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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

U bram raju

Gdy lato wchodzi już pełną parą,
wakacje, słońce i pierwsza miłość,
a prawo prawem nam zapachniało,
czekamy tylko na sprawiedliwość.
Dla dobra ludu i dobra sprawy
dzieją się w kraju cuda i dziwy,
bo co wymyśli Jarosław Prawy,
zatwierdza Andrzej nam Sprawiedliwy.

Rząd zawsze miły i uśmiechnięty,
jakby z rodzinnej swej fotografii,
od Unii czeka na komplementy
i pokrzykuje: Polak potrafi!
Nadchodzą czasy wielkich dokonań,
no bo w przyszłości już niedalekiej,
po teatralnych Sejmu odsłonach,
rzeki popłyną miodem i mlekiem.
Poeci stworzą wspaniałe pieśni
o tym, jak władza przyznała 500,
czas ze słowników teraz wykreślić
strach, bezrobocie, ruinę, nędzę…
Jarko już niczym nas nie zaskoczy
i będzie dalej wojenkę prawił,
z wybranej drogi nigdy nie zboczy,
z hasłem „ktoś przecież musi was zbawić”.

A wszystkim marzy się Polska silna,
bez żadnych wstrząsów, napięć i zgrzytów,
ponadczasowa, w sobie stabilna,
z bramą otwartą do dobrobytu.

PS
Lecz się może zdarzyć ślicznie,
KOD-u ruchy tektoniczne
zmiotą układ niebywały.
I odetchnie naród cały.

Nowi posłowie i senatorzy,
wiernopoddańczy w swojej podzięce
i namaszczeni paluszkiem bożym,
wciąż dla Prezesa podnoszą ręce.

Po latach uczeń znajdzie w czytance,
że Polska miała dwóch naczelników,
jeden z wąsami – ten na kasztance,
drugi z fantazją – ten na kucyku.

Słowa: Piotr Żbikowski, muzyka: Andrzej Szypuła

Hymn o miłości

Ref.

Ref.
Jak kwiat swój kielich otwiera do słońca,
jak przed wędrowcem ściele się droga,
tak niech nas miłość prowadzi gorąca,
miłość do ludzi i miłość do Boga.
1. Opaszmy ziemię serc ludzkich przymierzem,
zestrzelmy w jedno umysły i dusze,
każdy z nas będzie Chrystusa żołnierzem
z różdżką pokoju w świata zawierusze.
Ref. Jak kwiat swój kielich…
2. Nieogarniony Ty Stwórco wszechrzeczy,
Panie, mój Boże, Ojcze miłosierny,
w złym mię zachowaj i w dobrym na pieczy,
spraw, bym do końca pozostał Ci wierny.
Ref. Jak kwiat swój kielich…
3. Stworzyłeś, Panie, swoją mocą światy,
stworzyłeś też w miłości swej człowieka,
pozwól nam, Chryste, nieść pokoju ślady,
na które świat nasz cały ciągle czeka.
Ref. Jak kwiat swój kielich…

Pamięci prof. Piotra Żbikowskiego,
który napisał ten wiersz w Rzeszowie
w 1996 roku
Wiśniowa, 23 maja 2016. A.S.

Pierwsze wykonanie Hymnu o miłości
było 2 czerwca 2016 r. w rzeszowskim
WDK na koncercie „Santo subito”.
Bardzo udane i ciepło przyjęte przez
publiczność. Śpiewał Chór Sancta Familia Parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie, który prowadzi Andrzej Szypuła.
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OD EURO DO EURO
Kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury

P

narodowe kolektywy wokalno-muzyczne:
Natalia Nykiel (Polska)/ Golden Parazyth
(Litwa), Dawid Kwiatkowski (Polska)/ The
Hardkiss (Ukraina), Skubas (Polska)/ Jono
McCleery (Wielka Brytania), Sarsa (Polska)/
Green Room & Dato Lomidze (Gruzja),
Piotr Rogucki (Polska)/ Within Temptation
(Holandia). A gwiazdą wieczoru będzie legenda symfonicznego rocka – zespół Within
Temptation z Holandii z charyzmatyczną
wokalistką Sharon den Adel.
Dzień później (25.06) na estradzie
w rynku usłyszymy Jamalę z Ukrainy, czyli
Susanę Dżamaładinową, piosenkarkę krymsko-tatarskiego pochodzenia, zwyciężczynię
tegorocznego konkursu Eurowizja 2016. Ale
wszak festiwal zaczyna się już w czwartek
23 czerwca i w tym dniu o godz. 21.00 przy
fontannie multimedialnej Art Color Ballet
wystąpi ze spektaklem
Preludium Słowiańskie.
A w ostatnim dniu,
w niedzielę (26.06)
na estradzie w rynku
podczas czwartej edycji koncertu Art Celebration pojawi się na
scenie m.in. Michał
Urbaniak, współtwórca tzw. polskiej szkoły
jazzu i kreator muzyki
fusion, a swoje autorskie utwory z akompaniamentem zespołu
i z aranżacjami napiZespół Within Temptation z Holandii z charyzmatyczną wokalistką Sharon sanymi specjalnie na
tę okazję przez Zbiden Adel

Kortez

gniewa Jakubka wykonają Te-Tris, Eskaubei
i Ten Typ Mes.
W ofercie festiwalu są wystawy plastyczne, fotograficzne, muzealne, pokazy
taneczne, warsztaty artystyczne, projekcje filmowe i dziesiątki innych propozycji.
Wspomnę tylko jeszcze o bliskich mi zawsze
ofertach teatralnych. W Podziemnej Trasie
Turystycznej w czwartek wystąpi Teatr im.
W. Siemaszkowej ze spektaklem Romantyzm – nowe oczyszczenie, w klubie festiwalowym przed Domem Sztuki zobaczymy
w sobotę Emigrantów Mrożka i tego samego
dnia w Teatrze Maska Jak to niegrzecznym
bywa źle, znakomite widowisko przygotowane przez stowarzyszenie SztukPuk Sztuka, w niedzielę zaś na tejże scenie spektakl
Szczur Teatru Beautiful Flowers. Szczegóły
festiwalu można wyczytać z plakatów i afiszów oraz na stronach internetowych.
Festiwal Wschód Kultury zagości znowu w trzech regionach. Najwcześniej u nas
w Rzeszowie, od 23 do 26 czerwca, z owym
rozwinięciem w nazwie – Europejski Stadion
Kultury, w Lublinie od 6 do 10 lipca pod mianem Inne Brzmienia Art&Music Festiwal,
a w Białymstoku od 1 do 4 września jako
Inny Wymiar.
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iłkarskie mistrzostwa Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie poprzedzał w Rzeszowie (2011 r.) pierwszy Europejski Stadion
Kultury. Wtedy rzeszowski rynek i estrada
przed ratuszem w scenograficznej świetlnej
oprawie stanowiły ów metaforyczny stadion
kultury. I tak przez kolejne lata tamże, ale
i w dziesiątkach innych miejsc miasta odbywały się te znakomite wydarzenia z różnych
obszarów kultury.
I zawsze już potem z koncertem głównym na Stadionie Miejskim przy ulicy Hetmańskiej, zawsze z gwiazdami muzycznymi
najwyższej klasy. Tak będzie i tym razem,
bo tamże w piątek 24 czerwca br. o godzinie 21.00 wystąpi Kortez z zespołem, artysta nam bliski, rodem z Iwonicza, laureat
nagrody Fryderyka w kat. fonograficzny
debiut roku oraz tradycyjnie już między-

 Ryszard ZATORSKI

GRAND PRIX ANNY CYZON
Laureaci 12. edycji festiwalu

dwunastej edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów
Carpathia Festival 2016 prawie przez ostatni
tydzień maja, bo od 24 do 28, na estradzie
rzeszowskiego rynku wokalnie i muzycznie
bawili smakoszów tego rodzaju rozrywki
wykonawcy z wielu krajów. Do tegorocznej
edycji festiwalu napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – 228 z 16 krajów. Festiwal jest
dzieckiem Anny Czenczek, zasłużonej animatorki sztuki wokalnej. Jej wychowankowie
święcą tryumfy na festiwalach w kraju i za
granicą. Jako dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie wymyśliła ten festiwal
i od początku jest jego dyrektorem.
Zawsze takim znaczącym, ale poza oceną jury, punktem w programie festiwalu jest
koncert muzyczny według pomysłu, scenariusza i w reżyserii Anny Czenczek. W tym
roku był to Dancing Queen – spektakl wokalno-taneczny w wykonaniu solistów, ab-

solwentów i grupy
artystycznej z Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie z towarzyszeniem Orkiestry
Festiwalowej pod kierownictwem muzycznym Jarka Babuli.
Bardzo dobrze przyjęty
był też inny koncert pozakonkursowy – dziecięcej grupy artystycznej Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie
z autorskim programem pt. Hity z Satelity Z lewej jurorka Onutė Žukienė, z kwiatami i dyplomem laureatka Grand Prix
oraz Ani Dąbrowskiej Anna Cyzon. Obok dyrektor festiwalu Anna Czenczek i prezydent Rzeszowa
Tadeusz Ferenc
– laureatki pierwszego miejsca na Festiwalu Zaczarowanej Piokrajowych i międzynarodowych festiwali
senki im. Marka Grechuty Fundacji „Mimo
Alicji Regi z CSW, pracujących pod kierunWszystko” Anny Dymnej, a także laureatki
kiem Anny Czenczek.

Fot. Michał Łazarów
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Tegoroczne prezentacje konkursowe
oceniało jury pod przewodnictwem Doroty
Szpetkowskiej. Grand Prix XII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia Festival 2016 otrzymała Anna Cyzon
z Kanady za Into the Sun do tekstu i muzyki
wykonawczyni i Mike’a Schlossera. Laureatką I miejsca została Polka Mery Spolsky, ona
także została uznana za najciekawszą osobowość festiwalu, a piosenka Szach Mat przez nią
wykonywana otrzymała nagrodę za najlepszą
kompozycję i ten laur przypadł Marii Żak,
która była także i autorką tekstu tego utworu.
II zajął Czech Jan Vytasek, a III Litwinka Neringa Siaudikyte. Nagrodę dla najlepszego instrumentalisty odebrała Olga Gornichar z Białorusi, a wyróżnieniami uhonorowani zostali
Martin Fitch, Aga Dyk i Ivo&Seba z Polski
oraz Sofiya Slyvka z Ukrainy.
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 Elżbieta STĘPIEŃ

Fot. Aleksander Baranowski



Grupa artystyczna CSW w spektaklu „Dancing Queen”

KOLEJNE
GRAND PRIX
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W urokliwym sadzie u poetki Grażyny Sordyl

Laureatkami uczennice
Anny Czenczek

O

liwia Skóra, uczennica Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie pracująca pod
kierunkiem Anny Czenczek, wyśpiewała
nagrodę Grand Prix oraz statuetkę Koziołka Matołka. Natomiast Aleksandra Kędra
zdobyła I wyróżnienie (I miejsce) podczas X
Spotkań Mistrzów Muzyki odbywających się
w ramach Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów – Chorwacja 2016.
Uczennice CSW pokonały ponad 50
finalistów z całej Polski, laureatów najwyższych nagród w kraju. Wcześniej wokaliści
CSW zdobyli nagrody Grand Prix w Warszawie, Monachium i Pradze. Tylko w roku
szkolnym 2015/ 2016 uczniowie Anny Czenczek wyśpiewali 51 nagród na festiwalach
piosenki w kraju i za granicą, a od 2000 roku
ponad 800. 

Jadwiga
Kupiszewska

S

łoneczna pogoda przywitała w Husowie artystów Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie na I Plenerze Malarsko-Rzeźbiarskim. W starym,
urokliwym sadzie u poetki Grażyny Sordyl,
która była komisarzem pleneru, nie brakowało tematów twórczych: sędziwe, kwitnące jabłonie, stary drewniany wóz, studnia, a nawet
bocian, który nieoczekiwanie przyfrunął do
sadu w poszukiwaniu pożywienia w niewielkiej sadzawce.
A wszystko odbywało się w tle i opowieściach o rodzimym poecie, rzeźbiarzu, artyście ludowym Janie Raku. Odwiedziliśmy
miejsce, gdzie mieszkał, pracował jako chłop
pańszczyźniany, samouk, który nauczył się
pisać i czytać w miejscowej parafii. Warto
przywołać przy okazji tego niecodziennego
pleneru postać samorodnego twórcy, którego
rękopiśmienna spuścizna poetycka oraz siedem rzeźb znajduje się w zbiorach Muzeum

Etnograficznego w Krakowie. W 1959 r. szkoła podstawowa w Husowie otrzymała imię
Jana Raka, a samego twórcę uczczono tablicą
pamięci.
Józef Pałac, rzeźbiarz, uczestnik pleneru, zafascynowany krytą słomą chałupą,
w której mieszkał Jan Rak z rodziną, rzeźbił na desce lipowej ginące, niepowtarzalne
piękno starego domu mającego ponad 150
lat. Monika Syssacz malowała akrylami stary, drewniany wóz, ja natomiast akwarelką
utrwaliłam przekwitającą okazałą jabłoń oraz
zabytkową już studnię. Barbara Śnieżek, poetka, wzięła pędzel do ręki i namalowała plenerowy plakat we wszystkich kolorach tęczy.
Zachwycaliśmy się malarstwem Grażyny
Sordyl, której prace zdobią rodzinny dom
i która jako komisarz pleneru zadbała o gorący posiłek oraz ucztę duchową, prezentując wiersze poetów ziemi łańcuckiej i swoje.
Powrócimy do Husowa w lecie i jesieni,
a może także zimą, aby namalować cztery
pory roku tej niezwykle pięknej i ciekawej historycznie miejscowości.
 Jadwiga KUPISZEWSKA

POJEDZIE DO BRUKSELI
Uczennica Zespołu Szkół Technicznych

A

Oliwia Skóra i Aleksandra Kędra

4

leksandra Marek, uczennica II klasy Zespołu Szkół Technicznych im.
E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie w zawodzie
technik organizacji reklamy, została wyróżniona w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
w konkursie „Fundusze europejskie – zaprojektuj swoją przyszłość”, na który wpłynęło
prawie 2 tys. prac związanych z tematem projektów unijnych.
Musiała wykazać się wiedzą w zakresie
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
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jewództwa Podkarpackiego, stać się wnikliwą obserwatorką i dostrzec zmiany, jakie zaszły w województwie, powiecie, najbliższym
otoczeniu pod wpływem inwestycji zrealizowanych dzięki funduszom europejskim oraz
stworzyć prototyp gry planszowej, inspirowanej tą tematyką. Marszałek podkarpacki Władysław Ortyl, dziękując laureatom

za rzetelność i kreatywność, podkreślił, że
udział w konkursie to nie tylko proces artystyczny, ale także poznawczy.
Jury, przyznając Oli wyróżnienie, doceniło poziom artystyczny i merytoryczny
jej gry planszowej. W nagrodę wzięła udział
w warsztatach prowadzonych przez Tomasza Kreczmara, dziennikarza i autora gier

komputerowych. Ale najciekawsza nagroda
jeszcze przed nią: w czerwcu pojedzie na wycieczkę do Brukseli i Antwerpii na zaproszenie Tomasza Poręby, posła do Parlamentu
Europejskiego. Opiekunem merytorycznym
uczennicy była mgr inż. Marta Rondzisty-Palak. 

OD KACPERKA DO MASKI
Jubileusz 60-lecia teatru

odczas tegorocznej majowej Maskarady, czyli Festiwalu Teatrów Ożywionej
Formy, który co roku organizuje rzeszowski
Teatr Maska, święcono uroczyście także jubileusz 60-lecia owej sceny. Wtedy to Ryszard
Szetela, zasłużony aktor, reżyser i przez cztery lata także dyrektor Teatru Lalki i Aktora
Kacperek, bardzo mocno upomniał się o pamięć dla osiągnięć i tradycji tamtego zespołu.
– Maska – rzekł nieco z przekąsem – sześćdziesięciolecie to będzie święcić, gdy nas już
nie będzie na tym świecie.
Nie tylko on upomina się słusznie przy
każdej okazji o pamięć dla osiągnięć Kacperka, bo wszak tamte tradycje są trzykrotnie dłuższe niż Maski w historii tego teatru.
Obecne miano teatr przyjął w 1999 roku,
już po wprowadzeniu wreszcie do własnego
lokum przy ulicy Mickiewicza 13. Ale Kacperek powrócił też podczas jubileuszu, co
miało wyraz oficjalny 11 maja 2016 r. Takie
imię nosi teraz mała scena w Masce, usytuowana dokładnie pod sceną dużą (piętro
niżej). Dobra wiadomość dla tych, którzy

z Kacperkiem rośli, miłowali tych artystów,
kształtowali swoją wrażliwość teatralną i pamiętają o tej tradycji. Bo aktorzy Kacperka do
dziś powtarzają za Zbigniewem Umińskim,
najdłużej w historii tego teatru dyrektorem
naczelnym i artystycznym zarazem, że Kacperkowi niepotrzebnie nałożono tę maskę. –
Kacperek to była nie tylko nazwa, ale i imię
żywego dla dzieci bohatera sztuki – przypomina Z. Umiński. – Maska będzie zawsze fałszem, bo pod nią kryje się coś niewiadomego.
Przyjaciele tego teatru przypominają
też, że Kacperek był dzieckiem artystycznym
Izabeli Melińskiej, ona go stworzyła, jego
młodość przypadła na czas kierowania nim
przez Zbigniewa Umińskiego, dojrzałość
była za dyrektorowania Ryszarda Szeteli
– a potem „zasłonięto” go maską. Umiński
i Szetela stworzyli z tego teatru instytucję,
nadając wysoką rangę zawodową zespołowi
artystycznemu i jeśli TLiA Kacperek mógł zyskać nowe miano, twierdzą dziś oni, to tylko
przez poszerzenie nazwy o imię Izabeli Melińskiej. Dla Zbigniewa Umińskiego teatr lal-

ki i aktora zawsze będzie mieć większą rangę
niż dramatyczny: – Aktor jest w nim magiem,
a lalki to dzieła sztuki, które w tym teatrze
są ożywiane, podobnie jak każdy przedmiot
i element obecny na scenie w spektaklu.
Przypomnijmy zatem, że korzeniami
ten teatr sięga nawet dalej, bo jego historia
zaczynała się przecież już od lalkowego teatru amatorskiego zorganizowanego w 1952
roku w Jarosławiu przez Izabelę Melińską
w Powiatowym Domu Kultury. W 1957 r.
Kacperek został przeniesiony do Rzeszowa.
Było to w rok po upaństwowieniu tej instytucji kultury – od tej daty (1956) liczono
zatem oficjalnie rodowód Kacperka, przeniesiony następnie na obecną Maskę. Przez trzy
czwarte swej historii teatr nie miał własnej
sceny. Wędrował z przedstawieniami po regionie i zdobywał laury w kraju i na festiwalach zagranicznych. W Rzeszowie korzystał
z gościnności różnych instytucji, które miały sceny, bardzo dużo występował w WDK,
ZDK WSK, w Domu Kolejarza mu najbliższym, bo po sąsiedzku, w szkołach i set- 
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P

