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HEJŻE NA BELWEDER
W mej krainie, jej przestworzach,
z Tatr wysokich aż do morza
walka idzie niepojęta,
szturm na tron jest prezydenta.

Korwin wielką ma ochotę,
by pofruwać samolotem,
zwiedzić cały kraj nad Wisłą.
Pech, gdyby za sterem przysnął.

Znajome twarze i ich miraże
wraz z perspektywą przyszłych dokonań,
podpierający się wciąż ołtarzem
grają nam farsę w kilku odsłonach.

A na wszelkie żale, troski
nasz kochany Komorowski.
Zawsze powie w dobrym tonie,
co ma wisieć, nie utonie.

Duda chyba wierzy w cuda,
kombinuje, że się uda
poprzez worek obiecanek
w Belwederu zajrzeć ganek.

Jest kilkoro kandydatów,
lecz na razie bez mandatów.
I codzienny sen ich męczy,
jak tu zdobyć 100 tysięcy.

Janusz w Ruchu już w bezruchu,
lecz gotowy znów do startu,
coraz mniej z nim wiernych druhów,
co nie boją się falstartu.

Entuzjazmem swym bogatym
chcą otworzyć bramy raju.
Piękne hasła i plakaty,
baju, baju, baju, baju w naszym kraju.

Nowa sztuczka L. Millera,
każdy tym jest zaskoczony,
będzie znowu nas nabierał,
że ogórek jest czerwony.

PS
Ale choćby zdolny rzeźbiarz
wziął z każdego coś dobrego,
to na pewno nie ulepi
nam Marszałka Piłsudskiego.

W PSL-u, gdy rozróba,
to lekarstwem jest Jarubas.
Młodzieżowiec to, a juści,
chłop żywemu nie przepuści.

MOST MAZOWIECKIEGO
Budowany w rekordowym tempie

T

o może być rekord światowy w tempie
budowy tak ogromnego mostu, którą
rozpoczęto na przełomie lipca i sierpnia ub.
roku i wszystko wskazuje, że o podobnej porze tego roku będzie gotowy. Firma Bilfinger
wykorzystała lekką zimę, stąd duże przyspieszenie w robotach. Ten most ma już patrona,
a jest nim Tadeusz Mazowiecki, pierwszy
premier III Rzeczypospolitej.
Konstrukcja mostu już stoi, a 13 lutego
br. z udziałem Iwony Wendel, wiceministra
infrastruktury i rozwoju, parlamentarzyPrezydent Tadeusz Ferenc i wiceminister
Iwona Wendel na uroczystości
wmurowania kamienia węgielnego
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Musimy stale udowadniać
Dorota Dominik

K

iedy przychodzimy na
świat, ważymy trochę
więcej niż chłopcy i jesteśmy bardziej odporne. Rzadziej dotyka nas autyzm,
zespół Aspergera i ADHD.
W przedszkolu jesteśmy grzeczniejsze, łatwiej się socjalizujemy i nawiązujemy więzi
międzyludzkie. Szybciej uczymy się liter,
piosenek i wierszyków. Nasze szlaczki i kolorowanki są dokładniejsze i staranniejsze.
Szybciej też mówimy poprawnie i to bez pomocy logopedy. W szkole podstawowej większość z nas jest dobrymi uczennicami (także
z matematyki, co niektórym może wydać się
dziwne), ładniej piszemy, ładniej wypowiadamy się, jesteśmy bardziej uspołecznione
i koleżeńskie. W gimnazjum dominujemy,
mamy większą skłonność do agresji werbalnej i relacyjnej. Na studiach wyższych jest
nas więcej, w ogóle w Polsce jest nas więcej
w gronie osób wykształconych. I to by było
na tyle. Potem jest już gorzej.
Ponieważ jesteśmy lepiej uspołecznione
i zorganizowane, lepiej się komunikujemy
z ludźmi, wybieramy zawody związaną z pracą z ludźmi – czytaj – gorzej płatną. Mamy
stów oraz przedstawicieli wojewódzkich,
z wicemarszałkiem Wojciechem Buczakiem
i wojewodą Małgorzatą Chomycz-Śmigielską, prezydent Tadeusz Ferenc wmurował
kamień węgielny prawie pośrodku tej przeprawy łączącej osiedla Załęże i Staromieście
– od ulicy Rzecha po Lubelską, nad zbiornikiem wody technologicznej elektrociepłowni
i Wisłokiem oraz ulicą Wioślarską. Prawie
półkilometrowy most jest fragmentem blisko
dwukilometrowego nowego traktu. Uprości i skróci jazdę kierowcom zmierzającym
z kierunku Przemyśla w kierunku Warszawy,
Krakowa i Lublina.
Wiceminister Wendel komplementowała prezydenta i władze samorządowe
Rzeszowa, który jest w czołówce rankingu
innowacyjności. Podczas uroczystości erekcyjnych powiadomiła, że do wcześniejszych
prawie 100 mln zł dotacji z unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej (RPW), miasto otrzyma jeszcze 55 mln 400 tys. złotych
na tę inwestycję kosztującą 183 mln złotych
(całość nowego traktu, w tym most 110 mln).
Ta potężna przeprawa do ulicy Lubelskiej
dobiega przy giełdzie rolnej (potocznie nadal określanej mianem PTHW od nazwy
firmy, która tam niegdyś była ulokowana)
i wyznacza trakt nowego etapu rozwijającego się Rzeszowa. Most będzie jednym z najwyższych w kraju, zawieszonym na pylonach
sięgających 108,5 metra wysokości, a szeroki
na 23 metry.
 Ryszard ZATORSKI

Nie wiedzieć czemu, mężczyznom wiek dodaje doświadczenia i mądrości. Kobietom
wieku się nie wybacza.
Dorota Wellman, dziennikarka
mocno podejrzane i nie rozgrzesza nas bicie
i picie partnera – przecież to jemu biednemu
trzeba pomóc! Nadal większość z nas po rozwodzie wychowuje dzieci i wcale nie dlatego,
że w sądach rodzinnych orzekają kobiety, ale
dlatego, że eksmąż woli mieć zasądzone „częste kontakty” niż dzieci na stałe. Wiele z nas
nie może wyegzekwować należnych alimentów na dzieci, gdyż niepłacący pan w swoim
środowisku jest sprytnym bohaterem, co to
nie daje się jędzy wykiwać… Gdy zaczyna
nam przybywać lat, słyszymy o histeriach
i klimakterium, jakby inni nie dostrzegali
tokowania pięćdziesięciolatków goniących za
nową, dwudziestoletnią kobietą (koniecznie
z bogatym doświadczeniem zawodowym).
Więc słaba płeć? A jednak naszą największą słabością, być może nawet praprzyczyną owych słabości, jest to, że największym
wrogiem kobiety jest… inna kobieta. Drogie
Panie – bądźmy same dla siebie lepsze, wyrozumialsze i życzliwsze, a świat dla nas od
razu będzie lepszy. Bądźmy tak solidarne
i tolerancyjne wobec siebie, jak potrafią to
mężczyźni. Jeśli tego się nauczymy, nikt
o nas nie powie, że jesteśmy słabą płcią.


Dorota DOMINIK

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

PIEŚŃ MIŁOŚCI

1. Pośród muzycznych barw
jest tylko jedna ta,
która urzeka mnie,
z oczu wyciska łzę.
Z nią idę z pękiem róż
pośród życiowych burz,
ona zachwyca mnie
niczym wiosenny dzień.
Ref.
To wiolonczeli boski ton,
pasaże oplatają ją,
gdy w koncertowej sali gra ocean snów,
poemat marzeń, pieśń bez słów.
Tę pieśń miłości śpiewa nam,
na wyobraźni strunach gra,
melodia tonie jakby w dziwnych, sennych mgłach
i magią smyczka tonie w łzach.

2. W zadumie Chopin trwa,
Słowacki tuli płaszcz,
gdy w filharmonii łka
rzewna melodia ta.
Zobacz, już cisza drga,
a wciąż muzyka gra,
gdzie Grotowskiego plac,
aż do niebiańskich gwiazd.
Ref. To wiolonczeli boski ton…
Rzeszów, 04.02.2015

Na zdjęciu uczennica
Dominika Zając z Zespołu Szkół
Muzycznych nr 2 w Rzeszowie
(nauczycielka Renata Kawałek)
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SŁABA PŁEĆ?

większy problem w zdobyciu pracy i musimy
wykazać, że jesteśmy o sto procent lepsze niż
mężczyzna aplikujący o to samo stanowisko,
a i tak zatrudniają mężczyznę. Za tę samą
pracę otrzymujemy o 30 proc. niższe wynagrodzenie, nawet na stanowiskach kierowniczych i bez znaczenia, czy to budżetówka,
czy sektor prywatny. W pracy wykonujemy
często więcej obowiązków niż koledzy, gdyż
mężczyźnie wybacza się katar i kaca, kobiecie okresu nigdy. Musimy stale udowadniać,
że „zasługujemy na pracę i powinnyśmy być
wdzięczne”. Także za cenę molestowania.
Trudniej nam samodzielnie awansować,
gdyż nie pijemy wódeczki pod przysłowiowe
już ośmiorniczki i nie spędzamy czasu w męskich, nepotycznych klubach, oglądając ligę
mistrzów. Jeśli już się uda, to dla świata jest to
awans „przez łóżko”. Mamy co prawda możliwość wyboru stylu życia, ale nie wolno nam
o tym mówić głośno. Gdy jesteśmy samotne
z wyboru, wolno nam jedynie powiedzieć,
że „nie wyszło”, a nie, że tak chcemy, inaczej
stajemy się egoistkami. Gdy decydujemy, aby
spełnić się życiowo wychowując dzieci, stajemy się kurą domową, a gdy zamiast tego wybierzemy pracę, stajemy się pracoholiczkami
i zimnymi karierowiczkami. Gdy po pracy
małżonek opada z jękiem w drzemkę przed
telewizorem z powodu zespołu permanentnego zmęczenia, wiele z nas odrabia z dziećmi zadanie i przygotowuje obiad na drugi
dzień (mimo stopniowych zmian, nadal bowiem 80 proc. kobiet pracuje na „dwa etaty”). Gdy wnosimy o rozwód, jesteśmy nadal
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Muzyka tradycyjna, śpiew i taniec
Jerzy Dynia

N
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iedawno Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Folklorystycznego CIOFF poinformowała, że Instytut
Muzyki i Tańca wspólnie
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał grupę roboczą ds. muzyki
tradycyjnej (śpiewu) i tańca. Pierwszym zadaniem tej grupy jest przedstawienie przez
poszczególne środowiska, instytucje, stowarzyszenia i towarzystwa propozycji rozwiązań systemowych wsparcia przez państwo
przekazu międzypokoleniowego, w szczególności wewnątrz lokalnej społeczności.
Wiadomo od lat, że działające w terenie zespoły, prezentujące tradycyjną polską
kulturę, pozostawione zostały najczęściej

same sobie. Państwo, podobnie jak edukację,
przekazało tę dziedzinę w gestię samorządów, które nie są zbyt zasobne. Stworzony
system prawny wręcz uniemożliwia sprawowanie bezpośredniej opieki nad zespołami,
w tym również w sferze finansowania. Czy
w obecnej sytuacji można sobie wyobrazić,
że powstanie zupełnie nowy zespół folklorystyczny, któremu trzeba przekazać środki
na zakup kostiumów i to z różnych regionów Polski, sfinansować nowe opracowania
programów przez choreografów i aranżerów
muzyki? Działające obecnie zespoły pieśni
i tańca bazują na programach i rekwizytach
będących w ich posiadaniu od wielu, wielu lat.
Inna sprawa, niezwykle ważna, to
wsparcie działalności zespołów folklorystycznych przez media. Prasa, radio,
a zwłaszcza telewizja mają ogromną siłę
oddziaływania na kształtowanie wizerunku

MUZYCZNY POCIĄG TRADYCJI
Śladami Kolberga – wielkiego badacza i etnografa

R

ok 2014 obfitował w wydarzenia związane z obchodami 200. rocznicy urodzin
Oskara Kolberga. W wielu miejscach tradycja i wszystko, co z nią związane, powróciło
do łask, w innych rozkwitła jeszcze bardziej.
Dla nas był to kolejny rok wytężonej pracy,
poszukiwań i popularyzowania tradycji nie
tylko naszego regionu.
Projekt „Kolbergowo – stacja Rzeszów”
wyruszył niczym muzyczny pociąg na wędrówkę śladami wielkiego badacza i etnografa. Odwiedziliśmy wiele części naszego
kraju, czerpiąc z lokalnych tradycji to, co dla
nas cenne, w tym przypadku pieśni tradycyjne. Pieśni towarzyszyły człowiekowi zawsze,
w radości i w smutku, w pracy i odpoczynku. Do kościoła na mszę, w pole do roboty,
na wesele i na pogrzeb. Pieśń była czymś naturalnym, była częścią życia. Zagłębiając się

w ich klimat, treść, wymowę odbyliśmy podróż w czasy, kiedy po prostu były śpiewane.
I tak oto podczas działań związanych
z projektem „Kolbergowo” zrodziła się potrzeba nagrania płyty pt. Kolberg pełen inspiracji. Trudno było wybrać repertuar z tak
wielkiej liczby przepięknych pieśni i pewnie
nie starczyłoby życia, aby nagrać, a nawet
zaśpiewać je wszystkie. Premiera nowej pły-

tak ważnej dziedziny, jaką jest tożsamość
narodowa. W ogólnopolskich programach,
czy na łamach prasy w minimalnym stopniu
i raczej zdawkowo przy okazji uroczystości
państwowych lub lokalnych wspomina się
o istnieniu folkloru. Chlubny wyjątek stanowi nagrodzone pod koniec ubiegłego roku
nagrodą imienia Oskara Kolberga Radio
Rzeszów, gdzie od dziesiątków lat prezentowany jest folklor. Podobnie rzecz się ma
również z laureatem tej nagrody Ośrodkiem
Telewizji Polskiej w Rzeszowie, gdzie folklor
Podkarpacia prezentowany jest od ponad 22
lat. A obowiązkiem telewizji publicznej jest
również troska o zachowanie tożsamości narodowej i stwarzanie takiego klimatu w społeczeństwie.
Miejmy nadzieję, że podjęte przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego najnowsze działania zmienią na korzyść ten stan
rzeczy.
 Jerzy DYNIA,
artysta muzyk, dziennikarz
ty odbyła się 22 lutego, w szczególny dla nas
dzień – 201. rocznicę urodzin Oskara Kolberga. Na krążku znalazły się m.in. takie pieśni, jak Oj chmielu, chmielu, Jasio konie poił
czy W pańskim ogródeczku z zapisów Oskara
Kolberga i zbiorów Bartosza Gałązki. Do
różańca i do tańca, od Kolberga do Gałązki,
czyli Kolberg pełen inspiracji. Już wkrótce zaprosimy wszystkich na cykl koncertów promocyjnych. Szczegóły na www.voxangeli.pl.
Projekt „Kolbergowo – stacja Rzeszów”
został zrealizowany ze środków własnych
oraz współorganizatorów. Ofiarodawcom,
instytucjom, parafiom, osobom prywatnym
składamy gorące podziękowania za zaangażowanie i pomoc w realizacji. Dzięki nam
wszystkim nasza piękna tradycja ocaleje
i będzie przekazywana następnym pokoleniom. Tymczasem muzyczny pociąg tradycji
„Kolbergowo” jedzie dalej… Kontynuacją
naszych działań związanych z tradycją są
Podkarpackie Spotkania z Tradycją.
 Barbara BATOR

& Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli

CZŁOWIEK CAŁY JEST INSTRUMENTEM
II Ogólnopolskie Warsztaty Emisji Głosu i Dykcji

P

omysłodawcą Ogólnopolskich Warsztatów Emisji Głosu i Dykcji jest Anna
Czenczek, a organizatorem Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie, którym ta artystka
kieruje. Druga edycja warsztatów odbyła się
od 9 do 12 lutego w Szkole Podstawowej nr 1
w Rzeszowie. Prowadziły je prof. Jadwiga Gałęska-Tritt oraz Anna Czenczek.
– Uczestnicy warsztatów wokalnych
w Rzeszowie uczyli się przede wszystkim
zdrowego, poprawnego śpiewania i odczuwania siebie w technice wokalnej – tłumaczy profesor Jadwiga Gałęska-Tritt, która jest eksper4

tem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie chóralistyki, ze specjalizacją
emisji głosu. Na warsztatach ćwiczyła z wokalistami klasykę – arie i canzony starowłoskie,
począwszy od wokalnych ćwiczeń Nicoli Vaccaia, a na Frottoli królowej Bony z opery Zygmunt August skończywszy. – Tak zwana klasyka to po prostu zdrowe śpiewanie, z którego
wychodzi się do każdego stylu śpiewaczego
– tłumaczy pani profesor. – Zaproponowane
przez mnie ćwiczenia rozwijają świadomość
muzycznego frazowania i wpływają na jakość

i wyrazistość mowy, „bliskiego” wyprowadzenia fali dźwięku. Są więc gwarantem żywego
płynnego śpiewu, śpiewania przekazowego, a nie tego zatrzymywanego w emocjach
i krzykliwego, jak to można usłyszeć u niektórych piosenkarzy.
Zdaniem eksperta od emisji głosu, dziś
młodzi wokaliści często śpiewają nie tę literaturę, którą powinni, ale tę „nad wiek przefilozofowaną”, która nie wyraża optymizmu
i radości, raczej pobrzmiewa w niej starość.
– W dodatku melodie są nudne, oparte na
kilku dźwiękach, bez rozszerzonej skali. To

nie rozwija. Młodzi uciekają w jakieś zadumania, gdzie mało jest zauważania świata, siebie
i mało jest radości.
Prof. Gałęska-Tritt, która była również
jurorem Rzeszów Carpathia Festival, pochwaliła chęci stolicy Podkarpacia do pobudzania
twórczości młodych ludzi. Tutaj muszą zaśpiewać autorską piosenkę i nią zachwycić jury.
– Wcale nie jest łatwo wybierać – przyznaje pani profesor. – Tak czy inaczej, bardzo
dobrze, że są takie osoby jak Anna Czenczek,

