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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

Minął roczek
Minął roczek z przygodami,
starego zastąpi nowy,
wyprzedzamy tych przed nami,
coraz wyżej niosąc głowy.

Są mieszkania, 500 plus,
eliminowany KRUS,
w edukacji też odnowa,
bo reforma programowa,
a gminna ośmioklasowa
stos Einsteinów nam wychowa,
i naszej nauki stan
sięgnie niebotycznych bram.
Tak w Zalewskiej jest ocenie,
idzie drugie Oświecenie.

Szag za szagom, krok za kroczkiem,
trochę prosto, trochę boczkiem,
pełni sprytu i zachwytu
zmierzamy do dobrobytu.

Wrogom to się portki trzęsą,
armia coraz potężniejsza,
a idą pomysły nowe,
rośnie wojsko terenowe.

Ludzie, patrzcie, co się dzieje,
Polska w świecie promienieje,
premierem Beata Szydło,
wiwat Prezes i kropidło!

Samodzielne, niepodzielne,
zawsze Antoniemu wierne.
Gdy spod jego ręki ruszą,
każdą demonstrację skruszą.

Premier
Roczek minął, mówię dumnie,
były wpadki, lecz nie u mnie.
Pożytecznie, prospołecznie,
ludziom się tłumaczy grzecznie,
jak to z ruin – upadłości,
czas nadchodzi obfitości.

Europa już zazdrośnie
patrzy.
Kraj rozwija się i rośnie.

Dla kochanych emerytów
minął okres niedosytu,
spełniamy marzenia wszelkie,
mają na chleb i butelkę.
Żyjcie długo, godnie, zdrowo,
z pigułką bezgotówkową.
Bądźcie zawsze wypoczęci,
nie ma co się pracą męczyć.

W sejmie gromkie mam oklaski,
Duda też nie robi łaski,
bo i Senat jest w pokłonie,
przy Prezesie nie utonę.
PS
Kiedy szydło wyszło z worka
i premierem matka Polka
może kraju być ozdobą!?
I wszyscy będziemy z tobą!
Tylko zaryzykuj!
I spróbuj być sobą!

MOJA KOLĘDA

żywo

Słowa: Zdzisława Górska, muzyka: Andrzej Szypuła

Rf

1.

2.

Przyszła do mnie kolęda, biała jak puch i zwiewna,
z błyskiem złotym od gwiazdy z Betlejem.
I wróciła mnie dzieckiem z dorosłości zdradzieckiej,
bo już przeszłam daleką tę drogę.

A kolęda wciąż śpiewa, zimny wiatr gra na drzewach,
cały świat już przed Panem się korzy,
nutko zwiewna, aż boska, do Dzieciątka poprowadź,
by drzwi serca dla wszystkich otworzyć.

Ref. Na na na…

Ref. Na na na…

Ciesz, kolędo, wspominaj Świętą Matkę i Syna,
Jego życie na krzyżu rozpięte,
za daleko ten żłóbek, droga kręta, nierówna,
a w nas lęk odległości czy ludzi.

Głos męski w drugiej i czwartej linijce każdej zwrotki
śpiewa trzy ostatnie sylaby.

Ref. Na na na…

Strzyżów, 7 grudnia 2011 (słowa);
Wiśniowa, 26 sierpnia 2016 (muzyka)
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RODZI SIĘ BÓG

Teresa Paryna

Słowa: Aleksandra Piguła, muzyka: Jan Robak

Wybrałeś
ubogi żłób
Znów narodziłeś się tak cicho,
że mało kto zauważył…
Zastałeś nas
w jakichś marszach donikąd,
w jakichś biegach bez celu,
na targowiskach,
tysiąca zbędnych spraw…
Maleńki, bezradny, ubogi
wszedłeś w świat materii,
by nas podnieść, ocalić.

Choć wybrałeś ubogi żłób,
leżysz teraz zagrzebany
w ludzkiej próżności –
w błyskotkach,
w świecidełkach,
w prezentach,
w pejzażach bez wiary.

Mieczysław A. Łyp

Moje
kolędowanie

I na skrzypkach i na trąbce i na flecie
w czarnoksięskich i rozłożystych
jak lampiony gwiazd czapkach
muzykanci Krzyśka Brzuzana
unoszą mroźny błękitny dzień
w wigilijny zmierzch w wigilijną noc
I nasłuchuje Anioł skrzydlaty
z wieży farnej w Rzeszowie
dźwięku dzwonków u sań
i słów pierwszej kolędy
I na srebrnej ulicy
i na srebrnej Paniadze
jak u Konstantego Gałczyńskiego
wszystko drży uroczyście
i księżyc i światło
i cień i blask
a z białego jak opłatek kościółka
płynie ulubiona kolęda ojca
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
wstańcie pasterze Bóg wam się rodzi
I w ten czas nadziei
tamten
i ten ja
idę z kozą piszczałką i turoniem

Maleńkie Dziecię i wielki Bóg w jednej Osobie,
jedyny Ojca Syn przychodzi na świat.
Rodzi się dzisiaj w noc betlejemską w ubogim żłobie
Król, dla którego w gospodzie miejsca brak.
Ref.
Rodzi się Bóg w ubogim żłobie.
Rodzi się Bóg
po to, by dziś w tobie człowiek
odrodzić się mógł. (bis)

Gwiazda prowadzi i w świętą noc oświetla drogę.
Pasterze nie pojmują, że stał się cud.
Maryja tuli Dzieciątko swe, które jest Bogiem,
a Trzej Królowie padają Mu do stóp.
Ref. Rodzi się Bóg w ubogim żłobie…
Niech Jezus wszystkim nam błogosławi i zsyła pokój.
Niech będzie światłem, drogą ku lepszym dniom.
Książę pokoju przepowiadany przez proroków
pragnie uleczyć dziś także duszę mą.
Ref. Rodzi się Bóg w ubogim żłobie…

ŚWIĄTECZNY RYNEK
Choinki, oscypki i św. Mikołaj

Andrzej Grzywacz

N

adchodzące Boże Narodzenie i Nowy Rok
czuć także na rzeszowskim Rynku. Od 9 grudnia
przez tyleż kolejnych dni
będzie tu kiermasz w zaaranżowanym świątecznym miasteczku. Jest
to już druga edycja tej imprezy.
Wypełniły ją i trwale wypełniają m.in.
lodowisko, ice show, obecność Świętego Mikołaja z prezentami, żywa
szopka, wigilia miejska,
koncert kolęd i fire show.
W kilkunastu drewnianych
budkach, słuchając świątecznej muzyki, można kupować
świąteczne frykasy i ozdoby,
kosztować żurku, grzanego
piwa i oscypka na ciepło z żurawiną. Jakkolwiek imprezie
rzeszowskiej daleko do krakowskiego
Galicyjskiego
Świątecznego Miasteczka (pisałem w nr 111 i 122 NDR),

ale liczą się dobre chęci. Dzięki tej inicjatywie
rzeszowski Rynek urokliwie przystrojony,
z widoczną na odległość kilkunastometrową
choinką ożywa, zachęcając rodziny i osoby
samotne do spacerów po nim.
Nowością jest ogródek, gdzie można
kupować drzewka choinkowe w doniczkach.
Także wspomniane sztuczne lodowisko, które raczej zasługuje na miano małej ślizgawki
z plastikowym podłożem. Jazda po nim nie
jest wyczynem sportowym, niemniej liczy się
ruch na świeżym powietrzu. Tym bardziej, że
dotychczasowe sztuczne lodowisko zostało ostatecznie
zlikwidowane, a kapryśna
grudniowa aura nie sprzyja
otwarciu naturalnych lodowisk. (O pomyśle lodowiska na rzeszowskim Rynku
z jego wizualizacją pisałem
w ubiegłym roku w NDR
nr 110. Może warto do tego
wrócić?).
 Andrzej GRZYWACZ

3

ŚWIĘTA

A ten świat –
pyszny, zarozumiały
takich nie szanuje.
Ty najlepiej wiesz,
jak trudno nam uwierzyć,
że można tak kochać,
tak cierpieć,
tak przebaczać…
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WIDOKÓWKI Z RZESZOWA
Nasze miasto dawniej i dziś

Targ przy ul. Kopernika przed wojną

Ulica Kopernika w listopadzie 2016 roku

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

Fot. Edward Janusz i Rodzina

Fot. Bogdan Szczupaj

Zdjęcia z archiwum Galerii
Fotografii Miasta Rzeszowa

CO SIĘ WYDARZY, CO NAS CZEKA?
Czas „dzieci Internetu” i ludzi znudzonych

Bogusław Kobisz

N

adchodzą nowe czasy, kolejne pokolenie
(tym razem my) zastanawia się nad tym, co się
wydarzy, co nas czeka
w przyszłości. Na naszych
oczach dokonują się kolejne wybory i następują podziały społeczeństwa. Blisko połowa
ludzi na świecie dziwi się wynikom wyborów i prorokuje, że po kolejnych wydarzy się
wszystko, co najgorsze. Anglia z brexitem,
Węgry z Orbanem, Polska z Kaczyńskim,
Ameryka z Trumpem i niewykluczone, że
Niemcy i Francja też niedługo z „kimś”. Dlatego użyłem słów „blisko połowa”, gdyż niewielką liczbą głosów wybory te się dokonały.
Przypuszczam, że nie będzie nadużyciem
z mojej strony stwierdzenie, że wyborcy na
świecie podzielili się na trzy grupy oraz że
mimo wielu obaw „świat nie przestał istnieć”.
Pierwsza to grupa, która chce korzystnych dla siebie zmian i uważa, że doprowadzi
do tego zmiana władzy. Do tej grupy zaliczyć
trzeba „dzieci Internetu” oraz ludzi, których
znużył stary porządek. „Dzieci Internetu” – tak nazywam tę część społeczeństwa,
która nie zważa na poprawność polityczną,
która nie pastuje butów, nie prasuje spodni
w kantkę, narzuci na siebie co bądź byle ze
znaczkiem firmowym i rano włączy komputer, jeżeli w ogóle go wyłącza. Ci ludzie
są podatni na populistyczne hasła typu „nie
matura, a chęć szczera zrobi z ciebie oficera”.
Ludzie znużeni, których również zaliczam do tej grupy, to ci, których znudził dotychczasowy porządek, prasowanie spodni,
glancowanie butów, którzy zauważyli, że je4

dyną z poważniejszych rzeczy w życiu, którą
mogą zmienić, jest auto. Widząc w telewizji jak 20-letni chłopak, ubrany w podziurawione spodnie, zostaje milionerem, bo
sprzedał jakąś aplikację czy model drona,
zauważają, że oni, starsi „pod krawatem”,
często lepiej wykształceni mogą sobie pozwolić zaledwie na zamianę dziesięcioletniej Astry na czteroletnie Audi. To ci ludzie,
którzy najczęściej swoje nadzieje co tydzień
lokują w kuponie totolotka, a raz na kilka
lat w urnie wyborczej, ci, którzy oczekują, że wraz ze zmianą władzy nastąpi jakaś
znacząca zmiana w ich życiu. W tej grupie
większość ludzi nie zaznała głodu, strachu,
wojny, agresji obcych czy okupacji, wychowywała się w spokoju.
Druga grupa to ludzie, którzy chcą
jak wszyscy polepszenia swojego bytu, ale
boją się utraty stabilności i bezpieczeństwa, wolą mobilizować dotychczasowy
rząd, jeśli jest w miarę dobry, domagają się
poszanowania prawa, zasad, ładu i porządku. Część spośród tych ludzi zetknęła się
z jakąś wojną, okupacją i głodem, część nie,
ale wykształcenie i doświadczenie życiowe
podpowiada im, że tylko nauką i pracą
można coś osiągnąć. Ludzie ci wiedzą, że
póki co nie wymyślono lepszego ustroju
społecznego niż demokracja. W tej grupie
są ludzie zadowoleni z siebie, mający dobre wykształcenie i odpowiednią pozycję
społeczną, ci, którzy już się dorobili i nie
bardzo chcą eksperymentować z nową
nieprzewidywalną władzą. W tej grupie
jest również wielu ludzi niezadowolonych
z dotychczasowej swojej pozycji, jednakże
myślących racjonalnie, realistów, którzy
nie wierzą w obiecywane „cuda”, odporni
na populistyczne hasła.

Trzecia grupa to ludzie, którym jest
wszystko jedno, kto rządzi, są obrażeni na
wszystko i wszystkich, nie wierzą, że zmiana
rządzących coś zmieni i z reguły nie chodzą
na wybory.
O ile drugą z tych grup można nazwać
konserwatywną, o tyle dla pierwszej trudno
znaleźć nazwę, może odpowiednia byłaby
nazwa „żądni zmian”. Dla trzeciej grupy nie
szukam nazwy, gdyż dla dalszych moich wywodów nie ma ona znaczenia. Te trzy grupy
decydują o takich, a nie innych wynikach
wyborów.
Historia nas uczy, że od zarania świata
napięcia społeczne regulowały zatargi, rewolucje i wojny. Coś się po nich kończyło,
coś zmieniało, rodziły się nowe szanse, wyzwania i nadzieje. Od wielu lat „znaczącej”
wojny czy rewolucji w Europie i w Ameryce
nie było, nie działał więc ten regulator (wentyl) napięć społecznych. Stały się takim regulatorem w cywilizowanym świecie między
innymi wybory – zmiana władz.
Czas i efekty rządzenia powinny
w państwach demokratycznych decydować
o tym, która z tych grup wyborców się powiększy. W Polsce mamy z tym problem, bo
Kościół rzymskokatolicki ingeruje na równi
z partiami politycznymi w wybory, co powoduje, że ich wyniki są stale zafałszowane.
Rząd, ingerując w niezależność organów
i instytucji stojących na straży demokracji,
w rezultacie też wpływa na zafałszowanie
tych wyników. Miejmy nadzieję, że demokracja u nas się obroni, że na tym ostrym
zakręcie politycznym w prawo nie wypadniemy na pobocze demokracji. Zepsuć jest
łatwo, zbudować trudniej.
 Bogusław KOBISZ
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Nie da się zaplanować szczęścia

Dorota Dominik

C

zas przedświąteczny,
a w księgarniach furorę robią książki o zadziwiających tytułach: Hygge
– duńska sztuka szczęścia
Marie T. Soderberg, czy
Hygge. Klucz do szczęścia Wiking Meik.
Moda? Dobra promocja? I tak, i nie. Pięknie
wydane publikacje są raczej dla Polaka-szaraka, zagubionego trochę w zbyt smutnej
i zbyt szybkiej rzeczywistości, odtrutką, która pokazuje, że w zwyczajnej codzienności są
takie chwile, które nas uszczęśliwiają. Wielu
z nas uczy się szczęścia ze zdarzeń zwyczajnych, domowych, gdyż płynna nowoczesność (Bauman), ambiwalentna, relatywna,
od dawna budzi w nas lęk i niepewność.
Ewidentnym stanem wielu ludzi jest poczucie zagrożenia psychologicznego bezpieczeństwa, czego znakiem jest spadek odporności
na frustracje, poczucie braku emocjonalnego
„zaplecza” i wsparcia, wreszcie utrata zaufania w relacjach z ludźmi.
Zazdrościmy przy tym Duńczykom, którzy we wszelkich badaniach wypadają jako najszczęśliwsi ludzie na świecie. „Jak oni to robią”
– zastanawiamy się w naszej pogoni za szczę-

ściem. I nagle dowiadujemy się, że szczęście
to nie pieniądze, nie popularność, nie ferrari,
a „przytulność”, dobre relacje z ludźmi, szczerość i swoboda przebywania w miejscach, które
się lubi, domowych czterech kątach, które wcale nie muszą, a nawet nie powinny być urządzone „na bogato”… Hygge (czytaj: hjuu-ge) to
słowo określające filozofię czy raczej stosunek
do życia, który czyni ludzi szczęśliwymi. Nie
ma odpowiednika w języku polskim, a opisuje
chwile szczęścia, ciepła i bliskości, które odnajdujemy w najzwyklejszych sytuacjach. Hygge
to prostota i bliskość natury (i ludzi bliskich),
to światło świec, a nie ledy, to jedzenie tego, na
co ma się ochotę, a nie super dieta czy kuchnia
molekularna. To wspólna, spontaniczna, a nie
wymuszona, kolacja z bliskimi, czytanie książki pod kocem, ciepła herbata, cicha ulubiona
muzyka, kieliszek czerwonego wina… Hygge to ciepły dres i kapcie, a nie zarwane noce
w modnych klubach. Zima to podobno szczyt
sezonu hygge, gdyż rośnie sprzedaż świec i słodyczy. Najogólniej więc rzecz ujmując, nie ma
tu nic z cudownych recept z poradników, jak
to „obudzić w sobie olbrzyma” czy „wzbudzić
motywację”, bo to, co jest hygge, to po prostu
szczęśliwość…
Coraz częściej szukamy wytchnienia,
azylu, tworzymy w swoich domach „nisze

To dzięki hygge nawiązujemy i rozwijamy naprawdę silne relacje z innymi ludźmi (…). Nie czerpiemy z hygge ekstatycznego i przelotnego poczucia szczęścia – to dla
nas raczej źródło szczęścia codziennego.
Christian Bjornskov, profesor Aarhus
Univerity, autor książki „Szczęście”
ekologiczne”. Odkrywamy potrzebę bliskości, opiekowania się i pomocy w trudnych
sprawach, tęsknimy za niespieszną rozmową.
Wyłączony telewizor, a w Internecie zamiast
serwisu informacyjnego jakaś muzyczka –
tak uciekamy i od polityki. Bo polityka zdecydowanie nie jest hygge. Kiedyś w rozmowie z kimś padło stwierdzenie, że hyggeling
to taki rodzaj emigracji wewnętrznej, jakaś
ucieczka. Złośliwi zaraz się wymądrzą, że
całe to gadanie o hygge to świetny marketing,
mający podnieść sprzedaż książek, świec
i kapci. Może i tak, ale sprzedano nam coś,
co staje się lekarstwem na znękaną duszę Polaka-szaraka. Bo oto możemy odnaleźć to,
czego nie da się kupić za żadne pieniądze,
nie da się wywalczyć czy załatwić. Prostota,
którą odnajdujemy w czasie oddanym sobie
i bliskim, cztery zaciszne ściany, niespieszny
wieczór. Tego nie da się zaplanować i wpisać
do agendy tygodnia, bo i nie da się zaplanować szczęścia… Niech zbliżające się święta
będą dla Państwa hygge.
 Dorota DOMINIK