Rok 1989. Zespół Kacperka przed ruinami kamienicy, w której po remoncie teatr został na stałe ulokowany i do dziś przy ulicy Mickiewicza 13 funkcjonuje Maska. Od
lewej z dołu: Józef Kustra, Mieczysław Sokołowski, Marek Pękala, Agata Pałka, Krystyna Grancowska, Maria Dudziak, Ryszard Szetela, Jadwiga Domka, za nią zasłonięte głowy Elżbiety Winiarskiej i Małgorzaty Szczyrek, Danuta Stankiewicz, wyżej Maria Wąsik, Ryszard Pawłowski, Zbigniew Sokołowski, poniżej Anna Jezierska, Józef
Rączy, Andrzej Dąbrowski i Tadeusz Szeliga, niżej Janina Jakielaszek, Emilia Umińska, Jolanta Nord, a wyżej Adam Góra, Anna Klimczak, nad nią Tadeusz Czwakiel,
Marek Wrona, Andrzej Piecuch, Maria Dańczyszyn, nad nią Józef Zinterstein, wyżej Janusz Drozdowski, Zyta Czechowska, Wiesław Sierpiński, Janina Nowak, Małgorzata Froń, Janusz Pokrywka, Bogusław Froń, Bogumiła Ciesielska, Adam Wąsik. W górnym rzędzie od lewej Henryk Pado, Stanisław Skórski, Marian Klimczak, Janusz
Kulczycki, Tadeusz Wlazełek, Andrzej Raganowicz, Stefan Prędki, Robert Luszowski i Andrzej Głowczyński
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 kach miejsc w województwie, głównie

w domach kultury. Paradoksalnie może
to wtedy był nawet bliżej swych małych
widzów, bo tam, gdzie oni mieszkają.
Ale nie da się ukryć, że zupełnie inna
atmosfera, inne przeżywanie sztuki jest
w prawdziwym teatrze, z widownią, sceną
i foyer jak w obecnej Masce.
Dyrektorem teatru od czterech lat
jest Monika Szela, aktorka tej sceny.
Przekonuje, aby na historię patrzeć także poprzez pryzmat ciągle odmładzanego zespołu, obecnych artystów, którzy
Dyrektorzy Maski – Monika Szela i Jerzy Jan Połoński
Kacperka nie znali. Z wielkim szacunkiem mówi o dorobku swych poprzedników.
Zbigniewa Umińskiego i Ryszarda Szeteli,
Z wielką estymą na premierach i nie tylko
Kacperkiem kierowali też Andrzej Raganoodnosi się do aktorów, którzy byli w zespowicz i z nim dyrektor artystyczny Wiesław
le Kacperka. Ba, wielu z nich do dziś pracuje
Sierpiński, potem Janusz Pokrywka, Maaktorsko w Masce, jak choćby Małgorzata Szczyrek, Maria Dańczyszyn czy
Andrzej Piecuch, który na jubileuszu
wraz z dyrektor Moniką Szelą uhonorowany został medalem Gloria Artis,
przyznanym przez ministra kultury na
wniosek Towarzystwa Kultury Teatralnej w Rzeszowie. Należy wspomnieć
z początków Kacperka dyrektor Marię
Siedmiograj, literatkę, autorkę utworów
dla dzieci i kolejnych szefów tej placówki.
Bo oprócz już wcześniej wymienionych Dyrektorzy Kacperka – Zbigniew Umiński i Ryszard Szetela

DAWNY KAPRYS I JEDYNKA
Przemiany w gastronomii i rozrywce

Marek Borejko

P

rzypomnę, że jesteśmy
w latach 1992/1995
w lokalu dawnego Kaprysu i Salonu Meblowego Boćmen przy ulicy
Obrońców Stalingradu,
obecnie Hetmańskiej, gdzie mieści się teraz
Hetman – delikatesy Społem, a gdzie działał największy w owym czasie w Rzeszowie
klub rozrywkowy, restauracja i dyskoteka
Number One, czyli Jedynka.
Narkotyków w lokalu w zasadzie nie
było i wszelkie próby rozprowadzania ich
tutaj były bezwzględnie tępione. W sprawie
narkotyków właściciele lokali współpracowali z policją, nikt bowiem nie chciał mieć
problemów z „ćpunami”. Nie zawsze jednak ta współpraca z policją układała się tak
dobrze jak w sprawie walki z narkotykami.
Klub był miejscem, gdzie ścierały się różne
środowiska, było to znane miejsce „podrywu”, kręciły się po lokalu panie prostytutki
ze swoimi alfonsami i dziewczyny tzw. cichodajki. Te dwie grupy „usługodawczyń”
zwalczały się, przy czym „remis” był zawsze
ze wskazaniem na te pierwsze.
Przychodzili goście z kasą, faktyczni
biznesmeni, biznesmeni „jednego sezonu”,
szpanerzy, urzędnicy, sportowcy, działacze
i każdy kto chciał. Gadali o różnych spra6

wach, prawdziwych i nieprawdziwych, mądrze i głupio, na trzeźwo i „po pijaku” i to
powodowało stałą obecność w lokalu tajniaków z policji udających gości. Problem był
w tym, że oni uważali, że skoro są w pracy,
to należą się im darmowe napoje regeneracyjne, tzn. że barman ma im dawać darmowe drinki, i tu następowało „przeciąganie
liny”, pertraktacje, negocjacje itp., które
zawsze „jakoś” się kończyły. Gorzej było,
jak koledzy musieli zabierać kolegę, ale na
szczęście na drugi dzień nikt o tym już nie
pamiętał (no, prawie nikt) i życie toczyło się
dalej. Policjanci byli solidarni, nazwę policja nadano im w kwietniu 1990 roku, wcześniej nazywali się milicja i w tamtym czasie
poza nazwą w ich zachowaniu i stylu pracy
jeszcze niewiele się zmieniło.
W tamtym czasie łatwo było zamknąć
lokal z uwagi na bójki i awantury, co stanowiło zagrożenie dla ogółu społeczeństwa.
Tak więc ci, co nocnego „przeciągania liny”
nie zapomnieli, prowokowali pod lokalem
bójki po to, by interweniowała policja i rósł
tzw. wskaźnik zagrożenia przestępczością.
Bójki nieraz prowokowała również konkurencja przez wynajętych „zbirów”. Największym konkurentem była wówczas dyskoteka przy ulicy Dąbrowskiego mieszcząca się
w Domu Kultury WSK. Poza wszczynaniem
awantur zdarzało się wrzucanie granatów
hukowych, gazu łzawiącego, wylewanie

ciej Tondera (za jego kadencji nastąpiła
ta przemiana w Maskę), Antoni Borek,
a obok niego nadający artystyczny ton teatrowi dyrektorzy Ewa Piotrowska, a potem Jacek Malinowski. Podobnie jak przy
boku Moniki Szeli dyrektorem artystycznym był reżyser Oleg Żiugżda, a obecnie
jest Jerzy Jan Połoński.
Teatr w ostatnich latach kieruje swe
propozycje repertuarowe nie tylko dla
dzieci, ale sporo już było premier także
adresowanych do widza dorosłego. A inicjatywy takie jak Maskarada to przybliżanie teatromanom różnych pokoleń sztuki
ciekawej. Sam teatr nadal obecny jest na wielu scenach w regionie, nieustannie też sławi
Rzeszów poziomem swej sztuki na festiwalach w kraju i za granicą. Bo choć ma status
miejskiej instytucji, to wypełnia w obszarze kultury funkcje o wiele szersze. Na
jubileuszu uraczył nas premierą Akademii Pana Kleksa, widowiska według Jana
Brzechwy w adaptacji scenicznej i reżyserii Jerzego Jana Połońskiego. Wyborny dla widzów jubileuszowy prezent,
artystycznie wspaniały, ze znakomitymi
kreacjami, w tym szczególnie Henryka
Hryniewickiego w roli Pana Kleksa.
 Ryszard ZATORSKI
kwasu masłowego (potworny smród) na
salę. Nie konkurowano jak dziś wystrojem,
jakością, atrakcyjnością i ceną, tylko takimi
prostackimi metodami. Właściciel lokalu
w tamtych czasach naprawdę miał co robić.
Pamiętajmy, że był to okres transformacji
ustrojowej, gospodarczej, że przy stolikach
siedzieli często biznesmeni z telefonami
komórkowymi o wielkości i ciężarze cegły
(stare centertele), celnicy, którzy dzielili
lewą kasę, którą dostali za przepuszczonego przez granicę TIR-a dotąd, aż znaczną
jej część przepili (dwa dni), załatwiano lewe
interesy, często forsę liczono przy stolikach,
nieraz wóda się lała, że aż miło.
Miło przestawało być, jak przychodziły kontrole. Kontrola musiała się wykazać
skutecznością, więc kontrolowali zawzięcie.
Wszyscy byli przekonani, że właściciele dyskotek i wyszynku zarabiają kokosy, co było
nieprawdą. Owszem, jakieś zyski były, ale
przypuszczam, że dziś większe ma niekiedy
mały bar w dobrym miejscu. Lokali prowadzonych przez Ukraińców nie kontrolowano, bo było to „zbyt trudne” (a szkoda, bo
może ci Ukraińcy by dzisiaj nie siedzieli
w więzieniu), wybierano lokale prowadzone
legalnie.
Ciekawe czasy, ciekawi ludzie, dziś
wielu z nich doszło do stanowisk i dużych
pieniędzy, wielu się zagubiło, zachłysnęło
wolnością gospodarczą i alkoholem, zapominając, że w życiu rzeczą podstawową jest
zdrowie. Z chwilą powstania nowego klubu Akademia klientela zaczęła się kurczyć
i z tego powodu Number One – Jedynka została zamknięta.
 Marek BOREJKO

WIELKI SUKCES RZESZOWIAN
Zespół z Politechniki Rzeszowskiej

P

Rover Team z Politechniki Rzeszowskiej.
Kolejne miejsca na podium należą do WSU
Everett Engineering Club z amerykańskiego
Washington State University i Continuum
z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Fot. Legendary Rover Team

ustynia w Utah w Stanach Zjednoczonych już po raz kolejny zamieniła się
w pole walki łazików marsjańskich. W finałowym starciu na University Rover Challenge najlepszy okazał się zespół Legendary

Reprezentacja Legendary Rover Team tuż przed ceremonią rozdania nagród. Od lewej Radosław Gancarz,
Grzegorz Szpyra, Mateusz Michalski, Wojciech Gołąbek, Magdalena Kluz, Patryk Figiel, Paulina Biedka, Sebastian Halota, Arkadiusz Wyłupek, Paweł Mielniczek, Paweł Grad

SMUTNA FONTANNA
Drugie lato jest nieczynna

Andrzej Grzywacz

N

ad Wisłokiem wzdłuż
trasy spacerowo-rowerowej stoi ładna fontanna, która już w ubiegłym
roku nie działała. Brak
było wody, a betonowa
konstrukcja odpychała swoim wyglądem.
Można było się zastanawiać, co powodowało już w ubiegłym roku brak wody, bo
przecież paradoksalnie do Wisłoka w prostej linii jest tylko kilkadziesiąt metrów. Ci,
którzy takie pytanie sobie zadawali, szu-

Ochrona środowiska to obowiązek

historii możemy dowiedzieć się, jak studnie zamieniono na krany, jak rynsztoki
zamieniono na kanalizację, kiedy gnijące sterty
śmieci zastąpiły wysypiska, a szamba trafiające
do rzek skierowano do oczyszczalni. Kominy
fabryk wypuszczające kłęby szkodliwego dymu
wyposażono w szereg filtrów. Prowadzi się segregację śmieci, recykling itd. Tak by można
wymieniać nieomal bez końca działania, jakie
w czasie ostatnich kilku, kilkudziesięciu czy kilkuset lat podjęto w związku z ochroną środowiska naturalnego.

 Magda WORYTKO

kali przyczyny w niezwykle upalnym lecie
i wyschnięciu wody. Ale sprawa chyba jest
poważniejsza. Bo tego roku na razie upały
nas nie rozpieszczają, a fontanna nadal nie
funkcjonuje. Liczni sympatycy tego miejsca
oblegają jej okolice, tęsknie wpatrując się
w tajemniczo unieruchomiony gejzer.
Wielka szkoda, że do tej pory niczego
nie zrobiono w tej sprawie. Dla estetyki tego
miejsca i dobra tych, którzy fontannę i to
miejsce polubili. W pobliżu można wypożyczyć dzieciom coś w rodzaju gokartu napędzanego pedałami. Stacjonuje tam także
ciesząca się dużym wzięciem kolejka z wagonikami, pokonująca regularnie bulwarowe
alejki. A może jednak da się coś zrobić w materii uruchomienia fontanny jeszcze teraz,
z początkiem zbliżającego się lata?
 Andrzej GRZYWACZ

MIASTO JEST CZYSTE
Z

Zwycięstwo w University Rover Challenge w tym roku nabiera dodatkowej wartości. Punktacja uzyskana w zawodach URC
i ERC sumowana będzie w ramach Rover
Challenge Series, czyli ligi najbardziej prestiżowych zawodów robotycznych na świecie.
Do ligi, zarządzanej przez stowarzyszenie
Mars Society, zostały włączone także mniejsze, zamknięte konkursy krajowe. Najlepsze
zespoły z konkursu w Stanach Zjednoczonych podczas European Rover Challenge we
wrześniu w Polsce walczyć będą nie tylko
o wygraną w największych zawodach w Europie, ale także o utrzymanie wysokiej pozycji w klasyfikacji generalnej i finalnie o Puchar Świata Światowej Ligi Robotycznej.
Trzecia edycja European Rover Challenge odbędzie się w województwie podkarpackim, pod dachem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce. To
największe wydarzenie kosmiczno-robotyczne w Europie. W odróżnieniu od konkursu
amerykańskiego, którego pustynne realia
uniemożliwiają stworzenie przestrzeni dla
widzów, ERC dedykowane jest w równym
stopniu szerokiej publiczności i młodym inżynierom.

W Rzeszowie nie mamy większych problemów z oczyszczaniem wody czy zbiórką i segregacją odpadów. Miasto jest czyste. Rzeszów
jest w czołówce czystych i nowoczesnych miast
w kraju. Prezydent Tadeusz Ferenc podejmuje
również szereg działań zmierzających do poprawy czystości powietrza. Już w najbliższym
czasie możemy się spodziewać w mieście autobusów napędzanych energią elektryczną. Jednak
same działania prezydenta i rady miasta, podjęte w walce o czystość powietrza, nie wystarczą.
Muszą w tym uczestniczyć również mieszkańcy.

Jest w naszym mieście jeszcze wiele domów z indywidualnym ogrzewaniem. Mieszkańcy tych domów muszą zrozumieć, że spalając zanieczyszczony (złej jakości) węgiel, trują
siebie, swoją rodzinę i sąsiadów. Totalną nieodpowiedzialnością i głupotą jest spalanie plastiku,
gumy, klejonych płyt meblowych itp. – ciepła
z tego „jak kot napłakał”, a trucizna i smród
potworne, dodatkowo sadza okleja przewody
kominowe i zabrudza sam piec. Chwila zastanowienia i proste wyliczenie – oszczędność
3 zł, a wydatek na kominiarza 100 zł. Im więcej
w zakresie ochrony środowiska zrobi nasze pokolenie, tym nasi spadkobiercy będą zdrowsi.
Ochrona środowiska to obowiązek, który trzeba
wykonywać i który nigdy się nie kończy.
 Małgorzata ORŁOWSKA
7
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ZGODA – PREZENT NA DZIEŃ DZIECKA
Za upór rodziców płaci dziecko

Dorota Dominik

OPINIE  KOMENTARZE

T

ytuł ten jest także
hasłem
tegorocznej
czerwcowej kampanii społecznej polskich środowisk
mediatorskich. Jest ona
skierowana nie tylko do
osób i instytucji zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci oraz dbających o dobro i prawa dziecka, ale także, a może przede
wszystkim, do rodziców.
W Polsce od kilku, kilkunastu lat poziom rozwodów utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Daleko nam do Stanów
Zjednoczonych, gdzie rozpada się co drugie
małżeństwo. A większość rozwodzących
się par ma przecież dzieci. Badania jednak
wyraźnie pokazują, że dzieci po rozwodzie
rodziców mają dość duże zdolności adaptacyjne do nowych warunków. Kluczowy jest
jednak jeden czynnik, który wpływa na lepszą adaptację dziecka do zmiany w obrębie
struktury rodziny, do nowej sytuacji. Jest
nim skala konfliktu między rodzinami. Im
większy konflikt, chęć i żądza dokuczenia sobie, dokopania i sponiewierania „eksa”, tym
gorzej funkcjonuje dziecko, także – a może
przede wszystkim – wychowawczo, niekiedy zdrowotnie. Dla dobrej adaptacji dziecka
i oswojenia się z sytuacją rozwodu rodziców
jednym z warunków jest dostęp dziecka do
obojga rodziców – dzieci wówczas mają

mniej problemów emocjonalnych, wyższe
poczucie wartości oraz lepsze relacje z rodzicami i rówieśnikami (R. Bauserman, 1999).
Prowadząc od lat mediacje, z wielkim
bólem konstatuję, że dziecko jako tzw. trzecia strona konfliktu w naszej społeczności
w ogóle się nie liczy. Ważna jest wina, ważna
zemsta, ważne są pieniądze, majątek. Potrzeby dziecka, jego wola i zdanie kompletnie nic
nie znaczą, choć polskie prawo dopuszcza,
a nawet zachęca rodziców do konsultowania
z dziećmi ważnych decyzji ich dotyczących,
jak choćby zasady kontaktów z „wyprowadzonym” rodzicem. Jedną w pierwszych ugód
mediacyjnych określających zrównoważony
czas opieki nad dzieckiem, czyli tzw. opiekę
naprzemienną, konstruowałam w oparciu
właśnie o pomysł dzieci. Ich rodzice na szczęście byli na tyle dojrzali i odpowiedzialni, że
powiedzieli sobie po prostu „dogadajmy się,
rodzicami będziemy zawsze”. Zadziałało.
Nawiasem mówiąc, tzw. opieka naprzemienna to jeden z lepszych rodzajów opieki
nad dzieckiem po rozwodzie, skutecznie
i z sukcesem prowadzona np. w krajach skandynawskich. Powoduje ona najmniej urazów
i traum u dziecka, warunkiem bezwzględnym
jest jednak dobra współpraca rodziców w zakresie opieki nad potomkiem. No właśnie…
Zbyt rzadko obserwuję takie konstruktywne
postawy. W większości przypadków mam do
czynienia jedynie z fasadową deklaracją, że
dziecko jest najważniejsze i że rodzic gotów
jest dla niego zrobić wszystko. Są to, niestety,

