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Jerzy Łapiński, Jerzy Stuhr i Krystyna Janda w „32 omdleniach” wg Czechowa
podczas 23. Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych
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Dodatek do laski
Marszałek stuknął laską trzykrotnie,
PiS-u posłowie krzyknęli hura!
Herr Morawiecki stwierdził roztropnie,
każda w budżecie zatkana dziura.

A że Kuchciński coś tam zawalił
i czuł się lepiej w tej drugiej sali,
czegoś zapomniał, kogoś wykluczył?
Przecież na błędach trzeba się uczyć.

Co obiecane, jest wyrównane,
co przyrzeczone, będzie spełnione,
dzisiaj powiedzieć mogę radośnie:
Drodzy Polacy, krzywa nam rośnie!

Kiedy po świętach wciąż chodził struty,
bo czuł, że wszędzie szyją mu buty,
nie obradował i dniem, i nocą,
dał dwa tygodnie posłom odpocząć.

A przy tym wcale to się nie chwalę,
są osiągnięcia w każdym przedziale,
to mój dorobek, to moja frajda,
chociaż na razie mam to na slajdach.

Epilog
PO sprawę przemyślała
i z honorem, choć przegrała,
zamiast głową o mur tłuc,
w chwale zakończyła pucz.

A opozycja prawie bezczelna,
kontrowersyjna, faktom niewierna,
ciągle neguje, zawraca głowę,
kontruje prawdę, tę z kolumnowej.

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

RZESZOWSKI WALC
Spokojnie

Ref.

1. Nadchodzi noc,
Wisłoka lśni srebrna toń,
bulwary otula mgła,
rzeszowski płynie walc.
Ref. Niech nas poniesie ten walc,
wspomnienie minionych lat,
Sokoła blask, Grunwaldzkiej czar,
rzeszowski płynie walc.
2. Pan Kilar sam
na Sobieskiego wciąż gra,
melodii ton z dawnych lat,
rzeszowski płynie walc.

WYDAWCA: Stowarzyszenie Nasz Dom – Rzeszów
REDAGUJE ZESPÓŁ
Redaktor naczelny: Jerzy Maślanka, tel. 602 377 303
Zastępca red. nacz., red. wydania: Ryszard Zatorski,
tel. 507 004 026, r.zatorski@interia.pl
oraz Justyna Adamiec, Dorota Dominik, Zbigniew Grzyś,
Bogusław Kobisz, Dorota Kwoka, Roman Małek,
Nina Opic, Andrzej Piątek, Edward Słupek
Projekt graf., skład: Grzegorz Wójtowicz
WBX Studio Graficzne www.wbxstudio.pl
Adres redakcji:
35-103 Rzeszów, Hanasiewicza 4/210
tel. 790-790-265, 17 854-85-80
e-mail: redakcja@wbxstudio.pl
www.naszdom.rzeszow.pl

PS
Tak metodycznie oraz powoli
to państwo nasze można rozbroić.
Już nam na wschodzie biją oklaski:
Świetny marszałek – jako dodatek do laski.

Ref. Niech nas poniesie ten walc…
3. W mym oku łza,
nie wróci już tamten czas,
kurantów echo wciąż gra,
rzeszowski płynie walc.
Ref. Niech nas poniesie ten walc…
		Rzeszów, 26.01.2017

SZTUCZNE LODOWISKO
Przy Zielonej i Granicznej

Ł

yżwiarze ucieszyli się wieścią, że prezydent Tadeusz Ferenc zdecydował o zbudowaniu krytego sztucznego lodowiska.
Lokalizacja przy Zielonej i Granicznej na
osiedlu Drabinianka. Realizacja 2017/18.
W Rzeszowie nie było takiego lodowiska. Jedyne pełnowymiarowe „pod chmurką” przy
Wyspiańskiego rozebrano w ub. roku. Obiekt
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nie stanowił wizytówki miasta, ale podczas
„ciepłych zim” zaspokajał potrzeby łyżwiarzy, którzy obecnie mogą korzystać jedynie
z lodowisk Millenium Hall i obok pływalni
Muszelka.

Nowe lodowisko zachęci może do utworzenia szkółki hokejowej, z której wyrośnie
drużyna hokejowa. Obiekt jako lodowisko
ma funkcjonować 6 miesięcy. Latem posłuży
za boisko z zapleczem sanitarnym. Panie pre-

SZPILKI NA PŁYTACH

zydencie, bardzo liczymy na osobiste zaangażowanie w dopilnowaniu szybkiej realizacji
tej tak potrzebnej i oczekiwanej inwestycji!
 Andrzej GRZYWACZ
ówczesnej mody (spodnie typu „dzwony”,
czapki „degolówki”, polskie dżinsy „szarik”
i spódnice bananowe). Kto to pamięta?
W latach późniejszych, kiedy Rzeszów
zaczął się rozrastać i powstawały nowe dziel-

Na Paniadze dziś i wczoraj

Andrzej Grzywacz

Z

Ulica przed wojną...

