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Wykonawcy i twórcy dębickiego spektaklu operowego
Wesele Figara W.A. Mozarta po premierze 3 maja br.
>> str. 13
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Karolina Pawula, a powyżej Katarzyna Plewniak
i Józef Wilczyński, Elżbieta Bodziany,
Tomasz Furman, Jan Maślanka i Sylwia Wojnar
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Jerzy Maślanka

Moja wiecha
Niepewności biją dzwony,
kiedy wiosna pachnie majem.
Króla tron nieobsadzony,
przed nami kolejny bajer.
Wiece, hasła, szał okrzyków,
sytuacja wciąż napięta
Była dyszka żołnierzyków
i modelka uśmiechnięta.
Z swym oddanym sług orszakiem
zapewniali ludzi wszędzie,
że pomysły mają takie,
że już gorzej być nie będzie.
Wyjaśniali narodowi,
opętani władzy żądzą,
my trybuni są ludowi
i zrobimy to najmądrzej.
Tak jechała karawana,
gojąc troski miasta, wioski.
Piękna farsa była grana,
drżał kandydat Komorowski.

Po debacie naród cały
patrzy, skąd ci jeźdźcy znikąd.
Przegrani, ale wytrwali
z M. Ogórek J. Palikot.
I zostało dwóch rycerzy,
ich nadzieja jest w ambonie.
Każdy pragnie, każdy wierzy:
zwycięsko podniosę dłonie.
A obojgu im się marzy:
w Belwederze moja wiecha.
Zdecydujmy, co się zdarzy!
Kto nas ograł? Kto miał pecha?
W walki znoju, w wielkim trudzie
Duda wciąż przyrzeka Dudzie:
Solidarność z tobą „pódzie”,
gdy dasz stołki w nowej „Budzie”.
Bronek patrzy z niepokojem,
no bo różne są nastroje:
„ja przy swoim jednak stoję,
co je moje, będzie moje”.
PS
Idą wybory, przejdą wybory!
Kiedy cię budzik obudzi rano,
pełen nadziei, wiary, pokory
patrzysz, a w garnku ciągle to samo.

PRZYJACIELE RZESZOWA

Fot. Aleksander Baranowski

W numerze:

Mieczysław Koryl, Adam Węgrzyn, Adolf Gubernat, Krzysztof Kadłuczko, Stanisław Szpunar,
Alicja Trzyna, Adam Tunia, Zdzisław Niedzielski, Zdzisław Daraż

B

yło to spotkanie osób przyjaznych naszemu miastu nie tylko z racji przynależności do stowarzyszenia, które od 36 lat w swej
nazwie akcentuje ten fakt. Walne sprawozdawcze i wyborcze zebranie 19 kwietnia br.
w reprezentacyjnej sali posiedzeń rzeszowskiego ratusza nadal powierzyło funkcję
przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół
Rzeszowa Zdzisławowi Darażowi, zarazem
redaktorowi naczelnemu „Echa Rzeszowa”.
W kwietniu, w ogólnopolskim konkursie literacko-publicystycznym „Kresowy Płomień”
otrzymał on główną nagrodę za dwuczęściową książkę Zawierucha nad Sanem, przyznaną mu przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.
W dorobku Towarzystwa są znaczące osiągnięcia dotyczące m.in. działalności
wydawniczej. Sztandarowym tego wymiarem
jest „Echo Rzeszowa”. Miesięcznik ten obrazuje
nasze miasto, jego tradycje, problemy społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Ważną funkcję spełniają wy-

dawnictwa książkowe, zwłaszcza te z markowego
już cyklu Resoviana, a także inne druki.
Uznanie swym wybitnym działaczom
oraz innym osobom zasłużonym dla miasta
Towarzystwo wyraża honorowym odznaczeniem pn. Przyjaciel Rzeszowa, ustanowionym
w ub. roku na 35-lecie TPRz. Wtedy tą odznaką z numerem pierwszym uhonorowany został
prezydent Tadeusz Ferenc, niekwestionowanie
pracowity i skuteczny w tym, co robi dla miasta.
Otrzymali je też założyciele Towarzystwa Tadeusz Aksamit, Edward Bożymowski, Zdzisław
Daraż, Lechosław Darłak, Stanisław Kłos, Józef Kwiatek, Stanisław Lipiński, Jerzy Majewski. Znani powszechnie, zasłużeni i szanowani
obywatele Rzeszzowa. Teraz podczas owego
walnego zebrania uhonorowani zostali w ten
sposób Stanisław Szpunar, Adam Węgrzyn,
Adolf Gubernat, Mieczysław Koryl, Zdzisław
Niedzielski, Adam Tunia i Anna Staruch, a dr
Alicja Trzyna otrzymała dyplom uznania.
 Ryszard ZATORSKI
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JUBILEUSZOWO Z FILHARMONIKAMI
Tradycje z korzeniami w WDK

w 1974 r. w obecnym gmachu przy ul. Chopina, a wcześniej jako uczennica sąsiadującej
szkoły muzycznej. Z dumą przypomniała,
jak wymagająca publiczność wiedeńska brawami na stojąco dziękowała naszej orkiestrze w niedawnym kwietniowym koncercie
w Złotej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa
Muzycznego Musikverein. A artystycznym
wymiarem owych asocjacji wiedeńskich był
w jubileuszowym wieczorze w WDK koncert
Anny Gutowskiej, skrzypaczki mieszkającej w Wiedniu, ale rodem z Rzeszowa, która
pierwsze kroki w tej profesji stawiała właśnie
w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego, sąsiadującym z Filharmonią
Podkarpacką im. Artura Malawskiego.
Muzyka Henryka Wieniawskiego, Witolda Lutosławskiego z finałową Dedykacją
I Jerzego Maksymiuka artystycznie punktowała jubileuszową uroczystość. Niezwykle
wzruszające i kształcące było świadectwo
tradycji przywołane przez artystę muzyka
Antoniego Walawendra, wiolonczelistę Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej i później
Filharmonii Rzeszowskiej, profesora szkół
muzycznych w Rzeszowie i Łańcucie, założyciela kwartetu muzycznego, który koncertował m.in. na pierwszych Dniach Mu-

Po koncercie. Od lewej dyrygent Bogdan Olędzki,
b. główna księgowa, a następnie b. dyrektor Daniela Podleśna, red. Józef Kański i b. dyrektor naczelny
filharmonii Jerzy Dynia

zyki Kameralnej w Łańcucie. Z żarliwością
przypomniał on m.in. „pięciu wspaniałych
artystów – animatorów początków owych
muzycznych tradycji w Rzeszowie”: Józefa
Dziedzica, Jana Wołowca, Waleriana Lesińskiego, Alojzego Łazarka i Tomasza Pałkę, który już wtedy przepowiadał, że jeszcze
kiedyś powstanie w Rzeszowie filharmonia.
I doczekał się tej chwili. Z ogromną estymą
prof. Walawender mówił o Januszu Ambrosie, który prawie 17 lat kierował i dyrygował
orkiestrą – najpierw w WDK wojewódzką,
a później Filharmonii Rzeszowskiej. A także
o tych niezliczonych podróżach z koncertami
po całym województwie, gdy środkiem lokomocji był pociąg, a muzycy dojeżdżali z różnych miejsc naszego regionu. Pionierskich
czasach i warunkach nieporównywalnych,
gdy próby odbywały się w piwnicach WDK,
a za batutę dyrygentowi służył wystrugany
patyk. Wspomniał Studio Operowe, które też
poczęło się w 1952 roku w WDK i przez dekadę raczyło wrażliwych widzów słuchaczy.
Ten retrospektywny nastrój towarzyszył także i w następnym dniu jubileuszowego koncertu już w Filharmonii Podkarpackiej, na pamiątkę tego pierwszego
z 29 kwietnia 1955 roku, który miał miejsce na scenie WDK i mieściła ona – tak jak
i teraz na jubileuszu – nieco ponad 30 muzyków Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej
w Rzeszowie. Solistą był wtedy Adam Harasiewicz, a dyrygentem Jan Gąsiorowicz.
Na jubileuszowym spotkaniu 60-lecia wszyscy obecni na tej wspomnieniowo-koncertowej gali otrzymali od dyrektora
filharmonii prof. Marty Wierzbieniec szczególne gratulacje i podziękowania w formie
świadectwa, na którym pomiędzy datami
1955–2015 pomieszczone są zdjęcia pierwszej
i obecnej orkiestry rzeszowskich filharmoników.
 Ryszard ZATORSKI
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Po koncercie. Od lewej: Bronisław Pietraszek – II skrzypek ( grał w pierwszym składzie debiutującej w 1955 roku
orkiestry); Jerzy Dynia – w latach 1985–1989 dyrektor Filharmonii Rzeszowskiej; Dolores Sendłak-Zielińska –
grupa I skrzypiec, wieloletnia inspektor orkiestry, Stanisław Panek – puzonista, Ludwik Sowiński – flecista,
Marianna Kniaź – wiolonczelistka, Maria Dubrawska – pedagog, pianistka, akompaniatorka w audycjach filharmonii dla szkół, Wiesław Król – klarnecista, Józef Nawojski – trębacz, Elżbieta Gulczyńska – grupa II skrzypiec, Antoni Walawender – wiolonczelista, Andrzej Kukla – wiolonczelista i ostatni z prawej strony Marian
Mosior – klarnecista

Fot. Krzysztof Dynia

tamtą orkiestrą, która zapisywała tradycję przyszłej filharmonii, zawsze
kojarzyć będę ogromny futerał z harfą, który stał jeszcze na początku lat 70. minionego wieku prawie przy wejściu na najwyższe
piętro, a właściwie poddasze Wojewódzkiego
Domu Kultury, w którym to – od wyzwolenia Rzeszowa 2 sierpnia 1944 roku – wszystko, co miało związek z kulturą, tu brało swe
początki w organizującym się nowym województwie i mieście podniesionym wtedy do
rangi regionalnej stolicy. Ta harfa była po
drodze do pokoju wówczas jeszcze Związku
Teatrów Amatorskich, który od dawna funkcjonuje pod mianem Towarzystwa Kultury
Teatralnej i nadal dzieli pospołu pokój z Rzeszowskim Towarzystwem Muzycznym.
Obecna Filharmonia Podkarpacka
to instytucja zasłużona, a wysokim poziomem artystycznym zespołu świadczy o swej
randze i promuje nasz region oraz Rzeszów
w kraju i za granicą. Gdy we wtorkowy wieczór 28 kwietnia br. dyrektor Filharmonii
Podkarpackiej prof. Marta Wierzbieniec
otwierała spotkanie jubileuszowe ze sceny
w WDK, w tej sali widowiskowej powiało
nostalgią i szczerym wzruszeniem. Bo w tym
gronie było jeszcze kilku muzyków, którzy
wtedy, przed sześćdziesięcioma latami, siedzieli na scenie przy pulpitach i grali. Tak jak
Marian Mosior teraz na widowni, gdy jego
syn Robert Mosior z obecnej orkiestry filharmonicznej występował jubileuszowo jako
solista, wykonując Koncert klarnetowy B-dur
Karola Kurpińskiego, a dyrygował maestro
Bogdan Olędzki, były szef artystyczny Filharmonii Rzeszowskiej, dziś noszącej miano
Podkarpackiej.
Pani prof. Wierzbieniec witała i przypominała dobrym słowem właśnie swych
poprzedników, którzy gościli na tym jubileuszu, byłych dyrektorów filharmonii Jerzego Dynię, Edwarda Sondeja czy pełniącą
te obowiązki Danielę Podleśny. Podobnie
pokłoniła się skrzypkom Marii Mik-Nowak
i Bronisławowi Pietraszkowi oraz wielu innym osobom, które tej instytucji życzliwie
sekundowały przez lata, jak krytyk muzyczny red. Jan Kański, albo Lesław Wais, który
Wojewódzkim Domem Kultury kierował ponad ćwierć wieku, czy Adolf Gubernat, niegdyś zawiadujący kulturą w województwie,
a do dziś wierny meloman i uczestnik piątkowych koncertów. Dyrektor WDK Marek
Jastrzębski gratulował uczestnikom jubileuszu i owej rodzinie artystów filharmoników
współczesnych z obecnym kierownictwem.
Przypomniał korzenie filharmonii, z tym
miejscem i z tą sceną kojarzone. I zapytał,
powtórzył retorycznie za Kernem: „Czym
jest muzyka? Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd?”. W tych hołdach-wspomnieniach była szczerość i podziw. I duma,
gdy np. red. Zofia Stopińska, która na koncertach i w radiowych relacjach, towarzyszy
filharmonikom od pierwszej uroczystości

Fot. Janusz Jakubiec
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NA SCENIE W RYNKU

Fot. Michał Łazarów

11. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpathia Festival 2015

Grupa Artystyczna CSW w Rzeszowie – w spektaklu wokalno-tanecznym „Volare Cantare”

Wtorek, 2 czerwca
godz. 10.00, scena w Rynku
Carpathia Festival Dzieciom – program pt. Przedszkolaki
Miastu. W programie wokalno-tanecznym, przygotowanym przez
przedszkola publiczne nr 7 i 40 w Rzeszowie, zaprezentują się grupy
artystyczne z 29 rzeszowskich przedszkoli
Piątek, 5 czerwca
godz. 18.00–20.00, scena w Rynku
Przesłuchania festiwalowe zespołów i wokalistów z zespołem festiwalowym pod kierownictwem muzycznym Jarka Babuli. Jakub Jonkisz – Polska, Sonja Agata Biscan – Chorwacja, King Shaolin – Słowacja, Maria Evangelou – Anglia, Mannequin Mars – Polska, Nadia
Hasiuk – Ukraina, Kasia Moś – Polska, Natalia Kozlova – Rosja, Papyllon – Słowacja, Taras Kurchyk – Ukraina, Jakub Prachowski – Polska, Indre Malakauskaite – Litwa, Sleazy RoXxX – Czechy, Federica
Marinari – Włochy, Jennifer Szirota & Remig – Węgry, Sarsa Markiewicz – Polska, Trabanda – Polska, Paulina Pieniążek – Polska
20.00–21.00
Volare Cantare – spektakl wokalno-taneczny w wykonaniu solistów,
absolwentów i grupy artystycznej z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie w reżyserii Anny Czenczek, z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Jarka Babuli
21.00–21.10
Wspólny Hymn Festiwalowy w wykonaniu wszystkich uczestników
oraz grup artystycznych Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie

Sobota, 6 czerwca 2015
godz. 18.00–18.50, scena w Rynku
Spektakl plenerowy dla dzieci pt. Tygrys Pietrek w wykonaniu aktorów Teatru Maska w Rzeszowie
18.50–19.15
Koncert dziecięcej Grupy Artystycznej z CSW w Rzeszowie z autorskim programem pt. Piosenki Pana Waldka
Koncert Alicji Regi z CSW w Rzeszowie – zwyciężczyni telewizyjnego show muzycznego TVN „Mali Giganci”
19.15–19.30
Ogłoszenie wyników Festiwalu i wręczenie nagród laureatom
19.30–19.50
Koncert Safi Racover – laureatki Grand Prix Rzeszów Carpathia Festival 2014
19.50–20.40
Koncert Laureatów Carpathia Festival 2015
20.40–21.00
Sabina & Kuba – laureaci Rzeszów Carpathia Festival 2007,
2010 i 2011
21.00–22.00
Gwiazda Festiwalu – RSC legenda polskiej sceny rockowej
– Pożegnalny walc

21.10–21.15
Uroczyste otwarcie XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia Festival 2015
21.15–21.50
Koncert Kasi Popowskiej z zespołem – laureatki X edycji Rzeszów
Carpathia Festival 2014
godz. 21.55
Ogłoszenie przez jury listy laureatów

RSC

Rzeszowski zespół założony w 1981 roku przez studentów
rzeszowskich wyższych uczelni i uczniów szkół muzycznych.
Grupa była laureatem Festiwalu w Jarocinie w 1982 roku oraz uczestnikiem
wszystkich najpoważniejszych imprez muzycznych tamtych lat, takich jak
Open Rock w Krakowie, Rockowisko w Łodzi, Kart Rock w Jeleniej Górze
i w końcu Festiwal w Opolu, gdzie RSC wystąpiło w roku 1983 jako najbardziej obiecujący talent roku, a rok później jako gwiazda w koncercie
przebojów. W 1983 roku wydana przez Polskie Nagrania płyta zespołu RSC
uzyskała status Złotej Płyty, a dwie z ich piosenek, Życie to teatr i Fabryka snów – znalazły się na składance pt. Na luzie, wśród przebojów takich zespołów,
jak Lady Pank, Urszula, Budka Suflera, Maanam, Lombard. Łączna liczba sprzedanej w Polsce i Stanach Zjednoczonych pierwszej płyty przekroczyła 600 tys.
egzemplarzy. Na Liście Przebojów Programu Trzeciego pojawiło się w jednym roku 9 piosenek. W tym też roku (1983) RSC wystąpiło w 11 kultowych programach telewizyjnych, zagrało kilkumiesięczną trasę koncertową z koncertem w Sali Kongresowej oraz nagrało i wydało drugą płytę na kasecie VEGA sprzedaną w ilości ponad 200 tys. egz. Zespół przerwał działalność koncertową w 1984 w związku z przymusowym poborem do wojska członków grupy. W 2012
roku doszło okazjonalnie do koncertu charytatywnego grupy w Rzeszowie w oryginalnym składzie sprzed 30 lat i wydania płyty z tym koncertem. W wyniku
uzyskania statusu „Najbardziej oczekiwana płyta winylowa na CD” Polskie Nagrania dokonały reedycji pierwszej płyty RSC Fly Rock w listopadzie 2013 r.,
w związku z czym zespół pojawił się w kilku programach telewizyjnych i radiowych.
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Fot. Tomasz Styka

www.carpathia.rzeszow.pl  facebook.com/carpathiafestival

Pomysłodawca i dyrektor Rzeszów Carpathia Festival – Anna Czenczek

Maj 2015

P

od pomnikiem Zwycięstwa na pl. Ofiar
Getta wiecowali przedstawiciele lewicy
i związkowcy. O potrzebie walki o lepsze jutro, bez wyzysku i poniżającego bezrobocia
mówili: przewodniczący Rady Miejskiej SLD,
radny Wiesław Buż, poseł i szef SLD w regionie Tomasz Kamiński oraz przewodniczący
wojewódzkiej struktury OPZZ Jan Sierżęga.
Złożono wieńce i kwiaty. 

