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Oni też urodzili się w 2005 r. – uczniowie 4 klasy Szkoły Podstawowej
Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie. Od lewej w dolnym
rzędzie Filip Dziurgot, Kacper Sokołowski, Dawid Kalandyk,
Krzysiek Haber, Brajan Selwa, Jakub Chamielec, Oliwier Przywara;
w środku Oskar Przywara, Wiktor Ostrowski, Wiktoria Mikrut,
Wiktor Lampart, Dawid Pieniążek, Lucio Ceci, trener Paweł Młynarczyk;
w górnym rzędzie Nikodem Hudzik, Patryk Puszkarewicz, Oskar Poźniak,
Mateusz Bielenda, Borys Majewski, Marcel Czerniak, Jakub Paluch,
Arkadiusz Malec

Fot. Piotr Szura
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Prezes naczelnik
Nadchodzą nam czasy godne,
każdy dostrzega to jako żywo.
Rozwój, spokój, życie wygodne
zapewni Prawo i Sprawiedliwość.

Kiedy Szydło wyszło z worka
premierem jest matka Polka,
pełna werwy, animuszku,
lecz musi być na łańcuszku.

Wielki październik nam to dał,
że w kraju nad Odrą Wisłą
wszystko wyszło jak prezes chciał.
Urocza czeka nas przyszłość.

Niepokornych, by nie besztać,
za nią ma iść moja reszta.
Zgrana, cwana, uśmiechnięta,
nie do wiary kompetentna.

Lud tu skromny i posłuszny,
pobożny i wielkoduszny,
i wrażenie takie sprawia
wierzy w wodza Jarosława.

Poszli! Na plac Piłsudskiego.
Zbawco! Tyś jest wzorem jego.
Tłum wiwatuje, wszyscy się cieszą,
on na kasztance, Beata pieszo.

Kiedy wszystko zatwierdzone,
kiedy wszystko poświęcone,
prezes rzekł w przyjaznym tonie:
Co ma wisieć, nie utonie.

Wódz uśmiechnięty jak księżyc w pełni,
tytuł przyjmuje – Prezes Naczelnik.

Mój komitet polityczny
ten monodemokratyczny,
a w Sejmie będąc w przewadze
proponuję takie władze.

PS
Bracie, dziś ci aniołem przekazać chcemy:
Mam rząd wspaniały, pokorny, niemy…

Wokaliści Anny Czenczek
Ala Rega z Grand Prix na festiwalu w Pradze

A

ż dziewięć najwyższych nagród zdobyli reprezentanci Rzeszowa z Centrum
Sztuki Wokalnej podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Złote Talenty
w Złotej Pradze”. Przygotowała ich Anna
Czenczek, dyrektor CSW.
Ponadto otrzymali sześć nagród specjalnych – nominacji do bezpłatnego wyjazdu i udziału w kolejnej edycji festiwalu, który
odbędzie się w Turcji w 2016 roku.

Wśród uczestników festiwalu znaleźli
się m.in. reprezentanci z Rumunii, Mołdawii, Izraela, Portugalii, Hiszpanii oraz wielu
uczestników z Polski.
Grand Prix Festiwalu zdobyła dwunastoletnia Alicja Rega z CSW w Rzeszowie
w kategorii 11–13 lat, a 3. miejsce w tej samej
kategorii zajęła Sara Smela. W kategorii 14–16
lat 1. miejsce ex aequo oraz nagrody specjalne zdobyły Julia Kawa i Karolina Kopeć,
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Siedzą Adam Szczypień i Oliwia Skóra, w pierwszym rzędzie stoją Sara Smela i Alicja Rega, a wyżej też od lewej
Klaudia Lampart, Dominika Wylaź, Milena Machowicz, Klaudia Zarzycka, Karolina Kopeć, Anna Czenczek,
Marysia Socha, Julia Kawa

M

JUBILEUSZ

etrykalnie jesteśmy równi tym wspaniałym młodziutkim piłkarzom Resovii z naszej jubileuszowej okładki. A powyżej
– jak widzimy na zdjęciu – oni i ich rówieśnicy
ze Stali, którzy na co dzień rywalizują ze sobą
sportowo, specjalnie na jubileusz naszego
miesięcznika stworzyli wspólnotę. Poniekąd
symbolicznie i metaforycznie w tym naszym
wspólnym domu, jakim jest Rzeszów, co realnie też jest możliwe w derbach, które mogą
być wszak przykładem kultury sportowej.
Ci młodzi wspaniali sportowcy mają
dopiero 10 lat, my już 10 lat. Dokładnie bowiem w listopadzie 2005 roku ukazało się
pierwsze wydanie naszego miesięcznika, który – wierny nakreślonej idei programowej –
problemom kultury poświęca pierwszoplanową uwagę. I innym różnorakim ważnym dla
Rzeszowa i regionu sprawom.
A możliwe to jest dzięki społecznym pasjonatom, profesjonalistom, naszym setkom
wolontariuszy, którzy w tym czasie gościli
autorsko na tych łamach, którzy piszą i na

ogół animują także działania artystyczne,
literackie, upowszechniają kulturę oraz organizują różne zdarzenia w tej sferze, wzbogacając innych duchowo i emocjonalnie. Temu
wspaniałemu gronu osób zajmującemu się
także publicystyką społeczną na naszych łamach – przekazujemy serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku. Dziękujemy zarazem
naszym Przyjaciołom z firm, którzy wspierają finansowo ideę wydawania miesięcznika. Składamy pokłon tym, którzy korzystają
z owoców naszych publicystów – Wam, Drodzy Czytelnicy!
Od ponad ośmiu lat w naszym stałym
dodatku – magazynie literackim „Wers” –
prezentujemy dorobek twórców Podkarpacia,

2. miejsce i nagrodę specjalną otrzymała Oliwia Skóra, a 3. miejsce Klaudia Zarzycka.
W kategorii zespoły wokalne 16–19 lat 1. miejsce oraz indywidualne nagrody specjalne zdobył zespół CSW w składzie: Milena Machowicz, Dominika Wylaź i Klaudia Lampart.
A w kategorii 17–25 lat 2. miejsce ex aequo
zdobyli Maria Socha i Adam Szczypień.

Obecnie uczniowie Anny Czenczek
z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
pracują nad kolejną płytą pt. Volare Cantare,
której premiera zaplanowana jest na początek przyszłego roku, natomiast już w listopadzie będą reprezentować Rzeszów podczas
Światowego Festiwalu Piosenki „Aunas Talent” – Litwa 2015.

10 lat miesięcznika

MŁODE DZIELNE
Grand Prix i zachwyt publiczności

T

eatr M.D.K. czyli Młode Dzielne Kustiwal zgromadził zespoły teatralne z całej
ropatwy to grupa teatralna działająca
Polski, a jury pod przewodnictwem Przew Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszomysława Bluszcza przyznało Grand Prix Tewie prowadzona przez Monikę Adamiec.
atrowi M.D.K. czyli Młode Dzielne KuropaSpektakle przygotowywane przez tę reżytwy z Rzeszowa. Jest to już trzecia tak wysoka
serkę charakteryzują się wysmakowaną scenografią, autorską muzyką,
finezyjną inscenizacją i wspaniałą grą
młodych aktorek. W swoim dorobku
Teatr M.D.K. ma kilka interesujących
i nagradzanych spektakli m.in. Operetę, czyli Ptasią Kaszankę wg Historii
W. Gombrowicza, Ptam K. Miłobędzkiej, a ostatnio zachwyca Balem w operze na podstawie J. Tuwima.
I właśnie to ostatnie przedstawienie oczarowało publiczność oraz
jury podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich Młodzieży i Dorosłych „Trybuna Teatru”,
który odbywał się od 6 do 8 listopada Od lewej Romina Werelusz, Sylwia Drogoń, Joanna Nawojska,
br. w Piotrkowie Trybunalskim. Fe- Katarzyna Borkowska, Karolina Kowalska

otwierając te łamy szczególnie dla młodzieży
debiutującej literacko. Docenili to twórcy, honorując nas w 2010 roku prestiżową nagrodą
Złotego Pióra przyznawaną przez rzeszowski
oddział Związku Literatów Polskich. Z tym
wydaniem miesięcznika ukazuje się też kolejny, 65 już numer „Pluszaka” – dodatku adresowanego do dzieci, ich rodziców, wychowawców i opiekunów.
Na naszych łamach publikowane są eseje i artykuły publicystyczne dotyczące zagadnień kultury i sztuki. Dziesiątki wybitnych
postaci kojarzonych z naszym miastem czy
regionem przypomnieliśmy w wywiadach,
artykułach publicystycznych i eseistycznych.
Nasz wspólny dom, nasz Rzeszów, jest oczywiście w centrum uwagi. Próbujemy podpowiadać i dyskutować o wszystkim, co dotyczy
naszego miasta i określa jego pozycję w kraju,
Europie, świecie. Aby o Rzeszowie mówiło się
wszędzie coraz lepiej.
 REDAKCJA
Wszyscy nagrodzeni byli przygotowywani przez Annę Czenczek, dyrektorkę CSW
oraz pomysłodawczynię i dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów
Carpathia Festival.
 Elżbieta STĘPIEŃ

nagroda za Bal w operze, spektakl z jazzową
muzyką wykonywaną na żywo, doskonale skomponowaną plastyką, oryginalnym
pomysłem reżyserskim i fantastyczną grą
młodych aktorek: Joanny Nawojskiej, Katarzyny Borkowskiej, Sylwii Drogoń, Rominy
Werelusz i Karoliny Kowalskiej. Wcześniejsze laury to I nagroda na Konfrontacjach Zespołów Teatralnych Małych Form „Antrakt”
w Przemyślu (2015) oraz II nagroda i nagroda dla reżysera na I Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop” w Świdniku (2015). Trzeba
dodać, że grupa ta ma już kilka innych
ważnych nagród, m.in. Brązowy Róg
Myśliwski zdobyty na Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju (2015 r.),
Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „Centrum” w Łodzi (2015), I nagrodę na 8.
Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów
Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora Wielopole (2014), II nagrodę na III Ogólnopolskim Festiwalu
Teatralnym Dzieci i Młodzieży „Kocioł Teatralny” (2013).
 Andrzej OSIŃSKI
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PRZYJACIEL NIEZWYKŁY
Profesor Kazimierz Obodyński (1941–2015)

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

K

ilka dni wcześniej był jeszcze z nami
na spotkaniu stowarzyszenia, które
współtworzył i aktywnie wspierał, także jako
członek zespołu redakcyjnego miesięcznika.
Wyraził wtedy intencję, by jedno z kolejnych
zebrań Naszego Domu – Rzeszowa odbyć
w jego dworku w Targowiskach. Miał wiele
innych planów, które nagle zamknęła śmierć
po tragicznym wypadku samochodowym
na ul. Sikorskiego 14 października br.,
gdy był już niedaleko domu. Pokonał
kilkakrotnie jedną z najgroźniejszych chorób
współczesnych, a odszedł tak niewiarygodnie
i niespodziewanie.
Dla nas pozostanie na zawsze w żywej
pamięci jako przyjaciel niezwykły, serdeczny. Od półwiecza był związany ze środowiskiem akademickim w regionie, które
współtworzył ofiarnie i ambitnie. Trafnie go
pożegnano w jego uniwersyteckim gronie,
zapisując na stronie internetowej UR: „Odszedł wspaniały Człowiek, wybitny Profesor,
mentor studentów i młodych naukowców,
oddany ludziom i sprawom uczelni. Człowiek o wielkim umyśle, przepięknym wnętrzu, wielkiej życzliwości i serdeczności, cieszący się olbrzymim szacunkiem i sympatią
każdego, kto miał zaszczyt spotkać Profesora
na swojej drodze”.
Był prekursorem i pionierem nauk
o kulturze fizycznej w Rzeszowie i na Podkarpaciu – tak utrwalono w księdze jubileuszowej, którą swego czasu przyjaciele, współpracownicy i wychowankowie honorowali
kilkudziesięcioletni dorobek naukowy profesora Kazimierza Obodyńskiego, dziekana
Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, w przeszłości również
wszechstronnego sportowca, nie wyłączając
sztuk i sportów walki. Podwaliny studiów
WF tworzył prof. Obodyński jeszcze za czasów rzeszowskiej WSP. Jego dziełem są podobne studia w Krośnie. I to jego niespożyta
aktywność organizatorska sprawiła, iż Rzeszów może się szczycić tym, iż powstał tu jako
pierwszy w Polsce uniwersytecki wydział wychowania fizycznego. Rozwijający się wciąż
dynamicznie, z liczącą się kadrą samodzielnych pracowników naukowych – profesorów

i doktorów habilitowanych. A wśród nich był
ich lider – prof. zw. dr hab. Kazimierz Obodyński, który jako pierwszy wśród rzeszowskich akademików uzyskał także unijny tytuł
profesorski. Prof. Obodyński dbał bardzo
oraz zabiegał o utrzymywanie i rozwijanie
partnerskiej akademickiej współpracy międzynarodowej na wielu kierunkach, zwłaszcza w europejskiej przestrzeni.
Przypomnijmy, że ten zasłużony rzeszowianin (notabene jeden z najznamienitszych
przedstawicieli Stowarzyszenia Nasz Dom –
Rzeszów) rodowymi korzeniami sięgał poza
dzisiejszą granicę wschodnią, bowiem prof.
Kazimierz Obodyński urodził się 21 października 1941 r. w Berdyczowie, skąd powrócił do Polski podczas akcji repatriacyjnej.
W 1964 r. ukończył studia na warszawskiej
AWF i otrzymał nakaz pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Chojnie. Pracował tam jako
nauczyciel WF w latach 1964–1967. Potem już
związał się na stałe z Rzeszowem. Zatrudniony był w Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku na stanowisku
starszego instruktora-trenera, koordynatora
piłki siatkowej (1967–1968). A potem związany był z rzeszowską uczelnią humanistyczną – najpierw Wyższą Szkołą Pedagogiczną,
a od 2001 r. z Uniwersytetem Rzeszowskim.
Rozpoczął pracę w 1968 r.
na stanowisku kierownika
Studium Wychowania Fizycznego.
Tytuł doktora nauk
wychowania fizycznego
obronił na macierzystej
Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie
w roku 1977 i został adiunktem. Również AWF
w Warszawie nadała mu
w 1994 r. tytuł doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie
teorii wychowania fizyczProf. K. Obodyński na Światowym Kongresie AIESEP 2008
nego. Od 1994 r. był prow Sapporo (Hokkaido, Japonia)
4

fesorem nadzwyczajnym WSP w Rzeszowie
i dyrektorem Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP (od 2001 r. Uniwersytetu Rzeszowskiego). Ważna i bogata jest
też biografia prof. Obodyńskiego jako trenera
i działacza Resovii.
Od powołania Wydziału Wychowania
Fizycznego UR był dziekanem tej jednostki uczelnianej. Równocześnie pracował we
wspomnianym okresie w nowo powstałych
na Podkarpaciu uczelniach – Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
jako kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji
(prof. nadz. WSIiZ 1998–2002), Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie (prof.
nadzw. PWSZ od 1999) oraz jako prorektor
(2000–2004) i dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej (2005–2006). Wszędzie wnosił swoją
sportową pasję i świetne zdolności organizacyjne oraz talent pedagogiczny.
Był promotorem wielu doktorów oraz
kilkuset magistrów. Jego badania naukowe
koncentrowały się na rozwoju kultury fizycznej studentów, optymalizacji systemu
kultury fizycznej jako podstawy kształtowania zdrowia i sprawności fizycznej. Profesor
badał również stan i perspektywy rozwoju
wychowania fizycznego w Polsce w dobie
zmian ustrojowych i transformacji szkolnictwa wyższego, teorię i metodykę sztuk walki
oraz problemy turystyki i rekreacji w dobie
transformacji w Polsce i Europie Wschodniej.
Profesor Obodyński jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, redaktorem
kilkudziesięciu wydawnictw monograficznych, w tym także w języku angielskim,
znajdujących się na liście cytowań. Był też
redaktorem lub współredaktorem międzynarodowych monografii. Należał do Polskiego
Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej,
był prezesem Podkarpackiego Towarzystwa
Kultury Fizycznej w Rzeszowie, prezydentem
European Academy for the Carpathian
Euroregion – EACE oraz członkiem International Association for Sociology of Sport
(IASS) i European Association for Sociology
of Sport (EASS). Poza sportem i nauką interesował się budownictwem, architekturą, dworami polskimi i oczywiście turystyką.
Prof. Kazimierz Obodyński był wielokrotnie honorowany ministerialną nagrodą
za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
Znajdował się w gronie zaledwie kilkunastu
trenerów i działaczy akademickich w kraju,
którzy otrzymali nagrody im. E. Piaseckiego, zasiadał w radzie naukowej Uniwersytetu
w Preszowie i jako jedyny Polak był członkiem słowackiej komisji akredytacyjnej ds.
tytułów naukowych. Pełnił honorową funkcję prezesa Resovii, przez szereg lat przewodził Komisji WF w ZG ZNP, był członkiem
honorowym Stowarzyszenia IDOKAN Polska i prezydentem Europejskiej Akademii na
rzecz Euroregionu Karpaty (EACE).
W naszej pamięci i naszych sercach pozostanie na zawsze.
 Jerzy MAŚLANKA
Ryszard ZATORSKI
w imieniu stowarzyszenia i zespołu
miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”

Listopad 2015

OSTATNIE TAKIE PISMO
Pięknoduchy i artyści, społecznicy i pasjonaci
Dorota Dominik

J

esteśmy dinozaurami,
śmiem zauważyć. Pięknoduchy i artyści, społecznicy i pasjonaci, podejrzane
indywidua skazane na wyginięcie. Zamiast zajmować się polityką, opisywać
kreacje, skandale czy pudrowane życiorysy
lokalnych celebrytów, my w „Naszym Domu
Rzeszowie” od dziesięciu lat o kulturze, sztuce
i sprawach społecznych. Żeby chociaż o sporcie, o boksie, a najlepiej o MMA (cokolwiek
to znaczy)… Takich znaleźć można jeszcze na
niszowym zupełnie kanale TVP Kultura, ale
kto by coś takiego oglądał czy – nie daj Boże,
czytał! Jakieś nudy o książkach czy o teatrze,
podczas gdy na ekranie „Ekipa z Warszawy”
prezentuje atrakcje w rodzaju chlania, przeklinania i kopulowania. Już człowiek całkiem
nie nadąża palcami po klawiszach pilota

przelatywać, bo talent-show goni serial, a potem jakieś „reality”, najlepiej w tzw. formacie,
czyli kalce tego rodzaju programów niemieckich czy amerykańskich.
W prasie podobnie – co z tego, że kilkaset tytułów tłoczy się na witrynach salonów
prasowych, kiedy tylko o gotowaniu, modzie,
samochodach, no i polityce oczywiście. Czyżby
ludzi nie interesował teatr, koncert, wystawa,
książka? Czy liczy się tylko gala pieśni biesiadnej? A może – jak udowodnił światu Steve Jobs
(geniusz akurat z branży komputerów) – ludziom należy po prostu wskazać ich potrzeby.
A skoro w telewizji publicznej tylko „talentszoły”, ludzie mają potrzebę oglądania tychże.
Wiedzą o tym ci nauczyciele i rodzice, którzy
przyprowadzają dzieci – pod warunkiem że
regularnie – do filharmonii i do teatru nie tylko na tzw. kasowe hity, ale dzieła trudniejsze,
wymagające skupienia i refleksji. Trening czyni
mistrza, uczymy dobrych nawyków. Inna rzecz