i obecnie remontowana

Ulicę tę mieszkańcy nazywali Paniagą.
Była rodzajem promenady, włoskiego corso.
Bardzo często mawiano „idziemy na Paniagę”,
„spotkamy się na Paniadze”. Na tej ulicy pokazywano się w nowych sukienkach, płaszczach,
butach, garniturach, kapeluszach, mężczyźni
z ozdobnymi laskami, jak opisuje Franciszek
Kotula w książce Tamten Rzeszów.
Charakteru najważniejszego w Rzeszowie deptaku ulica 3 Maja nie utraciła w latach 50. i 60. ub. stulecia. Na ulicy pojawiły
się okazałe Delikatesy z kawiarnią Kosmos,
sklep spożywczy w dawnym lokalu przedwojennego kupca Liwy, restauracja Śródmiejska (wśród bywalców nazywana „Śrutem”),
kina Zorza i Apollo, dwa banki. 3 Maja jak
za wcześniejszych lat była stałym miejscem
spotkań rzeszowian do zaprezentowania

TRZEJ NOWI HONOROWI
Menedżerowie nauki i sportowiec

rof. Tadeusz Markowski, zasłużony rektor
Politechniki Rzeszowskiej, i prof. Tadeusz
Pomianek, założyciel i wieloletni rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz odnoszący liczne sukcesy niepełnosprawny sportowiec Rafał Wilk są nowymi Honorowymi
Obywatelami Rzeszowa.
Tytuł Zasłużonego dla Rzeszowa otrzymał siatkarz Krzysztof Ignaczak, który z sukcesami grał w Asseco Resovii.
Przywilejem z 19 stycznia 1354 r. Kazimierz Wielki podarował obszar, na którym leży
najstarsza część Rzeszowa, dyplomacie i rycerzowi Janowi Pakosławicowi, założycielowi
grodu nad Wisłokiem. Rocznica jest okazją do
nadawania tytułów honorowego obywatela i zasłużonego dla miasta. W tym roku oprócz dyplomów wręczano statuetki pomnika Jana Pakosławica ze Stróży, miniatury dzieła rzeźbiarza
Krzysztofa Brzuzana, które stoi opodal zamku.
Prof. Markowski, kilkakrotny rektor Politechniki Rzeszowskiej, ma ogromny wkład
w rozwój tej uczelni. Inżynier i konstruktor
maszyn, od Technikum Mechaniczno-Elek-

Fot. Aleksander Baranowski
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Prezydent Tadeusz Ferenc oraz profesorowie
Tadeusz Pomianek i Tadeusz Markowski

Rafał Wilk i Krzysztof Ignaczak

nice, 3 Maja straciła status głównego traktu.
Nazwę Paniaga zatrzymał wyremontowany
budynek dawnych Delikatesów.
Obecnie 3 Maja w sposób przypominający prześwietne czasy głównego spacerowego traktu ożywia się dwa razy do roku,
na Święto Paniagi i w Dzień Papieski, kiedy
można skosztować kremówki o rozmiarach
połowy długości tej ulicy.
Czy nadanie jej teraz nowego oblicza zapewni frekwencję i przywróci dawne
zwyczaje? A gładkość nowych płyt chodnikowych zachęci rzeszowianki do spacerów
w eleganckich szpilkach, które, jak zapewnia
prezydent Tadeusz Ferenc, nie uszkodzą się
na gładzi nowych chodników.
 Andrzej GRZYWACZ
trycznego, poprzez studia i pracę naukową
w Wyższej Szkole Inżynierskiej i jej następczyni politechnice związał swoje dokonania
z Rzeszowem. Prof. Pomianek jest twórcą,
wieloletnim rektorem, obecnie prezydentem
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,
największej uczelni niepublicznej na Podkarpaciu. Inżynier, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, jest założycielem i prezesem
Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości,
laureata nagrody Pro Publico Bono. Wilk, wybitny sportowiec niepełnosprawny i popularyzator sportu, w handbike’u, wyścigach na
rowerach trójkołowych napędzanych rękami,
osiągnął trzykrotnie mistrzostwo paraolimpijskie w Londynie i Rio de Janeiro oraz dwukrotnie mistrzostwo świata w Kanadzie, Stanach
i Szwajcarii. Ignaczak, były siatkarz Asseco
Resovii i reprezentacji Polski, w 2014 r. zdobył
z nią Mistrzostwo Świata.
Galę rozdania tytułów w Filharmonii
Podkarpackiej uświetnił koncert tria Włodka
Pawlika, pierwszego polskiego muzyka jazzowego laureata Nagrody Grammy. Słuchano
jego utworów, szczególnie podobała się interpretacja słynnej piosenki Armstronga What
a wonderful world.
 Andrzej PIĄTEK
3

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

końcem
ubiegłego
roku rozpoczął się
po piętnastu latach kolejny
remont ul. 3 Maja. Przebudowa ma połączyć rozwiązania architektoniczne
nawiązujące do historii z nowoczesnymi. Jak
będzie, czas pokaże.
Pierwszy etap obejmie ul. 3 Maja. Dalszy Kościuszki i Grunwaldzką. Przebudowę
3 Maja rozpoczęto od kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, by na tak przygotowany grunt
położyć nową nawierzchnię, zamieniając
granitową kostkę na kamienne płyty. Po obu
stronach deptaku mają pojawić się szpalery
lip ukształtowane w kuliste bryły. Będą nowe
ławeczki i stylowe oświetlenie.
Obecna 3 Maja przed rozbiorami zwana Pijarską, od 1828 Pańską, a od 1891 właśnie
3 Maja była od zawsze pryncypalną ulicą Rzeszowa. Krótki czas przed pierwszą wojną światową i międzywojnie stanowiły najlepsze okresy.
Dowodem liczne zdjęcia i widokówki z archiwaliów zakładu fotograficznego Edwarda Janusza.
Widzimy na nich rzędy drzew po bokach, wybrukowaną jezdnię, gazowe lampy, efektowne
kamienice, eleganckie kawiarnie, wykwintne
sklepy oraz budynki użyteczności publicznej.