MUZYKA LEKKA I PRZYJEMNA
Choć nie zawsze łatwa

Bogumiła Płaneta

Z

a nami okres kolejnego już wystrzałowego
karnawału. Do atmosfery zabaw czy koncertów
z muzyką taneczną, lekką
łatwą i przyjemną, czyli
tzw. rozrywkową, niebawem wrócimy. Miniony czas jednak, jak każdy inny przywołuje
wspomnienia, pobudza do refleksji, weryfikuje dobre i złe jego strony. Z takiej perspektywy chciałabym spojrzeć na rozrywkę, która zrodziła się w ZSM nr 2 już w 1997 roku.
I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że po raz pierwszy została wprowadzona (jak się później okazało z powodzeniem) w ramy programu nauczania naszej,
a później innych szkół muzycznych regionu.
Wkrótce z koncertami o treści rozrywki wyszliśmy poza mury szkolne.
W wypełnionej po brzegi sali Teatru
Maska orkiestra szkolna i zespół wokalny
wykonywały przeboje lat 70. i 80. – pieśni
biesiadne, szanty, a także o zabarwieniu go-

spel. Powodzenie i entuzjastyczne przyjęcie
widowni, a także zainteresowanie nawet
lokalnych mediów sprawiło, że przyjęły cykliczną formę corocznych koncertów karnawałowych, które miały już swoją wierną
publiczność. Zawsze była to oczekiwana
wspaniała rozrywka, gdzie słuchacze w wypełnionej po brzegi sali, kołysząc się w takt
muzyki, śpiewali wraz z wykonawcami.
Ze względu na rosnącą z roku na rok
popularność, a co za tym idzie także liczbę
słuchaczy, miejscem tych koncertów od roku
2000 stała się duża sala Filharmonii Podkarpackiej. Drzemiące w uczniach szkoły
zainteresowanie tego typu muzyką wyzwoliły młodzieńcze emocje, co doprowadziło
do powstania pierwszego zespołu z rytmami
i charakterystycznym brzmieniem melodii
żydowskich, ukrytych w nazwie Klezmer
Band. To oni, młodzi muzycy szkoły wkrótce nagrywali swój program w radiu, telewizji i na wielu imprezach okolicznościowych,
promując szkołę i miasto.
Klezmer Band dał początek tworzeniu
się kolejnych zespołów instrumentalnych.

Uczestnicy warsztatów artystycznych

jakie będą w przyszłości predyspozycje klatki
piersiowej, szyi, rezonatorów głowy, muskulatury ciała. Człowiek cały jest instrumentem.
Są tacy śpiewacy, którzy mają 80 lat i potrafią znakomicie zaśpiewać, bo całe życie dbali
o dobrą kondycję, zdrowie, higienę. Zawsze
królem będzie dla mnie Czesław Niemen,
Ania German, Ania Jantar. Pozostaną wieczni. I o to chodzi.
 Elżbieta STĘPIEŃ
Już pod koniec lat 90. pod kierunkiem entuzjastów, młodych nauczycieli Jacka Laski
(prowadzącego już wspomniany wcześniej
zespół wokalny) i trębacza Rafała Kulpińskiego powstał Big-Band (bo taką przyjął
nazwę), gromadząc uczniów coraz to nowych
grup instrumentów dętych.
Muzyka w szkole przełożyła się również
na ruch. Nauczycielka rytmiki Gabriela Leś
tworzyła malownicze obrazy przy pomocy
wysublimowanych gestów jak i pełnych ekspresji postaci, w które wcielali się uczniowie
różnych grup wiekowych.
Tegoroczny styczniowy Koncert karnawałowy w Filharmonii Podkarpackiej po raz
kolejny zgromadził setki wielbicieli. Swój
jubileusz 15-lecia z dumą obchodził wciąż
popularny Big-Band, dziecięce zespoły rytmiki jak zawsze ujęły serca nie tylko swych
rodziców. Orkiestra zachwycała publiczność,
między innymi melodiami ze znanych operetek, a soliści barwą swych głosów. Myślę, że
takimi prezentacjami zachwyciłaby się nawet
stołeczna telewizja.
Starania o zakup instrumentów i tworzenie nowych grup instrumentalnych – to
zaplecze, które z pasją dyrektora i duszą muzyka buduje Maria Jędreas-Romankiewicz.
Konsekwentnie dba o najlepsze przygotowanie wykonawców muzyki klasycznej i ich
wysoki poziom, ale równocześnie jest doskonałym menadżerem w zakresie popularyzowania tego, co zrodziło się przed laty i wciąż
powstaje z coraz to prężniejszym zaangażowaniem nauczycieli i uczniów.
Szkoda, że tak innowacyjnie działająca
szkoła na różnych płaszczyznach kształcenia
muzycznego (pierwsza rozpoczęła również
nauczanie programem ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia w Rzeszowie)
plany dalszego rozwoju, m.in. utworzenia
klasy rozrywki, na razie musi pozostawić
w sferze pięknego marzenia.
 Bogumiła PŁANETA,

Big-Band

dyrektor ZSM nr 2 im. Wojciecha Kilara
w latach 1988–2005
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Anna Czenczek i prof. Jadwiga Gałęska-Tritt

dyrektor festiwalu, które próbują w swoich
środowiskach rozbudzić i wyłapywać to, co
jest wartościowe.
Śpiewanie jest dziś w modzie. Co rusz
telewizja kusi jakimś nowym programem muzycznym, który ma być przepustką do sławy.
Ale nawet, gdy się go wygra, można kariery
nie zrobić.
Zamiast robić na młodym talencie pieniądze, trzeba go rozwijać, stwierdza prof.
Gałęska-Tritt. – Teraz młodych się bardzo
eksploatuje. Sam talent nie wystarczy. Utalentowanego ucznia musi poprowadzić nauczyciel, który pomoże mu systematycznie
się rozwijać. Tymczasem dziewczynka dostaje
wielką nagrodę, bo potrafi ryczeć, a za rok już
jej nie ma, ponieważ zniszczyła krtań. Rocznie trafiają do mnie dziesiątki młodych ludzi
ze zniszczoną krtanią. Głos kształci się całe
życie. Jak u sportowca, który chce się utrzymać w formie. U wokalisty instrumentem jest
organizm, który ciągle się zmienia. U rozwijającego się młodzieńca często nie wiadomo,

Fot. Tadeusz Poźniak (2)
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TRZYMAJCIE KCIUKI
Za reprezentację CSW w Rzeszowie
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a XIII Festiwalu Piosenki Europejskiej – Rybnik 2015 od 11–18 marca
br. w Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach występują wokalistki CSW Oliwia
Skóra, Julia Kawa, Klaudia Zarzycka, Julia
Stachowicz, Adrianna Kieś, Marysia Socha
i Weronika Pałys. Młodziutkie solistki pracują pod kierunkiem Anny Czenczek, która
jest dyrektorem Centrum Sztuki Wokalnej
oraz pomysłodawczynią i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów
Carpathia Festival.
Celem Festiwalu jest popularyzacja języków obcych, najbardziej wartościowych
treści muzycznych i literackich oraz promowanie twórczości artystycznej i Unii Europejskiej. Soliści w wieku 14–25 lat wykonają
muzykę w jednym z wybranych języków kra-

Alicja Rega

jów Unii Europejskiej (angielski, niemiecki,
francuski, włoski, hiszpański). Przed występem każdy dokona krótkiej autoprezentacji
w języku, w którym wykonywany jest jeden
z utworów.
Alicja Rega, uczennica Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie, też od 5 lat pracuje
nad swoim talentem pod kierunkiem Anny
Czenczek, która ją przygotowuje do licznych
koncertów, autorskich spektakli wokalno-tanecznych CSW w Rzeszowie oraz festiwali
i konkursów w kraju i za granicą. Alicja Rega
zdobyła już kilkadziesiąt krajowych i zagranicznych laurów. I to właśnie do Anny Czenczek telewizja TVN zwróciła się z prośbą
o przysłanie swoich wokalistów, którzy mogliby ubiegać się o udział w programie „Mali
Giganci”. Alicja pojechała na casting, który
wygrała. Już 15 marca br. o godz. 20.00 zobaczymy jej występ w TVN.
Trzymajmy za nich kciuki!
 Elżbieta STĘPIEŃ

BLIŻEJ WIEDNIA

Popularyzowanie kultury austriackiej
Andrzej Piątek

P

onad sześć tysięcy książek i czasopism, m.in.
cenne wydanie Die Fackel
Karla Krausa, kilkadziesiąt
wartościowych map i blisko tysiąc mediów elektronicznych ofiarował rząd Austrii do nowo
otwartej Biblioteki Austriackiej w Instytucie
Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim.
– To istotna szansa zrobienia czegoś dobrego dla zbliżenia kultur austriackiej i polskiej, istotna pomoc w kształceniu studentów
germanistyki i wszystkich zainteresowanych
kulturą niemieckojęzyczną – podkreśla prof.
dr hab. Aleksander Bobko, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Utworzenie Biblioteki Austriackiej
cieszy zwłaszcza germanistów i studentów,
miłośników Austrii i języka niemieckiego,
uczniów gimnazjów i liceów uczących się niemieckiego. W Rzeszowie mają na miejscu bogate zbiory biblioteczne. Także lokal, w którym można promować książki, spotykać
ciekawych ludzi z obszaru kultury i języka
niemieckiego, gościć wystawy i organizować
konkursy.
– Biblioteka Austriacka poszerzy nasze
kontakty międzynarodowe – zauważa prof.
zw. dr hab. Mariola Wierzbicka, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UR. – Aktualnie już jesteśmy związani z krajami niemieckojęzycznymi licznymi umowami w zakresie
wymian naukowych i studenckich, m.in.
z Uniwersytetem w Saarbrücken w Niemczech.

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE
Prof. Czesław Kłak członkiem PTBP

P

rof. nadzw. dr hab. Czenego, postępowania karnego,
sław Kłak, dyrektor Kokryminalistyki i kryminologii
legium Prawa Wyższej Szkoły
oraz międzynarodowej ochrony
Prawa i Administracji Przepraw człowieka. Jest promotomyśl – Rzeszów, 10 lutego br.
rem wielu prac licencjackich,
został członkiem Polskiego
magisterskich i doktorskich.
Towarzystwa Badań PoligraTakże kierownikiem Zakładu
ficznych; organizacji, która
Kryminalistyki i Kryminologii
skupia praktyków i naukowWSPiA oraz opiekunem Uczelców zajmujących się badanianianej Kliniki Prawa, w której
mi poligraficznymi.
pomaga studentom w udzielaProf. Kłak jest jednym
niu bezpłatnych porad prawz kilkunastu w Polsce i jedy- Prof. Czesław Kłak
nych mieszkańcom regionu.
nym na Podkarpaciu ekspertem tego towaProfesor jest również członkiem Fundacji na
rzystwa, specjalistą z zakresu prawa karrzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego.
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W otwarciu Biblioteki Austriackiej
uczestniczyli m.in. Ernestine Baig, attaché
kulturalna Austrii, i Martin Meisel, dyrektor
Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.
Biblioteki Austriackie zlokalizowane
są na całym świecie. Łącznie jest ich ponad
sześćdziesiąt. Ich zadaniem jest popularyzowanie kultury, w tym literatury austriackiej,
i ogólnie wiedzy o Austrii. Można w nich
przyjemnie spędzić czas z książką, obejrzeć
wystawę, posłuchać prelekcji.
 Andrzej PIĄTEK
Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych, do którego został przyjęty, za główny
cel działalności uznaje dążenie do systematycznego podnoszenia jakości badań poligraficznych przeprowadzanych w Polsce. Skupia
naukowców i praktyków zajmujących się
tymi problemami, jest organizatorem szkoleń
i warsztatów dla praktyków, propaguje rzetelną wiedzę na temat istoty badań poligraficznych wśród potencjalnych zleceniodawców
ekspertyz.
WSPiA jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu i jedna z nielicznych w Polsce dysponuje
własnym, najwyższej klasy poligrafem (wariografem), inaczej zwanym „wykrywaczem
kłamstw”. Urządzenie wykorzystywane jest
nie tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale także do badań naukowych w Zakładzie Kryminalistyki i Kryminologii, którym kieruje prof. Czesław Kłak. 

Ukrainę czeka jeszcze dużo pracy

Edward Słupek

T

ak pan Sienkiewicz,
twórca Trylogii, puentował sytuację na kresach
I Rzeczypospolitej po powstaniu Chmielnickiego
w 1648 r. Dzisiaj tam jest
Ukraina, która jako niezależne państwo powstała w 1991 r. po rozpadzie Związku Sowieckiego rok wcześniej.
Przypomnijmy, że wtedy na ziemiach
po rozpadzie ZSRR, czyli m.in. na Ukrainie,
Białorusi i w Kazachstanie pozostało bardzo
dużo broni atomowej gotowej do użytku.
Stany Zjednoczone, Rosja, Anglia oraz Ukraina zawarły porozumienie międzynarodowe
(memorandum budapesztańskie o gwarancjach bezpieczeństwa z grudnia 1994 r.)
niemające statusu traktatu, na mocy którego
podpisujące go państwa zobowiązywały się
do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz powstrzymania się od wszelkich gróźb użycia siły
przeciwko jej niepodległości i integralności,
a Ukraina zobowiązała się do przekazania
strategicznej broni nuklearnej Rosji i przystąpienia do układu o nierozprzestrzenianiu
broni jądrowej. Co ciekawe, memorandum
to w prawie międzynarodowym notatka dla
pamięci – bez pieczęci i podpisów. W oma-

wianym przypadku memorandum zostało
podpisane. Można stwierdzić, że Ukraina
u swych narodzin zastosowała szantaż, na
który musiały zgodzić się największe mocarstwa świata dla wypełnienia zasady nierozprzestrzeniania broni atomowej.
Tak powstało prawie największe państwo Europy o powierzchni ponad 600 tys.
km kw. (Polska ma powierzchnię 312 tys.
km kw.). Aby okrzepnąć, naszej państwowości zajęło to prawie 1050 lat (w 966 r. chrzest
Polski). Na ziemiach dawnej republiki – będącej elementem Związku Sowieckiego,
gdzie granice były czymś przypadkowym,
nieodzwierciedlającym zasięgu etnicznego
– powstała Ukraina. Krym jako ojczyzna
Tatarów, a oddany socjalistycznej Ukrainie
podczas wygłaszanego toastu przez Chruszczowa, sekretarza KPZR (Komunistyczna
Partia Związku Radzieckiego).
Nowe państwo ukraińskie dostało potężny majątek narodowy, choćby tylko owe
niezmierzone najwyższej klasy połacie gruntu, owego czarnoziemu mogącego wyżywić
całą Europę, produkując według szacunków
110 mln ton zboża. Złożoność ukraińska to
rosyjskojęzyczna ludność na wschodzie nieutożsamiająca się z Ukrainą. Nowa Ukraina w żaden sposób nie skorzystała z europejskiego dorobku budowy nowoczesnej
państwowości. Elity skupiły się na łupieniu

TESTAMENT NOTARIALNY
Dlaczego warto tak postąpić?