POWSTRZYMAĆ FALĘ POPULIZMU
Refleksje po kongresie ludowców

Edward Słupek

W

Jachrance k. Warszawy 19 listopada odbył się XII Kongres
Polskiego Stronnictwa Ludowego, najliczniejszego
i najbardziej zasłużonego
dla Polski ugrupowania politycznego, a jednocześnie najstarszej partii polskiej. W kongresie brało udział ok. 1500 delegatów. Frekwencja wybranych i uczestniczących delegatów wyniosła ponad 97 proc., w tym z naszego województwa podkarpackiego poniżej 80
proc. Ten frekwencyjny fakt zaświadcza o stanie ducha w jedynym w Polsce województwie
rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość.
Uczestnicy z innych regionów Polski tryskali
energią i planami politycznymi. Nasza delegacja na tym tle jawiła się, jakbyśmy przybyli
na stypę, a nie na kongres swojej partii, która
wytycza program na kilka lat.
Smuta naszych jest chyba uzasadniona,
gdyż województwo we wszystkich możliwych
urzędach i instytucjach zostało „oczyszczone” ze wszystkich członków i zwolenników
PSL na wszystkich możliwych szczeblach
do przysłowiowych sprzątaczek włącznie.
Oczyszczanie trwa nadal. Słyszy się, dla
mnie uwłaczające gdybania, co to się zrobi

w przypadku wygrania wyborów, gdy będzie
się miało wpływ na przyszłą politykę kadrową. Te rewanżystowskie dywagacje przeciął
w swoim świetnym wystąpieniu prezes stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz, wzywając do polityki „braterstwa”. Sala kongresowa
najpierw „zabuczała”, a potem na chwilę „zamilkła” w refleksyjnej pozie. Kolega prezes
Kamysz przypomniał, iż tylko partie umiarkowane mogą powstrzymać falę populizmu.
Przed oczyma zobaczyłem wszystkie możliwe
nastroje, jakie zna cywilizacja, ale na koniec
przyszła refleksja, że spokój w ojczyźnie jest
bezcenny i możliwy tylko po przywołaniu
najwyższych zdobyczy tolerancji, poznanych
choćby przez nas w procesie edukacji i wychowania. Po wezwaniu do „braterstwa” prezes odniósł się do skutków polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości, stwierdzając, że
jesteśmy w Unii Europejskiej wyobcowani.
Partnerstwo z węgierskim premierem Orbanem jest problematyczne przy jego kontaktach z Putinem. Mieliśmy mieć za sojusznika Wielką Brytanię, która właśnie opuszcza
Unię. Prezydent elekt USA deklaruje zbliżenie z Rosją. Wstaliśmy z kolan i pusto wokół
nas. Gdzie są ci sojusznicy?
Kongres podjął uchwałę o rewizji naszej polityki zagranicznej, szczególnie wobec
Rosji. Jej dotychczasowe efekty są szkodliwe

dla gospodarki polskiej i nie tylko. Nic nie
daje embargo wobec Rosji i szkodzi naszemu
eksportowi, zwłaszcza rolno-spożywczemu.
Atawistyczna wrogość wobec Rosji ze strony
polityków PiS nic nie daje. Stosowną uchwałę
o rewizji naszej polityki zagranicznej przyjęto
przy nic nieznaczącej konstatacji prezesa, że
może zostać uznany przez obecnie rządzących za zdrajcę.
Odniesiono się na kongresie do incydentu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego,
który stwierdził, że jest spadkobiercą ruchu
ludowego. Zresztą wypowiadał się, iż jest
spadkobiercą innych historycznych formacji. Nawet nikt się wielce nie oburzył, gdyż
jest to postawa „przebierańca”, którą społeczeństwo bez trudu wychwyciło i wyśmiało.
Przypomnieć należy, że nie stać rządzących
na rewizję haniebnych wyroków brzeskich
na Witosa i innych ludowców. Przyszedł czas
na pokazanie prawdziwej twarzy Piłsudskiego, na którego także powołuje się prezes
Kaczyński. Mam na myśli zamach majowy
1926 r. i śmierć kilkuset niewinnych żołnierzy, przypomnienia konstytucji kwietniowej
z 1935 r. będącej zaprzeczeniem demokracji,
na której „duchu” wzoruje się obecna władza
PiS. Padły głosy, że PiS chce zmarginalizować
PSL poprzez autorytarną retorykę. Dla PiS
elektorat PSL to łakomy kąsek. PSL jako par- 
5
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 tia centrowa jest w środowiskach wiejskich

i małomiasteczkowych zakorzeniona i stanowi konkurencję dla PiS. PiS dąży do przekucia wątłego zwycięstwa z 2015 r. (18,6 proc.
głosów uprawnionych obywateli) w bardziej
trwałe zwycięstwo.
PSL jak i inne partie centrowe i lewicowe o umiarkowanych poglądach ma szanse

powstrzymać falę populizmu, gdyż społeczeństwu znudzi się nieustanne kołysanie
łódką, którą wszyscy płyniemy. Nie będzie
społecznej zgody w społeczeństwie na silną
władzę wykonawczą, czyli upodabnianie się
do ustrojów autorytarnych, gdzie dominują
resorty siłowe. Wrogiem PiS są samorządy,
nad którymi chciałoby objąć władzę, dlate-

go stały się one celem do zwalczenia przez tę
partię.
Stwierdzano o jedności opozycji w obronie zasad demokratycznych. Błędem jest sekciarstwo. Walka ugrupowań opozycyjnych
między sobą jest stratą energii politycznej.
 Edward SŁUPEK

ŚWIĘTOWANIE Z „ECHEM”
Jubileusz czasopisma

ie było przesady w stwierdzeniu Zdzisława Daraża, redaktora naczelnego
i twórcy „Echa Rzeszowa”, który otwierał jubileuszowe spotkanie 26 listopada br. w auli
Uniwersytetu Rzeszowskiego, że to wielka
chwila, bowiem czasopismo nieprzerwanie
obecne jest już dwadzieścia lat na lokalnym
rynku, wydawane przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa.
Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc
na jubileuszowej uroczystości bezsprzecznie
był postacią najważniejszą wśród przybyłych
gości. – Niech „Echu” przybywa lat, a wam
ubywa – gratulował zespołowi redakcyjnemu i osobiście wręczył listy okolicznościowe
29 autorom miesięcznika. Wśród nich, m.in.
obecnym publicystycznie we wszystkich

wydaniach miesięcznika Zdzisławowi Darażowi i Ryszardowi Zatorskiemu, publikującym od pierwszych lat wydawania „Echa”
– Józefowi Kanikowi, Stanisławowi Kłosowi,
Bogusławowi Kotuli, Stanisławowi Rusznicy
i autorom, którzy mają na koncie po kilkaset
publikacji, jak Roman Małek (lider tej listy),
Adam Socha (zmarł w dniu uroczystości), Jerzy Dynia czy Adolf Gubernat.
Jako że jubileusz miał naukową oprawę i powiązany był z Forum Mediów Regionalnych, a rzecz się działa w Uniwersytecie
Rzeszowskim, zatem uczestników powitał
prorektor tej uczelni prof. Grzegorz Ślusarz, gratulował zespołowi redakcyjnemu
i podkreślił ważną rolę mediów regionalnych w gromadzeniu kapitału społecznego
Fot. Aleksander Baranowski
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w czasach globalizacji i unifikacji. Były inne
jeszcze życzenia, listy oraz kwiaty, także od
redakcji „Naszego Domu Rzeszowa”, które
w lekkiej wierszowanej formie napisał i przekazał naczelny redaktor Jerzy Maślanka.
Forum przygotowała prof. UR dr hab.
Krystyna Leśniak-Moczuk, a książka jej autorstwa Przyjaciele Rzeszowa, wydana przez
TPRz w serii Resoviana, w podtytule informująca, że jest to socjologiczny portret ruchu
regionalnego, nie tylko naukowo dokumentuje dorobek „Echa”, ale ukazuje czasopismo
w szerszym kontekście regionalistycznym
i miasta. Ważna pozycja wydawnicza w dorobku Towarzystwa i Rzeszowa. Prezentowała ją autorka podczas forum, na którym
próbowano określić rolę mediów regionalnych i ich różnorakie cele społeczne, określając potrzebę zintegrowania towarzystw
miłośniczych miast, gmin, ziem na Podkarpaciu poprzez powołanie Podkarpackiej
Rady Towarzystw Regionalnych. Ponadto
referaty wygłosili Bożena Konikowska (wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP) o roli mediów
w propagowaniu idei regionalizmu, prof.
dr hab. Sławomir Partycki (KUL) na temat
doświadczeń z działalności regionalistycznej w Lubelskiem, prof. UR dr hab. Wacław
Wierzbieniec mówił o doświadczeniach
i dorobku podkarpackich kongresów regionalnych, a prof. UR dr hab. Wojciech Furman analizował dziennikarskie publikacje
w „Echu” w roku 2015.
 Ryszard ZATORSKI

DEBATOWALI Z WŁADZAMI UCZELNI
Z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta

17

listopada br. na Politechnice Rzeszowskiej studenci rozmawiali z władzami uczelni. Okazją do dyskusji był Międzynarodowy Dzień Studenta. Poruszano
na niej różne tematy, od tych dotyczących
kształcenia po administracyjne i socjalne.
W debacie wzięli udział pracownicy uczelni z rektorem prof. dr. hab. inż. Tadeuszem
Markowskim, dziekanami i kanclerzem
mgr. inż. Januszem Burym.
Studenci pytali o plany uruchomienia
kolejnych stopni studiów, rozmawiano też
o kwestiach administracyjnych. Poruszono
również temat konieczności zdawania egzaminu inżynierskiego kompetencyjnego
6

pomiędzy I i II stopniem studiów. – Chcielibyśmy wypracować takie rozwiązanie, aby
student był weryfikowany w jakiś rozsądny
sposób na końcu studiów I stopnia – informował prorektor dr hab. inż. Grzegorz Masłowski. Czy istnieje możliwość rozdzielenia
stypendium rektora na naukowe, artystyczne i sportowe? – pytano. – To stypendium
regulują przepisy ustawy i, paradoksalnie,
najlepiej, gdyby ktoś dobrze się uczył, był
dobrym sportowcem i jeszcze umiał dobrze malować. Niestety, zazwyczaj nie jest
to możliwe – mówił prorektor. – Kiedyś
tak było – każde osiągnięcie było inaczej
nagradzane. Było stypendium naukowe,

sportowe etc. Wiele jest w gestii parlamentu
studentów. On może wpłynąć na rząd, aby
przynajmniej po części powrócić do tamtej
formy – komentował mgr Jerzy Pająk ze
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Dr inż. Joanna Wojturska poinformowała, że dzięki dofinansowaniu z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju studenci będą
mogli częściej korzystać z wyjazdów studyjnych, certyfikowanych szkoleń i warsztatów
z pracodawcami. Dużo czasu poświęcono
problemom nauki języków obcych. Studenci
domagali się m.in. kształcenia na wyższym
poziomie oraz zwiększenia możliwości wyboru oferty językowej. 
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WYDAWNICTWO WYRÓŻNIONE
Oficyna Uniwersytetu Rzeszowskiego

o prestiżowej nominacji do Nagrody
im. Jana Długosza w Krakowie Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego zbiera
kolejne laury. Tym razem aż trzy publikacje
zostały dostrzeżone podczas 20. edycji Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej,
które odbyły się w dniach 15–17 listopada br.
w Poznaniu.
Wyróżnienie w towarzyszącym tej imprezie konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia
Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda
Pudełki przyznano oficynie UR za monografię Linie nieba autorstwa Piotra Patoczki.
Jest to publikacja niezwykła, łącząca w sobie
narrację absolutnie naukową, precyzyjną,
popartą kompletnym warsztatem literaturo-

wym i źródłowym, z opowieścią na poły gawędziarską, ciepłą, niekiedy baśniową.
Jury konkursu doceniło również wkład
rzeszowskich badaczy i wydawców w przy-

wracanie pamięci historycznej przedwojennego środowiska naukowego i akademickiego
Uniwersytetu Lwowskiego, jednego z prężnych ośrodków uniwersyteckich dawnej
Rzeczypospolitej. Nagrodą pozaregulaminową uhonorowano opublikowane w Wydawnictwie UR obszerne opracowania: Historia
w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 r. pod redakcją Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulińskiej i Leonida Zaszkilniaka oraz Złote lata polonistyki lwowskiej
(1919–1939) autorstwa Mariusza Chrostka.
Jak uzasadniali wręczający nagrodę przedstawiciele jury, gdzie, jeśli nie na Uniwersytecie
Rzeszowskim – z racji bliskiego sąsiedztwa
Lwowa – mają powstawać takie prace? 

W SŁUŻBIE MŁODZIEŻY
Jubilatka imienia Kopernika

Adolf Gubernat

W

październiku br.
IV Liceum im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie uroczyście obchodziło 45-lecie swej działalności. Jako organizator i pierwszy dyrektor
tejże szkoły, która została otwarta 1 września
1970 roku, otrzymałem zaproszenie i z radością uczestniczyłem w uroczystościach
jubileuszowych. Wraz z zaproszeniem otrzymałem książkę autorstwa Danuty Stępień,
obecnej dyrektorki IV LO, pt. IV Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Rzeszowie, 45 lat, zarys dziejów. Autorka
w słowie wstępnym zamieściła kilka pochlebnych słów na mój temat i współdziałających ze mną nauczycieli: „Tworzył wraz
z młodymi, pełnymi entuzjazmu nauczycielami szkołę, która miała być najlepsza”, czy
później o sobie, iż wszystkie jej działania
modernizacyjne w latach 1992–2016 to „rozwinięcie dzieła dyrektora Adolfa Gubernata”.
Ponieważ autorka pominęła całkowicie
sprawę genezy szkoły, warunków jej powstania – co jest zrozumiałe, gdyż rozpoczęła
pracę nauczycielską w IV LO w 1972 r. – niektóre fakty przy okazji jubileuszu godzi się
przypomnieć.
Rzeszów, kiedy od 1945 r. decyzją
PKWN został stolicą województwa, już w latach 60. ub. wieku zaczął dynamicznie się
rozwijać. Wzrastała produkcja przemysłowa, powstał szereg przedsiębiorstw budowlanych, nastąpił szybki napływ ludności do
miasta. W tym okresie rozbudowano osiedle
Dąbrowskiego, powstało osiedle Piastów,
oddano nowe bloki przy ulicy Hetmańskiej
i Wincentego Pola. W południowej części
miasta uruchomiono nowe szkoły podstawowe: nr 10 przy ulicy Pstrowskiego (dziś

matematyka, Irenę Kotowicz – chemia, StefaDominikańskiej), nr 9 przy ul. Hetmańskiej,
nię Kot – biologia, Henryka Cierpiała – język
nr 6 przy ul. W. Pola i nr 18 przy ul. Dąbrowniemiecki, Teresę Pawliszak (obecnie Stanisz)
skiego. Natomiast w śródmieściu działały
– język angielski, Jana Witowskiego – fizyka;
tradycyjnie: I LO przy ul. 3 Maja, II LO przy
ale też kilku doświadczonych, jak np. Emiul. Krakowskiej (dziś ks. Jałowego) i III LO
lię Ataman – biologia, Józefa Zawadzkiego
przy ul. Chopina.
– fizyka, Franciszkę Woźniewicz – historia,
Aby odciążyć te szkoły jak i komuponieważ ta kadra miała być głównym czynnikację miejską, podjęto w 1969 r. decyzję
nikiem tworzącym poziom i opinię o szkole.
o potrzebie budowy i powołania liceum przy
Jak na owe czasy wystarczająco dobrze zoul. Dąbrowskiego w gęsto zaludnionej połustały wyposażone pracownie i sale lekcyjne,
dniowej części miasta. W styczniu 1970 r.,
kiedy pełniłem funkcję
zastępcy dyrektora III
LO, zostałem powołany na dyrektora liceum
w budowie z zadaniem
przygotowania do uruchomienia tejże placówki z nowym rokiem
szkolnym. Dziś to dla
wielu niezrozumiałe,
że aby wiosną wejść
na teren budowy, trzeba było się zaopatrzyć
w gumowce, albo że kolej wymuszała wyładunek sprzętu z wagonów
w niedziele, bo inaczej
trzeba było płacić tak
zwane osiowe, a ja nie
miałem na ten cel środ- Inauguracja roku szkolnego 1970/71 w IV LO. Stoją od lewej: Franciszek Dąbal,
ków, pozostawało więc przew. Wojewódzkiej Rady Narodowej, Piotr Bik – I sekretarz Komitetu Miejprosić o pomoc po zna- skiego PZPR, Władysław Kruczek – I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR,
jomości strażaków lub Julian Woźniak – dziennikarz, Adolf Gubernat – dyrektor IV LO, Alfred Żądło
– przew. Miejskiej Rady Narodowej, Adam Białogłowski – sekretarz Komitetu
służbę garnizonową.
Miejskiego PZPR, Kazimierz Żmudka – kurator oświaty, Wojciech Wiśniowski
Mimo wielu trud- – inspektor oświaty
ności i przeszkód udało
się w terminie przygotować szkołę do przyjęw pełni zagospodarowane zostało obejście
cia uczniów i uroczystego otwarcia. Pozyskaszkoły, włącznie z boiskami sportowymi.
łem młodych, zdolnych i ambitnych nauczy1 września 1970 r. z udziałem, jak się
cieli, że wymienię tylko Euzebiusza Sławika,
wówczas mówiło, najwyższych władz wojeStanisławę Szabatowską, Annę Kobryń – jęwódzkich i miejskich, partyjnych i adminizyk polski, Wiesława Gajdka, Pawła Tęczę –
stracyjnych odbyło się otwarcie IV Liceum
7