DEMOKRATYCZNY STRACH
Zarządzać ze społeczeństwem, a nie społeczeństwem
Edward Słupek

P

rawda, o której zapewne wiedzą szermujący frazesami, chętni
do sprawowania władzy
z demokratycznego wyboru. Ostatnie wybory parlamentarne zakończyły się nienotowanym od
1989 r. bezapelacyjnym zwycięstwem Prawa
i Sprawiedliwości, partii powstałej jako przeciwwaga dla Platformy Obywatelskiej. Obie
zaś wywodzą się z jednego pnia, czyli ruchu
Solidarność. Takie oczywiste przypomnienie
jest niezbędne dla rozumienia mechanizmu
władzy, w tym przypadku rywalizacji prawie
w jednej rodzinie.
Zafunkcjonował geniusz organizacyjno-ideologiczny Jarosława Kaczyńskiego,
twórcy i prezesa Prawa i Sprawiedliwości,
który idealnie stworzył struktury partii.
Wychwycił te aspekty niezadowolenia społecznego, które dały zwycięstwo wyborcze.
Zwycięstwo nie do kwestionowania, ale co
niektórych ogarnia „demokratyczny strach”,
czy zapowiedzi przedwyborcze nie są zasłoną
dymną do stworzenia w Polsce „demokracji absolutnej”. Zwycięska partia już twierdzi, że jest jej za ciasno i potrzebuje jeszcze
więcej władzy. Zapowiada, że uczyni wiele,
aby doprowadzić do nowych wyborów samorządowych, bo obecna reprezentacja PiS
w samorządach jest niezadowalająca. Prawo
i Sprawiedliwość uważa także, że konstytucja
z 1997 r. jest dla ich stylu sprawowania władzy
niekorzystna. Chodzi o więcej władzy skupio-

nej w jednym ręku, czyli o system kanclerski,
trochę obcy naszej polskiej tradycji parlamentarnej.
Niezbędne jest groźne przypomnienie lat 30. poprzedniego wieku, gdy Hitler
uwiódł niemieckie społeczeństwo takimi
samymi „praktycznymi” pomysłami, skupiając w swoim ręku władzę absolutną zdobytą
demokratycznie. W niemieckim przypadku
poparcie społeczne wynosiło wtedy ponad
70 proc. przy 70 proc. frekwencji wyborczej, czyli prawie połowa wszystkich uprawnionych do głosowania poparła przyszłego
führera. Partia PiS z przystawkami wedle takiego przeliczenia zyskała poparcie tylko od
mniej niż piątej części wszystkich Polaków
uprawnionych do głosowania. Może moje
obawy są przerysowane, a nawet obraźliwe,
ale nie wierzę, że polskie społeczeństwo potrzebuje absolutnej władzy. Moim zdaniem
społeczeństwo potrzebuje i chce uczestniczyć
realnie w życiu samorządowo-politycznym.
Gdyby szukać przyczyn porażek politycznych niektórych partii politycznych
w wyborach, to jako podstawową przyczynę
wymienię autokratyzm i związany z tym brak
debaty wewnętrznej. Nie wierzę i nie uwierzę, że członkowie partii politycznych zapisują się do nich, ażeby doświadczać sytuacji,
że w partii nie mają nic do powiedzenia. Ten
brak debaty wewnątrzpartyjnej doprowadził
do przegranych wyborów przez te partie.
W jakiś sposób wybory dają też asumpt, aby
partie polityczne oczyścić z dotychczasowych
struktur. Jako że nie istniała w nich demokracja wewnętrzna, słaby wynik w wyborach do-

– wyrzucając na margines edukacji wszelkie
przedmioty związane ze sztuką, polska szkoła
czyni niepowetowane straty w… prawidłowym
rozwoju mózgu dzieci.
Okazuje się, że nie tylko aktywne, ale
i bierne obcowanie ze sztuką rozwija u dzieci zdolności poznawcze. Jeden z najczęściej
cytowanych na świecie polskich naukowców,
profesor Jerzy Vetulani twierdzi, że między
sztuką a rozwojem mózgu istnieje sprzężenie
zwrotne. To sztuka spowodowała, że mózg
człowieka różni się od mózgu zwierząt i tylko
człowiek ma zdolność do stwarzania przejawów artystycznego piękna. Na własne oczy
widziałam lekcję dla maluchów na temat malarstwa współczesnego, dzieci z otwartymi
szeroko oczami i buziami chłonęły wykład
niepełnosprawnego ruchowo (tak!) nauczyciela na temat impresjonizmu. Szkoda, że
w londyńskim Royal Academy of Arts.
Mam szczerą nadzieję, że nasz społeczno-kulturalny miesięcznik, wyjątkowy, pięknoduchowy, przez następne dziesięć lat i więcej będzie patronował rzeszowskiej kulturze,
będąc dowodem na to, że nasze piękne miasto
jest nie tylko stolicą innowacji, ale ma jeszcze
żywo bijące, wrażliwe na ludzi, emocje i sztukę serce. Tego Państwu – naszym Czytelnikom i nam autorom życzę.
 Dorota DOMINIK
prowadzi do zmian kadrowych w partiach od
struktur centralnych do regionalnych.
Będzie swoiste trzęsienie ziemi w partiach przy oczekiwaniach zmian w rządzeniu
państwem, artykułowanych zwłaszcza przez
młode pokolenie. Należy jednak zwrócić uwagę młodemu pokoleniu, świetnie „z pozoru”
wykształconemu, że jest nieprzygotowane społecznie do uczestnictwa w życiu społeczno-samorządowym. Młodzież nie należy do partii
politycznych i do organizacji społecznych, które są wszak solą demokratycznego społeczeństwa. Stało się modne manifestowanie przez
wiele autorytetów, że nigdzie nie należą – tzn.
ani do partii, ani do stowarzyszeń. To zgubna
maniera, którą przejęła także młodzież. Ktoś
fajnie powiedział, że z samych Lewandowskich
drużyny nie da się zbudować. System kształcenia wpaja indywidualizm, ale przecież tylko
zespół ma sens w życiu społecznym.
Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości
było nieuniknione, co wynikało z nastawienia społeczeństwa na zmiany. W innym
przypadku czekałyby nas już chyba niepokoje społeczne. Czas na zmiany – to był motyw
główny wyborów. Jak zauważyła jedna z kąśliwych pań, jeden z kandydatów startujących
do Sejmu takim hasłem opatrzył swój plakat
wyborczy po odejściu od żony i trzech córek
do młodszej wybranki. Zwycięzcom należy życzyć spełnienia zapowiedzi z kampanii
wyborczej, a opozycji, nawet tej pozaparlamentarnej, aby nie dopuściła do groźnych
zmian, z konstytucją włącznie. Pozwolę sobie
również przypomnieć pewien odwieczny mechanizm związany ze sprawowaniem władzy,
o którym mówił mi zawsze świętej pamięci
tato: pamiętaj, gdy krzyczą hosanna, to na
pewno będą krzyczeć – ukrzyżuj!
 Edward SŁUPEK
5

OPINIE  KOMENTARZE

Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną.
Andrzej Sapkowski
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WYKSZTAŁCENIE TO BARDZIEJ MODA
To nam ma się żyć lepiej, a nie statystykom

Bogusław Kobisz

PRAWO

B

lisko dwa lata temu
pisałem na temat
wyższego wykształcenia
w Polsce, o tym, że piwo
nalewa w barze pan magister, w supermarkecie przy
kasie siedzi jego kolega z roku, a w dużej galerii handlowej często pośród pracujących tam
osób wyższego wykształcenia nie ma tylko
właściciel. Chciałem w ten sposób podkreślić, że młodzi ludzie dziś pracują gdzie popadnie, a nie tam, gdzie chcieliby czy powinni pracować, zważywszy na wykształcenie
i kwalifi kacje.
Otóż to nie ja do tematu powracam,
a on powrócił do mnie. Dałem ogłoszenie,
że zatrudnię absolwenta prawa, aplikanta do
pracy w kancelarii. Rozdzwoniły się telefony,
naznoszono setki życiorysów. Czytam i płakać mi się chce. Na myśl przychodzi mi pytanie – jak ludzie sami potrafi li tak paskudnie
urządzić sobie los. Zacytuję fragmenty kilku
życiorysów: „Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam w 2012 roku
z oceną dobrą, dodatkowo ukończyłam amerykanistykę i studium dziennikarstwa. Praktykę odbywałam w sądzie itd. Pracowałam
jako magazynier sprzedawca w […] później
jako przedstawiciel handlowy […], od roku

jestem bezrobotna”; „Po studiach, magister
prawa, pracowałem jako kasjer w Tesco, następnie jako robotnik przy produkcji styropianu […]”; „Ukończyłem studia prawnicze
[…] obecnie pracuję jako sprzedawca-magazynier”; „Po studiach dwukrotnie byłam na
płatnym stażu w Urzędzie Marszałkowskim,
rok pracowałam jako przedstawiciel handlowy w Play, obecnie jestem na bezrobotnym”;
„Po studiach byłem przez rok w Anglii, później pracowałem na sortowni paczek w […]”;
itd. itp.
Wykształcenie wyższe zdobywa się według obowiązujących przepisów przez ukończenie uniwersytetu, uniwersytetu technicznego (politechniki) lub innego ośrodka
szkolnictwa wyższego. W celu ujednolicenia
systemu kształcenia kierujemy się procesem
bolońskim i wytycznymi Unii Europejskiej,
a tu – jak to w życiu bywa– odzywa się statystyka. W 2008 r. 28 proc. ludności w Polsce w wieku 30–34 lat miało wykształcenie
wyższe, w 2010 już 34 proc., w 2012 – 36
proc., dziś – 39 proc. (Włochy, Rumunia
22 proc., Irlandia 51 proc.), planujemy na
2020 r. w Polsce 45 proc. I co z tego. Moim
zdaniem rząd działa pod wpływem statystyk,
a nie w oparciu o rzeczywiste dane i rozum.
Ogrodu nie ma kto przekopać, rowu wykopać, brakuje elektryków, hydraulików, mechaników (miesiąc czekam na naprawienie
kosiarki), cieśli itp. Nie tędy droga – trzeba

Ćwierć wieku Telewizji Rzeszów

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE
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października 1990
roku w godzinach
przedwieczornych w programie centralnym TVP
transmisja koncertu laureatów kolejnego Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.
W tym samym czasie w Rzeszowie w ośrodku telewizyjnym na Baranówce dwóch ludzi – odpowiedzialny za emisję w tym dniu
dziennikarz oraz technik – w napięciu czeka
na zakończenie tej transmisji, aby wystartować z pierwszym samodzielnym programem
Telewizji Rzeszów. Miało się to stać o godzinie 18.00. Z racji ciasnoty w obiekcie na Baranówce, zaproszeni z tej okazji goście oficjele
czekają na symboliczne przecięcie wstęgi
i wystrzał szampana w muzycznym studiu
Radia Rzeszów przy ul. Zamkowej. Transmisja przeciąga się, napięcie rośnie, wreszcie jest.
Godzina 19.10 – start! „Poszedł” premierowy
program powołanego do życia samodzielnego Oddziału Telewizji Polskiej w Rzeszowie.
Apetyt na telewizję zaczął w ówczesnym województwie rzeszowskim rosnąć
6

 Bogusław KOBISZ,
prawnik

Telewizji Polskiej. Potem były następne etapy. Wybudowany został Ośrodek TVP na
Baranówce, 1 lipca 1973 roku przy Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie powołana
została redakcja telewizyjna współpracująca
z Ośrodkiem TVP w Krakowie. Do Rzeszowa
przekazano wysłużony w Krakowie transpod koniec lat 50. Zaczynano od budowania
misyjny wóz do telewizji czarno-białej. Raz
przekaźników do transmitowania programu
w miesiącu w Krakowie prezentowana była
centralnego w Warszawie. Ale na RzeszowszPanorama Rzeszowska. Posyłane drogą kaczyźnie istniał człowiek niezwykły, wielka
blową nasze materiały adiustowali krakowosobowość – redaktor Julian Woźniak, dla
scy redaktorzy. Nieraz dostawało się „bęcki”
którego nie było trudności w załatwieniu
od red. Ossowskiego za nieporadności, ale
czegokolwiek. Tak skutecznie chodził, tak
zaowocowało to w przyszłości. Apetyt rósł
przekonywał, aż w sierpniu 1958 roku pow miarę upływu czasu.
wstał Społeczny Komitet Budowy Stacji TelePoczątkowo Magazyn Rzeszowski,
wizyjnej. 14 grudnia 1962 roku wybudowany
bo tak się nazywał nasz lokalny program,
na Suchej Górze niedaleko Zamku w Odrzyemitowany był raz w tygodniu. Składał się
koniu zaczął przekazywać na teren ówczesnez trzech części: Tydzień, Obiektyw i Niusy
go województwa rzeszowskiego program 1
(spolszczony tytuł). Obsada
dziennikarska niewielka,
stąd i program niewielki,
ale za to dużo pracy w terenie. Scenariusze poszczególnych wydań pisało się
na maszynie. Jeśli rozmiary
poszczególnych
materiałów filmowych były znane
– obowiązywała norma od
półtorej minuty do dwóch
i pół – o tyle trudno było
przewidzieć czas zapowiedzi spikerów poszczególRedaktor Julian Woźniak (z prawej) wskazuje operatorowi zadanie

QUE SERA, SERA…
Jerzy Dynia

wrócić do szkół zawodowych, technicznych
z prawdziwą nauką zawodu, a nie do wydawania świadectw ukończenia tych szkół, jak
to często bywa.
Zacząłem rozmawiać z tymi absolwentami prawa, większość nie rozróżnia roli powoda i pozwanego w procesie, nie zna zasad
funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości. Nawet ci, co otarli się o poradnie
studenckie, twierdzą, że na studiach nie nauczono ich tego, co powinni umieć jako absolwenci prawa.
Rzecz nie w tym, aby w imię statystyki i chęci przypodobania się komukolwiek
wydawać pieniądze na kształcenie kasjerów
prawników, spedytorów socjologów czy filozofów magazynierów. Innymi słowy ludzi
później dalece sfrustrowanych i znerwicowanych pozycją, w jakiej się znaleźli. Należy studentów uczyć znacznie więcej rzeczy
zawodowych, praktycznych i zaktywizować
nabór na kierunki techniczne, inżynierskie.
To nam ma się żyć lepiej, a nie statystykom.
Dzisiaj wykształcenie to bardziej moda
i sposób na spędzenie wolnego czasu niż
przygotowanie do późniejszej pracy. Należy
zmienić sposób finansowania szkolnictwa
wyższego, bo to, co za darmo, jest nic niewarte.

nych materiałów, a program nie jest z gumy
i czasem lepiej było skończyć go wcześniej.
Przedłużenie w ogóle nie wchodziło w rachubę. W miarę upływu czasu wchodziliśmy
na antenę coraz częściej, aż do wypełnienia
całego tygodnia. Nie było łatwo, ale był entuzjazm. Cieszyliśmy się, że już sami będziemy
pokazywali ludzi i ich czyny, bez oczekiwania
na kamerę z Warszawy przy okazji przyjazdu
w te strony politycznych magnatów typu Jozef
Broz lub Nikita. Cały czas oczy rządzących
były zwrócone na to, co ukazuje się w programach. Czasy – wiadomo – były nowe i za
byle wpadkę także i wtedy można było pożegnać się z pracą. Czarne chmury zbierały się
nad głową dziennikarza za pomylenie braci
Kaczyńskich (który ma wąsy, a który nie).
Zresztą w tej „firmie” jest tak od lat, że każda
polityczna zmiana przynosi nowe „tryndy”
i zagrożenia.
A na Baranówce ciągle było coś nowego.
Przybywało sprzętu. Zmieniali się dziennikarze, szefowie... Nie wszyscy się sprawdzali,
nie wszyscy spełniali oczekiwania, przede
wszystkim te merytoryczne. Bywało, że na
Baranówce ktoś się nie sprawdził, ale w Radiu funkcjonował bardzo skutecznie. Było
jakiś czas tzw. dziecko we mgle wyjątkowo
nieporadne, był kolega sprawny w pisaniu,
ale słaby charakter… Przychodzące na praktykę studentki nieraz usłyszały: „Jeśli chcesz
prowadzić normalne życie osobiste, za pięć
trzecia brać kapotę i zostawiać robotę, to nie
licz na to, że będziesz dobrą dziennikarką. Tu
się pracuje w piątek i w świątek”.
Kolejny kamień milowy – emisje programów nie z taśmy, ale na żywo. Na mocy
ustawy o radiofonii i telewizji powołanych
zostaje 11 oddziałów terenowych Telewizji
Polskiej. W tym gronie znajduje się Rzeszów.

