukowców, widać, jak podsycana
jest niechęć, nieufność, wrogość do sędziów

i sądów. Najkrócej można te wypowiedzi
podsumować tak – patrzcie ludzie, jakich
majątków za państwowe pieniądze (pewnie i łapówki) te „darmozjady” się dorobiły
i teraz bronią swoich stołków i przywilejów.
Z pewnością publikacja oświadczeń majątkowych nie poprawi poziomu i sprawności
orzekania sądów. Pomysłodawcom chodzi
tylko o to, aby społeczeństwo nastawić wrogo do sędziów, żeby nikt im nie współczuł
i żeby nie daj Boże nie powstał jakiś ruch na
rzecz ich obrony. Sędziowie mają być źle oceniani i postrzegani po to, by minister Ziobro
mógł spokojnie przeprowadzić planowane
reformy, reformy mające na celu głównie
podporządkowanie sędziów i całego wymiaru sprawiedliwości partii rządzącej.
Przypomnę, że PiS w swoim programie złożyło wiele obietnic, problem jednak
w tym, że część z nich mogła okazać się niezgodna z konstytucją i żeby nikt nie przeszkadzał, należało przejąć w dosłownym
tego słowa znaczeniu ważniejsze instytucje,
w tym prokuratury i sądy. Byliśmy więc

Rozprawa w procesie brzeskim przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie: oskarżeni Wincenty Witos
i Kazimierz Bagiński

być aresztowany i zamknięty w Brześciu.
Była to przemyślana akcja rozprawy z liderami opozycji. Z aresztowanymi obchodzono
się skandalicznie, zmuszając ich do upokarzających robót i wymyślnych represji, pobić,
ordynarnych tortur fizycznych i psychicznych. Potem był proces ze skazującymi wyrokami wieloletnich więzień.
Skazany premier Witos udał się na tułaczkę do Czech, z której wrócił tuż przed
wybuchem II wojny. Tak rządziła sanacja.
Premier Władysław Sikorski na uchodźstwie
zapowiedział, że po zakończeniu II wojny
rozliczy sanację za jej rządy, ale zginął w katastrofie. Sanacja też zaczynała od zniszczenia
instytucji demokratycznych, co doprowadziło do dyktatury. Obecna polityka historyczna
zapominania tych mroczności sanacyjnych
nie wróży, że idziemy ku demokracji. Wręcz
przeciwnie. To tylko krótkie przypomnienie,
że zapowiedź Sikorskiego należałoby moralnie wykonać. Poczynając od zrehabilitowania Witosa i innych skazanych w haniebnym,
sfingowanym procesie brzeskim.


Edward SŁUPEK
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Dość już niewoli i poniżenia, dość nędzy i upokorzenia, dość katorgi i więzień, dość krwi i ofiar, dość
zemsty i prześladowania – apelował do chłopów
w 1938 roku Wincenty Witos. – Czas ostatni na zmiany, na zmiany wielkie, głębokie i trwałe

najwyższą. Od zamachu rozpoczęły się rządy
sanacji, co w sensie instytucji demokratycznych określa się jako czas przemocy i represji dla wszystkich, którzy nie utożsamiali
się z ekipą Piłsudskiego. Międzywojnie to
wielość ugrupowań politycznych w parlamencie od prawicy po lewicę. Wszystkie
ugrupowania poza BBWR (Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem), po okresie walki
w rozdrobnieniu z sanacją, w 1929 r. zawiązały porozumienie międzypartyjne Centrolew. Tego Piłsudskiemu było za wiele, przy
jego chorobliwej nienawiści do parlamentu
i instytucji demokratycznych, co afiszował
w wywiadach prasowych niewybrednym językiem o posłach: „A gdy się pan taki zafajda, to każdy musi podziwiać jego zafajdaną
bieliznę. A jeśli przy tym zdarzy się wypadek,
że zabździ, to jest już prawo dla innych ludzi,
a najbardziej dla ministrów” itp.
Piłsudski doprowadził do rozwiązania
parlamentu we wrześniu 1930 roku. I gdy posłów nie chronił już immunitet, spowodował
9 września 1930 r. aresztowanie przywódców
Centrolewu: Norberta Barlickiego, Adama
Ciołkosza, Stanisława Dubois, Hermana
Liebermana, Mieczysława Mastka, Adama
Pragiera z PPS, Władysława Kiernika i Wincentego Witosa z PSL Piast, Kazimierza Bagińskiego i Józefa Putka z PSL Wyzwolenie
i innych. Aresztowanych osadzono w przygotowanych celach w twierdzy brzeskiej,
której komendantem mianowano znanego
z okrucieństwa płk. Kostkę-Biernackiego.
Aresztowań dokonano bez nakazu sądu, na
podstawie polecenia ministra Sławoja-Składkowskiego, co było pogwałceniem prawa.
Typowa represja polityczna. Piłsudski własnoręcznie zaznaczył zielonym ołówkiem na
przedstawionej przez Sławoja liście, kto ma

Zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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świadkami, jak PiS sponiewierało Trybunał Konstytucyjny i przekształciło go w coś,
czego nawet nie można nazwać trybunałem.
Sędziowie w większości – a jest ich w Polsce blisko 9 tysięcy – widząc, że łamane są
demokratyczne zasady funkcjonowania
państwa, że pogwałcono trójpodział władz
i konstytucję, głośno wyrazili swój sprzeciw.
Lekarstwem na taką reakcję środowiska sędziowskiego ma być minister Zbigniew Ziobro. Powszechnie znany jest jego negatywny
stosunek do sądów i prokuratury (przypomnijmy sobie, co wyprawiał, będąc uprzednio ministrem), więc to właśnie jego prezes
Kaczyński namaścił na ministra sprawiedliwości, by podporządkować sobie i zdyscyplinować tę „grupę kolesi”, „kastę”. Wpierw
rządowe media i brukowce na okrągło pokazywały sędziów jako złodziei i darmozjadów, teraz dodatkowo jako łapówkarzy, a od lipca 2017 roku Internet, rządowe
media i brukowce mają dodatkowy temat
i nową pożywkę.
Nie byłem nigdy zwolennikiem Platformy Obywatelskiej i podobnie jak wielu
moich znajomych uważałem, że polityka
„ciepłej wody w kranie” nie jest na dłuższą
metę dobra dla Polski. Dzisiaj natomiast nie
wiem, czego się spodziewać, i stale boję się,
że „woda” będzie zbyt gorąca albo jej nie 
7
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 będzie. Nauczyciele czy lekarze też z pew-

nością zobaczą swoje oświadczenia w Internecie, wystarczy, że stawią opór, gdy rząd
będzie chciał ich do czegoś przymusić bądź
czegoś im odmówić.
Nie dajmy się zwariować. Ktoś, kto
uzyskuje przez wiele lat pobory w wysokości kilkunastu czy więcej tysięcy złotych, ma
prawo mieć pieniądze, działki, samochody,

mieszkania czy domy. Przestańmy wreszcie
majątki pokazywać w cieniu podejrzliwości
i się ich „wstydzić”. Jeżeli ktoś coś ukradł,
to go osądzić i skazać. Abstynent i dodatkowo niepalący w okresie 30 lat przy takich
poborach oszczędza na mieszkanie lub dobry samochód, a gdy spędza wakacje nad
Soliną i nie jeździ na nartach, dodatkowo
oszczędza na dom. Dodajmy oszczędności

HIT CZY KIT

We wczasowym getcie podsycają swoje lęki i fobie
Dorota Dominik

WYDARZENIA  OPINIE  KOMENTARZE

H

item
poprzednich
sezonów letnich był
„parawaning”. Przebojem
obecnego stają się tzw. polskie strefy w Grecji i Chorwacji. Jedno z dużych polskich biur podróży pod hasłem „baw się tak,
jak lubisz”, rzuciło na turystyczny rynek ofertę – na pierwszy rzut oka ryzykowną. Otóż
udając się do wspomnianych krajów – jak
podaje na swoich stronach biuro – „dzięki
szerokiemu wachlarzowi atrakcji, zabaw, gier,
konkursów i imprez tematycznych znakomicie integruje, pozwala na zawarcie nowych,
wakacyjnych znajomości oraz na spędzenie
czasu w doskonałej, pełnej swobody atmosferze”. Biuro gwarantuje także polskojęzyczną
obsługę w hotelu, podobnież menu, animacje
dla dzieci oraz polskojęzyczne kanały w tv.
Logicznie rzecz biorąc, koncept „polskiej
strefy” przeznaczony jest dla klientów, którzy – znów cytat – „boją się, że się zgubią, że
zostaną okradzeni, że nie zrozumieją menu
w lokalnej knajpie, że nie będą potrafili zapytać o drogę powrotną…”. Pomysł biznesowo
okazał się strzałem w dziesiątkę, choć jak to
zwykle bywa, nastąpiła nieuchronna polary-

zacja stanowisk – jak ktoś nie chce, niech nie
jedzie – ucinano dyskusję. I niby nie ma sprawy – w końcu zaopiekowani rodacy w Helladzie są szczęśliwi, wcinając schabowego pod
„oczy zielone”. Ale… Włoski poeta Cesare
Pavese, który w czasach włoskiego faszyzmu
przebywał na wygnaniu, ujął to tak: „Podróżowanie jest brutalne. Zmusza cię do ufania
obcym i porzucenia wszelkiego, co znane
i komfortowe. Jesteś cały czas wybity z równowagi. Nic nie należy do ciebie poza najważniejszym – powietrzem, snem, marzeniami,
morzem i niebem”. Napisane prawie sto lat
temu słowa stają się dziś dotkliwie aktualne,
obnażając nasze strachy i fobie. Biznesowi kuglarze bowiem paradoksalnie nie zwiększają
bezpieczeństwa naszych rodaków. Wprost
przeciwnie! Zamykając się we wczasowym
getcie, ludzie podsycają swoje lęki, strachy
i fobie przed wszystkim, co inne, obce i nowe.
Zniechęcając do poznania, do podejmowania
prób porozumiewania się choćby za pomocą
rąk i gestów, co stanowi najstarszy i najskuteczniejszy rodzaj ludzkiego komunikowania
się, pogłębiają się stereotypy, uprzedzenia,
kompleksy niższości i wyższości zarazem...
A ludziom wcale nie jest lepiej. O wiele
bardziej przemawia do mnie motto innego wielkiego polskiego operatora turystycznego, który

W MYŚLACH I SERCU
Zawsze będziemy klasą „jedenastą c”

Jadwiga
Kupiszewska

W

akacyjną
ciszę
w murach III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie przerwały odgłosy zdążających długim korytarzem szkoły do klasy na pierwszym piętrze
absolwentek rocznika 1953–1957, wówczas
Liceum Żeńskiego. Po 60 latach, jakie upłynęły od zdania matury, spotkały się już po
raz siódmy na koleżeńskim zjeździe w szkole, którą żegnały z łezką w oku przed wielu,
wielu laty. W życiu są chwile, do których powraca się wspomnieniami, które pielęgnuje
się w myślach i sercu.
Nie jest łatwo zorganizować spotkanie,
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gdy siwy włos, kłopoty zdrowotne stanowią
często barierę trudną do pokonania. Kazimiera
Ostyńska-Pisulińska podjęła się trudu dotarcia
do wszystkich koleżanek. Z niezwykłą determinacją dążyła do celu. Przyszły, przyjechały prawie wszystkie. Bogda Sołek mieszkająca w Stanach Zjednoczonych przysłała list: – Celebrujcie
ten moment, sercem i duszą będę z Wami – napisała serdecznie. W kościele Świętego Krzyża
w Rzeszowie, w którym nauki religii uczył niezapomniany ksiądz katecheta Walenty Bal, odprawiona została msza święta w intencji o Boże
błogosławieństwo dla absolwentek, a także
modlitwa za tych, co odeszli, za profesorów,
koleżanki. Z niezwykłą życzliwością włączyła
się w uroczystości dyrekcja szkoły, pedagodzy.
Nawiązana współpraca w 2011 r. podczas obchodów 100-lecia III LO zaowocowała stałymi
kontaktami absolwentek ze szkołą. Włączane

małżonka, który zazwyczaj też nieźle zarabia i wówczas te oświadczenia przestają robić jakiekolwiek wrażenie. Żeby nie okazało
się, że z Wymiaru Sprawiedliwości pozostał
nam tylko Wymiar.


Bogusław KOBISZ,
prawnik

Świat mi się zbyt podoba,
abym próbował go zmieniać.
Ks. prof. Józef Tischner
deklaruje, że z tzw. polskimi strefami nie chce
mieć nic wspólnego, bo „otwiera oczy na świat”.
Gdy o tym piszę, mam na biurku jeden z dokumentów związanych z projektem
realizowanym przez rzeszowską szkołę ponadgimnazjalną, związany z międzynarodową wymianą młodzieży w ramach praktyk
i wspólnego kształcenia. Autorzy projektu
zadbali, aby wyjeżdżająca na skraj Europy
młodzież otrzymała „pakiet edukacyjny” pod
postacią warsztatów poświęconych międzykulturowości, radzeniu sobie w odmiennym
kraju, a nawet metodom łagodzenia stresu
związanego z wyjazdem i rozłąką z bliskimi.
Miejmy nadzieję, że dobrze wyedukowana,
przygotowana młodzież nie stanie się w przyszłości sfrustrowanym, lękowym klientem
„polskiej strefy”. Autorzy projektu tej profilaktyki podróżniczej śmiało mogliby pomyśleć o rozszerzeniu idei, kierując go nie tylko
do młodzieży, ale też inne osoby dorosłe.
I refleksja na koniec. Wszak za kilka dni
zjedzie do Rzeszowa roztańczona młodzież
z całego świata, w większości o polskich korzeniach, ale z urodzenia i wychowania „cudzoziemska”. Nie sądzę, aby szukali w Rzeszowie stref brazylijskich, niemieckich czy
francuskich.
 Dorota DOMINIK
w ogólnopolskie „Czytanie Norwida”, organizowane każdego roku przez III LO, zacieśniają
więzi ze szkołą, która pozostała ciepłym wspomnieniem młodości, zdobywania wiedzy pod
skrzydłami niezwykłych pedagogów. Pani prof.
Czesława Szetela, polonistka, oraz pani prof.
Zofia Borcz, która uczyła XIc biologii, otoczone
szacunkiem i miłością były na spotkaniu.
Od chwili zdania matury w 1957 r. do
obecnej w roku 2017 niewyobrażalny upływ
czasu przypomniał zwykłe pióro ze stalówką
i atrament, obowiązkowe fartuchy, obszerne
lektury czytane bez internetowych skrótów,
randki i spotkania bez komórkowych telefonów. Spotkanie po sześćdziesięciu latach uświadomiło, że każde pokolenie ma najwartościowszą w życiu rzecz – młodość, do której zawsze się
powraca. Obecny na spotkaniu dyrektor Marek
Plizga z podziwem dla wyjątkowości „jedenastej c” powiedział o zmianach pokoleniowych
dzisiejszej szkoły. Zarówno on, jak i obecny wicedyrektor Mieczysław Pasterski nie szczędzili
słów życzliwości. Każdej absolwentce wręczyli
czerwoną różę. Pedagog Lidia Kwolek przekazała Kazimierze Pisulińskiej, Annie Jedliczce,
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Jadwidze Kupiszewskiej oraz Dariuszowi
Dubielowi, mężowi Marii Szajnar, która
była wójtem klasowym, podziękowania
za udział w czytaniach Norwida. „Pochylenie się nad Norwidowskim słowem,
podzielenie się wspomnieniami sprzed
lat, łączy pokolenia” – napisała w piśmie
polonistka. Przybyły na spotkanie mąż
Ewy Szarek, Henryk Waszkowski, po
odejściu Ewy, wpisał się swą obecnością
w społeczność klasy XIc. Ks. Stanisław
Szczepanik, szkolny katecheta, życzył
zdrowia absolwentkom i na co dzień Na jubileuszu 60-lecia matury
„szczęść Boże”.
Z bijącym ze wzruszenia sercem ogląw białych bluzeczkach z „marynarskim” kołdałyśmy tablo. Absolwentki Liceum Żeńnierzem spoglądają z ufnością w przyszłość.
skiego Ogólnokształcącego w Rzeszowie
Pod skrzydłami kochających mądrych na-

uczycieli zdobyta wiedza pozwoliła na
ukończenie studiów, zawodowych kursów, na pracę. Jedno się tylko nie zmieniło. Zawsze będziemy klasą „jedenastą
c”, podkreślającą to „c” przy każdej
okazji, podczas koleżeńskich i towarzyskich spotkań. Wiersz Kochana Stara
Szkoło napisany przez Basię Ziembę-Porzycką, która odeszła zbyt wcześnie,
deklamowany podczas rozpoczęcia
uroczystości, był niezwykłym podziękowaniem za wpojone życiowe mądrości, za ukazanie właściwej drogi życia.
Powiedziałyśmy sobie… do zobaczenia.