Luty 2017, nr 2 (136) Rok XIII

CAŁY NARÓD ODBUDOWAŁ STOLICĘ
„Warszawska” afera reprywatyzacyjna

Edward Słupek

OPINIE  KOMENTARZE

N

apisałem „warszawska” w cudzysłowie,
gdyż takie ujęcie problemu
oznacza coś z przymrużeniem oka: szemranego,
chyba nie do końca uczciwego. Notabene, wiele nazw firm opatrzonych jest cudzysłowami, co jak gdyby oznacza, że należy je traktować… z przymrużeniem oka.
Do 1918 r. nie było państwa polskiego,
także na terenie Warszawy. Tam był zabór
carski, gdzie rządziła dynastia Romanowów, a jeden z nich był królem Polski (pod
zaborami). Koronę podał mu abp Woronicz,
który patronuje do tej pory ulicy w Warszawie, gdzie jest Telewizja Polska, zwana przez
wielu rządową. Ten okres, kiedy na terenie
Warszawy nie było państwowości polskiej,
był naznaczony represjami wobec żywiołu
polskiego ze strony caratu. Zatem sztuką
było przeżyć z polskimi przekonaniami patriotycznymi, a co dopiero osiągnąć sukces
gospodarczy, np. zostać kamienicznikiem,
posiadaczem znacznych nieruchomości. Historia przytacza wiele przykładów represji ze
strony caratu za akcentowanie patriotyzmu
polskiego, z wywózkami na Sybir włącznie,
pozbawianiem majątku za udział w powstaniach. Można ukuć tezę, że nikt z twardym
„polskim kręgosłupem” nie dysponował
znacznym majątkiem w 1918 r., gdy wybuchła Polska po latach niewoli, chyba że służył caratowi albo wszedł z władzami caratu
w układ.
Potem mamy 21 lat wolnej Polski, kiedy
powstały zręby polskiej państwowości po latach niewoli i represjach ze strony zaborców.
Był to na pewno czas bogacenia się w trudzie
przez żywioł polski, bez ingerencji czy też
posądzenia o współpracę z zaborcami. Za-

notowano duży rozwój Warszawy, ale nie tak
znaczny, gdyż dystans 21 lat to zbyt krótki
okres, aby dorobić się majątku w postaci kamienic, znaczących nieruchomości.
Następnie dochodzi do wybuchu
II wojny światowej, kiedy to po uporczywych
bombardowaniach i zniszczeniach oraz
miesięcznej obronie zajmują ją hitlerowskie
Niemcy. Zbrojny ruch oporu wobec najeźdźcy, a potem wybuch powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. Powstanie niepotrzebne,
gdyż już było wiadomo, że w wyniku „sprzedania” nas na konferencjach teherańskiej
i jałtańskiej przez aliantów znaleźliśmy się
w szponach sowieckich. Powstanie warszawskie spowodowało wściekłość dygnitarzy hitlerowskich, a zwłaszcza samego Hitlera, co
w konsekwencji doprowadziło do wyroku na
Warszawę – bezprecedensowego w historii
dziejów zrównania z ziemią ponadmilionowego miasta. Prawie cały zasób historycznej
zabudowy wraz z Zamkiem Królewskim „ludzie wielkiej kultury niemieckiej” z metodycznym rozmysłem wysadzili w powietrze
przy pomocy środków wybuchowych. Wielka hańba dla narodu niemieckiego, który
wydał Hitlera i któremu naród ten zawierzył bez reszty, a ten z zemsty za powstanie
warszawskie zniszczył dorobek historyczny
i cały majątek miasta, stolicy zagarniętego
sąsiedzkiego kraju.
Jak świadczą relacje z tamtych lat, Warszawa była morzem największych ruin na
świecie. Nowe polskie władze zastanawiały
się, czy odbudowywać Warszawę, czy też zostawić ją jako swoiste memento zniszczenia.
Z miliona mieszkańców w dniu wyzwolenia
ostało się kilka tysięcy. Nie było ani jednego domu bez skazy zniszczenia. Wszystkie
kwartały miasta były morzem ruin. Doszło
do odbudowy miasta – stolicy Polski. W imię
hasła „Cały naród odbudowuje stolicę” społeczeństwo ponosiło trud odbudowy War-

TYLKO DLA DOROSŁYCH
Jakie granice wiekowe określają

Bogusław Kobisz

P

rzedstawię krótko jedną historię, która znalazła swój finał w sądzie,
gdyż wydaje mi się ona
ciekawa i śmieszna, a niektórzy mogliby się w niej
dopatrzeć również walorów edukacyjnych.
Otóż Facet – bo tak będę nazywał głównego bohatera tej historii – w wieku 55 lat, po
nieudanym związku, żyjący w konkubinacie,
poznał 17-letnią dziewczynę i zaczął z nią
romans. Dziewczyna – bo tak będę nazywał
bohaterkę tej historii – miała problemy zarówno w domu, jak i w szkole, więc chętnie
4