Telewizja Rzeszów otrzymała własny kanał
i 5 stycznia 1995 roku rozpoczyna nadawanie
trwającego 9 godzin dziennie samodzielnego
programu. Jesteśmy „wpuszczeni” w 40 kanał, jak napisze o tym fakcie jeden z rzeszowskich dziennikarzy. Oczywiście nie obyło się
bez gali, tym razem w sali balowej łańcuckiego zamku, jeszcze transmitowanej z wykorzystaniem wozu TV Kraków. Była okazja
do poplotkowania (poza protokołem), kto
i gdzie siedział w pierwszym rzędzie, kto się
do kogo uśmiechał, z kim się przywitał itp.
Zaczynamy o godzinie 15.00. Jeszcze
kilkanaście minut wcześniej ostatnie lutowania w nowej konsolecie. Znowu jestem
na emisji. Startujemy. Trema ogromna. Program na żywo, jak u saperów, nie ma powtórki! Zaraz na początku wpadka. Dźwiękowcowi mylą się suwaki na konsolecie i zamiast
spikerki w studiu podnosi ten od magnetowidu. Przy następnej wpadce zrywa się od
konsolet z okrzykiem: „Nie będę tego robił”!
Na szczęście stoi obok „rezerwowy” (na wypadek zawału któregoś z nas), siada przy konsolecie i już dalej idzie wszystko do końca bez
„zacięć”. Powrót do domu po zakończeniu
programu o 23.00 na piechotę. Wysłużony
samochód ze względu na silny mróz w tym
dniu pokazał gest Kozakiewicza.
I tak rok po roku. W tej pracy nie można sobie pozwolić na intelektualną drzemkę.
Ciągle coś nowego. Z uwagi na poszerzenie
czasu antenowego startują programy tematyczne: o zdrowiu, magazyn dla kobiet, relacje sportowe, policyjny i wiele innych, które
gdzieś tam po drodze zniknęły. Oczywiście
jest muzyka. Przydzielenie wozu transmisyjnego pozwoliło na transmisje koncertów z fi lharmonii, z festiwalu w Łańcucie,
w Sanoku, Leżajsku. Powstają cykliczne

POTRÓJNE ŚWIĘTOWANIE

W Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie
Bogumiła Płaneta

W

ramach świętowania Dnia Edukacji
Narodowej, w auli Zespołu Szkół Muzycznych nr 2
im. W. Kilara w Rzeszowie,
obchodzono aż 3 rocznice
– utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
20-lecia powołania Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej wchodzącej w skład zespołu oraz
60-lecie pracy artystycznej i pedagogicznej
jednego z najstarszych kameralistów dzisiejszej Filharmonii Podkarpackiej – Antoniego Walawendra. Związany przez wiele lat
z pierwszą po wojnie rzeszowską szkołą przy
ul. Sobieskiego, rozmiłował w graniu i wychował wiele pokoleń młodych muzyków występujących podczas niezliczonej liczby koncertów w różnych instytucjach i ośrodkach
kultury. Prowadzona przez niego orkiestra
kameralna rozsławiała imię szkoły i miasta
także podczas międzynarodowych festiwali muzycznych. W ubiegłym roku do licznie

Antoni Walawender fetowany jubileuszowo

programy: „Promocje młodych muzyków”,
„Muzyczne prezentacje”, „Koncert życzeń”,
w którym króluje Kukułeczka, „Spotkanie
z folklorem” emitowane od 23 lat (chyba
rekord Polaki w istnieniu na antenie). Zdobywaliśmy doświadczenie, rozwijaliśmy się,
przybywało nagród za nasze programy.
19 października 2001 roku (znów październik!) przenosiny do nowego obiektu
przy ul. Kopisty, z nowymi urządzeniami,
przestronnymi pokojami redakcyjnymi, no
i obszernym studiem, z którym wiążemy
wielkie nadzieje na własną produkcję programów muzycznych. Były, a jakże, „Karnawał
w retro”, wielokrotnie kolędowanie, dziecięce zespoły współczesnych form tanecznych,
wiele innych i… No właśnie, zbyt duże są
koszty produkcji, chociaż honoraria nie takie. Od warszawskich dzieli je przepaść. Coraz częściej słyszy się słowo sponsor. Liczy się
przede wszystkim informacja. W kwietniu
2004 roku nadchodzi proces wielkiej cyfryzacji, zakończony 10 lat później.
Przychodzi dzień, kiedy prasa krzyczy
na cały głos: czystka w TVP. Zarząd Telewizji
Polskiej zaczął wielki proces oszczędzania,
restrukturyzacji itd. Pracę na terenie kraju
straciło w Telewizji niemal tysiąc sto (!) osób,
w tym ponad 400 dziennikarzy, grafi ków,
montażystów, charakteryzatorów. Przeniesiono ich do zewnętrznej firmy, bądź zaproponowano własną działalność. Podobno
w Telewizji nie ma aż tak dużego zapotrzebowania na pracę. Czy tak to można zinterpretować? Quo vadis, telewizjo publiczna? Que
sera, sera… Odpowiedź pozostawmy tym,
którzy czekają na programy lokalne, dla których telewizja publiczna istnieje.
 Jerzy DYNIA

zgromadzonych nagród i odznaczeń wpisał się także prestiżowy medal Gloria Artis.
Podczas wspomnianej uroczystości Antoni
Walawender otrzymał z rąk wizytatora CEA
Krzysztofa Szczepaniaka honorowy dyplom
uznania od ministra kultury za długoletni
wkład pracy w rozwój kultury polskiej. Życzenia, kwiaty i tort z czekoladową klawiaturą i wiolonczelą dopełniły słodyczy tej chwili.
Jesień 2015 roku wyznaczyła także zaszczytny jubileusz 20-lecia powołania Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia.
I chociaż działalność tej pierwszej w regionie
specyficznej placówki dydaktycznej łączącej
dwa programy była uzasadniona, na oficjalne
jej usankcjonowanie czekała od 1988 roku.
Był to rok, kiedy we wrześniu wraz z objęciem funkcji dyrektora Bogumiła Płaneta,
realizując oczekiwania rodziców, rozpoczęła proces nauczania według wspomnianych
programów: podstawowej szkoły ogólnokształcącej i muzycznej I stopnia.
Niełatwa droga zaczęła się w budynku
przy Sobieskiego, wykorzystując wolne w godzinach przedpołudniowych sale szkolne.
Kiedy niezbędne były klasopracownie, wciąż
przybywających uczniów przyjęto w Szkole
Podstawowej nr 1, kolejno w Szkole Podstawowej nr 8, i jeszcze po bardzo trudnych przej7
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ściach w Szkole Podstawowej nr 25. Tułacze
życie OSM zakończyło się we wrześniu tego
roku. Wraz z radosną informacją o otrzymaniu części budynku przy ul. Wyspiańskiego
intensywnie i pracowicie przygotowywano
się do jej kolejnych narodzin. Ale dzisiaj OSM
I st., jako jedna ze szkół Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara, dumnie spogląda
w przeszłość. Ma na swym koncie niezliczone
sukcesy muzyczne i od lat nosi piękną wizytówkę najlepszej podstawowej szkoły w regionie. Dumnie patrzą także nauczyciele, którzy
trwają przy szkole od początku wraz z godnie
prowadzącą ich wicedyrektor Jolantą Tomkiewicz. Ogromna determinacja, umiłowanie
tego, co z oddaniem i sercem czyniło się przez
lata, są receptą na tak zaszczytne miejsce. Za
wzorową postawę nauczyciela i wychowawcy
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 Maria Jędreas-Romankiewicz wręczyła zasłużone nagrody tak zgranemu zespołowi.

Kierowanie zespołem, który łączy aż 3
szkoły o specyficznym profilu nauczania, wymaga ogromnej wiedzy zarówno pedagogicznej, jak i muzycznej. Od 2005 roku ZSM nr 2
im. W. Kilara, prowadzi z widocznym zaangażowaniem dyrektor Maria Jędreas-Romankiewicz. Z powodzeniem kontynuuje chlubne
tradycje każdej z trzech szkół, wprowadzając
wyróżniających się uczniów na areny międzynarodowe, a rzeszowską placówkę w czołówkę
uznanych szkół w Polsce. W bieżącym roku
szkolnym decyzją Centrum Edukacji Artystycznej – Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im.
W. Kilara znalazł się na liście Ogólnopolskich
Punktów Konsultacyjnych dla nauczycieli
i uczniów szkół muzycznych I i II st. doskonalących się w grze na instrumentach smyczkowych. Dzięki staraniom i dobrej organizacji
sekcji, którą prowadzi Adrianna Sawa, do
Rzeszowa przyjeżdżają zainteresowani z całej
Polski.

Szkoła wychodzi również z bogatą
ofertą koncertową, znaną w środowisku rzeszowskim i regionie. 7 listopada w auli Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza
w Rzeszowie na uroczystości jubileuszowej
65-lecia uczelni orkiestra symfoniczna ZSM
nr 2 im. W. Kilara, w której zasiadają również
studenci politechniki, wystąpiła z ambitnym
programem koncertu. Legendę H. Wieniawskiego wykonała z towarzyszeniem orkiestry uczennica szkoły skrzypaczka Maria
Zajączkowska, zabrzmiała również Orawa
W. Kilara, patrona szkoły, a Koncert fortepianowy e-moll, op. 11 F. Chopina popłynął
spod palców uczestnika tegorocznego Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego
w Warszawie Pawła Motyczyńskiego. Orkiestrę prowadził dyrygent Stanisław Welanyk.
 Bogumiła PŁANETA,
dyrektor ZSM nr 2 w latach 1988–2005
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PIOSENKI O RZESZOWIE

Rozmowa z Jerzym Dynią, dziennikarzem, muzykiem jazzowym, znawcą folkloru, autorem licznych audycji
radiowych i telewizyjnych, pomysłodawcą I Podkarpackiego Festiwalu „Piosenka o Rzeszowie”
 Nikogo nie powinno dziwić, że właśnie
ty wyszedłeś z inicjatywą festiwalu „Piosenka o Rzeszowie”. Słowo stanie się ciałem na
andrzejki, 30 listopada br., w Rzeszowskim
Domu Kultury. Skoro śpiewamy piosenki
o Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, o Nowym Jorku, Chicago, Paryżu, Rzymie czy
Moskwie, świat zachłystuje się nimi, nie
jesteśmy od macochy? Są również piosenki o Rzeszowie! Ale nikt ich przed tobą nie
ogarnął, specjalnie nie nagłaśnia. Przyznaj,
że to cię w końcu zeźliło?
– Idziesz właściwym tropem. Ja od zawsze interesowałem się piosenkami o Rzeszowie. Zmieniający się i piękniejący Rzeszów
powinien być znany nie tylko z kładki, imponujących galerii, zieleni i czystych ulic. Także
rozpoznawalny z powszechnie śpiewanych
piosenek. Organizowane do tej pory w Rzeszowie konkursowe i niekonkursowe imprezy,
adresowane były przede wszystkim do uzdolnionych muzycznie nastolatków. I Podkarpacki Festiwal „Piosenka o Rzeszowie” – miejmy
nadzieję – umożliwi występ w konkursowych
szrankach nie tylko młodym, ale również starszym solistom, a także niewielkim zespołom
wokalnym. Powinni brać w nim udział wykonawcy bez ograniczeń wiekowych i z różnym
doświadczeniem scenicznym.
 Czyż nie byłoby pięknie, gdyby imprezą
zainteresowali się wokaliści z innych miejscowości Podkarpacia?
– Ależ tak! Kilka lat temu na estradzie
obok ratusza piosenkę Zakochani w Rzeszowie zaśpiewał wraz z chórem prezydent
Tadeusz Ferenc. Był to bardzo sympatyczny
akcent. Niech więc wszyscy śpiewają, i nie tylko o tym, że Rzeszów to nie takie znów małe
miasteczko.
 Piosenek o Rzeszowie uzbierało się około
dwudziestu?
– Tak, i jest w czym wybierać. W 2013 r.
staraniem Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa

ukazał się zbiór piosenek Zakochani w Rzeszowie w moim opracowaniu. Znalazło się
ich tam osiemnaście, od rozrywkowych po
ludowe, wszystkie o Rzeszowie. Odnalazłem
w archiwum Radia Rzeszów kilka piosenek
nieżyjącego już, nieocenionego rzeszowskiego kompozytora i dziennikarza muzycznego
Tadeusza Hejdy, które nagrał jeszcze w latach
50. minionego wieku: A ja lubię Rzeszów,
Przyszła wiosna nad Wisłok, Piosenka o moim
mieście oraz Zakochani w Rzeszowie, którą
spopularyzowała w latach 80. Stenia Dyniowa. Są w zbiorku tym piosenki ludowe Chłopcy rzeszowianie, Ty dziewczyno, ty mnie nie
znasz, W Staromieściu kościół na góreczce stoi,
W Rzeszowie zegary smutno biją.
 Kiedy je tak wymieniasz, ja niektóre
z nich słyszę!
– No widzisz! Tomek Sienkiewicz, szef
zespołu Dwa Balony i Ten Trzeci, skomponował wcześniej piosenki Rzeszowie kochany
i A ja idę przez Rynek. Andrzej Szypuła udostępnił swoje kompozycje Wiosenny wiatr
i Rzeszowski walczyk, a Marek Pękala utwór
Moja piosenka o Rzeszowie. Znalazły się też
w zbiorku znana już wcześniej Ballada historyczna Jana Wywrockiego i Małgorzaty

Ostrzychowskiej, a także Ballada historyczna
o założeniu Rzeszowa oraz Mój przyjaciel jazz
Andrzeja Warchoła i Henryka Wądołowskiego. Do tych utworów dołączone zostały trzy
nowe moje kompozycje: To Rzeszów tak ma
i Trąbka w Bohemie do słów Małgorzaty Zygo
oraz Piosenka Zosi o Rzeszowie ze słowami
Zofii Nowakowskiej.
 Rzeczywiście jest nie tylko w czym wybierać, ale i co śpiewać, nie tylko festiwalowo! Czy zachęcając cię do opracowania tego
zbiorku Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa
nie zakładało, że piosenki o Rzeszowie powinny zostać utrwalone nie tylko tekstowo
na papierze, ale również na płytach?
– Tak, prezes Towarzystwa Przyjaciół
Rzeszowa Zdzisław Daraż zadbał w Urzędzie
Miasta o środki finansowe na realizację takiego projektu. Zaproponowałem, by w nagraniu
wzięli udział młodzi wokaliści z Rzeszowskiej Grupy Artystycznej. Przygotowaniem
wokalnym zajęła się Ewa Jaworska-Pawełek,
uwspółcześnionymi aranżacjami Krzysztof
Mroziak. Do grona osób sprzyjających temu
przedsięwzięciu dołączył prezes Radia Rzeszów Henryk Pietrzak, udostępniając nieodpłatnie radiowe studio wraz z realizatorem
dźwięku Jerzym Dziobakiem. Nagrania dwunastu piosenek, nie wszystkich zamieszczonych w zbiorku, odbyły się w listopadzie br.
Z towarzyszeniem zespołu Krzysztofa Mroziaka śpiewali je Małgorzata Boć, Małgorzata
Chruściel, Katarzyna Dudzik, Sabina Kurek-Delikat, Sylwia Łyko, Mariola Niziołek, Katarzyna Sztaba-Adamczyk, Agnieszka Podubny,
Kamil Bijoś, Kuba Jonkisz, Arkadiusz Kłusowski i Mirosław Szpyrka. Stroną finansowo-organizacyjną zajęła się dyrekcja Rzeszowskiego Domu Kultury. Płytą dysponują Urząd
Miasta Rzeszowa i Rzeszowski Dom Kultury.
 Zatem, teraz odpalamy festiwal!
– Tak jest.
 Rozmawiał Andrzej PIĄTEK
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STĄD DO ICH WIECZNOŚCI
Bogusław
Kotula

O

by t ności
Żydów
w Rzeszowie powinienem napisać bardzo
krótko, choć ich rzeszowska
historia sięga parę setek lat. Żyłem z nimi na co
dzień zaledwie parę roków.
Po drugiej wojnie w mieście nad Wisłokiem i Mikośką nie ostała się ani jedna personalnie zwarta rodzina żydowska. Według rocznika statystycznego z roku 1938, w Rzeszowie
mieszkało na stałe blisko 14 tysięcy Żydów. To
błąd. Było ich dużo więcej. Trzeba pamiętać, że
w okresie międzywojennym „rozpoznawało” się
mieszkańca Rzeszowa nie po narodowości, a po
wyznaniu. Pisało się więc „wyznania mojżeszowego”. Ale np. tych pochodzenia żydowskiego,
którzy określali się jako bezwyznaniowcy, było
około półtora tysiąca (lekarze, adwokaci, kupcy). Nie tylko zawodowi historycy opisali już
dokładnie ten „żydowski Rzeszów”, nie tylko
mówiony po naszemu, ale jako Rajsze i Rejsze.

Przedwojenna tzw. wojskowa rampa skąd wyjechały do Majdanka dwa albo trzy transporty rzeszowskich Żydów; w głębi przy ul. Batorego dachy tzw.
koszar kolejowych

Nie ulega wątpliwości, że jeśli XIV-wieczni osadnicy pochodzenia niemieckiego czy saskiego nauczyli miejscowych gospodarowania,
to właśnie XVI-wieczni Żydzi pokazali im, jak
handlować tymi rolniczymi i leśnymi zasobami.
Żydowskie Nowe Miasto (?) to niby dzielnica,
z niby trzema ulicami: „Gałęziowsko”, Lwowska
i Batorego. Tam mieli trochę „gettowo” mieszkać, ale wiadomo, że…? Aż trudno uwierzyć,
ale na kociołbowej Gałęzowskiego tuliło się do
siebie ponad dwadzieścia małych żydowskich
sklepików. Tylko kilka rodzin żydowskich było
przy grubszych portfelach: Silber, Drücker,
Wang, Sternschuss, Schiper. Wielu ortodoksyj-

nych było niezwykle obrotnymi sklepikarzami
i rzemieślnikami. Jak kasa kogo innego, to zawsze moja zazdrość!
Czy rzeszowscy Żydzi to była etniczna obcość, czy tylko religijna, obyczajowa i antropologiczna inność? Synagogi, białe skarpetki, mycki czy kapeluszowe „kiepełe”? Jidysz, hebrajski,
jakoś dziwnie pokręcony, polski i niemiecki.
Chasydzi, chusyci… Zwolennicy jakiegoś cadyka odziani w czarny, długi chałat i jarmułkę. Jak
Żydzi przed wojną na spacerze
„to” funkcjonuje dzisiaj? „Idź ty Żydzie!” – teraz
znaczy to samo co dawniej, czyli…?
Jaka pamięć pozostała w Rzeszowie po
Żydzi na ulicach i uliczkach Rzeszowa to
rzeszowskich Żydach? Czy tylko „Silberówka”,
już kilkudziesięcioletnia przeszłość. W miejsco„Drukierówka” i „Cweig”? Czy dwie zbiorowe
wym getcie przeżyli niewyobrażalną tragedię.
mogiły w Borze i skromny pomnik? Czy dwie
Ilu ich zginęło, ilu przeżyło? Tego nie wie nikt?
synagogi, pamiątkowa tablica i kamień w parku,
Ocaleni rozpierzchli się po Europie, Ameryce,
na miejscu, gdzie był kirkut? Czy tylko budynek
Australii. Ilu ich zostało, tych urodzonych przy
obecnego Wojewódzkiego Domu Kultury ufunBaldachówce, Mickiewicza, Matejki, Gałęzowdowany przez Tannenbauma? Aaaa, może coś
skiego, Grottgera czy Kolejowej? Tego nie wie
jeszcze?
nikt. W każdym razie, byli to rodowici rzeszowiacy, a że innego wyznania?
W piaszczystej ziemi Boru Głogowskiego zostało ich około pięciu tysięcy. Ilu na czekajskim kirkucie? Ilu
na ulicach getta i w ciasnych, brudnych, zagłodzonych i zawszonych
mieszkalnych klitkach? 20 stycznia
1942 roku na konferencji w Wannsee
hitlerowcy podjęli decyzję o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”. W Rzeszowie zamknięto getto
10 lutego 1942 roku.
Ponad 15 tysięcy Żydów wyOdbudowa po wojnie starej synagogi – wyplantowany teren
wieziono do obozu zagłady w Bełżcu.
starego kirkutu
Na stacji w Staroniwie zaczynała się
ich straszna śmierć! W sierpniu 1942 roku po„Pępkowy” układ starych ulic Rzeszowa
nad tysięczną grupę żydowskich kobiet i dzieci
właściwie nie zmienił się. Dalej są ulice: Sowywieziono z tzw. rampy wojskowej przy ulicy
bieskiego, Grunwaldzka, Kościuszki, Matejki,
Batorego, najpierw do Pełkiń, później do BełżMoniuszki, Bernardyńska i…? Ostał się budyca. Rzeszów, ta ich „mała Jerozolima”, przestał
nek stacji kolejowej na Staroniwie, skąd… Kto
pachnieć czosnkiem, cebulą, gotowaną rybą
dzisiaj wie, co tam się działo za okupacji? Ani
i smakowitą chałką.
jakiejś tablicy, ani małego kamuszka z krótkim
napisem, ani kawałka płytki, na której ktoś by
złożył bukiecik czy zapalił niebieski zniczyk!
Coroczny „Marsz” w odwrotnym kierunku
to karygodne nieporozumienie! Skąd i dokąd
wleczono półżywych z gwiazdą Dawida na rękawach? Pomysłodawcy tego uroczystego „Marszu” znają stosunek wybranych Polaków do Żydów, których można nie lubić, nie znosić, nawet
nienawidzić! Są zagorzali antysemici, nawet
tacy, co dzisiaj mają naście lat. Wielu, bardzo
wielu rzeszowiaków widziało w nich przyjaciół,
Żydówki rzeszowskie mieszkające po wojnie w Izrakolegów, znajomków z Nowego Miasta (tego
elu. Od lewej Lotka Goldberg (żydowska policjantka
w obrębie dzisiejszego pl. Wolności), Kolejowej,
w getcie przy bramie na ul. Baldachówka), Berta RoRynku czy Szpitalnej. Młode, ładne Żydóweczsner (adwokatka w Rzeszowie, żona znanego piłkaki kochały się w „rzeszowskich chłopokach”,
rza Kellera z Bar Kochby) i Tuchfeldówna
a nadwisłokowa „kawalirka” ściskała się z Berciami, Munami czy Perslami.
Każda śmierć pozostawia gdzieś jakiś ślad.
Całkiem wyraźny, mniej jaskrawy? Pamięci, tej
złej i tej dobrej, nie wymaże, nie wydrapie, nie
zmyje, nie zetrze „szmarglem” ani „glanc papirem”. Trzeba zatem pokazać wyraźnie, dokładnie, bezkombinacyjnie ten uliczny kierunek w ich i naszym Rzeszowie, którędy tysiące
wlokły się przez Staroniwę na śmierć! Na starym
żydowskim cmentarzu był początek ich strasznej śmierci. Ich fizycznej zagłady! Po co zatem
zmieniamy pamięć? Co to komu da?