Jadwiga KUPISZEWSKA

JEDNAK ZARYZYKUJĘ
Kolorowy świat wiejskiego Staromieścia

O

tej starej, polskiej wsi
pisali znani i nieznani publicyści i historycy.
Prawie wszyscy uparcie
twierdzą, że to jakaś wcześniejsza niż Rzeszów osada.
Nie do końca to prawda. To ruskie ziemie.
Dopiero król Polski Kazimierz Wielki odczepił, a właściwie posiadł te ziemie w XIV wieku. Musimy jednak przejechać ten kawałek
naszych dziejów na biegu wstecznym.

Budynek byłego Kółka Rolniczego w Staromieściu.
Zdjęcie z roku 2016

Skąd się wziął w Wielkopolsce Mieszko I? Zorganizował państwo i stał się dojrzałym władcą? Przyjął chrzest od Czechów. To
nie przypadek. Państwo Wielkomorawskie
rozpadło się w IX wieku. Dojrzały społecznie
i politycznie Mieszko zrobił co trzeba. Skąd

Dom stary Kogutów – Rybaków w 2015 roku, ul.
B. Prusa. Rodzice Jana Robaka ten dom pod numerem 103 odkupili od Ziemlińskich

wziął środki na zorganizowanie państwa,
którego musiał bronić zawodowymi wojami? Po prostu sprzedawał niewolników. Lud
wielkomorawski uciekał przed najeźdźcami.
To żadna nowina. Przeniknął na tereny dzisiejszej Polski południowej. Żeby oszczędzić
swoje państwo, Mieszko I ochrzcił się i to „po
czesku”. Nowa wiara zmusiła go do zaprzestania handlu niewolnikami.
Czy osada nad Przyrwą i Krzypopą nie
powstała przy „pomocy” Wielkomorawian?
Kiedy? Na pewno długo przed lokacją Rzeszowa. Jak się nazywała ta osada? Utworzono
ją przed historycznym „zaklepaniem” Rzeszowa jako nowego miasta? Układ terenowy
wsi, jej ulic, granic, uliczek i chałup, występujące nazwiska – np. Wietchy czy Obacz…
– na co to wskazuje? Wielkomorawskie osadnictwo? Ludność spolszczyła się i tę swoistą
polskość zachowała do dzisiaj. Staromiejscy
kmiecie to gospodarze całą gębą. Ten kolorowy świat wiejskiego Staromieścia to nie tylko duma, honor i prawość. Trzymali się tego
świata przez wieki i żyją w nim do dzisiaj.
Pobitno, Drabinianka, Staroniwa,
Zwięczyca, Staromieście i Przybyszówka.
Samorządowe kiedyś „fyrle” Rzeszowa. I te
drewnianochałupne doczepki – Czekaj,
Rudki, Psiarnisko, Wygnaniec, Stawiska,
Podpromie, Budy… To przecież nie nazwy
dzielnic czy osiedli. I w tym miejscu mały
„podziw”. Tylko właściwie Staromieście
mentalnie do końca nie dało się Rzeszowowi
i nie daje. Jaka jest zatem szansa zostawić to
właśnie Staromieście w tej nowej społeczności wielkiego Rzeszowa? Jest taka okazja!
Kazimierz Wcisło odpisał i zachował
fragment protokołu posiedzenia Rady Gminy
Staromieście z 16 października 1893 roku, na
którym uchwalono i postanowiono wybudować siedzibę Kółka Rolniczego, co poświadczono podpisami na czele z wójtem Marcinem
Spirałą. Są tam jeszcze nazwiska Józefa Osypki, Józefa Martynuski, Wojciecha Wiśniewskiego, Franciszka Skarbowskiego, Janów
Nędzów (starszego i młodszego), Michała

Dom Marcjanny Wołosz przy ulicy wiodącej do
cmentarza

Dom z 1880 roku przy ulicy Lubicz od strony Krzypopy. Ostatnio mieszkali tam: Brudek, Bereś, Kloc (zdjęcie z 2000 roku)

Koguta, Piotra Stonki, Tomasza Sadłowskiego, Tomasza Martynuski, Tomasza Brudka,
Jana Osaka, Wojciecha Borka, Piotra Obacza,
Józefa Chłandy i pisarza gminnego Ludwika
Mromlińskiego. I wybudowano. Wydzielono
wedle uchwały na ten cel „z gminnego pastwiska plac pomiędzy Ochronką a Kancelaryją
Gminną w objętości 9 metrów długości a szerokości 8 metrów na 5 lat, tj. od 1 stycznia 1894
do końca grudnia 1898 roku, z czego obowiązane będzie Kółko Rolnicze do kasy gminy
płacić rocznie 1 zł. Po upływie zaś tych pięciu
lat, jeżeli to kółko istnieć będzie, nowa ugoda
płacy tego czynszu ma nastąpić. Gdyby zaś
sklep Kółka Rolniczego zwinięty został, ma
sobie tenże zarząd swoim kosztem budynek
rozebrać i z placu zabrać (…)”.
Ten niezagospodarowany drewniany dom stoi tam do dzisiaj. Szkoda, że nikt
z działaczy pochodzących ze Staromieścia
nie zainteresował się tym budynkiem i nie
chciał coś z nim zrobić. Właśnie w tej chałupie można w jakiś sposób „ocalić” tamto
Staromieście.
 Bogusław KOTULA
9

TAMTEN RZESZÓW

Bogusław Kotula

Lipiec 2017, nr 7 (141) Rok XIII

TRUDNE I PIĘKNE ŻYCIE
Ewa Barańskia (1947–2017)

Zofia Brzuchowska

D

wudziestego szóstego czerwca bieżącego
roku zmarła Ewa Barańska, powieściopisarka, autorka książek dla dzieci,
utworów dla mło
dzieży
oraz powieści obyczajowych, sensacyjnych
i fantastyczno-naukowych. Ci, którzy znali
osobiście tę wyjątkową kobietę, wspaniałego
człowieka i utalentowaną artystkę, przeżyli
nie lada zaskoczenie. Wprawdzie było wiadomo, że Ewę przykuła do wózka inwalidzkiego
ciężka choroba, że dwa razy w tygodniu zabiera ją karetka pogotowia, by zawieźć na dializę,
ale fakt choroby i jej skutki był niemal całkowicie przesłonięty wrażeniem, jakie czyniła jej
niezwykła osobowość, hart ducha, psychiczna
młodość i charakter, który oddaje najlepiej biblijne wezwanie: „Nie bądźcie letni!”
Ewę Barańską poznałam dobrych kilka
lat temu na wieczorze literackim promującym twórczość dla dzieci. Przedstawił nas sobie ówczesny prezes ZLP Wiesław Zieliński,
mówiąc o Ewie, że jest autorką kilkunastu
poczytnych powieści dla młodzieży. Niestety, żadnej z nich nie znałam. Zawiódł w tym
przypadku pośrednik między autorem a czytelnikiem, jakim jest rzetelna krytyka literac-

ka. Może to dziwić, że autorka uprawiająca
literaturę, którą można nazwać interwencyjną, podejmująca najbardziej palące problemy
z życia młodzieży, jak na przykład uzależnienie od narkotyków, problem młodocianych
samobójstw, anoreksji, ciężkiej choroby lub
kalectwa, opacznie pojmowanej rewolucji
obyczajowej – nie wzbudzała większego zainteresowania recenzentów. Wolno sądzić, że
przyczyną było nowatorskie i kontrowersyjne
podejście autorki do obowiązującego schematu powieści dla dziewcząt. Odrzuciła ona
tradycyjny wzór rozwojowej bohaterki pozytywnej, wprowadzając centralną postać, której zachowanie miało budzić zdecydowany
sprzeciw odbiorców. Czarny charakter tryumfował dość długo, ale do czasu katastrofy.
Wtedy to nasuwał się wniosek, że niegodziwość nigdy nie popłaca. Była to nowa forma
dydaktyzmu, nie dla każdego czytelna.
Wiele dobra osobom dotkniętym chorobą ciężkiej niewydolności nerek przyniosła
powieść Nie odchodź, Julio. Pamiętamy, że
napisała ją współzałożycielka Stowarzyszenia
Osób Dializowanych. Niezależnie od atrakcyjnej fabuły, autorka w warstwie poznawczej, niemal niepostrzeżenie, pomieściła rozległą wiedzę medyczną, atakując przy okazji
szkodliwe stereotypy związane z przeszczepami narządów.

FESTIWAL KSIĄŻKI

O

Święto obfitowało w wiele wydarzeń kulturalnych

Fot. archiwum WiMBP w Rzeszowie

d 1 do 3 czerwca Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
realizowała projekt pn.: Festiwal Wyczytanej
Książki, w ramach programu „Partnerstwo
dla książki”. Trzydniowe święto obfitowało
w wiele wydarzeń kulturalnych. Motywem
przewodnim przedsięwzięcia była wyczytana
książka, która dzięki wspólnym działaniom
i kreatywności czytelników, bibliotekarzy, artystów, pisarzy otrzymała swoje drugie życie.
Była materiałem artystycznym, tematem inspirujących dyskusji, ogniwem łączącym pokolenia czytelnicze, polecaną lekturą i darem
dla kolejnych czytelników.
Zainicjowano m.in. akcję „Moja Książka dla Ciebie”, w którą chętnie włączyły się
rzeszowskie szkoły i przedszkola. Zebrano
blisko 1500 pięknych i wartościowych ksią-

„Bajka na dobranoc” pod studnią na Rynku w Rzeszowie
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żek od najmłodszych czytelników. Zostały
one, wraz z dedykacjami, wręczone dzieciom.
Gośćmi festiwalu byli znani autorzy
książek dla dzieci i młodzieży: Roksana Jędrzejewska-Wróbel i Jarosław Mikołajewski oraz dla dorosłych: Ryszard Koziołek,
Kaja Malanowska i Anna Janko. Spotkania
z twórcami były pretekstem do zapoznania
się nie tylko z ich twórczością i pasjami, lecz
także literaturą, która ich inspiruje i znajduje
stałe miejsce w ich domowych biblioteczkach.
Przez trzy kolejne festiwalowe wieczory w miejscach chętnie odwiedzanych przez
rzeszowian (m.in. przy zabytkowej studni na
Rynku, przy fontannie multimedialnej) aktorzy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie: Anna Demczuk, Robert Chodur
i Paweł Gładyś czytali dzieciom „Bajki na
dobranoc”.
Bardzo inspirujące dla uczestników
były warsztaty kreatywnego recyklingu
„Książki nie do czytania”, które prowadził
młody, uzdolniony artysta Eliasz Dyrow.
Książka wyczytana i stare gazety stały się
tworzywem dla sztuki użytkowej i dekoracyjnej. Uczestnicy warsztatów „Moja literacka opinia”, które poprowadził dr Jan Wolski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zdobyli
praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu
pisania recenzji tekstów literackich. W kilku

Literatura kierowana do dorosłych potwierdza pisarskie credo liczenia się z oczekiwaniami odbiorcy. Barańska zdobywała
rynek wydawniczy i czytelniczy dynamiczną narracją i niezwykle pomysłową fabułą,
wyrazistymi postaciami bohaterów, piękną
polszczyzną i żywiołowym humorem. Nie
wystarczała jej formuła powieści popular
nej, której odmawia się prawa do budzenia
szerszych refleksji. Przyk ładem może tu być
interesująca formalnie i myślowo powieść
Raj obiecany, która napotkała trudności wydawnicze. Utwór zawiera ostrzeżenie przed
uleganiem medialno-politycznym grom, typowym dla wieku propagandy.
Kiedy poznałam nieco bliżej autorkę Urojonego szczęścia, zaczęłam ją usilnie
namawiać, by napisała powieść autobiograficzną. Z fragmentów jej wspomnień można
było odtworzyć zarys życia tak trudnego, że
na myśl przychodziła tylko estetyczna kategoria tragizmu – „nadmiernej potęgi zła”.
Od wczesnego dzieciństwa, gdy osierocona
przez matkę doznała niewiarygodnej poniewierki, była poddawana przez los kolejnym
próbom, co jeszcze może wytrzymać. Tym
do
świadczeniom przeciwstawiała oprócz
twórczości: miłość do naj
bliższej rodziny
i przyjaźń dla ludzi o podobnym rozumieniu
sztuki życia. Była przecież godną podziwu
artystką, także w tej dziedzinie. Żegnamy ją
z odczuciem niepowetowanej straty.
 Dr Zofia BRZUCHOWSKA
Uniwersytet Rzeszowski

placówkach WiMBP w Rzeszowie (Filia nr 6,
Filia nr 10 oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży) odbyły się międzypokoleniowe spotkania
czytelnicze „Poczytaj mi babciu, poczytaj mi
dziadku”, podczas których dziadkowe starali
się przybliżyć dzieciom świat swojego dzieciństwa, czytając im swoje ulubione bajki
z tamtego okresu.
W trzeci, finałowy dzień festiwalu na parkingu WiMBP w Rzeszowie zorganizowano –
z myślą nie tylko o dzieciach, ale też dorosłych
– liczne konkursy literackie, gry i zabawy.
Bardzo interesującym, niezwykłym wydarzeniem był zorganizowany na placu przed
budynkiem biblioteki happening „Twarz
książki”, polegający na budowaniu instalacji z książek wycofanych z bibliotecznego
inwentarza. Eliasz Dyrow i jego asystentka
Agnieszka Ciura z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy aktywnym
udziale uczestników happeningu, wyczarowali z nich twarz – twarz książki. Wytwór
ich pracy, wzmocniony efektami świetlnymi,
można było oglądać na parkingu biblioteki do
późnego wieczoru.
Finałowy wieczór festiwalowy zakończył „Recital niepoważny” rzeszowskiego
kontrabasisty Aleksandra Berkowicza. Muzyk zaprezentował wiersze znanych poetów
dla dzieci w nowej, własnej interpretacji.
W działania na rzecz promocji festiwalu
włączyły się rzeszowskie szkoły, przedszkola,
inne instytucje oraz czytelnicy.


Monika OHAR-PAWIAK
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WIELOTWÓRCZO W KARTONIE
yła to kolejna bardzo udana impreza
artystyczno-literacka w spółdzielczym
ODK Karton RSM. Tym razem z wierszami,
rzeźbiarstwem i filmem. Zaszczyciła uczestników wojewoda Ewa Leniart. Bohaterami
byli – Maria Rudnicka (wiersze, wokal, haft
artystyczny), Józef Pałac (rzeźbiarz) oraz
Wiesław Cupryś, który przedstawił krótki
film o M. Rudnickiej, autorce tomiku wierszy

B

Józef Tadla, wojewoda Ewa Leniart, Józef Pałac,
Maria Rudnicka

Prozę Romana Turka czytają dr Hanna Krupińska-Łyp, burmistrz Stanisław Gwizdak, Grażyna Broda

książki Moja mama, ja i reszta (1961), wydanej w LSW, przez kolejne. Odbijają się w nich
literacko losy i przeżycia autora. Były to m.in.
W służbie Najjaśniejszego Pana (1962), Palacz
z hrabiowskiej likierni (1977), Pokosy (1979),
w których to opowieściach, jak przypomniał
były prezes oddziału ZLP Zbigniew Domino,
Roman Turek zapisał: „Zdobycie i posiadanie legitymacji Związku Literatów Polskich
uznaję sobie za najwyższy zaszczyt i pierwszej klasy honor”. Ma on swoją ulicę w Łańcucie, urodził się w roku 1898, zmarł w 1982.