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

P

i obecnych nauczycieli i młodzieży,
Ogólnokształcącego w połączeniu
a także na odczytaniu długiej listy abz wojewódzką inauguracją roku
solwentów IV LO, sponsorów szkoły,
szkolnego 1970/1971.
a więc ludzi, którzy zostali dobrze przyNiedalekie sąsiedztwo z jednej
gotowani do pracy i funkcjonowania
strony WSK, a z drugiej z Wyższą
w dzisiejszych ciągle zmieniających się
Szkołą Inżynierską (obecnie Poliwarunkach życiowych.
technika Rzeszowska) spowodowaJak to zwykle bywa na tego typu
ło, iż od początku preferowaliśmy
uroczystościach, w wystąpieniach zamatematyczno-fizyczny
kierunek
proszonych gości – wiceprezydenta Rzekształcenia. Rozpoczęliśmy jednoszowa Marka Ustrobińskiego czy kuracześnie współpracę z Instytutem
tor oświaty Małgorzaty Rauch – było
Fizyki WSI. Uczniowie klas mat-fiz
wiele pochlebnych sformułowań pod
raz w miesiącu uczestniczyli w specjalnie dla nich organizowanych Adolf Gubernat, dyr. IV LO, w rozmowie z dr. Adamem Drzymałą adresem szkoły, a dla mnie szczególwykładach. Chodziło o to, aby ich z Zakładu Fizyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie (dzisiaj nie miła była wypowiedz Mieczysława
Janowskiego, byłego prezydenta Rzewprowadzić w mury uczelni i tym Politechniki Rzeszowskiej)
szowa, byłego eurodeputowanego, któsamym łagodzić stres przy czekająry jako ojciec czterech absolwentów IV LO,
sztandar szkoły, a na pierwszym piętrze odcych ich egzaminach wstępnych.
znający szkołę od strony rodzica przez kilkasłonięto tablicę pamiątkową z brązu z podoSprofilowanie szkoły w kierunku
naście lat, dziękował nauczycielom obecnym
bizną patrona szkoły.
przedmiotów ścisłych i współpraca z WSI
i tym, którzy odeszli na emeryturę, dyrektoOdszedłem z IV LO w 1976 r., a więc
stały się merytoryczną podbudową starań,
rowi obecnemu i dyrektorowi seniorowi.
dokładnie 40 lat temu. Po mnie kierowali
aby w 1973 r., w 500-lecie urodzin MikołaUroczystość
zakończył
znakomiszkołą Edward Dragan i Stanisław Piszcz
ja Kopernika, podjąć starania o nadanie lity występ w wykonaniu absolwentów
(obaj nie żyją), a od 1992 nieprzerwanie Daceum jego imienia. Nie było to takie proste
IV LO, artystów warszawskich scen operonuta Stępień.
i oczywiste, chociaż to dziś brzmi komicznie,
wych Moniki Ledzion – sopran, braci RoberZe wzruszeniem i ciekawością poszeale nasz genialny astronom był kanonikiem,
ta i Ryszarda Cieślów – odpowiednio baryton
dłem więc najpierw do budynku liceum, dziś
a wówczas odwrotnie niż obecnie obowiąi tenor, oraz Anny Sroki-Hryń, śpiewającej
odnowionego i przystosowanego do współzywał laicki kierunek wychowania. Sprawa
aktorki znanej z występów w kabarecie Olgi
czesnych wymogów dydaktycznych. Miło
oparła się aż o Władysława Kruczka, który
Lipińskiej.
było spotkać niegdysiejszych nauczycieli
propozycję zaakceptował, stwierdzając, że
Było to znamienite artystyczne podsupionierów, dziś emerytów, i powspominać
on dobrze pamięta, iż przed wojną chłopak
mowanie dorobku szkoły również w dziedziwydarzenia z tamtych lat oraz porozmawiać
z plebsu, a tym bardziej ze wsi, choćby najnie kultury.
z byłymi absolwentami, którzy z sympatią
zdolniejszy, jeżeli chciał studiować, to musiał
Życząc szkole jubilatce dalszych sukwspominali czasy uczniowskie, szkołę życziść albo do seminarium, albo do wojska. Po
cesów, osobiście odczuwam ogromną satysliwą i przyjazną młodzieży.
akceptacji I sekretarza KW sprawy potoczyfakcję z faktu, iż zorganizowana przeze mnie
Główne uroczystości jubileuszowe
ły się pomyślnie. Komitet opiekuńczy szkoplacówka przez tyle lat wypełniła bardzo soodbyły się w Filharmonii Podkarpackiej.
ły – Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego
lidnie swoje zadanie w służbie młodzieży.
Gospodarzem imprezy była pani dyrektor
Handlu i Usług ufundowało sztandar, WSK
Danuta Stępień, która w swoim wystąpieniu
tablicę pamiątkową, kuratorium zatwierdzi Adolf GUBERNAT
skupiła się na powitaniu gości, a więc władz
ło wniosek i tak od lutego 1973 r. uroczyście
miejskich, oświatowych, rodziców, byłych
IV LO otrzymało imię Mikołaja Kopernika,

WYGNAŃCY Z WYGNAŃCA
Grała oczywiście kapela Ziemniaka

„Wygnaniec to dzielnica jest rzeszowUrodził się bowiem w Ruskiej Wsi w kamieska, jakiej nie ma żaden gród” – opowiadał
nicy obok Zajazdu pod Czerwoną Bramą. To
piosenkami Stanisław Ziemniak historię
tam, gdzie teraz znajduje się słynna okrągła
miasta, swoją w nim obecność muzyczną
kładka. A w 1956 roku jako młodziutki roi czterdziestoletnie już tradycje swojej Kapebotnik WSK (potem posiadł wszystkie szczeli Podwórkowej z Wygnańca. A działo się to
ble edukacyjne aż do magisterskiego tytuuroczyście, jubileuszowo, od marsza, rzec by
łu) szesnastolatek rozpoczął w fabrycznym
można, weselnego poczynając, w gościnnym dla Ziemniakowej kapeli
Osiedlowym Domu Kultury Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Kochanowskiego na
Tysiąclecia. Na osiedlu, gdzie mieszkają państwo Zofia i Stanisław Ziemniakowie już jedenaście lat dłużej niż
ma w metryce kapela. Bo zespół liczy
sobie równe lat 40 i to było powodem
spotkania artystów z ich miłośnikami, przyjaciółmi i znajomymi.
Pan Stanisław dzieciństwo zaś
spędzał pośrodku, pomiędzy obecną
swoją dzielnicą a Wygnańcem, któ- Fetowanie jubileszowe. Na pierwszym planie Zofia i Stanisław
rego osią jest ulica Dąbrowskiego. Ziemniakowie
8

domu kultury przy Dąbrowskiego swą muzyczną karierę – godny kontynuator takowej
tradycji rodzinnej.
Zatem 10 listopada br. w ODK święcono
i 40-lecie kapeli, i 60-lecie artystycznej drogi
jej lidera Ziemniaka zarazem. Dlaczego nie
na Wygnańcu? Oczywiście nie z tego powodu, że współcześnie takiego miana osiedle nie zachowało, ale z tej przyczyny,
że kapela z Wygnańca już na początku
nawrotu kapitalizmu została po prostu
wygnana z Zakładowego Domu Kultury
WSK przy ulicy Dąbrowskiego. A dokładnie w roku 1992. Bo rynkowo w nowej rzeczywistości kultura stała się balastem dla menedżerów fabryki, mimo że
cztery dekady wcześniej ten wspaniały
przybytek kultury wzniesiono, by służył pracownikom WSK i ich rodzinom
rozlicznie zamieszkującym osiedle fabryczne. Do 2008 roku kapelę „przytuliła” w ODK przy Kochanowskiego
kierowniczka Halina Kostoń, wspomi-

Fot. Ryszard Zatorski
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i wiersze podać recytacyjnie wybornie, i prowadził swój jubileusz z gracją, dowcipnie,
z taktem dziękował wszystkim, a niektórym
kłaniał się z nazwiska, choć tak po prawdzie
wszystkich mógł wymienić, których miał
przed sobą przy stolikach.
Był to wyborny koncert, który w większości obecnym przywoływał wspomnienia
młodzieńcze i wzruszał od chwili, gdy Halina
Żak rozpoczęła przebojem z lat rodzenia się
kapeli „ujrzałam pierwszy siwy włos na twojej skroni”, potem dobiegały słowa, że „tych
lat nie odda nikt”, „dzień, wspomnienie lata”
i „mój chłopiec zna cały świat” itd. Takie, z jakimi przez lat parę Staszek Ziemniak muzykował w uzdrowiskowym Iwoniczu-Zdroju.
Powróciły melodie i słowa znane z koncertów
po ulicach i podwórkach. A wszystko – jak
z dumą i wdzięcznością przypominał lider

PYTANIA HELLERA
Życie z prawdopodobieństw

Andrzej Piątek

C

zym jest przypadek?
Istnienie świata bez
niego byłoby możliwe?
Dlaczego ciągle się go boimy? Na te pytania 29 listopada próbował odpowiadać kosmolog, fizyk i filozof, ks. prof. Michał
Heller przed szczelnie wypełnioną widownią
Teatru im. Wandy Siemaszkowej.
Spotkanie inaugurowało cykl otwartych wykładów, które zamierza organizować rzeszowska Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania, z inicjatywy swego prezydenta prof. Tadeusza Pomianka i rektora dr.
Wergiliusza Gołąbka pod hasłem „Wielkie
pytania w nauce”. Pierwszemu spotkaniu
z ks. prof. Hellerem „Czy wszechświatem
rządzi przypadek?” patronował „Tygodnik
Powszechny”. W Rzeszowie doroczne wykłady Hellera od kilku lat cieszą się wielkim
zainteresowaniem. Rozpoczynający nowy
cykl spotkań także z innymi uczonymi zgromadził nie tylko naukowców, dziennikarzy,
ludzi kultury i biznesu, ale również osoby
spoza życia publicznego głęboko zainteresowane poglądami Hellera na temat człowieka,
świata i wszechświata.
W tym wykładzie Heller zauważył, jak
niezwykle rzadko zwracamy uwagę na to,
że życie nasze jest utkane z wielu prawdopodobieństw. Uczony często podkreślał, że
bez przypadku świat byłby statyczny. – Bez
układów niestabilnych nie mógłby istnieć
– dowodził. Z poczuciem humoru mówił
o zjawisku entropii i drugiej zasadzie termodynamiki: Kiedy temperatura naszego ciała
zrówna się z temperaturą otoczenia, pora
pomyśleć o pochówku! Bez negatywnych
emocji rozmawiał o zasadniczych kwestiach,
które dzisiaj skłaniają do przemyśleń prawie
każdego człowieka: Jak żyć, żeby broniąc
swoich wartości nie szkodzić i nie przeszkadzać innym? Jak radzić sobie w coraz bar-

Ks. prof. Michał Heller

dziej skomplikowanej rzeczywistości? Czy
Ktoś nam pomaga, opiekuje się nami? Jeśli
tak, gdzie On jest? – Nauka dzisiejsza i religia
niewątpliwie przedstawiają pewien dramat
kosmiczny – twierdził. – Istnienie jest związane z niezmiernie skomplikowaną siecią
struktur, które – przynajmniej w znacznej
mierze – dają się modelować matematycznie.
Nie jest tak, że coś może istnieć, ale nie
być racjonalne. Jeżeli jest nieracjonalne, jest
niczym – tłumaczył. Dodał, że nie mamy
pewności, czy faktycznie Wielki Wybuch zapoczątkował Wszechświat. Poruszył również
kwestię Prawdy i Dobra. – Rozdzielamy te
pojęcia. Uznajemy, że należą do dwu różnych
porządków. Nauka docieka Prawdy, ale obszary Dobra są dla niej niedostępne. Tymcza-

Ziemniak – napisał Andrzej Listwan, nieodżałowanej pamięci satyryk, muzyk o literackim talencie. Znany z Meluzyny, ale i biura
konstrukcyjnego WSK. Znowu zabrzmiało
zatem tango ze słowami Andrzeja o tym, że
„na Wygnańcu jest kultura ekstraklasa”. Co
już było kompozycyjnym krokiem do finału
w postaci patriotycznych pieśni powiązanych
z rocznicą odzyskania niepodległości, jako że
jubileusz święcono w przeddzień tego święta.
Przywołana została w koncercie „piechota, ta
nasza piechota”, znowu „rozkwitały pęki białych róż”, a legiony Pierwszej Brygady Marszałka maszerowały w takt muzyki i pieśni.
Potem już powędrowały na scenę kosze
kwiatów, gratulacje i rozpoczął się bal. Grała
oczywiście kapela Ziemniaka.
 Ryszard ZATORSKI
sem najwięksi myśliciele byli skłonni utożsamiać Prawdę i Dobro. Dodawali jeszcze
Piękno, bo czyż samo utożsamienie Prawdy
i Dobra nie jest piękne? Jeżeli poszukamy
w ludzkim języku wyrazu, który swoim znaczeniem najbardziej zbliżałby nas do tego, co
się stało na Początku, znajdziemy ten jeden
– Miłość. Wszechświat począł się z Miłości –
prezentował swoją wizję Heller.
Symbolem dokonań Hellera jest Nagroda Templetona z 2008 r. Jej finansową wartość
1,6 miliona dolarów uczony, który legitymuje
się 7 honorowymi doktoratami i autorstwem
65 książek, w całości przekazał na powstanie
i rozwój Wydawnictwa Copernicus Center
Press w Krakowie. Jako wybitny kosmolog,
fizyk i filozof Heller jest zaliczany do niewielkiego grona uczonych europejskich, którzy
w tych dziedzinach mają szczególnie wybitne osiągnięcia. Wiele osób nabyło publikacje Wydawnictwa Copernicus Center Press,
którego pomysłodawcami i założycielami są
ks. prof. Michał Heller oraz prof. Tadeusz
Pomianek, wieloletni rektor WSIiZ, obecnie
prezydent uczelni. Nie zabrakło chętnych do
zdobycia autografów i dedykacji Hellera na
jego książkach.
27 lutego kolejne spotkanie z cyklu
„Wielkie pytania w nauce”. Wykład „Dlaczego myślimy i jak mózg prowadzi nas na
manowce?” wygłosi prof. Jerzy Vetulani.
Cykl zwieńczy spotkanie 3 kwietnia z prof.
Jerzym Bralczykiem „Jak mówić, żeby nas
słuchano?”.
 Andrzej PIĄTEK

OKIEM OBIEKTYWU
Wspomnienia z wędrówek po Kubie

Jadwiga
Kupiszewska

S

ekcja
Fotograficzna
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowała

niezwykle barwne w swej treści prace członków klubu, tematem których jest Kuba. Spojrzeniem oka obiektywu aparatu fotograficznego Grażyny Tomczyk, Marty Trzcińskiej-Kowalskiej i Pawła Niemczaka zatrzymane
zostały w kadrze wspomnienia z wędrówek
po Kubie, po Hawanie.
9
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nana co raz na jubileuszu, choć nieobecna,
bo zdrowotne perypetie postawiły barierę, by
w tym dniu mogła wystąpić jako gospodyni
i moderatorka wieczoru. Stanisław Ziemniak
z konieczności wypełnił te funkcje – z wielką
swadą i wytwornością.
W tym wyśpiewanym jubileuszu pojawiały się różne znaczące dla zespołu daty
i fakty, jak np. ten, że na starcie w roku 1976
był on uliczną orkiestrą liczącą 15 osób,
a przez cztery dekady przewinęło się przezeń ponad 40 muzyków. Dziś w kapeli jest
ich sześcioro: wokalistka Halina Żak, Janusz
Kawalec – trąbka, Krzysztof Ślemp – saksofon tenorowy, Bolesław Walas – akordeon,
Stefan Ryszkowski – gitara basowa, Janusz
Borowiec – perkusja i oczywiście jej przewodnik Stanisław Ziemniak – też akordeonista. Ale nie tylko, bo i zaśpiewać potrafi,
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Wernisaż zorganizowany w dniu 9 listopada 2016 r. w holu Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, który okazał się doskonałym miejscem światła i przestrzeni, zgromadził wielu miłośników fotografii, przyjaciół
artystów. Nad całością czuwał komisarz wystawy Zdzisław Świeca, uznawany nie tylko
przez członków klubu za mistrza fotografii.
Wystawę otworzyła dyrektor Biblioteki UR
dr Bożena Jaskowska, życząc członkom Sekcji Fotograficznej sukcesów w dalszej pracy
twórczej, a obecna na wernisażu prezes UTW
Danuta Kamieniecka-Przywara wręczyła

To nie wojna, lecz czas – zatytułowała
swą prezentację Grażyna Tomczyk. Na fotografii szare barwy odrapanej kamienicy ze
zniszczonym balkonem, bruk ulicy lśniący
brudną ściekową wodą, stragan przy zabytkowej, zniszczonej przez czas kamienicy.
Zamieszczona w folderze notka: „[…]obecny stan tych pięknych kamienic i pałaców to
nie wynik działań wojennych… lecz straszliwej destrukcji dokonanej przez czas, przez
zaniedbania i beznadzieję oraz brak wiary,
że można cokolwiek zmienić i że w ogóle
warto” – podkreśla zatrzymane w kadrze,
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Grażyna Tomczyk, Paweł Niemczak, Marta Trzcińska-Kowalska

autorom wystawy symboliczną różę. Wystawa podzielona wprawdzie na trzy obszary autorskie, w całości stanowiła spójną wędrówkę
po niezwykle barwnym, pełnym kontrastów
kraju. Aby ją zrozumieć, należało dokładnie
obejrzeć prace, zatrzymać się przy szczegółach, a nawet porozmawiać z autorami.

jakże wymowne fragmenty kubańskiego
pejzażu.
Marta Trzcińska-Kowalska pojechała
na Kubę w grudniu 2015 roku, pragnęła zobaczyć autentyczny kraj i sfotografować życie
jego mieszkańców. Czy jej się to udało? Na
zgrupowanych tematycznie pracach uwagę

KULTYWUJĄC TRADYCJĘ
Patriotycznie w Tuszowie

Dorota Kwoka

K

ultywując
tradycję
i ideę patriotyzmu,
a tym samym stojąc na straży polskiej mowy i wiary –
jak przystało na Gminną
Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym, która ma swoją siedzibę w domu urodzenia gen. Władysława E.
Sikorskiego i kierowana jest przez dyrektor
Patrycję Krempę – zorganizowano XI edycję konkursu literackiego poezji patriotyczno-religijnej pn. „Strzeż mowy ojców, strzeż
ojców wiary”. Należy zaznaczyć, że w tym
miejscu w br. miały miejsce ogólnopolskie
obchody 135. rocznicy urodzin gen. Sikorskiego.
Komisja w składzie: Małgorzata Wieczerzak, Barbara Ćwięka-Występek i Karolina Dulik wyłoniła laureatów. W kategorii
dorosłych nagrody za wiersze otrzymali:
Agnieszka Maj z Gołębia, Beata Pleban z Radomyśla Wielkiego oraz Jacek Rzeźnik z Tuszowa Narodowego, a wyróżnienia Tomasz
Pycior z Trzciany, Maria Hyjek z Pierzchnego, Anna Hyjek z Sarnowa, Piotr Fałczyński
z Ołoboku. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono Dominikę Hyjek z Tu10

szowa Narodowego, ZSE w Mielcu. Wśród
gimnazjalistów nagrody otrzymali: Jakub
Koza z Mielca, Iga Rusin z Tuszowa Narodowego, Aleksandra Wiciejowska z Chorzelowa i Julia Bolon, a wyróżnienia Weronika
Wieczerzak i Natalia Czekaj z Tuszowa Narodowego oraz Julia Wojdyła z Chorzelowa.
W kategorii szkół podstawowych nagrodzono Karolinę Kalicką z Trzciany, Amelię Wró-