Bogusław Kobisz

K

odeks cywilny stanowi, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego
przechodzą na jedną lub
kilka osób. Tak dzieje się po
śmierci każdego człowieka.
Gdy zmarły nie rozporządził swoim majątkiem na wypadek śmierci,
czyli gdy nie pozostawił testamentu, następuje
dziedziczenie ustawowe. Wówczas to zgodnie
z ustaloną przez Kodeks cywilny kolejnością
dziedziczenia sąd lub notariusz określają
ułamki, w jakich poszczególni spadkobiercy
dziedziczą. Następnie spadkobiercy w sądzie,
lub gdy są zgodni u notariusza, dzielą między
siebie to, co w spadku pozostało. Nie jest tajemnicą, że na tym tle dochodzi między spadkobiercami do trwających niekiedy długie
lata sporów i że doprowadzają one do różnego
rodzaju waśni, a nawet rozłamów w rodzinie.
Każdy może mieć wpływ na los swojego
majątku po śmierci. Istnieje bowiem możliwość rozporządzenia nim za życia w formie
testamentu. Taki testament może być własnoręczny, w szczególnych przypadkach ustny

lub notarialny. Przepisy szczegółowo określają, jakie elementy powinien zawierać każdy
z testamentów, ale ja nie będę tych elementów
w tej wypowiedzi omawiał, bo byłaby ona zbyt
obszerna i nie na tym chciałem skupić uwagę.
Dlaczego najbezpieczniejszym testamentem jest testament notarialny? Bo obserwuję, co się dzieje ze spadkami, z różnymi
testamentami oraz procesy między spadkobiercami od przeszło trzydziestu lat. I to z obu
stron stołu sędziowskiego.
Jeżeli zostawimy testament własnoręczny w mieszkaniu, to nie mamy gwarancji, kiedy i kto go znajdzie, a następnie co ten ktoś
będzie chciał z nim zrobić. Taki testament
może nigdy nie ujrzeć światła dziennego.
Możemy narazić spadkobiercę na zarzuty, że
testament ma braki, że nie jest własnoręczny,
że pisany pod przymusem lub że zmarły miał
wyłączoną zdolność rozumowania z uwagi na
długoletnią chorobę itp. I zaczynają się procesy z udziałem biegłych grafologów, lekarzy
różnych specjalności, przesłuchiwanie członków rodziny, sąsiadów itd.
Natomiast testament notarialny w zasadzie ogranicza wysuwanie tego typu zarzutów.
Notariusz sprawdza poprzez rozmowę wstęp-

 Edward SŁUPEK
ną, czy osoba sporządzająca swój testament
jest w pełni świadoma i rozumie, że sporządza ostatnią swoją wolę. Nie można podważać
własnoręczności podpisu, zarzucać działania
pod przymusem. Taki testament ma jeszcze tę
zaletę, że wystarczy spadkobiercom lub znajomym powiedzieć przez jakiego notariusza był
sporządzany i w przypadku zaginięcia odpisu
testamentu zawsze notariusz może wydać kolejny wypis. Poza tym istnieje możliwość zarejestrowania takiego testamentu przez notariusza w Notarialnym Rejestrze Testamentów
NORT, gdzie po śmierci spadkodawcy można
zwrócić się o informację, czy pozostawił on testament. W skali europejskiej funkcjonuje Europejska Sieć Rejestrów Testamentów AFERT,
gdzie również można zaczerpnąć informacji,
gdy spadkodawca mieszkał i zmarł w jednym
z krajów, które do tej sieci należą, a są to m.in.
Francja, Holandia, Belgia, Rosja itd.
Poza tym jest jeszcze jedna istotna
rzecz, a mianowicie notariusz ma obowiązek zadbać o wszystkie sprawy formalne,
ma obowiązek wyjaśnić klientowi wszelkie
związane z testamentem i dziedziczeniem
aspekty prawne i znaczenie poszczególnych
zapisów. W razie potrzeby i konieczności notariusz może sporządzić testament również
poza kancelarią, np. w szpitalu czy w domu
opieki społecznej.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik
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STEPY ZNOWU PŁONĄ

swych obywateli i gromadzeniu w swoich
rękach majątku niewyobrażalnego dla starej Europy. Dla przykładu 100 najbogatszych
Ukraińców ma majątek szacowany na 70 mld
euro, a 100 najbogatszych Polaków ma majątek rzędu 30 mld euro. Zatem jak tu pomagać
ekonomicznie Ukrainie? Chyba stać ich na
to, aby sami sobie też pomogli, ograniczając
dysproporcje ekonomiczne, albo zwyczajne
złodziejstwo w pierwszym pokoleniu.
Z polskiej strony było wiele przyjaznych poczynań wobec ukraińskiego sąsiada, choćby intensywna próba wprowadzenia
na salony Europy. Dlatego niezrozumiałe jest
utrzymywanie przez Ukraińców embarga na
szereg polskich produktów, w tym na żywność. A już na skandal zakrawa utrzymywanie banderowskiego etosu na zachodzie
Ukrainy, tak nam się krwawo kojarzącego.
W żaden sposób nie zdradzam jakichś rusofilskich uczuć, ale Rosjan też bym uszanował
za wyjście z Polski i z całej Europy Środkowej
i jak gdyby uzurpowanie sobie wpływów na
prawosławie.
W jakiś sposób należy stworzyć swoistą neutralność wobec całego wschodu, czyli
Rosji i Ukrainy. Stawanie po którejś ze stron
nic nie daje. Polski realny interes to zbudowanie w ramach sojuszu NATO warunków
do obrony naszych granic i granic innych
zrzeszonych państw w oparciu o gwarancje
amerykańskie. A Ukrainę czeka jeszcze dużo
pracy w sferze mentalnej dla stworzenia państwowości. Nam to zajęło ponad tysiąc lat,
a i tak jeszcze daleko do samozadowolenia
Polaków.

KOMENTARZE  OPINIE

Marzec 2015

Nr 3 (113) Rok XI

HOTEL LUFTMASZYNA
Gościł Modrzejewską i Łukasiewicza

Andrzej Grzywacz
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zbiegu
rzeszowskich ulic Słowackiego i Kościuszki (dawnej
Farnej i Różanej) naprzeciwko ratusza stoi obszerna kamienica ze szklanym
dachem. Już przed 1833 rokiem mieściła najpopularniejszy w mieście hotel z restauracją,
który długo zwano Luftmaszyną za przyczyną pewnej anegdoty.
Hotel ten, na ówczesne czasy luksusowy, dziś nie mógłby sprostać podstawowym
standardom higieny. Żeby w miarę skutecznie usuwać z jego pomieszczeń przykre zapachy, stale były pootwierane w nim okna.
Zapewniało to dopływ świeżego powietrza,
ale powodowało też nieprzyjemne przeciągi.
Pewnego dnia silny podmuch strącił oficerowi austriackiemu czapkę z głowy. Oficer ten
miał krzyknąć: Herr Gott! Das ist eine Luftmaschine! (Panie Boże! To jakaś dmuchawa!). I tak z anegdoty powstała nazwa hotelu,
której używano długo. Nie pomogło nawet,
że jego właściciel Ozjasz Fink próbował ją
zamienić na Hotel pod Różą, pod naciskiem
rajców miejskich, którzy zgodnie twierdzili,

że chyba na całym świecie nie ma równie niedorzecznej nazwy dla hotelu!
W Luftmaszynie znajdowała się sala
balowa, w niej odbywały się ekskluzywne
bale i bankiety dla rzeszowskich elit i licznej
kadry oficerskiej. Powodzeniem cieszyły się
zwłaszcza bale karnawałowe, wbrew opiniom, że budynek jest przybytkiem rozpusty.
Do roku 1890, kiedy to ówczesny właściciel
zmienił nazwę hotelu i przebudował salę balową na pokoje mieszkalne, w Luftmaszynie
koncentrowało się życie teatralne Rzeszowa.
Jeszcze nie istniał budynek Sokoła, dzisiaj
siedziba powstałego wiele lat później Teatru
im. Wandy Siemaszkowej. W sali balowej
Luftmaszyny odbywały się przedstawienia



ESKULAP 2014
W

14. plebiscycie na najlepszych lekarzy województwa podkarpackiego
wyboru dokonali pacjenci. Wyniki ogłoszono 11 lutego na gali w Hotelu Prezydenckim
w Rzeszowie. Inicjatorem i organizatorem
plebiscytu jest od początku Informacja Medyczna „r-BIT” Marka Obidowicza i jego
żony Magdaleny, a patronują honorowo
z wojewódzkiego szczebla – biskup, marszałek i wojewoda.
W kategorii lekarz rodzinny I miejsce
otrzymał Bogdan Kotula, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w Ośrodkach
Zdrowia ZOZ nr 2 w Błażowej, Futomie
i Piątkowej; drugie
Ewa
Pasela-Ściegienny z Medyka
w Rzeszowie, a trzecie Konrad Skolimowski z Sokratesa
w Rzeszowie.
W kat. lekarzy
specjalistów najwięcej głosów zebrał
Marek Wiśniowski,
specjalista gastroenterolog ze Szpitala
Wojewódzkiego nr
2 w Rzeszowie, na
drugim miejscu jest
Bożena Nowak, specjalista chorób płuc
Laureaci plebiscytu
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przyjezdnych teatrów, na które zjeżdżali także okoliczni ziemianie. W jednym ze spektakli miała występować słynna aktorka Helena
Modrzejewska i nawet zespół japoński.
W budynku Luftmaszyny gościł Ignacy
Łukasiewicz, twórca przemysłu naftowego
i wynalazca lampy naftowej, który jako delegat Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w latach 1845–1846 spotykał się tu
z Edwardem Dembowskim i Franciszkiem
Wiesiołowskim, działaczami niepodległościowymi, czyniącymi przygotowania do
Wiosny Ludów 1848 r. Zdarzenie to i miejsce
spotkania upamiętniono tablicą na budynku
dawnego hotelu.
Po pierwszej wojnie światowej dawną Luftmaszynę przebudowano, lokalizując
w kamienicy drukarnię Veritas i restaurację
Zacisze. W budynku przez jakiś czas istniało
też pierwsze rzeszowskie kino Urania.
Dziś czasy świetności Luftmaszyny zatarł czas. Niemniej ten niezwykły przybytek
trwale wpisał się w historię Rzeszowa, pięknego miasta nad Wisłokiem, o galicyjskich
korzeniach i tradycjach. Docenili go miłośnicy i znawcy tej epoki, do których zaliczyć
trzeba także Mieczysława Czumę i Leszka
Mazana, autorów wspaniałej książki Austriackie gadanie, czyli encyklopedia galicyjska, do lektury której gorąco zachęcam!

z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli, a na trzecim Zenon Zymróz,
specjalista ginekolog z Poradni Ginekologiczno-Położniczej w SP ZOZ w Stalowej Woli.
Pierwsze miejsce w kat. lekarz stomatolog zdobyła Magdalena Siuta z rzeszowskiego Medyka, drugie Małgorzata Kęnska
z firmy Citodent w Przemyślu, a trzecie Paweł Strzępek z firmy Albadent w Rzeszowie.
W kategorii placówka medyczna 2014
woj. podkarpackiego kapituła Eskulapa przyznała I miejsce Wojewódzkiemu Szpitalowi
Specjalistycznemu im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie (dyrektor Witold Wiśniewski)

Andrzej GRZYWACZ

„za powrót do tradycji wiodącego ośrodka
klinicznego”. Wyróżniono Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej (prezes Tadeusz Pieniążek) „za rozwój
i wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych w kolejnych obszarach medycyny”
oraz NZOZ Luxmed w Rzeszowie przy ul.
Jagiellońskiej (dr n. med. Marian Futyma)
„za konsekwentny rozwój i wysoki standard
leczenia pacjentów kardiologicznych”.
Dyplom uznania w kat. placówka medyczna 2014 woj. podkarpackiego „za systematyczne dostosowywanie oferty udzielanych świadczeń do potrzeb lokalnej społeczności” otrzymał Szpital Specjalistyczny
w Jaśle przy ul. Lwowskiej (dyrektor Michał
Burbelka). Komisji plebiscytowej przewodniczył Marek Obidowicz. 

Fot. Wit Hadło
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ZACHĘTA DO SZTUKI
albumie swymi pracami i przybliżeni oceną ich
twórczości przez znawców sztuki. Magdalena
Rabizo-Birek redakcyjnie pokierowała tym zespołem krytyków, a w niektórych przypadkach
artystów plastyków zarazem. Autorami owych

Jacek Nowak i Adam Głaczyński

tekstów są: Jacek Kawałek, Marlena Makiel-Hędrzak, Grażyna Niezgoda, Magdalena Rabizo-Birek, Piotr Rędziniak, Dorota Rucka-Marmaj, Piotr Wójtowicz. Płyty z wywiadami
przeprowadzonymi z artystami czwartego tomu
tym razem nie wyszły „na czas” wraz z albumem, ale według zapewnień red. Głaczyńskiego
nabywcy Sztuki Podkarpacia otrzymają je na
pewno przy następnej edycji.
Prezentację autorów albumu poprzedził
inny ciekawy akcent artystyczny, jakim niewątpliwie był koncert akordeonowy Pawła Sławińskiego, studenta Akademii Muzycznej z Poznania, rodaka podkarpackiego.
Czwarty tom poszerza do 204 nazwisk prezentacje artystów plastyków w tym niezwykłym
cyklu wydawniczym. Pierwotnie – przypomniał
Jacek Nowak – miała to być tylko wystawa połąFot .Michał Szarek

nicjatywę Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wydawania albumów
pt. Sztuka Podkarpacia Grażyna Niezgoda –
artystka, krytyk sztuki, organizatorka galerii
i zdarzeń plastycznych – nazwała metaforycznie
muzeum wyobraźni. Inicjatywy, której realizatorami jest kilku społeczników na czele z prezesem Zachęty Jackiem Krzysztofem Nowakiem,
a niemającej – jak wskazała – odpowiednika
w Polsce. Chciałoby się rzec, że pasjonaci sztuki
czynią to, co przypisane powinno być w zadaniach instytucjom i urzędom z armią etatowych
pracowników i wielką kiesą publiczną. Tymczasem instytucja Zachęty nawet nie ma w Rzeszowie adresu ani lokum i znajduje się tam, gdzie
akurat przebywa jej prezes. No cóż „świat zaskakuje artystów, a artyści zaskakują świat”
można z pewną modyfikacją powtórzyć jedno
z haseł czwartego już tomu Sztuki Podkarpacia
prezentowanego i popularyzowanego w sobotę
ostatniego dnia lutego br. w gościnnym Hotelu
Prezydenckim u Janusza Żuczka.
Spodziewano się setki gości, przyszło ponad dwa razy tyle. I nie zawiedli się. Uczta artystyczna moderowana przez Jacka Nowaka i red.
Adama Głaczyńskiego była wytworna, poczynając od wystawy prac artysty Jerzego Wygody,
który przeszłość Rzeszowa z lat 70. minionego
wieku utrwalił na fotografiach i techniką cyfrową obecnie przekształcił w obrazy jakby malowane pędzlem. Owe niedostępne już dziś dla
oka zaułki, podwórka, bramy, balustrady, balkony podparte stemplami, staromiejską architekturę z fragmentami zabudowań, ulic… Pokazał
tę „piękną brzydotę”, która ewokuje wspomnienia i porównania z perspektywy obecnej. Jerzy
Wygoda, znany ze swej twórczości fotograficznej dużo szerzej niż tylko w Rzeszowie, jest jednym z 51 artystów, którzy zostali zapisani w tym

Fot .Michał Szarek
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czona z aukcją obrazów, ale natychmiast postanowiono zachować owe prace w postaci albumu.
I ten znakomity pomysł udało się zrealizować
po raz czwarty, a należy oczekiwać następnych
edycji. Każda z ksiąg cyklu Sztuka Podkarpacia jest taką właśnie wystawą na zawsze, której
wernisaż ma miejsce podczas promocji albumu.
W ten oczywiście sposób obcować możemy, kiedy nam tylko przyjdzie ochota, z dziełami artystów, mając poszerzoną wiedzę o nich zawartą
we wspomnianych opisach. Także i tom czwarty
jest wielką wystawą reprodukcji prac kilkudziesięciu artystów, wybranych i profesjonalnie edytorsko zaprezentowanych według koncepcji Jacka Krzysztofa Nowaka. Graficznie album został
opracowany przez niego i Szymona Nowaka,
a wydrukowany przez rzeszowski RS Druk.
Dr Mieczysław Janowski, b. prezydent
Rzeszowa, senator i europoseł, sekundujący
od początku Zachęcie i wielu artystycznym
inicjatywom w mieście, dziękował artystom,
którzy „mówią do nas swoimi dziełami, dzieląc się swym talentem”. Dziękował też dobrodziejom artystów, darczyńcom, których potem
prezes Nowak z nazw i nazwisk wymienił, jak
wspomnianego już gospodarza hotelu Janusza
Żuczka oraz firmy Elektromontaż, w której
jest Galeria na Najwyższym Poziomie, i ICN
Polfę, gdzie również jest galeria pod plastyczne
potrzeby przysposobiona i wystawy Zachęty są
tam prezentowane. W tym szeregu przyjaznych
kulturze jest także Hartbex. Jacek Nowak tradycyjnie też podczas prezentacji artystów, autorów albumu, podziękował oprawnymi w ramy
ekslibrisami darczyńcom i współtowarzyszom
społecznikom, organizatorom wystaw, krzewicielom sztuki: Marianowi Burdzie, Krzysztofowi Woźniakowi, Jackowi Kawałkowi, Stanisławie Urjasz, Marzenie Kowalskiej, Adamowi
Głaczyńskiemu, Magdalenie Rabizo-Birek,
Januaremu Witaszewskiemu, Elżbiecie Kolano, Jolancie Florczak, Janowi Krygowskiemu,
Błażejowi Burkockiemu, Celinie Dziedzic,
Teresie Drupce i Michałowi Szarkowi. Ale to
przede wszystkim on, Jacek Krzysztof Nowak –
jak podkreślił to dobitnie red. Głaczyński – jest
głównym ogniwem, moderatorem i spoiwem
Zachęty.
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Wystawa na zawsze