Ryszard ZATORSKI

Odkrywaj piękno dziewiczej przyrody, stanowiącego główny motyw wieczoru. Kierownik
Kartonu Józef Tadla scharakteryzował sylwetki twórców, a o dalsze prowadzenie spotkania poprosił mistrza teatru słowa Stacha
Ożoga. Wraz z Marią Rudnicką zaprezentował jej wiersze. Był to czwarty wymiar twórczości artystycznej, zaprezentowany wtedy
w Kartonie. Piątym okazało się wnętrze sali
z wystawą obrazów olejnych Doroty Kwoki,
członkini kieleckiego oddziału ZLP. Karton
– dom kultury działający w spółdzielczych
strukturach Administracji Osiedla RSM Baranówka, kierowanej przez Marię Kuźniar,
jest zasłużony w promowaniu różnych dziedzin sztuki. Był organizatorem m.in. ok. 150
spotkań z twórcami słowa ze Związku Literatów Polskich. Bogaty program wieczoru
muzycznie wzbogaciła grupa wokalna RSTK
prowadzona przez Zygmunta Kiełbowicza.


Jerzy Stefan NAWROCKI

podsumował cykl powieściowy
POWIEŚĆ RZEKA
Saga rodu Oryszów. Mirosław
czerwca br. w stalowoGrudzień, literat i publicysta,
wolskiej MBP odbyło się
skoncentrował się na ostatniej
spotkanie autorskie z pisarzem
księdze cyklu, omawiając warszMirosławem Osowskim, człontat literacki autora. Były też
kiem ZLP, laureatem tegorocznej
ciekawe zwierzenia Mirosława
stalowowolskiej nagrody literacOsowskiego na temat jego drogi
kiej „Gałązka Sosny”. Połączone
twórczej, własnego programu libyło ono z prezentacją jego nagroterackiego oraz poglądów na rolę
dzonej powieści Światło w mroku,
i misję pisarską. Obecni byli też
stanowiącej kolejną część cyklu
inni literaci, m.in. pisarz Anapowieściowego Saga rodu Oryszów
tol Diaczyński. Na zakończenie
opartego częściowo na wątkach au- Mirosław Osowski
Małgorzata Żurecka, sekretarz
tobiograficznych. Dyrektor MBP
zarządu oddziału rzeszowskiego ZLP, pograEwa Biały rozpoczęła spotkanie, a prowatulowała i podziękowała autorowi, wręczając
dził je Tomasz Gotkowski. Wprowadzeniem
mu kwiaty.
do tematu był dwugłos recenzencki dwóch
literackich kolegów Osowskiego. Literat
 M.G
i znany krytyk Ryszard Mścisz syntetycznie
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SŁOWA ODDECHEM SĄ
„Kiedy słowo chce żyć,/ choć kruche i nikłe,/
szuka dróg,/ by cel osiągnąć zamierzony” –
napisała Teresa Glazar w wierszu pt. Słowa
oddechem są. Jej nowy tomik Jeszcze wczoraj, którego promocja odbyła się 22 czerwca br. w Filii nr 9 WiMBP w Rzeszowie,
jest wędrówką łączącą codzienność chwili
z zadumą przemijania i gromadzącymi się
myślami. Poetka, członkini RSTK w Rzeszowie, debiutowała w tomiku Poezjo daj
nam skrzydeł, 2009–2010 Grupy Poetyckiej
„Skrzydlaci”. Ma współudział w kilkunastu
antologiach, jest również autorką wierszy dla
dzieci. Publikuje na poetyckich portalach
internetowych i w lokalnej prasie. Fascynuje
ją piękno otaczającego świata. Wiersze to jak
fotografia, zatrzymane w kadrze słowa, myśli, uczucia. Tytuły wierszy układają tomik
melodią wiosny, lata, jesieni, mówią o tym,
co było, co będzie, a za „linią powrotów jestem ja” – wyraziła w wierszu. Nastrojowymi piosenkami w kwitnące sady, pachnący
bez wprowadzała grupa wokalna RSTK pod
kierunkiem Zygmunta Kiełbowicza. Wiersze deklamowane przez autorkę i gości przy
muzyce akordeonu, na którym grał Witold
Nierojewski, znany lekarz o wielu talentach,
stwarzały ciepły nastrój liryczny.


Jadwiga KUPISZEWSKA

W WIECZNYM MIEŚCIE
czerwca w auli św. Jana Pawła II przy
kościele św. Stanisława BM odbyło się spotkanie autorskie mieleckiej poetki
Aleksandry Piguły, które zorganizowali Po-
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Aleksandra Piguła i ambasador Janusz Kotański

lacy mieszkający w Rzymie i działający tamże przy duszpasterstwie, którego głównym
administratorem i koordynatorem jest ks.
Jan Główczyk, a rektorem ks. Paweł Ptasznik.
Na ten wieczór przybyli: ambasador RP przy
Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański z małżonką Anną, ks. Antoni Pyznar i ks. Jacek
Staniek, a także pochodzący z Mielca i pracujący obecnie w Watykanie ks. Piotr Bajor
oraz Polacy i mieszkańcy Rzymu. Autorka
czytała swoje wiersze, a wspomagała ją Beata
Lipska oraz ks. Jacek Staniek. Zabrzmiała też
muzyka włoska, a niespodzianką dla autorki
były jej wiersze z tomiku Karuzele Merry-go-round czytane w języku polskim i angielskim przez Joannę Bąk. Dla miejscowych gości czytano wiersze z tomiku Skrzydła tylko
w języku włoskim i wiersz Świat w gruzach
dedykowany przez autorkę ofiarom trzęsienia ziemi, które dotknęło Włochy w 2016
roku. (BL) 
11

KULTURA  SZTUKA

LITERACKO Z TURKIEM
Filii Podzwierzyniec łańcuckiego
MDK 21 czerwca br. przypominano
Romana Turka, który niedaleko tego miejsca
urodził się, mieszkał i zmarł. O jego talencie
pisarskim, życiu i twórczości opowiedział
Mieczysław A. Łyp. Spotkanie prowadziła
kierowniczka filii Dorota Chudzik. Nastrój
tworzyła kapela ludowa MDK pod kierownictwem Zbigniewa Gisserowskiego oraz zespoły pieśni i tańca, które prowadzą Urszula
Opałka oraz Janusz Socha. A fragmenty książek Turka czytali: burmistrz Stanisław Gwizdak, dr Hanna Krupińska-Łyp, radny Adam
Opałka oraz Grażyna Broda i Anna Hubert-Kraus. Zbigniew Domino, autor m.in. Syberiady polskiej, wspominał swoje kontakty
z Turkiem i przytaczał opinie innych pisarzy
(Wiesława Myśliwskiego, Henryka Berezy),
którzy zawsze mówili o nim z podziwem. –
Ziemia rodzi pisarza – przypomniał trafne
opisanie przez Berezę fenomenu pisarskiego
Turka. – Takiego zasobu oryginalnego słownictwa nigdzie nie znajdziecie. To są żywe
opowieści odzwierciedlające życie tego genialnego samouka. Poczynając od pierwszej

Fot. Mieczysław A. Łyp

Panorama literacka Podkarpacia
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Z KSIĘGI ŻYCIA
okazji 50-lecia oddziału ZLP w Rzeszowie w saloniku literackim przy Miejskiej
i Gminnej Bibliotece Publicznej w Tyczynie
została otwarta wystawa książek pisarzy i poetów ZLP o. Rzeszów. To wyjątkowe spotka-

Z

KULTURA  SZTUKA

Adam Decowski, Teresa Paryna, Mieczysław A. Łyp

nie literacko-muzyczne odbyło się 30 czerwca 2017 r. Ekspozycję wydawnictw otworzyła
p.o. dyrektora MiGBP w Tyczynie Monika
Dziadura. Zaznaczyła, że książki na wystawie pochodzą ze zbiorów tyczyńskiej biblioteki publicznej. Następnie prezes oddziału
Mieczysław A. Łyp ciekawie przybliżył półwieczną historię rzeszowskiego ZLP, w tym
własną twórczość. Swoje utwory prezentowali też Teresa Paryna i Adam Decowski
(członkowie ZLP). Podczas wieczoru można
było nabyć jubileuszowe wydawnictwa ZLP,
m.in. almanach poezji Z księgi życia (2017),
który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Literacki wieczór zwieńczył koncert piosenki
współczesnej w wykonaniu młodych artystów: Magdaleny Bukały i Małgorzaty Oleszko (śpiew) oraz Michała Dzikiego (klawisze).


Agnieszka ROŻEK-JANDA

PIKNIK LITERACKI
rupa Twórcza Inspiratio działająca od
14 lat przy Centrum Kultury Gminy
Łańcut włączyła się w obchody 50-lecia rzeszowskiego oddziału ZLP. Rys historyczny
przedstawił prezes Mieczysław A. Łyp.
Piknik literacki zorganizowany został
28 czerwca br. w pięknym punkcie widokowo-krajobrazowym, jakim jest
schronisko wyciągu narciarskiego Piotra Musza w Handzlówce. Dodatkową
okazją było podsumowanie konkursu
poetyckiego „Moje ogrody” (laureaci
byli prezentowani w poprzednim numerze). Każdy mógł krótko przybliżyć

G

Stanisław Dłuski

N

ajbardziej fundamentalne pytanie
to pytanie o sens życia,
czy da się je sprowadzić
do konsumpcji i kopulacji? Klęska współczesnej
cywilizacji na tym polega, że nie wiemy, dokąd zmierzamy, zaspokajamy tylko podstawowe potrzeby, nie ma
już wyższych pragnień, jesteśmy tylko zwierzątkami, które potrzebują jeść i konsumować uroki życia.
Poezja jest tylko zbędną namiastką
paru nawiedzonych szamanów, ale pocie12

ODSZEDŁ MIECZYSŁAW DZIAŁOWSKI
czerwca 2017 r. w wieku 87 lat zmarł
Mieczysław Działowski – senior
Mieleckiego Towarzystwa Literackiego.
Znany i zasłużony poeta i prozaik urodził
się 9 stycznia 1930 roku w Krakowie. Przez
całe życie związany był z Mielcem. W latach
1951–1953 był słuchaczem Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lotniczych w Dęblinie
oraz absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów, pilot szybowcowy
i samolotowy Aeroklubu Mieleckiego im.
Braci Działowskich, wykładowca w Zespole
Szkół Technicznych w Mielcu dał się poznać
z najlepszej strony. Był potomkiem słynnych
mieleckich lotników Działowskich, a także
autorem licznych artykułów w prasie lotniczej i regionalnej. Za swoją aktywność twórczą otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury
Polskiej (2011) i został uhonorowany Złotym
Piórem przez rzeszowski oddział ZLP (2015).
Debiutował w 2003 roku powieścią autobiograficzną Na skrzydłach jastrzębia. Wielokrotnie zdobywał laury w konkursach literackich ogólnopolskich i regionalnych. Jego
poezja trafiła do czterech almanachów Grupy „Słowo” oraz tomu miast partnerskich
W dalszej i bliższej perspektywie (So fern wie
nah). W roku 2009 ukazał się jego tomik poezji Wiersze życiem pisane, w roku 2010 Nie
dla sławy sięgam po pióro i paradokumentalna książka Czas przerwać milczenie. W roku
2011 wspólnie z Magdaleną Korzeń wydał
tomik Siła słowa, magia flesza, a ponadto
jego wiersze, fraszki i opowiadania trafiły
do „Artefaktów” – Mieleckiego Rocznika
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własną twórczość. Tak zbliżamy się i wzajemnie poznajemy. Obecni byli poeci z Mielca, Leżajska, Rzeszowa, Łańcuta i z kręgu
Inspiratio. Swoje wiersze prezentowali: Zdzisława Górska, Stefan Żarów, Adam De-

Tam gdzie
piętrzą się polarne zorze
Pamięci Mieczysława Działowskiego

odszedłeś bezszelestnie
tam gdzie
piętrzą się polarne zorze
sny niespełnione płaczą
teraz przed Tobą
imponująca przestrzeń
nowy przydział
wyznaczy Ci Najwyższy
drzewo wieczności
zaszeleści liśćmi swymi
bo wśród żywych
wzlatywałeś wysoko
na trajektorii doli
pokonałeś wiele kryzysów
wierząc że doczekasz
chwały niebios
za to nasz Stwórca
Cię po królewsku przyjmie
bo zasłużyłeś
zacny Przyjacielu
Literackiego (2012–2016). W 2014 r. wydał
tomiki poezji Miszmasz i Fraszki, a w 2015
Z płomieni pamięci.


Zbigniew MICHALSKI

cowski, Aleksandra Piguła, Maria Lorenc,
Jolanta Michna, Jolanta Szal-Mach, Alfred
Budzyński, Helena Fus, Renata Giża, Alicja Sroka, Stanisław Bożek, Jerzy Welc,
Zdzisława Giża, Alina Hasiak i Stanisław
Kornasiewicz. Wspaniałą atmosferę
spotkania podkreślały poetyckie piosenki w wykonaniu Piotra Pantoły oraz
handzlowskiej drużyny harcerskiej.
Piknikowego nastroju dodawały melodie ludowe i biesiadne, którymi porwał
do zabawy przygrywający na akordeonie Zdzisław Głuszek.


Urszula PANTOŁA

KARTKI Z PAWLACZA (45)
szamy się, kiedy znajomy poklepie po ramieniu, fajnie piszesz stary, pisz dalej, jesteś
synem bogów, a to tylko marna walka o sens,
codzienny trud, by BYĆ, stać się kimś więcej niż tylko przypis do nicości. Przyjaciółka
mi mówi, jaki ty jesteś mądry… Uśmiecham
się w duchu, jestem tylko książkami, które
przeczytałem. Mądrość rodzi się w codziennej walce, w codziennym trudzie bycia, poza
konsumowaniem odpadów życia. Wiedza
nie ma nic wspólnego z mądrością życia.
Książki to nasza ucieczka na chwilę, na ten
moment, kiedy jesteśmy w innym świecie,
wracamy do tego całego okrucieństwa, uda-

jemy silnych, a w nas umiera piękno. Niewiele trzeba, by żyć, być, odkrywać elementarne
prawdy istnienia; wschód i zachód słońca,
zapach jabłek, kolce czerwonej róży, bolesne
kamienie na dnie rzeki, niebo pełne gwiazd,
śpiew kosa w mroźny dzień. Tak wiele przed
nami, tak wiele za nami. Żeby być, trzeba
uwierzyć w oddech wieczności, bo Sąd blisko, mamy świadectwa tych, co byli z nami,
wierzyli w człowieka i dawali miłość, więc
pomnażajmy dobro, to nic nie kosztuje, być
jak chleb, konieczny i dobry.
(23.06.2017, godz. 0:34)

Mieczysław
Działowski
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Ewa Barańska

U

rodziła się w 1947 r., zm. 26 czerwca
2017 r. Powieściopisarka, scenarzystka,
autorka poczytnych i nagradzanych powieści
dla młodzieży, powieści obyczajowych, sensacyjno-kryminalnych i fantastycznych. Była
członkiem ZLP. Wydała 15 powieści.