BUDOWLANY RÓŻANIEC
Rozdawnictwo nie wyszło nawet w Afryce
Edward Słupek

J

esteśmy świadkami totalnego uwodzenia społeczeństwa obietnicami ze
strony sprawującej władzę
partii PiS. Drzewiej miało
to miejsce w okresie kampanii wyborczej. Obecnie przekształciło się to
w ciągły festiwal. Społeczeństwo to lubi, z tą
poprawką, że jest zaciekawione, czym albo
jak to się skończy i kto za to zapłaci. Wpierw
program „500 plus”, teraz program „mieszkania plus”. Pierwszy program, jeżeli budżet
państwa wytrzyma, a urodzi się więcej dzieci
– lepiej by było, jak mawiają eksperci od polityki społecznej, „dać wędkę, a nie rybę”.
Rozdawnictwo nie wyszło nawet
w Afryce. Wszystkie programy rozdawnicze
skończyły się niczym. Pamięć obdarowanego jest z zasady bardzo krótka. Tutaj każda
krytyka jest trudna wobec peanów na rzecz
darczyńcy, ale tak naprawdę darczyńcami
jest całe społeczeństwo. Całe społeczeństwo
za ten eksperyment płaci. Rządzący ukuli
8

hasło „damy radę”, „zatem po efektach ich
poznamy”.
Rząd ogłosił program „mieszkania
plus”. Według mnie nie jest to na razie program, lecz jedynie próba wciągnięcia społeczeństwa do dyskusji. To, co ogłoszono, nie
przedstawia się optymistycznie, a jedynie
utwierdza moją tezę, że proces budowlany
jest jak różaniec święty, czyli składa się z tajemnic, tylko że w odwróconej kolejności.
Pierwsze w budownictwie są tajemnice
bolesne, czyli wszystkie „załatwienia” niezbędne do uzyskania decyzji na budowę. Boleść
dochodzenia do decyzji. To już prawie gałąź
wiedzy z różnych dziedzin prawa, a także obraz
jakości urzędowania urzędników organów administracji, którzy nie zawsze prowadzą proces
dojścia do decyzji pozwolenia na budowę, jak
zakładał Sejm stanowiąc prawo. To taka przymusowa sytuacja petentów, którzy złorzeczą
i „załatwiają” decyzję na budowę w aurze pokory przed urzędami. Trudno opisywać część
„bolesną”. Bywa, że trwa to kilka lat.
Tajemnice radosne to radość budowania porównywalna jedynie z radością dziecka, które tworzy z klocków wytwory wy-

Nic nie jest bardziej sprzeczne z dobrem
rodziny niż rodzina skłócona.
Napoleon
Himalaje hipokryzji, gdyż po deklaracjach
szybko następuje powrót na ziemię – walka
z eks-partnerem i szantaż w rodzaju „jeśli nie
zostaną spełnione moje warunki, to dziecka
nie zobaczysz”.
O ile dużo mówi się o spolaryzowaniu i podzieleniu polskiego społeczeństwa,
to równie widoczne są te podziały po rozwodzie. Trudno uwierzyć, że dorośli ludzie
– wydaje się, że odpowiedzialni, w końcu
wychowują jedno, dwoje dzieci – potrafią tak
bardzo zapamiętać się w nienawiści i gniewie, że w żaden sposób nie trafiają racjonalne
i prawdziwe argumenty, że im mniej konfliktów i starć między nimi, tym powrót dziecka
do równowagi będzie szybszy i pełniejszy,
tym samym uchroni ich dziecko przed pojawieniem się zaburzeń emocjonalnych czy
problemów szkolnych. Następstwem jest
bieganie „po psychologach” i szukanie dla
dziecka coraz skuteczniejszych form terapii.
Bo to łatwiejsze, zdejmujące z rodziców zbyt
trudną dla nich możliwość porozumienia.
Łatwiej na Dzień Dziecka kupić maluchowi
nowego smartfona niż po ludzku dogadać
się z drugim rodzicem. Tylko że rachunek za
upór rodziców płaci dziecko. Szkoda.
 Dorota DOMINIK
obraźni architektonicznej i pokazuje swoim
rodzicom. Obecnie radość budowania ograniczona jest jedynie zasobnością inwestora.
Na rynku mamy do czynienia ze wspaniałymi technologiami i materiałami. Stronę estetyczną obecnych budów ogranicza jedynie
wyobraźnia architektoniczna. Słowem, niegraniczona radość tworzenia.
Na końcu mamy tajemnice chwalebne, co definiuję zasadą dobrego rozliczenia
procesu budowlanego. Słowem, czy kasy
starczyło. Dotyczy to trzech stron budowy –
tzn. inwestora, wykonawcy i niekiedy banku,
który pożycza pieniądze. Jak widzimy, z tym
bywa różnie, co choćby widać na przykładzie
tzw. frankowiczów, gdy piękne mieszkania
powstały. Mieszka się, jak wszyscy zakładali,
z tym że mieszkania są prawie niespłacalne.
W sposób lapidarny, a nawet żartobliwy, przedstawiłem jeden z najbardziej
skomplikowanych i podstawowych procesów
w gospodarce. Rzeczywistość społeczna jest
taka, że brakuje mieszkań dla różnych sektorów społecznych. Tak to nazwałem, gdyż
uważam te szacunki za niezdefiniowane.
Otóż obserwuję duże zapotrzebowanie na
mieszkania dla singli. Skąd ten wysyp singli.
Po procesie rozwodowym, a mamy ok. 30
proc. rozwodów, powstają zazwyczaj dwa gospodarstwa domowe. Obserwuję proces wychodzenia „na swoje” nawet 18-letnich ludzi,

którzy nie zakładają rodzin, tworząc jednoosobowe gospodarstwa singielskie.
Przypomnę również sprawę mieszkań
o niskiej jakości, określanych jedynie jako
socjalne, o których wielokrotnie pisałem.
Postuluję, aby samorząd je wykupywał, nie
budując przy tym mieszkań socjalnych, gdyż
budowanie czegoś, co nie jest wysokiej klasy,
na obecny czas jest absurdem. Program nazywany „mieszkania plus”, ogłoszony przez
rząd, jest po to, aby upolitycznić problem
i jest jedynie początkiem dyskusji. Co czynię
ta wypowiedzią publicystyczną, sugerując
niektóre sprawy społeczne.

Uważam, że w sytuacji pewnego zbiurokratyzowania samorządów, należałoby
przypomnieć sobie spółdzielczość mieszkaniową przy konstruowaniu wspomnianego programu. Przez popieranie budowania
sposobem deweloperskim, spółdzielczość
praktycznie została wyeliminowana z rynku budowy mieszkań. Zasób spółdzielczy się
zestarzał w sensie substancji mieszkaniowej,
a także obserwuje się osiedla starszych ludzi.
To też wymaga zainteresowania i wsparcia.
Starsi ludzie zamieszkują niekiedy bardzo
duże mieszkania, które mogłyby zająć młode rozwojowe rodziny. Aby do tego doszło,

RZECZPOSPOLITA POKŁÓCONA
Stajemy się sami dla siebie wrogami

Bogusław Kobisz

J

esteśmy chyba jedynym
państwem na świecie,
w którym przed świętami
Bożego Narodzenia i Wielkanocą w radiu i telewizji
pół żartem, pół serio zalecano, aby nie poruszać tematów politycznych
– wyborów, Smoleńska i Trybunału Konstytucyjnego. No i nie udało się, ale na szczęście
rodzina podzieliła się na tych, którzy twierdzili
„no i wreszcie będzie porządek, ujawnią prawdę”, i tych, którzy twierdzili „zamach na demokrację, skandal, zamach stanu” oraz tych, którzy mówili „dajcie spokój, przecież są święta”.
Przyznaję, że przeciwników tych „nocnych” dobrych zmian wprowadzanych przez
PiS w naszym kraju w mojej rodzinie było
więcej. Może wynikać to stąd, że przy stole
zasiada kilku prawników. Po świętach byliśmy zaproszeni do znajomych, gospodarz
w holu poprosił, aby nie poruszać tematu polityki i uprzedził, że ci obok nas to zawzięci
„...wcy”, ci naprzeciwko to chodzące „radio
...yja”. No dobrze, jakoś się udało. Na imieninach kolegi mało nie doszło do sprzeczki,
bo kolega nie uprzedził, że z boku siedzi za-

gorzały zwolennik „…”. Na zebraniu członków stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów
od jednego z działaczy dowiedzieliśmy się,
że jego żona ma diametralnie różne poglądy od niego, nie dosłyszałem, czy zabrania
mu chodzić na wybory, czy też chowa mu
dowód, żeby nie głosował, ale nie o te szczegóły tu chodzi. W kręgu dobrych znajomych,
żeby totalnie nie popsuć atmosfery, z jednym
z dyskutantów udaliśmy się do kuchni, gdzie
dłuższy czas przekonywałem go, że dzisiejsza
socjaldemokracja nie ma nic wspólnego ze
Stalinem, że lewica to ruch walczący o równe
prawa i szanse dla wszystkich.
Poszedłem na rynek na wiec KOD zorganizowany przeciw zmianom ustawy „aborcyjnej”, zauważyłem, jak mój były nauczyciel
(chociaż słowo nauczyciel w jego przypadku
to za dużo powiedziane) zapytywał napastliwie młodą dziewczynę trzymającą flagę
KOD: „a jakie wy nam dacie emerytury?”.
Nie podszedłem, bo nie chciałem facetowi
„nawtykać”, że to jego nauczanie przedmiotów technicznych było tak kiepskiej jakości,
iż po technikum mechanicznym wybrałem
prawo, którym zajmuję się zawodowo prawie
40 lat. Znajomy dzwonił do mnie, że przyjdzie ktoś z jego rodziny do mnie służbowo

FOLKLOR NA PODKARPACIU
Autentyczne muzykowanie i śpiew ludowy

N

a fali powojennej nobilitacji wiejskiego
grania i śpiewania, w roku
1966 w malowniczo położonym nad Wisłą Kazimierzu zorganizowany został po raz pierwszy Ogólnopolski Festiwal
Kapel i Śpiewaków Ludowych. Od tego czasu miasto stało się mekką przybywających
tu każdego roku pod koniec czerwca ludzi,
którym bliskie jest autentyczne muzykowanie i śpiew ludowy, słowem polski muzyczny
folklor. Festiwal jest imprezą konkursową.

Podkarpacie znane jest z tego, że folklor jest tu ciągle żywy. Liczne zespoły z województwa zdobywały w Kazimierzu znaczące

Spółdzielnia Zodiak w Rzeszowie

i mówił „tylko nie wdawaj się z nim w dyskusję na temat… bo on jest zagorzałym …”.
No tak chyba u nas jeszcze nie było, przynajmniej ja nie pamiętam. Słyszałem o kilku bójkach „towarzyskich”, które wynikły
z różnic poglądów w temacie katastrofy smoleńskiej – „mgłę wywołano, były wybuchy,
a brzoza była dawno złamana”.
Strach się bać i strach w towarzystwie
coś powiedzieć, żeby się komuś nie narazić,
nie narobić sobie wrogów. Ale z drugiej strony jak tu milczeć, gdy PiS chce traktować
Unię Europejską jak dojną krowę, przy czym
chce mieć z niej jednocześnie „mięso i mleko”, a to jeszcze nigdy nikomu się nie udało.
Coś musi się wydarzyć, tak się nie da normalnie żyć, wszystkich nas ogarnia psychoza
strachu, podejrzliwości, nieufność i wrogość
towarzyska, zaczynamy się określać i wartościować w oparciu o poglądy polityczne. Kościół publicznie namawia do nacjonalizmu
i wspiera ONR, popiera zwolenników wieszania Żydów.
Stajemy się sami dla siebie wrogami,
więc po co nam niepodległość, doświadczenia II wojny światowej, holokaust, partyzanci, przetrwanie czasów stalinizmu i ta
cała dzisiejsza demokracja? Zamiast iść do
przodu, zbliżać się do Zachodu, cofamy się
i obracamy na Wschód. Zapominamy tylko
o tym, że Wschód też idzie na Zachód, tylko
że pięćdziesiąt razy wolniej.
 Bogusław KOBISZ

nagrody, jak chociażby kapela Władysława
Pogody z Kolbuszowej, Widelanie z Widełki, Kamraty z Sanoka, Trzcinicoki z Trzcinicy, Kurasie z Lubziny, Młoda Harta z Harty,
Bachórzanie z Bachórza, czy też grająca folklor tzw. rekonstruowany Kocirba z Kolbuszowej. Z nagrodami wrócił do domu zespół
śpiewaczy Lubartowianie z Lubatowej k.
Iwonicza, a także ich młode pokolenie Mali
Lubartowianie i ponadto cymbaliści Andrzej Jędryczka, Witold Gierlicki, Andrzej
Baran, Stanisław Tadla z synem Szymkiem
i w konkursie Duży – Mały skrzypek Bronisław Płoch ze swoją uczennicą Teresą Potańską, dziś studentką magistrantką na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie.
Każdego roku w maju odbywają się
regionalne eliminacje, które dają przepustkę do występu na ogólnopolskim festiwalu
w Kazimierzu. 14 maja br. w Dębicy podczas
Galicyjskich Konfrontacji Kapel Ludowych 

FOLKLOR

Jerzy Dynia

należy wspomóc budowę specjalistycznych
kondominiów dla starszych ludzi.
Nasza Spółdzielnia Zodiak dysponuje
takimi rozwiązaniami w formie planistycznej. Chciałbym, aby w nowym programie
takie rozwiązania również się znalazły.
Wszystko pod warunkiem, że nie będzie się
mieszkalnictwa upolityczniać. Powrót spółdzielczości mieszkaniowej do rozwiązania
problemów mieszkaniowych jest największą
z szans na względnie racjonalne poradzenie
sobie z tym zagadnieniem.
 Edward SŁUPEK

OPINIE  KOMENTARZE
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Albina Kuraś i Stanisław Wrona
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FOLKLOR

 i Zespołów Śpiewaczych wystąpiło ponad 30

zespołów i solistów. Rywalizacja była ostra,
poziom wykonawczy wysoki. Rewelacją
konkursu była Rodzinna Kapela Kurasiów
z Lubziny, której od dziesiątków lat lideruje
licząca dziś dziewięćdziesiąt jeden lat (ur. 27
kwietnia 1925 r. w Brzezówce) skrzypaczka-prymistka i śpiewaczka zarazem Albina
Kuraś. Ani wiek, ani „słuszna” waga, nie
przeszkadzają popularnej Kuraśce emanować niesamowitą energią, świetną i stylową
grą, no i pamięcią, by zapamiętywać wielozwrotkowe przyśpiewki. Grand Prix konkursu było bezdyskusyjne. A kapela działa
nieprzerwanie 66 lat!
Kuraśka jeszcze raz dała „czadu” w tydzień później w Dynowie podczas konkursu
Pogórzańska Nuta. Kapela Kurasie oprócz
głównej nagrody otrzymała nominację do
tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu
w Kazimierzu nad Wisłą. Również w Dynowie wystąpiły prawie cztery dziesiątki (!) wykonawców. Zapomniane już dziś pieśni związane z ostatnim pożegnaniem zmarłego za-

prezentował w żałobnych ubiorach (!) Zespół
Nosowiany z niestrudzoną Stefanią Budą na
czele. Nie zawiodła Młoda Harta i jej młodsza
siostra, prowadzona również przez Andrzeja Sowę, młodzieżowa kapela Pogórzanie
z MOK w Dynowie. Jak zwykle od lat klasą
dla siebie była kapela Trzcinicoki z Trzcinicy
spod Jasła ze świetnym skrzypkiem Eugeniuszem Koperą i pięknie rozwijającą się jego
uczennicą Moniką Chudy. Bardzo udanie zadebiutowała Kapela Wiercańska z Wiercan k.
Sędziszowa Młp. z Dariuszem Workiem, dziś
już studentem, ale uczącym się w przeszłości
ludowego grania przy Kazimierzu Marcinku. Do Kazimierza nad Wisłą pojadą również
w tym roku – bardzo oryginalny „wiekowy”
skrzypek z Przewrotnego Henryk Marszał
i dla odmiany młoda śpiewaczka Lidia Biały
ze Świlczy. Podobne kwalifikujące do udziału
w kazimierzowskim festiwalu imprezy odbyły się w maju również w Kańczudze oraz
w Korczynie.
Przy majowym bilansie folkloru nie
sposób nie wymienić III edycji Festiwalu

Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy
Smyki, jaki odbył się w ostatnią sobotę maja
w Kolbuszowej. Inna to impreza, preferująca
najbardziej tradycyjny sposób ludowego grania, w podstawowym składzie instrumentalnym: skrzypce prym, sekund, basy i ewentualnie klarnet lub cymbały. Wystąpiło 11
kapel i 16 instrumentalistów. W tym roku
pod hasłem „Grać jak Pogoda”. Chodzi oczywiście o liczącego dziś prawie 96 lat ludowego skrzypka z Huciny Władysława Pogodę.
Dyrekcja Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej usatysfakcjonowała tego wyjątkowego instrumentalistę i śpiewaka pięknym
edytorskim dokumentem, dwuczęściowym
albumem zawierającym płytę CD z jego nagraniami oraz ze stosownym komentarzem
płytę DVD, na którą składają się fragmenty
programów „Spotkanie z folklorem”, jakie
ukazały się na przestrzeni kilkunastu lat
w Telewizji Rzeszów.
 Jerzy DYNIA

