NR 147
Nr 1 (147)
ROK XIV
ISSN 1895-2046

Leszek Kuchniak – Elimelech, akryl

Fot. Jacek Nowak

Cena 4 zł w tym 5% VAT

STYCZEŃ 2018
Indeks 213039

SZOPK

Jerzy Ma

Precz dżuma i trąd,
mamy nowy rząd.
Mocno ruszył już z kopyta,
Europa wciąż się pyta,
skąd przybywa, skąd?
Mateusza ruch
na etatach dwóch
daje przyszłość przeuroczą
i na slajdach i przezroczach.
Nowy premier zuch.
Cudotwórco nasz,
dzielny orszak masz.
VAT załatwił prawie wszystko,
za 20 lat lotnisko
i dobrobyt dasz.
Kto to zgadnie, kto,
co z Beatą, co?
Dalej trzymaj ją przy boku,
niechaj dotrzymuje kroku.
Jakoś będzie szło.
Odkrywam wam dziś
niebywałą myśl,
prężne me Porozumienie,
co ma rozum i ma mienie,
to będzie PiS-bis.
Choć nie Aznavour,
to kultury wzór.
Stawia szlaban pornografii
i zaśpiewać też potrafi
w b-moll czy C-dur.
Popatrz, Aniu, patrz
na rodziców płacz.
Chaos, zamęt w wielu szkołach
do nieba o pomstę woła.
Przyznać rację racz!
Zagranicy szef
Europie wbrew.
Niby groźny, siebie pewny,
niebywale suwerenny.
Farsa to i śmiech!
No a Zbyszka trick
nie przewidział nikt.
Po co mu jest trzecia władza,
nie pomaga, lecz przeszkadza,
kiedy on As Pik!

RZĄDOWE DRZEW
Wrogiem białych róż
dzielny woj Mariusz,
co podwładnych swoich ćwiczy,
jak przy każdej miesięcznicy
chronić się od burz.
By dobrobyt rósł,
to podanie złóż,
chociaż wiedzą to rodacy,
że bez pracy brak kołaczy,
lecz jest 500 plus!
Szumi w puszczy bór,
echo daje wtór.
Kornikom się też należy,
aby w polskiej Białowieży
Szyszko był ich król!

Pierwszy rolnik nasz
to Jurgiela twarz.
Gdy obudzisz go, a juści,
on żywemu nie przepuści
i dotację masz!

A 2017

Epilog
Chór rządowy – po 9 stycznia 2018 r.

aślanka

WKO SZCZĘŚCIA
Jak w ogródku kret
niszczy NFZ.
I nie ruszy żadna siła
nam ministra Radziwiłła,
chyba żeby zszedł!
Narodowców tłum,
marsze, zamęt, szum.
Rosną siły nam bojowe,
nowoczesne terenowe.
Wodzem mister Bum!
Bańka-wstańka, hop
i już silny chłop.
Kiedy rzuca, kopie, biega,
w całym kraju się rozlega.
Sport – zawałom stop!
Budujemy dom
naszym przyszłym dniom.
Prorodzinna polityka,
milion mieszkań Adamczyka,
w górę mury pną!
Dają, no to bierz,
nasz rząd to ma gest.
Ciekawie zarządza krajem,
mniej wytwarza, niż rozdaje.
To fenomen jest!

Ciepłe mamy gniazdka, wygodnie siedzimy,
gdy przyjdzie wiaterek, gałązki zmienimy.
Za to, że ćwierkamy, tak jak ćwierkać mamy,
to choć nieurodzaj, pszeniczkę zjadamy.
Każdy sobie trzyma swoje ziarnko w dzióbku,
a wszystkich ochrania strach, co jest na czubku.
Szlocha, płacze Don Antoni,
Błaszczak kumpel go pogonił,
teraz może już niewiele,
pozostał jak wolny strzelec.
Za Mariusza, bliski ludziom,
rządził będzie słynny Brudzio.
A z konarka, co był Witek,
człowiek specjalnej troski,
Jacek, fakty to niezbite,
ma ratować honor Polski.
A Kowalczykowi przyszło
swą gałązkę zmienić z Szyszką.
Ten nie stawia już oporu,
Rydzyk wziął go do klasztoru.
Dobra twoja, dobra nasza,
Kostki tron jest dla Łukasza.
Wcześniej razem w spółce
kontra – wbrew słynnej pigułce.
W cyfryzacji Ania S.
abdykację swą ma gdzieś.
Szuka się, to sprawa główna,
by ktoś Ani mógł dorównać.
A pod drzewkiem rosną krzaczki,
na nich władzy są biedaczki.
Mają możliwości duże,
pragną, marzą być tam w górze.
Kurski w telewizji głosi,
i to sprawą jest istotną,
bo suweren błaga, prosi,
by ten rząd był dożywotnio.
W kraju zabrzmią megafony
tak na cztery świata strony,
z parlamentu i ambony
tak na cztery świata strony.
Nie będziemy już kopciuszki,
krasnoludki i maluszki.
Kraków ujrzy znów hołd pruski,
zapewnia minister Suski.
PS
Jest uroczy rząd,
jego rozwój trwa,
ministrów w nim więcej
niźli w USA.
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OD STRAUSSA DO PRESLEYA
Gala noworoczna na Zamku Kazimierzowskim

T

o był wyjątkowy „Koncert Noworoczny”
na Zamku Kazimierzowskim z udziałem
gwiazd największych scen operowych w Polsce.
Tej gali 7 stycznia br. nie można było przegapić
– z takiego założenia wyszli fani muzyki na najwyższym poziomie i tłumnie ruszyli, aby kupić

bilety wstępu. Efekt był taki, że po kilku dniach
wszystkie były wyprzedane, a chętnych ciągle
przybywało. Niestety, nie wszyscy mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Ten wyjątkowy wieczór muzyczny dedykowany był nie tylko fanom muzyki klasycznej. W programie zawarto zestaw najsłynniejszych arii operetkowych oraz pieśni
neapolitańskich takich kompozytorów, jak
Strauss, Kalman, Lehar, Offenbach. W roli
solistów wystąpili fantastyczni, obdarzeni

wspaniałymi głosami, utytułowani śpiewacy
operowych scen Polski, koncertujący w kraju
i za granicą: Kamila Magdalena Lendzion
(sopran), Mirosław Niewiadomski (tenor),
Kordian Kacperski (tenor), Dawid Kwieciński (tenor). Artystom towarzyszyła Orkiestra
Kameralna „Vienna Music” złożona z najbardziej utalentowanych muzyków młodego pokolenia. Zaprezentowane zostały największe
przeboje znane i lubiane na całym świecie.
Nie zabrakło również ducha Elvisa Presleya,
którego utwory przypomniał Mirosław Niewiadomski. Dodatkowym artystycznym akcentem był występ utalentowanych tancerzy
z renomowanej przemyskiej Szkoły Tańca
„A-Z”.
Paletę niezapomnianych doznań artystycznych rozpoczęła dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek
Renata Nowakowska, która na samym początku przywitała gości i zapowiedziała to,
co za chwilę miało być udziałem wszystkich
zgromadzonych. Również jeszcze przed koncertem noworoczne, szczere, płynące z głębi
serca życzenia złożył wszystkim mieszkańcom, nie tylko tym przybyłym do Zamku
Kazimierzowskiego, prezydent Przemyśla
Robert Choma.
 Tomasz BELIŃSKI

KOLBUSZOWSKIE KOLĘDOWANIE
Najstarsze pochodzą z XV wieku

„Przyjmijcież nas tutaj szczodrze,/ a w komorze
z Giedlarowej i kolędujący seniorzy Zalasobędzie szczodrze,/ hej nam, kolęda!”. W święto
wianie z Zalasowej. W drugiej grupie nagroTrzech Króli w Miejskim Domu Kultury w Koldy otrzymały zespoły Leszczynka z Wólki
buszowej odbył się już po raz 35 konkursowy
Grodziskiej, Górniacy z Kolbuszowej Górnej
Przegląd Widowisk Kolędniczych. W tym roku
oraz Mazurzanie z Mazurów. Trzecie nagrowystąpiło 9 zespołów z województw podkardy przypadły Lubcokom z Lubczy, Nosowiapackiego i małopolskiego. Propozycje były barnom z Nosówki i młodym Lubeckim Szkudzo zróżnicowane tematycznie. Jak zawsze najtom z Lubczy.
częściej prezentowana była kolęda z okrutnym
Tradycja świątecznego kolędowania
królem Herodem, który aby zachować władzę,
ma wielowiekową historię. Zaczęło się od
był gotów wydać wyrok śmierci na swojego
łacińskich zwyczajów noworocznych, które
syna. Było tradycyjne chodzenie po sąsiedzku,
z czasem zostały związane w Wigilią Bożego
aby złożyć życzenia i wspólnie pośpiewać. Była
Narodzenia. Ważny stał się fakt zbudowania
unikatowa kolęda „babska” i niezwykle rzadw 1223 roku w Greccio przez św. Franciszka
ko pokazywana kolęda
z Rajem – z Adamem
i kuszoną przez diabła
Ewą. Oczywiście była
też kolęda w klasycznej
postaci,
wykonywana przez Zalasowian
utrzymujących jedną
z najstarszych form
zarówno w treściach
pastorałek, jak i w ubiorach.
W trójce najwyżej ocenionych przez
jurorów znalazły się
zespoły: kolędniczy
z Harasiuk, Folusz Kolędujący seniorzy Zalasowianie z Zalasowej

Fot. Magdalena Małaczyńska
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z Asyżu szopki związanej z narodzinami Jezuska, która stała się pierwowzorem późniejszych jasełek. Najstarsze kolędy pochodzą
z XV wieku, ale ich rozkwit nastąpił w okresie baroku. Nie należy zapominać o tym, że
najstarszą polską kolędę, bo w rytmie poloneza, skomponował w 1792 roku Franciszek
Karpiński.
Świąteczne kolędowanie zmieniało się
w miarę upływu lat. Do kolędy z Herodem

doszły postacie Anioła, Diabła, Śmierci, Żyda-rabina, a także zwierzęta z Turoniem na czele. Urokliwi bywali mali kolędnicy chodzący
z szopką, w której bywały nawet poruszające
się małe kukiełki. Kiedyś kolędnicy chodzili
od domu do domu, prezentując małe spektakle, składając życzenia, ośpiewując córki
gospodarzy. Kolędników należało przyjąć
i w podzięce obdarować, częstując przy okazji okowitą, oczywiście z myślą o pomyślności

w nadchodzącym roku domostwa i mieszkańców jego. Dziś zwyczaj utrzymuje się najczęściej we wsiach. Inna jest sytuacja w miejskich
blokowiskach, bo kolędnicy nie mogą odwiedzić mieszkańców za sprawą techniki i zaszyfrowanych domofonów. A szkoda. Bo „Gdzie
do domu koza wchodzi,/ tam się pięknie zboże rodzi,/ przemieni się złe na dobre/ i nastaną
lata szczodre./ hej nam, kolęda!”.
 Jerzy DYNIA

ORSZAK TRZECH KRÓLI
P

Od mostu Zamkowego do Rynku

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

Fot. Aleksander Baranowski (5)

o raz szósty mieszkańcy Rzeszowa szli
w Orszaku Trzech Króli. 6 stycznia
2018 r. razem z kilkunastoma tysiącami
rzeszowian i przybyłych z okolic byli w Rynku biskupi Jan Wątroba i Kazimierz Górny.
Mieszkańcy przemierzyli trasę od mostu
Zamkowego z parkingu przy hali Podpromie
aż do Rynku.
Zatrzymywali się przy rozstawionych na
trasie mansjonach, przygotowanych na średniowieczny wzór małych ulicznych scenach,
gdzie prezentowane były króciutkie obrazy teatralne z historii narodzenia Chrystusa.
Na tej w rzeszowskim Rynku Mędrcy pokłonili się Jezusowi i złożyli złoto, kadzidło i mirrę. Po wysłuchaniu stosownego
fragmentu Ewangelii na ten temat krótko
przemówili bp Jan Wątroba, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek zarządu województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek
oraz zastępca prezydenta Rzeszowa Stanisław Sienko. 
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CYMBALIŚCI NA PODKARPACIU
Jerzy Dynia

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

„Gdybym miłości nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący”. Ten cytat z czasów
biblijnych może świadczyć
o tym, że historia cymbałów jako muzycznego instrumentu jest bardzo długa. Największą popularnością cieszyły się w Europie, dokąd przywędrowały
z Bliskiego Wschodu w XVII i XVIII wieku.
W Polsce zadomowiły się na wschodnich
krańcach kraju, spopularyzowane przez żydowskich i cygańskich instrumentalistów.
Pięknie i niezwykle barwnie został zaprezen-

Kapela Kurasie z liderką Albiną

towany ten instrument przez Adama Mickiewicza, który opisał w Panu Tadeuszu koncert
Jankiela. Na przestrzeni wieków ich budowa
i rola w muzyce miała różne warianty.
W czasach nam współczesnych jest
to płaska, drewniana skrzynka w kształcie
trapezu, z około stoma naciągniętymi stalowymi strunami. Gra się na nich, uderzając drewnianymi pałeczkami nazywanymi
najczęściej palcotkami. Wchodzą przeważnie w skład ludowych kapel, brzmieniowo
lokując się pomiędzy skrzypcami a basami.
Szczególną popularność zaczęły zdobywać
po zakończeniu II wojny światowej, kiedy
ludowa muzyka z wiejskich chałup czy karczem weszła na koncertowe estrady. Cymbaliści zaczęli grać nie tylko z kapelami, ale
też i solowo, wykazując się często wielką
biegłością wykonawczą. Na temat roli tego
instrumentu w polskiej kulturze powstała
znakomita, licząca 694 strony praca naukowa

Andrzej Grzywacz

R

oderyka Alsa – krótka
boczna uliczka Paniagi, czyli 3 Maja. W głębi zadbany XIX-wieczny dworek. Rodzinna posiadłość
Liwów. W okresie międzywojennym zamieszkiwana przez Kazimierza
i jego żonę Bronisławę, której dworek stanowił własność posażną.
6

autorstwa prof. Piotra Dahliga z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.
Na początku grudnia minionego roku
dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie zorganizowała po raz 36. Spotkania Cymbalistów. Uczestniczyli w nich
wykonawcy z Podkarpacia oraz z województwa warmińsko-mazurskiego. Impreza odbywała się tradycyjnie przez dwa dni w Klubie
Bohema. W pierwszym wystąpiło 30 solistów
w trzech kategoriach: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych powyżej 30 lat. W drugim
dniu koncertowało 15 kapel mających w swoim składzie cymbalistów.
Podkarpacie od dziesiątków lat znane
było z bogactwa mistrzów palcotki. Do najstarszego pokolenia zaliczyć można Władysława Chochołka, Antoniego Kleczyńskiego,
Edwarda Markockiego,
Józefa Piątka, Józefa
Sowę, Stefana Szpunara, Władysława Wojtynę, Stanisława Wyżykowskiego. Większości
z nich nie ma już wśród
nas, ale liczący dziś 81
lat Stanisław Szajna
z Miejsca Piastowego
w kategorii seniorów
tegorocznych spotkań
zdobył pierwszą nagrodę ex aequo z Andrzejem Mozgałą z Lutoryża. Tuż za nimi uplasowali się na drugiej pozycji reprezentanci
średniego pokolenia Marek Kruczek z Futomy i Stanisław Tadla ze Szklar. Syn pana
Stanisława, Szymek Tadla, zdobył I nagrodę na równi z Jakubem Karpukiem z Ełku
w kategorii młodzieżowej. Stanisław Tadla
gra wraz z folkowym zespołem Karczmarze
na koncertowych cymbałach, jakie spotyka
się m.in. na Węgrzech. Natomiast Szymek
ma instrument typowo ludowy, a przy okazji
jest uczniem klasy skrzypiec w rzeszowskim
Zespole Szkół Muzycznych nr 1. Podczas imprezy kilkakrotnie padało nazwisko Rydzik:
Anna, Aleksandra, Michał, Agnieszka. Otóż
w Grodzisku Dolnym jest fascynacja tym
instrumentem w owej rodzinie i mamy do
czynienia z odradzaniem się w niej tradycyjnej sztuki gry na cymbałach. Ponownie jak
w latach poprzednich regulamin dopuszczał

DWOREK
LIWÓW

Trudny los zasłużonej rodziny
Kazimierz Liwo, znany i szanowany kupiec, od 1938 roku miał duży sklep z artykułami kolonialnymi na zbiegu 3 Maja i Dymnickiego. Luksusowy magazyn przypominał

Fot. Radosław Cichowski (2)

