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Rena Wota, „Słońce kochanków”, promień 150 cm, tkanina barwiona ręcznie
Fot. Eryk Tohl
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W wypowiedziach podnieceni
fundują nam rajską przyszłość.
Obywatel to doceni,
choć już szydło z worka wyszło.

Niezwykli patrioci
Piękna nasza Polska cała
kolejny raz oniemiała!
Nowy rząd nasz kraj ozłocił,
rosną dziwni patrioci.

Patrzy na to naród cały,
jak parlament wciąż w podzięce,
by mieć żywot doskonały,
sprawnie w górę wznosi ręce.

To trybuni są ludowi
z manią wielkości i żądzy,
wciąż wpajają narodowi –
myślimy, działamy najmądrzej.

Ten kabaret przeuroczy
z gamą niezwykłych dokonań,
grają nowi patrioci
w coraz ciekawszych odsłonach.

Doświadczeniem swym bogatym
służyć chcemy całe życie,
zmieniając partie i krawaty,
by być zawsze przy korycie.

PS
Errare humanum est.
Rzeczą ludzką jest błądzić.
Gdy masz władzę, to masz gest,
i można się urządzić.

Z anielskiego parlamentu,
zawsze zwarci i gotowi,
cud fachowcy od zamętu
tu próbują się obłowić.

PS 2
W koniec świata nikt nie wątpi,
Owsiak to wymyślił ekstra,
kiedy w Polsce on nastąpi,
rajska będzie grać orkiestra
marsz żałobny: Jak dobrze nam w pozycji tej…

Nagradzają się nawzajem –
arcymistrze w tej robocie.
Cóż innego im zostaje?
Wierzyć w swoje dożywocie.

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

Zakochany walc
Powoli
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1. Księżyca jasny blask
otacza wokół nas,
w wieczornej ciszy płynie
ten nasz walc.
Echo minionych chwil,
gdy ze mną tylko ty,
w zamkniętych oczach płynie
ten nasz walc.
Refren
Zakochany ten walc
w moje serce się wkradł,
wciąż wiruje i drży,
w oczach twych srebrne łzy.
Wspomnień czar z dawnych lat
znów otula dziś nas,
zostań ze mną, aż świt zbudzi świat.

2. Już nie potrzeba słów,
wystarczy trochę nut,
by nas do nieba poniósł
ten nasz walc.
Tym rytmem na trzy pa
biją dziś serca dwa,
zostanie w nich na zawsze
ten nasz walc.
Ref. Zakochany ten walc...
		

Wiśniowa, 2 lipca 2016 r.
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PŁYTA VOLARE CANTARE

poprzednim wydaniu zapowiedzieliśmy, że nasi czytelnicy otrzymają
w sierpniu płytę w klimacie latynoamerykańskich rytmów i 12 znakomicie zaaranżowanych piosenek. Nagranie przygotowali
artyści Anny Czenczek z Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie. Krążek Volare Cantare dołączony został już wcześniej jako
bezpłatny dodatek do „Nowin”, bowiem ta
gazeta była głównym partnerem i patronem
medialnym wydania tej płyty. Nasza redakcja też jest w tym gronie, stale sekundując
inicjatywom i sukcesom artystycznym podopiecznych Ani Czenczek
Znana kuźnia muzycznych talentów,
jaką jest Centrum Sztuki Wokalnej, uczciła
w ten sposób swe 15-lecie istnienia i działalności. Płyta Volare Cantare jest kolejnym
projektem nagraniowym, jaki ze swoimi
uczniami zrealizowała 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 Międzynaro-

dowego 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 Carpathia Festival. Natomiast aranżacje instrumentalne
przygotował Jarosław Babula – wspaniały
pianista, taper, aranżer i kompozytor kilkuset utworów obejmujących muzykę teatralną
i filmową, band leader wielu zespołów w kraju i za granicą.
Volare Cantare to kolejny tytuł w kolekcji nagrań CSW w Rzeszowie, chociaż
pierwszy tak taneczny. Wcześniej ukazały
się płyty LO.BO.GA Chłopaki, Maszerują
Strzelcy Maszerują (2011) z utworami patriotycznymi (też otrzymali nasi czytelnicy), Maryjo Matko Kościoła Bądź z Nami
(2012) z pieśniami patriotycznymi i kościelnymi oraz Zadumany cały świat (2014)
z kolędami, które również dołączyliśmy
bezpłatnie czytelnikom. Wszystkie te płyty i spektakle to część edukacyjnej strate-

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

Szymon Dudek i Klaudia Lampart – soliści Grupy
Artystycznej CSW

gii, dzięki której wokaliści CSW odnoszą
sukcesy na scenie muzycznej. W Centrum
uczą się emisji głosu, interpretacji piosenki,
ruchu scenicznego, dykcji, ubioru scenicznego i zasad charakteryzacji, a jednocześnie uczestniczą w koncertach, spektaklach
muzycznych, festiwalach oraz programach
telewizyjnych, zdobywając w ten sposób
pierwsze sceniczne ostrogi. Nic dziwnego,
że absolwenci CSW studiują na wydziałach
wokalnych najlepszych uczelni muzycznych
w kraju i za granicą. Śpiewają w musicalach
i programach muzycznych, gdzie współpracują z uznanymi artystami polskiej estrady.
Uczniowie CSW od 2000 roku wyśpiewali ponad 800 nagród, w tym szereg Grand
Prix na światowych i krajowych festiwalach.
Sama Anna Czenczek tylko w roku szkolnym
2015/2016 otrzymała za profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków oraz
pracę na rzecz dzieci i młodzieży, aż dwie
ważne nagrody: Statuetkę Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki im. Marka Grechuty Fundacji Anny
Dymnej „Mimo Wszystko” Kraków (2015) –
nagroda została wręczona w TVP 1 w Warszawie na Woronicza oraz Nagrodę Menadżer Roku 2016 w dziedzinie kultury i nauki.
Natomiast uczniowie CSW od września 2015
do czerwca 2016 reprezentując Rzeszów wyśpiewali ponad 50 nagród, w tym 7 nagród
Grand Prix (m.in. Monachium, Czechy, Pacanów, Warszawa).
Koncerty, spektakle wokalno-taneczne
i musicale wyreżyserowane i przygotowane
wraz z uczniami przez Annę Czenczek na
stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych Rzeszowa. Spektakl Volare Cantare
poprzedziły oprócz tych wspomnianych,
zapisanych na płytach, także m.in. O miłości
i nie tylko (2010), Najwięcej witaminy mają
polskie dziewczyny (2011), Kaziu zakochaj się
(2012), Prawy do lewego (2013), Dziewczynka
z zapałkami (2013), Mały Książę (2014), Kolędy Niebiańskim Piórem Pisane (2014), Siebie dam po ślubie (2014), Skrzypek na dachu
(2015). W tym roku utalentowani wokaliści
z CSW też wystąpili na Rzeszów Carpathia
Festival. Porwali publiczność spektaklem
Dancing Queen. Śpiewają rewelacyjnie, zatem warto mieć ich płytę.
 Elżbieta STĘPIEŃ
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Fot. Tadeusz Poźniak

Wokaliści Anny Czenczek czytelnikom naszego miesięcznika
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BYŁEM NA KRESACH
Szukać przyczółków porozumienia

Edward Słupek

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

T

ak z polskiej ostrożności historycznej należałoby określić tereny utracone w wyniku haniebnych
traktatów
teherańskich,
jałtańskich oraz poczdamskich. Nie bez przyczyny należałoby także
przywołać traktat ryski z 1921 r. Do podjęcia tematyki historycznej, a ściślej ujmując
bieżącej problematyki polskiej racji stanu,
zainspirował mnie Zdzisław Daraż. Jego dwa
felietony polityczne opublikowane w „Echu
Rzeszowa” w lipcu br. są wnikliwym wprowadzeniem do bardzo ważnej kwestii historycznej; z pozoru historycznej, bo to przecież
aktualna polityka zagraniczna kraju.
W zakończonej niedawno pielgrzymce papież z dalekiej Argentyny przypomniał
ze zdziwieniem, że nasz Jan Paweł II zawsze,
odnosząc się do bieżących problemów europejskich, okraszał je wpierw nawiązaniem do
historii danej sprawy. W Europie nie sposób
niczego społecznie zilustrować czy też załatwić, nie poruszając kontekstu historycznego. W wielu miejscach obecnie zachodniej
Ukrainy przebija się – jak to ujął p. Daraż –
banderyzm. Na rynku w Drohobyczu naprzeciwko ratusza na elewacji jednej z kamienic
wisi ogromny plakat Bandery. W rozmowach
z niektórymi Ukraińcami przebija się przywołany przez p. Daraża mit zawłaszczania historii; że wszystko, co było na ziemiach obecnie ukraińskich, to protoplasta ukraińskości,
w tym polonica, problematyka rusińska.
Wspomniany traktat ryski był wykonaniem zawieszenia broni po bitwie war-

szawskiej 15 sierpnia 1920 r. Wystarczyło
wspomóc białych Wrangla albo Denikina
przeciwko sowieckiemu Leninowi, a nie byłoby ZSRR. Piłsudski rozegrał to inaczej, nie
goniąc prawie rozbitego przeciwnika i w ten
sposób wspomagając republikańskich Rosjan. Widział w nich ludzi caratu, od których
doznał w przeszłości upokorzeń. Skończyło
się to zawieszeniem broni i rozmowami traktatowymi w Rydze, gdzie Lenin na wszystko
się zgadzał, a nasza delegacja negocjacyjna
doprowadziła do utraty ziem sprzed I rozbioru Polski, zamieszkałych przez 3 mln rodaków tak okrutnie przez bolszewików potraktowanych – wywózki do łagrów, pozbawianie
ojcowizny, rozkułaczanie.
Lenin, zgadzając się na wszystko, uważał, że każdy traktat, w tym ryski, jest tyle
wart, co wartość papieru, na którym jest
spisany. Stąd powszechnie się mówi o bitwie
warszawskiej, a nie o wygranej wojnie. Traktatowo Piłsudski okazał się marnym politykiem. Opisuje te wydarzenia Florian Czarnyszewicz w powieści Nadberezyńcy. Po tej publikacji czuje się trwający wieleset lat dramat
utraty macierzy, polskich zaścianków. To
także jedna z najważniejszych i najpiękniejszych polskich powieści.
W 1990 roku, gdy upadał ZSRR, Władimir Putin był urzędnikiem u mera Petersburga Anatolija Sobczaka, który ma rodowód polski. Steven Lee Myers w monografii
Nowy Car. Wczesne lata i rządy Władimira
Putina daje do zrozumienia, że Sobczak
podsunął Jelcynowi Putina jako człowieka
do Moskwy, który może być użyteczny, bo
jest lojalny i uczciwy. Widocznie otoczenie
Jelcyna było tak zepsute, że przy potrzebie

KRESOWE DZIEDZICTWO

Prawdy się nie da pogrzebać, ona zawsze wstanie z grobu
Ryszard Zatorski

C

zerwcowy zjazd regionalistów polskich nad
Odrą i tygodniowy Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Lubaczowie i Baszni
Dolnej, ale także innych
miejscowościach powiatu na przełomie lipca
i sierpnia, łączyła nie tylko idea dokumentowania, przypominania i czerpania ze wspaniałej tradycji, ale i wręcz personalna obecność gospodarzy i animatorów tych zdarzeń.
Wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel był
obecny wśród regionalistów, gdy ci podróżowali po regonie dolnośląskim i między innymi oddawali przed symbolami pamięci hołd
kresowiakom zza Buga, wymordowanym
przez nacjonalistów ukraińskich. Tak było
w tym roku w Świdnicy, Dzierżonowie, Ja4

przekazania władzy komuś odpowiedniemu, wybrał właśnie Putina. To koresponduje
z problematyką ukraińską i naszą nostalgią
za Kresami. Gdy się tam pojedzie to… serce
płacze.
Zajęty Krym i Donbas przez Rosję
to tzw. Nowa Rosja Katarzyny I. Tam powszechnie mówi się po rosyjsku. Nie można
z faktu jednego toastu Ukraińca Chruszczowa wywodzić, że podarował Krym ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republice
Radzieckiej. Od 1990 roku – tutaj zgadzam
się z p. Darażem – polska dyplomacja, polskie rządy, nieważne jakiej opcji, popełniły
wszystkie możliwe błędy w sprawie kresowej.
Podstawą relacji między państwami jest zasada wzajemności. W żadnym przypadku nie
ma i nie miało to miejsca w sprawie kresowej.
Obecnie widzę potrzebę poprawnych relacji
z Rosją, bo w moim przekonaniu Rosja Putina jest bardziej przewidywalna niż Ukraina.
W przypadku wzmocnienia gospodarczego
Ukrainy może stać się ona przy obecnym
nacjonalistycznym nastawieniu zagrożeniem
dla Polski. Myśląc o normalnych relacjach,
powinniśmy dążyć do formy autonomii Lwowa jako miasta stworzonego przez polski żywioł, gdzie możemy inwestować i istnieć jak
przez wieki razem z innymi nacjami.
Wiele jeszcze na Ukrainie może się
wydarzyć, gdyż wielu z Ukraińców nie
przejawia wiary, że mogą sami stworzyć
normalnie funkcjonujące państwo. Zatem
wzorem Niemców Khola, gdy był kanclerzem w 1989 r. i rozpadła się NRD, należy
być energicznie przygotowanym na różny
rozwój wydarzeń. Bardziej przewidywalnie
zachowuje się Białoruś Łukaszenki, tak obsobaczana przez naszą propagandę, gdzie nie
niszczy się z takim zapamiętaniem śladów
polskości. Tam należy szukać przyczółków
porozumienia.
 Edward SŁUPEK
pełnionych funkcji, ale i merytorycznego
wkładu w dyskusję i treść konferencji. Gratulując wójtowi Kaplowi pomysłu i realizacji
tego przedsięwzięcia, marszałek Samborski
podkreślił, że oddanie Kresom w sferze intelektualnej to coś więcej dla naszego narodu.
I byłoby dobrze, gdyby władza potrafiła wykorzystać współcześnie dziedzictwo Kresów
i ich romantyzm jako wzorzec postępowania
w wychowaniu młodego pokolenia. Przypomniał, że środowiska kresowe uporczywie

worze, Legnicy. Wójt zaprosił wówczas tych
miłośników małych ojczyzn do Lubaczowa
na wspomniany festiwal i w ramach niego na
ogólnopolskie spotkanie środowisk kresowych i konferencję poświęconą dziedzictwu
Kresów dawnej Rzeczypospolitej.
Wicemarszałek dolnośląski
dr Tadeusz Samborski,
kresowiak i niezmordowany krzewiciel dziedzictwa tej idei, a zarazem lider regionalistów,
przewodniczący Rady
Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych
RP był w Lubaczowie
i Baszni gościem rzec
można
najważniejszym, z racji nie tylko Dwór w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej

Przed pomnikiem Niepodległości w Lubaczowie

czowie. Tamże uczestnicy konferencji zostali powitani koncertowo przez zespół pieśni
i tańca Kresy z gminy Lubaczów, którym kieruje kontrabasista Sławomir Jezuit, a choreografem jest jego żona Monika. Zgromadzone w muzeum dzieła sztuki i zabytki kultury
materialnej oraz duchowej nie mieszczą się
już jednak w obecnym zabytkowym obiekcie,
stwierdził dyrektor Stanisław Piotr Makara,
który objaśniał walory ekspozycji muzealnych. Zauważył zarazem, że magazyny już
pękają w szwach. Tam są nieeksponowane na
co dzień zabytki kultury kresowej. Tomasz
Kuba Kozłowski z warszawskiego Domu
Spotkań z Historią, oddany kresowej idei
i niezrównany znawca tych problemów, zwracał się publicznie o wspomożenie muzeum
lubaczowskiego, aby poszerzyć jego możliwości wystawiennicze. Adresował to m.in.
do samorządowych władz wojewódzkich,

do czego życzliwie
odniósł się marszałek
podkarpacki Władysław Ortyl, który pojawił się w drugim dniu
konferencji. Wtedy też
zgromadzeni zostali
zapoznani przez jego
w s p ó ł pr a c ow n i ków
z projektem Muzeum
Dziedzictwa Kresów
Dawnej
Rzeczypospolitej, które funkcjonowałoby w formie Wójt Wiesław Kapel w Kresowej Osadzie
wirtualnej jako portal
internetowy. Projekt ten przygotowały służby
lityków, twórców, naukowców, by wymienić
marszałka i zyskał akceptację sejmiku. Natylko Kościuszkę, Piłsudskiego, Mickiewicza,
wiasem, w pewnej formie istnieje już taki wirSłowackiego, Orzeszkową, Rejtana, Banacha.
tualny obieg wymiany informacji o zbiorach,
– Bo chodzimy jak te stare dziady do szkół,
które są w posiadaniu m.in. Muzeum Okręby coś powiedzieć o Kresach, o Lwowie moim
gowego w Rzeszowie czy Muzeum-Zamku
– skwitował z goryczą Kazimierz Liwirski ze
w Łańcucie. Dyrektor tej znanej w świecie
Świdnicy. A Kuba Kozłowski definiował bez
placówki Wit Karol Wojtowicz potwierdził,
ogródek, że państwo polskie abdykowało,
że już nawet w porozumieniu z partnerami ze
wypisało z pamięci ponad 40 proc. terenów
Lwowa pod hasłem „Między nami pałacami”
Polski. To, że dziedzictwo Kresów przetrwatamtejsze instytucje uczestniczą w takiej wyło, nie jest zasługą państwa, lecz obywateli,
mianie informacji i innych formach współktórzy zorganizowali się w stowarzyszenia
pracy. Pochwalił pomysł wirtualnego Mui upominają o pamięć wypędzonych z Krezeum Dziedzictwa Kresów, argumentując obsów, i dzięki nim zaczęła się przebijać do
razowo, że wszak ratusza kościoła, zamków
świadomości innych Polaków ta tematyka.
i podobnych zabytków na wystawie czasowej
Te organizacje nie są jednak sfederowane, nie
pokazać się nie da, ale poprzez wirtualną premają wspólnej reprezentacji, która by miała
zentację ta dostępność może być szeroka dla
silne przełożenie na władze państwowe, parwszystkich, także dla badaczy.
lament i samorządy. Z wielkim szacunkiem
i podziwem zatem należy się odnieść do takich prób jak na Dolnym Śląsku czy w Lubaczowie, by owi działacze towarzystw kresowych zrzeszeni w setkach organizacji mogli
się spotkać i znaleźć wspólną platformę do
dyskusji i wymiany doświadczeń. Determinacji dr. Samborskiego, niektórych samorządów
i działaczy kresowych należy zawdzięczać, że
w oświatowych działaniach dolnośląskich, seminariach dla nauczycieli i wychowawczych,
jak choćby owej akcji „Mogiłę pradziada
ocalić”, kresowa tematyka żyje. Także w takich pozytywistycznych działaniach, jakie są
udziałem gminy Lubaczów pod przewodnictwem wójta Wiesława Kapla. O dziedzictwie
kresowym i kultywowaniu tej idei dyskutowano w kresowej gminie, a konkretnie w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, gdzie z pieWydaje się, że problemem najważczołowitością odtworzony jest kresowy dwór
niejszym, który akcentowali uczestnicy
ziemiański z początku XX wieku i rzemieślkonferencji w Lubaczowie i Baszni jest konicze warsztaty nawiązujące do dawnych
nieczność systemowego utrwalania pamięci
tradycji, jak choćby tych z pobliskiej Huty
i wiedzy o utraconych Kresach Wschodnich
Kryształowej. Jest tam i zagroda włościańska
poprzez wprowadzenie tej tematyki do proz domem i budynkami gospodarczymi, gdzie
gramów nauczania i wychowania w polskich
prowadzone są lekcje dla młodzieży dotycząszkołach i uczelniach. Z żarliwością mówiła
ce tajników upraw zbóż, mielenia i wypieków.
o tym działaczka kresowa, nauczycielka hiA obok owego domu i stodoły, przeniesionych
storii Elżbieta Rusinko, która jest prezesem
z Rudy Szczutkowskiej, już mocowany jest
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
spichlerz z 1874 r. ze wsi Geregi. Zaś rarytasy
Wschodnich w Jarosławiu. Z aplauzem przysmakowe regionalnych potraw może poznać
jęto pomysł, by zebrać podpisy i przedstawić
każdy, kto zawita w te zaciszne i rekreacyjnie
rządowi żądanie wprowadzenia nauczania
oraz turystycznie urokliwe miejsca. Skąd już
o Kresach. Wspierali ją pozostali, m.in. Roblisko do dziewiczego Roztocza i walorów homuald Kołudzki-Stobbe, prezes Stowarzyrynieckiego zdroju oraz przysłowiowy krok
szenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, który
do przejścia granicznego w Budomierzu.
przypomniał, że Kresy to jest dziedzictwo
sześciowiekowej obecności polskiej na tych
 Ryszard ZATORSKI
ziemiach, to są światowej rangi nazwiska po5

