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PS
Sejm uchwałę wkrótce przyjmie,
że nastąpią zmiany w hymnie,
posłów padną dwa–trzy wnioski,
przestarzały ten „Dąbrowski”.

Chcą ustawę każdą zmienić
i trochę posuwerenić.
Unia prawdę, gdy odsłoni,
smerf Antoni ich obroni.
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On ma myśli nieodparte
zostać polskim Bonapartem.
Lecz go ciągle męczy to,
że tam było Waterlo.

Ma przyjaciół zgraną kupkę,
zawsze chętnych na rozróbkę.
Jest Andrzejek, Zbyś, Beata,
kto nie z nimi, to non grata.

Wers – magazyn literacki
Jan Tulik  Mieczysław A. Łyp
Zbigniew Michalski
14

Razem w każdy nasz ogródek
wprowadzają wierny ludek,
wydeptują nowe ścieżki,
wywieszają swe wywieszki.

g

D

Już szary zmierzch nad polami
i cisza otula świat,
gwiaździste niebo nad nami,
pod którym znów ty i ja.

Refren

Błękitne są twoje oczy,
to moja miłość i sny,
już nie chcę niczego więcej,
na świecie już tylko my.
Oczarowanie, me ciche wyznanie,
w tej ciszy wieczornej wśród gwiazd,
biegnę do ciebie, jak księżyc na niebie,
mej duszy natchnienie dziś gra.

g

g
2.

Pójdziemy razem tą drogą
w nieznany, daleki świat,
nasze tęsknoty, marzenia,
poniesie wiosenny wiatr.

D

Zaklęta nocy tajemna,
podaruj nam srebrny sen,
byśmy złączyli dwa serca,
nim wstanie już nowy dzień.
Nie odchodź, jeszcze nie pora,
ktoś dla nas zatrzymał czas,
wspomnienie tego wieczora
na zawsze zostanie w nas.

Ref.

Błękitne są twoje oczy...

		Wiśniowa, 5 czerwca 2016
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Mocne państwo a wolność obywatelska
Edward Słupek

O

kreślenie
wielowymiarowe. Pierwsze
skojarzenie dla zwyczajnego Polaka patrioty jak
najbardziej
pozytywne.
Dokonując
retrospekcji
historycznej, w wielu okolicznościach brakowało nam mocnego państwa w sensie obrony przed najeźdźcami zainteresowanymi
wymazaniem polskiej państwowości z mapy
politycznej Europy. Mocne państwo w relacji
obywatel swojego państwa a jego emanacja,
czyli władza, budzi obawę, strach, a nawet
grozę. Wszystko zależy od tego, czy władza
sprawowana w naszym imieniu jest uzurpatorska, czy też nasza w powszechnym przekonaniu obywateli.
Żyjąc w demokratycznym państwie,
mamy sytuację zdominowania w sensie sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Wygranie wyborów parlamentarnych
i prezydenckich w roku ubiegłym po raz
pierwszy w rozmiarze zdecydowanym, tzn.
umożliwiającym sprawowanie rządów samodzielnie. Rozmiar zwycięstwa wyborczego
i możliwość sprawowania władzy samodzielnie uzasadnia pytanie o „mocne państwo”.
Czy my jako obywatele chcemy takiej dominacji w rządzeniu przez jedną opcję polityczną, czy nie ma obawy, że rządy mogą doprowadzić do sytuacji, że w demokratycznym
państwie zostaniemy zniewoleni. Widać to
choćby w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie obywatel jest skazany na większość parlamentarną w rządzeniu państwem.
Uchwalone przez Sejm prawo, bez względu
na jego jakość i użyteczność, jest wolą niewzruszalną narzuconą przez rządzące Prawo

i Sprawiedliwość. Do tej pory zgodność stanowionego prawa z konstytucją orzekał Trybunał Konstytucyjny. Ta Monteskiuszowska
zasada trójpodziału władz powstała ponad
350 lat temu.
Wynik wyborów sprawił, że mamy do
czynienia ze swoistymi rugami ze wszystkich
urzędów zależnych od zwycięskiej opcji Prawa i Sprawiedliwości. Rozmiar zwycięstwa
wyborczego sprawił, że wygrani za nic mają
misternie wypracowywane dotychczas zasady doboru kadr, np. tworzenie niezależnej
służby cywilnej, konkursy. Praktycznie liczy
się tylko wola partyjna Prawa i Sprawiedliwości. Niby mają prawo, ale szkoda budowanych przez 25 lat zasad doboru kadr. Krzywa
Gaussa mówi, że 2 proc. populacji przejawia
wyjątkowe zdolności, czyli nadaje się choćby
do sprawowania władzy. Zatem poprzez rugi
powyborcze ze stanowisk władzy państwowej tylko z racji partyjnych tracimy niekiedy najbardziej wybitnych osobników z danej
populacji. Czy jako naród i państwo stać nas
na takie marnotrawstwo najzdolniejszych?
Tutaj uwidacznia się także prymat władz
partii rządzącej nad jakimikolwiek naszymi
wyborami.
Prawdziwe wybory to układ władzy
w partii rządzącej, która stanowi garstkę
społeczeństwa w stosunku do narodu. Refleksja natury lokalnej – mieszkamy bodaj
w jedynym województwie rządzonym samodzielnie przez Prawo i Sprawiedliwość.
Nie zauważam wartości odróżniającej w stosunku do innych województw. Jedynie to, że
wszystkie funkcje samorządowe zależne od
marszałka województwa i rządowe sprawują funkcjonariusze wywodzący się z Prawa
i Sprawiedliwości. Taka sytuacja sprawia, że
partie opozycyjne w województwie nie mają

 Edward SŁUPEK
Fot. Ryszard Zatorski

PRZESŁANIE ZNAD ODRY
„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”

K

olejny raz, rok po roku, województwo
dolnośląskie gościło regionalistów z całej Polski. Od 16 do 19 czerwca br. zjazd nad
Odrą odbywał się pod wiodącym hasłem:
„Kresowość jako składnik tożsamości Dolnoślązaków”. Samorządy z tego regionu były
współgospodarzami spotkań i konferencji,
ale nie da się ukryć, że tak znakomita atmosfera i warunki do poznania regionu zostały
stworzone przez zarząd województwa i pomysłodawcę oraz organizacyjnego i duchowego przewodnika tego przedsięwzięcia – dr.
Tadeusza Samborskiego, wicemarszałka
a zarazem przewodniczącego Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej. Lideruje on polskim
miłośnikom małych ojczyzn od lat. Poczy-

nając od Wrocławia, regionaliści przebywali
w Krzeszowie, Książu, Wałbrzychu, Świdnicy, Dzierżoniowie, Jaworze i Legnicy.
Kresowiacy polscy ze wschodu, przesiedleni po wojnie, wnieśli kulturę duchową,
ale zarazem pielęgnują i pomnażają zastany
materialny dorobek tych, którzy tutaj przez
wieki mieszkali. Bardzo pieczołowicie wydobywa się tu i szczyci zwłaszcza polskimi
śladami, poczynając od początków naszej
państwowości i piastowskich korzeni zachowanych licznie w dokumentach i miejscach.
Jak choćby w Jaworze o ponad 800-letniej
tradycji, z tym samym od średniowiecza
układem uliczek. Szczególnie obiekty sakralne są takim świadectwem kultury i społecznych tradycji. Zdumiewające swym
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ZACZYNA WIAĆ GROZĄ

potrzeby uprawiać polityki kunktatorskiej
z tego powodu, iż ktoś z naszych pracuje na
stanowisku i można by mu było zaszkodzić.
Czas na mądrą krytykę. Zacznę od tego,
że nowe Centrum Konferencyjne zależne od
marszałka województwa jest zarządzane
przez zewnętrzną firmę wyłonioną w konkursie. Uważam, że marszałek zachował się
trochę asekuracyjnie, nie stwarzając swojego
podmiotu w tej unikatowej nowej sytuacji.
Sądzę, że zatrudniając prawie tysiąc osób,
mógł stworzyć kompetentny zarządczy podmiot. Być może tak się stanie, gdy obcy sobie
nie poradzą z zarządzaniem. Zawsze warto
tworzyć coś swojego, a nie zawsze mamy ku
temu możliwości. W tym przypadku możliwości były.
Gdy w wielu instytucjach państwowych
nie mamy do czynienia ze świadczeniem pracy innych funkcjonariuszy niż z partii rządzącej, czas na odpowiednie reformy tych instytucji. Od dawna bez przekonania fachowcy mówili o likwidacji albo diametralnej
reorganizacji urzędów wojewódzkich jako
przedstawicieli rządu w terenie. Sprawiają
wrażenie, że powielają kompetencje urzędów
marszałkowskich, z pewnymi wyjątkami,
jak badanie zgodności stanowionego prawa
w samorządach z konstytucją, polityka paszportowa, sprawa reagowania w czasie klęsk
żywiołowych i inne kompetencje stosownego
usytuowania.
Zaczyna wiać grozą mocnego państwa
Prawa i Sprawiedliwości prawie w każdym
aspekcie życia. Zapowiadają, że przebudują
wszystko, czyli stworzą nowe państwo. To
zapowiedź, iż to, co było do tej pory, nie liczy się. Groźnie to brzmi, bo ma być oparte
na silnym państwie; nie inaczej niż poprzez
zniewolenie obywatelskie w wielu przejawach
życia. Chcę w to nie wierzyć, gdyż w naszych
dziejach oprócz krótkiego okresu dyktatury
sanacji przed II wojną światową nie mieliśmy
prymatu państwa nad obywatelem.

Dzierżoniów –upamiętnienie ofiar zbrodni
banderowskich

ogromem jak opactwo cysterskie w Krzeszowie („najpiękniejsze sanktuarium św. Józefa w tej części Europy, taka druga polska
Częstochowa”) czy ewangelickie kościoły
Pokoju, jak choćby ów w Świdnicy mogący
pomieścić 7,5 tys. wiernych, gdzie mogliśmy 
3
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Batora. Dolnośląskie po wojnie zasiedlali
nie tylko kresowianie, choć ci najliczniej, bo
także i mieszkańcy innych regionów Polski
tu przybywali, są też rodziny reemigrantów,
jak owi górale czadeccy z Bukowiny, którzy
emigrowali z Polski przed wojną, a powrócili
sześć dekad temu. I to ich zespół regionalny
Pojana witał regionalistów przed muzeum
w Dzierżoniowie. Pojana Mikuli to nazwa
wsi w Rumunii, gdzie mieszkali, co po polsku
przekłada się na Polana Mała. Są też w rejonie Bolesławca reemigranci z Bośni i Serbii.
Zdaniem dyrektora Muzeum Historii Ruchu
Ludowego dr. Janusza Gmitruka kresowiacy serce pozostawili na wschodzie, a tu
przenieśli doświadczenie i zagospodarowali
tę ziemię i nową jej historię zapisali – dolnośląską. O korzeniach nie zapomnieli, co trafnie opisuje anegdota przytoczona przez szefa dolnośląskich regionalistów prof. Stefana
Bednarka: – Skąd pan jest? – Z Wrocławia.
– A to ja też ze Lwowa… Podczas zjazdu nad
Odrą artystka wrocławska Aurelia Sobczak,
niezmiennie towarzysząca inicjatywom regionalistów, wspomnieniami osiedleńców
przypomniała pierwsze dni pobytu kresowiaków na Dolnym Śląsku. Brzmiały jak
fragmenty powieści, a to była i jest prawda,
jak m.in. o owym chłopcu, który wdrapał
się na komin fabryczki i zatknął flagę polską
na jego szczycie, symbolicznie tym samym
zawładnął wraz z gromadą przybyłych kresowiaków tym miasteczkiem. Mieli jechać
dalej, ale już tam pozostali.
Tylko na Dolnym Śląsku – i to dzięki
uporowi i zabiegom miejscowych regionalistów – przybywa wciąż symboli upamiętniających tragiczny los Polaków z Kresów
Wschodnich, mordowanych bestialsko przez
oprawców z OUN-UPA. Potomkowie tych
rodzin mają te zbrodnie wyryte w pamięci
i przypominają o nich zwłaszcza 11 lipca,
w rocznicę rozpoczęcia w 1943 roku na Wołyniu rzezi na Polakach przez banderowców.
Jednej z najokrutniejszych, gdy Ukraińcy
mordowali Polaków, paląc ich żywcem w domach i kościołach, zabijali torturując – od
dzieci po starców. Nadziewano żywcem ofiary na sztachety, odrąbywano im po kawałku
albo odpiłowywano ręce i nogi…

W samym Dzierżoniowie jest takich
miejsc kilka, poczynając od ronda Kresów II
Rzeczpospolitej, przy którym pomieszczony jest swoisty memoriał, gdzie na jednym
z kamieni pomników umieszczonych tam
11 lipca 2013 r. w „70. rocznicę ludobójstwa
Polaków na Kresach II RP przez ukraińskich
nacjonalistów” widnieje przesłanie wyryte
na tablicy: „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”. A wśród województw, gdzie Ukraińcy dokonali tych zbrodni, poczynając od
wołyńskiego, jest też tablica przypominająca
woj. rzeszowskie. Pamięć o pomordowanych
domaga się nazwania ludobójstwem tych haniebnych banderowskich czynów. Edward
Bień, były prezes Stowarzyszenia Kresowian
w Dzierżoniowie, był inicjatorem i autorem
tych upamiętnień. Dlatego ludobójstwo na
około 200 tysiącach Polaków – jak niektórzy
szacują – nie wahał się nazwać wprost, bez
eufemizmów stosowanych przez polskich
polityków. Przy kościele Królowej Różańca
na Wzgórzu Jana Pawła II, obok XII stacji stoi
pomnik, na którym zapisano: „W hołdzie
okrutnie zamordowanym Polakom i polskim duchownym na Kresach II RP w latach
1939–1947 przez ukraińskie faszystowskie
bandy OUN i UPA”. Dr Samborski, sam kresowiak, podkreślał dobitnie w tych miejscach
upamiętnienia, że nie o zemstę chodzi, ale
o prawdę historyczną należną ofiarom owego ludobójstwa. Tak było przy innym jeszcze
dzierżoniowskim pomniku Losów Ojczyzny,
także na cmentarzu komunalnym, gdzie pojawiła się również asysta Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58. Pułku Piechoty, czy pod
pomnikiem w Świdnicy z udziałem harcerzy.
Niezwykłym artystycznym akcentem o tej
prawdzie historycznej był spektakl Teatru
Nie Teraz Ballada o Wołyniu, zaprezentowany w Teatrze Miejskim w Jaworze w reżyserii
i według scenariusza Tomasza A. Żaka, który wykorzystał wątki powieści Odojowskiego
Zasypie wszystko, zawieje i świadectwa osób,
którzy przeżyli zagładę na polskich Kresach.
Tak regionaliści wypełniają mapy niepamięci czynników oficjalnych, władz polskich.
Wśród wielu prelegentów był rektor
Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, historyk znany nie
tylko w Polsce, urodzony na Dolnym Śląsku,
Fot. Ryszard Zatorski
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 wysłuchać koncertu organowego Macieja

w Strzegomiu, historyk Polski podróżujący
– jak sam siebie określa – a nie „ślęczący jak
inni całe życie nad kilkoma teczkami UB”.
Niedawno w Brazylii, gdzie też mieszkają wołyniacy, jeden z banderowców zapytał
go, „dlaczego pan zajmuje się wciąż naszymi
ukraińskimi miastami”. Odpowiedział mu na
to, że zajmuje się historią Polski, a ona była
różna, jak w różnych granicach znajdowała się
Polska. Bo gdzież to urodzili się najsławniejsi
luminarze polskiej kultury – Słowacki, Mickiewicz, Grottger, Konwicki, Miłosz, Iwaszkiewicz i dziesiątki innych – jak nie tamże na
wschodzie naszego kraju. Polska miała pulsujące granice. Za Jagiellonów była cztery razy
większa niż dzisiaj, w jej granicach był wtedy
i Charków, i Smoleńsk, i Kijów nawet. Profesor Nicieja mówi, że posługuje się syndromem
Kargula i Pawlaka, pisząc i opowiadając o tysiącach kresowych miast i wsi utraconych po
wojnie, ale obecnych w pamięci, mentalności,
obyczajach i dorobku tych wygnańców ze
wschodu, którzy osiedlali się we Wrocławiu,
Gliwicach i Bytomiu. Inteligencki Lwów stworzył Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę
Śląską, Ossolineum we Wrocławiu. W Bytomiu osiadło 18 tys. lwowian. Ci uchodźcy
uważali, że ich tylko chwilowo przeganiają,
starali się zatem trzymać razem – Piekarska
ulica w Bytomiu to Piekarska ze Lwowa, górnicy nafciarze z Borysławia stali się górnikami
węgla w Wałbrzychu… Profesor odchodzi „od
mędzenia i martyrologii”, szuka bohaterów
pracy organicznej, którzy Polskę budowali
i budują. Oni zasiedlili i stworzyli np. współczesny Dolny Śląsk. Szuka, dokumentuje i pokazuje życiorysy ludzi często z drugiego czy
dalszego szeregu. Tak pisze tę historię. Bo
uważa, że siłą polskości jest nie pomachiwanie
szabelką, ale mądry pragmatyzm – i przypomina Lwów, gdy to pod zaborami Austriacy
i Niemcy przyjeżdżali kolonizować to miasto,
a sami się polonizowali, garnęli do polskości. Poprzez ludzi, rodziny, miejsca pokazuje
Kresy eleganckie – Truskawiec, Drohobycz,
Kołomyję. Historia i współczesność? W Stryju postawiono pomnik Bandery, bo on tam
się kształcił, dla Ukraińców jest bohaterem,
dla Polaków bandytą i zbrodniarzem. Nie da
się pokrętnym językiem („znamiona ludobójstwa”) określać banderowskich zbrodni –
twierdzi profesor. Nie można pokrętnie interpretować historii („bo walczymy z Putinem”).
Dr Tadeusz Samborski podkreśla niezmiennie: Jesteśmy ruchem potrzebnym, ruchem wartości. Regionaliści są solą polskości
tej ziemi, działają bezinteresownie. Tam we
Wrocławskiem i innych miejscach Polski.
Specjalnie przyjechał na zjazd nad Odrą także wójt Lubaczowa Wiesław Kapel, by opowiedzieć, że tradycje kresowe są kultywowane w jego rejonie. – My żyjemy prawie na
przedmieściu Lwowa, bo tylko 75 km od tego
miasta, a teraz jeszcze jest bliżej po uruchomieniu przejścia granicznego w Budomierzu
– zapewniał. I zaprosił wszystkich do Lubaczowa od 31 lipca do 7 sierpnia na Festiwal
Kultur i Kresowego Jadła.
 Ryszard ZATORSKI

Regionaliści na tle zamku w Książu
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NOWY DWORZEC ZA DWA LATA
Kto ma w głowie olej, idzie na kolej

P

szowie nastąpiło 15 listopada 1858 r. W roku
1890, kiedy połączono koleją Rzeszów z Jasłem,
stał się stacją węzłową. W czasie I wojny światowej budynek dworca mocno zniszczyły wycofujące się wojska rosyjskie. Kolejnych dewastacji
dokonali podczas II wojny światowej Niemcy.
Nowy budynek, zbudowany już po wojnie,
otwarto w 1945 r. Chociaż dwukrotnie niszczony i zmodernizowany we wczesnopeerelowskim
stylu zachował pierwotny kształt.
Natomiast z czasami Austro-Węgier i cesarzem Franciszkiem Józefem I, który lubił po-

olskie Koleje Państwowe zamierzają zmodernizować Dworzec Główny
w Rzeszowie. Projekt ma
powstać w końcówce 2016 r.,
uzyskanie pozwolenia na
budowę zaplanowano na pierwszy kwartał roku
następnego, budowa ma ruszyć najwcześniej pół
roku później.
Będą przebudowane perony, zamontowane tablice elektroniczne
informacji pasażerskiej
i nowe megafony. Perony zostaną wyposażone
w pochylnie i windy dla
niepełnosprawnych.
Może warto przypomnieć historię tego
dworca. Powstawał w latach 1856–1861 w ramach budowy Kolei
Galicyjskiej jako część
drogi kolejowej łączącej
Wiedeń z Krakowem
i Lwowem. Oficjalne
otwarcie dworca w RzeDworzec kolejowy w Rzeszowie wczoraj i dziś. Jaki będzie przyszły?