Tradycyjne granie ma się dobrze

Stanisław Szajna z Miejsca Piastowego

możliwość wykonywania melodii nie tylko
ludowych, dzięki czemu cymbaliści mieli
okazję wykazania się umiejętnością transkrybowania na ten instrument popularnych
melodii rozrywkowych, a także wywodzących się z muzyki poważnej.
Jako się rzekło, w kategorii kapel wystąpiło 15 zespołów mających w swoim składzie
cymbały. Nauczyciel muzyki z Harty, mający
związki ze słynną przed laty kapelą Sowów
z Piątkowej, Andrzej Sowa, znów mógł być
dumny z założonych i prowadzonych przez
niego młodzieżowych kapel Młoda Harta,
a także Pogórzanie z Dynowa. W tej kategorii jedną z drugich nagród zdobyła kapela Jakuba Zastawnego z Brzostka, niegdyś
akordeonisty, który w nieodległej przeszłości
dał się namówić na naukę gry na cymbałach
i dziś jest sprawnym wykonawcą na tym instrumencie. Dwie pierwsze nagrody ex aequo
zgarnęły jak zawsze niezawodne kapele
Trzcinicoki oraz Futomianie. W tym roku
w tejże kategorii przyznana została nagroda
Grand Prix. Otrzymała ją kapela ludowa Kurasie z Lubziny działającej od lat pod kierownictwem skrzypaczki Albiny Kuraś, liczącej
dziś 95 lat. Jury przyznało również dwie nagrody specjalne dla zespołów wykonujących
folklor w formie opracowanej. Otrzymały
je Kapela Trzy Czwarte z Ełku oraz Karczmarze z Rzeszowa. Zarówno widownia, jak
i jurorzy wielokrotnie wyrażali zadowolenie
z poziomu prezentowanych utworów, jak
i z faktu, że tradycyjne granie na cymbałach
ma się dobrze.
 Jerzy DYNIA
nieco wystrojem opisany w powieści Prusa
Lalka sklep Wokulskiego na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie. Także i z tego
powodu, że zaopatrzony był w nowoczesną,
jak na owe czasy, ręczną kasę fiskalną – dokładnie taką można oglądać jako już dekorację w aptece na zbiegu 3 Maja i Jagiellońskiej.
O dobrym imieniu właściciela i renomie sklepu Kazimierza Liwy najlepiej świadczy fakt, że jeszcze długo po wojnie, już po
upaństwowieniu, rzeszowianie mawiali, że
idą na zakupy do Liwy. Nazwisko to budziło

powszechny szacunek także i z tego powodu,
że brat Kazimierza, Józef, doktor praw, był
znanym w Rzeszowie adwokatem i społecznikiem – poległ w kampanii wrześniowej
1939.
O rodzinie, której los nie szczędził
przykrych przeżyć, i wojenno-powojennej
historii dworku opowiada obecny właściciel,
syn Kazimierza i Bronisławy, adwokat i profesor prawa Marian Liwo. W 1940 r. po aresztowaniu i wywiezieniu przez hitlerowców do
obozu śmierci Kazimierza Liwy, w dworku
zamieszkał z rodziną Niemiec, dyrektor okupowanych zakładów lotniczych. W 1944 r.
Liwowie dostali od władz Rzeszowa nakaz
natychmiastowego opuszczenia domu, który
stał się kwaterą sowieckiego generała. Kiedy
Rosjanie opuścili Rzeszów, w przeważającej
części domu urządzono kwaterę dla generała

Fot. Andrzej Grzywacz
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Świerczewskiego „Waltera”. Marian Liwo zapamiętał moment wyjazdu Świerczewskiego
z ich domu do Jabłonek, gdzie generał zginął
w zamachu zorganizowanym przez UPA.
Kiedy wprowadzono w Rzeszowie publiczną gospodarkę lokalami, dom Liwów zasiedli przypadkowi lokatorzy, doprowadzając

go do ruiny, łącznie ze zniszczeniem sprzętów
i mebli. Dopiero w 1986 r. dworek po wpisaniu do rejestru zabytków zwrócono rodzinie
Liwów. Marian Liwo pod okiem konserwatora zabytków przeprowadził konieczne dwa
remonty dworku, w tym jeden kapitalny, za
co otrzymał Nagrodę Ministra Kultury oraz
dyplom od prezydenta Rzeszowa.
Dziś dworek z pięknym ogrodem
widocznym od ulicy Dekerta cieszy oczy spacerowiczów. Wnętrzu również przywrócono
dawną świetność. Znajdują się tam zabytkowe piece kaflowe, parkiety i meble. Ściany
zdobią rodzinne portrety i obrazy. W dużym
salonie stoi fortepian Bechsteina, na którym
Marian Liwo – wielbiciel Chopina – grywa
jego utwory dla rodziny i przyjaciół.
 Andrzej GRZYWACZ

NIEFORTUNNE STANOWISKO
Edward Słupek

O

d powstania województwa
rzeszowskiego (obecne podkarpackie) śnimy o jego potędze,
jednocześnie drżąc o jego
istnienie. Memento landyzacji, czyli powstania około ośmiu mocnych
regionów administracyjnych co rusz straszy.
Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy województwem o dużym znaczeniu w kraju. Po
prostu do sąsiednich przeniesiono z Rzeszowa wiele agend i instytucji o ważnym znaczeniu i oddziaływaniu, albo też u nas nigdy
takich instytucji nie było. Jedyną naszą wyjątkowością jest fakt, że tylko na Podkarpaciu na szczeblu wojewódzkim rządzi Prawo
i Sprawiedliwość poprzez marszałka i sejmik.
W podwyższaniu rangi naszego województwa sukcesem było powołanie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Teraz należy tylko
dbać o należyty poziom naukowy i prestiż tej
uczelni. Wielowątkowa to praca wymagająca
świetnej kadry naukowej i dużych nakładów.
Nie bez znaczenia jest odpowiedni klimat
wokół spraw uniwersytetu, czyli stosunek
władz regionu – skomplikowane sprzężenie
zwrotne budujące markę uniwersytetu. Najbardziej pożądanym dzieckiem Uniwersytetu Rzeszowskiego stał się Wydział Medyczny.
A jak pięknie nazywa się nasz uniwersytet!
Prawie wszystko w Rzeszowie jest podkarpackie, a ta uczelnia sławi miasto Rzeszów
w swojej nazwie. Choć w chwili powstawania
chciano jej przydać miano „podkarpacki”,
albo zupełnie absurdalne „bieszczadzki”.
Geneza wydziału kształcącego m.in.
lekarzy jest długa i może być przedmiotem
odpowiedniego opracowania. Powołanie
Wydziału Medycznego na Uniwersytecie
Rzeszowskim to sukces spotykający się w regionie z bezkrytycznym uznaniem. Nikt
nawet nie pokusił się o jakąkolwiek uszczypliwą uwagę na ten temat. Brak także głosów
krytycznych co do funkcjonowania całego

uniwersytetu. Jakoś także brak takich wobec
innych różnych szkół wyższych w województwie. A szkoda! Dlaczego? Bo przecież nasze
dzieci, znajomi tam studiują i nie wypada
urazić ludzi nauki. Utrwalany jest od lat podziw dla środowiska akademickiego.
Nie będę odnosił się do prywatnych
szkół wyższych, które w nazwie powinny
mieć wyartykułowanych właścicieli, gdyż są
to instytucje komercyjne. Pierwszym obiektem architektonicznym dla potrzeb medycznych uniwersytetu jest budynek Zakładu
Nauk o Człowieku, czyli anatomii albo patomorfologii przy ul. Leszka Czarnego, na
obrzeżu obiektów Szpitala Wojewódzkiego
nr 2. Trudno od tego brzydkiego obiektu oderwać wzrok. Wizja projektanta, zaaprobowana przez władze uniwersytetu, jest zapewne
chroniona prawem autorskim, czyli jakakolwiek przebudowa będzie niemożliwa. To
taki „szkieletor-bis”, nawiązując do historii
krakowskiego wysokościowca w ruinie. Czy
nas stać w Rzeszowie na taki fanaberyjny budynek? Może ktoś z fachowców albo decydentów opisze jego dziwaczność i ewentualne jakieś specjalne zalety, symbolikę oraz funkcje.
Jak grom spadła na nas informacja senatu naszego uniwersytetu o nieprzejęciu
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1
im. F. Chopina dla potrzeb Wydziału Medycznego. Senat nie chce za darmo szpitala
i staje wbrew zabiegom władz marszałkowskich. Rektor prof. Sylwester Czopek przekazał tę wolę, tłumacząc, że uniwersytet nie
jest w stanie wziąć odpowiedzialności za
pacjentów, za poziom leczenia, że studenci
winni kształcić się w warunkach odpowiadających standardom XXI wieku. Motywował
odmowę zadłużeniem szpitala w wysokości
72 mln zł. Najbardziej zabrzmiał argument
o braku doświadczenia uniwersytetu w prowadzeniu placówek medycznych. Jestem
zupełnie oszołomiony decyzją władz uniwersytetu. To taki arogancki akt wobec nas
wszystkich, wyrażony w stosunku do obecnych władz województwa.

Marzyć należy! Senat uczelni marzy
o kwocie pół miliarda złotych i budowie szpitala uniwersyteckiego na tzw. korzeniu, czyli
nowego na 50-hektarowej działce. Typowy
brak realizmu i działanie odwleczone aż
w niespełnienie. Mamy wprawdzie koniunkturę gospodarczą, ale jutro może nastąpić
załamanie gospodarcze. Nie sądzę, że mamy
szanse na takie pieniądze z budżetu państwa. Nie mając doświadczenia w zakresie
kształcenia medycznego ani w prowadzeniu
szpitala klinicznego, przejęcie wspomnianej
lecznicy byłoby rozwiązaniem optymalnym.
Wiekowa prawie historia szpitala o zasięgu
wojewódzkim jest też wielkim kapitałem.
Nic nie powstaje tak od razu, natychmiast.
Można podejrzewać władze uczelni
o strach przed odpowiedzialnością zderzenia
się z realnym wykonywaniem tak wielkiego
zadania w potężnym obiekcie. Ewentualne błędy w funkcjonowaniu szpitala byłyby
jednak do wybaczenia. Są menedżerowie
do prowadzenia takich placówek. Taki stan
rzeczy może sprawić, że senat uniwersytecki i władza wojewódzka okopią się na lata,
a sprawa kształcenia medycznego w województwie ucierpi. Moje refleksje są oparte na
skąpych enuncjacjach medialnych, ale wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu. Zatem
apeluję do władz uczelni o refleksję i ewentualną rewizję niefortunnego stanowiska. Jak
w żadnej sprawie, w województwie wszyscy
jesteśmy zgodni co do rozwoju kształcenia
medycznego, a zarazem powstania szpitala
klinicznego.
PS
Gratulacje dla pana profesora Artura
Mazura, dziekana Wydziału Medycznego,
z okazji otrzymania profesury belwederskiej
w zakresie nauk medycznych. To już profesor w drugim pokoleniu w tej rodzinie, bo śp.
Marek Mazur był również profesorem uniwersytetu, ale nauk ekonomicznych.
 Edward SŁUPEK
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ETYKA I EKOLOGIA

Kompletny chaos i brak sensownego pomysłu
Dorota Dominik

KOMENTARZE  OPINIE

Ś

wiąteczny grzech obżarstwa, deklarowany
przez nas ambiwalentnie
– z zadowoleniem, ale też
trochę z poczuciem winy
– niesie za sobą kolejny:
grzech marnowania setek ton żywności.
Instytut Kantar Millward Brown na potrzeby Federacji Polskich Banków Żywności pod koniec 2017 r. opublikował wstrząsający raport na temat wyrzucania jedzenia
w Polsce. I tak, 34 proc. Polaków przyznaje, że zdarzyło się im wyrzucić żywność
(to wyrzucane do kosza ok. 350 tys. ton).
Najczęściej pieczywo, warzywa, owoce,
nabiał. Głównymi przyczynami tego stanu
jest przegapianie terminu przydatności do
spożycia oraz nadmiarowe zakupy – kupujemy więcej, niż potrzebujemy. Widać to
w każdym większym sklepie, gdzie klienci
pchają „wozy” wyładowane kopiato, a mało
kto podchodzi do kasy z ręcznym koszykiem. Wiele razy sama zastanawiałam się,
co dzieje się z tymi kilogramami produktów. Czy ktoś żywi hufiec wojska, czy może
akurat wydaje przyjęcie.
W tym samym czasie Tesco, jako
pierwsza sieć handlowa, ujawniło, że tylko
w roku finansowym 2016/2017 wyrzuciło
5 tysięcy ton żywności. Na dokładkę, Pol-

ska w Europie jest w niechlubnej czołówce
krajów (5. miejsce) marnującej, wyrzucającej żywność. Czyżbyśmy nieumiarkowaniem, podobnie jak w innych sferach
naszego życia, odbijali sobie chude lata
słusznie minionego ustroju? Z kolei w całej Unii marnuje się każdego roku 88 milionów ton – tyle ton, czyli średnio 173 kg
na osobę. Brzmi to dla mnie przerażająco,
ponieważ należę do pokolenia, które marnotrawienie jedzenia traktuje jako nie tyle
grzech, ile nieprzyzwoitość, postawę etycznie naganną i zasługującą na potępienie.
Tym bardziej że na świecie głoduje łącznie
900 milionów ludzi, a 2 miliardy ludzi jest
niedożywionych (na drugim biegunie ok.
2 miliardy grubasów).
Żywność wyrzucają nie tylko sieci
handlowe i dorośli, ale także dzieci, które
nawet nie rozumieją, w czym rzecz. Kilkanaście lat temu dzieci na zajęciach z ekologii skutecznie nauczyły się segregacji odpadów, ale w tej edukacji zbyt mało miejsca
poświęcono etyce konsumpcji. Czas najwyższy edukować najmłodsze pokolenie
do zrównoważonej konsumpcji, tylko kto
ma to zrobić, jeśli otaczający je dorośli
nie dostrzegają problemu… Ks. dr Zbigniew Sobolewski z kolei nie bardzo wierzy
w kampanie edukacyjne, gdyż uważa, że
„z domu wynosi się szacunek nie tylko do
chleba, ale też do innych ludzi. Jeśli starsi

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...
Tęskno mi Panie…
Cyprian Kamil Norwid
będą o tym mówić i potwierdzać swoje słowa odpowiednią postawą”.
Dochodzimy także do momentu,
w którym wyrzucanie żywności niesie bardzo poważne, negatywne skutki społeczne,
ekonomiczne i ekologiczne. Aby produkt
spożywczy mógł trafić do naszego koszyka, musi zostać wyprodukowany, opakowany, a następnie dostarczony rozmaitymi
środkami transportu. Wszystko to powoduje olbrzymie zużycie energii, co z kolei
pociąga za sobą nie tylko konsekwencje
ekonomiczne, ale także negatywne skutki
dla środowiska naturalnego. Tak na marginesie, niektórzy specjaliści uważają, że
najbardziej energochłonna produkcja żywności to produkcja… ekologiczna.
Kolejnym problemem, ściśle związanym z owym marnotrawstwem, jest kompletny chaos i brak sensownego pomysłu
na redystrybucję niepotrzebnej żywości.
Banki Żywności są jedynie częścią rozwiązania. Prawo, niestety, nie reguluje sensownie problemu oddawania produktów
spożywczych. Kuriozalne przypadki piekarzy, ukaranych przez skarbówkę za przekazywanie pieczywa fundacjom czy bezpośrednio ludziom potrzebującym, to wykrzywiona druga twarz jednego problemu.
Mądry system powinien sprzyjać takim
postawom i nagradzać je, także finansowo.
 Dorota DOMINIK

WSZYSTKO NASZYM KOSZTEM
Brutalne pogwałcenie zasady trójpodziału władz

Bogusław Kobisz

N

ie wiem, o czym
będzie
rozmawiał
nasz premier z władzami
Unii Europejskiej, czym
będzie chciał usprawiedliwić złamanie trójpodziału władz. Twierdzenia, że teraz po reformie wymiaru sprawiedliwości w Polsce
skończył się komunizm, są po pierwsze
nieprawdziwe, a po drugie śmieszne.
Ta tak zwana reforma sądownictwa to
brutalne pogwałcenie zasady trójpodziału
władz i czystki kadrowe. Żadna z proponowanych zmian nie dotyczy polepszenia,
usprawnienia pracy sądów, poprawienia
jakości orzeczeń i eliminowania wypaczeń
lub nieprawidłowych działań. Zmiany, jak
już wspomniałem, dotyczą jedynie wymiany kadr na „swoich”.
Sędziowie nie mogą być „swoimi sędziami” czy też „ich sędziami”. Wymiar
sprawiedliwości nie może pracować pod
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presją i pod czyjeś dyktando, nie może być
używany w walce politycznej. W sądzeniu
najważniejsze są przepisy prawa. Jeżeli
prawo jest „głupie”, to należy je zmienić
i po to jest Sejm oraz rząd, które naród wybiera. Rządzący nie mogą zabiegać o to, by
policja, sądy czy prokuratura pomagały im
zdobywać czy utrzymać władzę. Wystrzegajmy się tego, bo dojdziemy do systemu
państwa policyjnego i dyktatury. Jest taki
dowcip, wprawdzie słyszałem go jeszcze
za czasów ZSRR i PRL, że ktoś śmiertelnie
przerażony, widząc policję przed domem,
ucieszył się i uspokoił, gdy się dowiedział,
że to nie po niego przyszli, a po sąsiada.
Niewiele trzeba, aby tego typu żarty się
urzeczywistniły.
W Sądzie Najwyższym na 86 sędziów
średnia wieku to ok. 60–65 lat, jeden sędzia
jest bliski siedemdziesiątki, a 35 ukończyło
65. rok życia. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym blisko jedna czwarta ze 112
sędziów ukończy 65 lat, w sądach rejonowych średnia wieku waha się między 30

a 40 lat. O jakiej komunie trąbią politycy?
To wielka „ściema” i „zasłona dymna”. To
w imię umacniania zdobytej władzy jawne
marnowanie potencjału ludzkiego, podyktowane strachem przed sprawiedliwością.
Premier Morawiecki, przebywając
z wizytą we Francji, chciał usprawiedliwić
rzekome reformy wymiaru sprawiedliwości, porównując je do sytuacji z okresu
rządu Vichy. To jeszcze bardziej kuriozalne! No cóż, możemy się jeszcze tylko tego
spodziewać, że po reakcji Amerykanów
na te rzekome reformy któryś z naszych
oficjeli powie Donaldowi Trumpowi, że
w Ameryce było niewolnictwo i biją Murzynów. No cóż, wychodzi na to, że oprócz
zwolenników PiS, Viktora Orbana i Marine Le Pen wokół nas są sami komuniści
i ludzie wrodzy Polsce. Największą cenę za
tę anomalię poniosą ludzie, gdy się ockną
z zaślepienia 500 plus i emeryturą. Straci
i Kościół, bo milczy, popiera i czerpie pełnymi garściami.
 Bogusław KOBISZ