Ulica Sobieskiego (d. Kłapkowska, Zielona, Sobieskiego, po wojnie 1 Maja, obecnie znowu Sobieskiego) od
strony zrujnowanego przez Niemców cmentarza żydowskiego; z lewej strony dworek żydowskiego lekarza
pediatry; w głębi komin kolejowej ogrzewalni
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TAMTEN RZESZÓW

Po co zmieniamy pamięć?
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REZYDENCJE KRÓLÓW CZEKAJĄ
Darmowe zwiedzanie w listopadzie

Władysław
Serwatowski

KULTURA  SZTUKA

Z

amek
Królewski
w Warszawie, czyli
Muzeum Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej, ZaFot. ProtJarnuszkiewicz.com mek Królewski w Krakowie na Wawelu, Muzeum
Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum-Pałac Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie i Arkady Kubickiego udostępniają bezpłatnie wstępy do obejrzenia muzealnych
zbiorów w listopadzie 2015 r. To czwarta już
edycja akcji obejmującej darmowe wstępy,
która jest cenną inicjatywą Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W Zamku Królewskim na Wawelu
możemy oglądać Reprezentacyjne Komnaty
Królewskie, Skarbiec Koronny, Zbrojownię,
Wawel Zaginiony, Preamiando Incitat Order
św. Stanisława i Damą z gronostajem (czasami
nazywaną Dama z fretką) Leonarda da Vinci.
Muzeum na Wawelu przygotowało na listopad br. aż 90 bezpłatnych lekcji muzealnych
dla uczniów zainteresowanych historią Zamku Królewskiego, Wzgórza Wawelskiego oraz

Śpiewamy
o Rzeszowie

J

eszcze można nadsyłać zgłoszenia udziału
w I Podkarpackim Konkursie Piosenka
o Rzeszowie. Patronuje tej imprezie Prezy-

dynastii Jagiellonów dla przybliżenia epok
renesansu i baroku.
Zamek Królewski w Warszawie z bogato
urządzonymi wnętrzami przybliży zwiedzającym czas i atmosferę epoki króla Stanisława Augusta. Piękno Sal Balowej, Rycerskiej,
Tronowej i Canaletta z malarstwem wysokiej
klasy. Król Poniatowski był symbolem państwowości i słynął z wysmakowanej i bogatej
kolekcji sztuki. Kolekcje królewskie niespodziewanie wzbogacono w 2013 roku „Nowym
Pocztem Władców Polski”. Powoli zdobywa
on podziw, szacunek i uznanie, a nawet zachwyt Polaków, gdy oglądają największy poczet 49 portretów namalowanych przez prof.
Waldemara Świerzego (1931–2013). W latach
2003–2013 łączył Świerzy kunszt fantazji
z najbardziej aktualną wiedzą historyczną.
Muzeum w Warszawie przygotowało dla
uczniów dodatkowo 200 bezpłatnych lekcji
muzealnych z tematami: „Zostań nadwornym artystą”, „Za kulisami teatru”, „Teksty
sztuki”, „Ko-lekcja”, „W kręgu mecenatu Stanisława Augusta”, „Kontusz kontra…, czyli
co się dzieje w teatralnej loży”.
Skala „Darmowego listopada 2015”
w czterech Muzeach-Rezydencjach Królew-

skich będzie porównywana z poprzednimi akcjami
l i s t o p a d ow y m i .
Młode pokolenie
w trzech minionych Bolesław II Szczodry
edycjach uczestni- (Śmiały, Srogi, Dziki, Woczyło w 800 bez- jowniczy)
płatnych lekcjach
muzealnych
dla
przedszkoli i szkół.
Wśród
miliona
osób odwiedzających muzea było 60
tysięcy dzieci i młodziey, uczestników
w darmowych zajęć
edukacyjnych.
O liczbie wycieczek szkolnych
Dama z fretką
z Rzeszowa i Podkarpacia odwiedzających rezydencje królewskie w Polsce
i ewentualnym rekordzie wpisanym do Księgi Rekordów – poinformuję.

dent Miasta Rzeszowa, a organizatorem jest
Rzeszowski Dom Kultury, zaś współorganizatorem i inicjatorem tego przedsięwzięcia
Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa.
Organizatorzy umożliwiają nieodpłatne pobranie podkładów muzycznych w wersji elektronicznej z opracowanego przez
Jerzego Dynię zbiorku pod tytułem Zakochani w Rzeszowie (www.echo.erzeszow.pl

lub www.rdk.rzeszow.pl). Możliwe jest również wykonanie nowych kompozycji, które
należy przekazać pod adres Rzeszowskiego
Domu Kultury na płytach CD wraz z tekstem
proponowanej piosenki. Celem tej pierwszej
w historii miasta imprezy jest popularyzacja
Rzeszowa poprzez piosenki, a także włączenie
się wykonawców w życie kulturalne grodu nad
Wisłokiem. 

TULIPANY Z TRZYDZIESTOLECIA
A

ndrzej Szypuła jest postacią znaną nie
tylko w życiu kulturalnym Rzeszowa
i Podkarpacia. Założyciel i działacz stowarzyszeń muzycznych, organizator festiwali,
pedagog szkół muzycznych, kierownik i dyrygent chórów, orkiestr i zespołów muzycznych, a także autor wielu publikacji, laureat
nagrody Mistrz Mowy Polskiej, wreszcie
redaktor pisma muzyczno-literackiego „Kamerton” oraz „Barbizonu Wiśniowskiego”
– to tylko część z wielu ról pełnionych przez
tego zasłużonego działacza. W roku 2015
poznaliśmy jeszcze jedną dziedzinę zupełnie
szczególnej i dotychczas nieznanej działalności Andrzeja Szypuły – ukazał się tom jego
wierszy noszący tytuł Białe tulipany, będący
zbiorem poezji pisanych od roku 1984.
W niezwykle skromnie wydanej książeczce znajdujemy wiersze pisane w ciągu
ponad trzydziestolecia, a mimo to dość jednolite i konsekwentne w swoim artystycznym
wyrazie. Poeta nie zaopatrzył ich w tytuły, ale
za to każdy u dołu strony „podpisany” jest
miejscem i datą, co sprawia, że tomik jeszcze
bardziej wydaje się być całością lub też rodza-
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jem lirycznego osobistego pamiętnika, a lista
miejscowości układa się w swoistą „geografię”
Andrzej Szypuła

requiem aeternam
nim liście opadną
muszę jeszcze zapalić znicze
na grobach bezimiennych
gdzie trawy i chaszcze
późnym wieczorem
przesuwam paciorki różańca
zmęczony pielgrzym
jeszcze na tej ziemi
w płomyku świecy
nie ma już smutku
tylko cichość zapomnienia
i spokój przemijania
jeszcze w chmurach
senne anioły
stroją głosy
requiem aeternam
(z tomiku Białe tulipany)

 Władysław SERWATOWSKI

poetycką, ukazującą okolice szczególnie bliskie poecie (najczęściej Stargard Szczeciński
i Wiśniową, ale także Rzeszów, Niewodną,
Murzasichle, Szetejnie, Kiejdany, Hutę Polańską i New York…). W lirycznych wędrówkach
poety pojawiają się najbliższe mu osoby.
Andrzejowi Szypule bliska jest nowoczesna formuła wierszopisania; większość
jego utworów to wiersze wolne, bezrymowe,
typowe dla liryki współczesnej. Niektóre jednak w bardzo udany sposób nawiązują do
starszej tradycji poetyckiej, tej wyposażonej
w dobrze znany repertuar środków artystycznych; oto charakterystyczny przykład:
„w twoich oczach łzy/ zapłakany świat/ po co
wracać znów/ do dziecięcych lat// nie powróci już/ dobrych bajek czar/ został tylko szept/
dziwnych sennych mar”.
Poecie zdaje się szczególnie odpowiadać
tradycja i estetyka młodopolska; w wierszach
niekiedy „słyszymy” Staffa, Tetmajera, a późniejszych – może Tuwima czy Iwaszkiewicza.
Nie jest to jednak zarzut; Andrzej Szypuła,
jak każdy poeta, wybiera z tradycji literackiej
tę wrażliwość, która jest mu szczególnie bliska i którą uznaje za własną. A z młodopolskimi upodobaniami szczególnie wiąże go na
pewno szczególna, wielokrotnie powracająca

Listopad 2015
miłosierny opiekun i adresat codziennych
trosk, obecny na różne sposoby w większości wierszy. Wielokrotnie motywy religijne
pojawiają się w formie krótkich miniatur,
wyznań, pytań i próśb, najczęściej inspirowanych osobistym przeżyciem poety i przeradzających się w modlitewną spowiedź
duszy. Liryka religijna, pozornie łatwa,
tak często bywa narażona na schematyzm
i wtórność; wiersze z Białych tulipanów
ukazują jednak nowy ton, osobisty i szczery,
niewątpliwie czerpiący z rozmaitych źródeł,
ale przy tym oryginalny: „jak znaleźć pokorę/ wobec wyroków Twoich Panie/ gdy myśli
błądzą niespokojnie/ po labiryncie życia//

LIRYCZNY SZEPT I KRZYK
W tomiku Agaty Linek

Ryszard Mścisz

N

ostalgia i ideologiczne rozdrażnienie, liryczny estetyzm i krytyka
ułomnej rzeczywistości,
literackie i fi lozoficzne
ścieżki poznania oraz krąg
rodzinnych i przyjacielskich więzi – to tylko
niektóre poetyckie odsłony, formy twórczej
emanacji podmiotu lirycznego tomiku Szept
pumy. Czwarty tomik w dorobku Agaty Linek przynosi 44 wiersze, z których 24 stanowią cykl główny, pozostałe zaś wchodzą
w skład minicykli Koniec rewolucji, czyli
o tym jak krzyk bluesa powalił pomarańczę
(10 wierszy), Aniały (7 wierszy) i Poetyckie
ślady (3 wiersze).
W poezji Agaty Linek zaznacza się
pewna skala wiotkości, ulotności, zarazem
zaś pojawia się tu niekiedy – w wyciszonym
tonie – utajona siła wyrażania myśli, poglądów, bunt, który wzbiera, czeka na wyzwolenie. Wiele jej wierszy rodzi się na bazie
osobistych, autobiograficznych przeżyć, doświadczeń. W Nicości stare kozaki stają się na
chwilę spoiwem, pamiątką uczuć bohaterki
lirycznej, dopóki nie okaże się, iż to raczej
jeansy i koszulka są „świadkami” ostatniego
czułego spotkania.
Szczególny wymiar owego osobistego, autobiograficznego nurtu ma minicykl

Aniały. Niestroniąca od gier słownych, lingwistycznych zabiegów twórczych poetka
dokonała swoistej kontaminacji imienia
Ania (Anna) i słowa anioł – w efekcie powstał Aniał, a właściwie Aniały, albowiem
poświęciła ona swoje wiersze pięciu Annom:
mamie, nieżyjącej już Annie Kajtochowej,
Annie Garbacz, Annie Gregorczyk i Annie Ruszel. Stały się one zresztą nie tylko
uosobieniem dobra i doskonałości, zyskały ponadto atrybuty
określonych, przypisanych im
indywidualnie mitycznych muz:
Terpsychorze, Erato, Euterpe,
Polihymnii i Talii.
W utworach Agaty Linek
dochodzi do głosu problematyka egzystencjalna, dywagacje
na temat przemijania. Wiele też
w jej wierszach insygniów owego pragnienia bliskości, prawdziwej miłości, prób zgłębienia
jej istoty. „kocha się za nic/ czy jednak za
wszystko” – tak puentuje poetka rozważania na temat „zwyczajnej” miłości, która
dojrzewa w zwykłych gestach, codziennej
trosce, byciu przy kimś. Zbudowana na
bazie paradoksu puenta zdaje się niejako
urealniać miłość, pozbawiać ją tych „ulirycznionych”, romantycznych atrybutów
z wyidealizowanych jej ujęć. Swego rodzaju dopełnieniem owego miłosnego wątku

z każdego doświadczenia/ daj źródło nadziei/ w męczeństwie myśli/ daj ukojenie//
aż wreszcie zrozumiem/ że jesteś przy mnie/
amen”.
Tomik Andrzeja Szypuły należy z pewnością uznać za ważne wydarzenie w życiu
kulturalnym Podkarpacia i dobrze się stało,
że jego autor zdecydował się opublikować
swoje wiersze.
 Prof. UR, dr hab. Kazimierz MACIĄG
Uniwersytet Rzeszowski

____________
Andrzej Szypuła, Białe tulipany, Wiśniowa 2015.

w poezji Agaty Linek jest minicykl Poetyckie
ślady, poświęcony Halinie Poświatowskiej.
Taka dedykacyjna (co często zresztą poetka
praktykuje) i intertekstualna poezja stara
się oddać istotę kobiecości, która emanuje
z wierszy Poświatowskiej.
Wydaje się, że cykl wierszy zaangażowanych Koniec rewolucji, czyli o tym jak
krzyk bluesa powalił pomarańczę w jakiejś
mierze „rekonstruuje” tomik Szept pumy. Poezja buntu dominuje tu nad poezją zachwytu i formą lirycznego ujęcia rzeczywistości.
Można odnieść wrażenie, że sfera światopoglądowa nieco „ujarzmia” liryczną formę wierszy z tego cyklu, próba wyrazistego
wyrażenia własnych poglądów
narzuca poezji ton publicystyczny, retoryczny oraz bezpośredni
żywioł polemiczny. To zaś czyni
ów cykl nieco odmiennym od
reszty tomiku – jakby tytułowa
puma przestała szeptać i zaczęła
się prężyć, wzbierać gniewem,
objawiać swą drapieżność.
W „wielowarstwowym” tomiku
Agaty Linek znajdziemy różne
sfery odniesień: od osobisto-wspomnieniowych do zuniwersalizowanych prawd na bazie polityki, fi lozofii, literatury. Także w sferze poetyki, ujęć
lirycznych poszczególnych tematów pojawia
się różnorodność, rozmaite pomysły, sposoby wcieleń rzeczy i słów. Konstrukcja cyklu
również to uwydatnia, oddaje, przynosząc
różne sfery odniesień, pola obrazowania
i twórczych podniet.
 Ryszard MŚCISZ

Panorama literacka Podkarpacia
ROZMOWY Z PRZYBOSIEM

W

ieczór autorski Mieczysława Arkadiusza Łypa w Domu Wiejskim w Gwoźnicy Górnej był wspaniałym wydarzeniem
kulturalnym, stanowił wyraz wdzięczności
dla twórcy Rozmów z Julianem Przybosiem za
jego pamięć o gwoźnickiej szkole oraz przybliżył tę książkę społeczności lokalnej. Organizatorami byli Zespół Szkół w Gwoźnicy
Górnej oraz sołtys wsi Piotr Kozdraś. Autor

Rozmów kilkakrotnie już gościł podczas obchodów rocznicowych poświęconych patronowi szkoły Julianowi Przybosiowi. Dzięki
niemu nawiązany został kontakt z Utą Przyboś – najmłodszą z córek naszego wielkiego
rodaka, co zaowocowało kilkoma wzruszającymi spotkaniami z nią w naszej szkole, za
co podziękowała dyrektor Marzena Haduch.
Recytacje wierszy M. Łypa przeplatane były
nastrojowymi interpretacjami muzycznymi,
a tłem wystąpień gwoźnickie pejzaże pędzla

Zygmunta Zabłyszcza, m.in. inspirowane
prezentowanymi utworami. Dziękując za
ten wieczór autorski, który miałam zaszczyt
prowadzić, pragnę życzyć autorowi cytatem
z jego utworu – aby nic „nie płoszyło Pańskich kolorem rozjarzonych metafor”, a Pegazy nadal przylatywały do pańskiego ogrodu, niosąc tak piękne, ciepłe i słoneczne wrażenia, jak te utrwalone w poetyckim dialogu
z Julianem Przybosiem.
 Anna BORKOWSKA
11

KULTURA  SZTUKA

wrażliwość muzyczna, widoczna chociażby
w wyżej cytowanym fragmencie. Inspiracje
tego rodzaju widoczne są np. w rozpoczynającym się na stronie 40 wierszu udanie naśladującym rytm walca. Muzyka przywoływana
jest także w cyklu kilku wierszy kończących
tomik, a będących lirycznym spacerem po
Rzeszowie, w którym podmiotowi lirycznemu towarzyszą Chopin, Słowacki i Mickiewicz, a miasto wypełnione jest feerią dźwięków: „Na Sobieskiego fortepian gra/ Czarowne tony roznosi wiatr/ Przez okno na piętrze
jak sprzed lat/ W dal płynie melodia ta”.
Pieczę nad światem poetyckim Andrzeja Szypuły sprawuje Bóg, dawca nadziei,
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ury w składzie dr Jan Wolski (przewodniczący), Monika Gruba i Adam Decowski
w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
im. Stanisławy Kopiec „O Lubeński Dzwon”
organizowanym przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Lubeni przyznało I nagrodę Katarzynie Grzebyk z Połomi, II – Andrzejowi
Ziobrowskiemu z Nowej Huty, III – Marioli Kruszewskiej z Mińska Mazowieckiego,
a wyróżnienia Agnieszce Kostuch z Trzebini i Annie Piliszewskiej z Wieliczki. Gala
wręczenia nagród odbyła się 25 września br.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni.

