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STYCZEŃ 2017

Maciej Szukała, Paweł Sroka i Jakub Adamski w „Teatrze cudów”

– spektakl ten można będzie zobaczyć 27 stycznia i 24 lutego w Teatrze Przedmieście w Rzeszowie przy ul. Reformackiej 4

Jerzy Maślanka

KA 2016
P
O
Z
S
Patrz pan, rządowa idzie defilada.
Patrz pan, ocenić dzisiaj ją wypada.
Pewność i radość bije z ich twarzy,
Pan Bóg nam zesłał tych luminarzy.
Patrz pan, cudowną mamy defiladę.
Patrz pan, oni na pewno dadzą radę.
A zostawiony nasz kraj w ruinie,
miodem i mlekiem wkrótce popłynie.
Narrator
Orszak prowadzi, w ręku ma lancę,
wódz na kucyku, a nie kasztance.
Zbawca narodu, wszechczasów tytan,
Mesjasz, zawoła Rzeczpospolita.
Wszyscy śpiewają
To on, to on, to on,
co duszę ma jak dzwon.
Nasz wódz, nasz król, nasz car,
to dla nas niebios dar.
Narrator
Bardzo kocha się z Orbanem,
myśli ich nieuczesane,
czasem sobie przy tokaju
przytakują baju, baju…
Marzą, gwarzą dzielne chłopy,
myśmy solą Europy.
Chociaż zdziałać mogą tyle,
co bąk siedząc na kobyle.
Wszyscy śpiewają
Damy radę, damy radę,
zapraszamy na paradę.
Tłum faluje, gromko krzyczy,
wiwat nasi dostojnicy!

Defilada rządowa

Narrator
Z premier Szydło jest radośnie,
autorytet wciąż jej rośnie,
świetny okres ma kobita,
nie wie – no to się zapyta.
Przeważnie musi siedzieć cicho,
świadoma, że nie śpi licho.
Choć ze szkoły wziął niewiele,
teraz jest na Sejmu czele,
laską stuka raz, dwa, trzy,
dożywocie mu się śni.
Wyrósł lider z chętnych tłumu,
wciąż przybywa mu rozumu.
To już wyga – lis przechera,
panie pośle – głos odbieram!
Ja porządku was nauczę.
Spokój, bo zaraz wykluczę!
Cudotwórca Morawiecki,
gospodarczy potop szwedzki
zahamować szybko chce
i kłopoty z PKB.
W jego planach i przezroczach
rośnie przyszłość przeurocza,
kroczy w syzyfowym trudzie,
wkrótce to odczują ludzie.
W frankach, bankach – cud nas czeka
oraz szał w bezpłatnych lekach,
teraz w tym i przyszłym wieku
wciąż się myśli o człowieku.
Nową erę kraj zaczyna,
gdy ministra ma Gowina,
jest na topie – on jest w cenie,
on zatrzyma ocieplenie.

Nauki prognozy nowe,
bowiem zsuwa się lodowiec,
on niczego nie przeoczy,
w razie czego w kosmos skoczy.
Wraz z prezesem – sprytny lis,
tam założą nam PiS bis.
Gliński to kultury wzór,
trochę prawdy, trochę bzdur,
podpowiedzieć on potrafi,
szlaban da dla pornografii.
Broni, uczy, uczłowiecza,
otwiera drzwi średniowiecza.
Kocha teatr ludziom bliski,
będzie w zbiorach Czartoryskich.
Kilka groszy, gdy poświęci,
trafi do izby pamięci.
Ten od broni don Antoni
chyba nam się za-an-dronił.
To spec od wojennej sztuki,
chce wprowadzić piki, łuki,
terenowe wtedy wojsko
zaśpiewa na nutę swojską.
Nikogo się nie boimy,
hopsasa, hopsasa, hopsasa,
wroga szybko pogonimy
do lasa, do lasa, do lasa…
Nasza racja – demokracja,
nowa idzie edukacja:
my historii białe plamy
gumką myszką wycieramy,
bo nie będzie w Polsce rządził
ten, którego pradziad błądził.
Nowej wiedzy – umysł dziecka
ukształtuje miss Zalewska.
Nauczyciel na to patrzy:
dawniej było to inaczej,

warto czasem się zapytać
belfra, ucznia i rodzica,
jak i kogo szkoła nowa
ma nauczyć i wychować.
Teren Brudzia to ulica,
ten jak w Sejmie nas zachwyca:
„komuniści i złodzieje” krzycząc,
się szyderczo śmieje.
Z informacją niezbyt dobrą
kroczy groźnie Zbyszko Ziobro:
Kiedy kiepskie masz poglądy,
nie pomogą ci i sądy!
Dziś Trybunał taki mamy,
że jak chcemy orzekamy.
Prawda prawdą będzie całą,
gdy Przyłęcka wyzdrowiała.
Złamię każdą barierę,
choć mnie Miller nazwał zerem.
A wolności i odnowy
to symbolem jest Piotrowicz,
wszystko wykorzystać umie,
co nauczył się w komunie.
I ma propozycje stałe:
będę dla was Trybunałem.
Ja to lubię, ja to czuję
i jak dawniej wciąż blefuję.
Ten ponownie nas zabawi,
co go Duda ułaskawił.
Rwie do przodu, jest na fali,
swe metody doskonali
jak na drzewie czarny kruk.
Szósta rano – w drzwi puk, puk!
Gdy otwierasz to już wiesz,
CBA lub CBŚ – przyszło.
Błaszczak jak na drożdżach rośnie
i ogłosił nam radośnie,
niechaj każdy o tym wie,
tam, gdzie zapach był UB,
jest emeryturka taka:
dwa tysiące i po ptakach.
Od celnika nieboraka
do żołnierza i strażaka,
konsekwentnie i zawzięcie
czeka ich cesarskie cięcie.

Człowiek specjalnej troski –
idzie dumnie Waszczykowski.
Mocną tubą jest prezesa,
prawie tak jak on rozśmiesza.
To nie farsa ani plotka,
gdzie pojedzie, z kim się spotka,
jego ranga coraz większa,
może pobić i Goebbelsa.
O tym piszą już poeci,
że nie tylko straszy dzieci,
ma przed sobą wyższe cele
Rysio zwany Gargamelem.
Aparycja, tupet, zdrowie,
jak coś powie, to już powie,
tytan pracy, wróg bezprawia,
co zepsujesz, już naprawia.
A w eterze i na wizji,
w tej prawdziwej telewizji,
sama prawda płynie ciurkiem
szybko, nawet gdy pod górkę.
Sprawnie, gładko i radośnie
oglądalność wciąż nam rośnie,
głosić wszystkim rozpoczynam:
wódz przeskoczył już Putina.
Z tyłu skromnie i spokojnie,
pobożnie, ale dostojnie,
przez rząd nagradzany hojnie,
dojnie oraz bogobojnie.
Choć skryty pod baldachimem,
wszyscy znają jego imię,
z perspektywy pochód widzi
sławny już dyrektor Rydzyk.
Rydzyk
Mili mi orędownicy,
rozmarzeni politycy,
sprawni władzy bojownicy,
z wami cały świat się liczy,
lecz tu nie ma tajemnicy,
trzeba trzymać was na smyczy.
Zawsze biorę rządu stronę,
we mnie macie też ambonę,
ważne, by co robicie
było ze mną ustalone.

Narrator
A na końcu defilady
Kroczy dziarsko bez przesady
diva Sejmu, orzeł w Tatrach,
nasza Krysia Kleopatra.
Z nią już każdy dziś się liczy,
jak nie powie, to pokrzyczy,
stąd w dyskusji niewygodna,
milczy tylko kiedy głodna.
Finał
Kroczą ważni i nadęci,
aby dla nas się poświęcić,
by nadzieją wszystkich krzepić,
że na pewno będzie lepiej.
I o zrozumienie proszą,
gdy nie wyjdzie – to przeproszą.
Ich nadzieja jest stokrotna,
aby rządzić dożywotnio.
Wszyscy śpiew
Pajacyki, pajacyki, gospodarki, polityki,
wódz pociąga was za sznurek,
podnosicie rączki w górę.
Śpiew ogólny
Koniec, kropka,
niech zabawa ciągle trwa,
nasza szopka, tu każdego każdy zna.
Choć rozśmieszy, życie cierpkie treści da,
wtedy dobra, kiedy władza na nas zła.
Przepraszamy, przepraszamy,
kiedy program trochę zmęczył,
jutro z pracy, znów rodacy,
powrócicie uśmiechnięci.
Władza, władza, władza
proponuje, deklaruje, naprowadza,
za nas myśli, za nas czuwa,
nieraz życie też zatruwa.
Czy naprawdę? To ocenić musisz sam!
Władza, władza, władza…
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Dokąd idziemy?
Tak niedawno nowy roczek dziś już stary,
w nowym stare odradzają się problemy,
gdy przebrzmiały nam świąteczne już fanfary,
to pytanie pozostało znów to samo:
Dokąd idziemy?
Jeszcze Polska nie umarła,
pisał Józef ideowiec,
dzisiaj za przyczyną karła
upiększamy jej grobowiec.
Z cichej norki gdzieś zza płota,
gdy kraj cały jest w kłopotach,
wodza krążą myśli nowe,
złote i jak zawsze popisowe.
Doskonale wszyscy wiemy,
Sejm krzykliwy, chociaż niemy,
bo w przewadze i podzięce
w górę idą posłów ręce.

Jest niepokój i ułuda,
bowiem nasz prezydent Duda
niby ludziom jest życzliwy,
ale przy tym spolegliwy.
Walcz z poddańczą swą chorobą,
to suweren będzie z tobą,
bądź cesarzem w polskich włościach,
to krzykniemy – „fura gościa”.
Marzyciele, marzyciele,
wciąż przed nami wyższe cele,
wciąż przed nami duże wzloty i nadzieje,
że co piękne wkrótce nam odbrązowieje.
PS
Znajdź Nowy Roku taką gwiazdkę
i umieść ją na niebios szczycie,
by nam pomogła swoim blaskiem
i pozwoliła wygrać życie.

WITAMY W MIEŚCIE
Bzianka nowym osiedlem Rzeszowa

O

statniego dnia starego 2016 roku,
w samo południe, na granicy Bzianki
od strony Nosówki miała miejsce historyczna dla tej miejscowości uroczystość. Przy
udziale sporej grupy mieszkańców odbyły się
oficjalne zaślubiny z Rzeszowem. Nad zebranymi górował transparent wykonany w oficjalnych barwach miasta – Witamy w Rzeszowie. Przewodniczący grupy inicjatywnej
Emil Kaszuba, który od dziesięciu lat zabiegał o włączenie Bzianki do Rzeszowa, powitał przybyłych oficjeli z prezydentem Tadeuszem Ferencem i jego pełnomocnikiem
do spraw poszerzania miasta Krzysztofem
Kadłuczką, którym podziękował serdecznie
za duże wsparcie w staraniach o połączenie
z miastem. Wyraził dużą wdzięczność tym
swoim współmieszkańcom, zwłaszcza członkom grupy inicjatywnej, którzy wspierali go
w tych zabiegach.
W swoim wystąpieniu prezydent Tadeusz Ferenc powitał wszystkich już w Rzeszowie
i zadeklarował podjęcie starań o szybki rozwój

najmłodszego osiedla miasta, zwłaszcza pilną
budowę szkoły. Uznał, że historia zatoczyła
krąg. Wieś była kiedyś własnością panów na
Rzeszowie – Pakosławica i rodu Rzeszowskich,
a teraz pojawiła się w jego granicach jako integralne osiedle. Na uroczystość przybył także
dotychczasowy radny gminy w Świlczy, a od
stycznia rzeszowski już rajca, Kamil Skwirut, który jest znanym we wsi kronikarzem jej
dziejów. Otrzymał od przewodniczącego klubu radnych Rozwój Rzeszowa Wiesława Buża
ofertę radzieckiej współpracy.
Później nastąpiło to, co musiało nastąpić, czyli uroczyste cięcie biało-czerwonej wstęgi na pamiątkowe kawałki. W tym
zaś czasie odegrany został na trąbce hymn
miasta autorstwa światowej klasy muzyka
Tomasza Stańki. Rodowitego rzeszowianina.
W nowym 2017 roku mieszkańcy Bzianki
obudzili się już jako mieszkańcy najmłodszego rzeszowskiego osiedla. Witamy w mieście!


Roman MAŁEK
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WYDAWCA: Stowarzyszenie Nasz Dom – Rzeszów
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WIELKA JURKA OWSIAKA
R

zeszów kolejny raz zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W niedzielę
15 stycznia 2017 r. na rzeszowskim Rynku
na mieszkańców miasta czekać będzie wiele
atrakcji. Odbędą się m.in. pokazy służb mundurowych i ratowniczych, przejażdżki różnymi pojazdami, kąpiele w lodowatej wodzie
oraz koncerty. Początek imprezy o godzinie
12.00. Tegoroczna pomoc przeznaczona zostanie na ratowanie życia i zdrowia dzieci na
oddziałach pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.
Występy wokalne na scenie przed ratuszem rozpoczną się o godz. 12.30. Na początek zaprezentują się wokaliści Polskiego
Związku Niewidomych. Podczas Finału
WOŚP posłuchać będzie można zespołów:
Simple Pleasures, Dreamheart, After Midnight, Krzysztofa Kasprzyka, The Siblings
oraz MemoCrasher. Na scenie pojawi się również rzeszowski Kabaret Wiesio i Dzikie Ko-

nie. Gwiazdami 25. Finału Orkiestry będzie
rzeszowska grupa RSC oraz Natalia Szroeder.
O godzinie 20.00 tradycyjnie już prezydent
Rzeszowa Tadeusz Ferenc zaprasza na „Światełko do nieba” i wyjątkowe fire show.
Dodatkowo od godziny 12.00 do 18.00
na płycie rynku zobaczyć będzie można pokazy służb mundurowych i Podkarpackiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Na
mieszkańców miasta czekać będą przejażdżki samochodem pancernym BRDM-2, pre-

zentacja pojazdów TOR Rzeszów oraz Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im.
20 Pułku Ułanów w Rzeszowie. Jak co roku
pojawi się także rzeszowski Klub Morsów
Sopelek. Firma G2A zaprezentuje Virtual
Reality oraz serduszko WOŚP 3D.
Z kolei w Podziemnej Trasie Turystycznej w godzinach 12.00–17.00 Politechnika
Rzeszowska oraz akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rzeszowskiego i WSIiZ przygotują interaktywne
stanowiska we współpracy ze start-upem
Moonlight. Na najmłodszych czekać będą
warsztaty plastyczno-techniczne realizowane przez Rzeszowski Dom Kultury.
Organizatorem 25. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy jest miasto
Rzeszów oraz Estrada Rzeszowska. Szczegóły imprezy oraz program można znaleźć na
stronach www.estrada.rzeszow.pl i www.kultura.erzeszow.pl 

Fot. Aleksander Baranowski

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Na Rynku w Rzeszowie

W

śród 24 polskich miast, które zorganizowały w tym roku Orszak Trzech
Króli, był i Rzeszów. 6 stycznia br. po raz piąty
już z rzędu barwnie świętowało grubo około
12 tys. osób, od dzieci po dorosłych, w tym
ponad tysiąc małych artystów – przedszkolaków i uczniów ośmiu rzeszowskich szkół,
m.in. Sióstr Prezentek, Sióstr Pijarek, Zespołu

Szkół nr 7, Gimnazjum nr 8. Organizatorem
była fundacja Akademia Szczęśliwej Rodziny
w Rzeszowie, a autorką scenariusza tej imprezy Agnieszka Przywara.
Korowód przeszedł od hali na Podpromiu ulicami Szopena, Słowackiego do Rynku.
Największe emocje budziła dwugarbna wielbłądzica Jenny rodem z Mongolii, na grzbie-

cie której paradował król azjatycki Melchior,
w roli którego wystąpił Radosław Sierżęga,
a towarzyszyli mu na koniach – Grzegorz
Czechowicz jako król Kacper (Europa) i Piotr
Nazarko jako król Baltazar (Afryka). Przemarszowi towarzyszyły pokazy artystyczne,
a obserwatorów obdarowywano koronami
i śpiewnikami kolędowymi. 

BAL PRZYJACIÓŁ RZESZOWA
W Hotelu Rzeszów pod patronatem Tadeusza Ferenca

J

uż po raz trzeci Towarzystwo Przyjaciół
Rzeszowa i Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich zapraszają na Bal Przyjaciół Rzeszowa pod patronatem Tadeusza Ferenca,
prezydenta Rzeszowa, który odbędzie się 4
lutego br. (sobota) w Hotelu Rzeszów na sali
Bankietowej.
Organizatorzy zapewniają wiele karnawałowych atrakcji, wśród nich m.in. rozpoczęcie tradycyjnym polonezem, wybór Kró-

la i Królowej Balu, konkurs piosenek przy
akompaniamencie gitary i akordeonu „Śpiewać każdy może…” oraz występy artystyczne
w wykonaniu Krystyny Szydłowskiej, śpiewaczki Teatru Muzycznego w Lublinie oraz
wokalistów Centrum Sztuki Wokalnej Anny
Czenczek i uczniów Zespołu Szkół Społecznych nr 2, a także zespołu Gabcia i Przyjaciele z piosenkami o Rzeszowie. Do tańca grać
będzie orkiestra Wziątki.