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

dopominają się animowania tematu pamięci
o Polakach z Wołynia, Podola i Małopolski
Wschodniej – ofiarach banderowskiego ludobójstwa. – Prawdy się nie da pogrzebać, ona
zawsze wstanie z grobu – stwierdził dobitnie.
Te próby odkłamywania historii i pokonywania barier tzw. poprawności politycznej są coraz powszechniejsze. Burmistrz
Lubaczowa Krzysztof Szpyt zwrócił na to
uwagę przy składaniu kwiatów pod pomnikiem Niepodległości w Lubaczowie, przypominając, że w ubiegłym roku napis na jednej
z tablic poszerzony został o frazę akcentującą, iż hołd dla „pomordowanych w latach
1939–1956 za wolność Ojczyzny” jest również dla tych, co walczyli z „nacjonalistami
ukraińskimi o niepodległość Polski i w obronie ludności polskiej. Pomordowanym przez
UPA Milicjantom, Żołnierzom i Mieszkańcom powiatu lubaczowskiego”.
W obecnej Polsce – zwracał uwagę wójt
Kapel – to rejon lubaczowski jest owym kresowym przygranicznym obszarem, gdzie
dziedzictwo ziem utraconych zachowano
nie tylko w pamięci. Wszak przez wiele lat
po wojnie, aż do 1992 roku, np. archidiecezja
lwowska miała zastępczo swą siedzibę w Lubaczowie. Tu trafiały obrazy, dokumenty,
księgi i inne zabytki przywiezione z dawnych
Kresów. Konkatedrę lubaczowską i te tradycje
przybliżył gościom podczas oprowadzania po
świątyni jej gospodarz, dziekan ks. kanonik
Andrzej Stopyra. I nie jest przypadkiem, że
Muzeum Kresowe też się znajduje w Luba-

Fot. Ryszard Zatorski (4)
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NOWE, LEPSZE „JA”

Pokaż mi swojego Facebooka, a powiem ci, kim jesteś
Dorota Dominik

OPINIE  KOMENTARZE

F

acebook na świecie liczy już ponad miliard
użytkowników. Przybywa
ich stale, co oznacza, że
pogłoski o rzekomym końcu tego społecznościowego
portalu na rzecz innych, nowszych, są mocno
przesadzone. Co ciekawe, wciąż przybywa
zarówno młodych ludzi, jak i osób w wieku
55+. Sławna jest ostatnio osiemdziesięcioletnia złodziejka i oszustka matrymonialna,
która kandydatów na męża poszukiwała nie
tylko, jak można sobie wyobrazić, na łamach
tradycyjnych ogłoszeń w gazetach, ale i na
internetowych portalach randkowych. Zatem, jak mawiają wyznawcy – nie ma cię na
Facebooku, to nie istniejesz. Na drugim biegunie znajdują się ortodoksi wyraźnie wrogo
nastawieni do „F”, nierzadko posiłkujący się
sloganem: „Nie mam konta na Facebooku”.
Zawsze mnie ciekawiło, gdzie się biedactwa
z tym ogłaszają (bo chyba nie na F?).
Problem więc ciekawy i zachęcający
do tego, aby podejmować naukowe (czasami

pseudonaukowe) badania i analizy nie tylko
samego zjawiska, ile osób go używających.
Użyto nawet pojęcia „nieba dla Narcyzów”,
bowiem źródłem owego określenia jest fakt,
że na Facebooku każdy może napisać o sobie
to, na co tylko ma ochotę, i dzielić się z innymi osobami często bardzo trywialnymi
wydarzeniami. Pożywką i nagrodą dla narcyzów będą w tym wypadku „lajki” i komentarze. Badania pokazały, że rzeczywiście,
osoby narcystyczne spędzają znacznie więcej
czasu na „promowanie się” na tym portalu
niż przeciętni ludzie. Zamieszczają ogromne
ilości zdjęć i kolekcjonują znajomych. A naśmiewamy się z celebrytów, którzy kochają
„lans na ściance”. Dla zwykłego śmiertelnika portal społecznościowy to być może taka
„ścianka”, jedyna okazja na promocję i kreację.
Nie bez znaczenia dla określenia osobowości człowieka mają także rodzaj i treść
zdjęć zamieszczanych na swoim profilu. Od
społecznego ekshibicjonisty, który fotografuje się „na palmie, pod palmą, ze śniadaniem,
w łazience, z dzieckiem, psem, teściową
(akurat takich zdjęć chyba jest mało)” po tzw.
widmo, czyli użytkownika bez twarzy, bez

POPISY POD PUBLIKĘ
Co dalej z komornikami

Bogusław Kobisz

C

zytam, że w czerwcu na wspólnej konferencji prasowej Beata
Szydło i Zbigniew Ziobro
przedstawili
założenia
zmian w prawie o komornikach. Najważniejsze z tych zmian mają
dotyczyć zwiększenia nadzoru prezesów
sądów nad działaniami komorników, rozszerzenia uprawnień policji, która będzie
mogła przerwać czynności komornicze,
wprowadzenia rejestracji nagrań z czynności dokonywanych przez komorników.
Minister Ziobro podał również informację,
że „za kilka tygodni wprowadzimy ustawę
zmieniającą wysokość kosztów komorniczych”.
Prezes sądu rejonowego będzie miał
prawo odsunąć komornika od czynności
na okres 30 dni i wnioskować do ministra
sprawiedliwości o odwołanie komornika.
Jeżeli prezes sądu nie wywiąże się z tego
obowiązku, to sam będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. Dalej czytam, że
planowane zmiany są uzasadnione (bla, bla,
bla…) oraz że jest to odpowiedź na „ogromne
społeczne oczekiwanie formułowane przez
miliony Polaków”.
6

Z tymi milionami to premier i minister
przesadzili. W Polsce w ostatnich latach doszło do kilkudziesięciu drastycznych przypadków „złych działań” komorników. No
cóż, można by było wprowadzić tzw. tryb
przyspieszony dla takich przypadków, komornika czy asesora wyrzucić na pysk po
zbadaniu sprawy, jeśliby się okazało, że naruszyli prawo, wypłacić odszkodowanie również w trybie przyspieszonym i dać sygnał,
że jest kontrola, jest odpowiedzialność, jest
bolesna kara, że nie ma żartów.
Uważam, że takie zmiany, reakcja i popisy pod publikę źle się dla twórców nowych
przepisów skończą. Totalny brak zaufania do
funkcjonariuszy publicznych, nagrywanie
wszystkich ich działań, asysta policji i uprawnienia dla niej do przerywania czynności
– to szereg dodatkowych procedur i ogromne koszty. Zamordyzm i zarazem straszenie obniżaniem stawek opłat na pewno nie
wpłyną pozytywnie na sprawność pracy komorników. Zgadzam się, zmiany w pewnym
zakresie są konieczne, ale nie tak głębokie
i nie w tych kierunkach. Czy nikt nie przeliczył kosztów takich zmian? Jak czynności
miałyby być nagrywane? Czy film, czy tylko
dźwięk? Jak to archiwizować i udostępniać?
Wyobraźmy sobie, że 1340 komorników (nie
licząc 1200 asesorów) wykonuje w tygodniu

Według danych GUS Polska liczy 38,5 mln
mieszkańców. Skoro więc na Facebooku
13,4 mln osób oznaczonych jest jako Polska,
to okazuje się, że 34,8% naszych rodaków
ma aktywne konto w największym serwisie
społecznościowym świata.
Oskar Berezowski, analityk atvertiser.com

zdjęć i bez informacji. Równie ciekawe, jak
śledzenie zdjęć, refleksje nasuwają się po lekturze komentarzy czy tekstów zamieszczanych przez co ambitniejszych fecebookowiczów. Głębia myśli, jak choćby te o porannej
kawie, i grafomaństwo stylu przywodzi często na myśl książki pewnego pisarza, swojego
czasu bardzo popularnego dzięki książkom
pełnym „złotych myśli” (na których zresztą
zbił spory majątek).
Co ciekawe, psychologowie stawiają
tezę, że około dwie trzecie użytkowników
wręcz kłamie na swój temat lub „podkolorowuje” rzeczywistość. Jednak naukowcy
z brytyjskiego Stowarzyszenia Neuropsychoanalizy ostrzegają, że podkręcanie swojego
życia w Internecie może skończyć się tym,
że... zapomnimy jak było naprawdę. No cóż,
nie od dziś mówi się o sieci, że to świat równoległy… Sami wybieramy, bo istotą każdego
portalu społecznościowego jest autonomia.
Moje konto – moja twierdza. Wolność Tomku w swoim… Facebooku.
 Dorota DOMINIK
cztery zajęcia w terenie. Potrzebny jest policjant, ktoś do nagrywania, nośnik i program do archiwizowania nagrań. Oczywiście
można te wszystkie, no prawie wszystkie,
koszty przerzucić na komorników (po części na klientów, finalnie dłużników, a często
wierzycieli, ale czy to wszystko w takich rozmiarach jest niezbędne, żeby uzdrowić pracę
komorników, a totalnie jej nie zdezorganizować? Przypomnę, że rozważano powrót
komorników do sądu, ale wizja trzyletniego
i dłuższego oczekiwania na egzekucję ostudziła tego typu rozważania.
Nie po to przez lata reformowało się
działalność komorników w kierunku ich mobilizacji, polepszenia skuteczności i szybkości, aby teraz dla kilku przypadków – a głównie dla kształtowania medialnego wizerunku
rządzących – włączyć „hamulec ręczny” tych
przemian. Nie wiem, czy po to, żeby zabić
muchę, trzeba wyprowadzać czołg. Oczywiście medialnie pięknie to brzmi, daleko
idąca troska o społeczeństwo. Teraz wszyscy,
począwszy od prezesa sądu rejonowego po
aplikanta komorniczego, robić będą wszystko, by się nie narazić i nie urazić „nie daj
boże” dłużnika. Pytam, co z „ofiarą”, czyli
wierzycielem? Dług, który jest już na etapie
egzekucji, to w rezultacie odpowiedzialność
dłużnika za jego wcześniejsze działania
i moim zdaniem tak jak kara za popełnione
przestępstwo powinna być nieunikniona,
a dla przypadków szczególnych należy spokojnie wprowadzić szczególne rozwiązania.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik

Sierpień 2016, nr 8 (130) Rok XII

URZEKAŁ NIECODZIENNĄ WIEDZĄ
N

iewielu już obecnie spotyka się takich
ludzi, którym przez całe życie przyświeca tylko jeden cel – nieustanne poszerzanie
swojej wiedzy. Nie przez wzgląd na pracę
zawodową lub spodziewane korzyści, ale jedynie dla własnej satysfakcji, dla przyjemności, jaką niesie z sobą nauka i poznanie. Niedawno pożegnaliśmy rzeszowianina, którego
życie najpełniej ilustruje właśnie powyższe
słowa. Był to Stanisław Rafał Lipiński.
Urodził się i dorastał w przedwojennym Krakowie. Pochodził z rodziny o tradycjach artystycznych; ojciec Franciszek,
literat, malarz i rysownik, był przed wojną
laureatem Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie literatury, po wojnie zaś kierował
Wydziałem Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, dokąd przeniósł się wraz
z rodziną. W latach okupacji Franciszek
Lipiński wraz z żoną Henryką organizował
i prowadził tajne nauczanie w zakresie wiedzy o teatrze, estetyki żywego słowa, śpiewu
solowego i rysunku odręcznego, w którym
brał udział m.in. Kazimierz Dejmek, późniejszy dyrektor Teatru Narodowego i minister
kultury. Uczestnictwo w tych niezwykłych
spotkaniach, obserwacje i zawarte wówczas
znajomości wywarły niebagatelny wpływ na
ukształtowanie wrażliwości i upodobań młodego Stanisława Lipińskiego.
Po ukończeniu studiów prawniczych
na Uniwersytecie Jagiellońskim Stanisław
Lipiński w ramach nakazu pracy ponownie
znalazł się w Rzeszowie i tutaj już pozostał.
I choć zwykł mawiać, że to Kraków uważa za
swoje miasto, spędził w Rzeszowie przeszło
sześćdziesiąt lat, z których wiele było niezwykle owocnych. Kiedy pod koniec lat 50.
rozpoczął pracę w Wydziale Kultury WRN
w Rzeszowie, z miejsca dał się poznać jako
człowiek zaangażowany w kulturalny rozwój miasta. Współorganizował wielką akcję
Roku Ziemi Rzeszowskiej, był wśród pomysłodawców Dni Muzyki Kameralnej, wspierał rozwój teatru, znacząco przyczynił się do
powstania filharmonii. Był także członkiem
rzeszowskiego oddziału Związku Literatów
Polskich i Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa,
natomiast jako harcmistrz brał udział w licznych, ważnych w dziejach naszego miasta
uroczystościach – prowadził m.in. ceremonię
odsłonięcia pomnika generała Władysława
Sikorskiego.
Ale to wcale nie praca zawodowa i oficjalna działalność sprawiały, że Stanisław
Lipiński w realiach Rzeszowa tamtych lat
postrzegany był jako postać
nietuzinkowa.
Znacznie
większą rolę odgrywała
w jego przypadku pasja
o niespotykanej skali, realizowana z równie niecodziennym
oddaniem.
Wzorem intelektualistów
dawnych czasów, przez lata
gromadził olbrzymią pry-

Stanisław R. Lipiński

watną bibliotekę. Ten niezwykły zbiór kilku
tysięcy tomów zawiera m.in. kanon dzieł filozoficznych, fundamentalne pozycje z zakresu
literatury, socjologii, teorii kultury i historii
sztuki. Tę ostatnią dziedzinę Stanisław Lipiński ukochał szczególnie. Czas wolny poświęcał na studiowanie malarstwa i architektury, przede wszystkim dzieł Leonarda,
epoki renesansu i czternastowiecznej Florencji. Biurka, za którym pracował, nigdy nie
opuszczały pisma Machiavellego, zwłaszcza
Historie Florenckie. – Jestem w transie renesansu –mawiał do ludzi, którzy go odwiedzali. I mimo że słowa te wygłaszane były półżartem, każdy, kto znał go lepiej, orientował
się, że zagadnienia te w rodzaj transu wprowadzały go naprawdę.
Aby swoją wiedzę ugruntowywać i poszerzać, podróżował po świecie. Zwiedził
około czterdzieści krajów, w niektórych bywał wielokrotnie. Fascynowała go Francja,
zwłaszcza Paryż, gdzie przez krótki czas
nawet mieszkał. Ze swoich podróży przywoził liczne zdjęcia, które później w formie
przeźroczy wyświetlał w ramach licznych
wykładów i prelekcji w instytucjach kultury.
W czasach, kiedy o wyjazd zagraniczny było
nieporównywalnie trudniej aniżeli obecnie,
wykłady i prelekcji Stanisława Lipińskiego dla wielu ludzi były jedną z nielicznych
okazji, aby o okoliczności tej na moment zapomnieć. Aby zobaczyć i usłyszeć wiele ciekawostek na temat europejskich zabytków,

kultury i historii, przez moment poczuć się
jak na wycieczce z najlepszym przewodnikiem.
Dzięki wiedzy zaczerpniętej z książek,
pogłębionej przez lata studiów własnych
i liczne podróże, otrzymał w końcu nobilitującą propozycję wykładów na wyższych
uczelniach w Rzeszowie. Był wykładowcą
WSP, WSZ, WSIiZ. I choć w zakresie historii
sztuki nie miał formalnego wykształcenia,
olbrzymia wiedza, którą zdobywał przez całe
swoje życie, nie tylko nie pozwalała nikomu
kwestionować jego kompetencji, ale jednała
mu szacunek zarówno studentów, jak i innych wykładowców.
Przez rodzinę i licznych znajomych
traktowany był jako intelektualny autorytet,
człowiek o szerokich horyzontach i podziwu godnej erudycji. Natomiast niepospolita pamięć i dar wymowy czyniły zeń także
prawdziwego gawędziarza. W rozmowach
z bliskimi nader często przywoływał senną
atmosferę, jaka panowała w przedwojennym
Krakowie w latach jego dzieciństwa; ułanów
na ulicach, rodzinne spacery po plantach,
żydowski Kazimierz, wielkie wydarzenie,
jakim dla całej społeczności ówczesnego
Krakowa stanowiło usypywanie kopca Piłsudskiego. Sugestywnie opowiadał o latach wojny i realiach czasów stalinowskich,
przytaczał barwne anegdoty dotyczące ludzi, którzy wówczas żyli, i wydarzeń, które
miały miejsce. Z równą łatwością rozmawiał
na tematy związane z kulturą, historią powszechną i historią sztuki, socjologią, filozofią, architekturą i literaturą. Literatura była
bowiem jedną z jego wielu pasji; był autorem
czterech książek zatytułowanych Narcyz,
Matragona, Dni Klasztorne i Czas Przechowania. Po latach pracy twórczej władze miasta oficjalnie doceniły jego dorobek i w roku
1994 został uhonorowany Nagrodą Miasta
Rzeszowa.
Stanisław Lipiński był człowiekiem
z innej epoki, epoki, gdzie mądrość, książki i kultura, wszystko to, co wzbogaca życie
wewnętrzne, ceniono znacznie wyżej aniżeli
pieniądze i powodzenie. Kto teraz z równą łatwością i urokiem będzie swoich rozmówców
urzekał niecodzienną wiedzą i wspomnieniami? Ludzi takich jak on już przecież nie
ma. Rzeszów bardzo wiele stracił, bo oto odszedł człowiek renesansu, jedna z najbarwniejszych postaci naszego miasta.
 Maciej LIPIŃSKI
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PIERWSZY EUROPEJSKI
Kongres robotyczny w Jasionce