TAMTE BUDY

Na krawędzi samodzielnego Rzeszowa

T

o skupisko małych,
biednych drewnianych
domków rozsiadło się w terytorialnym kąciku na krawędzi samodzielnego Rzeszowa. Ani to osiedle, ani
dzielnica. Można było się do niego wsączyć
albo od Ruskiej Wsi, albo od Staromieścia.
Piszę wsączyć, bo jeszcze długo po okupacji
uliczki Bud błotem sięgały prawie kostek.
Skąd się w ogóle wzięła nazwa Budy? Kto lekkomyślnie przylepił do tej pierwotnej nazwy
Ruskowsiańskie. Po co to zrobiono?

tywne mieszkalne „budy” właśnie na Budach.
Na starych fotografiach dokładnie widać,
w jakim stanie były te domy na uliczkach Żółkiewskiego, Kochanowskiego, Dwernickiego czy Piotra Skargi. Te domy wybudowano
w XIX wieku, ale żeby aż tak biednie wyglądały w latach 40. czy 50. XX wieku? Stary materiał to i stare domy! Małe ogródki przy tych
małych biednych „drzewiokach” załatwiały
może tylko podstawowe jarzyny czy owoce?
Mieszkańcy z Bud nie mieli morgów ani koło
siebie, ani „kapke dali”. To nie to, co kmiecie
ze Staromieścia czy „pobitnioki”.
Jedynym ziemskim potentatem na
Budach był niejaki Gromada. „Dobra” jego

Przedszkole w baraku przy ul. Kochanowskiego, do którego chodziły dzieci z Bud i Ruskiej Wsi. Znajdowało się
na łące obok budynku mieszkalnego dla kolejarzy niemieckich banszuców

Dzisiaj już trudno sobie wyobrazić, jakim finansowym i społecznym dobrodziejstwem było umiejscowienie w Rzeszowie kolei. Budynki i tory kolejowe zawojowały właśnie Ruską Wieś. Para rąk do roboty na kolei
– to nie tylko para buchająca z lokomotyw.
Staromieście, Budy, Ruska Wieś i Pobitno zaczęły żyć pod dyktando świstu parowozów!
Co stało się z drewnianymi domkami z Ruskiej Wsi, które uległy rozebraniu
pod tereny kolejowe? A w samym bogatym,
kmiecym Staromieściu? Właśnie Staromieście i Pobitno morgami lessowej ziemi stały.
Nad Krzypopą zaczynano budować solidne,
obszerne, drewniane domy. Co robiono z materiałami porozbiórkowymi? Klecono prymi-

Ulica Dwernickiego, dom Jankiszów. Mieszkała
w nim Opydo, potem Kłeczek szklarz

sięgały jeszcze po wojnie na prawo od wiaduktu kolejowego aż po Wisłok. Na terenach
wykupionych od Gromady Polska Ludowa
wybudowała okazałą fabrykę budowlanych
prefabrykatów. Zresztą w latach 70. i 80.
Budy mocno uprzemysłowiły się! Zakłady
mięsne, przetwórstwo owocowo-warzywne
czy chłodnia. Wybudowano piękną szkołę
i mniej piękną izbę wytrzeźwień.
Taki układ społeczno-gospodarczy,
jaki usadowił się na Budach, ustanowił
pewne odmienne stosunki międzyludzkie.
Wielu zaczęło oglądać się za lewicą, a nawet za komunizmem. Wiadomo, z czego to
wynikało. Z czystej, codziennej bidy. Pewna
grupa „ludzi proletariatu” z Bud jako jedyna w Rzeszowie „manifestowała” w dniu 1
maja. Przed tym robotniczym świętem policja zatrzymywała na dzień, dwa tych najbardziej lewicowych. Za „ludowej” na wielu
domach wisiały flagi biało-czerwone w dniu
3 maja. Za wzorcowego komunistę uchodził
na Budach niejaki Ludwik Szenborn (Schönborn). Krążyła o nim przylepka, że to właśnie
on aresztował Gomułkę i Spychalskiego. Ile
w tym prawdy? Muszę jednak powtórzyć za
bankową reklamówką aktora Kondrata: „Liczą się ludzie…”. Ci z Bud! Nieżyjący Józef Paduchowski i Marian Szpunar. Józek Hajdasz

Budynek murowany Żyda Hodla – tu mieszkał kelner
z „Rzeszowskiej”, słynny Fredziu Strzyżowski, Pasterze i Krowiaki, był tu też szewc

i Jasiu Hałoń. Znakomity perkusista z Blackoutów i dobry piłkarz z Resovii. Wielka szkoda,
że nie ma na cmentarzu w Rzeszowie ani grobu Tadka Nalepy, ani Hajdasza, ani Staszka
Paduchowskiego, świetnego tancerza z „Mazowsza”.
Sam urodziłem się na „zapleczu” samodzielnego Rzeszowa, bo „Na Stawiskach”.
Staromieście, Miłocin, Trzebownisko, Drabinianka, Czekaj, Pobitno. Obie Staroniwy,
Zwięczyca i Rudki. Takie zabudowane własnymi myślami i swoją mentalnością grupy
mieszczańsko-chłopskie żyły prawie tylko
sobą. Ci z Bud to właściwie pierwszy „czerski”
proletariat w obrębie rzeszowskiego odziaływania. Czy była to do końca robociarska brać?
Chyba jednak nie.
Eugenia Tybura, za panny Paź, zmarła
mając lat 102 i dwa miesiące. Jak mówi o niej
wierny tylko swoim Budom Jasiek Bereś, była
i żyła tylko... dziejami jej Bud. Jej syn Zbyszek,
właśnie razem z Jasiem Beresiem, w pewnym
sensie jakby przywrócili mi wiarę w miejsca
naszego urodzenia, do których ten samodzielny Rzeszów sięgał tylko swoimi szczerymi
rękami. W naszych gadułach trzymamy się
swoich „ja”. Zamieniamy tamtą wyobraźnię
w tę pamięć, która jeszcze potrafi dać jakoś
o sobie znać.
„Jeszcze będziesz nosił Schenborn drabinkę!” Ten komunista był pokojowym malarzem. Jasiu Bereś doskonale „widzi” dalej tamtych, którzy już tylko w pamięci są na tamtych
uliczkach, w ogródkowych domkach, zabawach na łąkach i podwórkach. Zbyszek Tybura jeszcze dzisiaj nie potrafi wyjść z podziwu,
jakie kupki kasy leżały na stole do gry w karty!
Czasami po tygodniu trwały te „pojedynki”
przy porterówce i machorkowych.
Jedno jest ciekawe. Na terenie Bud nigdy
nie stała jakakolwiek kapliczka! Dlaczego?
Natomiast były figurki święte w budynkach
murowanych na elewacjach frontowych. Ruska Wieś to bardzo stare skupisko… Czy tylko Rusinów? Kolej dawała pracę, eliminując
niezaradnych. Mieszkańcy Bud, nie mając
swojej ziemi, mieli czas na „nudzenie” się. Czy
robili to? Nigdy! Mieli swoje warsztaciki, robili różne domowe klamotki, odwiedzali się,
grali w karty i… bracia Krowiaki po wypiciu
„parych” szybkich rozpoczynali długą walkę
na pięści, obserwowani przez sąsiadów. Jeden
z nich był znanym w Rzeszowie pięściarzem.
Tamten wygląd drewnianych Bud
odszedł. Utrzymała się jednak ta pamięć,
która na pewno jakoś pomaga tym, dla których blokowe mieszkania są dziwnie ciasne
i szare.
 Bogusław KOTULA

TAMTEN RZESZÓW

Bogusław Kotula
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INTELIGENTNE TECHNOLOGIE
a Politechnice Rzeszowskiej działa od
niedawna Krajowy Klaster – Industry
4.0, powołany przez przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej oraz firmy DOPAK,
SPLAST, SVLR, GENPLAST i RDC Materials. Celem klastra jest integracja przedsiębiorstw przygotowujących się do wdrażania
inteligentnych technologii, a także przedsiębiorstw produkujących komponenty i systemy stosowane w procesach digitalizacji
przemysłowej. – Nasza uczelnia od wielu lat
jest liderem z zakresu badań nad aplikacją
przemysłową wspomaganych komputerowo
systemów projektowania, prototypowania

i wytwarzania oraz automatyzacji procesów
produkcyjnych. Dlatego właśnie tutaj został
utworzony Klaster Industry 4.0 – mówi prof.
Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej.
Przemysł 4.0 (Industry 4.0) – to bardzo
szerokie pojęcie obejmujące w założeniach
kompleksową komputeryzację procesów wytwórczych, czyli integrację procesu projektowania, prototypowania, przetwarzania danych, automatyzacji wytwarzania i kontroli
jakości w oparciu o systemy komputerowe
z zastosowaniem inteligentnych procesów
wymiany danych.

 Piotr BIERNACKI
Fot. Marian Misiakiewicz

UCZELNIE  PRZEMYSŁ
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Działalność klastra wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Należą do
nich Innowacyjne Technologie i Procesy
Przemysłowe oraz Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego – Informatyka.
Powstanie Klastra umożliwi rozwijanie
prac badawczych z zakresu inteligentnych fabryk oraz wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych opartych na potencjale
przemysłowym nie tylko naszego regionu.
– Można powiedzieć, że jest to kolejny etap
wejścia w tzw. czwartą rewolucję przemysłową. Podstawy zostały zbudowane w ramach
Centralnego Okręgu Przemysłowego – dodaje prof. Budzik.

Od lewej: prof. Grzegorz Masłowski – prorektor ds. kształcenia PRz, Łukasz Mazur – dyrektor RDC Materials, prof. Grzegorz Budzik – prorektor ds. nauki PRz, prof.
Mariusz Oleksy – prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką, Jacek Szczerba – prezes firmy GENPLAST, Agnieszka Sanocka – wiceprezes zarządu firmy SPLAST,
prof. Tadeusz Markowski – rektor PRz, Ursula Steiner – prezes zarządu firmy DOPAK, Maciej Patrzałek – prezes zarządu firmy SVLR, prof. Grzegorz Ostasz – prorektor
ds. współpracy międzynarodowej

OBRAZY PRZEBOJOWE
KULTURA  SZTUKA
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yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego
filmu do udziału w styczniowych projekcjach filmowych. Wszystkie pokazy zaplanowano o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 7.
Karnety miesięczne na cztery filmy są w cenie 25 zł, a wejściówki pojedyncze na każdy
film w cenie 10 zł.
8 stycznia – Party, reż. Sally Potter;
czarna komedia produkcji brytyjskiej
(2017). Znakomita farsa z życia wyższych
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sfer w gwiazdorskiej obsadzie (Kristin Scott
Thomas, Patricia Clarkson, Timothy Spall,
Cillian Murphy).
15 stycznia – Bliskość, reż. Kantemir
Bałagow – pokaz przedpremierowy dramatu produkcji rosyjskiej (2017). To opowieść
o godności, prosta w formie, a pełna pasji,
dotykająca kwestii nurtujących współczesną
Europę, jak wierność korzeniom i otwartość
na innych.
22 stycznia – Wielki Szu, reż. Sylwester
Chęciński (w cyklu „Polscy Mistrzowie

Kina”); polski dramat sensacyjny (1982).
Jeden z największych kinowych przebojów w Polsce – w 1983 roku z ponad dwumilionową widownią. Wspaniała rola Jana
Nowickiego jako tytułowego Wielkiego Szu.
29 stycznia – Dusza i ciało, reż. Ildikó
Enyedi, dramat produkcji węgierskiej (2017).
To bardzo oryginalna historia miłosna, która urzeka subtelnością, humorem i niezwykłym podejściem do tematu alienacji. Film
najczęściej porównywany ze słynną Amelią
oraz Pokotem Agnieszki Holland, jest pierwszym od 18 lat pełnometrażowym obrazem
cenionej węgierskiej reżyserki Ildikó Enyedi.
Na wielu światowych festiwalach obsypany
został wieloma nagrodami, w tym Złotym
Niedźwiedziem na 67. MFF w Berlinie czy
Złotą Żabą na Camerimage. Znalazł się
również na tzw. shortliście do Oscara 2018
w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny (oficjalne nominacje zostaną ogłoszone
23 stycznia 2018 roku, czyli trzy dni przed
polską premierą filmu). 
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W GLOBALNEJ WIOSCE
orman Davies w najnowszej książce Na
krańce świata. Podróż historyka przez
historię, która staraniem Wydawnictwa
„Znak” jest już w księgarniach, pozwala nam
na podróże bez kosztów i ryzyka. Ktoś powie,
co to za podróże? Ale Davies próbuje nam
udowodnić, że czasami można dotrzeć dalej i
zrozumieć więcej, siedząc w domu i czytając
książkę, niż lecąc gdzieś samolotem. Zawsze
odkryjemy wówczas coś, czego byśmy nie
odkryli, buszując w nieznanym i nie zawsze
przyjaznym środowisku, często nie rozumiejąc, co widzimy i przeżywamy.
Fascynującą podróż z Daviesem rozpoczynamy od poznania historii jego miasta
urodzenia – Bolton w Anglii. Po chwili zaczynamy przemierzać z nim Azerbejdżan,

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Malezję, Singapur, Mauritius,
Tasmanię, Nową Zelandię, Tahiti,
Teksas, Nowy Jork, Maderę i Frankfurt. W swoich relacjach-przewodniku Davies nie koncentruje się
wyłącznie na tym, co wydarza się
tu i teraz, lecz często powraca do początków
państw, miast, konfliktów, wpływów religii,
historii języków. Niewątpliwie jego mocną
stroną są wnikliwe opisy historyczne i współczesne krajów. Zadowala ilość ciekawostek,
jak na przykład ta, że do Polski należał niegdyś kawałek Afryki. Mimo to ze względu na
ilość informacji czytanie wymaga skupienia.
Dla Daviesa historia nie jest czymś zamkniętym. Mimo wielu lat obcowania z nią

ZAPOMNIANY PEJZAŻ
R

zec można na Gwiazdkę, bo przed świętami Bożego Narodzenia, Józef Ambrozowicz uraczył nas kolejną pozycją wydawniczą pt. Tamten pejzaż – wysmakowanym
edytorsko, urzekającym plastycznością albumem, w którym przywołuje własnymi fotografiami uroki niegdysiejszej wiejskiej architektury. Są to zagrody i obejścia chłopskie,
a także przydrożne krzyże i kapliczki zachowane w jednym z najpiękniejszych w Polsce
Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Kolbuszowej. Ożywione są
one zarówno ptactwem, które się na nich pojawia, barwami kwiatów w okalających domy
ogrodach, a wreszcie obecnością urodziwych
młodych tancerek i tancerzy polonijnego zespołu folklorystycznego Lajkonik z Tuscon
w Arizonie w Stanach Zjednoczonych. Polonusi, jak setki innych turystów, którzy czynią
to na co dzień, odwiedzili skansen przy okazji pobytu na światowym festiwalu w Rzeszowie, a redaktor Ambrozowicz uwiecznił ich,
gdy zawitali do Kolbuszowej. Przy studni,
drzewach, wśród łanów zbóż i kwiatów, pośród chałup.
Autor albumu przypomina we wstępie,
że „jeszcze w początkach XX w. domy pod
strzechą stanowiły istotny element polskiego
pejzażu. W latach 50. i wczesnych latach 60.
zaczęto je uważać za synonim biedy i zacofania. Kto tylko mógł, budował wtedy domy

murowane, nie troszcząc się zbytnio o ich
estetykę ani o to, czy aby nie będą szpeciły
krajobrazu. Drewniane wiejskie domy stawały się często budynkami gospodarczymi,
by z czasem zniknąć zupełnie. Dziś architektura ta stanowi ważny element dziedzictwa
narodowego i jest przedmiotem licznych badań naukowych. […] Pokryte słomą wiejskie
chaty tak pięknie wkomponowane w krajobraz możemy dziś podziwiać na obrazach
wielkich malarzy: Józefa Chełmońskiego,
Włodzimierza Tetmajera, Maksymiliana
Gierymskiego i wielu innych. Na żywo do
podziwiania pozostały już tylko skanseny”. Jak ten wspomniany już. Przeniesiony
pomysłem Józefa Ambrozowicza, zapisany
obiektywem i utrwalony w tym albumie, poniekąd adresowanym od razu do międzynarodowych nabywców, bo z podtytułem w an-
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Józef Ambrozowicz

amten pejzaż

 Andrzej PIĄTEK

gielskiej wersji Landscapes of Old i tłumaczeniami w tym języku objaśnień wewnątrz
książki, poczynając od wstępu.
Pozostawiam na koniec wartość dodaną tego wydawnictwa – poezję, którą ozdobił
Ambrozowicz Tamten pejzaż – czyniąc album zarazem książką poetycką z adekwatnie
dobranymi tematycznie wierszami znakomitych autorów, jak Józef Ryś, Józef Kapuściński, Stanisław Harla, Stanisława Kopiec,
Janina Guzy, Jan Rak, Janusz Kopeć, Maria
Puterla-Maderowa i Janusz Kliś. A także pomieścił stosowne do obrazów fragmenty ludowych przyśpiewek. Przy każdym wierszu
jest krótka notka biograficzna o ich autorze.
A objaśniając, iż sami twórcy albo spadkobiercy poetów wyrazili zgodę na publikację
tych utworów, wskazuje zarazem kierunek,
gdzie można zaspokoić ciekawość i poszerzyć
wiedzę o inne jeszcze utwory. Józef Ambrozowicz rzetelnie wymienia książki, z których
zaczerpnął publikowane przez siebie wiersze:
antologię Wiersze z Rzeszowskiego w wyborze i opracowaniu Jerzego Pleśniarowicza i ze
wstępem Ryszarda Matuszewskiego (1973)
oraz tomiki poetyckie: Janusza Kopcia Tam,
gdzie trawy mówią pacierze (1998) i Janusza
Klisia Kwiaty w moim oknie (2009).
 Ryszard ZATORSKI
------------------Józef Ambrozowicz – Tamten pejzaż,
Agencja Wydawnicza Jota, Rzeszów 2017.