Koszt 180 zł od osoby (uczestnicy bez
osoby towarzyszącej też mile widziani). Informacje i zgłoszenia: Krystyna Leśniak-Moczuk, tel. 605 144 996 kles@autograf.pl 
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25. Finał WOŚP na Rynku w Rzeszowie
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POD PATRONATEM MEDIALNYM

KONCERT POŁĄCZYŁ POKOLENIA
Sukces rzeszowskiego Tribute to Jantar

Arek Kłusowski

Fot. Grzegorz Bukała i Bartek Lewiński

ribute to Jantar to wyjątkowe widowisko
muzyczne, poświęcone pamięci Anny
Jantar. To właśnie w Rzeszowie na Rynku
dwa lata temu rzeszowska publiczność po
raz pierwszy miała okazję brać udział w tym
przedsięwzięciu. Już wtedy koncert spotkał
się z ogromnym zainteresowaniem, stąd idea
na zorganizowanie go ponownie, tym razem
w Filharmonii Podkarpackiej. Bilety wyprzedano już dwa tygodnie przed koncertem. Nie
bez powodu Tribute to Jantar zostało uznane
za jeden z dwunastu najlepszych koncertów
w Polsce w roku 2014, a Stacja Rzeszów Główny umieściła go wśród najlepszych wydarzeń
kulturalnych na Podkarpaciu.
Sukces imprezy to bez wątpienie przede
wszystkim zasługa Arka Kłusowskiego –
pomysłodawcy Tribute to Jantar, wokalisty,
kompozytora i autora tekstów, który od dawna jest związany ze stolicą Podkarpacia. Już

jako 19-latek został dyrektorem artystycznym
Rzeszowskiego Święta Wokalnego. Podczas
tegorocznej edycji koncertu wystąpili: Magda
Steczkowska, Arek Kłusowski, Michał Grobelny, Małgorzata Boć, Mateusz Grędziński,
Jagoda Kret, Kamil Bijoś, Małgorzata Nakonieczna, Marek Kaliszuk. Ten ostatni w akompaniamencie Ady Fijał był także prowadzącym gali.
Publiczność mogła usłyszeć m.in. takie
utwory, jak Żeby szczęśliwym być, Nic nie może
wiecznie trwać, Tyle słońca w całym mieście,
Wielka dama tańczy sama, Tylko mnie poproś
do tańca, Za wszystkie noce, Baju, baju. Kiedy na scenie pojawiła się Magda Steczkowska,

podzieliła się z publicznością wspomnieniami
z okresu swojego zamieszkania w Rzeszowie.
Koncert był widowiskiem, które połączyło pokolenia. Jak podkreślali prowadzący, nie brakowało także miłej, rodzinnej atmosfery oraz
interakcji wokalistów z publicznością, którzy
część utworów wykonywali nie ze sceny, ale
z różnych rewirów sali, porywając publiczność
do wspólnej zabawy. Utwór Baju, baju doczekał się bisu. Organizatorzy zapowiadają szereg
koncertów w największych miastach w Polsce.
Już na początku roku zostaną ogłoszone nowe
daty.


Marlena SZCZYPTA

NOWOROCZNIE U PREZYDENTA
Dobra płaszczyzna kontaktu

D

orocznym zwyczajem prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zaprosił 5 stycznia br. szefów redakcji i niektórych dziennikarzy na noworoczne spotkanie do ratusza.
Przywitał nas w reprezentacyjnej sali obrad
i kolejny raz zapewnił, że przedstawiciele mediów mają do niego, jego zastępców i szefów
wydziałów wstęp o każdej porze, bowiem
bardzo ceni sobie możliwość kontaktowania

się z mieszkańcami miasta także poprzez
owe redakcyjne przekazy.
Towarzyszyli mu jego zastępcy: Marek
Ustrobiński, Stanisław Sienko, Andrzej Gutkowski, ale także pełnomocnik ds. oświaty
Henryk Wolicki, sekretarz miasta Marcin
Stopa, skarbnik Janina Filipek, dyrektor
promocji Marzena Furtak oraz oczywiście
najbliższy w kontaktach z mediami rzecz-

Fot. Aleksander Baranowski (2)
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T

nik prezydenta Maciej Chłodnicki. Redakcje
naszych miesięczników („Echo Rzeszowa”
i „Nasz Dom Rzeszów”) reprezentowali: Jerzy Maślanka, Ryszard Zatorski, Roman Małek i Stanisław Rusznica.
Był toast szampanem za pomyślność,
poczęstunkowe frykasy i gadżety pamiątkowe z kalendarzem, który graficznie zdobią fotografie ciekawych miejsc w naszym mieście
wykonane przez Tadeusza Poźniaka. Była
to zarazem okazja do rozmów wzajemnych.
Dobra płaszczyzna towarzyskich relacji między redakcjami.
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KAMIENICZKA POD ZEGAREM
Tak żyli dawni rzeszowianie

ubiegłym roku na
starówce oddano
do użytku po okresie restaurowania kamieniczkę, która przykuwa wzrok
piękną fasadą z zegarem
słonecznym wskazującym czas letni (do tej
pory jedyny taki zegar znajdował się w Rzeszowie na willi Tekielskiego w alei Pod Kasztanami). Nad wejściem napis: „Atmosfera. Tu
mieszka sztuka”.
Że sztuka trwa wiecznie, a ludzkie życie
nie, informuje cytat z Hipokratesa w przekładzie łacińskim Seneki „Ars longa, vita brevis”.
Klimat i atmosferę poczujemy w przenośni i dosłownie we wnętrzu kamieniczki.
Na parterze rozlokowała się bowiem cukiernia Keks, a obok restauracja Radość, która
ma swoje przestrzenie również w piwnicach
i na pierwszym piętrze, na którym znajdują
się sale reprezentacyjne.
Początki kamieniczki sięgają 1590 r.
Pierwsza wzmianka w księdze gruntowej

NA POLITECHNICE
Wydział w Stalowej Woli

R

ektor Politechniki Rzeszowskiej prof.
zw. dr hab. inż. Tadeusz Markowski –
po zasięgnięciu opinii Senatu PRz – 16 grudnia ub.r. zadecydował o przekształceniu
dotychczasowego Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego w Stalowej Woli w Wydział
Mechaniczno-Technologiczny.
Dziekanem nowego wydziału został
dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof.
PRz, który w swojej działalności naukowej
zajmuje się m.in. badaniem zastosowania
komputerowo wspomaganych metod projektowania do obliczania konstrukcji mechanicznych. Wydział Mechaniczno-Technologiczny to siódmy wydział Politechniki
Rzeszowskiej. Mieści się w nowoczesnym
budynku wyposażonym w sale wykładowe,
laboratoria komputerowe, czytelnię i bibliotekę.

Rozmowy o współpracy

21

grudnia ub.r. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PRz odbyło
się spotkanie prezesa Pratt & Whitney Rzeszów Marka Dareckiego z władzami uczelni
(prorektorem ds. kształcenia prof. Grzegorzem Masłowskim) oraz wydziału (dziekanem prof. Kazimierzem Buczkiem).

Prezes Marek Darecki i prorektor Grzegorz Masłowski

CARPATHIA FESTIVAL 2017
Lista zgłoszeń otwarta do końca stycznia

Z

espoły muzyczne i wokaliści solowi
mogą do 31 stycznia 2017 roku zgłaszać swój udział w kolejnej 13. już edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Rzeszów Carpathia Festival 2017, który odbędzie
się w dniach 13–17 czerwca br. Szczegóły na
www.carpathia.rzeszow.pl oraz www.facebook.com/carpathiafestival – regulamin festi-

walu oraz karta zgłoszeniowa niezbędna do
udziału w konkursie.
Pomysłodawczynią i dyrektorem festiwalu jest od początku Anna Czenczek, która kieruje zarazem stworzonym przez siebie Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Jest ono wraz
z Urzędem Miasta Rzeszowa i Teatrem Maska
organizatorem tego wydarzenia artystycznego.

apartament na pierwszym piętrze, z którego
okien i balkonu roztacza sie wspaniały widok
na ratusz i starówkę. W pomieszczeniu apartamentowym oprócz epokowych mebli i bibelotów można podziwiać
przepiękny biały kaflowy
piec, dzieło artysty ceramika Jerzego Tarnawskiego,
którego projekty znajdują
się również na ścianach
Dworca Głównego PKP
w Rzeszowie i Pijalni Wód
w Iwoniczu-Zdroju.
Warto zajrzeć w kamieniczce do XII-wiecznych
glinianych piwnic, które
jedyne na rzeszowskiej starówce są naturalnie oświetlone. Zwiedzenie kamieniczki da nam obraz tego,
jak ongiś żyli jej mieszkańcy. Wizytę można
zakończyć przy smacznym ciasteczku i kawie
w Keksie lub wybornym daniu w Radości.


Andrzej GRZYWACZ

W spotkaniu oprócz władz uczelni
i wydziału brali udział także pracownicy
Pratt & Whitney oraz opiekunowie i prezesi
kół naukowych. Rozmowa była poświęcona współpracy dotyczącej rozwiązań technicznych, technologicznych, edukacyjnych
i promocyjnych w obszarze rozwoju koncepcji przemysłu, Internetu rzeczy, wirtualnej rzeczywistości oraz innowacyjnych
zastosowań ICT w przemyśle. W czasie
spotkania przeprowadzono dyskusję, zaprezentowano funkcjonujące na wydziale
rozwiązania oraz dotychczasowe sukcesy
kół naukowych Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki, zwiedzano także wybrane
laboratoria. Efektem spotkania jest wyznaczenie kolejnych kroków pozwalających na
zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami oraz wytyczenie kluczowych obszarów
działania na rzecz rozwoju innowacyjnych
inicjatyw w Rzeszowie.


DS

Celem festiwalu jest m.in. konfrontowanie i aktywizowanie międzynarodowych
środowisk twórczych i edukacyjnych, a także promowanie osobowości wokalnych oraz
niesienie wokalistom pomocy w podnoszeniu
kwalifikacji artystycznych i warsztatowych.
Do udziału w festiwalu mogą zgłaszać
się osoby od 16. roku życia z całego świata:
zespoły muzyczne oraz wykonawcy indywidualni – soliści, duety, tercety i kwartety.
Uczestnikom nieposiadającym własnego zespołu muzycznego towarzyszyć będzie zespół
festiwalowy. 
7
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W

wymienia jako właściciela Mojżesza Finka.
W głównym korytarzu na ścianie efektowna
tablica z wypalonej cegły przybliża genealogię posiadaczy. Dokładny wygląd sprzed lat
kamieniczka
zachowała
do pierwszego piętra. Modernizując dobudowano
drugą i trzecią kondygnację, z zachowaniem jednak
dawnego stylu. Tam obecnie znajdują się eleganckie
sale i apartamenty. Nad remontem i rozbudową czuwał projektant Stanisław
Kokoszka. Wnętrza z odwzorowanymi pięknie na
pierwszym piętrze oryginalnymi parkietami zaprojektował architekt i znawca
sztuki Wrzesław Żurawski.
Na uwagę zasługują wewnętrzne ściany
z odsłoniętą cegłą, patio z naturalnym światłem padającym przez szklany dach i efektowny żyrandol na długim łańcuchu. Wszystkie
wnętrza urządzono ze smakiem, zwłaszcza

Fot. Andrzej Grzywacz

Andrzej Grzywacz
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JA, MNIE, MOJE

Liczy się tylko jednostkowy interes?
Dorota Dominik

OPINIE  KOMENTARZE

C

zas egoistów. Żyjąc
w tzw. kulturze indywidualizmu (G. Hofstede)
nieustannie weryfikujemy
siłę jednostki. Nasze decyzje życiowe, pielęgnacja
indywidualizmu, wreszcie zawieranie umów,
które można łamać oraz coraz częstszy brak
jakichkolwiek zasad powodują, że zastanawiamy się, dlaczego jest nam coraz ciężej
żyć z innymi. Największe kariery w polityce, ekonomii zrobiły osoby, których często
umiejętnością była skuteczna autoprezentacja podlana sporą dozą brutalności. Dobro
całych społeczeństw, a nawet mniejszych
grup, w których żyjemy, straciło na znaczeniu, liczy się tylko jednostkowy interes.
Zawodowo nazbyt często spotykam się
z bezwzględnością w egzekwowaniu przywilejów faktycznych lub wyimaginowanych
przez rodziców, dla których pojęcie społecznej edukacji dziecka brzmi jak kocia muzyka.
MOJEMU dziecku się należy, JA żądam, to
MOJE dziecko ma prawo do… i tak w kółko.
To pokolenie Y, tzw. millenialsów, które dorosło i założyło rodziny. Przyzwyczajeni przez
rodziców, zapracowanych poprzedników
z pokolenia X, którzy w Polsce tworzyli zręby
demokracji i gospodarki, otrzymali wszystko,
czego nie miało owo pokolenie transformacji
ustrojowej. Mają więc coraz większe oczeki-

wania i coraz mniej autorytetów. Uznając, że
świat kręci się wyłącznie wokół ich wspaniałej
osoby, odmieniają JA przez wszystkie przypadki, wiedzą, co chcą osiągnąć, a dziecko
jest projektem, elementem życiowego scenariusza, koniecznie z sukcesem. I biada temu,
kto stanie na przeszkodzie tej drogi dziecka
do chwały. Jest on skutecznie alienowany,
a następnie eliminowany.
Żądania usuwania ze szkól innych
dzieci z powodu choroby (zespół Aspergera),
dysfunkcji (ADHD) czy wreszcie z powodu
przynależności do niższej (w ich mniemaniu) klasy społecznej nie są dziś rzadkością.
Bo przecież on przeszkadza MOJEMU dziecku. Nikt już nie pochyla się nad problemem
wsparcia, opracowania sensownej integracji
klasy, aby dzieci mogły się dogadać i same
rozwiązywać problemy, jakieś zawracanie
głowy pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole… Problem w tym, że i nauczyciele trochę za często ulegają presji „roszczeniowych”. Zapytałam niedawno goszczącego
w Rzeszowie profesora Jacka Pyżalskiego, jak
radzić sobie z takim komunikatem rodzica,
który mówi wprost: a co mnie obchodzi klasa i inne dzieci, dla mnie ważne jest dobro
MOJEGO dziecka. Profesor odparł, że należy
podkreślić, jak ważne jest zwrócenie uwagi
na to, że kiedyś i dziecko „roszczeniowego”
może potrzebować wsparcia i pomocy. Ale to
może nie zadziałać – dodał profesor – wtedy
szkoda czasu na przepychanie się i pyskówkę.

Pod względem poziomu wolontariatu Polska ma
przedostatnie miejsce, nawet za krajami naszego regionu takimi jak Słowacja (23% wolontariuszy) i Estonia (17% wolontariuszy), a wyprzedzając tylko Bułgarię.
(Badanie European Social Survey)

Warto przy tej okazji powtórzyć lekcje
biologii – zapomnieliśmy, że do przeżycia,
potrzebni nam są… inni. Wielu biologów
i psychologów uważa, że altruizm powstał
naturalnie jako wynik ewolucji. Można zauważyć elementy altruizmu nawet u zwierząt, które sobie pomagają w stadzie. Obserwacje pokazują, że szympansy potrafią
odmówić sobie jedzenia, aby dać je chorym
lub osłabionym członkom grupy żyjącej
wspólnie. Według Herberta Simona, ludzie,
którzy przyswajają sobie normy i zwyczaje
społeczeństwa, odnoszą korzyści w kategoriach przetrwania. Jak wiadomo, normą
– cenioną niemal we wszystkich społecznościach – jest zasada pomagania, którą poznajemy za pośrednictwem innych. Zatem nawet
najlepiej „doinwestowane” i przypilnowane
dziecko nie osiągnie niczego w życiu, jeśli nie
będzie miało wsparcia swojej „drużyny”, bo
nie nauczy się praktyki pomagania ludziom,
rozpoznawania i wyrażania emocji, a w końcu nawet najlepsza matka nie będzie wieczna. Być może warto pokusić się o szczerość
w rozmowach z młodymi rodzicami, którzy
– choć w dobrej wierze – wychowując dziecko na egoistę i narcyza, pozbawiają go przy
okazji umiejętności społecznych, tak bardzo
potrzebnych w życiu.


Dorota DOMINIK

MOŻNA MIESZKAĆ ZA DARMO
Przerwać to zamknięte koło

Bogusław Kobisz

P

rzedstawię
ogólnie
sytuację zasygnalizowaną w tytule, gdyż wydaje mi się, że jest ciekawa.
W naszym państwie wprowadzono szereg przepisów,
które mają chronić lokatorów i pomijając
przepisy udzielające ochronę nabywcom lokali, okresy ochronne przy eksmisjach, są też
takie, które dają sądowi przy orzekaniu eksmisji możliwość przyznania eksmitowanemu
prawa do lokalu socjalnego.
Gdy lokator, nazwijmy go XY, nie płaci czynszu, właściciel lokalu może wystąpić
z pozwem do właściwego sądu, aby ten nakazał jego eksmisję. Sąd, nakazując eksmisję,
może orzec o przyznaniu dla eksmitowanego prawa do lokalu socjalnego i wstrzymać
opróżnienie lokalu. Sąd zobowiązany jest
przyznać uprawnienia do lokalu socjalnego
w szczególności, gdy wyrok dotyczy kobiet
w ciąży, obłożnie chorych, emerytów i ren8

cistów spełniających kryteria do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych, małoletnich, niepełnosprawnych,
ubezwłasnowolnionych oraz osób, które
spełniają warunki określone przez radę gminy w drodze uchwały. Sąd nie przyzna takich
uprawnień osobom, które w rażący sposób
zakłócały spokój innych mieszkańców czy
też znęcały się nad rodziną.
Gdy finalnie sąd orzeknie, że lokatorowi XY przysługuje lokal socjalny i gmina
taki lokal mu przydzieli, a ten mieszkając
w nim nadal nie będzie płacił czynszu, to po
zatoczeniu przysłowiowego koła wracamy do
punktu wyjścia. Gmina może wnieść do sądu
pozew o eksmisję, sąd ją nakaże i może orzec,
że naszemu przysłowiowemu XY przysługuje
lokal socjalny. Gminy zaczęły skarżyć takie
wyroki, podnosząc, że z pewnością ustawodawcy przy uchwalaniu przepisów nakazujących orzekanie o lokalu socjalnym nie
chodziło o sytuację, gdy eksmisja następuje
właśnie z takiego lokalu. Sąd Najwyższy zajął jednak odmienne stanowisko, w którym

podkreślił, że pod pojęciem lokal należy rozumieć zarówno „lokal”, jak i „lokal socjalny”. Tak więc gmina, której nasz XY nie płaci
za lokal socjalny, jest w kropce. Po co przenosić takiego lokatora z jednego lokalu socjalnego do drugiego, za który prawdopodobnie
XY i tak nie zapłaci.
Nie odnoszę się krytycznie do takich
sytuacji, bo zakładam, że ci, którzy nie płacą,
nie robią tego w złej wierze, tylko że znaleźli
się w trudnym położeniu życiowym. Uważam jednak, że gminy, aby zmniejszyć ponoszone w związku z takimi sytuacjami koszty,
powinny współdziałać z lokalnymi instytucjami zajmującymi się udzielaniem pomocy
społecznej i szukać dla tych, którzy mogą
pracować, jakiejś pracy. Gdyby okazało się,
że XY, mimo że może, nie chce podjąć i wykonywać proponowanej pracy, to gmina powinna mieć możliwość udowodnienia tego,
a sąd powinien mieć prawo wyżej opisane
zamknięte koło przerwać.