SZKOŁY  UCZELNIE  WYDARZENIA

P

rezentacja założeń do Polskiej Strategii
Kosmicznej, spotkania networkingowe
środowiska związanego z branżą kosmiczną
oraz warsztaty mentoringowe – na to wszystko mogą liczyć uczestnicy pierwszego Europejskiego Kongresu Robotycznego (ERC
– European Robotics Congress), który odbędzie się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa. Już
12 września br. spotkają się przedstawiciele
ministerstw, agend rządowych, biznesu i nauki, którzy będą rozmawiać o możliwościach
rozwoju sektora kosmicznego i szansach, jakie stwarza on dla polskiej gospodarki.
W ramach kongresu odbędzie się
konferencja gospodarczo-naukowa sektora
kosmicznego i okołokosmicznego, poświęcona głównym założeniom i celom Polskiej
Strategii Kosmicznej oraz strategicznym
aspektom rozwoju kadr i zarządzania talentami. Ponadto w programie znalazł się blok
spotkań networkingowych oraz warsztaty mentoringowe na temat komercjalizacji

projektów innowacyjnych,
dedykowane przedsiębiorcom i zespołom odbywających się w tym samym
czasie zawodów European
Rover Challenge. Na konferencję ERC złożą się dwa
główne panele tematyczne. W ramach pierwszego
z nich podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Jadwiga Emilewicz zaprezentuje założenia do Polskiej Strategii Kosmicznej
Fot. Michał Bosek
jako elementu Strategii Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Jasionce
Odpowiedzialnego Rozwoju. Wystąpienie minipokazy naukowo-technologiczne dla szerokiej
ster Emilewicz podczas European Robotics
publiczności. Przypomnijmy, że w tym roku
Congress rozpocznie oficjalnie konsultacje
na pustyni w Utah w Stanach Zjednoczonych
społeczne w tym temacie. Drugi panel konfew finałowym starciu na University Rover
rencji, z udziałem zagranicznych ekspertów,
Challenge najlepszy okazał się zespół Legendotyczyć będzie potencjału i możliwości rozdary Rover Team z Politechniki Rzeszowskiej.
woju kadr w sektorze kosmicznym.
 Magda WORYTKO

TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE
Nowy klaster uniwersytetu i politechniki

U

niwersytet Rzeszowski wraz z Politechniką Rzeszowską postanowiły
założyć klaster – „Technologia w medycynie”. Spotkanie założycielskie odbyło się
na UR 26 lipca br. Inicjatorami klastra są
prof. Sławomir Snela z uniwersytetu i prof.
Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki na
politechnice.

Celem owego wspólnego przedsięwzięcia jest rozwój badań w zakresie szeroko pojętej medycyny oraz technologii stosowanych
w medycynie.
Wśród postawionych sobie zadań mają
być w medycynie stosowane rozwiązania
i techniki z zakresu diagnostyki wspomaganej komputerowo, badanie i rozwijanie syste-

GWARNIE I WESOŁO
Półkolonia w Mrowli

M

imo że zakończył się rok szkolny
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. K. Makuszyńskiego
w Mrowli i zaczęły się wakacje, to nadal
w czerwcu i lipcu działalność prowadziło
Przedszkole „Promyczek”. Równocześnie
tradycyjnie od kilku lat Stowarzyszenie
„Spełnione marzenia”, ze względu na duże
zainteresowanie ze strony rodziców, zorgani-

Budynek szkoły i internatu SOSW w Mrowli
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Europejski Kongres Robotyczny odbędzie się równolegle z III edycją European
Rover Challenge – największego wydarzenia
robotyczno-kosmicznego w Europie, w ramach którego organizowane są międzynarodowe zawody łazików marsjańskich oraz

zowało półkolonię letnią dla uczniów na terenie SOSW w Mrowli. Było gwarnie i wesoło.
Dzięki projektowi, który został zaakceptowany przez Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, półkolonia została dofinansowana. Starosta rzeszowski Jan Jodłowski
udostępnił na czas działalności półkolonii
pomieszczenia kuchenne, jadalnię, salę gimnastyczną, świetlice oraz rozległy, zasobny
w piękną zieleń teren wokół
szkoły i plac zabaw. Program
półkolonii zapewnił uczestnikom promocję zdrowia fizycznego i psychicznego oraz
edukację kulturalną. Pod opieką wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej uczestnicy półkolonii odpoczywali i bawili
się. Podnosili także sprawność
Fot. Anna Barnat
fizyczną, uczestnicząc w grach

mów przetwarzania danych, w tym obrazów
3D, oraz sposobów obróbki danych w celu
wytwarzania prototypów wspomagających
procesy medyczne, takie jak diagnozowanie, planowanie operacji, przebieg operacji
oraz rehabilitację. Wdrażane i propagowane
będą technologie wpływające pozytywnie na
jakość życia i zdrowie obywateli. Zakłada się
zatem propagowanie wiedzy w zakresie zdrowia, zapobiegania chorobom, dotyczące rehabilitacji i pomocy ludziom niepełnosprawnym. Przewiduje się też edukację personelu
medycznego i pacjentów. 
i zabawach zespołowych oraz korzystając
z bogato wyposażonego placu zabaw wokół
ośrodka (ścieżka zdrowia, huśtawki, trampolina, zjeżdżalnia, piaskownica, basen).
Piękna słoneczna pogoda sprzyjała spacerom
oraz kąpielom.
Ponadto uczniowie rozwijali swoje
zainteresowania artystyczne. Zdobywali
też wiedzę historyczną i patriotyczną na temat swojego kraju i regionu. Sprzyjał temu
fakt, że sam ośrodek stanowi pozostałość
po dawnym szlacheckim dworze, a zatem
jest to obiekt historyczny. Uczestnicy półkolonii kształtowali postawy, które pozwolą
im w przyszłości na czynne uczestnictwo
w życiu społecznym i kulturalnym. Prowadzone zajęcia miały charakter edukacyjny,
wychowawczy i terapeutyczny. Półkoloniści
mieli zapewnioną także fachową pomoc medyczną.
Obecnie na terenie ośrodka trwają prace remontowo-porządkowe, aby w nowym
roku szkolnym nasi uczniowie mogli przyjemnie uczyć się, pracować i bezpiecznie spędzać czas wolny.
 Anna BARNAT

LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE
Lasowiacka muzyka na antenie Dwójki

P

olskie Radio Program 2 sprawiło prawdziwą przyjemność lasowiackim muzykantom, zapraszając ich na Koncert Muzyki
Źródeł, odbywający się w ramach Festiwalu
Nowa Tradycja 2016. Muzykanci poczuli się
wyróżnieni, ujęci atmosferą, jaką stworzyli im organizatorzy. Część z nich to ludzie
wiekowi o olbrzymim dorobku i bagażu życiowych doświadczeń. Cieszymy się, że ich
twórczość spotkała się z zainteresowaniem
dużej rozgłośni radiowej i wspaniałej warszawskiej publiczności. Przy okazji koncertu
kolbuszowski dom kultury odebrał nagrodę
za wydawnictwa płytowe, nagrane w skromnych warunkach studia Miejskiego Domu
Kultury w Kolbuszowej, w którym od siedmiu lat nagrywamy ludowe kapele i muzykantów. Pierwszą zarejestrowaną płytą był
Lasowiacki Dom, wydawnictwo z udziałem
Władysława Pogody z kapelą (w czwartym
wydawnictwie mistrz występuje z unikatowym Zespołem Ludowym Górniacy; 34 lata
dbania o tożsamość swojej prawie trzystuletniej lasowiackiej wsi Kolbuszowej Górnej).
W 2013 roku odbył się pierwszy Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy
Smyki. Do pomocy w jego realizacji ,,najmujemy” kilku pasjonatów, znawców folkloru.

czy Sandomierskiej sugerujemy muzykantom
podanie tradycyjnego wzoru, do którego się
odnoszą, nie krępując ich w żaden sposób
w realizacji własnych pomysłów twórczych.
W cyklu zrealizowaliśmy dotychczas trzy
wydawnictwa Jan Cebula, Bronisław Płoch,
Władysław Pogoda z towarzyszącymi im kapelami. Pierwszy to pochodzący z Nowej Wsi
mieszkający od prawie pół wieku w Kolbuszowej, nadwrażliwy i wszechstronnie uzdolniony ludowy twórca. Drugi to nowoczesny
muzykant, mieszkający w Kolbuszowej,
nauczyciel, zawodowy manager z rodziny
dziedziczącej z dziada pradziada zamiłowanie do gry na skrzypcach. Trzeci, Władysław
Pogoda, ludowy muzykant celebryta, genialnie odnajdujący się w każdych mediach
i ze współczesnymi muzykami (inspirujący
twórców folkloryzmu, folku, reggae, jazzu,
rocka), artysta przy tym genialny, unikatowy, niezwykle witalny samouk i skrzypek
muzykant.
Wracając do koncertu i nagrody. Od
2009 roku wysyłamy do Programu 2 Polskiego Radia w Warszawie wydawnictwa płytowe. Konkurs nazywa się Fonogram Źródeł,
a festiwal Nowa Tradycja (w tym roku odbyła
się dziewiętnasta edycja). Wyraźnie skiero-

Wsparcia udziela nam Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Zauważyliśmy,
że impreza jest muzykantom potrzebna. Nieobecny już wśród nas Jan Marek, genialny
muzykant z Kamionki, był szczęśliwy zainteresowaniem atmosferą, jaka towarzyszyła
pierwszej edycji festiwalu, zastrzegając sobie przy tym, żeby do żadnego Kazimierza
go nie wysyłać. Studio w pobliżu i festiwal
w opłotkach to nasz pomysł na dokumentację dziedzictwa, która jest coraz łatwiejsza
(przez dostępność techniki), dla zachowania
tradycji, której uprawianie jest coraz mniej
opłacalne – marne nagrody, niskie apanaże
(Program 2 PR w tym kontekście zadziałał
bardzo na plus). Wydarzenie chcemy rozwijać w stronę forum kontaktu i wymiany
wiedzy i doświadczeń (o tym, co w wiejskiej
muzyce piszczy) pomiędzy twórcami a środowiskiem badaczy. Po festiwalu pozostaje
katalog, dokument książkowy i audiowizualny. Na płytach z cyklu Muzykanci z Pusz-

wany jest na muzykę folkową i to z całego
świata. W obecnej edycji (może ze względu
na naszą aktywność) jednym z koncertów
festiwalu był Koncert Muzyka Źródeł pt.
Lasowiacy. Muzyka niezwykle rzadko goszcząca na antenie Dwójki. W koncercie wzięły
udział Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego, które wystąpiły jako pierwsze, prezentując z pietyzmem i szacunkiem repertuar śpiewaczy zebrany przez twórczynię zespołu (zmarłą w 1999 roku) Marię Kozłową.
Po nich zaprezentował się Jan Cebula z kapelą w tradycyjnym najprostszym lasowiackim
składzie. Jeden z ostatnich puszczańskich
muzykantów. Towarzyszyli mu sekundzista
Wiesław Malec i kontrabasista Zdzisław
Ziarkiewicz. Mistrz z muzykantami odbywa regularne próby w kolbuszowskim domu
kultury (ostatnio ograniczone z powodu kłopotów zdrowotnych prymisty). Po nich zagrała Kapela Niwa z muzykantami tworzącymi w ostatnich latach działalności trzon

kapeli Władysława Pogody, z klarnecistą Jerzym Wroną, sekundzistką Dorotą Jamróz
i kontrabasistą Franciszkiem Materną. Na
prymie zagrał jeden z ostatnich muzykantów
Jan Marzec z Niwisk. Na koniec wystąpiła
Kocirba z Teresą Potańską skrzypce prym
i (znowu) z Dorotą Jamróz na sekundzie,
Szymonem Węglowskim na bębnie oraz Jarosławem Mazurem grającym na basach. Teresa Potańska to wykształcona skrzypaczka,
którą ludowego grania na skrzypcach uczył
Bronisław Płoch wraz z jej wujem, nieodżałowanym Adamem Dworakiem z Kapeli Widelanie. Jarosław Mazur to człowiek
wszechstronnie uzdolniony, muzyk, pasjonat
folkloru, który przez blisko dwadzieścia lat
tworzył Kapelę Władysława Pogody, genialnego artysty ludowego z Huciny związanego
od zawsze z kolbuszowskimi instytucjami
kultury.
Po koncercie, gdy publiczność powoli już
zaczęła opuszczać salę, wręczono Fonogramy Źródeł. Miejski Dom Kultury otrzymał
pierwsze miejsce za wydawnictwa płytowe
z serii Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej (1
i 2) i Katalog z II Festiwalu Żywej Muzyki na
Strun Dwanaście i Trzy Smyki (wcześniej byliśmy dwa razy wyróżniani i raz nagrodzeni
drugim miejscem). Szkoda, że nagroda ma
tylko charakter prestiżowy i nie jest związana z finansami pozwalającymi wydać kolejną
płytę (bo czas goni i odchodzą od nas ostatni
muzykanci). Niemniej jesteśmy usatysfakcjonowani, że nasza praca została doceniona.
Najbardziej cieszy nas jednak, że warszawskie
radio zwróciło uwagę, a nawet wybrało się
w nasze strony, sprawiając radość lasowiackim muzykantom, i zaprezentowało naszą
unikatową ludową kulturę! Występom towarzyszył entuzjazm rewelacyjnej publiczności
wypełniającej po brzegi salę koncertową.
Planujemy wydanie kolejnego wydawnictwa Jerzy Wrona i Kapela rodzinna. Najbardziej wierny i wdzięczny Władysławowi
Pogodzie muzyk/muzykant klarnecista. Jego
działalność artystyczna to następny skrawek
lasowiackiej historii muzykowania wartej
upamiętnienia. Dzieje muzykujących rodzin
(na przykładzie familii Wronów z Trzęsówki), w których każdy na czymś gra, a wszyscy
razem są w stanie stworzyć 15-osobową orkiestrę. Są to głównie instrumenty dęte przydatne w orkiestrze zgodnie z pasją Stanisława Wrony – ojca, dziadka, muzyków nestora
rodu. Jerzy to muzyk po szkole, ludowego
grania uczył się od muzykantów z Kolbuszowej i okolicy. W momentach kryzysowych
zawsze wspomagał mistrza Pogodę, wynajdując i angażując do kapeli świetnych muzykantów, m.in. kontrabasistów Adama Stąpora, Franciszka Maternę czy doskonałą sekundzistkę Dorotę Jamróz. Jest spadkobiercą
bogatego repertuaru Władysława Pogody
i kompendium wiedzy o muzykantach i ludowej lasowiackiej muzyce. Mamy nadzieję,
że nasze pomysły tak jak dotychczas zostaną
wsparte przez wyjątkowy nie tylko w okolicy,
ale też w kraju kolbuszowski samorząd, jak
nigdzie dbający o tożsame mu niematerialne
dziedzictwo kulturowe.
 Mateusz STARZEC
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MIĘDZY ZABAWĄ A GŁOSEM SUMIENIA
Zgromadzeni wokół idei pięknego pisania

Zofia Brzuchowska
edycja
Międzywojewód zk iego
Konkursu Poetyckiego „Ja
i Świat” zorganizowanego
przez Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie pod
patronatem marszałka podkarpackiego zgromadziła wokół idei pięknego pisania szerokie
grono najmłodszych autorów oraz ich opiekunów. Konkurs poszerzył wyraźnie obszar
swojej popularności, wykraczając nawet poza
województwa ościenne. Obserwując wyniki
z wieloletniej perspektywy, widzimy, że strona formalna tekstów stale się poprawia. Natomiast to, o czym wiersz mówi, bywa nieraz
źródłem rozczarowania z uwagi na obecność
banału, stereotypów i powracających nieustannie tych samych motywów. Na szczęście dzieci o silniejszej osobowości, bardziej
uzdolnione, potrafią widzieć własnymi oczami, odczuwać i myśleć we własnym imieniu,
zaś ich opiekunowie potrafią je w tym umocnić. I to jest największa zdobycz zarówno dla
uczestników, jak i organizatorów konkursu.
Tegoroczne jury pod przewodnictwem
prof. dr hab. Alicji Jakubowskiej-Ożóg,
z udziałem dr Zofii Brzuchowskiej oraz mgr
Małgorzaty Hołowińskiej, zastępcy dyrektora WDK w Rzeszowie, przyznało szereg nagród i wyróżnień.
W grupie I (dzieci z kl. 0–II) I nagrodę
otrzymała Anna Konkol, II Wiktoria Dziedzic, III Nikola Pieniążek, a wyróżnienia

Fot. Adam Kus
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Aleksandra Dryniak, Paulina Godlewska,
Paweł Jurak, Antonina Kochanowicz, Julia
Płoskoń, Nela Nadłonek, Zofia Preisner oraz
Hanna Rzeszut. W tej grupie wiekowej na
uwagę zasługuje inwencja najmłodszych autorów odnajdujących w codzienności właściwą
dzieciństwu magię. Świat dziecka to przede
wszystkim niezastąpione więzy z najbliższymi osobami, takimi jak matka czy ukochany dziadek lub babcia. Do ludzkiej rodziny
wkraczają realne i bajkowe ptaki i zwierzęta.
Dom poszerza się o lubianą szkołę i przestrzeń
miejską, gdzie góruje pomnik symbolizujący
przeszłość i przywiązanie do miejsca urodzin.
Przyroda wyzwala uczucia opiekuńcze, zaś
książki wabią niespodzianką przygody.
W grupie II (III–IV kl.) pierwszą nagrodę przyznano Agnieszce Pająk, II Alicji Bujny, III Julii Rogalskiej, a wyróżnienia
Aleksandrze Gaweł, Zuzannie Kądzieli, Jakubowi Kolczakowi, Jakubowi Miklusowi,
Zofii Ślisz, Kindze Szymańskiej oraz Marcelinie Troć. W tej najliczniejszej grupie uczestników zwraca uwagę wiersz Każdy A. Pająk,
z którego bije radość życia, szczęście istnienia, graniczące z cudownością czarów. W innej tonacji został utrzymany wiersz Ja i świat
A. Bujny, gdzie refleksyjność obejmuje tereny
metafizyki i stawiane są ważkie pytania egzystencjalne.
W grupie III (V–VI kl.) I nagrodę otrzymała Patrycja Wójcik, II Wiktoria Smoleń,
III Małgorzata Sobkiewicz, a wyróżnienia
Paulina Barlik, Brygida Borowiec, Sebastian
Ignaczak, Julia Gęsior, Julia Kolek, Wioletta