RAJ OBIECANY
(fragment powieści)

C

hociaż byłam zła na Michała, nie mogłam nie zauważyć jego
kłopotów z poruszaniem lewą ręką, toteż zaproponowałam, że
poprowadzę samochód. Zgodził się bez problemu, a nawet z wyraźną
ulgą usiadł na fotelu obok kierowcy. Marysia usiadła z tyłu i ruszyliśmy.
Ledwie z podporządkowanej uliczki wyjechaliśmy na główną, jak
spod ziemi wyrósł gliniarz z lizakiem i nakazał mi zjazd na pobocze.
Grzecznie wykonałam polecenie. Policjant podszedł, szarmancko zasalutował do daszka, przedstawił się, zażądał okazania prawa jazdy
i dowodu rejestracyjnego, po czym na wypadek gdybym nie domyśliła się, poinformował, że to kontrola drogowa i spytał, dlaczego kieruję
pojazdem mechanicznym bez świateł. O kurde mol, też mi pytanie! Po
pierwsze, miałam za sobą bezsenną i pełną stresujących wrażeń noc,
po drugie, nie dość, że świtało, to jeszcze świeciły wszystkie uliczne latarnie, więc było jasno jak w dzień, ale miałam na tyle rozumu,
by wątpić, czy te argumenty wystarczą. Pozostała jeszcze nadzieja,
że policjant rozpozna w Michale dawnego kolegę z branży. Niestety,
z wyrazu jego twarzy nie wynikało, aby Michała w ogóle kojarzył. Na
szczęście wciąż czuwał we mnie instynkt kłamczuchy, a on podpowiadał, by zareagować jak najgłupsza na świecie blondynka:
– Tak? – otworzyłam szeroko oczy. – Dziękuję panu za zwrócenie
uwagi i przepraszam za fatygę.
Posłałam mu promienny uśmiech, włączyłam światła i wyciągnęłam rękę po swoje dokumenty. Niestety. Nie zrobiło to na gliniarzu
oczekiwanego wrażenia.
– To przekroczenie przepisów ruchu drogowego będzie kosztować panią dwieście złotych i cztery punkty karne – wyjął bloczek
z wyraźnym zamiarem wypisania mandatu.
– O nie, proszę pana! – oburzyłam się. – Za jazdę nocą bez świateł
należy się dziesięć punktów karnych, pozbawienia prawa jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do końca życia.
Reakcja policjanta warta była największych pieniędzy. Wlepił we
mnie wzrok jakby zobaczył kosmitkę, znieruchomiał, a gdy już nieco
ochłonął, spytał:
– Jak rozumiem, chce pani, żebym odebrał jej prawo jazdy i ukarał dożywotnim zakazem kierowania pojazdami mechanicznymi?
– Nie tylko chcę, żądam!
– Ależ dlaczego?
I wtedy zagrałam va banque:
– Widzi pan tego faceta? – wskazałam na Michała. – To mój mąż.
Wciąż się upija i zmusza mnie, żebym wtedy, bez względu na porę
dnia czy nocy, robiła za kierowcę. Mam tego dość! Proszę...
Michałowi też dopisał refleks;
– Widzi pan, jaka z niej jędza? A ja mam ją na co dzień – pożalił się.

P

oeta, harcerz, patriota, lotnik – pilot szybowcowy i samolotowy. Należał do Grupy
Literackiej „Słowo”, a potem Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. Całe życie był związany z Mielcem. 21 czerwca 2017 r. zmarł w wieku
87 lat.

Mogiła
w oparach wilgotnych mgieł
wśród połamanych konarów drzew
i prochem pachnących traw
przystanął strudzony wędrowiec
jeszcze nie starzec
nad zaniedbaną leśną mogiłą
czas, której odmierzał
zapadnięty brzozowy krzyż
oparł zmęczoną twarz
na przytwierdzonej do niego
widać w pośpiechu złamanej desce
wytężył znużony wzrok by ujrzeć
na jej zatartych nierównościach
skromną o zmarłym informację
bo choć w swej powrotnej drodze
z długiej wojennej tułaczki
w różnych miejscach mogiły mijał
ta, wydawała się… jakby niczyja
o czym świadczyły litery ŻNN
niezgrabną ręką wyryte
oznajmiające, że tu jest pochowany
z dala od swych najbliższych
Żołnierz Nieznany

Poezja  Proza

Wers
magazyn
literacki

Myśliwiec
spoza chmur wyskoczył w przewrocie na skrzydło
błyszcząc majestatycznie jak w ciemności widmo
pewnie leci w dół, w ciasną przechodzi pętlę
zwija się jak żmija, cumulusy mija
silnik wyje na pełnych obrotach
po chwili lotu ustala szybkość
płynąc spokojnie po błękitnym niebie
rzuca swój cień stalowy na ziemię
nagła zmiana kierunku lotu na skrzydło się zwala
pochył niebezpieczny też sobie pozwala.
nieoczekiwane kolejne podejście do pętli
zwinnie przechodzi na plecy
przerzut w półbeczkę lecąc z niej ku górze
znika w błękitnej chmurze
silnik cichnie z chmur wychodzi skrzydło
kadłub oraz usterzenie
wytrąca wysokość na ziemię się wali
w geometrycznej spirali.
wyprowadzając rozpoznał znane mu lotnisko
w dole widniały lądowania znaki
na horyzoncie rzeka wzgórza łąki
a na nich czerwone maki.
radosnym spojrzeniem ogarnia piękno
w słońcu skąpanej przyrody
i dotykając kołami betonki
kończy lotne przygody!
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Jacek Świerk

U

rodził się w 1981 r. Mieszka
w Rzeszowie i Bliznem. Zadebiutował tomem wierszy Relacje na
nieżywo (Miniatura, Kraków 2017).
Wiersze publikował m.in. we „Frazie”
(debiut), „Wyspie”, „Pograniczach”,
„Odrze” (pocztówki internetowe
KM), „Portalu Latarnia Morska”,
„Krytyce Literackiej”.

Tabernakulum człowiecze
Wyróżniony przez luksusowy zakład pogrzebowy,
przez Ojczyznę salwą honorową, orderami, przez werble
i przez jemu właściwą Eklezję.

Poezja  Proza

Dzieci uczą się wierszyków mu dedykowanych,
dat arcyważnych, adresów,
a na ćwiczeniach cech charakteru.
Matka odsłania tablice, różne takie, i przecina wstęgi.
Co rok wręcza nagrodę jego imienia.
Co rok bije brawo na inscenizacji jego śmierci.
Panie w mięsnym mają dla niej zawsze
świeże podgardle, serdelki.
W dowód zasług syna ma darmowe leki
i przejazdy, rabat u fryzjerki.
Odbiera prośby o modlitwę, protekcję, pieniądze,
o DNA z grzebienia, ze szczoteczki,
o rąbek komeżki, o kosmyk klęski,
o guzik, ząb mleczny, paznokieć, o cokolwiek,
co miało z nim styk.
Mater Dolorosa jest na psychotropach.
Co rusz robi sobie z nią fotkę któryś z oficjeli.
Co noc widzi zmasakrowanego synka dla idei.

Podszepty głośników
Ego w rozmiarze XXXXXXXL
z doczesnego włókna,
w bezstresowym stylu,
w dziale dla samolubów,
z kieszonką na zawrotną karierę
w kolorze, co wyróżnia,
z guziczkami w kształcie pieniążków,
z ładnymi dodatkami:
z wisiorkiem w kształcie luksusowego autka,
z podkreślającym zgrabne paluszki
serduszkiem z tombaku
i z gustowną krótkowzrocznością
do przypięcia w widocznym miejscu.
Za zakupy czterokrotnie przekraczające
średnią krajową
mikołajkowy prezent:
weekend w ośrodku odnowy egoistycznej
z kąpielami w sosie własnym,
sesją zdjęciową przed lusterkiem
do firmowej gazetki,
z kuferkiem z osobistymi urazami
dla łakomczuchów,
wycieczką dookoła siebie
w towarzystwie siebie
oraz z kolacją
ze światowej sławy sobkiem.

Grzegorz Boroń

U

czeń technikum w zawodzie technik
informatyk Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Nagradzany i wyróżniany
w ogólnopolskich konkursach literackich dla
dzieci i młodzieży, m.in. pierwsze miejsce
w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„Dom, rodzina, miłość – utrata tych wartości to bezdomność”.

BEZDOMNY CHRYSTUS. OJCIEC?
(fragment opowiadania)

I
Powoli, wraz z każdą butelką skazywałeś się na śmierć. Nie mogłem na to patrzeć. Nienawidziłem Ciebie pijanego, przychodzącego
co wieczór do domu. Wracającego chwiejnym krokiem, by zaraz potem zrobić kolejną awanturę. Rozbijałeś butelki, krzyczałeś na cały
blok: „Zostawcie mnie! Nie jestem pijany! Puszczaj mnie!”. Zamykałeś
się w łazience, puszczałeś wodę i siedziałeś myśląc. Nienawidziłem
chwili, gdy musiałem oglądać matkę, która raz za razem próbuje się
do Ciebie dostać. Głośno wali w drzwi i prosi, żebyś otworzył. Żebyś
się ogarnął… Żebyś, na Boga, w końcu przestał pić…
Nie rozumiałeś jej. Nie chciałeś zrozumieć. Po wyjściu z toalety
rzucałeś się na łóżko, tak jak wróciłeś – spocony, śmierdzący wódą,
bez przebierania. Rano zawsze siedziałeś w zamknięciu, by wieczorem
znowu wyjść i wrócić w podobnym stanie. Nienawidziłem tego… Sam
skazywałeś się na śmierć…
II
Bywały dni, kiedy wracaliśmy w niedzielę z kościoła, Ty siadałeś
przed telewizorem i puszczałeś głośno muzykę. Bawiliśmy się w pokoju, tańcząc, śmiejąc się i pomagając mamie gotować obiad. Byliśmy
cudowną rodziną. Ty w świetnym humorze, mówiłeś, że to już koniec. Że nigdy więcej nie tkniesz tego świństwa. Wierzyliśmy. To Twój
krzyż, Twoja własna męka, którą mogłeś w każdej chwili zakończyć,
ale wcale nie chciałeś…
Po takich niedzielach dalej szedłeś do baru, by w nocy głośno dobijać się do domu. To był jeden z takich dni. Mama siedziała z głową
w oknie, myśląc, kiedy w końcu wrócisz. Jezu… Jaki wstyd! Codziennie
mijać sąsiadów, którzy widzieli twojego pijanego ojca, jak niesie swój
krzyż pijaństwa, śpiewając zbereźne piosenki. Tak było tym razem.
Mama niepokoiła się. Tego dnia było wyjątkowo zimno. Nigdy, ale
to nigdy nie zdawałeś sobie sprawy z tego, jak Cię kochała. A przecież
nie musiała tego robić… Mogła przestać, porzucić alkoholika i zacząć
nowe życie. Ze mną, z jakimś nowym tatą. Nie mogła tego zrobić. Czekała na Ciebie, biegła, by Ci pomóc, byś mógł wrócić do domu, miejsca
Twojej kaźni.
III
Zobaczyła Cię, gdy wychylałeś się zza drzew. Szybko zbiegła po
schodach, wołając sąsiadów, aby Ci pomogli. Co jak co, ale potężny
z Ciebie facet. Ciężko Cię podnieść trzeźwego, a co dopiero, gdy byłeś pijany… Tym razem było wyjątkowo źle. Nie potrafię powiedzieć,
jak trafiłeś do domu. Może ktoś Cię podwiózł? Może tak jak Chrystus
wjechałeś, ku uciesze witającego tłumu, na ośle? Już dawno skazałeś
się na śmierć. Tłum nie chciał Ciebie uwolnić. My chcieliśmy.
Wychodzisz zza drzew, kierujesz się w naszą stronę, by po chwili potężnie upaść na asfalt wyłożony dookoła blokowiska. To Twój
pierwszy upadek. Jeden z trzech. Przez chwilę nieruchomo leżysz na
ziemi. Podnosisz się chwiejnie i idziesz dalej. Wolniej, lekko kulejąc
na jedną nogę.

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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NA TRZECH SCENACH
W Turkusie, Masce i Radiu Rzeszów

T

Fot. Monika Zając-Czerkies

rzy wydarzenia teatralne – każde odmienne i każde ciekawe
artystycznie.
Pierwsze
miało miejsce 19 czerwca
w Turkusie, w rzeszowskim Wojewódzkim Domu Kultury, przygotowane przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Zatem prezes TKT Dariusz Dubiel nie
tylko opracował scenariusz i wyreżyserował
je, ale także prowadził. Ale jak to bywa na
benefisach, spontaniczność też ma niepowta-

Tejkowska, sekundująca wszystkim scenicznym poczynaniom Marioli, przypomniała
tę artystyczną drogę aktorki uczestnikom
stłoczonym w Turkusie w ciekawie ujętej literacko laudacji, czyli mowie pochwalnej, a powtórzyła potem jeszcze w zgrabnej dowcipnie
wierszowanej formie własnego autorstwa.
Przed i po honorach oficjalnych
z udziałem wicewojewody Piotra Pilcha,
który wręczył jubilatce Złoty Krzyż Zasługi i Medal Gloria Artis, był czas uczty benefisowej. Spektakl, rzec można muzyczny,
z jubilatką na początku, która przypomniała
się inscenizowanymi aktorsko piosenkami
z różnych widowisk. Pojawił się śpiewnie ów
„świat w kolorach”,
urzekający w perfekcyjnym przekazie
Marioli. A potem
także wspaniałe aktorsko dopełnienie
wokalne, przywołujące znane sceniczne
klimaty, w wykonaniu jej kolegów aktorów z Siemaszkowej – Justyny Król,
Małgorzaty Pruchnik-Chołki, Michała Chołki i Marka
Kępińskiego, a także niezastąpionego na
benefisach Henryka Hryniewickiego z Maski w autorskim przedstawieniu z marionetką specjalnie przygotowanym na tę okazję.
Gratulowała i zaśpiewała także jubilatce
Barbara Szałapak, członkini zarządu głównego ZASP, aktorka krakowskiego Teatru
Ludowego.
Urokliwie, nostalgicznie, dowcipnie
i szczerze brzmiał ten przekaz w hołdzie dla
bohaterki wieczoru. Podobnie jak niekończące się potem rozmowy piętro niżej w sali
wystawowej WDK. Bo spotkały się z tej okazji osoby z różnych środowisk, urzeczone talentem Marioli, które ją podziwiały w ponad
stu wcieleniach scenicznych, i na co dzień zauważają w różnych społecznych działaniach,
w tym m.in. z miłośnikami teatru. Z okazji
tego benefisu ukazało się też, dzięki sfinansowaniu przez rzeszowski WDK, benefisowe
wydawnictwo Mariola Łabno-Flaumenhaft,
opracowane przez red. Andrzeja Piątka i bogato zdobione archiwalnymi zdjęciami. Był
w tym udział także naszego miesięcznika,
a projekt graficzny, skład i druk jest dziełem
firmy Wojciecha Borkowskiego WBX Studio Graficzne – Drukarnia – Wydawnictwo.
Staranna edytorsko książeczka przenosi nas
w obrazach i informacjach na scenę z tą niepowtarzalną wspaniałą aktorką, która kocha
teatr i kocha widzów, z niezmienną wzajemnością z drugiej strony rampy.
egoroczna edycja Europejskiego Stadionu Kultury była w ofercie teatralnej
najświeższa w Teatrze Maska, bo w premierowym przedstawieniu Romea i Julii