Panorama literacka Podkarpacia
MISTERNA ALEGORIA
15 grudnia 2017 roku Osiedlowy Dom Kultury Karton RSM w Rzeszowie gościł na
spotkaniu autorskim z cyklu „Melpomena
i inne” słowackiego pisarza, poetę, tłumacza
i krytyka literackiego Radovana Brenkusa.
Kierownik ODK Józef Tadla przywitał przybyłych na wieczór poetycki miłośników literatury i odczytał list gratulacyjny od prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, z którego
m.in. wybrzmiały słowa: „Gratuluję zain-

Radovan Brenkus

teresowania, jakim
cieszy się Pana twórczość literacka wśród
Polaków, w tym
mieszkańców naszego miasta i regionu”.
Znamienne słowa,
zwłaszcza że Karton
gościł już po raz drugi tego autora, który
ponownie spotkał się

z życzliwym przyjęciem. W roku 2013 polska publiczność poznała go jako prozaika.
Tym razem miała możliwość zapoznania się
z jego najnowszym tomikiem poezji Śnienie
z bestią, wydanym przez Wydawnictwo Abilion z Rzeszowa. Jako że muzyka klasyczna
w większości koreluje z poezją, Jerzy Stefan
Nawrocki powiązał utwory Radovana Brenkusa z utworami Bacha, pełnymi harmonii,
wyrazu i matematycznej precyzji. Nic w tym
dziwnego, skoro autor z wykształcenia jest
11
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wciąż jest zafascynowany tym, co
odkrywa nowego. Na krańce świata. Podróż historyka przez historię
to efekt tej fascynacji, która łatwo
udziela się czytelnikom. Bo jakże
może być inaczej, kiedy Davies tak
fascynująco opisuje dzieje pirackiego wybrzeża, obecnie jednego
z najbogatszych krajów świata czy
losy hinduskich maharadżów lub
rejs na Tasmanię? Albo kiedy próbuje nas zmusić do odpowiedzenia sobie na
pytanie, co łączy historycznie Azerbejdżan,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur,
Mauritius, Tasmanię, Nową Zelandię, Teksas, Nowy Jork, Maderę i Frankfurt? Z pozoru nic. A wbrew pozorom i „znanym prawdom” bardzo wiele. Warto poczytać!
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matematykiem i fizykiem, a z zamiłowania
filozofem gustującym w muzyce klasycznej.
Poza tym tomik Śnienie z bestią to spójny
epicko-liryczny poemat osadzony w bliżej
nieokreślonym czasie i przestrzeni, łączący
w sobie głębokie przesłanie dla współczesnych. Autor po raz kolejny udowodnił, że
jego literatura, aczkolwiek tajemnicza, miejscami wręcz mroczna, niesie nadzieję na lepsze jutro, innego człowieka.
 Andrzej OSIŃSKI
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PISANE CISZĄ
Wieczór autorski Anity Róg w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie połączony był z promocją jej tomiku Pisane ciszą,
w którym wzięli udział m.in. radni gminni
i powiatowi, sołtys wsi Krzysztof Sochacki,
Władysława Stolarz – pierwsza nauczycielka młodej poetki Mieleckiego Towarzystwa
Literackiego, Ryszard Mścisz – recenzent
tomiku. Spotkanie prowadziła dyrektor
SOK Cmolas Edyta Kus-Mokrzycka. Poezję
ze wspomnianego tomiku zaprezentowali
przyjaciele autorki – Aleksandra Kościelna,
Sylwia Maziarz, Dawid Maciąg oraz sama
młoda poetka, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu.
 Zbigniew MICHALSKI
POETYCKA PODRÓŻ PO ITALII
Pałacyk Oborskich w Mielcu zgromadził
miłośników poezji i muzyki na spotkaniu
z Jerzym Mamcarzem, znakomitym pieśniarzem, poetą, kompozytorem, członkiem
Mieleckiej Grupy Literackiej przy TMZM.
Autor Ponte – przewodnik literacki Italia promował wydanie swojej nowej książki poetyckiej będącej pokłosiem podróży do Włoch.
Poeta rozpoczął spotkanie własną piosenką
Gra przyziemna. Prezes TMZM Janusz Chojecki podkreślił, że Jerzy Mamcarz jest rodowitym mielczaninem, absolwentem Politechniki Krakowskiej, wszechstronnym artystą:
poetą, kompozytorem, pieśniarzem, satyry-

Stanisław Dłuski

C

arl Gustaw Jung, prywatnie ateista, w eseju
„Życie symboliczne” zwraca uwagę, że katolicyzm
ujmuje wszystkie sprawy
duszy w formy bardziej pojemne niż te, w które można
wejrzeć za pomocą psychoanalizy. Wiara, zdaniem Junga, uodparnia na nerwice, współczesne
lęki, które biorą się z banalności naszego życia –
z braku wyższego porządku. Stąd, myślę, ludzie
niewierzący szukają ucieczki, namiastki „religii”,
w zamiłowaniu do horrorów, w alkoholu, narkotykach czy seksie. Zgadzam się z Jungiem, że tylko przekonanie o istnieniu Wyższego Porządku,
Boskiego Ładu we wszechświecie nadaje jakiś sens
naszemu życiu. Wszystko inne to są pozory, namiastki, bezużyteczne mity.
18.11.2017
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kiem, konferansjerem, członkiem Związku
Artystów Scen Polskich (egzamin u słynnego prof. Aleksandra Bardiniego), członkiem
Związku Polskich Autorów i Kompozytorów
ZAKR – sekcja literacka (przewodniczącym Literackiej Komisji Kwalifikacyjnej),
członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
– sekcja literacka i kompozytorów, członkiem Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Stoart, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów (od
2006 r.), pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja
Wolności”, który odbywa się corocznie od
2006 roku. Jest również członkiem zarządu
Związku Zawodowego Twórców Kultury.
 Aleksandra PIGUŁA
NIEPOKÓJ MYŚLI
W pałacyku Oborskich Teresa Elżbieta Pyzik nie tylko promowała swój drugi tomik
poetycki W niepokoju myśli, ale również podzieliła się
wierszami z debiutanckiego zbiorku
W lustrze babiego
lata i utworami,
które wyszły spod
jej pióra niedawno. Jako prezes GL
„Słowo” nakreśliłam sylwetkę poetki, a wiersze czy- Teresa E. Pyzik
tali Elżbieta Witek
i Jan Stępień. Bardzo wnikliwą recenzję tomiku W niepokoju myśli przedstawiła dyrektor MBP w Mielcu Jolanta Strycharz.
 Aleksandra PIGUŁA
POEZJA BEZ PUDRU
1 grudnia 2017 r. w Muzeum Regionalnym
w Mielcu odbyła się promocja debiutanckiego tomiku Moniki Hebdy W stroju Ewy,
drugiego z serii Biblioteczka Mieleckiego

Towarzystwa Literackiego. Poezję z tomiku
zaprezentowali Barbara Augustyn i Stefan
Żarów. Prezes MTL Zbigniew Michalski,
który napisał wstęp do tego tomiku, ocenił
jego treść. Autorka odczytała wiersze pominięte w prezentacji, a także opowiedziała
o swoim pisaniu. Uczestnicy dyskusji byli
zgodni, że taka „poezja bez pudru” może się
bardzo podobać.
 Zbigniew MICHALSKI
MIERZYĆ WYSOKO
14 grudnia 2017 r. w Jameson Pub przy ulicy
Moniuszki w Rzeszowie niestrudzony animator poetyckich promocji – krytyk, poeta,
literaturoznawca uniwersytecki Stanisław
Dłuski zgromadził symbolicznie „na opłatku” poetów z Podkarpacia. Z Krosna przybyli Marek Petrykowski i Jan Belcik. Podczas
poetyckiego wieczoru zaprezentowało się
kilkadziesiąt osób, a większość z nich to byli
młodzi twórcy z Sekcji Literackiej Uniwersytetu Rzeszowskiego bądź z tego kręgu wyrośli. Wszystkich łączyła poezja. Nastrój wieczoru literackiego spinali muzyką i pieśniami Andrzej Czyż i Artur Żołądź oraz oczywiście wytrawnym słowem o poezji i własną
poezją sam moderator dr Dłuski. „Wieczność zatrzymuje się w czasie” – już prawie na
wstępie wybrzmiało filozoficznie z wersów
Magdaleny Gniewek, a niebawem Remigiusz
Kubas dopowiadał: „z tyłu pozostało przemijanie i przyjaźń”, zaś Joanna Boćkowska-Cisek w podobnym nastroju wyraziła: „już
tylko gwóźdź pozostał po tamtej fotografii”.
I tak godzinami rozwijały się te strofy, nierzadko nostalgiczne jak z Belcikowego wigilijnie nastrojonego tomiku, gdy dobiegły słowa „coraz mniej nas przy odświętnym stole”.
Czy ci młodzi i ci już z większym dorobkiem
osiągną pułap poetycki, który niegdyś wyznaczyli Przyboś, Ożóg czy Piętak z naszego
regionu rodem, których wielkość literacką
przypomniał na tym wieczorze w swych rozważaniach o literaturze poeta Dłuski.
 Ryszard ZATORSKI

KARTKI Z PAWLACZA (51)
Na Nowy Rok trochę trudnego optymizmu.
Rana Gabi jest szefową misji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Libanie. PCPM jest jedną
z największych polskich organizacji pozarządowych
niosących pomoc rozwojową i humanitarną poza
granicami kraju, w interesującym wywiadzie („Plus
Minus” 30 grudnia 2017, 1 stycznia 2018) podkreśla,
że „[…] odkąd w 2016 r. polski rząd zwiększył budżet pomocowy na Bliskim Wschodzie, udało się np.
przyjąć prawie dwa razy więcej pacjentów w klinice
w Bire i podnieść w niej jakość usług. Uważam to za
sukces. Nie jest dla mnie istotne, ile Polacy pomagają
na tle innych krajów, tylko jak pomagają”. Polska –
jak sama podkreśla – jest jej ojczyzną od 25 lat.
Kiedy dziennikarz przywołuje dane prokuratury, że rośnie liczba śledztw w sprawie czynów
dokonanych na tle rasistowskim, Gabi odpowiada: „Czytam o tym z niedowierzaniem. Uważam,
że Polacy nie boją się obcego tak jak kiedyś. Może
sprawy związane z rasizmem w naszych czasach

są po prostu bardziej widoczne ze względu na to,
że społeczeństwo już nie daje na taką dyskryminację przyzwolenia. Nie mamy tolerancji dla łamania praw człowieka, nie boimy się reagować,
gdy prawa są łamane. Wydaje mi się, że po prostu
takie sprawy są skrupulatniej odnotowywane”.
Podkreśla następnie, że przez te wiele lat
pobytu w naszym kraju nie miała żadnych negatywnych przeżyć. Dla mnie to bardzo budujące,
co mówi Rana Gabi, potwierdza moje osobiste
odczucia, że najważniejsza jest pomoc tam na
miejscu i Polacy w pomoc biednym i cierpiącym
chętnie się angażują. Dlatego boli, kiedy robi się
z naszego społeczeństwa rasistów, ksenofobów,
antysemitów. Dzisiaj każdy negatywny przypadek jest bardzo nagłaśniany w mediach, więc
warto posłuchać ludzi, którzy niosą konkretną
pomoc dla uchodźców.
Nowy Rok 2018

Mieczysław A. Łyp
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Maria Gibała

N

agradzana i wyróżniana
w konkursach poetyckich i fotograficznych. Wymyśliła i redaguje rubrykę „Przystań Poetycka” w miesięczniku „Nasz Przemyśl”. Publikowała wiersze w almanachach
literackich i pokonkursowych
książkach poetyckich oraz
czasopismach. Autorka tomików poezji Klimaty (2013)
i Sto pięćdziesiąt kilo dobroci
(2016).

Powroty

Kamień
w mojej dłoni kamień
znaleziony kiedyś
na wyboistej drodze
chropowaty kanciasty
milczący
wygładziłam go
wypieściłam trzymając
w kieszeni
okiełznałam samotność
daję go dziś tobie
zamknęłam w nim
ciepło i dobrą energię
w której ogrzejesz się
każdego dnia
jego milczenie złotem

Rozstanie
gdybyś tu był
sny nie byłyby rozstajne
dni samotne
poduszki mokre
bezbronna mała dziewczynka
krucha laleczka
gubię się w świecie
bez twoich ramion
bez otuchy i wiary w siłę
która drzemie gdzieś we mnie
a ja nie umiem jej wyzwolić
każdego dnia ścieram się
na proch nieistnienia
gdybyś tylko był

uzależniona od miłości
jestem na odwyku
nie ma już tych wszystkich
czarno-białych i kolorowych gazet
z wydzierganym drżącą ręką
dopiskiem na brzegu – ważne zachować!
dawno spłonęły w piecu zimową porą
okazały się zbyt mało ważne
nie ma kwitnących
jabłoni grusz wiśni
strychu z tajemnicami przeszłości
wiklinowego kosza pełnego
pożółkłych listów
słonecznej werandy
pachnącej dziurawcem
porcelanowego zegara
na którym nie mijał czas
zaczarowanego lustra pocztówek bibelotów
nie słychać kolęd śpiewanych przez
dziadka i małą dziewczynkę
… w tej kolędzie kto tam będzie każdy się ucieszy…

oeta, krytyk literacki, edytor, fotografik, aktywny promotor kultury i sztuki
Podkarpacia. Od 1993 r. redaguje periodyk
,,Krajobrazy”. Od 4 lipca 2015 r. prezes
rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Autor kilkunastu książek
poetyckich. Laureat Złotego Pióra (1992,
2010) i wielu ogólnopolskich konkursów
poetyckich.

Między życiem a śmiercią
Z inspiracji obrazem
Józefa Chełmońskiego „Sanna” (1879)
Woźnica gna kare konie
w przepastną nieskończoność
Kobieta w czarnej bryle sań
ufa żywiołom
ufa niebu zimie białej nocy
bezkresowi
Lekko odchylona
z warkoczem
odrzuconym w przestwór
smakuje urzeczenie
dzikością pędu
i otaczającego ją świata
Przenika granice snu
Wikła nas w marzenia
o pałacach Królowej Śniegu
Rzeszów, 18.12.2017 r.

Powidok gwoźnicki
W zimne marcowe południe
szliśmy na to słynne
zapisane w wielu wierszach
wzniesienie cmentarne
Padał deszcz
i
nie palił się żaden krajobraz
Razem z Łucją Borkowską
nieśliśmy w sobie jego słońce
i jego inne
ciągle na nowo odkrywane zapisy
zachwyty zauroczenia
białe katedry Paryża Leman
Wisłę
Deszcz rozmywał zacierał
nie tylko jego ślady
Brudne zamazane płachty nieba
szarą mgłą
malowały ciszę pól
W zastygły nagi bezbronny pejzaż
obecna wokół wieczność
sączyła prawie dotykalną żałość
Słowa Poety
zapisane na płycie
światła zniczy
układały powidok gwoźnicki
z motywem lotu białych gołębi
Rozkwitały metafory i przebiśniegi
Rzeszów, 10.03.2017 r.

Poezja

Wers
magazyn
literacki

P
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Lucyna Żbikowska

F

ilolog, literaturoznawca, poetka. Absolwentka UMK
w Toruniu. Obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole
Kultury Społecznej i Medialnej w tym mieście; wcześniej
od roku 1968 do 2006 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka książki poetyckiej
Intymnie i dyskretnie (2017).

W „Tulipanowie”

Poezja

Krysi Strycharz
W swoim „Tulipanowie”
odpowiadasz mi uśmiechem promiennym
kwiatowym rabatkom o oszałamiających barwach
wsłuchujesz się z rozrzewnieniem w szum liści
łowisz krople deszczu spływające po korze drzew.
Każdego ranka witasz z rozczuleniem zmokniętego
kociaka – przybłędę co rozpoznał w Tobie ludzkie serce.
Rozkochaniem przedziwnym obserwujesz ptaki
przelatujące nad głową i myślisz:
nie ma nic piękniejszego i radośniejszego
nad świat pełen Boga.
		Rzeszów, 14.09.2017

***

Na placu boju
o miłość, wiarę i nadzieję
o godne życie
o szacunek
o zdrowie
o wiele innych ludzkich spraw
zostajemy sami
z oczami wzniesionemu ku niebu
I tylko ręce opadają nam
jak jesienne liście

W Rzeszowie
Zostawiłam wiele wspomnień,
czułych spojrzeń, pięknych gestów.
Zostawiłam twarze przyjazne
i okna kolejnych mieszkań
odbijające wszystkie radości i smutki.
One wciąż oczekują mojego powrotu.
Tylko czy to powód do powrotu?
		

Rzeszów, maj 2016

Dominika Wilk

A

bsolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Utwory publikowała w almanachach:
Dziki Teksas (2013), Dokąd płyniemy sterniku?
(2014), Struny serca (2016), a także w kilku
czasopismach literackich. Autorka folderu
poetyckiego Czuwanie (2017).

Do późna czuwać
tyle tkwić
w obszarach dźwięków i kolorów
w zniewoleniu czasu
stąpać po płóciennych stopniach
by można śmielej portretować siebie
tyle trwać
na chwalonej deszczem ziemi
chwytać smak powietrza
rodzący się w zieleniach trawy
każdą chwilę wygiąć
głową dłonią stopą
w jasną taflę słońca
częściej obejmować oczy głosem
usta barwić oddechami palców
jeszcze można być
tyle zgarniać sobą
wsysać w siebie niepojęty wszechświat

Drzwi
napełniłeś krzykiem ściany
które rozpływały się po
każdym mrugnięciu rzęs
okno zadrżało zadziwione
wpuszczając z radością do środka
spojrzenie nadlatującego wróbla
ja mogłam podać ci dłoń
i zabrać nam strumień światła
ty zdarłeś z siebie cierpliwość
wszystkie warstwy pokryły się czerwienią
zanim wyszeptałam
cokolwiek
opadłeś na grafitowe łóżko
moje usta przebiegł lęk
kiedy zadrżała ci ręka
i uniosłeś lazurowe oczy
już nawet nie słyszałeś
dźwięków ulicy i drapania
pazurów na parapecie
lampa zamrugała wstrząśnięta
kolejnym podniesionym głosem
klamka zastygła w bezruchu
w mojej dłoni
po chwili nasze ramiona
zapłakały z radości
zasnęły
czując silne pulsowanie pod skórą

Aleksandra Piguła

P

oetka i animatorka kultury, członkini Towarzystwa Miłośników Ziemi
Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu i należącej do niego Grupy Literackiej ,,Słowo”, gdzie pełni obowiązki prezesa. Debiutancki tomik Kropla wydała w 2012 r.,
kolejne to Dłonie (2013), Skrzydła (2014),
Karuzela (2015) oraz zbiór tautogramów
Strofy (2016).