Kozicka, Gabriela Podlubna, Julia Półtorak,
Katarzyna Preisner, Karol Wajda, Aleksandra Walkowicz oraz Marcin Witalec. Wiersze z tej grupy pozwalają zauważyć sporo
dziecięcych indywidualności. Uderza rozpiętość podejmowanych tematów i sposobów
ich ujęcia. W swoim i rówieśników imieniu
występuje autorka wiersza Małolata P. Wójcik. Jest to niemal manifest: „Chcę stawić
czoła żywiołom,/pokonać ogień, wiatr, ziemię i wodę,/ Bo wiem kim jestem,/ Co potrafię,/ Co mogę./ I będę nadal pukała do drzwi
świata”.
W grupie IV (gimnazjum) pierwszą nagrodę otrzymała Karolina Zięba za wiersz
Kim jesteś, dwie równorzędne drugie Aneta
Jasion za wiersz Dla mnie oraz Urszula Kozak
(Inna), podobnie dwie równorzędne trzecie
nagrody przyznano Adamowi Głąbowi za
wiersz Zimą nad Bałtykiem oraz Kindze Kapinos za wiersz Mama. Wyróżnienia otrzymali: Laura Kmieć (Droga nocy), Gaja Pawiak
(O świecie w necie), Michalina Staniec (Dom),
Zofia Słowik (Ojczyzna), Julia Smalgren (Mój
kraj), Aleksandra Winiarz (Czekając) oraz
Tomasz Woźniak (Bliskość). Wiersze gimnazjalistów nawiązują do ciekawszych tekstów
z grupy III. Zostaje pogłębiona perspektywa
metafizyczna (Kim jesteś). Obraz miłości
ujęty w wierszu Dla mnie zaskakuje prostotą
i szczerością wyrazu. Problem osamotnienia,
izolacji, wykluczenia podejmuje wiersz Inna.
Najsilniejszy węzeł życia zawiązany poprzez
miłość macierzyńską odnajdujemy w wierszu Mama. Pojawia się ujęcie niemal archetypowe, na które składają się takie wiersze,
jak Dom, Mój kraj i Ojczyzna. To zdobywanie większej przestrzeni dla uczuć i refleksji
świadczy o toczącym się procesie inicjacji
kulturowej, obejmującym zarówno dobra
duchowe, jak i cywilizacyjne. Zabawa ustępuje miejsca szukaniu międzyludzkich więzi,
a tu już przewodnikiem staje się sumienie.
Jak widać, Konkurs „Ja i Świat” nie
skłania nikogo, by zajmować się „błahostkami”, zatem gratulacje należą się zarówno
organizatorom, jak i uczestnikom oraz ich
opiekunom. Co można jeszcze dodać? Chyba
zachętę: tylko tak dalej!
 Dr Zofia BRZUCHOWSKA

Uniwersytet Rzeszowski

Podczas gali laureatów konkursu „Ja i świat”

POLSCY MISTRZOWIE KINA
Filmy wybrane przez widzów klubowiczów

Dominik Nykiel

C

zwarty poreaktywacyjny sezon DKF
Klaps w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zakończony i podsumowany
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w lipcowym numerze miesięcznika. Jak opisywałem również ostatnio, w styczniu rozpoczęliśmy nowy-stary cykl pod hasłem Polscy
Mistrzowie Kina (PMK), do tworzenia którego zaprosiliśmy naszych widzów klubowi-

czów. W minionym sezonie ich udział był
zdecydowanie kameralny i przybrał formę
facebookowego typowania.
Chcąc to rozszerzyć, dążąc tym samym
ciągle do tego, by coraz więcej osób miało
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zonie Klapsa. Przed ostatnim czerwcowym
seansem spośród typujących wylosowaliśmy
zaproszenia na nasze wrześniowe projekcje.
W głosowaniu na PMK i ich dzieła, które
pokażemy (i wspólnie zobaczymy) od września 2016 r. do czerwca 2017 r., wzięło udział
aż 61 osób, co niezmiernie nas cieszy. I bardzo
dziękujemy za każdy głos – za to zaangażowa-

MOWA POLSKA (2)

„Kukułcze jaja” językowe zaborców i wpływy obcych współtowarzyszy niewoli

Mirosław Grudzień

B

iurokratyczny
styl
urzędników austriackich pozostawił po sobie
liczne germanizmy słownikowe i składniowe, m.in.
„nieśmiertelne”, pokutujące do dziś: z uwagi na...
– zamiast „ze względu na…”; w odpowiedzi
na – zamiast „odpowiadając na…”; w nawiązaniu do; czasokres i okres czasu – zamiast
po prostu „okres”; wychodzić naprzeciw potrzebom – zamiast „zaspokajać…”; wyciągać
wniosek – zamiast „wysnuwać…”; ponadto
wyrażenia na wypadek, w razie; w pierwszym

rzędzie, być w posiadaniu; wyrazy wypośrodkować, wydajny, szkolić, wysłużony.
W języku potocznym do dziś na Podkarpaciu „straszą” takie pozaborowe germano-prowincjonalizmy, jak będzie potrafił
– zamiast „potrafi”; zwytrzymać – z niem.
ausdulden; to nie idzie – w znaczeniu „to
niemożliwe”, z niem. es geht nicht; prawy –
w znaczeniu „odpowiedni, pasujący”, z niem.
recht; plac – w znaczeniu „wolna przestrzeń”
(np. dużo placu) – z niem. Platz; rajcować –
w znaczeniu „podniecać” (dziś: użycie żartobliwe) – z niem. reizen; hajcować – żartobliwe
„palić się”, z niem. Heizen; niektóre nazwy
sprzętów jak nachkastlik – „szafka nocna”;
niemiecki żargon fabryczny dał nam wyra-

nie. Prezentując natomiast wyniki
typowania, ograniczę się tutaj tylko
do podania nazwisk reżyserów i tytułów ich filmów. Oto one: Andrzej
Munk Eroica (wrzesień), Janusz
Morgenstern Jowita (październik),
Janusz Majewski Zaklęte rewiry
(listopad), Witold Leszczyński
Konopielka (grudzień), Kazimierz
Kutz Paciorki jednego różańca (styczeń), Krzysztof Krauze Mój Nikifor (luty), Tadeusz Konwicki Salto
(marzec), Krzysztof Kieślowski Przypadek
(kwiecień) i Bez końca (maj) oraz Jerzy Kawalerowicz Matka Joanna od Aniołów.
Mamy więc solidną dawkę klasyki polskiego kina, którego grzechem byłoby nie zobaczyć na wielkim ekranie.
 Dominik NYKIEL
zy felga („obręcz”); feler i brak (w znaczeniu
„wada”), wybrakować, bindownica, na zicher.
Z języka węgierskiego przejęto zwyczaj
stawiania nazwiska przed imieniem oraz
poku
tujący gdzieniegdzie do dziś nawyk
zwracania się do osoby młodszej lub „niższej
stanem” (trochę lekceważąco) w 3 osobie liczby pojedynczej. – Ma żonę i dzieci? – pytał
np. policjant albo ksiądz skromnego rolnika.
Austroniemieckiego pochodzenia jest
bardzo popularna południowopolska innowacja „wyjść na pole, na polu” (zamiast powszechnego dawnego na dwór, na dworze) –
z niemieckiego auf Felde.
Czasami trudno ustalić, od którego
zaborcy przyszło zapożyczenie. Np. błędne
użycie „uważać kogoś” (w znaczeniu „szanować”) poszło w Kongresówce z rosyjskiego
uważat’, w Galicji natomiast – z niemieckiego achten.
 Mirosław GRUDZIEŃ

Panorama literacka Podkarpacia
POETYCKIE OKRUCHY DNIA
wój ósmy już Zeszyt Poetycki Mieczysław
A. Łyp zatytułował Okruchy dnia (2016).
„Tytuł tomiku – jak zauważyła we wstępie dr
Anna Niewolak – sugeruje pewną ułamkowość,
chwilowość
tematyki,
ulotność
obserwacji
przekształconej słowem
w liryczny obraz tego, co
dostrzega i co budzi jego
emocje i refleksje. Poeta
wychodzi jednak w wierszach z tego zbioru daleko
poza subiektywną obserwację natury i zdarzeń codzienności”. Od autora oprócz wierszy
otrzymujemy także refleksje na temat poezji
i tworzenia zapisane na początku zeszytu,
które publikujemy poniżej.

S

***
Słowo nie jest tworzywem łatwym.
Sztuka zna zapewne trudniejsze, takie, które
stawiają większy opór twórcy w akcie kre-

acji (na przykład marmur), ale i wobec słowa
staram się być czujnym, nie ulegać poczuciu
łatwości pisania. Już Cyprian Norwid stwierdził, ze Piękno jako należące do Absolutu
domaga się zmaterializowania, wcielenia
w dzieło. Taki proces reifikacji słowa osiągnął
Mickiewiczowski Konrad w Wielkiej Improwizacji, gdzie oddając hołd samemu sobie
jako poecie, twierdził, iż jego myśli wcielone
w słowa uzyskały niezależny byt w przestrzeni kosmicznej: [...] one lecą,/ Rozsypują się po
niebie/ Toczą się, grają i świecą;/ Już dalekie,
czuję jeszcze,/ Ich wdziękami się lubuję,/ Ich
okrągłość dłonią czuję [...]. Niestety, poczucie
mocy Konrada nie zostało jednak potwierdzone faktami. Mimo to chciałbym zwrócić
uwagę na fakt wieloaspektowości tej wizji
twórczego działania: słowa obdarzone zdolnością ruchu, muzyki, światłem, wreszcie
konkretnym, już przez starożytnych uznawanym za najdoskonalszy, kształtem: formą
kuli, wyczuwalnej zmysłem dotyku.
Skoro jednak nie jest w poezji możliwe
stworzenie materialnego desygnatu w miej-

sce słowa, chciałbym chociaż zachować
tę możliwość różnorodności poznawania
i opisywania rzeczywistości. A więc dążenie
do znanego też już od dawna synkretyzmu
sztuk, eksploatowanie wszystkich zmysłów
w procesie kreacji, łączenie w słowie impresji muzycznych, plastycznych z doznaniami
smaku i zapachu.
I fascynująca synestezja. To, do czego
dążył Rimbaud: aby odbiorca usłyszał barwę,
poczuł smak muzyki, zapach słowa, zobaczył
kolor liter.
Próbuję to osiągnąć w poezji: uwrażliwić wszystkie zmysły na odbiór świata,
ogarnąć całą jego pełnię, poczuć istnienie
tajemnic, których zgłębić się nie da. Jestem
też w pełni świadomy siły ciemnej strony
rzeczywistości. Sądzę jednak, że należy
kreować światy, w których odbiorca mógłby znaleźć chwilę wytchnienia z dala od
całego czającego się w mroku zła naszej
egzystencji.
 Mieczysław Arkadiusz ŁYP
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możliwość decydowania o repertuarze Klapsa (paradoksalnie fb nie sprawdza się w takiej
sytuacji; chociażby dlatego, że
spora część starszych widzów,
którzy szczególnie są zainteresowani klasyką polskiego kina,
nie posiada fb), przygotowaliśmy ankiety z nazwiskami dziewięciu reżyserów, przy których
znalazło się po kilka ich „reprezentacyjnych” filmów. Ankieta
była dostępna we wszystkie czerwcowe poniedziałki – zarówno przed, jak i po seansie.
Można było ją wziąć do domu, zastanowić
się nad wybranymi przez nas twórcami i ich
dziełami, i na spokojnie zaznaczyć te filmy
danego reżysera – oczywiście wszystkie po
rekonstrukcji cyfrowej – które chciałoby się
zobaczyć w ramach PMK już w piątym se-
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CISNA NATCHNIONA
uż po raz ósmy w Cisnej odbył się w dniach
22–23 lipca 2016 r. Festiwal „Natchnieni
Bieszczadem”. Były koncerty prowadzone
przez red. Jerzego Krużla (m.in. Marii Lamers, Agaty Rymarowicz, folkowej formacji
Orkiestra Świętego Mikołaja oraz miejscowych bardów Adama Glinczewskiego
i Piotra Rogali), gawędy, promocje książek
bieszczadzkich twórców, prezentowano też
wyroby rękodzieła i ikony. Smakowano także
bieszczadzkie miody, sery, piwa i nalewki. Niezwykle istotnym elementem tych spotkań były
prezentacje literackie, prowadzone przez poetę
Mirosława Welza w jego autorskim poetycko-muzycznym programie. Rozpoczął Ryszard
Szociński z oprawą muzyczną Macieja JóźwiFot. Wacław Turek

KULTURA  SZTUKA

Marek Petrykowski (z lewej) otrzymuje dyplom z rąk
Adama Ziemianina, w tle bieszczadzki poeta i juror
konkursu Ryszard Szociński

ka. Następnie na scenie zaprezentowali się Jan
Tulik i przyjaciele (aktor i interpretator jego
poezji Jan Niemaszek oraz poeci Jerzy Fąfara, Wacław Turek, Mirosław Welz i Jan Belcik). Była też promocja tomików Tulika Nocny
Deszcz i Trzewiczek Amalii. Na koniec wystąpił Adam Ziemianin ze swoim najnowszym
tomem wierszy Zakamarki. Ten poeta był
przewodniczącym jury Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „Dźwiękosłowa” – 2016. I miejsce
otrzymał Krzysztof Mikołajczyk za wiersz Do
rychłego niebawem, II Marek Petrykowski za
wiersz Święte deski, III Józef Bilski za wiersz
Dyptyk wędrowny, a wyróżnienie Mieczysławow A. Łyp za wiersz Czytanie ikony.
Drugiego dnia Jan Tulik przeprowadził
błyskotliwie warsztaty twórcze „Fredro wczoraj dzisiaj Ty”.
 Jan BELCIK

J

anusz Szuber przebył długą drogę poetycką, od pierwszych
prób i olśnień po dojrzały ustawiony głos,
który spotkał się od
razu z uznaniem i został doceniony nagrodą za najlepszy debiut
im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Ze współczesnych jest najbardziej opisanym i szeroko
komentowanym autorem, czego dobitnym
dowodem była sesja zorganizowana na
Uniwersytecie Rzeszowskim z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin poety (28 maja
2008). W historii poezji pozostanie niewątpliwie debiutancki „pięcioksiąg”: „Paradne
ubranko i inne wiersze” (1995), „Apokryfy
i epitafia sanockie” (1995), „Pan Dymiącego
Zwierciadła” (1996), „Gorzkie prowincje”
12

daje (jak to po ziołach...) komfort
miękkiego znieczulenia, więc uderzenie nie rani”. Alicja Jakubowska-Ożóg w przedmowie określa je
mianem „diagnoz rzeczywistości”
i dodaje: „Gałowicz wykorzystuje
formułę starożytnych sentencji,
budując wyjątkowo trafny komentarz do współczesności. Jego fraszki to teksty z dynamicznym systemem fabularnym, żartobliwe, satyryczne,
liryczne. Diagnozują rzeczywistość tu i teraz. I nie ma sfery życia, która ostałaby się
przed tą wnikliwą oceną”. 

POEZJA JAK MELODIA
towarzyszenie Literackie „Ponad” skupia
nie tylko miejscowych ludzi pióra z Radomska, ale szerokim kręgiem przyciąga autorów
z całego kraju. Spotkali się oni znowu w czerwcu br., skrzyknięci przez prezeskę owego stowarzyszenia Edmundę Bodankę na
II Noc Poezji i Muzyki. Poezja była
przekazywana na żywo przez autorów,
a także interpretowana przez recytatorów, bo nie wszyscy mogli bezpośrednio uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Poezji towarzyszyli muzycy, m.in. duet – Aleksandra Fidziańska i Witold Stawski z Piotrkowa Trybunalskiego. Pokłosiem literacko-muzycznego spotkania jest kolejny już zbiorek
poetycki pt. poezja jak melodia, wydany przez
wspomniane stowarzyszenie. A w nim także
wiersze poetów z Rzeszowa Mieczysława A. Łypa i Wiesława Zielińskiego, którzy rodzinnymi korzeniami
sięgają w radomszczańską ziemię.
Poniższe wiersze pochodzą z tego tomiku. 

P

J

Stanisław Dłuski

ŻARTOBLIWE, LIRYCZNIE
oeta z Krosna Andrzej Gałowicz wydał kolejną książkę pt.
Kuniec świata? Bazyliszki, fraszki i inne figliki (2016). Autor jest
wnikliwym obserwatorem świata
i ludzi. Jego „bazyliszki” są odpowiedzią na absurdy i ludzkie ułomności w początkach XXI wieku.
W nocie Od autora znajdujemy
następującą ich definicję: „Nazwa ta kryje
w sobie co prawda mordercze uderzenie (jak
to u bazyliszków), ale zespolone z łagodnością ziołowego aromatu bazylii, co w efekcie

S

Edmunda Bodanka

Lechosław Stępień

Noc poezji i muzyki

moje myśli

Radomszczańska, czerwcowa noc tańczy z gwiazdami
i rozbrzmiewa muzyką po wszystkich ulicach,
by słuchając sonetów poety – księżyca,
przycupnąć na chwileczkę, gwarząc z latarniami.

wieczorową porą
kiedy świat zwalnia
łatwiej usłyszysz głos serca
melodia brzmi miedzią i złotem
jak zachód słońca
snują się myśli
podobne pierzastym obłokom
zachowane tak głęboko
jak lustro wody
w cembrowanej studni
czernią mrugające
obietnicę ślące
czystości
swoistego smaku
nieskażone
wtedy myśli przelewam na papier
trzymając świat w mocnym uścisku
olśniona niezmierzonym jego pięknem

Zauroczyła Świętą Jadwigę przed farą,
wnet więc razem pląsają na trzy pas walczyka
do tryli miejscowego śpiewaka – słowika,
co najął się, by śpiewać zakochanym parom.
I płaczące dzieciątka do snu utuliła,
nuciła kołysanki i baśnie prawiła.
Zaś staruszkom wróżyła piękne, długie życie.
Pofrunęła aniołem na klasztorną wieżę,
by za wszystkich radomszczan odmówić pacierze.
I zmęczona, szczęśliwa spać poszła o świcie.