Bogusław KOBISZ,
prawnik

MIEĆ CZY BYĆ?

Spółdzielczość to nie opcja polityczna
Edward Słupek

J

ako coś naturalnego
traktujemy
samorząd
terytorialny. Krytykujemy,
porównujemy lokalny samorząd do innych, nawet
odległych, co zaświadcza,
że poprzez zainteresowanie akceptujemy go
jak swój. Twierdzi się, że reforma samorządowa, która doprowadziła do dzisiejszego
kształtu lokalnego samorządu, była najbardziej udanym, bo powszechnym elementem
transformacji dziejowej w 1989 r. Tutaj napomknę, że sukces to ogrom środków finansowych zasilających samorząd terytorialny,
wynikający z akcesji do Unii Europejskiej.
Drugim bardzo porzuconym przez
państwo polskie powszechnym samorządem
jest samorząd spółdzielczy dotyczący 9,5 tys.
spółdzielni, do których przynależy ok. 10 mln
Polaków zorganizowanych w 15 branżach.
Porzucenie przez państwo spółdzielczości
nastąpiło podczas negocjacji o przystąpieniu
do Unii Europejskiej, gdzie lewicowy wtedy
rząd „poświęcił” spółdzielczość jako ewentualnego beneficjenta środków pomocowych.
Tę żałość muszę wyrazić, gdyż do dzisiaj odbija się to na kondycji polskiej spółdzielczości
w sensie ekonomicznym. Potem były lata naprawiania Prawa spółdzielczego, gdzie „naprawiacze”, zwłaszcza z liberalnych środowisk, za wszelką cenę chcieli doprowadzić do
uwłaszczenia się na majątku spółdzielczym.
To moim zdaniem była główna przyczyna
czepiania się spółdzielczości. Miało się to odbywać poprzez przekształcenie spółdzielni
w spółki prawa handlowego. Groźba do tej
pory nie minęła, ale jedynie przygasła.
To obrazuje dwie drogi rozwoju spółdzielczości – zgodną z wartościami klasycznymi wynikającymi z 200 lat istnienia pol-

skiej spółdzielczości, czy też droga wyznaczona przez neoliberalny świat polityki, naznaczona dogmatyzmem rynkowym i komercjalizacją. Spółdzielcy chyba wybrali, odpowiadając sobie na pytanie: Mieć czy być? Gdyż
neoliberalizm w Polsce to 35 mld zł tylko na
obsługę długu skarbu państwa. A asymetria
własności na świecie polega na tym, że 2 proc.
ludności dysponuje ponad połową bogactwa
świata. Z tego w Polsce i na świecie wynikają
innego rodzaju asymetrie powodujące bezrobocie, różnego rodzaju wykluczenia, a w konsekwencji spadek zaufania do państwa, które
poprzez sprzyjanie korporacjom akceptuje
zasadę bogacenia się nielicznych.
Będąc uczestnikiem poprzednich kongresów polskiej spółdzielczości, zauważało
się obecność najważniejszych oficjeli państwa
polskiego. Poprzednie kongresy, zwłaszcza te
poprzedzające różne wybory na poziomie
państwa, były kakofonią obietnic. Były to
takie uwodzicielskie festiwale. Szefowie prawie wszystkich partii politycznych stawali się
przyjaciółmi spółdzielczości. Obiecywano
według zasady: człowiek wierzy w to, czego
pragnie. Wszyscy ci „uwodziciele” nieznający
specyfiki 200-letniej spółdzielczości polskiej
zawsze przez środowisko spółdzielcze byli
bez zbędnych słów demaskowani. Nie ma
możliwości zawłaszczenia przez jakąkolwiek
opcję czy partię polityczną spółdzielczości do
osiągnięcia celów politycznych. Chyba po raz
pierwszy niedawny VI Kongres SpółdzielczościPolskiej obradujący 12–13 grudnia 2016 r.
nie był żenującym „uwodzicielskim” spektaklem politycznym. Do polityków dotarła
prawda, że w samorządach spółdzielczych są
przedstawiciele całego społeczeństwa. Zasiadają obok siebie w radach nadzorczych spółdzielni i innych gremiach wszystkie możliwe
opcje polityczne. Nie znam przypadków, aby
politykom udało się zdominować spółdzielnie opcją polityczną. Wykształcił się obyczaj,

sposób zachowania w spółdzielniach polegający na tym, że nie artykułuje się własnej
opcji politycznej. Nie wypada, nikomu to
nie przychodzi do głowy. Chwała, że przeniosła się ta reguła zachowania na obrady
kongresu. Politycy zmęczyli się tym, że tak
dużo obiecywali na poprzednich kongresach, a spółdzielczość pozostała wszystkich,
a nie wybranej opcji politycznej. Dlatego też
na niedawnym kongresie był drugi garnitur
polityczny. Przez to jakby bardziej merytoryczny, konkretny.
Tutaj wypada mi się odnieść do swojej spółdzielczości mieszkaniowej poprzez
zapowiedź rządzących o programie „Mieszkanie Plus”, czyli budowy mieszkań na wynajem. Pozytywem jest zauważenie nas, że
dysponujemy potężnym bagażem wiedzy,
np. o mieszkaniach lokatorskich, jakie mają
być budowane z programu. Wszystko brzmi
pięknie. tylko aby z dużą godnością nie
zrobić z tego elementu polityki uwodzenia
społecznego. Trzeba rozmawiać, ale według
zasady, że rządzący nie do końca wiedzą „lepiej”. Rozpisywałem się w poprzednich miesiącach o potrzebie rozciągnięcia programu
na budownictwo senioralne. Postulowałem
także, aby z zasady nie budować mieszkań
substandardowych, gdyż takie z potrzeby
„obsługi” wyżu powstały w latach 80. minionego wieku. Należy je odkupić przez samorząd (trzeba oczywiście dać samorządowi finanse) od tych, którzy chcą sprzedać i w formie lokatorskiego wynajmu przydzielić (wynająć) potrzebującym. Sprzedający mieliby
możliwość uzyskane środki zainwestować
w nowoczesną substancję mieszkaniową.
Należy w ten program zaprzęgnąć spółdzielczość mieszkaniową. Wcześniej ustalajmy,
dyskutujmy. Znamy się na tym jak nikt inny.
Dobrze by było spisać na „wołowej skórze”
ciągłość gospodarczo-programową sprawy,
gdyż dotychczasowa historia mieszkalnictwa
to „uśmiercanie” pomysłów poprzedników
obecnej władzy.
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Edward SŁUPEK,

prezes Spółdzielni Zodiak w Rzeszowie

D

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego
filmu do udziału w styczniowych projekcjach.
9 stycznia br. – Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, reż. Paolo Genovese. Ten
kameralny komediodramat jest jednym
z największych przebojów kin włoskich
2016 roku (ponad 2,5 miliona widzów). Film
otrzymał nagrody David di Donatello – nazywane włoskimi Oscarami – dla najlepszego filmu 2016, a także za scenariusz, za który
laury zdobył również na Tribeca FF i MFF
w Bari.
16 stycznia – Honorowy obywatel, reż.
Gastón Duprat, Mariano Cohn. Komedia

powstała w koprodukcji hiszpańsko-argentyńskiej. Film ten jest argentyńskim kandydatem do Oscara. Martínez za rolę w nim
otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na
ostatnim Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Honorowy obywatel otworzył Warszawski
Festiwal Filmowy. Kinowa premiera tego filmu zapowiedziana była na 6 stycznia 2017 r.
23 stycznia – Opieka domowa, reż.
Slávek Horák. „Słodko-gorzki komediodra-
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mat, który w nowatorski sposób zajmuje się
odwiecznym tematem czeskiego kina: życiem małego miasteczka. Opieka domowa
to film, który po mistrzowsku posługuje się
humorem, a bohaterów traktuje po prostu
po ludzku. Debiut Slávka Horáka (reżyseria
i scenariusz) z pewnością spodoba się widzom kin studyjnych” – napisała w „Variety”
Alissa Simon.

30 stycznia – Paciorki jednego różańca, reż. Kazimierz Kutz. Pokaz filmu w DKF
Klaps po rekonstrukcji cyfrowej w ramach
cyklu Polscy Mistrzowie Kina. Ten polski film obyczajowo-psychologiczny z 1980
roku zdobywał wtedy nagrody na pokazach
i festiwalach: Karlovy Vary, Łagów, Gdynia
– Grand Prix (Wielka Nagroda Jury „Złote
Lwy”), Figuiera da Foz (MFF) – Srebrny

Medal, Sao Paulo (MFF) – II miejsce w plebiscycie publiczności.
Wszystkie pokazy w ramach DKF Klaps
zaplanowano o godz. 19.00 w sali widowiskowej WDK przy ul. Okrzei 7 w Rzeszowie.
Karnety miesięczne na cztery filmy są dostępne w cenie 25 zł, a wejściówki pojedyncze
po 10 zł. 

ŻYCIE OSOBISTE I SZTUKA
W Dyskusyjnym Klubie Filmowym Zorza

KULTURA  SZTUKA

D

KF Zorza to jednorazowe pokazy i spotkania
z nieprzeciętnym filmem oraz
ciekawymi
pofilmowymi
dyskusjami. Nie trzeba się nigdzie zapisywać, ani rejestrować! Wystarczy przyjść do
kina, obejrzeć film, a po nim,
przy kawie i herbacie, porozmawiać z innymi miłośnikami filmów. Dyskusyjny
Klub Filmowy w kinie Zorza
przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie to wyjątkowa okazja, by
zobaczyć godne uwagi produkcje i poznać interesujących ludzi. Wydarzenie prowadzi Karolina
Marciszewska.

17 stycznia o godz.
19. 00 film La La Land. Film
otrzymał 7 nominacji do
Złoty Globów i przebojem
zdobywa nagrody na wielu
innych festiwalach filmowych. Jest to romantyczna
komedia z dwójką najgorętszych młodych aktorów
Hollywood – Emmą Stone
i Ryanem Goslingiem. Reżyser obsypanego nagrodami
Whiplash tym razem przedstawia muzyczną opowieść
w znacznie lżejszym tonie.
Na tle kolorowego i tętniącego życiem Los Angeles rozgrywa się romantyczna historia dwojga marzycieli – Sebastia-

BALET I SPEKTAKLE
OPEROWE
Bezpośrednie transmisje
W

styczniu w kinie Zorza w bezpośrednich transmisjach zobaczymy balet
z Moskwy i spektakle operowe z Nowego
Jorku.
Teatr Bolszoj w Moskwie należy do
największych i najdoskonalszych na świecie,
jest powszechnie kojarzony z niezwykłym
przepychem realizacji scenicznych oraz
przede wszystkim z niezwykłym kunsztem
tancerzy, co będziemy mieć okazję podziwiać w niedzielę 22 stycznia 2017 r. o godz.
16.00 w widowisku Śpiąca królewna (2 godz.
50 min). Jest to baletowa wersja baśni Charlesa Perraulta o księżniczce Aurorze, która zasnęła na sto lat, ukłuwszy się w palec
podczas swoich szesnastych urodzin igłą
zaczarowaną przez złą wróżkę. Spektakl jest
pełnym uroku, barw i tanecznej wirtuozerii

„Śpiąca królewna”
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„Romeo i Julia”

baletowym koncertem o niezwykłej urodzie
plastycznej. Oryginalną choreografię Petipy
odtworzył, zarazem opracowując ją na nowo,
od lat związany z moskiewskim zespołem
Jurij Grigorowicz. Zgodnie z tradycją wykonawczą, według której złej i szpetnej postaci
nie może wykonywać balerina, w postać złej
wróżki Carabosse wciela się mężczyzna.
A dzień wcześniej, w sobotę 21 stycznia
o godzinie 18.50 rozpocznie się transmisja
spektaklu operowego Romeo i Julia (ponad
2 godziny) z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku. Historia Romea i Julii do dziś inspiruje całe rzesze artystów – od malarzy, poetów,
kompozytorów, po twórców oper i baletów.
Operowe utwory na jej podstawie stworzyli m.in. Vincenzo Bellini i Charles Gounod
właśnie autor tego dzieła, które będzie trans-

na i Mii, którzy próbują zrealizować swoje
sny o karierze w show-biznesie. Mia jest
początkującą aktorką, która w oczekiwaniu
na szansę, pracuje jako kelnerka. Sebastian
to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać
płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce.
Reżyser Damien Chazelle o filmie: „La
La Land jest zupełnie innym filmem od Whiplash, ale oba są projektami osobistymi: opowiadają o łączeniu życia osobistego ze sztuką,
o balansowaniu na granicy rzeczywistości
i marzeń, o utrzymywaniu związku ze sztuką
na takim samym poziomie co wartościowych
relacji z innymi ludźmi. W La La Land opowiedziałem tę historię za pomocą muzyki,
piosenek i tańca”.


Iwona SKÓRA

mitowane w Zorzy. Jego na wskroś francuska, czyli bardzo romantyczna i żarliwa wizja
losów nieszczęśliwych kochanków, okraszona melodyjną, bogato instrumentalizowaną muzyką, spotkała się z entuzjastycznym
przyjęciem. Dyryguje Gianandrea Noseda,
reżyserem jest Bartlett Sher, a w rolach głównych wystąpią: Diana Damrau, Vittorio Grigolo, Elliot Madore, Mikhail Petrenko.
Natomiast w pierwszą sobotę stycznia
gościła w Zorzy opera Nabucco Giuseppe
Verdiego, w reżyserii Elijaha Moshinsky’ego.
Pokazana pierwszy raz w HD. Dyrygował
James Levine, a w rolach głównych wystąpili: Liudmyla Monastyrska, Jamie Barton,
Russell Thomas, Plácido Domingo, Dmitry
Belosselskiy. Opera w czterech aktach wystawiona była po raz pierwszy w La Scali 9
marca 1842 roku. Twórca libretta Temistocle
Solera umieścił akcję w Jerozolimie i Babilonie około roku 587 p.n.e., gdy tytułowy Nabuchodonozor podbija Judeę.