ARTYŚCI DLA HOSPICJUM
Zachęta dla innych do niesienia pomocy

H

umanitaryzm, filantropia, te słowa zawsze kojarzą się z bezinteresowną, dobroczynną działalnością na rzecz ludzi, którzy znaleźli się w trudnej, często dramatycznej sytuacji. W Rzeszowie działa fundacja
otaczająca opieką nieuleczalnie chore dzieci
i młodzież. W roku 2000 przy ul. Lwowskiej

powstało pierwsze w Polsce stacjonarne Hospicjum dla Dzieci. W ostatnim dniu maja
obecnego roku otwarta została, wybudowana o wysokim standardzie, nowa część budynku tego obiektu.
O nieustannych potrzebach wszystkiego, co jest związane ze służbą zdrowia,

Old Rzech Jazz Band Jerzego Dyni z wokalistką Mariolą Niziołek na koncercie charytatywnym w Bohemie

dróżować koleją, wiąże się interesująca anegdota dotycząca prawdopodobnie rzeszowskiego
dworca. Otóż kiedy we wrześniu 1870 r. cesarz
odbywał podróż inspekcyjną po Galicji i Lodomerii, miał wypowiedzieć na dworcu kolejowym w Rzeszowie słynne zdanie podkreślające
walory i znaczenie kolei: Kto ma w głowie olej,
ten idzie na kolej! Co warto zadedykować pracownikom kolei teraźniejszym i przyszłym,
a także pasażerom!
 Andrzej GRZYWACZ

nie trzeba nikogo przekonywać. Wprawdzie
to wszystko powinno być zaspokojone z naszych pieniędzy, które przekazujemy kolejnym rządom, ale… I właśnie dlatego w rzeszowskim środowisku artystycznym powstała myśl organizowania dorocznych imprez,
podczas których gromadzone będą środki
finansowe wspierające działania hospicjum.
Jednym z pomysłodawców i koordynatorów
akcji był od początku rzeszowski muzyk Stefan Ryszkowski. W Klubie Bohema przy Wojewódzkim Domu Kultury 16 czerwca br. po
raz siódmy, zorganizowana została taka impreza z koncertem muzyków oraz aukcją prac
artystów malarzy miejscowego środowiska.
Na część muzyczną złożyły się różne gatunki,
od jazzu tradycyjnego po blues i rock. Wykonawcami byli: Zespół Bemol, Dominika
Kobiałka i JMS Trio, Joanna Konefał, Blues
Perspective Band, Electric Lounge Trio,
DST-Rock, a także Old Rzech Jazz Band.
W przerwie pomiędzy muzycznymi
„setami” odbywała się licytacja podarowanych na ten cel kilkudziesięciu prac. W tym
roku zebrano kwotę 4850 zł. Organizatorom,
darczyńcom obrazów oraz muzykom podziękował prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc,
który w swym liście wyraził m.in. nadzieję,
że ta szlachetna inicjatywa rzeszowskiego
środowiska artystycznego będzie zachętą dla
innych osób do dalszego niesienia podobnej
pomocy.
 Jerzy DYNIA
5
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SĄDECKI SKOWRONECZEK
Nagrody Aleksandry Kędry z Rzeszowa

N
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a XIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek” 2016,
który odbył się w Nowym Sączu w dniach
16–19 czerwca br., Aleksandra Kędra –
uczennica Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pracująca pod kierunkiem Anny
Czenczek – wyśpiewała aż trzy nagrody:
I miejsce, nagrodę jury dziecięcego oraz wyjazd na zagraniczny festiwal.
Wykonawców, występujących w czterech kategoriach wiekowych, oceniało jury
w składzie: Lidia Matynian, Małgorzata
Bartas-Witan, Magdalena Syposz, Paweł
Moszumański i ks. Antoni Pyznar. Wszyscy
uczestnicy wzięli udział w warsztatach wokalno-artystycznych prowadzonych przez członków jury. Koncert galowy odbył się na rynku
w Nowym Sączu i prowadził go Józef Mika,
wspaniały aktor i reżyser filmów dla dzieci

„Aureola”. Relację z festiwalu będzie można
obejrzeć w sierpniu w TVP ABC.
Konkurs „Skowroneczek” wywodzi się
z organizowanego przez wydawnictwo „Promyczek” Przeglądu Piosenki Religijnej, przeprowadzonego po raz pierwszy w 1996 roku.
Ze względu na rosnące zainteresowanie przeglądem, wydawnictwo zaprosiło do współorganizacji Telewizję Polską oraz władze Nowego Sącza, nadając temu wydarzeniu charakter
ogólnopolski. Do festiwalu zgłaszają się setki
młodych wykonawców. Na przesłuchania konkursowe przygotowują dwie piosenki, w tym
jedną z repertuaru zespołu Promyczki Dobra.
Wśród utworów prezentowanych przez dzieci
mile widziane są kompozycje premierowe, autorskie oraz piosenki o treści religijnej.
Uczniowie Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie pracujący pod kierunkiem Anny
Czenczek, reprezentując Rzeszów w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą, wyśpiewali w roku szkolnym 2015/2016 aż 57
nagród, w tym 7 nagród Grand Prix.
 Elżbieta STĘPIEŃ

Aleksandra Kędra

VOLARE CANTARE
Tym razem z sambą i przebojami

L

atynoamerykańskie rytmy i 12 świetnie
zaaranżowanych piosenek znalazło się na
najnowszej płycie Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie. Krążek Volare Cantare zostanie dołączony jako bezpłatny dodatek do
„Nowin”, otrzymają go też podobnie w sierpniowym wydaniu czytelnicy miesięcznika
„Nasz Dom Rzeszów”.
Znana kuźnia muzycznych talentów,
jaką jest Centrum Sztuki Wokalnej, chce
w ten sposób uczcić swe 15-lecie. Płyta Volare
Cantare jest kolejnym projektem nagraniowym, jaki ze swoimi uczniami zrealizowała
Anna Czenczek, dyrektor Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie. To właśnie soliści,
absolwenci i Grupa Artystyczna CSW, laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych
festiwali oraz programów telewizyjnych, są
wykonawcami piosenek.
Tytuł płyty doskonale oddaje jej charakter – włosko-hiszpańskie klimaty i taneczne rytmy. Na liście utworów znalazły się

takie przeboje, jak La Mamba, Mexicana, Mamba Italiano czy Boskie Buenos.
W nowych aranżacjach, na najwyższym poziomie muzycznym kuszą do
tańca i zabawy. Przekonała się o tym
publiczność XI Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia Festival 2015. Wszystkie utwory
zostały zaprezentowane w premierowym spektaklu wokalno-tanecznym
pt. Volare Cantare podczas otwarcia festiwalu. Spektakl w reżyserii Anny Czenczek,
z towarzyszeniem orkiestry festiwalowej pod
kierownictwem Jarosława Babuli, zgromadził
na rzeszowskim rynku ogromną rzeszę fanów i został wyemitowany w TVP Rzeszów
oraz w TVP Polonia.
Wokalnie utwory opracowała Anna
Czenczek, która nie tylko stworzyła Centrum Sztuki Wokalnej, ale jest również
pomysłodawczynią i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów

P£YTA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 15-LECIA CENTRUM SZTUKI WOKALNEJ W RZESZOWIE

Pomys³, opieka artystyczna, przygotowanie
i opracowanie wokalne - Anna Czenczek
Aran¿acje - Jarek Babula

www.csw.info.pl
www.csw.info.pl

Carpathia Festival. Natomiast aranżacje
instrumentalne przygotował Jarosław Babula – pianista, taper, aranżer i kompozytor
kilkuset utworów obejmujących muzykę teatralną i filmową, band leader wielu zespołów w kraju i za granicą.
 Elżbieta STĘPIEŃ

PRZESTRZEŃ PEŁNA KULTURY
Festiwal zbliżający ludzi

O

gromne – jak na rzeszowskie warunki
– pieniądze. Festiwal z budżetem około czteromilionowym samodzielnie przez
samorząd byłby nie do udźwignięcia. Trzy
czwarte tych kosztów sfinansował jednak
resort kultury. Festiwal Wschód Kultury
w Rzeszowie – z owym rozwinięciem w nazwie jako Europejski Stadion Kultury – gościł od 23 do 26 czerwca. A potem kolejno
na wschodniej ścianie kraju – w Lublinie od
6 do 10 lipca pod mianem Inne Brzmienia

6

Art&Music Festiwal, a w Białymstoku będzie obecny od 1 do 4 września jako Inny
Wymiar. Wicepremier i minister kultury
prof. Piotr Gliński podkreślał, że to przedsięwzięcie, które powstało dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, kolejny już
raz jest pomostem włączającym naszych
wschodnich partnerów w obieg kultury europejskiej.

Tak właśnie działo się podczas festiwalu, by wskazać tylko na koncert główny na
stadionie miejskim w Rzeszowie, w owych
skorelowanych duetach wokalno-muzycznych artystów polskich oraz właśnie zza
wschodniej granicy – z Ukrainy, Litwy,
Gruzji, z konsekwentnym od początku pomijaniem (nie wiedzieć czemu) innych sąsiadów, w tym Rosji przede wszystkim. Ale, co
chciałbym podkreślić szczególnie, wartością
artystyczną tegoż koncertu była po pierwsze

W. Siemaszkowej ze spekobecność Korteza z zespotaklem Romantyzm – Nowe
łem, wielkiej wschodzącej
Oczyszczenie piszę oddzielgwiazdy, artysty nam blinie. Zdumiało mnie tylko,
skiego, bo rodem z Iwoniże np. o tej samej godzicza, laureata nagrody Frynie zaplanowano spektaderyka w kategorii fonokle – Emigrantów Mrożka
graficzny debiut roku. A po
w namiocie – klubie festidrugie, i przede wszystkim,
walowym na Bulwarach
koncert gwiazdy wieczonad Wisłokiem i w Teatrze
ru, legendy symfonicznego
Maska Jak to niegrzecznym
rocka – holenderskiego zebywa źle, znakomite widospołu Within Temptation
wisko przygotowane przez
z Holandii z charyzmastowarzyszenie SztukPuk
tyczną wokalistką Sharon
Sztuka. W dwu miejscach
den Adel. Te dwa akcenty
Fot. Robin Holm/Estrada Rzeszowska
jednocześnie być nie możjuż wystarczyłby, aby pona. A Mrożkowy wieczór
kłonić się organizatorom. Within Temptation z Holandii z charyzmatyczną wokalistką Sharon den Adel na koncercie
głównym festiwalu
miał jeszcze i filmową
Około dwudziestu tysięcy
wartość dla miłośników tego pisarza. Także
osób przybyło na stadion, ale tysiące rzeszopiosenkarką krymsko-tatarskiego pochodzepantomimiczne dzieło – Szczur Teatru Ładwian bez wychodzenia z domu uczestniczyło
nia, zwyciężczynią tegorocznego konkursu
ne Kwiatki (Beautiful Flowers) z Charkowa
w tym koncercie, słyszalnym aż po osiedle
Eurowizja 2016. Przy fontannie multimena Ukrainie – też spotkało się w czasie z konprzy Sportowej, a w pobliskich wieżowcach
dialnej Art Color Ballet wystąpił ze wspacertem Urbaniaka, ale bliskość scen sprawiazwłaszcza tak czytelnie, jakby się stało na
niałym spektaklem Preludium Słowiańskie.
ła, że przed i po teatrze można było jeszcze
płycie boiska. Nie tylko z różnych krańców
W koncercie Art Celebration w rynku potrochę posmakować i muzycznej sztuki.
regionu przybyli fani tego rodzaju przekazu
jawił się na scenie m.in. legendarny Michał
Żywię wielką nadzieję, że ten festiwal,
muzycznego, ale i z głębi kraju, a nawet zza
Urbaniak, współtwórca tzw. polskiej szkoły
który jest wielką wartością dodaną w naszej
granicy.
jazzu i kreator muzyki Fusion. Można było
kulturze, i to nie tylko w lecie, nie umknie z naA były jeszcze dziesiątki propozycji
podziwiać wystawy plastyczne, fotograficzszego miasta za rok ani w następnych latach.
w owe dni festiwalowe, by wspomnieć o mune, muzealne, pokazy taneczne, warsztaty
zycznych na estradzie przy ratuszu z Jamaartystyczne, projekcje filmowe i dziesiątki
 Ryszard ZATORSKI
lą z Ukrainy, czyli Susanę Dżamaładinową,
innych propozycji. O premierze Teatru im.

JUBILEUSZ W TYCZYNIE
Centrum kultury miasta i gminy

5

czerwca br. odbyła się uroczysta gala
z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyczynie. Uroczystość zaszczyciło wielu
znakomitych gości. Był między innymi wicemarszałek woj. podkarpackiego Stanisław
Kruczek, władze miasta i gminy Tyczyn, goście z Węgier, Czech i Słowacji. W czasie uroczystości list gratulacyjny na ręce dyr. Zofii
Matys przekazał prezes oddziału ZLP w Rzeszowie Mieczysław A. Łyp.
Z okazji jubileuszu ukazał się specjalny
katalog. Dokumentuje on wspaniałe osiąg-

nięcia M-GOK w zakresie
upowszechniania kultury
i sztuki. Warto nadmienić, że M-GOK w Tyczynie w swojej działalności
wiele uwagi poświęcał
nie tylko folklorowi, ale
także literaturze i malar- Dyrektor Zofia Matys, pracownicy i zespół regionalny Miejsko-Gminnego
stwu. To w tyczyńskim Ośrodka Kultury w Tyczynie
ośrodku miały miejsce
Stachem Ożogiem czy Mieczysławem A.
między innymi spotkania autorskie z Anną
Mirosławą Nowak, Ludmiłą PietruszkoŁypem.
wą, Stanisławą Kopiec, Dorotą Kwoką,
 (Ł)

BALLADA O RZESZOWIE
Cantilena z koncertem w Radiu Rzeszów
Jadwiga
Kupiszewska

W

studium koncertowym im. Tadeusza
Nalepy Polskiego Radia
Rzeszów Chór Cantilena
Uniwersytetu III Wieku
przy Uniwersytecie Rzeszowskim w dniu 21 czerwca br. prezentował
piosenki o Rzeszowie oraz melodie lat 20. i 30.
Chór, którego energicznym menagerem jest Alicja Borowiec, a kierownikiem Maria Nowak,

w swojej dziesięcioletniej działalności wyśpiewał wiele koncertów, zdobył dużo znaczących
nagród, uświetniał szereg imprez poetyckich
i jest muzyczną wizytówką naszego miasta –
powiedziała rozpoczynająca i niezwykle ciepło
prowadząca spotkanie red. Elżbieta Lewicka.
Przesłaniem koncertu była promocja płyty zatytułowanej Piosenki o Rzeszowie (lata 20., lata
30.), dofinansowanej z budżetu Rzeszowa, a wydanej dzięki żmudnym staraniom Alicji Borowiec, Haliny Radwańskiej i innych. Na koncert
promujący płytę z wyżej wymienionym repertuarem przybyło wielu fanów chóru, pomimo iż

termin zbiegł się z meczem piłki nożnej Polska
– Ukraina. Wśród znakomitych gości była m.in.
Adela Wierzbicka – opiekunka chóru, a także
autorzy niektórych piosenek znajdujących się na
płycie, a wśród nich Wiesław Chrobak, autor
słów i muzyki Kołysanki o Rzeszowie, Andrzej
Zięba, autor piosenki Moje miasto do muzyki
Bożeny Słowik.
Słowa piosenek wzbudzały niezwykłe
emocje wśród słuchaczy, bowiem repertuar sięga wspomnień tamtego Rzeszowa, ulicy zwanej
Pańską, ulicy Pod Kasztanami, niezapomnianego przewoźnika Stanisława Nitki. Nie ukrywam, że popłynęła mi łezka wzruszenia, gdy
słyszałam, jak chór śpiewa dwa moje wiersze,
Ulica zwana Pańską i Rzeszowski wiatr, do których piękne melodie napisała dyrygentka chóru
Bożena Słowik. Proszę mi wybaczyć, drodzy
7

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

Lipiec 2016, nr 7 (129) Rok XII

Lipiec 2016, nr 7 (129) Rok XII
czytelnicy, że przy tej okazji w imieniu wszystkich autorów promowanego krążka serdecznie
podziękuję Alicji Borowiec za pomysł wydania
płyty z piosenkami rzeszowskimi, dyrygentce
chóru Bożenie Słowik za włożoną pracę twórczą
pisania muzyki do tekstów, a także za cudowny
kontakt, jakim darzy publiczność podczas koncertów. Nie można zapominać również o Patryku Moszkowiczu, którego akompaniament
dodaje blasku śpiewanym nutkom oraz wszystkim artystom śpiewającym w Chórze Cantilena.
Druga część koncertu, rozpoczęta piosenką Jak
za dawnych lat, rozkołysała słuchaczy, którzy
śpiewali razem z chórem tak przecież dobrze
znane i lubiane piosenki: Ach jak przyjemnie,
Panna Andzia, Dlaczego nie chcesz spać czy Młodym być. Czerwone róże wręczone przez męża
Bożeny Słowik – Tadeusza wszystkim śpiewa-

Chór Cantilena

jącym w chórze spowodowały niezapomniany
widok komponujący biel i czerwień strojów, a
także uśmiechu, radości i spełnionej satysfakcji
udanego nadzwyczaj koncertu. Wychodziliśmy,
nucąc i śpiewając w sercu zaśpiewaną na bis pio-

RZESZÓW WE FRYSZTAKU
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Opowiadają historię naszego miasta

W

specyficznym wystroju Gminnego
Ośrodka Kultury we Frysztaku, prowadzonego przez dyrektor Joannę Czekajowską,
oglądać można prace malarskie Krystyny Niebudek, długoletniej opiekunki Amatorskiego
Klubu Plastyka Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie. Klub w roku bieżącym obchodzić będzie 50-lecie działalności, a Krystyna
Niebudek przez długie lata była organizatorką
plenerów, wystaw indywidualnych i zbiorowych
członków klubu. Teraz przyszedł czas na jej indywidualną wystawę, którą zatytułowała „Spojrzenie na Rzeszów”, wykorzystując na plakacie
wizualny układ cegiełek, symbolizujący zainteresowanie architekturą Rzeszowa.
Nie jest to jednak nowoczesny, rozbudowujący się Rzeszów, z kolorami odno-

wionych budynków. Jedynym akcentem poszerzających się stale granic naszego miasta
jest praca pt. Powiększony Rzeszów, gdzie na
pierwszym planie drogowskaz z napisem Rzeszów ustawiony jest na przestrzeni łąk i pól.
Prezentowane prace to wspomnienia starego
Rzeszowa. Na obrazach zatrzymał się zapach
„tamtego Rzeszowa”: w odcieniach szarości stare
balkony, okno, kawałek muru, kamienicy, stary
dworzec kolejowy, fragment kościoła. Już same
tytuły opowiadają historię naszego miasta: Zaułek ze śródmieścia, Dachy Rzeszowa, Wiadukt
kolejowy, U Świętego Rocha czy Z ulicy Batorego
– malowane ukochane Budy. Komisarz wystawy
Kinga Działo-Ziobro tak wyraziście zaprezentowała malarstwo Krystyny Niebudek: „Każda
z prezentowanych na wystawie prac to nie tylko

HYBRYDOWY NAPĘD
Politechnika Rzeszowska liderem projektu

J

ak można się dowiedzieć z publikacji
w „Gazecie Politechniki”, miesięczniku
rzeszowskiej uczelni, od początku 2015 r.,
z perspektywą zakończenia do końca 2017,
jest realizowany projekt „Hybrydowy napęd
wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego
statku powietrznego”. Celem jest budowa
ekologicznego, wolnego od zanieczyszczeń
elektrycznego napędu lotniczego z wykorzystaniem jako źródła energii ogniw paliwowych. Napęd będzie zabudowany na motoszybowcu – latającej platformie badawczej

i testowany w locie. Pracują nad tym trzy
znaczące w kraju ośrodki naukowo-badawcze z wiodącą rolą Politechniki Rzeszowskiej
jako lidera projektu. Partnerami są Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska oraz Zakład Szybowcowy Jeżów.
Nośnikiem napędu lotniczego będzie
motoszybowiec AOS-H2, czyli zmodyfikowana konstrukcja motoszybowca AOS-71.
Jednym z elementów podlegających modyfikacji jest dźwigar skrzydła, kluczowy element struktury płatowca. Niedawno w La-

FESTYN ZDROWIA
Promocja zdrowego stylu życia

1

czerwca br. Uczniowie Zespołu Szkół
nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie, pod
opieką pań Anety Zabawy i Eweliny Lechowicz, zorganizowali Festyn Zdrowia, który
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miał na celu promocję zdrowego stylu życia,
zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
Uczestnicy festynu wysłuchali ciekawych prelekcji wygłoszonych przez Rober-

senkę: „kochajmy się, dopóki czas nam sprzyja
(…) bo takie chwile już nie wrócą, a jeśli nawet
kiedyś wrócą, to tylko we śnie”.
 Jadwiga KUPISZEWSKA
migawka, ulotne wspomnienie, które zostawiło
ślad w duszy i pamięci malarki. To także wynik
indywidualnego, bardzo osobistego kontaktu
z naturą. Spokój i subtelność autorki każą jej
szukać i zmagać się z nazwaniem i znalezieniem
wyrazu dla nienazwanego”.
Otwarcie wystawy, z udziałem dzieci z koła
plastycznego prowadzonego przez instruktora
plastyki Dorotę Wojtanowską, stało się niecodziennym wydarzeniem łączącym młodość
pięknej krainy Frysztaka ze stolicą Podkarpacia.
Wierszem, piosenką oraz malowanymi po wernisażu pracami (akwarela, kredka), związanymi
tematycznie z oglądaną wystawą, rozświetliły
szarość „tamtego Rzeszowa”, stały się malowanym dialogiem dzieci z obrazami. Bowiem, jak
podkreśliła komisarz wystawy, w pracach Krystyny Niebudek barwy występujące w naturze
są zastępowane kolorem subiektywnym i to one
decydują o emocjonalnym nastroju obrazu.
 Jadwiga KUPISZEWSKA
boratorium Badań Konstrukcji Lotniczych
Katedry Samolotów i Silników Lotniczych
Politechniki Rzeszowskiej przeprowadzono badania, których celem była ocena możliwości modyfikacji wybranego elementu
konstrukcji. W trakcie próby określono wytrzymałość resztkową konstrukcji dźwigara
skrzydła motoszybowca AOS-71.
Należy przypomnieć, że w latach 2008–
2012 wspólnie z Politechniką Warszawską
nasza uczelnia zrealizowała projekt pn.
„Wielofunkcyjny dwumiejscowy motoszybowiec nowej generacji”, który był finansowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Inicjatywy Technologicznej. Projekt motoszybowca AOS-71 potwierdził zasadność i konieczność rozwoju elektrycznych
napędów lotniczych. 
ta Machowskiego, prezesa Podkarpackiej
Izby Rolnictwa Ekologicznego, oraz Mirosława Pytkę, autora bloga Kukurykuuu.pl.,
pasjonata zdrowego odżywiania. Młodzież
obejrzała serię filmów pt. Śmietnik w mojej
głowie. W ramach działań związanych z aktywnością fizyczną odbyła się też rozgrzewka
taneczna poprowadzona przez Adriannę Sołek, pokaz akrobatyki w wykonaniu Oskara
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Odbył się także pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu uczniów klasy
z innowacją ratowniczą. Uczniowie ćwiczyli
również umysł, biorąc udział w towarzyskich
rozgrywkach szachowych. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli posilić się zupą, oczywiście
jarzynową, żeby było zdrowo i witaminowo.