KARTKI Z PAWLACZA (34)
(1996), „Srebrnopióre ogrody” (1996), a wnikliwe komentarze przynosi księga wydana przez
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza:
„Poeta czułej pamięci” (2008).
Poeta osadzony wyraźnie w mitologii
stron rodzinnych (Sanok i okolica), z czułością
i uważnością opisuje najbliższy sobie świat,
przez ten opis prześwieca jednak to, co niewyrażalne, tajemnicze, osobne. Jest magicznym
realistą, który ma świadomość, że to, co nienazwane, zmierza do nicości, dlatego ratuje
ludzi, miejsca, zdarzenia. Z perspektywy samotnego wędrowca potrafi odkryć na nowo to,
co odeszło w niepamięć. Z liryzmem łączy się
tu epicka wizja zdarzeń z metaforą, opis nasycony szczegółem ze sceptycznym racjonalizmem, olśnienie i poetycka epifania: „Noga za
nogą kawałki zdarzeń/ Wyciągam z oczu jak
zgiętą rzęsę/ Kładę na papier i mówię bądźcie/

Dłużej ode mnie który minąłem” („Który minąłem”).
Rzeczy w tej poezji, jak zauważa Janusz
Pasterski, zyskują porządek naddany, wpisane w czuły krajobraz pamięci współtworzą
porządek mityczny (mitologiczny?) i odsłaniają furtkę ku kwestiom metafizycznym,
a więc takim sensom, które przekraczają wymiar fizyczny. Bohater wierszy atakowany ze
wszystkich stron przez ciemności i rozpacz,
podejmuje jednak męską walkę o oddech,
o sens, który wyraża się w samej pogoni za
formą, nieśmiertelną i dającą nadzieję na
ukryty ład świata. W wierszu zamykającym
„Apokryfy i epitafia sanockie” Szuber deklaruje: „Głoszę zachwyt/ składam świadectwo/
bronię przed nicością”.
21 lipca 2016

Krzysztof Mikołajczyk
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r. w 1954 r., warszawianin, obecnie
mieszkaniec Kłobucka. Pisze od
2012 roku za namową żony. Publikacje
na portalu literackim „Publixo”, gdzie
próbuje poznać i przyswoić zasady poetyki. Wyróżnienie w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O ludzką
twarz człowieka”. Wiersz Bieszczadzki
anioł został umieszczony w Drugiej
Antologii Dźwiękosłowa. W tegorocznej
edycji „Dźwiękosłowa” zajął I miejsce.

Wers
magazyn
literacki

Mirosław Welz

P

oeta, pisze również
teksty piosenek. Członek Związku Literatów
Polskich. Wydał dziewięć
tomików poezji. Animator konkursu poetyckiego
„Dźwiękosłowa”. W ramach festiwalu Natchnieni
Bieszczadem odbył się w br.
także ogólnopolski konkurs
piosenki poetyckiej. Wykonawcy piosenek z poetyckimi tekstami Welza zdobyli
miejsce pierwsze (Kapela
z Przypadku) i trzecie (Piotr
Kędziora) – ten utwór zamieszczamy poniżej.

Miserere mei
Różnie bywało i mam swoje lata
Pisuję wiersze – żaden ze mnie wieszcz
Choć nie mam skrzydeł to potrafię latać
Gdy lotne słowa uniosą mnie hen
Różnie bywało z napitkiem i z jadłem
Serce nie sługa gdy rozum nie pan
Sto razy wstałem – sto razy upadłem
Coraz mniej ludzka w lustrze moja twarz
Czasami słowu trudno o modlitwę
Kiedy skłamało niejeden już raz
Lecz jeśli Panie zechcesz je usłyszeć
Zostaw mnie proszę takiego jak masz
Słabego jak dziecko jest słabe
Słabego gdy upadam znów
Słabego gdy z trudem powstaję
By iść – żeby za Tobą pójść
Żywot człowieczy jest pono pisany
Nim pierwszy oddech pierwszy dziecka płacz
Nim przytulenie ciepłej piersi mamy
Zanim zaczniemy swój los w ręce brać
Choć słabo jak dziecko jest słabe
Choć słabo gdy upadam znów
Choć słabo gdy z trudem powstaję
By iść – żeby za Tobą pójść

Do rychłego niebawem
Gdzie się zapodziałeś, bieszczadzki aniele?
Gdzieżeś mi się schował, aniele zielony?
Może wystrojony w płaszcz z jesiennych liści
samotnie wychylasz zielony kielonek?
Może po kapliczkach włóczysz się zgrzybiałych
i wyblakłych świętych prosisz o gościnę,
by strudzonym skrzydłom dać odpocząć wreszcie,
w zacisznej ostoi móc przeczekać zimę?
Może do Łopienki, zielony pielgrzymie,
ruszyłeś ku chwale Świętej Męczennicy?
Uczciwszy zadumą bieszczadzkie Zaduszki,
śpisz na ciepłym sianie w cerkiewnej dzwonnicy?
Niechaj ci się przyśni wiosna kolorowa.
Niech ci szybko miną zimowe miesiące.
Strojny w świeżą zieleń znów wyruszysz w drogę
swym odwiecznym szlakiem pokłonić się słońcu.

Poezja
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Wciąż wierzę w spotkanie ludzi niezwyczajnych,
omamionych czarem, natchnionych Bieszczadem.
W cieniu połoniny, gdzie wolność i cisza,
zielony aniele: rychłego niebawem!

Marek Petrykowski

U

r. w 1965 roku w Krośnie, gdzie mieszka i pracuje. Debiutował w antologii Las w karpackim
śnie wierszem na Smereku. Laureat wielu konkursów ogólnokrajowych i międzynarodowych, a jego
wiersze drukowane były w pokonkursowych almanachach. Debiutancki tomik Cytrynowo (2012)
został nagrodzony za najlepszy debiut Podkarpacia
2012 przez rzeszowski oddział ZLP. W 2015 roku
wydał kolejny tom wierszy Muzeum Złotych Rybek.
Jest członkiem Klubu Literackiego Regionalnego
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W tegorocznej edycji „Dźwiękosłowa” zajął II miejsce.

święte deski
w spróchniałym pniu święty
jest próg lasu i święte
jego sosnowe miecze połamane wiatrem
pochwalone bądźcie liście gontów
cerkwi w Uluczu święte krokwie
pastoforia i nawy
klękam przed wami na Dębniku
pod każdym skrzyżowaniem desek
z żołędziami różańca
pochwalony niech będzie Chrystus
na północnej ścianie i choćby
wzniesienie jednej modlitwy
13
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Mieczysław A. Łyp

Józef Bilski

P

H

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. Wyróżniony
w tegorocznej edycji „Dźwiękosłowa”.

istoryk, poeta, animator kultury. Zafascynowany wszystkim, co wschodnie. W Bieszczadach znajduje to, co jest mu
bliskie – wrażliwość, wielokulturowość,
przenikanie rzeczywistości sacrum – profanum, realności z mistycyzmem, wczoraj
z dziś; jednym słowem – inny świat. Laureat ogólnopolskich konkursów poezji.
Mieszka w Lublinie. W tegorocznej edycji
„Dźwiękosłowa” zajął III miejsce.

*** (w drodze – stojąc)

Dyptyk wędrowny

noc
w błękicie zjaw oczy

*** (w drodze – idąc)

Poezja

usta starych
ludzi
opowiadają czas
oczy śmierć
Tutejszej galaktyki

czas mierzony
w papierosa dym
ciszy zatracenie
czas dorzucić nowych zmian
marzenia w szklance zamieszać

malwy
z przyzwyczajenia
udomowione
nie dzwoni
ni zbór ni cerkiew ni klasztor
dzwonią na niebie
żurawie

błądzisz ciągle błądzisz
wsi zapadłych szukasz
szeptów

z kapliczki twarz
deszcze
domalowały łzy
pod nią
ślimak buduje
dom
nawet telefon
milczy przyzwoicie
w niebie cerkwie
jak ptaki

Andrzej Gałowicz

Miejski dagerotyp
Przeźroczysty jak duch wietrzny
W marynarce jak firana
W gruncie też bezużyteczny
W skarpet dziurze po kolana
Z perspektywą na dożycie
Wlokący się jako mgła
W mniejszościowym parytecie
Ja – mieszkaniec miasta szkła.

Belfegory

D

oktor nauk humanistycznych, historyk literatury, krytyk, recenzent, polonista. Trochę poeta, trochę
prozaik. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz książek, np. Twórczość poetycka Jana Rostworowskiego.
Publikował m.in. w „Ruchu Literackim”, „Polonistyce”, „Frazie”, „Zeszytach Naukowych UR”.

Jest zmora dzienna,
jest i nocna zmora.
Zmorą może być mąż lub rzadziej żona,
lecz zmorą zmór gotycką i upiorną,
która wciąż rzeźbi świata dualizm,
żeś ty atrofia, chaos, gładka kora,
On zaś Absolut plus Profesjonalizm,
jest duch nieomylnego dyrektora.

Czytanie ikony
W błękit wchodzę
przez rozłożyste drzewa gaju oliwnego
i kolumny świątyń
wiszących u szumiącego morza
na białych skarpach
Mój szept
i moje słowa
świt wyprowadza
pod koronę niebios
A niebiosa
jak u Nowosielskiego
– całe w błękitach
łagodnych jak modlitwy aniołów
i nimby Świętego Cyryla i Świętego Mikołaja
Ciągle widzę
to piękno to światło
to nasycenie
życia i śmierci
zdrady i grzechu
przebaczenia i pokuty
świętą barwą nadziei
świętą barwą naszych imion
w przepastnych otchłaniach świata

Wiersz cudny wielce

naśladujący ars poetica Jana Tulika,
napisany po piwach dwóch, doskonale warzonych,
na cześć „Legend Krosna…” i autora tychże

Na skwerach pijaczęta budzi świtu rosa,
śpi mieścina znużona całodziennym smętem,
a nad krzywym chodnikiem leci Muza bosa,
by się z Jasiem Tulikiem podzielić talentem.
Pleśń w łazience, a w kuchni nieprane skarpetki
i twarz niegolona pewnie tygodniami,
kawa z klawiaturą jak ściegi serwetki –
taką cenę się płaci, gdy Muza omami...
Poeta czuwa, nie śpi, pracuje poeta,
i kolejny już tydzień zrabowany snowi,
z szarych ugorów dziejów kolorów rozeta
jak hołd z prozy wywiedzion, sprzedany mitowi.
Miastu z klasztorami i bram ułomkami
szaty godowe kroi poeta z Betleja,
co w rucianym wianku dziś tu między nami
cudnie łaszczy czas z czasem, wyobraźnią skleja...

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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Młody festiwal w Rymanowie-Zdroju

Andrzej Piątek

F

estiwal im. Hanki Ordonówny w plenerze
nad Czarnym Potokiem
w
Rymanowie-Zdroju,
którego trzecia edycja odbyła się w dniach 8–10 lipca, interesująco promuje młodych artystów.
W kolejne dni występowali z programem
klasycznym kursanci Young Arts Masterclass w Krośnie oraz nieco od nich starsi muzycy i śpiewacy z piosenkami kabaretowymi
oraz w ariach i duetach z operetek i musicali.

Śpiewa Dominika Farbaniec

Słynna Ordonka, Hanna Ordonówna, gwiazda międzywojennych teatrzyków
i kabaretów Warszawy (Miłość ci wszystko
wybaczy!), także aktorka filmowa, kilkakrotnie śpiewała w nieistniejącym od wojny
Dworcu Gościnnym, który stał niegdyś po
części w miejscu, gdzie obecnie odbywa się
festiwal. Odkrył to burmistrz Rymanowa
Wojciech Farbaniec, miłośnik sztuki wokalnej i orędownik przywracania uzdrowisku
dawnej świetności, czego bez pamiętania
o zjawiskach kulturalnych nie można zrobić,
a także twórca idei rymanowskiego, dosłownie i w przenośni, młodego festiwalu, którą
z wielką energią wciela w życie.
Dwa lata temu w festiwalowym programie znalazły się dwa projekty. Jeden –
nauczycieli i uczniów Szkół Muzycznych

Rymanowa i Krosna: „Hanka Ordonówna
– gwiazda piosenki, kabaretu i filmu”, połączony z hitem przedwojennego kina Miłość
ci wszystko wybaczy. Drugi: „Powróćmy jak
za dawnych lat”, pełen nadal chętnie słuchanych piosenek lat międzywojennych, wykonanych przez Adriannę Bujak-Cyran i Jacka Wójcickiego, którym towarzyszył zespół
rzeszowskich filharmoników pod wprawną
batutą Tomasza Chmiela. Dopełniał oba
te projekty spektakl Księżniczki czardasza
Kalmana, pod doświadczoną w muzyce lekkiej, przyjemnej, choć niekoniecznie łatwej,
batutą Sławomira Chrzanowskiego, który
dyrygował całą orkiestrą Filharmonii
Podkarpackiej z Rzeszowa. Przed rokiem
uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I st. i Zespołu
Szkół w Rymanowie
przygotowali koncert:
„Barwy muzyki XX
wieku”.
Natomiast
w „Letnim koncercie
promenadowym” ponownie pojawili się
filharmonicy z Rzeszowa pod Sławomirem Chrzanowskim, z solistami Eweliną
Sybilską i Łukaszem Gajem, którzy śpiewali
arie i duety z oper Bizeta i Verdiego oraz operetek Straussa i Kálmána.
Tego roku kursanci Young Arts Masterclass, którzy przyjechali do Krosna, żeby
się dokształcić muzycznie, z Gdańska, Elbląga, Zgierza, Jeleniej i Zielonej Góry, Katowic,
Rzeszowa, Sanoka, Łodzi, Brzozowa, a jeden
przyleciał nawet z Włoch, dali „Koncert we
włoskim stylu”, w którym prym wiedli Vivaldi, Paganini, Piatti i Telemann. Spośród tego
szerszego grona byli to wiolonczelistka Anna
Banaś, altowiolistka Jolanta Majda, skrzypkowie Bartłomiej Fraś, Sławomira Wilga,
Karolina Górna, Bartosz Czyżewski, Marta
Klimek i Monika Mazur. Wspierani przez
swoich pedagogów, wiolonczelistę włoskie-

 Andrzej PIĄTEK
Fot. Sebastian Stankiewicz

CZTERECH DO KWADRATU
Letni Salon w DagArt Galerie

W

DagArt Galerie w Millenium Hall
w Letnim Salonie Sztuki prezentują
część swojej twórczości artyści współpracujący w projekcie „Sztuka do kwadratu”:
Marta Wojciechowska, Michał Bajserowicz,
Michał Drozd, Jacek Hazuka, Zbigniew
Hubsch, Wacław Onak, Witold Pazera, Igor
Janowicz i Frederic Lavaud. Ich prace można oglądać do 14 października.

„Sztuka do kwadratu” jest bardzo nowatorskim na polskim rynku pomysłem prezentowania i promowania sztuki współczesnej. Artyści współpracujący z DagArt Galerie przygotowują swoje dzieła w dowolnych
technikach malarskich, na papierze i płótnie,
w czterech kwadratowych formatach, a każda praca ma relatywną do jakości i wielkości
cenę.

KULTURA  SZTUKA

ORDONKI LEKKOŚĆ I WDZIĘK

go Roberto Traininiego i skrzypka Bartłomieja Tełewiaka, zarazem koncertmistrza
kursowej orkiestry. Młodzi śpiewacy Ewelina Sobczyk, Katarzyna Konieczna, Dawid
Biwo i Łukasz Kostka, niedawni absolwenci
uczelni muzycznych i teatralnych, pokazali
się w programie „Bodo Cafe”, jak nazwa sugeruje z kultowymi piosenkami lat międzywojnia. Z kolei w programie „W krainie opery i operetki” pojawiły się fantastycznie zapowiadające się młode sopranistki: pochodząca
z Rymanowa Dominika Farbaniec oraz Sylwia Strugińska i Aleksandra Wiwała, które
w duetach radziły sobie świetnie, partnerując wybitnym i doświadczonym artystom
Opery Krakowskiej, tenorowi Adamowi
Zdunikowskiemu i barytonowi Adamowi
Szerszeniowi (w maju tego roku na inaugurację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie
w Strasznym dworze Moniuszki śpiewał partię Cześnika). Całościowo pod czujną batutą
Piotra Sułkowskiego, który dyrygował oczywiście orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej!
Burmistrz Wojciech Farbaniec wysoko
sobie ceni współpracę z rzeszowską filharmonią. – To istotne źródło jakości festiwalu
– podkreśla. Jego marzeniem jest przywrócenie uzdrowisku dawnego blasku. Taki zloty
okres był w latach międzywojennych, kiedy
w Dworcu Gościnnym występowała plejada
sławnych artystów. Nie tylko Ordonówna,
choć ona kilkakrotnie, ale Zula Pogorzelska, Mira Zimińska, Mieczysław Fogg. Bywał Karol Szymanowski i Ludomir Różycki.
Wcześniej Stanisław Wyspiański, który tutaj
napisał wiersz Hej, rymanowski las za mgłą!.
A w listach do Mehoffera skarżył się: „Kąpię
się tu w słonej wodzie, i słonych rachunkach!”.
Festiwal Ordonówny powstał dwa lata
temu, ale dobra muzyka gości w Rymanowie-Zdroju od lat kilkunastu. – Duża tu zasługa
pochodzącej z pobliskiego Jedlicza wybitnej
śpiewaczki i pedagoga, prof. Michaliny Growiec z Akademii Muzycznej w Katowicach
– zauważa Danuta Litarowicz, dyrektor
Centrum Kulturalnego w Rymanowie. Kiedyś przywiozła grupę swoich studentów i tak
zainicjowała na estradzie w pobliżu pijalni
wód wieczory opery i operetki w plenerze.
Stały się one tradycją sierpniową, niezależnie
od lipcowego festiwalu. On miał z nich swój
początek. W rewanżu dając niepowtarzalną
szansę młodym artystom.

Prace Michała Bajserowicza
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W katalogu Letniego Salonu Sztuki
przedstawiono jedynie czterech artystów,
może dlatego, że pozostali są już bardziej
znani z poprzednich wystaw w DagArt Galerie. Ci czterej to Witold Pazera, Wacław
Onak, Igor Janowicz i Michał Bajserowicz.
Obrazy Pazery cechuje szczególna nastrojowość i rodzaj trudnej do odgadnięcia tajemnicy dotyczącej uczuciowości i duchowości
artysty. Onak przedstawia martwe natury

i pejzaże, odważnie zestawiając barwy ciemne z jasnymi i łącząc niekiedy gwałtownie
cień z ostrym światłem, a całość czasami
tworząc z poszarpanych plam. Janowicz preferuje fantazję i fantazyjność, tak w formie,
jak w treści, prowokacyjnie przeciwstawiając
ją patosowi. Bajserowicza interesuje ludzkie
ciało pozbawione twarzy, ale z ładunkiem
niezwykle silnych uczuć i niemal dotykiem
odczuwalnych namiętności eksponowanych

ARTYSTA I JEGO ŚWIAT

Wiśniowa pachnąca malarstwem po raz dziewiąty

„Artysta musi przebywać
w swojej ojczyźnie, którą
jest jego świat wewnętrzny – i tam dopiero może
się czuć swobodny i może
usiłować
zakomunikować drugim prawdę swego doświadczenia
i udziału w naszym wspólnym losie”. Te ważkie słowa Zygmunta Mycielskiego zawarte
w jego książce pt. Notatki o muzyce i muzykach (PWM 1961) nasunęły mi się podczas
dziewiątego już międzynarodowego pleneru
malarskiego „Wiśniowa pachnąca malarstwem”, który miał miejsce w Wiśniowej od
24 lipca do 7 sierpnia 2016 roku.
Wzięło w nim udział 31 malarzy z kraju
i zagranicy. Kurator pleneru dr Łukasz Gil
z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego nie krył zadowolenia. Dopisała pogoda, sporo było imprez towarzyszących, koncertów, spotkań z malarzami, czynna była
wystawa Stanisława Jachyma, a także młodych artystów – Tomasza Barana i Michała
Mieszkowicza.