D

2 maja

Uczennica CSW w finale

K

olejny sukces Ani Dąbrowskiej, uczennicy Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pracującej pod kierunkiem Anny
Czenczek – została finalistką 11. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka
Grechuty Fundacji Anny Dymnej „Mimo
wszystko…”. 6 czerwca poznamy zwycięzców tego ogólnopolskiego konkursu niepełnosprawnych wokalistów. Finał odbędzie się
na Rynku Głównym w Krakowie. Ania zaśpiewa w duecie z Grzegorzem Hyżym.
Ania Dąbrowska jest chora na nieuleczalną chorobę – mukowiscydozę. Śpiew
jest jej wielką pasją, sprawia jej niesamowitą
radość i pomaga znosić codzienne trudności związane z chorobą, wielogodzinną rehabilitacją i trudami częstych operacji. Jest
uczestniczką i laureatką wielu przeglądów
piosenki. 

zień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
świętowano także w Rzeszowie. Był
koncert patriotyczny, wojskowa parada
i 100-metrowa flaga, którą uczestnicy spotkania opasali Rynek. 

IDOLE ODCHODZĄ
Józef Hajdasz (1941–2015)

Fot. Aleksander Baranowski

3 maja

Ś

więto Konstytucji 3 maja w Rzeszowie
znaczyły akcenty patriotyczne pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Rynku, a na
ulicy 3 Maja i Kościuszki oraz w Rynku liczne
imprezy kulturalne dorocznego Święta Paniagi, w które wpisała się także politycznie kandydatka do urzędu prezydenta dr Magdalena
Ogórek goszcząca w tym dniu w Rzeszowie. 

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

Fot. Aleksander Baranowski

1 maja

Fot. z archiwum Radia Wawa

MIMO
WSZYSTKO

MAJOWANIE

K

znalazły się utwory Julia, Te bomby lecą na
nasz dom, Gdzie on tam i ty oraz Daj psu kość.
Potem przyszły następne. Przenosiny grupy
do Warszawy w lutym 1968 roku i zmiana
nazwy na Breakout.
Józef Hajdasz kochał muzykę, był zafascynowany swoim instrumentem. Był najdłużej współpracującym z T. Nalepą perkusistą. Występował z nim do 1973 roku. Potem
rozstał się z Breakoutem
i rozpoczął współpracę
z grupą Jerzego Grunwalda En Face, a następnie z Bez Atu. Z tą grupą
wyjechał na początku lat
80. do Stanów Zjednoczonych i grał w południowej części Chicago,
w lokalu Watra, a następnie w New Jersey, w grupie międzynarodowej,
w której grał też m.in.
mieszkający
obecnie
w Krośnie poeta i muzyk
Wacław Turek. Tam zaPo lewej Wacław Turek – gitara basowa, po prawej Józef Hajdasz – perkusja
stał go stan wojenny i na
28 lat zamieszkał w USA. Pod koniec życia
go Krzysztofem Potockim dał się namówić
powrócił do kraju i zamieszkał w Suchodole.
przez Tadeusza Nalepę tworzącego zespół
Odwiedził Rzeszów i podziwiał jego rozwój.
Blackout do wspólnego występowania.
Dołączył do grupy muzyków podejmujących
Pierwszy oficjalny skład tworzyli: Tadeusz
reaktywowanie zespołu pod nazwą oldBreNalepa, Stan Borys, Krzysztof Potocki,
akout. Śmierć przerwała muzyczny życiorys.
Andrzej Zawadzki i Józef Hajdasz. Debiut
3 maja br. Józef Hajdasz zmarł w wieku 74 lat.
nastąpił w Klubie Łącznościowiec 3 września
Mira Kubasińska zmarła w 2005 roku, Tadeowego roku. W czerwcu 1966 roku do zespousz Nalepa w roku 2007. Odchodzą idole, ale
łu dołączyła Mira Kubasińska. W lipcu 1966
pamięć o nich pozostaje.
roku nagrali wspólnie „czwórkę”, na której

iedy stawiał swoje pierwsze muzyczne
kroki, chodził w wojskowym mundurze.
Grał na perkusji w rzeszowskim Klubie Garnizonowym. Mieszkał przy ul. Baldachówka. Później widywali go miłośnicy tańca na
estradzie w Restauracji Rzeszowska przy ul.
Kościuszki.
Latem 1965 roku razem z pianistą
przekwalifikowanym na gitarzystę basowe-
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Mira – na obu brzegach tęczy to tytuł
multimedialnego widowiska, zaplanowanego na 22 i 23 maja br. w Porcie Łódź (Ikea)
z udziałem Formacji KGBand oraz Grażyny
Łobaszewskiej. Wykonane zostaną najwięk-

sze hity Miry Kubasińskiej w nowych aranżacjach. Będą filmy, zdjęcia i wywiady na
jej temat. Spektakl powstał dzięki ludziom
m.in. z Ostrowca Świętokrzyskiego, Łodzi,
Szczecina, Otwocka, Józefowa i Rzeszowa –

poinformował szef KGBand Krzysztof Jerzy
Krawczyk, z którym Mira współpracowała
w ostatnich latach swojego życia. Ludzie pamiętają o idolach.
 Jerzy DYNIA

KROGULSKI I LISIA GÓRA
Dobry patron „zielonych płuc”

Andrzej Grzywacz

KOMENTARZE  OPINIE

J

ednym ze znamienitszych rzeszowian był
niewątpliwie Roman
Jan Krogulski, adwokat,
samorządowiec, polityk
i działacz społeczny. Urodził się w 1868 r. w Rzeszowie. Ukończył tutejsze I Gimnazjum oraz prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując w 1892 r.
stopień doktora.
Prowadził kancelarię adwokacką przy
ul. Zamkowej. Praktykę tę łączył z szeroką działalnością samorządową, polityczną
i społeczną. Ponad trzydzieści lat kolejno był
radnym, wiceburmistrzem i burmistrzem.
W roku 1933 został pierwszym prezydentem
Rzeszowa, piastując ten urząd do roku 1935!

W latach 1906–1919 prezesował Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”. Sprawował
mandat poselski do Sejmu Krajowego i Rady
Państwa w Wiedniu. W roku 1910 podczas
obchodów 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem, odsłaniał w Rzeszowie pomnik
Grunwaldzki u zbiegu Bernardyńskiej i Sandomierskiej, którą przemianowano wówczas
na Grunwaldzką. Był członkiem komitetów
budowy pomnika Lisa-Kuli w Rzeszowie
i kościoła Chrystusa Króla. W 1933 r. otrzymał Honorowe Obywatelstwo m. Rzeszowa.
Za swoją działalność także Medal Niepodległości, Krzyż Kawalerski Orderu Polonia
Restituta i Krzyż Walecznych. Zmarł 4 grudnia 1936 r. Pochowany został na Pobitnem,
w miejscu, które do dziś wyróżnia się wspaniałym nagrobkiem z czarnego granitu.
Po śmierci jego imieniem nazwano park
miejski na Lisiej Górze. Krogulski zainicjował wykupienie
i zagospodarowanie tych terenów i doprowadził do uruchomienia tam stacji pomp i filtrów
na Wisłoku. Warto szczególnie
dziś o tym pamiętać, kiedy tym
terenom grozi zabudowa blokowiskiem mieszkaniowym, które w najlepszym razie zasłoni,
a w najgorszym zniweluje słynną Lisią Górę. Od wielu, wielu lat dla pokoleń rzeszowian
miejsce spacerów oraz mniej
i bardziej intymnych spotkań.
A może tak się nie stanie? Może
nie jest za późno? Zróbmy coś!

POPIÓŁ I ZAMĘT

LUDZIE  KSIĄŻKI

Wspomnienia rzeszowskich dziennikarzy

I

nspirowany Norwidem niezmordowany
redaktor Józef Ambrozowicz wymyślił
ten nasz Popiół i zamęt, w odróżnieniu od
Andrzejewskiego wybierając z tego samego
utworu inną dla tytułu książki, choć bardzo
bliską skojarzeniowo frazę. Kolega Ambrozowicz w tym ćwierćwieczu ustrojowym zapisał się wielością wydanych książek, zwłaszcza albumowych, zapisując w nich obrazy
różnorakie pereł krajobrazów i architektury
naszego regionu. Ale nie tylko. Ów właściciel
wydawnictwa Jota to nie tylko wysmakowanie profesjonalny edytor i redaktor, bo wszak
i w przeszłości czynił to, będąc w kierownictwie rzeszowskiego oddziału Krajowej
Agencji Wydawniczej, a wcześniej na równie
6

eksponowanych funkcjach w miesięcznikach
„Prometej” i „Konfrontacje”, zaczynał zaś tę
drogę jako dziennikarz w fabrycznym „Echu
Załogi” w Dębicy.
Ale o tym można się szczegółowo dowiedzieć, zagłębiwszy się w lekturę jego
wspomnień, pomieszczonych w szeregu
piętnastu autorów, których teksty zbudowały
tę książkę. Są to – wedle kolejności rozdziałów – Adam Socha, Jerzy Popow, Jerzy Dynia, Ryszard Niemiec, Józef Ambrozowicz,
Tadeusz Z. Drzewicki, Janusz Klich (zm.
7 marca 2013 roku w Krakowie), Jan Miszczak, Wojciech Furman, Waldemar Bałda,
Ryszard Zatorski, Zdzisław Szeliga, Bogusław Lasota, Stanisław Rusznica, Szymon

Roman Jan Krogulski

Z obszernej biografii Krogulskiego pióra Tadeusza Ochenduszki, historyka z I LO
w Rzeszowie, opublikowanej w wydawnictwie Podkarpackie życiorysy – postacie rzeszowskiego magistratu, warto przytoczyć
postawione tam pytanie, czy imieniem i nazwiskiem Krogulskiego nie należałoby upamiętnić jakiegoś ważnego miejsca (placu, ulicy) w grodzie nad Wisłokiem?
Dzisiaj przy wjeździe i wejściu na teren
kompleksu Lisia Góra jest skromna tablica
informująca, że to Rezerwat Leśny. Zupełnie pominięto osobę Krogulskiego! A może,
uwzględniając tę wybitną postać, katalog jej
poczynań i zasług dla Rzeszowa, należałoby –
ocalając i rozbudowując park Lisia Góra i wyznaczając mu rolę centrum tak potrzebnych
Rzeszowowi „zielonych płuc” – przywrócić
temu parkowi imię tego wspaniałego obywatela naszego miasta? W ramach innowacji,
panie i panowie radni!
 Andrzej GRZYWACZ
Jakubowski. I rzec by można, że jest to droga
otwarta, jeśli komuś nie braknie ochoty, pieniędzy i wytrwałości, by tę inicjatywę kolegi
Ambrozowicza kontynuować.
Wieść o zamyśle zebrania i opublikowania wspomnień dziennikarzy była otwarta
dla wszystkich w przestrzeni internetowej.
Bardzo nieliczni jednak z własnej woli przysłali teksty. Innym cierpliwie i nieustępliwie
z wielkim taktem Józef Ambrozowicz przypominał, póki nie osiągnął zamierzonego
celu. Nie byłem bez winy, prawie w ostatniej
chwili dorzucając własne wspomnienia, a raczej opowieści o tych, którzy na mojej dziennikarskiej ścieżce byli niezmiernie ważni, by
wspomnieć tylko dwóch. Założyciela i pierwszego redaktora naczelnego „Profilów”, nieżyjącego już niestety od dwóch lat prof. Stanisława Fryciego oraz pisarza Zbigniewa
Dominę – pomnażającego wciąż o kolejne
tytuły książek powieściową zesłańczą odyseję, zapoczątkowaną Syberiadą polską (tak-

lat dziennikarskich przygód i doświadczeń
że sfilmowana przez. J. Zaorskiego) – który
w przypadku seniorów – a na dobrą sprawę,
w pewnym okresie tymże miesięcznikiem
większość tych autorów już powoli zaczyna
społeczno-kulturalnym także kierował.
się do tego miana kwalifikować – każdy wyW szczerości i autentyczności wspobrał garść tylko. Z tej niezmiemnienie zawsze jest nieco inne
rzonej jednak gęstwiny naniż pamiętnik, czyli zapisyzwisk, faktów, zdarzeń i ocen
wanie zdarzeń i przemyśleń
wyłania się wielopłaszczyznona gorąco – z dnia na dzień.
wy obraz przemian w naszym
Wspomnienia
zapisywane
regionie. Na pewno subiekpo latach przedstawiają obtywny, jak każde osobiste wirazy widziane i korygowane,
dzenie świata, obiektywizowachoćby nawet podświadomie,
ny jednak zawodową rzetelnoprzez późniejsze doświadścią piszących. Opisy sięgają
czenia i wiedzę nabytą. Może
od początku lat 50. ubiegłego
się nawet zdarzyć, że stają się
wieku aż do najświeższych,
poniekąd literackim przetwogdyż jeszcze w lutym bieżącego
rzeniem dawnych wydarzeń.
roku niektórzy z nas spisywali
Żadnej z tych form – pamiętte wrażenia.
nika i wspomnienia – nie naPolecam trochę nieleży jednak wartościować jako Popiół i zamęt, Agencja Wylepszej czy gorszej, one są tyl- dawnicza JOTA, Rzeszów 2015. skromnie tę książkę, bo jestem
ko inne. Nie znoszę natomiast Zebrał, opracował redakcyjnie wszak jednym z jej autorów.
Ale mam nadzieję, że może
wymądrzania się różnych i wydał Józef Ambrozowicz
czytający odnajdą tam i włas„bohaterów”, którzy oceniają
ne podobne spostrzeżenia oraz oceny tych
innych z perspektywy dzisiejszej, nie bacząc
samych faktów. I na koniec przytoczę tylko
na uwarunkowania, jakie towarzyszyły poscenkę sprzed kilkudziesięciu lat właśnie,
stępowaniu ludzi przed laty, w odmiennych
zapisaną przez red. Jana Miszczaka, zwiącałkowicie wszak okolicznościach. I wydaje
zanego z redakcjami „Życia Przemyskiego”,
mi się – co jednak najlepiej ocenić mogą tyl„Nowin” (po dziś dzień), który jednocześnie
ko czytelnicy – że autorzy Popiołu i zamętu
przez 32 lata pracował w Polskiej Agencji
ustrzegli się chyba tej bohaterszczyzny na
Prasowej, skąd wymieciony został przez cenpotrzeby obecnej chwili czy koniunktury
zorów już w III RP (prawie po dwu dekadach
politycznej. Z natury rzeczy z kilkudziesięciu

DUCHY ARŁAMOWA
W przyczynku do historii Bieszczadów
Edward Słupek

22

kwietnia w warszawskim Muzeum
Niepodległości odbyła się
promocja nowej książki Henryka Nicponia pt.
Duchy Arłamowa. Po napisanych wcześniej Lewiatan królowej Bony,
zbiorem reportaży Za wrotami cudów oraz Tajemnice Soliny autor ten przybliża nam kolejne
historyczne miejsce Bieszczadów – Arłamów.
Jest to przybliżenie specyficzne, nie takie, z jakim mamy powszechnie do czynienia, czyli
opiewaniem piękna Bieszczadów dla potencjalnego turysty, ale poprzez paralele historyczną do Związku Radzieckiego, epoki Justyniana Wielkiego, czasów PRL-u z Edwardem
Gierkiem i Piotrem Jaroszewiczem.
Pojawiają się z pozoru zaskakujące zestawienia postaci historycznych, takich jak Stalin, Tamerlan, Władysław Warneńczyk. Akcja
przenosi się do Konstantynopola z początków
chrześcijaństwa, Moskwy czasów „kultu jednostki” aż po Warszawę lat 70. Retrospekcja
historyczna przez 1500 lat w zamierzeniu
autora ma nam umożliwić albo przybliżyć codzienne rozumienie, a także odczytywanie na
nowo teraźniejszości. Autor przedstawia rzeczywistość zjawisk historycznych sprzed piętnastu wieków, które znalazły swoją kontynuację w epoce budowy komunizmu, a nam jako

czytelnikom nasuwa się skojarzenie z obecną rzeczywistością co do mechanizmów władzy, a zatem wpływu na nasze
jednostkowe losy. Książka jest
także swoistą powtórką z historii mechanizmów władzy.
Dla mnie w zamierzeniu
autora książka jest prowokacją
do dyskusji o tym, czym był PRL dla historii
Polski. Czy należy „w czambuł” zohydzić ten
okres w historii Polski? Autor pokazuje pułkownika Doskoczyńskiego jako swoistego
namiestnika Arłamowa, który w istocie był
chyba zwyczajnym zarządcą tego ośrodka
pełniącego funkcję rezydencji rządowej. Porównanie Doskoczyńskiego, jak sądzę, do
Eutropiusza jest dla tego pierwszego zaszczytem. Publikacja ukazuje spór, jaki miał istnieć
pomiędzy gen. Berlingiem, mieszkańcem
Bieszczadów po utracie funkcji w armii, a płk.
Doskoczynskim. Generał Berling jako szef
Polskiego Związku Łowieckiego sprzeciwiał
się zagrabianiu wielkich terenów łowieckich
Bieszczadów dla celów wielkiego Arłamowa,
jawiącego się jako ośrodek wrażej władzy.
Budzi podziw w publikacji prawie naturalne porównanie mechanizmów władzy
sprzed 1500 lat. Autor jako narrator jawi się
jako świetny znawca historii, a zwłaszcza zwolennik tezy o tym, że niewiele w sensie społecznym społeczeństwa się zmieniły. Docho-

od zlikwidowania oficjalnego urzędu kontrolującego nie tylko media i wydawnictwa),
a dokładnie za rządów PiS, gdy tą agencją
prasową kierował nominat owej partii, Piotr
Skwieciński, kreujący się obecnie na obrońcę
wolności mediów. Za co Janek wyleciał z PAP
można będzie sobie przypomnieć po lekturze
jego wspomnienia.
A oto obiecana scenka z bufetu w budynku, gdzie mieściły się redakcje przemyskie i partyjne władze miejskie. Bufet
był bezalkoholowy i jak wszystkie wtedy
kiepsko zaopatrzony. Janek wrócił z reporterskiej eskapady i przemarznięty bardzo
podążył tam właśnie. Dialog z bufetową tak
odnotował:
– Dzień dobry, pani Steniu. Czy jest coś
ciepłego do zjedzenia – zapytałem.
– Jest bigos, ale zimny – z grobową miną
odparła pani Stenia.
– A może by go podgrzać?
– Raczej nie bardzo, bo przywieźli mi go
w wielkim garze i jak go przygrzewam, to on
mi się przypala od spodu.
– A może by tak, pani Steniu, wziąć
trochę bigosu do mniejszego naczynia i podgrzać? – drążyłem sprawę.
Tu sprzedawczyni spojrzała na mnie już
wyraźnie zniecierpliwiona. – Wie pan co? To
pan powinien tu pracować, nie ja!
 Ryszard ZATORSKI

dzimy do wniosku, że wszystko
w historii już było. Nic nie jest
odkrywcze. Ludzkie namiętności, czyli w tym władza, nie uległy zmianie. Publikacja, moim
zdaniem, da asumpt do przybliżenia Bieszczadów w kontekście
ich odbudowy po mrocznych
czasach walk z UPA, akcji „Wisła”, oczywiście przez losy zapomnianych twórców choćby
obwodnic bieszczadzkich.
Pasjonująca by była publikacja napisana „po” Łunach
w Bieszczadach Jana Gerharda zamordowanego w niewyjaśnionych okolicznościach. Do tej
pory Bieszczady postrzegamy poprzez ludzi
w stylu „Dzikiego Zachodu”, którym ciasno było żyć „normalnie”. Taki mit wymaga
odkłamania. W jakimś sensie autor Henryk
Nicpoń zawarł to w poprzedniej publikacji
Tajemnice Soliny.
Książka nie należy do „czytadeł”, wymaga od czytelnika swoistej powtórki z historii, a potem wymusza zaoczną polemikę
z autorem co do użytych historycznie porównań. To pewnie przemyślany zabieg Henryka
Nicponia. Zaświadcza także o erudycji historycznej autora. W wielu sprawach można
się z nim zgodzić, a w niektórych porównaniach historycznych chyba go „poniosło”, ale
żeby to do końca stwierdzić, trzeba dokonać
ogromnej pracy poznawczej. Autorowi należy się pokłon za publikację i zachęcam do jej
przeczytania.
 Edward SŁUPEK
7
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ROZWAŻANIA O DOBREJ I ZŁEJ ROBOCIE
Pora odzyskać godność człowieka