 Zbigniew MICHALSKI

POETYCKI DIALOG

Z

inicjatywy dyrekcji Zespołu Szkół
Technicznych im. E. Kwiatkowskiego
w Rzeszowie i oddziału Związku Literatów
Polskich 28 października br. odbyła się promocja najnowszego zbioru poetyckiego Mieczysława A. Łypa pt. Rozmowy z Julianem
Przybosiem. Autor uczcił tym dziełem wielkiego twórcę i rodaka Podkarpacia, który 45

 adec

WIĘCEJ O METAFORĘ

KULTURA  SZTUKA

W

cyklu imprez poświęconych 45.
rocznicy śmierci Juliana Przybosia,
współorganizowanych przez wiele podmiotów na czele z Uniwersytetem Rzeszowskim,
17 października br. w Galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie miał miejsce
wernisaż malarstwa
Uty Przyboś – córki
Juliana, poetki i malarki, oraz Zygmunta
Zabłyszcza, malarza
i twórcy ludowego
z Gwoźnicy Górnej,
utrwalającego pędzlem klimat rodzinnej
wsi znakomitego polskiego poety. Wysta- Obraz Uty Przyboś
wę o nazwie „Więcej przedstawiający jej ojca
o metaforę” współ- Juliana Przybosia
organizowali WDK Rzeszów, rzeszowski oddział ZLP i Towarzystwo Miłośników Ziemi
Niebyleckiej. Oprócz głównych bohaterów,
pojawili się poeci reprezentujący wszystkie
znane formacje literackie z terenu Podkarpacia, powitani przez zastępcę dyrektora WDK
Małgorzatę Hołowińską, zaś moderatorem
był prezes rzeszowskiego oddziału ZLP Mieczysław A. Łyp. Swoje wiersze, poświęcone
znakomitemu poecie bądź w klimacie Awangardy Krakowskiej, prezentowali: Uta Przyboś, Małgorzata Żurecka, Ryszard Mścisz,
Zdzisława Górska, Mieczysław A. Łyp, Zbigniew Michalski, Andrzej Talarek, Stefan

Stanisław Dłuski

Z

darza mi się tutaj krytykować
neoliberalizm, konsumpcjonizm
czy
relatywizm moralny. Dzisiaj (22–23
sierpnia) znalazłem
– o dziwo! – w „Gazecie Wyborczej” arcyciekawy wywiad z amerykańskim uczonym,
który potwierdza moje myślenie. Jonathan
Crary, historyk sztuki i estetyki, Uniwersytet Columbia, mówi m.in.: „Większość
naturalnych potrzeb, jak głód, pragnienie,
przyjaźń czy miłość, została już dawno
utowarowiona, zmonetyzowana, włączona w logikę rynku. Tylko sen nie daje się
12

zeli zdarzeń. Następnie wystąpił duet akordeonowy PSM im. M. Karłowicza w Mielcu.
Wiersze z tomiku Karuzela recytowali Maria Orłowska i Stefan Żarów. Wystąpił też
zespół Łódź Piotrowa z trzema utworami,
przygotowanymi specjalnie na promocję tomiku do tekstów Aleksandry Piguły z muzyką kierownika tej grupy Jana Robaka.
 Zofia NYCEK

W DRODZE NA „DRUGI BRZEG”

28

października w Podkarpackiej Izbie
Poetów WDK w Rzeszowie miał miejsce wieczór autorski z krośnieńskim poetą
Janem Belcikiem w cyklu Jesienne Spotkania z Poezją. Autora i jego dorobek literacki
przybliżyła zebranym Danuta Pado. Następnie zaprezentowała z recytatorskim kunsztem wybrane wiersze z jego tomów poetyckich. Jednak kwintesencją wieczoru stały
się nowe utwory w autorskiej interpretacji;
niektóre powstały podczas podróży autora
do Izraela. Poeta celowo unika w nich popi-

Uczestnicy i bohaterowie spotkania

lat temu został pochowany na gwoźnickim
cmentarzu zgodnie z jego poetyckim testamentem. W klimat wierszy Mieczysława A.
Łypa licznie zebranych uczniów, nauczycieli, innych twórców i miłośników literatury wprowadziła dr Anna Niewolak. Na tle
wystawy obrazów Zygmunta Zabłyszcza,
ukazujących gwoźnickie pejzaże, młodzież
szkolna zaprezentowała montaż poetycko-muzyczny Z podróży do Gwoźnicy według
scenariusza Jadwigi Kupiszewskiej z wykorzystaniem wierszy Mieczysława A. Łypa.
 Adam DECOWSKI

WIECZÓR Z KARUZELĄ

17

października br. w pałacyku Oborskich w Mielcu promowany był nowy
tomik tomik Aleksandry Piguły Karuzela.
Wydawcą tomiku jest Samorządowe Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna
w Mielcu, a słowo wstępne napisała Agata
Linek ze Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli, która przeczytała
recenzję tego tomiku zatytułowaną Na karu-

Fot. Wacław Turek

J

M. Żarów, Krystyna Lenkowska, Jan Belcik,
Marek Petrykowski i Maria Stefanik.

Fot. Stanisław Kijowski

O LUBEŃSKI DZWON

Jan Belcik

sowych chwytów, opowiadając się po stronie
zamierzonych powtórzeń, typowych dla Biblii i literatury archaicznej – na co słusznie
zwrócił uwagę rzeszowski animator kultury
Czesław Drąg. Wraz z Belcikiem nie udajemy się na wycieczkę krajoznawczą, ani do
„prywatnego raju”. Jesteśmy świadkami jak
„sam” staje w biblijnych historiach, poszukując swej „indywidualności”, bo jak powiada Filoksenos – syryjski pustelnik żyjący w
szóstym wieku – „ ten który nie jest „sam”,
nie odkrył swej tożsamości”.
 Marek PETRYKOWSKI

KARTKI Z PAWLACZA (25)
skolonizować. Jest szokującą anomalią, bo
nie da się z niego nic wytworzyć”. I dalej na
podsumowanie ostra diagnoza: „W ramach
liberalnego kapitalizmu nie da się znaleźć rozwiązań dwóch potężnych problemów, które on
sam stworzył i które z dnia na dzień stają się
coraz bardziej palące: masowych globalnych
nierówności i majaczącej na horyzoncie katastrofy ekologicznej”. Odnieść to dobrze można
do sytuacji w Polsce. Żyjemy też w świecie nierówności, chociaż wmawiają nam, że jesteśmy
„zieloną wyspą”, propaganda sukcesu kwitnie,
mamy też problem z ogromnym zatruciem
środowiska naturalnego, paradoksalnie, taki
wywiad właśnie w „Wyborczej”, która chwali
przemiany ustrojowe i systemowe w Polsce.

Uczony amerykański nie daje recepty na
ten globalny problem, ale potwierdza moje
poglądy katastroficzne: „Żyjemy w czasach, kiedy bardzo trudno wyobrazić sobie
przyszłość inną niż katastroficzna czy apokaliptyczna”. Właśnie ukazała się w Polsce jego książka, kolejna do nurtu myśli
katastroficznej: „24/7. Późny kapitalizm
i koniec snu” (wydawnictwo Karakter).
Utwierdziłem się w swoich poglądach, ale
Crary mówi jeszcze bardziej przerażające
rzeczy w tym wywiadzie, z perspektywy
Nowego Jorku. Przeczytajcie i nie mówcie,
że ja wypisuję głupoty. Jesteśmy częścią
„globalnej wioski”, jeśli świat tonie, to my
razem z nim.
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Agata Linek

Wers
magazyn
literacki

P

oetka, prozatorka, animatorka kultury,
redaktorka tomików, recenzentka poezji, krytyk teatralny i copywriter. Należy do
Grupy Literackiej „Feniks”, Stowarzyszenia
Literackiego „Witryna” (sekretarz) oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich. Laureatka
konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu poezji i prozy. Wydała tomiki
poezji: Jesteś elfem? (2006), Śmiech ćmy (2010),
Śpiew delfina (2012) i Szept pumy (2015).
http.//aga_linek.republika.pl
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Paraliż

Aleksandra Piguła

M

ielczanka, należy do Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”. Drukowała wiersze w prasie regionalnej i almanachach Zanurzeni w słowie oraz w Artefaktach i Mieleckim
Roczniku Literackim nr 1 (2012) i nr 2 (2013) wydawanym
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Opublikowała zbiory wierszy: Kropla
(2012), Dłonie (2013), Skrzydła (2014), Karuzela (2014).

ostrożni do granic i bezgranic
do końca bytu i niebytu
wolimy się cofnąć
na wszelki wypadek
żyć po staremu niczego nie zmieniać
żyjemy w złudzeniu zatrzymania czasu
a on zawsze zbliża nas do końca
wszystkiego do niczego
a my przez ten jego ułamek
dany nam przez przypadek chyba
przypadkowo złączone komórki

Karuzela
Korzenie

boimy się pożyć

Korzenie dobra i zła są w nas
nic nie jest tylko czarne lub białe
dla podkreślenia stylu
wybieramy szarość
stonowaną elegancję
piękno
czym jest piękno
bo idealne wymiary
szlachetne rysy
młodość
to zbyt mało
pojęcia próżne i wyświechtane
tak bardzo
odeszliśmy od korzeni
a przecież one są w nas
i tylko od nas zależy
co z nas wyrośnie

Ateista
buddyści mają rozproszonego Boga
muzułmanie muszą wciąż tłumaczyć się z dżihadu
prawosławni nie potrafią oddzielić religii od polityki
a katolicy nie wiedzą jak samodzielnie myśleć
ale gorzej mają
ateiści
bo są sami

Michał Basamon

S

tudent
czwartego
roku technologii chemicznej na Politechnice
Rzeszowskiej. Interesuje
się pisarstwem, poezją,
literaturą i chemią.
Działał w Grupie Teatralnej „Czerwień” przy
fi lii RDK Staroniwa.

***
tego dnia stoję w kolejce
rzucili specjalny towar
nie wiem co to
ale mówią że rozdają
zupełnie za darmo
zdrowie psychiczne
stabilizację umysłu
więc czekam
jakbym wierzył słowom
czekam na chwilę spotkania
końca nie widać

a na wystawie stoją ludzie
uśmiechają się do szarego tłumu
nie żądając zapłaty
dzieci nie rzucają pieniążka na tacę
by ktoś je pogłaskał
ludzie dokonują tylko mądrych wyborów
nikt nie patrzy zjadliwie
na odmieńców
a politycy walczą w słusznej sprawie
tego dnia stałem w kolejce
a potem upadłem
kamień na kamieniu
zwiastun burzy
Rzeszów, 10 maja 2015

Nicość
wyrzuciłam stare kozaki
kompletnie się już rozleciały
kiedy wkładałam kluczyk do drzwi
nagle spadło na mnie
to w tych butach byłam
tego dnia co Ciebie poznałam
wracam
muszę je zabrać
oprawić w ramki gdy Ciebie już nie ma
w połowie drogi zawracam
nie! muszę je odzyskać
zagubiona padam na trawnik
płaczę
serce się uspokaja
on ich przecież nawet nie dotknął
na półce zielone jeansy
koszulka ze stokrotką
w nich ostatnio mnie przytulił
nicość
NIC-ość
ni-COŚ-ć
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Poezja

Zabrałeś mnie
na karuzelę przemyśleń
nostalgia dopada jak grypa
tylko ona rozgrzewa
do czerwoności
pozwalam się uwieść
dopala się świeca
dni spopielały
kwiaty nie pachną
ale twój głos wciąż brzmi
szum morza dopełni dźwięk
zanim zamieni się w ciszę
żółkną jesienne liście
na naszych zdjęciach
przybywa płyt i książek
a wiosną drzewa
zakwitną nadzieją
odwracając fatum
jadę bez trzymanki
a karuzela wciąż się kręci
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Andrzej Ziobrowski
Katarzyna Grzebyk

Laureaci konkursu poetyckiego „O Lubeński Dzwon” – 2015 r.

ogrody słodyczy
śpiewać uczyły mnie pola
zagony śpiącej ciszy w ogrodach
gdym po nich z zachwytem stąpał
niosły myśli w czułe słowa
z pokorą przez ziemię szumiącą latem
do was pieśnią wymodloną w duszy idę
to niosę co z serca płynie
jesteście porankiem błogim w kolorze tęczy
lotem jaskółczym który niosą niebios łany
gwiazdą na niebie gdy ją co dzień widzę
dla was w wersach płomiennych w ogniu błyskawic
z pokorą wiersz dziękczynny piszę
w sobie jak skarb najcenniejszy dźwigam
rozdzwonioną deszczu sonatą cichą
dla ciebie naręcza zachwytów ogromnych
błogi wieczorny pejzaż gruszę lipę niosę
stoi niczym kapłanka cudnej nocy
kapliczka ustrojona w madonny śliczne oblicze
przed domem przełamanym w pół przez burzę
w myślach to wszystko widzę
drogę dzieciństwa kościół domy
ogromne połacie duszy stęsknionej
wiodą mnie w tamte cudowne strony
w ogrody pełne słodyczy zaciszy tajemnice

Agnieszka Kostuch

Człowiek z sadu
Zdzisławowi Antolskiemu
Wybiegł za białą kartką papieru
(w nadziei na nieśmiertelność)
z sadu rodzącego zdrowe owoce
do puszczy miejskiego chaosu
pełnej robaczywek

Niebieska kolejka
Tłoczą się
zdumieni niebiańskim dywanem kroczą
Boskowa spod lasu w kwiecistej podomce
wilgnej od kwaśnego mleka (rękę wytarła, gdy ją wezwali)
Jasiek Hanczyn, tęgi, rumiany, z krótszą nogą,
która na wojnie tańczyć została.
Głupia Maryśka, zdziwiona, że matka stać jej kazała:
Ciebie nie wezmo, jo pójde – wołała od progu.
Maciuś. Jeszcze chodzić nie umie,
tak szybko uciekał z tamtego świata,
że zastęp motyli go niesie.
Wdowa po Antku, wyschnięta, skurczona
sierp ściska w kościstej dłoni.
Zosia z łąki plotła wianek na Zielną, gdy ją zabrali
(Okna nie zamkłam, dyszcz bedzie)
Wojtek i Janka wtopieni w siebie, kapie z nich woda
z przerwanej rozkoszy kąpieli.
Idzie też Stasia. Z wierszem na dłoni. Kapelusz zdjęła.
Tęskni Niebieska wieś, płacze dziecięcy pokój
Nie bój się, różo,
Niebiański dywan czeka.
Niebieski gościniec otworem.

Mariola Kruszewska

po obiedzie
chodziliśmy
na ulęgałki
kiedy wszystkie krowy stały się mięsem
a żyto rzepakiem
poumierali królowie gospodarze zwyczajnie
na zimę
potem fartuch na pół pola
z którego strząśnięto mrówki
i resztki niedzielnego ciasta
uszczelnił psią budę

zapijał je bezskutecznie
kartkę pokryły plamy wymiocin krwi
rozczarowania –
więc tak wygląda
człowiek dorosły
człowiek świadomy
odkryta tajemnica
rozdarta zasłona
i kiedy wyrzucał kartkę do kosza
z półki spadł pożółkły wiersz Twardowskiego –
trzeba nic nie mieć
żeby wrócić
w sadzie czekał ojciec z pszczołami –
wiesz że przeciętnie żyją około miesiąca
nie grymaszą o wieczność
same ją tworzą
i podał synowi
brulion pachnący miodem
28.05.2015 r.

na koniec ścięto gruszę
jej cień nie znajdując oparcia
także wyniósł się czym prędzej
do krainy wiecznych żniw
pozostał poszczerbiony krajobraz
z traktorem na środku
asfaltowej łąki

Anna Piliszewska

zielona modlitwa
pochwalone niech będą grądy i rędziny,
i Chrystusek przydrożny. od deszczu spękane
jasne drewno – cierpliwe pod świątkarza dłutem,
i ten świątkarz, co rzeźbi figurki drewniane.
pochwalone niech będą pola i ugory.
chłop, co z kosą przez ramię idzie wczesnym świtem
przez świecące od rosy łąk żywe dywany
tam, gdzie łany szeleszczą już dojrzałym żytem.
pochwalone i osty stroszące ościory,
i pokrzywy, kwitnące wśród suchych badyli,
i chałupka pod lasem, nad którą klon chory
rachityczną gałązkę czasami pochyli…
pochwalona ta święta, zielona godzina,
którą kogut swym pianiem rozcina jak brzytwą –
i sen pryska tak nagle, jak bańki mydlane.
łopot światła wśród liści, co frunie
modlitwą…

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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SALON ROMANTYCZNY

ment mowy K. Szymanowskiego z 1924 roku
na cześć F. Chopina.
Wieczór romantyczny, z wielką swadą
prowadzony przez Małgorzatę Busz-Perkins, prezeskę działającego niezwykle prężnie i ambitnie Krośnieńskiego Towarzystwa
Andrzej Szypuła
Muzycznego obchodzącego właśnie swoje
W Salonie Romantycznym w Krośnie
20-lecie, pozostawił w pamięci wrażenie nieartystka, z towarzyszeniem Jerzego Owczaprzemijającego piękna muzyki polskiej. Warrza, śpiewała pieśni A. Dvořáka, F. Chopina
roczy salon dawnego
to dodać, iż był to pierwszy koncert po gruni I.J. Paderewskiego. Nie brakło występu śpiePałacu Biskupiego,
townej restauracji zabytkowego fortepianu
waczki Małgorzaty Busz-Perkins – mezzodziś Muzeum Podkarpacmarki Pleyel z połowy XIX wieku, będącego
sopran, absolwentki Szkoły Muzycznej II
kiego w Krośnie, pełen zaobecnie własnością Muzeum Podkarpackiestopnia w Rzeszowie, kształcącej się także
bytkowych obrazów – 25
go w Krośnie, restauracji możliwej dzięki
u legendarnej primadonny Wandy Wermińpaździernika br. napełnił
znaczącej pomocy finansowej samorządu
skiej w Warszawie. Pani Małgorzata wielką
się muzyką wysokiej próby. Na historycznym
województwa podkarpackiego.
głębią wyrazu śpiewała pieśni M. Karłowifortepianie Pleyela utwory F. Chopina zagrał
Na twarzy obecnego na koncercie dycza. Obie panie, z towarzyszeniem JerzeJerzy Owczarz, absolwent Akademii Murektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
go Owczarza, starannymi interpretacjami
zycznej we Wrocławiu. Z zapartym tchem
Jana Garncarskiego, wraz z Krośnieńskim
niezwykle ubogaciły klimat artystycznego,
słuchaliśmy świetnych wykonań mazurków,
Towarzystwem Muzycznym współnokturnów, polonezów mistrza
organizatora koncertu, wyraźnie
z Żelazowej Woli, a także utworów
widać było poczucie dumy i zadowoB. Smetany i A. Dwořáka. Szczelenia, że oto czas miniony w regionie
gólne wrażenie zrobiła na słuchapodkarpackim znajduje swój wyraz
czach dramatyczna, pełna wyrazu
nie tylko w zabytkowych, muzeinterpretacja scherza cis-moll op. 39
alnych zbiorach materialnych, ale
F. Chopina, przywołująca na myśl
i w nieprzemijających wartościach
tragizm umęczonej ojczyzny, do
stale obecnej w Europie i świecie
której, po wyjeździe z kraju, Chopin
polskiej kulturze duchowej, artyjuż nie powrócił.
stycznej, uosobionej w dziełach muOzdobą wieczoru stał się wyzycznych, literackich, malarskich,
stęp młodej śpiewaczki Natalii
rozpoznawalnych w najdalszych
Cieślachowskiej – sopran, absolzakątkach świata, o czym świadczy
wentki Szkoły Muzycznej II stopnia
choćby ostatni Międzynarodowy
w Rzeszowie i Akademii Muzycznej
Konkurs Pianistyczny im. F. Chopiw Łodzi. Podziwialiśmy niedawno tę
Śpiewaczka Natalia Cieślachowska z pianistą Jerzym Owczarzem
na w Warszawie.
młodą i utalentowaną artystkę w roli
Grisi, śpiewaczki cesarskiej, w prezentowaromantycznego wieczoru, odbywającego się
nym w Rzeszowie singspielu wg F. Schuberta
już w październikowym, złotojesiennym na Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, pedagog, prezes
pt. Domek trzech dziewcząt, gdzie dała prawstroju. Miałem wielką przyjemność przedRzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego
dziwy popis swych ogromnych możliwości
stawić słuchaczom wiersz K.I. Gałczyńskienie tylko wokalnych, ale i aktorskich.
go pt. Spotkanie z Chopinem, a także frag-