Pogoda dopisała, humory uczestników również. Udało się połączyć przyjemne z pożytecznym. Całości towarzyszyła degustacja
zdrowych przekąsek przygotowanych przez
uczniów.
 Ewelina LECHOWICZ

BEZPIECZEŃSTWO

-oddechowej oddzielnie dla
każdej grupy zawodników. Po
czym przedstawiciel każdej
z nich miał za zadanie praktycznie powtórzyć zademonstrowane czynności. W części
z drużyną z SOSW Mrowla
drugiej były zadania praktyczw turnieju uczestniczyło
ne – poruszanie się w ruchu
osiem drużyn. W każdej
drogowym po specjalnie przybyło czterech uczniów pod
gotowanej trasie oznaczonej
opieką wychowawcy. Przyznakami drogowymi. Zawodbyłych gości powitała dynicy poruszali się rowerami,
rektor Specjalnego Ośroda nad ich bezpieczeństwem
ka Szkolno-Wychowawczuwali uczniowie z Liceum
czego w Mrowli Elżbieta
Agnieszka Drabicka demonstruje
Wojskowego w Łańcucie oraz
Świder.
udzielanie pierwszej pomocy
policjanci z Wydziału Ruchu
Turniej składał się
Drogowego w Rzeszowie. Za aktywne uczestz części teoretycznej i praktycznej. W pierwnictwo każda drużyna otrzymała nagrody rzeszej była prezentacja multimedialna pytań dla
czowe w postaci książek i gier edukacyjnych
każdej drużyny oraz zadania przy stolikach.
o tematyce turnieju.
Ponadto pielęgniarka Agnieszka Drabicka zaprezentowała profesjonalny pokaz udzielenia
 Anna BARNAT
pierwszej pomocy – resuscytacji krążeniowo-
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czerwca 2016 roku w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.
Kornela Makuszyńskiego w Mrowli odbyła
się V Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie Mrowla 2016. Głównym celem
turnieju było przypomnienie uczniom zasad
bezpieczeństwa na drodze i w różnych sytuacjach w szkole i w domu. Honorowy patronat nad turniejem objął starosta rzeszowski
Józef Jodłowski, którego reprezentował wicestarosta Marek Sitarz.
W olimpiadzie wzięli udział uczniowie i nauczyciele reprezentujący siedem
ośrodków z województwa podkarpackiego:
SOSW Brzozów, SOSW Ropczyce, SOSW
Strzyżów, ZSS Rzeszów, SOSW Mielec,
ZSS Tarnobrzeg, SOSW Frysztak. Łącznie

Fot. Anna Barnat

Wojewódzki turniej w Mrowli

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

Biela, Krzysztofa Jonkisza, Jakuba Piekarza pod okiem Łukasza Grzybowskiego,
międzyklasowe rozgrywki sportowe, turniej piłki plażowej, zawody sprawnościowe
zorganizowane przez ZS „Strzelec”. Wielki
podziw wzbudził pokaz akrobacji rowerowych zaproszonego gościa Krystiana Herby.

NIE ZAWSZE GORZKA PRAWDA
Jerzy Dynia

Z

racji swojego zawodu, a także zainteresowań, mam wielu znajomych nie tylko w kraju,
ale i poza granicami. Kiedy
wybuchła sprawa plebiscytu na temat, czy Wielka Brytania pozostanie
w Unii Europejskiej, napisałem do przebywającej w Anglii znajomej, która kilka lat
temu – nie mając szansy na znalezienie pracy
w swojej specjalności pedagogiczno-muzycznej – wyjechała z kraju i jak na razie nie ma
zamiaru wracać. Zrobiłem tak, nie mając do
końca zaufania do tego, co przekazują nam
w kraju nasze media. Po konwencjonalnym
powitaniu, zapytałam wprost: Jakie jest Twoje samopoczucie przy obecnej międzynarodowej sytuacji politycznej? Czy to jest tak, że
tam u Ciebie jest spokój, a europejskie media
robią aferę i to, co u nas gębują, tworzy taki
klimat, że już powinnaś się pakować i wracać
do ukochanego kraju?
Odpowiedziała: Jak nas wyrzucą, to
wrócę tam, skąd wyjechałam. U nas jest spokojnie. Anglicy przeważnie lubią Polaków
i mówią głośno o zasługach naszych rodaków.
Pamiętają też polskich pilotów walczących
w bitwie o Anglię. Cenią nas za pracowitość.
Jednak bywają tacy, którzy nie lubią naszego
chamskiego zachowania na ulicach, za rozboje, za kradzieże, krzyki pijaków na ulicach
w języku polskim (k..., ch…), rozrzucanie po
chodnikach puszek po piwie. Polacy są pra-

cowici, niekoniecznie mądrzy przez to, że nie
chcą się zintegrować z miejscową ludnością.
Oni są uprzejmi, roześmiani z byle powodu
i pomocni nawet w nauce języka angielskiego. Chcą się spotykać, czegoś dowiedzieć się
o nas.
Wszyscy lubią Kraków. Mało kto zna
historię Polski. Słuchają z niedowierzaniem,
ile Polacy przeszli w czasie zaborów i okupacji. Ja mieszkam tylko z Anglikami i moje
dzieci też. Oni nam bardzo pomagają i pocieszają, że nigdy nas stąd nie wypuszczą.
Ja w tej chwili pilnuję ich mieszkań, karmię
rybki, bo właściciele wyjechali na wczasy. Piszą do mnie kartki, telefonują...
Gorzej jest w Londynie, Manchesterze i kilku innych. Znam Polaków, którzy
mieszkają tu 14–16 lat i nikt spośród nich nie
uśmiechnie się do Anglika, nie zapyta o samopoczucie, a to w mentalności miejscowych
jest ważne. Gdy ja byłam w szpitalu, to cztery
rodziny mi pomagały w różny sposób. Dostałam kilkanaście telefonów, kartek z życzeniami wyzdrowienia.
My jesteśmy bardzo szanowani. Ja, bo
dobrze gotuję, mam piękny uśmiech i śpiewam – co oni uwielbiają – i mam szacunek
za to, że moi młodzi pracują i idą coraz wyżej. My tu teraz nie odczuwamy tego, co się
dzieje w polityce. Czas pokaże… Na razie
brexitu nie ma. Było referendum. To chyba
trochę potrwa. Do tego czasu mnie minie 5
lat i będę mogła starać się o paszport angielski. Najlepiej jakbym wyszła za mąż, ale się
boję, bo małżeństwo nie kojarzy mi się teraz

z czymś dobrym. Są Anglicy, którzy przepraszają Polaków za te ruchy rasistowskie oraz
Szkoci i Walijczycy, którzy nas lubią. Tylko
tak jak mówię, Polacy są pracowici, ale bez
rozwoju, a przy tym zaczepni, buńczuczni,
rozpiera ich duma narodowa, no i lubią rozrabiać. Tutaj mieszkali Polacy, którzy mieli
konflikty z prawem i większość nie zachowuje się normalnie – piją, ćpają, kradną i siedzą
po więzieniach. To składa się na złą opinię
o Polakach.
No, tyle na dziś. Pozdrawiam Cię. E.S.
Dzięki Ci za te osobiste spostrzeżenia.
Niech nie opuszcza Cię dobre zdrowie i optymizm. Do następnego kontaktu. I ten e-mail,
za zgodą mojej znajomej korespondentki,
przekazuję do dyspozycji redakcji.
 Jerzy DYNIA

S

uplement: Alyan Smith, absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie pod
Warszawą, w jednym ze swoich wystąpień
w Parlamencie Europejskim w Brukseli powiedział m.in. pod adresem Polaków: „Jesteście tu mile widziani, cenimy was i cieszymy
się, że tu jesteście, bardzo wam dziękujemy.
Wzbogacacie naszą społeczność swoją obecnością. Wzbogacacie naszą gospodarkę swoją
pracą”.
W Anglii panuje przekonanie, że Polacy pracują o 50 proc. wydajniej od miejscowych. No a agencje mieszkaniowe wynajmują Polakom aż 30 proc. domów. A jeśli Polacy
wyjadą?
9
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My jesteśmy bardzo szanowani
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POTRZEBA WYTCHNIENIA
Lepsza jakość odpoczynku to lepsza jakość w pracy
Dorota Dominik

OPINIE  KOMENTARZE  WYDARZENIA

Ś

wiat obiegł krótki filmik o tym, jak brytyjski miliarder Richard
Branson przyłapuje swojego pracownika na drzemce
w pracy. Rzecz działa się
w Virgin Atlantic w Sydney, Branson ma bowiem zwyczaj odwiedzania wszystkich swoich placówek. Najciekawsza rzecz natomiast
miała miejsce później, gdy zamiast obudzić
niefrasobliwego młodzieńca, bogacz zrobił
sobie z nim zdjęcie, a następnie ze stoickim
spokojem stwierdził, że pracownik nie spał,
tylko „był w trybie czuwania i zbierał siły,
których potrzebował”. Niedawno też miliarder na swoim oficjalnym profilu na Twitterze
zamieścił manifest, w którym podkreśla, jak
ważna jest waga snu dla współczesnego człowieka…
No cóż, mała rzecz, a zdumiewa, szczególnie w Polsce, gdzie stosunek do pracownika i jego pracy, czy też relacje szef-podwładny nazywamy oględnie „trudnymi”. Polacy
należą do najbardziej zapracowanych nacji
w Europie. Pracujemy często nie pięć, a siedem dni w tygodniu i znacznie ponad czterdzieści godzin. Poza tym nie robimy sobie

przerw, często zostajemy w firmie po godzinach. Naszą specjalnością i paradoksem jest
to, że w Polsce nawet bezrobotni pracują,
a co trzeci z nich na czarno – na co zwrócili
uwagę Amerykanie w internetowym serwisie
Ozy.com. Nawał obowiązków zawodowych
idzie w parze z nadmiarem obowiązków
w domu. Mamy problemy ze spaniem i nie
umiemy odpoczywać. To tylko kilka powodów naszego chronicznego (permanentnego)
przemęczenia traktowanego od lat przez specjalistów jako odrębna jednostka chorobowa. Według opublikowanego raportu z badań Diagnoza zmęczenia Polaków Bodymax,
86 proc. badanych przyznaje, że największe
źródła zmęczenia związane są z pracą. Dodajmy do tego jeszcze napięcia wynikające
z nie zawsze dobrej atmosfery w firmie oraz
frustrację wynikającą z wysokości wynagrodzenia. W takiej atmosferze urlop (i dla pracownika, i dla jego szefa) często uważany jest
za fanaberię, korzystając z niego obarczamy
się poczuciem winy, a w wielu przypadkach
na urlopie po prostu nadal pracujemy lub
wykonujemy zawodowe obowiązki w domu.
Tymczasem skutki braku odpoczynku
od pracy bywają bardzo niebezpieczne dla
nas i naszego zdrowia. Brak urlopów wbrew
pozorom nie przynosi też żadnych korzyści
firmie – spada bowiem wydajność, efektyw-

POD ZNAKIEM PEGAZA
Okazja do obcowania z dobrą literaturą

W

ojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie realizuje w bieżącym roku ciekawy projekt pod hasłem „Spotkania pod znakiem Pegaza”, który zyskał
uznanie i dofinansowanie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa.
Zorganizowane zostaną spotkania autorskie z rozpoznawalnymi, utalentowanymi polskimi pisarzami i poetami, konkursy,
warsztaty, spotkania dyskusyjne oraz akcje
w przestrzeni publicznej promujące czytelnictwo. Przygotowano ciekawą ofertę dla
wszystkich grup. Szczególny nacisk położono na działania w zakresie edukacji literackiej i budowania postaw czytelniczych dzieci
i młodzieży. Atrakcyjne, zwłaszcza dla młodych uczestników projektu, będą z pewnością
wydarzenia, realizowane w przyjaznych,
otwartych formułach, w których literatura
wykorzystywana jest w szerszym kontekście
– dla współtworzenia kultury oraz kreowania ciekawych zjawisk w kulturze.
Od czerwca do października dla dzieci w wieku 3–6 lat, także dla tych, które nie
chodzą do przedszkola oraz ich rodziców,
organizowany jest cykl spotkań, których
motywem przewodnim jest książka. Każde
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spotkanie rozpocznie się od lektury – rodzice czytać będą dzieciom książki ze swojego
dzieciństwa i opowiadać o swoich literackich
bohaterach. Prezentowane utwory będą pretekstem do podejmowania tematów bliskich
dzieciom na tym etapie rozwoju oraz inspiracją do wspólnej zabawy. Projekt opiera się na
kreatywnej współpracy bibliotekarza z biorącymi w nim udział rodzicami i ich dziećmi. Rodzice są ważni w projekcie, nie tylko ze
względu na ich zaangażowanie i udział, jaki
w nim biorą, ale przede wszystkim ze względu na ich – nie do przecenienia – rolę w tworzeniu u dzieci nawyku i potrzeby czytania.
We wrześniu i październiku czytelnicy
będą mieli okazję spotkać się z najbardziej
rozpoznawalnymi i utalentowanymi autorami współczesnej prozy i poezji polskiej
– zarówno z tymi, których twórczość doceniono już ważnymi literackimi nagrodami,
jak również spektakularnie debiutującymi.
Rzeszowską Bibliotekę odwiedzą: Inga Iwasiów, Katarzyna Bonda, Magdalena Grzebałkowska, Jackek Podsiadło i Łukasz Orbitowski. Ze swoimi małymi fanami i miłośnikami stworzonych przez siebie bohaterów
spotkają się także znani autorzy książek dla
dzieci.

Opiekuj się ludźmi, a wtedy będą się opiekować
twoim biznesem – Richard Branson, miliarder

ność i jakość wykonywanej pracy, znacznie
pogarsza się kreatywność, pogarszają się relacje międzyludzkie, mnożą konflikty. Równocześnie narasta lęk o utratę pracy i obawa,
iż nie sprostamy wymaganiom i oczekiwaniom pracodawcy, jednocześnie mając duże
poczucie obowiązku. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Janusz
Heitzman, mówiąc o pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego Polaków, podaje,
że pracodawcy celowo utrzymują pracowników w przekonaniu, iż są mało wydajni
i opieszali, a jednocześnie stawiają wymagania, które nie mogą być spełnione. Skutkiem
tego jest rozbicie rodziny, depresja, choroby
somatyczne, przedwczesna umieralność oraz
ogólnie zła jakość życia psychicznego.
Innym problemem pozostaje też jakość
naszego wypoczynku (urlopu). Jeśli jest go
zbyt mało, ludzie starają się o jak najszybszy „reset”, w czym mają pomóc wszelkie
skrajności od alkoholu począwszy, a na wyczynach ekstremalnych skończywszy. I tu
niewiele się zmienia, choć od lat mówi się
o formule slow life czy koncepcji work-life balance, która zakłada harmonijne przenikanie
się sfery życia zawodowego i osobistego pracownika. A więc – lepsza jakość odpoczynku
to lepsza jakość w pracy… Dobrego urlopu
Państwu życzę!
 Dorota DOMINIK
Dla osób piszących i zainteresowanych
twórczością literacką z pewnością interesującą propozycją będą bezpłatne warsztaty
pisarskie. Cykl warsztatów obejmuje pięć
spotkań w następujących po sobie dniach,
od 17 do 21 października. Poprowadzą je
czołowi polscy pisarze o znaczącym dorobku
twórczym: Inga Iwasiów, Łukasz Orbitowski, Michał Olszewski, Wit Szostak. Z myślą o kreatywnym i edukacyjnym spędzaniu
wolnego czasu przez młodzież organizowane
są m.in. warsztaty komiksowe z Karolem
Kalinowskim.
Jednym z założeń projektu jest zachęcenie użytkowników biblioteki do czynnego
zaangażowania się w jej działalność, dając
im możliwość realizacji tu własnych pomysłów. Wolontariusze będą mieli okazję nie
tylko kreować działania biblioteki, ale także
aktywnie uczestniczyć w ich realizacji. Konkurs w sposób interesujący i innowacyjny
sonduje oczekiwania i potrzeby środowiska
użytkowników względem biblioteki, aby jak
najpełniej spełnić ich oczekiwania i pozyskać
ich dla książki i biblioteki.
„Spotkania pod znakiem Pegaza” mają
szansę zainteresować szerokie grono osób,
bowiem dzięki różnorodności zaplanowanych
wydarzeń i ich atrakcyjnym formułom, każdy
znajdzie dla siebie coś interesującego. Z pewnością pobyt w bibliotece będzie nie tylko źródłem wiedzy, ale też prawdziwej przyjemności.
 Grażyna SZELIGA

