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Pałacowe sprzątanie
Historycznie to stwierdzone,
że każde zwycięskie grupy,
choć nie zawsze zespolone,
między sobą dzielą łupy.
Słyszę w radiu, na ekranie,
że w pałacu jest sprzątanie.
Bo był bardzo przeludniony
i musi być odświeżony.
Widzę już te ruchy śliczne,
takie perso-tektoniczne.
Zniknie układ przestarzały,
by odetchnął naród cały.
I nareszcie przyszła pora,
by się pozbyć żyrandola.
W jego miejsce, jak przed laty,
ma kaganek być oświaty.
W sali głównej, to niestety,
tam zawisną dwa portrety,
tego żąda lud niezbicie.
Zbawca – a przy nim zbawiciel.
Prezydent i ojciec chrzestny
zostanie tam po czas wieczny.

Z boku będzie miss Beata,
zaufana kandydata
menadżerka i aktorka.
Wreszcie Szydło wyszło z worka!
Dalej, z wyciągniętą dłonią,
uśmiechnięty Don Antonio,
co wciąż miesza i rozgrzesza,
w ręku z mieczem Damoklesa.
By roszady dobrze wyszły
Błaszczak pójdzie nam w ministry.
Kurski dalej będzie tańczył,
taki pałacowy Stańczyk.
Gowin z Ziobrą znów w podzięce,
jak niektórzy w Magdalence,
modlitewnie złożą dłonie:
„Przy nas, Panie, nie utoniesz”.
Mastalerka się uwieczni,
bo to świetny „nie-do-rzecznik”.
Będą zmiany przełomowe.
Staś obiady miał czwartkowe,
nowy król i wódz nasz wielki
co tydzień zrobi „andrzejki”.
PS
Tych, co dotąd godnie, znojnie
tu w pałacu nam dostojnie
pracowali bogobojnie,
wywiezie się na Platformie.

ZACZAROWANY PTASZEK
Ania Dąbrowska na I miejscu festiwalu Anny Dymnej

D

ziesięcioletnia Ania Dąbrowska, uczennica Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pracująca pod kierunkiem Anny
Czenczek, zajęła I miejsce w 11. Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty,
organizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
Nazwiska zwycięzców ogłoszono w sobotę 6 czerwca późnym wieczorem na scenie
pod Wieżą Ratuszową na Rynku Głównym
w Krakowie. Oprócz statuetki Zaczarowanego Ptaszka Ania otrzymała także roczne stypendium w wysokości 24 tys. zł, ufundowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dwanaścioro finalistów (po sześć
w każdej kategorii wiekowej) wykonywało piosenki z najpopularniejszych polskich
filmów i seriali oraz piosenkę w duecie z towarzyszącą im gwiazdą. Ania Dąbrowska
zaśpiewała w duecie z Grzegorzem Hyżym
jego piosenkę Na chwilę. Finalistom towarzyszyli także Irena Santor, Edyta Geppert,
Marika i Rafał Brzozowski. Jak podkreślił
przewodniczący jury Krzesimir Dębski, poziom tegorocznego finału był bardzo wysoki:
– Ci młodzi ludzie śpiewają, uczą się i studiują na różnych kierunkach, a dodatkowo zajmują się muzyką. To dobry przykład dla nas
wszystkich. Uczmy się! 
Laureatka Ania Dąbrowska
w duecie z Grzegorzem Hyżym

Fot. Michał Gąciarz
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WSCHÓD KULTURY
Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie

mponująco przedstawia się program kolejnej edycji Europejskiego Stadionu Kultury
w Rzeszowie – festiwalu bogatego w wydarzenia muzyczne, teatralne, literackie i plastyczne, znaczonego mnogością koncertów
i wystaw, ale i spotkań oraz dyskusji o kulturze. Z koncertem 25 czerwca br. w rynku na
otwarcie zatytułowanym Tryptyk Ormiański,
bo tę wschodnią kulturę i jej ludowe tradycje
w jazzowych interpretacjach będziemy mogli
wtedy podziwiać. Zapowiada się interesująco, bo twórcą i moderatorem muzycznego
widowiska jest znany już rzeszowianom Mikołaj Blajda, ten sam, którego multimedialnie podaną muzyczną Symphonicę mogliśmy
w ubiegłym roku podziwiać w Filharmonii
Podkarpackiej.
Polscy muzycy i wokaliści z Armenii
powinni dostarczyć ciekawych wrażeń artystycznych – zapewniali na konferencji prasowej wiceprezydent Rzeszowa Stanisław Sienko i zawiadująca miejską kulturą w Urzędzie
Miasta Justyna Sokołowska. Festiwal z wielkim rozmachem, kosztowny i największy
– jak na rzeszowskie warunki – z trzymilionowym budżetem, z czego nasze miasto pokrywa jedną trzecią tych wydatków.
Sprawdzony w latach poprzednich, z pozo-

Matragona

stawioną nazwą. Ten metaforyczny stadion
ma umocowanie w przestrzeni także autentycznego Stadionu Miejskiego przy ulicy
Hetmańskiej, gdzie na 26 czerwca zapowiedziany jest o godzinie 20.00 koncert główny,
gdzie zobaczymy i usłyszymy support Mama
Selita i Sophie Villy (Gruzja) oraz kolektywy muzyczne i wokalistów z Polski oraz
różnych krajów. Wystąpią: Kasia Kowalska
i The Bambir (Armenia), Marika i Onuka
(Ukraina), Natalia Przybysz i Dakh Daughters Band (Ukraina), Patrycja Markowska
i Tanita Tikaram (Niemcy), Iza Lach i The
Airplane Boys (Kanada). A gwiazdą koncertu finałowego będzie The Fratellis.
Ale festiwalowe atrakcje od czwartku
25 czerwca do niedzieli znaczone będą jeszcze innymi znakomitymi propozycjami muzycznymi, jak chociażby owych multiinstrumentalistów Matragony, legendarnych już
wykonawców polskiej muzyki tradycyjnej
i orientalnej, którzy – jak określili to organizatorzy – inspirację i energię czerpią z zapomnianej legendy dzikiej bieszczadzkiej góry
o tej właśnie nazwie, będącej symbolem ich
baśniowej krainy muzycznej. Będą jak przed
rokiem przeżycia na koncercie przy ratuszowej estradzie, gdzie 27 czerwca popisywać się
będą artyści klezmerzy
z Polski i Europy. I w ten
dzień wystąpi tamże również Onuka z Kijowa – zespół czołowych muzyków
nurtu
elektronicznego.
A w Filharmonii Podkarpackiej w tęże sobotę
pojawi się znowu Mikołaj
Blajda ze swymi kolegami
artystami w prapremierowym widowisku multimedialnym pt. Szeherezada, które kulturę i historię orientu opowiada
muzyką, tańcem i świaFot. Jacek Mazur tłem. W roli Szeherezady

Rzeszów Klezmer Band

Fot. Katarzyna Kukiełka

ujrzymy Rasm Al-Mashan rodem z Jemenu,
a muzycznie obecna będzie również Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej.
W niedzielnej edycji koncertu Art Celebration pokazane zostaną nowe trendy
w polskiej muzyce miejskiej i alternatywnej
z elementami elektroniki, jazzu i nowych
brzmień, w połączeniu z prezentacjami filmowymi industrializacji i urbanizacji. Krótkie formy video przygotowali w tym celu
rzeszowscy filmowcy Hubert Gotkowski
i Adam Lampart. A w Teatrze Maska Teatr
Beautiful Flowers z Charkowa na Ukrainie
przedstawi satyryczne obrazy w pantomimicznym widowisku pt. Tłuszcz z tańcem
i elementami teatru cieni.
Będą jeszcze dziesiątki propozycji np.
fotograficznych Galerii Fotografii Miasta
Rzeszowa przy ulicy 3 Maja i w rynkowej
przestrzeni festiwalowej na plenerze fotograficznym z udziałem Pawła Chary i wystawą
„Życie jest warte życia – Sławomir Mrożek
– imigrant ze Wschodu”. A w Domu Sztuki BWA przy ulicy Sobieskiego odbędzie się
wernisaż wystawy „Franciszek Starowieyski
1930–2009 – przyjaźnie paryskie. Kolekcja
A.N. Avila”, którą będzie można odwiedzać
do 2 sierpnia. Na murach zamku Lubomirskich zaprezentowane zostaną wielkoformatowe wydruki prac malarskich, które
powstały w czasie pleneru poprzedzającego
festiwal. Natomiast w oddziałach wojewódzkiej biblioteki można będzie poznać i porozmawiać m.in. z Marią Matios, pisarką i parlamentarzystką z Ukrainy, oraz wybitnym
polskim poetą Adamem Zagajewskim podczas panelowej dyskusji, którą poprowadzi
red. Adam Głaczyński. Zaś recital poetycki
Andriya Permiyakova, ukraińskiego poety
z Równego, moderować będzie rzeszowska
poetka Krystyna Lenkowska.


Ryszard ZATORSKI

WIELKI BUDZIK
Wokaliści Anny Czenczek

A

ż cztery nagrody przywieźli uczniowie
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie,
pracujący pod kierunkiem Anny Czenczek,
z XV Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych
Piosenkarzy Budzik 2015, który odbył się
w dniach 23–24 maja we Wrocławiu.
Złoty Budzik wyśpiewała Alicja Rega,
która ostatnio zwyciężyła Telewizyjne Show
Muzyczne TVN „Mali Giganci”, Złoty Budzik zdobył też Adam Szczypień, Srebrny
Budzik otrzymała Klaudia Zarzycka, a wyróżnienie Julia Stachowicz.
Ależ to był Koncert Laureatów! Famous
Jim Williams, Alicja Janosz! To były wisienki na torcie artystycznym przygotowanym

dla publiczności przez znakomitych wokalistów i osobowości z całej Polski. Z ponad
116 zgłoszonych uczestników
do finału dostało się blisko 80
wokalistów, którzy walczyli
o główne nagrody. Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
reprezentowali: Marysia Socha, Karolina Kwiecień, Alicja
Rega, Sara Smela, Natalia Sze- Anna Czenczek, Julia Stachowicz, Klaudia Zarzycka, Adam Szczypień,
Alicja Rega
la, Julia Stachowicz, Klaudia
Zarzycka, Szymon Dudek, Adam Szczypień.
wać Polskę na międzynarodowych festiwaA już wkrótce wokaliści Centrum Sztulach – w czerwcu w Bułgarii oraz w sierpniu
ki Wokalnej w Rzeszowie będą reprezentow Portugalii. 
3
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RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL 2015
Wyniki XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
Fot. Maciej Rałowski,
Krzysztof Kock

Fot. Tadeusz Poźniak

Fot. Michał Łazarów

Fot. Maciej Rałowski,
Krzysztof Koch

Laureat Grand Prix Jakub Prachowski i organizatorzy. Pierwsza
z lewej Anna Czenczek, dyr. festiwalu; pierwszy z prawej prezydent
Rzeszowa Tadeusz Ferenc

ury pod przewodnictwem Doroty Szpetkowskiej przyznało Grand Prix
Jakubowi Prachowskiemu (Polska) za wykonanie autorskiego utworu A map to the stars.
I miejsce zajęła Kasia Moś (Polska) z piosenką Zatracam się, z tekstem własnym i Mateusza Mosia, który napisał też muzykę wraz
z Mateuszem Kołakowskim. II miejsca przy-

znano dla King Shaolin (Słowacja) za piosenkę Friend (tekst i muzyka Dominik Stofko)
i dla Papyllon (Słowacja) za Waves z tekstem
i muzyką Jakuba Pastoráka, a III Jakubowi
Jonkiszowi (Polska) za piosenkę Czego mam
chcieć z muzyką wykonawcy i słowami Bożeny Kozak. Dominik Stofko ze Słowacji, który
napisał słowa i muzykę do Friend, otrzymał

nagrodę za najlepszą kompozycję. Za najlepszego instrumentalistę jury uznało pianistę
Michała Jakubczaka (Polska) z zespołu Jakub Prachowski, a za największą osobowość
sceniczną Jakuba Prachowskiego (Polska).
Wyróżnienia otrzymali: z Polski Sarsa i Trabanda oraz Jennifer Szirota & Remig (Węgry) i Maria Evangelou (Anglia). 
Fot. Bogumił Sobota

TO TU, NA POZIOMIE
W Rzeszowie dla sztuki pogodnie
Andrzej Grzywacz

O

ny. Uliczka z grającym skrzypkiem,
orkiestrą, wędrownym malarzem
i dyskutującym o czymś bankierem.
Sceny te sytuowane są malowniczo
na konkretnych ulicach: Mickiewicza, Kościuszki i Pańskiej (zwanej też
dawniej Paniagą), obecnie 3 Maja. Są
to oleje na płótnach, z lekką przesłoną mgiełki sugerującej rodzaj mirażu Igor Yanovicz na tle swoich prac
przeszłości. Wystawa ma tytuł „Rzejowie, w 1971 r. ukończył studia w Instytucie
szowski charakterek”. Inspirację do tematyki
Sztuki Dekoracyjnej we Lwowie. W latach
obrazów, jak sam wyjaśnia, artysta zaczerp1991–2014 miał 28 wystaw indywidualnych
nął z książek Tamten Rzeszów Franciszka
na Ukrainie, w Niemczech i Austrii. W Polsce
Kotuli i Rzeszowskie ulice i kamienice Marka
uczestniczył w ponad 90 wystawach zbioroCzarnoty.
wych. Jego prace są w prywatnych kolekcjach
Z kolei w rzeszowskiej Galerii To Tu
i państwowych muzeach na Ukrainie, w Roprzy ulicy Baldachówka dzięki Stowarzyszesji, części Europy i Ameryki.
niu Promocji Kultury i Sztuki Pogranicze
Yanovicz w malarstwie używa technik
można oglądać wystawę obrazów lwowianina
mieszanych, na płótno nakleja różnorodne
Igora Yanovicza. Urodził się w 1944 r. w Kimateriały, na nie nakłada farbę. Całości nadaje pozornie nieodpowiedzialny kształt, wyrażający jego emocje i postrzeganie świata, takim, jakim on go widzi. Wystawę zatytułował
„Polski album 2000–15”. Jego abstrakcyjne
obrazy, jak wyjaśnia, mają związek z Polską,
powstały na tutejszych plenerach lub malował
je dla polskich kolegów. Obrazy te pobudzają
naszą wyobraźnię i często zmuszają nas do
odpowiedzi na zadane pytanie: Czy właśnie
to widzę, gdy zamykam oczy?

ile atmosferycznie
aura kaprysi, o tyle
niezmiennie jest dobra
dla rzeszowskich galerii.
Przykładem kwiecień. Galeria Na Najwyższym Poziomie w Elektromontażu otworzyła podwoje
malarstwu rzeszowianina Bohdana M. Sienkiewicza, a Galeria To Tu na Baldachówce
obrazom lwowianina Igora Yanovicza. Obie
ciekawe!
Sienkiewicz (malarz!) urodził się
w 1954 r. w Dębicy. Jest synem Jerzego Sienkiewicza, świetnego rysownika i satyryka,
twórcy kultowej sylwetki Jacusia Rzeszowiaka na łamach „Nowin Rzeszowskich”.
Ukończył architekturę wnętrz i wzornictwo
przemysłowe na ASP we Wrocławiu. Uprawia
realistyczne malarstwo sztalugowe.
Ma na koncie wystawy indywidualne
m.in. we Frankfurcie, rzeszowskim
BWA, EMPiK-u i Domu Polonii.
Na wystawie w Elektromontażu można obejrzeć jego 22 płótna
przedstawiające galicyjski Rzeszów.
Z często pojawiającymi się motywami scen z ulic. Wśród sylwetek
mieszkańców wyróżnia się stanowiąca liczną populację ludność żydowska. Jest zamek Lubomirskich
ze starym korytem Wisłoka płynącego w pobliżu i żydowski targ ryb- Bohdan M. Sienkiewicz i jego obrazy
4
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Grupa artystyczna CSW w spektaklu wokalno-tanecznym „Volare
Cantare”

 Andrzej GRZYWACZ

SKUPIENIE I MODLITWA
Koncert „Totus Tuus” św. Janowi Pawłowi II

D

zisiaj sala koncertowa Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego zamieniła się
w świątynię – powiedział bp Kazimierz Górny, obecny na koncercie
zorganizowanym 15 maja 2015 roku
w pierwszą rocznicę kanonizacji
świętego Jana Pawła II. – To szczególne uwielbienie Boga za Jana Pawła II – dodał biskup.
Już sama dekoracja sceny pod- Jan Paweł II w Rzeszowie 2 czerwca 1991 r.
kreślała nastrój koncertu. Uśmiechał się do nas z portretu św. Jan Paweł II,
Henryka Odyńca i pieśni Niebiosów dobra Ty
mogliśmy także odczytać na nowo akt Jego
Pani, a także solowych utworów na organy –
uroczystej kanonizacji, a także wysłuchać
Fantazji g-moll BWV 542 J.S. Bacha i Toccaty
z nagrania fragmentu Jego homilii na błoin d D. Buxtehudego.
niach przy katedrze rzeszowskiej pamiętneZ prezentacją głębokich, natchnionych
go roku 1991.
słowem i muzyką utworów świetnie poradzili
Przeżywanie wiary przez muzykę…
sobie artyści profesjonalni: Jacek Ścibor – tePodczas nastrojowego koncertu przenienor, Kamil Kaznowski – baryton, Tomasz
śliśmy się z codziennego zgiełku do innego
Zając – organy, a słowem koncert opatrzył
świata – skupienia, modlitwy, kontemplacji.
Łukasz Rusin, który cytował ważkie fragGłębokich wzruszeń dostarczyło znakomite,
menty z wypowiedzi Jana Pawła II. Piękne
staranne wykonanie dzieł Ottona Mieczygłosy, delikatność w prowadzeniu fraz, czysława Żukowskiego (1867–1931) – Ave Maria
stość intonacji, czytelność tekstu, idealne zeop. 30, Trzecia Msza Polska op. 50 do słów
spolenie tekstu i muzyki, dyskretne towarzy-

szenie organów, duch modlitwy, skupienie
i pokora wobec Stwórcy, to zalety koncertu,
który śmiało można nazwać misterium wiary na początku XXI wieku.
Zważmy, iż swoje dzieła pisał Żukowski
w czasie, kiedy Polska była w wieloletniej niewoli. „Pociesz nieszczęściem lud pognębiony,
nad jego dolą ulituj się” – słuchaliśmy w Benedictus wspomnianej Mszy Polskiej. Kompozytor nawiązuje w swym dziele do tradycji
mszy opracowywanych w języku ojczystym
przez takich kompozytorów, jak Stanisław
Moniuszko czy Wacław Lachman, krzepiących ducha wiary i polskości.
Dobrze się stało, że w majowe popołudnie Roku Pańskiego 2015, w ramach „Koncertów Uniwersyteckich”, przypomniano
w Rzeszowie postać i twórczość zapominanego kompozytora z Kresów Wschodnich,
całym sercem oddanego Bogu i Ojczyźnie.
Jak napisał w programie ks. Robert Kaczorowski „Twórczość Ottona Mieczysława Żukowskiego […] można wyrazić słowami: patriotyzm i wiara. Twórczość swą złożył więc
Otton Mieczysław na ołtarzu walki o wolną
i niepodległą Polskę, o miejsce języka ojczystego w życiu publicznym, o historyczną
świadomość Polaków oraz o uszanowanie
wiary ojców i religii katolickiej”.