Fortepian Pleyela po restauracji

LĘKI OPISYWANE SZTUKĄ
Fot. Maciej Mikulski

Festiwal Nowego Teatru w Rzeszowie

Ryszard Zatorski

S

potkania w tradycyjnej
formie, gdy pojawiały
się gwiazdy scen polskich
z uznanymi wybitnymi
twórcami, zwłaszcza reżyserami, tak naprawdę
skończyły swój żywot na jubileusz półwiecznej ich obecności w Rzeszowie. Od czterech
lat są to już bowiem festiwale – najpierw
przez dwa lata WizuArt, który miał zwrócić
uwagę na niedocenianą na ogół rolę scenografów i kostiumografów, a obecnie już po
raz drugi mieliśmy w Rzeszowie Festiwal
Nowego Teatru, w którym forma stawiana
jest przed tworzywem literackim, a dzieła
dramaturgów widzowie rozpoznają niekiedy
jedynie w tytułach widowisk, te bowiem stają
się konglomeratem sztuk różnych i parasztuk oraz współczesnych technik wizualnych.
Rzadko też ich twórcy są tak rzetelni w zapowiedzi jak Jan Nowara, który Kurkę

Teatr im. W. Siemaszkowej – „Kurka wodna”

Wodną opatrzył nie tylko objaśnieniem „wg
Stanisława Ignacego Witkiewicza”, ale i tytuł
poszerzył o frazę – „katastrofa jest coraz bliżej”. Witkacego „tragedia sferyczna” na scenie Teatru im. W. Siemaszkowej zachowuje
jednak swą kulistość w metaforycznym powracaniu w to samo miejsce jak na okręgu,
ale i w towarzyszących obrazach fi lmowych
jednakich na wielu ekranach wokół sceny
i widowni – owej planety targanej różnymi konwulsjami, gdzie atakowani jesteśmy
zewsząd potokiem telewizyjnych i internetowych informacji, krzykliwych w obrazie
i dźwięku. A rewolucja w przekazie scenicznym Nowary cwałuje islamskimi krokami
i mordami. Na szczęście w teatrze takie obrazy można cofnąć, a ofiary ożywić i skierować
optymistycznie drogą do nieba balladowym
songiem Zeppelinów, który z takim urokiem
wykonuje Dagny Cipora, spektaklowa Lady
– księżna Alicja of Nevermore. Kolejny już
raz znakomicie spełniająca się aktorsko, podobnie jak pozostali artyści – wszyscy rzec
można z pierwszego planu. Poczynając od
tytułowej Kurki Wodnej Justyny Król, która tak sugestywnie „wyśpiewała” krzykiem
strach przed sceną ponownej śmierci i jej
spektaklowego męża-zabójcy Edgara (niezmordowanie rewelacyjny aktorsko Michał
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Fot. Mateusz Pastuszak

U

KULTURA  SZTUKA
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ta prześmiewcza swoista „msza”, czy podobne sceny-cytaty kolejnych papieży,
którzy na koszmar szerzącego się aids
mają lek w postaci modlitwy.
To był teatr wymownie publicystyczny, ale o wielkiej literackiej subtelności tworzywa słownego i obrazowości
plastycznej symboli i rekwizytów. Teatr
żywy i artystycznie niebanalny. Taki,
jaki przed blisko półwieczem wymyślali twórcy studenckiego nurtu teatru
otwartego, którego owoce przedstawiano właśnie w innej, łamiącej reguły klasyczne przestrzeni i formie, choć
bez takich możliwości technicznych jak
obecnie. Chłonąc Afrykę bydgoszczan,
to jakbym patrzył na Spadanie Krzysztofa
Jasińskiego Różewiczem inspirowane, czy
Wietnam ukrzyżowany Andrzeja Rozhina na festiwalu w roku 1969 we Wrocławiu,
którego gospodarzem był Kalambur – równie jak Teatr STU czy Gong 2 – odkrywcza
i nowatorska scena, ba, instytucja kultury
animowana przez Bogusława Litwińca i Eugeniusza Michaluka.
Festiwal Nowego Teatru z dyrektorem
programowym Joanną Puzyną-Chojką był
utkany ponadto dziesiątkiem innych ciekawych intelektualnie wydarzeń obok owych
dziewięciu festiwalowych spektakli, po których publiczność każdorazowo mogła spotkać się z ich twórcami. Były inne debaty,
fi lmowe pokazy teatralne i czytanie sztuk,
samo w sobie też interesujące scenicznie.
Tylko ktoś, kto przyjechał wyłącznie na ten
festiwal, był w stanie to wszystko ogarnąć,
niemącony innymi codziennymi obowiązkami jak miejscowi amatorzy tej sztuki.

Fot. Magda Hueckel

Chołka) czy sugestywnego Mateusza
Mikosia we wcieleniu Tadzia, albo nestora w tym gronie Piotra Napieraja,
artystycznie porywającego swym talentem aktorskim, ale i witalnością w tym
przedstawieniu toczącym się jakby
w taneczno-pantomimicznym rytmie,
w czym widać było pomocną obecność
Tomasza Dajewskiego odpowiedzialnego za plastyczność ruchu. Niezwykle
sprawnie znalazła się tu Magdalena Kozikowska-Pieńko w wymyślonej przez
Jana Nowarę Hyrkanii, korzeniami sięgającej wprawdzie do Mątwy Witkacego, ale i tam wszakże takiej postaci nie Teatr Polski w Bydgoszczy – „Afryka”
ma, a jedynie jest to nazwa mitycznego
owacją na stojąco. Lęki wielkiego romantyka,
państwa. Hyrkania skąpa w słowach właśnie
jego wizje przerosła współczesna rzeczywipantomimicznie „komentuje” różne sytustość, gdy nie tylko metaforycznie próbujeacje niczym narrator i duchowe wcielenie
my się często chronić i uciekać. Jak do owej
innych bohaterów. Reżyser ciekawie splatał
ciemnej klatki w nieznanym bloku, gdy nie
bohaterów, ich „dialogi” sceniczne z obrazawiadomo, czy zapalając światło nie naciśniemi fi lmowymi i plastycznymi scenami – sumy dzwonka do cudzych drzwi, zza których
gestywnie, jak choćby w owym może nieco
może wyłonić się jeszcze bardziej wylęknioprzydługim transie bodaj narkotycznym,
na postać. I dobrze, że młodziutkie jury chogdy przenosił nas wyobraźnią w ten niebociaż indywidualne wyróżnienia przyznało
tyczny kosmos i inne przestrzenie. Pojawiają
wykonawcom z tego widowiska, zwłaszcza
się w tym spektaklu także klimaty orwelrewelacyjnej aktorsko Dorocie Pomykale.
lowskie, absurdy zawsze dobrze wpasowane
Przesłania Demirskiego w tym spektaklu
w nasze życie niezależnie od epoki. I Witw wyborczą niedzielę 25 października zyskikacowe przemeblowywanie rzeczywistości,
wały też jeszcze nowy, inny wymiar.
gdy Kurka jest zabijana i umiera, by pojawić
Sądziłem, że ta propozycja krakowskiesię znów żywa w innej sekwencji i znowu
go Starego Teatru na festiwalu była najcenzginąć. Podobnie jak i owi bankowcy (Jóniejsza, ale z wielu względów z satysfakcją
zef Hamkało, Robert Żurek, Robert Choprzyjąłem też werdykt jury o Grand Prix dla
dur), którym islamiści podrzynają gardła,
spektaklu Afryka Teatru Polskiego z Byda potem fi lm biegnie odwrotnie i powracają
goszczy „za błyskotliwą, przejmującą i odżywi do kadru oraz na scenę także. Objawia
ważną, choć świadomą swej ułomności, prósię w tym spektaklu i metafi zyczność, i rzebę opowiedzenia o tym, o czym opowiedzieć
czywistość, w której każda z postaci wiedzie
się nie da”. Ta „świadomość ułomności” jakswój żywot jakby niespójny z otoczeniem,
by nieco osłabia (ale niech tam) ów zachwyt
z konsumpcyjną zachłannością, z władczymi
nad owocem młodych twórców – reżysera
pokusami i zanurzeniem w niepewną groźną
przyszłość. Teatr czystej formy, wyobraźni,
Bartosza Frąckowiaka, autorki tworzywa
skojarzeń i wzruszeń estetycznych.
dramaturgicznego Agnieszki Jakimiak oraz
Kurka Wodna gospodarzy, co w pewAnny M. Kaczmarskiej, która to widowisko
nym sensie zrozumiałe, była jedynym preopatrzyła scenograficznie, zaś muzycznie
mierowym przedstawieniem na festiwalu,
dopełnił je Krzysztof Kaliski, a światłami
które otwierało te spotkania w Teatrze im.
Agata Skwarczyńska. Ale przede wszystkim
Wandy Siemaszkowej w jubileuszowym roku
wykonawcy, a wśród nich aktorską precyzją
70-lecia tej sceny dramatycznej. Za inne naprzebijająca się Anita Sokołowska, jedyna
leży się pokłon organizatorom, że przybliżyli
w zespole prawie nie wspomagana kostiumoje rzeszowianom, oszczędzając nam widzom
wymi gadżetami. Wszystko w tym spektaklu
kosztów i fatygi jeżdżenia po Polsce. Albo do– albo, jak zwykło się nowomownie określać,
wieźli do Tarnowa, by tam pokazać w Teatrze
projekcie – było spójne i potrzebne. Nawet
Solskiego Grażynę Mickiewicza przygotowaumieszczenie we wzajemnej bliskości winą przez Radosława Rychcika w konwencji
dzów, aktorów, operatorów dźwięku i światła
meczu koszykarskiego. Cóż, można i tak,
w tej niewielkiej przestrzeni. Bo wszystko
choć poemat epicki wieszcza obronił się sam
działo się wszak tylko na samej scenie, odcięw aktorskiej recytacyjnej interpretacji aktotej kurtyną od pustej sali. To służyło znakorów i znakomitej oprawie muzycznej chóru.
micie artystycznemu przekazowi, w którym
I chociaż, jak wspomniałem na wstępie, owa
pobrzmiewał w głównej postaci sam niezrównowoczesność – szczególnie w formach mulnany reporter Ryszard Kapuściński, świadek
timedialnego obrazowania scenicznego – być
owych przed laty wyzwoleńczych rewolucji
może nie wszystkim teatromanom pasuje, to
państw Afryki, które już potem z wolnej stoprzecież obcowanie choćby z twórcami widopy do dziś niewolone są przez uzależnienia
wiska nie-boska komedia. Wszystko powiem
polityczne, ekonomiczne i obyczajowe. Jak
Bogu! Pawła Demirskiego, a inspirowanego
parafraza pewnego manifestu zabrzmiało
dramatem Zygmunta Krasińskiego, było dla
stwierdzenie o widmie długu, które krąży
wielu ucztą artystyczną. Mimo że po przenad Europą. Długu wobec niewolonych i łurwie widownia nieco się przerzedziła. Nic
pionych przez wieki mieszkańców Czarnego
dziwnego, że fetowano wykonawców długą
Lądu. Jakże odważnie i pod prąd wybrzmiała

 Ryszard ZATORSKI
LAUREACI
II Festiwalu Nowego Teatru
– 54. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych
(Rzeszów 22–30 października 2015)
Jury w składzie Michał Centkowski
(przewodniczący), Beniamin Bukowski, Stanisław Godlewski, Patrycja Maksylewicz, Weronika Murek oraz Martyna Kasprzak (sekretarz) po obejrzeniu dziewięciu konkursowych
spektakli przyznało wyróżnienia aktorskie:
Małgorzacie Gorol za rolę w Podróży zimowej,
Dorocie Pomykale i Marcie Nieradkiewicz za
role w spektaklu nie-boska komedia. Wszystko powiem Bogu!, nagrodę prezydenta miasta
Rzeszowa Dominice Knapik za choreografię
w spektaklu Portret damy, nagrodę dla młodego twórcy Michałowi Buszewiczowi za tekst
Aktorów żydowskich, nagrodę za scenografię
Katarzynie Borkowskiej za opracowanie warstwy wizualnej spektaklu Portret damy, nagrodę główną dla osobowości artystycznej marszałka województwa podkarpackiego Krzysztofowi Kaliskiemu za opracowanie dźwięku
w spektaklach Afryka i Klęski w dziejach
miasta oraz Grand Prix dla najlepszego spektaklu w postaci honorowej statuetki Teatrowi
Polskiemu im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy za przedstawienie Afryka za błyskotliwą, przejmującą i odważną, choć świadomą
swej ułomności, próbę opowiedzenia o tym,
o czym opowiedzieć się nie da, oraz nagrodę
indywidualną ufundowaną przez marszałka
podkarpackiego Bartoszowi Frąckowiakowi
za reżyserię najlepszego spektaklu.

SŁAWY NOWEGO POP-ARTU
Wystawa w DagArt Galerie

Andrzej Piątek

M

ielczanin
Maciej
Wieczerzak i zadomowiony w Rzeszowie
Jacek Hazuka oraz Alfredo Longo i Joël Moens de
Hase z Belgii, Brat Artiste, Fred Benoit i Bernard Kowalczuk
z Francji, Charles Fazzino ze Stanów
– artyści o światowej sławie, którzy twórczo i oryginalnie nawiązują do klasycznych i zarazem kultowych reguł pop-artu
wystawiają swe prace w DagArt Galerie
na drugim piętrze Millenium Hall, na
wspólnej ekspozycji pod nazwą „POP
NOW!”.
Ich nazwiska występują w katalogach sztuki galerii w Paryżu, Nowym
Jorku, Dubaju i Singapurze. Rzeszowianie
i mieszkańcy regionu tłumnie odwiedzający
Millenium Hall z powodu zakupów mają
niecodzienną okazję zaglądając do DagArt
Galerie podziwiać dzieła niezwykle interesujących artystów tworzących w nurcie pop-artu. Wśród nich dwóch z naszego regionu.

Wieczerzak jest jedynym młodym artystą
z Podkarpacia, który wystawiał swoje prace
w prestiżowej Saatchi Gallery w Londynie,
a także w Arnaud Rogez Gallery w Brukseli i Van Lonn Galleries w Vught. Mieszka
w Mielcu, gdzie w swojej pracowni zajmuje się
także projektowaniem i designem. Hazuka,
światowej sławy malarz, osiedlił się w Rze-

szowie niedawno po ponad trzydziestu latach
zamieszkiwania i uprawiania swojej sztuki we
Francji. W Rzeszowie stworzył monumentalny cykl „Europa”, w którym w formie impresji
prezentuje wizerunki stolic unijnych państw
europejskich.

BIENNALE PLAKATU
TEATRALNEGO
I

naugurację 2. Festiwalu Nowego Teatru poprzedziło ogłoszenie werdyktu jury 15.
Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego. Nagrodzone i inne wybrane
plakaty eksponowane były w foyer organizatora konkursu Teatru im. W. Siemaszkowej oraz w Centrum Mikrotechniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Na konkurs nadesłano 834 prace. Jury w składzie Karel Mišek – przewodniczący (Czechy), Thierry Sarfis (Francja), Stanislav Stankoci (Słowacja), Krzysztof
Motyka (Polska) pierwszą nagrodę przyznało Marcinowi Markowskiemu (Polska)
za pracę Shoulder The Lion („za kreatywność, bardzo dobre opanowanie sponta-

Marcin Markowski –
„Shoulder The Lion”

Daniel Rudzki – „Bez wyjścia”

Jenko Radovan – „Le petit
festival du theatre

niczności i bardzo dobrą typografię”), drugą Danielowi Rudzkiemu i Sławomirowi
Żamojdzie (Polska) za pracę Bez wyjścia, a trzecią Jenko Radovanowi (Słowenia)
za Le petit festival du theatre. Ponadto jury przyznało wyróżnienia specjalne, które
otrzymali: Youkichi Takadda z Japonii za pracę Koto solo recital oraz Jacek Doszyń
za Skowyt i Wojciech Korka-Korkuć z Polski za Dwóch w twoim domu. 

DagArt Galerie od 2006 r. promuje polską sztukę współczesną na zachodzie Europy. Miała siedziby w Arras i Lille, w kwietniu
bieżącego roku otworzyła pierwszą polską
właśnie w Rzeszowie, na drugim piętrze Millenium Hall. Dzięki uporczywemu wystawiennictwu i częstemu udziałowi w Międzynarodowych Targach Sztuki wpisała się na
stałe w europejski pejzaż rynku sztuki. Jedną
z najważniejszych wystaw organizowanych
przez DagArt Galerie była w 2007 r. przekrojowa wystawa „Sztuka: Polska się odkrywa”,
zlecona przez Departament Pas-de-Calais.
Dagmara Kowal-Hazuka, menedżerka i prezes Stowarzyszenia „Namaluj mi
Europę”, jest przekonana, że artystyczna
jakość pokazywanych prac, jak również
miejsce wystawy w bardzo prestiżowym
na Podkarpaciu centrum kulturalno-handlowym Millenium Hall w Rzeszowie sprowadzi wkrótce do DagArt Galerie wielu rzeczywistych i potencjalnych
miłośników sztuki współczesnej z całej
Polski. Będzie to nie tylko prestiżową formą promocji regionu, ale również, dzięki
międzynarodowej renomie artystów, którzy będą tu wystawiali swoje dzieła, wyróżni
Podkarpacie na zachodnim rynku sztuki.
Wystawa „POP NOW!” będzie czynna
do 15 grudnia br.
 Andrzej PIĄTEK

PRYWATNOŚĆ
KILARA
Geniusz o dwóch twarzach

K

siążka Kilar. Geniusz o dwóch twarzach Marii Wilczak-Krupy, wydana w krakowskim Znaku, nie
zasługuje na uznanie szczególne. Styl autorki jest miałki
i pretensjonalny. Szkoda, że ktoś większego formatu nie
podjął się napisania książki o Wojciechu Kilarze, wielkim kompozytorze, człowieku wyjątkowego umysłu
i charakteru. Przypomnijmy jego
związki z Rzeszowem – tu przyjechał z matką Neonillą ze Lwowa zaraz po wojnie. Tu uczył się
grać na fortepianie, zanim wywędrował na Śląsk. Stamtąd rozpoczął fascynującą karierę muzyczną. W Katowicach mieszkał całe
życie i tam go pochowano.
Wartością książki Wilczak-Krupy bardziej jest przybliżenie
postaci Pendereckiego (dębiczanin!), Komedy, Harasiewicza (rzeszowianin!), Zanussiego i in. Biografia
Kilara do pewnego stopnia jest jednak świadectwem
prawdy o nim szczerej. Pianista i kompozytor Leszek
Możdżer tak skomentował tę biografię: Kilar żył rozdarty między Polską, którą kochał, a Hollywood, gdzie
spełnił swój American dream. Potrafił pędzić jednym ze
swoich mercedesów z szaleńczą prędkością, a zaraz potem w domowym zaciszu żarliwie odmawiać różaniec.
Uwielbiał drogie perfumy, eleganckie krawaty i podróże
po świecie. Owoce jego współpracy z Wajdą, Polańskim
i Coppolą trwale zapisały się w historii kina.
 Andrzej PIĄTEK
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OBIECYWAĆ, OBIECYWAĆ
Farsowo o miłości i polityce