Ryszard ZATORSKI

Artyści na gali promocyjnej albumu

Panorama literacka Podkarpacia

LUDZKA PEŁNIA W POEZJI KOBIECEJ
Zofia Brzuchowska

Z

araz na wstępie muszę zaznaczyć, że
dawno nie miałam w ręku
książki tak wzruszającej,
tak ludzkiej i mądrej jak
Wydmy czasu autorstwa
Teresy Paryny. Wiele wierszy z tego zbioru
budzi wprost zachwyt, bowiem najgłębszym
treściom służą tam z całą prostotą i szczero-

O wierszach Teresy Paryny

ścią słowa jedyne, jasne i przejmujące metafory, sugestywne
archetypy. Trzeba jednak zgłosić
w tym miejscu zastrzeżenie, że
wiersze T. Paryny, połączone tematem nieuchronnego upływu
czasu, znajdą żywy oddźwięk
przede wszystkim u tych, którzy
nie uciekają przed prawdą człowieczego losu, zaś osiągnięcie
ludzkiej pełni, rozumianej jako

dojrzałość, uważają za moralną
powinność.
Wróćmy teraz do tomiku.
Poetka po mistrzowsku nawiązuje porozumienie z czytelnikiem, a raczej z czytelniczką,
gdyż jest to twórczość wyrosła
z autentycznego kobiecego doświadczenia i choć posiada walor
uniwersalności, jednak łańcuch
pokoleń tworzą tutaj babka, mat- 
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 ka i córka. Tym niemniej wiersze poświęco-

ne pamięci ojca zawierają to samo natężenie
uczucia serdecznej więzi i poczucie nigdy
nieodżałowanej utraty. Bezwzględna władza
czasu oznacza przede wszystkim wygnanie
z krainy dzieciństwa – „To nic/ że szorstkie
razowe/ jak ojcowe dłonie”. Wymarzony powrót dałby możliwość, by „nade wszystko/
ucałować dłonie Matki” (Czółnem słowa).
W miarę lektury spotykamy wiersze poświęcone pamięci zmarłych przyjaciółek – poetek
Anny Nowak i Stanisławy Kopiec oraz innych kobiet, które otrzymały „na własność
– całą wieczność” (Za niebiańską tajemnicą).
T. Paryna jest znana jako artystka,
którą inspiruje i fascynuje temat religijny.
Nic więc dziwnego, że pojawia się on przy
wątku eschatologicznym. Kiedy zastanowimy się, jaki model religijności zawierają
Wydmy czasu, możemy zauważyć istotny

związek z postawą renesansową. Bohaterka
liryczna, mówiąc tytułem wiersza, pragnie
Uwierzyć jak dziecko, a przecież odczuwa już
brak „wiary co bez pytań/ pokornie klękała”
(By znów stać się dzieckiem). Strofy o przemijaniu więzów miłosnych z przysięgami
„na życie i śmierć” (Wiejscy chłopcy) z „listą
umarłych imion” zamyka sentencja niemal
stoicka: „Tyś dał./ Tyś wziął…” (Widnokrąg).
Rozmowa z patronką św. Teresą jest rodzajem spowiedzi: „Zawsze bardziej mnie wabił/
/fason kapelusza/ niż Twój świetlisty nimb”.
I wreszcie wyznanie: „ciągle tkwię/ wbita
pazurami w życie/ zwłaszcza w lipcu/ kiedy
dojrzewa dzikość ziół…” (Do św. Teresy z Lisieux).
To połączenie biofilii z ethosem chrześcijańskim jest szczególnie cenne, gdyż cielesność człowieka należy do jego kondycji,
zaś ciało, zwłaszcza ono, jest podległe nisz-

czącej władzy czasu. Egzystencjalne troski
są wprawdzie nieznane aniołom, ale niedostępny jest dla nich również „cud człowieczeństwa”. W wierszach T. Paryny człowiek
ma odwagę kłócić się z Bogiem: „o zakazaną
miłość/ za przedwczesną śmierć” (Do Anioła
Stróża). Poeta potrafi o świcie „spisać z Bogiem/ protokół rozbieżności” (O poetach). Jak
widać, wiara należy tu do „prawd żywych”
i nie będąc może doskonałą, pozostaje niezłomna.
Na Wydmach czasu życie walczy ze
śmiercią. Po stronie życia stawia poetka niegasnącą pamięć, której źródłem jest przeżywana dogłębnie miłość. Obejmuje ona ludzi,
ziemię i niebo. Czy może być coś piękniejszego?

OTWIERANIE RÓŻY
ieczór poetycki Doroty Kwoki pn.
„Walentynkowe otwieranie róży”
zgromadził 13 lutego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie przy
ul. Sokoła liczną grupę miłośników poezji.
Tytuł spotkania nawiązywał do pierwszego
tomiku wierszy poetki oraz do obchodzonego 14 lutego Dnia Zakochanych. Dorota
Kwoka jest poetką, malarką i animatorką
kultury. Opublikowała kilka tomików
wierszy: Otwieranie
róży, Na skrzydłach
wiatru, Jestem, Za
progiem, Zamknięte
w kufrze. Członkini
Związku Literatów
Polskich i związana
też z RSTK. Podczas wieczoru we
własnej interpre- Dorota Kwoka
tacji i oprawie muzycznej zaprezentowała wiersze nastrojem
korespondujące z walentynkami. Spotkaniu
towarzyszyła wystawa jej obrazów malarskich.

SPOSÓB NA SŁONECZNOŚĆ
Filii nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej z inicjatywy Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Rzeszowie odbyło się spotkanie autorskie
z Eweliną Łopuszańską. Spotkanie prowadziła według własnego
scenariusza Jadwiga
Kupiszewska, któremu nadała tytuł „Sposób na słoneczność”.
Ewelina Łopuszańska jest autorką tomiku wierszy Ewoliny,
który został uznany
przez rzeszowski oddział ZLP najlepszym
Ewelina Łopuszańska
debiutem poetyckim
Podkarpacia w 2013 roku. Jej utwory charakteryzują się dużą wyobraźnią, która przy
oryginalnej metaforyce wprowadza czytelnika w odległe skojarzenia. Autorka zaprezentowała wiersze z tego tomiku, a Jerzy Hajdaś
śpiewał je z towarzyszeniem gitary do własnej
muzyki. Usłyszeć można było też nowe wiersze poetki, która zapowiedziała ukazanie się
kolejnego tomiku jeszcze w tym roku.

RZESZOWIANIE W „AKANCIE”
kazał się marcowy numer ogólnopolskiego miesięcznika literackiego
„Akant”. Pismo zawiera interesujące dla
odbiorcy podkarpackiego akcenty, publikuje wiersze nagrodzone i wyróżnione pod
hasłem „Jest taka kropla… Chwila” w XV
Agonie Poetyckim „Bydgoszcz 2014”, w tym
Nokturn wigilijny Mieczysława A. Łypa,
który we wspomnianym konkursie zajął II
miejsce.
Z okazji zbliżających się obchodów
45-lecia śmierci współtwórcy Awangardy Krakowskiej, ten sam numer „Akantu”
prezentuje 6 wierszy Mieczysława A. Łypa
z cyklu „Rozmowy z Julianem Przybosiem”.
Spotykamy tu także ciekawą recenzję Stefana Żarowa na temat najnowszego, bardzo
interesującego zbioru fraszek, limeryków
i aforyzmów Adama Decowskiego pt. Myślą,
mową i uczynkiem. Publikacja wzbogacona
oryginalnymi rysunkami Wojciecha Atamana ukazała się w krakowskim wydawnictwie
Miniatura. W poprzednim numerze anonsując tę książkę omyłkowo przypisaliśmy grafikowi imię jego brata Jakuba, także artysty
plastyka.
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Adam DECOWSKI

KARTKI Z PAWLACZA (17)
Stanisław Dłuski

W

ierzę, że Wszechświat stworzyła
Wyższa
Inteligencja.
Jakiś Bóg. Nic o nim
nie da się powiedzieć.
Przeczytałem dużo książek z teologii i filozofii
religii, ale to bicie piany, sprzeczne koncepcje,
niezrozumiałe dogmaty, sofizmaty, spekulacje,
na końcu człowiek zostaje sam ze sobą, może
tylko wyć do księżyca jak pies. Może deiści
mają rację, Ktoś nakręcił ten zegar, jeszcze
chodzi, choć niektóre elementy już wysiadły,
ludzie naprawiają zegar, kombinują, sztuku10

ją, więc jeszcze zegar tyka, ale kiedyś padnie.
A może życie na ziemi to taki eksperyment
naukowy. Ktoś sobie obserwuje i świetnie się
bawi. Niektórzy ludzie też bawią się innymi
ludźmi, ich uczuciami. Ktoś powie, że jestem
wrażliwy, przewrażliwiony, nie w tym problem,
ja już mam bardzo słabą psychikę z powodu
depresji i klęski osobistej. To dla mnie katastrofa. Wszystko mnie może zabić. Picie pomaga
na chwilę, później się człowiek budzi i znowu
jest bezradny, przerażony światem. Więc postanowiłem odchodzić w trzeźwości. Pewnie nie
uwierzycie?
Napisałem na studiach wiersz „Stary
dom”, jest w pierwszym moim tomiku, jest



Dr Zofia BRZUCHOWSKA
Uniwersytet Rzeszowski
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Ryszard ZATORSKI

w nim taka fraza: „wracam z podróży do Nikąd”. Pewien poeta z Bydgoszczy pytał, czy
to błąd? Nie zrozumiał. To neologizm, rodzaj
metafory. Kraina Nikąd, tak ją dziwnie nazwałem, w takiej krainie teraz mieszkam. Czasami
z niej wracałem do ludzi i próbowałem zbudować Dom, ale zawsze się walił. Teraz też zawalił się po trzech latach ciężkiej pracy. Słaby
ze mnie budowlaniec, choć w młodości pracowałem na budowie wiele razy. Słaba zaprawa.
Czy przez 3 lata żyłem znowu złudzeniem, że
ktoś mnie kocha? Przecież zmysły nie kłamią,
chociaż ktoś dawno napisał, że „świat jest snem
wariata, śnionym nieprzytomnie”.
19.10.2014, godz. 03:15

Teresa Paryna
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magazyn
literacki

U

rodziła się w Sośnicy Jarosławskiej (jej rodzina wywodzi się spod Lwowa), mieszka
w Przemyślu. Autorka kilkunastu książek
poetyckich, wiersze publikowała w ponad 40
almanachach, antologiach oraz w prasie ogólnopolskiej i polonijnej. Pisze również opowiadania, prozę poetycką i felietony. Laureatka
wielu konkursów poetyckich. Jest członkiem
Związku Literatów Polskich.
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O poetach
Niepokorni słudzy piękna...

Anna Ziemba-Lonc

O poezji
Znajdziesz ją
we wszystkich kolorach tęczy
w każdej z chwil
zamkniętych w szarym albumie
I nazwiesz
imieniem najpiękniejszym
talizmanem
skarbem największym
magią, którą nie każdy rozumie
Znajdziesz ją
w kałuży po deszczu
i w blasku słonecznym
na ulicy
Będzie z Tobą
w kieszeni płaszcza
w każdej cegle
krakowskiej kamienicy
Dzisiaj zajrzy
w kąty przeszłości
Jutro przyszłość
z Tobą przywita
Choć się gubi
w mieście artystów
poetom – kwiaciarkom
bukietem rozkwita
Kraków 2014

By znów
stać się dzieckiem
Trzeba aby szczeble
wróciły do drabiny
by dawno ścięte drzewa
zaszumiały sadem

W gwiezdnym pyle
łatwiej wyczuwają
grunt swojej wyspy.
Udręczeni samotni
szukają słów ocalenia
dla swojego świata –
ważą metafory
mierzą wersy
odkrywają ósmy kolor tęczy
by o świcie
spisać z Bogiem
protokół rozbieżności...

by z gruzu się złożył
wielki piec chlebowy

VII 2014

aby do żelazka
powróciła dusza

Czółnem słowa

by suszone zioła
znów zakwitły łąką
trzeba piątej klepki
rozeschniętej beczki
trzeba cienia sieni
zburzonego domu
świętego spokoju
co nie podejrzewał
wiary co bez pytań
pokornie klękała
Matki co znaczyła
bochen chleba krzyżem
Ojca co przy studni
poił konie z rana...
Tyle trzeba cofnąć
wskrzesić i zatrzymać
by znów stać się dzieckiem.
IX 2010

Poezja

U

rodziła się 13 marca 1986 roku w Krośnie. Mieszka w Krościenku Wyżnym.
Absolwentka PWSZ w Krośnie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierunek filologia polska
z wiedzą o kulturze). Debiutowała w 1999 roku
na łamach lokalnego pisma „Dębina”. Publikowała wiersze w prasie oraz w almanachach
poetyckich. Jest laureatką wielu konkursów
literackich.
Końcem 2014 roku nakładem Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” w Krościenku Wyżnym ukazał się jej debiutancki tomik poezji pt.
We wszystkich kolorach tęczy.

To do nich
należą noce.

Zawrócić czółnem słowa
do brzegu dzieciństwa.
To nic
że szorstkie razowe
jak ojcowe dłonie.
Pobiec
dotknąć
zajrzeć
w piegowate dni.
Stanąć pośrodku
niczym strach na wróble
i wypatrzeć
tamte wschody i zachody.
Zastygnąć
pierwszym zdumieniem
wziąć na barki
pierwszy ból
a nade wszystko
ucałować dłonie Matki.
Niczego nie poprawiać
nie prostować
nie zmieniać.
Sprawdzić czy w polu
zakwita już gryka
i przemycić
zieloną świeżość jabłek.
VII 2008
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Agata Linek

Grażyna Repetowska

P

ochodzi ze Stalowej Woli. Doktorantka UJ
w Krakowie. Należy do Grupy Poetyckiej
Feniks, Stowarzyszenia Literackiego Witryna
i Stowarzyszenia Autorów Polskich. Laureatka
ogólnopolskich konkursów poetyckich i prozatorskich. Publikowała w czasopismach krajowych, almanachach poetyckich, na Słowacji,
Ukrainie i USA. Wydała tomiki wierszy Jesteś
elfem? (2006), Śmiech ćmy (2010) i Śpiew delfina
(2012). Publikujemy wiersze z przygotowywanego do druku nowego tomiku poetki pt. Szept
pumy.

Ateista

U

rodzona w Cieszynie nad Olzą. Absolwentka filologii polskiej, pedagog,
animator kultury, publicystka. Jest autorką pięciu zbiorków Dumanek. Zadebiutowała w 2000 r. zbiorem poezji Dumanki,
wydanym we współpracy z grupą filozoficzno-literacką „Manufaktura”. Pisuje
też fraszki i teksty dla dzieci. Od kilku lat
współpracuje z naszym miesięcznikiem.

Noc

buddyści nie doceniają wartości kobiet
islamiści muszą wciąż tłumaczyć się z dżihadu
prawosławni nie potrafią oddzielić religii od polityki
a chrześcijanie nie wiedzą jak samodzielnie myśleć
ale gorzej mają
ateiści
bo są sami

Terpsychora

Przytulona do Ciebie kołyszę każdą
Chwilę szczęścia
Kołyszę miłość, radość i ciszę
Okruchy dnia spadają w ciemność
Zwyczajne lęki zmieniając w barwę
Światła i Miłości
Czas zatrzymuje się w przestrzeni
Czekając na spełnienie
Tworząc Radość, Miłość i Piękno.