Andrzej SZYPUŁA

PUERI CANTORES RESOVIENSES
Koncert jubileuszowy w katedrze 20 czerwca br.

atedralny Chór Pueri Cantores Resovienses to jeden z zaledwie kilkunastu
działających obecnie w Polsce chórów chłopięco-męskich. Został założony w 1985 r.
w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie przez chórmistrzynię Urszulę Jeczeń-Biskupską. Rok później chór przeniósł się do
kościoła oo. Bernardynów.
W 1993 r. patronat nad chórem objęła
katedra rzeszowska i tam do dzisiaj jest siedziba zespołu. W tym samym roku chór stał
się członkiem Polskiej i Światowej Federacji
Chórów Pueri Cantores,
przyjmując nazwę Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores
Resovienses.
W 2010 r. Urszula
Jeczeń-Biskupska,
wyjeżdżając na stałe do
Warszawy, opiekę nad
zespołem powierzyła
Marcinowi Florczako- Dyrygent Marcin
Florczak
wi, który do dziś kieruje
nim i dyryguje. Od 1989 r. chór działa przy
Katolickim Towarzystwie Śpiewaczym, którego prezesem jest Stanisław Żyracki.
Pueri Cantores Resovienses trzykrotnie wystąpił podczas Muzycznego Festiwalu
w Łańcucie, wykonując wraz z innymi chórami i orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej Carmina Burana Carla Orffa pod batutą Adama
Natanka (1995) i Jerzego Koska (2005), oraz

organizując próby, koncerty, oprawę muzyczIII Symfonię d-moll Gustava Mahlera pod dyną mszy świętych oraz letnie obozy ćwiczerekcją Marka Pijarowskiego (2007). Natomiast
niowo-wypoczynkowe dla chórzystów.
w 2010 r. na koniec sezonu koncertowego FilPueri Cantores Resovienses koncertoharmonii Podkarpackiej zaśpiewał pod batuwali w wielu krajach Europy, będąc swoistym
tą Wojciecha Rodka Glorię D – Dur RV 589
ambasadorem polskości, propagując narodoAntonia Vivaldiego. Chór miał także zaszczyt
wą kulturę i godnie reprezentując Rzeszów,
wykonać kolędy ze słynnym Chórem ChłopięPodkarpacie i Polskę poza granicami.
cym i Męskim Poznańskiej Filharmonii pod
dyrekcją Stefana Stuligrosza (1997).
W ostatnim 5-leciu
ważnymi wydarzeniami
z udziałem chóru były
m.in. koncerty w Filharmonii Podkarpackiej
w hołdzie żołnierzom
wyklętym pod dyrekcją
Janusza Wierzgacza (2013
i 2014). Dużym zaszczytem było także wystąpienie w jednym z koncertów
ogólnopolskiego programu „Z pieśni kościelnych
Henryka Mikołaja Góreckiego” realizowanego Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses
przez krakowski chór GóW latach 1989–2010 pod kierownicrecki Chamber Choir pod dyrekcją Włodzitwem Urszuli Jeczeń-Biskupskiej chór odbył
mierza Siedlika oraz zaśpiewanie z Justyną
15 zagranicznych podróży, koncertując m.in.
Steczkowską Walca Embarras w Teatrze im.
w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji,
W. Siemaszkowej w Rzeszowie w maju br.
Holandii, Niemczech, na Słowacji i we WłoObok działalności artystycznej chór
szech. Natomiast lata 2010–2015 pod przespełnia w środowisku bardzo ważną rolę dywodnictwem Marcina Florczaka to kolejne 
daktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, m.in.
Fot. Dominik Matuła

K
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 wyprawy – do Francji (2013), dwukrotnie na

Ukrainę (2011 i 2014), a w ostatnich dniach
do Austrii, Włoch i Watykanu, w którym chór
stworzył oprawę muzyczną w Bazylice Św.
Piotra do mszy św. transmitowanej przez Radio Watykan na cały świat.
W ciągu 30 lat Pueri Cantores Resovienses zdobyli ponad 20 nagród na liczących się
festiwalach. Ostatnim sukcesem był Brązowy

ra Dominika Lasotę. Orkiestra Kameralna
Spiccato założona przez tego muzyka od końca 2010 r. do początku 2013 r. towarzyszyła
chórowi niemal we wszystkich artystycznych
przedsięwzięciach. W koncercie wystąpi także
znany rzeszowski tenor, doktor muzykologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego Jacek Ścibor.
Wstęp na koncert jest wolny.

Dyplom na XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2014).
20 czerwca 2015 r. o godz. 19.30 w katedrze rzeszowskiej odbędzie się koncert jubileuszowy, na którym m.in. będzie prawykonanie
kantaty Subtuum Praesidium skomponowanej
specjalnie na tę uroczystość przez młodego,
utalentowanego rzeszowskiego kompozyto-



Stanisław ŻYRACKI

PIĘKNE GŁOSY, ŚCISŁE UMYSŁY
Chór Politechniki Rzeszowskiej ma pięć lat

Andrzej Piątek

maja chór Politechniki Rzeszowskiej
koncertował jubileuszowo
i bezpłatnie dla mieszkańców Rzeszowa w auli
Regionalnego
Centrum
Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego swojej uczelni z programem pieśni ludowych, sakralnych, rozrywkowych i operowych. Ta różnorodność
sprawiła, że można było wystawić cenzurkę.
– Kształcimy studentów,
ale też staramy się dbać o ich
aspiracje kulturalne – podkreślał rektor prof. Marek Orkisz,
gratulując chórzystom oraz ich
opiekunce i dyrygentce Justynie
Szeli-Adamskiej.
W części operowej z chórem wystąpił Jacek Ścibor,
świetny tenor o głosie aksamitnym, idealnym dla interpretacji
utworów nastrojowych i nace- Jacek Ścibor i Katarzyna Liszcz z chórem Politechniki Rzeszowskiej

ność utworów, wymagająca nie lada koncentracji w intonacji, barwie i zmienności nastrojów, ale też uderzająca jednolitość brzmienia.
Było to szczególnie zauważalne podczas wykonywania pieśni ludowych: Hej bystra woda,
Już tu nocka, Nie chcę cię, Kasiuniu i innych.
Pieśni sakralne były popisem wrażliwości na
polu medytacyjnym. Rozrywkowe i operowe
wyrazem zdyscyplinowania i umiejętności
współdziałania z solistami. W pierwszych
z Sabiną Kurek-Delikat i Jakubem Parchowskim, Alanem Piątkiem i Pawłem Skibą.
W drugiej z Katarzyną Liszcz i Jackiem Ściborem.
Chór Politechniki Rzeszowskiej istnieje
od 2009 r. Od roku 2012 prowadzi go Justyna
Szela-Adamska, absolwentka Uniwersytetu
Rzeszowskiego i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Chórzystów, jak to bywa, łączy pasja
śpiewania, rodzaj odskoczni od codzienności
studenckiej. Mimo krótkiego stażu, zebrali
już laury na krajowych festiwalach, na Ukrainie i Litwie.


Andrzej PIĄTEK
Fot. z archiwum UR

MEDYCYNA I JAZZ

Nowe kierunki na Uniwersytecie Rzeszowskim

M

edycyna oraz jazz i muzyka rozrywkowa, dwa spośród nowo powstałych na
Uniwersytecie Rzeszowskim kierunków studiów, zasadniczo się od siebie różnią.
Sześcioletnie studia na medycynie –
kierunek lekarski zakończą się uzyskaniem
dyplomu lekarza (będzie to trzeci kierunek
na Wydziale Medycznym obok już istniejących pielęgniarstwa i położnictwa). Limit przyjęć określi Ministerstwo Zdrowia.
Fot. z archiwum UR

UCZELNIE  STUDIA

31

Fot. Marian Misiakiewicz

chowanych subtelnością, na co dzień adiunkt
na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z właściwą dla niego wielką kulturą
i wrażliwością, głosem o barwie wysmakowanie delikatnej, zaśpiewał w jidisz pieśń Hobn
mir, ze swego bogatego repertuaru utworów
żydowskich, za którą publiczność podziękowała mu owacją. Na zakończenie koncertu,
z sopranistką Katarzyną Liszcz wykonali
popularny duet Libiamo z Traviaty Verdiego.
Chór politechniki jest zespołem ambitnym. Świadczyła o tym nie tylko różnorod-

Koncertują studenci muzyki

6

Uniwersytet Rzeszowski zawnioskował o 60
miejsc na studia stacjonarne i 60 na niestacjonarne. Jest już program kształcenia i kadra nauczająca. Przed uniwersytetem okres
tworzenia klinik w szpitalach.
Uruchomiono dziennikarstwo i komunikację społeczną jako studia stacjonarne licencjackie, turystykę historyczną i kulturową
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej licencjackiej oraz dietetykę jako studia magisterskie. Oferta kształcenia muzyków poszerzy się
o jazz i muzykę rozrywkową oraz instrumentalistykę, oba kierunki w formie licencjatu.
– Poszerzanie oferty nauczania jest bezpośrednim efektem niżu demograficznego.
Uczelnie muszą być aktywniejsze w naborze
studentów. Oczywiście, licząc się z prawami
rynku – wyjaśnia prof. Aleksander Bobko,
rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Nabór na kierunki rozpoczynające
kształcenie od semestru zimowego 2015/16
rozpoczął się już 18 maja i potrwa do 29

Studenci pielęgniarstwa podczas zajęć

września. Na kierunki działające od semestru letniego 2015/16 będzie się można ubiegać od 14 grudnia br. do 19 lutego przyszłego
roku. Na architekturę krajobrazu, edukację
w zakresie sztuki muzycznej, sztuki wizualne, grafikę, instrumentalistykę, jazz i muzykę rozrywkową trzeba wnieść wpisowe 150
złotych, na pozostałe 75. Wstęp wolny jest
na archeologię, muzeologię, filozofię, historię, kulturoznawstwo, turystykę historyczną
i kulturową, politologię i filologię polską.
Łącznie z nowo utworzonymi na Uniwersytecie Rzeszowskim będą 54 kierunki
studiów dla około 20 tysięcy studentów.


Andrzej PIĄTEK

Czerwiec 2015

DZIEDZICTWO LUDOWOŚCI
W prawie każdej polskiej rodzinie był ludowiec
Edward Słupek

Wincenty Witos

Maria Wysłouch

Jakub Bojko

Bolesław Wysłouch

Tablice na frontonie Teatru im. W. Siemaszkowej

tacji wyborczej były represje i sankcje ze strony konserwatystów i ziemian. Mimo to chłopi wprowadzili w kolejnych wyborach własnych posłów do Sejmu Krajowego. W 1894 r.
we Lwowie odbyła się Wystawa Krajowa, na
której przedstawiono dorobek i osiągnięcia autonomicznej Galicji. Zaprezentowano
m.in. Panoramę Racławicką Józefa Styki

Karol Lewakowski

ks. Stanisław Stojałowski

Jan Stapiński



Edward SŁUPEK
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Fot. Jerzy Lubas

iebawem, bo 15 lipca,
odnotujemy 120 lat
od powstania polskiego ruchu ludowego, który jako
partia powstał w Rzeszowie. A miejsce tego wydarzenia upamiętnia skromna tablica pamiątkowa na gmachu Teatru im. Wandy Siemaszkowej; dawna siedziba organizacji Sokół.
Swoją genezę ruch ludowy łączy z Galicją, czyli z Austrią, jako najmniej represyjnym zaborcą, gdzie można było prowadzić agitację przy wyborach do wiedeńskiej
Rady Państwa. Tak powstawała świadomość rozbieżnych celów chłopów i ziemiaństwa ze szczególną pamięcią walk w latach
1846–1848 w Galicji. W 1875 roku ksiądz
Stanisław Stojałowski rozpoczął wydawanie w duchu ludowo-kościelnym gazetek
„Wieniec” i „Pszczółka”, których celem było
włączenie chłopów w nurt życia politycznego
Galicji, organizacja kółek rolniczych i propagowanie oświaty. Spotkało się to z reakcją kół
konserwatywnych i władz kościelnych, a na
samego ks. Stojałowskiego nałożono kary.
Mimo tego nadal prowadził agitację wśród
chłopów, nawołując do zawiązywania komitetów wyborczych.
Następnym etapem w organizowaniu
ruchu ludowego w Galicji była działalność
we Lwowie Marii i Bolesława Wysłouchów,
którzy wydawali „Przyjaciela Ludu” i „Przegląd Społeczny”, domagając się faktycznego
równouprawnienia chłopów i ziemiaństwa,
usunięcia resztek pozostałości feudalnych
na wsi. Działania te pozwoliły dostać się do
Sejmu Krajowego czterem chłopom. Następstwem aktywności organizacji chłopów i agi-

Fot. Jerzy Lubas

N

i Wojciecha Kossaka, co przyciągnęło tłumy
chłopów odbywających swoiste pielgrzymki do obrazu, symbolu walki chłopów pod
Racławicami, gdzie również za symboliczne
uważa się obudzenie polskiej świadomości
patriotycznej chłopów.
Z inicjatywy Bolesława
Wysłoucha w sierpniu 1894 r.
we Lwowie odbył się wiec ludowy z żądaniem zebranych powszechnego i bezpośredniego
prawa wyborczego. Na zwołanym w Rzeszowie w lipcu 1895
r. zjeździe przedstawicieli chłopskich komitetów wyborczych
utworzono Stronnictwo Ludowe,
którego prezesem został Karol
Lewakowski. Programowo żądano poszanowania praw obywatelskich, przeprowadzenia reformy rolnej, reformy oświaty i administracji
gminnej. Do władz Stronnictwa obok Karola
Lewakowskiego weszli: Henryk Rewakowicz, Jakub Bojko, Wojciech Stręk, Jan Stapiński. Potem mamy okres wybicia się Polski
na niepodległość i role ugrupowań ludowych
w tworzeniu zrębów II Rzeczypospolitej.
Jednak najważniejszą cezurą jest 1920
rok, czyli obrona Polski przed Rosją bolszewicką. To właśnie dzięki odezwie ówczesnego przywódcy chłopów Wincentego Witosa
pierwszy raz w historii Polski lud powszechnie chwycił za broń w obronie ojczyzny – Polski wszystkich Polaków. Przedtem mieliśmy
do czynienia z Polską, ale arystokratyczną;
stąd klęski w XIX-wiecznych powstaniach
bez poparcia mas ludu polskiego traktującego państwo jako arystokratyczne, czyli nie
swoje. To nie geniusz Piłsudskiego, jakim się
go niesłusznie obłaskawia, ale powszechność
potrzeby obrony ojczyzny przez masy ludowe
na wezwanie ludowego premiera Wincentego Witosa pozwoliła na zwycięstwo w bitwie
warszawskiej przed zagonami bolszewickimi
Tuchaczewskiego. To tylko szkic zaledwie,
zatem aby zrozumieć rolę ruchu ludowego
przez 120 lat istnienia, potrzeba gruntownej wiedzy historycznej, co implikuje odniesieniami do współczesności. Gdy się w tę
historię zagłębiamy, dochodzimy do prawie
dzisiejszych analogii. Okres międzywojenny
a dzisiejsze podziały polityczne to prawie to
samo. Oby tylko nie skończyło się to tak jak
w 1939 roku!
Podczas pobytu we Włoszech na wyciągu narciarskim spotkałem Polaka, a była
nas tam większość. Okazało się, że jest on
ze Szczecina i że jego dziadek Jakub Bojko
z Rzeszowskiego był ludowcem. To tenże
Jakub Bojko, działacz z Budziwoja, współzałożyciel polskiego ruchu ludowego. Dlatego ukułem tezę, że w prawie każdej polskiej
rodzinie przez 120 lat był działacz ruchu
ludowego, nawet mając na uwadze obecne
inne orientacje polityczne w naszych rodzinach. Nawyk i potrzeba uczestniczenia w powszechnym życiu społeczno-politycznym
jest zasługą polskiego ruchu ludowego, co
przy okazji rocznicy z przyjemnością konstatuję.
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BEZPIECZNY WYJAZD
Jak unikać zagrożeń