KTO BOGATEMU ZABRONI
O aborcji raz jeszcze

Bogusław Kobisz

K

olega opowiedział mi
o problemach swojego pracownika. Opiszę
to krótko, bo posłuży mi
jedynie jako pretekst do
dalszej wypowiedzi. Pracownik przyszedł do niego z prośbą o urlop,
a zarazem chciał, żeby w firmie odnotowano,
iż w tym czasie został na trzy dni oddelegowany służbowo do jakiejś firmy na zachodzie
Polski. Przyniósł nawet jakieś ogłoszenie
o przetargu na zakup maszyn podobnych do
tych, które używają w ich firmie, żeby oficjalnie odnotować, że pojechał te maszyny oglądać (wersja oficjalna dla jego żony i współpracowników). Kolega spytał pracownika,
po co te kombinacje i konspiracja, czemu to
ma służyć i od słowa do słowa pracownik wydusił, że ma dziewczynę (poza żoną), która
zaciążyła i musi pojechać pod granicę, żeby

zrobić tzw. skrobankę. Wszystko ma tam już
uzgodnione.
Męska solidarność podpowiedziała, że
trzeba chłopu pomóc i po powrocie pracownik opowiedział mu dalszy przebieg wydarzeń. Szczegóły załatwiał przez Internet po
przyjeździe na miejsce. Mały budynek dwupiętrowy, recepcja, czysto, pachnąco. Ankieta do wypełnienia i wiele pytań – jakie menu
dzienne, napoje, sala jednoosobowa, TV,
Internet, odtwarzacz z kompletem filmów
„oscarowych”. Wszystko dostępne w trzech
lub czterech językach, w tym w polskim. Od
ręki wszystkie badania, po południu zabieg
i na drugi dzień po obiedzie wypis. Na budynku nazwa (w dwóch językach) – Szpital
Ginekologiczno-Położniczy. Obok motel dla
osób towarzyszących. W budynku naliczyli
20 pokoi dla pacjentek (jedna pielęgniarka na
dwie sale), w każdym z nich łazienka, dwie
sale operacyjne. Napoje, owoce, słodycze
pod dostatkiem, menu do wyboru (4 ze-

stawy), kawa, herbata na korytarzu lub do
łóżka. Wszyscy uśmiechnięci. Po napisach na
drzwiach można się było zorientować, że kilku lekarzy to profesorowie lub doktorzy nauk
medycznych. Nie było się do czego przyczepić, gdyby naprawdę nawet chcieć „na siłę”.
No może cena mogłaby być troszkę niższa
(zapłacił coś ok. 1000 euro).
Gdy tylko usłyszałem tę opowieść,
brzmiącą prawie jak kryminał, wziąłem do
ręki lokalną prasę i czytam. „Pro-Familia
w Rzeszowie potwierdza, że nie będzie wykonywać aborcji”. A dalej wypowiedź jakiegoś
aktywisty ruchu na rzecz zakazu aborcji: „To
dla nas wielka radość, zorganizowaliśmy 31
pikiet, byliśmy ciągani po sądach, ale chcemy wierzyć, że dyrekcja szpitala się nawróciła. Dyrekcja potwierdza, że wszyscy lekarze
podpisali klauzulę sumienia”. Dalej czytam,
że szpital ten odwiedził ksiądz biskup Jan
Wątroba i koniec z aborcją, bez względu na
jakiekolwiek okoliczności.
Czyżby wracały czasy, że tzw. „babka”
wyskrobie w lesie czy piwnicy? Bo przecież
nie wszystkich stać na takie „służbowe” delegacje, jaką opisałem powyżej.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik

PO CZTERECH LATACH
Widzowie mają wpływ na kształt repertuaru
Dominik Nykiel

M

am nieodparte wrażenie, że „dopiero co”
podsumowywałem (wraz
z Adamem Kusem) kolejny
rok poreaktywacyjnej działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego
Klaps w Wojewódzkim Domu Kultury. A tak
naprawdę to minął znowu rok od tego „dopiero co” – czwarty już rok odkąd współuczestniczę w tworzeniu Klapsa: układając jego
repertuar, decydując o wszelkich zmianach,
formule oraz wygłaszając prelekcje wstępne
i moderując pofilmowe dyskusje. Ciągle łapię
się na tym, że upływający czas – a co za tym
idzie życie – od czterech lat odmierzam przyjemnie naszym miesięcznym repertuarem
i poniedziałkowymi spotkaniami w ramach
DKF-u. Bo to coś stałego, cyklicznego i niezmiennie satysfakcjonującego. Kiedyś, ponad
dwa lata temu, przyjaciel powiedział mi, że
DKF Klaps nie może już bardziej się rozwinąć, a co za tym idzie i ja nie będę mógł się
rozwijać (wtedy też i on). Nie zgodziłem się
z nim. I czas pokazuje, że miałem rację. Na
pewno, jeśli chodzi o moją osobę.
Owszem, rewolucji i wstrząsów w formule takiej stałej imprezy na mapie kulturalnej miasta jak DKF Klaps nie może być
i nie będzie. Zmiany i rozwój DKF-u (a co za
tym idzie – i mój rozwój) są stopniowe i polegają głównie na udoskonalaniu tego, co już
jest. A przede wszystkim na przyciąganiu

nowych ludzi (i ciągle pojawiają się nowe
osoby – nawet na ostatnim w tym sezonie
seansie), docieraniu do nich i pokazywaniu
im, że w Rzeszowie istnieje coś takiego jak
DKF Klaps, gdzie pokazuje się najczęściej
filmy, które nie trafiają do tygodniowych
repertuarów multipleksów; gdzie widzowie-klubowicze mają realny wpływ na kształt
comiesięcznego repertuaru, a po danym filmie mogą o nim podyskutować, dowiadując
się przy okazji wielu ciekawych informacji,
które wzbogacają odbiór dzieła. Tak właśnie
wygląda po czterech latach nasz DKF.
Co nowego wydarzyło się w czwartym
sezonie Klapsa? Najważniejszym i widocznym elementem było to, że od stycznia pojawił się nowy-stary cykl pod hasłem Polscy
Mistrzowie Kina, o którym szerzej już kiedyś
pisałem na łamach NDR. Dla przypomnienia
– polega on na tym, że w każdy trzeci poniedziałek miesiąca pokazujemy filmy polskich
twórców (żyjących i nieżyjących), które dzisiaj są już klasyką kina. Kluczem jest tutaj
alfabet, tyle że – tak dla odmiany po cyklu
Mistrzowie Kina – zaczęliśmy od jego końca. Tym sposobem pokazaliśmy już filmy (po
cyfrowej rekonstrukcji) Edwarda Żebrowskiego (Szpital przemienienia), Krzysztofa
Zanussiego (Iluminacja), Andrzeja Wajdy
(Niewinni czarodzieje), Piotra Szulkina (Golem), Stanisława Różewicza (Ryś) i Wojciecha Marczewskiego (Dreszcze). Te filmy dla
widzów wybrała – w głosowaniu facebookowym – grupa DKF-owiczów. O ciągu dalszym, czyli o kolejnych nazwiskach polskich

twórców i ich filmach, które pokażemy w nowym sezonie, napiszę za miesiąc.
Poza tym, zahaczając na chwilę o statystykę, w tym sezonie pokazaliśmy 40 filmów
pełnometrażowych – w tym 5 dokumentów
(filmy dokumentalne nie są już stałym elementem programu, jak było to kiedyś). I nie
było miesiąca, by w repertuarze nie znalazły
się propozycje nie tylko naszych stałych bywalców, ale również tych, którzy przychodzą
na seanse do WDK-u okazyjnie. Doszliśmy
nawet do tego, szczególnie w ostatnich dwóch
miesiącach, że 3 na 4 filmy w repertuarze to
były inicjatywy właśnie widzów. Cieszy nas
to, ponieważ w ten sposób widać ich realne
zaangażowanie w to, co razem oglądamy.
Przed nami wakacyjna przerwa. Pora
na odpoczynek i przewietrzenie umysłu.
Z nowym sezonem startujemy 5 września.
Zanim to nastąpi, mogą Państwo zajrzeć
na nasz facebookowy profil (facebook.com/
dkfklaps) i zobaczyć listę wszystkich filmów,
a przede wszystkim wytypować (do 17 lipca)
w Wielkim Rankingu Filmowym KLAPSA
najlepszy i najgorszy film tego sezonu. Tam
również znajdziecie ciekawe informacje (np.
o zbliżających się festiwalach filmowych),
a przede wszystkim, co szykujemy w nowym
sezonie. I nieważne, że nie jesteście użytkownikami tego portalu społecznościowego.
Ważne, że interesuje Państwa DKF Klaps.
Wszystkiego dobrego na wakacje! I do
szybkiego zobaczenia!
 Dominik NYKIEL
11
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Magdalena Zimny-Louis
przypadku było to spotkanie z Ormianinem,
Karo Karapetyanem. Był on też obecny podczas
promocji książki, a zebrani dowiedzieli się, jak
doszło do zauroczenia Magdaleny Zimny-Louis
przeszłością kraju na Kaukazie, Armenii, co łatwo dostrzec na kartach jej najnowszej książki.
 Adam DECOWSKI

Stanisław Dłuski

B

adacze w dość
skrajny
sposób
widzą kwestie wiary
w twórczości Herberta. Paweł Lisicki mówi
o „pustym niebie Pana
Cogito”, ale Marta
Wyka w kontekście „katastrofy egzystencji” pisze, że poeta znajduje jednak oparcie
w „rzeczach małych”, „przedmiotach dzieciństwa”, uczuciach z „tamtego raju i w konkluzji artykułu podkreśla: „I tak metafizyczna budowla, wzniesiona przez Herberta,
choć wsparta na elegii, zdaje się zakreślać
wokół siebie obszar nadziei, wywodzący się
z ironii”.
Najbliższe mi będzie jednak stanowisko
Aleksandra Fiuta, który podkreślając, że
tematyka religijna jest obecna od początku
w poezji autora „Struny światła”, zauważa
równocześnie złożoność poetyckiego języka,
antynomiczność i grę paradoksów składają12

KULOODPORNY SEN
czerwca 2016 r. w czytelni MBP w Mielcu na spotkaniu Grupy Literackiej „Słowo” promowany
był tomik poetycki Moniki Cichoń pt. Kuloodporna – ciekawy zapis emocji poczyniony w ubiegłym
i częściowo obecnym roku przez laureatkę Nagrody
Literackiej im. Jarosława Zielińskiego „Złota Róża”.
Miałem honor opowiedzieć o przygodzie poetki

4

z mielecką poezją i o jej trzeciej już książce. Wiersze
poetki przedstawiły zebranym Barbara Augustyn
i Maria Orłowska. Kunszt śpiewaczy zaprezentowała w dwóch antraktach młoda artystka Klaudia
Litwin. Pytania do autorki tomiku były zaczynem
do szerszej dyskusji o poezji Moniki Cichoń.
 Zbigniew MICHALSKI
Fot. Roman Trojnacki

W RZESZOWIE I W ARMENII
zwarta, najnowsza powieść Magdaleny Zimny-Louis nosi tytuł Zaginione, a jej premiera miała miejsce 2 czerwca br. w księgarni Bosz,
mieszczącej się w Millenium Hall w Rzeszowie.
Akcja tej powieści toczy się w czasie teraźniejszym, ale i w przeszłości, w Rzeszowie i Armenii,
bowiem powstała ona na kanwie ubiegłorocznego
pobytu autorki w tym kraju. Spotkanie prowadziła Maria Kornaga, redaktor Polskiego Radia
Rzeszów. Dotychczas Magdalena Zimny-Louis
opublikowała powieści: Ślady hamowania (2010),
Pola (2012) i Kilka przypadków szczęśliwych
(2014). Wszystkie one były nagradzane, a ostatnia m.in. „Złotym Piórem” – honorową nagrodą
rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich, w którym autorka jest zrzeszona. A wszystko zaczęło się od ogólnopolskiego konkursu literackiego Pisz do Pilcha, zorganizowanego przez
Politykę w 2005 roku, w którym opowiadanie
pisarki Studnia otrzymało pierwszą nagrodę. Na
pytanie, jak doszło do napisania powieści Zaginione, autorka odparła: – Jak zwykle zdecydował
przypadek, a właściwie spotkanie z drugim człowiekiem, co mnie najbardziej inspiruje! W tym

(wokalnych), fotograficznych, zdobywała laury za
POETYCKI TALENT
osiągnięcia w nauce i sporcie.
Drugi tomik poetycki Anity Róg pt. Twarzą wiaPoetyckie (a właściwe literackie, bo pisuje przecież
tru, wydany został przez Miejską i Powiatową
Anita także teksty prozą) początki miały miejBibliotekę Publiczną w Kolbuszowej. Młodziutsce już w Porębach Dymarskich, gdzie mieszka.
ka poetka, niedawno prezentowana w „Wersie”,
W czerwcu 2013 r. Szkoła Podstawowa w Porębach
ukończyła w tym roku Gimnazjum w Cmolasie.
Dymarskich wydała niewielki tomik młodej poetPromocja jej tomiku odbyła się w dniu zakończece, która zyskała od początku wsparcie polonistki
nia roku szkolnego 24 czerwca w Samorządowym
Władysławy Stolarz. Oba tomiki Anity zawierają
Ośrodku Kultury w Cmolasie, którego dyrektorka
znacznie ponad 100 utworów. Należy wspomnieć
Edyta Kus-Mokrzycka zorganizowała i poprowajeszcze o dwojgu twórczych
dziła ten wieczór autorski. To
opiekunach, patronach Anity
wydarzenie otwierało jednoRóg. Pierwszym jest Janusz
cześnie Dni Cmolasu. Anita,
Radwański, uznany poeta,
autorka także tomiku Goniąc
niegdyś redaktor „Korso Kolmarzenia, ukończyła gimnabuszowskiego”, obecnie zaś
zjum ze średnią 5,5 i wynipracownik Muzeum Kultukiem stuprocentowym egzary Ludowej w Kolbuszowej.
minu gimnazjalnego z języka
Drugą opiekunką jest napolskiego. Pięknie maluje,
uczycielka języka polskiego
gra na gitarze i pianinie, śpieprzez pierwsze dwa lata nauki
wa, tańczy, recytuje i... świetw gimnazjum – Magdalena
nie radzi sobie z przedmiotaCzwałga. Tych wspierających
mi ścisłymi. Zamierza kiedyś
Ryszard Mścisz, Anita Róg i Małgorzata
poczynania Anity osób jest
podjąć studia medyczne na
Żurecka
ostatnio jeszcze więcej. NaleUniwersytecie Jagiellońskim
żą do nich poeci Małgorzata Żurecka, Mirosław
i zostać kardiochirurgiem. A póki co zamierza
Grudzień i sam też mam w tym udział.
kształcić się w II LO w Mielcu. Odniosła już wiele
konkursowych sukcesów: historycznych, literac Ryszard MŚCISZ
kich, recytatorskich, ortograficznych, muzycznych

KARTKI Z PAWLACZA (33)
cych się na dramat wiary. „Odebranie symbolom – czytamy w eseju krakowskiego badacza
– ich sakralnego sensu, przekreślenie dziedzictwa chrześcijaństwa – ostrzega poeta – grozi
unicestwieniem całej kultury i powrotem do
ewolucyjnych prapoczątków...”.
Swoistą lekcją wiary dla młodych ludzi
oraz potwierdzeniem, że Bóg był zawsze ważny
w życiu poety, jest cykl wierszy pisany w ciężkiej chorobie, pod znamiennym tytułem „Brewiarz”, to przykład liryki zwrotu do Adresata,
każdy z czterech wierszy otwiera zwrot inicjalny (forma inwokatywna): „Panie”. Zenon Ożóg
we wnikliwej analizie tego cyklu, pierwszy
wiersz nazywa przykładem „modlitwy dziękczynnej” („Panie dzięki Ci składam za cały ten
kram życia…”), sacrum objawia się tutaj w drobiazgach codziennego i szpitalnego bytowania
poety. Na podobieństwo psalmów błagalnych
ukształtowany jest drugi „Brewiarz”: „Panie,
obdarz mnie zdolnością układania zdań długich…”, prośba dotyczy samego aktu tworzenia,

bohater (porte parole autora) wyraża w tym
wierszu przekonanie, że poezja ma źródła metafizyczne czy religijne. Trzeci wiersz również
ma charakter modlitwy błagalnej, tym razem
podmiot zbiorowy prosi o „dar umiejętności
artystycznego tworzenia”. Dramatycznym
dopełnieniem jest czwarty „Brewiarz”, swoisty „psalm pokutny”, wyrażający głębokie
poczucie winy i lament grzesznej duszy nad
chaosem ludzkiego istnienia, w całość wpisana jest jednak wiara w Boże Miłosierdzie, które dotyczy każdego, kto z pokorą i zaufaniem
powierza się Stwórcy.
Najważniejsze przesłanie, jakie młody
czytelnik może wyczytać z tej twórczości, to
– mówiąc słowami Gadamera – „doświadczenie miłości i piękna, miłości piękna”, ontyczny wymiar piękna przypomina tutaj, że
piękno jest zakorzenione w bycie, a wszelki
byt pochodzi od Boga.
lipiec 2016
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Dwa szepty przed świtem
Napadają mnie od utraty dzieciństwa
Zwłaszcza na długim dniu
W najkrótsze noce
Jak wtedy
W ich łóżku: dwa szepty
Dwa westchnienia
Szloch matki
Skrzypnięcie łóżka i kroki
Ojca prosto w sad
Dwa szepty przed świtem
Zmiażdżyły moje uszy i oczy
Nawet smak omotany zapachami
Dlatego
Kiedy słyszę szept
Narasta we mnie strach
Dlatego niekiedy szlocham:
Niech skona ten strach
Wtedy on pęcznieje
Rośnie i boli i łkam
To skowyt psa którego kąsa
Kopnięcie podłej nogi.

Wychodzę
Wychodzę z psem,
który nie wróci beze mnie.
Wierność towarzyszy mi
jak negatyw cienia
Uważnie śledzi młode sarenki
o zmierzchu. W niedziele i święta
o świcie.
I wtedy wyrywa się,
szczeka głośniej i szybciej
aż słychać chlupot ochłapu
jego języka.
Ten pies nigdy nie widział słońca.
Nie smakował deszczu.
Szczelnie zamknięty
w klatce moich żeber.
Jest wierniejszy niż
najwierniejszy pies.
Pójdzie wraz ze mną do końca –
moje dyszące,
szczekające jeszcze serce.

***

oeta, prozaik, eseista. Autor dziewięciu zbiorów wierszy, w tym wyborów
poezji Kaligrafia zdziwienia (Biblioteka
„Frazy” 2011) i Poezje wybrane (seria Biblioteka Poetów, LSW 2012). Opublikował
również powieści: Doświadczenie (nagroda
wyd. MAW 1986) i Furta (Nagroda Fundacji Kultury 2001) oraz zbiór opowiadań
Gry nieużyteczne i dramat Kontynenty
(w repertuarze krakowskiego Teatru bez
Rzędów). Jest także autorem monografii
o wynalazcy Janie Szczepaniku i eseju o życiu i twórczości Franciszka Pika-Mirandoli, również esejów, recenzji, artykułów
o tematyce kulturalnej i słuchowisk radiowych. Za twórczość literacką otrzymał nagrody ogólnopolskie i lokalne, w tym m. in.
im. Stanisława Piętaka, im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno, Fundacji Kultury oraz
nagrody miast Rzeszowa i Krosna. Mieszka
w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu.

Wiruje na ekranach zdjęcie
samotności papieża Franciszka:
daleko za jego plecami rój purpuratów chronionych
przez parasole z czerwonych piusek Ich nieme twarze
wchłania droga ku wyjściu
Samotność na środkowym krześle
w pierwszym pustym rzędzie rozgląda się za rozproszoną tablicą
Osiem błogosławieństw – poszukuje jej w bryłach
lodu pustynnych piachach w zaćmionym powietrzu
Ilu braci i sióstr opuści ten padół cierpiąc
na strach ilu na raka szyderstw ilu na ból
z powodu zakatowanej Miłości
Jedynie Miłosierdzie wie
która kromka większa która olbrzymia
która cieniem opłatka
Grzmoty z niebios kruszą góry skały
najmniejsze nawet kamyki i dna wód:
Echa – dudnią po Słowach tak tak nie nie
		

W Roku Miłosierdzia

Dom na wzgórzu

		Zosi Barteckiej
Na wzgórzu dom mi wybuduj
Drewniany – powiedziała
nie bój się ognia on przychodzi tyko jeden raz
Nasze pożary spopieliły już stare zagrody
teraz na wzgórzu mogą kwitnąć jedynie
sine smugi powojów na secesyjnych ostach –
rysunki na herbacianych kartonach
stalowe akwarele spod Fudżi
Przepadło Wszystkie wzgórza zstąpiły w morza
Drzewa spłynęły tratwami Noe płacze

***

Gdy przyjeżdżam do Krosna,
Łukasiewiczowi się kłaniam
		
Jan Zych

Poezja

Dwa szepty przed świtem

P

Nie przyjeżdżaj do Krosna.
Jakiś szaleniec kazał wypalić trawę
i ziemię pod jego stopami,
wokół zgliszcza i kamienie.
Bukszpanowy płaszcz, bukszpanowe
buty i mosiężna lampa przypominają
Lwów, Mirandolę-Pika, Szczepanika
i hrabiów z twej spółki (och! Karol K.,
och, Tytus T.).
Stoi więc teraz Ignacy
na martwej planecie.
Na karpackiej Grenlandii.
Plastry kaczeńców
jak kosze pomarańczy w słońcu
jeszcze świecą nad Kombornią.
Jeszcze płoną pamięcią o tobie
Zielone skrzypce każdego lata.

W tym samym czasie

Jeszcze nie wszyscy przyjaciele Twoi
pomarli, wzdychają: och, Janie,
Janie korczyński, krośnieński,
meksykański, krakowski. Nasz Janie.

Słyszę harfę Dawida. Lecz
Psalmy Sieroce śpiewa ktoś w płaszczu
z białymi skrzydłami do kopyt. Radio
podaje w tym samym czasie, że archeolodzy
odkryli trzy dodatkowe boskie przykazania wszystkie piętnują grzech zaniechania.

Jednak przyjedź – ale z zamkniętymi
oczami – abyś
znów nie umierał, na marne;
Cierpiałeś na memento
mori – to choroba nieuleczalna –
a zmiotło cię na exegi monumentum.