Mamie

***

Poezja

mój pierwszy Aniał
to muza tańca
moja pierwsza Ania
słowa, wiara, uśmiech
choć nie da się nawet lirycznie
wyrazić holistycznej dyskrecji kształtowania mojej tożsamości
budowania szczebel po szczeblu obręczy słów
wypuszczania w świat z pewnością powodzenia
uśmiechu w kształcie światła w tunelu
moja pierwsza Ania

Mogliśmy nigdy nie zaznać tej miłości
czułości, dotyku,
dobrych spojrzeń oczu,
wymowności serc.
Mogliśmy tylko mieć w sobie
Wielką potrzebę uczuć…
Kochania i dawania
Miłości
Uczciwej, dobrej, bezinteresownej…
Pomyśl tylko mój miły
Czy to nie powód do świętowania
Co dzień

Aleksandra J. Starostecka

Z

zawodu jest nauczycielem-bibliotekarzem. Wiersze i opowiadania publikowała m.in. w „Na przełaj” i „Życiu Literackim”
oraz w almanachach poezji religijnej. Wydała
zbiory wierszy Moja woda (2011), Jeszcze raz
(2012). Kolejny tomik poezji Pod powiekami
(2014) ukazał się nakładem Wydawnictwa Sowello w Rzeszowie pod redakcją Andrzeja Żmudy i patronatem Polskiego Radia Rzeszów oraz
TVP Rzeszów.
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telefon

***

zadzwoniła do mnie śmierć
nad ranem
na jawie czy we śnie
weszła i usiadła na łóżku
mroźnym oddechem
czas się zatrzymał zmęczony
niedokończony wiersz zadrżał
nie strach
dwa światy się zbliżyły
i chyba spadła czyjaś łza

spłoszone ptaki spłoszone uczucia
niecierpliwością niespełnieniem
zmieniają się w tęsknotę
za gorącym promieniem słońca
tkliwym dotykiem wiatru i soczystą zielenią
górskich połonin

uparcie w pokoju dzwonił telefon

maluję portret z okruchów spojrzenia
uśmiechu niewytłumaczalnych łez
drżącego serca i bukietu
pachnących rumianków podarowanych o świcie
piękna będzie jesień

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@wbxstudio.pl
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FESTIWAL W ŁAŃCUCIE
Ważne wydarzenie muzyczne

54.

edycja
Muzycznego
Festiwalu
w Łańcucie (23–30 maja)
będzie kolejnym ważnym
wydarzeniem w życiu muzycznym Podkarpacia. Tradycyjnie festiwal otworzy koncert w łańcuckim parku; po raz pierwszy jednak będzie to
spektakl operowy w plenerze – Napój miłosny
G. Donizettiego w wykonaniu chóru i solistów Opery Krakowskiej oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej.
W nieco innym charakterze przebiegać
będzie drugi koncert plenerowy, na scenie
pojawi się bowiem Zygmunt Kukla ze swoim
zespołem oraz Monika Ledzion i Paweł Skałuba – uznani artyści, którzy swoją muzyczną
drogę rozpoczynali w Rzeszowie. Gwiazdą
festiwalu będzie jeden z najlepszych kontratenorów na świecie – Andreas Scholl, absolwent słynnej Schola Cantorum Basiliensis,
specjalizujący się w wykonywaniu muzyki
dawnej. W sali balowej łańcuckiego zamku
partnerować mu będzie zespół zaprzyjaźnio-

nych wirtuozów – znakomity mandolinista
Avi Avital, wiolonczelista Marco Frezzato,
lutnista Tiziano Bagnati i klawesynistka Tamar Halperin.
Festiwal zaszczycą również obecnością:
Ewa Podleś – śpiewaczka występująca w największych teatrach operowych na świecie
oraz wybitna sopranistka Olga Pasiecznik,
Krystyna Janda

Olga i Natalia Pasiecznik

której akompaniować będzie siostra Natalia Pasiecznik. Będzie także okazja, aby posłuchać zespołów kameralnych – Wrocław
Baroque Ensemble i BoviarTrio. Przed festiwalową publicznością wystąpi również
jeden z najbardziej kreatywnych polskich

Concertino Chamber Orchestra z maestro Michaelem Maciaszczykiem

Muzyka i słowo splatać się będą w wieczorze „Piosenki z teatru” z udziałem Krystyny Jandy. Wszystkie przeboje usłyszymy
w arcymistrzowskich tłumaczeniach Jeremiego Przybory i Wojciecha Młynarskiego.
Całość spektaklu przepleciona będzie rozmową aktorki z publicznością – jej osobistą
refleksją na temat teatru i śpiewania.
Na zakończenie 54. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej wystąpią Włodek Pawlik z zespołem, zdobywca prestiżowej nagrody Grammy, oraz Concertino Chamber Orchestra pod batutą Michaela Maciaszczyka.
 Anna WIŚLIŃSKA

Wrocław Baroque Ensemble

MAKLAKIEWICZ OCZAMI CÓRKI
Grał w „Rejsie” i „Wniebowziętych”

H

item w księgarniach jest wydana w oficynie Prószyński i S-ka, napisana
z nerwem, barwnie i niezwykle interesująco,
książka wspomnieniowa Maklak. Oczami
córki Marty Maklakiewicz. Rzecz o znakomitym aktorze Zdzisławie Maklakiewiczu,
znanym ze świetnych kreacji w kultowych
filmach Rejs, Wniebowzięci, Jak się to robi,
Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy, Dancing
w kwaterze Hitlera, Rękopis znaleziony w Saragossie i wielu innych.
Tworzył postacie wyraziste, z jawnym
dystansem do szarej rzeczywistości, z nieskrywaną ironią wobec siebie i otoczenia.
Punktem wyjścia do wspomnień był notes
Maklakiewicza, który Marta znalazła w jego
pianinie. Opisując Maklakiewicza, prócz
anegdot odważnie odsłania jego prywatność.
Ojcem był nieudanym. Mężem również. Sy-

nem zdominowanym przez
matkę. Chował w duszy traumę z powstania warszawskiego. Pochodząc z rodziny
muzyków, został aktorem.
Wolał film od teatru.
Marta opowiada historię niezwykłego uczucia,
jakim Maklakiewicza darzyła jego pierwsza żona,
jej matka Renata – aktorka,
malarka i poetka, która aż
do tragicznej śmierci na Florydzie zawsze wpajała córce
miłość do ojca. Marta pisze
ciekawie o sobie. A życia jej
starczyłoby na scenariusz filmowy. Prawniczka, kilkanaście lat w Stanach Zjednoczonych pracowała w sieci Hilton, studiowała

aktorstwo, występowała na
scenie, tańczyła i śpiewała,
miała kilka szalonych romansów, małżeństwa i rozwody, założyła kancelarię
adwokacką na Florydzie,
udzielając porad polskim
emigrantom.
Aktualnie
w Warszawie jest właścicielką firmy, która pomaga
w załatwianiu formalności
związanych z wyjazdami
do Stanów. Działając wielopłaszczyznowo,
wiele
robi na rzecz zachowania
pamięci o swoim ojcu.
 Andrzej PIĄTEK
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Anna Wiślińska

skrzypków – Piotr Pławner, laureat pierwszej
Nagrody X Międzynarodowego Konkursu
Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.
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INSPIRACJE Z PEJZAŻY DZIECIŃSTWA
Stanisław Kucia (1937–1991)

Piotr Rędziniak

KULTURA  SZTUKA

A

rtysta urodzony we Wrocance. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Dyplom obronił w roku
1962 w pracowni prof. Emila Krchy.
Był laureatem wielu nagród i wyróżnień na
środowiskowych przeglądach rzeszowskiego Okręgu ZPAP i Grupy
„Ziemia”. W 1968 r. miał indywidualną wystawę malarstwa w Rzeszowie. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych okręgowych i krajowych m.in. w „Jesiennych Konfrontacjach”,
na których otrzymał wyróżnienie (1969) i II Nagrodę (1972). Zajmował się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, rzeźbą i grafiką użytkową. Był nauczycielem w Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych w Jarosławiu (1962–1967), a także w PLSP w Rzeszowie (od 1974–1985).
W latach 1971–1973 pełnił funkcję kierownika Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.
Był popularny jako autor niewielkich obrazków na szkle i drewnie (tzw. „Stolniczki nocne”),
które prezentował na wystawach indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie, BWA w Rzeszowie, BWA w Krośnie i kolekcjach prywatnych.
Zmarł w 1991 w Rzeszowie. Spoczywa na cmentarzu we Wrocance koło Krosna. Wystawa jest efektem współpracy BWA w Rzeszowie z BWA w Krośnie, Gminą Miejsce Piastowe oraz wieloma osobami, które wypożyczyły na wystawę i udostępniły do druku obrazy
z prywatnych kolekcji. Stanisław Kucia swój rodowód ludowy i ciągłe inspiracje sztuką ludową traktował jako atut, coś co wyróżniało jego twórczość na tle panujących w sztuce izmów
i mód. Był wzorem dla pokoleń swoich uczniów, a jego twórczością inspirowało się wielu
artystów, niejednokrotnie go kopiowało.
Wystawa zaskakuje swoją (nadal) nowoczesnością,
jeszcze raz dobitnie uwydatniając jak na owe czasy (lata 70.,
80. XX w.) Kucia był malarzem oryginalnym. Dziś może postrzegamy to jeszcze wyraźniej dzięki panującej w ostatniej
dekadzie modzie na folklor pod każdą postacią. I chwała
twórcom, że są te motywy etniczne we współczesnej muzyce, sztukach wizualnych i projektowaniu przedmiotów
użytkowych. Analizując malarstwo Stanisława Kuci, można zobaczyć jak artysta, czerpiąc swoje inspiracje z pamiętanych z dzieciństwa pejzaży, miejsc rodzinnej Wrocanki,
adaptuje je do kompozycji opartych na geometrycznych
podziałach. To swoistego rodzaju mapowanie wspomnień.
Kompozycje te bowiem przypominają kadry map, które
wykonywane są z lotu ptaka. I w tym sentymentalnym ujęciu można by sądzić, że Kucia był bliski szkole malarskiej
Stanisław Kucia
Marca Chagalla.
Z drugiej strony zamykanie w schematyczne uproszczone, geometryczne ikony natury sugeruje, iż artyście nie obce było myślenie Pieta Mondriana. Wszystko to świadczy o tym, że tradycje malarstwa europejskiego i światowego były dla
niego ważne. Ale poszukiwał tych, którzy od malarstwa wymagali czegoś więcej niż powierzchownej urody przedstawień. I wszedł Stanisław Kucia do owego panteonu artystów, którzy
za pomocą pędzli, farb i płaskiego płótna potrafią zanurzyć widza w świecie magii i katharsis
kolorem, a następne pokolenia artystów postawić w zakłopotaniu nie do podrobienia ikonografii i zrozumienia, czym jest malarstwo.
I słusznie, bez fałszywie rozumianej skromności, na wernisażu tej wystawy jej kurator, dyrektor BWA w Rzeszowie Ryszard Dudek powiedział: „Spełniło się moje marzenie, by
pokazać w pełni twórczy dorobek mojego profesora z PLSP w Jarosławiu, a następnie kolegi
z liceum plastycznego w Rzeszowie. Zawsze inspirował mnie swoją odwagą twórczą i oryginalnością. Uważałem i uważam go za jednego z największych malarzy europejskich! Jestem
pewien, że zrobiliśmy dziś coś wielkiego dla środowiska artystycznego Rzeszowa, ale i dla
naszej pamięci o nim”.
Czas biegnie i wystawa ta niedługo się zakończy. Zachęcam, by jeszcze zdążyć ją obejrzeć. Przewidziawszy to, BWA w Rzeszowie wydało piękny album, który jest swoistym pomnikiem dla tego ciągle żywego w naszej pamięci twórcy i człowieka i jedynym śladem tego
wydarzenia. Pewnym kompendium informacji o artyście i ilustratorską dokumentacją jego
dzieł, które tak niezmiernie rozproszone po domach i instytucjach na terenie Rzeszowa i okolic udało się zebrać na ten czas w jednej sali wystawowej i na łamach tego albumu.
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie prezentuje wspomnieniową wystawę malarstwa, rzeźby i malarstwa na szkle tego artysty do 5 kwietnia br.
 Piotr RĘDZINIAK
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„Orły”, tempera, karton

„Świątek”, drewno lipowe

„Rekwizyty”, olej, płótno

Marzec 2015

„Biecz”, polimer, karton

KULTURA  SZTUKA

„Pejzaż”, polimer, płótno

„Gołąbek Pokoju”, olej, płótno

na szkle

bez tytułu, olej, płótno
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METAFIZYCZNA ZADUMA
Sakralna refleksja milenijna

KULTURA  SZTUKA

„23 stycznia 2000 roku rzeszowska katedra wypełniona była do ostatniego miejsca. Licznie zgromadzeni
mieszkańcy Rzeszowa i zaproszeni przez Sejmik Województwa Podkarpackiego goście uczestniczyli we mszy świętej, która odprawiona
została w intencji pomyślnego rozwoju województwa podkarpackiego, w intencji władz,
aby dobrze służyły ludowi i w intencji tych
wszystkich, którzy pełnią jakikolwiek urząd
na rzecz dobra publicznego”. Tak pisała
Anna Szydło w „Głosie Rzeszowa” nr 2/2000
w artykule pt. „U progu III Tysiąclecia”. Piękną alegorię pt. Aureole na plakat i programy
przygotował rzeszowski fotografik Bogdan
Szczupaj.
Koncert to był niezwykły. Poezje Jana
Kochanowskiego i ks. Jana Twardowskiego
w sposób poruszający serca i umysły recytował nieżyjący już dziś znakomity aktor Henryk Machalica, solo śpiewał świetny tenor
Paweł Skałuba, uczeń Anny Budzińskiej
z rzeszowskiej szkoły muzycznej, obecnie
pierwszy tenor Opery Bałtyckiej, za organami
zasiedli – Witold Maleszka i rzeszowianin
Marek Stefański, śpiewał Katedralny Chór
Chłopięco-Męski „Pueri Cantores” i Chór
Reprezentacyjny „Cantores Resovienses” Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

pod wprawną ręką Urszuli Jeczeń-Biskupskiej, grała orkiestra tejże szkoły i Rzeszowska Orkiestra Kameralna pod moją dyrekcją.
Uroczysty koncert w rzeszowskiej katedrze prowadzony przez Henryka Rozena
rozpoczął Hymnus, utwór na chór i orkiestrę
Fot. Bogdan Szczupaj

Andrzej Szypuła

„Aureole”

oparty na hymnie pierwszych chrześcijan
Chrystus vincit, regnat, imperat, specjalnie
napisany na obchody milenijne w województwie podkarpackim. Jego autorem jest Marek

Jasiński, znakomity kompozytor szczeciński, zmarły 5 lat temu. Był to człowiek niezwykłej dobroci, mistyk, oddany pedagog,
wychowawca młodzieży. W dniach 14–18
lutego 2015 roku uczestniczyłem w sympozjum i koncertach jego pamięci w Szczecinie.
Wykonano sporo jego utworów, w Akademii Sztuki otwarto salę Jego pamięci. Metafizyczna zaduma i sakralna refleksja – oto
wrażenia, jakie wyniosłem ze szczecińskiego
spotkania z muzyką Marka Jasińskiego.
Program wspomnianego milenijnego
koncertu w rzeszowskiej katedrze był starannie przygotowany i dopracowany. Wszystkie
utwory pochodziły z kręgu sztuki sakralnej.
Głębokie słowa poezji przeplatały się z utworami organowymi i wokalnymi wielkich mistrzów – Toccata i fuga d-moll J.S. Bacha, Ave
Maria Bacha-Gounoda, Agnus Dei G. Bizeta,
Już się zmierzcha Wacława z Szamotuł, Panis
angelicus C. Francka, Dies irae i Lacrimosa
z Requiem W.A. Mozarta, O władco świata
S. Moniuszki, Tryumfy Króla Niebieskiego T.
Flaszy. A na finał podniośle i uroczyście zabrzmiała Victoria W. Kilara dedykowana papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II z okazji
Jego II pielgrzymki do ojczystego kraju.
Jak powiedział na koncercie biskup ordynariusz Kazimierz Górny, koncert przejdzie do historii województwa podkarpackiego. I tak się stało. I choć muzyka i poezja,
zdawałoby się, jest sztuką ulotną, to przecież
pozostaje w pamięci i wspomnieniach, które
dają poczucie wspólnoty – religijnej, duchowej, samorządowej.
 Andrzej SZYPUŁA,

artysta muzyk, pedagog, dyrygent,
prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

NAMIĘTNOŚCI WYSMAKOWANE
Premiera na małej scenie

Ryszard Zatorski

Z

asady jedności miejsca, czasu i akcji wyznaczone przez antycznych prekursorów teatru
i bliskie autorowi Wenus
w futrze Davidowi Ives’owi, potwierdził też w przekazie scenicznym
reżyser Jan Nowara, racząc nas 5 marca
br. premierą tej sztuki na małej scenie im.
Zdzisława Kozienia. Daleką w estetyce od
ascetycznego czasu postu. Korzystając z literackiego tworzywa amerykańskiego dramaturga, twórca spektaklu sprawił, że można
było odebrać to widowisko niczym wzorcowe artystycznie seminarium teatrologiczne.
Bo wszak wszystko, co działo się na scenie,
mogłoby przecież mieć swój przykład realny.
No, może poza wystrzałowym finałem.
Bo jeśli spojrzeć na akcję spektaklu,
to realnie też przecież w teatrze odbywają się coraz częściej modne z amerykańska
castingi, czyli przesłuchania konkursowe,
przeważnie po to, aby wybrać kogoś i tak
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upatrzonego wcześniej. Bo czyżby twórca
widowiska, zwłaszcza dyrektor teatru, nie
znał możliwości swych aktorów? I nawet
w akcji rzeszowskiej Wenus zabrzmiało poniekąd realnie echo z innego przedstawienia,
gdy Dagny Cipora w roli Wandy zapewnia
literackiego reżysera Thomasa (znakomity w tej roli Michał Chołka), że przychodzi
z doświadczeniem scenicznym, bo grała już
przecież Heddę Gabler. Co w widzach może
zabrzmieć przerzutnią do wcześniejszej premiery, otwierającej obecny sezon artystyczny
w Teatrze im. Siemaszkowej, gdzie Heddę
zagrała aktorka gościnnie, wybrana w konkursie, gdy tymczasem artystki z etatowego
zespołu naszego teatru (także utalentowana
Dagny) wystąpiły w roli widzów. Być może
to tylko takie moje skojarzenie.
Wenus w futrze reżysersko Jan Nowara
dopieścił w każdym calu, a młoda para sceniczna Cipora i Chołka zagrała z kunsztem
i troskliwością o widza, który w tej małej
salce był jakby w jedności z artystami na tej
zaprojektowanej w środku scenie, gdzie każdy fałsz byłby od razu dostrzeżony. To już
kolejny raz, jak pamiętam, także mistrzow-

sko scenografią zamknięta została ta przestrzeń – sceny i widowni – tym razem przez
Magdalenę Gajewską, a poprzednio zrobiła
to prawie trzy lata temu Zofia Mazurczak
w Autorze. W obydwu przekazach artystkom wydało się chyba naturalne obudować
ponurą salę „nowymi” ścianami wspartymi
na filarach, w tym przypadku trzymających
kratownice tego metaforycznego ogrodzenia.
A wracając do myśli początkowej – prawie półtoragodzinne widowisko ani przez
chwilę nie nuży, ale znakomicie wciąga i ilustruje coś, co mogłoby się zdarzyć. Kandydatka do roli w sztuce i reżyser przeistaczają
się na tworzonych przez siebie werbalnych
planach raz do roli autora (reżysera) i potencjalnej aktorki, raz do roli postaci w sztuce,
którą grać będą, a raz jeszcze do roli recenzentów tworzywa literackiego. I tworzy się
w tym przedstawieniu, rzec można, teatr
w teatrze prawdziwym, obserwujemy opowieść dramaturgiczną i kolejne etapy tej
pracy. Od prologu poczynając, z zawieszoną na huśtawce bohaterką i spoczywającym
na ogromnej walizie jej partnerze, gdy w tle
sączy się dyskretna muzyka (opracowanie
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lutego 2015 roku odbyły się wybory władz RTM. Prezesem został
Andrzej Szypuła, wiceprezesem dr Anna
Marek-Kamińska, sekretarzem dr Ewelina
Radion, skarbnikiem Adrian Ślęczka, członkami zarządu Cecylia Soja i Jerzy Dynia.