„Nabucco”

Iwona SKÓRA
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„CZŁOWIEK BEZ GRANIC” I WZNIOSŁOŚĆ
Zofia Brzuchowska

M

ieczysław Łyp poszerzył i tak już rozległy
dorobek poetycki o dwa
zbiory: Rozmowy z Julianem Przybosiem (2015)
i Okruchy dnia (2016).
Tomik pierwszy, powstały ze szczególnej fascynacji poezją autora Miejsca na ziemi, stanowi z wielu powodów dużą niespodziankę.
Nieczęsto bowiem spotyka się taki objaw
empatii oraz wdzięczności za inspirację oraz
umocnienie wiary w siłę poetyckiego słowa
i rangę twórcy. Widać to już w Dziedzictwie,
wierszu otwierającym zbiorek. Refleksja odwiedzającego „święte cmentarne wzniesienie”
w Gwoźnicy obejmuje biografię poety i to, co
pozostawił. Teraz: „Wzgórza płoną południową jasnością/ i Twoimi złotymi wersami”. Odczucia bliskości i podziwu przechodzą w wolną od emfazy konkluzję: „Warto pragnieniami
zapisywać białe kartki”.
Pokrewieństwo z poetą, który należał do
najsilniejszych indywidualności swego pokolenia, gruntuje się przede wszystkim na podobnej percepcji rzeczywistości, gdyż „wzrok
nad światem” nie tylko w sposób malarski
odbiera obrazy, ale może kreować je na nowo,
pod władzą śmiałej wyobraźni. Obu twórców
łączy silna więź z kulturą chłopską ze względu
na jej biofilię oraz aksjologiczną skalę budującą prawdziwy sens życia. Związek z miejscem
urodzenia jest nierozerwalny, toteż powraca
tak jak w wierszu M. Łypa jako: „święte obrazy
dzieciństwa/ z Matką Śniegiem i Wigilią” (Ars
longa, vita brevis).
Każdy, kto nawet powierzchownie zetknął się z poezją J. Przybosia, mógł zauważyć,
że postać matki i zespół wartości, jaki ją otacza, pozwala mówić o najdalej idącym uwzniośleniu. Oto nawiązanie do modlitwy maryjnej:
„Matko, kłoniąc się pytam:/ – Zdrowaś?/ – Łąkiś pełna?” (Z podróży w Równanie serca).
W wierszu M. Łypa Brzozy grobu matki
strzeże „biała wysoka brzoza / jak biała paryska katedra”. Wymowę dynamicznych i sugestywnych metafor oddających piękno pejzażu
(Z podróży do Gwoźnicy) przewyższa ten walor, że miejsce zawiera „ślady Matki dźwigającej koromysła”. Przywołany wiersz ma bodaj
największe znaczenie dla określenia istotnego
sensu Rozmów z Julianem Przybosiem. Prowadzi nas sam poeta, który w Słowie od autora
pisze, że w dziele poetyckim Przybosia „[...]
szczególnie bliskie są mi fascynacja mitem solarnym i niezwykła miłość natury”. W wierszu Z podróży... czytamy: „Z nadmiaru słońca/
wzgórz widnokręgów i zieleni/ został poetą
i władcą słowa/ Chciał spocząć nie w Czarnym Ogrodzie/ a na Słonecznej Wysokości/
Wiedział, że tu słońce słoneczko słońko/ byłoby z nim/ w głębinach i na wysokościach”.
Słowa poety przywodzą na myśl niemal natychmiast sławny wiersz Przybosia

Słońce ze wzgórz Gwoźnicy napisany w 1943
roku, porównywany z Testamentem moim
J. Słowackiego. Najwięcej podziwu, zważywszy metafizyczny heroizm, wyzwalają wersy:
„W widnokręgu, który objął mnie w dzieciństwie/ Ziemia nieść mię będzie w wieczność
koło słońca”. Wiersz ten wiązano najczęściej
i nie bez racji z chłopskim przywiązaniem do
ziemi – ojcowizny, zaś słońce stanowiące centrum tego swoistego kosmosu, budziło skojarzenia z archaicznym kultem wegetacji. Jednak oba zbiory M. Łypa prowadzą nas raczej
w stronę odkrywania mało znanego (a jeśli
już, to w wąskim gronie specjalistów) aspektu
późnej twórczości J. Przybosia.
Motyw światła i słońca łączono często z zainteresowaniem Przybosia koncepcją
powidoku autorstwa awangardowego malarza Władysława Strzemińskiego. W świetle
badań Barbary Łazińskiej, wobec jej pracy
Przyboś i romantycy (2002), ten kontekst,
choć ważny dla techniki artystycznej, jest
niewystarczający. Wkraczamy z nią na teren mało znany, a przecież chodzi o prawie
czterdziestoletnie związki Przybosia z poezją J. Słowackiego, która wyzwalała w nim
zarówno sprzeciw, jak i najwyższe uznanie.
Najważniejsze konsekwencje płyną jednak
stąd, że J. Przyboś w późnym okresie twórczości przejmuje od Słowackiego najważniejsze
założenia systemu genezyjskiego. Oznacza to
zanegowanie materialności istoty bytu i zastąpienie jej solarnością, będącą ekwiwalentem
uduchowienia. Na tej orbicie powstaje przybosiowski mit „człowieka bez granic” (Człowiek
bez granic [w:] Narzędzie ze światła), który po
śmierci, odrzuciwszy formę cielesną, stanie się
bezgranicznie wolny, twórczy i wstąpi w nieskończoność. Spirytualizacja świata, której
wizję zawiera Genesis z Ducha jest motorem
wszelkiego postępu i rozwoju, obejmującego
również życie przyrody. Nakłada na człowieka
obowiązek kreatywności, rozbijania starych
form i gotowości ponoszenia ofiar – także
zgody na własną śmierć, która jest początkiem
nowego, doskonalszego wcielania ducha.
Słońce oznacza w tym kontekście dla Słowackiego symbol Boga, dla Przybosia – Absolut,
zaś światło jest dla obydwu ekwiwalentem duchowości.
Nie mam odwagi, by twierdzić, że autor Rozmów z Julianem Przybosiem podziela
w pełni założenia filozofii genezyjskiej, ale
nie trzeba zbytniej spostrzegawczości, by zauważyć, że w jego poezji istotną rolę odgrywają motywy światła, słońca i piękna natury
odczuwanego na sposób romantyczny jako
„coś więcej”. W wierszu M. Łypa Moje credo
czytamy: „I nie żadna sława/ a wzniosłość
mnie wzywa”. Tym niemniej, nie można zapominać, że metafizyka właściwa poezji twórczego kontynuatora rozmija się z postawą J.
Przybosia wówczas, gdy ten odrzuca istnienie
Boga. W poetyckich pejzażach M. Łypa rozpoznajemy liczne białe i niebieskie kapliczki,

ciche kościółki i cerkiewki, spotykamy wiersze o „czytaniu” ikon, zawierające budzący
wzruszenie wizerunek Frasobliwego. Jest to
zapewne reminiscencja żywej wiary, wyniesiona z dzieciństwa, ujawnia swoją obecność
duch franciszkański, ale słychać także echo
filozofii Pascala z jego odczuciem kosmicznej
samotności człowieka – myślącej trzciny.
M. Łyp w Rozmowach... i Okruchach
dnia utrwala jak dotychczas zniewalającą urodę świata, jednak rysują się paralele z twórczością J. Przybosia w jej późnym okresie. Pojawia
się bowiem motyw wieczności, samotności,
obecność bólu, myśl o „zbliżającym się śnie”.
Nawet w domowej oazie piękna i bezpieczeństwa śmierć ulubionego zwierzęcia sprowadza
„ludzką rozpacz” (Białe epitafium). Ratunkiem jest bliskość ręki „zdecydowanie kreślącej lato i udane życie” (Przestrzenie snu).
Obecności ukochanej kobiety towarzyszy
uwznioślenie, któremu służy misterium zamkowych koncertów. Na tym tle poeta czyni
wyznanie, że w środku dnia „Najwyraźniej/
– śnią mi się/ kremowe a może bladoróżowe/
płatki magnolii/ z naszymi imionami” (Druga
strona zamkowych zwierciadeł).
Duża powściągliwość, delikatność i dyskrecja wobec motywów erotycznych, wymagana przez Przybosia „wstydliwość uczuć”
(żadnej nagiej duszy!) świadczą, że rozmówcy
osiągnęli daleko idące porozumienie. Dla autora Okruchów dnia oznacza to ambitny wybór wielkiej, żywotnej tradycji poetyckiej.
 Dr Zofia BRZUCHOWSKA

Uniwersytet Rzeszowski

____________
M.A. Łyp, Rozmowy z Julianem Przybosiem,
Rzeszów 2015.
M.A. Łyp, Okruchy dnia, Rzeszów 2016.

Jerzy Pleśniarowicz
człowiek i twórca
Oddział Związku Literatów Polskich
i Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie zapraszają do teatru 30 stycznia br. o godz. 18.00 na wieczór literacki „Jerzy Pleśniarowicz – człowiek
i twórca”.
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O poezji Łypa i jego fascynacji Przybosiem
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SAGA O ORYSZACH
iełatwo stworzyć sagę rodzinną – kilkutomowe dzieło, które ukazuje losy kilku
pokoleń rodu przez dziesiątki lat. Sięgając do
genezy rodu Oryszów, Mirosław Osowski zaczyna niejako od pierwiastków mitycznych, legendarnych. Przez wiele dziesiątków lat historii
rodu poznajemy życiowe zmagania, dramaty
i sukcesy kolejnych pokoleń Oryszów. Miłosne
związki i małżeństwa z rozsądku, choroby i przypadki nagłej śmierci, upartą
walkę o to, by wyjść na swoje – często
wbrew skomplikowanym realiom, czasom i przeciwnościom ze strony różnych ludzi. Wszystko to na kartach
kolejnych tomów zyskuje swój ludzki
wymiar. Mirosław Osowski umiejęt-

nie prowadzi kolejne wątki związane z losami
poszczególnych pokoleń, członków rodu, zamieszkujących Grabów oraz bliższe i dalsze
jego okolice. Od Bartosza i Franciszka Oryszów
poprzez protoplastę Oryszów z Zatrzaskowa
Wawrzyńca, jego synów – Jana, Ignacego, Kazimierza, wnuków – Władka (który zdaje się
być nie tyle porte parole, co biograficznym odpowiednikiem Mirosława Osowskiego), Józefa
i Walka – to męski rys kolejnych pokoleń rodu. Mamy równolegle też ciekawie wykreowane postacie kobiece.
We wcześniejszych książkach
Mirosława Osowskiego – zwłaszcza prozatorskich – obserwowaliśmy
przede wszystkim indywidualne losy
bohatera uosabiającego poniekąd auto-

ra, prezentującego jego historię, widzenie świata, doświadczenia młodości, rozterki moralne
i poszukiwania intelektualne. Saga rodu Oryszów zdaje się być ciekawym dopełnieniem tych
kolejnych biograficznych odsłon, albowiem i tu
odnajdujemy związki z życiem autora, ale są
one rzucone na tło bogatej historii rodu, stają
się pokoleniowym „indywiduum” na tle Oryszowego „uniwersum”.

CZYTANIE NIEOBOJĘTNE
iedawno ukazała się nowa książka Ryszarda Mścisza Czytanie nieobojętne, będąca
zbiorem recenzji pisarzy Podkarpacia. Na tę
książkę środowisko twórcze regionu, związane
głównie z kręgami ZLP, czekało od dawna. Ryszard Mścisz należy do grupki nielicznych podkarpackich recenzentów, którzy śledzą twórczość miejscowych poetów i prozaików i chętnie wspomagają ich swoim piórem. Jednakowo
podchodzi on do twórczości ludzi znanych,
bywa że nawet profesorów, jak i uczniów czy
studentów dopiero co próbujących twórczości
literackiej. Dlatego tak wiele osób zwraca się do
niego ze swoimi utworami wydanymi w postaci
książkowej. Mścisz robi to fachowo, jak wypada krytykowi literackiemu, drukującemu także
w pismach poświęconych literaturze. W swojej

ocenie stara się być obiektywny, dotrzeć
do sedna, pouczyć, ale i zachęcić, szczególnie młodocianych adeptów sztuki literackiej. Napisana przez niego recenzja
bywa zazwyczaj traktowana w środowisku jak nobilitacja, pasowanie na poetę
czy prozaika. Dlatego chętnych, zwracających się do niego z prośbą o recenzję,
jest wiele osób, bywa, że także spoza
regionu.
Niestety, przynajmniej dotychczas brak
było możliwości publikowania tych recenzji
w ujęciu całościowym, a przecież są one też
dziełami o charakterze krytycznoliterackim.
Nie chciały ich drukować tygodniki, a także
gazety codzienne, bo nie wchodzi to w zakres
ich działalności. W miesięcznikach też nie zawsze było dla nich miejsce. Większość recenzji

była jedynie wygłaszana na spotkaniach autorskich, niektóre zaś zaistniały drukiem tylko jak przedmowa
czy posłowie do tomików. Niestety,
taka jest prawda, że bez krytyki nie ma
twórczości. Poeci i prozaicy chcą być
dostrzegani nie tylko w mediach, ale
także oceniani przez ludzi fachowo do
tego przygotowanych. Krytyk może się
mylić w swojej ocenie, ale jego opinia ma wpływ
na wycenę dzieł i ocenę twórców, a bez takiej
opinii i oceny nie może być twórczego środowiska i twórczego fermentu.

W POŚWIACIE POETYCKICH NARODZIN
tefan Żarów kreuje w tomiku na Styku cieni światy osobne i niepodległe doraźnej
koniunkturze, odsłania się w tych wierszach
wrażliwość na urodę słowa, obrazu, natury
i dialogowy charakter relacji między
„ja” lirycznym a drugim człowiekiem.
Słowa dziwią się sobie. Jest to nieustanna pogoń za Rzeczywistością, obraz
tutaj jest osadzony w konkrecie, realistyczny, wielobarwny i dynamiczny.
Odległe skojarzenia są jednak wyzwaniem, mamy tu zarówno przeskoki wy-

obraźni, jak też czułość dla drobiazgów, z których składa się życie.
W 1990 roku Czesław Miłosz wygłosił
na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład pod
znamiennym tytułem „Przeciw poezji niezrozumiałej”. Wielu uważa się za wyjątkowych i powtarza za awangardą, że pisze
tylko dla wybranych, ale Stefan Żarów
chce dotrzeć do zwykłych czytelników,
sam przecież jest animatorem kultury
i rozumie, czym jest społeczny wymiar
poezji czy sztuki, bo przecież nie żyjemy i nie tworzymy tylko dla siebie.

N

KULTURA  SZTUKA

N

S

niwersalna polska reakcja na zaskakującą rzeczywistość. Pierdolić
w języku staropolskim
oznaczało
opowiadać
bajki. Przed XIX w. słowo
przyzwoite, używane na
salonach, np. Józef Wybicki w liście z 1783 używa „co ona pierdoli?” w znaczeniu „cóż za niestworzone rzeczy ona wygaduje”. „Wulgarne wyrażenia są częstokroć jedynymi, które potrafią oddać choćby w przybliżeniu
pewne specyficzne stany emocjonalne niedające
się uzewnętrznić w żaden inny sposób. Warto również zwrócić uwagę na (być może w tym
kontekście będzie to ryzykowne stwierdzenie)
swoiste piękno przytaczanych wyrażeń charakteryzujące poszczególne nacje i będące specyficzną
werbalizacją cech narodowych” („Słownik wyrazów brzydkich”). Jak zadziwiające są historie
pojęć, wiedzą o tym dobrze poeci, język to żywy
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_______________________
Mirosław Osowski, Saga rodu Oryszów, Stalowa
Wola 2014–2017 – cz. I Powroty (2014), cz. II Zawiedziona miłość (2015), cz. III Człowieczy los
(2016), cz. IV Światło w mroku (2017).

 Mirosław OSOWSKI
_____________
Ryszard Mścisz, Czytanie nieobojętne, Jeżowe
2016
Wiersz zmienia nas i zmienia rzeczywistość.
Poeta jest wrażliwy na obecność sacrum, które przejawia się w życiu na różne sposoby, jest
obecne w każdej odrobinie istnienia, światło
przenika cały kosmos, było na początku i bez
niego ludzka egzystencja wydaje się uboga. Autor tomiku na Styku cieni, szanując tradycję,
poszukuje niezłomnie sensu i próbuje zbudować trudną więź między cywilizacją współczesną a duchowością człowieka.

 Dr Stanisław DŁUSKI

Uniwersytet Rzeszowski

KARTKI Z PAWLACZA (39)

Stanisław Dłuski

U

 Ryszard MŚCISZ

organizm, słowo w różnych kontekstach nabiera
różnych znaczeń, ale nie bądźmy też purytańscy,
wulgaryzmy czy barbaryzmy to ważny element
literatury, oby tylko nie nadużywać brzydkich
wyrazów, bo to wskazuje z kolei na zubożenie
języka i brak wrażliwości estetycznej (moralnej).
***
astanawiałem się w okresie świąt nad kwestią przebaczenia, zarówno w porządku
indywidualnym, jak też społecznym, teologicznym czy religijnym. Adam Michnik uważał,
że katolicy powinni bezwarunkowo wybaczać
swoim oprawcom czy prześladowcom. Z kolei
w „Przesłaniu Pana Cogito” Zbigniewa Herberta czytamy: „i nie przebaczaj zaiste nie w twojej
mocy/ przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie”. Jan Paweł II w encyklice „Dives in misericordia” („O Bożym miłosierdziu”)
wskazuje na złożoność tego problemu, przypomina odpowiedź Chrystusa na pytanie Piotra,
ile razy powinien przebaczyć bliźniemu, pada

Z

liczba „siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18, 22).
Czyli przebaczać należy każdemu za każdym
razem. Papież zwraca jednak uwagę, tak „szczodrze wymagane przebaczenie nie niweczy obiektywnych wymagań sprawiedliwości”. Źródłem
przebaczenia jest miłosierdzie, ale w żadnym
miejscu orędzia ewangelicznego – wskazuje Papież – nie oznacza to „pobłażliwości wobec zła,
wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi
wyrządzonej. W każdym wypadku naprawienie
tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie
krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę, jest
warunkiem przebaczenia”. Tak to, co święte,
splata się z tym, co należy do sfery profanum,
dzisiaj mamy jednak wrażenie, że sacrum nawet
na święta zanika, rządzi konsumpcja i konformizm. Oby w nowym roku to, co święte, odzyskało blask w naszym życiu. I wybaczając, pamiętajmy o sprawiedliwości. Tym optymistycznym (?) akcentem zakończę.
7 stycznia 2017

Izabela
Trojanowska
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Z czułością
Wsłuchuję się w kroki nieznajomych. Mają inny rytm, prawdziwą
szorstkość i stanowczość wobec ziemi. Prowadzą do ogrodów,
gdzie młode źdźbła traw mają odwagę być najpiękniejsze,
w jasne ganki, sypialnie wchodzących w ciało światłocieni.
Podobno pamięć komórek nie zanika, a jednak zapominają nas.
Łapczywie starty naskórek opada z ust i zmienia się w kurz.
Dłonie wycierasz o spodnie. To takie banalne.
Chowam się, bo w mroku nie widać mokrej twarzy.
Przewracam kartkę, z czułością czytam kolejną zmarszczkę.

mówili
nie pisz o śmierci
cóż ty dziewczyno o niej wiesz
umarłaś raz czy dwa
ze śmiechu
wstydu
pewnie z miłości
nie wiesz
czy boli ostatni haust
świata
czy boli bardziej
niż mocny mróz w płucach
mijasz ją albo ona ciebie
trącasz ramieniem
w tłumie
może sama zabijasz
nie patrząc pod nogi

			***
Jej świat nie walczy o wolność, gdy nazywam go
moim imieniem. Nie opiera się, gdy zamykam
w swojej źrenicy. Ale zostało może okamgnienie
i rozkwitnie we wnętrzach jej dłoni,
chłonnych jak żyzna ziemia wiosną.
W moich snach bywa smukłą topolą. Widzę giętkie ramiona
i sukienki szeleszczące niczym mięte wiatrem liście,
a czasem jest zwinną gazelą i gna bez wysiłku,
ledwo dotykając ziemi. Wtedy ja kurczę się, tak dziwnie,
do bijącego serca albo wrastam w ostatni wspólny brzeg
i jestem światłem latarni.