Nie brakło i muzyki, której związki z malarstwem są bliskie i inspirujące, jak choćby
w dawnym Barbizonie Wiśniowskim, kiedy to
do dworu Mycielskich w Wiśniowej przyjeżdżali znani malarze, jak Józef Czapski czy Józef
Mehoffer, a także muzycy, jak choćby Tadeusz
Szeligowski czy Eugenia Umińska.
Podczas tegorocznego pleneru uroki
dawnych śpiewów i pieśni w kaplicy Mycielskich prezentował Chór Kameralny „Collegium Musicum” Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie, racząc także słuchaczy
w gimnazjum w Wiśniowej muzyką lekką, łatwą i przyjemną, odbył się też wieczór z muzyką i pisarstwem Zygmunta Mycielskiego,
a w parku Mycielskich miała miejsce prezentacja komedii muzycznej pt. Domek trzech
dziewcząt wg F. Schuberta w wykonaniu Studia Operowego „Halka” WDK w Rzeszowie,
ubarwiona autentyczną burzą z piorunami
w środku spektaklu!
„Pytasz, co malarze tu robią? Powiem
ci, że jednak, pomimo lata i pięknej pogody, malują”. Te słowa wpisał Zygmunt Mycielski do rodzinnej księgi domowej pod
datą: czerwiec – wrzesień 1936. Toteż i teraz

 Andrzej PIĄTEK
nie brakło malarzy w wiśniowskim parku,
wśród łanów zbóż, na zielonych wzgórzach
i pagórkach…
Powstały dzieła niepowtarzalne i poruszające, które wzbogacą wiśniowską galerię
polskiego malarstwa współczesnego, liczącą
ponad 150 obrazów. Warto wspomnieć, iż
plenerowi towarzyszyła konferencja naukowa pt. „Pomiędzy formą a kolorem”, z której
materiały opublikowane będą w dziesiątym
numerze rocznika „Barbizon Wiśniowski”.
A na wernisażu kończącym plener słuchaliśmy uroczych pieśni polskich, m.in. F. Chopina i M. Karłowicza, w cudownym wykonaniu Katarzyny Liszcz-Starzec – sopran
i Anety Czach – fortepian. I znowu piękno
muzyki i malarstwa spotkały się razem…
A trzeba dodać, iż słynąca z tradycji
malarskich Wiśniowa obchodzi w tym roku
650-lecie swego istnienia. Tradycja miesza
się tu ze współczesnością, a sztuka unosi się
ponad polami, lasami, wzgórzami niezmiennym rytmem pobliskiego Wisłoka, budując
świat marzeń i pragnień, uosobiony w malarskich kształtach, kolorach, dźwiękach, jak
przed wiekami.
Artysta i jego świat…
 Andrzej SZYPUŁA,

prezes Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego
w Wiśniowej

Fot. Kazimierz Rochecki

KULTURA  SZTUKA

Andrzej Szypuła

z pomocą kunsztownych i stonowanych
barw. Podczas wernisażu gospodyni DagArt
Galerie Dagmara Kowal-Hazuka, menedżerka sztuki związana także z Arras i Lille, częstowała gości pysznymi pasztecikami
z łososiem i koreczkami z pastą pomidorową
oraz wybornym prowansalskim winem. Było
i co oglądać, i co smakować!

NA KROŚNIEŃSKIM RYNKU
Wieczór z operą i operetką

J

akże cudownie brzmiały pieśni, arie i duety
w słoneczną niedzielę 7 sierpnia 2016 roku
na krośnieńskim rynku! Już po raz dziesiąty
Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne i Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie uraczyło licznie przybyłych melomanów
14

muzyką takich mistrzów opery i operetki, jak
m.in. F. Lehár, P. Abraham, E. Kálmán. W.A.
Mozart, G. Bizet, G. Verdi. A wśród znakomitych wykonawców urocze panie: Dorota
Szostak-Gąska, Monika Glazar, Marlena
Rygiel – soprany i Małgorzata Busz-Perkins

– mezzosopran, prezeska wspomnianego Towarzystwa, zarazem prowadząca koncert, no
i szarmanccy panowie: Jakub Gąska – tenor
i Krzysztof Zajdel – baryton. Z wdziękiem
towarzyszył im kwartet fortepianowy Team
for Voices w składzie: Katarzyna Piotrowska – skrzypce, Izabela Tobiasz – altówka,
Halina Hajdaś – wiolonczela i Janusz Tomecki – fortepian, zarazem autor opracowań
muzycznych.
 Andrzej SZYPUŁA
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WOKALIŚCI OPEROWI
Młodzi artyści w Iwoniczu-Zdroju

dniach 10–20 lipca 2016 roku
w Iwoniczu-Zdroju odbyły się XV
Dni Wokalistyki Operowej z Kursem Wokalnym dla młodych artystów śpiewaków.
Jak zaznaczono, była to już 15. edycja tej imprezy, ale po raz pierwszy w Iwoniczu-Zdroju. Poprzednie odbywały się systematycznie
w Krynicy-Zdroju, jednakże kierownik tych
spotkań artystycznych prof. zw. dr hab. Feliks Widera, dyrektor Instytutu Wokalno-Aktorskiego i prodziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
podjął decyzję o przeniesieniu ich w inne
miejsce z powodu natłoku różnych imprez
kulturalno-artystycznych w okresie letnim
w Krynicy. Wybór padł na Iwonicz-Zdrój
nie bez przyczyny, a związane to było z urokliwym położeniem tego uzdrowiska, a także z przychylnością i życzliwością władz
województwa podkarpackiego, burmistrza
Iwonicza Witolda Kocaja, dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
Marka Jastrzębskiego, a w szczególności

Koncert finałowy – prof. Maciej Witkiewicz i Mari
Yamaguchi

prezesa Rzeszowskiego
Towarzystwa Muzycznego Andrzeja Szypuły.
Dni Wokalistyki Operowej zostały zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
Śpiewu z siedzibą we Uczestnicy, wykładowcy i władze
Wrocławiu, przy współ„Zadwór”. Natomiast koncerty realizowane
pracy Instytutu Wokalno-Aktorskiego Akabyły w Sali Koncertowej Gminnego Ośroddemii Muzycznej im. Karola Szymanowskieka Kultury w Iwoniczu-Zdroju (z wyjątkiem
go w Katowicach oraz Gminnego Ośrodka
koncertu muzyki sakralnej, który odbył się
Kultury w Iwoniczu-Zdroju. Kierownikiem
w kościele uzdrowiskowym pw. św. Iwona).
artystycznym i organizacyjnym Dni i KurKoncerty miały różnorodny profil tematyczsu był prof. Feliks Widera, współpracował
ny, a więc jako pierwszy odbył się Koncert
z nim prof. Eugeniusz Sąsiadek, prezes
Inauguracyjny, w którym udział wzięli wyhonorowy Polskiego Stowarzyszenia Pedaróżniający się studenci i absolwenci katowicgogów Śpiewu. Wykładowcami XV Kursu
kiej akademii, wśród których zaprezentował
Wokalistyki Operowej byli: prof. dr hab.
się wokalnie kierownik kursu prof. Feliks
Ewa Iżykowska (Warszawa), prof. zw. EuWidera. Kolejne wydarzenia to Koncert Mugeniusz Sąsiadek (Wrocław), dr Aleksander
zyki Polskiej, Koncert Muzyki Sakralnej,
Vovk (Ostrava, Czechy), prof. zw. Barbara
Koncert Promenadowy (niestety, z powodu
Ewa Werner (Wrocław), prof. dr hab. Feliks
niesprzyjających warunków atmosferyczWidera (Katowice) i prof. zw. Maciej Witkienych odbył się w sali kinowej) i Koncert Arii
wicz (Bydgoszcz, Warszawa). Z wykładowi Pieśni. Wszystkie koncerty prowadził prof.
cami współpracowali pianiści: Bogusława
Feliks Widera. Ukoronowaniem kursu był
Ciepierska (Katowice), Dorota Kuczyńskakoncert finałowy zatytułowany „Operowe
-Tlałka (Bydgoszcz), Anna Lasek-Starzec
divertimento z parasolkami wokół forte(Katowice) i Wojciech Stysz (Katowice).
pianu”. Tradycyjnie, jak co roku, został on
W kursie wzięło udział 52 uczestników
opracowany przez prof. Macieja Witkiewi(aktywnych oraz obserwatorów). W gronie
cza, do którego należał pomysł scenariusza,
uczestników aktywnych większość stanowili
inscenizacja, ruch sceniczny i prowadzenie
studenci i absolwenci akademii muzycznych,
(wystąpił także w aktorskim epizodzie) –
uczestniczyli też uczniowie PSM II stopnia.
i jak zwykle zrobił to znakomicie. Wszystkie
Wśród uczestników przeważali Polacy, było
koncerty cieszyły się bardzo dużym zainteteż kilkoro obcokrajowców – Japonka, Chińresowaniem publiczności, występy młodych
czyk, Rosjanka, Czeszka, dwie Amerykanki.
artystów przyjmowano z dużą życzliwością
Zajęcia odbywały się głównie w salach pai aplauzem.
łacu Załuskich, który pełni funkcje Domu
Pracy Twórczej Uniwersytetu Rzeszowskie Barbara Ewa WERNER
go, ponadto w zborze i w salach konferencyjnych Ośrodka Szkolenia i Wychowania
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CIĄGLE ZAKOCHANI W RZESZOWIE
Jerzy Dynia

O

tym, że miastu jest
potrzebna piosenka,
podobnie jak to od lat mają
Warszawa, Kraków, Wrocław czy Wilno i Lwów,
mówiło się nie tylko w rzeszowskim ratuszu, ale też w gronie działaczy
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. No i stało
się. W 2013 roku ukazał się zbiorek piosenek
zatytułowany Zakochani w Rzeszowie inspirowany refrenem piosenki autorstwa Tadeusza Hejdy i Marka Głogowskiego: „Po rzeszowskich ulicach i ścieżkach/ chodzi szczęście i radość tu mieszka./ Po rzeszowskich
ulicach i placach/ słońce włosy dziewczętom

pułę i niżej podpisanego, a także zaadaptowygładza…”. Miałem zaszczyt animować auwane na wersje pop music piosenki ludowe.
torsko ten zeszyt.
Za sprawą Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa
W zbiorku znalazły się piosenki tematycznie
związane
z miastem, które nagrali
w latach 50. minionego
wieku w Radiu Rzeszów
aktorzy Zdzisław Kozień i Wincenty Zawirski
oraz bard z gitarą Jerzy
Jaronik, Uzupełniły zbiorek piosenki Tomasza
Sienkiewicza
śpiewane
przez zespół Dwa Balony i Ten Trzeci, skomponowane
współcześ- Laureaci konkursu z 2015 roku. Od lewej: Weronika Turek, Hubert Reczek,
nie przez Andrzeja Szy- Magdalena Bukała, Iwona Rajchel, Kamila Mokrzycka, Kornelia Kulczycka
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Z konkursem wokalnym przy ratuszu

Sierpień 2016, nr 8 (130) Rok XII
oraz dyrekcji Rzeszowskiego Domu Kultury
doszło do nagrania 12 piosenek w Radiu Rzeszów, śpiewanych przez młodych i zdolnych
wokalistów rzeszowskich, głównie z Rzeszowskiej Grupy Artystycznej oraz Klubu
21. Brygady Strzelców Podhalańskich, a zaaranżowanych przez rzeszowskiego pedagoga Krzysztofa Mroziaka. Płyta CD dzięki
przychylności ówczesnego szefa Rozgłośni
Henryka Pietrzaka ukazała się w roku 2013.
Zarówno zbiorek piosenek, jak i płyta miały tytuł Zakochani w Rzeszowie. Piosenkę tę
śpiewała i popularyzowała w latach 70. i 80.
z zespołem Jedynka Stenia Dyniowa.

W sierpniu 2014 roku przypadły 70.
rocznice historycznych wydarzeń – powołania do życia województwa rzeszowskiego oraz ustanowienia Rzeszowa miastem
wojewódzkim. Z tej okazji na scenie obok
ratusza odbył się koncert, podczas którego
zabrzmiało 14 sławiących miasto piosenek,
pochodzących ze zbiorku Zakochani w Rzeszowie.
Był później następny krok. Na scenie
Teatru Maska odbył się historyczny I Podkarpacki Konkurs Wokalny – Piosenka
o Rzeszowie. W trzech kategoriach wiekowych wystąpiło 22 wykonawców z Rzeszo-

W KLIMACIE LATA I WAKACJI
Trzy wystawy w rzeszowskim BWA

Piotr
Rędziniak
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rzeszowskim BWA
prezentowane są
wyjątkowe wystawy w klimacie lata i wakacji. Dwie
wystawy to pokłosie plenerów, które odbywają się w okolicach Rzeszowa i na Podkarpaciu. Pierwszy to Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski
„Kolbuszowa 2015”. Jego organizatorami są
Urząd Gminy Kolbuszowa, Zespół Szkół nr 2
w Kolbuszowej, Związek Polskich Artystów
Malarzy i Grafików w Rzeszowie oraz BWA
w Rzeszowie pod patronatem i ze wsparciem
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.
Komisarzem piętnastej już edycji tego pleneru jest art. malarz Maksymilian Starzec.
Uczestnikami byli profesjonalni artyści malarze zaproszeni z różnych zakątków kraju
oraz z Ukrainy i Niemiec. Drugi plener to
czwarta edycja Międzynarodowego Pleneru
Malarskiego „Niebylec 2016”. Plener zorganizował Urząd Gminy Niebylec oraz BWA
w Rzeszowie. Jego komisarz artysta malarz
Ryszard Dudek, dyrektor BWA, zaprosił do
udziału dwunastu artystów zagranicznych:
z Bułgarii, Serbii, Kazachstanu, Korei Południowej, Włoch, Grecji, Litwy i Cypru oraz
dwóch rzeszowskim malarzy Andrzeja Rułkę i Pawła Kina.
Trzecia wystawa to „Sztuka włókna
w kręgu Arboretum”.

Fot. Eryk Tohl (2)

Z ekspozycji wystawy „Sztuka włókna w kręgu Arboretum” w BWA w Rzeszowie

Celem wystawy, której organizatorem jest Zakład Fizjografii i Arboretum
w Bolestraszycach, była prezentacja dzieł
sztuki (jakże rzadko pokazywanych w rzeszowskiej galerii) związanych z włóknem,
tkaniną artystyczną i współczesnymi działaniami tkackimi. Wystawa, której kuratorem jest Elżbieta Piórecka, wpisana została
w kalendarium kilkunastu imprez, które
odbywają się od maja tego roku w całej Pol-

wa, Iwonicza-Zdroju, Jasła, Stalowej Woli.
Laureatem nagrody Grand Prix został Hubert Reczek z Jasielskiego Domu Kultury. Po
debiutanckim konkursie, było wiele rozmów,
dyskusji, wzajemnych przekonywań. W końcu zapadła decyzja. 2 października br. na scenie obok rzeszowskiego ratusza odbędzie się
koncert, podczas którego wykonane zostaną
piosenki o Rzeszowie. Jego organizatorem
będzie Rzeszowski Dom Kultury i tam mogą
zgłaszać chęć wystąpienia w nim wykonawcy
z Podkarpacia.
 Jerzy DYNIA
sce, a towarzyszą 15. Międzynarodowemu
Triennale Tkaniny – Łódź 2016.
Idea wystawy zrodziła się z wielu akcji i plenerów, które od kilkunastu lat miały
miejsce w Arboretum w Bolestraszycach.
Były to plenery malarskie i wikliniarskie,
festiwale ogrodów oraz sympozja naukowe
łączące zagadnienia architektury krajobrazu ze stricte dendrologicznymi i fizjograficznymi.
W wydarzeniach tych brało udział na
przestrzeni tych lat ponad stu artystów. Niemałe znaczenie ma również Galeria u Piotra, którą prowadzi dyrektor Arboretum
artysta malarz Narcyz Piórecki. Do udziału
w tej wystawie zostało zaproszonych wielu artystów sztuki włókna z całej Polski.
Na zaproszenie odpowiedziało 23 autorów, których prace ją tworzą. A arboretum
było miejscem, które odwiedzili, w którym
przebywali na warsztatach i plenerach, jest
miejscem, do którego wraca się po latach
i długo wspomina. Prace, które stworzyli,
były w wielu przypadkach inspirowane tym
miejscem, spotkanymi ludźmi i przywołanymi wspomnieniami.
Premiera wystawy miała miejsce w Arboretum Bolestraszyce w lipcu 2016 roku,
a w rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycznych oglądać ją można przez cały sierpień
br. Nie ukrywam, iż polecam szczególnie tę
wystawę z racji moich artystycznych korzeni
oraz faktu, że jestem jednym z jej uczestników. Sama wystawa jak i fotogramy przedstawiające piękne widoki Arboretum będą,
mam nadzieję, swoistym zaproszeniem do
odwiedzenia tego czarującego miejsca tuż
pod Przemyślem jeszcze na tych wakacjach.
Życzę miłych plenerowych wrażeń.