Organizatorzy, jurorzy i laureaci konkursu

przyciągają samochody oraz pojazdy, jakimi poruszają się Kubańczycy. Fiolety, zieleń,
czerwień karoserii, nieremontowanych, lecz
będących „na chodzie” aut, zarabiających
jako taksówki, rowerowe riksze, a także wymowne zmarszczki na twarzy żebraka oddają
autentyczność zatytułowanej tej części wystawy – Takie jest życie.
Kuba jest sercem Karaibów. Przepiękny
kraj z niepowtarzalną przyrodą i wspaniałymi zabytkami. „Zobaczyłem trudne, codzienne życie Kubańczyków, a dla kontrastu radosną zabawę z muzyką oraz tańce serwowane
turystom” – napisał w folderze Paweł Niemczak. Jego część wystawowa zatytułowana
Spotkani w drodze to dzień codzienny, kobieta z zakupami, podwórkowa orkiestra, dzieci
zdążające do szkoły, susząca się bielizna na
balkonie kamienicy, to śpiący w sklepie kot.
Wystawa, dzięki różnorodności przekazu, przejrzystości obrazu, „wyłapanym”
okiem obiektywu detalom, stanowi niezwykły dokument czasu. Barwny przekaz różnych aspektów życia Kubańczyków na tej
przepięknej karaibskiej wyspie zachęca do
podróży. Sukces wystawy stanowi na pewno
dla jej autorów, dla sekcji fotograficznej, zachętę do odwiedzenia innych zakątków świata, naszego kraju i zaprezentowania nowych,
równie ciekawych prac na sztalugach w holu
biblioteki, może w połączeniu z poezją i muzyką członków działających przy UTW sekcji.
 Jadwiga KUPISZEWSKA
bel z Malinia, Bartosza Durdę z Jaślan i Stanisława Czaję z Mielca, a wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Moskal z Mielca, Emilia
Witek z Trześni, Alicja Mydlarz z Radomyśla
Wielkiego i Aleksandra Kardyś z Jaślan.
Podczas uroczystości rozdania nagród
w dniu 1 grudnia br. tradycyjnie nie zabrakło
gratulacji od wójta Andrzeja Głaza oraz sekretarz Renaty Paterak.
Serdecznie i ja gratuluję laureatom oraz
organizatorom tak zacnego konkursu, w którym to na strofach wierszy dominują słowa:
Bóg, Honor, Ojczyzna.
 Dorota KWOKA
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Panorama literacka Podkarpacia
NADZIEJA NA MIŁOŚĆ
ałgorzata Żurecka powiększyła swój
poetycki dorobek o nowy zbiór wierszy Kos śpiewa lato. Istotny poetycki sens
i nastrój buduje w nim symbolika wyrażona
już samym tytułem, odsyłając asocjacje do
słonecznej pory dojrzewania plonów, trudu
żniwiarzy, sezonu upałów i burz. Autorka
konsekwentnie trzyma się planu
„ucieczki z krainy pozoru”, gdyż
materiał poetycki czerpie przede
wszystkim z autentycznego doświadczenia codzienności, dla
którego decydujące znaczenie
mają określone kulturowo najważniejsze role kobiece. Poetyce
codzienności odpowiada kolokwialny język ułatwiający porozumienie z odbiorcą.
Kobiecą tożsamość i samowiedzę buduje poetka poprzez odwołania do
żeńskiej genealogii, eksponując więzi z najbliższymi, znaczącymi kobietami. Mowa tu
o matce, babce i prababce. Małgorzata Żurecka powraca do wcześniejszych (Naga malwa)
rozważań o istocie poezji i potrzebie wyodrębniania poezji kobiecej, odnosząc się do tej
kwestii dosyć ambiwalentnie. Z niepokojem
pisze o artystce, która zdobyła popularność,
potrafi „zabić karpia”, ale nie umie stworzyć

domowego, rodzinnego ciepła. Sytuacja mężczyzny w tym układzie jest godna pożałowania: „a on usiądzie/ przy stole/ z dziećmi/
i będzie płakał/ z samotności” (Wieczór autorski). Wygląda na to, że poetka szuka formy
„bardziej pojemnej” i daje temu wyraz w postaci wiersza niemal programowego, jakim
zdaje się być Światło prostoty. Porozumienie
z drugim człowiekiem wyzwala
i łączy. Prostota, o której z aprobatą wypowiadają się krytycy
kultury żarłocznego konsumeryzmu, stanowi postulat zarówno
etyczny, jak estetyczny: „w niej
nadzieja/ na wolność/ w niej nadzieja/ na miłość”.
Trzeba zaznaczyć, że miłość
oznacza tu nie tylko erotyzm,
ale uniwersalną postawę wobec
człowieka i świata. Tym nie mniej
widać, że zbiorek tworzą w znacznej części
wiersze poświęcone miłości do mężczyzny,
miłości o romantycznym rodowodzie, zwanej często „miłością z przeszkodą”. To uczucie, czy też pasja, posiada mimo bólu rozłąki
moc nadawania blasku zwykłej codzienności,
a zmysłowa pełnia sprawia, że kobieta czuje
się włączona w nurt życia bliskiego naturze.
Bardzo kobiece, a właściwie matczyne,
wystąpienie w obronie dzieci odnajdujemy

W KWIATACH, KOMPLEMENTACH
Osiedlowym Domu Kultury Karton
w Rzeszowie odbyła się 18 listopada
dubeltowa uroczystość: wernisaż malarstwa
oraz dyskretnie zaznaczony benefis Doroty
Kwoki, poetki, malarki, animatorki kultury.
Uczestniczyli w honorowaniu podwójnego
ćwierćwiecza poetki jej przyjaciele i znajomi.
Szef placówki Józef Tadla powitał gości z pełną atencją, ale i dozą humoru. Dorota Kwoka –
jedyna Kwoka ze „złotym piórem” – jak dworowano życzliwie (laureatka Złotego Pióra
– nagrody rzeszowskiego oddziału ZLP), żarliwie czytała swoje wiersze. Ściany sali zdobiły
jej obrazy. Obecna była i muzyka – wystąpił
znany jazzman Wiktor Bochenek z Niebylca
(klawisze), towarzyszył mu flecista Dominik

Banaś. Mówiono o jej liryce jako różnorodPoetka nie kryła wzruszenia obecnością ojca
ności form, wielości poetyckich obrazów, poJana Piątka, który przybył mimo ciężkiej chorównując je do kobierca łąkowych
roby z radosnym, „opisanym” żykwiatów, zaznaczając, że każda
czeniami bukietem. Były listy graz roślin to odrębny, pełen ekspresji
tulacyjne: od prezydenta Rzeszowa
artystyczny byt. Tkliwość uczucia
Tadeusza Ferenca (zawsze pamięta
miłości w jej wierszach zaakceno swych twórcach), a także od zatowała dr Zofia Bartecka. O emorządu Rzeszowskiej Spółdzielni
cjach w liryce artystki mówił poeta
Mieszkaniowej i Marii Kuźniar,
Jan Belcik z Krosna. Laudację na
kierowniczki Administracji Osietemat obrazów wygłosił pisarz Jedla „Baranówka”, która odczytała
rzy S. Nawrocki. O dokonaniach
list osobiście, jak przystało na szeartystycznych bohaterki wieczoru Dorota Kwoka
fową Doroty. Po części oficjalnej
z admiracją mówił autor słynnego Popielca
goście – rzeszowianie i przybyli z odległych
Włodzimierz Kłaczyński. Ludzie kultury i pimiejscowości województwa – kontynuowali
sarze, wraz z prezesem ZLP Mieczysławem
dyskusje o wierszach, obrazach.
Łypem, składali Dorocie życzenia i gratulacje.
 Jan TULIK

ZACHOWAJMY ICH W SERCACH
radycyjne już IV Zaduszki Poetyckie organizowane przez Grupę Twórczą Inspiratio odbyły się 24 listopada br. w Cierpiszu
Dolnym. Spotkanie pn. „Zachowajmy ich
w naszych sercach” zostało zorganizowane
pod patronatem Podkarpackiej Izby Poetów.
Wspominaliśmy twórców, którzy odeszli już
z naszego grona, wiersze zmarłych poetów
prezentowali: Danuta Pado, Stefan Żarów

i Urszula Pantoła. Później nastąpiły osobiste
prezentacje poetyckie. Wieczór Zaduszkowy
przyniósł wiele wzruszeń i refleksji nad przemijaniem. Swoje utwory prezentowali: Adam
Decowski, Stefan Żarów, Jadwiga Kupiszewska, Ewelina Łopuszańska, Iwona Szetela,
Mieczysław A. Łyp, Adam Opałka, Karolina
Szyszka, Jolanta Szal-Mach, Jolanta Michna,
Grażyna Sordyl, Alicja Sroka, Alfred Budzyński, Stanisława Ziajka, Kinga Dziobak,

T

Uniwersytet Rzeszowski

Maria Lorenc, Stanisław Bożek, Stanisław
Kiełb, Helena Magryś i Edward Rożek.
 Urszula PANTOŁA
LITERACI U PREZYDENTA
2017 r. przypada jubileusz 50-lecia
ZLP w Rzeszowie. W związku z tym
ważnym zarówno dla miasta, jak i całego
Podkarpacia wydarzeniem zarząd oddziału
ZLP spotkał się z prezydentem miasta Tadeuszem Ferencem. Prezes oddziału Mieczysław A. Łyp podziękował prezydentowi za
przyjęcie patronatu honorowego nad jubileuszem, a Małgorzata Żurecka, sekretarz rzeszowskiego stowarzyszenia, podziękowała za
listy gratulacyjne dla rzeszowskich pisarzy,
jakie prezydent Rzeszowa kieruje zawsze
z okazji spotkań autorskich. Przedłożyli
także prośbę o przyznanie środków finansowych na realizację jubileuszowych przedsię- 

W
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KULTURA  SZTUKA

W

 Dr Zofia BRZUCHOWSKA

Fot. Maciej Sowiński

M

w mistrzowskiej miniaturze Dzieciom wojny: „odznaczam Was/ łzą/ na krzyżu/ mojej pamięci”. W świecie przemocy nadzieję
przynosi obcowanie ze sztuką, a zwłaszcza ze
stojącą najwyżej – muzyką. Sztuka otwiera
mocą wyobraźni inną perspektywę doznawania świata, człowiek przestaje się czuć jak
„nieistotny planetarny pył” (Nade mną). Ratowanie człowieka jest niemal równoznaczne z ratowaniem natury (Wiosna w mieście,
Dzika róża). Nijakości kultury masowej z jej
moralnym permisywizmem przeciwstawia
poetka ocalającą wzniosłość natury: „wietrze
mój (...)/ zaczaruj oczaruj/parasolem łopianu
ochroń/ zapachem łąk otul/ ocal mnie! (Zatrzymaj mnie wietrze).
Poetka mówi jakby tylko w swoim
imieniu, w swojej sprawie, ale nieobca jest
w jej twórczości troska o świat, o jego przyszłość, właściwa poezji prawdziwie dojrzałej.
Potrafi ona wyrazić indywidualność, ale zarazem włącza ją w ludzką wspólnotę, co daje
oparcie, a równocześnie zobowiązuje do liczenia się z drugim człowiekiem, a zwłaszcza
z jego cierpieniem. Dlatego w Świetle prostoty
nadziei na wolność towarzyszy nadzieja na
miłość.

Grudzień 2016, nr 12 (134) Rok XII

 wzięć oraz złożyli wniosek o przywrócenie

corocznej Nagrody Miasta Rzeszowa w dziedzinie literatury.
Spotkanie, w którym uczestniczył także wiceprezydent Stanisław Sieńko i dyrektor
Wydziału Kultury UM Aneta Radaczyńska,
było okazją do omówienia wielu innych
istotnych dla środowiska literackiego spraw.
Prezydent podkreślił, że zależy mu na silnym
i ciągle rozwijającym się środowisku literackim. (R) 

PRZEBOJE Z TAMTYCH LAT
grudnia w Wypożyczalni Muzycznej
WiMBP Józef Ambrozowicz – dziennikarz, wydawca i fotografik na spotkaniu
z czytelnikami przybliżał kulisy powstawania swojej nowej książki pt. Co nam zostało
z tych lat z tekstami piosenek z dwudziestolecia międzywojennego. Poezję
mistrzów opatrzył fotografiami ówczesnych
gwiazd
filmu
i kabaretu oraz
Józef Ambrozowicz
notami biograi Barbara Chmura
ficznymi autorów
piosenek. Redaktor wzbogacał wiedzę słuchaczy o tych poetach (Hemar, Tuwim, Jastrzębiec-Rudnicki, Włast, Schlechter, Ryba,
Friedwald i Starski) i poezji międzywojnia,
cytował i czytał inne także ich smakowite teksty, odkrywał tych twórców na nowo.
Przybliżyliśmy tę kolejną książkę Agencji
Wydawniczej JOTA w październikowym

KULTURA  SZTUKA

1

Stanisław Dłuski

K

rzysztof
Karasek
to nie tylko poeta,
również prozaik, tłumacz, eseista, krytyk literacki, radiowiec. Urodził się 19 lutego 1937
roku w Warszawie, syn
artysty plastyka Romana Karaska. Studiował
na Uniwersytecie Warszawskim (filozofię)
oraz na Akademii Wychowania Fizycznego
(osiągał dobre wyniki w skoku o tyczce). Jego
debiut prasowy miał miejsce w roku 1966
na łamach miesięcznika „Poezja”. W latach
1967–1971 należał do zespołu redakcyjnego
czasopisma „Orientacje”, następnie do 1978
pracował w miesięczniku „Nowy Wyraz”,
a w okresie 1983–1993 w miesięczniku „Literatura”.
Debiutował w 1970 roku głośnym tomem „Godzina jastrzębi”. Ostatnie lata w życiu poety to szereg prestiżowych wyróżnień,
w roku 2008 otrzymał nagrodę Poznańskiego
12

W TANECZNYM KLIMACIE
Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Mielcu 3 grudnia br. miała miejsce promocja książki prozatorskiej W tanecznym wyzwaniu Haliny Liberadzkiej-Kozak,
która w całości dotyczy pracy animatorów
kulturalnych – instruktorów tańca towarzyskiego. Nieszablonowość imprezy polegała
na tym, iż rozpoczęła ją para taneczna z Millenium Studio Tańca w Mielcu Konrad Kasza
i Wiktoria Skiba, a sama właścicielka Studia Marta Ziółkowska obecna była podczas
pierwszej jej części. Uroczystość zgromadziła
mieleckich literatów i licznych miłośników
literatury. Zaprezentowane zostały fragmenty wszystkich pięciu opowiadań. Uczynili to
wybornie Anna Paprocka i Jan Stępień. Śpiewająco zaprezentował się też poeta Zbigniew
Radłowski. Po występach autorka opowiedziała, w jaki sposób powstała książka.
 Zbigniew MICHALSKI

W

POETYCKI EKSPERYMENT
Muzeum Regionalnym w Mielcu
odbyła się promocja piątego tomiku
poezji Aleksandry Piguły Strofy na… Poetka należy do Grupy Literackiej „Słowo” przy
Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej
im. Władysława Szafera w Mielcu. Tym razem autorka tomiku podjęła próbę eksperymentu, pisząc wiersze według kolejnych
liter alfabetu, co znakomity krytyk Stanisław
Grabowski określił jako poezję kubistyczną,
nawiązującą do twórczości Maxa Jacoba.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jolanta Strycharz obszernie poinformowała
o twórczości autorki. Prezentacji poetyckiej

W

twórczości towarzyszył wernisaż prac malarskich Agnieszki Małek oraz występ Marcela
Orłowskiego, młodego solisty śpiewającego
przeboje muzyki popularnej.
 Zbigniew MICHALSKI
STYGMATYCY PIĘKNA
iczym metaforyczne echo brzmiały fragmenty wierszy Teresy Paryny, bohaterki spotkania w Podkarpackiej Izbie Poetów
w rzeszowskim WDK w Turkusie 7 grudnia
br. po powitaniu przez Danutę Pado gości,
zwłaszcza poetów: „Witajcie stygmatycy
piękna,
zaklinacze
wersów…” – przywoływała ich Elżbieta
Winiarska, „śmieją się
pierogi z wiśniami”
– obrazowała Jolanta
Nord, a Ryszard Szetela przenosił słuchaczy wyobraźnią do
kraju „gdzie granat to
owoc a nie narzędzie
Teresa Paryna
śmierci”. Jakże poezja może wybrzmieć i dotrzeć piękniej, gdy
przekazują ją tacy wspaniali artyści, aktorzy
z Kacperka, co podkreślono dobitnie. Sama
poetka też wybornie recytacyjnie potrafi mówić swoją poezję. Było też wiele słów o istocie
tworzenia, o niezwykłej dozgonnej przyjaźni ze zmarłą poetką Stanisławą Kopiec, były
i kresowe powiewy – jako że rodzina Teresy
Paryny ma korzenie w podlwowskich Czyszkach – owe obrazki, jak „Rusinki szły na targ
do Lwowa” i te smutkiem śmierci znaczone,
bo „tu wszystko wyrasta z popiołu i krwi”,
jak o Hucie Pieniackiej czy Zadwórzu napisała. Obecnie przemyślankę, autorkę 17
książek poetyckich, fetowali dobrym słowem
m.in. poeta Mieczysław A. Łyp, prezes rzeszowskich literatów zrzeszonych w ZLP, oraz
znawczyni literatury dr Zofia Brzuchowska,
a i inni obecni tamże.
 Ryszard ZATORSKI