KOMENTARZE  OPINIE

Dorota Dominik

M

aj tradycyjnie zaczyna się od Święta
Pracy, jednak z roku na rok
owo świętowanie przybiera
coraz bardziej rachityczne formy. Doszło już do
tego, że rok po roku konsekwentnie marginalizowane święto, dzieciom i młodzieży nie
kojarzy się z niczym innym, jak grillem, wydłużonym weekendem, pomostem łączącym
ów dzień (ale o co chodzi?) z o wiele bardziej
znaczącym obecnie Świętem 3 Maja. Nawet
środowiska lewicowe, czyli niejako spadkobiercy pracowniczego święta, obchodzą
je jakoś po cichu i wstydliwie, gdyż z powodu ewidentnego zakłamania historycznego
dzień ów jest postrzegany jako „komunistyczny”. Nie może to dziwić, skoro obecnie
epitety „kłamca, łajdak i złodziej” brzmią
o niebo łagodniej niż „socjalista, lewak i feministka”, znaczy – nie są obelgą. Dość spojrzeć, jak bezwstydnie w świetle jupiterów
lansują się kłamcy, a jak kobiety, które osiągnęły sukces, kierują biznesem, uprawiają
politykę czy pilotują samoloty zapytane – dla

przykładu – o parytety oświadczają, że „nie
są jakimiś feministkami”.
Nasze media w żaden sposób nie zaakcentowały i w tym roku istnienia Święta Pracy,
choć jak ktoś dociekliwy i ogląda obce stacje
telewizyjne czy strony internetowe, zauważy,
że wielkie parady pierwszomajowe wciąż odbywają się nie tylko w Paryżu czy Madrycie, ale
i w z gruntu kapitalistycznych USA. Każdego
roku zastanawiam się nad naszym krajowym
ignorowaniem święta – bądź co bądź i mimo
wszystko – większości ludzi w Polsce. Może
dlatego, że doszliśmy do etapu, gdy praca stała się nie prawem czy nawet przywilejem, ale
ŁUPEM. Może tajemnica kryje się we wszechobecnej pogardzie, jaką w drugiej dekadzie XXI
wieku w Polsce pracodawcy okazują pracownikom w iście XIX-wieczny sposób. Skoro więc
staliśmy się gryzącymi się w wyścigu korposzczurami, lemingami drżącymi o spłatę kredytu
hipotecznego czy wreszcie małymi myszkami,
Chodzi o to, aby człowiek z ochotą robił to,
co robić musi, by tego, co robić musi, nie robił
tylko dlatego, że musi, by to, co robić musi, robił
z pełnym upodobaniem i oddaniem.
Tadeusz Kotarbiński
autor „Traktatu o dobrej robocie”

OTWARTA NA ŚWIAT
Innowacyjność to nasz znak firmowy
Stanisława Pepera
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O

d ponad 50 lat przy
alei Tadeusza Rejtana
w Rzeszowie w ciekawym
otoczeniu mieści się szkoła,
która już na trwałe wpisała
się w historię i krajobraz
naszego miasta. Na przestrzeni lat zmieniała
swoje oblicze, strukturę i nazwy. Od 1991 r.
funkcjonuje jako Zespół Szkół nr 2, w skład
którego wchodzą Technikum nr 2 i VII Liceum
Ogólnokształcące. Popularny wśród młodzieży z całego Podkarpacia „Rejtan” czerpie ze
swojej chlubnej tradycji, ale jest też otwarty
na nowe wyzwania i dynamicznie się rozwija.
Dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb
rynku pracy, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom młodych ludzi.
Strzałem w dziesiątkę okazały się innowacje pedagogiczne, które znacząco uatrakcyjniły ofertę edukacyjną szkoły. W czteroletnim technikum zaproponowano trzy kierunki kształcenia: technik ekonomista z innowacją administracyjno-księgową, prawno-policyjną oraz służby mundurowe; technik
logistyk z innowacją wojskową i lotniczą oraz
technik spedytor z innowacją pożarniczą.
Technikum nr 2 jest jedyną szkołą w Rzeszowie kształcącą w zawodach logistyk i spedy8

tor. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, ale też mają
okazję zweryfikować je podczas praktycznej
nauki zawodu. Praktyki odbywają się w mających renomę nie tylko na Podkarpaciu instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach
produkcyjnych i handlowych,
firmach
transportowych, logistycznych, spedycyjnych i urzędach.
Umiejętności nabyte
podczas rzeczywistych warunków pracy znacznie ułatwiają
absolwentom planowanie własnej kariery
zawodowej.
O wysokiej jakości Technikum nr 2
świadczy fakt, że znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
„Perspektywy” 2015 i może się poszczycić
tytułem Brązowej Szkoły 2015. Szkoła zajęła
II miejsce w Polsce w Rankingu Egzaminów
Zawodowych w zawodzie technik ekonomista
ze stuprocentową zdawalnością egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Interesująco przedstawia się też oferta
edukacyjna VII Liceum Ogólnokształcącego.

słyszącymi co dnia o własnej mizerii (na miejsce jednej myszki jest ze sto innych myszek)
i o wielkiej ŁASCE, jaką robi nam wielki, tłusty
kot „dając pracę”. Jakie dając? Ciężko pracujemy! Spada nam poczucie wartości i godności
– więc co tu świętować? Nawet związki zawodowe nie są już ostoją i obroną pracowników,
a poziom „uzwiązkowienia” mamy najniższy
w Europie (dla kontrastu – kraje Skandynawii
to ok. 90 proc. uzwiązkowienia). Zmieniło się
także postrzeganie samej pracy – pojęcie „dobra robota” odzwierciedla nie dumę z dobrze
wykonanego zadania czy etos pracy, ale rodzaj
i warunki wykonywanej pracy, takie przyziemne: przyzwoicie płatnej, w dobrej atmosferze,
z szefem, który nie jest poganiaczem niewolników. Chichot historii: kiedyś zmuszano nas do
udziału w pierwszomajowym pochodzie, dziś
ci, którzy pamiętają – zmęczeni, przepracowani
(jesteśmy najbardziej pracowitymi Europejczykami!), niedocenieni lub bezrobotni z nostalgią
wspominają minione lata. Skoro po części sami
sobie zafundowaliśmy ten stan – godząc się na
lekceważenie, niskie pensje i śmiertelną rywalizację, pora odzyskać godność człowieka dobrej
roboty…
 Dorota DOMINIK
Na przyszły rok szkolny przewidziano klasę
z innowacją teatralno-ratowniczą z elementami pedagogiki. Jej wybór daje ewentualnym
kandydatom do zawodów artystycznych oraz
związanych z edukacją, pomocą społeczną,
profilaktyką i rewalidacją szansę na poznanie
specyfiki pracy w wymarzonych specjalnościach już na etapie nauki w liceum.
Ciekawe propozycje innowacji to nie
jedyne atuty Zespołu Szkół nr 2. Uczniowie
mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone pracownie, zaplecze sportowe, bibliotekę,

sklepik, do szkoły jest dogodny dojazd, a na
przyjezdnych czeka internat i stołówka.
Absolwenci chwalą swoją szkołę, o czym
można się przekonać chociażby czytając ich
opinie na stronie internetowej. Doceniają ambitnych, kompetentnych nauczycieli,
bezpieczną, przyjazną atmosferę, możliwość
rozwijania zainteresowań i pasji. Rzeczywiście „Rejtan” proponuje różnorodne zajęcia
w ramach kół przedmiotowych, aktywności
sportowych i artystycznych, działalności stowarzyszeń (m.in. Caritas, PCK, Klub Ośmiu,
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biorczym – nauka przez praktykę”), od 25 lat
organizuje wymianę młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą w Holandii, a dzięki projektowi
„The World around us” daje uczniom możliwość zawarcia znajomości z rówieśnikami
z różnych krajów i doskonalenia w praktyce
języka angielskiego.
50 lat tradycji zobowiązuje, dlatego dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań, aby pomnożyć doro-

ZAWSZE NIECH BĘDZIE SŁOŃCE
I Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej

N

iedawno w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie, czyli w Gimnazjum Sportowym i V LO, odbył się I Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej. Organizatorem konkursu była Kinga Maciołek-Rzucidło, nauczycielka języka rosyjskiego w V
LO Szkole Mistrzostwa Sportowego. Konkursowym zmaganiom towarzyszyło hasło
– „Zawsze niech będzie słońce”, a celem było
upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej
najbardziej wartościowych utworów narodów
zamieszkujących na wschód od Bugu i prezentacja umiejętności wokalnych młodych
wykonawców. Bardzo ważnym zadaniem było
również motywowanie uczniów do nauki języka rosyjskiego poprzez piosenkę.
Patronowali honorowo i pomagali organizacyjnie – Stowarzyszenie Współpracy
Polska-Wschód, V LO im. K. K. Baczyńskiego w Rzeszowie i Gimnazjum Sportowe
w Rzeszowie, zaś patronat medialny sprawowało Polskie Radio Rzeszów.

W konkursie wzięło udział 20 solistów
i 2 zespoły ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego – z Krosna, Sanoka, Ropczyc, Leżajska,
Nowej Sarzyny, Rudnej Wielkiej oraz z Rzeszowa. Repertuar był bardzo zróżnicowany
– od tradycyjnych rosyjskich pieśni, poprzez
ballady słynnego barda rosyjskiego Bułata Okudżawy, do najnowszych hitów z list
przebojów. Oceniała komisja konkursowa
pod przewodnictwem Elżbiety Ostrowskiej,
wicedyrektorki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w składzie: dr Maria Kossakowska-Maras z Katedry Filologii Rosyjskiej
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Laila Arifulina – tancerka, choreografka, absolwentka
Szkoły Baletowej przy Teatrze Bolszoj oraz
studiów aktorskich i reżyserskich w Moskwie, Piotr Trawka – właściciel Biura Podróży „Guliver”, podróżnik i miłośnik kultury rosyjskiej (sponsor konkursu), Anna
Długosz – nauczycielka muzyki i sztuki

O MIŁOŚCI ZIEMI OJCZYSTEJ
Wiedza patriotyczna i tradycje narodowe
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kwietnia 2015 roku w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli odbyła się III edycja Wojewódzkiego Turnieju
Wiedzy Szkolnictwa Specjalnego. W tym
roku odbył się pod hasłem „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej.
Głównym celem było kształtowanie postaw
patriotycznych młodego pokolenia poprzez
upowszechnienie wiedzy patriotycznej i narodowej oraz tradycji lokalnych. Honorowy
patronat nad turniejem objęło Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, które reprezentował
wicestarosta Marek Sitarz.
W olimpiadzie wzięli udział uczniowie
i nauczyciele reprezentujący siedem ośrodków z województwa podkarpackiego: SOSW
Brzozów, SOSW Ropczyce, SOSW Strzyżów,
ZSS Rzeszów, ZSS Dębica, SOSW Mielec,
SOSW Mrowla. W skład każdej drużyny
wchodziło czterech uczniów pod opieką wychowawcy.
Wszystkich zebranych powitała dyrektor ośrodka w Mrowli Elżbieta Świder. Impreza rozpoczęła się od wysłuchania Mazurka Dąbrowskiego wykonanego na cymbałach

przez Stanisława Tadlę z Dylągówki w gminie Hyżne.
Turniej podzielony był na 3 bloki tematyczne. I blok – prezentacja, przedstawienie
przez każdą drużynę, jak rozumiemy patriotyzm lokalny, regionalny i narodowy. Uczniowie z poszczególnych ośrodków z dumą zaprezentowali rodzinne strony, zwyczaje lokalne, stroje, muzykę oraz potrawy regionalne.

Zawodnicy turnieju oraz goście – uczniowie LO
o profilu wojskowym z Łańcuta

bek pokoleń, które pracowały na dobre imię
tej szkoły. Efekty widać gołym okiem – Zespół
Szkół nr 2 rozkwita i przyciąga nowe rzesze
uczniów, którzy wybierając tę szkołę, często
idą w ślady swoich rodziców czy starszego rodzeństwa.
 Stanisława PEPERA,

dyrektor ZS nr 2 w Rzeszowie

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (V
LO i Gimnazjum Sportowego) w Rzeszowie,
Diana Bartoń – przedstawicielka Samorządu
Uczniowskiego z ZSO nr 2.
Konkurs okazał się sukcesem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom
artystyczny, duże umiejętności językowe
oraz zdolności muzyczne. Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki, dyplomy i upominki. Wszyscy mogli też podziwiać specjalnie
przygotowane popisy akrobatyczne uczniów
Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

 Kinga MACIOŁEK-RZUCIDŁO
II blok – pytania dla każdej drużyny oraz
pytania dodatkowe od jury. III blok – zadania
przy stolikach.
W przerwie turnieju odbyła się degustacja potraw i przysmaków regionalnych zgromadzonych na „wiejskim stole”, przygotowanym przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Mrowli, które wystąpiły w strojach regionalnych. Wiejskie jadło wszystkim bardzo smakowało. Natomiast uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Łańcuta o profilu wojskowym
uświetnili imprezę pokazem musztry wojskowej, do której włączyli uczestników turnieju.
Zmagania drużyn oceniało jury w składzie: Urszula Terpin, wicedyrektor SOSW
w Mrowli, Renata Lepak z Zespołu Szkół nr 2
w Łańcucie, Adam Majka, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Trzcianie.
Turniej przebiegał w miłej atmosferze i towarzyszyły mu emocje związane ze
współzawodnictwem. Poziom przygotowania uczestników był bardzo wysoki. Zarówno prezentacje, jak i odpowiedzi na pytania
wskazywały na duży zasób wiedzy i poważne
potraktowanie tematu turnieju oraz dojrzałą
postawę patriotyczną zawodników. Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody. Wszystkie drużyny wyraziły chęć
uczestnictwa w kolejnych edycjach turnieju.
 Anna BARNAT
9
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Związek Strzelecki Strzelec, Stowarzyszenie
Współpraca Polska-Wschód). Świetną promocją szkoły są również organizowane przez
nią konkursy o zasięgu miejskim, jak „Maths
in English”, wojewódzkim – konkurs wiedzy
logistycznej, czy ogólnopolskim – konkurs
z zakresu rachunkowości.
Zespół Szkół nr 2 jest otwarty na świat,
realizuje programy unijne (m.in. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, „Być przedsię-
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Dziecięce i młodzieżowe

Z

LUDZIE  KSIĄŻKI  WYDARZENIA

okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 4 w Rzeszowie odbyły się 25 kwietnia br.
VI Podkarpackie Mistrzostwa Formacji Tanecznych „Piruet”.
W imprezie tej od lat występują dziecięce i młodzieżowe zespoły
taneczne, pracujące na co dzień w
szkołach i ośrodkach kultury województwa podkarpackiego. W tym
roku swoje umiejętności prezentowało około 800 młodych wykonawców z 30 zespołów. Prezentacjom
przyglądało się, oprócz licznej widowni, siedmioosobowe jury i trzeba przyznać, że miało co oglądać.