W tym samym czasie w kaplicy na głos
modli się staruszka: Panie
spraw cud bym zapłaciła rachunek sumienia
i Strażnik Nieba w tym samym czasie
wyciąga rękę po jej siwe włosy. Amen.

Lepiej przyjedź zimą. Uduszone
śniegiem kamienne miasto oddycha wtedy
rześkim mrozem.
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Zbigniew Michalski

Mieczysław
A. Łyp

P

oeta, aforysta, redaktor i współredaktor pism
literackich, animator kultury. Laureat konkursów poetyckich, a także na fraszkę i aforyzm.
Założyciel i prezes działającej od 2006 roku Grupy
Literackiej „Słowo” przy TMZM im. Wł. Szafera
w Mielcu. Redaktor almanachów jej twórców. Autor tomików poetyckich: Zakręty (2008), Jeszcze
(2009), Na pięciolinii życia (2009), Schody (2010),
Na przekór gwiazdom (2016), z którego pochodzą
drukowane wiersze.

P

oeta, krytyk literacki, edytor, fotografik, aktywny
promotor kultury i sztuki Podkarpacia. Prezes rzeszowskiego
oddziału Związku Literatów
Polskich. Autor kilkunastu książek poetyckich. Laureat Złotego
Pióra (1992, 2010) i wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich.

W płomieniu naftowej lampy

Poezja

Szedłem wiejskim kamiennym mostem
W oddali – jak u impresjonistów
jaśniały jaskrawe dachy domów
za dawnym dworem w Nosówce

Na Pacyfiku zachłannych póz
w pobliżu twoich melancholii
między wersami snu ułożę
swą skołowaną głowę
i sennych marzeń opasłe tomy

W rozlewiskach falujących pól
w rozlewiskach rozkołysanych zielenią wzgórz
buchały bukiety złocistych płomieni

znów zapomnimy
o świecie z tysiącem wad
gdy wędrujące po niebie ptaki
gdzieś za horyzont

Nie wątpiłem w mit o Prometeuszu
ani w blask pierwszej lampy Łukasiewicza
Podziwiałem autentyczność tabliczki asekuracyjnej
wbitej w futrynę drzwi drewnianego domu
na całe 27 lat przed wybuchem powstania listopadowego

tak daleko
że tam diabeł mówi dobranoc
zaniosą nasze
najstraszniejsze myśli

Popołudnie 7 czerwca 2016 roku
było wyjątkowo słoneczne i pogodne
Ten płonący opodal skarb ziemi
to uchodzące w niebo
ciągle dziejące się zdarzenie
które samo przechodzi tu
w codzienną wieczność jutra
oswajało mnie z mocą żywiołu
tej wędrówce
po rozpasanych stokach zieleniach
towarzyszyła mi pogodna i słoneczna
jak tamten czerwcowy dzień
Stefania Budowa
Nie wątpiłem w żadne jej słowo
wskazaną groblę granicę
opowieść o dworskich stawach
o krowach pędzonych z Niemiec
w tumanach kurzu w 1945 roku
Na polach dojrzewającej pszenicy
w ogrodach jak dobry sen
rozpościerał się zapach piwonii
Koty pilnie strzegły swoich rewirów
i ogonami kołysały korony drzew
pełne rajskich ptaków
i zwykłych wróbli
Gorejący krzak lilii
zapalał nadchodzący zmierzch
A ja dziś
nad tamtą
minioną już gawędą
zapalam światło wiersza

na Pacyfiku zachłannych póz
katamaranem dwojga serc
dogonimy kolejny dzień
przy mieliźnie porannej zorzy

Relacja z wieży Babel
już nie zwieńczymy jej kopuły
pojedynczym promieniem nadziei
wszak mówimy
wieloma napastliwymi językami
dziś
gdy każde słowo pachnie blagą
wojenkami budowana aura
pęka w szwach od przesytu zgiełku
trudno wznosić malowane jutro
bez czarnych chmur nad głową
bramę chwały
którą dumnie przekroczą
nowe pokolenia budowniczych
z pomieszania z poplątania
winowajcy
a zarazem jedyni sprawcy
szukamy sami pośród siebie
rozbitej
własnymi rękoma potęgi

O jeden wers za daleko
szukałem cię niecierpliwie
na ulicach Rzeszowa
słodka Ewo z samego dna pamięci
było mi całkiem obojętne
gdzie mieszkasz
w śpiewie ptaków czy w odgłosie
tętniącego miasta
mogłaś być przecież dla mnie
drogą która się nigdy nie skończy
aniołem co osłania swym skrzydłem
każdy ryzykowny krok
lecz byłaś jedynie kiepską ucieczką
przez resztę poniedziałku
najłatwiej czasem samemu zabrnąć
o jeden wers za daleko
potrącić zgoła przypadkową strunę
co wyda tajemniczy
i nieprzewidziany dźwięk

Z chruśniaku Leśmiana
długo
układałem puzzle domysłów
z Mistrza i Małgorzaty
w logiczną całość
wysmakowaną kwintesencję
na próżno
nie będę zaśmiecał karty
bałwochwalczym moralitetem
choćby było
więcej niż tysiąc powodów
do ponownej legalizacji
czarciej ewangelii
zresztą
sama Małgorzata
byłaby jej słabym ogniwem
naprzeciw samej Zuzanny
która wprost
z chruśniaku Leśmiana
przekroczyła bez pruderii
próg mojego serca

Rzeszów, 12.06.2016 r.
Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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Panorama literacka Podkarpacia
PAŁAC, AMALIA I TULIK
fonista Jarosław Sereda. Krytyk literacki
28 czerwca br. po 244 latach duch Amalii
Grzegorz Kociuba uznał, że „to najważMniszchowej został przywołany w sali
niejsza książka w dorobku Jana Tulika
dukielskiego Pałacu-Muzeum Historycz[…], gdzie prowadzi swój prywatny spór
nego. Przywołanie to zostało zainspiroz teraźniejszością i tradycją, konsekwentwane poematem Jana Tulika Trzewiczek
nie broni fundamentów etycznych naszeAmalii – albo umarłych z żywymi obcogo świata, przestrzega przed wyborami
wanie. Była to prezentacja nowego tomu
i ocenami, które podpowiadają doraźwydanego przez rzeszowską Frazę. Jest
ne koniunktury i mody”. W wieczorze
tu ważna próba ożywienia duchowego
uczestniczyli wśród wielu znakomitych
dziedzictwa [Dziady Mickiewicza, Maria
gości, w tym ze Lwowa, także twórcy
Malczewskiego] w swojej esencji splataz regionu: Halina Kurek, Dorota Kwoka,
Jan Tulik
jąca problematykę Thanatosa z Erosem.
Wacław Turek, Mirosław Welz, Marek
Prowadzący proponują czytać ten tekst
Petrykowski i Andrzej Gałowicz. Spona głos, bo wtedy smakuje najbardziej.
tkanie wzbudziło wiele pozytywnych,
Równocześnie odbyła się promocja drużyczliwych emocji i zakończyło się integiego tomu Jana Tulika Nocny deszcz,
resującą dyskusją (m.in. dr Zofia Bartecwydanego przy wsparciu finansowym
ka, Jolanta Wojdyła, Ruben Bardanaszwójta gminy Miejsce Piastowe Marka
wili, Zbigniew Ungeheuer, Zdzisław Gil
Nocny deszcz
Klary, również obecnego na wieczorze
oraz Waldemar Półchłopek – dyrektor
poetyckim. Spotkanie prowadzili dr Jan
Muzeum w Dukli), jednoznacznie wskaWolski, autor posłowia i współwydawca poematu,
zującą, że zdań o kryzysie współczesnej poezji brać
oraz Jerzy Fąfara, rzeszowski wydawca, pisarz,
na poważnie nie możemy. A już na pewno w stopoeta i autor słuchowisk radiowych. Wiersze wirsunku do poezji Jana Tulika.
tuozersko interpretował aktor Jan Niemaszek, zaś
oprawę muzyczną przygotował krośnieński sakso Jan BELCIK
Jan Tulik – poeta, prozaik, eseista. Autor
dziewięciu zbiorów wierszy, w tym wyborów poezji Kaligrafia zdziwienia (Biblioteka „Frazy” 2011) i Poezje wybrane (seria
Biblioteka Poetów, LSW 2012). Opublikował
również powieści: Doświadczenie (nagroda
wyd. MAW 1986) i Furta (Nagroda Fundacji
Kultury 2001), oraz zbiór opowiadań Gry
nieużyteczne i dramat Kontynenty (w repertuarze krakowskiego Teatru bez Rzędów).
Jest także autorem monografii o wynalazcy
Janie Szczepaniku i eseju o życiu i twórczości
Franciszka Pika-Mirandoli; również esejów,
recenzji, artykułów o tematyce kulturalnej
i słuchowisk radiowych. Za twórczość literacką otrzymał nagrody ogólnopolskie i lokalne, w tym m. in. im. St. Piętaka, im. R. Milczewskiego-Bruno, Fundacji Kultury oraz
nagrody miasta Rzeszowa i Krosna. Mieszka
w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu.

Nocny deszcz to najważniejsza książka poetycka w dotychczasowym dorobku
Jana Tulika. Nie dlatego, że coś radykalnie w tej poezji zmienia; porzuca dotychczasowe tematy, tonacje, języki, aby proponować jakości zupełnie nowe.
Jest raczej tak, że osiągnął w tym tomie ten rodzaj poetyckiego mistrzostwa,
który czyni z wiersza język na tyle pojemny, aby wyrażać przekonująco
i wiarygodnie to, co prywatne i publiczne, egzystencjalne i estetyczne, intelektualne i empatyczne, profaniczne i sakralne… Dodajmy, że umiejętność
syntezy doświadczeń życiowych, fascynacji artystycznych i kulturowych,
wtajemniczeń i rozdarć religijnych w żadnym razie nie osłabia w tej poezji
wrażliwości na szczegół oraz los każdego żyjącego stworzenia.
Ale Jan Tulik jest poetą ważnym również dlatego, że, prowadząc swój
prywatny spór z teraźniejszością i tradycją, konsekwentnie broni fundamentów etycznych naszego świata, przestrzegając przed wyborami i ocenami,
które podpowiadają doraźne koniunktury i mody. W tym sensie odczytuję
jego poezję jako pochwałę figury i postawy klerka, dla którego niezmiennie
ważne pozostają: racjonalność, sprawiedliwość, suwerenność, empatyczność.
Grzegorz Kociuba

ISBN 978-83-7530-XXX-X

NA PRZEKÓR GWIAZDOM
2 lipca 2016 r. do czytelni Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mielcu, którą kieruje p.o. dyrektora
Jolanta Strycharz, przybyło liczne grono miłośników poezji, aby wziąć udział w promocji piątego
tomiku poezji Zbigniewa Michalskiego pt. Na
przekór gwiazdom. Poeta,
prezes Grupy Literackiej
„Słowo” przy Towarzystwie Miłośników Ziemi
Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu 28
czerwca 2016 r. odebrał
nagrodę Zarządu Województwa PodkarpackieNa przekór gwiazdom
go. Na temat prezentowanego tomiku wypowiedział się wykładowca
Uniwersytetu Rzeszowskiego Stach Ożóg. On
też w znakomity sposób zilustrował recytacyjnie
wybór wierszy z tomiku mieleckiego poety. List
gratulacyjny wraz z podziękowaniem wręczyła
autorowi tomiku Joanna Rębisz z zarządu powiatu mieleckiego. W dyskusji wzięło udział liczne
grono twórców i sympatyków mieleckiej formacji
literackiej, m.in. Barbara i Jerzy Mamcarzowie,
Stach Ożóg, Andrzej Talarek. 
Zbigniew Michalski - urodzony 11 września 1952 r. w Mielcu. Poeta, aforysta, redaktor i współredaktor pism literackich, i animator kulturalny. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Zadebiutował tomikiem „Na pięciolinii życia” w 2004 roku. Laureat konkursów
poetyckich, a także na fraszkę i aforyzm. Założyciel i prezes działającej od
2006 roku Grupy Literackiej „Słowo” przy TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu. Redaktor almanachów jej twórców „Z podróży na wyspy słowa”(2007),
„W rytmie słowa”(2009) i „Zanurzeni w słowie”(2011). W 2008 roku wydał
tomik „Zakręty”. W roku 2009 wydał tomik „Jeszcze” i drugie wydanie tomiku „Na pięciolinii życia”. W roku 2010 wydał tomik „Schody”, w roku 2011
współredagował „W dalszej i bliższej perspektywie” („So fern wie nah”).
W latach 2012-2015 redagował „Artefakty” – Mielecki Rocznik Literacki.
Opublikował wiele artykułów w czasopismach literackich. Odznaczony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”(2009) i „Brązowym Krzyżem Zasługi” (2014).
ISBN 978-83-940354-6-4

9 788394 035464

Zbigniew Michalski

Jan Tulik

Poeta, prozaik, eseista. Autor dziewięciu zbiorów wierszy, w tym wyborów poezji Kaligrafia zdziwienia
(Biblioteka „Frazy” 2011) i Poezje
wybrane (seria Biblioteka Poetów,
LSW 2012). Opublikował również
powieści: Doświadczenie (nagroda
wyd. MAW 1986) i Furta (Nagroda
Fundacji Kultury 2001), oraz zbiór
opowiadań Gry nieużyteczne i dramat Kontynenty (w repertuarze
krakowskiego Teatru bez Rzędów).
Jest także autorem monografii
o wynalazcy Janie Szczepaniku
i eseju o życiu i twórczości Franciszka Pika-Mirandoli; również
esejów, recenzji, artykułów o tematyce kulturalnej i słuchowisk
radiowych. Za twórczość literacką
otrzymał nagrody ogólnopolskie
i lokalne, w tym m.in. im. S. Piętaka, im. R. Milczewskiego-Bruno, Fundacji Kultury oraz nagrody miast Rzeszowa i Krosna.
Mieszka w Miejscu Piastowym na
Podkarpaciu.

Z POETĄ W NOSÓWCE
Poeta, krytyk literacki i fotografik Mieczysław A.
Łyp w Domu Ludowym w Nosówce opowiadał
o swej przygodzie z piórem, która zaczęła się
w 2005 r.; zaprezentował też swój najnowszy
wiersz W płomieniu naftowej lampy, do którego
natchnął go czerwcowy spacer po ścieżkach
Nosówki. Wiersze poety z tomiku Rozmowy

Stefania Buda i Mieczysław A. Łyp

z Julianem Przybosiem czytała Marcelina Sajdak
oraz rodzeństwo Paulina Iżyńska i Mateusz
Iżyński, a także prowadząca spotkanie Stefania
Buda, ambasador kultury regionalnej. Spotkanie
ubarwili śpiewem artyści z RSTK oraz członkowie
zespołu Nosowiany, na skrzypcach pięknie
zagrał pan Kazimierz Marcinek z Nockowej, na
harmonijce ustnej Kazimierz Wiśniewski, Polskie
kwiaty zaśpiewała Maria Rudnicka, a swoje dzieła
zaprezentował artysta rzeźbiarz Józef Pałac. Na
temat warsztatu poetyckiego wypowiedziała się
krytyk, historyk literatury i pracownik naukowy
UR dr Hanna Krupińska-Łyp. Poeta odwiedził
również bibliotekę w Nosówce i podarował
kilka tomików swoich wierszy czytelnikom.
Organizatorami spotkania była filia GBP
w Nosówce, zespół ludowy Nosowiany oraz
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury.
 Halina KULETA

POETYCKIE SKUPIENIA
Na zaproszenie wójta gminy Kamień Ryszarda
Bugiela i dyrektora Centrum Kultury Gminy
Marcina Laufera kolejna edycja Podkarpackiej
Izby Poetów WDK w Rzeszowie zawitała do leśniczówki „Knieja” w Kamieniu Morgach. Odbywało się to literackie spotkanie pn. „Trzy stany poetyckiego skupienia – Mścisz, Decowski, Żarów”.

Uczestniczyli w tym wydarzeniu m.in. szefowie
literackich związków i grup – prezes oddziału rzeszowskiego ZLP Mieczysław A. Łyp, prezes RSTK
Józef Kawałek, delegacja poetów z gminy Łańcut
i stalowowolskiej „Witryny” oraz mieleckiego
„Słowa”, których tam przywiodłem. Smakowaliśmy duchowo poezje Ryszarda Mścisza, Adama
Decowskiego i Stefana Żarowa, co moderowała

niekonwencjonalnie Danuta Pado z WDK. A smaki kniei w postaci różnorakich wędlin zapewnił
uczestnikom zakład „Smak” z Górna Kazimierza
Smolaka, jednego ze sponsorów rzeszowskich literatów i sam człowiek pióra.

NAGRODY W KARTONIE
ekordową liczbę nagród zabrali z Osiedlowego Domu Kultury Karton w Rzeszowie
jeżowscy licealiści. Jury pod przewodnictwem
literatki Janiny Ataman-Gąsiewicz nagrodziło 28 autorów. I nagrodę w kategorii felieton
otrzymała Sabina Przybysz, druga była Patrycja
Lamczyk z I LO w Łańcucie. W kategorii małe
formy literackie zwyciężyła Aneta Łach z jeżowskiego LO, druga była Agnieszka Peszt z tegoż
liceum, a trzecie miejsca zajęli Łukasz Król
z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
i Karolina Zięba z Gimnazjum Integracyjnego
nr 17. Za opowiadanie science fiction przyznano
jedynie trzecią nagrodę dla Kamila Pytla z Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie, zaś w kategorii poezji
nagrodę drugą dla Katarzyny Terchy-Frankiewicz. Ponadto nagrodę specjalną „Osiedlowego

Świata” otrzymała Jadwiga Cialos z Gimnazjum
Integracyjnego nr 17. Pierwszą nagrodę za wywiad dziennikarski otrzymała Karina Tyszka
z Gimnazjum Integracyjnego nr 17 w Rzeszowie,
a drugą Magdalena Sobieszek z LO w Jeżowem.
W kategorii artykuł-reportaż pierwszą otrzymał
Kamil Pytel z Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie,
a drugą jeżowska maturzystka Gabriela Pikor.
Ponadto Marta Kopacz z jeżowskiego LO otrzymała w kategorii małych form prozatorskich wyróżnienie, taki sam laur przypadł Klaudii Dul
z tej samej klasy w kategorii felieton. W kategorii
recenzja wydarzenia najlepsza była Justyna Gołojuch z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Tomasza Góraka z LO ZDZ w Rzeszowie
wyróżniono za sprawozdanie sportowe. Oceniono, że w tym roku i w latach poprzednich wyróżnili się opiekunowie: Monika Gancarczyk-Dul

i Alina Daszkiewicz z ZS nr 3 i Gimnazjum Integracyjnego nr 17 w Rzeszowie, Beata Kotelnicka
z ZSE w Rzeszowie, Ryszard Mścisz z ZS w Jeżowem oraz Maria Tomkiewicz z LO dla Dorosłych ZDZ w Rzeszowie. Laureatom XVII edycji
Regionalnego Konkursu Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców i ich opiekunom gratulował
kierownik Kartonu Józef Tadla, a analizę ich
twórczości przedstawił literat i dziennikarz Jerzy Nawrocki, pomysłodawca i organizator konkursu. Patronat medialny sprawował miesięcznik „Nasz Dom Rzeszów”, ponadto patronami
byli: Administracja „Baranówka” Rzeszowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, rzeszowski oddział
Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenie
Dziennikarzy RP.