***

Nie proszę o samotność w tłumie
daj mi taką tylko moją
z milczeniem we włosach
pozwól mi biegać boso
od słowa do słowa
dotykać kamieni
oglądać zachód słońca
a kiedy moje myśli
nie będą już doskonałe
nie skazuj mnie
na przypadkowe rozmowy
i wymuszony uśmiech
zostaw mnie na pastwę siebie
a los sam dopisze historię
Mielec, 11.04.2017

Górski anioł
rozmawiam z tobą
kimkolwiek jesteś
górski aniele
idę wyżej i dalej
prędzej złożę daninę z życia
niż zabiję młodą kozę
nie wierzę w żywe ofiary
to niepotrzebne cierpienie
drwina i absurd
może tak było
dwa tysiące lat temu
górski aniele
mówisz do mnie szelestem liści
potykam się o splątane konary
upadam i wstaję
aby zatrzymać się na dłużej
bo szczęście
zdaje się być realne

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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Z OWACJĄ NA STOJĄCO
Sylwestrowy koncert w filharmonii

Jerzy Dynia
ożna by zaryzykować
twierdzenie,
że w Rzeszowie mamy
dwie orkiestry symfoniczne. Stało się to za sprawą
dwóch artystycznych wydarzeń, do jakich doszło na przełomie roku
2017 i 2018. Po wielomiesięcznych pertrakta-

artystycznej obydwu wydarzeń, pozostanie słodką tajemnicą pani dyrektor naczelnej prof. Marty Wierzbieniec i jej zespołu
współpracowników.
Faktem jest, że orkiestra – nazwijmy ją
A – od 27 grudnia rozpoczęła koncertowanie
na terenie Chin, a zespół B zjawił się w wystarczającej obsadzie w sylwestrowy wieczór,
aby zaprezentować zgromadzonym w komplecie melomanom zaplanowany program,

cjach 26 grudnia minionego roku Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej
wybrała się na kilkunastodniowe tournée do
Chin. Jednocześnie dyrekcja tej placówki, nie
zawodząc swoich stałych bywalców, zadbała
o to, aby w ostatnim dniu grudnia i w pierwszym dniu nowego roku odbyły się tradycyjne koncerty noworoczne. Jak pogodzić
te dwa wydarzenia, bez szwanku na stronie

w którym znalazły się utwory z tych łatwych
w odbiorze, lekkich i przyjemnych dla ucha.
Za pulpitem dyrygenckim stanął znany już
w Rzeszowie i sympatycznie przyjmowany
przez widownię Massimiliano Caldi. Stronę
wokalną koncertu wzięła na swoje kobiece
barki sopranistka Katarzyna Hołysz. Aby
zachęcić do tańca w rozpoczynającym się
karnawale, dyrekcja filharmonii zaprosiła

NA STYKU REALNOŚCI

Ponad czterdziestoletnia twórczość Ireny Gałuszki

N

a styku realności – tytuł jednego z cykli
prac i całej obecnej, otwartej do końca
stycznia wystawy fotografii rzeszowskiej artystki fotografika Ireny Gałuszki – wydaje
się być określeniem charakteru całej tej twórczości. Rzetelna dokumentalistka, mistrzyni
w posługiwaniu się klasycznie fotograficznymi środkami wyrazu, nieustanie poszukuje
w rzeczywistości magii, poezji niedopowiedzeń i ponadrealnego, ulotnego piękna.
Na świat patrzy oczami fotografa, poszukując miejsc i polując na sytuacje nie tyle
atrakcyjne same w sobie, co będące dobrym
materiałem do fotograficznego przekształcenia: ugięcia przestrzeni „rybim okiem”
czy rozciągnięcia jej szerokokątnym obiektywem, rozmazania ruchu długim czasem
naświetlania, wyostrzenia lub zmiękczenia
obrazu barwnymi filtrami. I do dalszej nad
nimi pracy w ciemni, sam na sam z fotograficzną alchemią. Nie skupia się na jednym
temacie: fotografuje naturę, krajobraz, ar-

chitekturę, motywy industrialne, nie boi się
także wycelować obiektywu w człowieka –
ma na swoim dorobku wiele portretów, ak-

przede wszystkim pięknym głosem i naturalną interpretacją. Po wykonanym na formalne zakończenie koncertu utworze Leonarda
Bernsteina I Feel Pretty z musicalu West Side
Story rozpoczęły się bisy i dopiero po zagraniu słynnego Marsza Radetzkiego wieczór
zakończył się owacją na stojąco.
 Jerzy DYNIA
tów i ujęć grupowych, głownie o charakterze
socjologicznym.
Jednym z jej ulubionych tematów są konie. Fotografuje je od lat na plenerach w Janowie Podlaskim, gdzie można zobaczyć te najcenniejsze, najpiękniejsze i najszlachetniejsze
– polskie araby. I gdzie można je obserwować
i podglądać w stworzonym im niemal natural-

IRENA GAŁUSZKA urodzona w Smolcu k. Wrocławia. Animatorka rzeszowskiego ruchu fotograficznego. Artysta fotograf, członek
Związku Polskich Artystów Fotografików od 1996 r. Do Rzeszowa przyjechała w 1972 r. po ukończeniu studiów na Uniwersytecie
Wrocławskim (fizyka). W latach 1980–1992 prezes Rzeszowskiego
Towarzystwa Fotograficznego. W 1992 r. z jej inicjatywy została
utworzona Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, którą kierowała
przez ćwierćwiecze.
Uhonorowana m.in. Odznaką Zasłużony Działacz Kultury,
Złotą Odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych,
Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego, Złotym Krzyżem
Zasługi, Nagrodą Miasta Rzeszowa I stopnia, Brązowym Medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Jest autorką 21 wystaw indywidualnych oraz uczestniczyła
w ponad 120 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Włoszech, na
Węgrzech i w Australii, gdzie zdobywała czołowe nagrody i medale. Opublikowała ok. 2 tysiące fotografii w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Jest autorką fotografii i tekstów w wydawnictwach, encyklopediach, almanachach.
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Fot. Jerzy Dynia

M

ponadto młodą, przesympatyczną, urokliwą
parę taneczną – Karolinę Ladzińską i Łukasza Gołojucha – z Klubu Tanecznego Dżek
z Boguchwały, która nie bacząc na skromne
dla niej wyznaczone miejsce, znakomicie
wkomponowała się tańcami w prezentowaną na estradzie muzykę. Miała kilkakrotnie
okazję ku temu, jako że w programie tego
wieczoru znalazły się m.in. utwory Zaproszenie do tańca Karola Marii Webera, Polonez z filmu Pan Tadeusz Wojciecha Kilara,
Walc z filmu Trędowata. Były też popularne
i lubiane uwertury oraz dostosowane do klimatu tegoż wieczoru części ze znanych oper.
Urokliwa sopranistka Katarzyna Hołysz
podbiła serca widowni nie tylko urodą, ale

KULTURA  SZTUKA
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rzeni drzew, niewiarygodnych ukształtowań
wypłukanych wodą kamieni, lśnień i odbić
światła na powierzchni wody. Powierza wiarygodności fotografii abstrakcyjne obrazy,
jakie tworzy na styku realności i idei sztuki
nieprzestawiającej.
Fot. Irena Gałuszka (2)

nym środowisku: swobodne, w stadzie, z małymi źrebakami, zajmujące się sobą i swoimi
końskimi sprawami. Zachwycające piękno ich
kształtów, rysunku nóg, rozwianych grzyw
i ogonów, szlachetnych zarysów szyi i głów,
wklęsłości i wypukłości grzbietów, umaszczenie lśniącej sierści, światło ślizgające się
po niej i po krągłościach ich ciał, potęgowane
przez ruch i wzajemne relacje, tworzą zasób
nieskończonej ilości układów i motywów.
A także sytuacji na styku realności, emanujących ulotnością, żywą energią, skondensowaną emocjonalnością; także tą wynikającą
z własnych przeżyć, doznań i pragnień.
Ucieczki od konkretu rzeczywistości
materii w stronę niedookreśloności, tajemniczości, a nawet romantyzmu poszukuje również w przyrodzie. Fotografuje nastrojowe
świty, spowite w woale mgieł i rozświetlone
niemal mistycznym światłem budzącego się
słońca, dramatycznie poprzerastane i zdeformowane stare drzewa,
fantastycznie ukształtowane, także
światłem i cieniem, formacje skalne.
Utrwala okruchy ulotnego piękna,
jakie tworzą się na styku realności
i estetycznego oraz emocjonalnego
przeżycia, w relacji z pięknem i pierwotną potęgą Natury.
Umiejętnym kadrowaniem porządkuje chaos naturalnych form,
odsłania abstrakcyjny wymiar poskręcanych i powyginanych, dramatycznie chwytających się ziemi ko-

 Stanisława ZACHARKO-ŁAGOWSKA

SPEŁNIONY
KOLORYSTA
Malarska podróż na południe Europy
Andrzej Piątek

J

eszcze parę dni wstecz
w Teatrze Siemaszkowej
i Parole Art Bistro można
było podziwiać imponujące wrażliwą kolorystyką
oleje i akwarele Juliusza
Joniaka. Koloryzm w połowie ubiegłego
stulecia tryumfował, opanowując większość
galerii. Dzisiaj cieszy się względami elity zafascynowanej smakowaniem barw i odcieni
świateł.
Joniaka fascynują krajobrazy i architektura Grecji oraz południowych Włoch
i Hiszpanii. Tematycznie najchętniej skupia
się na martwej naturze i pejzażu. Rzeczywistość opisuje z pomocą wysmakowanych
barw. W jego pejzażach z południa Europy
łatwo dostrzec pieczołowitość w odtwarzaniu charakterystycznej dla tych regionów
esencji kolorystycznej. Swoje dzieła nasyca
wyrazistym światłem i delikatnie przytłumionymi kolorami. Barwy odgrywają istotną
rolę także w jego martwych naturach urzekających wyrafinowaniem w zestawianiu
kolorów. Tak wirtuozowskim, że mimo powtarzalności na obrazach motywów dzbana
z szafirowego szkła, starej flaszki, dzbanka
z białej porcelany, siatki z suchymi owocami
14

Z podobnego powodu sięga po
nasyconą symbolicznymi i archetypicznymi odniesieniami przestrzeń
pomiędzy przedmiotem a jego cieniem. Rejestruje abstrakcyjne – i plastycznie atrakcyjne – kompozycje
powstające na styku realności konkretu, jego materialnej, trójwymiarowej formy i bezcielesnego, płaskiego cienia; zależnie od świata, jego
mocy i kątów padania promieni.
Nie rezygnuje z wykorzystania
treści i znaczeń związanych z człowiekiem i jego egzystencją, umocowaną na styku realności świata materii i ideowego świata ducha. Dotyka związanych z nią
odczuć w metaforycznym w charakterze cyklu
„Martwe dusze”, w którym wykorzystała manekiny oraz ich cienie i sylwetki fotografowane przez półprzejrzyste przesłony.
Ponad czterdziestoletnia twórczość
Ireny Gałuszki od początku kształtuje się
na styku realności fotografii dokumentalnej
i kreacyjności fotografii artystycznej, z jednej strony: rzetelności rejestracji wydarzeń
i przejawów widzialnej rzeczywistości, z drugiej: autorskich, fotograficznych interpretacji
wizualnych i emocjonalnych przeżyć. Artystka porusza się z równą swobodą w obydwu tych przestrzeniach – na co pozwala jej
wrażliwość, wiedza, doświadczenie i doskonała znajomość fotograficznego medium.

Wystawa malarstwa Juliusza Joniaka

– te jego martwe natury z powodu subtelnej
odmienności w komponowaniu zasadniczo
się od siebie różnią.
Artysta pokazał w Rzeszowie 36 obrazów olejnych i 9 akwareli z ostatnich 20 lat.
Ze swoich zbiorów i kolekcji cudzych. Martwe natury i pejzaże powstałe w południowej
Hiszpanii, Francji i Włoszech. Artysta mimo
przekroczonej dziewięćdziesiątki odwiedza
te kraje czasem dwa razy w roku, zawsze
przywożąc stamtąd bogaty plon. Jeszcze kilka lat temu sam prowadził auto, dopiero niedawno w roli kierowcy zastąpiła go córka.
Adam Rajzer, miłośnik i kolekcjoner
sztuki, właściciel Parole Art Bistro i organizator rzeszowskiej wystawy prof. Joniaka,

zafascynowany jego twórczością, dostrzega w niej oprócz bogactwa barw i odcieni
światła, wielki ładunek optymizmu. Dzieli
się anegdotą, a może prawdą, że prof. Joniak
maluje zazwyczaj wtedy, kiedy jest w dobrym
nastroju, a jeśli jest zły na coś lub na kogoś,
stara się nie malować.
Dziełami 92-letniego artysty, profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
szczycą się Muzea Narodowe w Warszawie
i Krakowie, Galeria Tretiakowska w Moskwie
i Kunsthistorisches Museum w Wiedniu oraz
galerie w Kanadzie i Stanach, Niemczech,
Włoszech i Skandynawii. Ubiegają się o nie
kolekcjonerzy z Europy i Ameryki. Artysta
jest laureatem głównej nagrody na VII Międzynarodowym Festiwalu Sztuk w Magné we
Francji, gdzie surowej weryfikacji krytyków
i kolekcjonerów poddawało swe prace kilkuset malarzy ze świata.
Prof. Joniak, z urodzenia lwowianin,
od powojnia na stałe związany z Krakowem,
na Akademii Sztuk Pięknych studiował malarstwo i grafikę. Po studiach został asystentem, przechodząc szczeble kariery do profesora zwyczajnego, dziekana i prorektora.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie oraz honorowym Académie Européenne des Arts w Paryżu. Ale,
jak twierdzi, cieszy go najbardziej to, że jego
prace budzą zainteresowanie szerokiej rzeszy
odbiorców, co jest spełnieniem marzeń każdego artysty.
 Andrzej PIĄTEK
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NAD BŁĘKITNYM OKIEM SYBERII
Rozmowa z dr. hab. Markiem Stefańskim, organistą i pedagogiem

Z

apraszam na spotkanie z dr. hab. Markiem
Stefańskim, znakomitym organistą i pedagogiem – adiunktem w Katedrze Organów Akademii
Muzycznej w Krakowie. Pan Marek Stefański jest
zasłużonym propagatorem muzyki organowej i nie
tylko, bo i założycielem oraz dyrektorem artystycznym Festiwalu Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa, cyklu koncertów Muzyka Organowa

w Jarosławskim Opactwie oraz Wiosennych Dni z Muzyką Organową
w bazylice Jezuitów w Krakowie. Artysta koncertował w większości
krajów Europy, w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Izraelu.
Regularnie zapraszany jest na koncerty do Rosji, gdzie stał się jednym
z najbardziej znanych zagranicznych organistów. Niedawno powrócił z podróży koncertowej po Rosji. Grudniowe tournée, zakończone
dzień przed Wigilią, trwało ponad trzy tygodnie i obejmowało 6 koncertów oraz przewodniczenie w jury 1. Konkursu Organowego Młodych Organistów Bajkalska Toccata w Irkucku na Syberii. To w sumie
ponad 20 tysięcy przebytych kilometrów i trzy strefy czasowe...