Na benefisie Marioli Łabno-Flaumenhaft

rzalną wartość. Tak było i tym razem, gdy
po zaplanowanych prezentacjach bohaterka
wieczoru, aktorka Mariola Łabno-Flaumenhaft, której 30-lecie pracy artystycznej honorowaliśmy, zaprosiła jeszcze na scenę grono
uczniów z nauczycielką z teatru amatorskiego w Ropczycach, którym się opiekuje. Usłyszeliśmy nie tylko gratulacje, ale był też ciekawy słowny i wokalny akcent. A potem jak
lawina ruszyli inni bliscy artystce – z kwiatami, gratulacjami, prezentami. Wśród nich
Ryszard Szetela, aktor, reżyser i były dyrektor
Teatru Kacperek, senior w teatralnym środowisku rzeszowskim, który potem kilkakrotnie jeszcze podkreślał, jakie to ważne jest
dla artystów, gdy dostrzega się ich dorobek
i honoruje.
To był już piąty benefis przygotowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej
w Rzeszowie. W poprzednich przeżywaliśmy
jubileusze Jolanty Nord, Anny Bienkiewicz-Kujałowicz, Elżbiety Winiarskiej, Hilarego
Kluczkowskiego, Anny Demczuk, wspomnianego Ryszarda Szeteli, Józefa Gmyrka,
Jerzego Lubasa, Grzegorza Pawłowskiego,
Andrzeja Piecucha, Małgorzaty Szczyrek,
Małgorzaty Machowskiej, Janusza Pokrywki. Wcześniej jednorazowo honorowane były
po cztery, trzy osoby, w tej edycji była tylko
jedna bohaterka – Mariola Łabno-Flaumenhaft, aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej i Teatru Bo Tak, który założyła razem
z Beatą Zarembianką. W Rzeszowie epatuje
teatromanów swym talentem od 1994 roku,
od czasu gdy przyszła do nas z Teatru Solskiego w Tarnowie. Jej przyjaciółka Milena

T

Franciszka Kierc-Franik

25 czerwca br., które reżysersko przygotował
Bogusław Kierc, korzystając z dzieła Szekspira w przekładzie Stanisława Barańczaka.
Przedstawienie to zamykało sezon artystyczny Maski i rozpocznie następny tym samym
spektaklem we wrześniu. Propozycja teatru
poetyckiego, wzruszającego i urzekającego
słowem, gestem, ruchem, współudziałem
scenicznym lalek animowanych perfekcyjnie m.in. przez Henryka Hryniewickiego
(Merkucjo). Ale zwracała uwagę, wybijająca
się bezsprzecznie w konstrukcji tego widowiska, mistrzowska obecność gościnnie występującej tancerki Franciszki Kierc-Franik
(Rozalina). Jakby dla niej ojciec napisał ten
scenariusz, realizując być może podświadomie marzenia z dzieciństwa, gdy zachwycił
się wtedy Julią z baletu Prokofiewa.
W tej wielkiej niby-próbie, pewnej koncepcji pokazania teatru w teatrze, właśnie
Królowa Mab Franciszki Kierc-Franik chwilami jakby splata się z Oną (Malwina Kajetańczyk), Julią? Bo wielu widzów to tancerkę
wręcz odbierało jako Julię. Sam Romeo (Kamil Dobrowolski) przez zaprogramowaną
statyczność jeszcze bardziej kierował uwagę
na kobiecą tańczącą partnerkę sceniczną.
Scenografia zbudowana przez Mariusza
Habę (on też wykonał lalki) przezroczystymi
bryłami i przedmiotami z pleksy sprawiała,
jakby działo się wszystko w nieokreślonej
rzeczywistości, odmiennej od zapamiętanej
z filmów i innych realizacji tej sztuki Szekspira. Współczesne kostiumy, jakby aktorzy
weszli na scenę z ulicy, jeszcze te wrażenia
potęgowały. Tylko Ojciec Laurenty (Maciej
Owczarek) i Brat Jan (Jerzy Dowgiałło) byli
w habitach, ale bliskością stąd do klasztoru
też wywoływali asocjacje z prawdziwymi
bernardynami. Wszyscy, bo jeszcze i Benwolio (Tomasz Kuliberda), wyzwalają gwałtowne akcje, z gwałtownym i tragicznym
końcem. Od prologu, gdy strofami dramatu,
że „Miłość, skazana na śmierć przez nienawiść,/ której szał ciemny gubił dwie rodziny,/ aż śmierć jedynie mogła je wybawić…”
zmierzanie do przeznaczenia okazuje się być
nieuchronne.
Poeta, dramaturg i aktor Bogusław
Kierc nie opowiada lektury, on z dobrym
skutkiem próbuje odbanalizować Romea
i Julię. Refleksje i filozoficzne skojarzenia buduje poetyckimi obrazami, słowem, tańcem,
ruchem scenicznym, plastyką owych opadających kolorowych kurtyn, wyznaczających
miejsca poszczególnych scen i oplatających
postaci niczym kostiumami. Przy stosownej
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Ryszard Zatorski
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muzyce Jacka Wierzchowskiego. Zawsze
z ciekawością śledzę taki teatr, jaki proponuje
Bogusław Kierc, przemawiający symbolami,
uniwersalnym przekazem, gdzie aktor jest
w centrum uwagi, a nie techniczne gadżety.
rugi sezon Teatru Rozgłośni Polskiego
Radia w Rzeszowie też miał interesujące
artystycznie zwieńczenie 2 lipca spektaklem
muzycznym Pamiętasz była miłość Teatru
Retrospekcja. Z widownią w Studiu im. Tadeusza Nalepy i na żywo na antenie z radiosłuchaczami. W klimat przedwojennych filmów
i kabaretów, klimat dowcipnych piosenek
wprowadził wszystkich red. Adam Głaczyń-

KULTURA  SZTUKA

Fot. Marek Kołodziej

D

ski. Potem już uwodzili nas swym talentem
i artystyczną maestrią młodzi aktorzy – nasza Dagny Cipora i z Krakowa Joanna Jucha
oraz Adrian Gawlik. A aranżował i spinał
wszystko muzycznie przy pianinie profesor
Oleg Sznicer. Spektakl stworzony został pod
kierunkiem Beaty Fudalej, aktorki Teatru
Narodowego w Warszawie i wykładowcy
PWST w Krakowie, w ramach Festiwalu Ensemble im. Księżnej Daisy, który odbywa się
na zamku Książ. Tamże się poznali młodzi
wykonawcy.
Przed ponad rokiem wystąpili z tym
spektaklem premierowo w Teatrze Maska, na

większej przestrzennie scenie, dającej więcej
możliwości wykonawczych artystom, natomiast w radiu było kameralnie, co miało swój
urok. Młodzi artyści nie tylko śpiewali, oni
każdy utwór celnie interpretowali, dopracowanymi do perfekcji sugestywnymi scenami pantomimicznymi. Z ogromną energią
i brawurą wykonywali owe figury sceniczne,
owe mimiczne skecze, które poszerzały treść
muzyczną i literacką utworów. Wszystko
w konwencji kabaretowego żartu, farsy, wciągającej w tę zabawę uradowaną publiczność.
Powtórzę jak przed rokiem, że opatrzone
muzycznie utwory m.in. Hemara, Jurandota, Własta, Tuwima wciąż radują refleksyjnie
i zachwycają. W piosenkach połączonych
spektaklowo parafrazowanym tytułem była
i nostalgia, ale przede wszystkim owe żywiołowe kabaretowym żartem, gestem i śpiewem opisywane miłosne perypetie, zawiłości
i śmieszności.
Przemysław Tejkowski, prezes radia,
a dla jego wielbicieli zawsze przede wszystkim aktor, już zapowiedział na nowy sezon
realizację Wesela Wyspiańskiego w tym
specyficznym teatrze, który tu stworzył.
A także prezentacje kolejnych zapraszanych
spektakli.

Oleg Sznicer, Jolanta Jucha, Adrian Gawlik i Dagny Cipora w Teatrze Polskiego Radia Rzeszów

PIGUŁKA NASZYCH SŁABOŚCI
Muzyka prowadzi w karykaturalny świat
Elżbieta Winiarska

M

łodzieżowa
Scena
Teatralna kończąc
kolejny sezon artystyczny
uraczyła nas smacznym
kąskiem twórczości Ludwika Jerzego Kerna. Mówię
o ostatnim wydarzeniu w comiesięcznym
cyklu prezentowania spektakli teatralnych
dla rzeszowskiej publiczności. W ramach
tej działalności na scenie Młodzieżowego
Domu Kultury przy ul. Osmeckiego oglądaliśmy spektakle w wykonaniu najlepszych
teatrów młodzieżowych w Polsce. I tak
4 czerwca br. grupa młodych aktorów z Lublina pokazała nam spektakl przygotowany
w oparciu o teksty Ludwika Jerzego Kerna
pt. Podglądanie rodaków, czyli na Zapupiu
Dalekim. To zespół Teatru Satyry „Zielona Mrówa”. W skład tego zespołu wchodzą
wychowankowie Bursy Szkół Artystycznych
i innych szkół średnich w Lublinie. Opiekunem artystycznym i reżyserem jest Robert
Kaczorowski.

Teatr Satyry „Zielona Mrówa”
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Scenariusz i oprawa scenograficzna
z elementami „prawdziwych instrumentów”
pozostawionych ot tak sobie, jakby przypadkiem na scenie, stwarza wrażenie dla
oczekującego widza, że zaraz przeniesiemy
się w realia jakiegoś nieokreślonego czasu,
gdzieś tam na Zapupiu... Utwory L.J. Kerna są niekiedy bardzo ostre ironicznie, ale
w tym spektaklu mamy wyważoną satyrę
i ona właśnie zachwyca nas i mimo upływu
kilkudziesięciu lat nadal bawi. To zasługa zespołu, który wspólnie opracował scenariusz.
Widzimy ironiczny obraz nas, rodaków. To
portret rodaków – pigułka naszych słabości.
Aktorzy cudownie interpretują teksty. Zabawa aktorów tekstami, płynąca ze
sceny ironia obnażająca małostkowość, słabości ludzkie, śmieszności… A wszystko to
otulone muzyką. „Partnerami” aktorów są
instrumenty. Mamy więc świetną muzykę
na żywo, śpiew, taniec i po prostu swojskie
klimaty i zwyczaje. Widz spragniony prawdy
ze sceny jest urzeczony młodością, świeżością interpretacyjną i czuje się jak najbardziej
wspólnikiem tych prześmiewczych prawd
autora. Muzyka i przygotowanie wokalne spektaklu porywa – to praca
Łukasza
Osieckiego.
Nawet odważę się stwierdzić, nie ujmując nikomu
z twórców i wykonawców,
że muzyka jest głównym
bohaterem
spektaklu,
a jednak nie dominuje.



Ryszard ZATORSKI

Każda postać to aktorska sztuka – od kostiumu, gestu, ruchu, śpiewu, rekwizytu, dialogu
do rzetelnego przekazu założeń reżyserskich.
Obserwowaliśmy dużą swobodę aktorów
i jednocześnie piękną dbałość o estetykę słowa na scenie. To mnie ujęło i zostawiło ciepłe
wrażenia jakże mi bliskie.
I jeśli takie było założenie reżysera, to
właśnie muzyka prowadzi aktorów i nas widzów gdzieś tam, w nieokreślony, a jednak
nam bliski, karykaturalny świat. Jest tłem
i jednocześnie nadaje tempo, atmosferę spektaklu, bawi nas i zdumiewa. Jest doskonałe
wykonanie wokalne, mamy całą temperaturę wrażeń muzycznych. Mamy połączenie
ruchu scenicznego, jakże czyste i oszczędne
w przekazie. Do tego rekwizyt, bardzo trafnie dobrany, bo jest i śmieszny, i tragiczny
w swej śmieszności. Podziwiam sprawność
muzyczną zespołu. Jego wykonawstwo
i wykorzystanie na scenie świetnie obrazuje
działania sceniczne, a właśnie aktorzy w doskonałej interpretacji słowno-muzycznej
przeprowadzają widza przez meandry życia
człowieka w karykaturalny sposób. I to muzyka jest dyrygentem całości, ale też absolutnie towarzyszy aktorom, a reżyser wszystko
to pięknie połączył i oddał widzom pyszny
poetycki deser na zakończenie sezonu teatralnego w Młodzieżowym Domu Kultury.
Teatr Satyry „Zielona Mrówa” powstał
w 2008 r. w Lublinie. Opiekunem i reżyserem
jest Robert Kaczorowski. Zespół jest znany
i nagradzany na festiwalach i konkursach
teatralnych m.in. na I Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodzieżowych w Świdniku,
na Wadowickich Spotkaniach Teatralnych.
Zdobywał nagrody za reżyserię, nagrody publiczności i wiele wyróżnień.


Elżbieta WINIARSKA
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RZEMIOSŁO I EMOCJA
O Arturze Malawskim

„Twór artystyczny ma jakby dwudzielną strukturę: rzemiosło artystyczne
i to »coś«, co jest, jeśli tak
można powiedzieć, »funkcją« tworzenia artystycznego i jest nazywane potocznie »inwencją«,
»przeżyciem«, »emocją« itp. Skądinąd taki
ścisły podział tworzywa artystycznego jest
sztywny i często w dziele sztuki nie do przeprowadzenia, gdyż ideałem tworzywa jest
stopienie rzemiosła i treści utworu w jedną
nierozerwalną całość. Właściwie w dobrym
dziele muzycznym rzemiosło powinno być
niedostrzegalne; nie dlatego, żeby go tam nie
było. Przeciwnie, ono musi być, ale powinno
być na tak wysokim poziomie i tak zespolone
z emocją, by niemal samo stało się emocją”.
To fragment wykładu kompozytora
i pedagoga Artura Malawskiego (1904–1957)
pt. „O komponowaniu”, wygłoszonego na
inaugurację roku akademickiego 1956/1957
w dniu 1 października 1956 roku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.
Badacze muzyki tak mówią o Malawskim: „To jeden z największych twórców polskiej muzyki współczesnej pierwszego dziesięciolecia powojennej historii Polski”. Zygmunt
Mycielski w Notatkach o muzyce i muzykach
wydanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie w 1961 roku, pisząc o Malawskim stwierdza, iż to jedno z trzech, czterech
czy pięciu nazwisk wysuwających się na czoło
powojennej polskiej twórczości muzycznej.
„Nie wiedzieliśmy, że tak szybko przejdzie on
do tych, których twórczość przerwana będzie
u szczytu swego rozwoju” – pisze Mycielski.
I jeszcze jeden cytat ze wspomnianych
Notatek: „Malawski wszedł na drogę, która – chce on tego czy nie – ale wydaje mi się
wspólną naszą drogą. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Czy jest to ścieraniem się indywidualności pod wpływem czasu, miejsca
i środowiska, czy też krystalizacją artysty,
który jest członkiem tego środowiska. Zapewne jedno i drugie – nieuniknione, jak

los wszystkich tych, którzy niosą w tłumie,
jak coś najcenniejszego, swoją sztukę, wizję
i cel jedyny – i którzy potem spostrzegają się,
że byli w tłumie, który ich skubie, potrąca
i krzyczy – więc trzeba coraz bardziej podnosić głos, coraz bardziej krzyczeć, i przez całe
życie uważać, żeby nie zedrzeć gardła”.
4 lipca br. mija 113. rocznica urodzin
artysty. Żył krótko, bo tylko 53 lata. Swoim
życiem, pracą kompozytorską, pedagogiczną, działalnością koncertową, zasłużył na
życzliwą pamięć. Jest patronem naszej Filharmonii Podkarpackiej. Jego uczniem był
Janusz Ambros, jeden z pierwszych dyrygentów rzeszowskiej orkiestry symfonicznej po
II wojnie światowej, a także tacy mistrzowie,
jak Krzysztof Penderecki, Jerzy Katlewicz,
Stefan Marczyk, Krzysztof Missona i inni.
Od czasu do czasu orkiestra naszej filharmonii wykonuje dzieła swojego patrona.
15 kwietnia 2005 roku, z okazji 50-lecia filharmonii, wykonane zostały Wierchy Artura
Malawskiego z udziałem znakomitych solistów, Chóru Instytutu Muzyki Uniwersytetu
Rzeszowskiego przygotowanego przez prof.
Martę Wierzbieniec i Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Jerzego Koska. Przy okazji warto wspomnieć, iż jedną z pierwszych
wykonawczyń partii solowej w tym utworze
była Zofia Stachurska (1915–1980), śpiewaczka, po II wojnie światowej dyrektorka Szkoły
Muzycznej w Rzeszowie.
Artur Malawski urodził się w Przemyślu. Jego ojciec, radca skarbowy, w wolnych
chwilach grał na skrzypcach, cytrze, gitarze, flecie, matka na fortepianie. Przyszły
kompozytor od 6. roku życia uczył się gry na
skrzypcach u Kazimierza Lepianki w Przemyślu, a po I wojnie światowej u Maurycego
Aubera w Tarnowie. Potem przyszły studia
muzyczne w Krakowie w klasie prof. Jana
Chmielewskiego zakończone dyplomem
z wyróżnieniem w postaci srebrnego medalu,
a następnie w Warszawie u prof. Kazimierza
Sikorskiego z kompozycji i prof. Waleriana
Bierdiajewa z dyrygentury, zakończone odznaczeniami i wyróżnieniami.
Potem od 1938 roku przychodzi praca
w Instytucie im. Stanisława Moniuszki w Lu-

Artur Malawski

blinie, następnie w czasie wojny w Teatrze
Muzycznym w Włodzimierzu Wołyńskim na
Ukrainie, następnie w Tarnopolu, w Lublinie
i po wojnie w Krakowie, gdzie do 1957 roku
w Konserwatorium Muzycznym mistrz uczył
kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki.
Początkiem lat 50. XX wieku jego twórczość, podobnie jak Zygmunta Mycielskiego
i innych twórców, objęto anatemą i oskarżono o formalizm. Stąd może pozostała potem
tendencja kompozytora do „tradycjonalizowania” kompozycji. W tym czasie wyjątkowy
rozgłos uzyskały jego Etiudy symfoniczne na
fortepian i orkiestrę, wykonane w Amsterdamie, następnie Toccata, Uwertura, Tryptyk
góralski, II Symfonia Dramatyczna, Hungaria
i wreszcie wspomniane już Wierchy.
Muzyk, skrzypek, kompozytor, dyrygent, pedagog... Zawsze niezwykle wymagający wobec siebie i innych, spełniający swoje
posłannictwo z wielką pokorą i oddaniem,
bez względu na czasy, uwarunkowania, trudności. Taki już los artysty – nieść ogień sztuki ponad wszystko, ponad wszelką marność
tego świata, przed którym wielka sztuka,
prawdziwy artysta i wrażliwy odbiorca nigdy
się nie ugnie!