PRZED WAKACYJNĄ PRZERWĄ
Dominik Nykiel

FILM

N

a koniec – przed
wakacyjną przerwą
– czwartego poreaktywacyjnego sezonu Klapsa
przygotowaliśmy
cztery
różne pod każdym względem, interesujące
i dyskusyjne filmy. I tym razem w układaniu najnowszego repertuaru w lwiej
części uczestniczyli sami widzowie-klubowicze.
Czerwiec wyjątkowo rozpoczęliśmy dokumentem Bracia, którego autorem jest polski operator i dokumentalista Wojciech Staroń. Nazywany
„najbardziej pokornym wśród najzdolniejszych polskich operatorów”. Robił
zdjęcia do kilkudziesięciu filmów, w tym
etiud i filmów dokumentalnych. Bracia to
jego dziewiąty film, który wyreżyserował
(i jest też jego operatorem), a który powstawał przez ponad siedem lat. Twórca ukazał
w nim historię dwóch 80-letnich braci, którzy choć tak różni, to jednak pomimo ciężkich życiowych doświadczeń nie zatracili tej
głębokiej więzi, a jednocześnie swoją postawą pokazują, co to znaczy przeżywać starość.
Drugi poniedziałek czerwca (13.06) będzie należał do filmu Z podniesionym czołem
– kina społecznie zaangażowanego prosto
z Francji. Jego reżyserią zajęła się Emmanuelle Bercot, a w jednej z ról wystąpiła gwiazda
kina, Catherine Deneuve. To opowieść o nastolatku o imieniu Maloney, którego życie to
jedno wielkie pasmo przykrości i nieszczęść.
Poza tym, że jako sześciolatek trafił do domu
dziecka, to wraz z wiekiem wchodził w coraz
częstszy konflikt z prawem. Teraz z tego życiowego dołka próbuje go wyciągnąć kilka osób.
10

Historię tę zainspirowały prawdziwe wydarzenia z rodzinnego życia samej reżyserki.
Trzeci poniedziałek czerwca (20.06)
należy do Wojciecha Marczewskiego, czyli
Polskiego Mistrza Kina, i jego filmu Dreszcze z 1981 roku (oczywiście po rekonstrukcji
cyfrowej). Historia w nim opowiedziana rozgrywa się w 1955 roku i dotyczy trzynastoletniego Tomka (Tomasz Hudziec), który na
obozie harcerskim zostaje poddany indoktry-

nacji politycznej, przez co staje się gorliwym
wyznawcą komunizmu. Dodatkowo tę żarliwość podsyca erotyczna fascynacja druhną-przewodniczką (gra ją Teresa Marczewska),
która sama jest przykładną komunistką. Jak
możemy przeczytać w opisach: „Marczewski
stworzył obraz opowiadający o zauroczeniu

Na wszystkie seanse zapraszamy niezmiennie
do WDK w Rzeszowie w każdy poniedziałek na
godzinę 19.

złem – nie tylko tym namacalnym, stalinowskim, ale złem ogólnie”. I za ten film w 1982
roku otrzymał nagrodę specjalną na festiwalu
w Berlinie – Srebrnego Niedźwiedzia.
Na koniec miesiąca (27.06) i tego sezonu pokażemy turecką Blokadę – film zaproponowany przez Adriana Burza,
stałego bywalca Klapsa, który był
tegorocznym uczestnikiem projektu
SCOPE100 (projekt online stworzony przez Gutek Film), w którym widzowie wybierają dla widzów filmy
pokazywane na różnych festiwalach.
Graliśmy już dwie produkcje z zeszłorocznej edycji tego projektu: Party Gir i Magical Girl. Jak pisze sam Adrian na
Filmwebie: „Blokada to film, o którym najlepiej wiedzieć jak najmniej”. Ale stwierdza przy
tym, że to „intrygujące i wieloznaczne dzieło”.
Dlatego na tym poprzestanę.
 Dominik NYKIEL

SMUTEK, SKARGA I MILCZENIE
Żal osnuwa poblakłe zdjęcia i dokumenty
Dorota Kwoka

K

siążka Jadwigi Kupiszewskiej
pt.
…i nagle znikasz w ciemnych obłokach prowadzi
wprawdzie do katyńskiego

lasu, ale jest to książka, która poprzez wymiar uczuciowy, na podstawie listów pisanych przez rodziców, przybliża trudną
drogę żołnierza zawodowego w uzyskaniu
stopnia oficerskiego w II Rzeczypospolitej.
Gdy po latach milczenia nastała możliwość
nieskrępowanego mówienia o Katyniu, mama

Jadwigi Kupiszewskiej wyjęła małą walizeczkę, a z niej pożółkłe dokumenty, zdjęcia z lat
młodości oraz związane sznureczkiem dwie
paczki listów. Świadectwa, dyplomy i zdjęcia,
bogata korespondencja Stefanii i Bolesława,
przechowywane przez lat ponad osiemdziesiąt,
są nie tylko rodzinną pamiątką,
lecz cząstką historii z życia uczniów
Bydgoskiej Szkoły Podchorążych
dla Podoficerów im. Gen. Kazimierza Fabrycego w latach 1931–1934,
a także służby pełnej manewrów,
ćwiczeń, kursów 3. Pułku Piechoty
Legionów w Jarosławiu i życia prywatnego rodzin oficerów.
Wśród pamiątek zachowało
się zdjęcie aktu dokonania wyboru
patrona rocznika 1931–1934 wraz
z nazwiskami wychowanków szkoły w Bydgoszczy oraz niezwykle cenne zdjęcia z pobytu
delegacji wojskowej w Rumunii w rezydencji
rodziny królewskiej na zamku Peles w uzdrowisku Sinaia. Zachował się paszport i wpis
wyjazdu z delegacją do Rumunii Bolesława
Marszałka. „Od pierwszej chwili ujęli nas
w szkolne karby – pisał w liście do narzeczonej – jest szalony wyścig w pracy, a na naukę

jest mało czasu”. Rok szkolny zaczynał się
uroczystym, oficjalnym otwarciem szkoły, zawieszeniem flagi, wojskową przysięgą. Oprócz
przedmiotów ogólnych, w programie zajęcia
z taktyki, fortyfikacji, ćwiczenia ruchowe w terenie, a także zapoznanie się z obroną morską,
zajęcia na łodzi. Żołnierską służbę
wypełniały rozgrywki sportowe:
piłkarskie, biegi, strzelectwo, zawody o mistrzostwo szkoły, kurs
narciarski, a nawet obowiązkowy
kurs tańca. Czas wolny to teatr,
kółka zainteresowań, muzyczne,
śpiewu, przygotowywanie rewii.
Uzyskanie stopnia porucznika poprzedzał sześciomiesięczny kurs w Warszawie. Z okresu
tego zachowało się wiele wartościowych, historycznych zdjęć, chociażby z odsłonięcia pomnika Jana Kilińskiego w maju
1936 r., gdzie obok prezydenta Ignacego Mościckiego, w asyście stoi ppor. Bolesław Marszałek, a także zdjęcie z Warty Głównej w stolicy,
czy też zdjęcie oficerów z dyplomami porucznika.
Listy Bolesława i Stefanii, na kanwie których powstała książka, to także przekaz dzie-

sięcioletniej tęsknoty spowodowanej rozłąką
z powodu kształcącego się oficera, to obietnice
nadziei i przyjazdu, bowiem odległość oraz
żołnierska służba nie pozwalały na częste spotkania. Odpowiednie kryteria powodowały, że
młodzi nie mogli się pobrać. Czekali na ukończenie szkoły, zobowiązania rodziców, zgodę
przełożonych. Pobrali się, gdy otrzymał stopień porucznika i rozpoczął służbę w 3. Pułku
Piechoty w Jarosławiu, lecz i wtedy mieli dla
siebie mało czasu. Zajęcia służbowe, marzenia
o awansie i związane z tym kursy kwalifikacyjne powodowały, że ciągle byli rozłączeni.
W wyniku wojennej zawieruchy, jaka
spadła 1 września 1939 roku na Polskę, por.
Bolesław Marszałek jako adiutant baonu
Ośrodka Zapasowego 3. PP w Jarosławiu 10
września wyruszył na front w kierunku Tarnopola i ślad po nim zaginął. Miał 34 lata,
Mama Jadwigi 27. Zostały listy związane
sznureczkiem. Książka Jadwigi Kupiszewskiej to nie tylko historyczna wędrówka, to łzy
smutku wplecione w słowa, to skarga do zgotowanego losu i cisza, która niczym żal osnuwa poblakłe zdjęcia i dokumenty.

KSIĄŻKI  PAMIEĆ
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 Dorota KWOKA

Dla Aleksandry J. Starosteckiej jest
drogą wstecz, sięganiem po słowa
wypowiedziane wprawdzie wiele
razy, lecz w tych wierszach brzmią
świeżo i oryginalnie. Pisana nimi
droga jest prawdziwa, choć ciernista
i pełna ostrych kamieni. Odnajdywane obrazy to często, jak w wierszu
bez tytułu: „bezimienna przestrzeń/
bezimienne obrazy/ ty bezimienna/
niczyja”. Czasami to także spotkani
ludzie, o których poetka pisze bądź ciepło i lirycznie, bądź bez emocji, wyraźnie stawiając
do bólu szczerą diagnozę, jak w wierszu troskliwość: „umarł na wódkę/ nie na serce/ nie na
miłość/ diabeł czuwał”.
Poprzedni tomik autorki (Pod powiekami)
otwierał wiersz nie umiem, miniatura, w której
padły pytania: „wsiąść nie wsiąść/ do oszalałego
pociągu/ obok torów stoję”. W prezentowanym

tomiku czytamy może ciąg dalszy
tej poetyckiej opowieści, w wierszu
jesteś: „dom dawno umarł// [ ...]
świat pędzi dalej”. Kilka innych – to
pełne refleksji rozmowy z Bogiem
i człowiekiem, myślę, że bliskie dla
wielu z nas. Na stawiane w nich pytania próżno szukać odpowiedzi,
jak w wierszu a jeśli: „a jeśli/ jutra
nie będzie/ i Ciebie nie ma”.
W tomiku drzwi poetka po
raz kolejny udowadnia, że wie, iż wszelki bezwzględny bunt przeciw naszemu wczoraj jest
ruszaniem z kopią pióra na wiatraki czasu.
Idzie, wędruje dalej górskim szlakiem. Przyroda jest dla niej katharsis na czarną stronę życia
i cienie wspomnień, które bolą.

W DOMU POETY
(1999), Ślady serdeczne (1999), Różańce czasu
(2003), Lotne ptaki (2015), jak również pisarzem
maja 2016 r. Czesław Piotr Kondraciuk
spotkał się z uczniami klasy III c Szkoi poetą dziecięcym. – Pisanie wierszy dla dzieci
jest prawdziwym wyzwaniem – powiedział pan
ły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Spotkanie
odbyło się w domu poety. Pan
Czesław – zwłaszcza takich, które
Czesław opowiadał o tym, jak
zainteresują młodego czytelnika.
Poecie się to udaje, bo
tworzy wiersze i oczywiście
jego wiersze są zabawne, pobuo sobie. Poeta potwierdził,
dzają wyobraźnię. Dzieci z wielże pisanie wierszy daje mu
wiele satysfakcji i ogromną
kim zainteresowaniem słuchały
radość. Jest on laureatem Naopowieści, a także fragmentów
wierszy i opowiadań dla dzieci,
grody Literackiej Miasta Rzektóre im prezentował Czesław P.
szowa I stopnia za całokształt
Kondraciuk. W podsumowaniu
twórczości poetyckiej, autorem
tomików Kojarzenie snu (1967),
powiedział, że w życiu można
Kare konie (1971), Przepustka
wiele osiągnąć, zrealizować i koniecznie trzeba mieć marzenia.
do słońca (1990), Nie zamykajI wręczył wszystkim dzieciom
cie drzwi (1990), Fraszkostrada (1991), Słoneczny koncert
tomik wierszy z dedykacją.
(1992), Modlitwa ostów (1993),
 Jadwiga KAWA
Wybór wierszy (1994), Spowiedź Czesław P. Kondraciuk

LIRYCZNY WIELOGŁOS
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu,
kierowanej przez Jolantę Strycharz, odbyło się 7 maja 2016 r. spotkanie autorskie poety Jana
Belcika z Krosna, autora kilku znaczących tomików
poezji, członka Klubu Literackiego w Regionalnym
Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie. Prezes
Grupy Literackiej „Słowo” Zbigniew Michalski
przedstawił bogatą sylwetkę gościa. Poeta z Krosna
przywiózł do Mielca poezję przygotowaną do swego
najnowszego ósmego tomiku poezji. Razem z nim
przybyli też Małgorzata i Marek Petrykowscy.
Spotkanie rozpoczął zespół Cantica Romanza (Dorota Grabiec, Gabriela Wójciak, Przemysław Pawłowski i Sylwester Kukułka). Zaś najnowszą poezję
gościa zaprezentowali Barbara Augustyn i Stefan
Żarów. Autor przedstawił kilka wierszy i zaczęła się
interesująca rozmowa poety z uczestnikami imprezy. Wzięli w niej udział m.in. Zbigniew Michalski,
Barbara Augustyn, Stefan Żarów, Aleksandra Piguła, Andrzej Talarek.
 Zbigniew MICHALSKI

OTWIERANIE DRZWI
zy można otworzyć drzwi do pokoju dziecka, które niemo płacze i drży ze strachu,
pokoju smutnych lalek i bluzki spalonej tylko
dlatego, że była ładna? Nie wiem, spróbuję.
Czym są drzwi, wie każdy. Bez nich nie ma
domu, bezpieczeństwa, a najmniejszy zimny podmuch wdziera się na oścież do naszych
mieszkań. Jakie znaczenie mają tytułowe drzwi
czwartego już tomiku Aleksandry J. Starosteckiej?
Tomik rozpoczyna się nawiązaniem do
moich słów pochodzących z tomiku Po drodze
(cz. Myśli): „Jesteśmy gotowi na zło/ Zaskakuje nas dobro”. Odpowiedź jest jednoznaczna
i jasno odcina się od postawionej prowokacyjnie tezy: „nie jesteśmy gotowi/ na zło/ nigdy/
zawsze jest zdziwieniem”. Wybór dobra jest
tu tożsamy z wiernością zasadom dekalogu.
To nazywanie od nowa tego, co już za nami.

C
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 Mirosław WELZ
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KULTURA  SZTUKA

Panorama literacka Podkarpacia
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DZIEDZICTWO KULTUROWE
maja br. w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Przemyślu odbyło się
autorskie spotkanie piątki literatów zrzeszonych
w rzeszowskim oddziale Związku Literatów Polskich: Adama Decowskiego, Wiesława Hopa,
Mieczysława A. Łypa, Barbary Mazurkiewicz
i Teresy Paryny. Na spotkanie przybyła liczna
grupa młodzieży gimnazjalnej i licealnej ze szkół
przemyskich oraz z pobliskiej Żurawicy, jak również członkowie przemyskiego Koła Emerytów.
Spotkanie miało na celu umożliwienie bliższego
poznania rodzimych twórców i ich twórczości
oraz przybliżenie współczesnych trendów w literaturze w ramach upowszechniania dziedzictwa
kulturowego. Zaproszeni literaci prezentowali
swoje utwory poetyckie i prozatorskie, opowiadali o inspiracjach, osiągnięciach i zamierzeniach twórczych, o planach wydawniczych oraz
m.in. o zbliżającym się jubileuszu pięćdziesięciolecia rzeszowskiego oddziału ZLP. Poszerzeniem
tych wrażeń była poezja śpiewana w wykonaniu
solistek V Batalionu Strzelców Podhalańskich
w Przemyślu pod kierownictwem Elżbiety Bernatek. Dyrektor PBW Halina Ukarma, wyrażając swą wdzięczność za to spotkanie, dziękując
za zaszczepienie w nas miłości do wierszy, przypomniała słowami Wisławy Szymborskiej: „Niektórzy lubią poezję […] będzie tych osób chyba
dwie na tysiąc…” – czujemy się więc wybranymi
spośród tysięcy.

KULTURA  SZTUKA
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 Teresa PARYNA
TWÓRCZYNI WSZECHSTRONNA
maja w sali bankietowej Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli miłośnicy poezji spotkali się ze Zdzisławą Górską
i jej twórczością. Twórczyni ze Strzyżowa ma
w dorobku 10 zbiorków poetyckich i tom prozy
wspomnieniowej Przylądki mojej nadziei. Niedawno wydany obszerny zbiór wierszy Spacer
po śladach dni zawiera wybrane utwory z dotychczasowych tomików – od debiutanckiego
Wieczne źródło (1996) po poświęcony Janowi
Pawłowi II Ponad czasem. Dyrektorka MBP Ewa
Biały powitała i przedstawiła autorkę, która zaprezentowała się przede wszystkim jako poetka,

20

Stanisław Dłuski

T

ruizmem
jest
stwierdzenie, że
zadaniem szkoły jest
nie tylko przekazywanie wiedzy, nauka
czytania ze zrozumieniem, tworzenie podstaw dla „sztuki interpretacji”, ale też złożony proces wychowawczy, co w czasach ponowoczesnych i postmodernistycznych staje
się poważnym zadaniem dla nauczyciela,
który powinien być swego rodzaju „duchowym przewodnikiem”. Twórczość Zbigniewa Herberta, pełna aluzji do Biblii, kultury
antycznej, filozofii europejskiej, wskazuje
na konieczność rozpoznania Źródeł przez
współczesnego czytelnika, bo za tym idzie
kształtowanie określonego systemu wartości,
który konstytuują pojęcia Piękna – Prawdy
– Dobra.

12

jednak uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się o jej wszechstronności, albowiem jest
czy też bywa także malarką, publicystką, eseistką,
krytykiem literackim i krytykiem sztuki. Wszyscy obecni mieli okazję zobaczyć i nabyć książki
autorki, która od roku 2002 należy do rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Na
spotkaniu była obecna spora grupa jej kolegów
z kręgu ZLP: Małgorzata Żurecka, Mirosław
Osowski, Bogdan Stangrodzki, Anatol Diaczyński i Ryszard Mścisz. Ponadto pojawiło się
tu także wielu twórców z kręgu stalowowolskiej
„Witryny”: Mirosław Grudzień, Marta Gdula-Żukowicz, Kazimierz Linda, Zdzisław Błoński
i Jacek Kotwica.
 Ryszard MŚCISZ
POŻEGNANIE NESTORA
zesław Główka zmarł 19 maja 2016 r. i spoczął na starym rozwadowskim cmentarzu
w Stalowej Woli. Miał 86 lat. Pisarz był członkiem Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”
i oddziału rzeszowskiego Związku Literatów
Polskich.
Mowę pożegnalną
wygłosił pisarz i poeta Mirosław Osowski, a wieńce
w imieniu ZLP i „Witryny” złożyły poetki Małgorzata Żurecka i Agnieszka
Bulicz oraz poeta Kazimierz Linda. Czesław
Główka pisarsko sięgał do
wątków autobiograficz- Czesław Główka
nych i pamiętnikarskich (głównie wspomnienia
z czasów II wojny światowej) – mieszkał i tworzył
w Stalowej Woli. Był jedną z ofiar wojennych represji niemieckiego okupanta jako tzw. dziecko
Zamojszczyzny. W 1943 r. wywieziony z rodziną
na przymusowe roboty do III Rzeszy. Po wojnie
ukończył Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Pracował w placówkach oświatowych dla dzieci
specjalnej troski. W ostatnim okresie jako dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Był członkiem Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny Ziemi Biłgorajskiej.