zamieszkała wpierw w mieszkaniu Faceta,
a zaraz potem w wynajętym specjalnie dla
niej mieszkaniu.
Nie wiadomo, czy z własnej inicjatywy,
czy w wyniku podpowiedzi Faceta, Dziewczyna wystąpiła do sądu o alimenty od swoich
rodziców i z uzyskanych w ten sposób 500 zł
miesięcznie 400 zł dodawała na życie, a 100 zł
pozostawiała sobie na drobne wydatki. Facet
i dziewczyna zakupili jakieś drobne używane
meble, żeby wynajęte mieszkanie urządzić
i przez okres blisko półtora roku romans ten
trwał. W tym czasie Dziewczyna kilka razy
dorywczo pracowała w kawiarni i szwalni.
Facet miał jakieś zaległości alimentacyjne, więc w pewnym czasie pojawił się

szawy. Ukazał się dekret Bieruta nacjonalizujący wszystko, co pozostało w zniszczonej
Warszawie. Do 1989 r. wysiłkiem całego
narodu polskiego odbudowano stolicę, łącznie z jej zabytkami i chlubą, jaką jest Zamek
Królewski.
Zwrot w historii w postaci pojawienia
się nowej demokratycznej Polski doprowadza do ustawodawstwa umożliwiającego
odzyskanie gruntów i kamienic przez byłych
właścicieli. Przywołane przeze mnie okoliczności historyczne uzasadniają do twierdzenia, że dekret Bieruta był z punktu widzenia
całego narodu, wszystkich Polaków, najbardziej pragmatycznym rozwiązaniem.
Dopuszczenie natomiast możliwości
zwrotu kamienic doprowadziło do zwyczajnych politycznych, i nie tylko, przekrętów
w „majestacie prawa”, złego prawa. Ustawodawca nie wykazał się przenikliwością i taktem wobec wszystkich Polaków. Nie jest to
wina opcji politycznych, gdyż z każdej z nich
są „przekręciarze”, którzy w sposób przestępczy doznali dobrodziejstwa reprywatyzacji „nieruchomości warszawskich”.
Jest to pewien zarys poglądu na sprawę. Takich niegodziwości ustawodawczych,
kiedy w pokrętny sposób uwłaszczono się
na nie swoim majątku, jest bez liku. Sprawiedliwość jest pojęciem abstrakcyjnym,
a poczucie przekrętu ustawodawczego, jakim
było i jest ustawodawstwo reprywatyzacyjne,
zniechęca do polityków mających stanowić
przenikliwe prawo. Warszawa jest najbogatszym polskim miastem i tam są najwyższe
zarobki. To taka renta za „stołeczność”. Czy
było sprawiedliwe, bacząc na wskazane uwarunkowania, unieważnienie dekretu Bieruta
i stworzenie przez to jeszcze większego bałaganu w nieruchomościach warszawskich,
a także w całej Polsce?
 Edward SŁUPEK
w jego otoczeniu komornik. Facet zaczął
namawiać Dziewczynę, by ta wystąpiła przeciwko swoim rodzicom do sądu o odszkodowanie z uwagi na koszty, jakie on poniósł
w związku z jej utrzymaniem w czasie, gdy
mieszkała poza domem. Deklarował, że jej
w tym procesie pomoże. Dziewczyna odmówiła, gdyż zorientowała się, że Facet ją wykorzystuje, i zerwała z nim kontakt.
Facet zaczął ją szantażować, że jeżeli
ona nie wystąpi o odszkodowanie przeciwko
rodzicom, to on ją zaskarży o zwrot kosztów,
jakie poniósł w związku z jej utrzymaniem.
Summa summarum Facet wystąpił do sądu
przeciwko Dziewczynie o zwrot pożyczki,
jakiej jej udzielił na życie, gdy mieszkała poza domem, łącznie ponad 30 tysięcy
złotych. Sąd uznał, że Facet nie przedstawił
żadnych dowodów na okoliczność, że wydatkowane kwoty stanowiły pożyczkę lub
pożyczki, jak też z niczego nie wynikało,
aby przy wydatkowaniu jakiejkolwiek kwoty
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był zastrzeżony obowiązek jej zwrotu. Sąd
powództwo oddalił w całości.
Facet nie był przekonany co do słuszności wyroku sądu rejonowego, więc złożył
odwołanie do sądu okręgowego. Sąd wyższej
instancji stwierdził, że gdyby nawet przyjąć,
że Facet pomagał Dziewczynie w jej utrzymaniu, w zakupie mebli, kupował ciuchy,
upominki itp., to zważywszy na łączącą go
z dziewczyną intymną relację nie można
tego traktować jako pożyczki czy innego
świadczenia, którego zwrotu mógłby się domagać. Sąd stwierdził wręcz, że mężczyzna
w mocno średnim wieku chcąc mieć romans
z dużo młodszą dziewczyną powinien li-

czyć się z pewnymi wydatkami. Stwierdził
ponadto, że wydatki w tej sytuacji są zgodne z zasadami współżycia społecznego. Sąd
uznał jako moralnie naganne domaganie się
zwrotu kwot wydatkowanych na upominki
dla Dziewczyny i że Facet nie może korzystać
z ochrony prawnej w tym zakresie.
No cóż, pozostaje mi tylko w imieniu
mężczyzn w mocno średnim wieku przeprosić wszystkie młode dziewczyny za zachowanie niegodne, jakie zaprezentował ten Facet,
i mam nadzieję, że ów proces to niechlubny
wyjątek, a po wtóre – przeprosić wszystkie kobiety niebędące już „dużo młodszymi dziewczynami” za to, że sąd je pominął

i w uzasadnieniu odniósł się jedynie do romansów „z dużo młodszą dziewczyną”. Bo
przecież z doświadczenia życiowego swoich
kolegów wiemy, że wszystkie romanse, niekoniecznie z „dużo młodszą”, są per saldo
mniej lub bardziej kosztowne. Ktoś spyta,
gdzie tu walory edukacyjne? Otóż dowiadujemy się, kiedy mężczyzna jest w „mocno średnim wieku” i jakie granice wiekowe
stanowią o tym, że dziewczyna jest „dużo
młodsza”.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik

Z MYŚLĄ O ROZWOJU

nika sygnałem dźwiękowym. Sygnał jest
tym szybszy, im bliżej osoba znajdzie się
przeszkody. Urządzenie pozwala w bardzo
komfortowy i bezpieczny dla użytkownika
sposób poruszać się w przestrzeni miejskiej
lub we własnym domu.
gólnopolski konkurs „Inwestycja
owstało Centrum Analiz Krymiw Przyszłość” organizowany jest
nalistycznych Politechniki Rzedla studentów przez grupę PZU. Wyszowskiej. Z inicjatywą utworzenia
różnia się w ten sposób ambitnych stuwyszli prorektorzy – prof. dr hab.
dentów, którzy mają na swoim koncie
Grzegorz Ostasz oraz prof. PRz, dr
ciekawe projekty i potrafią je zaprezenhab. inż. Grzegorz Masłowski. Kierowtować. W tym roku w skali całego kraju
nikiem tej jednostki organizacyjnej
12 osób nagrodzono stypendium rozjest prof. PRz, dr hab. Eugeniusz Mowojowym po 5 tys. zł, w tym aż dwie
czuk. Jednym z głównych zadań CAK
studentki z Politechniki Rzeszowskiej.
będzie prowadzenie postępowań antyI tylko nasza uczelnia ma aż dwie laudopingowych, a ponadto działalności
reatki. Obie należą do studenckiego
badawczej w zakresie nauk sądowych
Umowę podpisują rektorzy Tadeusz Markowski i Krzysztof Rejman
Koła Naukowego EKObizes.
i opracowywanie opinii dla sądów
Kinga Szmigiel jest na piątym roku
i prokuratur w poszczególnych sprawach
stopnia na kierunku architektura, Patryk
studiów magisterskich na kierunku zarząkarnych i cywilnych. Laboratorium KrymiFigiel z III roku studiów pierwszego stopdzanie ze specjalnością zarządzanie zesponalistyczne jest wyposażone w unikatową,
nia na kierunku lotnictwo i kosmonautyłem projektowym. Bierze czynny udział
nowoczesną aparaturę analityczną i urząka, Mateusz Michalski z III roku studiów
w wielu konferencjach naukowych, a takdzenia badawczo-pomiarowe.
pierwszego stopnia na kierunku lotnictwo
że pisze i publikuje artykuły, drukowane
i kosmonautyka oraz Arkadiusz Wyłupek
lutego br. podpisano umowę o współw różnych czasopismach, m.in. w kwartalz I roku studiów drugiego stopnia na kierunpracy pomiędzy Państwową Wyższą
niku „Modern Management Review”. 19-letku mechatronika.
Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jaronia Maria Krasowska studiuje na kierunku
sławiu a Politechniką Rzeszowską. Umo7. edycji ogólnopolskiego konkurzarządzanie. Poza studiami pisze powieści
wę podpisali rektorzy – PRz prof. dr hab.
su „Student-Wynalazca” Łukasz
dla dzieci i młodzieży, prowadzi trzy kanały
inż. Tadeusz Markowski i PWSTE dr hab.
Kolman, student kierunku mechatronika,
w serwisie YouTube, a ponadto pracuje jako
Krzysztof Rejman. Dotyczyć to będzie
otrzymał nagrodę główną za urządzenie do
instruktorka tańca i gimnastyki.
wzajemnej wymiany doświadczeń i m.in.
wspomagania osób niewidomych i niedowiwspółpracę naukowo-badawczą, wymianę
dzących. Wynalazek w postaci laski może
ależy też odnotować, że minister nauki
nauczycieli akademickich i pracowników
w znacznym stopniu wspomóc wszystkie
i szkolnictwa wyższego przyznał stynaukowych oraz studentów, wspólne aplikoosoby z wadami wzroku. Na froncie i po
pendia za wybitne osiągnięcia 5 studentom
wania o zewnętrzne środki finansowe na cele
bokach końca laski znajdują się czujniki
Politechniki Rzeszowskiej, które otrzymali:
badawcze.
odbiciowe do skanowania wokół najbliżPaulina Biedka z I roku studiów drugiego
szej przestrzeni. Wraz ze zbliżaniem się do
stopnia na kierunku technologia chemicz Piotr BIERNACKI
przeszkody urządzenie informuje użytkowna, Dorota Bober z I roku studiów drugiego

Laureaci i inicjatywy Politechniki Rzeszowskiej
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HIT, HIT, HURRA!