Andrzej SZYPUŁA
Fot. Aleksander Baranowski

ARTYSTYCZNY, EUROPEJSKI
Wielkie wydarzenie i wielka promocja Rzeszowa

T

o już historia i kształtująca się tradycja. A wicepremier Piotr Gliński, który
otwierał koncert główny na stadionie miejskim przy Hetmańskiej, wcześniej w ratuszu
zapewniał dziennikarzy i władze miasta, że
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którym on kieruje, nie poskąpi pieniędzy na ten cel także w kolejnych latach.
To ważna deklaracja, bo Europejski Stadion
Kultury w Rzeszowie to gigantyczna impreza, która kieruje oczy na nasze miasto innych

ośrodków nie tylko w kraju. Chociaż „na
mieście” tych informacji plakatowych trudno było uświadczyć. Ale internetowe ścieżki
kierowały bywalców owych setek różnorakich imprez tam, gdzie one się działy – na
bulwarach przy Wisłoku, w lokalach kulturze na co dzień przynależnych, w Rynku,
z najważniejszym punktem na stadionie.
Dla miłośników takiej muzyki to była
uczta, dla tysięcy okolicznych mieszkańców,
którzy w tym może nie gustują, dwa dni (bo
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Andrzej Szypuła

Koncert główny rozpoczęła Bovska

i próby dzień wcześniej) aż grubo po północ przymusowa dawka wielogodzinnego
głośnego grania dobiegająca ze stadionu.
A transmisja telewizyjna koncertu głównego,
choć ze sporym poślizgiem w stosunku do
15
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tego, co działo się na stadionie, budziła zazdrość nieobecnych, gdy ten przekaz biegł na
całą Polskę i dalej w świat.
Europejski Stadion Kultury zagościł
w Rzeszowie w 2011 roku. Nie Białystok, nie
Lublin, ani Poznań nawet – które to miasta
wtedy pretendowały do zorganizowania tej
gigantycznej imprezy kulturalnej, skojarzonej ze zmaganiami piłkarzy na EURO
2012 – ale Rzeszów właśnie został wybrany
na miejsce tych prezentacji artystycznych.
Wtedy stadionem był rzeszowski Rynek
i estrada scenograficznie opleciona koliście
niczym bieżniami. Bo stadion prawdziwy
był w remoncie. Później impreza ta rozrosła
się i jest w różnych terminach, już pod mianem Wschód Kultury, kontynuowana teraz
również w Białymstoku i Lublinie. W tej idei
nie tylko lokalizacja festiwalu we wschodnich regionach kraju jest tym łącznikiem, ale
i obecność artystów zza wschodniej granicy,
głównie ukraińskich. Z konsekwentnym pomijaniem i nieobecnością na tym Wschodzie
Kultury – kultury największego sąsiada. Kto
na tym bardziej traci?
Były dziesiątki wydarzeń artystycznych,
m.in. plastyczne prezentacje, jak choćby ta
niepowtarzalna w Galerii R_Z wystawa prac
Magdaleny Abakanowicz. Wśród teatralnych
propozycji, o czym piszę w innym miejscu,
premiera Romea i Julii w Masce. To ważne, że
przy okazji ESK mogły się pokazać z ciekawymi inicjatywami nasze placówki kultury. Dominowała oczywiście muzyka w różnych gatunkach, miejscach i różnorodności wykonawczej. Ze sztandarowym koncertem głównym
na stadionie, gdzie już tradycyjnie można było
podziwiać występy kolektywów polskich i zagranicznych wykonawców. Zachwycał sławny
chóralnie gruziński Rustavi Ensemble z naszym zespołem LemON, porywał melodycznie
i energetycznie Enej w parze z macedońskim
DzamboAguseviOrchestra, także Bednarek
i ukraińska grupa Drymba, wystąpiła również
Brodka z brytyjskim zespołem Unkle. Gwiazdą wieczoru był brytyjski zespół The Kooks,
który koncertował aż po głęboką noc.
Ale przecież i w innych miejscach
uczestnicy festiwalu doświadczali wokalno-muzycznych wrażeń najwyższych lotów, by
wspomnieć o Art Celebration, tym razem
w Filharmonii Podkarpackiej, w ramach którego miała miejsce polska premiera koncertu
Lem. Muzyczne sfery z wiodącą rolą w nim
Vitolda Reka – wybitnego kontrabasisty

Piotr Rędziniak

O

randze Wiśniowej
jako „miejsca” zaważyły też artystyczne
predyspozycje właścicieli
(Waleria z Tarnowskich
Mycielska, Jerzy Mycielski,
Maria z Szembeków-Mycielska, Jan Zygmunt
Mycielski, Helena Mycielska, Zygmunt Mycielski). Barbizon Wiśniowski (określenie Z.
Mycielskiego), a więc Wiśniowa w latach 20.
i 30. XX w. była miejscem plenerowym malarzy polskich, tak jak sto lat wcześniej pod16

Fot. Aleksander Baranowski (2)
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Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński i prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc otwierają koncert
główny festiwalu

i kompozytora rodem z Rzeszowa i udziałem
innych znakomitych muzyków z tutejszymi korzeniami, jak Dominik Wania (fortepian), Tomasz Sowiński (bębny), Miłosz
Pękala (perkusjonalia), Zbigniew Jakubek
(instrumenty klawiszowe), Tomasz Nowak
(trąbka) i Bartłomiej Skubisz (gramofony,
rap, elektronika). A w drugiej części pn. Muzyczny Rzeszów, poświęconej kompozytorom
i twórcom związanym z naszym miastem,
w aranżacjach Zbigniewa Jakubka i Vitolda
Reka wystąpił kwintet koncertmistrzów Arso
Ensemble filharmonii z tenorem Jackiem Ściborem i pianistą Pawłem Węgrzynem, którzy
wykonali kompozycje Nachuma Sternheima,
Wojciecha Kilara i Tomasza Stańki.

Równie interesujący był ciąg muzycznych wydarzeń na estradzie w Rynku w dzień
po koncercie głównym. Wzbudzał aplauz
L.U.C. i goście Łukasza Rostkowskiego, ów
Rebel Babel Ensemble – zespół orkiestr dętych z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Polski,
a także Kayah i Kaliber 44.
W tym natłoku wydarzeń artystycznych od 22 do 25 czerwca, nie tylko muzycznych, i nie tylko tych tutaj przypomnianych,
można się było nasycić do woli. Wielkie kulturalne wydarzenie przydające inne oblicze
Rzeszowowi.


Ryszard ZATORSKI

WIŚNIOWSKI BARBIZON
Dziesięć lat plenerów malarskich

paryski Barbizon był miejscem plenerowym
malarzy francuskich. Francuski Barbizon
i polska Wiśniowa stały się historycznymi
miejscami na mapie sztuki nowoczesnej...
Po II wojnie światowej pojawił się kult
Wiśniowej, gloryfikacja tego miejsca na mapie sztuki i kultury. Artyści malarze regularnie wizytowali Wiśniową (rodzina Krygowskich – Zbigniew Jan, Zdzisław Andrzej, Jan

Maternicki, Rzeszowski Związek Artystów
Plastyków – Józef Gazda). Przyjeżdżał także Czesław Rzepiński, profesor krakowskiej
ASP. Z początkiem lat 80. XX w. ideę nawiązania do tradycji miejsca oraz odnowy plenerów w Wiśniowej podnieśli historycy sztuki
(Teresa Szetela-Zaucha, Jacek Kawałek)
oraz Andrzej Szypuła, założyciel i lider Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego. Pró-

Zdjęcia obrazów Jacek Nowak
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Marek Haba, bez tytułu, olej płótno
Emil Polit, „Wiśniowa”, olej, płyta

Jakub Ataman, „Wiśniowa”, olej płótno

by wznowienia plenerów podejmował rzeszowski okręg Związku Polskich Artystów
Plastyków (Andrzej Korzec, Jacek Kawałek).
Idea „reaktywacji” plenerów wiśniowskich
dojrzała w roku 2007 (Marcin Kut, Andrzej
Szypuła, Jacek Kawałek), a pierwszy powojenny plener miał miejsce w roku 2008, co
nastąpiło dzięki życzliwości ówczesnego
wójta gminy Wiśniowa Tadeusza Przywary. W latach 2008–2016 powstało ponad 300

prac autorstwa przeszło 120 artystów, z czego ponad 200 obrazów sztalugowych, które
organizatorzy podarowali Towarzystwu im.
Zygmunta Mycielskiego na poczet budowania kolekcji malarstwa współczesnego, eksponowanej na co dzień w Gimnazjum im.
Orląt Lwowskich w Wiśniowej, którą opiekuje się dyrektor Jerzy Łukasiewicz.
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie prezentuje wybór 70 obrazów autorstwa 67 artystów z kraju i zagranicy najbardziej reprezentatywnych dla kolekcji,
ilustrujących jej różnorodność stylistyczną,
warsztatową i stopnia realistycznego oddania uroków plenerów Wiśniowej i jej okolic.
Kuratorami wystawy są Andrzej Szypuła
– prezes Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego oraz Łukasz Gil – artysta malarz
reprezentujący Wydział Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
drugiej sali wystawowej BWA prezentowana jest wystawa współczesnego
malarstwa i grafiki białoruskiej. Wystawa
zorganizowana została w ramach festiwalu
Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury, który miał miejsce w Rzeszowie w dniach
22–25 czerwca 2017 r. Honorowy patronat
objęli nad nią ambasador nadzwyczajny Republiki Białoruś i prezydent Rzeszowa. Galeria w Rzeszowie mogła przygotować ten
pierwszy w historii pokaz sztuki Republiki

Białoruś dzięki współpracy z Centrum Kulturalnym Białorusi w Polsce. Współczesną
sztukę Białorusi reprezentuje czterech największych artystów z Grodna. Są to Sergiej
Gryniewicz, Juryj Jakowienka, Aleksander
Silwanowicz i Vasili Zianko.
Wystawy trwać będą do 30 lipca br. Serdecznie zachęcam i zapraszam.


Piotr RĘDZINIAK
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Kazimierz Rochecki, „Portret Zygmunta Mycielskiego”

W

Grafika Vasili Zianko z Białorusi

Galeria autorska Piotra Rędziniaka

MAGDALENA
ABAKANOWICZ

W

ystawa prac Magdaleny Abakanowicz
to niewątpliwie wielkie wydarzenie
artystyczne i zarazem najważniejsze w historii Galerii R_Z Związku Polskich Artystów
Plastyków Okręgu Rzeszowskiego przy ulicy
3 Maja 16.
– Idea jednej z najwybitniejszych polskich rzeźbiarek, aby sztuka wysoka była
dostępna dla wszystkich, idealnie wpisuje się
w przestrzeń galerii oraz w samą ekspozycję.
Wystawa jako znaczące i poważne wydarzenie kulturalne obejmie swoim zasięgiem nie
tylko mieszkańców Rzeszowa i regionu, ale
także całą Polskę – mówi Piotr Woroniec jr,
prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski. Galeria R_Z to dopiero trzecie miejsce w Polsce (po Teatrze

Muzycznym w Łodzi i Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie), w którym można
podziwiać należące do Grupy
Ciech prace autorstwa Magdaleny Abakanowicz.
Kolekcja Ciech obejmuje
sześć dzieł – Kobieta w welonie, Epoksydowy zwierz,
Fot. Jakub Ostałowski
Dziewczynka dla Sarzyny, Magdalena Abakanowicz
za pomocą technik tkackich, które zrewoluANA, Ptak oraz rysunek
z cyklu Kwiaty wykonany techniką węgla cjonizowały spojrzenie na tkaninę artystyczi oleju, przekazany do Ciechu w 2016 roku. ną. To właśnie one rozpoczęły jej wielką mięWiększość z prezentowanych prac to „mięk- dzynarodową karierę i przyniosły złoty medal
kie rzeźby”, wykonane przy użyciu żywicy na Biennale w Sao Paulo w 1965 roku. Prace
epoksydowej pochodzącej z zakładów Ciech Abakanowicz znajdują się w wielu najważniejszych muzeach i galeriach światowych.
w Nowej Sarzynie.
Magdalena Abakanowicz była jedną W Polsce największy zbiór posiada Muzeum
z najbardziej znanych na świecie polskich Narodowe we Wrocławiu. Artystka zmarła
artystek. W latach 60. stworzyła cykl „abaka- 20 kwietnia br. Miała 86 lat. Wystawę można
nów” – form rzeźbiarskich konstruowanych oglądać do 27 lipca 2017 r. Polecam. 
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KONCERT LESZKA MOŻDŻERA

J

KULTURA  SZTUKA

Fot. Tomasz Beliński

edna z najważniejszych imprez muzycznych na Podkarpaciu – Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato
Muzyczne organizowany jest od 2001 roku.
Tegoroczna edycja rozpoczęła się w sobotni
wieczór 8 lipca na Zamku Kazimierzowskim.
Oficjalnego otwarcia dokonali: zastępca prezydenta Przemyśla Grzegorz Hayder i dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki
Zamek Renata Nowakowska.
Święto muzyki klasycznej zainaugurował znakomity występ wybitnego pianisty
i równocześnie kompozytora Leszka Moż-

Leszek Możdżer na koncercie

dżera. Na ten głęboko zapadający w emocjonalną część pamięci koncert bilety – jak można było się spodziewać – wyprzedane zostały
natychmiast po tym, jak ukazała się pierwsza
informacja o tym artystycznym wydarzeniu. Wszyscy, którym udało się zdobyć bilet
– w tym wypadku jest to najlepsze określenie zakupu wejściówki – wysłuchali wyboru kompozycji z całego dotychczasowego dorobku artysty, zarówno z jego płyt solowych
(Piano, Komeda, Chopin), jak i z płyt nagranych w trio Możdżer Danielsson Fresco.
Każdy koncert Leszka Możdżera jest swego
rodzaju niespodzianką, prezentacją jazzowej
wyobraźni, ciekawego zmysłu improwizacji,
subtelności chopinowskich etiud i mazurków. Jest nową barwą dla jazzowej kameralistyki fortepianowej. Jest niezapomnianym
przeżyciem.
W czasie całego festiwalu, który potrwa do 12 sierpnia i będzie się składał z 12
koncertów, publiczność wysłucha dzieł najwybitniejszych światowych kompozytorów.
Koncerty odbywać się będą w zabytkowych
murach przemyskich kościołów i na Zamku
Kazimierzowskim. Tegoroczne Salezjańskie
Lato Muzyczne, podobnie jak w latach ubieg-

Fot. Tomasz Beliński

Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne

Artysta rozdaje autografy

łych, da możliwość przemyskim melomanom
i miłośnikom sztuki cieszyć się wykonaniami
na najwyższym poziomie.
Organizatorem Salezjańskiego Lata
Muzycznego (podobnie jak w latach ubiegłych) jest Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek oraz Parafia św. Józefa – Salezjanie w Przemyślu. Dyrektorem festiwalu jest
Renata Nowakowska, a dyrektorem artystycznym Tomasz Ślusarczyk.