Galeria autorska Piotra Rędziniaka

P

JÓZEF BACHÓRZ

rzypomniał o sobie najnowszą wystawą malarstwa w Galerii R_Z Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. 3 Maja 16. Artysta studiował na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom otrzymał
w 1973 r. Był pracownikiem dydaktycznym Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Do ZPAP należy od
1973 r. Od 1986 r. zajmuje się samodzielną pracą twórczą. Mieszka i tworzy w Rzeszowie. Uczestnik wielu plenerów malarskich. Przyroda i otoczenie były zawsze dla
artysty natchnieniem. Za pomocą pejzaży, motywów roślinnych, zwierzęcych tworzy swoiste alegorie i opowieści o życiu, relacjach międzyludzkich i przeżyciach wewnętrznych. Te z pozoru pogodne, niekiedy melancholijne przedstawienia pozostawiają w widzu jakże poważne, egzystencjalne pytania. 
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Józef Bachórz – olej na płótnie

 Piotr RĘDZINIAK

TALENT I PASJA

Malarstwo to szczera rozmowa ze światem…
Jadwiga
Kupiszewska

sobie nowe drzwiczki – pisał serdecznie profesor. Jan Kaznecki miał swój
styl, nie ulegał modom, malował swój
niepowtarzalny świat, pozostał wierny swej wizji świata. Z prac, jakie polub Amatora Plastydarował Wojewódzkiemu Domowi
ka, działający w WoKultury w Rzeszowie, urządzona zojewódzkim Domu KultuUczestnicy wernisażu wystawy jubileuszowej – 50 lat
stała w pomieszczeniach WDK stała Amatorskiego Klubu Plastycznego im. Ferdynanda Brzęka
ry od 1966 roku, świętuje
galeria.
50-lecie swej działalności.
czyński, Stanisław Tomasik, Jan WojewódW zespole założycieli Ferdynand
To ciekawy rozdział w życiu ludzi, którzy
ka, Józef Wyskiel, Wiesław Wojdanowski
Brzęk, którego imię nosi dzisiaj klub. Od
związali się z nim od początku lub przychoi Zdzisław Kotmalowali. Rzeźbę uprawiał
pierwszego spotkania notował, opisywał
dzili w miarę jak się rozrastał. Jubileusz ten
Marian Kogut i Franciszek Świder. Każdy
w kronice wydarzenia związane z działalnojest szczególny, bowiem dotyczy osób, które
z nich był indywidualnością, niektórzy mieli
ścią klubu. Od samego początku nieprzerwapołączyły talent i pasja. A zważywszy, że są
na swym koncie znaczące nagrody, wyróżnie pełnił funkcję sekretarza. W początkoto osoby o różnych zawodach – nauczyciele,
nienia, wystawy indywidualne i zbiorowe.
wym okresie działalności członkowie klubu
inżynierowie, pracownicy służby zdrowia,
Dla niektórych osób aktualnie malujących
wybierali zarząd. Pierwszym prezesem był
ekonomiści, technicy – można powiedzieć,
50-lecie klubu to znaczący jubileusz ich właAlfred Długosz, prawnik z wykształcenia,
że są twórcami z zamiłowania. Nie sposób
snej twórczości. Halina Turonek, Zofia Toktóry położył olbrzymie zasługi dla rozwoprzywołać z tej okazji wszystkich nazwisk,
łoczyńska, Emilia Wołoszyn z okazji długoju amatorskiego malarstwa w okresie jego
wiele osób odeszło, lecz żyją w naszej paletniej przynależności miały wystawy indypoczątków. Franciszek Jastrzębski, przez
mięci i pozostawionych dziełach. Gdy to piwidualne, rocznicowe. Malowanie stało się
wiele lat pełniący również funkcję prezeszę, przed oczyma stają mi twarze, plenery
życiową pasją dla Genowefy Paulukiewicz,
sa, niezwykle energiczny i zawsze trosklimalarskie, wystawy, czuję serdeczność, jaką
Łucji Słowik-Bury, Heleny Świątoniowskiej,
wy o wszystkich członków, malował obrazy
darzyliśmy się nawzajem, a także z instrukIreny Podgórskiej, Elżbiety Płodzień, Tadepełne swoistego uroku. – Malarstwo stało
torami, opiekunami klubu, wśród nich artyusza Osowicza, Eugeniusza Niezgody, Ignasię relaksem po ciężkiej pracy w utrzymaniu
ści plastycy Krystyna Sussi, Jerzy Majewski,
cego Kidackiego, Stanisławy Kaznowskiej,
ruchu energetycznego w Zelmerze – wspoplastyk Zdzisław Ratuszyński, instruktor
Renaty Dietrich, Ludwika Bełcha, Krystyny
minał będąc na emeryturze Jan Jakieła,
Anna Turek, przez długie lata instruktor
Arciszewskiej-Budzyń, Jadwigi Kupiszewkolejny prezes. I ostatni z prezesów w latach
plastyki Krystyna Niebudek, która wraz
skiej, Mieczysława Saramy, Zdzisława Sę2002–2006, Zdzisław Kot. – Moje pejzaże są
z Kingą Ziobro-Działo w sposób merytokowskiego.
powrotem do przeszłości – zwierzał się Lech
ryczny pomagają obecnie w wędrówkach
Obecnie klub liczy 33 osoby, które
Łabaj. Często malował wioskę Straszydle,
po świecie barw i cieni. Wykładowcy i konrozwijają swe umiejętności w takich dziedzinach, jak malarstwo, rysunek, rzeźba.
Z okazji jubileuszu zorganizowana została
w WDK w Rzeszowie przepiękna wystawa
prac członków klubu, którą otworzył dyrektor Marek Jastrzębski, wręczając okolicznościowe dyplomy i upominki. W świat wspomnień wprowadziła Jadwiga Kupiszewska,
aktualnie z najdłuższym stażem w klubie,
bo od 1971 r. Dla wszystkich członków klubu Natalia i Tomasz Kotarbowie z zespołu
Anima grali piosenki charakterystyczne dla
mijających lat. Rozpoczęli piosenką Anny
Członkowie Amatorskiego Klubu Plastycznego podczas jubileuszu. Od lewej Krystyna Walc, Maria Łuszczki,
Jantar Radość najpiękniejszych lat.
Janina Jurek, Danuta Czebator, Genowefa Paulukiewicz, Emilia Wołoszyn, Jadwiga Kupiszewska, dyr. WDK
Niezwykłym wyróżnieniem dla kluMarek Jastrzębski, Wioletta Cielecka, Krystyna Niebudek – instruktor, Józef Pałac – rzeźbiarz
bu było otrzymanie w tym roku Nagrody
Zarządu Województwa Podkarpackiego
miejsce swojego dzieciństwa. Z wykształsultanci klubu udzielali fachowych porad,
za całokształt działalności artystycznej,
cenia inżynier, z zawodu nauczyciel, długowśród nich artyści malarze Stanisław Kucia,
upowszechniania i ochrony kultury. W folletni dyrektor szkoły, należał do pionierów
Marian Ziemski, Janina Ożóg-Czarnowderze wydanym na okoliczność jubileuszu
rzeszowskiego malarstwa. Był wśród tych,
ska, Tomasz Staszewski, nauczycielka plaznalazły się sylwetki aktualnych członków
którzy organizowali grupę, a następnie klub
styki Janina Panek-Wojno, historyk sztuki
klubu oraz życzenia wszelkiej pomyślności
plastyczny przy WDK.
Julian Ataman – konsultant i wykładowca
w rozwijaniu pasji artystycznych. Okazały
Spoglądam na zdjęcie członków klupisał recenzje do folderów, autor wielu wstę„płonący” tort dopełnił podniosły nastrój,
bu zrobione z okazji 20-lecia jego istnienia.
pów do katalogów.
a obecność znakomitych gości, m.in. BarWiększość osób już odeszła: Jan i Zdzisława
Początki nie były łatwe, z trudem zdobary Chmury, dyr. Wojewódzkiej i MiejBelcarzowie, Maria Zofia i Ferdynand Brzębywaliśmy materiały malarskie, stolarze roskiej Biblioteki w Rzeszowie, Józefa Kawałkowie, Alfred Długosz, Bazyli Dulniawka,
bili okazyjnie ramki, plener zaczynał się od
ka, prezesa Regionalnego Stowarzyszenia
Jan Ficak, Olga Filipak, Stefania Guniewska,
obijania ich płótnem nie zawsze lnianym,
Twórców Kultury w Rzeszowie oraz kuluHelena Gwizdak, Jan Jakieła, Franciszek
gruntowaniem. Malowano na deskach, płyarowe rozmowy potwierdziły słowa śpieJastrzębski, Jan Kaznecki, Zofia Kotowicz,
tach itp. Jan Kaznecki w grudniu 1961 r.
wanej przez Animę piosenki Kolory tańczą
Władysław Lasota, Lech Łabaj, Katarzyna
otrzymał podziękowanie od prof. dr. nauk
w Twoich oczach.
Mikułowa, Helena Sarama, Edmund Siemedycznych Wita Rzepeckiego z Zakopanedlecki, Pelagia Jadwiga Sołtys, Władysława
go za dwa obrazy namalowane na drzwicz Jadwiga KUPISZEWSKA
Surowiak, Antoni Szczupak, Zbigniew Tołokach od szafki. – Będzie pan musiał dorobić

Fot. Radosław Cichowski (2)
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Jak się ten Teatr Maska szybko starzeje!
Ryszard Szetela

T
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Fot. Zdzisław Postępski

en jubileusz przypada
w tym roku i 11 maja
2016 roku odbyła się gala
z okazji 60-lecia teatru.
Moja koleżanka w tym
miejscu przekornie by spytała: A którego to teatru?
Sprawa niby prosta w pytaniu, prosta również w odpowiedzi. A jednak?
W wydanym folderze z tej okazji (bardzo skromnym), prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc przypomina, że przed Maską
był jeszcze teatr, który nazywał się Kacperek. Ba, pani dyrektor Monika Szela również stara się wspomnieć o poprzednikach.
A wspomnienia te jakoś dziwnie zaczyna:
„tak niedawno świętowaliśmy 50-lecie Teatru Maska, a tu już kolejny, ważny okrągły
jubileusz”. Pan dyrektor (wtedy jeszcze pełnił
tę funkcję) Jerzy Połoński wyraża zaś opinię:

„i trwa ten Teatr Maska od dziesięcioleci...”.
Szanowna Dyrekcjo, jak się ten Teatr Maska
szybko starzeje!
Na scenie uroczystość na luzie – tzn.
miał być luz, choć go wcale nie było. Wkraczają zaproszeni przedstawiciele władzy rzeszowskiej oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji. Trzymając listy gratulacyjne
w ręku, serdecznie się uśmiechając, życzą
(nie cytuję): Wspaniały jubileusz 60-lecia Teatru Maska... Przez 60 lat Teatr Maska tworzył sztukę, wychowywał..., ciężko pracował.
Gdyby nie Teatr Maska itd. Kochani, wszyscy
którzy tak mówicie, głosicie nieprawdę! Jestem przekonany, że to nie są złośliwości czy
niewiedza – może po prostu tak z rozpędu.
Zdarzali się mówcy, którzy uważali inaczej.
Były dyrektor i kierownik artystyczny
Kacperka Zbyszek Umiński ciągle powtarza:
Ktoś założył Kacperkowi maskę, jakby chciał
pod nią coś ukryć… A dzisiaj, Szanowna
Dyrekcjo, po prostu przywłaszczacie sobie

Aktorzy „Kacperka” po premierze spektaklu „Wakacje Smoka Bonawentury” Macieja Wojtyszki (czerwiec
1981); w reżyserii Zbigniewa Umińskiego ze scenografią Ali Bunscha. Od lewej Małgorzata Szczyrek, Bogumiła Ciesielska, Eugeniusz Kret, Jolanta Nord, Ryszard Szetela, Tadeusz Czwakiel, Emilia Umińska, Tadeusz
Wlazełek, Marian Klimczak, Wiesław Sierpiński, na górze Elżbieta Winiarska, Maria Dańczyszyn, Bogusław
Froń. Na krześle siedzi reżyser spektaklu Zbigniew Umiński. W obsadzie tego przedstawienia byli jeszcze Zyta
Czechowska, Zygmunt Czechowski, Anna Klimczak, Kaja Tondera, Michał Walaszek

nasze „Kacperkowe” 45 lat istnienia i tak lekko, z uśmiechem ogłaszacie wszem wobec, że
obchodzicie jubileusz 60-lecia Maski. Gdyby nie Kacperek – nie byłoby ani Maski, ani
tego budynku teatralnego, na którym zawisło
miano Teatru Maska.
Pamiętam jubileusz 50-lecia organizowany przez dyrektorów Ewę Piotrowską
i Antoniego Borka. Był to jubileusz Teatru
Kacperek – Maska, w którym rzeczywiście
starano się upamiętnić wydarzenia sprzed
pięćdziesięciu laty (tytuł wydawnictwa
z prawdziwego zdarzenia: Od Kacperka
do Maski. 50 lat rzeszowskiego teatru lalek
1956–2006).
Przepraszam za moje wejście na scenę
11 maja br. – zburzyłem ten misternie wypracowany porządek. Bo chciałem wam powiedzieć, że my aktorzy, pracownicy Kacperka
kochamy ten Teatr i życzymy Wam wspaniałych osiągnięć artystycznych. Sam daję temu
niejednokrotnie wyraz, mówiąc i podkreślając, że teatr ten aktorem stoi. Tak trzymajcie.
Myśmy byli teatrem bezdomnym, ale
była w nas siła w trudnej pracy i walce – abyście dzisiaj mogli pracować w takich warunkach.
Szanowna Dyrekcjo, historia się kłania.
Przy takiej okazji pokazanie kilku wyblakłych starych afiszy, dwa zdjęcia i jedną lalkę
(nawet źle podpisaną) to na taki teatralny
życiorys bardzo biednie. I nie o to chodzi,
Pani Dyrektor, byśmy siedzieli na scenie, na
tronach, by wysławiano nas i nasze zasługi.
Ale jeżeli zaprasza Pani tę „resztkę” żyjących
tego Teatru, odsłania Pani nawet tablicę –
Scena Kacperek (w podziemiach), to niech
Pani przynajmniej nie twierdzi, że obchodzi
ze swoim Teatrem 60-lecie. Bo to nieprawda!
60 lat (licząc od zmiany nazwy), będziecie obchodzić za 40 kilka lat. Nas już wtedy
nie będzie i nie trzeba nas wtedy zapraszać.
 Ryszard SZETELA,

aktor, były dyrektor i kierownik artystyczny
Teatru Kacperek

DO MONIKI SZELI
Szanowna Pani Dyrektor!
Dziękuję za pamięć i zaproszenie na Maskaradę i Jubileusz
60-lecia Teatru.
Nie mogłem niestety przyjechać, jednakowoż myślami i duchowo jestem z Teatrem „Maska”, kontynuatorem idei Teatru Lalki i Aktora „Kacperek” – którego wkład w to 60-lecie jest znaczny.
Teatr „Maska” dobrze służy dzieciom i społeczeństwu województwa podkarpackiego oraz kulturze polskiej. Dlatego też pragnę
Pani i całemu Zespołowi Teatru życzyć dalszych sukcesów w pracy
artystycznej i życiu osobistym.
Ale też z okazji 60-lecia – jubileuszu działalności teatru, pragnę
podziękować i złożyć hołd twórcom i pracownikom reduty, jakim był
zespół Teatru Lalki i Aktora „Kacperek”, za jego półwieczną działalność od momentu założenia przez Izabelę Melińską – i grupę zapaleńców miłośników sztuki lalkowej – w jarosławskim Domu Kultury.
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Gdyby nie było tej pięknej idei i miłośników „Kacperka”, nie byłoby
jubileuszu 60-lecia i nie byłoby Teatru „Maska”. Nie byłoby tej pięknej
sceny, o której marzył i o którą prosił „Kacperek”. Niestety, dzisiaj
dzieci nie przychodzą do „Kacperka” tylko
do „Maski”. Ale dobrze. To „Kacperek” żyje
w idei – którą Pani Dyrektor Monika Szela
kultywuje – no i za zaproszenia na premiery
bardzo dziękuję.


Zbigniew UMIŃSKI,

były dyrektor, kierownik artystyczny i aktor Teatru Lalki i Aktora „Kacperek” (od 1968
roku do końca czerwca 1981)
Skolimów 11.05.2016

PIĘKNOWODNY (1)
Wisłok piękny był jak malowanie

N

ie tylko nasz Wisłok
piękny był jak malowanie. Wkąpało się ładnie
do niego paru literatów,
poetów i publicystów. Na
dobrą sprawę, nie za wielu.
Pisałem o nim – nawet może zbyt górnolotnie – i ja. Wszystkie ludzkie żywoty przesuwają się na swoistym pasie transmisyjnym,
na którym siedzą razem z szeroko rozumianą
kulturą. Ile jej jest na każdym kawałku tego
„pasa”?

Rok 1945. Na Przegonie w Staromieściu kobiety urządzały pranie; obok krasule, które szczęśliwie przeżyły
niemiecką okupację

Żółte Brzegi na wysokości Staromieścia przed Trzebowniskiem – królestwo kawalerów stamtąd i z zaprzyjaźnionej części Bud

Jeden z wielu brodów na Wisłoku. Gdy się miało krzepę i mocarne konie, przeprawa przez rzekę nie stanowiła problemu

Rozlany Wisłok, gdy nie było jeszcze parku
przy Bulwarach, z widokiem na wieżowce przy
pierwotnie ulicy Narutowicza, dzisiaj Lenartowicza

Kultowa misja, odpłyniętego już na zawsze tamtego rzeszowskiego Wisłoka, trzymała się bardzo mocno tego zatłoczonego
wszystkim pasa, który nijak do zatrzymania. Nie ma już tej naszej powojennej Rzeki.
Żadna reanimacja nie pomoże. To był najwierniejszy brat łata, funfel i kochanek. Wyleciały z pamięci te jego kawałki, które były
„przynależnione” do poszczególnych „fyrtli”
najbliższych miasta i do zaścianków. Źródełko, Liska Tamy, Nitki (krypa), Zatoczka,
Olszynki, Hajdblum, Rzeźnia, Koło Mostu,
Gawłówka, Babska Plaża, Wirki, Zakrążek,
wlewka Przyrwy, kolejowy most, Żółte Brzegi, Przegon i dalej aż het do Trzebowniska.
Ponieważ ta wyliczanka może być dzisiaj
nudna, kajakuję na inne rzeszowskie wody.
Raczej nie odpłynę, a polecę za kółkiem
z drutem.
Przed główną Liską wpadała wartko do
Wisłoka mała rzeczka, płynąca gdzieś do Racławówki. Z prawej, od Drabinianki wkumplował się mocnowodny Strug. Oba brzegi
Wisłoka pozostawały wolne aż do „zatoczki”,
gdzie wpływała przeurocza Rzeczka. Z rakami, szczupcami, żabami, moczarką kanadyjską i paskudnymi „końskimi”. Z prawej
strony, od Czekaja wsączał się kanalik melioracyjny, a za drogowym mostem – Młynówka. Po „lewa” miejska rzeźnia wypluwała
do mineralnej „wisłoczanki” purchate flaki,
krew i różne trzewia. Smaczny, pożywny stół
dla ryb. Wcześniej, od strony „habrycznego prezedelu”, czyli WSK, wlewał się cienki
strumyczek kanału. Nie truł, no bo jak? Przemysłowe technologie były w powijakach.
Kto dzisiaj wie, jak płynęła i gdzie uchodziła do Wisłoka „tęczowa wirchem” Ropka.
Nawet starzy „chłopoki od Rzesowa” nie bardzo kumają, gdzie ta rzycka. A płynie ona
sobie przez dawną parowozową „haś” i daje
Wisłokowi dodatkową wodę pomiędzy Zakrążkiem a Przyrwą. Lewobrzeżna Młynówka widzi prawie swoją wodną źrenicą ujście
Przyrwy. Trudno się przekonać, czy te wodne
krewne ojca Wisłoka w jakiś sposób załapują
się na „spadek” po tym głównym bogatym?
Dzisiejsza wyprostowana rzeczka nie
ma żadnego fartu! Zresztą Strug, Młynówka czy Przyrwa także nie mają dziś wodnego „ognia”. Umyślnie na koniec zostawiłem
Mikośkę. Czy ja wiem, potok to czy rzeczka?
W każdym razie, kiedy była odkryta, stanowiła dla śródmieścia śmierdzące widmo!
Miejski przepływ Mikośki to przegląd ras
i wielkości szczurów koloru i wymiarów zatwardziałych g… i nierozpoznawalnych odpadów wtórnych. Podobno największe gołoogonowe ścigały się w kanałowej dziurze koło
„nowej poczty” od strony ulicy Moniuszki.
Mikośkę nakrywano, prostowano, w końcu
dano jej nowe ujście do zamostowego Wisłoka. Bzdurą jest, że niby nazwa Mikośka
pochodzi od jakiegoś staroniwskiego „pana”
Mikosza. Są nawet dwie, a może i trzy Mikośki – od Staroniwy, Przybyszówki i jeszcze
skądś tam… Do miejsca wpłynięcia w progi
miejskiego Rzeszowa to była rzeka kryształ.