da wysokiej jakości organy ame Podczas tego tournée wystąpił
rykańskiej firmy Rogers. W roku
Pan na dwóch kontynentach –
2002 inaugurowałem ten instruw Europie i Azji.
ment, gdy tylko został zainstalo– W europejskiej części Rosji
wany w tej katedrze. Ponownie
zagrałem koncert w archikatedrze
więc był to miły powrót po latach...
w Moskwie, która od ponad 20 lat
Ostatnim koncertowym przyjest znaczącym centrum wykonawstankiem w mojej syberyjskiej postwa muzyki organowej w stolicy
dróży była stolica Buriacji, miasto
Rosji. Warto przypomnieć, że do
po drugiej stronie Bajkału, oddaroku 1999 ta archikatedra, piękny
lone jedynie 150 kilometrów od
trzynawowy kościół z początku XX
granicy Rosji z Mongolią. Od 10 lat
wieku zbudowany przez Polaków,
miejscowa filharmonia organizuje
pełniła funkcję biurowca. Dzięki
staraniom polskich firm projekto- Katedra we Władywostoku. Marek Stefański zapala świecę adwentową Noworoczny Festiwal Muzyczny,
podczas uroczystej mszy dla Polaków 10 grudnia 2017 roku
w programie którego znajduje się
wych i budowlanych, dotacjom rząkażdorazowo recital organowy, który od– Nawet bardzo długa, bo udałem się na
dowym oraz prywatnych sponsorów, a także
bywa się w tamtejszym kościele. Była to już
daleki wschód Rosji. Pierwszy koncert wykoprzy działaniach dyplomatycznych hierarmoja druga muzyczna wizyta w tym mieście.
nałem w katedrze we Władywostoku. Tutaj,
chii kościelnej w Rosji oraz Watykanu, od
Podobnie jak w europejskiej części
podobnie jak w Moskwie, znajduje się piękprawie 30 lat w tej monumentalnej świątyni
Rosji, koncerty na dalekim wschodzie tego
ny, monumentalny neogotycki kościół, któzostał przywrócony blask dawnej świetności.
ogromnego kraju cieszyły się znakomitą frery do połowy lat 90. minionego wieku pełnił
W kościele tym znajdują się obecnie znakokwencją i bardzo sympatycznym przyjęciem
funkcję... archiwum KGB (następnie FSB) dla
mite 70-głosowe organy szwajcarskiej firmy
ze strony słuchaczy.
wschodniej Syberii. Obecnie zrekonstruowaKuhn. Przez cały rok odbywa się w katedrze
 Koncertował Pan dla młodych organina i odnowiona świątynia posiada jedyne na
ponad 100 koncertów organowych. W roku
stów w dalekim Irkucku i przewodniczył
dalekim wschodzie Rosji organy piszczałkowe,
2004 uczestniczyłem jako wykonawca jednejury konkursu. Z jakimi wrażeniami?
zbudowane dzięki funduszom amerykańskim
go z koncertów podczas międzynarodowego
– Pierwszy Konkurs Młodych Orgaprzez filipińską firmę organmistrzowską Diefestiwalu Organiści Europejskich Świątyń,
nistów Bajkalska Toccata w Irkucku został
go Cera. Ten piękny, neobarokowy instrument
inaugurującego ten wspaniały instrument
zorganizowany przez Muzyczny College im.
inspiruje zwłaszcza do wykonywania muzyki
i od tej pory przynajmniej raz w roku jeFryderyka Chopina w Irkucku, przy współpolifonicznej oraz klasycyzmu. Ale także
stem zapraszany tutaj do zagrania koncertu
pracy z miejscową filharmonią. Kierownicdzieła Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego
organowego. Od czterech lat ma to miejsce
two artystyczne projektu sprawowała Yana
brzmią tutaj znakomicie!
w dzień świętego Mikołaja, które to święto
Yudenkowa, organistka Filharmonii Irkuc Sporo czasu zajęły Panu koncerty w miastaje się coraz bardziej popularne w Rosji.
kiej. Udział wzięło 14 organistek i... tylko jestach położonych nad „syberyjskim morzem”,
Następnym punktem mojej podróży był
den organista. Tak to już w Rosji jest w przezwanym także „błękitnym okiem Syberii”.
Twer, miasto położone nad brzegiem Wołgi,
ciwieństwie do krajów europejskich, że na
– Z położonego nad Oceanem Spokojpomiędzy Moskwą i Petersburgiem. Jadąc do
organach grają głównie dziewczęta. Laurenym Władywostoku udałem się ku brzegom
Tweru z Moskwy, przejeżdża się przez nieatką Grand Prix została organistka z NowoBajkału, do rozciągającego się nad rzeką Anwielkie miasto Klin, w którym urodził się
sybirska, Ekatarina Daniłowa. Jest szansa, iż
garą Irkucka. Tutaj zagrałem również w wyPiotr Czajkowski. W Twerze grałem w filhargry tej znakomitej młodej artystki posłuchabudowanym przez Polaków w początkach
monii, której dyrekcja od 15 już lat corocznie
my za rok w Polsce, może także w Rzeszowie
XX wieku kościele, który od lat powojennych
włącza mój recital organowy do programu
w ramach Festiwalu Wieczory Muzyki Orgado chwili obecnej pełni funkcję Sali Orgaswoich koncertów abonamentowych.
nowej i Kameralnej. Konkurs raz jeszcze ponowej Filharmonii Irkuckiej. W koncercie
Zarówno w Moskwie, jak i w Twerze
twierdził znakomite przygotowanie fortepiauczestniczyli ponadto soliści instrumentakoncerty zgromadziły komplety słuchaczy
nowe młodych rosyjskich artystów do gry na
liści i wokaliści filharmonii, gdyż stanowił
(600 osób w Moskwie, 400 w Twerze), co jest
organach oraz wielką determinację w pracy
on jednocześnie inaugurację Konkursu dla
zresztą sytuacją charakterystyczną dla koni w pokonywaniu gigantycznych odległości,
Młodych Organistów Bajkalska Toccata.
certów organowych w Rosji. Trudno wyobraaby zagrać na dobrych organach...
W Irkucku zagrałem też solowy recizić sobie podobnie licznych słuchaczy kon Mam nadzieję, że koncert młodej orgatal organowy, który pod auspicjami Koncertów organowych u nas...
nistki z Nowosybirska w Rzeszowie będzie
sulatu Generalnego RP i dzięki osobistym
 Często na określenie ogromnych odledoskonałą okazją do rozmowy. Dziękuję za
staraniom konsula generalnego Krzysztofa
głości mówi się: „Jak stąd do Władywostospotkanie.
Świderka odbył się w tamtejszej katedrze.
ku”. Po koncercie w Twerze czekała Pana
Świątynia zbudowana w roku 2000 posiadługa podróż.
 Zofia STOPIŃSKA
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TRADYCYJNE PODKARPACKIE
Fot. z archiwum Vox Angeli

Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli

Andrzej Szypuła

KULTURA  SZTUKA

T

radycyjne Kolędowanie to powrót do tradycji wspólnego śpiewania
kolęd, kiedy słuchacze nie
są już tylko widzami, ale
biorą czynny udział w wyjątkowym wydarzeniu. Wszyscy otrzymują
specjalnie przygotowane na tę okazję Niezbędniki Kolędnika z tekstami, dzięki czemu
mogą w stu procentach włączyć się we wspólny śpiew i radość, jaką daje śpiewanie kolęd.
Kolędy zaczerpnięte zostały z badań
etnograficznych Oskara Kolberga (obszar
Rzeczypospolitej Obojga Narodów), Bartosza Gałązki (Podkarpacie), który wydał już
4 tomy antologii Kolędy Podkarpacia oraz
własnych badań terenowych. Kolędowanie
ma na celu przekazanie tej przepięknej tradycji następnym pokoleniom, zaszczepienie
w młodych zamiłowania do tradycyjnego repertuaru. Sięgamy do korzeni i odnajdujemy
niezwykłe rzeczy. Przy akompaniamencie
liry korbowej ożywają dawne teksty i melodie. Często nogi rwą się do tańca, aż chce się
żyć.
Taki to krzepiący tekst o wspólnym
kolędowaniu znalazłem na stronie Zespołu
Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli z Rzeszowa, który w 2017 roku obchodził
15-lecie swej jakże aktywnej i cennej działalności. A wszystko zaczęło się w 2002 roku
w Rzeszowie, kiedy to młode małżeństwo
Barbara i Maciej Batorowie, zafascynowani
pięknem dawnej muzyki polskiej, postanowili nadać ramy organizacyjne swoim twórczym pasjom i założyli zespół, który nieustannie zachwyca ocalonymi od zapomnienia śpiewami religijnymi naszych przodków,

Vox Angeli – od lewej Maciej Bator, Michał Bator, Barbara Bator, Cecylia Bator, Mikołaj Bator, Wojciech Litwińczuk

głównie z epoki średniowiecza i renesansu.
Często towarzyszą tym śpiewom unikatowe
instrumenty, zrekonstruowane w Pracowni
Instrumentów Średniowiecznych Leszka Pelca. Obok Klanu Batorów częścią zespołu od
12 lat jest Wojciech Litwińczuk.
Członkowie zespołu nieustannie organizują koncerty, warsztaty, audycje muzyczne, wieczory kolęd, prezentacje twórców
ludowych, praktykują śpiew gregoriański
podczas liturgii, uczestniczą w festiwalach
muzyki dawnej, skąd często czerpią inspirację, wiedzę i doświadczenie. Śpiewają i grają
pieśni pasyjne, wielkanocne, kolędy, ale i te
świeckie, biesiadne, od których aż nogi rwą
się do tańca!
Od 2005 roku zespół wydaje czasopismo „Gazeta Antiqua” dla miłośników muzyki dawnej i tradycyjnej, rycerstwa oraz wszelkich sztuk antycznych. W 2014 roku, z racji
Roku Oskara Kolberga, wydali płytę Kolberg
pełen inspiracji, która była pokłosiem projektu realizowanego przez zespół „Kolbergowo – stacja Rzeszów”. W tym samym roku
zespół powołał do życia Wędrowny Uni-

KOLĘDY PODKARPACIA
Wracajmy do korzeni naszej tradycji i kultury

E

tnograf i pedagog Bartosz Gałązka – pochodzący z Szufnarowej koło Strzyżowa,
zwany Kolbergiem Podkarpacia, mieszkający
w Krośnie – od lat prowadzi żmudne badania nad śpiewami religijnymi południowo-wschodniej Polski. Szczególną troską otacza
kolędy, te nieprzebrane skarby naszej chrześcijańskiej tradycji i kultury, odznaczające się
niespotykanym bogactwem melodycznym,
rytmicznym, szczerością wypowiedzi, prostotą formy. A jest ich całe morze! Tłumaczone z języka łacińskiego, tworzone na potrzeby liturgii, misteriów bożonarodzeniowych,
obrzędów noworocznych, jasełek, grup kolędniczych, trwały przez wieki, przekazywane z ust do ust, z pokolenia na pokolenie,
śpiewane w kościele, w domu, w szkole, przy
najróżniejszych okazjach. A dawne kolędy
to epopeje liczące nieraz po kilkanaście czy
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kilkadziesiąt zwrotek, snujące ewangeliczną
opowieść o narodzeniu Bożej Dzieciny, Maryi i Józefie, Trzech Królach, pasterzach.
Pierwszy zbiór Bartosza Gałązki to
wydane w Krośnie w 2004 roku Kolędy regionu krośnieńskiego z okolic Krosna, Brzozowa, Jasła, Sanoka i Strzyżowa. Kolejny, drugi
zbiór, to poszerzone wydanie tej publikacji
w Krośnie w 2007 roku Kolędy Podkarpacia. Podgórze I. Znajdują się w niej kolędy
pozyskane w latach 1997–2004 w ponad 170
miejscowościach. Kolejny zbiór to Kolędy
Podkarpacia. Podgórze II wydany w Krośnie
w 2011 roku, zawierający ponad 700 zapisów
pozyskanych w toku badań i nagrań w 140
miejscowościach z okolic Gorlic, Jasła, Krosna, Strzyżowa, Brzozowa i Dynowa.
I wreszcie kolejny tom tej bezcennej serii – Kolędy Podkarpacia. Tom III: Pogranicze

wersytet Korbowy, w ramach którego organizuje warsztaty, koncerty, prelekcje mające
na celu przybliżenie słuchaczom historii liry
korbowej i związany z tym instrumentem
niesamowity repertuar. Uwieńczeniem całorocznej pracy są wakacyjne Podkarpackie
Spotkania Lirników, w których uczestniczą
lirnicy z Polski i Europy. Propagowanie liry
korbowej jest integralną częścią działalności
zespołu.
Szczerze podziwiam Zespół Muzyki
Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli i na kolejne
15-lecie życzę mu dalszego wspaniałego rozwoju. Jego członkowie znajdują prawdziwą
radość i spełnienie swych artystycznych pasji
w tak niecodziennej formie, jak sięganie do
dawnych tradycji polskiej kultury, naszych
polskich, narodowych obyczajów, chrześcijańskich korzeni. Warto zajrzeć na stronę
internetową zespołu. Znaleźć tam można
program działalności zespołu, a także zachętę do wspólnego kolędowania w różnych
miejscach Podkarpacia.
 Andrzej SZYPUŁA
polsko-ruskie I – wydany przez Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu w Drukarni
PUW Roksana w Krośnie w 2012 roku przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Książka powstawała 10 lat w toku badań i zapisów w 150
miejscowościach pogranicza, które okazało
się bardzo wdzięcznym terenem do badań.
Wariantów melodii i tekstów tego regionu
jest sporo. Jakże barwny jest język kolęd –
pełen archaizmów, o bogatej fonetyce.
Promocja III tomu Kolęd Podkarpacia
odbyła się 18 grudnia 2012 roku w zabytkowej kamienicy Marysieńki w Jarosławiu.
Tom ten, jak i poprzednie, powoli zaczyna
żyć swoim życiem. Organizowane są koncerty, promocje, spotkania, także w Rzeszowie.
Wiele czyni w tym względzie wspomniane
już Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu, organizator prestiżowego Festiwalu
Muzyki Dawnej „Pieśń naszych korzeni”
w Jarosławiu, a także Zespół Muzyki Dawnej
i Tradycyjnej Vox Angeli z Rzeszowa z niestrudzoną Barbarą Bator na czele, propa-
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gujący muzykę dawną, także dawne kolędy,
często z udziałem Bartosza Gałązki.
Niebawem ukaże się czwarty tom Kolęd
Podkarpacia Bartosza Gałązki. Tym razem
będą to kolędy z okolic Leżajska. Kolędowa-

nie na Podkarpaciu jest ciągle żywe. Ocalmy
je od zapomnienia. Wiele tu mają do zrobienia nauczyciele, organiści, animatorzy kultury. Czyż te swojskie kolędy nie są piękniejsze
od wątpliwej wartości piosenek popularyzo-

wanych z uporem w mediach mających na
ogół niewiele wspólnego z tradycją śpiewania
kolęd? Wracajmy do korzeni.
 Andrzej SZYPUŁA

O PRAWDZIWYM CZŁOWIECZEŃSTWIE
P

rofesor Janusz Pokrywka, artysta plastyk, scenograf i reżyser,
jest mistrzem teatralnego
skrótu i symbolu, mistrzem opisywania przeżyć znakami plastycznymi, zatem i w swym
najnowszym widowisku Józef Błogosławiony
podobnie prowadzi dyskurs intelektualny
o filozofii życia, o dobru i złu oraz prawdziwym człowieczeństwie. Postać salezjanina
Józefa Kowalskiego, jego życie i tragiczne
doświadczenia, posłużyły mu do zbudowania teatralnymi obrazami sugestywnej przestrogi, która dobiega końcowymi słowami
jak z modlitwy: od powietrza, wody, ognia…
Przerywa je grzmot. Nic nie jest dane na zawsze – zdaje się mówić twórca widowiska,
który scenariusz napisał wedle przekazu ks.
Jana Krawca o tymże młodym księdzu z Siedlisk, męczeńsko zamordowanym w Auschwitz-Birkenau, gdzie skatowany przez
esesmana oparł się nakazowi podeptania
różańca, a potem wtrącony został żywcem
i utopiony w beczce z fekaliami.
Wzgarda i cierpienie, których doświadczali więźniowie od niemieckich oprawców,
w tym widowisku zostały zobrazowane
symbolicznymi scenami przywołującymi
skojarzenia z przekazami Szajny czy Kantora. Prawie bez słowa, ale z ogromną sugestią
odbieramy budowane plastycznie, w choreograficznej wręcz płynności owe zmagania
ludzi w katorżniczej pracy lagrowej, co jest
zasługą aktorów, ale wszakże i talentu reżysera ruchu Bernadetty Wojtuń-Sikory. Z jakąż maestrią Joanna Sitarz, najwierniejsza
z aktorek teatru Pokrywki, a w tym widowisku asystentka reżysera także, gra czarną
w każdym wymiarze postać esesmana, uosobienie zła i pogardy dla innych wyrażanych
przez owych w swym mniemaniu nadludzi.
Ileż tam skrótów i symboli, by wskazać niemą scenę rozpaczy, w której Anna Demczuk zamiera na chwilę jak wieczność w roli

więźniarki, gdy dobiega ją tragiczna wieść.
Jakież wymowne są sceny-symbole, gdy po
strzałach esesmana płyta, na którą upada
straceniec, zamienia się w macewę, gdy owa
postać odchodzi w metaforyczną wieczność,
a inne narzędzia w krzyże katolickie i prawosławne.
To widowisko przeżywa się jak wernisaż tematycznej wystawy albo album.
A wszystko w nim zwięźle poukładane, od
pierwszej sceny w wykonaniu dwóch najbardziej osadzonych od lat w tym teatrze aktorek, wspomnianej Joanny Sitarz i Pauliny
Zając, które w rolach dziewczyn z Siedlisk
w tym jakby prologu przypominają postać
księdza Kowalskiego, po sceny końcowe jakby z poetyki Nowosielskiego zaczerpnięte,
którego Janusz Pokrywka był niegdyś studentem. Gdy ta płaszczyzna, jeszcze przed
chwilą z rękami wołającymi konwulsyjnie
z otworów w ścianie śmierci, rozsuwa się

i pośrodku tworzy obrysem krzyż, pojawiają
się chorągwie, kadzidelne trybularze i postępuje powaga żałobnego przeżywania. Jakby
z innego spektaklu (Dwoistość Pokrywki),
inspirowanego filozofią i sztuką Nowosielskiego pojawia się w Józefie Błogosławionym
Temida (Paulina Zając), w czarno-białym
kostiumie, z pacynkami białą i czarną w rękach, by ważyć na szali wagi zło i dobro –
dokonywać wyboru, który podpowiadają
gdzieś z zaświatów, bo głosem tylko, Diabeł
(Małgorzata Szczyrek) i Anioł (Maria Dańczyszyn). Jakże monumentalnie i plastycznie niczym pomnik zbudowana jest postać
Biskupa, a może Stwórcy samego, niczym
malowidła ściennego w kaplicy Sykstyńskiej, albo postać Anioła Tańczącego (Karolina Patruś), który przynosi Józefowi (w premierowym spektaklu wystąpili przemiennie
Wojciech Wota i Radosław Wyskiel) pusty
zeszyt, ale on już wie, co w nim zapisze mu
życie. Bardzo interesująco przypomniała się
aktorka profesjonalna Jolanta Nord w roli
Matki Józefa i Czesław Drąg w roli Ojca Józefa i sołtysa Siedlisk, którego bardziej koja-