Adam Szeląg
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Z

bliżają się wakacje
i związane z nimi
wyjazdy, również zagraniczne. Urlopowe podróże
zagraniczne w większości
wypadków będą zorganizowane przez biura podróży, a więc raczej
bezpieczne. Wówczas wiele spraw załatwi
za nas organizator i podczas wypoczynku
wystarczy pamiętać o kilku podstawowych
zasadach bezpieczeństwa tj. pilnowania dokumentów i pieniędzy, ostrożności podczas
korzystania z bankomatów.
Jednak już w przypadku wyjazdów indywidualnych sami musimy pamiętać o wielu istotnych kwestiach, np. o ubezpieczeniu,
właściwym zaplanowaniu podróży, odpowiednim wyposażeniu samochodu. Powinniśmy również zapoznać się z obowiązującymi na miejscu przepisami prawa i panującymi zwyczajami.
Znaczna grupa osób w czasie wakacji
wyjedzie za granicę w celach zarobkowych.
Będą wśród nich uczniowie i studenci dorabiający do kieszonkowego, jak i osoby dorosłe chcące podreperować domowy budżet,
czyli generalnie ci, którzy będą chcieli podjąć
sezonową pracę. Wyjeżdżającym w tym celu
chciałbym poświęcić nieco więcej czasu.
Od 1 maja 2004 r. obywatele RP mogą
podróżować po całej Unii Europejskiej bez
wiz i paszportów, a jedynie na podstawie
dowodów osobistych. Mogą również legalnie podejmować tam pracę. Przy szukaniu
i wyborze ofert pracy warto jednak posiadać
wiedzę, która może pomóc uniknąć skutków
skorzystania z nieuczciwych i niebezpiecznych ofert. Te niebezpieczeństwa to przede
wszystkim rożne przejawy handlu ludźmi
czy nieuczciwi pracodawcy niewywiązujący
się z zobowiązań wobec pracowników.
Wybierając ofertę pracy, sprawdźmy,
czy pośrednik posiada odpowiedni certyfikat (wykaz agencji zatrudnienia znajduje

się na stronie internetowej www.kraz.praca.
gov.pl). Jeżeli w ogłoszeniu podany jest tylko telefon komórkowy, bezwzględnie domagajmy się podania także dokładnego adresu
pośrednika. Pamiętajmy, że polski pośrednik
nie ma prawa do pobierania opłat za załatwienie pracy. Sprawdźmy również, czy pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy wysyłał już ludzi do
pracy za granicę. Poproś o numery telefonów
pracodawców zagranicznych oraz do osób,
które już skorzystały z jego usług i mogą to
potwierdzić.
Zanim wyjedziesz za granicę, domagaj się spisania umowy, w której będą
podane warunki pracy, płacy, należne
świadczenia. Nie podpisujmy umowy w języku obcym lub takiej, która jest dla nas
niezrozumiała, a zmiany w umowie negocjujmy przed jej podpisaniem. Aby uniknąć
kłopotów, sprawdźmy, jakie dokumenty
wymagane są przepisami kraju, do którego
jedziemy. W przypadku wyjazdu do państw
członkowskich Unii Europejskiej uzyskajmy
w najbliższym oddziale NFZ bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
która uprawnia do podstawowego leczenia na
terytorium UE. Należy jednak sprawdzić np.
na stronie www.nfz.gov.pl zasady leczenia za
granicą (czyli czego nie pokryje Fundusz).
Najbliższym zostawmy adres, pod
którym będziemy przebywać za granicą,
numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy
oraz nazwiska i adres osób, z którymi wyjeżdżamy (lepiej nie wyruszać w pojedynkę).
Określmy częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi osobami, a dodatkowo
hasło, którym się posłużymy w przypadku
ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon.
Wyjeżdżając za granicę, zabierzmy ze
sobą adres i numer telefonu najbliższego
polskiego konsulatu. W razie jakichkolwiek
kłopotów tam uzyskamy pomoc. Jeśli nie
znamy języka, przydatny będzie słownik lub
rozmówki. Ustalmy numer telefonu Poland
direct z kraju, do którego jedziemy. Za darmo

DZIEDZICZENIE PRZYWILEJÓW
Nadszedł już czas zwinąć parasol ochronny
Bogusław Kobisz

Ś

wiat się zmienia i wszyscy muszą to zrozumieć, a szczególnie górnicy, rolnicy, funkcjonariusze różnego rodzaju służb
mundurowych, kolejarze
itd. Mamy demokrację,
w lepszym czy gorszym wydaniu, ale mamy,
mamy wolny rynek. W zasadzie możemy robić, co chcemy, podróżować i mieszkać, gdzie
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chcemy. O tym wszystkim marzyliśmy, pragnęliśmy tego, domagaliśmy się, walczyliśmy
o to i strajkowaliśmy.
Kiedyś zawodów było mało, były one
niemalże dziedziczne, takie jak kowal, stolarz, górnik, rolnik. Z czasem przybywało
rodzinnych zawodów i pojawiły się takie,
jak dorożkarz, kolejarz, lekarz, aptekarz,
adwokat itp. Przez stulecia tak na świecie,
jak i w naszym kraju, kształtował się rynek
pracy, jednakże jeszcze pięćdziesiąt lat temu
brakowało ludzi wykształconych i fachow-

lub za minimalną opłatą można z tego numeru dodzwonić się do telefonistki z centrali
międzynarodowej w Polsce. Po uzyskaniu
zgody od naszego rozmówcy na obciążenie
jego rachunku, połączy nas z wybranym numerem telefonu. Musi to być numer telefonu
stacjonarnego. Dla przykładu Poland direct
z Holandii, Irlandii, Niemiec: 00 800 0480
0480. Nie zapomnijmy aktywować w telefonie komórkowym roamingu. Zabezpieczmy
sobie zapas pieniędzy na „czarną godzinę”,
na bilet powrotny do Polski. Najlepiej mieć
kilka rodzajów środków płatniczych (gotówka, czeki, karta) i przechowywać je w różnych miejscach.
PAMIĘTAJMY!
Nigdy nie oddajmy nikomu swoich
dokumentów tożsamości. Miejscowej policji
możemy zgłosić przestępstwo, gdy staniemy
się jego ofiarą i wskazać winnych jego popełnienia. Jeśli trafimy na policję, czy to jako poszkodowany/a czy jako podejrzany/a, mamy
prawo do tłumacza. Domagajmy się tego. Jeśli jesteśmy podejrzanymi o dokonanie przestępstwa, mamy prawo do adwokata. Na naszą prośbę policjant powiadomi o zaistniałej
sytuacji polski konsulat.
Przydatne strony internetowe:
www.strada.org.pl to strona La Strady
– Fundacji przeciwko Handlowi Kobietami.
Na tej stronie są informacje na temat zjawiska handlu ludźmi, regulacje prawne oraz
porady dla chcących pracować za granicą.
Telefon zaufania La Strady (0048) (0-22) 628
99 99. Fundacja pomaga i doradza kobietom
rozważającym możliwość wyjazdu do pracy
za granicą, a także tym, które są ofiarami
handlu ludźmi (zostały sprzedane lub zmuszone do prostytucji), rodzinom dziewcząt
i kobiet zaginionych.
Przed podjęciem pracy sezonowej za
granicą zapoznaj się z materiałami publikowanymi na stronach www.mpips.gov.pl oraz
www.eures.praca.gov.pl na temat bezpiecznego podejmowania pracy za granicą.
Nigdy nie ma złotego środka, który
zapewniłby nam całkowite bezpieczeństwo.
Jednak zastosowanie się do wymienionych
wskazówek pozwoli zminimalizować ryzyko.


Kom. Adam SZELĄG

ców niemalże we wszystkich grupach zawodowych. Poprzez rozwój oświaty znacząco
wzrósł poziom wykształcenia społeczeństwa,
mechanizacja, automatyzacja i w końcu informatyzacja spowodowały, że wiele z dotychczasowych zawodów zaczęło zanikać.
Na niektóre zapotrzebowanie stale maleje. Są
oczywiście takie, na które zapotrzebowanie
będzie stale, i do takich należą dla przykładu
szeroko rozumiane usługi medyczne, bo to,
co babcia kiedyś wyleczyła ziołami, dzisiaj
musi leczyć kilku lekarzy. Nie ma dorożki,
bo jest taksówka, w mieście wystarczy dwóch
szewców, rajstop już dziś się nie ceruje.
Przy licznych grupach zawodowych,
w czasie gdy jeszcze można było mówić
o nieludzkich warunkach pracy i o wyzysku
powstawały związki zawodowe. Odegrały

one dużą i pożyteczną rolę, szczególnie gdy
tworzono przepisy prawa pracy, BHP i szereg innych. Związki zawodowe początkowo
rywalizowały ze sobą, później stały się skuteczną ochroną przed zwolnieniem z pracy
ich pracowników i działaczy, od pewnego
czasu dodatkowo stały się w naszym kraju
regulatorem nastojów społecznych i instrumentem walki politycznej. Dzisiaj pewnie
zbyteczne jest funkcjonowanie tak ogromnej
liczby różnego rodzaju związków zawodowych i zatrudnianie takiej rzeszy etatowych
związkowców. Ale jak to ruszyć?
Przypomnijmy sobie, że po wojnie
silnych młodych ludzi brakowało do pracy
we wszystkich dziedzinach, na budowach,
w kopalniach, hutach i fabrykach. Brakowało chętnych do milicji i do wojska. Młodzież
pochłonęła wojna, powstanie warszawskie,
a służba w armii i milicji dla wielu osób
z różnych powodów nie była atrakcyjnym zajęciem. Rząd, aby sprostać zadaniom, w różny sposób próbował zachęcić ludzi do pracy
w konkretnych miejscach, zawodach i instytucjach. Na pierwszym miejscu zachętą miały
być oczywiście pieniądze. Ale nie można było
tworzyć drastycznych różnic w zarobkach.
Wymyślono więc różnego rodzaju przywileje – deputaty węglowe, drzewne, darmowe
lub ulgowe przejazdy, nagrody jubileuszowe,
„naste” pensje, darmowe wczasy, ziemniaki
z socjalnego. Kolejną zachętą była możliwość
zakupu określonej ilości rzeczy produkowanych przez fabrykę, w której pracownik był

i matematyce, jak wiemy, źle się kończą. Tylko ten fatalny koniec oddalany jest w czasie.
Jeżeli fachowe, rzetelne analizy wykazują,
że na dzień dzisiejszy należy w danej branży
zrobić to czy tamto, to jedynym rozsądnym
działaniem jest sprawdzić jeszcze raz rzetelność i obiektywność tych analiz, zadać sobie
pytanie, a co będzie, jak okaże się, że działamy pochopnie, co będzie, gdy warunki się
zmienią, jak złą decyzję (jeżeli taką się okaże)
zmienić lub zminimalizować jej skutki i po
prostu wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie, choćby nie wiem jak bolesne, po to, by
później nie stało się bólem nie do zniesienia.
Starsi ludzie dobrze pamiętają powiedzenie:
„Kto ma miękkie serce, ten ma twardą du…”.
Dedykuję je dzisiaj pani premier.
Chyba nadszedł już czas zwinąć parasol
ochronny nad górnikami. Przez urodzenie się
na Śląsku nikt nie może dziedziczyć gwarancji godnej pracy i uczciwej płacy. Takie gwarancje mogą wynikać jedynie z konstytucji
i przepisów prawa pracy, z żadnych innych
uregulowań. Jeżeli się mylę i rząd zamierza
nadal działać jedynie w celu uspokojenia nastrojów społecznych, to namawiam wszystkie
kobiety w kraju do wyjazdu na Śląsk po to,
by tam w formalnym czy też nieformalnym
związku urodzić syna „górnika”. Wtedy problem bezrobocia sam zniknie, a dzieci zawsze
będą mogły wymienić sobie szefa, jak dotychczasowy nie będzie się im podobał.
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Fot. Elżbieta Dąbrowska

maja 2015 r. Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie został objęty
patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej. Rektor WAT gen. bryg. prof.
Zygmunt Mierczyk, zastępca prezydenta
Rzeszowa Stanisław Sienko oraz dyrektor
ZSS mgr Zbigniew Pinkowski podpisali patronat naukowy uczelni nad szkołą.
Dzięki umowie patronackiej, młodzież
„Samochodówki” będzie mogła uczestniczyć
w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli
akademickich WAT oraz korzystać z zaso-

Sygnatariusze porozumienia

bów dydaktycznych uczelni. W ramach porozumienia przewidziane są wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, współorganizowanie
konkursów oraz imprez o charakterze naukowym, kulturalnym i patriotycznym.
Współpraca niewątpliwie przyczyni się
do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz zachęci do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Wymaga
to zaangażowania i wysiłku intelektualnego,
ale daje niepowtarzalną szansę na rozwój.
Aneta WIECHECKA

Dla „Post Scriptum” z Zespołu Szkół w Jeżowem

N

ajważniejszy laur Podkarpackiego Konkursu Gazetek Szkolnych w Rzeszowie
– Grand Prix 2015 dla pisma „Post Scriptum”
z Zespołu Szkół w Jeżowem – oznacza nie
tylko uznanie go za najlepszą gazetkę Podkarpacia, ale także najlepszą w historii tego
konkursu.
VII edycja konkursu odbyła się 28
kwietnia 2015 r. w siedzibie Radia Rzeszów.
Jury przewodniczyła zastępca red. nacz.
tygodnika „Sztafeta” Agnieszka Kopacz.
Grand Prix 2015 – najwyższy laur, przyznawany po raz pierwszy w tym konkursie
odebrali uczniowie, redaktorzy gazetki z Jeżowego: Beata Ciak (redaktor naczelna), Dominika Szewc (zastępca red. nacz.), Gabriela
Pikor (sekretarz redakcji) i Ewelina Grabiec.
Towarzyszyła im opiekunka, polonistka Irena Czyżowska-Smusz.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce przyznano redakcji gazetki „Strefa
Młodych” z LO w Kołaczycach, II – „Elemencikowi” z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a III – „Ekspresowi Szkolnemu” z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. Najlepsze gazetki gimnazjalne to „Byle do Przerwy” z Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Dębicy
i „Gimzetka” z Zespołu Szkół w Chmielniku,
zaś za najlepszą w kategorii szkół podstawowych uznano gazetkę „ZOOM na szkołę
JUNIOR” ze Szkoły Podstawowej w Wiązownicy.

Zwycięski zespół redakcyjny „Post Scriptum”. Od
lewej: Ewelina Grabiec, Beata Ciak, Gabriela Pikor,
Dominika Szewc

W czasie VII Podkarpackiego Konkursu Gazetek Szkolnych po raz pierwszy
przyznano nagrody indywidualne za teksty
zamieszczone w konkursowych gazetkach.
Także tu jedna z dwóch nagród w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych przypadła „Post
Scriptum” – zdobyła ją Gabriela Pikor za
tekst „El amor no conoce limites... Miłość nie
zna granic”.
Istniejąca od trzynastu lat gazetka Zespołu Szkół w Jeżowem jest laureatką wielu
konkursów, także ogólnopolskich. Opiekunem redakcji od początku jest polonista
Ryszard Mścisz, poeta i krytyk literacki,
a redaktorem naczelnym „Post Scriptum”
był między innymi Mateusz Święcicki – po
ukończeniu szkoły najmłodszy w Polsce telewizyjny komentator sportowy stacji Orange
Sport.
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zatrudniony, po obniżonej cenie, np. mięso,
drób, odkurzacze, malaksery, opony, samochody, cegły. Wprowadzono ekwiwalenty za
ubrania niby-robocze, za pranie, dodatki za
malowanie mieszkania, dodatki mieszkaniowe i bezzwrotne pożyczki.
Wiele tego typu przywilejów do dzisiaj
pozostało, znaczna ich część dotyczy górników. Czym one są dzisiaj? Przywileje te odróżniają tę grupę zawodową od innych, gdy
obecnie jest więcej chętnych do pracy we
wszystkich zawodach niż miejsc pracy. Ci,
co pracują, odziedziczonych przywilejów –
nadanych ich ojcom w zupełnie odmiennych
warunkach – ani myślą się zrzec. Związki
zawodowe, aby uzasadnić potrzebę swojego
istnienia, nie zważając na nic, z uporem tych
przywilejów bronią. A w rezultacie to bronią
swojej pozycji, bo wiedzą, że dopóki będzie
czego bronić, będą potrzebne. W wypowiedzi któregoś z szefów związku górniczego
w JSW usłyszałem podczas niedawnych
strajków: „Będziemy strajkować dotąd, dopóki prezesem będzie Zagórowski, bo chodzi
nam tylko o godną pracę i uczciwe zarobki”.
Nikt nie zmusi ludzi, żeby zanosili zużyte obuwie do szewca i cerowali rajstopy.
Nikt, o tym decyduje rynek. Jeżeli naprawa
odkurzacza jest nieopłacalna, to kupujemy nowy. Jeżeli nasz węgiel jest za drogi,
to palimy tańszym. Nikt nas nie zmusi do
odwrotnego myślenia i działania, bo woda
pod górę nie popłynie. Takie pomysły, żeby
zrobić coś „za wszelką cenę”, wbrew logice
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TALENTY CHODZĄ PARAMI

i przebijana przez elitarną siatkę? Przebogaty tenis ziemny także ma (?) swoje ustawki. Gdzie zatem w tym wszystkim zmieścić
łucznictwo? Można chyba powiedzieć, że czy
ktoś wśród białego szpaleru trafia, czy nie do
tarczy, decyduje twarda,
nad wyraz wytrzymała,
opanowana, nadzwyczaj
spokojna
osobowość
łuczniczki czy łucznika.
No, bo jak ten sportowy
fenomen wytłumaczyć?
Nie tak przecież
dawno temu Resovia
miała iście mistrzowską
łuczniczą pakę! Pisało
i mówiło się o tym na
okrągło. Dalekie mi jest
jak na Alaskę komplementowanie bądź co
bądź swoistego sportowego zjawiska. Można
mówić o dyscyplinie,
Katarzyna Wiśniowska, z tyłu
Bolesław Pezdan (z lewej)
konkurencji, ambicjach?
i olimpijczyk Jan Popowicz
trener Wiesław Opałek, 1975 r.
Nie tylko można, ale
i trzeba. I nie chodzi tu o lanie łez, nawet tych
twie, które było dla mnie zawsze sportem barkrokodylich? Stawiam kropkę, a właściwie
dzo elitarnym i zawsze białoplamowe. Wiekropę nad tym, co było.
logodzinne trafianie do małych tarcz, rząd
Wszytko zaczyna się od od...? Tak, tak
białych kostiumów zawodniczek i zawodni– od człowieka i jego talentu. Rzeszowskie
ków, cisza jak makiem zai szerzej łucznictwo to Antoni Gromski,
siał, wielokrotne chodzenie
tam i nazad białych tyralier,
i prawie cienia kibiców czy
zwykłej publiki.
Co innego pięściarstwo. Przódzi amatorskie,
dzisiaj mocno płatne. Tłumy kasowych kibiców i fanów. To co z tego, że dookoła pełno trenerów, sponsorów, masażystów i jeden
Na uroczystościach 100-lecia Resovii. Paul Paulsen
Pan Bóg wie, kto jeszcze.
– wiceprezes FITA (Światowej Federacji Łuczniczej,
Gdy i tak bokser zostaje
prof. uniwersytecki w Norwegii), z tyłu od lewej:
na ringu sam, i singlowo
Edward Wrzesień, Ryszard Winiarski, Jan Kurp, Wiewygrywa lub przegrywa.
sław Opałek – trener Resovii, Bolesław Pezdan – preA huraganowo-agresywna
zes Rzeszowskiego Okręgowego Związku Łucznikopana, rzucana do kosza
ków, który pełnił tę funkcję niezmiennie przez 40 lat

Łucznictwo było zawsze sportem elitarnym
Bogusław Kotula

N

TAMTEN RZESZÓW

apisałem kiedyś, że
urodziłem się w moim
Rzeszowie i chyba… stąd
do wieczności. Za prawie
każdym razem, jak zaczepiam właśnie o wspomnienia, jakże nie pamiętać takiego czegoś, jak
zdobycie mistrzostwa świata przez nauczycielkę wuefu Katarzynę Wiśniowską. To
było święto rzeszowsko-narodowe. Dużo
późniejsze, istotne czy nie, komentarze to
zupełnie inna strona medalu, chociaż nie do
końca. To, że trener Gromski gdzieś tam za
granicę nie pojechał, bo…? Że mistrzyni Wiśniowska nie ma swojej ulicy…
Podobno wszyscy w Polsce znają się doskonale na sporcie i medycynie. Jasne, parę
słów prawdy lub nieprawdy mogę nawinąć
o boksie, kopanej piłce czy biegach. Może
jeszcze trochę o pływaniu. Mimo wszystko
chciałbym przekazać parę zdań o łucznic-