Poczynając od opracowanych przez instruktorów układów tanecznych, po niesłychanie
pomysłowo zaprojektowane wielobarwne
kostiumy, a także dynamiczne wykonawstwo. Występujące grupy prezentowały się
bardzo pięknie.
Uczestniczenie w takich zespołach rozwija wśród młodzieży poprzez kontakt z tańcem i muzyką wrażliwość estetyczną, poczucie rytmu, no i sprawność fizyczną czasem na

 Jerzy DYNIA
Fot. Jerzy Dynia

GŁĘBIA PRZEMYŚLEŃ
Wszystko śmiertelne z wyjątkiem miłości
Wiesław Zieliński

W

obecnie wirtualnym świecie pozerstwa tomik poezji Janiny Ataman Czysta kartka
traktować można jako
odtrutkę na wszechobecny
fałsz i obłudę. Jakże inaczej
jest w przypadku tej poetki znaczącej, a jednak żyjącej z dala od blichtru artystycznej
bohemy. Jej nowy tomik stanowi próbę rozliczenia się z własnymi „słabościami”, które
powodują, że autorka bardzo rzadko decyduje się na zapełnienie tytułowej kartki papieru. Nie jest zachwycona sobą ani własnymi
„przypadłościami”, a nawet ma odwagę wyznać: „mój wiersz jest/ chory na anoreksję//
odzieram go/ ze zbędnych słów// zdumiona
patrzę/ na czystą kartkę”. Aby zaznaczyć, jak
trudny jest proces tworzenia wartościowej
literatury, mówi w wierszu Wyznanie: „zabiłam wiersz/ sam się o to prosił// zrobiłam to
z premedytacją/ gołymi rękoma// pogrzebałam go w koszu/ na samym dnie// nie/ wyrażam skruchy”. Znam „twórczość” tych, którzy nie wyrażają skruchy za „tworzenie arcydzieł”, lecz epatują zadowoleniem, mogącym

zrównoważyć stany pełnych samokrytyki
i poczucia niepewności. „za długo nosiłam
go/ w sobie/ chciałam/ żeby dojrzał// któregoś dnia/ odleciał// nie napisany wiersz”.
Janina Ataman ma odwagę głosić wręcz
„herezję”, która z pewnością nie spodoba się
zarówno sprawnym warsztatowo, jak i uważającym się za genialnych i bystrych obserwatorów współczesnej literatury: „nie szukam natchnienia/ ani tematu/ nie prowokuję/ nie zabiegam// nie czuję niepokoju/ kiedy
nie przychodzą// ja ich nawet nie piszę/ to
życie” (Moje wiersze). Czym się więc kieruje,
aby zapełnić od czasu do czasu czystą kartkę papieru? „poezja/ jak bóg/ jest wszędzie//
siedzi na przystanku/ buja w obłokach/ /leży
na ścieżce// wystarczy schylić się/ podnieść
ją/ otrzepać z kurzu// chociaż niekoniecznie”. Panuje powszechna opinia sprawdzona
życiowym doświadczeniem, że aby być kimś
w jakiejkolwiek dziedzinie, należy przede
wszystkim być sobą!
Dawno nie wzruszyłem się tak, jak podczas czytania tych wierszy głębokich w filozoficzne przesłanie, a zarazem prostych,
naturalnych i wiele mówiących o tym, co
nazywamy życiem. Skromny objętościowo,
ale starannie wydany tomik wierszy jest

WIERNY RODZINNYM STRONOM
A

gencja Wydawnicza JOTA Józefa Ambrozowicza wydała
Zwierzenia liryczne Edwarda Zolowskiego, poety tragicznie zmarłego 21 lat temu. Wstępem opatrzył
tę książkę filolog językoznawca prof.
Kazimierz Ożóg, a posłowie, które
napisał red. Waldemar Bałda, jest
w zasadzie literackim reportażem
o poecie i miejscach, w których ten
10

pograniczu akrobatyki. W kategorii form tanecznych zespołów szkolnych najwyżej oceniona została grupa Koty z Dębicy, a wśród
pozaszkolnych również z Dębicy Mini Soul
Dance. W kategorii młodzieżowych form
grup szkolnych pierwsze miejsce jurorzy
przyznali Formacji No 1 z ZSO nr 4 w Rzeszowie, a w pozaszkolnej grupie Soul Dance
– Juniorzy z Dębicy. Nagrodzono również
wyróżniających się tancerzy solistów: Izabelę Mazur, Justynę Robak, Karolinę
Gut i Natalię Zimny. Publiczność również przyznała swoją nagrodę. Otrzymała ją grupa Gest Kids z Grabownicy
Starzeńskiej. Panuje przekonanie, że
Podkarpacie – jeśli chodzi o taniec –
jest jednym z wyróżniających się regionów nie tylko w skali kraju, ale i poza
granicami.

przebywał, tworzył oraz o ludziach
mu bliskich. Sporo jest także fotografii archiwalnych i tych współcześnie wykonanych przez red. Ambrozowicza. W sumie jest to nie tylko
wybór wierszy Edwarda Zolowskiego, ale i taka swoista próba eseistyczno-monograficznego spojrzenia na
jego życie i twórczość. Aby zachęcić
do poznania bliżej tej książki, przy-

przesłaniem osoby mającej za sobą sporo
doświadczeń życiowych. Nawet gdy mówi
o moralnych powinnościach, nie ma w tym
natrętnego dydaktyzmu i potępienia. Stara
się z dystansu relacjonować znaczące dla siebie wydarzenia; „mój ociec/ w czasie II wojny
światowej/ był wart/ litr czystego spirytusu/
i dwie konserwy mięsne// potem było więzienie/ na Montelupich/ Oświęcim/ Neuengamme// gazeta obozowa/ w Wiesbaden donosi//
„zmarł trzeciego maja/ w wieku trzydziestu
czterech lat/ w zmarłym tracimy/ dobrego
Polaka/ i serdecznego kolegę” (Denuncjacja).
W wierszu do zmarłego męża Henryka pisze
między innymi: „(...) wreszcie masz dużo
czasu/ dla siebie i dla mnie// tu czas biegnie
inaczej/ ciągle nie mam czasu// a jak to jest
z miłością/ po tej drugiej stronie?// tutaj
wszystko śmiertelne/ z wyjątkiem miłości”
(List).
Tomik Janiny Ataman zawiera głębię
przemyśleń i refleksji nad przemijalnością
życia. To poezja czerpiąca z życiowych doświadczeń, zawierająca prawdy, które towarzyszą nam tak długo,
dopóki istniejemy.
 Wiesław ZIELIŃSKI
Janina Ataman, Czysta
kartka, Wydawnictwo
Abilion, Rzeszów 2013.

toczmy fragmenty obszernych cytatów, które
wybrał właśnie red. Bałda z tego, co napisał
w „Nowinach” red. Jan Grygiel, znawca poezji i sam poeta.
»Edward Zolowski (1934–1994) urodził
się w Skrzyszowie k. Ropczyc i tam do końca
życia pozostał. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach, ale nie wyruszył
w świat w poszukiwaniu kariery. Został wierny rodzinnym stronom, podjął pracę w pobliżu swojego rodzinnego domu. Był poetą,
działaczem kultury zasłużonym dla ruchu
amatorskiego Sędziszowa i okolic, gdyż przez
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obrazem rustykalnym, urokiem mikroświata
przyrody. Jego wiersze są pełne liryzmu i pełne szacunku do ziemi i wsi. […]
Edward Zolowski był człowiekiem
skromnym, spokojnym, nie potrafił iść przez
życie przebojem. Nie miał na tyle siły przebicia w świecie literackim, by opublikowano mu
tomiki z jego dużego poetyckiego dorobku.
Miał wprawdzie przed kilku laty złożony zbiór
wierszy u jednego z wydawców, ale redaktor,
który był inspiratorem wydania zbiorku,
zmarł, a wiersze gdzieś przepadły. Przy tym
wszystkim był jednak człowiekiem aktywnym
społecznie, gdyż o sprawach wsi pisywał korespondencje do kilku pism ludowych. […]
Edward Zolowski zmarł przed przeszło
tygodniem, po wypadku drogowym w swoich
rodzinnych stronach, gdy wracał […] do domu,
na rowerze, który był od zawsze jego środkiem
lokomocji. Spełniło się stwierdzenie poety
Zolowskiego wyrażone w jednym z wierszy:
„Ptakami w drzewa odlecimy / w dalekie światy zapomnienia / a po nas śpiewać będą inni /
w swoich nadziejach i zwątpieniach”.«
Red. Bałda napisał w posłowiu, że „pożegnaniem z Edwardem Zolowskim – pożegnaniem symbolicznym – stała się prezenta-

WĘDRUJĄC PO SŁOWIE
Wrażliwość postrzegania ludzi i świata
Dorota Kwoka

M

oje wędrowania po
podkarpackich deskach słowa to wielokrotne
spotkania poetyckie organizowane przez mielecką Grupę Literacką „Słowo”. Grupy
literackie to ludzie, którzy z pasją i zaangażowaniem je współtworzą, to prezesi, którzy
społecznie wydeptują swoje wyobraźnie.
Prezesem i założycielem wspomnianej
grupy literackiej jest Zbigniew Michalski. To
nie tylko społecznik, ale również poeta, krytyk literacki, felietonista, redaktor i współredaktor siedmiu pism literackich, regionalista. Laureat ogólnopolskich konkursów
literackich. Członek zarządu Towarzystwa
Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera. Współredaktor pierwszego almanachu twórców GL „Słowo” pt. Z podróży na
wyspy słowa (2007). Debiutował tomikiem Na
pięciolinii życia (2004). W 2008 roku wydał
tomik Zakręty. W roku 2009 współredagował
almanach W rytmie słowa, wydał tomiki Jeszcze i Na pięciolinii życia (wyd. II). W roku 2010
wydał tomik Schody, a w roku 2011 współredagował W dalszej i bliższej perspektywie (So
fern wie nah) oraz zredagował almanach Zanurzeni w słowie. W latach 2012, 2013 i 2014
redagował „Artefakty” – Mielecki Rocznik
Literacki. Do „Mieleckich Zapisków” (2006–
2013) trafiły jego liczne artykuły o Grupie
Literackiej „Słowo”. Opublikował ponad 300
artykułów w czasopismach regionalnych
i ogólnokrajowych, a także w mediach elektronicznych. Odznaczony odznaką Zasłużo-

ny dla Kultury Polskiej (2009) i w ubiegłym
roku Brązowym Krzyżem Zasługi.
Podczas
wielokrotnych
pobytów
w Mielcu i uczestniczenia w szeregu zdarzeń
artystycznych poznałam wiele ciekawych
osobowości, ale pozwolę sobie przywołać
postać Mieczysława Działowskiego, który
mimo że ukończył 85 lat, to nadal pisze i wydaje swoje wyobraźnie w kolejnych zbiorach
poetyckich czy wspomnieniowych.
Mieczysław Działowski urodził się
w Krakowie w rodzinie o silnym rodowodzie
lotniczym. Od najmłodszych lat związany
z ziemią mielecką. Absolwent AGH, harcerz
Stowarzyszenia Szarych Szeregów, pilot cywilny i wojskowy – Oficerska Szkoła Orląt w Dęblinie. Wykładowca w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. Pracownik WSK PZL Mielec aż
do momentu przejścia na emeryturę, kiedy to
zaczęła się jego przygoda z pisaniem. W latach
2008–2010 przewodniczący rady programowej
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członek Aeroklubu w Mielcu od 1946 roku.
Jego pasje życiowe widoczne są w jego
twórczości. Harcerstwo, lotnictwo – to nie-

Mieczysław Działowski i Zbigniew Michalski

Edward Zolowski z mamą Anną

cja tomu poetyckiego Słowa wyorane z ziemi,
wydanego staraniem Kazimierza Popielarza, Czesława Drąga i Adama Ochała przez
oficynę Alkas (dzięki częściowej subwencji
Romana Krzystyniaka). Prezentacja odbyła
się rok po śmierci poety, 24 maja 1995 roku.
18 czerwca zbiór przedstawiono czytelnikom
w Skrzyszowie”. Odnotował to red. Grygiel:
„Zmarły w ubiegłym roku Edward Zolowski
od przeszło 30 lat pisał i publikował swoje
wiersze w prasie, w antologiach poetyckich,
ale nie doczekał się własnej książki poetyckiej. Dopiero po jego tragicznej śmierci ludzie
bliscy poecie postarali się o opublikowanie
wyboru jego twórczości w tomiku poetyckim.
Wydany pieczołowicie z obszernym wstępem
i licznymi ilustracjami. Znalazło się w nim ponad 70 wierszy poety wybranych ze spuścizny,
która liczy kilkaset utworów. […]”
 Elżbieta STĘPIEŃ
rozłączne wątki zapisane w formie wiersza,
to nade wszystko wspomnienia postaci, które
wywarły na niego wpływ, zdarzenia, w których uczestniczył, oraz miejsca, w które rzucił go los. Działowski pisze wiersze o tematyce epickiej, elegie, ballady, a także fraszki.
Debiutował w 2004 roku autobiograficzną
książką Na skrzydłach Jastrzębia. Pamiętam,
jak podczas pracy nad kolejnym zbiorem poetyckim wspominał, że jego dewizą było i jest
– Nie dla sławy sięgam po pióro, co wyraził
w tytule tegoż tomiku w 2010 roku. A w tym
roku niedawno ukazał jego nowy tomik poezji Z płomieni pamięci.
Wspomnieć należy, że tylko w ostatnim
dziesięcioleciu z wielu, ale to z bardzo wielu
nagród, odznaczeń, dyplomów i wyróżnień
tak regionalnych, jak i ogólnopolskich ceni
sobie najbardziej dyplom Skrzydlatego Wieku nadany przez Krakowski Klub Seniorów
Lotnictwa (2008), a także honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej (2011),
honorowy stopień Harcerz Rzeczypospolitej
(2012), tytuł i odznakę Zasłużony Działacz
Lotnictwa Sportowego nadany przez Aeroklub Polski (2014), Złota Lilijkę Harcerską
Stowarzyszenia Szarych Szeregów (2014), dyplom z okazji jubileuszu 85. rocznicy urodzin
nadany przez Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa 9 stycznia 2015 r.
Podczas współpracy z Mieczysławem
dane mi było nie tylko przedstawiać wraz ze
Stachem Ożogiem jego wyobraźnie podczas
spotkań autorskich, ale również nagrać tę
twórczość na krążkach CD. Dostrzegam Mieczysława jako mocno doświadczonego przez
los człowieka, które to doświadczenia przełożyły się na jego wrażliwość postrzegania ludzi
i świata. A nade wszystko jako wspaniałego
męża i ojca pielęgnującego ognisko domowe.
 Dorota KWOKA
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LUDZIE  KSIĄŻKI  WYDARZENIA

32 lata pełnił funkcję instruktora teatralnego
w Miejskim Ośrodku Kultury w Sędziszowie
inspirując, prowadząc amatorskie zespoły teatralne i recytatorskie lub opiekując się nimi.
Jako poeta zadebiutował w roku 1957
w piśmie „Zarzewie”, a później publikował
wiele wierszy w różnych pismach w kraju
– przede wszystkim w „Widnokręgu” – dodatku kulturalnym „Nowin”, ale także m.in.
w „Gromadzie – Rolniku Polskim”, w „Zielonym Sztandarze”, w „Wieściach”, „Zarzewiu”,
„Prometeju”, „Profilach”, „Nowej Wsi”. Jego
wiersze znalazły się także w wydawnictwach
zbiorowych: w Almanachu poezji rzeszowskiej (1961), w Gwoźnicy – II almanachu poezji
rzeszowskiej (1969), w Almanachu literackim
KKMP (1970) i w Wierszach z Rzeszowskiego (1974). Był członkiem-założycielem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy
przy Zarządzie Głównym Związku Młodzieży
Wiejskiej, a później aktywnym członkiem regionalnego ośrodka KKMP w Rzeszowie.
Nie był poetą awangardowym, poszukującym nowatorskich form wyrazu artystycznego. Pisał wiersze proste, spokojne, nasycone
liryzmem i ściśle związane z jego stronami rodzinnymi, etosem i obyczajem wiejskim, kraj-

Nr 5 (115) Rok XI

Panorama literacka Podkarpacia
SEKRET PIĘKNA
kwietnia w Filii nr 9 WiMBP w Rzeszowie odbyło się spotkanie pt. „Szukam sekretu piękna” z rzeszowskim poetą,
członkiem ZLP, krytykiem literackim, fotografikiem, nauczycielem akademickim UR
i aktywnym promotorem kultury i sztuki
Podkarpacia Mieczysławem Arkadiuszem
Łypem. Była to promocja tomiku poezji Moje
ogrody, wydanego w 2015 r., który jest 15. pozycją w dorobku literackim autora. Tomik ten
opatrzyła wstępem dr Anna Niewolak z UR,
tytułując go „Ogrody sztuk”. Spotkanie przygotowane zostało we współpracy z RSTK.

15

Prowadziła je poetka, malarka i animatorka
kultury Jadwiga Kupiszewska. Wiersze poety czytali jego przyjaciele po piórze i uczestnicy spotkania: Stanisława Bylica, Adam
Decowski, Barbara Kłoda (gospodarz spotkania, kierowniczka filii biblioteki), Ryszard
Lechforowicz, Krystyna Dworak, Marta
Zdrada, a jeden z utworów zaśpiewał do własnej kompozycji Zygmunt Kiełbowicz i pod
jego kierunkiem wystąpiła też grupa wokalna RSTK. Muzycznym popisem na akordeonie zachwycił Witold Bochenek z GOK
w Niebylcu. Recytacyjnie sekundowała mu
siostra Marta Zdrada, rodowita rzeszowianka kochająca taniec, muzykę i poezję, mieszkająca obecnie w Wielkiej Brytanii. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac malarskich
Hanny Krupińskiej-Łyp i Emilii Wołoszyn.
Na koniec spotkania dyrektor Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej Barbara
Chmura serdecznie podziękowała poecie M.
Łypowi, prowadzącej spotkanie i zaproszonym gościom oraz licznie przybyłym czytelnikom i sympatykom biblioteki.

KULTURA  SZTUKA



Maria KOZIOŁ i Barbara KŁODA

LITERACKI ALMANACH
taraniem
Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie
został wydany Almanach Podkarpackiej Izby Poetów. Promocja wydawnictwa miała miejsce 7
maja br. w Klubie Bohema WDK
w Rzeszowie. Okrasą artystyczną
tego wyjątkowego wydarzenia był
popis muzyczny zespołu wokalno-instrumentalnego z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.
Podkarpacka Izba Poetów działa przy
WDK w Rzeszowie od 1997 roku. Prezentują się
w niej amatorzy pióra zgromadzeni w związkach twórczych, niezwiązani z grupami literackimi. Drugi tom Almanachu Podkarpackiej
Izby Poetów przedstawia twórczość 17 skupionych wokół tej inicjatywy współczesnych pisarzy i poetów z ich notkami biograficznymi.
Znalazły się w nim utwory Janiny Ataman,
Wiktora Bochenka, Edwarda Bolca, Celiny
Depy, Adama Decowskiego, Mieczysława
Arkadiusza Łypa, Małgorzaty Żureckiej,
Andrzeja Talarka, Jolanty Michny, Edwarda
Guziakiewicza, Zbigniewa Michalskiego, Wacława Turka, Jakuba Pacześniaka, Kazimie-

rza Smolaka, s. Dawidy Ryll, Marty
Świderskiej-Pelinko, Stefana Michała Żarowa. Większość autorów
tej publikacji to poeci. Znajdziemy
tu utwory poetyckie pełne prostoty, wiersze awangardowe, a także
utwory liryczne o dużej sprawności
warsztatowej i kulturze literackiej,
a w nich próby odtworzenia tego, co
utracone, odległe, zapamiętane. Miłośnicy prozy znajdą tu szkice powieściowe dotyczące miejskiej rzeczywistości, prozę z dużą
dawką autoironii czy też opowiadanie science
fiction. Jedną z najważniejszych wartości tomiku jest jego różnorodność, bo smutny byłby las
gdyby śpiewały w nim tylko słowiki. Publikację
pod redakcją Czesława Drąga i Danuty Pado
wydał Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
przy wsparciu PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Rzeszów.
Dobrze, że tomik się ukazał, z uwagi
na duże znaczenie tej publikacji zarówno dla
dokumentowania twórczości podkarpackich
literatów, jak również ogromnej treści edukacyjnej w niej zawartej.