KULTURA  SZTUKA

P

rawie półtorej godziny pysznej satyry
w Teatrze Bo Tak w znakomitym przekazie aktorskim Beaty Zarembianki, Roberta
Chodura, Marioli Łabno-Flaumenhaft,
Marka Kępińskiego i Kornela Pieńki.
Cała akcja dzieje się w jednym miejscu,
w jasnym wystroju salonu, który doskonale
kontrastuje z nieczystymi acz zabawnymi
gierkami biznesowymi ministra Bertranda
(Chodur) – i to nietuzinkowego, bo sprawiedliwości, jego politycznego kolegi posła
Bouladone’a (Kępiński) z tej samej partii,
który jednak ministra niecnie szantażuje
i żąda, aby wysłał z nim swoją żonę Paulę
(Zarembianka) na tydzień uciech miłosnych
na Hawajach. W zamian minister ma otrzymać papiery za obciążające go przestępstwa
finansowe, czyli jak to sam określa uszczknięcie nieco publicznych pieniędzy. Wprzęgnięta w tę intrygę jest też doradczyni ministra Agata (Łabno-Flaumenhaft), jego była
kochanka, a w przeszłości agentka służb specjalnych, oraz Thibaut (Pieńko), przeintelektualizowany i do pewnego stopnia „uczciwy”
aż do granic śmieszności asystent ministra.
Premiera 9 października br., czyli
w okresie największego kotła gier przedwyborczych, trafiała satyrą sztuki w nicość
zasad polityków, ich wyrachowane postępowanie obliczone na zysk materialny, w ich

cynizm i brak jakichkolwiek hamulców czy
wyrzutów sumienia. Wszystkie niuanse
sztuki Miłość i polityka francuskiego dramaturga Pierre’a Sauvila w przekładzie Barbary Grzegorzewskiej widownia wychwytuje
i nagradza brawami oraz pieczętuje szczerymi wybuchami śmiechu. Bo wszak, jak to
obserwujemy w codziennym życiu i słyszy-

my ze sceny, by osiągnąć polityczny cel i płynące zeń profity należy bez żenady i umiaru
obiecywać, obiecywać, obiecywać! Wiedząc
oczywiście, że te kłamstwa nic nie kosztują.
Polityk i uczciwość to obce sobie pojęcia itd.
itd. Marcin Sławiński, który to widowisko
wyreżyserował i wymyślił adekwatną, bardzo prostą scenografię, już kolejny raz dowiódł, że zna się doskonale na komediowym
rzemiośle. A mając tak wyborny zespół artystów osiąga cel artystyczny trafnie i znakomicie. I wybrzmiewa to w rzeszowskim spektaklu jak przestroga, spotęgowana jeszcze
tym farsowym opisem wszak rzeczywistości.
Teatr Bo Tak, wymyślony przez Mariolę Łabno-Flaumenhaft i Beatę Zarembiankę,
a wspierany przez ich kolegów aktorów, kolejną już premierą potwierdza, jak trafnym
i celnym sposobem oddziaływania na wyobraźnię widzów i kształtowanie ich wrażliwości może być sztuka farsowa. Bardzo trudna, bo łacno można się wywrócić na zbytnim
szarżowaniu humorem i komediowymi trikami. Ileż zatem talentu musi objawić zespół
na scenie, by subtelności satyry wynosić na
wyżyny artystyczne. I aktorom tego teatru
kolejny już raz udało się to znakomicie. Warto przyjść do Teatru Bo Tak, który występuje w sali koncertowej Wydziału Muzyki UR
przy ulicy Dąbrowskiego 83 w Rzeszowie
(dawny dom kultury WSK). Warto zobaczyć,
uradować się i może też zadumać – niezależnie od wyborów. Politycy różnej maści też by
mogli skorzystać z takiej żywej lekcji artystycznej.
 Ryszard ZATORSKI

INSPIRUJE ARTYSTÓW
Plener malarski w Boguchwale

Rafał Białorucki

K

anada, Polska i Ukraina
to
państwa,
z których pochodziło 19
artystów, uczestników XI
Pleneru Malarskiego w Boguchwale. Efektem ich pobytu są 263 prace. Część z nich stanowi przyszłą kolekcję Podkarpackiej Zachęty Sztuk
Pięknych. Plener odbywał się w sierpniu br.
Niektórzy z artystów uczestniczą w boguchwalskich plenerach od początku. – Tutaj odpoczywam od zgiełku stolicy, a jednocześnie pracuję twórczo. W Boguchwale
znajduję miejsce dla własnej inspiracji, za
każdym razem odkrywając coś nowego w tej
miejscowości – mówi Elżbieta Białaszek
z Warszawy. Inspiracją dla artystów podczas
dwutygodniowego pobytu na plenerze była
architektura barokowego kościoła i pałacu
Lubomirskich. Obserwowali ludzi i otaczającą przyrodę. – Bohaterowie moich obrazów to kolorowe i nietypowe kamyki, które
znalazłam wracając do pracowni. W myślach
budowałam pomysł na połączenie produktów natury: farby, kamyków i płótna. Tak powstała para, mężczyzna i kobieta z latawcem.
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Prof. Tadeusz Błoński na tle prac, które powstały
w Boguchwale

Mimo że oboje są z kamyków, to osiągnęłam
efekt oderwania ich od podłoża, a latawiec
nadaje pracy pewnej lekkości – dzieli się swoimi przemyśleniami Katarzyna Brodowska,
artystka z Krakowa.
– Artyści w Boguchwale pracują i wypoczywają. Mają zagwarantowane komfortowe warunki: płótna, farby oraz pomieszczenia na pracownie. W efekcie powstały 263
prace malarskie – podsumował plener Jacek

Krzysztof Nowak, prezes Podkarpackiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, pomysłodawca, organizator i komisarz jedenastu dotychczasowych plenerów. Każdy z artystów jak co roku przekazał jedną pracę na
poczet przyszłej kolekcji Podkarpackiej Zachęty. Sukces pleneru to odpowiedni dobór
artystów. – Uczestniczę w plenerach boguchwalskich od pierwszej edycji. Panuje tutaj
dobra atmosfera do pracy, ważna jest także
integracja z pozostałymi artystami, zarówno
ta towarzyska, jak i wspólne i rzeczowe dyskusje o sztuce. Taki system pracy przekazuję
swoim studentom, by podczas plenerów korzystali z doświadczeń i kontaktów z innymi
artystami – mówi prof. Tadeusz Błoński,
wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W hali wystawowej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale odbyła się
wystawa poplenerowa. Artyści zaprezentowali efekty swojej pracy: akwarele, tempery,
rysunki i obrazy olejne. Część prac malarskich, powstałych w Boguchwale, została
przekazana na jesienną aukcję charytatywną dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Organizatorem XI Pleneru Malarskiego
w Boguchwale było Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Miejskie
Centrum Kultury w Boguchwale i Gmina
Boguchwała.
 Rafał BIAŁORUCKI

KADRY Z ŻYCIA

W czasach niepokory i niepamięci
Piotr Rędziniak
„Rozmowa” – to tytuł najnowszej wystawy malarstwa i rysunków Janusza
Karbowniczka, prezentowanej w rzeszowskim
BWA. Artysty pochodzącego z Przemyśla, którego pojedyncze prace rzeszowscy koneserzy i miłośnicy sztuki
znają z wystaw charytatywnych „Bliźniemu
swemu…” organizowanych przez Towarzystwo Brata Alberta. Wystawa została zorganizowana w 40-lecie pracy twórczej artysty.
Janusz Karbowniczek urodził się
w 1950 roku w Przemyślu. Studiował na Wydziale Grafi ki w Katowicach krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obronił
w 1975 roku w pracowni plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego i pracowni książki prof.
Stanisława Kluski. Od 1977 roku jest pedagogiem w macierzystej uczelni, obecnie jako
profesor zwyczajny w Katedrze Malarstwa
ASP w Katowicach, gdzie prowadzi pracownię rysunku. Zorganizował 60 wystaw indywidualnych rysunku i malarstwa w kraju i za
granicą. Brał udział w ponad 300 wystawach
w Polsce i za granicą. Jest laureatem wielu
nagród, m.in. Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa „Bielska Jesień” w BWA Bielsko-Biała
(1979 – Medal, 1989 – Medal Srebrny); II Nagrody podczas Wystawy Malarstwa Rysunku
i Grafi ki „Nadzieja jest w Nas” w Poznaniu
(1985); I Nagrody Salonu Zimowego w Ra-

domiu (1987); Grand Prix Praca Roku 93,
Galeria Art-Nova 2, Katowice (1994); Nagrody Muzeum Okręgowego w Radomiu na
Triennale Autoportretu w Radomiu (2006).
Odznaczony brązowym medalem Zasłużony
Kulturze Gloria Artis (2013).
Rozmowa to najważniejsza forma obecności i usytuowania człowieka w przestrzeni
publicznej, domowej, wreszcie tej najbardziej
osobistej i intymnej z samym sobą. Forma,
od której zależy wiele aspektów naszego rozumienia świata i ludzi. Forma poznania
nowego, innego, ale też dawania poznawać
siebie reszcie świata. Rozmowa, a w moim

odczuciu wielokrotnie jej brak, jest źródłem
zagubienia, osamotnienia, nawet alienacji
człowieka – jednostki. Te konteksty Janusz
Karbowniczek w swojej twórczości przedstawia w stylistyce swoistych kadrów z życia
mniej czy bardziej anonimowych postaci na
obrazach lub rysunkach. Częstym motywem
prac artysty jest postać ludzka odbijająca
się w lustrze, której jak na fotografii odbicie
znajduje się w innej części płaszczyzny obrazu. Ta „rozmowa z lustrem” staje się istotą
treści wielu obrazów. Jak obronić kłamstwo,
patrząc sobie w twarz? Jak wybronić prawdy,
które ktoś zarzuca nam z oglądanej po latach
fotografii? Takie pytania odzywają się w każdym z nas w różnych okolicznościach życia.
Ich dramaturgię podkreśla estetyka twórczości Karbowniczka. Ekspresyjne pociągnięcia
pędzla, nerwowe kreski ołówka świadczą, jak
emocjonalnie postrzega artysta znaczenie
rozmowy zarówno tej z innym człowiekiem,
jak i samym sobą.
Sam artysta tak napisał: „Temat rozmowy od «zawsze» jest obecny w mojej
twórczości, stanowiąc uniwersalną wymianę wartości, będąc sposobem poszukiwania
sensu bycia i odkrywania w ujęciu ludzkim
i ponadrealnym. Stwarza możliwość odszukiwania miejsca i roli jednostki w świecie
globalizacji w czasach niepokory i niepamięci. «Rozmowa» jako spotkanie i możliwość porozumienia przenosi nas w ostatni
okres doświadczenia artystycznego, kiedy
dzieło stając się faktem, zrywa z przeszłością
i wchodzi w relację ze społeczeństwem. W intencjonalnej przestrzeni galerii obraz przejmuje rolę twórcy, biorąc za niego odpowiedzialność i odgrywając ostatni akt spektaklu
już tylko z widzem”.

Janusz Karbowniczek – „Gdzieś, kiedyś” olej, 2009

 Piotr RĘDZINIAK

Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka
IRENA WOJNICKA-MARKIELOWSKA

W

świetle zniczy i świec
wspominamy tych,
co odeszli. 23 lutego pożegnaliśmy na
cmentarzu komunalnym Wilkowyja
w Rzeszowie nestorkę rzeszowskiego środowiska profesjonalnych artystów
plastyków Irenę Wojnicką-Markielowską.
Przytoczę za Sztuką Podkarpacia tom. 1
wyd. przez Podkarpacką Zachętę (str. 98)
biogram artystki.
Urodziła się w 1924 roku w Ostrowie.
W czasie okupacji przenosi się z rodziną do
Tarnowa. Po wojnie kończy studia w ASP
w Krakowie w roku 1954 w pracowniach
prof. prof. Zbigniewa Pronaszki, Jerzego
Fedkowicza i Wacława Taranczewskiego.
Specjalizacja z malarstwa architektonicznego. Członek ZPAP i od 1985 r. członek ZPAMiG, którego dwukrotnie była prezesem.
W dorobku posiada szereg wystaw indywidualnych w miastach naszego regionu oraz

udział w wielu wystawach zbiorowych, początkowo przeglądach
ZPAP, później wystawach przeglądowych i konkursowych: „Barwy
Rzeszowa”, „Postawy”, „Nastroje
rzeszowskie”, „Jesienne Konfrontacje”. Nestorka wystaw o tematyce sakralnej organizowanych
przez BWA Gorzów Małopolski
„Sacrum w sztuce” (1984, 86, 90,
92, 94, 96, 98, 2000). Brała udział
w kilkuset wystawach, plenerach
ogólnopolskich i zagranicznych.
Indywidualnie i zespołowo
projekty i realizacje polichroIrena Wojnicką-Markielowska – „Martwa natura”, olej, płótno
mii, w kościołach w Rejowcu,
glądowych i konkursowych. Za całokształt
Błażowej, Futomie, Albigowej, w Rzeszowie
twórczości i działalność kulturalną została
– kościół garnizonowy. Projekty witrażów
nagrodzona Złotą Odznaką ZPAP, Nagrodo kościołów w Ropczycach, w Rzeszowie –
dą Miasta Rzeszowa w 1993 r. Z żalem mokościół M. B. Saletynów i rzeszowskiego Radyfi kuję ostatnie zdanie tego biogramu:
tusza. Szereg projektów i realizacji (wnętrza
uprawiała również malarstwo sztalugowe
i fasady ceramika, szkło, beton, tworzywa
i pastel suchą, której przykład oglądają
sztuczne) dla obiektów użyteczności publiczPaństwo na reprodukcji. 
nej – Tarnobrzeg, Rzeszów, Iwonicz. Otrzymała kilkanaście nagród w wystawach prze17
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UROKLIWE
BARWY JESIENI
Malarstwo w Galerii To Tu

W

rzeszowskiej Galerii To Tu do końca
pierwszej dekady listopada br. przegląd twórczości Janusza Szpyta. Wśród obrazów szczególną uwagę zwraca Ofiara Izaaka.
W malarstwie Szpyta dominują urokliwe barwy jesieni. Tematem najczęściej bywa
człowiek i jego zmagania z losem. Rozległe
zainteresowania artysty oscylują pomiędzy

klapsem
po filmach
Adam Kus

KULTURA  SZTUKA

L

istopadowe
projekcje
Dyskusyjnego
Klubu
Filmowego KLAPS w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie rozpoczęliśmy 2.11. Aniołem w reż.
Amina Dora. To zabawna
i optymistyczna opowieść zmieniająca życie
wszystkich, którzy uwierzą w moc czynionego nawzajem dobra. To laureat nagród
publiczności na Festiwalu Wiosna Filmów,
MFF Mannheim-Heidelberg oraz na festiwalu w południowokoreańskim Pusan. 9.11 był
Intruz w reż. Magnusa von Horna. Rozgry-

Dominik Nykiel

A

l Pacino to ciągle
i niezmiennie takie
nazwisko i taka aktorska
klasa, że dla niego można/
należy obejrzeć nawet (naj)
słabszy fi lm. Owszem, te
największe, dziś kultowe
i nieśmiertelne role, które uczyniły z niego
ikonę kina, ma już za sobą. Wystarczy tylko
wspomnieć Ojca chrzestnego, Serpico, Stracha na wróble, Pieskie popołudnie, Człowieka z blizną, Zapach kobiety, Życie Carlita czy
Adwokata diabła. Te fi lmy się nie starzeją.
Co więcej, większość z nich urosła do rangi
kultowych.
Obecnie Pacino, mając siedemdziesiąt
pięć lat na karku, dalej grywa i jak pokazują zapisy w jego fi lmografii – nie zamierza
przestać (w 2016 wcieli się w Salvadora Dali,
a w 2017 we Franka Sinatrę). Filmy z jego
udziałem i role, jakie w nich tworzy, są różne.
Część z nich przemyka przez kinowe ekrany
prawie niezauważona (bo m.in. mało promowana), część z nich to fi lmy telewizyjne,
a część pojawia się od razu na DVD, mając
równie niewielkie szanse na odkrycie.
Wśród kinowych fi lmów z Pacino, które pojawiły się w mijającym roku na polskich
ekranach (były również w Rzeszowie), znalazły się dwa: Idol oraz Manglehorn. Postanowiliśmy pokazać naszej publiczności ten
drugi, ponieważ opinie o nim są skrajne. Być
może takie podejście sprawi, że Państwo,
kierowani ciekawością, sami zachcecie prze-

fi kcyjnymi wizjami, pejzażami, aktami, portretami, sakralnością i histo- Janusz Szpyt – „Ofiara Izaaka”
ryzmem, satyrą
i publicystyką. Jest perfekcjonistą rysunku
i malarstwa, wysmakowanie dobiera odcie-

nie barw i tworzy harmonię całości
swoich dzieł.
Studiował grafikę na katowickiej ASP w pracowni Jerzego Dudy-Gracza. Następnie malarstwo na
ASP w Krakowie u Włodzimierza
Buczka. Na studiach z kolegami
stworzyli Grupę Trzech, zwaną też
Tercetem Nadętym. W sztuce łączyli
realistyczną formę z niekiedy obsceniczną tematyką. Prace Szpyta m.in.
i te obecne w To Tu wcześniej podziwiano na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.
 Andrzej GRZYWACZ

wająca się na szwedzkiej prowincji, emocjonująca opowieść inspirowana prawdziwymi
wydarzeniami. Film ten został nagrodzony
Złotymi Lwami na Festiwalu Filmowym
w Gdyni za najlepszą reżyserię, scenariusz
i montaż, a także zdobył nagrodę Don Kichot
Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. W kolejny poniedziałek (16 bm.)
zaprezentujemy najnowszy fi lm w reż. Anny
Muylaert pt. Prawie jak matka, subtelne kino
kobiece opowiadające o trudnej relacji oddalonych od siebie matki i córki. Obraz ten
zdobył m.in. nagrodę publiczności na tegorocznym festiwalu
w Berlinie oraz specjalną nagrodę jury na MFF Sundance i jest
brazylijskim kandydatem do
Oscara. Spotkanie z Alem Pacino, wybitnym aktorem dającym
popis swoich nieograniczonych
możliwości, zapewnimy 23 bm.

w fi lmie Manglehorn, w reż. Davida Gordona Greena. To poruszający portret skrywającego uczucia mężczyzny, któremu życie
postanowiło dać jeszcze jedną szansę. Na
zakończenie naszych miesięcznych zmagań
(30.11) mamy znakomity dokument pt. Sól
ziemi w reż. Wima Wendersa, opowiadający o drodze legendarnego brazylijskiego
fotografa-antropologa Sebastiao Salgado,
którego prace sprawiły, że stał się jednym
z najsłynniejszych artystów na świecie. Film
ten ma już kilka nagród festiwalowych i nominowany jest w tym roku do
Oscara.
Tradycyjnie już zachęcamy wszystkich, a szczególnie
niezdecydowanych miłośników
dobrego fi lmu, aby w swoich
kalendarzach na stałe wpisali
klapsowe projekcje i pofi lmowe
spotkania dyskusyjne w WDK.