rzymy na co dzień jako krzewiciela scenicznej sztuki. Literaturoznawca, wykładowca
uniwersytecki dr Jan Wolski znakomicie zadebiutował wraz z Rafałem Jedynakiem (role
księży z Krakowa, zdobywców gór i więźniów Auschwitz).
Janusz Pokrywka najprostszymi środkami potrafi wywołać wielkie emocje. Każdy plastyczny szczegół w tym widowisku jest
artystycznie wykorzystany i uwypuklony do
zapamiętania. By wskazać tylko na stół, który raz jest ołtarzem, raz organami kościelnymi, raz plecakiem na ramionach księży wędrowców. Podobnie jak owa ściana niczym
wewnętrzna zasłona na scenie, z jednej strony drewniana jak wnętrze wiejskiej chałupy,
a z drugiej murowana, gdy staje się obozową
ścianą śmierci. I niczym podróżne życie bohatera przesuwa się, a w tle słychać stukot
kół pociągu. Ileż poezji, skrótu plastycznego i metafory jest w tym widowisku, które
można wystawiać nie tylko w teatrach. Może
warto je zaprosić na kolejny festiwal Źródła
Pamięci: Szajna – Grotowski – Kantor.
Prapremiera miała miejsce 11 grudnia
na scenie sali koncertowej Wydziału Muzyki UR. Bo teatr mistrza znaku plastycznego jest obecnie związany z Uniwersytetem
Rzeszowskim. Zrodził się trzydzieści trzy
lata temu jako Scena Propozycji, gdy jego
twórca pracował w Teatrze Lalki i Aktora
Kacperek (a nawet nim kierował przez czas
pewien), potem znalazł lokum i oparcie przy
Estradzie Rzeszowskiej, a następnie organizacyjne w Młodzieżowym Domu Kultury
aż do premiery Dwoistości, „zbyt odważnej”
według purystów moralnych, i teraz osiadł
w uniwersyteckich progach. Trzydzieści trzy
lata, niczym symboliczny wiek Chrystusa,
trzydziesta trzecia premiera tego twórcy,
w trzydziestym trzecim roku obecności salezjanów w Rzeszowie na osiedlu, gdzie mieszka i reżyser. Znowu liczby symbole. Jak to
u Janusza Pokrywki.
 Ryszard ZATORSKI
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OD BACHA DO GWIAZD
Heller i Jakowicz w Rzeszowie

nia. Nauka nie wymyśliła sposobu ich pokonywania. Dlatego zwracam się do muzyki:
niech nas porwie na swoich skrzydłach ku
gwiazdom!
Dalej mówił Heller o „muzyce sfer”,
czyli powiązaniu muzyki z naukami ścisłymi
i kosmosem. Obrazując „matematykę dźwięku”, posłużył się muzyką Bacha. Mówił, że
jak muzyk urzeczywistnia grą zapisy partytury, tak wszechświat gra swoistą symfonię,
korzystając z partytury, czyli matematyki.
Poszczególne części tego wywodu mistrzowsko uzasadniał interpretacją utworów Bacha
Jakowicz. Zabrzmiały Adagio i Fuga z Sonaty
nr 1 g-moll, Chaconne z Partity nr 2 d-moll
oraz Corrente i Double z Partity nr 1 h-moll.
Cykl „Wielkie pytania w nauce i kulturze” upowszechnia wiedzę ścisłą, humanistyczną i przyrodniczą. Patronat nad nim
obok współpracującego z WSIiZ „Tygodnika
Powszechnego” objęło Ministerstwo Nauki

GRUDNIOWE PREMIERY
W teatrach Moniki Adamiec i Anety Adamskiej

M

łode Dzielne Kuropatwy z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie podarowały, czyli zagrały w styczniu 2018 roku
na tegorocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy swój najnowszy spektakl Cynamonowy pył. Teatr M.D.K. – który stworzyła
Monika Adamiec, artystka o pedagogicznym
talencie zrazem – z rozmachem i skutecznie
sławi nasze miasto, zdobywając liczne czołowe
nagrody w całej Polsce na różnych przeglądach
i festiwalach. Sprowadza też wybitne zespoły
teatralne do Rzeszowa o pokrewnej Kuropatwom poetyce i wrażliwości artystycznej, które
prezentują się na scenie MDK.
Cynamonowy pył – jak określa i zachęca widzów artystka twórczyni – powstał na
podstawie „skrawków” z opowiadań Brunona
Schulza. Wielkie wyzwanie i wspaniałe efekty na scenie. Na premierze 19 grudnia 2017 r.
Fot. z arch. MDK
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yskusja dwóch osobowości świata nauki
i kultury, ks. prof. Michała Hellera –
kosmologa, filozofa i fizyka i prof. Krzysztofa
Jakowicza – skrzypka i pedagoga skrzypiec,
rozpoczęła w Rzeszowie cykl interdyscyplinarnych wykładów „Wielkie pytania w nauce i kulturze”. Organizatorem jest Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania.
Te wieczory na przemian w Filharmonii
Podkarpackiej i Teatrze Siemaszkowej cieszą
się wielkim zainteresowaniem rzeszowian
i mieszkańców Podkarpacia. Świadczyła o tym
szczelnie wypełniona sala filharmonii 12 grudnia na spotkaniu z Hellerem i Jakowiczem.
Po powitaniu dr. Wergiliusza Gołąbka,
rektora WSIiZ, Heller, podkreślając, że będzie „pilotował” podróż od Bacha do gwiazd
z Jakowiczem, zapowiedział: Postaramy się
obaj działać możliwie jak najlepiej, ale chcąc
się oderwać do gwiazd, trzeba przezwyciężyć
grawitację, jak codzienne kłopoty i strapie-

z wielkim podziwem można było obserwować
ten młodziutki zespół – do tego widowiska
pozbierany jakby debiutancko przez Monikę i uformowany scenicznie. Niełatwe teksty,
niełatwy temat, ale tak znakomicie zwięźle
zapisany i słowem, i plastycznymi obrazami
przez Młode Dzielne Kuropatwy, że ręce same
składały się do oklasków. Bohaterowie prozy
18

Brunona Schulza przychodzą ze swymi filozoficznymi przesłaniami, przynoszą legendę
z przeszłości i przekładają na teraźniejszość
– uniwersalnie i przekonująco. Jest to wspaniałe poetycko-filozoficzne przeżycie w teatrze słowa, plastyki oraz muzyki oczywiście,
uformowanej przez Małgorzatę Kretowicz
z wrażliwością wydobywaną przez młodziutkie skrzypaczki Aleksandrę Borys i Weronikę
Borys, które zarazem wcielają się w postacie
sceniczne tego widowiska. W tym poetycko
nawiązującym do istoty twórczości Schulza
Cynamonowym pyle występują dziewczęta Kamila Dudek, Dominika Kamler, Diana Szeliga,
Kalina Klimas, Julia Krasoń, Justyna Piechota,
Gabriela Warchoł, z trafnie okraszającym to
artystyczne żeńskie grono Danielem Chiłłą.
Autorką scenariusza, scenografii i reżyserem
jest oczywiście Monika Adamiec.
nna podziwiana w Rzeszowie od kilkunastu
lat artystka, Aneta Adamska, która stworzyła Teatr Przedmieście, jest jego dyrektorem,
ale i reżyserem wszystkich dotychczasowych
inscenizacji oraz aktorką w większości z nich
– zaprosiła w sylwestrowy wieczór ostatniego
dnia grudnia 2017 roku na premierę Dybuka
Rzeszowskiego. Premierę, choć pamiętamy ten
tytuł na tej scenie z prezentacji sprzed kilku lat.
Ale jak to prawie w każdym spektaklu Anety
bywa, że kolejna odsłona przedstawienia wnosi zawsze coś nowego, tak w tym przypadku
przebudowała niegdysiejszy zamysł gruntownie, akcja jest jeszcze czytelniejsza, bardziej
zwarta i potoczysta, a zespół też znakomicie
zyskał na zaproszeniu do tego widowiska,
a może już na zawsze, Elżbiety Winiarskiej.
Aktorka profesjonalna, niegdyś występująca etatowo w Kacperku i późniejszej Masce,
jest wspaniałą artystycznie wartością dodaną

I

Profesorowie Michał Heller i Krzysztof Jakowicz

i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem strategicznym jest miasto Rzeszów. Współpracuje
Fundacja Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie i Wydawnictwo Copernicus Center Press.
Kolejne spotkanie 19 lutego w Teatrze
Siemaszkowej. Wykład „Terroryzm i piękno.
Między historią a literaturą” wygłosi prof. Stefan Chwin. Cykl zwieńczy spotkanie 16 kwietnia w Filharmonii Podkarpackiej „Sztuka życia” z Anną Dymną i felietonistą „Tygodnika
Powszechnego” Wojciechem Bonowiczem.
 Andrzej PIĄTEK

grupy teatralnej Przedmieścia. Nie tylko jako
sceniczna Matka zdaje się ogarniać wszystko
swymi skrzydłami, ale nade wszystko kreacją
aktorską wysokich lotów bardzo udanie powróciła na scenę, radując widzów, miłośników
jej talentu.
Ale i pozostali aktorzy, poczynając od
nieszczęśnie zakochanej pary – Lea (Kinga
Waleń) i Chonen (Jakub Adamski) oraz Sender
(Paweł Sroka) i Cadyk (Maciej Szukała), są nie
tylko o kilka lat starsi, ale i scenicznie bogatsi
o artystyczne doświadczenia. W ten wieczór
z przełomu starego i nowego roku zawirował na
scenie klimatami przedwojennego Rzeszowa,
ulic i kamienic z żydowską społecznością tego
miasta, z jego kulturą, która na scenie muzycznie powróciła w klezmerskich melodiach granych na akordeonie przez Kubę Adamskiego
(występują także Szymon Tadla – cymbalista i
Marek Telwach – skrzypek), w pieśniach kompozytora rzeszowskiego Nachuma Sternheima z owej nieistniejącej dziś tutaj nacji, bo
wymordowanej przez Niemców w ostatniej
wojnie. Ta atmosfera powróciła w podróżnych
starych walizach, które otwarte w namalowanych tam przez Pawła Srokę obrazach były niczym wspomnienie tamtego Rzeszowa. Także
w tych dziesiątkach nazwisk prawdziwych żydowskich rzeszowian, które wywołują-wyczytują, jak w modlitwie na początki i końcu aktorzy. Bo dybuk to według magicznych wierzeń
Fot. z arch. Teatru Przedmieście
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żydowskich duch osoby zmarłej, który wciela
się w postać żyjącą, aby dopełnić przeżyć przerwanych np. przedwczesną śmiercią.
I Aneta Adamska ze swym zespołem
przywołuje artystycznym sposobem właśnie
owego dybuka ludzi, miejsc, ulic i tradycji żydowskich miasta Raishe, jak owa społeczność
nazywała swój Rzeszów. I ma taką siłę przekonywania, że za głosem aktorów owe duchy
przeszłości „można zobaczyć, usłyszeć ich
głos, zrozumieć, co myślą…” Wiele metaforycznych funkcji pełnią wspomniane walizy,
z których jak z otwartych ksiąg Tory odczytywane są sentencje, albo mogą kojarzyć się
z kirkutowymi macewami cmentarzy, których
prawie już dziś nie ma w Rzeszowie, bo dwa

cmentarze żydowskie (obecny pl. Ofiar Getta)
zniszczyli Niemcy, a drugi przy Dołowej okolony murem bardziej samosiejny las albo łąkę
przypomina. I ten świat miniony, owe cienie
przeszłości, obrazowane przez aktorów docierają sugestywnie i przekonująco.
Aneta Adamska za autorem pierwowzoru Dybuka Szymonem An-skim, bo z jego
utworu korzystała, wydobyła na scenę kwintesencję tegoż dramatu zaadaptowanego dla
własnego pomysłu artystycznego. Reżysersko,
w zwięzłej, rzec można poetycko-muzycznej
formie przywraca tym, co pamiętają, a otwiera
przed innymi zaprzeszłość, zwłaszcza obyczajową owej społeczności żydowskiej, która na
kresowych obszarach współżyła i współtwo-

rzyła nasze wspólne tradycje. Bo wszak An-ski zapisał w tym utworze w drugiej dekadzie
ubiegłego wieku właśnie obserwacje z wędrówek po Wołyniu i Podolu, a był także i w Rzeszowie.
Tak w sylwestrową noc wielu wiernych,
stałych bywalców teatru Anety Adamskiej uraczyło się przy Reformackiej 4 najpierw przez
godzinę artystycznie Dybukiem Rzeszowskim,
by potem podobnie jak w poprzednich latach
bawić się w przyjacielskim gronie rozmowami,
tańcem i śpiewami, z szampanami strzelającymi o północy i życzeniami dobrymi na kolejny
2018 rok.
 Ryszard ZATORSKI

MAGNETYZUJĄCE IMAGINACJE
Piotr Rędziniak
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zeszowska
galeria
BWA inauguruje 2018
rok dwoma wystawami.
Pierwsza z nich to wystawa
malarstwa Barbary Hubert, rzeszowskiej malarki
i pedagoga rzeszowskiego „plastyka”. Intrygujący tytuł wystawy „Full Moon” zaczerpnięty został z najnowszego cyklu kilku obrazów artystki.
Artystka urodzona w 1974 roku w Rzeszowie, ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Przez pierwsze trzy lata uczyła się w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego, a później w pracowni prof. Leszka Misiaka, gdzie
w 1999 roku uzyskała dyplom. Obecnie jest
nauczycielką malarstwa i rysunku w Zespole
Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Zorganizowała 43 wystawy indywidualne oraz brała
udział w ponad 80 wystawach zbiorowych
w kraju i za granicą.
Wystawa prezentowana w rzeszowskim BWA jest pierwszą pokaźną prezentacją twórczości artystki, którą nazwała „Full
Moon”. Obok cyklu obrazów inspirowanych
zjawiskiem obecności Księżyca w naszym
Układzie Słonecznym, Barbara Hubert prezentuje kilka innych cykli obrazów pokazujących szerokie spektrum jej zainteresowań
i inspiracji. O jej dorobku pisze we wstępie do
katalogu z wystawy Sebastian Łańcucki: „[…]
Prezentowany dorobek urzeka i intryguje.
Obrazy przyciągają oryginalną formą artystycznych wizji, ale również wciągają w intelektualną grę interpretacji i rozważań. Pobudzają do przywoływania własnych skojarzeń,
dzięki którym staramy się rozwikłać treściowe zagadki, oparte na skojarzeniach, pamięci, obrazach, naznaczonych pięknem i enigmatyczną aurą. Magnetyzujące imaginacje,
urzekające bogactwem treści i formy, a jednocześnie tak mocno tkwiące w otaczającej
rzeczywistości […]”. A to dzięki swoistemu
pamiętnikowi fotograficznemu, jaki artystka
tworzy, przechowuje i do niego powraca.

Barbara Hubert, obraz z cyklu Full Moon „Bez tytułu”, 80 x 100, olej, płótno, 2017

We wszystkich obrazach Barbary Hubert dominuje zagadnienie przestrzeni. Zarówno w tych nieco anegdotycznych z cyklu
Full Moon, jak i rozległych pejzażach oraz
często pojawiającym się motywie plaży i niekończącym się rozlewisku jakiegoś jeziora
albo oceanu. Nawet cykl obrazów, na których
artystka niejako dokumentuje wnętrza galerii i wystaw, emanuje jakąś panującą w nich
magiczną aurą. Zawieszonym niedopowiedzeniem oglądania widzów i autocytatów
swoich obrazów lub obrazów zapewne zaprzyjaźnionych artystów. Źródła inspiracji,
zatrzymane w kadrach fotograficznych, służą
jednak jeszcze głębszej refleksji i przekazowi
treści. Artystka, niekiedy dosłownie przenosząc zapisany obraz, zdaje się mieć ogromną świadomość i swoisty żal do ulotności
dzisiejszych mediów i sposobów przechowywania chwil czy wspomnień. Obraz staje
się – chcemy w to wierzyć – nieśmiertelny,
a chwila zatrzymana na dużo dłużej niż nasza i następnych pokoleń pamięć.
Druga to wystawa malarstwa i rysunków Andrzeja Piotra Cieszyńskiego z Przemyśla. Jej tytuł „Rysuję i maluję” autor tłumaczy tak: „Rysuję i maluję, gdy mam na to
ochotę. Największą przyjemność sprawiają
mi budowanie płaszczyzny kolorem i gestem,
zabawa farbą rozlaną, chlapaną, nakrapianą
i nakładaną. W rysowaniu motoryczne gesty
nie nudzą mi się, sprawiając wrażenie nieskończonych możliwości. Kolor i gest wyrażają emocje.