N

KARTKI Z PAWLACZA (38)
Przeglądu Nowości Wydawniczych Książka
Lata 2008 za tomik poezji „Autostrady i konie”. W 2009 za całokształt twórczości został
uhonorowany Nagrodą im. Władysława Reymonta. W 2013 roku miała miejsce nominacja do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej za tom „Dziennik rozbitka”. W 2014
roku tom „Słoneczna balia dzieciństwa” znalazł się w finale Nagrody Poetyckiej im. K. I.
Gałczyńskiego „Orfeusz”. Dwa lata wcześniej
otrzymał tę nagrodę za tom „Wiatrołomy”.
Poezję Karaska wysoko cenili Marek
Nowakowski, Ryszard Kapuściński, Tomasz
Burek, Zbigniew Bieńkowski podkreślał
jej apolityczność i wartość estetyczną, kiedy pisał: „Ładunek myślowy filozofia oraz
samoświadomość tej poezji ma najwyższy
współcześnie ciężar gatunkowy” („Express
Wieczorny” 1992, nr 210). Z kolei Zbigniew
Herbert pod koniec życia jednoznacznie
stwierdzał: „Krzysztof Karasek, najwybitniejszy moim zdaniem poeta Nowej Fali, która

wyrosła w 1968 roku. Jego poezja jest dojrzała, poważna, nośna intelektualnie i świetnie
»zrobiona« literacko. Mówiąc językiem sportowym – wyprzedził on o całą długość swoich
pokoleniowych przyjaciół” („Tygodnik Solidarność” 1994, nr 51).
Niesłusznie też poeta z Warszawy funkcjonował długo w cieniu Adama Zagajewskiego czy Stanisława Barańczaka, od początku, od fascynacji cywilizacją i miastem był
twórcą poszukującym, nie zatrzymywał się
w oswojonych przez siebie formach, korzystając z doświadczeń awangardy, pozostawał
poetą o „mocnej podstawie klasycznej” (formuła Adama Ważyka), sam zwraca uwagę na
trzy kluczowe dla siebie pojęcia: „wizyjność”,
„doświadczenie”, „nieprzewidywalność”. Dodałbym, co przecież tak ważne w porządku
egzystencjalnym, że Karaskowi bliskie było
zawsze „trwanie wśród zwątpień i tajemnic”.
02.12.2016

Fot. Mieczysław A. Łyp

Stanisław Sieńko, Mieczysław A. Łyp, Małgorzata
Żurecka i Tadeusz Ferenc

wydaniu miesięcznika. Niedawno pojawiła
się na rynku czytelniczym. Było nastrojowo,
z muzycznymi ilustracjami przedwojennych
przebojów i serdecznym przyjęciem przez
gospodarzy – kierowniczkę wypożyczalni
Barbarę Balicką i dyrektorkę wojewódzkiej
książnicy Barbarę Chmurę.
 Ryszard ZATORSKI

Małgorzata
Żurecka
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Dorota Kwoka

P

oetka, recytatorka, malarka, animatorka
kultury. Opublikowała tomiki poezji: Otwieranie róży (2008), Jestem (2008), Na skrzydłach
wiatru (2009), Za progiem (2010), Zamknięte
w kufrze (2011), Wodospadem (2013). Współautorka książek: Jestem Rzeką (2009) [z Jadwigą
Kupiszewską i Adamem Jańcem] oraz Zobaczyć Rzeszów i... (2009) [z Bogusławem Kotulą].
Członkini Związku Literatów Polskich.

Poza bielą
Złamał anioł skrzydło

Trzej

Szlochem połączył pierza
białego

Przyjechali karetą
z kadzidła i mirry

Sacrum puchu
w gnieździe Feniksa

Złote koła rozcinały mrok
pozostawiając
w ginących bruzdach
szadź srebra

Jasność goi rany wiecznego
ołtarzem kadzideł
by spocząć purpurą

Wiarę w otwarte serca

Pomiędzy

Bez słów

Drzewo

Nie powiedziałeś nic
a może powiedziałeś
tylko klatka z martwych ust
naszej samotności
uwięziła słowa
A przecież tak bardzo
chciałam usłyszeć
kocham

Brzoza rozsiewała
ramiona palców
Ścinali całą aleję
Drżała gardłem piły

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

Świąteczny wiersz

Kos śpiewa lato

po rudnickim rynku
anioły spacerują
wiklinowe skrzydła
radośnie prostują
jeden z lirą
drugi z trąbką
trzeci skrzypce przytula
kolęda się wije
łańcuchem dobrej nadziei

nie lubię kiedy mówisz
do jutra
do poniedziałku
taki czas skazuje mnie
na sypki stan skupienia

płatki śniegu
cały park rozświetliły
latarniom głowy pobieliły
zasypały zgubioną kartkę z wierszem
mów mi do potem
i anielskie skrzydła jeszcze
do później
twoje ciepłe dłonie
ale nie
moją twarz otuliły
do widzenia
usta do ust
tęskniły
Zatrzymaj mnie wietrze
czas się zatrzymał
na krótką chwilę
w mieście haruję
miłości skrzydła
w mieście choruję
nas osłoniły
w mieście mam złe sny

***
bez ciebie
jestem
martwa
i cóż z tego
że umalowałam usta
ubrałam sukienkę
założyłam szpilki
to jak strój klauna
ubieram się
w twój dotyk
twój zapach
twoją czułość
bez nich
jestem
namalowaną chmurą
z której nigdy
nie spadnie deszcz

Uległa
Może odrodzi się
choć w tartaku
jego języka

Chłód
Wiatr rozsiał chłód nad potokiem
Kra uwięziła ostatni włos wierzby płaczącej
Sznury diamentów kołysząc się na czuprynie jej sióstr
rzucały blaski i cienie na zwykły dzień
Pozostały kryształki łez zastygłe we mnie zimne dłonie
i zamazane serce ze starym napisem na korze: zawsze twój

kos śpiewa lato
kot śpi w macierzance
bluszcz oplótł płot
mak rozczerwieniał
staw cały w grążelach
trakt odrzewiał ozieleniał

Kromka chleba
kromka chleba
ciemna od żyta
kminku miodu
i dojrzałego lata
gładzę skórkę
przytulam do ust
tak pachnie tęsknota
za domem
tak smakuje
miłość

Poezja

Wers

L

magazyn
literacki

nawet dzikie anioły stąd pouciekały
razem z ostatnią gruszą i bzem
dzikie anioły pouciekały
żaden nie chciał
schwycić mnie za ręce
unieść w krainę Biesów i Czadów
raz ją ujrzysz
a będziesz do niej wracał
choćby z samego końca świata
gdzie jesteście dzikie anioły?
pewnie przesiadujecie w zielonych
chmurach olch buków jarzębin
i świerków gdzieś koło Cisnej
może nad Solinką w dzikiej mięcie?
liczycie kamienne godziny
wrzucone tu przez wieczność
z wiatrem szemrzecie pacierze
by nie ujrzeć jej nigdy martwej!
nad Solinką nikogo już nie ma
woda światło przetacza
w kamieni żarnach miele
na blaski i cienie
we mnie płyną
bieszczadzkie trawy, pokrzywy
łopiany i podbiały
wietrze mój na Bieszczadów łonie
ukołysz mnie
grzechotką świerszczy zabaw
kolorami storczyka z Połoniny
zaczaruj oczaruj
parasolem łopianu ochroń
zapachem łąk otul
ocal mnie!
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Monika Gruba

Czesław Piotr Kondraciuk

P

A

rzyjęty do Związku Literatów Polskich w 1992 r. Autor tomików Kojarzenie snu (1967), Kare konie (1971),
Przepustka do słońca (1990), Nie zamykajcie drzwi (1990), Fraszkostrada
(1991), Słoneczny koncert (1992), Modlitwa ostów (1993), Wybór wierszy
(1994), Spowiedź (1999), Ślady serdeczne
(1999), Różańce czasu (2003), Lotne ptaki (2015).

bsolwentka socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Laureatka konkursów poetyckich
i prozatorskich. Wyróżniona w IV Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim im. Stanisławy Kopiec „O Lubeński Dzwon” (2016 r.)

Madonny
Matki Boskie Siewne, Gromniczne, Zielne, Śnieżne
Polne, Przydrożne, Leśne, Na skrzyżowaniu dróg
Strojne w odpustowe wota i lewkonie zawstydzone, że z plastiku
w szaty skruszone wytrwałą modlitwą mola
przepasane pięćdziesięciodziewięciopaciorkową szarfą
Pająki im tkają misterne woalki
zagnieżdżają się na głowach włochatą aureolą

Poezja

Czas wpełza za oszklone gabloty, a za nim szarość, wyblakłość i rdza
Pożółkle dłonie nie dodają urody
złuszczona z twarzy farba nie potęguje majestatu
W koronie z gipsu, mchu i chrabąszczy nadal jest się jednak Królową Niebios
nawet gdy kolano zegnie czasem tylko zabłąkana sarna
Za całą adorację służy chropowaty rechot żab i klekotanie boćków
wieńce przynoszą z siebie samych – nieurodziwa pokrzywa i szkaradny szczaw
Deszcz obmywa rytualnie z kurzu polnych traktów, wieczyste ognie palą zorze
wiatr mamrocze Litanię Loretańską, skradzionymi ludziom głosami
Czasem nie jest sama
ma syna na ręku albo aniołki rozigrane w bezruchu
Bywa że któraś święta z nią zamieszka
zajmie skromniejszy, niższy pokój
nie rozmawiają za wiele, chyba że dziecko zakwili
wtedy śpiewają mu dwugłosem psalmy
Pałace kipiące złotem jak mleko na piecu
kaplice wykute z marmuru – jak z zimnego, przerytego snopami żył, ciała
świątynie-molochy pancerne jak twierdze
nie zastąpią Madonnie jej wiejskich kapliczek
gdzie w drobnych posturach, w tandetnym poliestrze
odnowiona, odmalowana ultramaryną wraz z majem
spogląda na świat zawsze jednakimi oczyma

Janusz Pyziński

M

ieszka w poddębickim Podgrodziu. Autor szesnastu zbiorów
poezji. Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Wyróżniony w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Stanisławy Kopiec „O Lubeński Dzwon” (2016 r.)

Może

białą laską świtu otwiera się dzień. z poczuciem krzywdy,
że ogłuchło ucho na stukot końskich kopyt, ciągnący syty,
drabiniasty wóz, do stodół pełnych ziarna. na rechot żab.
zamilkło nawet echo podniebno-lazurowych dzwonów,
i zamgliło się oko. może od potu. może od łzy.
wtopiła się w chaos śpiewność drzew.
słowo z mszału pól zamarło na ustach ugoru.
szukanie dzieciństwa w stogu siana i w sobie,
przekroczyło granicę piątego wymiaru.
tam gromadzą się ptaki na wieczną pokutę.

Deszcz

Osobie najbliższej sercu
wiersz ten poświęcam

Najdroższa moja,
co jeszcze chcesz?
Jest melancholia
i pada deszcz.
Kropla po kropli
o szyby dzwoni,
a ja wciąż czuję
drżenie Twych dłoni.
Szybko minęły
przecudne lata,
z wiatrem pognały
na koniec świata.
Hen, gdzieś daleko,
gdzie wzrok nie sięga
i gdzie dojrzewa myśli potęga.
Lecz nasza miłość
została z nami,
deszcz jej nie zmyje,
nie zniszczy zamieć…

Chłopskość
Coś się skończyło,
co nigdy nie wróci,
jak dymy ognisk
rozsiane nad lasem.
Coś zaiskrzyło,
dało wiele uciech,
a w życiorysie
zostało kontrastem.
Splątane drogi,
marzeń oceany,
trasy wędrówek,
niezmierzonych dali…
Pianie kogutów
budzących poranek
i moja chłopskość –
którą chcę ocalić.
listopad 2016

listopad 2016

w pozorny jak horyzont spokój, pospieszny obłok,
okruchy słońca przenosi, niby góry minionych lat.
cieniem na ziemię się kładzie, gdzie świeży zapach orki
użyźnia powietrze, zatrzymuje początki drogi chleba
do ust, w tajemnej ceremonii podróży do źródła.
by nie wyschła rzeka, w której czas się zatrzymał na popas.
pachnący jabłoniowym sadem, starym smakujący winem.
zanim ruszy dalej, ogarnie to wszystko pożegnalnym wzrokiem.
z cichym westchnieniem, po kamieniach, poniesie bagaż kręgu ciepła.
Dobre Słowo. zanim smutku kropla, z prochem dni zawiąże się w beton.
cień niemym odbiciem bose stopy pieści, gdy ślepy głuchego,
zamiast przed cudowny obraz rodzinnego domu, na manowce zwodzi.
w niedopałkach rozmów dopala się pamięć, jak ogień w kuchni,
czekający na repetę drew, ze studziennych żurawi i obręczy kół.
zamyka się koło historii drzewa; od wejścia w ziemię, po dymny grób.
tylko mrówki bezpiecznie przemierzają ścieżki. pod progiem kopce rosną
na wzór jaskółczego gniazda. i jęczmień na rzęsie, jako zaczyn piwa, dla
spragnionych pod sklepem. malwy strzegące świątka, by nie dał się skusić.
jedyny obraz do zapamiętania na potem. z resztkami barw odłażącej farby.
tajemnica jego obecności tkwi w utracie skrzydeł. dlatego jeszcze nie odleciał.
droga przechyli się wieczorem, w spękaną korę blizny.
do ran przytulą się dłonie. zaboli w wątłym krzyżu ramion,
gdy aureola, niczym żniwny sierp, zawiśnie nad koroną.
i umrze przetrącony kłos, wysypią się na ściernie ziarna.
poczeka na niebieskie ptaki deszcz. może coś zostanie.

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

W ŚWIĄTECZNYM BLASKU
Różnorodność muzyczna w Filharmonii Podkarpackiej
Anna Wiślińska

Ś

wiąteczny nastrój wypełni salę koncertową
Filharmonii Podkarpackiej
już 16 grudnia, kiedy to
zabrzmią pierwsze dźwięki
Carol Symphony autorstwa
Victora Hely-Hutchinsonaz (brytyjskiego
kompozytora, dyrygenta i pianisty XX stulecia) opartej na melodiach bożonarodzeniowych. Symfoniczny wieczór będzie także
okazją do premierowego wykonania w Rzeszowie Koncertu skrzypcowego Jana Henryka Botora, który tymi słowami komentuje
swoje dzieło: „Chciałem napisać koncert
wirtuozowski z wirtuozowską kadencją, tak
aby solista mógł poczuć się spełniony jako
wykonawca-wirtuoz, ale również aby mógł
na skrzypcach wyrazić swoją śpiewność. Dla
mnie wirtuozeria jest nie tylko typowym popisem, ale powinna wyrażać głębię ludzkiej
duszy, jej witalizm, krzyk, dramat, ale też
i radość, taneczną euforię. Cieszę się że mogłem go ofiarować tak wspaniałej skrzypaczce, jaką jest Kaja Danczowska”.
Sylwester i Nowy Rok w filharmonii
przebiegać będą w rytmach tanecznych,
a każdy z utworów przywoływać będzie
smak czasów, w których powstał. Królować
będą melodyjne, pogodne i eleganckie walce

David Sotgiu, solista koncertu sylwestrowego

rodem z XIX-wiecznego Wiednia – miasta
wielkich klasyków i słynnej dynastii Straussów. Zabrzmią pełne blasku i dostojeństwa
poematy taneczne: Kaiser-Walzer (Walc cesarski), walc Nad pięknym modrym Dunajem, Wiedeńska krew, a także porywające

FESTIWAL NOWEGO TEATRU
55. Rzeszowskie Spotkania Teatralne

T

eatr to nie film, gdzie
obraz za każdym razem, gdy się go ogląda,
jest taki sam. W teatrze
każde przedstawienie jest
inne żywością planu, gdzie
wszystko może się zdarzyć i na scenie, i na
widowni. Takim było zapewne Pogorzelisko
dla tych, co spotkali się z nim na prapremierze polskiej i miesiąc później na 3. Festiwalu
Nowego Teatru, gdy być może pewne szczegóły dostrzegało się już inaczej. Dla mnie jest
to widowisko sceniczne przemyślane reżysersko w każdym szczególe przez Cezarego
Ibera – składne aktorsko oraz spójne w poetyce, choreografii, obrazie, muzyce i scenograficznych efektach. Mądry wstrząsający
przekaz, bez dydaktyzmu i tanich chwytów
czy przesadnych multimedialnych zapożyczeń dla samego ich istnienia na scenie, jak
często to teraz widzimy.
Rzeszowska propozycja na festiwal –
który dział się w Rzeszowie w Teatrze im.
W. Siemaszkowej, kierowanym przez Jana
Nowarę, ale wedle artystycznego pomysłu
dyrektora programowego festiwalu Joanny

Puzyny-Chojki – była interesująca nie tylko prapremierową świeżością, ale przede
wszystkim scenicznym przekazem wysokich
lotów. Z podobnym sentymentem oglądałem
pozakonkursowe inne rzeszowskie przedFot. Monika Stolarska

Ryszard Zatorski

„Krew na kocim gardle”

polki i marsze. Nie zabraknie również tego,
na co tak bardzo oczekuje publiczność – arii
i duetów z najsłynniejszych oper i operetek.
Usłyszeć będzie można m.in. przebojową
arię La donna e mobile (Kobieta zmienną jest)
z arcydzieła Verdiego Rigoletto, wzruszającą
Pieśń Wilii z operetki Wesoła Wdówka Lehara oraz arie i duety z opery Pucciniego La
Boheme. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Podkarpackiej przypomni także mistrzowskie uwertury operowe Rossiniego i Verdiego i brawurowe Tańce węgierskie Brahmsa.
W tak wykwintnym repertuarze zaprezentują się artyści włoskich scen operowych: Marcello Bufalini – dyrygent, Li Keng – sopran
i Aleandro Mariani – tenor.
A tuż po świętach, 27 grudnia, filharmonia zaprasza na wspólne kolędowanie
z zespołem Unanime I Simple Quartet. Kolędy… mówił o nich niegdyś Adam Mickiewicz w słynnych wykładach paryskich: „Nie
wiem, czy jakiś inny kraj może pochlubić
się zbiorem kantyczek podobnych do tego,
który posiada Polska. Uczucia w nich wypowiedziane, uczucia macierzyństwa i gorliwej
czci dla Najświętszej Panny i boskiego Dzieciątka, są tak delikatne, tak święte, że tłumaczenie ich prozą mogłoby je spospolitować.
Trudno by znaleźć w innej poezji wyrażenia
tak czyste i o takiej słodyczy”.
Wszystkie wydarzenia zaplanowane
w okresie świąt i Nowego Roku z pewnością
umilą rodzinne spotkania, a różnorodność
muzyczna zadowoli wszystkich melomanów.