Antoni Gromski, 1962 r.

oraz orkiestra WSK

Katarzyna Wiśniowska, Jan Popowicz i Bolesław Pezdan. Oczywiście, że to za mało
tych nazwisk. Okazało się, że zdolności pedagogiczne można przekazać na organizację
wyczynowych zmagań. Tu nie chodzi tylko
o łucznictwo. Talenty zawsze chodzą parami.
Jasne, że talent to swoje, zaś walka o swoje to
uzupełnienie pełnokrwistej osobowości! Autorytety nie biorą się znikąd. Tu nie potrzebna filozofia, tu potrzebny jest… Właściwe
kto, czy co? A może razem?
Nie wszyscy chodzą na stadiony czy
hale po wrażenia czy wzruszenia. Są kibicki
i kibice, którzy…? Jeżeli dobrze przyjrzeć się
czasem zapatrzonemu w boisko czy parkiet
zwykłemu człowiekowi, to można dostrzec,
że jego myśli nierzadko krążą gdzieś jakby
poza grą. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie. Czy nie jest to czasami szukanie zwykłej, ludzkiej uczciwości?
Lata 50. Zawodnicy, działacze i sędziowie łuczniczy ROZŁ. Jan Lekacz (nr 35) – pierwszy mistrz okręgu
rzeszowskiego w łucznictwie, z lewej od niego Ryszard Wolski – były zawodnik i prezes PZŁ Kazimierz Filip
(nr 50)
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W Stalowej Woli u Małgosi i Kazimierza
Dorota Kwoka

T

ym razem powracam do Stalowej Woli
i osób, które cenię i z którymi współpracuję. Taką
jest Małgorzata Żurecka,
od 2006 r. członek Związku Literatów Polskich, obecnie wiceprezes
rzeszowskiego oddziału ZLP. Gdyby pisać
o zmaganiu się Małgosi z piórem, to należy
wspomnieć rok 1990, kiedy debiutowała na
łamach tygodnika „Sztafeta”.
Jej utwory poetyckie można odnaleźć
m.in. w almanachach i antologiach krajowych i międzynarodowych. Opublikowała
zbiory poetyckie: Piąta pora konieczności

Małgorzata Żurecka

(2001), Ostatni anioł goryczy (2005), nagrodzony Nagrodą Literacką Miasta Stalowej
Woli „Gałązka sosny”, W kapsule codzienności (2007), nagrodzony „Złotym Piórem”
przez rzeszowski oddział ZLP, In & out
wspólnie z Dorotą Jaworską (2010), Ucieczka
z krainy pozoru (2011), Naga malwa (2013).
Za swoją wyobraźnię poetycką otrzymała
szereg wyróżnień i nagród w konkursach poetyckich.
Gdy poznałam bliżej Małgosię, zapamiętałam, jak wspominała swą współpracę

z nieżyjącym już Wojciechem Siemionem
i swoje pobyty w dworku w Petrykozach. Tak
cudownie opowiadała o niepowtarzalnym
klimacie tam panującym i o życzliwości gospodarzy. Owocem tego był wspomniany
zbiór poetycki In & out z poezją Małgosi Żureckiej i Doroty Jaworskiej oraz fotografiami Stanisława Materniaka. I pamiętam też
inną rozmowę, kiedy to Małgosia ze łzami
w oczach opowiadała o wypadku i śmierci
Wojciecha Siemiona, a potem o tym, jak spłonął ów mistyczny dworek w Petrykozach. Od
2012 r. jest członkiem stowarzyszenia Unia
Poetycka Wojciecha Siemiona.
Małgosię Żurecką postrzegam jako bardzo wrażliwą osobę i ta wrażliwość jest obecna w jej twórczości. Gdy sięgam po jej tomiki,
to są chwile, że odnajduję w wersach siebie.
Siebie jako kobietę – tę z jednej strony delikatną, z drugiej zaś borykającą się z trudami
kalendarza. Także jako matkę, co sprawia, że
jej twórczość jest mi bardzo bliska.
Muszę dodać, że M. Żurecka jest też
niezwykłą społecznicą, a jej wkład w działalność rzeszowskiego oddziału ZLP jest
nieoceniony, gdyż z ogromnym zaangażowaniem pozyskuje sponsorów i włącza się
w organizację szeregu imprez, nie tylko w jej
rodzimej Stalowej Woli, ale również w Rzeszowie i nie tylko.
rugą osobą stamtąd jest Kazimierz Linda, który – jak sam mówi – pisze od
młodości. W 1998 r. ukazał się wydany jego
nakładem tomik poezji Dylematy, następnie
Dryf (2008) i Próg (2010) w wersji polsko-angielskiej, a w roku 2014 zbiorek tekstów
satyrycznych Nieuczesanie. Publikował też
w Polskim Radiu Rzeszów (audycje z cyklu
„Słowa”), czasopismach literackich i almanachach krajowych i międzynarodowych.
Otrzymał szereg wyróżnień i nagród
w różnego rodzaju konkursach, zaś w roku

D

Kazimierz Linda na spotkaniu autorskim
w rodzinnych ogrodach działkowych

Roku 2014 za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury.
W 2013 r. otrzymał medal Ab Imo Pectore
(„Z głębi serca”), przyznawany przez Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”
w Nowej Sarzynie.
Podobnie jak i M. Żurecka, Linda jest
ogromnym społecznikiem, a poza działalnością literacką zajmuje się przygotowywaniem
do druku wydawnictw książkowych (redakcja
techniczna, skład, projektowanie okładek). Do
tej pory opracował ponad 70 tytułów książek
poetyckich, prozatorskich, utworów dramatycznych i antologii poetyckich. Jest członkiem Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”
w Stalowej Woli (w którym w latach 2005–
2009 pełnił funkcję prezesa, a obecnie jest
skarbnikiem). Od roku 2011 jest członkiem
Stowarzyszenia Autorów Polskich i należy do
oddziału warszawskiego II SAP.
Kazimierz Linda, mimo słusznego już
wieku, nadal czynnie uczestniczy w szeregu zdarzeń artystycznych i spotkań nie tylko w kraju, a szczególnie bliskie są mu kresy
wschodnie.


Dorota KWOKA

Panorama literacka Podkarpacia
CUD NATURY
Klubie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie Maria Rudnicka promowała swoje dwa nowe tomiki
poezji: Sekrety przyrody i W wirze wydarzeń.
Autorka jest poetką, pieśniarką, hafciarką
i animatorką kultury, aktywną uczestniczką
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie.
Jej twórczą sylwetkę przybliżył kierownik
klubu płk Kazimierz Gałka, a wśród gości
był m.in. dr Mieczysław Janowski, b. prezydent Rzeszowa i parlamentarzysta – senator
oraz europoseł. Dr Stanisław Dłuski, poeta,
krytyk literacki i wykładowca Uniwersytetu
Rzeszowskiego, przedstawił szkic literacki jej
twórczości. „Odnalazłem w tych wierszach
– stwierdził – rzadko spotykaną czułość dla

W

Maria Rudnicka

świata, dla każdego istnienia, dla pejzażu,
ludzi, zwierząt. Ten niezwykły cud istnienia
rodzi się w nas codziennie, gdzieś go jednak
gubimy w pośpiechu życia. […] Piękno ocala, wzbogaca nasz skromny i grzeszny świat.

Z piękna wywodzi się prawda o człowieku
i wszelkie dobro. To fundament naszej europejskiej kultury. […] Poetka odkrywa ciągle
na nowo magię zachodzącego słońca, wsłuchuje się w szmery lasu, podziwia mistyczny
taniec żurawi. To całe bogactwo i różnorodność świata, które nam umyka, w tym sensie
ocala te jasne chwile ludzkiej egzystencji”.
Stach Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego –
poeta, krytyk, animator kultury i wytrawny
recytator prezentował wraz z autorką wybrane wiersze z tych tomików, a Maria Rudnicka także śpiewała, m.in. piosenki do jej tekstów z muzyką Tadeusza Inglota. Wystąpiła
też śpiewaczo w grupie wokalno-muzycznej
RSTK z akompaniamentem akordeonowym
Zygmunta Kiełbowicza. 
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Z MOIM WĘDROWANIEM

2006 i 2008 Dyplom Honorowy starosty stalowowolskiego za całokształt działalności
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na terenie powiatu. W roku 2015 Zarząd Powiatu
Stalowowolskiego przyznał Kazimierzowi
Lindzie zaszczytny tytuł Twórca – Osobowość

Nr 6 (116) Rok XI
PRZERWANA ŻYCIA SREBRNA NIĆ
W niedzielę, 10 maja 2015 roku, w wieku 80 lat zmarł ks. Zbigniew Jan Czuchra
MS, gorliwy zakonnik Zgromadzenia Księży
Misjonarzy Saletynów i utalentowany poeta.
My, literaci zrzeszeni w rzeszowskim
oddziale Związku Literatów Polskich, traktowaliśmy Go jako swojego kapelana – choć nie
było to formalnie ustalone – i członka naszej
literackiej rodziny.
Ks. Zbigniew Jan Czuchra urodził się 29 listopada 1934 roku w Suchodole
(obecnie dzielnica Krosna).
Był najpierw alumnem seminarium w Przemyślu.
Nowicjat odbył u Księży
Saletynów w Dębowcu,
a po studiach w Krakowie,
w roku 1968 przyjął święcenia kapłańskie. Posługiwał
jako duszpasterz i katecheta w Trzciance Lubuskiej

i w Rzeszowie. Później był proboszczem
w Gdańsku-Sobieszewie, a następnie w Dębowcu. Był także mistrzem nowicjatu w Dębowcu i wychowawcą kleryków w Krakowie.
W 2003 roku został duszpasterzem w rzeszowskiej parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej, poza tym przez wiele lat pełnił funkcję
referenta ds. zakonnych w Kurii Diecezjalnej
w Rzeszowie.
Mimo podeszłego
wieku Jego kapłaństwo
było ciągle silnie związane
z działalnością kulturalną,
publicystyczną i poetycką.
Ks. Zbigniew Jan Czuchra
opublikował zbiory wierszy: Dla ciebie… Słowa sercem pisane, Czasu srebrna
nić i Powiew rodzinnych
stron. Stale współpracował
z katolickim Radiem VIA,
gdzie wygłaszał katechezy
oraz był autorem audycji

Muzyka w przestrzeni słowa, zaś swoje artykuły publikował w „Niedzieli” i „Posłańcu
Matki Bożej Saletyńskiej”.
Od 2006 roku ks. Zbigniew uczestniczył w naszych corocznych „Opłatkach Literackich”. Mimo wielu zajęć, zawsze mogliśmy na Niego liczyć. Wiedzieliśmy, że zadba
o chrześcijańskie akcenty tej uroczystości
i wprowadzi zebranych w nastrój bożonarodzeniowy. Zaintonuje kolędy i każdemu
z osobna swoim ciepłym głosem złoży życzenia. Ostatni raz widzieliśmy się na naszym
„opłatku” w styczniu tego roku. Życzyliśmy
sobie m.in. spotkania za rok na tej uroczystości. Niestety, życia srebrna nić ks. Zbigniewa
została nagle przerwana…
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
w Rzeszowie i Dębowcu. Żegnali go współbracia zakonni, krewni, parafianie oraz liczne grono literatów. Ciało zmarłego zostało
złożone w grobowcu zakonnym na dębowieckim cmentarzu.
 Adam DECOWSKI

Ks. Zbigniew Jan Czuchra

KULTURA  SZTUKA

Stanisław Dłuski

Ś

wiatopogląd
człowieka
jest
strukturą dynamiczną, dla mnie – tu
zgadzam się z Heglem – cały Byt jest
strukturą dynamiczną, jednego dnia upadek, drugiego wzlot,
tak jesteśmy skonstruowani, drobiazgi
wpędzają w dół, ale Niewyrażalny wciąż
podaje nam rękę i wyciąga nas z otchłani.
Taka jest też poezja Władysława Sebyły
(1902–1940); niektórzy widzą u niego tylko
zimne, puste niebo, mrok i noc, a przecież
jego bohater potyka się w mroku o „coś, co
istnieje”, jest też i niebo „białych światów
pełne” (metafora transcendencji), jest też
„siła, która gwiazdy wiąże”, „siła”, dzięki
której ten wszechświat istnieje. Poeta ma
świadomość jednak ograniczeń poznawczych człowieka, „o bezimienny wiem, że
cię nie odgadnę”, odrzuca pychę teologów,
poszukuje własnej drogi do Boga, za wielkie słowo, do Absolutu.
Ja też tak poszukuję, po upadku, po
zwątpieniu, znowu przyszło światło. Każdy myślący człowiek jest pełen sprzeczności, chociaż szukamy prostych odpowiedzi,
prostej ścieżki w zagajniku, bo tak łatwo się
zagubić w lesie życia. Noc i dzień towarzyszą nam od narodzin, noc – jak uczy św. Jan
od Krzyża – jest niezbędna do oczyszczenia
zmysłów, by dojść do Boga, kiedy wszystko przestaje mieć znaczenie. Człowiek to
„ruch”, nasz światopogląd kształtują doświadczenia i lektury, kto z nas może powiedzieć, że odnalazł „pewność”? Zazdroszczę
takim, którzy nie wątpią, którzy uważają,
że posiedli Prawdę. Ja mam więcej pytań niż
odpowiedzi. W chorobie, w opuszczeniu,
w wygnaniu, w bezdomności odsłania się
prawda o człowieku.
25 kwietnia 2015, godz. 0:03; po powrocie z konferen-
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KARTKI Z PAWLACZA (20)
cji naukowej w Częstochowie poświęconej twórczości
Władysława Sebyły, zamordowanego przez NKWD
w 1940 w Piatichatkach pod Charkowem

W dobrej poezji „ja” znika; są obrazy, pejzaże, ludzie, rośliny, ptaki, „nieobjęta ziemia”;
ego eksponują tylko grafomani, poraża mnie
pycha wierszokletów, uciekam od nich, gadają tyle o swoich marnych wierszykach, nie
potrafią się pokłonić Wielkim Cieniom; kto
odrzuca własną tradycję, przeszłość narodu,
duchy przodków, odrzuca człowieka, jest tylko
nadmuchane ego, a kto doceni tych biednych
i sprawiedliwych? Tych poszukujących, tych
spragnionych wody i chleba? Kto poda dłoń
tonącym? Kto nakarmi bezdomnego kota czy
psa? Kto gubi codzienność i widzi tylko swoje
wierszyki, gubi coś ważnego w życiu. Poraża
mnie ta zawiść w środowisku literackim. Uciekam do chłopaków z budowy, do chłopów, wygnańców z ogrodu...
25 kwietnia 2015, nad ranem

Przepraszam, mogę rzecz jedną ujawnić. Nie
chcę się z żadnym poetą porównywać. Znajomość z Eurydyką jest przypadkowa, a może
nie, krótka, ale dała mi natchnienie i stała się
moją Muzą. Znajomość Dantego i Beatrycze
też była krótka, ale została na zawsze uwieczniona w „Boskiej komedii”. Ja nie opisuję tylko Eurydyki, nic o niej nie wiem; ja pokazuję
ją we współczesnym świecie, trochę też siebie
z oddali, znam i cenię jej myślenie, wrażliwość, wartości, które ceni, to ważne. Nie musi
kobieta być żoną, nie musi być seksu, żeby stała się Muzą. Te wiersze o Eurydyce piszą się
same za wolą bogów. Nigdy się nie zmuszam
do pisania wierszy. Z powodu depresji przez
wiele nie pisałem. Podziękujcie Eurydyce, że
się pojawiła w moim życiu, bo znowu piszę,
chyba lepiej, inaczej. Jest wybranką greckich
bogów. Nie interesują mnie przelotne romanse i przygody. Interesuje mnie kobieta bogata

duchowo i mądra życiowo, bo odkrywa mi
lepszy, nowy świat. Nie interesuje mnie tylko uroda, ciało, to przemija. Ja też po latach depresji fatalnie wyglądam, z dużym
brzuszkiem, i w ogóle mnie to nie obchodzi.
Obchodzi mnie twórcze życie. Nie picie.
Czasami jednak muszę się napić, żeby nie
zwariować. Nie chcę zmarnować mojego
życia, to samo mówię moim studentkom
i studentom. Twórzcie życie; nie tylko konsumpcja. Eurydyka w wyobraźni Orfeusza
tworzy sztukę i tworzy swoje życie. Ja mam
córkę, która też tworzy. Wszyscy idziemy do
piachu, ale co po nas zostanie? Nie musimy
pisać, malować, być artystami, ale każdy
może być dobrym człowiekiem, żeby nas
ludzie dobrze wspominali. Norwid o tym
pisał, pamiętacie?
12 maja 2015, godz. 02:35

** *
W śmietniku
Opuszczony
Sponiewierany
Wrzucony do kosza na odpadki
Nasturcje umarły w czarnym ogrodzie
Dziki wiatr w sercu
Dysonanse o świcie i zmierzchu
Czarne słońca w pościeli
Przytulają zimne ciało
Śpiewają pożegnania
Dla tych dni co odeszły
Żółte kalendarze Szczepanika
Nucą twoją zapomnianą duszę
27 maja 2015

PS
Zapraszam do dialogu, piszcie do mnie, polemizujcie, przysyłajcie wiersze, prozę, będę
odpowiadał, może w tym miejscu; ja mam zawsze czas, a czas ma mnie: sdluski@gmail.com

Zbigniew Jan Czuchra

K

siądz Zbigniew Jan Czuchra, misjonarz saletyn m.in. w Dębowcu,
a ostatnio w Rzeszowie. Urodzony 29 listopada 1934 roku w Krośnie, zmarł
10 maja 2015 roku. Spoczywa na dębowieckim cmentarzu w grobowcu zakonnym. Kochał góry i szerokie przestrzenie
wolności, gdzie rodziły się jego poetyckie
zamyślenia. Opublikował tomiki: Poezje wybrane (1996), Słowa sercem pisane
(2005), Czasu srebrna nić (2010), Powiew
rodzinnych stron (2012). Słuchać go było
można w katolickim Radiu Via w Rzeszowie, publikował w „Niedzieli” i „Posłańcu
Matki Bożej Saletyńskiej”.
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Ziemia Rodzinna

Uciszenie

Miasto nad Wisłokiem

Jest takie miejsce jedyne na ziemi,
w rodzinnym kraju,
gdzie las się złoci o wieczornym zmierzchu
pod krzyżem na rozstaju.