Odkryłem, że wyłączenie intelektu od
czynności malarsko-rysunkowych umożliwia przyjemne doznania przede wszystkim
związane z chwilą – daje poczucie wolności”.
Andrzej Piotr Cieszyński urodził się
w 1962 r. w Przemyślu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dyplom uzyskał w 1988 r. w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Hermana. W czasie
studiów realizował pokazy w Galerii Kont,
Galerii Białej w Lublinie (Grupa Riders of the
Lost Black Volga). Ma w dorobku 14 wystaw
indywidualnych w Galerii Białej w Lublinie, Galerii Miejsce Zda(e)rzeń w Chełmie,
PGSW w Przemyślu, BWA w Kielcach, Gorlicach, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Parlamencie Europejskim
w Brukseli (Belgia), Miscolci Galeria w Miszkolcu (Węgry), Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu, Arboretum w Bolestraszycach
oraz udział w ponad 50 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Nagroda Zakup Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Euroregionu
Karpaty „Srebrny Czworokąt” – Przemyśl
2003; Nagroda Artystyczna im. Mariana
Strońskiego w 2004 roku; H.N.M. Nivodijban Reszesul, Hajduboszormeny, Węgry
w 2012 roku. W latach 1999, 2006 i 2013
otrzymał stypendium twórcze prezydenta
miasta Przemyśla, w 1997 roku stypendium
twórcze wojewody przemyskiego. W roku
2007 otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt
działalności. Współpracował z periodykami „Spojrzenia Przemyskie” i „Nasz Przemyśl”. Kurator i juror wielu wystaw i wydarzeń artystycznych. Uprawia twórczość
w zakresie instalacji, malarstwa i rysunku.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków.
Gorąco polecam nowe wystawy, które
oglądać można do 18 lutego br. i przy tej okazji składam Czytelnikom serdeczne życzenia
noworoczne.
 Piotr RĘDZINIAK
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ODPRYSKI

WIROWANIE NA PLANIE
WSZYSTKO TYLKO NA POKAZ?
ożonarodzeniowe doznania i związana z nimi
obyczajowość skłoniły mnie do niezbyt budujących refleksji. Nie w kwestii doznań i obyczajowości,
lecz sposobu ich przeżywania. W telewizji, za przeproszeniem publicznej, znany polityk opowiada,
jak przebiega w jego domu wieczerza wigilijna. Bredzi o dodatkowym
talerzu dla strudzonego wędrowca, ale na nieopatrzne pytanie, czy posadziłby przy nim uciekiniera z Syrii, obrusza się. Też coś, terrorystę?
Należy rozumieć, iż Bóg jest wyłączną własnością Polaków? Chociaż,
gdyby Jezus wiedział, ile zeżremy w jego urodziny, w dodatku z pogwałceniem wymogu postnego jadła, to by nas z pewnością nie zapraszał na
swoje urodziny.
To jak to jest? Wszystko tylko na pokaz i dla udziału w politycznym cyrku czy takowym bazarze? Coś tu jest nie tak! Gdzieś zabrakło
stosownego miejsca dla fundamentalnych zasad wiary chrześcijańskiej.
Nie rozumiem także tego, że światli księża pozbawiani są przez swych
hierarchów możliwości publicznych wypowiedzi, a dominujący w publicznej słyszalności głos należy do toruńskiego, bezkarnego ojdoktora,
dysponującego niezbyt rozległymi horyzontami intelektualnymi, prowadzącego różne interesy mało zakonne. Taż ksiądz Tischner z pewnością w grobie przewraca się.
Najbardziej mnie zaskoczyło to, że 80 procent rodaków uważa
Jezusa za Polaka. Czyżby to był skutek wybudowania w Łagiewnikach
świątyni Miłosierdzia Bożego? Nie wystawia to dobrego świadectwa
całemu systemowi katechezy i wysiłkom rodzimego duszpasterstwa.
Ale skoro inne zadania zdominowały ich misję, to trudno dziwić się. To
już prędzej byłoby do przyjęcia twierdzenie, że Matka Boska pochodzi
z Częstochowy. I nasz świeżo namaszczony premier chce rechrystianizować Europę? Niech zaczyna od Polski. Ale musi też ciągle pamiętać,
że nasz państwowy woźnica zmienił konia, ale zachował bat.
Kiedyś, w latach dziewięćdziesiątych zwłaszcza, wyjątkowo nadużywane było pojęcie społecznej nauki Kościoła katolickiego. Zresztą trudno temu dziwić się, gdyż do tych kwestii często odwoływał się
w swoich encyklikach i homiliach nasz papież, Jan Paweł II. Wykraczało to poza liturgię, ale otwierało Kościół na sprawy socjalne, etosu pracy. Dzisiaj utonęło to w jakiejś rozpolitykowanej mgławicy. Kościół zaś
dowartościowuje się bigoterią władzy, która ochoczo klęczy, przyjmuje
komunię, manifestuje bogobojne postawy, zamawia pokropki, wali się
w piersi aż dudni, ale z przekonaniem, że to nie jej culpa. A to wszystko
przy akompaniamencie ideologicznej buty i aroganckich, obraźliwych
napaści na pokonanych.
Sami rządzący przyznają, że kłamstwo po wielekroć powtarzane
staje się prawdą. Kościół to rozgrzesza? Przecież jedno z przykazań dekalogu nakazuje – nie będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu. Widać gołym okiem, że zdecydowanie to przykazanie nie przyjęło się w naszej praktyce politycznej. Zresztą stwierdzono
poprzez jakieś badania, iż tylko nieliczni potrafią zacytować poprawnie dekalog, przykazania o miłości bliźniego, że o siedmiu grzechach
głównych nie wspomnę. To jak oni spowiadają się, uzyskując przy tym
rozgrzeszenie? Też kłamią? A może tak przekonująco i często wmawiają
sobie, że są bezgrzeszni i niewinni niczym dziewice w żłobku, że sami
w to już uwierzyli. Przecież to faryzeizm w czystej formie.
Niemal w każdej szopce zmontowanej w kościołach jest przynajmniej jeden czarnoskóry. W rzeszowskiej paradzie Trzech Króli też na
dorodnym koniu defilował taki. Aż dziw bierze, że któryś z ksenofobów,
nazywających się dla niepoznaki patriotami i katolikami, nie zechciał
wykazać się owym patriotyzmem i nie zaatakował czarnego, oczywiście, pod zawołaniem mówiącym coś o Bogu, honorze i ojczyźnie. Bo
z pewnością znowu nawaliła katecheza i nie dotarł gdzie trzeba Chrystusowy nakaz miłości bliźniego bez żadnych ograniczeń rasowych
i religijnych. Polska zawsze w trudnych czasach korzystała z gościnności i pomocy innych, nawet muzułmańskich Irańczyków. W poczuciu
elementarnej przyzwoitości wypadałoby iść za głosem papieża i przyjąć potrzebujących. Zamiast tego straszy się ludzi wyimaginowanymi
nieszczęściami. Żeby było śmieszniej, przed ołtarzami pełnymi postaci
żydowskiego pochodzenia głosi się antyżydowskie brednie. To jak to
naprawdę jest z tą naszą religijnością?

FELIETON
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 Roman MAŁEK

SYNDROM SZTOKHOLMSKI
itając radośnie Nowy Rok, nie wiem
skąd, przypomniała mi się piosenka
nieżyjącego już niestety Jana Kaczmarka, który
daleko wyprzedził czasy, w których żył. Napisał był on kiedyś taką oto piosenkę, że zacytuję
jej fragmenty: „Stary kawaler w swoim szczęściu/ Jakim poniekąd
jest celibat/ Czuje się z wiekiem coraz częściej/ Tak jak wyjęta z wody
ryba// Szczęście to jakby w pewnym sensie/ Początek nieszczęść jest
dopiero// Lecz i niekiedy po Austerlitz/ Dość często zdarza się Waterloo”.
Demokracja liberalna jest dzieckiem oświecenia. Ono zaś
w myśl Kanta miało być wyjściem ludzkości z niedojrzałości poprzez
odwagę samodzielnego myślenia. Dlaczego ten stabilny i zapewniający wolność system nie może funkcjonować? Bo instytucja, która od
wieków w swej strategii jest antydemokratyczna, wręcz autokratyczna, narzuca wszystkim słabym swą wolę, posługując się kłamstwem
i przemocą. Tej ostatniej już w roku 1147 doznało katolickie Księstwo Kopanickie, będące lennem Bolesława Kędzierzawego, podczas
krucjaty połabskiej na Słowian. Kłamstwo z kolei to synonim owej
instytucji. Otóż wmawia ona maluczkim, że objawienie przyszło
z nieba i jest zapisane w Piśmie Świętym, czterech Ewangeliach i listach apostołów, danych nieomylnie przez Najwyższego. A w Starym
Testamencie choćby znaleźć można mnóstwo okrucieństw, scen pornograficznych, niemoralnych zasad i nakazów. Jest tam też mnóstwo
mitów, oszustw i fałszerstw. Ale nie wolno prostemu ludowi powiedzieć prawdy!

W

A Kaczyński niczego nie wymyślił. Nawet sławnego powiedzenia o tym o czarnym i białym. To zawdzięczamy świętemu Ignacemu
Loyoli, założycielowi zakonu jezuitów, który głosił, że tak dalece winniśmy być zgodni z Kościołem katolickim, ażeby uznać za czarne to,
co naszym oczom wydaje się białe, jeśliby Kościół określił to jako czarne. On tylko nieudolnie, za pomocą zastraszania i kłamstwa kopiuje
swego dobroczyńcę, bo zasmakował władzy i nie bardzo wie, co z nią
zrobić. Otoczył się jemu podobnymi, którzy zrobią wszystko, nawet
najgorsze świństwo, by go zadowolić i w ten sposób zachować swoje
synekury. A chodzi o to, by ciemny lud się bał. Stąd inwigilacja, podsłuchy, komisje, prowokacje czy popieranie narodowych faszystów.
A on wciąż knuje i usiłuje, nawet za cenę kłamstwa, stworzyć
nową historię. Tę z lat osiemdziesiątych i Solidarności, którą jakoby
faktycznie miał kierować jego brat, nie mając oczywiście na to żadnych dowodów. Prezes dobrze wie, co jest kłamstwem, a co prawdą.
Stwierdzając, że w Polsce pojawiły się objawy chorób dawno niewidzianych w Europie, cholery i dezynterii, rozpętał falę propagandy
przeciw uchodźcom. Konstanty Radziwiłł, twierdząc, że trzeba zlikwidować dostępność pigułek „po”, bo korzystają z nich nastolatki,
które biorą je kilka razy w miesiącu, wyszedł naprzeciw nadzorcy
rządu. A Duda powiedział, co wiedział, twierdząc, że trzeba było
27 lat czekać, by Polska mogła pochować swoich bohaterów, i wyszedł na głupka. Bo szczątki „Inki” zidentyfikowano dopiero w marcu 2015, a „Zagończyka” w czerwcu 2016 roku.
I póki co mamy Austerlitz. A naród co na to? Ano nic. Syndrom
sztokholmski.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

Zabrzmiał nam Zygmunta dzwon:
To on, to on, to on
w kraju, co złe, będzie zmieniał.
Tak dla dobra suwerena
obejmując tron.
Wyznaczony przez Prezesa,
ja – wybrany z chętnych tłumu –
czuję przy porannej kawie,
jak przybywa mi rozumu.
Konstytucja to rzecz święta,
już ze szkoły to pamiętam,
nie zboczę z jej treści dróg.
Tak mi dopomóż Bóg!
Przykład to mam z Piotrowicza,
przebiegłością mnie zachwyca.
„Perła” stanu wojennego,
trochę uśmiech biorę z niego.
A w projekty i ustawy
te dla kraju, dobra sprawy,
swe warunki twarde stawiam,
co zepsute dziś naprawiam.
Dumny z posłannictwa swego
ułaskawiam Kamińskiego,
a decyzja wyszła stąd,
nie był tu potrzebny sąd.
Również w określonym celu
zatwierdziłem dwóch dublerów,
bowiem przecież wszyscy chcemy,
by trybunał nie był niemy.
Ziobro też i w stylu „Jakim”
to prezesów, jak ziemniaki,
wykopuje i przesadza.
Po co mają mu przeszkadzać.
Profesorów też pouczam,
możliwości nie wykluczam,
że w ustawie za ustawą
prawo może iść na prawo.
Społeczeństwu sygnał daję,
że przy swoim pozostaję.
To nie miraż czy ułuda,
Hammurabi był – jest Duda.
Działań tych puenta krótka,
a dla nas brzemienna w skutkach,
wyrósł prawa mistrz „Szpicbródka”,
co wystrychnął nas na dudka.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA
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Magiczne szeptanie

d niepamiętnych
czasów człowiek
otaczał się przyrodą,
czerpiąc z niej pożywienie, siłę i moc
przetrwania, wykonując przy tym sobie znane gesty, wymawiając
słowa, które miały świadczyć o jego niezwykłości i o niezwykłości jego działania. Niektóre
czynności i słowa już dawno, wraz z rozwojem
cywilizacji zatraciły swoje znaczenie, inne
uległy przemianom, a jakoś zostały do dnia
dzisiejszego niezrozumiałe i często potępiane
przez „światłych” ludzi. Możliwość przemieszczania się z miejsca na miejsce daje sposobność
nie tylko zobaczenia bajkowych krajobrazów,
skosztowania innych niż polskie potraw, posłuchania albo nawet i porozmawiania w języku tubylców, ale też czasami ich sposobu myślenia i rozwiązywania życiowych problemów.
Świat zachodni fascynuje się wschodem tak
bardzo związanym z nieprzetworzoną przyrodą. Ekskluzywne biura podróży organizują
drogie wycieczki w głąb Europy Wschodniej,
począwszy od Białorusi, Łotwy, Litwy, do głębszych terenów Rosji: na Syberię, do Jakucji czy

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca
WAFEL MAMY (PISCHINGER)

7/8 szklanki cukru • 1 szklanka mleka • 10 dag wiórków
kokosowych • 2 łyżki kakao
• 20 dag masła • alkohol oraz
powidła śliwkowe • opakowanie podłużnych
biszkoptów • wafle.
Mleko zagotować z cukrem, wiórkami kokosowymi i kakao. Wystudzić i zmiksować z ma-

LIMERYKI

Regina Nachacz

Najlepszego w Nowym Roku
od świtania aż do zmroku,
niechaj sprzyja szczęście,
ożenek, zamęście,
Anioł Stróż na każdym kroku!

PS
Lecz zapomniał rozmarzony
przez kogo jest namaszczony.
Cała Polska dzisiaj krzyczy,
Adrian, Adrian wciąż na smyczy!

Żyj własnym życiem
Baran (21 III–20 IV) Czas zrzucić zimowe kilogramy.
Byk (21 IV–20 V) Planowane wyjazdy
zmienią Twoje spojrzenie na świat.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Szykuj kołyskę –
dzidziuś w drodze.
Rak (22 VI–22 VII) Żyj własnym życiem, nie cudzym.
Lew (23 VII–23 VIII) Do remontów
podchodź z głową.
Panna (24 VIII–22 IX) Zapowiada się
wielkie rodzinne szaleństwo.
Waga (23 IX–23 X) Teściowa okaże się
nie taka straszna, jak o niej mówią.

nawet na Kamczatkę. Ostatnio modna staje się
odległa Mongolia. I płacąc ogromne pieniądze
turyści wcale nie oczekują komfortowych
hoteli, powalających z nóg zabytków, ale kontaktu z nieskażoną przyrodą i z ludźmi tam
mieszkającymi. Picie kumysu w mongolskiej
jurcie, degustowanie sałatki z glonów kaspijskich czy pieczenie placków na kamieniach
za Uralem podnosi atrakcyjność wycieczki.
Spotykanie znacznie się od nas różniących ludzi przekonuje, że życie wokół składa się z tak
bardzo wielu niepojętych rzeczy i przysłowiowe „mędrca szkiełko i oko” nie rozwiąże wielu wątpliwości. Do takich nierozwiązanych
rzeczy należą rosyjskie babuszki szeptuchy.
Są to stare kobiety, które uzdrawiają szeptem
wypowiadanych modlitw, mając w rękach sobie znane zioła i przekazywane z pokolenia na
pokolenie sposoby często kontrowersyjnego
leczenia. W ich chatach czuć zapach ziół, widać dym palącego się lnu, a popiół z pieca nabiera innych właściwości. W Polsce są miejsca,
gdzie można spotkać unikatowe szeptuchy –
to odległe i ukryte w przyrodzie Podlasie, daleko za Białymstokiem... Wierzyć, nie wierzyć,
ale poznać coś nowego w życiu warto. 

słem. Jeden wafel posmarować powidłem
śliwkowym, przykryć drugim, wyłożyć pół
masy kakaowo-kokosowej. Na masie ułożyć biszkopty jeden obok drugiego i nałożyć
resztą masy. Przykryć kolejnym waflem, posmarować powidłami i przykryć ostatnim
waflem. Docisnąć i odstawić, aż połączą się
smaki, potem kroić. 

FRASZKI
Adam Decowski

KUNKTATOR
Woli nie wiedzieć,
po której stronie się opowiedzieć.
TYLKO CZYNY
Nie słowa, lecz czyny
zasługują na wawrzyny.
BLAGA
Bywa, że blaga
w życiu pomaga.

Marek Pelc

Miejscowy listonosz ze wsi Annopole
pragnął święta spędzić siedząc wciąż przy stole,
lecz jego sąsiadka, piękna Frania,
namawiała go do pobiegania,
trening się zakończył na sianie w stodole.

Skorpion (24 X–22 XI) Kontroluj odpływ pieniążków.
Strzelec (23 XI–21 XII) Nie buduj
domku z kart, czas na sensowne przemyślenia.
Koziorożec (22 XII–20 I) Dbaj o życie,
wsiadając do nowego, szybkiego samochodu.

Czesław P. Kondraciuk

O ROZDAWNICTWIE
Rozdawnictwo nie oznacza,
że mamy status bogacza…
NATURA PIENIACZA
Pieje o każdej porze
i przestać nie może…
Wodnik (21 I–19 II) Tylko gratulować! Marzenia zaczną się spełniać, a do
tego korzystna zmiana pracy.
Ryby (20 II–20 III) Twoje kulinarne
zainteresowania zostaną w pełni dostrzeżone.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka
Adrian
czy Hammurabi

Nie traktuj smogu
jak powietrza
Czy wiesz, że ciepło systemowe to naprawdę dobry sposób na
ograniczenie smogu w mieście? Dzięki produkcji ciepła w jednym,
wyspecjalizowanym miejscu uwalniamy miasto od tysięcy małych
dymiących kominów. To właśnie one odpowiadają niemal za całą
emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz większości groźnych
dla zdrowia pyłów. Dzieje się tak dlatego, że obok nieefektywnie
spalanych węgla i drewna, palone są także śmieci. Nie ma również
żadnych norm związanych z emisją zanieczyszczeń.
Dzięki produkcji ciepła w elektrociepłowni możemy całkowicie
zlikwidować emisję rakotwórczego bezno(a)pirenu oraz wyemitować 35 razy mniej pyłów do atmosfery – w porównaniu do indywidualnego kotła na węgiel, produkującego taką samą ilość ciepła.
W ciepłowniach i elektrociepłowniach emisja spalin podlega także
surowym normom prawnym z zakresu ochrony środowiska, co
ogranicza emisję dwutleku węgla, tlenków azotu i siarki.
Dlatego warto wybierać mieszkania ogrzewane ciepłem systemowym, a tam gdzie jest to możliwe korzystać z programów wymiany
ogrzewania indywidualnego na systemowe. Nie chcemy przecież
traktować smogu jak powietrza.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat smogu i związanych z nim
zagrożeń, zajrzyj na: www.cieplosystemowe.pl.
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