Natalia Trojnar

U

rodziła się 1988 r. w Żołyni i tam mieszka. Należy do Koła Poetów Gminy Łańcut.
Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.
Twierdzi, że wiersze są dla niej w pewnym stopniu psychoterapią. Wyraża w ten sposób swoje
emocje. Lubi przyrodę, lubi czytać. Ciekawi ją
świat, ludzie i ich psychika.

		***
żyję dla chwil
w życiu tylko one są piękne
nie odtworzę ich jak muzyki
jednak gorzkie wspomnienia
zostają na całe życie
chciałabym zatrzymać czas
cofnąć do fajnych momentów
chwycić chwilę w garść i nie puścić
nie widzę tego co chciałabym zobaczyć
twoją twarz
szkicuję ją z zamkniętymi oczami
bo nauczyłam się ciebie na pamięć

nie czas

granica

modlitwa człowieka
XXI wieku
nie pozwól panie spoważnieć za szybko
stać się urzędnikiem mieć m3 i kota
na spółkę z sąsiadem
daj trochę poszaleć pokręcić
światem popędzić
za wiatrem
dobić do kalifornijskich plaż
byle tylko nie wyschnąć w słońcu
jak śliwka bo ta choć słodka
to brzydka

nie pisz o śmierci
wiosną
serca młodych liści
masz pod powiekami

nie dawaj panie na starość
zamiast głowy blaszanego bębna
i brzucha jak kubeł na śmieci
weź śmiercią dobrą
niczym dawna kochanka we śnie
po cichu

nie czas
dopóki myślisz
że w pięści ją zaciskasz
kiedy rodzisz

i nie każ czekać zbyt długo
bo mam już plany na wieczność

		***
nie chcę popełniać tych samych błędów
więc oglądam się za siebie
widzę obojętność
znudzony wyraz twarzy
ukrywa moje emocje
nakładam maskę zwaną obojętnością
skierowane przed siebie
martwe spojrzenie
bezkresny horyzont
to wygodny sposób życia
mała zmiana dała duży efekt
zapalam iskierkę emocji
ściskam z całej siły zdejmując maskę

zatarta granica
między normalnością
a anormalnością
ciągu słów trwałość
sprytna krecia robota
przemierzam drogę donikąd
mimo wyznaczonych celów
paradoks
życie jest ironią

Poezja

nr 1 (109), Styczeń 2017

rodziła się 3 grudnia 1980 r. w Mielcu,
mieszka w Borowej. Absolwentka prawa
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2014 r. jest
związana z Grupą Literacką „Słowo”. Jej wiersze
ukazały się w Mieleckim Roczniku Literacko-Kulturalnym „Artefakty” (2014, 2015) oraz
w miesięczniku literackim „Poezja dzisiaj”.
W 2016 r. nakładem Samorządowego Centrum
Kultury w Mielcu pojawiła się jej pierwsza książka poetycka pt. Akt.

wyjście
martwe słowa
ograniczona wolność
sól w oczy
łzy bezradności
wyjście
surowość dla siebie
pobłażliwość innym
wybaczyć maskaradę
to naprawa siebie
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WERS nr 109, Styczeń 2017

Ewelina Kut

U

rodziła się i mieszka w Rzeszowie,
ma 28 lat. Studentka prawa oraz
słuchaczka studium na kierunku bibliotekarz. Interesuje się filozofią oraz psychologią. Członkini łańcuckiego Koła
Lirycznego „Wena”. W 2015 roku zadebiutowała w „Wersie” wierszami Operacja i Miłość.

Marcelina
Koncewicz

Być kochanym – jedno uwięzione w dobie ciało.

Poezja

Dla śp. Katarzyny Biedy
Dotkliwy uścisk przeczucia
w podbrzuszu
– niemy sygnał, pytanie?
Jak pętla sznura na szyi,
jak niewylana łza
zaciska się wraz z czasem.

U

czennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Długosza w Nowym Sączu.
Wyróżniana i nagradzana
w konkursach literackich. Publikowała swoje wiersze w czasopismach, a także w almanachach i zbiorach pokonkursowych wydawnictw. W 2015
roku ukazał się jej debiutancki
tomik Przez okno.

***
do świątyni myśli
pod kopułę czaszki
wpada światło przed witraże oczu
czekam z napięciem
aż się otworzą wrota ust
pozwalając mi
podziwiać wnętrze

Sprawiedliwość

w ciasnym wagonie
wieźli mnie jak zwierzę
i czułam się jak ono
lecz się nim nie stałam
w dłoń wpijałam do bólu
mały srebrny medalik
żeby nie stracić przytomności
człowieczeństwa
wypluto mnie
wśród pustki i otępienia
ziemi surowej i zimnej
jak twardniejące serce
długo budziłam się
z narkozy strachu i szoku
i żyłam walcząc
z każdym dniem powszednim
o kruche życie
tych których kochałam
szłam przez kolejne dni, miesiące, lata
i sama nie wiem kiedy się stałam
Niepokonana
1

I już we śnie…
wyschnięta krew się budzi,
a ziemia pochłonięte ciało zwraca.

Jacek Kotwica

tak patrzeć
w milczeniu

Tak otwierają się
martwe usta Aniołów.
Tak pęka
zmrożony strachem umysł.
By bezcielesny krzyk
granicę przeszłości przekroczył,
a cudze cierpienie
jego komunią mogło się stać.
I już we śnie…
posiniaczone dziecię znów się rodzi,
a zniewolony starzec wciąż za drzwiami czuwa.
Tak staję się
jedynie narzędziem Boga.
Tak burzę
tylko ludzkie ściany.
By wygłodzone niebiosa,
co przez pustynne lata przeszły
sprawiedliwością zostały nasycone.
Boże, czyń swe Prawo.

A myśmy szli i szli niepokonani 1
wyrwano mnie
razem z korzeniami
z ojczystej ziemi
żyznej od ciał przodków
wyrwano mnie
a ja się nie oparłam
ani się nie cofnęłam
przed ręką która odbiera
bezpieczny świat

Być kochanym
Być kochanym – i oby nie zostać wybranym do końca,
niczym węgiel z piwnicy.
Być kochanym – i oby nigdy nie musieć splunąć miłością
jak wyssanym ze skóry jadem.
Być kochanym – i oby choć czasem własny głos usłyszeć
jeszcze.
Być kochanym – oby móc wciąż odstąpić na krok od Ciebie.
Być kochanym – i oby nie zbijać ze lśniących desek podłogi
trumiennego wieka.

Niepokonana

tak patrzeć w milczeniu
kiedy serce karczuje
niczym maczeta
najgęstsze chaszcze
zapomnienia

P

seudonim literacki Jacenty. Ur. 13.01.1965 r.
w Stalowej Woli. Prezentował swoje wiersze podczas
spotkań współautorskich
oraz w prasie lokalnej i wojewódzkiej. Po ściślejszym
związaniu się ze stowarzyszeniem „Witryna” w 2015
roku wydał pod pseudonimem Jacenty pierwszy tomik poezji Wiersze rozproszone 2007–2015. Z natury
romantyk. Na poziomie
refleksji – wierny wyniesionej z czasów studenckich
orientacji empirysty. Nie
stroni również od abstrakcji.

tak patrzeć w milczeniu
kiedy serce zamarło
nawałnicą wzruszeń
tak patrzeć w milczeniu
kiedy to niesforne serce
niczym igła strzykawki
tryska z moich oczu
tak patrzeć w milczeniu
kiedy obraz milczy

Marian Jonkajtys, Marsz Sybiraków

zwierzenie
widziałem kwiaty
pośród alei
kwitnących jarzębin
gdy szedłem do szkoły
widziałem pstrokate motyle
uprawiające akrobatyczne tańce
w czerwcowe słoneczne dni
pomiędzy miejskimi blokami
widziałem sielankowy
pejzaż traw i krzewów
z mojego balkonu
tymczasem
nigdy nie było żadnych jarzębin
tylko chodnik z betonu
motyla nie spostrzegłem
pomiędzy blokami nigdy
tylko strzępy zdań
i pirackie przekleństwa w nocy
z mojego balkonu
buchają jak wulkany
ciągłe zmiany
wszystko bywa czasem piękne

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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Rozmowa z Jackiem Popławskim, nowym dyrektorem
artystycznym Teatru Maska w Rzeszowie
 Co Pan zechce wprowadzić w sprawach
repertuaru?
– Przyszedłem do Maski w bardzo dobrym
momencie, bo oprócz statutowej działalności, czyli spektakli dla dzieci przedszkolnych
i szkolnych, od jakiegoś czasu istnieje tu również Scena dla Młodzieży i Dorosłych. Ponadto udało się niedawno uruchomić Scenę
dla Najnajów, czyli dzieci w wieku od kilku
miesięcy do trzeciego, czwartego roku życia.
Maska z sukcesem kieruje uwagę na widzów
w różnym wieku. To chciałbym utrzymać.
Oczywista jest dla mnie obecność lalek na
scenie, samych lub w konfrontacji z aktorem.
Uzasadniona współobecność pozwala na odnalezienie ciekawych znaczeń i wielopłaszczyznową interpretację.
 W Rzeszowie widać dużą potrzebę grania dla najnajów?
– To wynika z postaw młodych rodziców,
którzy coraz częściej poszukują ambitniejszej i jakościowo lepszej rozrywki dla swoich
małych dzieci. My koniecznie musimy temu
sprostać, wykorzystując w tym celu immanentne cechy teatru lalek. Aktorzy lalkarze
mają w sobie swoisty rodzaj empatii, wrażliwość na otoczenie wynikającą z jednej strony
z często zespołowego charakteru twórczości,
animacji i ruchu, z drugiej strony z praktycznej konieczności wyczulenia na reakcje dziecięcego widza, który ma bardzo różną gotowość emocjonalną do uczestnictwa w przedstawieniu. Rozwijając dalej tę myśl, można
powiedzieć, że aktorzy teatru lalek, jak i sam
teatr lalek, są niezmiennie gotowi na zainteresowanie swoją twórczością widza w każdym wieku. Dlatego też szufladkowanie teatru lalkowego tylko w konwencji dziecięcej
byłoby w gruncie rzeczy ograniczaniem jego
możliwości.
 Teraz w połowie sezonu Maska jest po
trzech premierach.
– Czekają nas jeszcze trzy. Chcemy zaproponować nieco poważniejsze tematy. Premierą na marzec będzie Teraz tu jest nasz dom
w reżyserii Anny Retoruk, która debiutowała w Teatrze Kubuś w Kielcach spektaklem
Dziady po Białoszewskim. Przedstawienie to
zostało zauważone i nagrodzone. Jej kolejna
realizacja jest adresowana do dzieci szkolnych. Bohater wspomina zdarzenia z dzieciństwa, gdy ze swoją ukraińską rodziną,
mającą polskie korzenie, musiał uciekać z zagrożonego wojną Doniecka. Całość opowiadana jest z punktu widzenia dziecka, z jego
perspektywy widzenia problemów dziecięcych oraz tych dorosłych.

Warto dodatkowo ze sceny budzić
w dzieciach zagrożenie wojną i jej konsekwencjami?
– Nie chcemy nikogo epatować wojną, ani
budzić poczucia zagrożenia! Dzieci codzien-

nie są mimowolnymi obserwatorami wydarzeń z całego świata, towarzysząc dorosłym
w oglądaniu telewizji. Nam chodzi raczej
o rozbudzenie empatii w stosunku do sytuacji innych, borykających się z trudnościami
ludzi, a szczególnie dzieci. Spektakl kończy
się ciepło, z nadzieją na przyszłość. Tak samo
jak następny, który ja będę reżyserował. Będzie to sztuka Tylko jeden dzień dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
którą napisał Martin Baltscheit. Opowiada
w niej o owadzie, Jętce Jednodniówce, który
ma do przeżycia tylko jeden dzień. Ciekawy
temat, bo dotyka spraw zasadniczych, jak
narodziny, życie i śmierć. Tekst napisany jest
lekko i dowcipnie. Bardzo dobry dla teatru
lalek, który przekazuje to metaforycznie,
i myślę, że ciekawy także dla dziecka.

Jacek Popławski

 A trzecia premiera?
– Na Scenie dla Młodzieży i Dorosłych Romeo i Julia Szekspira. Temat bliski szczególnie młodym ludziom, ale w zasadzie
człowiekowi w każdym wieku, bowiem traktuje o miłości i związanych z nią emocjach.
Złożyłem propozycję reżyserii Bogusławowi
Kiercowi, który jest uznawanym powszechnie specjalistą od wiersza. Myślę, że on z tą
swoją prawdą, która cechuje go jako aktora
i jako poetę, bardzo dobrze dotknie języka
Szekspira, spolszczonego przez Barańczaka
i wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom młodych
widzów. Mam nadzieję na bardzo dobre
spotkanie twórcze, dla aktorów na ciekawą,
inspirującą pracę. Znając Kierca, wiem, że
będzie szukał w tekście prawdy swojej, ale też
bliskiego kontaktu z widzami. To planuję na
koniec czerwca. Dobry czas, bo i Noc Świętojańska gdzieś tam po drodze…

 Zechce Pan, by widzowie raczej przyjeżdżali do Rzeszowa, niż żeby Maska wędrowała?
– Tak, ponieważ goszcząc widzów na widowni w budynku Maski, jesteśmy w stanie
zapewnić im to wszystko, co zostało przewidziane podczas budowania spektaklu. Chodzi o to, żeby to było jednak spotkanie pełne.
Oczywiście, ja wiem, że Maska jest jedynym
tego typu teatrem w regionie. Że mamy obowiązki względem miejscowości, z których
raczej wiadomo, że widzowie nie dojadą.
Tam, gdzie warunki teatralne na to pozwalają i możemy realizację przenieść, albo już
w procesie planowania uczynić ją mobilną,
będziemy z pewnością jeździli. Wiadomo, że
w przeciwnym przypadku taka próżnia zostanie wypełniona przez nie zawsze w pełni
profesjonalne grupy uważające się za teatralne. Niemniej zdecydowanie wolałbym zapraszać widzów do Rzeszowa, do stałej siedziby Maski. Sama wyprawa do teatru jest już
wydarzeniem dla dziecka, widownia, scena,
muzeum lalek i lekcje teatralne, to wszystko
na niego tutaj czeka.
 W maju Festiwal Teatrów Ożywionej
Formy „Maskarada”, po raz ósmy?
– Tak, w połowie maja. Chciałbym kontynuować ten festiwal, szukając w nim różnorodności, nie zamykając się w jednym rodzaju
teatralizacji, prezentując spektakle adresowane do rożnych grup wiekowych. Żeby
„Maskarada” – i takie też było zamierzenie
jej twórców – była swoistym oknem do poznawania teatru, do trwałego przekonania
widza do lalkowych spektakli dla młodzieży i dorosłych, a poprzez oglądanie różnych
ciekawych realizacji zaszczepiła świadomość
możliwości pełnego wykorzystania formy teatru lalki i żywego planu. Ten sposób myślenia definiuje mój stosunek do „Maskarady”
jak i repertuaru Maski. W jej repertuarze
chciałbym dać szansę tematyce nieco głębszej, spróbować sięgnąć głębiej. Żeby teatrem
lalek można było mówić o sprawach ważnych, dotykać nim najważniejszych kwestii.
Nie znaczy to jednak, że będzie pomnikowo,
patetycznie i nudno. Wszystko w odpowiednich proporcjach. Teatr jest żywy, ma zaskakiwać, uczyć, ale i bawić. Zmienia się język,
plastyka, jednak uniwersalne wartości pozostają niezmienne.
 Na jak długo zamierza się Pan zakotwiczyć w Rzeszowie?
– Zrezygnowałem z bycia aktorem na czas
dyrekcji artystycznej w Masce. Mam trzyletni kontrakt. To jest to minimum pobytu
w Rzeszowie. A plany? Nie da się wszystkiego zrobić szybko. Jestem zwolennikiem
ewolucji, nie rewolucji. To wszystko musi
trochę potrwać. Przyglądam się widzom, ich
potrzebom. Z drugiej strony twórcy mają kalendarze zapełnione na kilka lat do przodu
i trudno oczekiwać, że zrealizują coś z dnia
na dzień. Rozmawiamy i planujemy. Sobie
życzyłbym konsekwencji.
 Andrzej PIĄTEK
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TEATR CUDÓW