Zegar ciszy znaczony
wskazówką rytmu własnego serca.

Miasto moje w objęciach dwóch rzek,
ozłocone południowym słońcem
jest jedyne na świecie.
Położone na wzgórzu,
jak podłużny bochen chleba,
zaprasza gościnnością i cieniem
odrzykońskich wzgórz.
Strzela w niebo wieżami kościołów,
złocistej bazyliki farnej,
wyniosłością franciszkańskich filarów
i zaciszem kapucyńskiej świątyni.
Uwielbia Boga i rozsławia piękno
głosem dzwonu o tęsknym sercu.
Snuje legendę w podcieniach rynku
i gdy staniesz pod pręgierzem
przemijania, zegar wystuka ci
czas przeszły dzieciństwa
co minęło jak złota nić,
młodości dźwięczącej radością
dojrzałych powrotów
wśród drżenia i jesieni życia,
którą zwiastuje srebrny całun ciszy.

Przez witrażowy kalejdoskop
blask, uciszenie i spokój
sączą się gdzieś w głąb.

Jest też świątynia dostojna, złota,
kościół z Obrazem jasny.
Kiedy odjedziesz serce rwie tęsknota,
by wrócić w dom swój własny.

Otwarte ramiona duszy
zachłannie zbierają
rozsypane chybotliwe promienie...
Na trudne dni.

Tam stoi szkoła i ścieżki znane,
Matka i ziemia moja,
i Miłość ta najpiękniejsza,
to jest Ojczyzna twoja.

Matka bielą posągu,
łagodnością ust
i ciepłym gestem rąk
ośmiela, prowadzi do Syna.

Ziemia moja rodzinna
i ten pejzaż jedyny,
tu jest mała Ojczyzna,
miejsce twojej rodziny.

Dobrze, cicho
można tak trwać bez końca...
Dębowiec – polskie La Salette –
zmusza do refleksji i powrotów.

Polska to kraj mój własny,
serca mego kochanie,
wracaj ze stron dalekich,
bo tu szczęście zastaniesz.

Małgorzata Żurecka
***

wspinamy się na dachy
pamięci a potem staczamy
po zmurszałych
dachówkach wspomnień

L

aureatka konkursów poetyckich i nagrody Złotego Pióra. Wydała tomiki poezji: Piąta
pora konieczności (2001), Ostatni anioł goryczy (2005), W kapsule codzienności (2007), In &
out (2010) [wspólnie z Dorotą
Jaworską], Ucieczka z krainy pozoru (2011), Naga malwa (2013).
Należy do stalowowolskiego
SL Witryna, a od 2006 roku do
Związku Literatów Polskich; jest
wiceprezesem
rzeszowskiego
oddziału ZLP.

dźwięk sygnaturki
drąży tunele w
świętym milczeniu
lampka serca
trwa na straży
nie jest
wieczna
echa kroków
przez korytarze
pustych słów
trwożą
bo przecież
z pustego
nie nalejesz

Poezja

Czerwiec 2015

***

rozmowy podsłuchiwane
maile kopiowane
pogawędki nagrywane
kroki obserwowane
nie potrzeba krat
by stać się więźniem

lekcja do odrobienia
muszę nauczyć się
kształtu twoich ust
niezatapialnej łodzi
czułości

dłonie losu
uścisk
pocałunek
pierścionek
obrączka
rękawiczki
splecione palce
różaniec

***

nauczyłeś mnie
patrzeć na miłość
jak przez zadymione szkło
w czasie zaćmienia słońca

starość
udaję że Go poszukuję
a wiem że jest
w duchu powtarzam
przecież po to urządził
starość abyśmy mieli
czas na medytacje
cierpieli i nie zawracali
sobie głowy ulotnymi
uczuciami
starość to czas
powrotu

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

Kazimierz Linda
***

***

nie wyrzekaj się tego
co tkwi w samym środku
jeszcze nie wiesz co bo
dzwoni jak szum w uchu
spróbuj czuć jak powiew
nie pozwól ulecieć
wspomnienie złe odłóż
nie przechodź znów obok
każda chwila szczęścia
może być ostatnią

M

ieszka w Sędziszowie Małopolskim. Publikowała wiersze w miejscowej gazecie
„Ziarno Maryi”. W tym roku wydała tomik
poetycki pt. Czeka na nas świat.

***

gdybym choć przez chwilę
mogła być kimś innym
stałabym się stubarwnym motylem
szare ptaki zazdrościłyby mi
powabu lekkich skrzydeł
migoczących subtelnie w słońcu
przez chwilę

Poezja

albo zamieniłabym się w lilię wodną
próżnie przeglądającą się w tafli jeziora
wiatr przywoływałby moje imię
radośnie powracającym echem
w cymbałkach traw
w kaskadach wieczora
a może – może mogłabym być
perlistym śmiechem
wpijającym się do ucha niegrzecznie
zamiast płakać nad przykrym światem
z urywanym chichotem
dławiłabym się łzami
niedorzecznie

***

tam był twój dom
od dziecka schron
gdzie izba chlebem pachniała
gdzie ciepły kąt
gdzie matki dłoń
paciorki z drewna trzymała
tam był twój dom
gdzie lary pól
gdzie łany złotem jaśniały
gdzie ogród drzew
skowronka śpiew
gdzie wierzby gorzko płakały
to tam twój dom
gdzie świerszczy chór
w ciemności świetlików gonitwa
gdzie chleb i sól
ojczysty próg
gdzie wyszeptana modlitwa
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M

ieszka i tworzy w Stalowej Woli. Debiutował w 1998 roku tomikiem
poezji Dylematy. Wydał
ponadto tomiki Dryf (2008)
i Próg (2010) w wersji polsko-angielskiej oraz zbiorek
tekstów satyrycznych Nieuczesanie (2014). Publikował
w czasopismach literackich
oraz almanachach krajowych
i międzynarodowych.

kiedy patrzę na jaśniejący
punkt na granacie nieba
widzę ciebie
kiedy czuję dotyk ciepłej
niewidzialnej dłoni w powiewie
widzę ciebie
kiedy słyszę szmer
błękitnej tasiemki strugi
widzę ciebie
odeszłaś
z szmerem strumyka
z wiatrem poruszającym
listki nad granitem
zamieszkałaś punktem jasnym
matko

***

owinęłaś bawełną czasu
marzenia
oddaliłaś słowem krótkim
nienarodzone
teraz
cierpią na chroniczną anemię
umierają z głodu niespełnienia
jeśli zapadną żadna
reanimacja ich nie wskrzesi
nie będzie sarkofagu ani puszki
nawet wspomnienia
nie pozostaną

Maria Rudnicka

***

otwieram okno
by wpuścić tlen
zamykam szybko
aby wywietrzyć
toksyczne wyziewy
towarzystw
wzajemnej
adoracji

Stefan Michał Żarów

A

nimator kultury, wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie,
członek Mieleckiej Grupy
Literackiej „Słowo”. Uprawia poezję i publicystykę.

P

oetka, pieśniarka, hafciarka, animatorka
kultury. Wydała tomiki poezji: Moje wędrówki (2007), Podróże moich marzeń (2008),
Z nadzieją przez świat (2009), Barwy świata
(2009), Żyj kolorowo (2009), Otwórz serce na
oścież (2009), Odkrywaj piękno świata (2009),
Barwy miłości (2010), Sekrety przyrody (2015)
i W wirze wydarzeń (2015).

Dar natury
Zalany blaskiem słońca
tajemniczy i kolorowy świat
Wiosną budzi się do życia
każda istota i kwiat
Wierzba chyli się nisko
figlarnemu słońcu się kłania
W leśnej ciszy wśród drzew
pasie się dorodna łania
Ciszę przerywa dzięcioł
stuka głośno i rytmicznie
niczym na bębnie gra
a dźwięki płyną fantastyczne
Rozbłysła iskierka uśpiona
tęczową barwą się mieni
Zapach lasu budzi zmysły
bo dar natury go odmienił

Wiosna
Baziami
pokryte kępy
Osłonięte
wiosenne ogrody
Dom rodzinny rozkwita
we mnie
Powraca zakwitaniem
zawilca
Bielą
podzwaniają przebiśniegi
Krokus
rozchyla podwoje zamyśleń
Dojrzewające promienie
wypełniają przestrzeń
Malują
tęczą barw
Krople deszczu
uśmiechem pejzażu
Rozkwita wielobarwnie
sad
Kwiatowym dywanem
wypełnia mikrokosmos
Rojem pszczół
pokrywa drabinę nieba
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NIE TYLKO NA SKALĘ KRAJOWĄ
Jerzy Dynia

D

ziś
zastanawiamy
się, jak to się działo,
że kompozytorzy żyjący
w poprzednich wiekach
potrafili bez szczególnych
wzorców tworzyć tak wybitne dzieła i w takiej ilości.
Tworzący na początku XIX wieku Gaetano Donizetti, żyjąc około 50 lat, stworzył
70 oper, komponując nawet po kilkanaście
w jednym roku. A nie pochodził z wyjątkowo
kulturalnego środowiska. Przez wiele lat żyło
mu się trudno, był biedakiem i nic nie zapowiadało jego wielkiej w przyszłości kariery.
Jak twierdzą niektórzy, wiele z jego życiorysu
znalazło się w fabule opery Napój miłosny,
wystawionej po raz pierwszy w Mediolanie
w 1832 roku. To właśnie dzieło przywiózł
nam zespół Opery Krakowskiej na inaugurację 54. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie.
Mimo że spektakl prezentowany był w plenerze, przy deszczowej mżawce, publiczność,
ubrana dzięki organizatorom w kolorowe peleryny, wytrwała na dziedzińcu zamkowym
do końca. Właśnie ze względu na atrakcyjność opery i jej w tym dniu wykonawców.
Przy tej okazji warto przypomnieć, jak
to się stało, że Łańcut na wiele lat stał się jednym z najważniejszych – nie tylko na skalę
krajową – ważnych wydarzeń muzycznych.
A było to w czasach, kiedy kierując ówczesną
Państwową Orkiestrą Symfoniczną w Rzeszowie jej dyrektor naczelny Józef Maroń
oraz szef artystyczny Janusz Ambros rozpoczęli w 1961 roku „podchody” zmierzające
do stworzenia Dni Muzyki Kameralnej. Józef
Maroń odwiedzając instytucje administracyjne, a Janusz Ambros kulturalne z resortowym ministerstwem „wychodzili” tę jedyną
i na takim poziomie artystycznym imprezę
w południowo-wschodniej części Polski. Na
początku programy wypełniała muzyka niezwykle spójna z wnętrzami sali balowej łańcuckiego zamku.
A że nic nie może wiecznie trwać, muzyka w zamku zaczęła się zmieniać, bo takie
było m.in. zapotrzebowanie ze strony publiczności i Łańcut stał się miejscem festiwali o szerokim wachlarzu programowym.

Z czasem do Łańcuta zaczęły
przyjeżdżać nawet zespoły
jazzowe i piosenkarze, nawet
ci światowej sławy. Koncerty
wyszły w plener, przed budynek zamku. Sława festiwalu
rosła m.in. dzięki osobowości jednego z jej szefów,
Bogusława
Kaczyńskiego,
a także za sprawą Telewizji
Polskiej, której ekipy zaczęły gościć w Łańcucie. Dziś Dyrygował Zygmunt Kukla
sytuacja festiwalu jest ustawspomnianej na wstępie opery Napój mibilizowana, mimo że w przeszłości różnie
łosny przed festiwalową publicznością wyz tym bywało. Nie bez przyczyny były i są
stąpili: wokaliści z orkiestrą Filharmonii
finanse. Propozycja programowa koncertów
Podkarpackiej i zespołem Kukla Band, rewew poszczególnych latach jest zróżnicowana.
lacyjny skrzypek Piotr Pławner, z piosenkaNie ma słabych koncertów, bo zapraszani
mi (m.in. francuskimi) wybitna osobowość
wykonawcy prezentują poziom artystyczny
polskiej sceny Krystyna Janda, BOVIARna co najmniej europejską skalę. Wpływa na
Trio z rewelacyjnym klarnecistą Danielem
Bollingerem, niepotrzebująca szczególnych
pochwał Olga Pasiecznik ze swoją siostrą
Natalią – pianistką, niezwykłych możliwości wokalnych kontratenor Andreas Scholl,
prezentujący muzykę polskiego baroku wrocławski Baroque Ensemble, ciągle fascynująca Ewa Podleś i na deser w koncercie finałowym wszechstronna osobowość – Włodek
Pawlik z Concertino Chamber Orchestrą
rodem z Myślenic (!) pod dyrekcją Michaela
Maciaszczyka, ze znakiem rozpoznawczym
w postaci czerwonej marynarki.
I jeszcze na koniec – mówi się, że obecne czasy nie są najlepsze dla kultury. Jesteśmy
świadkami przeróżnych działań, nie zawsze
przez nas zrozumiałych, ale na szczęście na
festiwal łańcucki łaskawym okiem patrzą
Kontratenor Andreas Scholl
władze Urzędu Marszałkowskiego oraz Rzeszowa i Łańcuta. Spory w tym udział mają
to fakt, że współczesna europejska i światosponsorzy i dlatego chwała im za to. A tymwa kultura muzyczna wciąż się rozwija. I to
czasem dyrekcja Filharmonii Podkarpackiej
dynamicznie. Rodzą się nowe zespoły, nowe
już musi myśleć o programie następnej 55.
pomysły, nowe kompozycje. Na szczęście
edycji festiwalu. A to nie jest takie proste, bo
twórcy programów poszczególnych edycji fetrzeba przeprowadzić setki rozmów, rozwastiwali nie zapominają o klasyce, chociaż nie
żyć wiele ofert i propozycji, stworzyć wizję
wszystko zaczęło się od Bacha.
koncertów całości festiwalu, przymierzyć się
Przykładem różnorodności programodo możliwości finansowych, itp. Chyba szywej oferty dyrektora festiwalu i Filharmonii
kuje się jakaś jubileuszowa feta.
Podkarpackiej, prof. Marty Wierzbieniec,
może być zakończony w ostatnim tygodniu
 Jerzy DYNIA
maja 54. Muzyczny Festiwal, gdzie oprócz
Fot. Maciej Zdun, archiwum FP

Włodek Pawlik (z lewej) z Concertino Chamber Orchestrą pod dyrekcją Michaela
Maciaszczyka w koncercie finałowym w Filharmonii Podkarpackiej

Wrocław Baroque Ensemble w kościele pw. św. Stanisława w Łańcucie
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PRZYJAŹŃ Z PARYŻEM

Franciszek Starowieyski w rzeszowskim Domu Sztuki
Piotr Rędziniak

KULTURA  SZTUKA

B

iuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
proponuje w okresie wakacyjnym monumentalną
wystawę przypominającą
twórczość nieżyjącego, jednego z największych polskich artystów – Franciszka Starowieyskiego.
Ostatnia prezentacja fragmentów „Teatru
Rysowania” oraz plakatów autorskich F. Starowieyskiego miała miejsce w rzeszowskim
BWA w 2003 roku.
Obecna wystawa jest zatytułowana
„Franciszek Starowieyski (1930–2009). Przyjaźnie paryskie 1683–1693” i pochodzi z paryskiej kolekcji A. i N. Avila. Na wystawie będzie
można obejrzeć liczącą prawie 120 obiektów
paryską kolekcję prac Franciszka Starowieyskiego. Wystawa została sprowadzona do Polski i prezentowana przez Państwową Galerię
Sztuki w Sopocie.
Franciszek Andrzej Bobola Starowieyski, pseudonim Jan Byk, urodzony w 1930
w Bratkówce koło Krosna. Uprawiał malarstwo, rysunek, scenografię, plakat. Jego pasją obok sztuki było kolekcjonowanie sztuki
i przedmiotów zabytkowych. W latach 1949–
1952 studiował malarstwo w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie u Wojciecha Weissa
i Adama Marczyńskiego, a następnie w ASP
w Warszawie u Michała Byliny, gdzie uzyskał
dyplom w 1955. Popularność zyskał w latach
60. XX w. serią plakatów teatralnych i filmowych. Zajmował się malarstwem, plakatem,
grafiką użytkową, scenografią teatralną i telewizyjną. Był twórcą tzw. teatru rysowania.
Jego malarstwo cechowały fascynacja ciałem
kobiecym o rubensowskich kształtach, zmysłowością oraz refleksja nad przemijaniem
i śmiercią. Wielokrotnie wystawiał w galeriach
i muzeach w Polsce i za granicą. W 1994 r.
otrzymał Nagrodę Złotej Maski za scenografię do komediodramatu Ubu Król, czyli Polacy
Krzysztofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim
w Łodzi, a w 2004 r. Nagrodę Ministra Kultury w dziedzinie sztuk plastycznych. W 2005 r.
został odznaczony przez ministra kultury
Waldemara Dąbrowskiego Złotym Medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zmarł 23 lutego 2009 w wieku 79 lat. Został pochowany
na cmentarzu w podwarszawskich Laskach.
„Krzysztof Pruszkowski (fotograf) zadzwonił do mnie któregoś dnia – wspomina
Anil Avil, właściciel kolekcji, przyjaciel F.
Starowieyskiego – w 1982 r. i zapytał: – Czy
mógłbyś mi pomóc? Andrzej Wajda kręci film
w Paryżu. Sprowadził aktorów, którzy chcą
przedłużyć swój pobyt, ale nie mają się gdzie
zatrzymać...
Producenci zapewnili im nocleg w pałacu w trakcie zdjęć do filmu, ale później musieli
już radzić sobie sami... Dla wszystkich – zarówno aktorów, jak i techników – przedłużenie pobytu o kilka dni było gratką, której nie
14

można było przegapić. Społeczność mieszkających w Paryżu Polaków rzuciła się więc na
poszukiwanie miejsc noclegowych.
– Skoro to tylko kilka dni, to właściwie –
czemu nie...
– Nie pożałujesz, będziesz gościł samego
Davida.
– Davida, czyli kogo?
– No, naszego polskiego współczesnego Davida – Franciszka Starowieyskiego.
– Tego od plakatów?
– Tego od plakatów i wielu innych rzeczy...
Nie będziesz żałował. Jeszcze mi podziękujesz”.
Danton dwieście lat po swojej śmierci
doczekał się filmu Andrzeja Wajdy na podstawie dramatu Stanisławy Przybyszewskiej.
Plenery kręcone są w Wersalu. Franciszek
Starowieyski gra rolę Jacques-Louis Davida,
mistrza malarstwa klasycystycznego, towarzyszącego z ołówkiem w dłoni zawirowaniom
historii od rewolucji francuskiej do triumfu
Cesarstwa.