Laureatki ze szkoły Anny Czenczek

W

pierwszej edycji programu TVP 1
„Hit Hit Hurra!”, w którym uczestniczyło czworo podopiecznych Anny Czenczek z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie: Aleksandra Kędra, Alicja Rega, Oliwia
Skóra oraz Dominik Tudryn z Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie. Uczestnicy śpiewali największe hity polskie i zagraniczne. Każdy miał okazję wystąpić również

z gwiazdą polskiej estrady: Aleksandra Kędra zaśpiewała w duecie z Piotrem Kupichą
z zespołu Feel, Alicja Rega z zespołem Sound’n’Grace, Oliwia Skóra z Alicją Majewską,
a Dominik Tudryn z Natalią Szroeder.
Przez jedenaście odcinków programu uczestnicy zbierali punkty za występy,
które na końcu sumowano – sześciu najlepszych młodych wokalistów przeszło do



Alicja Majewska i Oliwia Skóra

5
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 finału, wśród nich z Rzeszowa znalazły się

Alicja Rega i Oliwia Skóra. Zwycięzcę programu wybierali telewidzowie w głosowaniu
SMS-owym. Alicja Rega zaśpiewała utwór
Czesława Niemena pt. Dziwny jest ten świat
i zajęła drugie miejsce, a Oliwia Skóra trzecie
z utworem z musicalu Metro pt. Litania. Na
dziewczyny głosowali nie tylko mieszkańcy
Rzeszowa i Podkarpacia, ale osoby z całej

Polski i zagranicy. Wykonawców oceniało jury – Edyta Górniak, Hirek Wrona oraz
Bartek Caboń.
Uczennice Anny Czenczek z rzeszowskiego CSW – Ania Dąbrowska i Aleksandra Kędra – wystąpią w lutym i marcu
w programie TVP ABC „Petersburski Music Show”, gdzie zaprezentują swoje wokalne umiejętności na Scenie Talentów. Anię

ŚWIATŁO
ROZJAŚNIA MROK
W Osiedlowym Domu Kultury przy Kochanowskiego
Mieczysław
Doskocz

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

W

Domu
Kultury Rzeszowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu 1000-lecia
grono młodych artystów zaprezentowało
bardzo ciekawe przedstawienie na kanwie
bożonarodzeniowych jasełek. Narzędziem
prezentacji widowiska była treść dialogów
współczesnych nastolatek, dotycząca przeżyć
związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Spektakl rozpoczęła piosenka Czerwonych Gitar wykonana przez wszystkich
wykonawców. Usłyszeliśmy: „Jest taki dzień,
bardzo ciepły, choć grudniowy...”. Ta popularna piosenka stworzyła od razu klimat
wzajemnej życzliwości tak bardzo potrzebnej w naszym współczesnym życiu. Z kolei
w krótkich dialogach, stosując nieodzowne
dziś środki komunikacji, jakimi są telefony
komórkowe, Julka Kielar z Jagodą Paluszak
i Maja Krok z Nikolą Wcisło wymieniły
wielowątkowe poglądy na temat roli i znaczenia Świętego Mikołaja. Najpierw Jagoda
wyjawiła koleżance swoje oczekiwania wobec świętego, a ta zaprezentowała swoją „dojrzałość” i wiedzę o tej tradycji, mówiąc: „Jagoda, a czy wiesz, że w dzisiejszych czasach
prezenty przynosi ktoś inny? Na przykład
we Włoszech przylatuje na miotle Befana.
Wiesz, taka dobra czarownica...”. Jeszcze da-

lej w interpretacji poszła Maja Krok, przytaczając informację z telewizji: „Wiesz Nikola,
przed chwilą w telewizji mówili, że prezenty
dzieciom przynosi 13 skrzatów...”. Dla podkreślenia roli telefonów komórkowych w
codziennym życiu Kasia Bereziewicz z Mileną Kubiszyn spuentowały te rozmowy
oczekiwaniem, że Mikołaj mógłby przynieść
im nowe telefony komórkowe. Sekwencję
mikołajową zamknęły maluchy przebrane
za skrzaty, śpiewając: „Hu, hu, ha, hu, hu,
ha nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest
pachnącym ciepłym majem...”.
Bardzo emocjonalnym akcentem był
wiersz-kolęda autorstwa Wandy Chotomskiej, pt. Dziewczynka z zapałkami w interpretacji Nikoli Wcisło. Nawiązanie do braku
wrażliwości na biedę i tragedie wielu dzieci
wywołało powagę i zadumę nad ich losem.
Podkreśliły to w telefonicznym dialogu Kasia Bereziewicz z Mileną Kubiszyn: – Halo!
Halo! Kasia? – Jestem, jestem… Coś tam

MUZYCZNE KLIMATY
Nowa książka Jerzego Dyni

W

książce Muzyczne klimaty, która
ukazała się w styczniu 2017 r. zebrane są artykuły i wywiady Jerzego Dyni
oraz materiały opublikowane na jego temat
albo z jego udziałem jako rozmówcy. Wszystkie ukazały się w naszym miesięczniku i są
w tym wydawnictwie pomieszczone w takiej
kolejności, jak były drukowane przez ponad
pięć lat miesiąc w miesiąc – od lutego 2011
roku po grudzień 2016 roku. Wydane pod patronatem miesięcznika. Obrazują, co w tym
czasie – wedle oceny i wyboru autora – działo
się ważnego w Rzeszowie i regionie, zwłaszcza w sferze muzycznej. Jednocześnie w wielu z nich znajdujemy Jerzego Dynię jako
6

animatora tych wydarzeń, aktywnego muzycznie uczestnika. Bo
poniekąd jest on swoistą osobową
instytucją kultury, o czym zaświadcza jego dorobek artystyczny
i dziennikarski oraz organizatorskie dokonania (np. przez pewien
czas był dyrektorem Filharmonii
Rzeszowskiej).
W Muzycznych klimatach
jest tylko maleńka cząstka jego pasji i dokonań. Dużą część tej publikacji stanowią materiały dotyczące folkloru, bowiem
Jerzy Dynia jest niezrównanym znawcą tej
problematyki i dokumentalistą, zwłaszcza