W Przedmieściu u Anety Adamskiej
Ryszard Zatorski
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A

neta Adamska, zapraszając na niedawną ucztę sylwestrową do
swego autorskiego Teatru
Przedmieście przy Reformackiej 4 w Rzeszowie,
uraczyła gości przede
wszystkim urodziwym spektaklem w poetyce ludycznej komedii dell’arte. Swym talentem aranżacyjnym, reżyserskim i aktorskim wespół z całym zespołem Przedmieścia z intermediów Miguela de Cervantesa
sprzed czterech wieków wybrała Teatr cudów i z wdziękiem farsowym przeniosła we
współczesność, a dokładnie w tę naszą rzeszowską miejskość „stolicy iluminacji” jak
przewrotnie to miasteczko zostało przez nią
nazwane w owym spektaklu.
W tym teatrze, do czego stali bywalcy
już przywykli, aktorzy są gospodarzami-witaczami i prowadzą w nastrój wydarzenia
teatralnego już od progów po piwnice, gdzie
scena i widownia nie mają bariery, a córka Gubernatora (sama Aneta Adamska)
sporą część swej roli kreuje wśród widzów
ulokowana właśnie. Przekonujący aktorsko
towarzyszy jej Maciej Szukała, uformowany wizualnie na żydowskiego bogacza brzuchacza, jakby z Dybuka tu przemieszczony
w czasie. W tym intermedium Cervantesa
na scenie Przedmieścia plastyczność postaci podkreślają jakby z przesadą klaunowsko
nałożone makijaże, a wszystko w szczegółach jest spójne i przemyślane, jak choćby ta
surowa kotara z tyłu w charakterze kulis, zza

której i postaci sceniczne,
i efekty wizualno-dymne,
i światła, i efekty muzyczne, o co zadbał z radiowym
talentem Roman Adamski,
kierują uwagę uczestników tej wspólnej zabawy.
Z oryginalnymi własnymi
utworami, poczynając od
zachęty prologowej, wierszowo stworzonej przez Scena ze spektaklu „Teatr cudów”
głównego wykonawcę, czyli Pawła Srokę, w aktorskim znakomitym
Spójnie połączyła Aneta Adamska to
wcieleniu przez całe widowisko. Wciela się
intermedium z fragmentem Dekamerona
on w szefa komediowej trupy wędrownej
Giovanniego Boccaccia na zwieńczenie tej
owego „teatru cudów”, która zawędrowała
ludycznej zabawy. Frywolnymi scenkami
do miasteczka, a partneruje mu wprawnie
i żartami w ogrodach zakonu żeńskiego poJakub Adamski, aktorsko i z akordeonem,
budza do radości w nastroju jarmarcznej kobo jest on i w realności, a nie tylko w scemediowej budy, bez przekraczania w żadnej
nicznej akcji, autorem muzyki do tego speksekundzie granic dobrego smaku, z aktorsko
taklu. Pojawia się też w ciekawym epizodzie
zauważalnym akordem wokalizy solowej
żołnierskim jego brat Krzyś Adamski. ObMoniki Adamiec pod koniec widowiska.
serwujemy i bawimy się tym widowiskiem,
I tak wprawionych w dobry humor witym teatrem w teatrze, posiłkującym się
dzów za sprawą scenicznej komedii, wedle
wybornie dobranymi dialogami z utworu
własnego scenariusza prowadzonej, moderamistrza Cervantesa i współczesnymi didatorka Aneta sprawnie powiodła w dalszy ciąg
skaliami. Te sprzed wieków szydzenia ausylwestrowego wieczoru, wyrywając nas do
tora z rasizmu i inności jakże współcześnie
tańca i do śpiewnego wtórowania refrenem,
pobrzmiewają w scenach, które mogą doktóry – jak rzekła z przekonaniem – każdy,
strzegać jedynie osoby „z chrześcijańskim
kto bywa w tym teatrze, znać musi. Zatem
rodowodem i z prawego łoża”. Te rozjuszo„cieszmy się wszyscy tą piękną chwilą” śpiene lwy, niedźwiedzie, byki, a pośród nich
wali wszyscy wraz z artystami w finale i pijąc
dziewice, te „cuda”, które komedianci przed
wino, tudzież inne trunki, a o północy szamGubernatorem inscenizują, mogą „widzieć”
pana na powitanie kolejnego roku.
jedynie w sugestiach słownych, a kto ich
dostrzec nie potrafi, nieprawy i niechrześci Ryszard ZATORSKI
jański zapewne być musi.

WRRRRRRR!

Nie zapominajcie, że jeszcze mieszkamy w Polsce
Jerzy Dynia

B

yło to niedawno. Którejś nocy „odbiło” mi.
Obudziłem się ok. 3 godziny nad ranem. Nie mogłem
zasnąć. Sen nie przychodził. Przewracałem się
z boku na bok i nic. Wreszcie w desperacji
włączyłem telewizor. Patrzę na ekran i cóż
widzę? Niby znajoma, ale nie do końca twarz.
Większy owal twarzy, jaki zapamiętałem
sprzed lat, nie ta siwa, mocna „nastroszona”
fryzura. A jednak! Jerzy Maksymiuk! Poznałem go osobiście w drugiej połowie lat 80.
Kilkakrotnie rozmawiałem w Filharmonii
Rzeszowskiej i to nie tylko wtedy, kiedy zajadał się przygotowanymi przez panie pierogami. Była pewnego dnia ciekawa podróż do
Krakowa, gdzie miał poprowadzić koncert
naszej orkiestry w Filharmonii Krakow14

skiej. Jechaliśmy służbową wołgą. Maestro
nie chciał jechać w autokarze razem z orkiestrą, żeby nie doszło do jakiejś niepotrzebnej
wymiany zdań. Podczas podróży któryś raz
z rzędu pozostawałem pod urokiem jego osobowości.
I właśnie w oglądanym w nocy programie Jerzy Maksymiuk w monologu powrócił
do problemu relacji na linii dyrygent – orkiestra. Przytoczył m.in. swoją rozmowę z pewnym dyrygentem, który skarżył się na istniejący konflikt pomiędzy nim a orkiestrą, że
sobie z nią nie radzi. Na to pan Jerzy miał mu
odpowiedzieć: Ty nie radzisz sobie nie tylko
z tą orkiestrą. Ty sobie nie radzisz z każdą
orkiestrą. Ty musisz zmienić swoją psychikę!
Orkiestra symfoniczna jest miejscem,
gdzie nie ma i nie może być demokracji. Orkiestra musi bezwzględnie podporządkować
się koncepcji interpretacji dyrygenta. Znam
przypadek, kiedy orkiestra nienawidziła

wręcz dyrygenta za jego apodyktyczność, ale
– chyba zgrzytając zębami – podporządkowywała się jego wymaganiom. Znam z przeszłości przypadek inny, kiedy dyrygent szedł
na próbę z orkiestrą psychicznie „rozwalony”
wewnętrznie. Doprowadziło to w końcu do
tego, że ówże dyrygent zrezygnował z tego
zawodu.
A Jerzy Maksymiuk z właściwą sobie
swadą, ale już nie z taką zapalczywością i rozemocjonowaniem jak przed laty, opowiadał
o swoich doznaniach związanych z kontaktami z różnymi orkiestrami i to nie tylko
w Polsce, ale zarówno na Zachodzie, jak i na
Wschodzie. Jego monolog, swoistą spowiedź
artystyczną, przerywały liczne fragmenty
prowadzonych przez niego koncertów. Był,
a jakże, krótki fragment z koncertu podczas
któregoś z dawniejszych festiwali w łańcuckim zamku, zważywszy na rozdzielczość telewizyjnego obrazu, kiedy ten mistrz batuty
był tytularnym pierwszym gościnnym dyrygentem rzeszowskiej orkiestry. Niezwykle
interesujący dla mnie program zrealizowany
został w 2014 roku przez telewizję publiczną,
a emitowany pomiędzy 3 a 4 godziną nad ranem. Pytam, dla kogo?
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Odkąd stałem się człowiekiem piszącym, a nie tylko prezentującym muzyczną
wiedzę do słuchania i oglądania, wielokrotnie powracałem do polskości w krajowych
mediach, jeżeli chodzi o różne gatunki muzyczne. Przypominam sobie, że przed laty
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała
„obligat”, z którego wynikało, że na nadawcach krajowych spoczywa obowiązek emitowania przez co najmniej jedną trzecią
czasu antenowego (33%) piosenek polsko-

języcznych. Co najmniej 60% spośród nich
ma być emitowana pomiędzy godziną piątą
rano a północą, a nie późną nocą, kiedy normalni zjadacze chleba śpią. „Obligat” ówże
preferował m.in. polskich debiutantów, za
których uważa się także solistów i zespoły,
które w ciągu 18 miesięcy wydały album lub
singiel. Czy ten „obligat” jeszcze obowiązuje?
Na wszelki wypadek przypominam
o tym – dopuszczonym do mikrofonów
i kamer, zafascynowanych obcą kulturą mu-

zyczną – „didżejom” oraz ich szefom. Nie zapominajcie, że jeszcze mieszkamy w Polsce.
A państwu, słuchaczom i widzom – proponuję, żeby słuchając i oglądając różne programy, wzięli do ręki ołówek oraz kartkę papieru
i zaznaczali po kolei prezentowane utwory:
polski, obcy, polski, obcy itd. Mogą być ciekawe spostrzeżenia.


Jerzy DYNIA

PRZETWARZANIE RZECZYWISTOŚCI
Piotr Rędziniak

B

iuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie inauguruje rok 2017
nowymi
wystawami.
Pierwsza z nich to wystawa malarstwa Magdaleny
Bąk. Autorka urodziła się w 1984 r. w Nisku.
W latach 2003–2008 studiowała na Wydziale
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2008
uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Tadeusza Gustawa Wiktora oraz w pracowni rysunku prof. Marleny
Makiel-Hędrzak i prof. Stanisława Góreckiego. Od 2010 r. przynależy do Rzeszowskiego Okręgu ZPAP. Znana jest z uczestnictwa
w wystawach zbiorowych i konkursowych
organizowanych w BWA w Rzeszowie m.in.
„Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku”
czy „Jesienne Konfrontacje”. Studia doktoranckie ukończyła w ASP w Krakowie w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej
w 2014 r. W latach 2011–2013 wykładowca na
Wydziale Sztuki UR.
Magdalena Bąk jest autorką pięciu wystaw indywidualnych oraz uczestniczką kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. W swoim
malarstwie poszukuje związku geometrii,
symetrii figur, światła z duchowością człowieka i jego kontaktu z Bogiem. Geometria
jest swoistym językiem plastycznym, którym
można komunikować treści uniwersalne. Jak
sama artystka mówi, priorytetem w jej malarstwie stało się malarskie zobrazowanie
medytacji otwierającej na doświadczenia wychodzące poza jedną religię.

Magdalena Bąk – „Domknięty – niedopowiedziany”,
olej, płótno, 90 x 90 cm

Druga wystawa prezentowana w rzeszowskim BWA to „Punkt widzenia 2”. Jest
to spotkanie prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej ze swoimi doktorantami i doktorami: Jadwigą Magryś-Borowiec, Magdaleną
Bąk, Sylwią Wójcik, Witoldem Boguszewskim, Marcinem Słowikiem-Wilczyńskim.
Od kilku lat można oglądać ich prace na
wspólnych wystawach. Może się wydawać,
że ich twórczość wiele dzieli, lecz łączy ich
wzajemne porozumienie i postać Teresy
Kotkowskiej-Rzepeckiej, profesor Wydziału
Malarstwa krakowskiej ASP (znanej również
rzeszowskiej publiczności z wystaw indywidualnych w BWA w Rzeszowie, a ostatnio
w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie). To
właśnie na studiach doktoranckich powstawały ich wcześniejsze wspólne inicjatywy
twórcze. Aktualna wystawa jest drugą wysta-

URODZINY
ARTYSTY
Trzy lata z akademią

A

kademia Aktorska Artysta wymyślona
i prowadzona jest przez małżeństwo
aktorów (Kornel Pieńko i Małgorzata Kozikowska-Pieńko) powiązanych zawodowo
z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej (Kornel
niegdyś, Madzia nadal), a także z Teatrem

Kornel Pieńko i Małgorzata Kozikowska-Pieńko

wą rysunku, którą zainicjowali wymienieni
wyżej doktoranci. Choć to nie rysunek, ale
malarstwo jest głównym obszarem wypowiedzi artystów, odnajdują się oni także w dyscyplinie rysunku, czerpiąc z niej impulsy do
odmiennego postrzegania i przetwarzania
rzeczywistości.
Artyści z wielką przyjemnością zaprosili do udziału w wystawie prof. Teresę Kotkowską-Rzepecką wraz z jej obrazami, gdyż
jej prace malarskie łączą ich wcześniejsze
wspólne działania, w których zawsze odnosili się do tej postaci tak ważnej dla ich twórczego rozwoju. Zastanawiając się nad tym,
dlaczego malarze decydują się na zaprezentowanie na wystawie swojego rysunkowego
dorobku ostatnich lat, należy zadać sobie
za prof. Teresą Kotkowską-Rzepecką pytanie: „Czym zatem dla artysty jest rysunek?
O czym chce w nim mówić, jaką formę plastyczną odnaleźć dla wyjątkowych treści? Jak
skomponować utwór, by wątek intelektualny,
dramaturgia form wydała poruszający nas
komunikat? Może to będzie historia artysty
albo wspólna historia – punkt wyjścia do
rozmowy o rzeczywistości?”.
Zapraszam do oglądania nowych wystaw, na których szerzej poznamy twórczość
młodej artystki rzeszowskiej Magdaleny
Bąk, przypomnimy twórczość prof. Teresy
Kotkowskiej-Rzepeckiej, a także poznamy
nowych, obiecujących artystów jak Sylwię
Wójcik, która w minionym roku w Noc Muzeów dała się poznać ze swojej twórczości
graficznej (w kawiarni BWA). Wystawy czynne będą do 5 lutego 2017 roku.


Piotr RĘDZINIAK

Bo Tak, gdzie np. znakomicie bawią widzów
jako para sceniczna w najnowszym spektaklu
pt. Tresowany mężczyzna. Akademia Artysta to już setki młodych ludzi – od dzieci po
dorosłych nawet – zafascynowanych sceną
i artystyczną pracą zespołową. To zarazem
placówka oficjalnie wpisana do rejestru szkół
niepublicznych. Zajęcia odbywają się zatem
w cyklach semestralnych.
Na trzecich urodzinach, które obchodzono 18 grudnia w Kula Bowling&Club
Galerii Nowy Świat, było kolorowo, dowcipnie i radośnie. Zaprezentowały się wszystkie
grupy Akademii. Bo jak przypomniał Kornel
Pieńko, rok był owocny – zagrali 8 spektakli,
15
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m.in. w Krakowie, na Festiwalu Kultur Pogranicza w Krośnie, no i oczywiście także w Teatrze im. W. Siemaszkowej, który im partnersko patronuje. Tam już dwa razy, akurat
w czas festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury. Choć nikt ich nie wspomógł ani nie ujął ani razu w programie owej
wielkiej kosztownej imprezy, pokazali urokliwe ogromne musicale. W 2015 roku spektakl
Ingonyama to znaczy lew. Historia Króla Zwierząt, a w minionym Fame – Sława, widowisko
z broadwayowskim tytułem i takimż rozmachem, w którym na scenie przewinęło się prawie 200 osób – od przedszkolaków po dorosłych studenckich adeptów sceny, muzyków
i chórzystów z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Podczas urodzin w Kula Bowling&Club
przypomniano i oklaskiwano artystów, którzy kadrowo wspomagają Pieńków – aktorów

z Siemaszkowej Małgosię Pruchnik-Chołkę
i Michała Chołkę oraz Justynę Król, choreografkę Kasię Paluch i wokalistkę Madzię
Kocój, a także Lailę Arifulinę z artystycznym rodowodem od moskiewskiego Bolszoj
i aktorkę Aleksandrę Kowalczyk, ale także
Joannę Krudys i Karolinę Wianecką. Kornel
pochwalił się, że adepci Artysty występują
w spektaklu Beksiński. Obraz bez tytułu, a dorosły Marcin Mazurek zagrał nawet w filmie
Wataha, podobnie jak jego mistrz Kornel
Pieńko. Gospodarz uroczystości wspomniał
również, że teraz Akademia Artysta ma już od
czerwca 2016 r. dużo lepsze warunki – dwie
sale, w tym baletową z lustrami. A wszystko
w bliskości Teatru Siemaszkowej, bo w budynku NOT przy Kopernika. Na koniec roku
szkolnego przewidują trzy premiery – w grupach dzieci, juniorów, dorosłych.

MAGURSKIE KLIMATY
I Plener Malarski w Hucie Polańskiej
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Andrzej Szypuła
„Piękna jest Huta Polańska,/ bo nad nią łaska
Pańska.// Słońce, zieleń
i woda/ i wiara tutaj młoda.// Dzięki niech będą
Bogu/ w tym miłym polskim progu”. Taki to wpis
znalazłem w księdze pamiątkowej w domu
duszpasterskim Betania diecezji rzeszowskiej w Hucie Polańskiej, niedaleko Krempnej i Polan w Beskidzie Niskim. Niedaleko
Betanii, na wzgórzu, urokliwy kościół kamienny sprzed II wojny, zburzony przez
Niemców i starannie odbudowany przez ks.
Jana Delektę, przyjaciół i sponsorów.
W Hucie Polańskiej nikt nie mieszka.
Pozostały zdziczałe grusze, śliwy, czasem
studnie, resztki budynków gospodarskich
i cmentarz, niemy świadek tamtych wydarzeń. Dzieje tej wioski, odbudowy kościoła,
budowy Betanii, opisuje ks. Sławomir Zych
w publikacji pt. Huta Polańska. Dzieje ośrodka duszpasterskiego, wyd. II, Rzeszów 2016.
Dwa razy do roku, na św. Jana z Dukli
w pierwszą niedzielę lipca i na św. Huberta
w pierwszą niedzielę listopada, kamienny kościół ożywa modlitwą, wspomnieniami, sprawowana jest msza święta. Śpiewają chóry, swoje kramy rozkładają wędrowni kramarze. Odpust w Hucie Polańskiej! Jak za dawnych lat…
Lubię tam przyjeżdżać. Cisza, spokój –
i natchnienie, do różnych przemyśleń i pisa-

Andrzej Piątek

J

eśli ktoś interesuje się
muzyką, operą, pięknym
śpiewem, także historią,
nie powinien przeoczyć
książki, a właściwie niezwykle pieczołowicie przygotowanego przez Wydawnictwo MultArt
albumu Marcella Sembrich-Kochańska. Ar16

nia wierszy, które biorą się nie wiadomo skąd.
Idąc za głosem serca, zadzwoniłem końcem
minionego lata do prof. Marleny Makiel-Hędrzak i dr. Łukasza Gila z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, czy może
zechcieliby zainteresować się tym uroczym
zakątkiem Beskidu Niskiego, Hutą Polańską
– i stało się. Aż 36 artystów z Podkarpacia
odpowiedziało na zaproszenie. I tak, przy
życzliwym wsparciu ks. prałata Jana Delekty, niegdyś proboszcza w Polanach, obecnie
w katedrze rzeszowskiej, powstał I Plener
Malarski „Magurskie klimaty” w Hucie Polańskiej, którego owocem jest ponad 70 obrazów. Prezentowane były one na imponującej
wystawie zorganizowanej przez Muzeum
Diecezjalne w Rzeszowie i jego dyrektora ks.
Pawła Batorego w Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie pt. „Huta Polańska – miejsce w cza-

Stanisław Koziarz, „Kościół kamienny w Hucie Polańskiej”, olej, 40 x 50 cm, 2016

Na urodzinowej uroczystości był pokaz
w podobnym przekroju – fragmenty dorobku minionego semestru. Czy disco polo też
może być sztuką? – pada pytanie w jednym
z programów, na co Kornel filozoficznie:
W teatrze nieważne, co się robi, ale jak się to
robi… Oni się bawią, a z nimi ich goście, publiczność. Rozmawiają szlagwortami z piosenek („Bierz, co chcesz”), a kończą radośnie
i wzniośle: „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina…”. Na scenie wszystko jest możliwe.
A kwiaty i prezenty dopinają atmosferę podziwu i wdzięczności dla osiągnięć artystów
i pedagogów Pieńków oraz ich podopiecznych. Kształtują bowiem wrażliwość artystyczną tych dzieci i tej młodzieży.