C

Autor powieści Rose z pamiętnika Wernera (2005), za którą otrzymał Nagrodę Literacką
Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny” i Mamo!
To Ty? (2007) – główna nagroda w konkursie literacko-publicystycznym „O łabędzie pióro” Biłgorajskiego Towarzystwa Literackiego oraz zbioru
opowiadań Łzy pokolenia (2008) nawiązującego
do wojennej tragedii „dzieci Zamojszczyzny”.
W środowisku literackim zostanie zapamiętany
jako serdeczny, życzliwy kolega, dobry, uczciwy
człowiek.
 Mirosław GRUDZIEŃ
KOLEJNY ZA ROK
amta II Rzeszowska Noc Poezji rok temu
w maju, która zgromadziła twórców i miłośników poezji z całego Podkarpacia w Rzeszowskim Domu Kultury filii Załęże przy ul.
Ks. Jana Stączka, nie była ostatnią – wyjaśnia
Anna Małecka, kierująca załęską filią RDK,
pomysłodawczyni i organizatorka turnieju. Zachęca, aby przerwę w tym roku spożytkować na
twórczą mobilizację, aby w III Turnieju Jednego
Wiersza „Pod Majowym Księżycem” zaistnieć
ku pożytkowi miłośników poezji. Przypomnijmy tylko, że ubiegłoroczny turniej zgromadził
poetów nie tylko z regionu Podkarpacia, ale
również z Warszawy, Łodzi i Pabianic. Jury pod
przewodnictwem dr Zofii Brzuchowskiej nagrodziło wtedy statuetkami Srebrnego Księżyca
Ewelinę Agnieszkę Łopuszańską (Legendy),
Witolda Kidałę (W wielkim lesie), Ninę Opic
(Anioły bieszczadzkie) i Radosława Kozaka
(Wysoki brzeg). Zwycięzcą był Mieczysław A.
Łyp za wiersz Poemat o Frasobliwym, który drukowaliśmy już w naszym „Wersie”. Rzeszowska
Noc Poezji za rok też będzie okazją do spotkania
się znanych i uznanych poetów podkarpackich
z amatorami debiutantami. W naturalnej scenerii, niczym w haśle turnieju, pod majowym księżycem w blasku płonących pochodni i strawie
nie tylko duchowej (żurek był pyszny), w świetnych nastrojach i w fantastycznej, niezwykle
przyjacielskiej atmosferze, uczestnicy spotkania
rozmawiali o poezji i wspominali. Już dziś zapraszamy na następną edycję turnieju poetyckiego. 

T

KARTKI Z PAWLACZA (32)
Z punktu widzenia „poetyki pragmatycznej” i tradycji platońskiej ta kolejność jest inna:
prawda – dobro – piękno, tak – wolno sądzić
– myślą współcześni artyści, którzy nie uprawiają kultu sztuki. Trafnie zauważa Eugeniusz
Czaplejewicz, że „uwolnienie literatury od celów praktycznych tworzy warunki do nadmiernej estetyzacji poezji”, znajduje się więc ona
wtedy ponad tym, co „użyteczne, oraz poza
dobrem i złem – na drodze wiodącej do Sztuki
dla Sztuki”. Warto zachęcić młodego człowieka do rozpoznawania europejskiego, uniwersalnego systemu wartości, bo to pozwoli mu
nie tylko ukształtować własny świat, ale też
zbuduje fundament w świecie pełnym wyzwań
i duchowych zagrożeń. Poprzez najwybitniejszą poezję szkoła może dotrzeć do duchowych
źródeł naszej kultury, ale też wzbogaci język
ucznia i pozwoli mu odnaleźć „pionowy wymiar kultury” (określenie Janusza St. Pasier-

ba), niezbędny dla poruszania się w świecie
liberalnego rozchwiania wartości.
Z Panem Cogito badacze mają kłopot,
bo dystans poety (autora wewnętrznego) do
samego siebie jest względny, w całym zbiorze
się zmienia, można podmiot z nim utożsamiać, ale też może to być liryka maski czy nawet liryka roli. W tym pierwszym przypadku
za maską można odnaleźć poglądy samego
autora, ale w przypadku drugim dystans
jest na tyle wielki, że nie możemy przypisywać poecie poglądów Pana Cogito. Czy jeden
z kluczowych wierszy „Przesłanie Pana Cogito” wolno czytać jako pokusę nihilizmu? Czy
wyzwanie dla zagubionego człowieka, by był
wierny sobie i wewnętrznym przekonaniom?
Czyż nie najważniejsze jest, jak chce
Gadamer, „doświadczenie miłości i piękna,
miłości piękna”? Wtedy dopiero dusza dostaje skrzydeł i wzlatuje nad łez padołem.
maj 2016

Nina Opic
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Ewelina Agnieszka
Łopuszańska

M

ówi o sobie miastowa poetka, lubi zamknięte przestrzenie, uporządkowane parki, obserwuje ludzi w kawiarniach i na wystawach. Jej
pasją jest fotografia. Pisze wiersze, haiku, zapoznaje się z formami sonetu
i oktostychu.
Laureatka licznych konkursów poetyckich. W 2013 roku wydała
pierwszy tomik poezji Ewoliny, za który otrzymała nagrodę rzeszowskiego
oddziału Związku Literatów Polskich „za najlepszy debiut Podkarpacia”.

Legendy

Pod majowym księżycem

Pod dalekiego nieba obrazem
Złota mgła
Po bitwach zasnuwa pamięć
Chłopcu i dziewczynce serca biją
Gdy w dzień mglisty
Opowieść wykluwa się świetlista
Pawie oko, perłowa łuska...

przytul mnie
srebrnowłosy księżycu
nocy welury grafitowe
w namioty postaw
ręce karmić będziemy
królewskim przepychem
ciał wiązanych
obietnicami miłości
labirynty nieb upstrzone gwiazdami
rozpostrzyj
drzewa długimi palcami
wydłubują ziarna astralne
pokaż mi zagubione koziorożce, niedźwiedzice
smoki, Oriony, psy wierne
przez sok ciemny nocy
jak z fioletowych winogron
tłoczą się do miejsca
nad horyzontem
gdzie złote iskry poezji
rozjaśniają Rzeszów

Stefan M. Żarów

O wschodzie Gwiazdy Zarannej
Płonie niebo
I śpiew rozbrzmiewa
Bez świadectwa...
Błędne ogniki
Na kurhanach omijanych nocą
Przedtem i teraz
Stało się nic, o czym warto pamiętać
Nanizali słowa na oślep
Niemi muszą je wyśpiewać
Głusi rozpoznają melodię
Rodzeństwo rozdzielone
Przeznaczeniem życia rozpacz…
Przeznaczeniem życia rozpacz...

Polska

1050. rocznica chrztu Polski
Polska
To ziemia znaków krzyża
Pejzaż śródpolnych kapliczek
Gdzie rozpostarte drzewa
Furkot skrzydlatej husarii
Chorągwie tysiącletnich barw

A

nimator kultury, poeta i publicysta,
wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie
i Grupy Literackiej „Słowo” w Mielcu.
Współpracuje z czasopismami regionalnymi i krajowymi. Wyróżniony odznaką
honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Polska
To biało-czerwona
Wierna rzeka
Ziemia rozpostarta na ramionach
Białego Orła
Jej ojcem Mieszko
Jej matką Maryja…
Polska
To Ojczyzna
Mickiewiczowska dusza utęskniona…

P

isarka i poetka, z wykształcenia psychoterapeutka. Obecna nieustannie na naszych łamach, w tym m.in. jako autorka opowiadań dla
dzieci w „Pluszaku”. Wydała zbiory opowiadań dla
dzieci Bajeczki do poduszeczki, Nad brzegiem Wisłoka i tomiki poezji Wiersze o Rzeszowie, Drogowskazy, Jej słowo i Bliźniemu swemu. Współautorka
książki Rzeszowianie o sobie i swoim mieście oraz
Ojciec Święty i ja. Nagradzana w wielu konkursach
regionalnych i ogólnopolskich, a w Międzynarodowym Konkursie Poezji o Tematyce Romskiej
„O łote Pióro Papuszy” zdobyła w 2010 roku wyróżnienie.

Anioły bieszczadzkie
Między zadumanym świątkiem
a rozhulanym wiatrem,
między
pluskiem potoku
a dostojeństwem gwiazd
zatrzymały się
anioły bieszczadzkie
co to biesy przeganiały
by nie kradły koniom podków
i nie mąciły ludzkiego spokoju.
No i teraz
siedzą zadumane,
patrzą na ten ludzki świat
i zupełnie się zagubiły,
bo nie wiedzą
gdzie biesy,
gdzie ludzie
i
gdzie się podziała
niebiańska anielskość.
Siedzą zadumane
potargane
i niczyje
anioły bieszczadzkie...

Poezja
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Minutowe akordy walca

(Minute Waltz – Fryderyk Chopin)

Jeszcze
palce
nie rozpoczęły
swojego tańca
po
parkiecie klawiatury,
jeszcze
spojrzenia
nie zalśniły
na
zasłuchanych myślach,
a tu,
w serce
wpadają
rozerwane
z
naszyjnika marzeń
minutowe akordy
innego świata
oprawione
w
ponadczasowe
tęskne
westchnienia walca...
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Marta Zdrada

Andrzej Sondej

lirniku paryski

U

rodziła się w Rzeszowie i z tym miastem związała swoje dzieciństwo
i młodość – realizowała swoje artystyczne marzenia, śpiewała w zespołach, chórach i tańczyła wiele lat. Kilka lat temu
napisała swój pierwszy wiersz i od tamtej
pory publikuje je na portalach internetowych jako mamusia45. Wydała wspólnie
z bratem Wiktorem Bochenkiem tomik
poezji Rodzina w kręgu słowa. Poezja
śpiewana to jej kolejna pasja, nagrywa
swoje piosenki w Internecie.

walcz
smutek opaską przesłania ci oczy
w mroku bezpieczniej daleko od dnia
stajesz się więźniem myślisz lepszej nocy
ona je skrywa lecz pełna jest zła

nie płacz nad tym miastem
białym od kwiatów przechodnia
lirniku ospały – obudź się
przejdź przez ten most niewidzialny

P

oeta, happener,
animator kultury
i sztuki. Założyciel
Pociągu do Sztuki.
Redaktor i współzałożyciel
portalu
internetowego www.
pogranicze.eu

Poezja

opuść świat cieni i spójrz w stronę słońca
czas pędzi dalej i siłę znów masz
smutek odejdzie a ty walcz do końca
o własne życie z losem przecież grasz

Rzeszów chuligana

mieszkam tu od lat

oczyszczenie
zasępiło się niebo nad nami
chmury kłębią się gniewną szarością
ciężkie krople poczułam na twarzy
łez nad miastem i naszą miłością
w strugach wody ulice jak rzeki
ludzie chłodem skuleni tkwią w bramach
przemoczona ze smutkiem pod rękę
płaczę z deszczem zgubiona i sama
może zmyje rozterki i winy
spłucze brud którym mury obrosły
oczyszczenie przyniesie i spokój
tak potrzebne obojgu tej wiosny
chcę bez wstydu spoglądać ci w oczy
znów zasypiać i budzić przy tobie
drugą szansę z miłości dostałam
lecz najtrudniej wybaczyć jest sobie

Aleksandra J.
Starostecka

***
patrzysz w okno
gdyby cię zapytać co widzisz
nie wiesz
bezimienna przestrzeń
bezimienne obrazy
ty bezimienna
niczyja

nie umiem

Z

zawodu jest nauczycielem-bibliotekarzem. Drukowała w almanachach,
czasopismach, m.in. w naszym magazynie
literackim „Wers”. Wydała zbiory poetyckie
Moja woda (2011), Jeszcze raz (2012), Pod powiekami (2014) i drzwi (2016).

lirniku paryski
lustro oświecenia
przechodzisz przez wąskie drzwi odkrytych
pokrzywdzonych
te drzwi zamykają się same od krzyku morza
i zawieszonych korali na togach profesorów
z mową Sokratesa przechodzę przez Prousta
z wielkich ksiąg wyczytanych w muzeach ludzi

kołuje myśli czernią siedzi w głowie
niemocą karmi abyś przy niej trwał
zabija wiarę kołaczącą w tobie
rozdaje karty i o życie gra
wystarczy tylko blady promyk światła
iskra nadziei by straciła moc
bezużyteczna im bardziej wyblakła
oto jak mała przy dniu jest twa noc

studzony myślami
czemu jesteś poeto nieznośny
obelgą, draniem oburzonych
zaszlochanym odbiciem innych
tych nieznanych kowbojów Północy

wsiąść nie wsiąść
do oszalałego pociągu
obok torów stoję
nie umiem
życia

zamieszkaj tu na stałe
w sercu kwiatów w rynku
w głębinie nieba przebudzony
co na dnie studni namalował chmury
od niechcenia
a skąd ten uśmiech w oczach dziecka
z tęsknoty pokoleń obudził ptaki na górze
nie tu w domowym podwórku
ciepłym od dotyku słońca
majowym wiatrem pogarbionym
od deszczów spadających na rynny sąsiadów
i niedzielnych dzwonów głaskających czyjąś duszę
namaszczoną kroplami płaczu
w tym małym pokoju
zamieszkajmy tu w tym mieście
figlarnym, bezwstydnym
na ulicy, w parku i w Wisłoku, w wódce, akwarium
gdzie łabędzie są jak umarli dziadkowie
a dom ulicy przysłonią firanki przechodnia

jeszcze
podstępnie
z zawziętą wytrwałością
wpycha się milczenie
coraz mniej jest ciebie
opowiem
jak podmuchy wiatru
kołyszą makiem
i jak na liściu
motyl tańczy
moimi oczami
opowiem

zbudować dom
między palcami moich rąk
na później
ukrył się
ślad niemilczenia
twój zapach
i myśli
że się uda

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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KATE, JULIAN I… PUBLICZNOŚĆ
F

iligranowa Kate Liu
i
rozpromieniony
uśmiechem Julian Rachlin
uwiedli serca festiwalowej
publiczności od pierwszego wejrzenia. Ona młoda,
nagrodzona w 2015 roku na prestiżowym
konkursie Chopinowskim – pierwszym tak
znaczącym w jej karierze, on utytułowany,
o międzynarodowej sławie, która rozpoczęła się w mgnieniu oka po otrzymaniu w 1988
roku nagrody dla Młodego Muzyka Roku
Eurowizji.
Kate Liu wybrała na program recitalu
młodzieńcze utwory Mozarta i Brahmsa oraz
dojrzałą Sonatę h-moll Chopina. Imponujące – są to bowiem utwory, które nakazywały wręcz podporządkowanie wirtuozerii
wyrazowi, a przecież każdy młody artysta
chce przede wszystkim błyszczeć! Sonata
B-dur Mozarta była przejrzysta w formie
i w brzmieniu. Środkowe Amoroso delikatne, bez zbędnej pasji, a finałowe Rondo
szczerze radosne, z błyskotliwym polotem.
Romantyczną naturę pokazała Kate w czterech „opowieściach muzycznych” Brahmsa.
Tkwiący w nich patos kontrapunktowała
znakomicie z liryzmem będącym śladem
uczucia kompozytora do Klary Schumann.
Długie, pełne namysłu oddechy między frazami czyniły narrację bardziej pieśniową, co
świetnie współgrało z poetyckim nastrojem
Ballad. No i akt ostatni – Chopin, esencja
romantyczności. Sonata h-moll była spójna
poprzez budowanie mądrych, wyrazistych
kontrastów, które znalazły ujście w Finale.
W pierwszej części wzlatywały w górę potężne, pełne „krzyku” frazy, które raz po raz
opadały w liryczne, wyciszone myśli – jakże piękne w swojej prostocie. Scherzo grane z eteryczną lekkością zupełnie nie z tego
świata i kontemplacyjne Largo były jak sen…
Pod palcami Kate Liu nawet półcienie piana
miały swoje odcienie… Z zamyślenia wyrwał
finał Sonaty otwierający nowe obszary wyobraźni. Wzburzona muzyka Chopina podparta żywiołową ekspresją artystki nawet na
chwilę nie straciła żywiołowego, szalonego

pędu. Prawdziwie ekscytujący występ.
Zachwytom nie było
końca, kiedy w sali balowej
zamku pojawił się następnego dnia Julian Rachlin.
Z towarzyszeniem Polskiej
Filharmonii Kameralnej
Sopot pod batutą Wojciecha Rajskiego zagrał III
Koncert skrzypcowy G-dur Mozarta – arcydzieło
pióra zaledwie 19-letniego kompozytora. Koncert
z melodycznymi niespodziankami w postaci kil- Julian Rachlin i Kate Liu podczas koncertów festiwalowych w łańcuckim
zamku
ku żartobliwych cytatów
muzyki francuskiej, z różnymi rytmami, zwiewny,
finezyjny znalazł godnego interpretatora. Frazowanie Rachlina można
by uznać za uniwersalny
wzór frazowania muzycznego, nie tylko dla muzyki
skrzypcowej. Olśniewające Adagio – wyciszone,
ale zagrane bardzo zmysłowo, zapierało dech –
cóż za dźwięk skrzypiec
Stradivariusa!
Miałam
wrażenie, że w tanecznym
Rondzie rytmiczny puls muzyki Mozarta zeda ideał słuchacza-twórcy, współtworzącestroił się z biciem serca nie tylko skrzypka,
go sztukę w procesie jej odbioru. Słuchacza
ale także słuchaczy. Zgodnie z nieprzewidybezcennego, bo czym byłyby te wszystkie
walnym charakterem młodego Amadeusa
wydarzenia bez Publiczności? – tej specjalnej
utwór skończył się niespodziewanie, jakby
i jedynej w swoim rodzaju, która z równym
zawieszony w powietrzu… I wtedy przyszedł
zachwytem umie słuchać kantat Bacha, jak
moment refleksji – czym jest piękno? – „non
i sztuki Bogusława Schaeffera. Publiczności,
so che” („nie wiem czym”), jak rzekł kiedyś
która otwierając się na niezwykłe bogactwo
Petrarka.
tak różnych dzieł, odnajduje drogę prowaCiąg dalszy przemyśleń nastąpił po fedzącą do sedna Sztuki. Potwierdza się więc
stiwalu. W programie 55. jego edycji znalastara prawda, że każde wartościowe dzieło
zły się biegunowo różne dzieła począwszy od
zrealizowane w mistrzowski sposób potraopery Straszny dwór Moniuszki, zaprezentofi przebić się przez różne style, konwencje,
wanej na inaugurację festiwalu, poprzez reśrodki wyrazu, i zdobyć uznanie wrażliwego
pertuar barokowy, klasyczny, romantyczny,
Słuchacza.
ale także utwory z pogranicza muzyki etno
i jazzu, piosenkę, aż po aktorską prowokację
 Anna WIŚLIŃSKA
realizującą wymarzony przez Glena Goul-

SCENA WĘDROWNA

Z baśniowym widowiskiem Krzysztofa Prusa

P

o siedemdziesięciu latach jest to nawiązanie do objazdowych tradycji z początków działalności rzeszowskiej sceny. Artyści
Teatru im. W. Siemaszkowej mają bowiem
zamiar przybliżyć widzom sztukę w scenie
wędrownej. Teatrze rozstawianym w różnych miejscach regionu niczym namiot na
kempingu. Życzę im lepszych wieczorów niż

był ten zimny podeszczowy 14 maja br., gdy
prapremierowo na dziedzińcu teatru przy ul.
Sokoła w Rzeszowie zaprezentowali to objazdowe widowisko. W czas trwającej teatralnej
Maskarady, ale obok niej, tak jak obok siebie
na co dzień, niestety, funkcjonują dwa zawodowe teatry rzeszowskie – dramatyczny
i miejski z lalkową proweniencją od 60 lat.