Anna WIŚLIŃSKA

stawienie – Jerzego Satanowskiego Beksiński. Obraz bez tytułu. Dla widza bowiem
wszystko, co działo się w tym teatralnym
maratonie od 18 do 26 listopada, mogło być
ciekawym przeżyciem. A festiwal zyskiwał
również spektaklami niekonkursowymi – na
początku była to przygotowana przez Kubę
Falkowskiego z artystami Teatru im. Stefana
Jaracza w Łodzi Śmierć siedzi na gruszy i się
nie ruszy oraz wieńcząca sceniczne pokazy
propozycja dyplomowa studentów krakowskiej PWST – Jednak Płatonow, skrząca się
humorem Czechowa, jego filozoficzną mądrością oglądu świata i postaw ludzkich, ciągle wybrzmiewającego świeżo, aktualnie.
Podobnie wielką wartością tych spotkań – bo zachowano nawet w drugim członie nazwy festiwalu miano Rzeszowskich
Spotkań Teatralnych, 55. już w tym roku –
były owe dyskusje z artystami po przedstawieniach i moc towarzyszących wydarzeń,
którymi można zagospodarować nie tydzień,
ale miesiąc cały. Owe dramalabowe przeżycia, poznawanie bezpośrednie twórców pióra
(np. spotkanie z prof. Stefanem Chwinem)
i teatru, obserwowanie styku filmu i teatru
oraz sztuk innych. Banalne to, co powiem,
ale zaczerpnąć mogli z wszystkich tych wartości tylko przyjezdni uczestnicy i obserwatorzy festiwalu, bo miejscowi miłośnicy
teatru nierzadko ten tydzień musieli dzielić
jeszcze między inne ważne obowiązki.
Oczywiście jak zawsze pokłonić się należy organizatorom, którzy tyle różnorodnych
13
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propozycji teatralnych sprowadzili do Rzeszowa, skracając nam drogę do ich obejrzenia.
Konkursowe spektakle to widowiska już znane i recenzowane. Ale każde z nich, jak choćby
inaugurujące przedstawienie z Narodowego
Teatru Starego w Krakowie Wróg ludu Ibsena
w reżyserii Jana Klaty, z racji wspomnianych
na wstępie możliwości żywego planu, były
inne niż na rodzimej scenie. Potwierdzali to
także w rozmowach artyści. Juliusz Chrząstowski (Stockman) w owej wiecowej przemowie osiągnął chyba zamierzony efekt, gdy
z widowni z trzaskiem drzwi wyszły niektóre
osoby. Może dojrzały siebie w tym zwierciadle
scenicznym? Podobne odczucia mieli aktorzy
bydgoscy po swym kameralnym spektaklu
Krew na kocim gardle, bardzo plastycznym
i interaktywnym i tak kosmicznie ziemskim
w ocenach zjawisk, gdzie wszystko zamknięte
zostało w obrębie sceny – widzowie i artyści.
Zawsze zastanawiam się przy takich przeistoczeniach, jak to samo widowisko wybrzmia-

Fot. Magda Hueckel
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„Wróg ludu”

łoby, gdyby aktorzy byli normalnie na scenie,
a widzowie na swoich zwykłych miejscach?
I podobnie nurtujące pytanie, czy grzmot
wydzierający wnętrzności i zagłuszający
wszystko w Radosława Rychlika propozycji Samotność pól bawełnianych, pokazanej
w studenckim Klubie Pod Palmą, to jeszcze
teatr, czy koncert rockowy ubrany w teatral-

BIESZCZADZKIE ZADUSZKI
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Miłośnicy ballad, piosenki turystycznej i poezji śpiewanej

P

o raz trzeci Andrzej Szęszoł z Mieleckiego Zagłębia Piosenki z Anną i Adamem Iwanickimi, właścicielami pensjonatu „Szeptucha” w Polańczyku, udowodnili,
że potrafią, że trzeba i warto organizować
Bieszczadzkie Zaduszki. Od 11 do 12 listopada w tym pensjonacie spotkali się miłośnicy
bieszczadzkich ballad, piosenki turystycznej
i poezji śpiewanej. Prowadził koncert Andrzej Ciach, mielecki poeta, autor wielu tekstów piosenek i wierszy, rzeźbiarz i animator
kultury.
Wysłuchano w ramach tzw. części oficjalnej piosenek Andrzeja Szęszoła z zespołem, braci Radka i Szczepana Dembińskich
oraz Olgi Szęszoł grających muzykę dawną,
a później wystąpił Jarek Dzień z trio gitarowym (Krzysztof Ropicki – gitara basowa, niesamowity talent, i Ludwik Konopko – gitara).
Andrzej Ciach przypomniał tych, którzy odeszli, m.in. Wojtka Belona, Krzyśka Krzaka,
Leonarda Cohena. W drugiej części zaśpiewali Antoni Muracki, Piotr Rogala (znakomity
bieszczadzki bard balladzista), Wojtek Szczurek i kilku innych wykonawców. Zespół Melisa Blues Band swój występ poprzedził rozmową telefoniczną. Andrzej Szal przeprowadził
tę rozmowę przy nagłośnieniu z liderem tego

Jarek Dzień i bracia Radek i Szczepan Dembińscy

zespołu Przemkiem Chmielewskim zwanym „Chmiel”, który leży w szpitalu i walczy
z rakiem (wzruszająca rozmowa z udziałem
publiczności). Dwa swoje utwory zaśpiewał
rzeźbiarz, sympatyk Bieszczadów Piotr Michnikowski (przyjemne w odbiorze, ciekawe
teksty, aksamitny głos).
Z różnych stron Polski zjechali ludzie
(Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków),
w koncercie uczestniczyło ponad sto osób.
Wśród wielu wykonawców zaśpiewał znany
bieszczadnik Andrzej Lach Załęski (Andriej
Kirym). Organizatorzy musieli ostudzić zapał niektórych, gdyż do śpiewania było wielu chętnych i wszyscy chcieli zaprezentować
więcej utworów niż przewidywały to ramy

PRZYBORA W TOMIE DRUGIM
Nie przestaje czarować słowem

W

księgarniach jest już tom drugi opublikowanych przez Wydawnictwo
Znak Dzieł (niemal) wszystkich Jeremiego
Przybory. Zawiera opowiadania, powieść
Uwiedziony, Divertimenta 1–8, Teatr Nieduży, Teksty rozproszone, Autoportret z piosenką i teksty Piosenek wysupłanych. Jak
14

w przypadku tomu pierwszego, świetna
okazja do czasami podsumowującej również
nasze życie intelektualnej zabawy, w której
twórczość Przybory bywa punktem często
zaskakujących odniesień i podsumowujących refleksji, szczególnie w okolicach Nowego Roku. Choć nie pora roku tu ważna.

ne atrybuty, obnażający (nawet w dosłownej
gołej ekspozycji męskiej przez kilka minut)
lęki i obsesje współczesne, a może tylko twórcy. Podobnie jak myślenie poetyką filmową
Marcina Libery było przekładane w wałbrzyskim widowisku Być jak dr Strangelowe, albo
wybiórcze czytanie Nocy i dni w udramatyzowanej formie przez bielszczan. Ale w sumie
był to tydzień mocnych, ciekawych przeżyć
i smakowania nowego, młodego spojrzenia na
teatr młodych twórców.
I dla kronikarskiego zapisu dodam, że
jury obejrzawszy 7 przedstawień konkursowych uznało ich poziom za wyrównany i nie
przyznało nagrody dla najlepszego spektaklu, chociaż najwyższą pieniężnie nagrodę
dla zespołu właśnie i także w postaci statuetki otrzymali jednak wykonawcy Krwi na
kocim gardle, czyli Marilyn Monroe kontra
wampiry z Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
Ryszard ZATORSKI



czasowe koncertu. Po dwóch czy trzech godzinach programowego występu była znakomita biesiada i przyjemne muzykowanie
tzw. wolna scena. Było kilka ludowych pieśni
ukraińskich, był Romek Dobrowolski zwany
„Łabi”, który śpiewając o Harley Davidsons
i „Obławę” Kaczmarskiego rozruszał publiczność. Wkładał on tyle energii w śpiew
i grę na gitarze, że można by – jak twierdzą
niektórzy – przy jej użyciu przeorać kilka górek w Bieszczadach.
„Łabi” wzbudził podziw po raz drugi
rano, gdy ok. godziny 10 (my przy śniadaniu)
stanął w drzwiach pensjonatu rozczochrany, zmarznięty i powiedział: – Auto nam się
zakopało w nocy w śniegu (nocą zaczęło padać), społem na przystanku, dobrze k…, że
miałem śpiwór. Adam, dasz jakiej herbaty?
Później nastąpiło pełne podziwu mieszanego ze współczuciem powitanie Romka,
który z „gwiazdy wieczoru” stał się też mimo
woli „gwiazdą poranka”.
W niedzielę opatuleni w szaliki i czapki
jechaliśmy 20 km/h do Leska, później było
już lepiej, i dyskutowaliśmy o wykonawcach
oraz o „Łabim”, który wyspał się na przystanku w pierwszą mroźną i śnieżną noc w tym
roku. Były kamery, więc jakiś ślad w telewizji z koncertu powinien być, był niezawodny
bieszczadzki fotograf „Jano”.


Bogusław KOBISZ

Bo czytając drugi tom, można odnieść wrażenie, że najchętniej pisał Przybora o jesieni.
Ta pora jest źródłem wielu najcelniejszych
porównań i najpikantniejszych prowokacji.
Tak, jak istotny jest u niego wątek finansowy o wymiarze nieoczekiwanie dzisiejszym.
Dwaj panowie z Kabaretu Starszych Panów,
płacąc skrupulatnie wszystkim za wszystko
łącznie z powietrzem, którym oddychają,
często bywają okradani, czego dyskretnie
starają się nie zauważać, nie chcąc okradających urazić.
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Raczkowskiego, Piotra Sochy
i Marcina Wichy istotnie dopełniają świetnego poetę i satyryka,
kto wie, czy nie najwyższego
lotu w swoim gatunku w Polsce w drugiej połowie ubiegłego
stulecia, który nie przestaje czarować słowem, dowcipem i niesłychaną inteligencją w posługiwaniu się podtekstami. Którego
wyobraźnia urokliwie przenosi

ZBUDOWANE Z POLOTEM
Polska prapremiera na Scenie Kozienia

ała Scena im. Zdzisława Kozienia
w Teatrze Siemaszkowej na polskiej
prapremierze Beze mnie Michaela Műllera
w reżyserii Tomasza Cymermana 10 grudnia br. zamieniona została w scenograficznej
wizji Karoliny Mazur w skocznię skateparkową w miejscu, gdzie zwykle są krzesła
widowni i plażową przestrzeń z poduchami
w miejscu tej codziennej namiastki sceny.
A publiczność jakby współuczestniczyła
w tej kameralnej „lekcji”, czy raczej projekcji
wspomnień, budowanych ciekawie, z artystycznym polotem i witalnością młodziutkiej
trójki aktorów. Sylwię Golę (Helena) i Miłosza Karbownika (Staszek) poznaliśmy już
z dobrej aktorskiej strony w Pogorzelisku,
Łukasz Stawarczyk (Janek zwany Mut) gościnnie występujący w tym przedstawieniu
dopasował się do nich znakomicie.
I nieprawda, że to ma być tylko widowisko dla starszych dzieci i młodzieży, bo jego

filozofia i przesłanie – jak w tych lustrach
wokół – odbija problemy, które pojawiają się
w każdej grupie i w każdym środowisku. Zagadnienia miłości, eliminacji jednostek, zagubienia, frustracji i w następstwie często tragicznych konsekwencji. Rozterek obecnych
w szkolnym, ale i późniejszych wszak etapach
życia. Muzyka Filipa Kaniewskiego, chwilami jak rytmiczne bicie serca, buduje nastrój.
Fot. Maciej Mikulski

M

nas do świata życzliwości i ciepłych barw, zachwyca szczególną nastrojowością.
Dzieła (niemal) wszystkie, tom drugi,
liczy półtora tysiąca stron. Takich ksiąg już
nikt nie wydaje, ale Znak ryzykował niewiele, bowiem czyta się ją jednym tchem. Traktując jako skarbnicę polszczyzny i ujmująco
kulturalnego, choć w podtekście często dosadnego humoru, świetnie ilustrującego nasze niezależnie od czasu śmiesznostki.


Andrzej PIĄTEK

Widowisko wartko dziejące się, zbudowane z polotem, trafnie porcjowanym humorem i bez zbędnego dydaktyzmu, mimo
że ubrane jakby w sceny-lekcje. Znakomity
jest na przykład pomysł owych gestów z języka głuchoniemych przy dialogach obrazujących próbę w teatrzyku szkolnym. Z przekonującą lotnością wykonują tę scenkę Sylwia
i Łukasz. A wszyscy w tej prezentacji są tacy
szczerzy i aktorsko dojrzali, że serce rośnie,
iż pojawili się na naszej scenie.
Znakomicie zmieniają nastroje w tych
różnych przestrzeniach dramaturgicznych,
z didaskaliami, które zapowiadają i są spójnie tożsame z poszczególnymi scenkami, że
chwilami ma się wrażenie, jakbyśmy uczestniczyli w pokazie tworzenia teatralnego widowiska. Z rolą wiodącą i organizującą tej
przestrzeni przez Sylwię Golę. A w przekładzie Iwony Nowackiej (współuczestniczącej
w próbach i obecnej na premierze) dramat
dopasowany został innowacyjnie do potrzeb współczesnej chwili obrazowania przez
twórcę widowiska Tomasza Cymermana.


Ryszard ZATORSKI

Sylwia Gola, MIłosz Karbownik, Łukasz Stawarczyk

ZYSKALI WSZYSCY ZAINTERESOWANI
4. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego

Piotr Rędziniak

J

esienne Konfrontacje to
wystawa, o której pisałem w poprzednim numerze. Uroczyste jej otwarcie
miało miejsce w rzeszowskim BWA 24 listopada
i było okazją do wręczenia
nagród i spotkania z laureatami tego konkursu. Czy 4. Triennale Polskiego Malarstwa
Współczesnego odpowiada na potrzeby środowiska artystycznego, odbiorców, znawców
sztuki? Pytanie jest właściwie retoryczne,
bowiem sądzę, iż odpowiada. Zatem brzmieć
powinno, w jaki sposób i w jakim stopniu odpowiada poszczególnym grupom odbiorców?
Komu więc potrzebne są tego rodzaju
artystyczne konkurencje? Każdego rodzaju
konkursy są stymulacją życia środowiska,
którego dotyczą. Igrzyska sportowe, zaczynając od działaczy, organizatorów, przez
samych zawodników i trenerów, wreszcie
kibiców, a nawet portale społecznościowe
i media, aktywizują ich prace, ćwiczenia, ob-

Główną Nagrodę Miserwacje. Na końcu pozonistra Kultury i Dziedzicstają podia, medale, aplauz
twa Narodowego w 4. Trieni komentarze. W przynale Polskiego Malarstwa
padku konkursów artyWspółczesnego – Jesienne
stycznych – plastycznych,
Konfrontacje – Rzeszów
muzycznych, tanecznych
2016 jury przyznało Mał– jest niestety nieco inagorzacie Wielek-Mandreli
czej i stąd może mniejsze
z Wieliczki za zestaw obzainteresowanie ich orgarazów Przebieranie włosanizowaniem, a w końcu
mi i Szczękoszczyp. Obrazy
oglądaniem – bo widz nie
malowane w konwencji,
ma tej możliwości bycia
nazwałbym to, neosurrealiświadkiem zmagania, prozmu; surrealizmu, który na
cesu powstawania dzieła,
nowo definiuje, czy też redeczy dochodzenia chore- Małgorzata Wielek-Mandrela –
finiuje artystka na potrzeby
ografa do ostatecznego „Szczękoszczyp”
czasów współczesnych, odległych od tego
efektu, który zaprezentowali tancerze.
surrealizmu, któremu nazwę nadał G. ApolOglądamy końcowy efekt pracy artylinaire niemal sto lat temu.
stów, którzy oprócz namalowania obrazów
Nagrodę Marszałka Województwa
musieli jeszcze spełnić kilka warunków
Podkarpackiego otrzymała Natalia Rybka
i czynności, przejść eliminacje jury, w finaz Katowic za obraz pod tytułem Trwanie.
le odpowiedzieć na wymagania estetyczne,
I tu powinno nastąpić zdziwienie widzów,
często i ideowe członków jury. Powiodło się –
dlaczego to samo jury nagradza pracę, która
mówiąc językiem sportowym – 68 artystom,
niejako stoi w opozycji do konwencji głównej
spośród 142, którzy nadesłali obrazy do konnagrody?… Trwanie – to właśnie symboliczkursu, a zwyciężyło 7.
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Z lat siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia książki Przybory miewały na ogół zapadającą w pamięć oprawę graficzną.
Z 1980 roku Kabaret jeszcze Starszych Panów kojarzy się z rysunkami Franciszka Maśluszczaka.
Znak starannie zadbał i teraz
o plastyczną stronę dla słowa.
Piękna szata graficzna, doskonały
papier, urokliwe rysunki Marka
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Radosław Jastrzębski – „Sen”

Natalia Rybka – „Trwanie”

Monika Mysiak – „Basieńka”

KULTURA  SZTUKA

nie nazwany obraz realistyczny, będący kompozycją pnącego się i zarastającego płaszczyznę obrazu gęstwiną liści bluszczu.
Obrazy posiadające przekorne tytuły Basieńka, Daleko i Rodzina otrzymały
Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa. Ich
autorka Monika Mysiak z Chorzowa przed-

Magdalena Leśniak
– „Herb 2”

stycznym podejściem do rzeczywistości. Są
to bowiem obrazy zatytułowane: Bitwa na
fotelu, Rytuały i Zdobycz.
Jury przyznało trzy honorowe wyróżnienia. Pierwsze dla Magdaleny Leśniak
z Kielc za obrazy pt. Herb I, Herb II, które
jak piktogramy opisują dzisiejszą stechni-

Rafał Pacześniak – „W zawieszeniu”

stawia na nich różne konfiguracje splotów
draperii. Przypominają skotłowaną pościel,
która jest pewną metaforą skojarzeń z osobami i relacjami zawartymi w tytułach.
Nagrodę Dyrektora BWA w Rzeszowie
w postaci zakupu obrazów do zbiorów BWA
otrzymał Paweł Kin z Rzeszowa. Artysta
jest oryginalny w formie wyrazu, która nasuwa skojarzenie z komiksem, a to zdają się
potwierdzać tematy podejmowane przez autora, nieco z przymrużeniem oka i humory-

Paweł Kin – „Bitwa na fotelu”

cyzowaną codzienność. Drugie wyróżnienie otrzymał Rafał Pacześniak z Rzeszowa
za obrazy W zawieszeniu i Upadek. Artysta
w duchu romantycznym przedstawia martwe natury, próbując nadać im symboliczne
znaczenia. Obraz zatytułowany Sen Radosława Jastrzębskiego z Ostrołęki w oczach
jury zasłużył na trzecie wyróżnienie. Niezwykłe światło, które wdarło się do pokoju,
oznacza bardziej rychło nadchodzący koniec
spania.