Franciszek Starowieyski – bez tytułu, karton, pastel,
biała kredka, 65 x 50 cm

Wybór Andrzeja Wajdy był słuszny
z kilku względów. Choć XVIII wiek nie był
ulubionym stuleciem Starowieyskiego, postać
Davida przypomina go o tyle, że w dziejach
sztuki pojawił się jako artysta odpowiadający na akademizm przez odwołanie do źródeł
sztuki – antycznej Grecji i starożytności. David jest również człowiekiem czasu rewolucji,
który proponuje wprowadzenie reformy systemu kształcenia artystów. Starowieyski przypomina go przez swój gwałtowny zwrot ku
klasycyzmowi, a zarazem otwarcie na rozwój
nauk i nowe odkrycia. Obaj są wierni prądowi, który, by utrzymać ich w awangardzie historii, prowadzi ich ku jej źródłom. Starowieyski w filmie Wajdy zagrał kilka epizodycznych,
ale symbolicznych scen.
Tak rozpoczęła się niemal dziesięcioletnia znajomość, później przyjaźń Franciszka
Starowieyskiego z Paryżem, paryską Polonią

i wieloma francuskimi ludźmi sztuki, kultury, ale nade wszystko z Anilem Avil, który
w owym czasie był dyrektorem Domu Sztuki i wykładowcą w Szkole Sztuk Pięknych
w Crèteil (dzielnica Paryża). Po rezygnacji ze
stanowiska wykładowcy prowadził kronikę
w Radiu France Culture, redagował książki
o sztuce i przygotowywał wystawy. Mówimy
o czasach stanu wojennego w Polsce. Starowieyski w przeciwieństwie do Andrzeja Seweryna i Wojciecha Pszoniaka, którzy grali we
wspomnianym filmie A. Wajdy, nie pozostał
w Paryżu na stałe, postanowił wrócić z resztą
ekipy aktorskiej do kraju. Zawiązany jednak
kontakt i znajomość pozwalały wracać artyście do Paryża kilka razy w roku z teką prac
pod pachą. Te z kolei kupował A. Avil, tworząc niepowtarzalną kolekcję autorską Franciszka Starowieyskiego. „Wypisywałem mu
czek na część wynagrodzenia – wspomina A.
Avil – a resztę regulowałem w ratach. W zamian otrzymywałem od niego pokwitowania, które można było traktować jak swoiste
dzieła sztuki. Zdarzało się, że zawierały obco
brzmiące słowa, często dziwaczne i zabawne –
wiedział, że bardzo lubiłem jego kaligrafię…
Paryż był dla Starowieyskiego-antykwariusza
terenem łowieckim. Każdego ranka wyruszał
na poszukiwanie okazji na pchli targ przy placu d’Aligre, a w weekendy szperał na targach
w podparyskim Saint-Ouen, gdzie wszyscy
już go znali. Władało nim zamiłowanie do
pięknych przedmiotów, o których uwielbiał
opowiadać, dopełniając swoje wyjaśnienia
małymi rysunkami”.
Wspomniana kolekcja jest częścią wystawy, na którą składa się również sześć „Teatrów Rysowania”, te Starowieyski wykonywał
w Paryżu w uzgadnianych miejscach i galeriach, Instytucie Polskim, a nawet w teatrze.
Tu warto przytoczyć kolejne wspomnienie
Avila: „Wernisaż odbywa się 1 kwietnia, ale
nie biorę w nim udziału. Nie mam zwyczaju uczestniczenia w imprezach, których nie
jestem gospodarzem. Dzięki temu unikam
dwuznaczności. Franciszek przyjeżdża po południu, miejsce kipi wrzawą. Wystawę otworzą wieczorem, potem odbędzie się spektakl
teatralny Michela Dubois. Około godz. 17
pojawiają się problemy techniczne. Maszyny
nie odpowiadają na polecenia komputerów
i ultrawyszukanych prototypów: panika. Jak
tu odwoływać spektakl na trzy godziny przed
zaplanowaną porą? Franciszek, który zdążył się już zaprzyjaźnić z Michelem Dubois
w Créteil, odszukuje go w tłumie: «A gdybym
narysował coś dla publiczności?» W rekwizytorni znajduje się ekran. Bieg do sklepu po węgiel rysunkowy... I tak w obecności osobistości
i oficjeli przybyłych na inaugurację Franciszek
rysuje, ratując ten wieczór od fiaska”.
Idealny, wytyczony jednym pociągnięciem dłoni artysty okrąg (o co zresztą założyli
się Avil ze Starowieyskim) stał się oczodołem
w czaszce, a zarazem ostatecznym punktem
w epickiej opowieści, którą tytułuje Historia
zniszczenia społeczeństwa ludzkiego. Dopiero
później przypisze mu inny tytuł: Komunizm
albo zniszczenie świata, oddający jego myśl,
której nie mógł wcześniej wyrazić. Praca ta
jest swoistym zwieńczeniem kolekcji i całej
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którą odnalazłem w plakacie, co owocuje żywotnością formy. Pomiędzy przepychem zmasakrowanych ciał i godnością dawnych czasów
doświadczam stanu ogromnej szczęśliwości”.
Absolutnie pewien jestem unikatowości tej wystawy w naszym mieście i regionie.
Zachęcam do jej obejrzenia, obejrzenia arcyciekawego wątku w twórczości Starowieyskiego, dotyczącego jednej z ważniejszych dekad
współczesnej historii Polski, a nade wszystko
okazji zobaczenia dzieł artysty, który w Polsce
i na świecie zajął poczytne miejsce w historii
Wielkiej Sztuki.

cież nie tworzę reklamy anonimowo, tylko
jako Franciszek Starowieyski. Wprowadziłem
do plakatu skandal, podobnie jak niegdyś
Toulouse-Lautrec podniósł plakat do rangi
sztuki. A Ludwig Hohlwein w swoim czasie – komunikację wizualną do rangi sztuki.
Zmieniłem sposoby myślenia na ten temat.
Można zauważyć, że moje postacie mimo ich
kretynizmu, mimo ich głupkowatości ciągle
mają swoją godność, swoje spełnienie i swoją
wielkość. W mojej pracy plakat i malarstwo
dopełniają się. W plakacie wyodrębniam temat w trakcie trudnego procesu, podczas gdy
w malarstwie żongluję swobodnie treścią,

 Piotr RĘDZINIAK
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Twórcze i atrakcyjne dotarcie do widza
Fot. Katarzyna Chmura-Cegiełkowska (4)

Adam Głaczyński

T

egoroczna, szósta już,
odsłona Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy
Maskarada, to dowód, że
TEATR może być ciągle
ekscytującym
rodzajem
sztuki. Przyznaję, że po ostatnich licznych
premierach, festiwalach i spektaklach prezentowanych w Rzeszowie, gotów byłem
przyznać rację tym, którzy sugerowali, że
scena stała się miejscem, gdzie powstają
hermetyczne spektakle, czytelne jedynie dla
krytyków i koneserów. Problemem każdego
twórcy i wszelkiego rodzaju działalności artystycznej jest komunikatywność wypowiedzi artystycznej. Zwłaszcza w teatrze przekaz
musi być precyzyjny i konsekwentny, jeżeli
ma trafić do odbiorcy i wywołać określony
skutek w stosunkowo krótkim czasie. Chodzi
rzecz jasna o mądre poruszenie emocji widza
i ważną refleksję. To nie jest łatwe. Współczesny widz, bombardowany przekazami
medialnymi, poddawany jest huśtawce emocjonalnej, a ilość informacji, którą otrzymuje, skutecznie zaciera granice między tym co
ważne a nieistotne.
Jak zatem w tym świecie chaosu ma poradzić sobie ambitny teatr? Czy jeszcze jest
dla niego miejsce? Odpowiedzią na te pytania jest dla mnie teatr formy. Teatr, który
twórczo i atrakcyjnie rozbudowuje ścieżki
dotarcia do widza. Co ciekawe, nie obawia się
sięgać po proste, a czasem zapomniane formy, materiały i rekwizyty. Przykłady z Maskarady? Bardzo proszę. W spektaklu Pan
Satie Teatru Atofri, całym światem jest… papier i wszystko, co można z nim zrobić. Studenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii
Teatralnej w Białymstoku w Any-Body udowodnili, jak wiele można powiedzieć o ludzkich rozterkach, animując jedynie dłońmi.
Dodam do tego mało doceniony przez jurorów spektakl Sen nocy letniej Teatru Lalek
Banialuka w Bielsku-Białej (przyznano jedynie nagrodę aktorską dla Małgorzaty Król).
To dopiero jest eksplozja pomysłów, wręcz
swoista antologia form i języków scenicznych

„Mistrz i Małgorzata”

„Maszyna do opowiadania bajek”

„Any-body”

„Sen nocy letniej”

z absolutnie genialnym pomysłem, by zawieszone kilka metrów nad ziemią akwarium
stało się miejscem spotkania świata realnego
i fantastycznego.
Pomieszanie światów, ale też różnorodność sposobów rozmawiania z widzem,
to wielki walor Mistrza i Małgorzaty, spektaklu, który w zgodnej ocenie jurorów i widzów był najciekawszym widowiskiem dla
dorosłych w czasie tegorocznej Maskarady.
Adaptacja sceniczna powieści Michaiła Bułhakowa zawsze jest co najmniej ryzykowna
i bardzo często kończy się katastrofą. Bywają
jednak wyjątki i takim jest spektakl Magdaleny Miklasz w wykonaniu zespołu aktorów
Teatru Dramatycznego oraz Teatru Malabar
Hotel. Coś, co jest zabójcze dla sceny, przekuli w walor. Wielowątkowość powieści, kumulację sensów filozoficznych i „nadmiar”
postaw etycznych ulokowali w scenografii
z… tektury. Poszczególne postaci wyłaniają
się ze „świata kartonów” niczym bezdomni, a nawet szaleni. Jak duchy defilują przed
nami, opowiadając o sobie i świecie. Spektakl
zręcznie zmienia formy i sposoby opowiadania, nie stroni od silnie emocjonalnych
scen, a także… improwizacji. Mistrzowskich
improwizacji w wykonaniu aktorów. Dawno w Rzeszowie nie widziałem tak dobrego
spektaklu, myślę, że mistrz Bułhakow jest
także w pełni usatysfakcjonowany.
W czasie Maskarady widzowie mieli okazję obejrzeć 17 spektakli. Większość
z nich stanowiła propozycje dla dzieci. Co
ciekawe, o ile teatr formy dla dorosłych to
ciągle wyjątek, o tyle widowiska dla młodych
widzów z teatrem formy są zaprzyjaźnione
od dawna. Zresztą poziom współczesnych
tekstów dramaturgicznych dla najmłodszych
to bardzo silna strona twórczości dla dzieci
w Polsce. Sztuki Maliny Prześlugi (prezentowane w Rzeszowie Smoki i Dziób w dziób)
czy Marty Guśniowskiej śmiało operują
współczesnym językiem, poruszają ważne
współczesne tematy i co najważniejsze, są
przekazem wielopłaszczyznowym, pozwalającym z zainteresowaniem odbierać spektakl
zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Organizatorzy Maskarady zadbali,
by widzowie w Rzeszowie mogli zobaczyć
zestaw najciekawszych spektakli, jakie powstały w Polsce dla dzieci w ostatnim czasie. Rzeczywiście, jest się czym zachwycać.
Zaczynając od spektakli dla naj, najów, czyli
dzieci, które dopiero uczą się chodzić i mó- 
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myśli artysty, która towarzyszyła jego refleksjom nad rzeczywistością polityczną i historyczną, jakiej doznawał w kraju; przemian,
których był świadkiem.
I na koniec fragment listu Franciszka Starowieyskiego do Anila Avila z 1988
roku, który stał się przedmową do jednej
z książek o artyście, jaką wydał kolekcjoner:
„Nie przepadam za komentarzami do moich
prac, ponieważ świat słów nie ma się nijak do
świata widzialnego. Poza tym mój plakat jest
również komentarzem do czyjegoś dzieła:
do filmu, sztuki teatralnej, wystawy. Uwielbiam stawiać się w pozycji wyższości, prze-
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„Pyza na polskich dróżkach”

życie bohaterom, decydują o zwrotach akcji,
podpowiadają aktorom wątki. W rezultacie
powstaje niepowtarzalne i jednokrotne widowisko. Dzieci bawią się znakomicie, ale też

współkreują i współuczestniczą w procesie
tworzenia historii. Maszyna do opowiadania
bajek to projekt eksperymentalny, wyjątkowy w polskim teatrze i na pewno wzorzec do
naśladowania.
Festiwal Teatrów Ożywionej Formy
Maskarada wyrasta na ważne wydarzenie
teatralne w Rzeszowie. Jego organizatorzy,
czyli Teatr Maska, śmiało zwracają uwagę
na nowe, interesujące szlaki teatralne i zapraszają do Rzeszowa naprawdę wartościowe spektakle. I najważniejsze, Maskarada to
propozycja mądrego spędzenia czasu w teatrze zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.
 Adam GŁACZYŃSKI

WARTO, WARTO ŻYĆ

Literacko, muzycznie, satyrycznie i refleksyjnie
Ryszard Zatorski
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G

dy pianista Jerzy
Chruściński w tej
niepohamowanej i rozległej afirmacji muzycznej
oplata nas i wciąga nieustannie w widowisko,
to jakby całe Tatry przenosił na tę maleńką
przestrzeń sztuki, jaką jest Teatr Przedmieście Anety Adamskiej przy Reformackiej 4
w Rzeszowie. Tamże artyści spod owych Tatr,
z Zakopanego, przywiedli nam na otwarcie
festiwalu nazwanego Buda Jarmarczna (5–7
czerwca br.) perełkę artystycznego kunsztu
– literacki kabaret, wysmakowany w wyborze piosenek i scenek tyleż komicznych, co
pouczających, których animatorami byli Dorota Ficoń, Andrzej Bienias i Marek Wrona.
Na tej scenie, która nie ma rampy i cała
przestrzeń jest sceną, aktorzy tak ją ogarniają, że i widzowie nieustannie czują się
współtwórcami tego artystycznego wydarzenia – omotani i wplątywani w akcję, dialogi,
piosenki i skecze, jak ten, gdy Marek Wrona
z łańcuchem psa na szyi niczym wąż przesnuwa się sprawnie pod nogami widzów pod
krzesłami, by nie tylko słowem wywołać refleksję nad żałosnym stosunkiem człowieka
do zwierząt. Czy mógłbym zapomnieć scenę,
gdy demoniczna kochanka Dorota Ficoń robi
schadzkę-alkowę na moich – wszak widza –
kolanach, a demoniczny zazdrośnik Andrzej
Bienias godzi w nią groźnie nożem. Aktorzy
śpiewają tytułową Bubuję i nas wszystkich
zachęcają, i czynimy to kolejno. I czujemy
się cząstką ich dzieła, także i wtedy, gdy ten
trans artystyczno-demoniczny podkręcany
jest białym proszkiem mącznym imitującym,
że to jest zupełnie inny specyfik upojny.
Wstrząsają nami artyści, budzą inteligentnie skojarzenia, korzystając z tworzywa
literackiego patrona swego teatru, Witkacego, jak i innych światowych tuzów satyry
i poezji, m.in. Tuwima, Hemara, Eluarda,
Brzechwy. Kręci się ten demoniczny, a i poniekąd dziwaczny chwilami świat, gdzie
człowiek taki drobny przy tak stromych
16

graniach, a pomiędzy Giewontem i Gubałówką pada deszcz,
czyli Zakopane jest po prostu.
Każą nam artyści pomyśleć także o demagogach, którzy kroczą
butnie niczym półbogowie, półherosi, a to nie są nawet półinteligenci; albo gdy głowa to rozum,
a rozum to głowa i z tego wycieka Aneta Adamska (z lewej) dziękuje artystom z Teatru im. Witkiewicza
wciąż woda sodowa.
było odczuwalnej potęgi sztuki, taki ogrom
Rozpoczęli farsowo Witkacowsko,
artystycznego talentu wykonawców.
jamburowym syćkiem przywołali skojarzeI tak działo się w kolejnych odsłonach
nie z Szaloną lokomotywą w Teatrze STU
tych spotkań – inspirowanych i przygotowau Krzysztofa Jasińskiego, też tworzoną na
nych w Roku Tadeusza Kantora przez Anetę
motywach utworów Ignacego Witkiewicza.
Adamską i jej współtowarzyszy sztuki z TeKończyli songiem intymnym Tuwima, któatru Przedmieście, Macieja Szukałę i Pawła
rego refren mógłby być hymnem przyszłoSrokę. Przewrotnie nazwana w ten sposób
ści i miłości, bo wszak „warto, warto żyć…”,
jarmarczność oznaczała różnorodność artychoć bywa, że za Brzechwą „każde z nas mystyczną i treściową, także estetyczną. Twórśli o własnych niebieskich migdałach”, mica Kabaretu olbrzymów Zbigniew Szumski
jamy się jak równoległe linie, „żyjemy obok
pojawił się z jeleniogórskim Teatrem Cinema
siebie na dwóch odrębnych orbitach” jak te
z własną scenką, wmontowaną na ten spekmikroby zasklepione każdy w innej kropli
takl tam, gdzie fizycznie scena być powinna.
wody i krążymy w tym wielkim niezrozuTo wnętrze z drzwiami bez klamek od razu
miałym wszechświecie.
metaforycznie kierowało – jak i owe skecze,
Tak to festiwal znakomicie wystartował
scenki i monologi – na ścieżki absurdów,
od pomysłu artystycznego zatytułowanego
które nas oplatają, irytują i śmieszą. Jak owo
Bubuja. Fantazja à la Witkacy, w którym aktodobro i zło – złego ojca i złego syna oraz dorzy teatru z Zakopanego jakby w pigułce przybrego ojca i dobrego syna z dręczącym odwiedli to, co robią od lat. W tych pieśniach,
czuciem brzęczenia gdzieś muchy sumienia
monologach, swoistych rozmowach z winiczym u Egipcjanina Sinuhe. Jak te siedem
downią i kabaretowych skeczach – opisywali,
rzek, które płyną jednym korytem w jeddrwili i budzili skojarzeniowe refleksje nad
nym kierunku, a jeśli nie w tym samym, to
tym, co robimy, jak się zachowujemy i jacy jenie wiadomo, czy na pewno w innym. Jak ta
steśmy chwilami żałośni, gdy tracimy dystans
synteza codzienności, gdy ojciec idzie z flado siebie i rzeczywistości. I tyle zarazem w tym
chą, syn kroczy pośrodku, a matka obok jest
bez środków. Jak te niekończące się marsze
wojenne, znaczone gwałtami kobiet i… oficerów. A punktowane pieśniami przywołującymi songi Biczewskiej, albo oparte na
oryginalnych pieśniach bośniackich, pozyskanych nieopatrznie z zaminowanego pola
w Sarajewie po bratobójczej wojnie; z kropką
finałową za Osiecką, gdy Włodzimierz Dyła
porwał obecnych w „taniec malowany na
szkle” refrenem „pijmy wino za kolegów do
„Ja jestem...”
dna…”.