Tymczasem widowisko Rycerz nieistniejący
– przygotowane na motywach powieści Italo Calvino wedle scenariusza opracowanego
przez Krzysztofa Prusa i zarazem w reżyserii i muzycznej oprawie tegoż artysty – w sam
raz mogłoby wpisać się w nurt przedstawień
festiwalowych w Masce.
Baśniowe widowisko, z filozoficznym
przesłaniem, iż prawda oraz wierność moralnym zasadom powinny być w kanonie
przestrzeganym przez każdego z nas, co
wyrażone zostało w postawie owego nieskazitelnego i niezłomnego w obronie cnót
niewieścich rycerza Agilulfa z Guildiverny,
13
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Anna Wiślińska

Fot. Archiwum Filharmonii Podkarpackiej

Na 55. Muzycznym Festiwalu w Łańcucie

Czerwiec 2016, nr 6 (128) Rok XII

MALOWANE MUZYKĄ
Satanowskiego spektakl o Beksińskim
Ryszard Zatorski

B

i przekazał teatralnie ten esej o Beksińskim
na trzech planach równocześnie. W realistycznie zakreślonym wnętrzu mieszkania
(na scenie z lewej strony), rozwiniętym niczym składanka kilku zdjęć – od kuchni
poprzez pokoje, które są zarazem pracownią, i wieńczącym ten ciąg oknem na dzieła,
które pojawiają się w kolejnych filmowych
odsłonach, powtarzane i kadrowane. To one
tworzą ten drugi, centralny plan. A po prawej
stronie sceny jest ów plan trzeci zakreślony
tak, jakby jeden z owych obrazów Beksińskiego Anna Tomczyńska scenograficznie
rozbudowała monumentalnie własną wyobraźnią dla umocowania widowiska w klimacie wyobraźni malarza.
Z jednej strony jest więc świat życia,
z drugiej świat wyobraźni. A w nim owa
poezja i muzyczność z metaforycznymi postaciami Aktorki i Aktora, które przed pul-

eksiński, który wolał
czytać dramaty, niż
oglądać je na scenie, zdumiałby się pozytywnie,
jak znakomicie można
opowiedzieć właśnie w teatralnej formie jego sztukę, jego życie i myśli
oraz obserwacje zapisane przezeń. Co z taką
maestrią uczynił Jerzy Satanowski – artysta
niezwykły, który namalował to widowisko
przede wszystkim muzyką i poezją oraz obrazami Zdzisława Beksińskiego, przenoszonymi w ogromie filmowego przekazu, co
zwielokrotniało każdy ich szczegół. To był
zarazem taki niebywały wernisaż wybranych
prac. A ponieważ ów artysta zdawał się zawsze na wyobraźnię odbiorców i swych dzieł
nie objaśniał, zatem i Satanowski, który
napisał scenariusz, skomponował muzykę i wyreżyserował to widowisko, nadał swemu dziełu wymownie adekwatne miano: Beksiński. Obraz bez tytułu
(prapremiera w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie 28 maja 2016 r.).
W tych fragmentach rozmów Beksińskiego ze swym marszandem i nie
tylko, które wybrał Satanowski, słyszymy wyznanie, że gdy artysta malował,
to nieustannie gdzieś z tyłu musiała
dobiegać muzyka. Nie mógł inaczej
tworzyć. I Satanowski, który tak znakomicie odczytuje plastykę Beksińskiego,
tworzy wręcz od nowa te dzieła poprzez
muzykę właśnie, wszechogarniającą
każdy fragment spektaklu. Napisał „Beksiński. Obraz bez tytułu” w Teatrze im. W. Siemaszkowej
14

Fot. Maciej Mikulski

kulisami. Noc jest potrzebna spektaklowi, aby światła (Marcin Wiśniowski)
i filmowa scenografia oraz niezliczone kostiumy mogły zaistnieć w pełnej
krasie, spinane efektami dźwiękowymi
(Marian Kornaga). I ta barwność kilkudziesięciu postaci scenicznych, w które
wciela się szóstka aktorów, zachwyca,
porywa, wciąga. By powrócić do wspaniałej aktorskiej przemienności Małgosi
Pruchnik-Chołki, poczynając od wcielenia scenicznego w Sofronię, córkę króla
uratowaną w lesie od zgwałcenia przez
nieskazitelnego w swych cnotach rycerza Agilulfa, niestety bez jej zachęty do
obrony. I kolejne wcielenia, jak chociażby
w wojowniczą postać rycerza Radamanda,
grzeszną siostrę Palmirę zakonnicę, takąż
siostrę Teodorę, tudzież erotycznie wabliwą
Azirę w haremie. Skrzy się to widowisko komediową zabawnością i subtelnie tkanymi
przesłaniami moralnymi. Barwne, wciągające, które powinno sprawdzić się na owej wędrownej scenie.
 Ryszard ZATORSKI
pitami z partyturą i przed mikrofonami
prawie nieruchome i wtopione kostiumami
w szarość lian owej dżungli za nimi, tworzą
widowisko poetycko-muzyczne jakby równoległe, ale spójne wszak precyzyjnie z całością.
Towarzyszy im gdzieś z tyłu, niewidoczny
dla części widzów, zespół muzyczny. Dagny
Cipora i Mateusz Mikoś czynią to z wielką
wrażliwością i artyzmem wokalnym i recytacyjnym. Z podziwem należy się odnieść do
ich talentu, gdy muzyką Satanowskiego i poetyckimi komentującymi obrazami tekstów
Wołka, Leśmiana, Karpowicza, Kofty i Rilkego tak znakomicie ilustrują i poszerzają przeżywanie twórczości tytułowego bohatera.
Realna zaś opowieść o Beksińskim,
o jego rozmyślaniach twórczych i życiu odczytywanym, a raczej jakby odtwarzanym
z nagrania magnetofonowego niczym w niemym kinie, z wielką sztuką sceniczną ilustrują Robert Chodur w roli Malarza i Karolina Dańczyszyn jako Żona Malarza. Z epizodami Syna Malarza, w której to roli na
przemian w spektaklach występują gościnnie dzieci – Stanisław Godawski i Michał
Stępniak. Ten podest wznoszący się ku
oknu i obrazom malarza, po którym
bezustannie porusza się niczym po drodze życia główna postać, niezrównanie
kreowana aktorsko przez Roberta Chodura, jest jak owa droga życiowa artysty malarza. Z wieloma symbolicznymi
metaforycznymi punktami – zapisywania malarsko przez Beksińskiego, jakby
fotografował sny. Satanowski wpisuje je
i pomaga nam swą wyobraźnią utrwalić
w spójności przekaz malarski, jak choćby w owym prawie końcowym obrazie
postaci zawieszonej rękami na krzyżu
i klęczącej przed nim niewiasty, z ilustracją sceniczną niezmiernej samotności Beksińskiego po śmierci żony i samobójstwie syna Tomka niebawem. Na
Fot. Maciej Mikulski
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paladyna Karola Wielkiego. Nieistniejącego, zasłoniętego przyłbicą, choć
rozpoznawalnie opatrzonego scenicznie przez znakomitego aktora Marka
Kępińskiego. W tej opowieści, biegnącej jakby tokiem pamiętnika głównej
bohaterki, w kilku wcieleniach granej
z lekkością, wdziękiem i talentem przez
Małgorzatę Pruchnik-Chołkę, podziw
budzą wszyscy wykonawcy. Poczynając
od Waldemara Czyszaka w znakomicie kreowanej roli Cesarza i kolejnych
chyba dwunastu obliczach scenicznych,
poczynając od przeoryszy po starca Scena z „Rycerza nieistniejącego”
wieszczącego klęskę. A jakże wytworjak zawsze na scenie Adama Mężyka w roli
nie w sowizdrzalskiej poetyce – jak zresztą
Torismonda. A wszystko w filmowo nakładacałe widowisko – toczy się scena pojedynku
nych obrazach baśniowej scenografii Marka
Cesarza z wodzem Saracenów (też Marek
Mikulskiego, w lekkości, rzec by się chciało,
Kępiński). Pojedynku na miny i pozy takoż.
tanecznie wirujących scen według pomysłu
Albo z jakimż podziwem można obserwować
ruchowego Tomasza Dajewskiego.
wyczyny giermka Gurgula w niezwykle wiW tym wędrownym teatrze, jak w kotalnej sprawności i aktorskiej Józefa Hamkamedii dell’arte trwa nie tylko dosłownie goły. Tudzież dwójki innych rycerzy Rambalda
nitwa wykonawców w tym zbudowanym na
Mateusza Mosiewicza, który już po raz drupotrzeby wędrownego widowiska przenośgi (wcześniej w Trzech siostrach) gościnnie
nym teatrzyku z własną sceną i umownymi
wzbudza podziw swą grą, czy niezawodnego
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ten plastyczny obraz nakłada się właśnie ów
drugi sceniczny Chodura z rękami na tym
symbolicznym oknie otwartym w przestrzeń
wyobraźni. W przyciemnionym tle owe czarne ręce na białych obramowaniach okna są
też jakby zawieszone na krzyżu. A obok powtarzane śpiewnie, rytmicznie przez Dagny
i Mateusza słowami Rilkego frazy „Samotność jest jak deszcz […] Samotność płynie
całymi rzekami”. Jakże zachwyciła aktorsko
Karolina Dańczyszyn w scenie tańca – wyobrażeniu rodzącej się miłości i przyjęcia
na swe barki ciężaru ogniska domowego,
poprzez kunsztowne animowanie partnera
wyobrażonego kukłą-lalką mężczyzny.

To muzyczne, poetyckie i malarskie
widowisko spięte jest klamrą wzruszającej
rozmowy Aktorów – Dagny i Mateusza –
wierszem Tymoteusza Karpowicza. Co niezwykle czytelnie zabrzmiało już po projekcji
informacji o zamordowaniu Beksińskiego
w jego własnym mieszkaniu, gdy na scenie
pojawiają się obrazy nieboskłonu i kosmiczne klimaty, jakby z miejsca, gdzie wszyscy
bohaterowie spektaklu już są, albo doszli.
„Zadzwoniłem” – mówi Aktor, „a tu się nie
dzwoni” – odpowiada Aktorka. I toczy się
ten dialog pytań i zaprzeczeń aż do sumujących wersów: „W jakim czasie, a to żaden
czas./ Mówię: byłem, a to niebywałe”.

Niebywałe z jakim kunsztem można
opowiedzieć o sztuce, twórcy i jego dziełach, w których – jak wyraził się Beksiński – miał nadzieję przeżyć. I tak się dzieje
także poprzez ów wysmakowany przekaz
Satanowskiego, artystę muzyka, znawcę
i miłośnika także sztuk innych. Taką perłę
artystyczną można smakować nieustannie.
Bo, jak w zasłyszanym od Aktorów, w pieśń
zamienionym wierszu Leśmiana, „W życiu
nic nie ma, oprócz życia,/ Więc żyjmy aż po
kres mogiły!”.
 Ryszard ZATORSKI

MASKARADA NA JUBILEUSZ
Andrzej Piątek

N

ajważniejszą częścią
jubileuszu
60-lecia
Maski była Maskarada –
Festiwal Teatrów Ożywionej Formy, od sześciu lat
twórczo obecny w kulturalnym pejzażu Rzeszowa. W tym roku od
11 do 14 maja.
Zaproszono przedstawienia z ostatnich
dwóch sezonów w Polsce – takie, o których
dopiero się mówi, i takie, które mają na koncie wiele nagród. Grano je na obu scenach
Maski oraz w klubie młodzieżowym Life
House. Tamże widzowie obejrzeli spektakle Palko z Białostockiego Teatru Lalek, Jak
to niegrzecznym bywa źle ze Stowarzyszenia
SztukPuk Sztuka w Rzeszowie oraz Wesele
z Teatru Andersena w Lublinie.
Rozpoczęły festiwal przedstawienia
Maski – Czasoodkrywanie, debiut reżyserski
Ewy Mrówczyńskiej, i premierowa Akademia pana Kleksa w reżyserii Jerzego Jana
Połońskiego. W kolejne dni dorośli obejrzeli Dziady po Białoszewskim z Teatru Kubuś
w Kielcach i Onych z Teatru Czytelni Dramatu z Lublina. A dzieci Księgę dżungli z Teatru
Banialuka w Bielsku-Białej, Dobrze, że jesteś

z Teatru Lalki i Aktora
w Wałbrzychu i A niech
to gęś kopnie! z Teatru
Animacji w Poznaniu.
„Tajny
Juror”
za najlepszy spektakl
uznał Dziady po Białoszewskim w reżyserii
Anny Retoruk z Teatru Lalki i Aktora
Kubuś w Kielcach. Jury
Dorosłe przedstawienie Ony w reżyserii
Daniela Adamczyka
z Teatru Czytelni Dramatu w Lublinie. Jury Konkurs Maskarady wygrały „Dziady po Białoszewskim”
Dziecięce Dobrze, że
jesteś w reżyserii Joanny Gerigk z Teatru Lalspektaklami. Ogółem w festiwalu uczestniczyki i Aktora w Wałbrzychu. „Tajnym Jurorem”
ło 50 grup teatralnych, m.in. wybitnych, jak Fiokazała się teatrolog Bożena Sawicka. Jurorgurentheatre Wilde und Vogel, DivadloLišen,
kami Dorosłymi animatorki kultury KaroliWierszalin czy Ósmego Dnia. Jego przesłana Kunsz, Małgorzata Wrona i Agnieszka
niem jest pokazanie dorosłym i najmłodszym
Żybura. Jurorami Dziecięcymi Magdalena
widzom widowisk plenerowych i spektakli kaJanosz, Luiza Konefał, Filip Sobol, Karolina
meralnych, opartych na ruchu i takich, gdzie
Woźniak i Feliks Żarna.
najważniejszy jest tekst. Wspólnym ich miaPierwsza edycja Maskarady odbyła się
nownikiem jest ożywiona forma, jeden z główw 2010 r. Pomysłodawcą był ówczesny dyrektor
nych środków wyrazu i przekazu.
Maski, Jacek Malinowski. Bilans dotychczasowych sześciu to w sumie 43 dni wypełnione 95
 Andrzej PIĄTEK

FAME – SŁAWA
„Aktorstwo, to nie zabawa, to
bardzo trudny fach” – przekonują
aktorzy adepci Akademii Aktorskiej
Artysta nie tylko poprzez słowa śpiewanej przez siebie piosenki. Przygotowywany przez nich musical w całości
udowadnia, że realizacja podobnego
przedsięwzięcia to prawdziwa sztuka
i pełna zaangażowania praca całego
zespołu. Spektakl wyreżyserowali Magdalena Kozikowska-Pieńko
i Kornel Pieńko.