Tużpowojenny Wisłok – przyjazny kajakarzom i urokliwy swoją naturalną dziewiczością

Siadywało się nad rzeką dla ochłody, nabrania wigoru i nie tylko

Lata 50. ub. wieku. Krypowa przeprawa przez Wisłok
pod wodzą „admirała” Stasia Nitki (w okolicy obecnej kładki). Przy prawym brzegu rzędy galarów, pod
dnem których jeszcze do 1947 r. leżały moździerzowe pociski

Powojenny nadrzeczny raj mieszkańców osiedla
WSK – przystań kajakowa i maleńka plaża na
wysokości Lisiej Góry

Raki, ryby, melodyjne żaby. W okolicy stacji
kolejowej Rzeszów-Staroniwa znajdowało się
dość głębokie Mikośkowe miejsce, gdzie topiono ślepe noworodne szczeniaki. Paskudne
to przypomnienia!


Bogusław KOTULA

TAMTEN RZESZÓW

Bogusław Kotula

WIROWANIE NA PLANIE

C

MIŁOSIERDZIE W JEDNĄ STRONĘ

FELIETON

o zostało po Światowych Dniach Młodzieży w moim
na wskroś katolickim kraju, w którym aktualna władza tak często klęka, że ma chyba odciski na kolanach, tak
wali się w piersi, że po całym kraju dudni, no i jest niezwykle pielgrzymkowa.
W dodatku uwielbia woń kadzidła. Zatem wskazania papieża powinny być
dla niej niekwestionowanym drogowskazem. Jeśli będzie inaczej, to ta władza
jest dla mnie praktykująca, ale w istocie niewierząca. Homilie papieskie nie
zostały jeszcze przetłumaczone na język PiS, zatem u partyjnych wyznawców
nie wiadomo, co one znaczą. Przecież wystąpienie prezydenta Obamy także
przetłumaczyli, jakby ten zupełnie nie znał angielskiego.
Weźmy główne zawołanie dni: miłosierdzie. W rozumieniu PiS działa ono wyłącznie w jedną stronę. Im przysługuje, jak najbardziej, ale żeby od
razu członków owej partii zobowiązywało do tego samego w odniesieniu do
innych? Też coś! Prezydent od ręki miłosiernie ułaskawił partyjnego, jeszcze
nieosądzonego notabla Mariusza Kamińskiego, ale powstańczy bohater, 99-letni gen. Ścibor Rylski powinien przejść, według tego samego prezydenta, całą
sądową procedurę lustracyjną. Obawiam się, że lustracji może zostać poddany
i papież Franciszek, bo wygłaszał podejrzanie lewackie hasła, niezgodne z oficjalną doktryną wiary PiS. W ramach miłosierdzia przygotowana jest ustawa
o pozbawieniu po raz drugi sporej części emerytur i rent pracowników SB. Nie
zamierzam bronić funkcjonariuszy winnych czegokolwiek, ale podciąganie pod
to kierowców, pracowników biur paszportowych, sekretarek, telefonistek, łącznościowców i sprzątaczek jest zwykłą zemstą. A czemu winne są leciwe już żony?
W kolejce ponoć czekają funkcjonariusze ZOMO, milicji i żołnierze zawodowi
Wojska Polskiego, składający przysięgę według roty PRL. Spekuluje się tu i ówdzie, zwłaszcza ówdzie, że nie ma to nic wspólnego z aktem miłosierdzia po 25
latach. Ale skoro najwyższą władzą sądowniczą w Polsce jest Prezes I Ogromny?

P

W

NOWE SZATY KRÓLA

tytułowej baśni Andersena pojawia
się, jak zapewne wszyscy pamiętają, znane spostrzeżenie: „Król jest nagi”.
Nie muszę więc tłumaczyć oczywistej oczywistości, że chodzi
tam o to, iż są ludzie, którzy nie chcą lub boją się zauważać zło,
bowiem wygodniej im jest udawać, że wszystko jest w porządku.
W naszym polskim przypadku to grupa rządząca w osobie prezesa i jego toruńskiego protektora doskonale zdaje sobie sprawę
z tego, że to ona jest „naga”, i robi wszystko, by oznajmiać „urbi
et orbi”, że właśnie jest jedyną, namaszczoną, zbawczą, najszlachetniejszą, najuczciwszą i naj, naj…, prowadzącą nas do arkadii
organizacją. Śmieszne to, jednak kłamstwo ma krótkie nogi.
Doniosłe wydarzenie, wizyta w Polsce papieża Franciszka będzie miała negatywny oddźwięk na świecie. Zapamiętane
z niej zostaną jedynie jego mocne słowa i zdjęcie pustych krzeseł
dla kapłanów, którzy nie raczyli przyjechać na tę uroczystość.
Dla nas to nic dziwnego. Jest polską tajemnicą poliszynela, że
większość biskupów zasiadających w episkopacie i większość
polskich księży pozostaje na garnuszku szarlatana z Torunia
i nastawiona jest wrogo do papieża, orędownika ubogich. Nie
chcieli się bogacze w sutannach narazić faktycznemu ideologowi i przywódcy polskiego Kościoła, samowładcy z Torunia. Nie
przyjechali i w ten sposób zaczęli grabić sobie swój nieuchronny
upadek. Póki co mają jeszcze do dyspozycji niby-rząd, który za
swoje synekury będzie robił wszystko, czego sobie zażyczą.

CO Z MOSTAMI?

apież kilkakroć zalecał budowanie mostów zamiast murów. A co mamy?
Nie tylko coraz wyższe mury, ale jeszcze coraz głębsze przy nich rowy
nienawiści i pogardy. Jeszcze podczas pielgrzymki prezydent podpisał już
trzecią w swej kadencji, niekonstytucyjną ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. I co? Przecież to nie jest żaden filar mostu. Te nowe ustawy w Sejmie
praktyczniej będzie głosować, jak na amerykańskiej konwencji republikanów
i w programie „Od przedszkola do Opola”, kto najgłośniej będzie wrzeszczał.
Jakim budowaniem mostów były obchody 72. rocznicy powstania warszawskiego? Wiernopoddańcze klęczenie przed papieżem naszego militarnego
ministra nic nie dało, oprócz komicznego efektu. Nic nie zrozumiał z mowy
papieża. W sposób absurdalny dla wszystkich logicznie myślących podzielił
powstańców, pakując im apel smoleński i psując zdecydowanie dobrą rocznicową atmosferę. Przy okazji ośmieszając ofiary smoleńskiej tragedii, gdyż
to bohaterowie zupełnie innej opowieści i nie powinni być przyszywani do
czegokolwiek, podobnie jak i powstańcy. Wystarczy sięgnąć do Internetu. Internauci nie pozostawili suchej nitki.

P

ODPRYSKI

ZŁA HISTORIA

apieski apel o zaniechanie złej historii na rzecz preferowania tej dobrej nie
za bardzo pasuje do naszych realiów. Apel jak najbardziej w Polsce trafny.
My nawet potrafiliśmy sobie zbudować fabrykę złej historii z bombastyczną nazwą IPN. Chodzi o to, aby o tej złej nie zapomnieć. Doszło do tego, że
u nas najtrudniej jest przewidzieć przeszłość. Okazuje się, że to, co przeżywali
i czego dokonali ludzie w czasach PRL, jest nieprawdziwe, bo to czarna komunistyczna dziura, w której jedynie żołnierze wyklęci świecili niczym gwiazdy
nadziei. A i po transformacji także nie przywódcy Solidarności i miliony jej
członków decydowały o dokonywanych zmianach, a Prezes Rzeczpospolitej.
Ciekaw jestem, jak kot prezesa znosi to ciągłe odwracanie. Właśnie przejawem tej złej historii jest u nas ogłupiająca polityka historyczna, podporządkowana deprecjonowaniu wszystkiego i budowaniu iluzorycznych mitów.
Tylko jakim kosztem? Niejednokrotnie dochodzi do irracjonalnych absurdów. Bo jak można zakwalifikować brednie wygłaszane przez marszałka Sejmu o tym, że powstanie warszawskie i akcja „Burza” tak powstrzymały marsz
Armii Czerwonej, że uratowały całe Niemcy i Francję od komunistycznego
zalewu? Pewnie wagarował podczas lekcji historii i prał kamieniami w szkołę.
Cała popapieska rzeczywistość w moim kraju jest dynamiczna. Będzie
o czym pisać, zwłaszcza o rozmodlonej władzy. I odpuść nam nasze winy,
jako my nie odpuszczamy, a dodajemy... Chociaż wtajemniczeni twierdzą, że
Pan Bóg, gdy słucha modlitw PiS, bierze silne piguły na uspokojenie.


Roman MAŁEK

Może jednak nie wszystko stracone. Bo w polskim Kościele są jeszcze ludzie prawi. Choćby dominikanin ojciec Ludwik
Wiśniewski, którego stać na obnażanie destruktywnego działania
episkopatu, zwłaszcza w tragicznym podziale narodu. Uważa on,
że wielu polskich duchownych postponuje Rzeczpospolitą i znieważa ludzi. Krytykuje też miesięcznice smoleńskie, rozpoczynające się mszami i przeradzające się w wiece polityczne. Traktuje je
jako akty bałwochwalstwa. Wypomina też polskim duchownym,
że w ciągu ostatnich lat wygłosili z ambon setki dzielących naród i niegodnych Kościoła kazań. I ubolewa, że episkopat milczy,
kiedy w kraju jedno szaleństwo goni drugie, a pojedyncze głosy
biskupów podgrzewają atmosferę nienawiści.
Pliniusz Młodszy w 110 roku określił katolicyzm jako zarazę zabobonu. Czy miał rację? Coś w tym jest. Mająca bowiem
swą filozofię polska instytucja kościelna ciągle usiłuje powstrzymać intelektualny rozwój społeczeństwa, stając się bazą działania
choćby dla nawiedzonego toruńskiego oszusta. Wszak jeszcze
dziś można spotkać ludzi, którzy zapytani o przyczynę suszy, odpowiedzą bez namysłu, że to kara boska za nasze grzechy. I bazując na takich ludziach zorganizowany jest polski Kościół. A to już
śmierdzi totalitaryzmem.
Nie dziwią więc poczynania podwładnych polskiego episkopatu, jedynych słusznie nam rządzących, którzy manipulują
wszystkim, co może przedłużyć ich rządy, choćby świętością naszej historii, powstaniem warszawskim, pozwalają na bezczeszczenie grobów ludzi o innej orientacji politycznej, a ludzi myślących inaczej uważają za wrogów publicznych. Bo sam proces
myślenia człowieka w ich filozofii uważany jest za szkodliwy.
Tekst i grafika

 Zbigniew GRZYŚ

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

Koryto plus
Kierując się ogólną troską,
sąsiad znienacka mnie zapytał:
Czy można dziś, na litość boską,
świnię odgonić od koryta?
Niestety, wszystkie te zabiegi
są beznadziejne, mało warte.
One zwierają swe szeregi,
a później idą już w zaparte.
Taka to pcha się i nie pyta,
bez klasy, taktu i honoru.
Gdy brzegu złapie się koryta
to chce być tam już do oporu.
A doświadczone – najsprytniejsze,
co szybciej chcą obrastać tłuszczem,
wyjedzą kąski najsmaczniejsze,
kwicząc: Tu jestem, nie odpuszczę!
Robi się wtedy straszny zamęt,
zgiełk, zamieszanie, wielka chryja.
Czas, by wspaniały nasz parlament
zaczął debatę… w sprawie ryja!
Niektóra to się wprost nie kryje:
Ja tu nikogo dziś nie straszę,
nie dla mnie zlewki i pomyje,
ze śruty otrąb róbcie paszę.
Trudno się dostać do chlewika,
na nic tu tupet czy brawura.
I to zmartwienie jest rolnika,
kiedy poparcia nie ma knura.
PS
Do laski wpłynie zapytanie,
co poseł Kukiz podobno wniósł,
ile i komu się dostanie
z realizacji „koryta plus”.

Tyle się będzie działo
Baran (21 III–20 IV) Możesz dać wreszcie
na luz!
Byk (21 IV–20 V) Było minęło, nie czas
rozpamiętywać. Wiele się będzie działo!
Bliźnięta (21 V–21 VI) Nie rób kroku do
przodu, a dwóch do tyłu.
Rak (22 VI–22 VII) Życie jest najlepszym
nauczycielem – uczy radości i pokory.
Lew (23 VII–23 VIII) Powodzenie w sprawach sercowych murowane!
Panna (24 VIII–22 IX) Pojawi się szansa
na podreperowanie domowego budżetu.
Waga (23 IX–23 X) Poszerzy się krąg znajomych, ale nie o wszystkim im opowiadaj.
Skorpion (24 X–22 XI) Zyskasz nowe
hobby, zmienisz rutynę dnia.
Strzelec (23 XI–21 XII) Wenus da Ci
nowe doznania miłosne.
Koziorożec (22 XII–20 I) Niewykluczone,
że odzyskasz utracone pieniądze.
Wodnik (21 I–19 II) Dobry czas, by zaplanować dzidziusia.
Ryby (20 II–20 III) W związkach romantycznie, w pracy tak sobie.

T

Tybetańskie igiełki

ybetańską medycyną fascynuję
się od dłuższego czasu. Świat Zachodu
stopniowo
przekonuje się do niej, co prawda opornie, ale coraz
więcej renomowanych klinik zaczyna swoim
pacjentom proponować możliwość korzystania z tych odległych sposobów oddziaływania
na stan zdrowia. Po wcześniej wspomnianej
przeze mnie kąpieli w dźwiękach tybetańskich mis, będę chciała przybliżać kolejne
tajniki medycyny Wschodu – tym razem akupunkturę. Nazwa akupunktura (z łaciny: actus – igła, punctura – ukłucie) sięga 3500 roku
p.n.e., kiedy to w leczeniu zaczęto stosować
kamienne igły. Dość późno medycyna Zachodu zainteresowała się nieznanymi sposobami
leczenia. W Chinach, Japonii, Mongolii istnieje cała sieć uniwersytetów, na których przyszli
lekarze poznają obowiązkowo tajniki tybetańskiej medycyny. Co prawda dopiero od 1962

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

MURZYNEK WIŚNIOWY
Ciasto: 6 łyżek masła • 6 łyżek
cukru • 6 łyżek mąki • 3 jaja •
cukier waniliowy • 50 ml mleka • 1 pełna łyżka
kakao • 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia.
Utrzeć masło z cukrem na pianę i ciągle ucierając dodać całe jaja, mleko i pozostałe składniki.
Gdy masa będzie pulchna, wlać do przygotowanej formy i piec w średnio gorącym piekarniku ok. 50 min (sprawdzić patyczkiem). Po
wystudzeniu ciasto przekroić na 2 blaty.
Nadzienie: 1 słoiczek wiśni smażonych • cukier do smaku (ok. 2 łyżki) • 2 łyżki mąki ziemniaczanej • otarta skórka i sok z ½ cytryny.

FRASZKI
Adam Decowski

O ZGWAŁCONEJ
Nie każda mówi o pechu,
jeśli do syta i bez grzechu.
W PARACH
Nawet wskazówki zegara
żyją w parach.
NIE CZYŃ
Nie czyń z lisa strażnika
swojego kurnika.
Czesław P. Kondraciuk

MODUS VIVENDI
Cena w górę, wyrób chała –
i wilk syty, owca cała.

roku istnieje w USA oficjalnie zarejestrowane
Krajowe Stowarzyszenie Akupunktury (The
National Acupuncture Association), a od
lat 80. są podobne w Europie, to korzystanie
z tego typu leczenia znane już było na dworach możnowładców nawet od XVI wieku.
Obecnie jest uznawana przez Światową Organizację Zdrowia jako forma wspomagająca
proces leczenia. Akupunktura polega na nakłuwaniu określonych punktów ciała bardzo
cienkimi igiełkami. Nie ma to nic wspólnego
z zastrzykami. Według medycyny chińskiej
nakłuwanie przywraca prawidłowe krążenie
życiodajnej energii Qi w organizmie. Naukowcy współcześni widzą w akupunkturze
stymulację punktów związanych z hormonami szczęścia, a także jako zabiegi wpływające na tłumienie impulsów bólowych. Nie
oznacza to, że raptem przestawiamy się na
akupunkturę, ale warto wiedzieć, że takowa
istnieje i jest znacznie starsza niż współczesne
środki przeciwbólowe. 
Wiśnie osączyć, syrop zagotować z cukrem
i skórką cytrynową, zagęścić mąką ziemniaczaną. Dodać wiśnie, sok z cytryny, wymieszać, przestudzić i wyłożyć na pierwszy blat
ciasta. Przykryć drugim blatem.
Masa jogurtowo-śmietankowa: 4 małe pojemniki jogurtu (80 dag) • ½ litra śmietanki
30 proc. • 4 torebki cukru waniliowego • 10
łyżeczek żelatyny.
Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości wody.
Jogurt wymieszać z rozpuszczoną żelatyną i dwoma torebkami cukru waniliowego.
Śmietanę dobrze ubić z pozostałym cukrem
waniliowym. Gdy jogurt lekko zgęstnieje,
dodać śmietanę i razem ubić.
Masę śmietanową wyłożyć na wierzch ciasta, wyrównać, posypać startą czekoladą
i przybrać wiśniami. Wstawić do lodówki na
co najmniej 3 godziny.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka

Regina Nachacz

70 lat w Bikini,
kąpielowym stroju mini,
paraduje babcia ma,
która wciąż za modą gna.
Dziadek komplementy czyni...!
***
Bella ragazza z Rimini
ubrała skąpe bikini.
Pluska w morzu ciało,
wyginając śmiało –
jęczą z rozkoszy jogini.

AFORYZMY

Edward Winiarski

Cóż za paradoks:
im szersze plecy, tym łatwiej
mieszczą się w wąskich drzwiach!

UMIEJĘTNOŚĆ
Żeby nie zginąć w tłumie,
trzeba wiele rzeczy umieć:
szczekać głośno ostrym tonem,
radośnie merdać ogonem...

***
Wielkim wzięciem cieszą się ideały wymienne.
Na rzeczy bardziej przyziemne…

O PEWNEJ PANI
Można by nawet ją odznaczyć,
lecz brak orderów dla pyskaczy...

***
Wynoszenie pod Niebiosa jest rodzajem tortury
dla cierpiących na lęk przestrzeni…

PROJEKT GRAFICZNY
DRUK ulotki, katalogi, foldery,
czasopisma, książki,
kalendarze, albumy ...

FOTOGRAFIA REKLAMOWA
fotografia produktów,
zdjęcia do katalogów,
kalendarzy ...

DRUK WIELKOFORMATOWY
banery, rolapy,
plakaty, naklejki,
cięcie po obrysie ...

DRUK CYFROWY

wizytówki, ulotki,
zaproszenia, dyplomy,
papiery firmowe ...

WBX Studio Graficzne
ul. Hanasiewicza 4/210, 35-103 Rzeszów
tel. 17 854 85 80, kom. 790 790 265

wbx@wbxstudio.pl
www.wbxstudio.pl
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Cena 4 zł w tym 5% VAT
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