konać się, w czym gra i jak aktorsko prezentuje się dzisiaj Al
Pacino.
Opinie negatywne
• „W Manglehorn są momenty
wspaniałe, chociaż jako całość rozczarowuje. Zwłaszcza gdy reżyser David Gordon
Green przekracza ramy surowej, realistycznej opowieści i wprowadza elementy groteski”. („Polityka”)
• „Al Pacino w nietypowej dla siebie roli próbuje odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Manglehorn to specyficzny dramat
pełen melancholii i czasem bardziej, innym
razem mniej udanych subtelności – film,
który nie każdemu może przypaść do gustu”. (naekranie.pl)
• „Film chce być bardzo artystyczny (surrealistyczne wstawki itp.), ale wypada to pretensjonalnie i nie potrafi zamaskować banalności jego przesłania (nie można ciągle żyć
przeszłością, trzeba otworzyć się na ludzi
itd.) i przewidywalności rozwiązań. Szkoda
Pacino i Hunter na takie byle co”. (wyborcza.pl)
• „Reżyser najwyraźniej nie wierzy, że jeden
obraz znaczy więcej niż tysiąc słów lub po
prostu wątpi w umiejętności interpretacyjne widzów. W obu przypadkach to poważny
błąd”. (kulturaonline.pl)

gracją i przekonaniem, że silna
autorska wizja jest największym
atutem opowiadanej historii.
Jeden z ciekawszych amerykańskich niezależnych reżyserów
znów bierze na warsztat codzienność i czyni z niej scenę zdarzeń niezwykłych, onirycznych; przypominających sen, którego
obrazy nosimy w pamięci przez cały dzień
po przebudzeniu”. (filmweb.pl)
• „Cały film zbudowany jest pod i wokół Ala
Pacino, a aktor tworzy jedną z najlepszych
ról w karierze – zniuansowaną, wygraną fizycznością, ale i detalami, zawartymi
w gestach czy głosie oraz wszelkimi magnetycznymi elementami, z których Pacino
zbudował swój dorobek. Aktor przykuwa
całą uwagę, fascynująco balansuje między
melancholią a gniewem, naznacza silnym
osobistym piętnem nietypową przecież jak
na tego artystę rolę”. („Dziennik Łódzki”)
• „Choć film Greena nie mówi nam o starości nic specjalnie odkrywczego, to trudno
oderwać wzrok od zgorzkniałego, pełnego
jadu starca o twarzy wybornego Ala Pacino.
Manglehorn jest jak dzisiejsze ballady Leonarda Cohena – chropowaty i gorzki, ale
czuć też w nim słodycz i sentymentalizm”.
(wPolityce.pl)
• Manglehorn to wciąż film zrozumiały i bliski, który w pełen wrażliwości, humoru, ale
i przeszywająco prawdziwy sposób rozprawia się z najbardziej bolesnymi, trudnymi
tematami, toczonymi stale przez upływający czas”. (onet.pl)

Opinie pozytywne
• „Kultowy aktor przyciąga widzów do kin,
bo Green wciągnął go uprzednio w filmowy świat zbudowany z niebywałą precyzją,

ODPRYSKI

A MNIE SIĘ MARZY...

NIE CHCĘ, ALE MUSZĘ

oleję niemiłosiernie, bowiem wydaje mi się, iż kolejne kampanie wyborcze są jakościowo coraz mizerniejsze. Rzetelną
dyskusję na racjonalne argumenty zastępuje walenie błotem w przeciwnika, odpowiadanie na własne, a nie zadane pytania, demagogiczny bełkot, bezkarne obiecywanie tego, co tylko ktokolwiek chciałby
usłyszeć. Wszystko zgodnie z zasadą, że ciemny lud to kupi. I jakoś
kupuje! No i ta idiotyczna praktyka, że nieważne jest w polityce, że
ktoś robi z igły widły, ważne, iż są owe widły.
Zawsze w kampanii przebija się jakiś wiodący motyw. Tak było
i tym razem. Wszyscy chcieli naprawiać Najjaśniejszą poprzez zmiany
i gruszki na wyborczej wierzbie. Ale za dorodne owoce robiły jakieś
ulęgałki. Różnica między poszczególnymi harcownikami polegała na
sposobie naprawiania i zakresie zmian. Rozrzut był ogromny. PiS obiecywał szczęśliwość poprzez zmiany konstytucyjne, odbudowę ruin
i rozdawanie pieniędzy, PO i Ryszard Petru jakieś zmiany, jaki taki ekonomiczny ład i trochę optymizmu. Podwójnie zjednoczona lewica pod
koniec kampanii już obiecywała wszystko, karciarz Korwin-Mikke rozpieprzenie Unii Europejskiej i całego systemu fiskalnego, a szansonista
Kukiz totalny, rewolucyjny przewrót i rozwalenie dotychczasowej struktury partyjnej. Jego programem wyborczym był brak programu. Nawet
Marksowi nawymyślał od Hitlera. Widocznie nie zdążył przeczytać
nawet fragmentu jego spuścizny filozoficznej. Drukowane kiepsko szły?
Ze wszystkich możliwych miejsc spoglądały na elektorat uchachane buziuchny tych, którzy postanowili bezinteresownie tyrać dla
dobra ogółu niczym jakieś konrady wallenrody, judymy czy inne siłaczki. Wszyscy zachęcali do pofatygowania się do urn wyborczych.
Nawet ja spłodziłem kilka mobilnych haseł, jak chociażby te: Jeśli masz
zdrowie i sprawne nogi – nie zapomnij na wybory drogi. Porzuć waśnie, porzuć spory – wal z teściową na wybory! Pewnie tylko dlatego aż połowa uprawnionych głosowała, a reszta to olała. Ba! Mój zaś
przyjaciel, Szanowny Obywatel Dżeki Marchewa, który może i poleciał o jedną wódkę za daleko, postanowił głosować na swoją pralkę,
gdyż według niego ona ma najlepszy i najbardziej racjonalny program.
Wybory sprawiły kilka ciekawych niespodzianek. Może zacznę
od personalnych. Pogoniony przez Leszka Millera Grzegorz Napieralski
poszedł do Platformy Obywatelskiej i wygrał w swoim okręgu wybory
do Senatu, uzyskując 56 tys. głosów. Pewnie tyle wystarczyłoby Zjednoczonej Lewicy nr 1 do przekroczenia progu wyborczego. Skandalista
Liroy w świętokrzyskim wygrał z kandydatami PiS i PO, chociaż byli
ponoć świetni. Nie pomogły natomiast wyborcze umizgi discopolowca
Sławomira Świerzyńskiego i Krzysztofa Cugowskiego, tego od wszystkich świętych. Padli, chociaż ten drugi zdobył 53 tys. głosów.
Najzabawniejszy efekt osiągnęły obie zjednoczone lewice. Pomimo
zjednoczenia startowały oddzielnie. Razem zdobyły ponad 11 procent
głosów, ale żadna nie przekroczyła progu wyborczego. Czyli ich elektorat w dużej części oddał praktycznie głosy na PiS. To taki perfidny chichot historii, lecz zmajstrowany na własne życzenie. Zresztą, podobny
efekt osiągnęli również pozostali, którzy owego progu także nie przekroczyli, a tylko na nim poprzewracali się.
Sądziłem, że na Podkarpaciu po wyborach z kranów poleje się
szampan. Nic z tych rzeczy! Wtajemniczeni twierdzą, że wkrótce poleje się, ale woda święcona. Teraz tylko należy czekać na świetlaną przyszłość naszej ojczyzny i jej bogobojnego ludu. Kraj ma być podniesiony z ruin tudzież zgliszcz, rozsypujące się lasy wyprostowane, ciężka
robota remontowa zrobiona, bilion 400 mld zainwestowane, po 500 zł
na dziecko dane, emerytury zwiększone, wiek emerytalny poważnie
obniżony, płace proporcjonalnie podniesione, górnictwo postawione
na nogi, kwota wolna od podatku radykalnie zwiększona, sześciolatki
od szkoły obronione, dawanie przez Unię większych pieniędzy załatwione, dofinansowania unijne dla rolników zrównane z tymi dla baora, polityka zagraniczna podniesiona z klęczek, jaką jesteśmy potęgą
Rosji i Niemcom pokazane, smoleński wrak przywieziony, pomniki
postawione, Antoni Macierewicz jak nowy przywrócony, związkowy
Duda ududany i jeszcze kilka innych drobiazgów też znajdzie skuteczne rozwiązanie. Od prezydenta Dudy po marszałka Ortyla wszyscy nawołują do powszechnej zgody. Żyć, nie umierać! Ale kto teraz będzie
strajkował? Chyba tylko: Ludwik Dorn, Leszek Miller, Jan Bury, Janusz
Palikot i może jakaś Kluzik-Rostkowska.
Roman MAŁEK

P

owiadają, że najpierw „z powodów chrześcijańskich” odmówiła podpisu. Potem – ponaglana przez syna, późniejszego cesarza
Józefa I – ponownie dokument dokładnie przeczytała. Ze sformułowania „prawnie zajmuje” poleciła wyrzucić słowo „prawnie”, a potem,
sięgając po pióro, rozpłakała się serdecznie: – Bóg jest świadkiem, nie
mogę postąpić inaczej. Nie chcę, ale muszę... Tak według galicyjskich
podręczników szkolnych wyglądało w 1772 roku podpisanie przez cesarzową Marię Teresę aktu pierwszego rozbioru Polski.
Dużo wcześniej, bo 18 stycznia 1493 roku, w Piotrkowie (obecnie
Trybunalskim) rozpoczęły się obrady Sejmu. Wybrani przedstawiciele
utworzyli Izbę Poselską i Senat, a obradowały trzy stany, bo był jeszcze
król. Wydarzenie to, które uważane jest za początek polskiej demokracji, nie przyniosło żadnych zasadniczych decyzji. Uchwalono tylko podatki i potwierdzono przywileje. I tak to mniej więcej trwało i trwało.
Po pierwszym rozbiorze nastąpił drugi i trzeci. Potem czwarty,
teraz kroi się piąty, a Sejm nasz ciągle najchętniej grzebie w podatkach
i rozszerza swoje przywileje. Teraz nawet chce je usankcjonować nową
konstytucją. Aż strach się bać, co wymyślą protegowani Rydzyka i jemu
podobnych. Nie zdziwiłbym się, gdyby nowa konstytucja gwarantowała fotel marszałka Sejmu każdorazowo prymasowi Polski, a w preambule pierwsze zdanie będzie brzmiało: „Wszystko w Polsce dzieje się
z woli Boga”. Bo tak dotychczas polscy duchowni tłumaczą wszystkie
przykrości, jakie spotykają ludzi, zwłaszcza tych, którzy najwięcej się
modlą. Swoją drogą to dziwne, iż stwórca tak urządził człowieka, że im
gorzej mu się wiedzie, tym więcej się modli.
Nowa konstytucja zapewne zobliguje nas także do odbywania
pielgrzymek na Jasną Górę co najmniej raz na dwa lata, a niezbyt chlubne epizody z historii tego sanktuarium zostaną wymazane ustawowo
z historii i naszych umysłów. Nie będziemy pamiętać, że sprawa tzw.
obrony Częstochowy, znana dzięki Sienkiewiczowi, w historii wojen
polsko-szwedzkich nie istnieje jako epizod godny uwagi. Nie będziemy także pamiętać, że klasztor uznał Karola Gustawa za króla Polski.

Ani o tym, że podczas wojny ze Szwedami odmówił Rzeczypospolitej
wsparcia finansowego z własnego skarbca, że o powitaniu ogniem 10 lat
później wojsk Jana Kazimierza nie wspomnę.
Filozof religii Stanisław Obirek twierdzi, że polski katolicyzm
trudno nazwać religią. Coś w tym jest, bo przecież te dziewięćdziesiąt kilka procent ludzi, którzy w Polsce uznają się za katolików, nie
przestrzega przykazań. Zwłaszcza od czwartego w górę. A swoją drogą
warto przypomnieć, że są na świecie religie chrześcijańskie, w których
kobieta może być biskupem bez żadnych obiekcji ze strony wiernych.
Tylko że dzieje się to w krajach normalnych, a nie w naszej mentalnie
średniowiecznej najjaśniejszej. U nas kapłanem zostaje ktoś, kto do niczego innego się nie nadaje, ale za to lubi przebywać w otoczeniu mężczyzn i chronicznie boi się kobiet. Wygląda mi więc na to, że u nas za
dużo jest katolików, a za mało chrześcijan.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

FELIETON

B

WIROWANIE
NA PLANIE

Jerzy
Maślanka

SEKRET Y ŻYCIA

Zaufajmy intuicji
Portier Józio
Podano w prasie i na ekranie,
że w Wojewódzkim idzie sprzątanie,
bo cały Urząd jest przeludniony,
będzie wietrzony i odświeżony.
Wojewodzina już nie jest w glorii,
musi, niestety, przejść do historii.
Teraz niewiele ma do wyboru,
nie chciała Sejmu – to do klasztoru.
Drżą dyrektorzy, tytani pracy,
i grono sprawnych podpowiadaczy,
co pracowali godnie i znojnie,
teraz wywiozą ich na platformie.
A w kuratorium palą się znicze
i krąży hasło „na siebie liczcie”.
Pewno to przez te niesforne matki,
co tak walczyły o sześciolatki.
Zmiana tabliczek, różnych przepisów,
regulaminów i życiorysów,
wzorów oświadczeń oraz podpisów
jedynie słusznej dziś władzy PiS-u.

ROZMAITOŚCI

Nadejdą wkrótce ci starzy nowi,
by ciągle służyć wiernie krajowi
dla twego dobra, dla dobra sprawy,
za cztery lata wezmą odprawy.
Ratusz, jak zawsze, wciąż działa w normie
innowacyjnie i niepokornie,
choć tam czekano również na zmianę,
Mer niepodzielnie rządzi z plebanem.
PS
A z uśmiechniętą jak zawsze buzią,
ja to nie pękam – rzekł portier Józio.
Mnie nie dotyczy owa ODNOWA,
żona kazała, jak mam głosować.

Dobra koniunktura
Baran (21 III–20 IV) Dobra koniunktura zawodowa wokół Ciebie.
Byk (21 IV–20 V) Daj sobie trochę luzu. Idź na
randkę, kup sobie coś ładnego.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Niby wszystko w porządku, ale trzymaj rękę na pulsie.
Rak (22 VI–22 VII) Ktoś w teatrze wyzna Ci
swoje pragnienia, ale czy warto w to wchodzić?
Lew (23 VII–23 VIII) Czas myśleć o swoim
zdrowiu, warto również odnowić ubezpieczenie
samochodu.
Panna (24 VIII–22 IX) Uważaj na kłótnie, które spowoduje Mars.
Waga (23 IX–23 X) Możesz liczyć na poprawę
sytuacji i uśmiech losu. Zadbaj o wygląd i zęby.
Skorpion (24 X–22 XI) Odczujesz większą potrzebę aktywności fizycznej.
Strzelec (23 XI–21 XII) Spodziewaj się cieplejszych relacji w domu, a w pracy życzliwości szefa.
Koziorożec (22 XII–20 I) Twoja sytuacja się
ustabilizuje. Wenus sprawi, że serce mocniej
zabije.
Wodnik (21 I–19 II) Nie będzie teraz rzeczy,
której nie będziesz w stanie załatwić.
Ryby (20 II–20 III) Zaufaj losowi i zacznij myśleć o solidnym remoncie domu.

K

ażdemu z nas
nieraz zdarzyło się mieć jakieś
przeczucie. Mówimy
wtedy: zrobiłem to
Nina Opic
intuicyjnie.
Intuicja jest bowiem często nazywana szóstym
zmysłem, zdolnością przewidywania. Angielska antropolog Margaret Mead twierdzi,
że intuicja jest wynikiem trwających wieki
relacji między ludźmi. Rodzi się pytanie,
czy potrafi my wykorzystać swoją intuicję,
czy potrafi my odbierać i rozumieć nasze
wewnętrzne sygnały? Mędrcy tybetańscy
podkreślają znaczenie intuicji, która według
nich jest podświadomym zmysłem, abyśmy
nie zgubili drogi w zawiłym labiryncie życia.
Dzikie zwierzęta polegają na swojej intuicji-instynkcie, aby przeżyć, zaś ludzie, aby
funkcjonować. Nie zdajemy sobie zapewne

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca
PLACEK
Z OWOCAMI
1 szklanka mąki • 1 szklanka cukru • 4 jaja •
3 banany • szczypta soli.

FRASZKI
Adam Decowski
POLSKA
Teraz nasza Polska
z tego głównie słynie,
że chociaż jest piękna
to jednak w ruinie.
O PRZEDSIĘBIORCACH
Najbardziej ich boli
nadmiar kontroli.
SŁABE STRONY
Nie tylko święty,
ale i błogosławiony
miał kiedyś swoje
słabe strony.
NA SKRÓTY
Niektórzy drogę pokuty
też pokonują na skróty.

Czesław P. Kondraciuk
NAGROBEK ZAZDROŚNIKA
Mówiąc najprościej –
umarł z zazdrości.
LIDER
Przeszedł wszystkie etapy,
w braniu do łapy…
DYLEMAT
Bałagany, wielka ściema,
pieniądz znika – winnych nie ma…

sprawy, że nasza intuicja próbuje się z nami
komunikować w różnorodny sposób. Donny
Cooper, fi lozof kanadyjski, nazywa intuicję
„wyćwiczoną reakcją wewnętrzną”, która
za pomocą zewnętrznej fi zycznej reakcji
ciała zwraca nam na coś uwagę. Jednym
z intuicyjnych sygnałów jest pewnego rodzaju emocjonalne drżenie, które towarzyszy twórczemu odkryciu, albo ostrzega nas
przed podejmowaniem danej decyzji. Inny
rodzaj intuicyjnego przekazu otrzymujemy,
gdy w błysku zrozumienia wiemy, że coś
nowego może okazać się dla nas wspaniałe –
robimy to i jesteśmy zaskoczeni odczuwalną
radością. Obojętnie ile mamy lat i jakie jest
nasze nastawienie do intuicji – warto mieć
na uwadze słowa słynnej projektantki mody
Coco Chanel: „Intuicja jest ogromnym darem. Nie wyjaśnia, ale wskazuje drogę, nawet jeśli jest to moda”. 

Jaja ubić z cukrem na gęstą, jasną masę. Dodać mąkę i sól. Delikatnie wymieszać. Banany obrać i pokroić w plastry. Do wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą
formy wlać połowę ciasta, ułożyć banany,
zalać resztą ciasta. Piec 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. Placek ten
można zrobić z różnymi owocami. 

LIMERYKI
Marek Pelc

Na rondzie przy wjeździe do Strzyżowa
postawił warsztat miejscowy kowal.
„Podkuwam konie liczne,
nawet te mechaniczne”.
Nie znalazł chętnych, poszedł na browar.

Regina Nachacz
Kosmonauta na Marsie
bierze udział w kiepskiej farsie.
Na Ziemię nie wróci
mimo tęgich chuci
rozgoryczony marszczy się.

AFORYZMY

Edward Winiarski

Bywa, że ten co dokonał odkrycia,
musi się ukrywać.
***
Życiorys nie fotografia,
trudniej się go upiększa.
***
Niełatwo daje się obalić słowo wyważone.
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