R

 Zbigniew MICHALSKI

 Ryszard MŚCISZ
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KULTURA  SZTUKA

Wydano ze wsparciem
Gminy Miejsce Piastowe

Nocny deszcz

ISBN 978-83-60678-59-6

Jan Tulik

STROFY O BŁAŻOWEJ
24 czerwca br. zostały wręczone nagrody laureatom konkursu „Strofy o Błażowej”. Organizatorami konkursu byli: burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, oddział ZLP w Rzeszowie i MGBP Publiczna
w Błażowej. Jury przewodniczyła dr Hanna Krupińska-Łyp, a w składzie komisji byli dr Anna
Niewolak-Krzywda i poeta Adam Decowski.
W kategorii wiekowej do lat 18 pierwszą nagrodę
otrzymał Dawid Rząsa (jest też laureatem nagrody specjalnej prezesa rzeszowskiego oddziału ZLP
Mieczysława A. Łypa), drugą Wiktoria Woźniak,
a trzecią Kamila Sobczyk. W kategorii dorosłych
I nagrodę otrzymała Barbara Paluchowa, II Marta Gdula-Żukowicz. Nagrodę burmistrza Błażowej przyznano Hannie Synoś za wiersz Magiczne
miejsce. 
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OCZYSZCZANIE POEZJĄ
Premiera na koniec sezonu

Ryszard Zatorski
premierą spektaklu
Romantyzm – Nowe
Oczyszczenie jego twórca
Jan Nowara, autor scenariusza oraz reżyser, trafił
23 czerwca br. chyba nieprzypadkowo. Celne i mocne zakończenie
sezonu artystycznego w Teatrze im. W. Siemaszkowej, a zarazem jedyne premierowe
widowisko teatralne wśród propozycji tegorocznego festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury. I może stało się ono
nawet niezamierzoną recenzją owego szoku
muzycznego dobiegającego m.in. z estrady
w rynku i innych scen w tym czasie. Skonfrontowanie takich mocnych doznań, gdy
przesterowana warstwa instrumentalna zagłusza wszystko i nieważne są słowa piosenek
oraz w jakim śpiewane języku, bo i tak giną
w przygniatającym hałasie.
I właśnie pod tą sceną w rynku, ale
jeszcze na powierzchni, bo w przestrzeni
lokalu Cafe Estrada, aktorzy (Dagny Cipora, Mariola Łabno-Flaumenhaft, Michał
Chołka, Robert Żurek) w pastiszowej konwencji jakby w soczewce obrazowali to, co
na serio dzieje się na ogół na estradach. Dla
kogoś postronnego mogło się nawet wydawać, ze trwał tu właśnie jeden z koncertów
muzyczno-wokalnych. Bo dobiegały znane przeboje znanych zespołów. Estradowy
kicz i narcyzm w rymowankach, wystroju,
gestach inscenizacyjnych i interpretacjach
naśladujących znane grupy i wokalistów już
na wstępie przywołany został w rapowanym
rytmie: „jestem piękny i uroczy, popatrzcie w moje oczy…”. Te same utwory, zapa-

Mateusz Mikoś

Beata Zarembianka

je pytanie „Nie wiem, czym pośród trupów,
czylim sam umarły”. A w tym tańcu śmierci
towarzyszą mu zamaskowane upiory artystycznie wysmakowane (Małgorzta Pruchnik-Chołka i Józef Hamkało). I w urokliwej
litanii, splecionej przez poetę z dzieł innych
mędrców, którą wiedzie nas przewodniczka
skrzypaczka (Justyna Król) – do zapamiętania i przestrzegania owych sentencji, jak
choćby tej: „Dobry człowiek, jako król, szuka kogo wieńczyć;/ Zły podobny do kata,
szuka kogo męczyć”. „Byłem w pierwotnym
żywiołów żywiole” – przegląda Adam Mężyk słowami poety w tym „widzeniu” człowieczy los. Jakże w naturalnej znowu scenicznie zamkniętej przestrzeni to się dzieje
i znika, niby na murach obronnych. A potem
bez słowa w tanecznej, a jakże sugestywnej
pantomimicznej scenie przesłaniem miłości
wiedzie nas Karolina Dańczyszyn. I krocząc
za przewodnikiem strofami Słowackiego wydobywani jesteśmy w światłość dosłowną na
powierzchnię, patrząc nań jeszcze słyszaną
poezją: „A bramy wszystkie stoją z jednej
perły,/ Pełno jest ulic złotem brukowanych,/
A w fundamentach są drogie kamienie,/ A
miastu świecą tylko dusz płomienie”.
I po chwili Przewodnik Anioł wiedzie
grupę widzów przez rynek do punktu wyjścia. Na kolejne odsłony rockowiska. Gorący
kubeł po poetyckim oczyszczeniu w podziemiach.
W poprzednim okresie dyrektorowania
w Siemaszkowej Jan Nowara pokazał to widowisko (2002 r.) w tymże samym miejscu.
Czas, przemyślenia, nowe twarze aktorskie
i nowe możliwości multimedialne nadały nowych wartości spektaklowi. Jest i podobny,
i jednak inny. Dlatego Romantyzm – Oczyszczenie sprzed lat mógł olśnić premierowo
w obecnej odsłonie jako Romantyzm – Nowe
Oczyszczenie.
 Ryszard ZATORSKI

SŁAWA AKADEMII AKTORSKIEJ

Fot .Sebastian Fiedorek
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miętane, a teraz tak czytelnie słyszalne, tak
dykcyjnie perfekcyjne, że aż wydawały się
nawet piękniejsze. Łzy, Lady Pank, Maanam,
Bajm, Republika, Perfect, Grubson, PeWeX,
Rodowicz, Doda, Jamal, Podsiadło, Brodka
i Mrozu – dyskotekowe klimaty i zmysłowe
wibracje, brutalizm życia i nonsens („podpalę miasta i zajaram wsie, niech będzie dym
i niech dzieje się”), lęki i surrealistyczne odloty od rzeczywistości („halucynacje muszą
być, optycznie będzie dobrze nam”). Maleńka fizycznie scenka staje się ogromna dzięki
multimedialnym projekcjom scenograficznym (Marek i Maciej Mikulscy). Atmosfera
niczym na koncercie rockowym.
I z tych klimatów Przewodnik co jakiś
czas wychwytuje po kilkunastu widzów i zabiera w podziemia trasy turystycznej. Ochłodzenie następuje nie tylko fizyczne z każdym
krokiem, ale i owo tytułowe oczyszczanie
poezją wielkich romantyków. Prawdziwą,
diametralnie odmienną od sieczki estradowych tekstów. Ogarnia nas stopniowo „wielkie uspokojenie”, chciałoby się rzec za mistrzem Konstantym Ildefonsem. Ta teatralna
wędrówka poetycka ma muzyczną nić, która
prowadzi grupy widzów od scenki do scenki,
albo może raczej od stacji do stacji, jak w mistycznym widowisku. Każda scena inna, a łączy je moc poezji, moc przesłania i artystycznej subtelności wykonawców. Poczynając
od apokaliptycznej, z dobiegającymi gdzieś
z przestrzeni zakamarków piwnic i owej poświaty filmowej strofami Ciemności Byrona,
by w kolejnym miejscu zatrzymać się i sycić
Mickiewiczem w dialogach Joanny Baran
i Mateusza Mikosia – Gustawa z Dziadów.
Poezji Mickiewicza najwięcej w tej wędrówce podziemiami. Bo i w owej swoistej „mszy”
celebrowanej przez Małgorzatę Machowską
i Wojciecha Kwiatkowskiego. I w tym raju,
gdzie jak biała zjawa Beata Zarembianka kunsztownie oplata widzów poetycko,
aby „żyć całym i zupełnym życiem”. I wtedy, gdy Sławomir Gaudyn niczym wieszcz
samże w tej rozmowie ze Stwórcą wśród
wielu pytań zadaje i to: „A czyliż samo siebie zna plemię człowiecze?”. Albo gdy Piotr
Napieraj jako Starzec szukający twarzy, do
których z dzieciństwa przywykł, gdy zada-

Artystyczny i pedagogiczny sukces

P

o raz drugi Akademia Aktorska „Artysta” małżeństwa aktorów Magdaleny Kozikowskiej-Pieńko i Kornela Pieńko przygotowała w czas trwania festiwalu Wschód
Kultury premierę musicalowego widowiska.
Chociaż nikt ich nie zaprosił, ani nie wspomógł, ani nie ujął w programie owej wielkiej,
kosztownej imprezy. Rok temu pokazali nam
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spektakl Ingonyama to znaczy lew. Historia
Króla Zwierząt, w tym roku Fame – Sława,
widowisko z broadwayowskim tytułem i takimż rozmachem, przygotowane i wystawione kilkakrotnie od 23 do 26 czerwca br. na
scenie Teatru im. W. Siemaszkowej.
Ileż wysiłku i pracy włożono, by prawie
200 osób – od przedszkolaków po doros-

Kornel Pieńko dziękuje swoim podopiecznym

A dziś ta edukacja Akademii Aktorskiej „Artysta” okazuje się bardzo potrzebna, kształtująca te dzieci i młodzież, które są
chłonne artystycznych wrażeń. Wydobywają

i rozwijają bowiem pod okiem zawodowych
artystów swoje zdolności. Niektórzy zapewne trafią kiedyś do uczelni aktorskich.
 Ryszard ZATORSKI

WIELKI RZESZOWIANIN

Jego Pamiętnik z lat 1939–1991, dotyczący także rzeszowskich czasów artysty,
ukazał się w 1993 roku w Warszawie, a Życie
jednego muzyka tegoż autora w 2000 roku
w Warszawie. Monika Wolińska napisała
książkę pt. Stanisław Wisłocki – dyrygent, pedagog, którą wydano w 2004 roku w Warszanie Przemyślu u W. Cyrbesowej i prowadził
wie. O tym znakomitym artyście znajdziemy
chór męski w tamtejszym gimnazjum im. K.
hasło w Encyklopedii Muzycznej PWM, EnMorawskiego. Jego ojciec Władysław Wisłoccyklopedii Miasta Rzeszowa, a także w kilku
ki (1893–1985) był kapelmistrzem orkiestry
numerach rzeszowskiego „Kamertonu”, nie
17. Pułku Piechoty w Rzeszowie, autorem
wspominając o innych, ponadregionalnych
marsza do dziś granego przez orkiestrę Garpublikacjach.
nizonu Rzeszowskiego. Jego
A więc – wielki rzeszowiawykonywania zabroniono po
nin, jeden z najwspanialszych
II wojnie światowej.
w świecie muzycznym, uhonoStanisław Wisłocki –
rowany wieloma nagrodami,
światowej sławy dyrygent,
także skwerem jego imienia
pianista, kompozytor, dyw centrum Warszawy. Niesterektor artystyczny Filharty, próby nazwania ulicy czy
monii Poznańskiej, WOSPR
skweru imieniem znakomitego
w Katowicach, Filharmonii
mistrza w Rzeszowie od lat naNarodowej w Warszawie,
potykają na dziwny opór władz
Festiwalu L. van Beethovena
miasta. Rozmowy, pisma, publii J. Brahmsa w Poznaniu –
kacje, także w „Naszym Domu
występował w Europie, USA,
Rzeszowie”, audycje radiowe,
Kanadzie, Japonii, Argenty- Stanisław Wisłocki
sesje naukowe, wystawa w rzenie, Wenezueli. W 1981 roku
szowskiej filharmonii, koncerty kameralwystawił Króla Rogera K. Szymanowskiego
ne z kompozycjami mistrza organizowane
w Teatro Colón w Buenos Aires. Wykładał
przez Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne
w PWSM w Poznaniu i Warszawie, kompoi instytucje kultury, nie robią na wybranych
nował utwory kameralne i symfoniczne. Jego
przez nas przedstawicielach władzy żadneuczniem był m.in. Tadeusz Wojciechowski,
go wrażenia. Wzorem śp. Jerzego Waldorffa
swego czasu dyrektor artystyczny naszej rzeoświadczam publicznie, iż będę ich straszył
szowskiej filharmonii. W 1997 roku Polskie
za to nocną porą po wsze czasy! Amen.
Radio zorganizowało w Warszawie koncert
na 60-lecie pracy artystycznej Stanisława
Wisłockiego i przyznało mu Diamentową
 Andrzej SZYPUŁA,
Batutę.
prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Stanisław Wisłocki – dyrygent i pedagog
Andrzej Szypuła

„W tamtym czasie pedagodzy byli nauczycielami
fachu, ale również przewodnikami
życiowymi.
Takim był właśnie Stanisław Wisłocki. Jego uwielbiano, był człowiekiem niezwykłej kultury.
Janusz Ekiert powiedział kiedyś, że Wisłocki to najbardziej kryształowy charakter od
czasów Paderewskiego” – mówił o swoim
wuju Tadeusz Deszkiewicz, znakomity animator kultury muzycznej, obecnie doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy do spraw
kultury, podczas ogólnopolskiej konferencji
naukowej z cyklu „Wybitni polscy dyrygenci – Stanisław Wisłocki”, która miała miejsce
17 maja 2016 roku w audytorium im. Karola
Szymanowskiego Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Konferencję poprzedziła msza święta w intencji prof. Stanisława Wisłockiego
w kościele pw. Świętej Anny w Wilanowie,
złożono także wieniec na grobie kompozytora na cmentarzu w Wilanowie. W dniach 17–
27 maja 2016 roku w foyer przed Salą Koncertową UMFC czynna była wystawa „Prof.
Stanisław Wisłocki – życie jednego muzyka”.
Stanisław Wisłocki urodził się 7 lipca
1921 roku w Rzeszowie, a zmarł 31 maja 1998
roku w Warszawie. Uczył się gry na fortepia-
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łych studenckich adeptów sceny, muzyków
i chórzystów z Uniwersytetu Rzeszowskiego – mogło tak składnie artystycznie, w takim tempie, z taką witalnością, i z takim
oddaniem bawić się na scenie i zachwycać
widzów. Mimo piekielnego upału, z którym
nie mogły sobie poradzić urządzenia schładzające salę widowiskową. Z podziwem
ogromnym należy się odnieść do sprawności
organizatorskiej i reżyserskiej twórców tego
widowiska, Magdaleny i Kornela – jako artystów, ale i pedagogów zarazem. Bo wszak i te
wychowawcze funkcje muszą wypełniać, gdy
ogarniają ten dziecięco-młodzieńczy żywioł
swoich podopiecznych.
Z podziwem i zachwytem patrzyłem
na owych artystów amatorów jak na tej
profesjonalnej scenie czuli się swobodnie,
wypełniając lukę w przestrzeni naszego
miasta swym teatralnym spektaklem muzycznym. Rozśpiewanym, tanecznie żywiołowym i porywającym jazzowymi klimatami, ze scenograficznie multimedialnym
rozmachem. Zbudowali to widowisko tak,
jakby opowiadali siebie, swoją pracę i dochodzenie do sukcesu artystycznego w tej
Akademii prowadzonej przez małżeństwo
Pieńków. Z tym gdzieś w tle marzeniem, by
kiedyś zażyć prawdziwie sławy wielkiej na
wielkich scenach świata. Ba, może kiedyś
rzeczywiście niektórych z nich spotkamy
tak właśnie podziwianych.

Fot .Sebastian Fiedorek

Lipiec 2016, nr 7 (129) Rok XII

Lipiec 2016, nr 7 (129) Rok XII

BEKSIŃSKI MNIE ZAUROCZYŁ
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Z Jerzym Satanowskim o jego nowym przedstawieniu
Beksiński. Obraz bez tytułu rozmawia Andrzej Piątek
uciec od tego projektu.
Ale wreszcie oswoiłem
się z myślą, że to jednak
zrobię. Niemniej co to
jest, jaka jest to forma
teatru, na to nie umiem
odpowiedzieć. Bo ona
jest z mojego punktu
widzenia prototypem,
czymś, czego nigdy nie
robiłem.
 Nigdy nie widział
pan przedstawienia,
które jest o malarstwie?
–
Widywałem
przedstawienia
wysnute z malarstwa, ale
to jest zupełnie inna
bajka. Kiedyś z Zofią Wierchowicz robiłem takiego Szekspira
według Boscha, ale tam był tekst Tymona
Ateńczyka i chodziło tylko o scenografię. Tu
wszystko chciałem podporządkować Beksińskiemu i w żadnym wypadku nie chciałem
zrobić teatru rodzajowego, opowieści o życiu
i śmierci rodziny Beksińskich, raczej chciałem zrobić taki esej o malarstwie, z Beksińskim w tle. Pomógł mi Jan Wołek, pisząc kilka tekstów o malarstwie, a zna się na rzeczy,
bo jest poetą i malarzem. W sumie mamy na
scenie taki tygiel złożony z obrazów, muzyki,
poezji, śpiewu, ruchu scenicznego i albo coś
zapłonie, albo nie zapłonie! Ale to jest w teatrze normalne, nie trzeba tego uznawać za
coś zupełnie wyjątkowego.
 Zwłaszcza że każdy spektakl jest niepowtarzalny. A co pana motywowało przez
cały czas? Czy chęć wyrażenia swojego stosunku do Beksińskiego?
– Nie, to jest, jak już wspomniałem, esej
o malarstwie, a w zasadzie bardziej o artyście, który próbuje zmagać się z losem. I to
już nie dotyczy ściśle moich poglądów na
Beksińskiego, na jego malarstwo, życie, tylko
to jest to, co mnie już osobiście dotyka choćby z tego tytułu, że też w jakimś sensie jestem
artystą z podobnymi problemami.
Fot. Jerzy Lubas

 Co pana przywiodło do
Beksińskiego?
– Oczywiście fascynacja! Zawsze byłem pod
silnym wrażeniem jego malarstwa. W przeciwieństwie
do zawodowych oceniaczy,
uważałem i uważam je za wybitne. Mam wrażenie, że krytycy na ogół nie do końca rozumieli świat jego obrazów.
Nie zauważali na przykład
groteski w jego wczesnych
obrazach i wszystko pakowali do jednej szuflady z napisem: Uwaga, surrealistyczny turpizm! Inni zarzucali,
że to literatura i w dodatku
kiczowata. Dla mnie to ani Jerzy Satanowski
kicz, ani ilustracja. Beksiński cierpliwie wypowiadał się na temat
braku treści w swoich obrazach, ale mu nie
wierzono. O tym, że ma rację, przekonałem
się dobitnie w czasie realizacji rzeszowskiego
przedstawienia, próbując zestawić te obrazy
z jakimiś tekstami literackimi. To malarstwo
nie asymiluje żadnej literatury, jest samowystarczalne. To raczej abstrakcjonista, ale
przy swojej technicznej doskonałości szukał
zadań trudniejszych niż tylko mieszanie kolorów. Potrzebował rekwizytów, na których
można szkolić warsztat. A był rzemieślnikiem absolutnie doskonałym! Ale to są takie
moje prywatne dywagacje odbiorcy.
 A jako artysty?
– Przyjechałem do rzeszowskiego teatru na zaproszenie dyrektora Jana Nowary.
To on wymyślił, że tu w Rzeszowie, w teatrze
położonym najbliżej muzeum w Sanoku,
warto by było zrobić coś wokół Beksińskiego.
 Czyli pan się z tym nie nosił wcześniej?
– Nie, nie, ja nawet wręcz uważałem, że
taka rzecz w teatrze w ogóle nie jest możliwa!
Jak zrobić przedstawienie o Beksińskim, żeby
go nie spłycić? Żeby nie narzucić własnego
widzenia, nie narzucić siebie! To dla mnie był
wielomiesięczny problem, z którego zwierzałem się Nowarze i kilkakrotnie chciałem

 Do czego sprowadza się istota artyzmu?
– W wypadku malarza to talent i ręka,
czyli warsztat. Te obrazy są tak dobrze namalowane i tak wciągające, że nikt nie przejdzie
koło nich obojętnie. Można się zachwycić,
można się przestraszyć, ale to działa. Malarstwo Beksińskiego jest osobne, korzysta równie głęboko z realizmu i surrealizmu. To, co
stworzył, nie jest podobne do żadnego innego
malarstwa. A więc od razu wie się, że to jest
Beksiński. I to jest to, co mi absolutnie imponuje.