KONKURS
ojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ogłasza Ogólnopolski
Konkurs Poetycki – Jego Myśli Nasze Słowa, organizowany
w związku z ogłoszeniem przez
Sejm RP roku 2015 Rokiem Jana
Pawła II. Konkurs ma charakter
otwarty i jest adresowany zarówno do debiutujących poetów, jak
i twórców z określonym dorobkiem. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego

wiersza inspirowanego cytatem
z wiersza Karola Wojtyły pt. Niewidomi: „Czy zdołasz nas nauczyć,
że są krzywdy inne prócz naszej?”.
Wiersze powinny być przesłane
do 31 sierpnia 2015 r. na adres:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010
Rzeszów, ul. Sokoła 13 z dopiskiem: Konkurs Jego Myśli Nasze
Słowa. Zasady i warunki uczestnictwa określa regulamin (szczegóły na www.
wimbp.rzeszow.pl).
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 Danuta PADO

Stanisław Dłuski

KARTKI
Z PAWLACZA (19)

W

ychodzę dzisiaj o zmierzchu z baru
Murzynek (mój ulubiony) przy
Kościuszki w Rzeszowie, cudownie sypie
śnieg, czuję się lekki, wolny i szczęśliwy,
ręce w kieszeniach, nie chcę niczego od
świata, nie mam żalu do żadnej kobiety,
która mnie odpuściła; przede mną prosta
droga Grunwaldzką, chciałoby się krzyczeć
z radości, wyskoczyć na latarnię i ogłosić
manifest rzeszowskiego Dionizosa, stare
rytuały i mity przywrócić tym zagubionym ludziom, którzy biegają po galeriach
i hipermarketach. Czego szukają? Przecież
wszystko jest. Wystarczy, że nic mnie nie
boli, kawałek chleba, czysta woda do picia
i poezja wszechświata…
3 lutego 2015 (pewnie nie wierzycie, że
to pesymista Dłuski napisał?)

Ż

ycie jest imprezą piękną i tragiczną.
Dzisiaj spotkałem się z moim ulubionym studentem, Szymonem, powiedział
mi, że wkurzają go moje wpisy na Face-booku. Zgoda, od dziecka lubię ludzi
wkurzać, milicja obywatelska straszyła
mnie poprawczakiem. Teraz czym mi zagrożą?
W mojej poezji jest równocześnie
zachwyt nad urodą świata, ekstaza i orgazm, ale też przerażenie światem, przeczucie zagłady, umieramy – ludzie – codziennie, rodzimy się codziennie, kto tego
nie rozumie, nic nie rozumie. Dziękuję
Bogu za każdy dzień, nawet przegrany.
Dzisiaj studentka mnie oskarżyła,
że nie kocham ludzi. Tylu studentom od
25 lat daję miłość, pasję, szacunek… Że
mam jazdy? Tak, a wy nie macie? Wszyscy
święci. Osądzają Dłuskiego po pozorach,
nie są w stanie przetrawić moich wierszy. Żeby mnie przeczytać i przemyśleć,
potrzeba trochę czasu mi poświęcić, jeśli
mnie nie chcecie słuchać i czytać, możecie
mnie wykasować, zablokować, już pewna
kobieta, której poświęciłem wiele wierszy
to zrobiła, bo ludzie boją się PRAWDY, tej
brutalnej, przyziemnej, bolesnej. Chcecie
ładnych wyznań? Szukajcie przydupasów
i wielbicieli, ja chcę ludzi z krwi i kości,
którzy walczą, jestem poetą walki, bo
kulwa o coś mi chodzi. A Wam o co chodzi, o komplementy? Mam ich po dziurki
w nosie. Znam swoją wartość, ale przed
snem posypuję głowę popiołem. Pora spać,
ale hormony nie pozwalają…
1 marca, 2015, godz. 02:51

Edward Zolowski
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rodził się 11 maja 1934 r. w Skrzyszowie pod Ropczycami, tam mieszkał
i zmarł 30 czerwca 1994 r. tragicznie potrącony przez samochód. Pochowany na
skrzyszowskim cmentarzu. Poeta, publicysta, fotografik i działacz kultury zasłużony
dla amatorskiego ruchu teatralnego. Zaczynał w młodoliterackim gronie KKMP. Był
członkiem Związku Literatów Polskich.

nr 5 (89), Maj 2015
Nad rzeką dzieciństwa

P

oetka jest z wykształcenia plastykiem
i instruktorem teatralnym. Laureatka
wielu cennych nagród, w tym Złotego Pióra.
Od 2005 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich. Jej poezja była tłumaczona
na język słowacki, ukraiński i gruziński.
Autorka tomików poetyckich: Zwodzony
most (1989), Rozmowy z mistrzem (1990),
Odcienie szarości (2002), Jesteśmy igraszką
(2007) i Czysta kartka (2013).

***

w moim królestwie
drzewa nieszczepione
trawniki chwastem przetykane
moje psy
nie na uwięzi
myszy nie pod miotłą
tylko ja w niezłoconej ramie
chociaż podobno właściwa
na właściwym miejscu

Człowiek

Stoję nad rzeką dzieciństwa
– pamięcią w korze wierzbowej
wybieram z dna muszle szczęścia
i znów wypełniam się polem
Przywracam jaskółki nadziei
letnim powiewem znad drzewa
nurzam się w blasku – wypływam
tęsknię – rozpaczam i śpiewam
Nad rzeką dzieciństwa czas zastygł
w bezmiarze głębi i ciszy
wysepka omszonych kamieni
i bezruch liści-klawiszy
Dziś porównuję – to wczoraj –
z tym co przed chwilą minęło
rzeka odpływa wciąż dalej
a mnie znów zwątpień przybyło
Zatem przybliżam twarz fali
która się kołem rysuje
– chcę wniknąć w odbicie słońca
zatracić się w piasku szumie

Replika

Podziwiam pomysłowość

To już na tyle tego blasku
grudek z jałowych skib
za rzeką
tego śpiewania rdzewnym pługiem
składania hymnów
modnym rzeczom

woskową laleczkę
z igłą w sercu
zatrutą strzałę w plecy
lśniące ostrze gilotyny
stos
humanitarne krzesło

To już na tyle tej lubości
przesypywanej piaskiem
plaży
patrzenia w oczy jak w teatrze
przez szklankę w zębach
dla zabawy

więcej w nim zasługuje na podziw
niż na pogardę
		Albert Camus

***

nie zazdroszczę
bogactwa ani
tomiku wierszy
w twardej okładce

podziwiam precyzję snajpera
na dachu
podziwiam kunszt
a wystarczyłaby
skórka
z banana

nie chcę by morze
łaskotało mi stopy
kozicy zazdroszczę
tego drżenia w nogach
tej niepewności
na skalistym gruncie
przyspieszonego oddechu
obłoku nad głową

To już na tyle tego słowa
definiowania prawdy
chleba
dzwonów bijących w zależności
kto z jakich darów
włókien drzewa
To już na tyle tego śmiechu
składania wizyt
w dniu zdziwienia
lepiej się zamknąć w czterech stronach
wsłuchać co w chmurach
co w kamieniach

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@wbxstudio.pl

Moja
Skrzyszowska
W czas godów wiosny
cała w lutniach
w porze rumianków
najpiękniejsza
w kaskadach słońca
złotostrunna
moja skrzyszowska
moja żyzna

Jeszcze
poczekajmy

Poezja

Janina Ataman

– Jeszcze poczekajmy
aż się świt dopełni
aż stawy popłyną
ku niebu rybami
i na drzewach znowu
chóry ptaków będą
rozgłaszać melodie
wszystkimi strunami
– aż drogi wysuszy
z kropel nocy słońce
i rozjaśni ślady
stóp naszych szukania
i kwiaty przenikną
każdy cień na łące
i nastąpi pora
owoców zrywania
– jeszcze poczekajmy
aż się wiatr uciszy
aż słońce obłoki
postrąca w doliny
i pod domem naszym
malwy się rozgoszczą
i ustawią rzędem
do tańca kaliny
– aż zmierzch się piwonią
zacznie kłaść na oknach
i flety przycichną
i płoty pochylą
wtedy tacy piękni
i tacy radośni
pójdziemy ku sobie
aby znów przeminąć
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Mieczysław Arkadiusz Łyp

P

oeta, krytyk literacki, edytor, fotografik, nauczyciel
akademicki UR, aktywny promotor kultury i sztuki Podkarpacia. Autor książek poetyckich: Na ścieżkach
pamięci (2005), Ars longa, vita brevis (2008), Genius loci
(2009), W krainie złotej muzyki. Impresje z Futomy (2010),
Orbis pictus (2010), Wiersze z Turcji (2011), In Arkadia
(2011), Panta rhei (2012), Witraż z Futomy (2012), Wiersze na Wigilię (2012), Dalekie światła Radomska (2013),
Wiersze zebrane (2013), Zaklęte w lipowym drewnie (2013),
Różane lśnienie lata (2013). Laureat Złotego Pióra (1992,
2010). Członek ZLP.

Ewelina Agnieszka
Łopuszańska

P

oetka lubi miasta, a najbardziej Rzeszów. Za
tomik Ewoliny (2013) otrzymała nagrodę oddziału
rzeszowskiego ZLP za najlepszy debiut Podkarpacia
w owym roku. Zdobywała
nagrody w poetyckich konkursach ogólnopolskich. Jej
wiersze są w kilku almanachach poetyckich. W br.
planuje wydać drugi tomik
wierszy.

Przestrzenie snu
Concerto grosso

Z inspiracji koncertem
Anny Gutowskiej (skrzypce)
i Grzegorza Stopy (harmonia) *

Mocno dźwięczą skrzypce
– odchodzi chłód ziemi
szmer gwarnej rozmowy
unosi się długo

Poezja

Dawno umarły
Bach „Berlińczyk”
jest tu –
słyszę to wyraźnie
Ciemne konstelacje
wirują jak obietnice
omotane szkarłatem płomienia
Nad galicyjskim niegdyś miasteczkiem
nad stawem z tamtymi łódkami
tamtymi ważkami
nad wieżą farną
i białym kościołem przy Pańskiej
nad pyzatymi aniołami
pełnymi nieosiągalnej szczęśliwości
nad kasztanowymi alejami
i zamkniętym w ciszy
Zamkiem Lubomirskich
spokojnie płynie pieśń skrzypiec
i rzewnej jak zawsze harmonii
Wokół – rozsnuwa się
gęsty fiolet późnego zmierzchu
Dźwięk przemienia czas przeszły
w teraźniejszy i przyszły:
unosi nasze zasłuchanie
w ciepłe lato
w ogród pachnący maciejką
Z odmętów czerni bieli i błękitów
zanurzony
w przyćmione światło rampy
z tangiem w tle
wychodzę na ulicę
utkaną z jasnych gwiazd
i zapowiedzi zapachu
liliowego bzu
Rzeszów, 17.03.2015 r.
* Występ artystów miał miejsce 27.02.2015 r.
w Sali Koncertowej im. T. Nalepy
Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie.
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Malwy – roześmiane panny
lipcowego południa
po pąs zanurzone
w jarzącym świetle dnia
dziś w nocy
przesączyły swoją jasną szkarłatność
w błękitne płachty tamtych ulic
w sny nigdy niezrealizowane
w podróż planowaną a niedoszłą
w zamyślenie skowrończe Matki
u furtki obrzeżonej
zapachem kwitnących akacji
– w ślad Twojej ręki
zdecydowanie kreślącej lato
i udane życie

Z cyklu: Znad Gopła

WIATRAKI

białe kolumny rozcinają deszcz,
skrzydła uwiązane
nie odlecą z wiatrem
w nieznane;
w powolnym tempie,
z gracją
stawiają nóżki baletnic

Rzeszów–Radomsko, 8.03.2015 r.

W przejrzystym
powietrzu lata

Z inspiracji obrazem
Stanisława Kuci (1937–1991)
„Julin 88”

Widziałem namalowany
na białym płótnie letniego dnia
sen o leśnej pasiece
W otwartej przestrzeni niebios i pól
zielona dróżka z maleńkimi ulami
w kolorze dojrzałej pomarańczy
z gajów Capri a może Majorki
ze złotobłękitnym rojem pszczół
zaznaczona linią prostą
i dostatecznie umowną
Wyraźnie wyróżniają się
dwie pszczele siedziby:
błyszczą blaskiem Przybosiowego słonka
i Iwaszkiewiczowskiej Sycylii
To miodne sytne
rojnie nawisłe lato
znów
zatrzymuje mnie
w zapachu tamtych sosen
i kwitnącej do dziś
w moich źrenicach arniki
I tak
znów
rozwinęło się w nas
jak pole bursztynowego świerzopu
lato do lotu
Rzeszów–Julin, 7.04.2015 r.

KUJAWY
Płyń melodio, łagodnie, ku jawie
We mgle; szary krajobraz rozkłada się
Jak książka ulubiona raz po raz czytana,
Sen niezapomniany, bajaniem zasiany
Nad Gopłem, słowiańskim jeziorem nazwanym
Zapuściła korzenie uroczysta śpiewka
Nokturn Szopenowski, serdeczny, płynący
Powieki muśnie, nim z pamięci odleci
Oczekując na wiosny delikatną świeżość
W plusku wody, żab skrzeku zalotnym
Odszuka nas taniec powolny i żwawy
Kujawiak, kujawiaczek rozgrzewa nam krew
Melodia wciąż płynie wśród gałęzi drzew
Pomału, powolutku nadciąga zmierzch

TAJEMNICZY OGRÓD
Pamięć drzew sięga
narodzin dworu Kobylnickiego
Znowu wyczekując
Wieże i tarasy tulą ptaki
Obwieszczające koniec zimy
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OPERA W PLENERZE
Kontratenor i światowa premiera

54.

edycję Muzycznego
Festiwalu
w Łańcucie (23–30 maja br.)
rozpocznie po raz pierwszy
w historii opera w plenerze.
Na malowniczym tle zamkowego parku wystawione zostanie dzieło
G. Donizettiego Napój miłosny w wykonaniu
chóru, baletu i solistów Opery Krakowskiej
oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Podkarpackiej. Liryczna komedia cieszyć
będzie oko i ucho. Atrakcyjna muzyka z motywami włoskich tańców i melodii ludowych
oraz przebojowymi ariami głównych bohaterów zapewnia dziełu do dzisiaj niesłabnące
powodzenie na całym świecie. W tytułowych
rolach Adiny i Nemorina wystąpią – Iwona
Socha i Andrzej Lampert.
W innym charakterze przebiegać będzie
drugi koncert plenerowy (24 V), bo na scenie
pojawi się Kukla Band pod wodzą Zygmunta Kukli. Z czołową orkiestrą rozrywkową
w Polsce zaśpiewają równie utytułowani soliści – Katarzyna Cerekwicka, Monika Ledzion, Piotr Tazbir i Paweł Skałuba, którzy
przypomną najpiękniejsze piosenki światowego kina.
Wielbiciele kameralnego brzmienia wypełnią z pewnością salę balową łańcuckiego
zamku, kiedy na scenie pojawi się Piotr Pławner (25 V) – jeden z najbardziej kreatywnych polskich skrzypków, laureat pierwszej
nagrody X Międzynarodowego Konkursu
Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.
W programie koncertu znajdą się Sonaty na
skrzypce i klawesyn J.S. Bacha, upamiętniające 330. rocznicę urodzin mistrza z Eisenach.
Skrzypkowi towarzyszyć będzie jeden z najlepszych polskich klawesynistów – Marek
Toporowski.
Tego samego dnia w sali koncertowej
Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie czekać będzie na melomanów Krystyna Janda
z Piosenkami z Teatru. Wszystkie przeboje
usłyszymy w arcymistrzowskich tłumaczeniach Jeremiego Przybory i Wojciecha Młynarskiego. Spektakl przeplatać będą refleksje aktorki na temat teatru i śpiewania oraz
o tym, jak dochodziło do spotkania z każdą
z kolejnych piosenek. Artystce towarzyszyć

Jerzy Dynia

Z

łota Sala Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego Musikverein to
obiekt o bogatych tradycjach. W mieszczącym się
przy placu Karola, otwartym 6 stycznia 1870 roku, gmachu i jego słynnej, liczącej 1744 miejsc siedzących i 300 sto-

będzie czteroosobowy zespół muzyków,
a wśród nich Wojciech Borkowski, autor
wszystkich aranżacji. Sala balowa zamku
gościć będzie także BOVIAR-Trio (26 V),
w składzie Daniel Bollinger – klarnet, Julian
Arp – wiolonczela i Gerhard Vielhaber –
fortepian. Kameraliści wykonają m.in. Tria J.
Brahmsa i L. van Beethovena.
Wśród zaproszonych na festiwal gości
nie zabraknie światowej sławy śpiewaków.
Wystąpi znakomita sopranistka Olga Pasiecznik z towarzyszeniem siostry Natalii –
pianistki (27 V). Recital wypełnią pieśni C.
Debussego, F. Poulenca, K. Szymanowskiego
oraz ukraińskie pieśni ludowe w artystycznych aranżacjach.
Gwiazdą festiwalu będzie jeden z najlepszych kontratenorów na świecie – Andreas
Scholl (28 V). Absolwent słynnej Schola Cantorum Basiliensis uznawany jest za jednego
z najlepszych interpretatorów muzyki dawnej. I w takim właśnie repertuarze usłyszymy
Scholla w Łańcucie – w programie koncertu

Andreas Scholl

kantat na głos i fortepian, jakie istnieją w całej światowej literaturze muzycznej), która za
życia jej autora cieszyła się ogromną renomą
w Europie. W tym samym dniu w kościele pw.
Św. Stanisława w Łańcucie Baroque Ensemble
przybliży rzadko wykonywane utwory polskiego baroku G.G. Gorczyckiego i B. Pękiela.
Zespołem działającym przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu zadyryguje Andrzej Kosendiak.
Na zakończenie (30 V) – mocny akcent
– Włodek Pawlik, zdobywca prestiżowej
nagrody Grammy oraz młody, energiczny
zespół świetnych muzyków pod nazwą Concertino Chamber Orchestra, pod batutą Michaela Maciaszczyka.
 Anna WIŚLIŃSKA