klapsem
po filmach
Adam Kus

D

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS po dobrze
rozpoczętym roku nie zwalnia swojego tempa. Kolejny
filmowy miesiąc, a my nie
ustajemy w zachęcaniu Państwa do udziału
w projekcjach organizowanych w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
W marcu zaprezentujemy aż sześć tytułów. Miesiąc rozpoczęła (2.03) jedna z najlepszych komedii absurdu ostatnich lat pt.
Kebab i Horoskop. To dostrzeżony już na kilku festiwalach pełnometrażowy debiut Grzegorza Jaroszuka. A dodatkowo groteskowa

Dominik Nykiel

S

taramy
się,
aby
w KLAPSIE w każdym
miesiącu była filmowa mieszanka kulturowa. Bo im
różnorodniej, tym ciekawiej. Rzadko jednak pokazujemy propozycje z Chin,
gdyż rzadko coś ciekawego pojawia się na
polskich ekranach. Dlatego gdy nadarza się
okazja sięgnięcia po produkcję z Państwa
Środka, to chętnie to robimy. Tym bardziej że
jest to nie byle jaka produkcja.

Dotychczasowy prezes prof. dr hab. Leszek
Mazepa, pełniący tę funkcję od powstania
towarzystwa, czyli od 1998 roku, otrzymał
tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa.
Towarzystwo organizuje wieczory muzyczne w rzeszowskim ratuszu, koncerty, sesje

naukowe „Musica Galiciana” i „Musica Resoviana”, wydaje pismo muzyczno-literackie
„Kamerton” cieszące się wysokim uznaniem
w środowiskach artystycznych i naukowych.
Gratulujemy nowym władzom RTM
i ze szczególną satysfakcją odnotowujemy,
że nowo wybrany prezes Andrzej Szypuła
i członek zarządu Jerzy Dynia są stałymi autorami naszego miesięcznika. 

etiuda tego reżysera pt. Opowieści z chłodni,
mająca na swoim koncie ponad dwadzieścia
nagród i wyróżnień festiwalowych. Drugi
poniedziałek miesiąca (9.03) był okazją przypomnienia sobie twórczości Andrieja Tarkowskiego – jednego z najwybitniejszych arcymistrzów kina światowego, a film pt. Ofiarowanie uważany za jego testament twórczy.
Obraz ten znalazł się na watykańskiej liście
filmów o szczególnych walorach
religijnych, moralnych lub artystycznych. Nagrodzony został
w Cannes Grand Prix, nagrodą
FIPRESCI oraz Jury Ekumenicznego, a także nagrodą BAFTA.
Kolejny pokaz (16.03) to wchodzący właśnie na ekrany film
w reż. Sebastiána Lelio pt. Gloria, podbijający serca widzów
w każdym wieku. Laureat Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszej

aktorki na MFF w Berlinie i Nagrody Gildii
Niemieckich Kin Arthousowych. Szczególnie zapraszamy (23.03) na nagrodzony Złotym Niedźwiedziem, zachwycający i wyjątkowy film pt. Czarny węgiel, kruchy lód w reż.
Yi’nan Diao. Ostatnie spotkanie miesiąca
(30.03) to dokument Pawła Wysoczańskiego pt. Jurek. Będzie to wzruszająca opowieść
o wybitnym polskim alpiniście i himalaiście
Jerzym Kukuczce.
Namawiamy
Państwa
również do udziału w interesujących spotkaniach dyskusyjnych, które odbywają się u nas
zawsze po projekcjach. Podczas
tych dyskusji staramy się głębiej
zrozumieć poruszaną w filmach
tematykę i niejednokrotnie dowiadujemy się o tym, że wielu
z nas oglądało inny film. 

Czarny węgiel, kruchy lód, który miał
swoją premierę pod koniec stycznia, zwraca
uwagę nie tylko tym, jaką nagrodę dostał na
festiwalu w Berlinie, ale przede wszystkim
tym, że gatunkowo zalicza się do czarnego
kryminału (kina noir). Już samo to stanowi
o jego egzotyce. Przynajmniej dla nas – polskich widzów. Z tego względu, że kryminał
w wydaniu made in China jest nieco inny niż
kryminał made in USA – inaczej się go ogląda. Właśnie ze względu na różnice kulturowe. Nawet jeśli w filmie są te same elementy
składowe, jak m.in. tajemnicze morderstwo,
poturbowany przez życie bohater, piękna

femme fatale i brak happy endu. I chociaż
w naszym pojęciu niemal wszystko, co chińskie, jest tandetne, tak na pewno nie można
tego powiedzieć o Czarnym węglu… Bo nie
można odmówić mu nastrojowości, ciekawych i niejednoznacznych bohaterów, zwrotów akcji i tak charakterystycznej dla gatunku poetyki.
To wszystko razem wzięte sprawia, że
seans Czarnego węgla jest ciekawym filmowym doświadczeniem, które być może nie
szybko się powtórzy. Bo jak często mamy
możliwość zobaczyć w kinie zrealizowany
z wyczuciem kryminał prosto z Chin? 
15
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o włos nie przekroczona została
Tomasza Wadowskiego). Widzogranica dobrego smaku.
wie już usiedli i czekają, a artyści
Spektakl artystycznie wytak wspaniale grają tę ciszę – tak
smakowany, chwilami poetycko
przeciwstawną dalszym żywiołotrącający wrażliwość widzów.
wym emocjom i namiętnościom
A nawiązania treściowe do masobohaterów, narastającym w każdej
chistycznego pierwowzoru miały
sekwencji. Owa Wanda, która miateż niezamierzone asocjacje. Bo
ła być podporządkowana, staje się
w tej ciasnej, niewentylowanej
władcza i dominująca. Nawet gdy
salce wszyscy pod koniec czuli się
podaje Thomasowi łańcuch zapięniby w parowej łaźni. Może zatem
ty obrożą na jej szyi, to ta uprząż
czas najwyższy (apel do marszałka)
natychmiast z jego woli ląduje na
podjąć odważną decyzję i w tym
nim i go obezwładnia. Bogini miłowiekowym już budynku dawnego
ści z Afrodyty staje się wściekłą jej
Sokoła obecną dużą scenę zamieprzeciwnością, bezwzględną w stąnić stosownie do jej przestrzeni na
paniu krok po kroku do zamierzo- Dagny Cipora i Michał Chołka
Fot. Maciej Mikulski
małą, a prawdziwą wielką scenę
nego celu. Zaciekawienie, pożądadobudować obok. Tak jak to zamierzał dytylko twarzy, ale i nieco innych wdzięków, co
nie, a w końcu może i miłość, którą wyzwala
rektor teatru Jan Nowara, gdy pełnił krótko
jednak na pewno nie budzi nagannych myśli
w tym, którego łaskawości przyszła się niby
tę funkcję poprzednim razem. Przestrzeni
u widzów. Także w owych subtelnych scepoddać, zamienia w niewolnicze podporządwokół nie brakuje, aż do bibliotecznych ponach namiętności „miłosnej”, wyrażonych
kowanie. Z masochistycznym obezwładniesiadłości i alei Cieplińskiego.
figurą obrazu choreograficznego (wedle poniem. Jest w tym widowisku także odwaga
mysłu Tomasza Dajewskiego). Nigdzie ani
odkrycia przez zmysłową Dagny Ciporę nie
 Ryszard ZATORSKI
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SCENICZNA PODHALAŃSKA
Dorota Kwoka

KULTURA  SZTUKA

W

ędrując po scenach
Podkarpacia, niejednokrotnie gościłam w odsłonie Klubu 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich
w Rzeszowie, którego kierownikiem jest ppłk Kazimierz Gałka.
Scena to nie tylko metaforyczne deski,
ale i ludzie, z którymi dane mi było współpracować. Nie sposób w tym miejscu nie wymienić jakże znanej postaci, jaką jest Stach
Ożóg. Stach, na co dzień wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej UR, aktor, recytator. Stach to także pracownik tegoż klubu,
który współtworzy różnego rodzaju zdarzenia artystyczne z Ewą Jaworską-Pawełek.
Ewa jest absolwentką Studium Wokalno-Aktorskiego w Warszawie oraz pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim i dyplomowanym instruktorem tańca. Na co dzień
w 21. BSP pracuje na stanowisku samodzielnego instruktora ds. ruchu amatorskiego.
Jest niezwykle inicjatywną animatorką kultury, wychowawczynią wielu pokoleń młodzieży, instruktorem wokalnym i organiza-

Zespół PRESTO – od lewej Katarzyna Wąsacz,
Marta Kopeć, Małgorzata Oleszko

torką wydarzeń kulturalnych. Współpracuje
z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, szkołami, domami kultury, bibliotekami; pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami na terenie miasta,
województwa podkarpackiego i całego kraju.
Udziela się również w wielu akcjach
charytatywnych i współpracuje z osobami
niepełnosprawnymi. Ta jej działalność jest
doceniana, co potwierdzają liczne wyróżnienia, dyplomy, nagrody. E. Jaworska-Pawełek
otrzymała również wiele listów gratulacyjnych oraz podziękowań zarówno na szczeblu
lokalnym, jak i ogólnopolskim. Ta działalność kulturalno-oświatowa i społeczna oraz
promowanie naszego miasta i województwa

Małgorzata Oleszko, Ewa Jaworska-Pawełek,
Agnieszka Podubny, Michał Podgórski
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zostały dostrzeżone przez Urząd Marszałkowski, który uhonorował ją Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Ewa Jaworska-Pawełek

Ewa prowadzi od wielu lat solistów i zespoły wokalne (Szarotki, Camelot, Quatro,
Jedna Chwila, Presto, Prima Vera, Smajl).
Jej wszechstronne przygotowanie wokalne
i estradowe, pogłębione wieloletnią pracą
na niwie artystycznej, stało się siłą sprawczą
znaczących sukcesów w przeglądach artystycznych jej podopiecznych oraz jej samej
na szczeblu środowiskowym i centralnym.
Profesjonalizm, umiejętności pedagogiczne,
empatia, wrażliwość i kreatywność Ewy Jaworskiej-Pawełek sprawiają, że jest ona chętnie zapraszana do współpracy artystycznej
przez wiele instytucji, stowarzyszeń.
Świadectwem jej pracy i talentu są chociażby ostatnie osiągnięcia jej wychowanków.
Na V Festiwalu Kolęd i Pastorałek Wojska Polskiego „Nadmorska Kolęda” w Gdyni w styczniu br. Grand Prix otrzymał Michał Podgórski, a II miejsce Agnieszka Podubny, zaś
nagrodę specjalną dyrektora WCEO za wybitne osiągnięcia w pracy instruktorskiej sama
Ewa Jaworska-Pawełek. Warto zaznaczyć,
że w jury festiwalu zasiadała Grażyna Łobaszewska. Na Festiwalu Piosenki Aktorskiej,
Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku” organizowanej przez Rzeszowski Dom
Kultury i Wydział Muzyki UR pośród 100
wokalistów na III miejscu (w swojej kategorii
wiekowej) uplasował się Michał Podgórski.
Aleksandra Stawarz zajęła I miejsce w XVIII
Dynowskim Młodzieżowym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Konkurs „Piosenka Żołnierska” oraz „Sztuki Militarne” zorganizowany
przez 21. BSP w Rzeszowie i przeprowadzony
w WDK także przyniósł laury podopiecznym
Ewy. W turnieju piosenki żołnierskiej tytuły
laureatów I stopnia otrzymały zespoły Smajl
(w kat. 10–16 lat) i Presto (powyżej 16 lat),
a wśród solistów Aleksandra Stawarz (10–16
lat), II stopnia Weronika Połowniak (10–16
lat) i (powyżej 16 lat), a wyróżnienia Karolina Połowniak (7–9 lat), Klaudia Gnatowska
(10–16 lat), Kamila Sitek (powyżej 16 lat).
Tytuły laureata I st. nominują do Wojskowych Spotkań Artystycznych, które odbędą
się w Dęblinie. Podczas „Sacrum w literaturze i sztuce”, konkursu organizowanego przez

Wojewódzki Dom Kultury w lutym br. tytuł
laureata zdobyła Aleksandra Stawarz.
Oto najważniejsze osiągnięcia z ubiegłego roku członków sekcji wokalnej. II nagroda
dla Aleksandry Stawarz w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Jarosław
2014 i podobna dla niej w XIX Konkursie
Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek” w Jaśle. III miejsce dla Małgorzaty Chruściel na
Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca
bicie” w Bydgoszczy i podobna nagroda dla
Katarzyny Dudzik na IV Podkarpackim Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku” oraz wyróżnienie dla Aleksandry Stawarz i Michała
Gratkowskiego. Wyróżnienie w Centralnym
Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Wojska
Polskiego w Kołobrzegu dla zespołu wokalnego Smajl. III Nagroda dla Małgorzaty
Chruściel na Festiwalu Dobrej Piosenki im.
Kaliny Jędrusik w Częstochowie. I nagroda
dla Aleksandry Stawarz w IV Podkarpackim
Konkursie Poezji Współczesnej w Rzeszowie.
Grand Prix dla zespołu wokalnego Presto i III
miejsce dla Agnieszki Podubny na Military
Festiwal – Ustroń 2014. Wyróżnienie dla Presto na Przeglądzie Piosenki Wojska Polskiego
– Zegrze. Na Międzynarodowym Przeglądzie
Piosenki Anny German (eliminacje Rzeszów)
nominacja Marty Kopeć i Agnieszki Podubny do półfinału i nominacja Agnieszka Po-

Zespół Smajl – od lewej Weronika Dziągwa,
Aleksandra Stawarz, Diana Szeliga

dubny do ścisłej dziesiątki. IV nagroda dla
Marty Kopeć na Ogólnopolskim Przeglądzie
Piosenki Żołnierskiej w Lesznie oraz wyróżnienie i nagroda za innowacyjne wykonanie
piosenek żołnierskich dla zespołu wokalnego
Smajl oraz nagroda Stowarzyszenia Rodzina
Wojskowa dla Aleksandry Stawarz. Pierwsze
miejsca zespołu Presto i Agnieszki Podubny,
a trzecie Marty Kopeć na XIX Festiwal Pieśni
Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego
w Hrubieszowie. II miejsce Aleksandry Stawarz na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki
„Na skrzydłach muzyki” (Rzeszów) i podobne
w Ogólnopolskim XX Konkursie Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek” w Jaśle oraz III
miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Wojskowej „Na żołnierską nutę” (Kielce).
Ewa Jaworska-Pawełek to wspaniała
animatorka kultury, którą miałam szczęście
poznać i współpracować z nią, a jej wychowankowie niejednokrotnie swym wokalem
poszerzali moje spotkania poetyckie. I z tego
miejsca dziękuję metaforycznym uściskiem
dłoni, zarówno Ewie, jak i Agnieszce Podubny, Arkadiuszowi Kłusowskiemu i Michałowi Podgórskiemu.
 Dorota KWOKA

SZALOM, SZALOM!
Nasi bliscy i sąsiedzi z Rajsze

J

ak dzisiaj zapytać? Żydzi
mieszkali czy mieszkają
w Polsce? Czy w przedwojennej
Rzeczypospolitej
liczna była ta społeczność?
Z proporcji do wielkości
obszaru i największych skupisk spora. W powiatowym Rzeszowie żyło i było ich około 15
tysięcy. Raisze, Rejsza, Mała Jerozolima czy
Mojżeszów… Dzisiaj te określenia nie mówią
prawie nic. Od końca XVIII wieku byli widoczni i bez trudu rozpoznawalni. Inna religia, stroje, ubiory, święta i sakralne budownictwo.