Fot. Tadeusz Poźniak

ne do zrealizowania widowiska dla dzieci
od 3. roku życia (Władca skarpetek Teatru
Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Pyza na polskich dróżkach Teatru Andersena w Lublinie)
po pantomimę dla dzieci (Pan Bam i ptak
Agrafka Teatru Lalki i Aktora w Kielcach)
oraz efektowny spektakl muzyczny (Piotruś
Pan Teatru Maska w Rzeszowie ) i przedstawienie improwizowane. Właśnie konwencja
improwizacji wykorzystana przez Teatr Lalki
i Aktora Pinokio w Łodzi zyskała największe
uznanie jurorów i spektakl Maszyna do opowiadania bajek otrzymał nagrodę dla Najlepszego Spektaklu dla Dzieci. Pomysł wydaje
się szalony. Oto młodzi widzowie decydują
o wszystkim, co dzieje się na scenie. Nadają

Fot. Katarzyna Chmura-Cegiełkowska

 wić (wspomniany już Pan Satie), przez trud-

Czerwiec 2015

Jakimż olbrzymem artystycznym okazał się ten skromnej postury, ale ogromnej
witalności i talentu Włoch Carlo Roselli
z Teatru Sospesi w spektaklu La ciorta di
Zeza przedstawionej w konwencji komedii
dell’arte, gdzie gagi, ruch, scenki komiczne,
niezmordowanie opowiada słowem, klaunowskim żartem, ale przede wszystkim czytelnym gestem pantomimicznie zastępującym każde słowo. I wciąga sugestywnie i obcesowo do tej zabawy widzów, z których ta
najodważniejsza część kończy to widowisko
szampańsko na tej umownej scenie, a wśród
nich bosa Aneta Adamska, a jakże, i jej syn

W SŁUŻBIE MUZYKI
Medal dla prof. Leszka Mazepy

Andrzej Szypuła

K

oncert uniwersytecki
w sali koncertowej Wydziału Muzyki UR przy ul.
Dąbrowskiego 83 w Rzeszowie w dniu 15 kwietnia 2015
roku miał nastrój i wymiar
szczególny. Oto na początku zasłużony muzyk, naukowiec, pedagog i animator kultury
muzycznej prof. dr hab. Leszek Mazepa z rąk
dziekana Wydziału Muzyki Uniwersytetu
Rzeszowskiego prof. dr hab. Mirosława Dymona otrzymał Srebrny Medal Zasłużony
Kulturze Gloria Artis przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Na widowni pełno było wiernych słuchaczy, miłośników muzyki, wśród których
nie brakło byłych studentów i współpracowników prof. dr hab. Leszka Mazepy, a także
członków Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego, któremu bohater wieczoru prezesował nieprzerwanie przez ostatnie 18 lat.
Laudację na cześć prof. dr hab. Leszka Mazepy, który zasiadł na scenie w dostojnym
fotelu, wygłosił dziekan Wydziału Muzyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab.
Mirosław Dymon, podkreślając ogromne
zasługi odznaczonego dla nauki, zarówno na
ziemi lwowskiej, jak i w Rzeszowie, wskazując
m.in. na zainicjowanie i organizację międzynarodowych sesji naukowych „Musica Galiciana”, wydanie cennych publikacji, także
książkowych, działalność koncertową, organizatorską, społeczną, kierowanie Katedrą

Prof. dr hab Leszek Mazepa

Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie, co dało początek dalszemu rozwojowi edukacji muzycznej
na Uniwersytecie Rzeszowskim – od wspomnianej Katedry, poprzez Instytut Muzyki
do obecnego Wydziału Muzyki, będącego
w nieustannym rozwoju.
„Drogi nasz Mistrzu! Pozostajesz dla
nas najwyższym autorytetem moralnym,
muzycznym, naukowym i społecznym, oddanym Patriotą, niedościgłym wzorem Artysty, Naukowca, Pedagoga i Wychowawcy,
Człowiekiem całym sercem oddanym Bogu

Carlo Roselli

dowiska, w którym pogrzeb i rychłe wesele
wirują i zastygają w smutnej wszak refleksji
o obowiązkach ponad miarę młodej pary,
a szczególnie zastępczej mamy. Nie ma jednak w scenicznych obrazach ani krzty apoteozy bohaterskości takiego wyboru, raczej
zaś siła prawdy wyznanej artystycznie przez
Anetę Adamską, która kolejny raz odważnie
sięgnęła do własnych wspomnień i z ogromną szczerością przełożyła je na język sztuki.
To opowieść uniwersalna, o wyborach i konsekwencjach życiowych decyzji, które podejmujemy.
 Ryszard ZATORSKI
i ludziom” – napisali członkowie Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego w specjalnym adresie skierowanym do swojego
współzałożyciela i wieloletniego prezesa,
który mocą ostatniego Walnego Zebrania
Członków Towarzystwa otrzymał tytuł honorowego prezesa Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego. Warto dodać, iż prof. dr
hab. Leszek Mazepa jest także założycielem
i wieloletnim prezesem, obecnie także honorowym, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej.
W służbie Muzyki – tak można by określić całą wieloletnią, jakże oddaną i owocną,
pracę prof. dr hab. Leszka Mazepy, która stanowi wzór dla kolejnych pokoleń artystów,
badaczy, naukowców, pedagogów, organizatorów kultury muzycznej. Na wspomnianej uroczystości nie brakło kwiatów, życzeń
i gratulacji dla odznaczonego Profesora,
m.in. od wojewody podkarpackiego, prezydenta Rzeszowa, ludzi nauki i kultury, a także próśb o dalszą pomoc i współpracę na niwie muzyki. Wzruszony prof. dr hab. Leszek
Mazepa w serdecznych słowach dziękował za
odznaczenie i pamięć.
Uroczym dopełnieniem wzruszającego wieczoru był koncert muzyki barokowej,
w którym wystąpili: Andrzej Witlewski –
bas baryton i Trio Lublin Baroque w składzie Lech Szost – flet, Maria Błaszczak-Szost – wiolonczela, Jolanta Skorek-Műnch
– klawesyn, Stefan Műnch – słowo o muzyce.
W programie znalazły się utwory J.S. Bacha,
G.F. Haendla, L. de Caix d’Hervelois, J.B. de
Boismortier, L. Vinci, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, C. Francka.
 Andrzej SZYPUŁA,

kompozytor, dyrygent, pedagog, prezes
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego
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„Kabaret olbrzymów”

Jakub. Przy aplauzie pozostałych uraczonych
artystycznie obserwatorów.
Prezentację Misterium Narodzenia wymyślił, przygotował według własnego scenariusza Adam Walny, z własną scenografią
i całym anturażem marionetek wyrzeźbionych też jego artystyczną ręką. I sam to jako
Teatr Walny zagrał. Niezmordowanie, jak
na lekcji poglądowej o teatrze lalki i aktora,
w tym mistycznym żarcie trochę sowizdrzalsko, trochę jak w bajdach ludowych rozwijał
tę opowieść o biblijnych postaciach, z biblijnymi cytatami wręcz i z Jezusem jako bohaterem naczelnym i wieńczącym to przedstawienie.
A kropkę końcową stawiali gospodarze
spektaklem autorskim, autobiograficznym
Anety Adamskiej Ja jestem..., który już na
tych łamach po premierze we wrześniu ub.
roku przybliżałem i powtórzę raz jeszcze
z podziwem, że zespół Teatru Przedmieście
spisał się na medal, poczynając od Madzi
Sroki, która z taką naturalnością zagrała
to kapryśne dziecko, którym po tragicznie
zmarłych rodzicach zmuszeni byli się zaopiekować bliscy krewni, przyjmując te obowiązki po ekspresowym ślubie. W tym spektaklu
odbijają się prawdziwe przeżycia autorki wi-
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PIĘKNA I BESTIA

Wszystkim należą się wielkie brawa
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odziennie jesteśmy nękani publikowanymi na różne sposoby dramatami,
opisami ognisk wojennych, napadami terrorystów, morderstwami, aferami bankowymi,
przekupstwem. Najnowszy medialny hit to
atak na młodych, że są to bezczelne, roszczeniowe gnojki i leniwe oraz nieodpowiedzialne
dziewczyny, że jest to zadufane, najbardziej
egoistyczne pokolenie minionego tysiąclecia,
wychowane przez patologiczny polski rynek.
Jest nawet nowe określenie: millenialsi!
A tymczasem w Sędziszowie Małopolskim w zimie zakwitła piękna pąsowa róża!
Siedem lat temu w miejscowym Liceum
Ogólnokształcącym powstał Licealny Teatr
Muzyczny i uczniowie tej placówki wspólnie
z pedagogami każdego roku przygotowują
spektakle z wielkim rozmachem. Wykorzystując swoje aktorskie, wokalne i taneczne
talenty, opracowali i wystawili do tej pory
spektakle: Upiór w operze, Odnaleźć świat,
Dzwonnik z Notre Dame, Nędznicy, bajkę wg
W. Disneya Aladyn. W tym roku przez kilka
miesięcy pracowali nad musicalem A. Menkena i L.Woolverton Piękna i Bestia. Jest to

klapsem
po filmach
Adam Kus

D

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający
w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie przygotował przed wakacjami
wyjątkowo dobre i interesujące propozycje.
Miesiąc filmowy rozpoczął (1.06) jeden z najciekawszych francuskich debiutów ostatnich
lat, nagrodzony w Cannes „Złotą Kamerą”.
To film pt. Party Girl, reż. Marie Amachoukeli-Barsacq – portret silnej i wolnej kobiety, która wybrała życie poza granicami obyczajów i zasad tradycyjnego społeczeństwa.

Dominik Nykiel

Z

e wszystkich pięciu
filmów, jakie proponujemy Państwu w czerwcu, tym razem wybrałem
do Klapsowej rubryki film
ostatni – Citizenfour. Nie
tylko dlatego, że – jak to
powiedział kiedyś „klasyk” – nieważne jak się
zaczyna, ważne jak się kończy. Nie dlatego też,
że dostał on w tym roku Oscara w kategorii
najlepszy dokument. Bo i bez tej najbardziej
prestiżowej nagrody w świecie filmu wart jest
on szczególnej uwagi. Nie dlatego też, że pozostałe cztery nasze propozycje są słabsze czy
też gorsze – bo nie są! Ale dlatego, że z tych
pięciu czerwcowych tytułów to właśnie ten ma
18

muzyczna, sentymentalna opowieść o rozwijającej się miłości pomiędzy piękną dziewczyną Bellą a okrutnym, zamienionym w Bestię księciem. Życie Bestii ma się skończyć,
kiedy opadnie ostatni płatek z zaczarowanej
róży, chyba że ktoś go pokocha. I tak się na
szczęście stało.
Akcja w sędziszowskim spektaklu obfituje w wiele zabawnych i na przemian dramatycznych scenek-blackoutów z udziałem
młodych, bardzo sprawnie znajdujących się
na scenie wykonawców. Zaskakuje niezwykła
pomysłowość w stworzeniu ogromnych elementów scenograficznych i ich sprawna wymiana w trakcie spektaklu. Godne podziwu,
pełne dowcipnych pomysłów są kostiumy
postaci, jakimi są m.in. Czajnik, Świecznik,
Miotełka, Zegar. Dorównują tym elementom
profesjonalny dźwięk oraz oświetlenie, które
w takich przedsięwzięciach mają ogromne
znaczenie.
Również i tegoroczny spektakl wzbudził wielkie zainteresowanie nie tylko lokalnej społeczności, ale także widzów z wielu
miejscowości z centralnej części wojewódz-

twa. Podczas trzydziestu przedstawień sala
sędziszowskiego domu kultury wypełniona
była do ostatniego miejsca. Na efekt złożyły
się wspólne działania i uczniów i pedagogów liceum. Próby odbywały się w różnych
godzinach. Uczniowie musieli się czasem
urywać z lekcji, ale nauczyciele poszczególnych przedmiotów organizowali dla nich
dodatkowe zajęcia uzupełniające. Podobały
się fragmenty choreograficzne, co nie było łatwe do przygotowania, bo tancerki-licealistki ostatni raz miały do czynienia z tańcem
w przedszkolach! Trudno wymienić chociażby jedno nazwisko spośród twórców przedstawienia, bo wówczas należałoby wymienić
wszystkich. Była to zbiorowa praca całego
zespołu i wszystkim należą się wielkie brawa.
A na zakończenie spektaklu, po owacji na
stojąco, młodzi wykonawcy przechodzili do
hallu i dziękowali publiczności za przyjście
na spektakl.
 Jerzy DYNIA

Podczas drugiego pokazu miesiąca, zwykle
prezentowana była u nas postać jednego
z mistrzów kina na kolejne litery alfabetu.
W styczniu 2013 r. listę tych mistrzów rozpoczynał Michelangelo Antonioni z filmem
pt. Czerwona pustynia. Tak się składa, że 8
czerwca br. zakończyliśmy właśnie ten ponaddwuletni cykl, prezentując jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, jakim
jest Krzysztof Zanussi, a jego Barwy ochronne, poruszające problem konformizmu wśród inteligencji, uznawane są przez wielu krytyków
za najlepszy polski film wszech
czasów. Kolejne poniedziałkowe
spotkanie (15.06) to ciekawa mieszanka horroru i czarnej komedii
zrealizowana w modnej konwencji mockumentu. Będzie to Co
robimy w ukryciu – najlepszy film
i Nagroda Publiczności ostatniej

edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego.
Zapraszamy również (22.06) na Magical Girl
– najlepszy hiszpański film ostatniego roku,
który w projekcie „Scope50” dla polskich widzów wybrali sami widzowie. To skonstruowana jak łamigłówka opowieść, wciągająca
widza do gry i do samego końca trzymająca
w napięciu. Miesięczne projekcje (29.06) zakończy Citizenfour, tegoroczny laureat Oscara i nagrody BAFTA w kategorii Najlepszy
Film Dokumentalny, o którym
pisze Dominik.
Te filmy naprawdę warto
zobaczyć i porozmawiać o nich
na pofilmowych spotkaniach dyskusyjnych. Zachęcam również
zaglądać na nasz profil www.facebook.com/dkfklaps, choćby dlatego, że co tydzień jest tam okazja
na wylosowanie dwuosobowych
zaproszeń. 

największe szanse zagnieździć się bardzo głęboko w świadomości widzów. A przy tym – paradoksalnie – niekoniecznie jest to film, który
wymaga, by do niego wracać (ale zawsze można), ponieważ już jego jednorazowe obejrzenie
sprawia, że oczy i umysł otwierają się bardzo
szeroko. Do tego stopnia, że zapewne każdy
z widzów po zapoznaniu się z Citizenfour zada
sobie przynajmniej dwa podstawowe pytania:
czy to również dotyczy mnie/nas? A jeśli tak,
to w jakim stopniu? Co więcej, po tym filmie
spora część oglądających zapewne też inaczej –
zdecydowanie mniej ufnie – popatrzy na takie
urządzenia, jak komputer czy telefon.
Bo Citizenfour mówi o masowej i bardzo
wnikliwej inwigilacji obywateli amerykańskich, prowadzonej przez służby specjalne.
Wszystko w imię bezpieczeństwa i walki z ter-

roryzmem po 11 września. Ten niewygodny
dla amerykańskiego rządu temat ujrzał światło
dzienne (a jego echo ciągle się odbija), ponieważ Edward Snowden postanowił podzielić się
z dziennikarzami i ze światem takimi rewelacjami. O czym i my mogliśmy się dowiedzieć
z mediów. Teraz, dzięki filmowi Laury Poitras,
mamy możliwość zobaczyć, jak to się wszystko
zaczęło. Przede wszystkim mamy możliwość
wysłuchać Snowdena – nie tylko, jak odbywa
się taka inwigilacja, ale również tego, jaka jest
jego motywacja w tym, co robi. I muszę przyznać, że – chociaż przez prawie dwie godziny
filmu „nic się nie dzieje”, bo oglądamy tylko
zapis z ośmiu dni rozmów Snowdena z dziennikarzami w pokoju hotelowym w Hongkongu – jest to arcyciekawe i jednocześnie niepokojące. A przy tym bardzo sugestywne. 