KULTURA  SZTUKA

Anna Wiślińska

Olga i Natalia Pasiecznik

znajdą się bowiem kantaty G.F. Haendla oraz
A. Caldary. Ale na tym nie koniec… zabrzmią
także barokowe sonaty w wykonaniu partnerujących Schollowi światowej klasy wirtuozów, wśród nich: znakomity mandolinista
Avi Avitala, wiolonczelista Marco Frezzato,
lutnista Tiziano Bagnati i klawesynistka Tamar Halperin.
Zaśpiewa również Ewa Podleś (29 V),
która wystąpi przy akompaniamencie pianistki Anny Marchwińskiej. Warto dodać, że
podczas koncertu odbędzie się światowe prawykonanie cyklu pieśni do poezji Emily Dickinson autorstwa Antoniego Parery Fonsa.
Program dopełniać będzie unikatowa kantata
Ariadna na Naxos J. Haydna (jedna z dwóch

Concertino Chamber Orchestra pod batutą
Michaela Maciaszczyka

W WIEDEŃSKIEJ MUSIKVEREIN
Podkarpaccy filharmonicy na jubileusz

jących (!) Złotej Sali, występują artyści światowej sławy. Każdego roku transmitowane są
przez stacje telewizyjne na cały świat cieszące
się wśród melomanów noworoczne koncerty
w wykonaniu wiedeńskich filharmoników.
Ale w czterech salach tego obiektu koncerty

odbywają się codziennie, jako że Wiedeń to
jedna ze stolic światowej muzyki.
Koncertowanie w Musikverein to powód do dumy każdego w niej występującego artysty i orkiestry. Powód do dumy ma
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pod- 
13

Nr 5 (115) Rok XI

KULTURA  SZTUKA

 karpackiej, a to dlatego, że była zapraszana

i koncertowała już dwukrotnie. Pierwszy raz
wystąpiła pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego w czerwcu ubiegłego roku. Po raz
drugi wystąpiła 19 kwietnia br. z oratorium
Józefa Haydna Pory roku. Jest to dzieło trwające blisko trzy godziny. Pory roku, czyli Die
Jahreszeiten, są utworem pięknym, pełnym
nieoczekiwanych zmian nastrojów, wymagającym rozbudowanego aparatu wykonawczego: orkiestry symfonicznej, chóru mieszanego i trójki śpiewaków. Józef Haydn, jeden
z trzech klasyków, zwanych wiedeńskimi,
skomponował je pod koniec swojego życia,
w latach 1799–1801.
W wiedeńskim wykonaniu oprócz
filharmoników z Rzeszowa wystąpiły trzy
chóry z Wiednia (ok. 150 śpiewaków): Wiener Männergesang-Verein, Chor im Hemd
i Mödlinger Singakademie, a także sopranistka Mara Mastalir, tenor Thomas Michael Allen oraz bas Paul Armin Edelmann.
Za pulpitem dyrygenckim stanął tym razem
znany rzeszowskim melomanom, osiadły
w Wiedniu budapesztanin, Antal Barnás. Na
przygotowanie utworu do niedzielnego wykonania artyści mieli zaledwie cztery dni, ale
przy pełnym zaangażowaniu i koncentracji
tak krótki czas wystarczył na pomyślny końcowy wynik, o czym świadczyły długotrwałe
oklaski i owacja na stojąco po zakończeniu

klapsem
po filmach
Adam Kus

D

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający
w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie otrzymał właśnie miłą informację, że plan naszej działalności w tym roku doceniła Filmoteka Narodowa, której oczywiście bardzo dziękujemy za
finansowe wsparcie. Tradycyjnie już, wszystkich spragnionych dobrego filmu zapraszamy
w każdy poniedziałek na kolejne, najnowsze
i tematycznie różnorodne propozycje.
Nasze spotkania rozpoczęliśmy (04.05)
obsypanym licznymi nagrodami filmem pt.

Dominik Nykiel

K

olejny
miesiąc
z KLAPSEM i kolejny
raz mam przyjemność powiedzieć/napisać, że w naszym najnowszym repertuarze pojawia się gatunkowa
propozycja, jakiej jeszcze
nie pokazywaliśmy. Tym razem w swoich wyborach skierowaliśmy się ku… anime – czyli
japońskiemu filmowi animowanemu. W tym
momencie pewnie na niektórych twarzach
pojawia się lekki grymas, a z ust wydobywa
się jęk zawodu. I jakoś mnie to nie dziwi, ponieważ większości nieobytych z gatunkiem
anime kojarzy się najczęściej z rozwrzeszcza14

ostatnich taktów dzieła. Nie kryła swej radości po ostatnich brawach dyrektor Filharmonii Podkarpackiej prof. Marta Wierzbieniec, podobnie jak kilka osób związanych
z Rzeszowem, które przyjechały specjalnie
na ten koncert. Był wśród nich marszałek
województwa podkarpackiego Władysław
Ortyl z małżonką, bo przecież taki koncert
jest jednym ze sposobów na promowanie województwa poza granicami kraju.
Druga połowa kwietnia dla rzeszowskich filharmoników była szczególnie bogata
w wydarzenia i to wysokiej rangi. 29 kwietnia
1955 roku w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbył się
pod batutą Jana Gąsiorowicza debiutancki
koncert utworzonej w mieście Wojewódzkiej
Orkiestry Symfonicznej. Orkiestrę tworzyło
wówczas zaledwie 32 muzyków, pochodzących z różnych miejscowości województwa
rzeszowskiego. W jej składzie znalazło się
m.in. trzech, dziś już nieżyjących, instrumentalistów z podrzeszowskiej Trzciany:
koncertmistrz Józef Dziedzic, II skrzypek
Eugeniusz Janczycki i trębacz Kazimierz
Czech. Na co dzień w życiu prywatnym tworzyli zespół muzyczny grający w okolicznych
miejscowościach do tańca. W godnym składzie tego zespołu przez kilka lat również grał
na akordeonie niżej podpisany, rozpoczynający wówczas swoją muzyczną drogę.

Z okazji 60. rocznicy pierwszego koncertu Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej
dyrekcja Filharmonii Podkarpackiej zorganizowała dwa jubileuszowe koncerty. Pierwszy z nich odbył się na pamiątkę pamiętnego
wydarzenia w 1955 roku w sali widowiskowej
WDK. Dyrygował jeden z byłych dyrygentów
orkiestry Bogdan Olędzki, a ze zmniejszonym składem orkiestry, z racji ciasnoty na
scenie, wystąpili skrzypaczka Anna Gutowska i Robert Mosior, oboje z rzeszowskim
rodowodem.
Drugi z jubileuszowych koncertów
odbył się już w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej. Miał ten koncert poprowadzić wieloletni w przeszłości gościnny
dyrygent Jerzy Maksymiuk. Ponieważ mistrza zmogła choroba, na zasadzie nagłego
zastępstwa za pulpitem dyrygenckim stanął
pochodzący z Krosna, od lat związany z krakowskim środowiskiem muzycznym, Paweł
Przytocki. I zrobił to znakomicie. Filharmonia Podkarpacka, od kilku lat kierowana przez prof. Martę Wierzbieniec, cieszy
się wielką estymą ze strony melomanów,
o czym świadczy m.in. frekwencja na koncertach. A dzieje się to w czasach nie zawsze
przychylnych dla kultury. Oby tak dalej i jak
najdłużej.

Złota klatka, reż. Diego Quemada-Diez. To
energiczne i mocno zaangażowane społecznie kino, podejmujące temat migracji współczesnego społeczeństwa. Sylwetkę Wima
Wendersa – jednego z największych niemieckich mistrzów – przybliżyliśmy (11.05)
wyjątkowym filmem pt. Buena Vista Social
Club. To dokumentalny zapis próby zrekonstruowania dawno już zapomnianej grupy
kubańskich muzyków, niegdyś na co dzień
grających w tytułowym lokalu. Kolejna projekcja (18.05) to jeden z najlepszych w historii kina, będący niezwykłym osiągnięciem
japońskiej animacji film pt. Grobowiec świetlików, reż. Isao Takahata. Ten wzruszający
obraz stawia pytania o granice współczucia
i wrażliwości na drugiego człowieka w czasach wojennej zagłady. Miesiąc w KLAPS-ie
zakończy (25.05) znakomity, właśnie wchodzący na ekrany film pt. TAXI Teheran, reż.
Jafar Panahi. Obraz ten nagrodzony został
Złotym Niedźwiedziem na ostatnim Mię-

dzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Będzie to humorystyczna opowieść
o absurdach i grozie życia irańskiego społeczeństwa.
Repertuar majowy dodatkowo uatrakcyjni planowany w dniach 15–17 maja br.
Weekend z Docs Against Gravity Film Festival, będący jednym z najważniejszych festiwali kina dokumentalnego w Europie, nagrodzony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej jako
najważniejsze międzynarodowe wydarzenie
filmowe w Polsce. W programie pokazanych
zostanie pięć najlepszych filmów dokumentalnych minionego roku, a widzowie wybiorą
tytuł, który otrzyma nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Jak co miesiąc zachęcamy
Państwa do udziału w pofilmowych spotkaniach dyskusyjnych, a także do wyrażania
swoich opinii na naszym profilu www.facebook.com/dkfklaps. 

nymi postaciami o wielkich oczach,
a co za tym idzie – również z erotyką.
Grobowiec świetlików, który
powstał w 1988 roku (ale na swoją polską premierę kinową musiał
czekać ponad ćwierć wieku – miała
miejsce 24 stycznia 2014 roku), nie
ma w sobie nic z powyższych stereotypowych wyobrażeń. To – aż samo się ciśnie
na usta i klawiaturę – „klasyczne” anime, które
ma szanse poruszyć najbardziej zatwardziałe
serca i zwilżyć najbardziej wysuszone oczy. Bo
to opowieść o 14-letnim chłopaku i jego młodszej siostrzyczce, którzy po stracie matki próbują przetrwać w Japonii wojenną zawieruchę.
Piękne w tej animacji Isao Takahaty, powsta-

łej na podstawie autobiograficznego
opowiadania Akiyukiego Nosaki,
jest to, że „brutalny realizm łączy się
z sugestywnym liryzmem i baśnią
o bardzo nieszczęśliwym zakończeniu”. Wszystko dlatego, że historia
w Grobowcu… jest przedstawiona
z perspektywy dziecka. Już samo to
nadaje jej delikatności, niewinności,
świeżości, a nawet – w pozytywnym tego słowa znaczeniu – naiwności spojrzenia. Dlatego smutek tutaj miesza się z radością, a hałas
nalotów i bombardowań z ciszą i spokojem
towarzyszącym kontemplacji zwykłych chwil.
W tej aurze rozpływa się nie tylko dzieciństwo
bohaterów, ale także początkowy sceptycyzm
zapewne większości widzów. 

 Jerzy DYNIA,
artysta muzyk, dziennikarz
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NIEZWYKŁA SZLACHETNOŚĆ
Estetyczna podróż po skrajnych krainach emocji

N

ieczęsto rysunek jako
forma
artystycznej
wypowiedzi gości na rzeszowskich salonach sztuki.
Dyscyplina plastyczna, która towarzyszyła artystom
od zarania dziejów w pomocniczej postaci szkiców, pomysłów będących punktem wyjścia do realizacji rzeźb, fresków, obrazów, grafik. Rysunek, podobnie jak
fotografia długo, bo aż do przełomu XIX i XX
wieku, czekał, by stać się autonomiczną dziedziną artystycznej kreacji. Druga połowa XX
wieku to rozkwit imprez, konkursów, przeglądów rysunku, które dziś liczą się na równi
z konkursami malarstwa, plakatu, rzeźby czy
grafiki. A Wrocław czy Lubaczów to ośrodki,
które wymieniamy jednym tchem jako stolice
polskiego rysunku współczesnego.
W tym miesiącu w salach rzeszowskiego BWA mamy okazję obejrzeć dwie niezwykle interesujące wystawy rysunku, który dla
ich autorów jest główną domeną twórczości.
Dwie jakże oryginalne i odrębne wystawy
podkarpackich artystów: Jana Ferenca z Jarosławia i Marka Pokutyckiego z Tarnobrzega. Obaj artyści uświadamiają nam, jak dalece
dzięki kartonowi papieru i ołówkom można
widza zaprowadzić w meandry ich intymnego świata wyobraźni i wrażliwości. Przestrzenie i abstrakcyjne spektakle kresek, muśnięć
ołówka po kartce papieru, szeroki wachlarz
szarości precyzyjnie i żmudnie kładzionych
plam stawiają nam przed oczami światy i obrazy, których nie mamy świadomości istnienia. Warsztat rysownika niespodziewanie
oszczędny, bo to kartka papieru i ołówek,
okazuje się jakże obfity i bogaty w środki wyrazowe. Bo kreska w zależności od siły i natężenia jej postawienia może pokazać całe
spektrum emocji, jakie towarzyszą artyście,
bądź jakie chce wyrazić.
Zapewniam, że na tych dwóch wystawach oglądający będą mieli możliwość
przebycia estetycznej podróży po skrajnych

krainach emocji od targanych ekspresyjnymi
uniesieniami po stany wyciszenia i zagłębienia we własne zakamarki siebie. Zaskoczenie,
zaduma, konstatacja swoich przeżyć i przemyśleń to rola, którą społeczeństwo wymogło na współczesnej sztuce (bo już nie jest po
to piękno, by tylko zachwycało) będzie nam
towarzyszyło przy oglądaniu tych wystaw,
spowodują to dwaj wspaniali artyści rysownicy, którzy za pomocą ołówka tak różnie i tak
permanentnie porozumiewają się ze swymi
odbiorcami. Pomimo różnic stylistycznych
i formalnych prac Jana Ferenca i Marka Pokutyckiego, łączy te dwie wystawy jedna wspólna cecha, dzieła obu artystów charakteryzuje niezwykła szlachetność, ba, doskonałość
warsztatowa, którą prześledzić, podpatrywać,
wręcz naśladować polecam wszystkim, którym (parafrazując) „śpiewać każdy może”…
A oto sylwetki mistrzów.
an Ferenc urodził się w 1954 r. w Jarosławiu. Uprawia rysunek, grafikę, malarstwo. Studiował na Wydziale Grafiki ASP
w Warszawie w latach 1974–1979, dyplom
w pracowni projektowania graficznego prof.
Macieja Urbańca, aneks w pracowni malarstwa i rysunku prof. Jerzego Tchórzewskiego
w 1979 r. Obecnie jest profesorem Wydziału
Artystycznego UMCS w Lublinie. Jest członkiem lubelskiego oddziału ZPAP. Ma w dorobku blisko 30 wystaw indywidualnych,
m.in. Galeria BWA w Rzeszowie (1981, 1996),
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
(1984, 1992, 2004, 2009), Galeria BWA w Po-

J

znaniu (1987), Galeria Dom Sztuki Warszawa
(1997), Ars Polona Gallery Warszawa (1999),
Galeria ZPAP „Lufcik” Warszawa (2005),
Galeria „Pod Podłogą” Lublin (2009), Galeria u Attavantich Centrum Kultury i Promocji, Jarosław (2010). Brał udział w ponad 150
wystawach zbiorowych krajowych i międzynarodowych, a także w plenerach międzynarodowych i wystawach poplenerowych.
W latach 1980 i 1986 stypendysta Ministra
Kultury i Sztuki. Otrzymał wiele nagród
i wyróżnień krajowych i międzynarodowych.
Jest wykładowcą w Zakładzie Malarstwa i Rysunku UMCS w Lublinie.
arek Pokutycki urodził się 05.02.1962
roku w Tarnobrzegu. Studia w krakowskiej WSP, dyplom w pracowni wklęsłodruku
prof. Andrzeja Bębenka w 1985 roku. Autor
licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. Triennale Rysunku we Wrocławiu, Triennale Polskiego Rysunku w Luba-

M

Marek Pokutycki, bez tytułu, rysunek ołówkiem,
60 x 80 cm

czowie, BWA Kielce, BWA Sandomierz, Galeria ZPAP Tycjan w Kielcach, Galeria Miejska
Częstochowa i wielu innych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za
granicą. Profesor nadzwyczajny, wykładowca
akademicki, pracuje na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku terapia zajęciowa, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotu
terapia sztuką.
Jan Ferenc, z cyklu „Strefa ciszy”, rysunek, kredka,
70 x 100 cm, 2015



Piotr RĘDZINIAK

Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka

W

MARIA FERENC

Kawiarni BWA w czasie trwania
wspomnianych wyżej wystaw rysunków nie sposób przejść obojętnie obok
urokliwej, niewielkiej prezentacji obrazów
Marii Ferenc z Jarosławia. Artystka od lat
podejmuje w swojej twórczości malarskiej
temat portretów najbliższych, przyjaciół.
To swoisty pamiętnik rejestrujący osobiste
relacje, ale i będący świadectwem przemijania. Artystka studiowała w Instytucie
Wychowania Artystycznego Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie
zdobyła dyplom z malarstwa w pracowni
prof. Mariana Stelmasika (1992). Uprawia

rysunek i malarstwo. Ma w dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych, m.in.
Dom Sztuki w Warszawie (1997), Galeria
BWA w Rzeszowie (1998), Galeria Sztuki
Współczesnej w Przemyślu (1994, 2002),
Galeria BWA w Krośnie (1996, 2001).
Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Regularnie uczestniczy w Międzynarodowych Spotkaniach
Maria Ferenc, z cyklu „Przenikanie”, olej, płótno,
Artystów Słonne. Jest laureatką nagród 70 x 100 cm, 2015
i wyróżnień, m.in. II Triennale Polskiego
Rysunku Współczesnego (Lubaczów 1996),
i stamtąd”, Paryż 1996. Jej prace znajduSrebrnego Medalu Akademii Malarzy Eują się w zbiorach prywatnych w kraju i za
ropy Centralnej na wystawie „Impresje stąd
granicą. 
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„Wesele Figara” w Dębicy