Fot. Piotr Kopiel

Kultowy broadwayowski tytuł

FAME – Sława, bo taki jest tytuł tegorocznej realizacji Akademii, to historia młodych osób, które pełne pasji i miłości do wystąpień scenicznych, decydują się na edukację
w szkole artystycznej. Obietnica
sławy wydaje im się bardzo kusząca, ale w walce o sukces wygrywają tylko ci najbardziej wytrwali.
To kultowy broadwayowski tytuł, wystawiany przez największe
teatry na całym świecie, mający
także swoje filmowe wersje.
Kształtowanie umiejętności aktorskich trwa od września,
ale praca stricte na materiale scenariuszowym to okres przypadający na drugi semestr roku szkolnego. Przygotowanie taneczne,

Magdalena Kozikowska-Pieńko przygotowuje zespół
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wokalne oraz aktorskie zajmuje tylko kilka
miesięcy, tym większą pracowitością i zdyscyplinowaniem uczestnictwa w zajęciach
muszą wykazać się młodzi artyści. Historia
wyśpiewana i wytańczona na scenie, choć do
naszych realiów została przeniesiona z gruntu szkoły amerykańskiej, w swojej widowiskowości w niczym nie odbiega od zaoceanicznego świata. Na scenie wystąpi blisko
100 wykonawców, a dzięki współpracy z kierunkiem jazzu i muzyki rozrywkowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
towarzyszyć im będzie kilkuosobowy chór

studentów. Scenografia wzbogacona zostanie
o elementy multimedialne, a swoje miejsce
na scenie znajdzie nawet samochód…
Akademia Aktorska Artysta działa
w Rzeszowie już ponad dwa lata, na swoim
koncie ma film pełnometrażowy, nagrania
krótkometrażowe, spektakle dramatyczne
oraz musical, którego czterokrotne odtworzenie za każdym razem gromadziło pełną
widownię Teatru Siemaszkowej. W tym roku
przewidzianych jest sześć spektakli w terminach: 23 czerwca, godz. 18.00 – spektakl
zamknięty, ale jest możliwości rezerwacji

RÓŻNE OBLICZA SZTUKI
Dwie wystawy w BWA w Rzeszowie

Piotr Rędziniak
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rzeszowskim BWA
do 19 czerwca br.
można zobaczyć dwie jakże
odmienne wystawy obiektów i asamblaży Tomasza
Domańskiego z Wrocławia
i malarstwa Jerzego Pluchy z Lubaczowa.
Tomasz Domański to artysta urodzony w 1962 r. w Giżycku. Studiował w latach
1988–1993 na Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora
w tejże uczelni. W 1995 r. przebywał na rocznym stypendium na uniwersytecie w Varanasi (Banaras Hindu University) w Indiach.
Czterokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu
fundacji, m.in.: Pollock-Krasner z Nowego
Jorku, Josepha Beuysa z Bazylei, Elizabeth
Montag z Bonn. W roku 1997 reprezentował
Polskę na IX Triennale Sztuki Współczesnej
w New Delhi. Był także nominowany do
„Paszportu” Polityki. Zorganizował 50 wystaw indywidualnych i uczestniczył w ponad
100 pokazach zbiorowych. W latach 2000–
2004 pełnił funkcję członka rady programo-

Jerzy Plucha, z cyklu „Z życia złotej rybki”, tempera
na płótnie, 60 x 80 cm, 2014 r.
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Tomasz Domański, „Down-Town”, technika własna
(lepce na muchy)

wej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Od
2002 r. pracuje we wsi Komorowice, oddalonej 10 kilometrów na południe od Strzelina.
Na półhektarowej działce artysta tworzy
ogród z elementami ogrodu japońskiego oraz
park rzeźby. W niedalekiej przyszłości planowane jest otwarcie parku dla publiczności.
Tomasz Domański, znany jako znakomity rysownik, rzeźbiarz, artysta akcji
plenerowych, prezentuje na wystawie (dostosowane do warunków sali Domu Sztuki
w Rzeszowie) serie obiektów, obrazów i kolaży, które powstały na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat. Znany jest z oszczędnych
kompozycji realizowanych z elementarnych
tworzyw, a nawet ulotnych akcji z użyciem
ognia albo lodu. Zasadniczym problemem,
jaki artysta podejmuje w swojej twórczości,
jest pojmowanie czasu, przemijania oraz
to, czy sztuka może być przedłużeniem życia. Artysta przedłuża życie w dziele sztuki
przedmiotom, odpadom cywilizacyjnym,
a nawet organicznym szczątkom. Tytuł obecnej wystawy „Program Przeróbki” sugeruje
dalsze poszukiwania artysty w tym temacie.
Jerzy Plucha jest autorem drugiej
wystawy. Artysta urodził się w 1951 roku
w Lubaczowie, uprawia malarstwo ścienne,

miejsc na spektakle 24 i 25 czerwca o godz.
18.00 i 26 czerwca o godz. 15.00. Musical
skierowany jest do widzów od 8. roku życia, czas trwania to około 2,5 godziny. Rezerwacje wejściówek w cenie 10 złotych:
biuro@akademiaartysta.pl.
Szczegóły: www.akademiaartysta.pl
Całkowity dochód przeznaczony jest na
działalność charytatywną prowadzoną przez
Lions Club Rzeszów.
 Karolina WIANECKA

sztalugowe i pastel. Po studiach na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1980) wykonywał przede
wszystkim kopie dzieł dawnych mistrzów. Na
przełomie lat 90. zajął się własną twórczością,
malując obrazy realistyczne i abstrakcje. Jego
dzieła wyróżniają się kolorystyką i bajkowością. Artysta często odwołuje się do religii,
mitologii i obyczajów. Tworząc prace, wykorzystuje zapomniane techniki i technologie
(kładzione płatki złota, malowanie temperą
naturalną), które widoczne są w cyklu „Prywatne życie aniołów” oraz w obecnej kolekcji
– „Życie po drugiej stronie lustra”. Obecnie
Jerzy Plucha pracuje w Muzeum Kresów na
stanowisku starszego konserwatora.
Artysta zaprasza nas do swojego intymnego świata wyobraźni. Jego obrazy to
przesycone poezją ilustracje relacji międzyludzkich, lirycznego spojrzenia na otaczający artystę świat realny. Wystawa poprzez
swoje walory ilustracyjne ma szanse dotrzeć
do szerokiego grona miłośników sztuki,
a zwłaszcza uczynić sztukę – dla młodego
widza, który przygodę z nią rozpoczyna –
przyjazną i zrozumiałą.
Te zgoła różnorodne wystawy definiują, jak bardzo pojęcie piękna i sztuki może
być różne w życiu artystów i odbiorców. Jak
te pojęcia redefiniuje również otaczająca nas
rzeczywistość i zmieniająca się świadomość
społeczeństwa. Mam nadzieję, iż wystawy te
w dużej mierze pomogą naszym widzom tym
młodym jak i starszym (opatrzonym i zaznajomionym ze sztuką) zobaczyć jej różne oblicza.
 Piotr RĘDZINIAK

W

W GALERII „R–Z”

ramach Europejskiego Stadionu
Kultury 23–26 czerwca 2016 r. zapraszam na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które odbędzie się w Galerii „R-Z”
Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Rzeszowskiego mieszczącej się przy ulicy
3 Maja pod numerem 16.
To prężnie działająca galeria, która od
października ubiegłego roku co miesiąc prezentuje wystawy plastyczne. Projekt „Po-pamiątki” przygotowany został jako propozycja
rzeszowskich i lwowskich artystów na wspomniany festiwal kulturalny. Dzisiejsze tempo
życia nie pozwala na obcowanie ze sztuką
wysoką. Z braku czasu przestajemy uczestniczyć w takich wydarzeniach kulturalnych.
Ten projekt wychodzi naprzeciw odbiorcy,
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pełniąc funkcję edukacyjną. Wystawa świadczyć będzie o tym, że sztuka współczesna nie
jest obca naszemu miastu, będzie dowodem,
że wybitni twórcy związani z Rzeszowem
oraz nasi goście z Ukrainy mają szansę pokazać swoje prace społeczności miasta i podjąć
w tym temacie dialog.
Projekt ma na celu konfrontować postawy twórcze artystów polskich (członków

ZPAP ORz) oraz ukraińskich związanych
z Muzeum Idei we Lwowie. Efektem tych
zderzeń będzie wystawa intermedialna „Po-pamiątki”. Obrazy, instalacje, filmy w nurcie sztuki współczesnej nawiązywać będą do
tożsamości, kultury i tradycji dwóch krajów.
Zaproszeni do projektu artyści dokonują
transformacji tego, co zaprzeszłe, w obraz
„nowy”, współczesny. Wystawa poprzez

rozmach i różnorodność stanie się wydarzeniem interaktywnym. W sali głównej
eksponowane będą formy malarskie, grafiki, wydruki, instalacje i obiekty, w drugiej
części galerii prezentowane będą prace audio-wideo. Zapraszam w imieniu kolegów
z zarządu ZPAP.


Piotr RĘDZINIAK

LITURGIA SACRA

i wysokie uznanie krytyki muzycznej. Stało się artystycznym wydarzeniem
festiwalu. Dyrygent Tadeusz Strugała otrzymał
nagrodę krytyków SPAM
– „Orfeusza” za interpreod Św. Floriana na Warszawską 1
tację Liturgii.
z Komunią Świętą do mojej choO Liturgii sacra
rej matki.
Z. Mycielskiego w „RuPotem raz jeden odważychu Muzycznym” nr 23
łem się zająć czas Kardynałowi
z 9 listopada 1986 r. pisał
Metropolicie i zawsze pamięStefan Kisielewski: „Potam ważką dla mnie, polityczną
wstało dzieło jak wykute
rozmowę przy otwartym oknie
w skale, absolutnie jedpałacu arcybiskupiego. Papie- Zygmunt Mycielski
norodne w swej surowej ascezie: puste, niby
żowi nie ośmielam się zabierać czasu, a teraz
oschłe, lecz jedynie odpowiednie interwale,
ciężka choroba nie pozwala mi zejść z łóżka
ostre, ascetyczne dysonanse, znakomicie, styszpitalnego.
lowo, po gregoriańsku brzmiące chóry – żaPod koniec życia napisałem Ad maiorem
den tu element nie odskakuje, nie psuje załoDei gloriam muzykę na chór i orkiestrę do łażonej jednolitości”.
cińskich Trzech Psalmów. A ostatnio Liturgię
W kilka dni po wykonaniu Liturgii
sacra do łacińskich tekstów mszalnych, Kyrie,
w liście do Józefa Czapskiego datowanym
skrócone Credo, Sanctus i trzy wersje Agnus
30 września 1986 roku kompozytor pisał:
Dei, nawiązujące do chorału gregoriańskiego
„Tyle mojej religijności, co i pokory. To jakoś
i pełne już tylko pokory, końcowe jest Benei słuchacze, i muzycy, i wykonawcy pojęli – jadicat vos.
kiś aplauz się zjawił, 50 lat za późno, bo gdyMoże płyta z I wykonania na koncerbym to zrobił mając np. 30 lat, to by zapewne
cie i – poprawiona nieco w stosunku do tego
wyfrunęło w świat”.
wykonania – partytura, zainteresuje kogoś
I jeszcze fragment wypowiedzi zmarłego
w Watykanie tym głosem z Polski, dorzuconiedawno znakomitego muzykologa Bohdanym do morza muzyki religijnej.
na Pocieja w „Ruchu Muzycznym” nr 25 z 7
A może nawet Papież wspomni starego
grudnia 1986 r.: „Zygmunt Mycielski napisał
muzyka, który tą drogą prosi o błogosławieńMszę bez krztyny patosu, bez cienia egzaltacji,
stwo. Warszawa, 12 czerwca 1987. Zygmunt
ale też bez częstej w naszych czasach ostentaMycielski”.
cyjnej, bezosobistej suchości, oschłości. MuJakże serdeczne, pełne pokory i oddania
zyka jego Liturgii jest w najszlachetniejszym
są to słowa. Jak pisał znany krytyk muzyczny
sensie powściągliwa, jej ekspresja – zobiektyBohdan Pociej, do ostatnich swoich utworów,
wizowana, w czym widzę sięganie do średnioprzenikniętych metafizyką, duchem religijnym
wiecznych źródeł chrześcijańskiej muzyki
– Trzech Psalmów, Liturgii sacra, Fragmentów,
religijnej z pominięciem romantycznej gorąco
doszedł Mycielski drogą długiej, duchowej
emocjonalnej i subiektywno-lirycznej ekspreewolucji, którą można nazwać drogą do Boga.
sji sacrum. Ale każdy interwał, krok melodii
Wykonanie Liturgii sacra Z. Mycielskiei każde współbrzmienie swoją wagą zdają się
go przez Chór i Orkiestrę Filharmonii Kramówić o osobowości kompozytora, każą dokowskiej pod dyrekcją Tadeusza Strugały na
mniemywać o bogactwie życia wewnętrznego:
XXIX Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warrozmyślań, refleksji, zmagań, przełomów”.
szawska Jesień” w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniu 26 września 1986
 Andrzej SZYPUŁA
roku wywołało ogromny aplauz publiczności

Andrzej Szypuła
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czerwca 1987 roku
miało miejsce spotkanie papieża Polaka Jana
Pawła II z przedstawicielami polskiej kultury i sztuki.
Odbyło się ono w kościele
Św. Krzyża w Warszawie,
w świątyni, gdzie spoczywa serce Chopina,
gdzie organistą był Stanisław Moniuszko,
a w czasach bardziej nam współczesnych Feliks Rączkowski. Spotkanie zgromadziło ok.
1300 reprezentantów różnych środowisk kultury i sztuki z całej Polski.
Po liturgii Słowa, w czasie której Filharmonia Narodowa wykonała Stabat Mater
Karola Szymanowskiego, Ojciec Święty wygłosił przemówienie, w którym powiedział
m.in.: „Naród jest tą wielką wspólnotą ludzi,
których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury
i dla kultury. Jestem synem Narodu, który
przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia
dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu
i pozostał sobą”.
Polski świat kultury złożył w darze Ojcu
Świętemu książki, m.in. J. J. Szczepańskiego
Kadencję, kasetę z filmem Jest, album architektów Kościoły budowane w Polsce, obrazy,
a także – płytę i partyturę Liturgii sacra Zygmunta Mycielskiego, artysty pochodzącego
z Wiśniowej na Podkarpaciu. Te muzyczne
dary wręczała papieżowi Polakowi Stefania
Woytowicz i Jerzy Waldorff. Było to dwa
miesiące przed śmiercią kompozytora, który
w tym czasie był już złożony ciężką chorobą
i nie mógł być przy papieżu.
W specjalnym liście dołączonym do
płyty i partytury, już ze szpitala kompozytor
napisał: „Ojcze Święty, nigdy nie zapomnę
czasu, gdy Ksiądz Kard. Wojtyła przychodził

SANTO SUBITO

„Do Ciebie wołamy, Karolu
Wojtyło, Synu polskiej ziemi. Obdarz nas łaskami i przemień oblicze
ziemi, tej ziemi” – napisała w wierszu pt. Pontyfikat rzeszowska poetka Regina Nachacz.
W 25. rocznicę pobytu Ojca Świętego
Jana Pawła II w Rzeszowie, 2 czerwca 2016
roku w czwartek w Klubie Turkus w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie od-

– poezje Karola Wojtyły, wiersze i pieśni
o Janie Pawle II wspomnianej Reginy
Nachacz, Marka Skwarnickiego, Piotra
Żbikowskiego. Nie zabrakło popularnej
Barki.
Po koncercie w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
miała miejsce projekcja filmu zrealizowanego przez TVP w Rzeszowie pt. Jan Paweł II
na Podkarpaciu. 

Koncert ku czci świętego Jana Pawła II
był się koncert pt. „Santo subito”. Wystąpił
Chór Sancta Familia Parafii Świętej Rodziny
w Rzeszowie pod dyrekcją Andrzeja Szypuły, recytacje – Barbara Matwij. W programie
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W darze dla Jana Pawła II od Zygmunta Mycielskiego
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WIROWANIE
NA PLANIE

M

ODPRYSKI

PREZYDENT JEDNEGO POLAKA

FELIETON

inął rok od wygrania wyborów przez prezydenta
dobrej zmiany, ale nie na lepsze, i co? Ano nic.
Jaki przezydent jest, każdy widzi. Nie zdążył wykonać ani jednego, nawet
pozornego gestu, zaświadczającego, że czuje się prezydentem wszystkich
Polaków, a nie jednej partii. Z przedwyborczych obietnic nici. Ten, który
zarzucał prezydentowi Komorowskiemu kiepską staranność jako strażnikowi konstytucji, sam tę konstytucję sponiewierał, w dodatku jako
doktor prawa, co nadaje jego poczynaniom kuriozalnego wymiaru. A co
będzie, jeśli prezes wycofa się na drzewo i wciągnie drabinę? Trzeba będzie samemu pić nawarzone. Chociaż nie można powiedzieć, żeby Prezes
I Ogromny specjalnie za usłużność prezydenta jakoś rozpieszczał. Bywa
nawet zbyt szorski. W ubiegłorocznych uroczystościach pod pomnikiem
w Gdyni bolał niemiłosiernie nad tym, że nie udało się osądzić oprawców
stłumienia strajków z grudnia 1970 roku. Zginęło wówczas 41 osób i fakt,
że jest to o 41 za dużo. Odwołał się także do ideałów II Rzeczypospolitej.
Kilku historyków od razu przypomniało mu, że wyniośle przemilczał fakt,
iż tylko w latach 1932–1937, tylko według oszczędnego rachunku ministra
Sławoja-Składkowskiego, podczas brutalnego tłumienia strajków i manifestacji zginęło 818 osób. Czyli te ideały jakieś kiepskawe są. Z pewnością
tylko dlatego Adam Michnik twierdzi, że mówienie poważnie o prezydencie świadczy o tym, że się ma w duszy jakiś wielki zmysł okrucieństwa.
Szczęść Boże prezydentowi jednego Polaka.