Mój wielki przyjaciel z Izraela Naftali Langsam, głogowski Żyd, syn właściciela młyna. Ma dzisiaj 97 lat.
Składa kwiaty pod pomnikiem w Borze Głogowskim. W głębi słynny Sigmund Nissenbaum

Kto dzisiaj może pamiętać przedwojennych rzeszowskich Żydów? Już niewielu. Zostały dwie charakterystyczne budowle (syna-

gogi) i parę lokalnych nazw: Silberówka (tam
gdzie stoi pomnik Mickiewicza), Druckerówka
(od początku obecnej ul. Naruszewicza aż po
Szpitalną), Hajblum (koniec obecnej ul. Długosza)… Była kiedyś ulica Żydowska (teraz Króla Kazimierza), Dom Ludowy fundacji Adolfa
Tannenbauma, zbudowany w 1929 roku (mieści
się tam obecnie Wojewódzki Dom Kultury),
żydowskie kluby sportowe, śródmiejski kirkut
i dziesiątki małych sklepików, które po wojnie
nazywano jeszcze czasami „u Żyda”. Po okupacji, już w mieście wojewódzkim, nie ostała
się (?) ani jedna personalnie zwarta żydowska
rodzina.
Historia rzeszowskich Żydów jest dobrze
znana z licznych publikacji. Ich okrutny okupacyjny los także. Ci rzeszowscy i podrzeszowscy
zaczęli przyjeżdżać do ich Rajsze przy końcu
lat dziewięćdziesiątych. Jako pierwsi „odkryli”
Rzeszów Klara Mayaan i Mosche Oster. Nie
będę wymieniał więcej nazwisk, bo ci, co przez
następny szereg lat zjeżdżali do Mojżeszowa, już
nie żyją. Było ich kilkudziesięciu z USA, Izraela,
Kanady, Australii, Francji, Szwecji, nawet z dalekiej Argentyny i Brazylii. Prawie wszyscy na
tyle dobrze pamiętali język polski, że nie było
problemu z dogadaniem się. Okazywali wielkie
wzruszenie, wielu szczerze płakało i całowało
ściany kamienic, w których mieszkali.
Ponieważ rzeszowskich Żydów z lat
przedwojennych nie pamiętam, nie bardzo
chciałem się wychylać. Nie wszyscy mieli ochotę mówić o swoim życiu w „tamtym” Rzeszowie. Dlaczego? Bardzo rzadko odwiedzali Rzeszów Żydzi, których rodzice mieli się finansowo jako tako. Tosiek Karpf, bratanica Wanga,
Schiper i Finkelman. Przypuszczam, że trudno
im było mówić o takim Rzeszowie, w którym
przed wojną żyło się im biednie, a może nawet
nędznie? Wiedziałem, że pewnych pytań nie
można zadawać. Okazuje się, że miało to dobre
strony, kiedy zaczynali pisać do mnie. Listy są
pisane po polsku, nieliczne po angielsku. Różna ta polszczyzna. Mam tych listów kilkaset.
Różna treść, różne informacje. Trochę mało
w nich wylewności, konkretów, refleksji. Wcale się temu nie dziwię. Z wielu listów wychodzi

02.07.1998 r. Rzeszowska Żydówka Klara Mayaan
(Münsberg) i Bogusław Kotula pod pomnikiem
w Pustkowie. Z tego obozu Klara przy pomocy polskich chłopów wyciągnęła pod drutami swojego
młodszego brata chorego na gruźlicę

jednak jedna sprawa – jak Żydzi mieszkający
w ówczesnym Rzeszowie widzieli to miasto „na
własne oczy”.
Przeciekawe są listy od Edka Metala ze
Szwecji, Mosche Ostera z Izraela, Berty Rosner
z Izraela, Pinkasa Sterschussa z Paryża. Listy
pisane piękną polszczyzną, bez ortograficznych
czy stylistycznych błędów. Nieprawdopodobne,
po tylu latach… Niestety, nie piszą prawie nic
o życiu rodzinnym czy własnej religijności.
Czy tamten ich Rzeszów różni się zdecydowanie od naszego obrazu miasta z czasów
przedwojennych czy zaraz powojennych? I tak,
i nie. Co może zastanowić – nie wyczuwa się
jakiegoś wyraźnego echa antysemityzmu, który jednak w naszym mieście był przed wojną.
Wychodzi natomiast dużo serdeczności w stosunku do sąsiadów czy bliższych polskich
znajomych. Czy są te stwierdzenia do końca
szczere? Mało jest informacji dotyczących
przeżycia wojny i okupacji. Potwierdzają jednak moje wiadomości w tej materii. Niektórzy
piszą wprost, żeby nie gadać za wiele o ich powojennych losach, czasami bardzo dramatycznych. Szkoda, że wielu z nich prawie nic mi nie
napisało o swoim życiu w międzywojennym
Rzeszowie. Nie chcieli też opowiadać o życiu
swoich bliskich, którzy w różnym czasie przyjeżdżali nad Wisłok i Mikośkę.
Jak można wykorzystać wspomniane listy? Czy potrafi ktoś nakręcić jakiś film? Oczywiście. Są autentyczne zdjęcia i fotografie. Są
dokumenty i treściwe wspomnienia. To musi
być jednak film o tych „drobiazgach”, konkrecikach, które na co dzień pomija się. Oni właśnie
pamiętają te malutkie kolorki ich życia w „tamtym”, ich przecież Rajsze!
 Bogusław KOTULA

Rabin na przysiędze wojskowej 49. Huculskiego Pułku Strzelców w Kołomyi
(1938 r.), w którym służyli żołnierze pochodzenia żydowskiego z Rzeszowa

Pamiątkowe zdjęcie Żydów z patriotycznej uroczystości

Ostatnia droga Żydów z rzeszowskiego getta, konwojowanych na stację
Rzeszów Staroniwa. Idą ulicą Sobieskiego (dawna Zielona)

Czas okupacji niemieckiej, za ogrodzeniem rzeszowskie getto

TAMTEN RZESZÓW

Bogusław Kotula

ODPRYSKI

WIROWANIE NA PLANIE

FELIETON

W

KARUZELA RUSZYŁA

ystartowała kampania wyborcza na lokatora Pałacu Namiestnikowskiego. Z początku jakoś niemrawo, jakby starterowi pistolet
nijak nie chciał wypalić. Większość szybkobiegaczy została w dołkach,
tylko jeden poszedł jak burza. Oczywiście, ten od Prezesa I Ogromnego
stał się taki wyrywny. Kumple zorganizowali na jego cześć konwencję
ze światłojękami i owacjami połączonymi z ćwiczeniami gimnastycznymi. Spontaniczne okrzyki przypominające późnego Gomułkę zastąpiono dudowymi. Już sam dojazd kandydata do sali konwencyjnej był
traktowany jako wydarzenie większe od przybycia królowej brytyjskiej
albo Madonny. Później w swoim wystąpieniu naobiecywał tyle, ile były
premier Tusk w czasie sejmowego exposé. A może i trochę więcej. Z tą
różnicą, że premier mógł to realizować, a prezydent wręcz przeciwnie, ni
cholery. Później ruszył w Polskę dudobus. Zaś sam kandydat nawet sam
z sobą podpisał umowę społeczną. W mojej wsi przez samego siebie podpisaną umowę nazywano testamentem. Jestem tylko niepocieszony głębokim schowaniem posła Macierewicza i posłanki Pawłowicz. Zapewne
w obawie, aby nie zechcieli gdzieś przemawiać. Przecież kandydat Duda
ma uzyskać dobry wynik w wyborach prezydenckich po to, aby w kampanii wyborczej do parlamentu, namaszczony na przyszłego premiera,
umożliwił swojej partii dojście do władzy. Skoro jeden kandydat techniczny do wszystkiego nie wypalił, to może Duda odpali?
Z niemałym poślizgiem ruszył wyborczy peleton. Platforma postawiła na urzędujacego prezydenta, zaś koniczyny i lewica na młodzież. Wygląda to tak, jakby zaczęli już kampanię, ale do następnych wyborów, po
Komorowskim. Zawsze pojawia się jakaś wyborcza drobnica, taki swoisty
plankton. Tym razem też, chociaż boleję, że nie wystawili się ani pewien
narodowiec z wąsikiem, ani pewien Adaś Lwie Serce. Byłoby weselej. Przecież do nich pasuje jak ulał napis nad jednym z pisuarów w Rzeszowie:
Trzymasz w ręku cały świat! Wszyscy bez wyjątku chcą debatować z urzędującym prezydentem. Z sobą już nie, pewnie nie przepadają wzajemnie
za takim towarzystwem. Płoty, bilbordy i wszystko, co jakoś sterczy z ziemi, jeszcze nie dźwiga na sobie ciężaru odpowiedzialności za wyborczy
sukces. W mediach też jakoś cichutko. Ale nie ma obawy, wszystko ruszy,
bo przecież pieniądze na to są. Przeważnie nasze, bo niby dlaczego kandydaci mieliby wydawać swoje?
Obietnic też już uzbierało sie sporo. Dla przykładu ktoś tam chce miłości z Putinem, inny wybierać się zbrojnie na Ukrainę, chcą nam wywalić
do kosza całe prawo i napisać nowe, zainstalować w miejsce polskich łąk
lepsze angielskie, sprowadzić do kraju całą zarobkową emigrację, chłopom
dać wszystko, górnikom jeszcze więcej, a emeryci i renciści otrzymają takie świadczenia jak Niemcy i Anglicy. Mężowie prawi i sprawiedliwi zaś
zadbają całą swoją mocą, aby te wybory były mniej sfalszowane. Tak nam
dopomóż Bóg!

D

Z

Zamek – problem stulecia

nam rzeszowski zamek od lat szczenięcych. Biegałem po jego
korytarzach jeszcze wtedy, gdy ich okna były zabite deskami.
Zawsze wydawał mi się paskudnym molochem, nawet wtedy gdy
dorosłym będąc, oddawałem się w jego wnętrzach czynnościom
zgoła innym niż te, do których był przeznaczony. Dziwi mnie więc
tak wielkie zainteresowanie zamkiem tylko dlatego, że za jakiś czas
opuści go dotychczasowy użytkownik.
O zamku i co o nim sądzę już pisywałem. Toczona o nim
dyskusja zawęża się tylko do tego, co ma w nim być. A wszystkie
propozycje zdają mi się jakby wyjęte z planu pracy kierowniczki
klubokawiarni z okresu wczesnego Gierka. Tam musi być muzeum.
Najlepiej wszystkie rzeszowskie, łącznie z diecezjalnym. Albo centrum sztuki. Albo teatr letni. Albo sala koncertowa. Albo spotkania
z ciekawymi ludźmi. Albo… Istny problem stulecia.
Tak jakby Rzeszów był pustynią, którą trzeba nawodnić, by
rozkwitł wizerunkowo, turystycznie i kulturalnie. A panaceum na
to ma być zamek. To zakrawa już na absurd lub nonsens jak kto woli.
Dwa zawodowe teatry, filharmonia, biuro wystaw artystycznych,
domy kultury, kina, istniejące wreszcie muzea, jakie by nie były,
miewają kłopoty z frekwencją, a my im jeszcze chcemy dołożyć. Nie
przeceniajmy naszego potencjału kulturalnego. Na powierzchnię
zamku jest, niestety, za mały.
Z całej tej toczącej się dyskusji najlepszy jest tytuł jednej z publikacji, że przytoczę: Zamek Lubomirskich trzeba wymyślić od
nowa. Otóż to. Ta budowla z 1908 roku ma taką wartość zabytkową
jak kamienice-plomby w rynku. Ersatz. Czy nie taniej by było rozebrać go, bez wartościowej wieży i znakomitych fortyfikacji rzecz
jasna, i postawić w tym miejscu coś, co podkreśli walory tych obiektów i może stać się drugą po pomniku wizytówką miasta? Może coś
takiego jak Cricoteka w Krakowie. Jedno jest bezdyskusyjne. Zamek
musi służyć ludziom. Żadnych darowizn. Nawet za symboliczną złotówkę. Nawet kurii. Chociaż… na Wawelu jest.

AWANS CHODNIKA

o Rady Miasta Rzeszowa wpłynął bardzo ucieszny wniosek kilku bardzo uczonych w piśmie mieszkańców w podwójnej sprawie. Aby zrewolucjonizować dotychczasowe pojmowanie miejskiego placu i upamiętnić zbiorowo biskupów. Zatem było nieco uciechy, gdy wyszło, że chodzi
o przemianowanie kawałka chodnika między ul. Kościuszki a kościołem
farnym na plac, któremu wzmiankowani wnioskodawcy chcieliby nadać
dumne imię placu biskupów Janów Rzeszowskich. Nie pomogły racjonalne tłumaczenia, zwłaszcza ze strony wybitnego architekta z Radomia, że
nazywanie placem czegoś, co nim nie jest, to zabieg irracjonalny. Rada
Miasta uchwaliła, że jest to plac i szlus. A co!
Jeśli nasza rada weźmie solidny rozpęd w kwestii modyfikacji powszechnie obowiązujących pojęć toponimicznych i historycznych, a jacyś
mieszkańcy zaczną przeżywać erupcję twórczych zwidów, to możemy
w tej kwestii uzyskać wielką sławę mołojecką, nie tylko w kraju. Pozostaje
czekać, aż uchwalą, dla przykładu, że: bazar przy Dołowej to dzielnica handlowa naszej metropolii, zalew nic innego jak Morze Rzeszowskie, a Serce
Maryni to pierwsza dama powojennego Rzeszowa. Przy ul. Dąbrowskiego
rośnie kilka chojaków. Przecież to nic innego, jak Bory Saletyńskie. W rezerwie mam jeszcze parę innych, równie ciekawych propozycji godnych
najwyższego ośmieszenia.
 Roman MAŁEK

I niech będzie to nawet muzeum. Nawet z salą koncertową
na dziedzińcu, ale taką jak chociażby w Filharmonii Szczecińskiej.
Nowoczesne. Bez gablot i zakurzonych bibelotów. I nie Kresów
Wschodnich, bo nam do kresów tak, jak Przemyślowi do morza. Popatrzmy szerzej. Znajdźmy coś, czego w Polsce jeszcze nie ma, a jest
czymś uniwersalnym.
Tym czymś może być Muzeum Nonsensu. Doczekał się on
już jako gatunek znaczącej pozycji w sztuce i historii. W literaturze
u Edwarda Leara, Eliota, Maxa Ernsta czy Wisławy Szymborskiej.
W teatrze Monty Pythona, w malarstwie, choćby w „pozach i minach” Witkacego, także w kinie sensacyjnym z Mission: impossible
na czele. W życiu codziennym to okres PRL-u. Ale także rzeczywistość nam najbliższa daje o sobie znać. W dziale regionalnych nonsensów powinny znaleźć swe miejsce „Centrum Kongresowe”, rzeszowska linia tramwajowa, komunistyczny pomnik jako własność
kościoła, uczciwi politycy, bezgrzeszny kler i wiele, wiele innych.
Byle tylko miejsca wystarczyło.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

Jerzy Maślanka

Miłość jest wszędzie,
Cyganka wywróży na pewno ją z kart,
zawsze przybędzie, gdy będziesz gotowy,
gdy będziesz jej wart.
Wtedy w innowacji mieście
połączycie się nareszcie,
znikną troski i kłopoty
za jedyne tysiąc złotych.
Nie w ratuszu czy kościele –
mamy propozycji wiele.
Przed pomnikiem przyklękniecie,
sto lat gra orkiestra dęta,
moc życzeń okrytych kwieciem
od samego Prezydenta…
Ach, co to będzie za ślub!

W

SMAKI RODZINNE

Gołąb ich miłości znakiem
na Siemaszki naszej scenie,
znakomitym on śpiewakiem,
ona wierna Melpomenie.
Rozśpiewany, roztańczony będzie ślub!
To wspaniała będzie gratka,
Bernardynów biją dzwony,
pełna gapiów kładka Tadka,
mąż w objęcia wpadnie żony.
Ach, co to będzie za ślub!
A na Rynku wystrojonym
już czerwony dywan kładą,
z wiosek do nas przyłączonych
młodzi na traktorze jadą.
Oj, będzie to, będzie ślub!