Andrzej Szypuła

S

Fot. Dariusz Tyrpin (www.tyrpin.pl)
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ieć miłosnych intryg
w tej komicznej operze W.A. Mozarta jest tak
skomplikowana, iż nawet
nie usiłuję nakreślić choćby w zarysach tego, zresztą
bardzo udanego, libretta. Jak zawsze broni się
muzyka, a tekst jest znakomitym pretekstem
do budowania niepowtarzalnego i ciągle żywego dzieła scenicznego, którego premiera
miała miejsce 1 maja 1786 roku w Wiedniu,
a 3 maja 2015 roku – w Dębicy.
Lorenzo di Ponte, utalentowany poeta włoski, napisał libretto na podstawie
rewolucyjnej sztuki Pierre’a Beaumarchais,
pełnej zjadliwej satyry społeczno-politycznej (przedstawiciel stanu mieszczańskiego
triumfuje nad arystokratą). Toteż cesarz Józef II, urzeczony jednak kształtem artystycznym dzieła, zgodził się na jej wystawienie,
pod warunkiem oczyszczenia jej ze społecznych ideologii.
Tak się też stało. Opera odniosła
ogromny sukces i po dziś dzień należy do
najwspanialszych arcydzieł w dziedzinie
komedii muzycznej. Wyraziście zarysowane
ludzkie charaktery, ze wszystkimi zaletami
i śmiesznostkami, podkreślone trafną charakterystyką muzyczną, tworzą szczytowe
osiągnięcie opery buffa wielkiego Mozarta.
A jak poradzili sobie artyści z wystawieniem tej wielkiej opery w Dębicy? Znakomicie! Całe to ostatnie wielkie wydarzenie
muzyczne w Domu Kultury „Mors” w Dębicy mógłbym określić krótko: Mozart zawsze
wspaniały i wiecznie żywy. Przyzwyczailiśmy się traktować muzykę Mozarta na klęczkach, aby – broń Boże! – nic nie uronić z jej
wielkości i bogactwa, by zachować styl epoki
i twórczości wielkiego mistrza…
Tymczasem u progu XXI wieku młodzi
artyści z dyrygentem Pawłem Adamkiem na
czele potraktowali operowe dzieło Mozarta jako muzykę współczesną, a tym samym
sercu bliską, pełną uroku, radosnego rytmu,
urzekających melodii, które zawsze są przejmujące, poruszające serca i dusze, wreszcie
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Paweł Adamek

jako muzykę pełną zabawy, lekkości i finezji,
nic przy tym nie ujmując z doskonałości formy, precyzji techniki wokalnej i instrumentalnej, no i zajmując przy tym niesłabnącą
ani na chwilę uwagę licznie zebranej
publiczności (1200
osób!) przez cztery
godziny!
Wesele Figara (4 akty) nie jest
dziełem łatwym do
wykonania. Równowaga dźwięku,
rytmu, wyrazu jest
tu sprawą naczelną.
Wykonawcy w Dębicy zrozumieli, że
piękno tkwi w prostocie. Mimo tylu
skomplikowanych
intryg miłosnych, dzieło w ich wykonaniu zachwyca przejrzystością akcji, oszczędnością
środków wyrazu scenicznego, czytelnością
tekstu, zrozumieniem intencji kompozytora
i dostosowaniem do nich wszelkich środków
technicznych i wyrazowych.
Dobór solistów
dębickiej premiery
był zaiste znakomity
i przemyślany. Słuchaliśmy tedy z zapartym tchem popisowych arii i duetów
w świetnej obsadzie:
Figaro – Paweł Trojak, Zuzanna – Karolina Pawula, Hrabia
Almaviva – Leopold
Stawarz,
Hrabina Rozyna – Alicja
Płonka,
Cherubin

– Katarzyna Plewniak, Marcelina – Sylwia
Wojnar, Bartolo – Maciej Gorczyczyński,
Basilio – Maciej Kucera, Don Curzio – Tomasz Furman, Antonio – Józef Wilczyński,
Barbarina – Barbara Kucera, Juan Suero de
la Leche – Jan Maślanka.
Do tego Chór Parafii Matki Bożej Anielskiej i Miłosierdzia Bożego w Dębicy, Mielecka Grupa Wokalna, Orkiestra Państwowej
Szkoły Muzycznej w Dębicy i jej goście – to
zespoły świetnie towarzyszące solistom, dopełniające wyrazistym i czystym brzmieniem akcję sceniczną dzieła. Pomagał zespół
techniczno-akustyczny w składzie: Sergiusz
Smolnicki i Bogdan Heit, nastrojowe klimaty zapewniał światłem Zdzisław Worek,
kostiumy przygotowała Irena Lewicka, charakteryzacja Izabela Piekarczyk, kierownik
sceny Jan Miler, prace stolarskie Franciszek
Wojciech Uryasz i Jan Kubik, inspicjentki
Lidia Bielatowicz, Karolina Kwiatkowska,
Anna Magdoń i Agnieszka Solecka. Bardzo
stylowe i oszczędne dekoracje przygotował
Wacław Jałowiec i Agnieszka Osak pod kierunkiem reżysera Jakuba Marcina Bulzaka,
który wraz z choreografką Elżbietą Bodziany skupił się na podkreśleniu strony muzycznej akcji scenicznej, co dziełu na pewno
wyszło na dobre. Bo to ona, muzyka, wiązała
całą akcję, podkreślając w mistrzowski sposób wszelkie zawiłe tajemnice i intrygi dzieła, zarazem ludzkiej natury…
Fot. Dariusz Tyrpin (www.tyrpin.pl)

MIŁOSNE INTRYGI

Przy całej oszczędności środków wyrazu
scenicznego dębicka premiera nie ucieka od
tradycyjnego wykonania dzieł operowych, unikając wszelkich udziwnień i ekstrawagancji,
tak częstych w postmodernistycznej rzeczywistości na scenach nie tylko operowych w Europie i na świecie. Otrzymaliśmy ostatnio w Dębicy dzieło żywe, zgodne z zamysłami twórców
i oczekiwaniami publiczności, która znakomicie reagowała na wszelkie momenty komiczne,
sytuacyjne, zbiorowe, nagradzając wykonawców szczerymi, rzęsistymi oklaskami.
Wypada zgodzić się z reżyserem Jakubem Marcinem Bulzakiem, który w programie premiery napisał, iż po piętnastu latach
kolejnych spektakli operowych w Dębicy
przyszła kolej na epokę klasycyzmu, kiedy
zarówno wykonawcy, jak i publiczność dojrzała już do przyjęcia takiego wielkiego dzieła z tej epoki, jakim jest Wesele Figara W.A.
Mozarta. No i przesłanie reżysera: „Życzymy sobie jednak, by tak jak w Weselu Figara,

Maj 2015

W MASKOWEJ NIBYLANDII
Na otwarcie Maskarady

Ryszard Zatorski

W

grafii zaprojektowanej przez Pavla Hubičkę.
Poczynając od mieszkania państwa Darling,
tak wspaniale przenosi nas ten twórca na wyspę bajkowego kraju, czyli owej Nibylandii
i krainę dzieci opuszczonych, które mają swego opiekuna lidera w Piotrusiu (Kamil Dobrowolski), a przez czas jakiś także umowną
mamę, w którą wciela się Wendy (Ewa Mrówczyńska). I ta Nibylandia, z piratami także,
oplata nas niczym prawdziwa wyspa, bo aktorzy grają nie tylko na scenie.

prawdzie
reżyser
Anna
Nowicka
wykorzystała
adaptację
Piotrusia Pana dokonaną
przez Michała Buszewicza
na potrzeby szczecińskiego
Teatru Współczesnego, ale twórczo dopasowała ją do własnej wizji przedstawienia, które
zrealizowała w rzeszowskim Teatrze Maska
na rozpoczęcie tegorocznej Maskarady – Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy (9–15
maja). Pierwowzorem literackim
Piotrusia Pana jest powieść Jamesa
Matthew Barriego.
Nie pierwsze to już widowisko
w Masce, z którego mogą skorzystać
także i dorośli. Może nawet chwilami bardziej oni niż dzieci, które nie
przejawiają aż takiej żywości w odbiorze. Na tzw. przedpremierowym
pokazie 8 maja br. najbardziej zadowoleni i najgłośniej niektóre sceny
kwitowali gromkim śmiechem jedynie twórcy przedstawienia, gdy tym- Natalia Zduń (Dzwoneczek) i Kamil Dobrowolski (Piotruś Pan)
czasem dzieci na widowni milczały.
Ten spektakl może łatwo trafić do dorosłych
To chwilami zadziorna, chwilami lekko
widzów, nie tylko dlatego, że jest to teatr żyżartobliwa, ale przeważnie bardzo na serio
wego planu, z minimalnym wykorzystaniem
przekazywana ze sceny opowieść o zawiłolalek, i to raczej jako rekwizytów niż postaci
ściach i progach na ścieżce wychowawczej.
scenicznych. Chociaż, sami aktorzy byli tak
„Sprzątanie w głowie” małej (?) Wendy przez
znakomicie opatrzeni kostiumowo, jakby to
matkę rodzi wątpliwości, gdy jej dziecko wybyły właśnie żywe lalki. W tym kontekście
fruwa w świat z Piotrusiem (ucieka?), że może
bardzo adekwatne są też i ciekawie plastyczmało dokładnie do tego porządkowania się
nie wymyślone poszczególne obrazy scenoprzyłożyła. Znakomita w roli mamy Darling,

POLESIE JESZCZE ISTNIEJE
N

akładem Wydawnictwa Znak ukazała
się fascynująca książka reportażowa –
Usypać góry. Historie z Polesia Małgorzaty
Szejnert. O mieszkańcach tej bagnistej krainy, obecnie przynależnej Białorusi, która
podczas roztopów staje się jednym, wielkim
rozlewiskiem.
Poleszucy – jak chce legenda – mieli
umiejętność zamieniania się w wilki. Mroczny urok Polesia, krainy niedostępnej i tajemniczej, jest wciąż tak samo pociągający jak
przed wiekami, o czym Szejnert przekonuje,
prezentując historie cudzoziemców przybyłych nad rzekę Prypeć. A są wśród nich

Adrian Carton de Wiart, weteran brytyjskich wojen w Afryce,
który polował w poleskich puszczach z Karolem Radziwiłłem,
amerykańska badaczka Arktyki
Louise Boyd, podróżująca samochodem po poleskich bezdrożach
w 1934 r., czy pewna Szwedka,
która przybyła do Pińska kilkanaście lat temu, zachęcona lekturą
Imperium Kapuścińskiego.
Skomplikowana przeszłość
Polesia, wielonarodowościowego i wielowyznaniowego, odbija się w losach jego

Oto mamy – wprawdzie bez szyldu
i pieczątki – już od piętnastu lat – prawdziwy
teatr muzyczny w Dębicy. A w Rzeszowie?


Andrzej SZYPUŁA,

artysta muzyk, dyrygent, pedagog, prezes
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

jak i pirata, Marta Bury, zachwyca również
wyczuciem i talentem choreograficznym
w tym pełnym płynności ruchowej wszystkich postaci przedstawieniu, w czym pomógł
wykonawcom Tomasz Graczyk. Wiadomo,
Marta Bury jest wszak znakomitą nauczycielką tańca i ruchu, co udowodniła w niejednym
już przedstawieniu nie tylko jako aktorka.
I chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną
postać, wcale nie z pierwszego rzędu – Dzwoneczka, zagranego przez Natalię Zduń z takim talentem, tak sugestywnie przekonująco,
że miało się chwilami wrażenie, iż to ona jest
na pierwszym planie.
Warto zobaczyć to widowisko i zadumać się nad przesłaniem tej bajkowej Nibylandii, tak celnie dopełnianym muzycznie, iż
niektóre obrazy odbierało się jak koncert śpiewaczo-instrumentalny, mimo
że zespołu Chorzy fizycznie na scenie
nie było. Niestety, bohatera Piotrusia
Nibylandia zabiera jednak w swe władanie, a Wendy przywraca do realności i rodziców, którzy obiecują dziecku
więcej wolności i mniej dokuczliwego
„sprzątania głowy”. Z ciekawością zawsze śledzę reakcje małych widzów.
Gdy Wendy rozstaje się z dziećmi z Nibylandii, mówiąc, że nie chce być już
ich niby-mamą, bo kocha swoją prawdziwą i chce do niej wrócić, dziewczynka na widowni słyszalnym szeptem odezwała się do taty: – A widzisz?
Premierę Piotrusia Pana poprzedził konkurs plastyczny dla dzieci, których
prace znalazły się na wystawie w foyer Maski, a ich mali autorzy nagrodzeni. Upominki
i dyplomy przed spektaklem przedpremierowym osobiście wręczał, komentował to i gratulował wyróżnionym dyrektor artystyczny
teatru Jerzy Jan Połoński.


Ryszard ZATORSKI

mieszkańców. Wykorzenieni i prześladowani, za wszelką cenę zawsze pragnęli ocalić
siebie na zgliszczach tego, co zostawało po
niszczycielskiej działalności kolejnych władz. A były to spalone
domy i wyludnione wsie. Dlatego
tak trudno Poleszukom usypać
góry, na stokach których „będą
rosły kartofle i duma narodowa”,
jak pisze ich poeta Uładzimir
Lankiewicz, od którego Szejnert
wzięła tytuł książki. Wyjątkowej, o wyjątkowej krainie, której
śladów trzeba już szukać niemal
wyłącznie w archiwach i ludzkiej
pamięci.


Andrzej PIĄTEK
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Bieszczadów, którzy doceniają wagę kultury
i społeczne w tej dziedzinie inicjatywy.
A rzecz cała, mimo różnych skomplikowanych miłosnych intryg, kończy się szczęśliwie – paź Cherubin żeni się z Zuzanną,
a skruszony Hrabia Almaviva wraca do swej
sentymentalnej i wyrozumiałej Hrabiny…

Fot. Katarzyna Chmura-Cegełkowska

winowajcy zawsze umieli przyznawać się do
swoich grzechów, a moc miłości i przebaczenia zapewniała triumf dobra nad złem”.
Za to kolejne wspaniałe dzieło wielka
chwała Dębickiemu Towarzystwu Muzyczno-Śpiewaczemu wspieranemu przez władze
samorządowe i sponsorów Dorotę i Stefana
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SZTUKA BEZ PIEDESTAŁU
Z Arras i Lille do Millenium Hall

Andrzej Piątek
Millenium Hall
otwarto pierwszą
w Rzeszowie prywatną galerię sztuki współczesnej
– Dagart Galerie, której
właścicielką jest Dagmara
Kowal-Hazuka, menadżerka sztuki, związana z Arras i Lille, żona malarza Jacka Hazuki, który kilkanaście lat mieszkał i tworzył
we Francji.
W Dagart Galerie, na drugim piętrze
Millenium Hall, można oglądać jego obrazy.
Ogromne i mniejsze płótna mienią się bogactwem klimatycznych odcieni barw. Spowite cudownie kolorystycznie rozpracowaną
mgiełką fragmenty architektury na niektórych z nich stanowią tło dla wyrażającej różne emocje tej samej twarzy kobiecej. Przyglądając się bardziej wnikliwie trudno oprzeć
się wrażeniu, że to twarz Dagmary. Obrazy
Jacka w jakimś sensie są jakby hołdem dla
żony, która trochę na przekór czasom, staromodnie zdaje się być jego muzą.
Na otwarciu galerii 16 kwietnia pojawili się artyści, dziennikarze, przedsiębiorcy.

była bardzo miła, bezpośrednia, twórcza
i opiniotwórcza.
Rzeszowska Dagart Galerie jest młodszą
siostrą powstałej w 2006 r. w Lille galerii, która
zajmowała się promowaniem polskiej sztuki
współczesnej w Europie Zachodniej. Działała
w Arras i Lille, upowszechniając prace artystów z Polski, m.in. Ryszarda Dudka i Emila



Andrzej PIĄTEK
Fot. Adam Kus

FOLKLOR PODKARPACIA
Ludowe obrzędy i zwyczaje

K

onkurs ten jest niezwykle cennym
Marek Jastrzębski, dyrektor WDK
przedsięwzięciem etnograficznym orw Rzeszowie. Dwudniowe zmagaganizowanym corocznie przez Wojewódzki
nia konkursowe zgromadziły blisko
Dom Kultury w Rzeszowie wspólnie z Gmin350 uczestników, członków najlepnym Ośrodkiem Kultury Gminy Leżajsk
szych zespołów folklorystycznych
z siedzibą w Giedlarowej. Ideą przyświecaPodkarpacia i zakończyły się zwyjącą temu wydarzeniu jest przedstawienie
cięstwem zespołu Wydrzowianie
szerokiej publiczności widowisk teatralnych,
z Wydrzy z widowiskiem Przędzenie
podkreślających znaczenie naszego dziedziclnu oraz Zespołu Folklorystycz- Zespół Wydrzowianie z Wydrzy
twa kulturowego.
nego Folusz z Giedlarowej z widospół Regionalny Grodziszczoki z Grodziska
27. już edycja zgromadziła na deskach
wiskiem Rozpleciny. Drugie miejsce 
zajął
Dolnego za widowisko Sadzenie ziemniaków
giedlarowskiej sceny 18 zespołów obrzędoZespół Obrzędowy z Sierakowa za widooraz Zespół Regionalny Mazurzanie z Mawych z całego województwa podkarpackiewisko Skubaczki oraz Zespół Śpiewaczy Luzur za widowisko Obróbka lnu. Przyznano
go. Publiczność miała okazję zobaczyć szebenianki z Lubeni za widowisko Lubeńskie
także cztery równorzędne wyróżnienia dla
roki wachlarz widowisk: od obrzędów i zwytuki, dla których nagrody ufundował GOK
Zespołu Regionalnego Wesele Krzemienicczajów dorocznych, tj. Przed św. Józefem, Na
w Giedlarowej; trzecie miejsce otrzymał Zekie z Krzemienicy za widowisko Poprawiny,
św. Szczepana, Przy WielZespołu Piganeczki z Pigan za widowisko
kanocnym stole, Wilyja, po
Dawne jarmarki – sprzedaż krowy, Zespołu
obrzędy rodzinne związane
Śpiewaczo-Obrzędowego Leszczynka z Wólz weselem czy zapomnianyki Grodziskiej za widowisko Wachlorze oraz
mi czynnościami gospodarZespołu Brzozoki z Brzózy Królewskiej za
skimi, takimi jak: Prządki,
widowisko Swary we wdowiej chacie.
Sadzenie ziemniaków, DarTo niezwykłe ludowe święto w Giedlacie pierza oraz Jarmarczne
rowej zgromadziło liczne grono osób, którym
targi przy sprzedaży krowy.
kultura ludowa jest bliska sercu. Impreza ta
XXVII Konkurs „Luspełnia ważną rolę edukacyjną i poznawczą,
dowe Obrzędy i Zwyczaje”
dokumentuje i przyczynia się do popularyzaodbył się 25–26 kwietnia br.
cji coraz mniej znanych ludowych obrzędów
pod patronatem Marszałi zwyczajów.
ka Województwa Podkarpackiego, a nagrody ufun Katarzyna FURMAŃSKA
dował i wręczył osobiście Zespół Folusz z Giedlarowej
Fot. Monika Zając-Czerkies