Ryszard ZATORSKI

Andrzej Szypuła

srebrne sny
na czerwonych liściach
dzikiego wina
zapomniany włóczęga
maluje pejzaże
nie z tego świata
perliste dźwięki
kroplami rosy
drgają na strunach
złotej harfy
babiego lata
zasłuchany
promyk słońca
otula kontury
niedokończonych
srebrnych snów
sie” w dniach 13 grudnia 2016 do 10 stycznia 2017. „Artyści, poznając ten pełen uroku
obszar Beskidu Niskiego oraz jego historię,
stworzyli dzieła oscylujące wokół tematów:
miejsca, utraty, przemijalności i upływającego czasu. Próbują uchwycić klimat tego
terenu, ulotną chwilę lub ślad obecności
i zachować je w swoich rysunkach, obrazach
i grafikach – napisał ks. Paweł Batory w relacji z otwarcia wystawy”.
I tak Huta Polańska stała się natchnieniem dla artystów. Zainspirowany pracami artystów w Hucie Polańskiej, napisałem
wiersz, jak mi się wydaje, także trochę w muzycznym nastroju.


Andrzej SZYPUŁA

CAŁE ŻYCIE MARCELINY
Zasłynęła pod nazwiskiem matki Sembrich

tystka świata, autorstwa wybitnej znawczyni
tej postaci Małgorzaty Komorowskiej i znakomitego artysty fotografika Juliusza Multarzyńskiego. Jeśli można mówić o wielkich ar-

tystach niesłusznie zapomnianych, taką jest
Sembrich-Kochańska. Urodziła się w 1858 r.
na Kresach, na scenach europejskich zasłynęła pod nazwiskiem matki – Sembrich. Mało
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kto wierzył, że jest Polką, zwłaszcza że Polski
nie było na mapie. Słuchały jej córki Mickiewicza i Krasińskiego, stawała na scenie obok
Brahmsa, ceniła jej kunszt Modrzejewska.
Tańczyła ze swym przyjacielem Paderewskim, jak śpiewać Mimi w Madame Butterfly, radził jej sam Puccini. Była jedną z największych gwiazd operowych, primadonną
Metropolitan Opera w Nowym Jorku, świetnym sopranem lirycznym. W Stanach ściśle
współdziałała z Sienkiewiczem, a później
z Paderewskim na rzecz zaskarbiania przychylności tamtejszych środowisk dla przyszłej
niepodległej Polski. Zmarła w Nowym Jorku
parę lat przed drugą wojną światową.
Wydanie po latach książki biograficznej o niej wymagało wertowania przez kilka
lat archiwów amerykańskich, kanadyjskich
i europejskich. Jeśli idzie o materiał zdję-

ciowy, zaczęło się od wystawy
Multarzyńskiego, na której
przypomniał galicyjską młodość artystki, miasta kształcenia wokalnego – Wiedeń
i Mediolan, początki kariery
– Drezno i Londyn, teatry operowe, w których występowała
– w Rosji, Niemczech i Stanach
Zjednoczonych, słynne role,
scenicznych partnerów, wybitnych ludzi, których znała, działania na rzecz
odrodzenia Polski, mapy występów w Europie i Stanach, jej rezydencje w Nicei i Bolton
Landing nad Lake George, świadectwa aktywności pedagogicznej. Tak pojawił się pomysł książki albumowej, dzieła niezwykłego,
zajmującego i pięknego. Okazałego edytorsko – na dobrym papierze, dynamicznie zła-

manego, dobrze się czytającego,
starannie zredagowanego, ze
świetnej jakości ilustracjami,
których większa część powstała z materiałów archiwalnych
sprzed stu lat! Prezentują one
Sembrich-Kochańską, ale również jej partnerów scenicznych,
jak Jan Reszke i pochodzący
spod Sanoka Adam Didur! Są
tam zdjęcia teatrów, w których
występowała, mapy Ameryki i Europy pokazujące miejsca związane z nią, dedykowane
jej listy i życzenia od Caruso, Modrzejewskiej, Paderewskiego, Pucciniego i Verdiego.
Z satysfakcją podkreślam, że wysoką jakość
edytorską album w dużej mierze zawdzięcza
oficynie drukarskiej Jaskulskiego w Krośnie.


Andrzej PIĄTEK

WSPANIALI MUZYCY I PEDAGODZY
Bogusław Kotula

J

uż na początku lat pięćdziesiątych wojewódzki
Rzeszów zaczynał stawać
się na powrót dość ludnym
miastem. Zjechali do niego
urzędnicy i dziennikarze,
adwokaci, lekarze i aktorzy, plastycy, muzycy
i wyczynowi sportowcy. Właśnie zawodowi,
a i po części amatorscy muzycy zaczęli stanowić intelektualną elitę kulturalnie rosnącego,
w dużej mierze jeszcze po prowincjonalnemu, miasta nad Wisłokiem, Mikośką, Przyrwą i Młynówką.
Nie napisałem właściwie niczego na
temat tego iście magicznego świata, jakim
jest muzyka. Z pewną tremą postanowiłem
wprosić się w pamięć znanego w Rzeszowie
profesora muzyki, pana Antoniego Walawendra. Trafiłem w dziesiątkę! Zgodził się
może nie na wywiad, ale bezpośrednią rozmowę z wyraźnym zaznaczeniem, że słowa
wspomnień są od początku do końca jego
osobistymi.
Na wstępie profesor wymienia nazwiska pierwszych organizatorów, którzy przyczynili się do powstania Orkiestry Symfo-

Wojciech Kilar i Antoni Walawender podczas jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Muzycznych nr 2

nicznej w Rzeszowie w roku 1955. Waldemar
Lesiński, Jan Wołowiec, Stanisław Stańko,
Tomasz Pałka, Marian Wojturski. Kwiecień
tegoż roku – pierwszy koncert tej orkiestry
dla mieszkańców Rzeszowa. Wielkie, wzruszające wydarzenie! Oni weszli dużym krokiem w kulturalny Rzeszów. Profesor Antoni
z wyraźnym smutkiem dodaje, że dotychczas
do „Orkiestry Aniołów” odeszło 60 muzyków. To byli nauczyciele, później koledzy
i przyjaciele, mającego wspaniałą pamięć
profesora Walawendra. Ze szczególnym sentymentem wspomina szefa orkiestry Janusza
Ambrosa. Czy o wszystkich pamięta dzisiaj
nie tylko ten muzyczny Rzeszów?
Jestem
niezmiernie zdumiony konstruktywną pamięcią mojego
rozmówcy. Dziesiątki nazwisk i związane z nimi
stanowiska, funkcje i dokonania, nie zawsze tylko artystyczne. Profesor
Walawender właściwie od
samego początku swojego
muzycznego przeznaczenia śledzi w sposób profesjonalny ten biegnący pas
transmisyjny, na którym
najwyżej chyba usadowioLata 1946–1955 ub. wieku. Pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej im.
na jest godność muzyki
Fryderyka Chopina w Rzeszowie
rzeszowskiej w różnych

jej aspektach. Sam był przecież dyrektorem
szkoły muzycznej, skąd wyszło wielu iście
nietuzinkowych artystów.
W środek własnych wspomnień profesor pozwala mi wejść z moimi, jakże skromnymi przypominkami. Jan Wołowiec uczył
mnie śpiewu w podstawowej „ćwiczeniówce”. Dobrze znałem Józefa Dziedzica i Tomasza Pałkę. Co do jednej osoby całkowicie
zgadzamy się obaj, że iście fenomenem muzycznym był Tadeusz Hejda, dziwnie jakoś
zapomniany.

Janusz Ambros, Jan Wołowiec, Tomasz Czapla

Jest w tym szeregu wybitnych postaci
muzycznych Wojciech Kilar, Adam Harasiewicz, Czesław Prajsnar, Tadeusz Wojturski,
Maria Korecka, Marian Liwo. Są również
inni, których z jednakim szacunkiem przypomina prof. Walawender – muzycy, ale także i propagatorzy sztuki muzycznej: Klemens
Gudel, pianista i pedagog, Florentyna Mirska, wspaniały pedagog w zakresie pianistyki, Jerzy Skarbowski, pianista i dziennikarz,
Tomasz Czapla, organizator chórów i dyrektor szkoły muzycznej, Janina Stojałowska, wybitny pedagog gry na fortepianie, o.
Cherubin Pająk, duszpasterz, muzyk i poeta,
Bożena Niżańska, założycielka Bandoski,
choreograf, Izabella Pajdak, teoretyk muzyki
i prelegent.
Możliwe, że nie wszystkim artystycznym wzniosłościom patronuje Najwyższy.
Wymienionym talentom z pewnością tak!


Bogusław KOTULA
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Artyści związani rzeszowskim rytem
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ZWYCZAJE MYŚLIWSKIE

Sygnalistyka łowiecka narodziła się w epoce kamiennej
Sylwia Chodorowska-Kozień

ŁOWIECTWO  TRADYCJE

T

ylko przy pomocy
trąbki i trzydziestu
blisko sposobów trąbienia
dawni myśliwi utrzymywali wzorowy ład i porządek na łowach, prowadzonych przeważnie w kniejach rozległych i gęstych.
Związane z naszą
kulturą od wieków myślistwo, wytworzyło
nie tylko odrębne słownictwo ale też własne
zwyczaje, wierzenia i przesądy. Współczesne
łowiectwo zachowało – oprócz tradycyjnego
języka – stare zwyczaje, zaś starodawny obyczaj nakazywał unikać na łowach słów potocznych. Należało posługiwać się wyłącznie
gwarą myśliwską.
Dawny myśliwy musiał także rozumieć
sygnały trąbki myśliwskiej. Inaczej trąbiono
„na apel” albo na „przybywaj”, inaczej na
„hasło”. Grubym i drżącym głosem dwa razy
– znaczyło „na grubego zwierza”, trzy razy,
kończąc tonem najwyższym – „na drapieżnego zwierza”.
Sygnalistyka łowiecka narodziła się kilkadziesiąt tysięcy lat temu, w epoce kamiennej. Stworzyła ją konieczność porozumiewania się. Niedoskonałość broni powodowała,
że na dużego i niebezpiecznego zwierza można było polować jedynie dużą grupą łowców.
Początek sygnalistyki łowieckiej to właśnie
konieczność komunikowania się między
sobą poszczególnych uczestników łowów
czy też całych ich grup. Z czasem do wartości czysto użytkowych sygnałów łowieckich
dołączył ich walor obrzędowy i artystyczny.
Dzisiejsza sygnalistyka myśliwska to połączenie wszystkich trzech sfer, w których sygnały funkcjonują: komunikacyjnej, obrzędowej i artystycznej.
Najstarsze, archeologiczne szczątki myśliwskich instrumentów muzycznych liczą
sobie około 30 tysięcy lat. Są to pozostałości
po kościanych piszczałkach. Rozwój sygnalistyki, czyli możliwość wydobywania coraz

to nowych dźwięków, jest ściśle związany
z rozwojem instrumentów. Kolejny etap, po
kościanych piszczałkach, to myśliwskie instrumenty sygnałowe, wykonane z rogów
zwierząt. Stąd ich współczesna nazwa: nawet
metalowe instrumenty muzyczne, używane
w łowiectwie lub wywodzące się z praktyki
polowania, nazywamy popularnie rogami.
Początek sygnałów granych na rogach na naszych ziemiach sięga starożytności. Ówczesne rogi myśliwskie, wykonane najczęściej
z urożenia rodzimych zwierząt (rzadziej obcych), np. bawołu, przetrwały w prawie niezmienionej formie do dziś. Można z nich wydobyć kilka niskich, głuchych w swej barwie,
ale w miarę donośnych dźwięków. Pozwalało
to na układanie prostych melodii. Klasyczny
przykład takiego instrumentu to „róg Wojskiego”. Oczywiście zawarty w Panu Tadeuszu opis koncertu Wojskiego na rogu bawolim to literacka fikcja. Z takiego rogu nie
dało się po prostu wydobyć całego bogactwa
dźwięków, jakie przedstawił Mickiewicz.
Około XV wieku, równolegle z rogami
naturalnymi, zaczynają funkcjonować myśliwskie instrumenty muzyczne wykonane
z metalu. Rozwój technik rzemieślniczych
doskonali je. Można wydobywać więcej
dźwięków. Ich barwa jest czystsza i bardziej
donośna.
Rozkwit sygnalistyki łowieckiej na naszych ziemiach przypada na czasy od późnego średniowiecza do końca XVIII wieku.
Jest to czas największych puszczańskich łowów, organizowanych przez dwór królewski,
książęta i magnaterię. Tamtejsza sygnalistyka łowiecka obejmowała przynajmniej sto
różnych sygnałów, dzięki którym polowanie
z udziałem kilkuset myśliwych, naganiaczy,
psiarczyków, innej służby i taborów było
w ogóle możliwe do przeprowadzenia.
Współczesna sygnalistyka łowiecka
swój początek bierze w wieku XIX. Wywodzi
się z Niemiec, jak większa część naszej obyczajowości myśliwskiej.
Sygnalistyka łowiecka upadła wraz
z Rzecząpospolitą. Zabory i stały regres gospodarczy właścicieli wielkich dóbr ziemskich, w których można było przeprowadzać tak gigantyczne łowy,
spowodowały, że sygnalistyka myśliwska w tak szerokiej
postaci stała się zbędna. Poza
tym sygnały myśliwskie, postrzegane jako element tradycji narodowej, nie były akceptowane przez zaborców,
zwłaszcza Rosjan.