Dąbrowską mogliśmy oglądać niedawno
w TVP 1 w Krajowym Finale Eurowizji dla
Dzieci 2016, w którym zajęła czołowe miejsce
w głosowaniu polskim i 7. w głosowaniu międzynarodowym, w którym brano pod uwagę wykonawców drugich i trzecich miejsc
z dwudziestu pięciu krajów.
 Elżbieta STĘPIEŃ
przerywa w tym moim telefonie, a tyle razy
prosiłam rodziców o nowy. – Daj spokój!
Nie przesadzaj! Czy ty wiesz, że są na świecie dzieci, które na święta wcale
nie dostają prezentów? – Ojej!
To okropne! – Kiedy o tym pomyślę, to od razu przypomina
mi się ta historia o dziewczynce
z zapałkami.
Jak przystało na jasełka
„kolędnicy – wędrownicy”,
odśpiewali kolędę w rytmie
rockowym: „Rock, rock, rock –
dobry rok. Daj nam wszystkim
nowy rok i niech światło rozjaśnia mrok...”.
To świetnie przygotowane
artystycznie i merytorycznie przedstawienie
kończy zbiorowa Pieśń o pokoju: „Ten szczególny dzień się budzi/ Niosąc ciepło w każdą
sień/ To dobroci dzień dla ludzi/ Tylko jeden
w całym roku taki dzień/ Zmierzchem błyśnie w nas promienna/ Gasząc w sercach naszych złość/ I nadejdzie noc pojednań/ Tylko
jedna w całym roku taka noc/ Choć tyle żalu
w nas i gniew uśpiony trwa/ Przekażmy sobie
znak pokoju, przekażmy sobie znak”.
Jasełka były jedną z wielu form pracy
zespołu opiekunów pracujących w grupach
o różnych specjalnościach artystycznych:
Halina Kostoń, kierowniczka domu kultury
– scenariusz, opiekun grupy teatralnej, Wojciech Bednarczyk – opracowanie muzyczne
i aranżacja, Ewa Baran – wychowanie plastyczne, scenografia.
 Mieczysław DOSKOCZ,

przewodniczący Rady Osiedla Tysiąclecia
w Rzeszowie

muzycznych zdarzeń z tego obszaru tematycznego. Folklor zna, czuje, popularyzuje
i kocha niczym ci najwybitniejsi twórcy ludowi w naszym regionie. Nieporównywalne
są jego osiągnięcia w dokumentowaniu i zachowaniu owej twórczości, co od
dziesiątek lat czyni na antenach
radiowej i telewizyjnej. Rzec
można śmiało, że ten dorobek
ujęty w naukowe ramy i metodologicznie uporządkowany, mógłby z powodzeniem być uznany za
dysertację najmniej doktorską.
Równie ważna w jego życiu
artystycznym jest muzyka rozrywkowa, a zwłaszcza jazz. Ma on
w tym względzie niezaprzeczalnie ważne miejsce w tradycji kultury Rzeszowa, zapisane dorobkiem wielu zespołów,
które zakładał i prowadził, by wspomnieć
jego najmłodsze dziecko, choć w nazwie ma
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ono dorosłość, ba, nawet sędziwość, postawioną na pierwszym miejscu – Old Rzech
Jazz Band jest wizytówką artystyczną stolicy
województwa, a witalność jej lidera i występujących weń muzyków sprawiają, że zespół
tchnie świeżością, młodością i optymizmem.

Te klimaty muzyczne, i podobne im,
znajdą czytelnicy na łamach tej książki. Dla
tych, którzy je znają z lektury miesięcznika
„Nasz Dom Rzeszów”, będą ciekawym przypomnieniem, dla innych zapewne wartościowym poznawaniem pod okiem wytrawnego

przewodnika i mistrza – dziennikarza, ale
jednocześnie artysty muzyka, kompozytora
i organizatora muzycznych zdarzeń.
 Ryszard ZATORSKI