KULTURA  SZTUKA

W

Wśród nich Marta Póltorak, właścicielka
Millenium Hall. Trudno było sobie wymarzyć miejsce lepsze i bardziej nobilitujące
(ten budujący widok na Rzeszów poprzez
most Zamkowy!). Przekąski dobrano subtelnie i smacznie (francuskie paszteciki, krewetki, pyszne ciasteczka). Win francuskich...
nie kosztowałem (samochód!). Atmosfera

Polita z Rzeszowa oraz Ryszarda Kryńskiego z Krosna. Galeria uczestniczyła w targach
sztuki współczesnej, m.in. w Lille i Brukseli.
W roku 2012 Dagmara i Jacek Hazukowie zadomowili się w Rzeszowie. W Millenium Hall artysta otworzył pracownię,
w której zaczął malować ogromne obrazy
z cyklu „Europa”. Ich tematykę stanowią
fragmenty charakterystycznej architektury
miast: 28 stolic państw Unii Europejskiej.
Przesłaniem Dagart Galerie jest wychodzenie ze sztuką poza sferę elitarnych
odbiorców, na rzecz dotarcia do grupy
szerszej i mniej elitarnej. Ułatwi to projekt
„Sztuka do kwadratu”, promujący nowoczesną formułę prezentowania dzieł w formach
małych i kwadratowych na specjalnym papierze umożliwiającym stosowanie różnych
technik. Większość ludzi odczuwa naturalną
potrzebę otaczania się pięknem. Umieszczenie Dagart Galerie w Millenium Hall to
świadome zejście z piedestału, na jakim zazwyczaj znajduje się sztuka, skoncentrowana w siedzibach uznanych galerii i muzeów
w centrach wielkomiejskich.
W Dagart Galerie będzie rocznie kilka
prestiżowych wystaw artystów zachodnioeuropejskich. Tego roku z Francji, Belgii i Holandii. Będą happeningi, performance i wystawy rzeźb w przestrzeni wewnętrznej i na
placu Millenium.
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WIROWANIE NA PLANIE
DYPLOMACJA BEZ DYPLOMACJI

rudno przejść obojętnie obok naszej polityki zagranicznej w ostatnim okresie. Jeśli można nazwać to polityką. Chyba jednak w klasycznym rozumieniu
raczej jej rachitycznym substytutem. Szef naszej dyplomacji przypomina bardziej
Schettinę, kapitana rozbitego o skały włoskiego statku „Costa Concordia”, aniżeli solidnego, polskiego dyplomatę. Zamiast prowadzić dyplomację, prowokuje
bezsensowne awantury. Obraża wyzwolicieli Auschwitz Birkenau, ogłasza wojnę
z rosyjskimi motocyklistami tak, jakby miało do Polski wjechać nie 19 rosyjskich
motocyklistów, a 19 ruskich dywizji pancernych. Jeśli 19 motocyklistów jest w stanie zagrozić mojemu krajowi, to ja dziękuję za taką politykę! Gdyby nie nasza polityczna głupota, nikt nawet nie wiedziałby, że „Nocne Wilki” istnieją. Dorabianie
do tego przejazdu jakiejś proputinowskiej ideologii w kwestii ukraińskiej i krymskiej jest czymś niepojętym. Zwykłym idiotyzmem! W całym cywilizowanym
świecie motocykliści stanowią swoistą subkulturę o wzajemnych międzynarodowych sympatiach. Nie ma tu żadnego znaczenia, czy któryś z członków tej subkultury uczestniczył w jakiejś politycznej zadymie i czy ma sprecyzowane sympatie
ideowe. Właśnie dlatego nasi rokrocznie bez problemów wojażują do Katynia
i zawsze spotykają się z życzliwością i pomocną dłonią białoruskich i rosyjskich
motocyklistów. Ale według naszych speców od dyplomacji nasi jeżdżą do Katynia w słusznej sprawie, a rosyjscy do Berlina, aby uczcić 70. rocznicę zwycięstwa
Armii Czerwonej, zdecydowanie w niesłusznej. No bo przecież wszyscy wiedzą,
że ci krasnoarmiejcy to byli przebierańcy i nie przez Polskę walili na ten Berlin.
Wcale nie zginęło ich tu coś ponad pół miliona. Oni na Berlin szli przecież przez
Madagaskar! Jednak zawróceni przez nasz zastrachany rząd motocykliści i tak
pojechali. Przez Słowację, Węgry, a pojedynczo i przez polskie przejścia graniczne. Bez żadnych ekscesów i nie na czołgach przejechali również Czechy i Wiedeń,
gdzie z pompą złożyli kwiaty gdzie trzeba oraz przez same Niemcy z Berlinem
w kilku miejscach włącznie. Niemcy zawrócili jedynie z lotniska trzech motocyklistów bez motocykli i gęsto tłumaczą się z tego. Ci z BBC i CNN ni cholery z tego
nie kumają. Sam oglądałem.
Dyplomatyczne blamaże spychają nas na margines polityki europejskiej.
Nawet Ukraińcy nie chcą nas dopuścić do stołu rozmów w kluczowych sprawach.
Za to my fundujemy im pełne wsparcie, gdy oni uchwalają uroczyste obchody
rocznicy związanej z Diaczenką, katem powstańczego Czerniakowa. Uchwalają
banderowskie bohaterstwo narodowe. Gdzie tu polityczna symetria? A taka Angela Merkel wprawdzie nie poleciała 9 maja na paradę zwycięstwa do Moskwy, ale
już 10 maja poleciała, aby ponoć Putinowi prosto w oczy wygarnąć, że źle poczyna
sobie z Banderuiną. Tak, jakby jakiś Arsène Lupin podpieprzył jej telefon. Dobre
żarty! A my znowu z ręką w nocniku.
Nie jestem w stanie także pojąć naszego uwielbienia dla Wielkiego Brata zza
wielkiej kałuży, pomimo że na każdym kroku daje nam wyniośle do zrozumienia, gdzie nasze miejsce w szyku. Pomijam już te wizy, bo któż chce teraz jeździć
do USA? Ale dawać się poniewierać nie powinniśmy. Od tego jest dyplomacja.
Wpierw prezydent Obama publicznie obozy zagłady nazywa polskimi. Żeby było
śmieszniej, podczas wręczania pośmiertnego odznaczenia dla legendarnego kuriera Jana Karskiego. To jakoś udało się sensownie sprostować. Trudniej już było,
gdy sekretarzowi stanu Johnowi Kerry’emu kazano złożyć kwiecie na grobie Mazowieckiego. Złożył, ale nie wiedział, kim był nasz premier. Całe szczęście, że nie
pomylił go ze Szpicbródką albo i Violettą Villas. Ale jeśli tak wysokiej rangi urzędnik państwowy jak szef FBI James Comey czyni Polskę współwinną Holocaustu,
to już przekracza wszelkie granice przyzwoitości i świadczy o historycznym dyletantyzmie politycznych elit USA. Zresztą taki nieco wizerunek Polski kształtuje
nagrodzona Oscarem „Ida”. Ale jeśli Amerykanie będą swoją historyczną wiedzę
opierać na filmach, to za chwilę jakiś sekretarz stanu uzna publicznie, że II wojnę
światową wywołał Franek Dolat z Polski. Ale jeśli jakiś szef ma trzech zastępców,
to po co mu rozum? Przyjaźń jest jak kiszka – czasem bywa ślepa, jak pisał Coelho.

N

WYBRALI, ALE CO?

ieoficjalne wyniki wyborów prezydenckich pokazały z jednej strony spadek
zainteresowania wyborców tą zabawą, a z drugiej żółto-czerwoną kartkę politykom, którzy byli lub są u władzy, ale zapomnieli, że ich polityczne obietnice nie
mogą być w całości piętą achillesową. Księżyc w postaci elektoratu jest zawsze, nawet gdy go czasem nie widać. Jednak musi zdumiewać sukces szansonisty Kukiza
i Korwin-Mikkego. To świadczy o radykalizacji poglądów i oczekiwań wyborców,
zwłaszcza młodych. Do tego powrócę.
 Roman MAŁEK

N

Wieszcz a sprawa polska

ie wiem jeszcze, kto wygrał wybory prezydenckie,
ale jakoś jestem spokojny o to, że Polacy okażą się
mądrzejsi od tych, którzy usiłowali im w czasie kampanii wmówić, iż są zbawieniem dla nich, a Polski przede
wszystkim.
Nasz wieszcz Słowacki w Balladynie stworzył postać Grabca, która bardzo przypomina wielu kandydatów do najwyższego fotela w Polsce. To postać epizodyczna. Wieśniak, kochanek Balladyny, syn organisty,
pijak, cham i prostak. Marzy o władzy, która w jego prostacki sposób kojarzy mu się jako możliwość jedzenia
i picia do syta, korzystania z wszelkich wygód, luksusów
i przywilejów. Wbrew własnej woli zostaje zaplątany
w bieg wydarzeń. Jest pionkiem w rękach silniejszych
od niego, a przez własną głupotę nawet nie zdaje sobie
z tego sprawy. No i ten piękny fragment jego życiorysu.
I mój ojciec małżeństwem z żoną los zespolił.
Panna młoda wąs miała, ojciec wąs ogolił.
I wszystko szło jak z płatka. Lecz tu nowe cuda!
Żona grała na dudach, a tatuś był duda;
I właśnie chamstwo, prostactwo zapamiętam
z obecnej kampanii. Także ciosy poniżej pasa czy próby
uwikłania przeciwnika w co bądź. Byle zaśmierdziało.
Buta i zadufanie. Wdawanie się w prostackie przekrzykiwania na wiecach. Prymitywne hasła, które nie łączą,
a dzielą.
Także informacje przekraczające granice absurdu.
Jak ta, że na jednym z portali zbliżonych do, itd., itd.,
tydzień przed wyborami wiedziano już, że zostały one
sfałszowane, a tych, którzy nie będą głosować na kandydata jedynie słusznej partii, nie powinno się wpuszczać
do Media Markt.

Zdając sobie sprawę, że przez ostatnie ćwierćwiecze, zwłaszcza w czasach IV Rzeczypospolitej, nasze
umysły zostały dość gruntownie wyprane przez takich
orłów polskiej polityki, jak Kurski czy Ziobro oraz im
podobnych, nie mogę zrozumieć, jak można chamstwo
i niekompetencje tłumaczyć zasadami polityki. Ale jak
inny pisał wieszcz: błaznów coraz więcej macie, nieomal
błazeńskie wiece; Salve, bracie!
Ale żeby nie było tak mroczno i ponuro, znalazłem
w tej kampanii coś wesołego. Coś, co mnie naprawdę
rozbawiło. To udział w kampanii niejakiego Pawła Kukiza. To podobno taki człowiek, którego poglądy są żadne,
który kiedyś był trochę muzykiem podobno, a teraz jego
wypowiedzi mogą wywołać jedynie uśmiech zażenowania. Więc się śmiejmy. Wszak ze siebie się śmiejemy, jak
mawiał Gogol.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

FELIETON

T

ODPRYSKI

Jerzy
Maślanka
DWA FIOŁKI

(w jednym ogródku)
Prawo takie jest od Mieszka –
rządzić można, gdzie się mieszka.
Stąd w naszej Wysokiej Radzie
działasz tu, gdzie spać się kładziesz.
Doskonale państwo wiecie,
w barwnym naszym miasta kwiecie
są dwa fiołki, rosną bujnie,
„kochając” się obopólnie!
Konrad, lider z lewej strony,
odznaczony, zasłużony.
Marcin to prawicy szef,
ma zadanie robić wbrew.
By uniknąć burd i burz,
w bój ten wkroczył radny Buż.
Panowie, nie bądźmy głupcy –
Rzeszów hen, hen jest od Lubczy.
I chłop teraz jest w kłopocie,
zameldujmy go w namiocie.

ROZMAITOŚCI

Wśród połajań i krytyki
szły pociski z każdej strony,
uchwaliły pajacyki –
mandat został wygaszony.
A potem…
Radziły sądowe władze,
mając fakt ten na uwadze,
stwierdzając w przepisach brednie:
Marcin Fijołek wam nie zwiędnie.
Bo rzeszowski, choć lubczeński,
on jest nasz europejski.
I tak Fijołka problem zniknął,
choć mało co nie przekwitnął.
PS
Patrząc na miasta rabatki
rady, Fijołki to już „bratki”.
I słoneczko im przygrzewa,
więc musimy je podlewać.

Masz szansę
Baran (21 III–20 IV) Cóż, trzeba zakasać rękawy
i zabrać się za wiosenne porządki.
Byk (21 IV–20 V) Życie weryfikuje plany, ale to nie
oznacza, że nie są do zrealizowania w nieco dalszym
terminie.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Przed Tobą czas wielu
zmian. Na froncie uczuciowym też.
Rak (22 VI–22 VII) Nie wchodzi się do tej samej
rzeki dwa razy, ale można oswajać się z jej nurtem.
Lew (23 VII–23 VIII) Trzeba przygotować się na
znaczne wydatki i odwiedziny rodzinne.
Panna (24 VIII–22 IX) Dobry czas dla kariery.
Masz szansę prześcignąć konkurencję, zdobyć
uznanie ludzi.
Waga (23 IX–23 X) Czekają Cię spokojne dni i...
niespodziewane pieniążki.
Skorpion (24 X–22 XI) Warto zadbać o dobre relacje w pracy.
Strzelec (23 XI–21 XII) Czas sprzyja służbowym
wyjazdom i podnoszeniu zawodowych kwalifikacji.
Koziorożec (22 XII–20 I) Masz szansę przeprowadzić w swoim życiu dość duże zmiany.

SEKRET Y ŻYCIA

M

Majowy bukiet uśmiechów

amy nareszcie upragnioną i rozkwieconą wiosnę. Samo patrzenie na budzącą się do życia przyrodę, na zieleń przetkaną kwiatami i słuchanie
radosnego trelu ptaków sprawia, że mimowolnie uśmiechamy się. I tak powinno być, bowiem bez uśmiechu nie ma zdrowia, sukcesów, szczęścia i miłości.
Szczególnie to powinno być w obecnych czasach w dzisiejszej Polsce.
Wszyscy wokół nas zauważają, że nad Polską wisi gradowa chmura peNina Opic
symizmu, czarnowidztwa, wzajemnych pretensji, podsycanej ciągle wszelakiej podejrzliwości, zawiści i zazdrości. Polak Polakowi stał się wilkiem i to napawa wprost przerażeniem. Popatrzmy na swoje twarze – zaciśnięte usta, marsowa mina, skrótowo przekazywane
informacje słowne, brak rozluźnionych mięśni twarzy zwykłym uśmiechem. A przecież uśmiechamy się już w brzuchu matki, potem rodzimy się, rośniemy i śmiejemy się coraz rzadziej. A przecież
śmiech to najtańszy sposób, by poprawić nasze życie: łagodzi ból, pogłębia oddech, wzmacnia układ
odpornościowy, wspaniale pomaga odreagować stres i czyni nas chętnymi do zmagania się z życiem.
Osoby uśmiechnięte dłużej zachowują młody wygląd, łatwiej nawiązują kontakty, budzą zaufanie i sympatię. Profesor Suno Matogo z Japońskiego Instytutu Biznesu, powołując się na przeprowadzone kilka lat temu badania, dowodzi, że 98 proc. dyrektorów firm zgadza się z twierdzeniem, że
uśmiech i humor są bezcenne w biznesie i dotyczą wszystkich pracowników oraz pracodawców, zaś
80 proc. uważa, że poczucie humoru, uśmiech mogą być decydującym czynnikiem, determinującym
wszelakie sukcesy, jakie dana osoba osiąga w pracy i w życiu osobistym. Japończycy są narodem ludzi
uśmiechniętych, pracowitych i... długowiecznych. 

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

PIERNIK WYBORNY
14 łyżek mąki pszennej • 7 łyżek
cukru • ½ słoika dżemu truskawkowego • ½ kostki margaryny •
2 jaja • 7 łyżek mleka • 2 łyżki kakao • cukier waniliowy • 2 łyżeczki przyprawy piernikowej • 1 łyżka
sody oczyszczonej.

FRASZKI

Adam Decowski
W BAGNIE
Nurzał się w bagnie
i osiadł na dnie.
RADA DLA ARTYSTKI
Jeśli kariery zrobić nie możesz
zmień menadżera… lub łoże.

PRZESTROGA
Drzwi do serca otworzyć nie sztuka,
ale trudniej wyjściowe odszukać.

AFORYZMY

Dżem, cukier, cukier waniliowy, mleko,
margarynę, kakao – zagotować i ostudzić.
Następnie dodać mąkę, jaja, przyprawę
i sodę. Wyrobić na gładkie ciasto. Wlać do
podłużnej foremki i piec do 40 min w 180
st. C.
Po przestudzeniu ciasto można przekroić
na pół i przełożyć dżemem truskawkowym
zmieszanym z rodzynkami i siekanymi
orzechami włoskimi.
Ciasto polać polewą czekoladową. 

LIMERYKI
Marek Pelc

Pewien kawaler ze wsi Rzężawy
z racji takowej, że był ryżawy,
zakładał czapkę rok cały,
więc panny wypytywały,
czy robi w czapce nawet te sprawy.
		***
Producent werbli z miasteczka Rzuchów
sprawnie z pomocą trzech szybkich ruchów,
trzymając werble kolanem,
naciągał na nie membranę,
wyciętą w nocy z rozprutych brzuchów.

Edward Winiarski

***
Ociężałość władzy może brać się
z nadmiaru jej insygniów.
***
Nie należy mylić świętej prawdy
z prawdą o świętych.
***
W rachunku sumienia nie powinno być
liczb ujemnych.
***
Zawsze znajdą się żagle ustawione
pod aktualny wiatr.
Wodnik (21 I–19 II) Ożywienie w kontaktach towarzyskich i rodzinnych.
Ryby (20 II–20 III) Poświęć więcej czasu rodzinie
i sprawom domowym.

Regina Nachacz
Jest taka moda w Brzeźniku,
że gęsi tuczą w koszyku,
potem puszczają hen,
by wymłóciły len.
Więc dreptają w gęsim szyku.
***
Dwaj szlachcice z Bolesławca
zatrudnili Żyda krawca,
by uszył żupany
braciom zakochanym –
szydzi chłopek mitoznawca.
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