Co sprawiało największą trudność
w przenoszeniu tych myśli na scenę?
– Nasz spektakl to jest połączenie zupełnie różnych bytów. Mamy muzykę i obrazy Beksińskiego. Mamy też poezje, piosenki,
mamy jego zapiski. Mamy wyrażony pantomimicznie obraz jego życia rodzinnego. Należało to ułożyć w jakiś rytm, żeby nie było
nudne. Pokazujemy człowieka, który obsesyjnie rejestruje cale swoje życie. Używa kamery, aparatu fotograficznego, nagrywa swoje
przemyślenia na taśmę. Pisze listy, posługuje
się setkami technicznych urządzeń! Być może
chce w tym nadmiarze utopić swoje lęki. Nie
było łatwo to wszystko połączyć razem.
 A nazwa Obraz bez tytułu?
– Beksiński nie tytułował swoich obrazów. Tak więc tytuł spektaklu jest wywiedziony z Beksińskiego. On uważał, że nazwa
narzuca temat i redukuje kosmos. Zostaje
tylko etykieta.
 To jest spektakl o Beksińskim, czy Beksiński jest pretekstem do powiedzenia czegoś o artyście?
– Jedno i drugie. Był człowiekiem utalentowanym, mądrym, ciekawym, dowcipnym, oczytanym, a jednocześnie neurotycznym, zagubionym i chyba pod koniec życia
bardzo samotnym. Całe życie dobijał się do
sensu, a to na pewno cecha prawdziwych artystów. To jest spektakl o człowieku, który
przetwarza świat. A są ludzie, którzy w ogóle
nie zastanawiają się nad niczym i niczego nie
tworzą.
 Andrzej PIĄTEK

FRANCUZI W DAGART GALERIE
Wspaniałe malarstwo i wyrazista rzeźba
Andrzej Piątek

T

o ostatnie dni obecności w Dagart Galerie w Millenium Hall
malarstwa
Françoise
Danel i rzeźb Frédérica
Lavaud, artystów związanych z Lille. Ich prace idealnie konfrontują się z sobą i stanowią wyjątkowo udane
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powiązanie przestrzennej finezji i subtelnej
kolorystyki z narzucającą się o szczególnym
posmaku surowością.
Nieczęsto oglądamy tak dobitnie wyrażoną konfrontację wspaniałego malarstwa
i niezwykle wyrazistej rzeźby. Danel skupia
się na wyrafinowanej formie i subtelnym kolorze. Rzeźby Lavaud z ukrytą silną ekspresją
urzekają poetycką wizją spraw uniwersalnych trapiących współczesnego człowieka,
Obraz Françoise Danel
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które artysta przejmująco zamyka w pordzewiałych konstrukcjach metalowych. Najczęściej o kształtach dziwnych planet i wielopoziomowych drabin zakończonych platformami, na których oczekujące fotele wyrażają
pragnienie samotnej kontemplacji. Danel
stale współpracuje z galeriami w Paryżu,
Lille, Strasburgu, Saint Tropez, Brukseli,
Gandawie i Koblencji, wystawa w Dagart
Galerie jest jej pierwszą w Polsce. Lavaud
wystawia głównie w trójkącie Francja, Belgia, Holandia. Na wernisażu gospodyni
Dagart Galerie Dagmara Kowal-Hazuka,
menadżerka sztuki związana z Arras i Lille, żona wybitnego malarza Jacka Hazuki,

Rzeźba Frédérica Lavaud

który kilkanaście lat mieszkał i tworzył we
Francji, częstowała artystów, dziennikarzy
i przedsiębiorców smakowitymi koreczkami
z krabami i mango w gorącej czekoladzie,
czerwonym francuskim winem i winem białym z piwnic Marty Półtorak, właścicielki
Millenium Hall.
Przesłaniem Dagart Galerie jest wychodzenie ze sztuką do grupy mniej elitarnej.
A umieszczenie w części Millenium Hall z budującym widokiem na Rzeszów poprzez most
Zamkowy świadomym zejściem z piedestału,
na jakim znajduje się sztuka skoncentrowana
w siedzibach uznanych galerii i muzeów.
 Andrzej PIĄTEK

SZLACHETNEGO SERCA, NIEZWYKŁA
Piotr Rędziniak

J

edna z najbardziej znanych rzeszowskich artystek odeszła nagle 1 lipca
2016 roku. Środowisko
profesjonalnych twórców
tzw. sztuk wizualnych
straciło niezwykłą artystkę, wspaniałego
człowieka, chodzącą encyklopedię wiedzy
z zakresu historii sztuki, historii ubioru, architektury.
Jolanta Jakima-Zerek urodziła się
w 1944 roku w Sanoku. Od ukończenia studiów mieszkała i pracowała w Rzeszowie.
W 1968 roku ukończyła studia na Wydziale Ubiorów w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Łodzi. Była członkiem
Związku Polskich Artystów Plastyków do
momentu jego rozwiązania w 1983 roku. Następnie wstąpiła do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików – była w jego strukturach do 1997 roku.
Jej dorobek wystawienniczy jest imponujący. Zorganizowała kilkadziesiąt wystaw
indywidualnych swojego malarstwa oraz
rysunków, m.in. w KMPiK, Rzeszów (1970),
Domu Sztuki, Rzeszów (1974), Domu Artysty Plastyka, Warszawa (1975), Robotniczym
Centrum Kultury, Mielec oraz Galerii Rzeźby, Warszawa (obie w 1977), Galerii Desy,
Przemyśl, Galerii Sztuki Współczesnej, Jelenia Góra oraz Galerii PSP, Słupsk (wszystkie
w 1978), Bieszczadzkiej Galerii Sztuki, Lesko
oraz Galerii PSP, Rzeszów (obie w 1979), Galerii Desy, Sandomierz, BWA Piotrków Trybunalski i Białystok, a także Salonie Melomana, Szczecin (wszystkie w 1980), KMPiK,
Rzeszów, Zameczku Romantycznym, Łańcut
i salonie BWA, Radom (wszystkie w 1981),
BWA Toruń, Baszcie Czarownic, Słupsk
i KMPiK, Grudziądz (wszystkie w 1982),
BWA Opole, Łódź i Sandomierz, Muzeum
Historycznym, Sanok (wszystkie w 1983),
BWA Kłodzko i KMPiK, Tarnów (obie
w 1984), Ośrodku Informacji i Kultury Polskiej, Budapeszt, Galerii PP PSP VENA, War-

Jolanta Jakima-Zerek

szawa oraz BWA Legnica (wszystkie w 1985),
w Kuncewiczówce oraz wystawa Twój Brat
mniejszy. Fotografia – Irena Gałuszka, malarstwo – Jolanta Jakima-Zerek, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa (obie w 1999).
Poza tym brała udział w ponad dwustu
wystawach zbiorowych okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz w sympozjach, konkursach i plenerach malarskich.
Z ważniejszych można wymienić: Ogólnopolską Wystawę Malarstwa Jesienne Konfrontacje,
Rzeszów, 1970, 1972, 1974, 1976, 1980, 1984;
Ogólnopolską Wystawę Malarstwa Bielska
Jesień, Bielsko-Biała 1970–1972, 1974–1977,
1980, 1981 (wyróżnienie), 1983–1986; Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego,
Szczecin 1972, 1974, 1976, 1978, 1986; Ogólnopolską Wystawę Malarstwa i Rysunku Salon
Zimowy, Radom 1975, 1977–1982, 1984, (III
nagroda), 1985–1988; Ogólnopolską Wystawę Plastyki Przeciw wojnie, Majdanek 1972,
1975, 1987; wystawy pokonkursowe Dzieło
Roku, Rzeszów 1974–1984 (nagrody i wyróżnienia); Konfrontacje środowisk plastycznych
w XXX-lecie Zwycięstwa nad Faszyzmem,

Kraków 1975 (I nagroda); Pokonkursową
wystawę O Złotą Lampkę Górniczą, Wałbrzych 1979, 1981, 1984 (Złota Lampka oraz
nagroda specjalna), 1985 (wyróżnienie), 1986
(Złota Lampka); Ogólnopolskie Triennale
Prezentacje Portretu Współczesnego, Radom
1978, 1981, 1984; Malarstwo Polski południowo-wschodniej 1900–1980, Rzeszów – 1982,
Kraków, Warszawa, Katowice – 1983; Ogólnopolską Wystawę Kwiaty Polskie, Tarnów 1981,
1983, 1985, Budapeszt 1986, 1987; Polskie
Malarstwo Portretowe 1944–1984, Warszawa
1984; VI, VII, VIII, IX Akcję ŚWIAT, Warszawa 1984, Zamość 1985, pn. Witkacy oraz Człowiek nagi, Warszawa 1985 i 1987; Propozycje.
Wystawa Doświadczalnej Pracowni Tkaniny
Artystycznej i Ubioru Unikatowego, Rzeszów
1985, Tarnów 1986, Krosno 1987; Chopin
w Polskiej Plastyce Współczesnej, Warszawa
1985; Polscy malarze i graficy, Berlin 1985;
Nurty, Tendencje, Postawy, Hamburg 1985;
I Ogólnopolską Wystawę ZPAMiG, Warszawa
1986, Berlin 1986; I Triennale Rysunku pod
patronatem Tadeusza Kulisiewicza, Kalisz
1986; Wystawa autoportretu polskiego, Berlin 1987, Zakopane 1987; Olimpijski Konkurs
Sztuki, Warszawa 1986, 1990 i 1993 (za każdym razem nagroda); wystawy poplenerowe
Julin ’94, Julin ’95, Julin ’97, BWA Rzeszów
– 1994, 1995 i 1997; wystawy ZPAMiG: Postawy, Rzeszów 1993 i 1997 oraz Wspomnienia
– Powroty, Rzeszów 1995; Impressions d’ici et
d’ailleurs – Impresje stąd i stamtąd, Dom Sztuki, Rzeszów, Merostwo IV Dzielnicy, Paryż
1996; ICN w sztuce, Galeria pod Ratuszem,
Rzeszów 1999; Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku, BWA Rzeszów – 1995, 1996, 2002
i 2004; Ogólnopolski Plener Malarski, klasztor
o.o. Bernardynów, Leżajsk – 2004; poplenerową wystawę Sacrum, Tuchów – 2006 i 2008;
Rzeszów w Lamii, Lamia (Grecja) – 2009; wystawa poplenerowa Boguchwała 2009, BWA
Rzeszów, Kosmos. Wizja poety. Wizja malarza. Wystawa ze zbiorów Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Muzeum w Koszalinie oraz Frombork. Widoki i improwizacje,
wystawa zbiorowa w dzwonnicy na Wzgórzu
17
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Świat Jolanty Jakimy-Zerek właśnie się domknął
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Katedralnym we Fromborku z okazji 700-lecia miasta Fromborka – wszystkie w 2010.
Reprezentowała nasze środowisko na dwóch
wystawach w galeriach miast Partnerskich dla
Rzeszowa w Lamii (Grecja), Satu Mare (Rumunia) i w Wilnie (Litwa).
Zdobyła kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, m.in. na Konfrontacjach Środowisk
Plastycznych Polski Południowo-Wschodniej, Kraków – 1975, III Nagrodę na Salonie Okręgowym, Rzeszów – 1977; nagrody
z okazji 30- i 35-lecia Rzeszowskiego Okręgu ZPAP, Rzeszów 1974 i 1979; na Bielskiej
Jesieni – 1980, Salonie Zimowym, Radom
– 1984, Złotą Lampkę Górniczą, Wałbrzych
– 1984 i 1986, nagrody w Olimpijskim Konkursie Sztuki, Warszawa – 1987, 1990 i 1993.
Trzykrotnie otrzymała stypendium Ministra
Kultury i Sztuki, ostatnio w 1998 roku.
Artystka pracowała w zakresie malarstwa – w tym również sakralnego (namalowała m.in. Drogę Krzyżową do kościoła pw.
Podniesienia Krzyża w Rzeszowie czy obraz

Jolanta Jakima-Zerek – bez tytułu, olej, płótno,
60 x 50

św. Andrzeja Boboli do kościoła w Strachocinie), rysunku, wzornictwa przemysłowego
i ilustracji (np. do tomu poezji Bułata Oku-

dżawy pod tytułem Piosenki i wiersze w przekładzie W. Kalety, wydanego w Rzeszowie
w 1999 roku).
Jej prace znajdują się w zbiorach państwowych i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą w Anglii, Austrii, Bułgarii,
Czechach, Kanadzie, Niemczech, USA, Węgrzech, Włoszech i Rosji.
Świat Jolanty Jakimy-Zerek był niezwykle barwny i optymistyczny, jak jego
autorka. Niektórzy zarzucali jej zbyt dużą
stylizację i „upiększanie” rzeczywistości. Sądzę, że takim go właśnie widziała, a na pewno chciała by takim był. Takim go zostawiła
nam w spadku ta wielka optymistka. Barwny
człowiek, zacny kompan sporów i rozmów
o sztuce, szlachetnego serca, niezwykła kobieta. Pomimo innego miejsca pochówku
Jolanta Jakima-Zerek zostanie w pamięci
Rzeszowa i jego mieszkańców.
 Piotr RĘDZINIAK
(współpraca Jowita Mendrala)

BOGACTWO CHÓRALNEGO ŻYCIA
KULTURA  SZTUKA

Jubileuszowa książka o Pueri Cantores Resovienses

N

akładem Katolickiego Towarzystwa
Śpiewaczego Katedralny Chór Chłopięco-Męski w Rzeszowie ukazała się w ub. roku
albumowa publikacja szczególnej urody edytorskiej i bardzo interesującej formuły merytorycznej. Pomyślana dla uświetnienia jubileuszu 30-lecia działalności Katedralnego
Chóru Chłopięco-Męskiego Pueri Cantores
Resovienses. Zespół redakcyjny skoncentrował się szczególnie na pięcioleciu 2010–2015.
Układ treści sprawia, że rzeczone dzieło
godne jest polecenia nie tylko sympatykom
chóru, melomanom, regionalistom, miłośnikom fotografii oraz animatorom kultury, ale
szerszej publiczności nie do końca przekonanej, że udział w przedsięwzięciach („projektach” – jak się obecnie mówi...) może się stać
wielką przygodą, a także szkołą życia.
Autor niemal wszystkich tekstów, a także redaktor publikacji i wieloletni chórzysta
w jednej osobie, Stanisław Żyracki, zadbał
o to, aby ukazać całe bogactwo chórowego,
czyli pozamuzycznego, oraz chóralnego życia.
Logicznym więc jest, że po Słowie wstępnym
następuje Zarys historii Chóru z listą solistów,
a także spisem wyróżnień i nagród zdobytych
na krajowych i zagranicznych konkursach.
Kolejno, po zaprezentowaniu sylwetki obecnego dyrygenta chóru (Marcin Florczak – Dyrygent), następuje Kronika najważniejszych
wydarzeń, która obejmuje czas od 11 grudnia
2010 do 5 kwietnia 2015 roku, a dalej Weterani – starsi i młodsi, Podróże, Soliści, Orkiestra Kameralna „Spiccato”, Obozy chóralne,
Kolejne słowiki Marcina Florczaka, Promocja
Chóru, a na zakończenie kilkanaście wesołych sytuacji uwiecznionych na fotografii
(Uśmiechnij się), Repertuar „Pueri Cantores
Resovienses” oraz Lista Chórzystów „Pueri
Cantores Resovienses” w latach 2010–2015.
Mozolnie (brak mi w tej albumowej publikacji spisu treści) wypisuję tu tytuły kolej18

nych rozdziałów, aby przekonać wątpiących,
że warto tę książkę mieć w swoich zbiorach,
aby na przykład łatwiej było namierzyć w Internecie nagrania utworów, których tytuły
nie dość mocno utkwiły w pamięci. Fotografie, zarówno portretowe, grupowe, jak też
obiekty architektoniczne (np. Lwów, Lourdes,
Lyon, La Salette) to argument następny, aby
mieć możliwość sięgnięcia na półkę i zobaczenia miejsc i ludzi zatrzymanych w kadrze.

czy tu wspomnieć uwodzicielski urok pięknych niekiedy reklam.
W każdym razie Pueri Cantores Resovienses i ich szanowni przewodnicy po
świecie muzyki (a równocześnie także wychowawcy), jak założycielka chóru i dyrygentka Urszula Jeczeń-Biskupska, wieloletni opiekun ks. Stanisław Mac czy obecny
dyrygent Marcin Florczak i prezes Stanisław Żyracki, są ludźmi europejskiej kultury

Chór Pueri Cantores Resovienses

I na koniec rzecz najważniejsza. Poświęcenie własnego czasu i wysiłku – w tym przypadku godziny prób, dodatkowa edukacja
muzyczna, czas poświęcony pracy, nabieranie nawyków myślenia w kategoriach grupy,
którą jest chór i koledzy chórzyści – wszystko
to szybko zaczyna procentować a to wyższą
samooceną, a to lepszą samodyscypliną, a to
rozgłosem z perspektywą przyszłej sławy,
a to wakacyjnymi obozami szkoleniowo-wypoczynkowymi, wyjazdami zagranicznymi,
czyli w sumie nowymi doświadczeniami,
które budują niezauważalnie świadomość
chrześcijanina, Polaka, Europejczyka, a nade
wszystko uduchowionego człowieka kultury. Tłumacząc się z ostatniego określenia,
wyrażam zdecydowane przekonanie, że nie
zawsze to, co określa się mianem „kultury”,
prowadzi do ludzkiej duchowości, że wystar-

chrześcijańskiej i duchowości. Cieszy fakt,
że w pracę i funkcjonowanie chóru włączają
się rodzice chórzystów. Oznacza to, że mają
oni poczucie, że ich pociechy pożytecznie
spędzają czas i bawiąc się, pracują oraz uczą
się jednocześnie ad maiorem Dei gloriam (na
większą chwałę Bożą), jak na chór katedralny
przystało.
Jestem wdzięczny losowi, że przez
krótką chwilę miałem okazję spotkać się
z chórzystami z mojego ukochanego Rzeszowa i pokazać im kilka miejsc w moim
ukochanym Bieczu. A już przeżyciem estetyczno-mistycznym było usłyszeć próbkę wokalnych umiejętności rzeszowskiego
chóru w bieckiej późnogotyckiej farze. Za to
przeżycie bardzo dziękuję, nisko kłaniam się
i pozostaje waszym fanem!
 Andrzej TOPCZYJ
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SZALOM, SZALOM RAJSZA!
Skarżypyta z Rzeszowa

„Na kopyta jęzor, na podeszwę” – taki właśnie był
klasowym potępieńcem.
Kapowanie, donoszenie,
nadawanie – to misja człowieka, od kiedy zaczął mówić. A skutki tego? Boże wielki! Te wyrzutki
klasowe siedziały najczęściej w pierwszych
ławkach. Najdotkliwszą karą za donoszenie
była tzw. szajs wizyta.
Chociaż urodzony kapkę przed wojną,
nie pamiętam Żydów dokładnie. Gdy jako
tako zacząłem łapać temat, tej społeczności
w Rzeszowie już właściwie nie było. Dwie
zdewastowane bożnice, splantowany przez
Niemców żydowski stary cmentarz w pępku
Rzeszowa, nowy kirkut (okopisko) na Czekaju czy mykwę przy Króla Kazimierza Wielkiego (dawna ulica Żydowska) kojarzyłem – nie

sunki sąsiedzkie, a przede wszystkim ich
życie rodzinne i wyznaniowe, to było prawie
bezwzględne tabu. Do dzisiaj Polacy mało
wiedzą o tych sprawach jak i o funkcjonowaniu rzeszowskiego getta, czyli – jak to
nazywali Niemcy – „żydowskiej dzielnicy
mieszkaniowej”. Co napisali o żydowskich
sprawach zawodowi historycy, dziennikarze
i publicyści, co zostało po moim ojcu Franciszku Kotuli, kiedy „przetrzebiono” jego
maszynopis Losy rzeszowskich Żydów – to
mimo wszystko niewiele. Moja korespondencja z tamtymi rzeszowiakami wyznania
mojżeszowego to kilkaset listów, w których
wychodzi taki Rzeszów, jaki był widziany oczami Żydów. My patrzymy na miasto
oczami polskimi, a oni… swoimi. A to wielka różnica, oj wielka! Żydowska policjantka
z bramy przy Baldachówce Lotka Goldberg
wiedziała dużo więcej o życiu w rzeszowskim
getcie niż my.