Sądzę, że na organizacji czwartej już
edycji konkursu, którą przygotowało rzeszowskie BWA, zyskali wszyscy zainteresowani. Środowisko profesjonalnych artystów
kolejną arenę w Polsce, na której może zaprezentować swoją twórczość – dokonania,
możność rywalizacji i rodzaj sprawdzenia
swoich umiejętności. Werdykt jury dla wielu jest również wskazówką dla własnych poszukiwań i przemian stylistycznych. Jeszcze
w innym ujęciu, to rzeszowskie środowisko, zwłaszcza młodych malarzy, ma okazję
porównać się z innymi ośrodkami w kraju
i wreszcie również zabłysnąć (dwóch laureatów, 14 uczestników z Rzeszowa i okolic).
Organizator zyskał poprzez prestiż pokazania w swojej galerii wystawy pokonkursowej,
która dziś jest już wymieniana na trzecim
miejscu w Polsce po szczecińskim festiwalu
i Bielskiej Jesieni w Bielsku-Białej.
Krytycy i media, jak sądzę, mogli zafrapować swoich odbiorców wyższymi treściami i wartościami, dając im i sobie odpocząć od politycznych aktualności. Wreszcie
publiczność, której podana została pokaźna
dawka najciekawszych zjawisk w polskim
malarstwie współczesnym, które okazuje się jakże pluralistycznym – wielorakim
stylistycznie, tematycznie i formalnie. Stąd
pewnie przestaje też dziwić werdykt jury,
które uhonorowało obrazy i artystów, którzy
reprezentują niemal każdą odmianę, czy tzw.
„izm” w malarstwie współczesnym. I sądzę,
iż będzie tak po czasy, kiedy do malarstwa
będziemy używać pędzla. A kiedy przestaniemy go używać, czy to nadal będzie malarstwo?


Piotr RĘDZINIAK

KARCZMARECZKO, WINO NALEJ
Grają na instrumentach posiadających duszę

Jerzy Dynia

B

ył rok 2006. Trzech
i nst r u menta l istów
z Zespołu Pieśni i Tańca Połoniny Politechniki
Rzeszowskiej postanowiło
stworzyć zespół grający
muzykę nieco inną niż wykonywaną do tej
pory. Byli to śpiewający akordeonista Tomek
Pisaniak, cymbalista Łukasz Cycak (wówczas jeszcze uczący się gry na kontrabasie)
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i skrzypek Tomek Pyzik. Postanowili prezentować stylizowaną muzykę ludową pogranicza środkowej Europy, a więc nie tylko
polską, ale i ukraińską, łemkowską, słowacką, węgierską, bałkańską. A że są instrumentalistami zaawansowanymi wykonawczo,
już w tym samym roku zaczęli występować
w rzeszowskich pubach i restauracjach. Był
zespół, ale nie było nazwy. Ponieważ jedną
z pierwszych w ich repertuarze piosenek była
Karczmareczka, no to oni zostali Karczmarzami.

Już w rok później zaliczyli koncerty
nie tylko na terenie Polski, ale też na Węgrzech, we Francji i we Włoszech. Rok 2008
wypełniony był licznymi koncertami. Właśnie w tym czasie wydali swoją debiutancką
płytę CD Pogranicze. Kilka piosenek z tej
płyty zarejestrowały kamery Telewizji Rzeszów. Nagranie programu odbyło się w stylowej piwniczce jednej z kamienic przy ulicy
Zamkowej. Już w latach kolejnych Karczmarze nagrali płyty Zahrajte w 2009 roku oraz
Chojka w roku 2010. Właśnie z tejże płyty
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z pastorałkami powstał następny telewizyjny program. W dniu nagrania panował
siarczysty mróz. Część utworów nagrywana
była w zimowych plenerach Pogórza Dynowskiego, obok starej drewnianej chałupy
oraz w jej wnętrzu. Mróz utrudniał nagrania,
sprzęt telewizyjny odmawiał posłuszeństwa,
ale cel został osiągnięty, program został zarejestrowany i oczywiście wyemitowany
w programie lokalnym TVP Rzeszów. Tym
razem do Karczmarzy doszedł nowy instrumentalista i wokalista, znany z grudniowych
przeglądów cymbalistów w WDK w Rzeszowie, Stanisław Tadla, potrafiący również
grać na akustycznej gitarze. I tak rok po roku
powiększała się lista koncertów i udziałów
w licznych konkursach.
Są pełni entuzjazmu, swoją muzyką
dają radość tym, którzy przychodzą na ich
koncerty. Grają muzykę nazywaną obecnie
akustyczną, bez elektryki i wzmacniaków, na
instrumentach posiadających duszę. Sporadycznie zapraszali do udziału w koncertach
innych wykonawców, ale trzon Karczmarzy
jest ciągle ten sam. Tomek Pisaniak pracuje

Łukasz Cycak, Tomasz Pisaniak, Stanisław Tadla,
Łukasz Tadla, Monika Baran i Tomasz Pyzik

w jednym z salonów samochodowych, Tomek Pyzik jest pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego, Łukasz Cycak pracuje
w sferze budżetowej, zaś Stanisław Tadla po
wojażach zagranicznych cieszy się życiem
rodzinnym. Kiedy zbliżało się dziesięciolecie
ich działalności, do zespołu doszedł grający
na cymbałach syn Staszka Tadli, Łukasz,
który również gra z powodzeniem w kapeli
ludowej, jaka działa w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. W roku ubiegłym kapela Łukasza zdobyła nagrodę na

międzywojewódzkim konkursie dedykowanym Oskarowi Kolbergowi w Stalowej Woli.
Nową twarzą u Karczmarzy jest młodziutka
śpiewająca skrzypaczka Monika Baran, która w przeszłości poznawała tajemnice gry na
tym boskim instrumencie w działającej przy
Gimnazjum w Harcie kapeli Młoda Harta,
a przed laty założonej i prowadzonej przez
miejscowego nauczyciela muzyki Andrzeja
Sowę. Młoda Harta zdobywała już najwyższe
nagrody w świątyni polskiego folkloru, jaką
jest Kazimierz nad Wisłą.
19 listopada br. w pięknej auli Politechniki Rzeszowskiej, z którą Karczmarze
są emocjonalnie związani, odbył się jubileuszowy koncert z okazji dziesięciolecia działalności zespołu. Przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali znów zabrzmiały dziś już
hity zespołu: m.in. Ves ti zajdu, Tycha woda,
Makedonsko devojce, Nese Hala wodu, Tokaj,
a także zagrany z ogromną ekspresją Czardasz Contiego i, jakże by inaczej, Karczmareczka. A po koncercie były listy gratulacyjne, kwiaty i owacja na stojąco.


Jerzy DYNIA
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SPEKTAKL TEATRU MUZYCZNEGO
„La serva padrona” w rzeszowskim ratuszu

Andrzej Szypuła

N

a niedzielny wieczór
27 listopada 2016
roku sala posiedzeń rzeszowskiego ratusza zamieniła się w scenę i widownię
prawdziwego teatru muzycznego. Melomani ledwo się pomieścili! Podobnie było rok temu
w sierpniu na rzeszowskim rynku, kiedy na
Domek trzech dziewcząt przyszło półtora
tysiąca ludzi, na premierze w rzeszowskim
WDK rok temu była pełna sala, podobnie
w tym roku, kiedy na premierę nowego spektaklu La serva padrona, czyli Służąca panią
już na tydzień przed spektaklem zabrakło
zaproszeń.
Tymczasem przedstawiciele władz
i mediów uparcie powtarzają, że teatru muzycznego w Rzeszowie nie ma! Jest – i to
całkiem dobry i ciekawy, prawdziwie profesjonalny i bardzo lubiany przez publiczność.
Po co to zakłamywanie rzeczywistości? Doprawdy nie rozumiem. Jest też taka prawda,
że nie może on rozwinąć skrzydeł, ale to już
zupełnie inna sprawa.
Wróćmy do ratuszowego wieczoru. Po
premierze opery komicznej La serva padrona, czyli Służąca panią G.B. Pergolesiego
(„Nasz Dom Rzeszów” nr 10/2016) kolejne
przedstawienie tego spektaklu nabrało kolorów, wyrazu, lekkości, a wspaniała akustyka
zabytkowego ratusza dodawała szlachetności
brzmienia, zwłaszcza pełnym ornamentów
ariom i duetom, wcale niełatwym do wykonania. Artyści radzili sobie świetnie! Koloratury Serpiny, czyli Katarzyny Liszcz-Starzec
– sopran, zachwycały publiczność, odważne,

wyraziste prezentacje Uberta, czyli Kamila
Niemca – bas, budziły szacunek i uznanie,
ważną, świetnie dopełniającą całość, choć
niemą rolę służącego Vespone pełnił Paweł
Przybyła, a artystom, śpiewakom i aktorom
jednocześnie, sprawnie towarzyszyła przy
fortepianie Aneta Czach.
Stroje wypożyczył Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie i Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek (Fredreum).
Całości dopełniały elementy dekoracji (kulisy) wypożyczone z Teatru Maska w Rzeszowie, od mojej żony Zofii (firanki), z WDK
(stolik z serwetą), za co pięknie dziękujemy.
Świetnie „zagrała” reżyseria Jerzego Czosnyki, a publiczność bawiła się znakomicie!
Spektakl dofinansowało miasto Rzeszów.
Nie zdradzając jeszcze tytułu (żeby nie
zapeszyć!), mogę napisać, iż Studio Operowe „Halka” Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie wspólnie z Rzeszowskim Towa-

„La serva padrona” w rzeszowskim ratuszu. Od lewej
Aneta Czach, Paweł Przybyła, Katarzyna Liszcz-Starzec i Kamil Niemiec

rzystwem Muzycznym przygotowuje kolejny
spektakl. Tym razem będzie to bardzo ciekawa, lekka, polska operetka. Prace trwają. Premiera przewidziana na 1 października 2017
roku, na Międzynarodowy Dzień Muzyki.


Andrzej SZYPUŁA

W GALERII TO TU
Wystawa malarstwa
Dariusza Jędrasiewicza

S

towarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki „Pogranicze”
zaprasza na wystawę malarstwa Dariusza Jędrasiewicza. Prace artysty można oglądać w Galerii TO TU w Rzeszowie przy ulicy Baldachówka 7 (wejście również od ulic
Leszczyńskiego i Króla Kazimierza).
Wystawa jest czynna do 5 stycznia – można ją odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00–18.00
oraz w soboty 10.00–15.00.
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KRÓLOWIE POLSCY NA ŁOWACH
Myślistwo zaprawą do twardego, żołnierskiego życia

Sylwia Chodorowska-Kozień

ŁOWIECTWO  TRADYCJE

N

a dworze polskim
łowiectwo było odwieczną tradycją, wynikającą z obyczaju narodowego. Nawet monarchowie,
którzy nie hołdowali tej
pasji, dbali o ochronę zwierzyny i starali się nie dopuścić do wyniszczenia poszczególnych gatunków. Niejeden polski król dopełnił żywota
wskutek udziału w łowach.
W czasach pierwszych Piastów łowiectwo stanowiło ważną gałąź gospodarki.
W wiekach X–XIII powstaje i kształtuje się
łowiecki monopol księcia, a następnie króla –
regale łowieckie. Zwierzyna zostaje podzielona na grubą i drobną, a polowania na venatio
magna (łowy na grubego zwierza) oraz venatio parva seu minuta (polowanie na zwierzynę
drobną). Pojawia się również instytucja łowczego. Kroniki mówią już o łowczych Bolesława Chrobrego.
Wiek XIV to szczyt rozwoju łowiectwa
na ziemiach polskich. Stało się tak głównie za
sprawą miłośnika polowań, króla Kazimierza Wielkiego (1333–1370). Pasja myśliwska
ostatniego z Piastów stała się przyczyną jego
śmierci. Wczesną jesienią 1370 r. monarcha
wybrał się do puszczy nad Pilicę, by przeżyć
tam rykowisko jeleni. Podczas polowania,
ścigając konno jelenia, przewrócił się tak nieszczęśliwie, że – jak pisze towarzyszący mu
kronikarz Janko z Czarnkowa – „otrzymał
niemałą ranę na lewym kolanie”. Wywiązała
się gorączka, a 5 listopada 1370 r. król zakończył życie. Miał wówczas 60 lat.
Z chwilą wstąpienia na tron Ludwika
Węgierskiego z dynastii Andegawenów (panował w latach 1370–1382) szlachta otrzymuje swobody myśliwskie bez ograniczeń.
Dynastia Jagiellonów wnosi do polskiego łowiectwa ożywczy powiew litewskich
puszcz. Jagiellonowie – poczynając od Władysława Jagiełły (1386–1434), a kończąc na
Zygmuncie Auguście (1548–1572) – są równie znakomitymi władcami, jak myśliwymi.
Najważniejsze sprawy państwowe, rozstrzygające nieraz o losach Europy, załatwiają
w łowieckim namiocie. Np. łowy prowadzone

Julian Fałat – „Powrót z niedźwiedziem z polowania”
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w 1409 r. doprowadziły do ostatecznego porozumienia między Jagiełłą a Witoldem.
Jagiełło wydaje pierwszą w Polsce ustawę o łowach i czasach ochronnych od dnia
św. Wojciecha, aż do ukończenia zbiorów
polnych, kiedy to nie wolno było polować
z psami i sokołami. Zasady ujęte w tej ustawie
przetrwały do dziś.
W 1434 r. stary już król nie mógł wytrzymać w wawelskich komnatach i mimo
mroźnej wiosny ruszył w stronę Gródka
w puszczę rozpościerającą się po obu brzegach Wereszczycy. Tego samego wieczora dopadła go gorączka. Choroba trwała zaledwie
kilka tygodni. Zmarł 1 czerwca w Gródku,
który od tej daty zwany jest Jagiellońskim.
Łowieckie zamiłowania Jagiełły odziedziczył Kazimierz Jagiellończyk (1447–
1492). Przysłowie głosi, iż „za króla Kazimierza dużo było zwierza”. Za Jana Olbrachta
(1492–1501) i Aleksandra Jagiellończyka
(1501–1506) coraz ważniejsze miejsce w łowach zdobywa sokolnictwo.
Łowy czasów zygmuntowskich cechuje wystawność i przepych. Puszcze litewskie
i polskie roiły się wówczas od grubego zwierza, a sława polskich łowów rozchodziła się
daleko poza granice Rzeczypospolitej.
Syn Zygmunta I Starego (1506–1548)
i Bony, Zygmunt August, rozpoczyna nową
epokę w prawodawstwie łowieckim świata.
Polska jako pierwsza znosi karę śmierci i karę
tortur za wykroczenia myśliwskie. Dekretem
z 1557 r. król zezwolił chłopom polować na
wilki, rosomaki, lisy i zające, pozostawiając
dla siebie sarny i grubego zwierza. Jeszcze
dwa zarządzenia dotyczące łowów zostały
ogłoszone za panowania tego monarchy. Po
pierwsze, Zygmunt August zabronił wprowadzania do lasu psów idących swobodnie, aby
nie straszyły zwierza. Po drugie, wiosną i na
początku lata nie wolno było rozkopywać jam
lisich i w ten sposób tępić młodych.
Ostatni z Jagiellonów monarcha myśliwy umarł 7 lipca 1572 r. w ulubionym Knyszynie, w myśliwskim dworku otoczonym
dziką puszczą. Z jego śmiercią odeszła epoka
wielkich łowów z udziałem królów, obcych
monarchów i rycerstwa – łowów na grubego
zwierza, przede wszystkim niedźwiedzia, żubra i tura.
Królowie
elekcyjni.
Wśród przekazów o Henryku Walezym (1573–1574)
znajdujemy wzmianki o tym,
że w ciągu swego pięciomiesięcznego pobytu w Polsce
znajdował czas na łowy i był
niezmiernie zdziwiony wyższym niż w jego rodzinnej
Francji poziomem naszego
sokolnictwa.
Król Stefan Batory
(1576–1586) miał jedną tylko pasję, jedną namiętność

– myślistwo. Nieraz świtem, gdy dwór pogrążony był jeszcze we śnie, wyrwał się do boru.
Także w podróży korzystał z każdego dłuższego postoju, aby zapolować. Niestraszny był
mu nawet siarczysty mróz. Bywało, że wracał
z łowów tak przemarznięty, że skostniałe ciało dopiero przy ogniu wracało do zwyczajnej
temperatury.Nigdy jednak nie był zwolennikiem zbyt wystawnych łowów. Mając możliwość polowania na tura, żubra czy niedźwiedzia, bardzo często i z wielką przyjemnością
wybierał łowy na zwierzynę drobną. Jako
mądry król wiedział, że łowy to nie tylko
zabawa, ale i troska o zwierzynę. Był więc
dobrym gospodarzem, zabiegał i o hodowlę,
i o ochronę dzikich mieszkańców puszczy. To
on założył królewską sokolarnię, sprowadzając z rodzinnych Węgier drogie sokoły i psy.
W 1586 r. Batory przebywał w Grodnie. Panowały wówczas wielkie mrozy i porywiste
wichry. Nie powstrzymało go to jednak przed
polowaniem. Wieczorem zaczął skarżyć się
na ucisk w piersiach. Serce Batorego przestało
bić w piątek, 12 grudnia 1586 r.
Na tury polowali wszyscy polscy władcy. Zygmunt III Waza (1587–1632) był pierwszym królem, który zbliżającą się zagładę
tura nie tylko zauważył, lecz podjął środki,
by temu nieszczęściu zapobiec. W swoim
edykcie z 1597 r. postanowił, że włościanom
z okolic Sochaczewa nie wolno paść bydła
i kosić łąk w pobliżu Puszczy Jaktorowskiej,
„żeby turowie, zwierz nasz, mieli swe dawne
stanowiska”.
Władysław IV (1632–1648) był w przeciwieństwie do ojca znakomitym myśliwym.
Dopadła go śmierć wskutek udziału w polowaniu. Wiosną 1648 r. przebywał Władysław
na łowach w Puszczy Rudnickiej, w Mereczu.
Tak się przeziębił, że po krótkiej chorobie
zmarł.
Ostatnim wielkim królem łowczym był
Jan III Sobieski (1674–1696). Pielęgnował on
dawne tradycje i w polu, i w kniei. Był ostatnim monarchą, który uprawiał sokolnictwo,
chociaż nie tak namiętnie jak Batory. Polował
długo i bezustannie. Zmarł w 68. roku życia,
polował jeszcze na miesiąc przed śmiercią,
w maju 1696 roku. Z odejściem Jana III Sobieskiego odszedł na zawsze z naszego kraju
świat wielkich łowów, czasy, w których myślistwo pojmowano jeszcze jako zaprawę do
obozowego, żołnierskiego życia.
August II Mocny (1709–1733) z dynastii
Wettinów uważał łowiectwo za pretekst do
zabaw i hulaszczych uczt. Jego łowy zostały
naznaczone piętnem rozpasania i niezwykłego okrucieństwa, ohydnych rzezi („wyrębu
mięsa”) dokonywanych na zwierzynie, mordowania stworzeń wypuszczanych z klatek,
ogłuszonych i przerażonych. Były to krwawe
igrzyska, niemające z łowiectwem nic wspólnego.
 Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ

ODPRYSKI

AKTORZY WYKLĘCI
e Wrocławiu nie tak dawno odbyła się europejska
gala filmowa, podczas której rozdane zostały nagrody filmowe, coś w rodzaju europejskich Oscarów. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyż Wrocław to miasto na wskroś europejskie. Prezydent Rafał
Dutkiewicz powitał kogo trzeba, głównie wielkie gwiazdy kina. Pewnie chciał
kogoś z naszych władz – powiedzmy prezydenta RP, albo przynajmniej ministra kultury i dziewictwa narodowego. Przecież gala była transmitowana
na całą Europę. Nawet telewizja, za przeproszeniem, publiczna, odmówiła
transmitowania uroczystości. O co poszło? O osobę prowadzącego galę Macieja Stuhra, który został wpisany do rejestru aktorów wyklętych, podobnie jak
i Daniel Olbrychski. Pana Daniela tuż po objęciu telewizyjnego folwarku przez
Jacka Kurskiego z dnia na dzień wywalono z serialu Klan. Żeby przynajmniej
mógł się rozchorować i po ludzku umrzeć. Ale gdzież tam! Gdy po śmierci
Andrzeja Wajdy Sejm podejmował stosowną uchwałę dla uczczenia wielkiego
twórcy, Prezes I Ogromny demonstracyjnie opuścił salę obrad.
Nie miało najmniejszego znaczenia to, że Maciej Stuhr poprowadził galę
świetnie, posługując się nie gorszą angielszczyzną, aniżeli polszczyzną. W rzeczywistości nie było się czego wstydzić, wręcz odwrotnie. Trochę obawiam się,
że nasi świetni aktorzy wkrótce nie będą mieli co robić, bo politycy potrafią
wszystko zagrać. Od komedii ponurej bez trupów lub z trupami, po nieobliczalną tragedię.

W

ARABY I TALIBANY
iceminister Brzezicki poprzez telewizję reżimową gromko zagrzmiał na
araby i talibany, że postępują wielce parszywie, gdyż pracują w niedziele
i święta w swoich portach arabskich, w tym i w Hajfie, zmuszając tym samym
naszych portowców do harówy, a oni powinni przecież dni święte święcić.
Pewnie pan wiceminister podczas lekcji geografii prał kamieniami w szkołę,
ponieważ Hajfa jest portem izraelskim, a nie arabskim. Pomimo obowiązywania ustawy o ochronie języka ojczystego wysokiej rangi urzędnik państwowy
demonstruje publicznie językowy dyletantyzm i nieuctwo.
Araby to w liczbie mnogiej konie rasy arabskiej. Natomiast członkowie
któregoś z plemion arabskich to Arabowie. Araby pracują wówczas, gdy każe
im ich właściciel, bądź ma fanaberię, aby sobie pojeździć wierzchem. Przecież wystarczy sięgnąć do kiepskiego nawet słownika języka polskiego. Jeszcze
ciekawiej rzecz ma się ze wspomnianymi talibanami, chociaż takiej rasy końskiej jeszcze nie ma. Pomylić fundamentalistyczną organizację islamską z jej
członkami, to mniej więcej tak, jak pomylić stadninę z koniem. Na miejscu
nauczyciela języka polskiego, który tak nieskutecznie edukował wiceministra,
spaliłbym się ze wstydu. Nie ze wględu na niepowodzenie szkolne ucznia, ale
ze względu na zezwolenie, aby ukończył szkołę.

W

WYLEW PATRIOTYZMU
tało się! Mamy nowy wzorzec polskiego patrioty, czyli kolejny już model takiego osobnika w biało-czerwonym anturażu, który uważa, że tylko on posiadł patriotycznego ducha, jedynie słusznego. Prze zdecydowanie do przodu,
ale jakoś od zatyla. Sprawa raczej niegodna naśladowania. No, chyba że ktoś
uprze się i zechce robić za błazna. To już lepiej założyć sklep z kitem i warsztat
rżnięcia głupa.
W czym rzecz cała? Otóż we Wrocławiu niejaki Piotr Rybak niedawno
dał znowu znać o sobie. Wcześniej nasz patriotyczny wzorzec asystował posłom Samoobrony, kolaborował ze Zbigniewem Stonogą, Oburzonymi, a nawet Pawłem Kukizem. Wszędzie bez większego powodzenia, bo wywalali go
zbyt często. Tym razem ciekawie zaprotestował przeciwko islamskim imigrantom, którzy ponoć tylko gwałcą i mordują. Urządził w tej sprawie swoisty happening antyislamski, ale dla zobrazowania swego sprzeciwu dla przyjmowania
islamskich uchodźców, spalił kukłę Żyda, a nie islamisty. A co! Widocznie coś
biedactwu popieprzyło się pod sufitem, a może tylko nieświeży był śledź? Ale
patriota to brzmi dumnie!
Wprawdzie Ameryki nie odkrył, bo odkryli ją już inni aktualni patrioci
od żołnierzy wyklętych i zamachu smoleńskiego, ale stanął przed obliczem
sądu, który wycenił wartość artystyczną i wymowę ideową jego dzieła na 10
miesięcy bezwzględnej paki, aby mógł bez przeszkód oddać się filozoficznej
refleksji o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. To
wywołało u artysty Piotra Rybaka darcie szat i lament nad stanem polskiego
wymiaru sprawiedliwości, który tak wielkiego patriotę, przy którym gwiazdy obecnego Naczelnika Państwa i boskiego ministra Macierewicza wręcz
bledną, skazuje na państwowy wikt i opierunek. Ale sąd wiedział swoje. Jedni
mają wrzody na żołądku, a my Piotra Rybaka. Ciekaw jestem, czy ktoś pobije
patriotyczny rekord wykręcony przez niego. Będzie to niezwykle trudne, ale
próbować z pewnością wielu zechce.

S

 Roman MAŁEK

TAKA SOBIE CELEBRA?
onad 95 procent Polaków jest przekonanych,
że ostatnim królem Polski był Stanisław August Poniatowski. Oczywiście z tej części społeczeństwa, która wie, że u nas w ogóle byli jacyś
królowie. Potwierdzam z całą odpowiedzialnością, że byli, a Poniatowski wcale nie był ostatnim. W Polsce rozbiorowej bowiem w dniu
24 maja 1829 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się koronacja cara Mikołaja I Romanowa na króla Polski. Koronę polskich
królów na głowę carską ochoczo włożył ówczesny prymas Polski,
a artyści Alojzy Feliński i Jan Nepomucen Kaszewski popełnili z tej
okazji czterozwrotkowy utwór kończący się słowami: „Niech zaprzyjaźnione dwa narody kwitną,/ I błogosławią Jego panowanie;/ Przed
Twe ołtarze zanosim błaganie,/ Naszego Króla zachowaj nam Panie!”
Kościół polski nakazał i cała od lat już nie Polska śpiewała go
ochoczo podczas mszy wszelakich. Jak widać już wtedy funkcjonowała zasada point of view depends on the point of seat, co po naszemu
znaczy: punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Co jest świętą
prawdą, bo gazety zaraz po tej celebracji donosiły: „[…] żadne pióro nie zdoła opisać powszechnej radości z powodu tej drogiej, tej
wspaniałej, tej pamiętnej uroczystości, która serce każdego Polaka
napełnia najżywszą wdzięcznością i najgłębszym uszanowaniem
dla potężnego Monarchy”. A wdzięczny monarcha kilka lat później
podziękował im słowami: „Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka
Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków”. Były to
prorocze słowa. Bo oto nie tak dawno, 19 listopada br., funkcjonariusze obcego państwa, których trudno nazwać Polakami, dokonali
zamachu na demokratyczne państwo, przywracając nam monarchię,
na wzór utworzonego po kongresie wiedeńskim Królestwa Polskiego, osadzając na tronie kogoś, kto tego wcale nie chciał, co obwieścił
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FELIETON

WIROWANIE
NA PLANIE

wszem wobec: „Królestwo moje nie jest z tego świata”. A na to dowód
jest w Ewangelii wg Świętego Jana (18, 33–37). Ale co tam. Przecież
to zaborcom otworzy perspektywę zdobycia jeszcze większej mamony.
A nasz prezydent też w tym uczestniczył. Stał potulnie obok, ze
swym „specyficznym” uśmieszkiem. Z jego miny widać było, że lubi
imprezować. Jak nie msza, to pogrzeb albo inna procesja, byle celebrowana. Czyżby w ten sposób ten niby mąż stanu chciał udowodnić uniwersalizm duchowości? Smutna prawda jest taka, że w Łagiewnikach
pogrążył naszą demokrację. I logicznie rzecz ujmując, powinien złożyć
urząd i pokłonić się nowemu królowi. Bo obecnością na tej imprezie
potwierdził swą bezgraniczną miłość do Watykanu, przypominającą
miłość Gierka do ZSRR, kiedy to wprowadzono do Konstytucji PRL zapis o umacnianiu przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Lud boży wtedy
nie zaprotestował, choć dobrze mu się nie działo. I dziać się nie będzie.
Bo w swej pobożności nigdy nie walczył o swoją głową, a swoją wiedzę
nabytą w szkółkach parafialnych wykorzystywał na chwałę bożą. Ale
wtedy zaprotestowało 59 intelektualistów, w tym (sic!) teść prezydenta,
Julian Kornhauser.
A dziś nadeszły czasy, że jakakolwiek opinia o „królowaniu Chrystusa” w Polsce będzie interpretowana przez sądy prezesa jako przestępstwo obrazy uczuć religijnych, podobnie jak żarty o Związku Radzieckim były traktowane jako przestępstwa przeciwko ustrojowi PRL.
PS
Wszystkie osoby wymienione w tekście są fikcyjne, podobnie jak nasza
niepodległość.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

Jerzy Maślanka
KOLĘDOWANIE
Idą święta z Nowym Rokiem,
myśli rodzą się głębokie.
I jak wigilijne dania,
smakują kolędowania.
Bóg się rodzi, moc truchleje,
betlejemski czas pięknieje,
dobro, zgoda, zaufanie
codziennością niech się stanie!
A w rodzinach znikną waśnie,
słońce świeci cieplej, jaśniej,
prawdę, radość w sercach wzbudzi.
miłość kochających ludzi.
Przyślij, Panie, szczęścia gwiazdkę
i umieść na niebios szczycie,
niech podpowie swoim blaskiem,
jak upiększyć, wygrać życie!
Bóg się rodzi, moc truchleje!
Nowe rosną nam nadzieje!

Daj się porwać miłości
ROZMAITOŚCI

Baran (21 III–20 IV) Możesz planować... powiększenie rodziny w przyszłym roku.
Byk (21 IV–20 V) Daj się porwać miłości i to podczas pobytu w ciepłych
krajach.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Na początku
roku poznasz wiele ciekawych osób.
Rak (22 VI–22 VII) Rodzina stanie się
dla ciebie podporą.
Lew (23 VII–23 VIII) Możesz powalczyć o lepsze miejsce pracy.
Panna (24 VIII–22 IX) Wyjazdy bliższe i dalsze, i większe pieniążki.
Waga (23 IX–23 X) Gorący rok na
nowe znajomości, randki i flirty.
Skorpion (24 X–22 XI) Nie wydawaj
lekką ręką pieniędzy.
Strzelec (23 XI–21 XII) Możesz oczekiwać ciekawej propozycji pracy.
Koziorożec (22 XII–20 I) Rok pracy
i rok owoców.
Wodnik (21 I–19 II) Zdrowie w normie, samopoczucie też.
Ryby (20 II–20 III) Uda Ci się pozbyć
kłopotów rodzinnych.

AFORYZMY

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA
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Gest życzliwej dłoni

rzy blasku choinki, przy wigilijnym stole wyciągamy
w stronę drugiego
człowieka swoją dłoń
z opłatkiem. Razem z gestem życzliwie wyciągniętej dłoni składamy sobie życzenia, a później przez moment przytulamy się do siebie.
Stajemy się sobie bardziej bliscy, chociaż przez
ułamek świątecznej chwili. Uśmiechamy się
do siebie, ściszamy głos, a nasze oczy błyszczą
niecodziennym dobrym blaskiem. Stajemy się
bardziej ludzcy, a nawet może i mamy wtedy
coś z aniołów...
O ile pocałunek może być fałszywy, podstępny (pocałunek Judasza), może burzyć naszą
strefę bezpieczeństwa, jeśli uczyni to ktoś, kto
nie jest nam miły, to podanie dłoni nie ma takiego negatywnego kontekstu. W przeciwieństwie do zaciśniętej w pięść dłoni, której pod-

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

TORT CZEKOLADOWY
PYSZNY
Ciasto I: 7 jajek • 1 szklanka cukru • 5 łyżek
mąki pszennej • 2 łyżki kakao • 1 łyżka proszku do pieczenia. Ubić pianę z białek, pod koniec ubijania dodawać stopniowo cukier i po
1 żółtku. Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia i kakao, dodać do masy żółtkowej, całość
razem delikatnie połączyć. Ciasto wyłożyć do
przygotowanej tortownicy i piec ok. 1 godziny
w dobrze nagrzanym piekarniku (180 stop. C).
Ciasto wystudzić, przekroić na 2 krążki.
Ciasto II: 25 dag orzechów włoskich siekanych
• 5 białek • 25 dag cukru • 1 łyżka miodu • 1 łyżka mąki pszennej • 1 łyżka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Z białek ubić
pianę, dodać cukier, a gdy piana będzie sztywna
dodać resztę składników. Dobrze wszystko po-

FRASZKI

LIMERYKI

Adam Decowski

Regina Nachacz

PROPOZYCJA
Aby zmalał deficyt
a wzrastał budżet rządu,
trzeba szybko wprowadzić
podatek od nierządu.

Hipochondryk z Koszalina
wypił duszkiem beczkę wina.
Lekarz go ofuknął,
palcem w głowę stuknął,
u pacjenta smętna mina.

PŁATNA AUTOSTRADA
Droga
droga.

***
Tęgi wędkarz z Bolesławca,
fauny w rzekach słynny znawca,
rybom sypie proso,
florę ścina kosą
ten ekologiczny znawca!

Edward Winiarski

Siewcy dobrze o tym wiedzą – w żadnym
sezonie wegetacyjnym nie ma dobrego
klimatu do wzrastania prawdy.
***
Ludzie upatrują dopust boży, potykając się
o własne intrygi!
***
Wystarczy ludziom czegoś zakazać,
by szczerze to polubili…

świadomie boimy się, to dłoń otwarta stanowi
zaczątek mostu między ludźmi, choćby ten
most był krótkotrwały. To wszystko mieści się
bowiem w ustalonych kanonach. Dłoń spotyka w swojej przestrzeni drugą dłoń, następuje
wymiana ciepła. Lamowie buddyjscy mówią,
że kiedy dłoń spotyka drugą dłoń, a oczy spotykają wtedy drugie oczy – to następuje połączenie nieba i ziemi. I nie trzeba słów...
Tylko że bardzo szybko zapominamy
o tych niecodziennych chwilach i zbyt często
mamy zaciśnięte pięści i oczy pełne złowrogich błyskawic... I znów za rok wyczekiwać
będziemy wigilijnej pierwszej gwiazdki, by
ciepło wypowiadać w myślach swe marzenia
i znów dłoń wyciągniemy do kogoś...
Zachowajmy w pamięci ciepły gest
życzliwej dłoni i dzielmy się nim cały czas.
Dobrego 2017 roku, pełnego ludzkich, życzliwych gestów!
			
łączyć i wyłożyć do przygotowanej tortownicy wielkości jak na ciasto I. Piec ok. 1 godziny
w dobrze nagrzanym piekarniku.
Krem: ½ litra mleka • 8 łyżek cukru • 5 żółtek • 2 łyżki mąki pszennej • 1 łyżka mąki
ziemniaczanej • 2 torebki cukru waniliowego • 1 kostka masła • 1 czekolada deserowa
• 2 łyżki kakao • 1 łyżka dowolnej konfitury.
Odlać trochę mleka i zmieszać razem z żółtkami i mąką. Pozostałe mleko zagotować
z cukrem i cukrem waniliowym, wlać przez
sitko mleko z żółtkami, gotować do zgęstnienia. Ostudzić. Utrzeć kostkę masła i dodawać po łyżce ostudzonego kremu. Na koniec
dodać posiekaną czekoladę, przesiane kakao
i konfiturę, razem dobrze utrzeć.
Poncz: ½ szklanki bardzo mocnej herbaty
• 4 łyżki cukru • sok z cytryny • alkohol. Przestudzić i delikatnie łyżeczką nasączać placki.
Układać: krążek kakaowy • krem • ciasto
orzechowe • krem • krążek kakaowy. Resztą kremu posmarować boki i wierzch ciasta,
ozdobić.

Czesław P. Kondraciuk
O ZAKUSACH
Już niejedni
w zakusach polegli,
gdy na drabinie
zabrakło szczebli…

POŚPIECH
Uciekają dni i lata,
na które nie trzeba bata.

Marek Pelc

Do masażysty we wsi pod Zgierzem,
przyszły spragnione masażu jeże.
I mówią grzecznie: „Psze pana...
pan rozmasuje kolana;
gdyż bolą okropnie po spacerze”.
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