Juliusz Kossak – „Maurycy Potocki na polowaniu”, 1845, fragment

Okres pierwszych lat po II wojnie światowej nie był najszczęśliwszy dla polskiej sygnalistyki myśliwskiej. Tradycje łowieckie nosiły wówczas piętno wielkopańskich fanaberii.
Stale zwiększa się ilość myśliwych grających sygnały. Większość okręgowych komisji tradycji łowieckich organizuje kursy dla
przyszłych sygnalistów. Doskonałe zespoły
sygnalistów działają w technikach leśnych
i na wydziałach leśnych wyższych uczelni.
Organizowane są regionalne, krajowe oraz
międzynarodowe spotkania i konkursy sygnalistów. Sztandarowa impreza to doroczny
konkurs „O Róg Wojskiego”. Ciekawostką
jest fakt, że owo przechodnie trofeum konkursu – doskonała replika starodawnego
rogu myśliwskiego, wykonana istotnie z rogu
bawolego – zostało wypożyczone od Polskiego Związku Łowieckiego przez filmowców,
realizujących Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. Filmowy Wojski jednak udawał, że gra.
Dźwięk „podłożył” waltornista.
Dziś w lasach słychać prawie wyłącznie nieduże blaszane instrumenty, tzw. rogi
Plessa. Rzadziej grają duże francuskie rogi
par force, używane pierwotnie do polowań
konnych. Sporadycznie w kniei słychać tradycyjne rogi, wykonane z urożenia dużych
zwierząt, najczęściej bawołu. Oto niektóre
sygnały, które dziś rozbrzmiewają w polskich
lasach: powitanie – sygnał uroczysty, wita
uczestników łowów; zbiórka myśliwych –
wzywa uczestników polowania do odprawy
przed polowaniem; apel na łowy – sygnał
natury bardziej obrzędowej niż praktycznej;
wszystko gotowe, można rozpoczynać polowanie; „Naganka naprzód!” – jeden z nielicznych sygnałów, umieszczony w aktualnych
przepisach łowieckich. Nakazuje kierownikowi naganki, by ta ruszyła w miot. Informuje myśliwych o rozpoczęciu pędzenia.
Do naganki skierowanych może być
więcej sygnałów porządkowych: „Naganka
szybciej!”, „Naganka wolniej!”, „Prawe skrzydło naganki szybciej”, „Naganka równaj!”,
„Naganka stój!” itd.; zakaz strzału w miot –
kolejny sygnał, zawarty w przepisach łowieckich, naganka jest za blisko, wolno strzelać
wyłącznie poza miot; koniec pędzenia, rozładuj broń – trzeci i ostatni sygnał, umieszczony w ministerialnym rozporządzeniu o zasadach wykonywania polowania (oznacza
koniec pędzenia i obowiązek rozładowania
broni, myśliwy może opuścić swoje stanowisko); posiłek – ogłasza przerwę w polowaniu,
przeznaczoną na śniadanie bądź obiad.
Zebrała i opracowała

 Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ

Przejścia z Przejściem
W numerze listopadowym nr 11/2016, opisując malarski spacer ulicami Rzeszowa, na str. 8 w zdaniu „Janina Panek-Wojno tuszem rysuje
Przejście…” zawarta została nieprawdziwa sugestia, iżby chodziło o pomnik Cieplińskiego. Przepraszamy.
18

ODPRYSKI

T

NA SZCZĘŚCIE, NA ZDROWIE...

rawestując sformułowane przez Mikołaja Kopernika prawo funkcjonowania pieniądza, mianowicie, że pieniądz zły wypiera dobry pieniądz, można przyjąć, że rozum zły
wypiera z polityki rozum dobry. To, co kiedyś należało do sfery politycznego kompromisu, staje się polem wojny albo przynajmniej mało eleganckiego poszturchiwania. Wszystko ubrane w agresywną sofistykę podlaną
patriotycznym sosem, często o smaku mocno nacjonalistycznym. Nikt
nikogo nie zamierza wysłuchać, a jeśli już, to nie po to, aby coś zrozumieć,
ale po to, aby w miarę mocno nie zgodzić się. To gdzież tu pole do jakiegoś
porozumienia? Już prędzej będzie szansa na porozumie się psa z kotem czy
barana z wilkiem. Zwłaszcza barana. Ale po kolei.
Ważną postacią na przełomie starego i nowego roku był marszałek
Marek Kuchciński. Głosowania prowadził niczym szybkostrzelny licytator amerykański. Ponadto wyłączał posłom mikrofon, odbierał głos,
stwierdzał wyczerpanie limitu czasu i wypowiedzi nie na temat, nawet
wbrew temu, co lud boży słyszał i widział. Niczym mickiewiczowski bohater – śmieszył, tumanił, przestraszał. Ograniczenia miał tylko dla mówców opozycyjnycch, bo poseł Kaczyński, dla przykładu, mógł przemawiać,
kiedy tylko chciał, ile tylko chciał i na każdy temat, który akurat przyszedł
mu do głowy. Gdzież tu jakaś bezstronność i symetria? Ale powszechnie
wiadomo, że Prezes I Ogromny niczym Bonaparte góruje nad wszystkimi
wzrostem. W Sejmie przeszkadzać zaczęły marszałkowi pismaki, które
ponoć nękają jego kolegów niczym jakieś hieny, zatem postanowił wywalić ich dla świętego spokoju. Ci zaczęli larum grać i coś tam pokrzykiwać
o bezprawiu. Okazało się jednak, że w tak zwanym międzyczasie sprywatyzowali nam parlament. Cóż począć? Trzeba na wojnę się sposobić!
Największego czadu dał marszałek, wywalając z posiedzenia Sejmu
opozycyjnego posła Szczerbę za to, że ten zwrócił się do marszałka per –
panie marszałku kochany. To go okrutnie zniesmaczyło i zeźliło. To jak to
jest, panie marszałku? Na każdym kroku manifestuje pan bezgraniczne
przywiązanie do nauki Kościoła, a tak jawnie grzeszy? Przecież popełnił
pan myślą, mową i uczynkiem dwa grzechy główne i dodatkowo zdeprecjonował przykazanie boskie o miłości bliźniego swego jak siebie samego.
Oj, trzeba będzie tęgo spowiadać się! A i pokuta powinna być niemała,
z leżeniem krzyżem włącznie. Ale ja mam jeszcze lepszego znajomego, też
bardzo pobożnego. W niedziele i święta nawet z najpoważniejszego powodu nie bije ani swojej żony, ani dzieci. Nie wiem tylko, czy z miłosierdzia, czy dlatego, że należy dzień święty święcić? Ponadto w czasie, gdy
w Sejmie pana marszałka trwa okupacyjny protest, ten pojechał sobie na
dwutygodniowy wywczas. Tak, jakby przysłowiowo to nie były jego małpy
ani jego cyrk.
Zastępował go bardzo udanie wicemarszałek Ryszard Terlecki, którego dla odmiany pełno było nie tylko w telewizji. Na tle urokliwej rzecznik Beaty Mazurek głosem z charakterystycznym zapiewem, jakby przesadnie długo pod wiatr śpiewał pieśń patriotyczną „Góralu, czy ci nie żal”,
wypowiadał się autorytatywnie i ze znawstwem na każdy temat. Szkoda,
że o wszystkim w ten sam sposób, czyli nieciekawie. Czegoś takiego nie
da się oglądać i słuchać bez popitki. Zresztą prezydent Andrzej Duda także nie przejął się zbytnio kryzysem politycznym. Wolał narty i Orszak
Trzech Króli w Cieszynie, aniżeli użeranie się z politykami. No, bo gdyby
chociaż Doda podczas takiej harówy podążała w przerwach ze smakowitym torcikiem, a w czasie powrotu prezentowała dolno-tylne uroki swojej
niepowtarzalnej kobiecości, to już byłoby co innego. Zresztą internauci
szczerze życzyli mu więcej takich przyjemności.
Działo się też i w opozycji, oj działo! Wpierw podczas rotacyjnej
okupacji sejmowej mównicy i laski marszałkowskiej popisami wokalnymi
ekscytowała obecnych inna laska, posłanka Joanna Mucha, ongiś minister
sportu w rządzie PO-PSL. Wstąpiła artystycznie na sejmową ambonę i według mnie najlepiej wokalnie wypadł jej znany mi z młodości, nieco zmodyfikowany, przebój makaroniarza Marino Mariniego „Nie płacz, kiedy
odjadę ...”, wykonany a cappella. Uważam jednak, że takie wygłupy nie
powinny mieć miejsca w sali posiedzeń naszego Sejmu. Więcej szacunku
i powagi, chociaż rządzący też niezłe jaja sobie tu robią.
Opozycja, ta parlamentarna i ta pozaparlamentarna, jest tak rozproszona, jak myśl militarna ministra obrony i jego misiewiczów. Każdy zaczyna skrobać jakąś swoją rzepkę, w dodatku na swój strój. Razem
skrobnąć nijak nie daje się. Wszystko wskazuje na to, że albo rzepka jest do
niczego, albo skrobacze nieudaczni. Możliwe, że i jedno, i drugie. Chyba
czegoś im brakuje.
 Roman MAŁEK
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PÓJDŹ, DZIECIĘ…

ormalny człowiek z zasady ma zainteresowania dość odległe od polityki. Byłoby
jednak lepiej, gdyby polityka nie interesowała
się nim. Niestety, tak dobrze nie ma. Kierując się parafrazą łacińskiego przysłowia Amicus Plato, sed magis amica Ecclesia (Platon
przyjacielem, lecz większym przyjacielem Kościół), nasza minister, polityk od oświaty, reformuje system edukacji, zwłaszcza
w temacie wychowanie patriotyczne. Prawdę mówiąc, nie bardzo
wiem, czy po tej reformie coś takiego jak nauczanie historii w ogóle będzie miało miejsce, a obawiam się, że uczenie – zwłaszcza wychowania patriotycznego – przypominać będzie wykręcanie prania, z którego ma wyciec to, czego potrzebuje aktualnie rządząca
ekipa, Ecclesia właśnie. I założę się, że w tym programie przyczyną bitwy pod Cedynią w 972 roku był napad odwiecznego wroga, germańskiego oprawcy na państwo Mieszka I, który dzielnie
bronił ojczyzny. A przecież Cedynia leżała na ziemiach Połabian,
a nie Mieszka, i to nie Hodon, a Mieszko był agresorem. Mieszko
pokonał Hodona nie jako odwiecznego wroga zagrażającego jego
ojczyźnie, ale jako konkurencję do żłobu Szczecina.
Jeszcze gorzej poczyna sobie pani minister z kanonem lektur
szkolnych. Ten twór zniechęca dzieci do czytania, przez co niszczy edukację humanistyczną, której fundamentem jest język ojczysty. Bo ta Zosia Samosia nie chciała skorzystać z doświadczeń
kierującej wychowaniem seksualnym dzieci prof. Urszuli Dudziak z KUL, która chce uczyć dzieci, że stosowanie prezerwatywy
i stosunek przerywany powodują raka piersi, a kobieta pozbawiona dobroczynnego wpływu nasienia choruje.

FELIETON

WIROWANIE
NA PLANIE

Ale i nie skorzystała z wydawnictwa, które mogłoby jej bardzo pomóc. Wprawdzie ukazało się ono w 1932 roku, ale nic nie
straciło na aktualności. Nosi tytuł Co czytać?, napisane zostało
przez o. Mariana Pirożyńskiego, redemptorystę, a wydane za pozwoleniem władzy duchownej przez księży jezuitów w Krakowie.
Tytuł uzupełnia tekst mówiący, że jest to Pierwsza i jedyna w języku polskim zdrowa ocena beletrystyki polskiej i obcej. 1000 autorów
– 3500 dzieł.
W tej liczbie autorów i dzieł zdecydowanie więcej, i to bardzo, jest nazwisk pisarzy, których nie należy czytać niż godnych
polecenia. A źli pisarze to m.in. Goethe Jan Wolfgang – hulaka,
Merimee Prosper – bluźnierca, Musset Alfred – rozpustnik, Stendhal – bezbożnik, Dickens Karol – miłośnik wyznań miłosnych,
Balzac Honore – piszący bez głębszej myśli. Polskich romantyków u księdza nie ma, chyba ze względu na drażliwość tematu ich
twórczości. Ale są: Berent Wacław – nieuznający nauki Kościoła,
Żeromski Stefan – piszący ohydę, jak np. Dzieje grzechu, Zofia
Nałkowska – opisująca ciemne charaktery czy Parandowski Jan
– pod przykrywką mitologii uprawiający pornografię.
Z lektury wynika, że redemptorysta zna wiele książek niestosownych, a jego oczytanie w pornografii, z wszystkimi książkami Pitigrillego, jest godne podziwu. A pani minister udająca
samodzielność, nie chcąc korzystać z Pirożyńskiego, powinna do
kanonu lektur wpisać jedynie Biblię, ale koniecznie z komentarzem jakiegoś fachowca z KUL, albo od ojca Tadeusza, bo inaczej
dziatwa może sobie przyswoić nie te wartości, o które chodzi.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

Jerzy Maślanka
Dwuwładza
Grudzień ciągle Polskę zmienia
poprzez różne wydarzenia,
a miniony przyniósł „chwałę”:
uporał się z Trybunałem.
Wśród pokrzykiwań w sejmowych ławach,
po siedmiu zgodnych z prawem ustawach,
po Piotrowicza misternych trudach,
nowy Trybunał zatwierdził Duda.
Bo nagle taki się znalazł sposób,
że walne można odbyć w sześć osób,
bowiem Przyłęcka już wyzdrowiała,
no i została kim zostać miała.
W nowym składzie jest już w formie,
działa sprawnie i pokornie,
likwidując każdą zwadę.
Dziękujemy, damy radę!

ROZMAITOŚCI

I tak nastał czas dwuwładzy,
władzy władza dobrze radzi,
przy tym się wspaniale czuje,
gdy jej nikt nie kontroluje.
Po co Polsce trzecia władza,
nie pomaga, lecz przeszkadza,
narobiła wiele zgrzytów,
oddala czas dobrobytu.
Mało tego, nasz wódz z gestem
rzekł, popatrzcie, jaki jestem.
Opozycji szansę daję,
wspólnie zarządzajmy krajem.
Wieców skończy się udręka,
moja wyciągnięta ręka.
W Sejmie miejcie na początek
głos jak w Anglii, w pierwszy piątek.
Każdy Polak niech pamięta,
Konstytucja to rzecz święta.
A już nasza w tym jest głowa
sprytnie nią manipulować.
PS
Grudzień również Rzeszów zmienił,
wszyscy są zadowoleni,
mamy bowiem niespodziankę,
Mer przyłączył z pompą Bziankę.

To będzie dobry czas
Baran (21 III–20 IV) Pierwsze półrocze będzie pełne zawodowych niespodzianek.
Byk (21 IV–20 V) Zapowiada się rok
podróży, kariery i miłości.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Będzie i pod
górkę, i z górki.
Rak (22 VI–22 VII) Twoja wysoka
kultura rzuci na kolana wiele osób.
Lew (23 VII–23 VIII) Po roku szybkiego rozbiegu nastąpi czas spokoju.
Panna (24 VIII–22 IX) Będziesz pomagać innym i inni pomogą Tobie.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

W objęciach Słońca
Rozpoczynający
się 2017 rok według
tybetańskich mędrców będzie Rokiem
Słońca. Słońce jest
podstawowym źródłem energii we Wszechświecie. Dzięki sile grawitacji podtrzymuje
i stabilizuje cały nasz system planetarny. To
płomień życia, który nadaje sens egzystencji
i w pewien sposób ją spaja. Wzmacnia też ludzi psychicznie i fizycznie. To właśnie Słońce
jest utożsamiane z istnieniem, rządzi sferą
emocjonalną oraz z centralnym ośrodkiem
ludzkiego ciała, czyli z sercem. W zapisach
astrologicznych jest symbolem świadomości,
energii twórczej i witalnej, a także znakiem

przywódcy, władcy. Symbolizuje jaźń, siłę
witalną. Jako opiekun 2017 roku Słońce wyzwalać będzie w ludziach wewnętrzne ciepło,
entuzjazm, wspaniałomyślność, wzmocni
w nas radość życia, odwagę oraz motywację
do działania, sprzyjać też będzie wszelkim
twórczym osiągnięciom. To nie będzie rok
wojownika, ale raczej kogoś, kto liczy na
współpracę. Będzie to też rok sprzyjający
wszelkim dziedzinom sztuki. Tyle można
wyczytać między mądrymi tybetańskimi
słowami, ale najważniejsze, obojętnie co będzie patronować na ten czy na inny – to my
mamy w sobie znaleźć promyki wewnętrznego słońca, by móc ogrzewać siebie i ludzi
wokół nas. I tego z całego serca życzę!

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca
BISZKOPT
RUMOWY
CZESKI
Ciasto: 6 jajek • 6 łyżek cukru • 6 łyżek mąki
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia • cukier waniliowy.
Białka ubić na sztywną pianę, dodawać stopniowo cukier. Nie przerywając ubijania dodawać stopniowo żółtka, a następnie mąkę
z proszkiem do pieczenia i cukier waniliowy.
Całość delikatnie wymieszać i przełożyć do
przygotowanej blachy.

FRASZKI
Adam Decowski

NAGROBEK STEWARDESY
Raz przed startem się naćpała
i na zawsze odleciała.
BYWA ŻE …
Za wysokie progi,
gdy człowiek ubogi.
PLOTKARKA
Ona zawsze wszystko wie,
kto z kim, ile razy, gdzie.
Czesław P. Kondraciuk

WIELBICIEL
Czuł do niej wielką żądzę –
dopóki miała pieniądze…
SIŁA ORĘŻA
Największą siłę oręża
ma śmierć: zawsze zwycięża!

Waga (23 IX–23 X) Wydatki finansowe nie będę takie duże, jak się spodziewasz.
Skorpion (24 X–22 XI) Nie jest wskazane eksperymentowanie w domu.
Strzelec (23 XI–21 XII) Dobry czas na
zajęcie się wagą ciała, najlepiej rozpocząć
to najszybciej.

Masa: 25 dag miękkiego masła • ½ kg
andrucików kakaowych (np. „Jutrzenki”)
• 10 dag mielonych orzechów włoskich •
rum do smaku • ½ szklanki mleka. Dodatkowo dżem z mirabelek.
Mleko zagotować i sparzyć nim orzechy.
Andruty zemleć w maszynce. Utrzeć masło na puch, dodać przemielone andruty
i ostudzone orzechy. Na końcu wlać rum
do smaku, wymieszać.
Biszkopt posmarować dżemem z mirabelek, nałożyć masę z andrutów i całe ciasto
polać polewą czekoladową lub ozdobić tylko w esy-floresy.

LIMERYKI
Regina Nachacz

Bogaty szewc z Nowogrodźca
szukał natchnienia i bodźca
na dalsze życia dni.
Wziął głębszy oddech – i
kupił sobie nosorożca.
Marek Pelc

Pielęgniarka ze szpitala w Lesznie,
nocny dyżur spędzała zbyt grzesznie,
myślą grzesząc oraz mową,
i uczynkiem... daję słowo,
z tym spod szóstki – nawet, gdy był we śnie.
		***
Raz dyrygent Stefan we wiosce Prudziszki,
głodził chór kościelny, karmiąc po dwie łyżki;
tak od czwartku do samej niedzieli,
gdyż po sumie wykonywać mieli
arię na flet i grające marsza kiszki.

Koziorożec (22 XII–20 I) Nikt nie powiedział, że w małżeństwie będzie cały
czas cukierkowo, ale masz szansę dużo
poprawić.
Wodnik (21 I–19 II) Będziesz tryskać
energią i dobrym zdrowiem.
Ryby (20 II–20 III) Uważaj, kogo będziesz wpuszczać do swego domu.

Hotel

Restauracja
Wesela, studniówki.
Imprezy okolicznościowe,
biznesowe i towarzyskie.
Sylwester, catering.

Boguchwała
ul. Techniczna 1
tel. 017 872 01 00

Pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe
(łazienki, TV, telefon, internet)

IZOL-MONT sp. z o.o.

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

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