Siódma klasa (około 1936 r.) Szkoły Powszechnej im. Konopnickiej w Rzeszowie

tylko zresztą ja – raczej z obcym wyznaniem
religijnym niż z kolorytem i barwą przedwojennego miasta nad Wisłokiem i Mikośką.
Nie mam zatem podstaw, aby „skarżyć” na Żydów, Niemców czy Polaków. Kiedy przypadkowo odnalazłem w Jarosławiu
rodzinne papiery Klary Maayan (Műnsberg), a później stanął w Głogowskim Borze
skromny pomnik na dwóch zbiorowych mogiłach wymordowanego przez hitlerowców
rzeszowskiego getta, zaczęły się indywidualne i zbiorowe wizyty rzeszowskich Żydów niemal z całego świata. Z Izraela, USA,
Kanady, Francji, Szwecji, a nawet z Brazylii
i Australii. W 2000 roku zostałem przez Instytut Yad Vashem zaproszony na parę dni
do Izraela. Poznałem tam kilkudziesięciu Polaków wyznania mojżeszowego, urodzonych
i mieszkających w międzywojennym Rajsze.
Właśnie to, że mówiłem o nich jako o rzeszowiakach (Polakach) wyznania mojżeszowego, rozsznurowało wiele ust i przywróciło
pamięć z tamtych lat.
Żydzi byli bardzo otwarci na sprawy
handlowe, finansowe – czyli interesy! Sto-

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
to piękna rzecz. Ratujący i ratowani. Za przechowywanie Żydów Polakom groziła śmierć,
często gęsto Niemcy mordowali za to całe rodziny. A tu nagle? W samym okupowanym
Rzeszowie i okolicznych wioskach uratowało
się około 300 osób pochodzenia żydowskiego. I ciekawostka – za te „przysługi” ani jedna Polka czy Polak nie zostali przez okupanta

2.07.1998 r. Rzeszowska Żydówka Klara Mayaan
(Münsberg) i Bogusław Kotula pod pomnikiem
w Pustkowie. Z tego obozu Klara przy pomocy polskich chłopów wyciągnęła pod drutami swojego
młodszego brata chorego na gruźlicę

Rodzina Neimana – zdj. z 1941 r.

rozstrzelani. Kto przechowywał, kto ryzykował, kto się odważył? Nie mam zamiaru
„skarżyć” na nich. Przy końcu ulicy Staszica
po lewej stronie stały murowane parterowe
domki. Tokarscy, Politówny, Maciurakowie
i Lipińscy. Panny Politówny i Lipińscy uratowali dwie rodziny żydowskie. W sumie 5
osób (?). Pośrodku tej szeregowej zabudowy
stał dom Maciuraków. Stanisław był pochodzenia ukraińskiego. Przed wojną w Żółkwi
był polskim policjantem, za Niemca policjantem ukraińskim. Dlaczego nie poskarżył
tam, „gdzie trzeba”? Były „kryjówki” na Staroniwie, Rudkach, Drabiniance, Pobitnem.
Kto wiedział, kto domyślał się, kto w ogóle
nie kumał? A przecież kapusiów, donosicieli, szmalcowników było że ho, ho! Czy to temat rzeka, czy tylko płytka Mikośka? Kogo
dzisiaj to interesuje. Prawie nikt już nie żyje
z tamtych mieszkańców „małej Jerozolimy”
jak nazywano Rzeszów. Gdzieś tam pozostały tylko nazwiska: Silberów, Wangów, Sternschussów, Schiperów, Rosnerów, Reichów,
Karpfów. Szalom, Szalom Rajsza!
Nie wiem i na dobrą sprawę nie chcę
wiedzieć, jakie nazwisko nosiła pani Elżbieta. W roku 1990 dostałem od niej długi list
i dwie opisane fotografie. Pierwsza – „7 klasa
około 1936 r. Powszechna im. Konopnickiej.
Rzeszów”. Oto fragmenty opisu: „Na zdjęciu tym jest Estera Kornblum, matka Pana
Sewr Grossa, oraz około 22 moich koleżanek Żydóweczek, zamieszkałych w rejonie
ulic Grottgera i Grunwaldzkiej… W drugim
rzędzie (od góry) od prawej stoi druga dziewczynka w ciemnej bluzce z marynarskim
kołnierzem – to właśnie Esterka Kornblum…
Od lewej w drugim rzędzie stoi inna moja
miła koleżanka – trzecia z brzegu brunetka
w białej bluzce z długim rękawem o nazwisku Messing. Jej ojciec miał zakład krawiecki
przy końcu ulicy Grunwaldzkiej… na zdjęciu
jest jeszcze trzecia bliższa mi koleżanka, którą też miło wspominam. Nazywała się chyba
Kessler. Nazwisk innych koleżanek Żydóweczek nie pamiętam, a jest ich na zdjęciu około
22. Być może rozpoznają się same – lub ich
najbliżsi”. Takie pytanie może wzruszać!
Na dole zdjęcia siedzi grono nauczycielskie.
W środku ksiądz dr Józef Jałowy.
Druga fotografia: „Rodzina Neimana. Matka i dzieci w wieku od piętnastu do
sześciu. Wszyscy zginęli. Ja jedna zostałam
z całej rodziny. Odbitka zdjęcia z 1941 roku.
W środku matka Sara. Po bokach z lewej
strony Sosia, Salomon z prawej strony Samuel
– Matka, a ja za Mamą”.
 Bogusław KOTULA
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Bogusław Kotula

WIROWANIE
NA PLANIE

N

ODPRYSKI

KURWIZJA

FELIETON

o i mamy naszą, stworzoną przez jedynie słuszną partię, narodową telewizję. Wprawdzie nikt
poza Prezesem Polski w randze naczelnika państwa
nie wie, co to znaczy, ale ponoć jest to przeciwwaga dla dotychczas istniejącej, niezwykle tendencyjnej, wrogiej narodowi telewizji kolesiowskiej,
w której tylko ruja i poróbstwo, że o totalnej amatorszczyźnie znanej
wicemarszałkowi Brudzińskiemu nie wspomnę. Wice, bo chodzi on po
mediach i wice opowiada! Wszystko w tej publicznej należało wypalić
siarką i żelastwem rozpalonym. Dlatego na prezesa telewizji, za przeproszeniem, publicznej, Prezes Rzeczpospolitej postawił liżącego polityczne
rany, największego fachmana od bzdur, które ponoć ciemny naród kupuje. Nastąpił zatem wielki powrót politycznego trupa, Jacka Kurskiego.
Jakie są tego efekty, każdy widzi! Do narodowej przeniosła się Republika
i trochę z Trwam oraz powróciły publicystyczne oszołomy. Oglądalność
poleciała na łeb, ale samopoczucie Prezesa I Ogromnego i spółki wzrosło
niepomiernie. Później dziwił się trochę spec Kurski, że publiczność festiwalowa, i nie tylko, witała go aż tak entuzjastycznymi gwizdami i buczeniem, że słychać to było w całym kraju i przyległościach. Przejawem wiernopoddańczej służby telewizyjnego prezesa jest sposób relacji przebiegu
szczytu NATO. Czegoś tak przekłamanego nie było nawet za wczesnego
Gomułki. Dziennikarska brać, ale ta rozgarnięta, sformułowała trafne
określenie nowego zjawiska medialnego. Zbudowano go z dwu wyrazów
– Kurski i telewizja. Z pierwszego wzięto pierwszą sylabę, a z drugiego
dwie ostatnie i powstał precyzyjny, dźwięczy, wyjątkowej urody twór językowy – kurwizja publiczna. Nie wiadomo dlaczego, wywołuje on wesołe i jednoznaczne skojarzenia.

C

CZY SIĘ STOI, CZY SIĘ LEŻY…
CZYLI WALKA PREZESA
Z POSTKOMUNĄ

P

oseł PiS Dominik Tarczyński, działacz katolicki i publicysta,
absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nazwał Lecha Wałęsę bydlakiem i wyzwał go „na solo”. Ten incydent potwierdza, że siłą posłów PiS jest brak kultury, poszanowania człowieka,
nieliczenie się z historią, nienawiść, chamstwo i po prostu zwykłe
buractwo. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że im nie
chodzi o rzeczy ważne dla każdego z nas, ale tylko o swoje rozdmuchane ego, apanaże i profity. Jak mówi przysłowie: Wstaw pełne koryto, a świnie same się znajdą.
Bezmyślny poseł stworzył precedens. Skoro szeregowy poseł
może nazwać byłego prezydenta bydlakiem, to daje nam asumpt do
tego, by o Dudzie, Szydło, Kaczyńskim, nawet o poległym Lechu
i innych osobistościach PiS mówić tak samo. I tu należą się słowa
uznania i głębokiej podzięki dla KUL. Jego pracownicy i absolwenci to przecież elita, to wzór do naśladowania w chrześcijańskim
traktowaniu bliźnich i swoim pełnym miłości językiem są wzorem
dla innych. Metody kształcenia i chrześcijańskiego nauczania także.
A zwierzchnik posła, Jarosław, został kolejny raz wybrany
prezesem. Prawa i Sprawiedliwości oczywiście. Będzie naprawiał
państwo tak, by wyrzucić z niego postkomunizm. I już zaczął z do-

MÓWIŁ DZIAD DO OBRAZU...

zerwcowa sesja rady miasta została zdominowana przez sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2015 i absolutorium dla prezydenta
miasta. Przemówił prezydent, przemówiła skarbnik miasta, przemówił
przewodniczący komisji rewizyjnej. Zaprezentowano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zamierzano jeszcze przedstawić
radnym ustnie informację o stanie mienia miejskiego, ale zdecydowano
się na dostarczenie jej na piśmie. Jednak szef klubu radnych PiS, Marcin
z Lubczy koło Ryglic, zaprotestował i zażyczył sobie również mówionej
wersji, ku zniesmaczeniu nie tylko przewodniczącego rady. Trudno, demokracja ma również swoje bezprawie, zatem zmusiła pozostałych do
słuchania tego, czego nie chciała. Ale szef został usatysfakcjonowany. No
i zastępca prezydenta, Andrzej Gutkowski, musiał pogadać sobie a muzom i Marcinowi. Zastanawiam się, czy szefowi klubu prawych i sprawiedliwych drukowane kiepsko idą, czy jest zdeklarowanym słuchowcem. Żeby kiepsko szły, nie sądzę. A jeśli jest wybitnym słuchowcem, to
wówczas nie powinien marnować talentu i zatrudnić się w jakiejś solidnej
kapeli, na przykład w znakomitym zespole Bic Cyc, albo przynajmniej
Formacji Nieżywych Schabów.
Później klubowe opinie wygłosili ich szefowie. Jak należało spodziewać się, clou wypowiedzi Marcina z Lubczy koło Ryglic było zniesmaczenie realizacją budżetu w minionym roku. Szczerze człowiekowi
współczułem, gdyż widać było, że cierpi prawdziwe męki, niczym ów Piekarski. Nie miał wyjścia, musiał rżnąć głupa. Niby nie rozumiał prostych
zależności w rozliczaniu wieloletnich inwestycji, nie doczytał wyjaśnień
w zależnościach rezerwy budżetowej i innych elementów budżetu, niby
nie pojmował czegoś tam jeszcze z oczywistych zawiłości konstruowania
budżetu. Musiała skarbnik Filipek tłumaczyć oczywistości po kilkakroć,
jak krowie na rowie. Nie pomogło. Grzmiał na temat zadłużenia, jakby
nie docierały do niego proste zależności sensownego zadłużenia i pozyskiwania funduszy.
Gdy na sesyjną ambonę wstąpił Konrad Fijołek, było wiadomo, że
nie odpuści prawym i sprawiedliwym ich partyjnego kunktatorstwa. Owszem, nie odpuścił, ale był wyjątkowo pojednawczy. Uświadomił im, że są
opozycją bezzębną, gdyż nie mają czym gryźć. Miniony rok był już piętnastym rekordowym budżetowo, a inwestycyjnie wręcz niespotykanym.
Zrealizowano inwestycje wartości 367 mln zł. Przecież to powinno im
jako radnym tak dynamicznego miasta, któremu wszyscy zazdroszczą,
sprawiać zadowolenie i dawać powody do dumy. Zaapelował, aby choć
raz, w tak oczywistych i nie do podważenia realiach, poparli wykonanie
budżetu. Było to mówienie do obrazu.


Roman MAŁEK

brymi skutkami. Kazał rejestrować karty telefoniczne, by bezkarnie
podsłuchiwać wszystkich, a nie tylko wybranych. Niedługo zacznie
demontować pomniki Armii Czerwonej i wymazywać dziedzictwo
PRL, żeby ludziom polityka PiS-u nie kojarzyła się z PZPR. Ale
nowe hasło „czy się stoi, czy się leży, 500 złotych się należy” już
brzydko pachnie. Reorganizacja prokuratury pachnie stalinizmem,
a wiecowe przemówienia Kaczyńskiego przypominają gomułkowską retorykę.
Coś tu nie gra. Przecież to za komuny zawsze o liderowanie
w partii ubiegał się jedynie jeden słuszny kandydat, tak jak w PiS.
Wtedy to telewizja gloryfikowała działalność rządzącej partii. To za
komuny każdy mógł zostać dyrektorem czy prezesem pod warunkiem, że partia go desygnowała. To za komuny I sekretarz Komitetu
Centralnego był nieomylny. Wygląda więc, że Prezio kompletnie
nie wie, o czym mówi. Póki co, zabiera, ogranicza, reorganizuje,
podporządkowuje i czyni jeszcze inne „…uje” oraz walczy z tymi,
których komuna wykształciła lepiej niż obecne uczelnie, którzy
wtedy dostali mieszkania, ziemię i mieli wszystko „za darmo”. Czy
chce w ten sposób przywrócić Polskę z lat przedwojennych?
Czy w walce z postkomuną chce zabrać ziemię chłopom, którzy powiększyli swe gospodarstwa o tę otrzymaną z reformy rolnej,
którą komuna zabrała jakiemuś przedwojennemu obszarnikowi
i mu ją oddać. Czy zacznie unieważniać komunistyczne dyplomy
wyższych uczelni, podważać prawo do mieszkań i innych postkomunistycznych przywilejów?
Prezes jest zdolny do wszystkiego. Tylko że jego działania
skończą się tak, że każe zacząć drukować pieniądze i będziemy mieli
500+ i bułki po 5 zł.
tekst i grafika

 Zbigniew GRZYŚ

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

BOCIANY
Fruną, fruną dwa bociany,
gdzie te pięćset zanieść mamy?
No bo wybór został taki –
tu kułaki, tam biedaki…
Zbyszko nie ma z tym problemów,
bo przekazał to innemu.
Poszła w Polskę ta komedia,
jak się można sprzedać w mediach.
Jarko mocno to rozważa,
czas najwyższy się rozmnażać.
Niech historia zapamięta:
będą, będą cud bliźnięta!
Grają surmy, wszędzie gloria,
w demografii jest wiktoria,
działa czarodziejska różdżka,
panienkom się nie przepuszcza.
A tymczasem…
Prawdziwe nieszczęście we wsi Biadoliny,
nie mają chłopaków tamtejsze dziewczyny,
matki oczekują urodziwych synów,
wszyscy myją garnki w pobliżu Londynu.
Dzielne Podkarpacie problem ten odsłania,
najwięcej bocianów siada na plebaniach.
Wielka o te ptaszki ludności jest troska,
co może poprawić sytuację w wioskach.
Pójdzie też wojsko na dziewczęcy zew,
kompania naprzód, kompania śpiew,
twarze roześmiane i prężne ramiona.
Alarm odwołany, sprawa załatwiona.
Idą i spełniają marzenia dziewczęce,
bo samotna matka też dostanie pięćset,
znów nas uratuje Antoniego wojsko,
gromko zaśpiewamy tak na nutę swojską.
PS
Będzie nas pięćdziesiąt milionów
różnorakiej płci,
bociany szukajcie domów.
A dobrobyt? Niech się śni!

Działaj świadomie
Baran (21 III–20 IV) Działaj świadomie,
unikaj nieprzemyślanych decyzji.
Byk (21 IV–20 V) Przed Tobą wspaniały
czas uniesień i szczęścia. Ciesz się tym całym sercem.
Bliźnięta (21 V–21 VI) W niepamięć zaczną odchodzić dolegliwości żołądkowe,
bowiem zmieni się szef.
Rak (22 VI–22 VII) Kieruj się rozsądkiem,
unikaj brawury. Czas przyznać rację innym.
Lew (23 VII–23 VIII) Nie pozwól, aby ktokolwiek wpływał na twoje osobiste decyzje.
Panna (24 VIII–22 IX) Skup się na swoim
związku i rodzinie.
Waga (23 IX–23 X) Zapowiadają się liczne uroczystości rodzinne.
Skorpion (24 X–22 XI) Masz ogromną
szansę na nowy biznes.

M

Kąpiel w tybetańskich misach

ało kto wie, że
wśród
naturalnych metod leczniczych istnieje coś
takiego jak kąpiel
w tybetańskich misach dźwięku. Pojawiły
się one 8 tysięcy lat temu w nieznanej nam
szamańskiej himalajskiej tradycji Bo-Po-Tu.
Szamani w znany tylko sobie sposób przy
pomocy dźwięków mieli wpływ na cały organizm człowieka. Misy dźwiękowe nazywane
są tybetańskimi, ale produkowane głównie
przez rzemieślników w Indiach, Nepalu, Pakistanie, Bhutanie. Najwcześniej były wykonywane ze złota, srebra, cyny. W ich stopach
oprócz wspomnianych metali powinny się
znaleźć też miedź, żelazo, rtęć, ołów, nikiel
o różnych proporcjach. Obecnie na potrzeby
turystów wykonuje się misy dźwiękowe z mosiądzu i cyny, a także z kryształu górskiego.
Część mis wyrabia się obecnie również ręcznie, a część odlewa. Zazwyczaj proces tworzenia jednej misy zajmuje trzy–cztery doby.
Co ciekawe, do nowych instrumentów dodaje

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

ROLADA BISZKOPTOWA
Z KREMEM
JAGODOWYM
Biszkopt: 4 jaja • 2 żółtka • 6 łyżek mąki • 4 łyżki cukru • cukier waniliowy • ½ łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli.
Białka ubić z solą, wlać 2 łyżki letniej wody i ciągle ubijając dodawać cukier, cukier waniliowy.
Następnie żółtka i mąkę z proszkiem do pieczenia. Całość delikatnie połączyć. Ciasto wyłożyć
na pokrytą papierem do pieczenia dużą blachę
z jednym brzegiem otwartym i natychmiast
piec w nagrzanym do temperatury 200 st. C
piekarniku przez ok. 7–8 min. Upieczone ciasto
wyłożyć na czystą, posypaną cukrem pudrem
ściereczkę. Zdjąć papier i za pomocą ściereczki zrolować ciepły jeszcze biszkopt. Ciasto

FRASZKI

Adam Decowski
ŚWIADEK
I księżyc przypadkiem
może być świadkiem.

MALKONTENCI
Pretensje do słońca mamy,
że na nim także są plamy.
Czesław P. Kondraciuk

PASOŻYT
Najczęściej spędza życie
na cudzej orbicie...
JAWA
Wszystko, co było snem,
odwrócone do góry dnem...

Strzelec (23 XI–21 XII) Zwolnij tempo!
Dbaj latem o gardło!

Wodnik (21 I–19 II) Ogromna szansa na
poznanie kogoś na resztę życia.

Koziorożec (22 XII–20 I) W końcu osiągniesz to, na co ciężko pracowałeś.

Ryby (20 II–20 III) Można myśleć o potomku!

się kawałki starych, tak by miały duszę przeszłości. Przedmioty te odgrywały i odgrywają
ważną rolę nie tylko w terapii leczniczej, ale
przede wszystkim w obrzędach religijnych.
Podobno lamowie, jak również derwisze tańczący, a także plemienni szamani afrykańscy
wykorzystują ich dźwięki do przemieszczenia
się w inne wymiary świadomości. Do Europy wiedza o misach tybetańskich dotarła dopiero w latach 80. XX wieku dzięki Peterowi
Hessowi, niemieckiemu fizykowi, zainteresowanemu radiestezją i wschodnimi metodami
leczenia. Zajmując się fizyką kwantową, podkreślił, że właśnie na tym opiera się mechanizm działania leczniczego tybetańskich mis.
Wszystko na świecie jest wibracją, a co za tym
idzie, wpływa na siebie. Podczas kąpieli misami całe ciało jest pobudzone do drgań poprzez komórki nerwowe, dźwięki rozchodzą
się kuliście, co według medycyny tybetańskiej
prowadzi do zdrowia i zachowania wewnętrznej równowagi. Można zatem kiedyś poddać
się tej niezwykłej tybetańskiej kąpieli. Nowe
wrażenia i nowe doświadczenie... 
pozostawić do przestudzenia na ok. 2 godz.
Ostrożnie rozwinąć, wyjąć ze ściereczki, posmarować masą i ponownie zwinąć.
Masa: 1 torebka budyniu waniliowego
• 1½ szklanki mleka • ½ szklanki adwokata
• ½ litra śmietanki 30% • 2 łyżki cukru pudru
• ½ kg jagód • 5 dag posiekanych orzechów
pistacjowych • 3 łyżki żelatyny.
Przygotować budyń zgodnie z przepisem,
dodając 2 łyżki cukru, połączyć z likierem.
Żelatynę rozpuścić wg przepisu na opakowaniu. Ubić śmietankę z cukrem pudrem,
dodać rozpuszczoną żelatynę. Ubitą śmietanę
połączyć z budyniem. Do tej masy dodać połowę jagód i połowę orzechów. Biszkopt rozwinąć i posmarować masą. Biszkopt podnieść
z jednej strony i zwinąć, a następnie odstawić
w zimne miejsce na godzinę. Resztą śmietany pokryć wierzch rolady, posypać jagodami
i orzechami. Schłodzić.
Roladę można zrobić z każdą inną masą, bez
owoców i z owocami.
Regina Nachacz

Równowaga
Były sobie dwie marudy,
jeden gruby, drugi chudy.
Marudzili, zgodnie żyli,
fajni byli, moi mili.
Czas odmienił dwie marudy,
gruby schudł, a przytył chudy.
Jedli zdrowo, daję słowo,
to i owo, ale z głową!

LIMERYKI
Marek Pelc

A pewien księgowy z miasteczka Śrem,
miał zwyczaj po pracy spożywać dżem,
jednak słoiki miał małe,
dlatego zjadał je całe,
z blaszaną zakrętką i grubym szkłem.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka

Centrum ogrodnicze
Produkujemy wysokiej jakości:





DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE
DRZEWA I KRZEWY IGLASTE
RÓŻANECZNIKI I AZALIE
BORÓWKĘ AMERYKAŃSKĄ

SPRAWDŹ NASZE
ATRAKCYJNE CENY

PROMOCJA
POSEZONOWA

ul. Podkarpacka 81A
Rzeszów
ul. Moniuszki 1
Rzeszów

tel. 604 152 400

biuro@homarosliny.pl
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