Iga Szumska poleca

WIELKANOCNA BABKA
DROŻDŻOWA
1 kg mąki • 1/2 l mleka • 8 dag
drożdży • 15 dag cukru • 6 żółtek • 2 całe jaja
• 1 łyżka oliwy • 2/3 szklanki stopionego sklarowanego masła • troszeczkę soli. Dodatkowo smażona
skórka pomarańczowa • rodzynki • otarta skórka
z cytryny. Uwaga: wszystkie składniki muszą mieć
jednakową temperaturę, nie mogą być zimne.
Półtorej szklanki mąki rozmieszać z letnim mle-

Bogdan Loebl

kiem i drożdżami, odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Żółtka i całe jaja ubić
dokładnie z cukrem. Gdy rozczyn wyrośnie,
dodać ubite jaja, pozostałą mąkę i wyrabiać
ręcznie, dokładnie przez ok. 20 minut, po
czym dodać sól, wlać letni tłuszcz i wyrabiać
dalej aż ciasto zacznie odstawać od miski
i ręki. Wtedy wsypać bakalie i jeszcze chwilę
wyrabiać. Ciasto przełożyć do foremek babowych (wysmarowanych dobrze masłem i posypanych bułką tartą) do 1/3 wysokości. Zostawić do wyrośnięcia, a gdy podwoi objętość
wstawić do średnio nagrzanego piekarnika
i piec ok. 1 godziny. Upieczoną babkę można
posypać cukrem pudrem lub polukrować.
PARTYZANT W SAMO POŁUDNIE (18)
(powieść w odcinkach)

Oślepiony nietuzinkową urodą dziewczyny partyzant – dzięki
wrodzonej podejrzliwości nie prześlepił granatu w jej ręce.

Sport ich życia został swatką,
taki ślub im się wymarzył.
Ona świetną akrobatką,
a on ciągle na wirażu.
Ale pierwsi rwą do mety.
Ach to będzie ślub!

LIMERYKI

ORĘŻ
Za oręż uważa niewiasta
nawet wałek do ciasta.

Pijany sołtys ze wsi Rzucewo
wiejski majątek sprzedał na lewo.
Sprzedał remizę i szkołę,
i nawet starą stodołę,
zostawił tylko na opał drzewo.

PECHOWIEC
O gorącej dziewczynie marzył,
a na oziębłej się sparzył.

Kiedy los nami zakręci
na dojrzałej życia scenie,
bierzmy ślub w Izbie Pamięci –
nieomylnym IPN-ie.

AFORYZMY

Edward Winiarski

Z kamienia węgielnego ognia nie wykrzesze!
***
Czasami dopiero presja wyzwala nas z opresji.
***
Wysoka fala niesie kędy chce.

Oczekiwane spotkanie

Baran (21 III–20 IV) Dobrze by było skończyć z zimowym lenistwem.
Byk (21 IV–20 V) Już niedługo nastąpi oczekiwane
spotkanie z ukochaną osobą. Póki co zrzuć kilka kilogramów.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Możesz śmiało myśleć o letnich wyjazdach w ciepłe kraje.
Rak (22 VI–22 VII) Samochód wymaga przeglądu,
Twój stan zdrowia też. Nie szalej z zakupami.

cdn.

FRASZKI

Adam Decowski

Chłopców oraz wolne panny
zapraszamy do fontanny.
W kroplach dżdżu w sercach zagości
tajemniczy czar miłości.
I wkrótce będzie ślub!

PS
Ciągle w sobie zakochani
otrzymacie życzeń krocie.
Wśród tysięcy – Wy wybrani
„skazani na dożywocie”.
Oby bez apelacji!

Czas pracy i czas zabawy

iosna to czas budzenia się przyrody do życia po okresie odpoczynku.
Jest bowiem czas pracy i czas odpoczynku. Niezachwiane prawo natury. Wiemy o tym, ale jednak zapominamy o odpoczynku po pracy. Zbyt mało
czasu na spacery, spotkania z przyjaciółmi, na śpiew, żart, piosenkę. Wolne
soboty i święte (niegdyś) niedziele wyglądają nie lepiej. Przeciętny Polak nadrabia wtedy całotygodniowe zaległości – pierze, prasuje, myje okna, a przede
Nina Opic
wszystkim wyrusza z całą rodziną na długie zakupy w centrach handlowych.
I tak utraciliśmy kontakt ze strefą życia absolutnie niezbędną dla zdrowia i dobrego samopoczucia
człowieka.
Współcześni Japończycy, dla których praca stanowi sens życia, uchodzą za najbardziej pracowitych mieszkańców świata. Większość z nich pracuje ponad 65 godzin tygodniowo. To z tego kraju
pochodzi słowo karoushi, które oznacza śmierć z przepracowania. Nic dziwnego, że japońskie wielkie koncerny motoryzacyjne wprowadzają dla swych pracowników obowiązkowe godziny zabawy.
Zabawa stanowi istotny składnik upowszechnianej w Stanach Zjednoczonych terapii prof.
Deana Ornisha. Istotnymi jej elementami są zabawa, relaks, wypoczynek, spacery, słuchanie naturalnych dźwięków przyrody. Doktor Carl Simonton, amerykański onkolog, prowadzący od kilkudziesięciu lat badania nad psychologicznymi uwarunkowaniami powrotu do zdrowia w chorobie
nowotworowej, uznał, że filarami jego programu jest właściwe odżywianie, twórcze myślenie oraz
aplikowanie sobie dużej dawki rozrywki i zabawy. Nie zapominajmy, że zabawa umacnia w nas zdrowie ciała i pogodę ducha. 

Lew (23 VII–23 VIII) Sprzyja Ci Wenus, czyli
sprawy związane z uczuciami nabiorą tempa.
Panna (24 VIII–22 IX) Możesz poznać w najbliższym czasie czyjeś problemy i troski i będziesz
wsparciem.
Waga (23 IX–23 X) Nadarzy się okazja do prezentacji Twoich zawodowych pomysłów.
Skorpion (24 X–22 XI) Postaraj się o większą
cierpliwość w rodzinie i w pracy.

Marek Pelc

Regina Nachacz
W małopolskiej wsi Wielkanoc
celebruje się Wielkanoc.
Na stołach baranki,
pachnące święconki,
piękne życzenia mają moc.
***
Krowienta z miasteczka Koło
bawiła się wesoło.
Ależ ja mam talent,
twierdziła zuchwale,
rozglądając się wokoło.
Strzelec (23 XI–21 XII) Samo myślenie o świętach na
nic się zda, jeśli nie zaczniesz działać.
Koziorożec (22 XII–20 I) Nie przesadzaj z szaleństwami na motorze!
Wodnik (21 I–19 II) Nie powinno zabraknąć okazji
do spotkań rodzinnych i towarzyskich.
Ryby (20 II–20 III) Czeka Cię pracowity czas, ale
dzięki temu powiększy się stan Twego konta.

ROZMAITOŚCI
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SMAKOWITE Z MLEKOVITY
Rozmowa z Antonim Kogutem, dyrektorem oddziału Resmlecz w Trzebownisku
Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA

 Szyld Resmleczu nadal widnieje,
ale teraz jako oddziału Mlekovity…
– Już trzeci rok jesteśmy jednym
z czternastu oddziałów w grupie Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem na Podlasiu, gdzie
jest największe zagłębie mleka w kraju,
bo tamże skupuje się 26 proc. polskiego
mleka. W naszym województwie są dwa
oddziały Mlekovity – w Trzebownisku
i w Sanoku, gdzie kumuluje się 80 proc.
produkcji mleczarskiej województwa
podkarpackiego, ale współpracujemy
także z innymi spółdzielniami w regionie
– Stalową Wolą, Sędziszowem Małopolskim, Jasienicą Rosielną.
 Czym kierowaliście się, wchodząc
do największej spółdzielczej grupy
mleczarskiej w Polsce?
– Przed połączeniem z Mlekovitą nasz duży zakład mleczarski miał
ogromne kłopoty wynikające przede
wszystkim z niedostatku mleka do przerobu. Niewykorzystane były moce produkcyjne i liczna załoga, zatem i koszty
wytwórstwa stawały się bardzo wysokie
i stąd okresowo dochodziło do sporych
problemów finansowych – np. rolnicy
otrzymywali z opóźnieniem zapłaty za
surowiec i mleka nam ubywało. Gdybyśmy wtedy nie podjęli decyzji o fuzji
z Mlekovitą, która jest liderem na pol-

skim rynku mleczarskim, to Resmlecz
prawdopodobnie dziś by już nie istniał.
	Jakie są korzyści z tego połączenia?
– Przede wszystkim mamy wystarczającą ilość surowca, bo jeśli brakuje
nam mleka z rejonów Podkarpacia, to
zasilani jesteśmy z innych oddziałów
Mlekovity, np. z województw ościennych – lubelskiego, świętokrzyskiego
i małopolskiego. Teraz skupujemy trzykrotnie więcej mleka niż przed połączeniem i tyle razy więcej wzrosła sprzedaż
naszych produktów. Ten postępujący
trend się utrzymuje. Na dobę przerabiamy od 250 do 300 tysięcy litrów mleka.
Główna produkcja to mleko spożywcze
w butelkach PET (około 100 tys. litrów
dziennie) dla różnych odbiorców sieci
handlowych, drugim asortymentem
jest mleko w proszku z przeznaczeniem na eksport, robimy też duże ilości
twarogów, masła, napojów mlecznych.
Można powiedzieć, że po przyłączeniu
się do Mlekovity, produkcja wszystkich
wcześniejszych naszych produktów
została utrzymana. Nic nam nie ubyło.
Zmieniły się nadruki na opakowaniach,
ale wszędzie jest zachowane, że to np.
mleko z Trzebowniska, śmietana z Trzebowniska, kefir z Trzebowniska, ser
z Trzebowniska…

 A jaki był los pracowników?
– Nie dokonaliśmy żadnej rewolucji
kadrowej. Ta załoga sprzed połączenia
nadal pracuje w zakładzie, albo w transporcie, który został sprywatyzowany
i tam przeszli kierowcy. Została wydzielona hurtownia i rozbudowana za 2 mln zł,
która handluje naszymi wyrobami i ponad pięciuset innymi wyrobami Mlekovity. Nasz rynek handlowy się ciągle poszerza. Dzisiaj 1200 rolników jest naszymi dostawcami mleka. Dostają godziwą
i zawsze w terminie zapłatę za ten surowiec. W kwietniu br. tzw. kwoty mleczne
określane przez UE zostaną uwolnione
i każdy będzie mógł produkować mleko bez ograniczeń i bez płacenia kar za
przekroczenie limitów. Mamy nadzieję,
że poprawi się sytuacja w naszym regionie, który pod względem skupu mleka
jest na ostatnim miejscu w kraju. W grupie Mlekovita jesteśmy w stanie przerobić wszystkie możliwe nadwyżki mleka.
 Zakład jak widać ciągle się rozwija…
– Inwestujemy w nowe maszyny
i urządzenia, poprawiamy park maszynowy, zaplecze, głównie kotłowni
i oczyszczalni ścieków, mając na uwadze
ochronę środowiska. Kiedyś płaciliśmy
duże pieniądze za wywóz odpadów,
dziś zarabiamy na tym po zastosowaniu segregacji szkła, folii, papieru. Około
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Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” w Rzeszowie, ul. Lubelska 46 (BUDYNEK G NR 15, HALA NR 3, BOKS 23-24)

4 mln zł rocznie wydajemy na remonty
i inwestycje. W planie mamy budowę
nowej kotłowni gazowej, chcemy zmodernizować proszkownię mleka oraz wybudować drugą wieżę proszkowniczą,
aby podwoić wydajność suszenia proszku mlecznego.
 Resmlecz to sztandarowa firma
na Podkarpaciu. Czy decyduje o tym
jej spółdzielczy charakter.
– Takie cechy ma grupa Mlekovita, która jest w stu procentach polską
spółdzielczą firmą – bo jest to kapitał
rodzimych rolników. Tutaj w Trzebownisku mamy już ponad stuletnie tradycje,
rodowód naszej spółdzielni sięga roku
1906. Rzeczywiście, jesteśmy na południu Polski jednym z nowocześniejszych
zakładów. Jesteśmy samowystarczalni,
bo mamy własne ciepło, ujęcia wody,
oczyszczalnię. Także smak naszych produktów ma swój dobry początek w znakomitym podkarpackim mleku od rolników z drobnych gospodarstw, którzy
hołdują tradycyjnemu żywieniu krów
w nieskażonym terenie. W tym roku do
Resmleczu wszedł także nowy zakład

w Tomaszowie Lubelskim, który będzie
specjalizował się w produkcji serów
twardych i twarogu, głównie na rynek
woj. lubelskiego.
	Dla konsumentów liczą się produkty. Marka Resmlecz jest dobrze
rozpoznawalna nie tylko na Podkarpaciu.
– Staramy się, aby nasze produkty
były coraz lepsze i lepiej opakowane.
Są one obecne w kraju w 23 centrach
handlowych Mlekovity. Jednym z takich
sztandarowych naszych wyrobów są
tradycyjne, prawdziwe kefiry, a drugim
serek ziarnisty; na kraj będzie on ekspediowany pod nazwą serek z Podkarpacia. Jesteśmy w stanie sprostać każdemu
zapotrzebowaniu. Dobrą marką cieszą
się też nasze twarogi w obecnej postaci,
a przymierzamy się jeszcze w tym roku
do produkcji twarogów sypkich, głównie z myślą o eksporcie.
 Kupując, kierujemy się często
ceną, nie zawsze w związku z tym wybierając produkt lepszy…

– Zgadza się. Dziękujemy klientom
z Podkarpacia, że często mimo odrobinę
wyższej ceny sięgają po wyroby z Resmleczu, bo są one dobre, sprawdzone,
w których, jak np. w maśle, w tej sygnowanej 82-proc. zawartości tłuszczu, jest
sto procent tłuszczu mlecznego, bez
żadnych dodatków roślinnych. Po prostu
jest to masło prawdziwe i świeże, bo produkujemy je codziennie.
 Wasze produkty znajdą się przy
świątecznych stołach?
– Namawiamy serdecznie do zakupów. Będą też promocje świąteczne, bo
wiadomo, że śmietana, masło czy ser są
potrzebne do wypieków, dlatego oferujemy np. gotowe porcje kilogramowe
sera przemielonego. I życzymy smacznych wypieków.
A na Wielkanoc życzymy
rodzinnej radości, odpoczynku
i smakowitych doznań przy
świątecznym stole.
Rozmawiał Ryszard ZATORSKI

SŁOWO O DNIU KOBIET

W ICN Polfa Rzeszów S.A. Międzynarodowy Dzień Kobiet zawsze był i jest dniem niecodziennym
Po raz pierwszy na świecie Dzień Kobiet obchodzono w 1909 roku. Zatem, już ponad sto razy dzień ten jest
doskonałą okazją do specjalnego traktowania kobiet oraz
złożenia im życzeń. Niestety niektórzy mężczyźni, ciągle
próbując się wyłgać od wręczania symbolicznego kwiatka,
tłumaczą, że jest to święto wymyślone przez komunistów.
Nic bardziej mylnego. Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono przecież w kraju najczystszego kapitalizmu – Stanach
Zjednoczonych. W ostatnich latach co prawda święto to doczekało się konkurencji ze strony walentynek, ale póki co –
Dzień Kobiet to jednak Dzień Kobiet. Wymaga zauważenia,
docenienia i obdarowania piękniejszej połowy ludzkości co
najmniej uśmiechem, życzeniami i wiosennym kwiatkiem.
To ważny dzień przede wszystkim dla nas kobiet. Jedyny
w roku, gdy mamy absolutną pewność, że mężczyźni myślą
tylko o nas – kobietach zza biurka i tych w domu. Kobietach
blondynkach i brunetkach, pokornych strażniczkach domowego ogniska i walczących bizneswoman, kobietach szefowych i podwładnych.

W ICN Polfa Rzeszów S.A. Międzynarodowy Dzień
Kobiet zawsze był i jest dniem niecodziennym. Nie tylko
z tego powodu, że zatrudnionych tu pań jest nieco więcej
niż połowa załogi. Istotnym elementem działalności firmy
jest przede wszystkim stały i przyjacielski kontakt między
wszystkimi współpracownikami bez względu na płeć czy
wiek. Zarząd dokłada wielu starań, aby pracownicy firmy
mieli nie tylko doskonałe warunki pracy, lecz także stwarza
możliwości do integracji, relaksu i odpoczynku przy różnych
okazjach, w tym i tych związanych np. z Dniem Kobiet.
W tym roku dzień 8 marca kalendarzowo wypadł
w niedzielę. By jednak tradycji stało się zadość, dziewczyny
z ICN Polfa Rzeszów S.A. spotkały się na imprezie firmowej
w kinie Zorza. „Kobiecy Wieczór” wypełniły porady kosmetyczne, losowanie upominków, kwiaty i przedpremierowy
pokaz filmu Samba w reżyserii znanego duetu Oliviera Nakache i Erica Toledano.
 Teresa DRUPKA

Fot. Mieczysław Łyp

Mieczysław A. Łyp

Rozmyślania wielkanocne
Gałązkami wiosennej wierzbiny
namaluj
ogrody nadziei
kwitnące w człowieku
Dziś
nie bój się
złowrogiego pomruku świata
Zielenią pękających pąków
namaluj
złoty dźwięk dzwonów
i radosny gwar tłumów Jerozolimy
Dziś
oddal trwogę

Nie bój się pól z czarnymi wronami
i ludzi ze zgasłym uśmiechem
Bądź czujny
ale w bliźnim
staraj się znaleźć
światło słońce i zieleń
Rzeszów, marzec 2015 r.
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Promieniem słońca
i kroplą szkarłatu
namaluj
brzask zmartwychwstania