WIROWANIE
NA PLANIE
I PO PTOKACH

ampania wyborcza na lokatora Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie rozstrzygnięta, zatem pora na jakieś jej podgarnięcie z pozycji
uważniejszego obserwatora i wesołego kibica. Do pasjonujących zdarzeń
politycznych na ogół nie należała, zwłaszcza w pierwszej turze, w której
przepychanka przebiegała wzdłuż jednej osi, spokój i bezpieczeństwo –
zmiany, nawet radykalne. Większość uprawnionych do głosowania wybory olała. Tak niskiej frekwencji nie notowano. Dopiero w drugiej turze było nieco lepiej, ale też bez rewelacji. Wydawało się pierwotnie, że
batalia od początku będzie rozgrywać się między dwoma kandydatami.
Jednak potwierdziła się stara mądrość ludowa, że gdzie dwóch się bije,
tam szansonista Kukiz korzysta. Na totalnej negacji istniejącego systemu
politycznego i postulacie jego rozpieprzenia zbudował nieoczekiwaną pozycję. Zebrał ponad 20-procentowe poparcie, pomimo że nie powiedział,
jaki w zamian system zamierza zbudować, poza postulatem jednomandatowych okręgów, który do rozwiązań genialnych nie należy. Widać to
po wynikach wyborów do Senatu. Może Kukiz obiecał po cichu śpiewanie skoro świt pieśni „Kiedy ranne wstają zorze”, a wieczorem kołysanek
i melodii pościelowych? Pierwsza tura dała wygraną Andrzejowi Dudzie
i wyłoniła harcowników do drugiej tury.
Poza trzema kandydatami pozostali przerżnęli z kretesem, chociaż
byli bardzo zradykalizowani. Nie pomogło! Polegli na placu boju: antyklerykał Palikot, mordobijca Korwin-Mikke, śpiewający Jarubas i wszyscy waleczni, bogoojczyźniani narodowcy. Korwinowi, jako prawdziwemu
mężczyźnie, nie pomogła nawet życiowa dewiza – zburzyć dom, wyrwać
dąb i spuścić łomot synowi. Najdotkliwszą klęskę poniósł jednak Leszek
Miller, którego kandydatka, wyciągnięta z czarodziejskiego kapelusza,
zdołała ugrać 2,4 procent głosów, czego jeszcze dzieje tej partii nie notowały. Żeby przynajmniej Andrzej Duda obiecał, że jest ładniejszy od
pani Magdaleny, byłoby na kogo zwalić. Czyli przewodniczący SLD jakby
ogórkiem popełnił partyjne sepuku. Z tej okazji szopkarz Daukszewicz
zmontował nawet epitafium. Na cmentarzu stoi Miller, / ciągle nie wie, czego chce. / Czy się sam położyć, / czy pochować SLD.
Druga tura nabrała rumieńców. Obie strony zatrudniły spin doktorów, czyli po Kurze i Misiu, to znaczy, odpowiednio Kurskiego i Kamińskiego. Ci spece od pełnego obłudy manipulowania medialnego, zdolnego
do pozbawiania ludzi zdrowego rozsądku, wzięli się ostro do roboty. Zaczęła się prawdziwa manipulacja interpretacją rzeczywistości oraz prawdziwy wyścig na obietnice, które nie miały nic wspólnego z politycznymi
i ekonomicznymi realiami, a już najmniej z kompetencjami polskiego prezydenta. Dowiedziałem się przy sposobności, że ponoć nieważne są kompetencje, a liczy się wyłącznie szczerość uczuć. Mogłem się o tym przekonać, gdy spoglądałem w szczerą twarz teściowej.
Rozpoczął się ogólnopolski rajd kwalifikujący jednego z dwóch harcowników do funkcji strażnika żyrandola i zarządzającego pałacowymi
kucharzami. No i ten wyścig na zupełnie księżycowe obietnice. Czekałem,
kiedy któryś obieca na wsi przywrócenie PGR-ów, gdzie indziej po 100
milionów na łeb, albo jakieś drobne 3 mln mieszkań dla młodych. Nie
doczekałem się. Ale były równie egzotyczne deklaracje. Jednak tyle, ile
naobiecywał Andrzej Duda, nie zdołał nikt. Podobno Chuck Norris zupełnie załamał się, gdy mu donieśli, że nasz kandydat obiecał więcej od
niego. Skoro Andrzej Duda publicznie powiedział, że szlag go trafia, gdy
ktoś nie dotrzymuje obietnic, będę uważnie śledził jego dokonania w tym
zakresie. No i czy go trafi.
Najciekawsze jednak były debaty telewizyjne. Każdemu dano po
mównicy do gadania i do stania. Pewien klasyk twierdzi, że na stojąco łatwiej o kulturę, bo jakoś na nogach utrzymać się trzeba. Obaj panowie robili dobrą minę i starali się uprzejmie sponiewierać adwersarza. Ale mnie
najbardziej bawiło odpowiadanie na własne pytania, a nie te zadawane
przez prowadzących dziennikarzy. Celował w tym zwłaszcza kandydat
Duda. Jestem pewien, że gdyby dla przykładu Monika Olejnik zapytała go
o datę czy godzinę, to i tak wygłosiłby przygotowaną kwestię o katastrofie
smoleńskiej, obniżeniu wieku emerytalnego, wyższości orła chlebowego
nad czekoladowym czy kolaborowaniu prezydenta z PO. Zabawne było
również to, że każda ze stron widziała zdecydowane, debatowe zwycięstwo swojego faworyta.
 Roman MAŁEK

P

ZNOWU SUKCES

o wygraniu plebiscytu na największą frekwencję w kościołach,
Podkarpacie zanotowało kolejny sukces. Kandydat na prezydenta otrzymał tu najwyższe w Polsce poparcie, coś około 80 proc.
Kandydat na prezydenta obiecał, co obiecał, a że lud u nas
najbardziej wierzący, więc nic dziwnego, że zagłosował, jak biskupi
kazali. Bo elekt kandydatem został z ich namaszczenia. Widocznie z racji tego, że jest większej postury niż prezes, głębiej wszedł
biskupom i poskutkowało. A my jesteśmy dumni, że dajemy przykład innym regionom, jak przez wiarę popierać przedstawicieli naszego zaborcy z południa, niby-Polaków, podobnych tym, których
za okupacji niemieckiej określano jednoznacznie.
Wierzymy elektowi, bo stwierdził, że jako człowiek wierzący modli się codziennie i wiele razy modlił się do Ducha Świętego
o mądrość. Zdania Ducha Świętego na ten temat nie znamy.
Wierzymy więc, że prezydent rozda na Podkarpaciu ludziom
pieniądze, zlikwiduje bezrobocie i w ramach odbudowy przemysłu
stoczniowego otworzy na Solinie stocznię łodzi podwodnych. Wierzymy, że uczyni Polskę krajem przyjaznym swoim obywatelom,
zabierając niby Janosik bogatym i rozdając biednym, na miarę IV
Rzeczypospolitej.
Wierzymy też, że elekt mówił szczerze, że jego mistrzem był
prezydent owej IV Rzeczypospolitej, i że on kontynuował będzie
skutecznie jego dzieło, zwłaszcza program mieszkaniowy i rozwoju
infrastruktury. Bo jakoś nam umknęło, ile mieszkań i kilometrów
autostrad ów prezydent wybudował.
Wierzymy, że nie ma Państwa Polskiego, choć zwolennicy zaborcy w dalszym ciągu są posłami, reprezentują państwo i biorą za
to pieniądze. Ciekawe od kogo.
Nie wierzymy, że określając się kandydatem antysystemowym, elekt opowiada się przeciw demokracji i niczego nie proponuje poza recydywą IV RP, a w jego obietnicach miesza się fałsz
z fikcją.

Nie wierzymy, że elekt wraz z pierwszym mizoginem Rzeczypospolitej, Gowinem, stworzą piekło kobietom i bezdzietnym
małżeństwom (manipulując genderem, bruzdami na czole u dzieci
poczętych in vitro) i mniejszościom seksualnym.
Nie wierzymy, że realizacja obietnic kandydata biskupów
i PiS kosztować będzie 250 mld złotych. Bo gdyby tak miało być, to
by powiedział, skąd je weźmie.
Nie wierzymy wreszcie, że w obecnym czasie watykańskim
ludzie Kościoła przypominają „księży patriotów” z czasów stalinowskich, że o Targowicy nie wspomnę. A są już przecież pierwsze
symptomy. Bojówki watykańskiej Armii Zbawienia wychodzą na
ulice, zaczepiając ludzi, nie pozwalają im spokojnie przejść, jak nie
tak dawno na okrągłej kładce w Rzeszowie.
Świętujmy więc, zaprzęgnięci w kierat wiary w sukces. Bo
w kieracie rozum jest niepotrzebny. Trzeba wiedzieć tylko, gdzie
jest puszka wrzutowa na wynalazek Fenicjan i ile należy uiścić za
wypominki i inne posługi. A warto by było znać historię Kościoła
i papiestwa. Ale to jest zbyt trudne dla homo pozbawionego sapiens.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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ODPRYSKI

Jerzy
Maślanka
Idzie nowe
futbolowe
A mój chłopiec w piłkę kopie,
wczoraj bramki strzelił dwie,
sławny będzie w Europie,
Lewandowskim zostać chce.
Dawniej tylko na podwórkach,
dzisiaj to w piłkarskich szkółkach.
Dziadek z babcią już się cieszy,
nasz wnuczek to będzie Messi.
Lecz słyszę w telewizorze,
że z futbolem coraz gorzej.
Tu i tam afery grube,
FIFA z nas miliony skubie.
Zarząd, mając grzeszki stare,
znów zaraził się Katarem,
dożywotnio chce się trzymać,
a poparcie ma Putina.
Dobrze:
Że nasz Prezes jest jak kryształ,
choć Irlandia mu nie wyszła.
Otrzymał przydomek nowy,
poliglotą jest handlowym.

ROZMAITOŚCI

Wie, jak można się obłowić.
Deklarował Blatterowi:
„Ja z korupcją walczę właśnie,
a co nieco mam na taśmie”.
Tymczasem w kolejny kraj
weszła sprawnie FBI.
Cóż ma biedny teraz począć,
Boniek kazał mu odpocząć.
(10 lat)
PS
Mały Grzesio, średni Krzysiek.
Mówi tata: widzi mi się,
w piłce wiele jest wariantów,
okrągła – a tyle kantów.

Tak trzymać
Baran (21 III–20 IV) Nic dodać, nic ująć –
wszystko w jak w najlepszym porządku.
Byk (21 IV–20 V) Wszystko się ułoży, trzeba tylko czasu. Nie planuj odwiedzin w Londynie, ktoś
przyleci do Ciebie.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Wstrzymaj się z wydatkami.
Rak (22 VI–22 VII) Czasem do szczęścia potrzeba
odrobinę rozmowy.
Lew (23 VII–23 VIII) Zajmij się lepiej remontem
niż kłótniami z rodziną.
Panna (24 VIII–22 IX) Ostrożnie podejdź do nowych znajomości.
Waga (23 IX–23 X) Będziesz mieć głowę pełną
pomysłów.
Skorpion (24 X–22 XI) Sukces zawodowy na wyciągnięcie ręki.
Strzelec (23 XI–21 XII) Im mniej będziesz mówić, tym lepiej.
Koziorożec (22 XII–20 I) Poprawa zdrowia i...
sytuacji miłosnej.
Wodnik (21 I–19 II) Tak trzymać!
Ryby (20 II–20 III) Nie ma sensu roztrząsać minionej sytuacji. Patrz w przyszłość.

SEKRET Y ŻYCIA

U

Bariery międzyludzkie

miejętność prawidłowego komunikowania i porozumiewania się z innymi ludźmi ma istotne znaczenie dla jakości życia danej osoby oraz
dla jakości więzi interpersonalnych, które ta osoba buduje. Składa się na to
kilka powodów. Po pierwsze, nasze życie polega głównie na spotykaniu się
z innymi ludźmi. A jest to możliwe dzięki zdolności wzajemnego poznania
się i porozumienia. Jakość i zakres naszej komunikacji wywiera bezpośredni
Nina Opic
wpływ na jakość i zakres naszych więzi z innymi ludźmi. Po drugie, wzajemne rozmawianie i komunikowanie się nie tylko służy przekazywaniu określonych treści i informacji,
ale wyraża pośrednio rodzaj więzi, jaka łączy nas z otoczeniem. Trzeba pamiętać, że zamierzoną
treść można przekazać w taki sposób, by partner czuł się szanowany i kochany, ale można też ją wypowiedzieć w taki sposób, że słuchająca tego druga osoba poczuje się poniżona czy lekceważona. Nie
zdajemy sobie sprawy, że nie jest możliwe zupełne uniknięcie komunikowania. Wszak spotykając się
z drugim człowiekiem, nie jesteśmy w stanie niczego nie mówić, niczego nie wyrażać, nawet w dobie
Internetu. W świecie ludzi porozumiewamy się dosłownie wszystkim: mówieniem i ciszą, tonem
głosu i wyrazem twarzy, spojrzeniem i gestem. Zatem nikt z nas nie może uniknąć komunikowania.
Możemy natomiast to czynić dobrze lub źle, nie jest to czymś wrodzonym czy spontanicznym. Wymaga procesu uczenia się i formowania, jest niezwykle ważnym elementem wychowania. Nigdy nie
jest za późno, by zmienić błędne sposoby komunikowania, warto jednak podjąć się tego zadania dla
polepszenia jakości naszych więzi międzyludzkich, a tym samym naszej sytuacji życiowej. 

20 dag masła • 35 dag płatków kukurydzianych •
75 dag zmielonego białego tłustego sera • 15 dag
cukru • 3 łyżki likieru pomarańczowego • 8 łyżek
żelatyny • niepełna szklanka śmietanki • 25 dag
truskawek, malin albo jeżyn.

Miękkie masło zagnieść z 30 dag płatków kukurydzianych. Bok tortownicy wyłożyć papierem do pieczenia, ciasto umieścić
w tortownicy, lekko docisnąć, wyciągnąć
brzegi na nałożony na boku papier. Ser utrzeć
z cukrem i likierem. Żelatynę moczyć 10 minut w zimnej wodzie, odcisnąć i rozpuścić na
niewielkim ogniu, ciągle mieszając. Wlać do
masy serowej. Śmietanę ubić, również dodać
do masy. Wszystko razem połączyć, wyłożyć
na masę z płatków kukurydzianych, włożyć
do lodówki na całą noc. Na następny dzień
ciasto posypać resztą płatków kukurydzianych, a dookoła obłożyć owocami. 

FRASZKI

LIMERYKI

SMAKI RODZINNE

Iga Szumska poleca
OKRUSZKOWE
CIASTO
Z TRUSKAWKAMI

Adam Decowski

PRZYSZŁY POLITYK
Jeśli młodzian dziś mataczy,
co powszechnie się wytyka,
to znaczy, że ma zadatki
na przyszłego polityka.
PLAMY NA HONORZE
Gdy masz plamy na honorze,
wybielanie nie pomoże.
RAJ DLA NIEKTÓRYCH
Dla niektórych rajem
– i wielu to przyzna –
jest nasza ojczyzna.

AFORYZMY

Edward Winiarski

Kto zeszedł na psy, ten waruje pod cudzym
stołem rozkoszy.
***
Niektórych ciągną do samej góry, dopiero po
założeniu pętli na szyję.
***
Czy można mówić, że dziwny jest ten świat,
skoro nie poznało się innego?
***
Jest sztuką przejść wszystkie szczeble
chwiejącej się drabiny.

Marek Pelc
***
Żył pewien rolnik w mieście Kańczuga,
opowieść o nim byłaby długa,
by zawrzeć ją w wersach kilku,
nadmienię tylko, że wilków…
ubił czterdzieści lemieszem pługa.
***
Wczoraj wieczorem na rynku w Jaśle,
smażyła wiedźma rydze na maśle.
Znalazł się jeden bohater,
zjadł grzybki, wypił herbatę…
Włóżcie historię powyższą w baśnie!

Regina Nachacz
***
Dwaj szlachcice z Bolesławca
zatrudnili Żyda krawca,
by uszył żupany
braciom zakochanym,
szydzi chłopek mitoznawca.

Kazimierz Linda
PANNA JADZIA
Panna Jadzia pod Wąchockiem
próbowała współżyć z klockiem.
Męczyła się długo,
bo ktoś jej wystrugał
klocek z sękiem i jedwabnym troczkiem.

KOLONIE W KOŁOBRZEGU

W

lecie najlepiej wypoczywa się nad morzem. Firma Zapel
Service – Kompleksowe Centrum Usług wśród różnych
form działalności organizuje kolonie letnie w Kołobrzegu. Podczas poprzednich lat na wakacjach korzystało z tego wypoczynku prawie po
200 dzieci na dwóch turnusach z Podkarpacia, głównie z Rzeszowa, ale
i innych miejsc, np. z Jarosławia, Przemyśla, Lubaczowa, Sanoka, Krosna.
Nie jest to taka zwykła kolonia. Oprócz wypoczynku wakacyjnego, ma niezaprzeczalne walory zdrowotne, związane z morskim mikroklimatem. Kołobrzeg jest sprawdzonym, doskonałym miejscem dla
kolonistów, którzy w tym najbardziej chyba nasyconym jodem miejscu
Wybrzeża nabierają sił i – jak zapewniają rodzice – nie chorują potem
w zimie.
W poprzednich latach kolonia trwała trzy tygodnie (co miało dodatkowe walory zdrowotne) i organizowana była w obiekcie szkolnym.
Jednak w tym roku zdecydowaliśmy się na dwa turnusy 14-dniowe, tak
aby skrócić zbyt długą rozłąkę dzieci z rodzicami. Koloniści natomiast
przebywać będą w ośrodku hotelowym CKP Centrum w samym środku
miasta, skąd wszędzie jest blisko. Zaledwie w odległości kilkudziesięciu metrów znajduje się malownicza starówka, zabytkowa katedra oraz
centrum handlowe. Koloniści zakwaterowani będą w pokojach 2-, 3i 4-osobowych wyposażonych m.in. w telewizję satelitarną. Wszystkie są
z łazienkami. Do dyspozycji będzie oczywiście cała baza kulturalna, rekreacyjna i sportowa. Kadra wychowawczo-pedagogiczna jest sprawdzona
i przygotowana fachowo do pracy z dziećmi. Serwowane będą 4 smaczne
posiłki, a śniadania i kolacje będą w formie bufetu szwedzkiego.
Nawet parunastogodzinna podróż do Kołobrzegu – jak oceniają
dzieci – jest także wielką atrakcją, w trakcie której nawiązują się już przyjaźnie i snute są plany kolonijne. Dzieci dowozimy nad morze w specjalnie zarezerwowanych wagonach, odizolowanych od reszty podróżnych,
lub autokarem. Już zatem na tym etapie poznają się, a przy rozstaniach
deklarują chęć powtórzenia wakacyjnej przygody za rok. Mimo że wielu
z nich było tam już kolejny raz, nie wyobrażają sobie innego miejsca wypoczynku.
Mieszkają w centrum Kołobrzegu, nad morzem, mają własną wydzieloną plażę, kąpią się pod dozorem ratowników, korzystają z wycieczek, które są organizowane do miejsc wybranych przez dzieci, podziwiają morze z pokładu statków spacerowych podczas zarezerwowanych
rejsów. A ponadto jest moc innych atrakcji kulturalnych, których niemało
przecież w lecie w Kołobrzegu – koncerty, spotkania, konkursy, zabawy.
Dzieci wspominają też inne przygody, np. „pirackie ogniska”, kąpiele
w morzu, konkursy plażowe na rzeźbę w piasku i koncerty zespołów.
Wszystko to mieści się w podstawowej opłacie za turnus. Ale największą
atrakcją jest przede wszystkim morze, urokliwe szczególnie latem, a klimatycznie wzmacniające zdrowie kolonistów.
Nic dziwnego, że rodzice rezerwują miejsca na naszych koloniach
już na długo przed wakacjami, a niektórzy deklarują to nawet przy powrocie dzieci z turnusu z poprzedniego roku. Bardzo ciekawą imprezą-zabawą na każdym turnusie jest chrzest kolonistów – wydarzenie obrzędowe. Według specjalnego scenariusza każde dziecko pasowane jest
na kolonistę przez Neptuna i Prozerpinę. Ten obraz letniej przygody
zapisują ciekawie i utrwalają dowcipnie w kolonijnych kronikach. Przyjaźnie zrodzone na kolonii trwają nierzadko długie lata, a przeżycia
nadmorskie wspominane są z sentymentem i satysfakcją.
 Mgr inż. Jerzy WIĄCEK,
prezes zarządu Zapel Service w Boguchwale, ul. Techniczna 1
www.hotelodeon.pl
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