Z

REBELIA BEZ REBELII

nowu pojawiła się w Najjaśniejszej nowa, nikomu niepotrzebna wojna
wywołana pryncypiami nikomu niepotrzebnej polityki historycznej.
To znaczy, nie powstała na zasadzie samozapłonu, lecz została wywołana
z powodów tak absurdalnych, że ręce opadają szeleszcząc. Tym razem spór
poszedł o znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły
się 4 czerwca 1989 roku, czyli wyboru posłów do sejmu kontraktowego.
Historycznie był to przełomowy moment w naszych współczesnych dziejach. Rozpoczął pokojową transformację ustrojową, która zapoczątkowała
taki sam proces w pozostałych, tak zwanych demoludach, a w finale doprowadziła do obalenia muru berlińskiego. Cały świat cywilizowany tak
to ocenia, tylko nie spece od polityki historycznej. Wydawałoby się, że nic
nie stoi na przeszkodzie, aby uznać ten dzień za święto wolności. Ba, mogło nawet stać się okazją do wspólnego, ponad podziałami, czczenia tego
wydarzenia. Nic bardziej błędnego. Nie z nami takie numery, Brunner, ty
świnio! My potrafimy komunę znaleźć nawet tam, gdzie jej nie było.
Wyznawcy owej polityki historycznej uznali, że to wcale nie był jakiś przełomowy moment, a wręcz przeciwnie. Przecież to komuniści sami
się obalili, aby rządzić nadal, oczywiście, na złość Prezesowi I Ogromnemu, który wie najlepiej, którędy do przodu, nawet jeśli wychodzi mu
tyłem, a obywatelom bokiem. Nasz prezydent zwiał 4 czerwca br. z kraju
wraz z małżonką na światowego formatu wydarzenie polityczne, jakim
było otwarcie wystawy rzeźby pompejańskiej. To przecież porównywalna
ranga z paradą palm wielkanocnych, którą prezydent również zaszczycił.
Przecież, jeśli neguje się znaczenie tej rocznicy, to kto rozpoczął proces
przemian w Europie Wschodniej, Węgrzy, a może Niemcy? Nasi światli
pomagierzy prezesa plotą bzdury o tym, że najważniejszym wydarzeniem
był epizodyczny rząd Olszewskiego, obalony przez zasiedziałego w kiblu
posła. Dobre żarty!
Komitet Obrony Demokracji zorganizował rocznicowe pochody,
których uczestnicy pogodnie, z humorem i licznie czcili co trzeba, bez zakłamywania historii i zaklinania rzeczywistości. Okazało się jednak, że
w tych pochodach wzięli udział sami rebelianci, osobnicy bez wątpienia
drugiego sortu, że o innych paskudnych ich przypadłościach nie wspomnę.
Przecież nikt patriotycznie usposobiony w czymś takim nie wziąłby udziału. Zaś rozjuszony i nawalony kibol, który rozkwasił gębę komuś tam, jest
prawdziwym patriotą, bo wcześniej publicznie wyryczał hymn narodowy.
Coś mi tu jednak nie gra. Rebelia to zbrojny bunt, rokosz. A ci rebelianci z marszu 4 czerwca nawet procy nie mieli. No, chyba że zamierzali,
wzorem powstańców listopadowych, walić na arsenał.
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DOLNOŚLĄSKA GALICJA

odobają mi się dolnośląskie, poniemieckie
wsie, pogubione w lasach, tak bardzo inne
od tych naszych z dawnej Galicji. Poukładane
na czytelnym planie, wyglądają jakby czas się tu zatrzymał. Podobają mi się też poniemieckie miasteczka, zniszczone w czasie wojny
i pozaklejane w czasie socjalizmu plombami, często bez głowy, ale
z triumfalnym zwycięstwem hurapolskości. Podobają mi się tamtejsi ludzie, jakże inni od galicyjskich, co jest niesamowitym chichotem losu, bo to w większości zacofany galicyjski chłop zasiedlał te
tereny. Co się musiało stać, że są takimi, jakimi są?
Zetknąłem się z dolnośląską rzeczywistością ponad pół wieku temu. Pamiętam oczodoły opuszczonych domów i stodół. Rabunkową często gospodarkę PGR-ów, ale i wielu indywidualnych
gospodarzy. Trzeba było ćwierć wieku, by galicyjski chłopek zrozumiał, że studnia w kuchni jest po to, by mieć wodę, nie wychodząc
z domu do tej na podwórku. I że pompa zarzucona gdzieś w kącie
stodoły mogłaby pompować wodę do stajni koniom i krowom. I że
w tej stodole jest młocarnia, którą można używać zamiast cepów.
I że w tym wielkim domu byłego bauera jest coś, co dziś nazywamy
łazienką. A po pierwszym ćwierćwieczu było już z górki. Bo chłop,
już wtedy dolnośląski, zrozumiał, że nie uda mu się zniszczyć cywilizacji, jaką tam zastał. A jak nie mógł zniszczyć wroga, to się do
niego przyłączył. I dobrze na tym wyszedł.

Roman MAŁEK

A chłop galicyjski tu u nas pozostał takim, jakim był zawsze.
A Podkarpacie wygląda, jak wygląda, i samo siebie ma gdzieś. Co
nie przeszkadza mu mieć na swoim punkcie obsesji. Tu gdzie jeszcze
ćwierć wieku temu uprawiano pola, teraz są ugory, a w najlepszym
razie rosną lasy. A za każdym drzewem inne Podkarpacie. Narodowo-katolickie, liberalne, lewicowe. Tu zdrajcy, tam faszyści, a rzeczywistość jak zawsze pod dywanem. Na Podkarpaciu zamiast żyta
chłop uprawia polski sport narodowy, biadolenie: O rany, patrzcie,
jakie to złe na nas idzie. A wsłuchany w Radio Maryja wie, że Polska nie będzie niczyją służebnicą ani ubogą komornicą, choć wróg już
u bram. Ze Wschodu i Zachodu. A z takim nastawieniem galicyjskiego chłopa takie rzeczy, jak praktyczny wymiar gospodarki, stają się
mało ważne. Bo i tak mu się nic nie opłaca.
Zdeifikowany chłop podkarpacki jest gotów iść na barykady,
nawet jeśli nie bardzo jest przeciw komu się bić. Bo jemu nie chodzi
o faktyczne pokonanie wroga. Na to zresztą nie ma szans. Chodzi
o wskazanie wroga. O ustawienie go tam, gdzie jego miejsce, pod
pręgierzem, z zawieszoną na szyi tabliczką „kutas”. A wpatrzony
w ołtarze, ze swych kilku mórg ugorów zadeptuje siebie samego,
machając wyimaginowaną szabelką w rytualnym narodowym tańcu, śpiewając „Rotę”, niepomny tego, że przeciw czołgom szabelka
to nic. Ale jest dumny z tego, bo on jest wyznawcą Polski. Cokolwiek
by to znaczyło.
Jeżdżę co jakiś czas na Dolny Śląsk. Podoba mi się tam. Spotykam się z galicyjskimi niegdyś chłopami. Są jacyś inni. Współcześni.
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Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

My spółdzielcy
Pracą duzi, sercem wielcy
zachwycają nas spółdzielcy.
I budują i handlują,
we wszystko zaopatrują.
Prezes to ma klawe życie
i urzędowanie klawe,
wczoraj gdzieś był na orbicie,
to dziś mocną pije kawę.
Tu podpisze, tam zadzwoni,
prasie kilka chwil poświęci,
udzielając uścisk dłoni,
a już pierwsi są klienci.
Klient I
Panie prezesie, boli głowa,
gdzie ta odnowa jest mieszkaniowa,
gdzie są tanie dziuple dla młodych,
przy nich rabatki, mini ogrody,
gdzie te parkingi i zabaw place,
bo za to wszystko, ja członek, płacę.
Klient II
Gdzie dla seniorów izdebki raju,
co wypoczynek i radość dają,
wyzwalające pragnienia nowe
nim wejdę w życie pozagrobowe.
Klienci razem
A w internecie i telewizji,
na osiedlowej fonii i wizji
taką atrakcję w programie macie,
prawie co miesiąc czynsz podwyższacie.
Prezes
Choć to fakty najprawdziwsze,
przed nami są cele wyższe.
To my dźwigamy Rzeszów w górę,
to my robimy koniunkturę,
szeroko na świat otwieramy drzwi,
a innym to się tylko śni.
To my, to my, to my!
PS
Jesteśmy oczkiem i przyszłością miasta,
to dzięki nam wspaniale się rozrasta,
to spośród nas wyrośnie nowy grodu władca.

Letnia namiętność
Baran (21 III–20 IV) Czas wyjazdów, remontów i niepotrzebnych rodzinnych sporów.
Byk (21 IV–20 V) Ktoś młody i spragniony
padnie do Twoich stóp.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Chcieć, to móc.
Czas zakasać rękawy i na serio wziąć się do
pracy.
Rak (22 VI–22 VII) Wyjazd jak najbardziej
wskazany.
Lew (23 VII–23 VIII) Masz szansę w promieniach letniego słońca przeżyć gorący
romans.
Panna (24 VIII–22 IX) Składanie obietnic
bez pokrycia będzie Cię sporo kosztować.

R

Letnie sny

o z p o c z y n aj ą c e
się lato przynosi
ze sobą chęć zmiany dotychczasowych
nawyków,
dotyczy
to nie tylko sposobu ubierania się, ale również naszego zachowania, wypoczynku. Jak
tylko mamy możliwość, chętnie siadamy na
świeżym powietrzu, zagłębiamy się w lekturę
prasy lub książek, słuchamy głosów ptaków
i... zapadamy w chwilową drzemkę. 15 minut
dziennie drzemki na świeżym powietrzu ma
ogromne znaczenie i wpływ na cały nasz organizm – praca serca normalizuje się, napięcie mięśni stabilizuje. Chwilowy sen przenosi
nas czasem w zupełnie inny świat. Japońscy
światli właściciele wielkich firm wyodrębnili
fragment ogrodu japońskiego wprost przy halach produkcyjnych, ustawili leżanki, na których pracownicy mogą się ułożyć na krótką,
półgodzinną drzemkę na świeżym powietrzu.
Kalkulacja właścicieli jest niebywale prosta:
siedem i pół godziny pracy z drzemką jest

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca
TORT BEZOWY
PAVLOVA

Beza: 6 białek • 30 dag
cukru • 1 łyżka soku z cytryny • 1 łyżka
mąki ziemniaczanej. Białka ubić na sztywną
pianę, pod koniec ubijania stopniowo
dodawać cukier. Do sztywnej piany dodać
mąkę ziemniaczaną i sok z cytryny. Całość
wymieszać. Blachę wyłożyć papierem do
pieczenia, obrysować koło od średniego
talerza. W obrysowane koło nałożyć łyżką

FRASZKI

Adam Decowski
BLISKO KLĘSKI
W takim związku blisko klęski,
gdy mężczyzna mało męski.

O POMNIKACH
Stawianie żyjącym pomników
niektórym źle służy,
bo ledwie stanie cokół,
już trzeba go zburzyć.
Czesław P. Kondraciuk

DWA W JEDNYM
Od niedawna nam powstał
nowy twór rządowy;
który jedyną głową
zastąpił dwie głowy...
SPOTKANIE NA SZCZYCIE
A jednak – jak głosi lektura –
z „górą” spotyka się „góra”...

Waga (23 IX–23 X) Receptę na sukces
podsunie dawny kolega z dzieciństwa.

Strzelec (23 XI–21 XII) Stracisz głowę
dla kogoś, wobec kogo należałoby być
ostrożnym.

Skorpion (24 X–22 XI) Samo czekanie na
zmiany niczego nowego nie wniesie. Czas
na czyny.

Koziorożec (22 XII–20 I) Tam, gdzie wiało chłodem, pojawi się letnia gorąca namiętność.

bardziej kreatywne i wydajne niż 8 godzin
pracy bez niej. Japończycy potrafią i osiągają
wspaniałe wyniki pracy. Niezmiernie ważne
dla naszego zdrowia jest spanie latem przy
otwartym oknie. Warto też wyjechać gdzieś
poza miasto i móc zasypiać przy roztańczonych w powietrzu świetlikach lub po prostu
przez chwilę w milczeniu patrzeć na gwiazdy
na niebie. Sen po takim czymś jest spokojny,
kolorowy, a nawet twórczy. Dmitrij Mendelejew śpiący dość często pod „gołym” niebem
rozwiązał zagadkę tablicy pierwiastków,
a znacznie wcześniej William Shakespeare
w czasie letniego snu dostał natchnienie do
napisania jednego z najpiękniejszych swych
utworów – Snu nocy letniej. Zatem, jeśli tylko możemy, rozkoszujmy się małą drzemką
na świeżym powietrzu lub też oddajmy się
we władanie nocnego Morfeusza pod baldachimem gwiazd. Nawet jeśli nie staniemy
się wynalazcami czegoś niezwykłego, to poprawimy swoje samopoczucie, swój wygląd,
swoje podejście do życia! 
ubitą pianę tak, by środek był niższy niż
brzegi. Bezę wstawić do nagrzanego do 150
stop. C piekarnika i piec ok. 90 min. Po tym
czasie piekarnik wyłączyć, a bezę zostawić
do całkowitego ostygnięcia.
Krem: 400 ml śmietanki kremowej • 20 dag
serka mascarpone • 1 łyżka cukru pudru
• cukier waniliowy • ok. 40 dag miękkich
owoców (truskawki, maliny, jagody itp.).
Śmietankę ubić, dodając stopniowo serek
mascarpone, cukier i cukier waniliowy.
Bezę przełożyć na paterę, nałożyć krem
i owoce; wstawić na 2 godz. do lodówki.
Całość posypać cukrem pudrem. Tort należy
spożyć w tym samym dniu.

LIMERYKI
Marek Pelc

Miejscowy piekarz, co mieszkał w Grodnie,
zakładał w pracy zbyt ciasne spodnie,
więc kiedy podawał bułki,
wybierał te z górnej póki,
gdyż tam jedynie sięgał swobodnie.
Regina Nachacz

Cichy awanturnik z Krosna
wreszcie wymaganiom sprostał,
rozśpiewał się w chórze,
możliwości duże,
głośnym pantoflarzem został!

AFORYZMY

Edward Winiarski

Błędne koła nie zawracają.
***
Nie po to staje się na nogach, żeby stać.
Wodnik (21 I–19 II) Dobry czas na kontrole swego zdrowia i na... dziecko.
Ryby (20 II–20 III) Rozglądaj się wokół
siebie, a znajdziesz okazję do powiększenia
swoich oszczędności.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka

BUDUJEMY
Z
ROZMACHEM
Spółdzielnia Zodiak w Rzeszowie
Czesław Trzyna

P

ierwszy kontakt ze spółdzielczością mieszkaniową miałem pod koniec lat 70. minionego wieku, gdy nadzorowałem
i kierowałem robotami przedsiębiorstwa budowlanego, które
wznosiło bloki mieszkalne przy
ulicy Paderewskiego. Inwestycja
ta realizowana była przez Spółdzielnię Zodiak, która wtedy nazywała się jeszcze Spółdzielnią
Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową. Od maja 1991 zostałem pracownikiem naszej spółdzielni
– kierowałem działem inwestycyjnym jako pełnomocnik zarządu aż
do przejścia na emeryturę w 2014 roku. Nadal jestem związany z Zodiakiem.
Przyszedłem tu do pracy niemal równocześnie z nadal przewodzącym naszej firmie prezesem Edwardem Słupkiem. Blisko 15
tysięcy rzeszowian mieszka dziś w lokalach wybudowanych i administrowanych przez naszą spółdzielnię, której rodowód datuje się od
22 stycznia 1959 roku.
Spółdzielnia z wielkim rozmachem prowadzi inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego i należy do wiodących w tym
zakresie w Rzeszowie. Przez te ćwierć wieku, gdy jestem z nią związany, spółdzielnia wybudowała i zasiedliła wiele budynków mieszkal-

jako logo prawie sąsiadują
z dworcami głównymi PKP
oraz PKS.
Następne duże osiedla
spółdzielni Zodiak, które dziś
mogą być wizytówką miasta, powstawały przy ulicach Dunikowskiego, Krakusa oraz duże osiedle Pobitno-Południe przy zbiegu ulic
Marusarzówny, Czecha i Twardowskiego. A od kilku lat realizowane
są inwestycje bardzo dużego osiedla Staromieście Ogrody przy ulicy
Lubelskiej. Jest to jedno z najnowocześniejszych osiedli pod względem architektonicznym, infrastrukturalnym i rozwiązań komunikacyjnych oraz stosowania nowych technologii. Osiedle Staromieście
Ogrody – prawie już pod Trzebowniskiem, naprzeciw giełdy rolnej,
niedaleko od lotniska w Jasionce i w dobrym punkcie komunikacyjnym przy rondzie wiodącym na jeden z najpiękniejszych i najdłuższych mostów w Polsce – ma być zamieszkane docelowo przez około
8 tysięcy osób.
Należy również wspomnieć, że w oparciu o składane wnioski
do samorządu miasta, spółdzielnia nasza otrzymała dość znaczne
środki finansowe na termoizolację budynków mieszkalnych. Dzięki
temu docieplone zostały wszystkie budynki mieszkalne wybudowane
w technologii wielkopłytowej.
We wszystkich mieszkaniach administrowanych przez Spółdzielnię Zodiak jest dostęp do kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych.
Spółdzielnia jest właścicielem i operatorem światłowodowej sieci internetowej oraz posiada własną sieć – wewnętrzną telewizję kablową.

Osiedle przy ul. Jabłońskiego

Osiedle Paderewskiego

Osiedle Pobitno Południe

Osiedle Staromieście Ogrody

nych, jak m.in. przy ulicach Siemiradzkiego, Sportowej, Kurpiowskiej
czy Króla Augusta, gdzie w sposób nowatorski jako pierwsi w Rzeszowie zastosowaliśmy systemy solarne do podgrzewania wody użytkowej, co wydatnie pomniejszyło mieszkańcom koszty eksploatacyjne.
Była to wówczas jedna z największych instalacji solarnych w Polsce na
budynku mieszkalnym.
Oprócz pojedynczych bloków spółdzielnia wybudowała całe
osiedle przy ul. Jabłońskiego. Tamże do dziś stoi najwyższy w regionie 16-kondygnacyjny budynek mieszkalny naprzeciw gmachu
urzędu wojewódzkiego. I w obszarze przy Jabłońskiego są inne wysokościowce, ale i powiązane z nimi urbanistycznie obiekty bankowe
i usługowe oraz handlowe, np. Ameryka (tu zamontowane zostały
pierwsze w Rzeszowie schody ruchome). A także później powstał jedenastokondygnacyjny blok przy Fredry. Zmieniły one obraz śródmieścia w okolicach najbardziej rozpoznawalnych dla osób odwiedzających Rzeszów. Te obiekty ze spółdzielczą metryką i jaskółką

Osiedle Krakusa

Fot. Józef Ambrozowicz

A np. klub osiedlowy Zodiak przy ulicy Mieszka I to tak naprawdę
jest centrum kultury, bo służy nie tylko członkom społeczności spółdzielczej – jest placówką o znakomitych osiągnięciach i długoletniej
tradycji, znakiem firmowym spółdzielni.
Nazwa Zodiak przyległa z czasem nie tylko do tego ośrodka
działalności kulturalnej, została przyjęta bowiem i służy jako nazwa
dla całej firmy – i od maja 2010 r. jest to Spółdzielnia Zodiak. W porównaniu z różnymi formami administrowania zasobami mieszkaniowymi w naszym mieście, np. do wspólnot mieszkaniowych,
to moim zdaniem Zodiak jest jedynym gwarantem zaspokajania
wszystkich potrzeb swoich mieszkańców. Nasza spółdzielnia jako
nieliczna w kraju nie poddała się naciskom konkurentów deweloperskich i realizuje zadania statutowe, inwestuje i buduje z rozmachem
mieszkania dla ludzi.
 Czesław TRZYNA

IZOL-MONT sp. z o.o.

Al. gen. W. Sikorskiego 403
35-304 Rzeszów
tel./fax: 17 229 93 12
e-mail: izolmont@pro.onet.pl

Budowa budynków mieszkalnych
Termorenowacje, remont i modernizacje obiektów
Docieplanie fasad obiektów użyteczności publicznej
Sprzedaż chemii budowlanej

KOLONIA
W KOŁOBRZEGU
www.hotelodeon.pl
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Boguchwała, ul. Techniczna 1
tel. 17 872-01-25
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