Tomasz BELIŃSKI

ODDANIE GŁOSU DZIECIOM
Brave Kids opanowały Przemyśl

B

arwne pokazy taneczne, występy muzyczne oraz dużo dobrej zabawy –
w ostatnim tygodniu czerwca odbyła się
w Przemyślu Międzynarodowa Parada Brave
Kids. Wydarzenie było częścią obchodów
przemyskiego Święta Fajki.
Dzieci z całego świata zaczarowały
mieszkańców miasta, którzy chętnie przyłączali się do wspólnej zabawy. W kilka dni
potem młodzi artyści zaprosili na wyjątkowy
spektakl.
– To było niezwykle barwne i radosne
wydarzenie – mówi Magdalena Pardel-Trefler, organizatorka projektu Brave Kids
w Przemyślu. – Młodzi artyści podczas parady pokazali swoje talenty i z dumą reprezentowali kraje, z których pochodzą. Wzbudziło
to duży entuzjazm wśród publiczności, która
chętnie bawiła się razem z nimi. Było mnó-

stwo pozytywnej energii. Występy te miały
pokazać radość i siłę, jaką mają w sobie dzieci, niezależnie od trosk i smutnych doświadczeń, jakie je często spotykają.
Swoje umiejętności zaprezentowali
członkowie grupy artystycznej z warszawskiej Pragi – Hope4Street oraz dzieci z zespołu ludowego Pąki z rumuńskiej wioski
Salcia-Tudor. Duży entuzjazm wzbudził również pokaz Małych Pszczółek z meksykańskiego domu dziecka w Puerto Escondido
oraz ukraińskiego zespołu ze szkoły filmowej Nowy Kadr z Charkowa. A 30 czerwca
w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki Zamek odbył się spektakl finałowy Brave Kids,
do którego dzieci ponad tydzień przygotowywały się podczas warsztatów artystycznych.
„Odważne dzieci” spędziły w Przemyślu dwa tygodnie. Przez ten czas nie tylko

NIEPOWTARZALNY SMAK
Przepisy Igi Szumskiej

R

odzinne smaki, zapachy pieczonych ciast,
ciasteczek, tortów, rogalików drożdżowych towarzyszą nam często w dorosłym życiu. Czując zapachy tych smakołyków, przypominamy sobie rodzinny dom, osoby i sytuacje, które im towarzyszyły, i wspominamy.
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Nasz dom w Lubaczowie rozbrzmiewał i rozkwitał atmosferą
rodzinną, radością, śpiewem oraz
zapachem wspaniałych wypieków.
Sprawczynią tego była Mama Janina, która potrafiła w tych trudnych
IGA SZUMSKA, z domu Dobro-

wolska, ma wykształcenie prawnicze. W rodzinnym Lubaczowie
pod okiem mamy nauczyła się

wypiekać wspaniałe torty, cia-

sta, ciasteczka i inne różnorakie
smakołyki, co stało się jej hobby. Od sierpnia 2012 roku co

miesiąc na łamach miesięcznika
społeczno-kulturalnego

„Nasz

Dom Rzeszów” publikuje kolejne przepisy na rodzinne łakocie.

ISBN: 978-83-945420-7-8

brały udział w warsztatach artystycznych, ale
przede wszystkim dobrze się razem bawiły.
Bo Brave Kids to projekt edukacyjno-artystyczny, który umożliwia spotkanie dziecięcych grup artystycznych z różnych części
świata – ich wspólne tworzenie, a przede
wszystkim możliwość zaprzyjaźnienia się.
Jego celem jest „oddanie głosu dzieciom”.
Wiele z nich żyje na co dzień w trudnych warunkach, niektóre są ubogie, nie mieszkają
z rodzicami.


Mateusz NAWROCKI

czasach z niczego zrobić coś wspaniałego.
Z utęsknieniem czekaliśmy na Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia, Zielone Świątki, gdyż na każde z nich
obowiązywały inne ciasta.
Święta charakteryzowały się
I G A SZU M SK A
swoistymi wypiekami. Na Boże Narodzenie nie mogło zabraknąć makowców, tortu orzechowego i drożdżowej chałki do ryb po żydowsku.
Wielkie świąteczne „baby” wielkatorty • ciasta • ciasteczka
nocne pieczone były w glinianych
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pieczenia ciast wraz z przepisami. Jadwiga –
najstarsza z sióstr od kilku lat poleca przepisy wypieków w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Nasz Dom Rzeszów”. Przez lata
korzystała z przepisów Mamy, modyfikowała
je, ale też tworzyła swoje własne. Pysznymi
łakociami częstowała znajomych i przyjaciół.
I tak podczas jednego ze spotkań narodził
się pomysł wydania książki, a wcześniej publikacji comiesięcznych w czasopiśmie. Autorka podzieliła książkę na 4 części; wiosna,

POD LIŚCIASTYM DACHEM
Drzewa odczuwają ból i mają pamięć
Sylwia
Chodorowska

W

ydawałoby się, że
o drzewach wiemy
wszystko. A jednak nie.
Książka Petera Wohllebena
pt. Sekretne życie drzew odkrywa naprawdę sekretne życie drzew – istot
tak nam bliskich i jednocześnie tak nieznanych.
W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy.
Są tam drzewa, które porozumiewają się ze
sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się
o swe potomstwo oraz pielęgnują starych
i chorych sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć.
Drzewa są istotami społecznymi. Dzielą
się pokarmem z krewniakami z tego samego gatunku, a przez to tuczą konkurencję.
Drzewo nie jest lasem, samo nie wytworzy
lokalnego, zrównoważonego klimatu, jest bez
reszty wydane na pastwę wiatru i pogody. Natomiast wiele drzew tworzy wspólnie ekosystem, który łagodzi skutki skrajnych upałów
i mrozów, gromadzi dużą ilość wody i produkuje bardzo wilgotne powietrze. W takim
środowisku drzewa mogą rosnąć bezpiecznie
i dożywać matuzalemowego wieku. By to
osiągnąć, społeczność musi za wszelką cenę
trzymać się razem. Gdyby wszystkie okazy
troszczyły się tylko o siebie, wówczas niejeden
nie doczekałby się starości. Skutkiem bezustannych zgonów byłoby mnóstwo dużych
dziur w sklepieniu drzewostanu, przez co burze łatwiej dostawałyby się do środka i obalały kolejne drzewa. Miarą dobrostanu drzewa
jest dobrostan otaczającego lasu. A tutaj przecież rośnie tak wielu przegranych.
Słabsi, których dawniej wspierali silniejsi towarzysze, od razu znaleźli się na gorszej
pozycji. Niezależnie od tego, czy
powodem ich słabości jest stanowisko, na którym rosną, i brak składników pokarmowych, przejściowe
dolegliwości, czy też wyposażenie
genetyczne, będą teraz łatwym łupem dla owadów i grzybów. Czyż
jednak nie o to chodzi w ewolucji
– o przetrwanie jedynie najsilniejszych? Słysząc takie pytanie, drzewa tylko potrząsnęłyby głową czy

raczej koroną, bowiem ich dobrostan zależy
od całej społeczności i gdy znikają te rzekomo najsłabsze, wówczas giną także pozostałe.
Las traci zwartość, gorące słońce i porywiste
wiatry mogą teraz hulać aż do samej ziemi
i zmieniać wilgotno-chłodny klimat. Silne
drzewa również parokrotnie w ciągu życia
zapadają na różne choroby i w takiej sytuacji
są zdane na wsparcie słabszych sąsiadów. Jeśli
ich zabraknie, wystarczy nieszkodliwe porażenie owadami, żeby przypieczętować nawet
los gigantów.
Drzewa gorzej znoszą pragnienie niż
głód, bo z nim mogą się w każdej chwili
uporać. Niczym piekarz, któremu nigdy nie
zabraknie chleba, są w stanie dzięki fotosyntezie natychmiast przerwać dokuczliwe burczenie w brzuchu. Jednak tak jak nawet najlepszy piekarz nic nie upiecze bez wody, tak
samo dla drzew brak wilgoci oznacza koniec
produkcji pożywienia. Dorosły buk potrafi
przepompować dziennie przez gałęzie i liście
ponad pięćset litrów wody i jak długo będzie
mógł ją w dostatecznej ilości ciągnąć z podłoża, tak długo będzie to czynił. Zapas wody
w glebie szybko by się jednak wyczerpał, gdyby latem każdego dnia tak się działo. W ciepłej porze roku deszczu jest o wiele za mało,
by odpowiednio nawilżyć wyschniętą ziemię.
Dlatego zapasy robi się zimą – wtedy pada aż
nadto, za to zużycie wody spada do zera, ponieważ prawie wszystkie rośliny robią sobie
przerwę. Biorąc pod uwagę zgromadzone pod
ziemią wiosenne opady, zebranej wilgoci starcza zwykle aż do lata. Jednak później często
zaczyna się problem. Wystarczą dwa tygodnie
upałów bez kropli deszczu i już większość lasów popada w tarapaty.
Tak oto trafiamy w sam środek leśnej
szkoły życia, w której obowiązują dość brutalne zasady, bo natura jest surową nauczycielką. Kto nie uważa i się nie dostosuje, ten
musi cierpieć. Pęknięcia w drzewie,
w korze, w ekstremalnie wrażliwej
miazdze – trudno już drzewu spodziewać się większych nieszczęść.
Musi reagować, i to nie tylko próbą zaleczenia ran. W przyszłości
będzie lepiej gospodarować wodą,
a nie pompować ją wiosną, ile gleba daje, nie bacząc na straty. Drzewa porządnie przyswajają sobie tę
wiedzę i postępują odtąd według

lato, jesień, zima i zobrazowała je poprzez
zastosowanie w wypiekach produktów charakterystycznych dla pór roku, takich m.in.
jak jabłka, śliwki, truskawki, mak, miód. Publikacja zawiera najwspanialsze sprawdzone
przepisy wzbogacone kolorowymi zdjęciami
smakowitych tortów, ciast i ciasteczek. Jest
niezwykłym albumem rodzinnych deserowych smaków.
 Maria MAGOŃ
siostra autorki

nowych, ekonomicznych reguł, nawet gdy
ziemia jest dostatecznie wilgotna. O wiele
ważniejszym zagadnieniem jest stabilność.
Drzewa nie lubią komplikowania sobie życia. Po co wytwarzać gruby, stabilny
pień, jeśli można wygodnie oprzeć się o sąsiadów? Póki oni stoją, póty nic naprawdę
złego stać się nie może. Jednak regularnie co
kilka lat nadciąga ekipa robotników leśnych
bądź maszyn do wycinki drzew, by wyciąć
dziesięć procent zapasu drewna. W lasach
naturalnych drzewa tracą wsparcie w sąsiadach w skutek śmierci ze starości potężnego
drzewa matecznego. Powstają luki w okapie
i niejeden wygodnicki buk czy świerk nagle
się chwieje, zdany wyłącznie na swoje korzenie. Ponieważ nie są znane z szybkości działania, musi minąć od trzech do dziesięciu lat,
nim się wzmocnią. Proces nauki przyspieszają bolesne mikropęknięcia, które powstają
wskutek silnego chybotania się na wietrze.
Tam, gdzie boli, trzeba wzmocnić strukturę
kostną. Kosztuje to mnóstwo energii, której
potem brakuje do wzrostu. Drobnym pocieszeniem jest dodatkowe światło, jakim dysponuje teraz korona wskutek zniknięcia sąsiada.
Ale nawet tu musi minąć kilka lat, nim będzie
je można w pełni wykorzystać. Liście przecież do tej pory były nastawione na półmrok,
są więc bardzo delikatne i wyjątkowo czułe
na światło. Jeśli teraz bezpośrednio pada na
nie słońce, doznają częściowych poparzeń –
i znowu boli! A ponieważ pączki na nadchodzący rok są zawiązywane już wiosną i latem
poprzedniego sezonu, drzewa liściaste mogą
się przestawić najwcześniej po dwóch latach
wegetacji.
Drzewa iglaste potrzebują jeszcze więcej czasu, ponieważ ich igły pozostają na gałęziach do siedmiu lat. Dopiero po wymianie
całej zieleni sytuacja się uspokaja. Grubość
i stabilność pnia zależy także od tego, czy nic
mu nie dolega. W lasach naturalnych ta historia może się powtarzać kilkakrotnie w ciągu
życia drzewa. Gdy zasklepi się luka powstała
wskutek upadku jednego drzewa, wszystkie
pozostałe mają już tak mocno rozrośnięte
korony, że prześwit w lesie się zamyka, a wtedy można ponownie oprzeć się o siebie. Tym
sposobem więcej energii wydatkuje się na
wzrost, nie zaś na pogrubianie pnia.
Książka leśnika Petera Wohllebena
otwiera sekretny świat, jakiego nie znamy.
Autor przytacza wyniki najnowszych badań
naukowych i dzieli się swoimi obserwacjami
z codziennej pracy w lesie.


Zebrała i opracowała
Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ
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PRZYRODA

formach i faktycznie rosły „jak na drożdżach”, natomiast na Zielone Świątki dom
pachniał bułeczkami drożdżowymi z serem
na słodko oraz bułeczkami z kapustą. To, że
zapachy mieszały się i uciekały na ulicę – nieważne, po prostu cudownie było wziąć taką
świeżą bułeczkę do ręki, pooglądać z każdej
strony, a później ugryźć i poczuć jej niepowtarzalny smak.
Każda z nas otrzymała od Mamy na dorosłe życie książkę kucharską i umiejętność

ODPRYSKI

WIROWANIE
NA PLANIE
WIROWANIE NA PLANIE
rzytrafiły się nam w Rzeszowie dwa zdarzenia, które ze wszech
miar zasługują na odnotowanie. Oczywiście, zgodnie z preferencjami uznawanymi w tej rubryce. Jedno jest dziełem rzeszowskiego
posła, Andrzeja Szlachty, a drugie jest dziełem importowanego prezesa rzeszowskiego radia. Obaj potrafili mnie skutecznie zadziwić,
chociaż każdy w inny sposób. Pierwszy na zasadzie, że trudno jest
ośmieszyć się samemu, ale próbować warto, zaś drugi zastosował wobec siebie klauzulę sumienia.

FELIETON

P

BEZINTERESOWNA ZAWIŚĆ?
Dosyć głośno było, nie tylko w Rzeszowie, o przyznaniu przez
Senat Politechniki Rzeszowskiej doktoratu honoris causa prezydentowi miasta Tadeuszowi Ferencowi. Za wybitny wkład w rozwój rzeszowskiego ośrodka akademickiego. Niezbyt spodobało się to byłemu prezydentowi miasta, również byłemu pracownikowi tej uczelni,
posłowi Andrzejowi Szlachcie. Huknął z sejmowej ambony w ministra od nauki pytaniem, czy taki woluntaryzm jest dopuszczalny
i czy nadawanie takiego tytułu nie powinno podlegać kontroli ministerstwa. Ponoć zadał to pytanie w imieniu licznej grupy uczonych,
samorządowców, solidarnościowców, niepodległościowców i kogoś
tam jeszcze, czyli tych, którzy spać nie mogli, dopóki ktoś nie rozwiał
ich wątpliwości. Trochę to dziwne, ponieważ nie podał ani jednego
nazwiska, a ja rozmawiałem z wieloma ludźmi nawet ze wspomnianych środowisk i nikt nie miał takich wątpliwości. Może pan poseł
pytał w maglu, radnego Marcina z Lubczy koło Ryglic, albo innego
ładnego kwiatka? A może pytał pod wiatr i było kiepsko słychać?
Wygląda na to, że potknął się o własne nogi. Mniemanie, że
doktorat taki przysługuje luminarzom nauki jest na wskroś błędne.
Jak to się ma do doktoratów Lecha Wałęsy, przyznanych mu również przez renomowane uczelnie zagraniczne? Nie znam żadnego
dorobku naukowego owego doktoranta. Podobnych przykładów
mogę przytoczyć więcej. To po to nasze uczelnie wyższe walczyły
o prawdziwą autonomię, aby je teraz ktoś cenzurował? Jedni mają
wrzody, a inni problemy z brakiem dowartościowania. PRL wiecznie
żywy! Szkoda tylko, że poseł zakończył karierę naukową na doktoracie. Może też daliby mu kiedyś honoris causa? Trudno przekonać
kogokolwiek, że sejmowe pytanie zostało zadane w trosce o cokolwiek sensownego. Z daleka waniajet zupełnie czymś innym. Czyżby
bezinteresowną zawiścią? Ponoć Pan Bóg, gdy słucha modłów posłów PiS, bierze silne pigułki na uspokojenie.
PO CO KOMU TABLICA?
Miłościwie panujący w rzeszowskim radiu Przemysław Tejkowski kilka epokowych odkryć na nowej posadzie dokonał. Wyszedł z założenia, że skoro nie da się naprawić całego świata, to trzeba
spróbować naprawić coś wokół siebie. Dowiedział się, że pod reklamą swojej firmy na frontowej ścianie tkwi mosiężna tablica, ufundowana niegdyś przez społeczność miasta, czcząca gen. Świerczewskiego, którego sztab II Armii WP właśnie tu urzędował. Ponoć to
postać bardzo zła, chociaż już nieżyjąca. Skoro budziła kontrowersje,
poprzednicy prezesa przykryli tablicę wspomnianą reklamą. Przestał generał kłuć w oczy nieprzychylnych mu ludzi. Stan ten trwał
do Tejkowskiego. Ten polecił tablicę odkręcić ze ściany i przekazać
pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej jako fanom tej postaci.
Nie wiem, dlaczego tej instytucji, skoro taka tablica nie zmieści się na
żadnym regale. Nieistotne.
Mnie interesuje zupełnie coś innego. Otóż do tej odpowiedzialnej roboty skierowano specjalistów od zegarmistrzowskiej roboty.
Zabrali się do zadania z takim zapałem, że tablica przypadkiem, jak
najbardziej, wymsknęła im się z precyzyjnych rąk i tak nieszczęśliwie
dupnęła o glebę, że samorzutnie roztrzaskała się w drabiazgi. Delikatni jak pancernik Potiomkin. Z pewnością IPN opłakuje stratę tak
ważnego dokumentu. Aby jednak nie zmarnować cennego materiału
z rozbitej tablicy, proponuję odlać ze szczątków biust prezesa Tejkowskiego i powiesić w miejsce generała Świerczewskiego.


Roman MAŁEK

MOLIER BY SIĘ UŚMIAŁ
iejaki Pan Jourdain, bohater komedii Jeana
Baptisty Poqueline’a, znanego bardziej jako
Molier, nie miał pojęcia, że mówił prozą. No cóż.
Był głupim prostakiem, któremu się wydawało, że jest najmądrzejszy.
Współcześni Jourdainowie albo nie wiedzą, albo, co gorzej dla nich,
myślą, że ci, którymi rządzą, są głupsi od nich i nie wiedzą, co to jest
argumentum ad personam. A wystarczyłoby sięgnąć do Artura Schopenhauera, który w swoim dziele Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów
wymienia argumentum ad personam jako ostatni sposób nieuczciwej
argumentacji, stosowany, gdy wszystkie inne zawodzą i nie ma szans na
wygranie sporu argumentacją merytoryczną.
Gaduła prezesa, niejaki Suski, Marek zresztą, odnosząc się do zawiadomienia Tuska o niestawieniu się na przesłuchaniu w prokuraturze
powiedział był, że: „Donald Tusk jest niezwykle zajętym człowiekiem –
musi działać na rzecz dobra Unii Europejskiej, reprezentować interesy
Niemiec. Nie ma czasu wyspowiadać się z tego, co działo się w Polsce za
jego rządów”. I dodał: „Dobrze mu się tam żyje, więc po co ma przyjeżdżać?”. I to jest najlepszy przykład argumentum ad personam, z tym że
autor wypowiedzi wykazał się wyjątkową głupotą. Bo co, Niemcy są be,
Francja be, Unia Europejska be? Będziemy z niej występować? Obrazimy
się wzorem prezesa na wszystkich i wszystko? Zawrzemy wiekopomny

N

sojusz z Putinem? Moja mama mawiała, że jak się ma coś głupiego powiedzieć, to lepiej się wcześniej ugryźć w język.
Tej maksymy na pewno nie znała toruńska posłanka PiS Anna Sobecka, która w przeszłości była spikerką Radia Maryja, a na fotel poselski
wsadził ją sam ojciec Rydzyk, choć słowo ojciec wydaje mi się nadużyciem. W swym nagłośnionym odpowiednio liście do papieża Franciszka
broni ojca Tadeusza Rydzyka, gdyż ten według niej jest atakowany przez
liberalno-lewicowych dziennikarzy. Parlamentarzystka prosi o poparcie
jej pisma. List działaczki PiS jest jakby odpowiedzią m.in. na internetowy apel do papieża o ukrócenie działalności politycznej redemptorysty.
Według niej Radio Maryja jest jedynym, które informuje rzetelnie oraz
broni wartości chrześcijańskich. Jej inicjatywę poparła KRRiT. A jakże.
Ta katoliczka, bo na pewno nie chrześcijanka, ze smutkiem, niestety, informuje Jego Świątobliwość, że w naszej ojczyźnie wolność katolickich
mediów jest bardzo poważnie zagrożona dzięki totalnej opozycji i związanych z nią polityków oraz mediów liberalno-lewicowych. Te, posługując się kłamstwem i manipulacją, próbują zdyskredytować w oczach
opinii publicznej dyrektora Radia Maryja o. dr. Tadeusza Rydzyka oraz
dzieła ewangelizacyjne utworzone i działające z jego inspiracji.
I po co te łgarstwa? Wszyscy wiedzą, skąd ma pieniądze Rydzyk. Ale
też wielu wie, skąd się wzięły majątki kościelne. Wystarczy przypomnieć,
że w średniowiecznej Europie duchowieństwo doszło do mistrzostwa
w sztuce podrabiania dokumentów. Powstawały całe ośrodki fałszerstw,
choćby klasztor na Monte Cassino, w których obok fabrykowania dokumentów na własne potrzeby, fałszowano dokumenty również dla innych
odbiorców. Ale i Polakom nic nie brakowało. W średniowiecznej Polsce
jednym z najsłynniejszych fałszerzy był biskup krakowski Iwo Odrowąż.
Jednak Kazimierz Wielki odebrał kościelne majątki uzyskane nielegalnie,
dzięki fałszerstwom. Bo miał takie prawo. Ale to był wielki król, a my
mamy zaledwie królika.


Tekst i grafika
Zbigniew GRZYŚ

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

Parasolki
Oręż żony i babci,
po tym poznasz dziś Polkę,
aby sprawę załatwić
w ręce ma parasolkę.
Kiedy dni są gorące,
to ochroni przed słońcem,
z nią przed burzą uciekaj,
kupuj daszek, nie zwlekaj.
W takim kijku z tym daszkiem
to magiczna jest siła,
idę w zakład „o flaszkę”,
Radziwiłła zdziwiła.
W głowie to się nie mieści,
lubię ludzi rozśmieszać,
słychać groźne już wieści,
że to kij na Prezesa.
Okres ten niespokojny
armię wesprze tą bronią
nasz minister od wojny,
stary lis Bum Antonio.
Takie myśli mam głupie,
chyba to przypuszczenia,
parasolki, gdy w grupie,
mogą władzę pozmieniać.
Wtedy na kraj Lechitów
lepsza zmiana by przyszła,
bez chaosu i zgrzytów
rządziłaby seksmisja.
PS
Ufam mocno i wierzę
w rzeczywistość tę naszą,
każdy wkrótce dostrzeże,
co dziś znaczy parasol.

Wakacyjny zawrót głowy
Baran (21 III–20 IV) A może by tak
zająć się działką?
Byk (21 IV–20 V) W pełni zasłużone
letnie lenistwo i szaleńcze noce.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Do wszystkiego podchodź spokojnie.
Rak (22 VI–22 VII) Echa przeszłości
utrudnią trochę letnie dni, ale od czego
ma się rodzinę.
Lew (23 VII–23 VIII) No i będzie wakacyjny zawrót głowy.
Panna (24 VIII–22 IX) Dopisze powodzenie w sprawach finansowych.
Waga (23 IX–23 X) Przygotuj się na
dużą liczbę gości.
Skorpion (24 X–22 XI) Zaskocz rodzinę ciekawą propozycją wyjazdu.
Strzelec (23 XI–21 XII) Możesz myśleć o lepszej pracy.
Koziorożec (22 XII–20 I) Rodzina się
powiększy, dlatego zajmij się remontem domu.
Wodnik (21 I–19 II) Zapowiada się
ciekawy czas w pracy.
Ryby (20 II–20 III) Pamiętaj o sobie,
a nie tylko o innych.

Niezłe ziółko

O

dkąd na Ziemi
pojawił
się człowiek, dążył
wszelkimi sposobami do zapewnienia
sobie zdrowia, a tym samym jakości życia.
Instynkt samozachowawczy podsuwał mu
szukanie pomocy w swoim środowisku. Były
to trawy, kwiaty, owoce, drzewo; coś, co było
w zasięgu ręki, co jadły podpatrywane przez
niego zwierzęta i inni pobratymcy. Z biegiem
lat ową naturalną medycyną zaczęli zajmować się wybrani ludzie, którzy niejednokrotnie tylko dla siebie trzymali wiedzę o roślinach i ze względu na to byli wysoko w hierarchii plemiennej. Większość roślin stale
towarzyszy człowiekowi, chociaż jest przez
niego lekceważona czy wręcz tępiona, a wiedza o nich pomijana. Taki rumianek polny – znany i szanowany był przez starożytnych Egipcjan, Rzymian, Greków zranionych
w bojach, zaś ich piękne kobiety używały go
do pielęgnacji ciała i... rozjaśniania włosów,
czym stawały się bardziej powabne. Ale nie
tylko zewnętrznie stosowano zioła, większość była stosowana wewnętrznie „lecząc
wszelakie boleści i odczyniając zadane uroki”. W czasach inkwizycji kobiety zbierające

po łąkach ziela były posądzane o kontakty
z diabłem, nazywane czarownicami i palone
na stosach lub wypędzane z miasta, a z drugiej strony składano kwiaty i wszelakie ziela
u stóp symboli religijnych... Dzikie rośliny
przetrwały niejedną zawieruchę dziejową,
urozmaicając i wzbogacając życie ludzi.
W czasach Jana III Sobieskiego lista produktów, z których przygotowywano posiłki była
pięciokrotnie dłuższa niż dzisiaj, a królowały w niej głównie rośliny dzikie. Według
Karola Szurdaka, polskiego etnobotanika
i wielkiego miłośnika ziół, wspaniałe polskie tradycje jedzenia dzikich roślin zabrał
PRL, bowiem jedzenie „chwastów” kojarzyło się z ciężkimi czasami okupacji, z biedą,
której nie chciano pamiętać. Chciano wytrzeć z pamięci zupę pokrzywową, która
przecież w czasie wojny ratowała od głodu
i niejednokrotnie od śmierci setki ludzi.
Stąd porzucenie gotowania mleczu, lebiody,
wypiekania chleba z mąki z kłączy perzu
rosnącego w obejściach wiejskich, co – jak
potwierdzają historyczne zapiski – okazywało się wybawieniem od śmierci głodowej
w ciężkich czasach na przestrzeni wieków...
Zatem pochylmy się nad ziołami wokół nas,
bo naprawdę warto! 

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca
MALINOWY UCIERANIEC
3 jajka • 12,5 dag cukru • 10 dag
miękkiego masła • 5 dag serka
mascarpone • 2 łyżki likieru
amaretto • 10 dag mąki pszennej • 5 dag mąki
ziemniaczanej • 10 dag mielonych migdałów • 1/2
małej torebki proszku do pieczenia • szczypta soli
• 15 dag malin.
Miękkie masło utrzeć z 7,5 dag cukru na puszystą masę. Ciągle ucierając, stopniowo dodawać
po jednym żółtku, następnie likier amaretto

FRASZKI

Adam Decowski
UROKI ŻYCIA
Uroki życia docenia się czasami
dopiero za kratami.

EPITAFIUM IMPOTENTA
Za namową szwagra
skończyła go viagra.
O ROLACH
Role drugorzędne są wtedy udane,
gdy są pierwszorzędnie grane.
Czesław P. Kondraciuk
SNAJPER
Panienek wiele –
to jego cele…

i serek mascarpone. Mąkę pszenną i ziemniaczaną wraz z proszkiem do pieczenia przesiać,
wymieszać z mielonymi migdałami i porcjami
wsypywać do ucieranej masy. Białka ubić na
sztywno ze szczyptą soli i resztą cukru. Delikatnie domieszać do ciasta. Dołożyć maliny,
wymieszać łyżką. Podłużną formę (keksówkę)
posmarować masłem i oprószyć mąką, nałożyć
do niej ciasto i piec w rozgrzanym do 175°C
piekarniku ok. 60 minut. Po całkowitym ostudzeniu ciasto posypać cukrem pudrem.

LIMERYKI
Regina Nachacz

Słodki limeryk z Rzeszowa
i sentymentalna mowa.
Galicyjski Kraków,
tajoj kresowy Lwów,
serca lukrowane miodem!
Dzielny pasjonat Piotr Koper
uwierzył w pociągi złote,
okrywa się sławą,
więc bijmy mu brawo
za fantastyczną robotę!

ARCYSPEC
Tylko jednej zasadzie sprzyja:
zamiast łączyć, ciągle rozbija!

Grażyna Repetowska
PRACOWNIK
Jeszcze nie zaczął,
a już się zmęczył
i szuka „frajera”,
by go wyręczył.

ZAWIEDZIONY
Kiedy najwyższą sprawność posiadł,
wnet za kratkami szybko osiadł…

WAŻNY
Tak wiele na Ziemi znaczył,
a bram Raju nie zobaczył.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka

Rzeszów
ul. Budziwojska 465

godz. otwarcia:
pon. – sob. 6:00 – 21:00
niedziela 8:00 – 20:00

1,19 zł

1,19 zł
Goliard Pieczywo lekkie pszenne,
żytnie 100 g, kukurydziane 80 g

Ice Mastry Swing 90 ml
wybrane rodzaje

0,99 zł

6,89 zł

Ice Mastry Lody Garden Party 1 l
wybrane smaki

Jurajska woda mineralna 1,5 l
gazowana, niegazowana, lekko gazowana