O POTRZEBIE DOKUMENTOWANIA
Jerzy Dynia

Ż

yjemy w czasach przeogromnego nacisku
wszelkiego rodzaju informacji na nasze szare
komórki. Nie zawsze i nie
wszystko zatrzymuje się
w naszej świadomości. Bywa, że słuchamy
jednym uchem, a drugim wiadomości wypuszczamy. Mamy dostęp do różnego rodzaju źródeł wiedzy, poczynając od tradycyjnych
papierowych książek, poprzez te czytane na
ekranach monitorów, nagrania na płytach
CD i DVD aż po – tu nowość – audiobooki.
Każde źródło wiedzy posiada swoją wartość.
Mimo że coraz rzadziej sięgamy po klasyczną, papierową wersję informacji, cieszy się
ona nieustannym powodzeniem. Ważne, aby
zatrzymać w różnych postaciach otaczający
nas świat. Jedną z ważniejszych w życiu każdego narodu jest tradycja. Współczesność
bez opierania się na tradycji jest jak drzewo
bez korzeni. W kilku krajach zachodniej Europy, w Niemczech, we Francji, w pewnym
okresie w obliczu fascynacji postępem cywilizacyjnym zapomniano o tradycji. Dziś, zazdroszcząc nam mądrości i zapobiegliwości,
próbują odtworzyć przeszłość. Ale teraz to
już nie to. Dlatego też m.in. ważne jest bieżące dokumentowanie wszystkiego, co ma swe
źródła w tradycji, a co w sposób nieubłagany
odchodzi w przeszłość.
Wiadomo, że Kolbuszowa jest miastem, gdzie istnieje szczególnie pozytywny
stosunek do szeroko pojętej tradycji. Przy
wielkim wsparciu miejscowych samorządowców w Miejskim Domu Kultury od lata
dzieją się rzeczy godne naśladownictwa,
szczególnie jeśli chodzi o dokumentowanie
kultury ludowej. W dużym stopniu działalność skupiono na edytorstwie, nagraniach
płytowych. Staraniem dyrekcji tej placówki
ukazało się do tej pory m.in. 5 płyt, na których w roli głównej występuje lasowiacki
skrzypek Władysław Pogoda: Lasowiacki
dom, Kuszenie Władysława, Władek na święta, Władysław Pogoda z zespołem ludowym
Górniacy. Najnowszy, wydany w 2016 roku,
album jest szczególny. Zawiera on swoisty
dokument dokonań tego skrzypka z różnymi
kapelami, z jakimi występował na przestrzeni wielu lat, z nagraniami CD oraz obszernymi fragmentami zrealizowanych przez
Telewizję Rzeszów programów „Spotkanie
z folklorem”. Bardzo atrakcyjnie prezentują
się płyty z nagraniami innych lasowiackich
skrzypków – Bronisława Plocha z kape-

Marka, którego już nie ma wśród żyjących.
Zostały również zarejestrowane występy najstarszych skrzypków, u których jednak widać
z racji podeszłego wieku znaczny odpływ sił
witalnych, jak chociażby Władysław Pogoda, Jan Marzec czy Jan Cebula. Działania
MDK spotkały się w roku 2016 z uznaniem
ze strony programu II Polskiego Radia.
Dzięki inicjatywie MDK w Kolbuszowej, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultura i Dziedzictwa Narodowego,

Oryginalny zapis nutowy Jana Cebuli

li Widelanie z Widełki oraz mieszkającego
obecnie w Kolbuszowej leciwego skrzypka
Jana Cebuli, rodem z Nowej Wsi. Albumy te
uzupełnia atrakcyjna dokumentacja fotograficzna autorstwa Magdaleny Małaczyńskiej.
Inny rodzaj działalności dokumentacyjnej stanowią wydawnictwa – katalogi
zawierające nie tylko zarejestrowane na płytach CD i DVD nagrania kapel i instrumentalistów występujących podczas Festiwali
Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy
Smyki, ale też referaty prelegentów występujących w trakcie towarzyszących festiwalowi warsztatów. Dzięki tym wydawnictwom
utrwalona została sylwetka skrzypka Jana

na przełomie roku 2016/2017 ukazało się kolejne oryginalne wydawnictwo Samouczek
tradycyjnej gry na skrzypcach. Wymieniony
powyżej skrzypek Jan Cebula przez cały rok
spotykał się z dwojgiem adeptów ludowego
muzykowania – szesnastolatkiem Adamem
Draganem oraz, powiedzmy, dojrzałą kolbuszowską farmaceutką, Barbarą Szalony.
Efekt ich muzycznych spotkań zaowocował
zaprezentowanymi pod koniec 2016 roku
w programach Telewizji Rzeszów dwoma
koncertami. Na bazie tych działań powstał
również oryginalny Samouczek, zawierający
nuty i teksty przyśpiewek z repertuaru Jana
Cebuli, w tym także skopiowane, ręcznie
pisane przez pana Jana melodie. Ciekawy
i oryginalny dokument. A tak na marginesie,
trzeba się mocno napracować, żeby przekonać osoby z Warszawy, że takie działania
warto wesprzeć finansowo.
Jest jeszcze inny przykład działań dokumentujących tradycyjną ludową kulturę.
W Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zakończyła się trwająca trzy lata akcja badań etnograficznych prowadzonych
w okolicach Rzeszowa, Łańcuta i Przeworska. W latach 2014–2016 badacze odwiedzili
73 miejscowości. Przeprowadzili w nich 238
terenowych wywiadów z mieszkańcami wsi,
a wśród nich z ludowymi twórcami, instrumentalistami. Wykonali 6200 fotografii,
zrealizowali 25 filmów. Efektem ich pracy
jest około 250 godzin nagrań melodii, pieśni i oracji. Dokonanych zostało także wiele zapisów nutowych. Cały ten materiał jest
obecnie opracowywany w kolbuszowskim
skansenie. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej organizuje obecnie konkurs pod
nazwą „Kultura wsi. Moja kultura”. Jest on
adresowany do gimnazjalistów i młodzieży
ponadgimnazjalnej. Uczestnicy wcielać się
będą w rolę badaczy i opowiadać będą o wsi
przy pomocy zarówno tradycyjnych, jak
i nowoczesnych środków.
Kilka placówek kultury chwali się od
pewnego czasu tym, że dzięki dość sporym nakładom finansowym są w posiadaniu drogiego sprzętu i dysponują studiami,
w których można realizować różne nagrania
muzyczne. Jakoś nie słychać o tym, co do tej
pory zostało zrealizowane w tych studiach
i jakie nagrania płytowe ukazały się na rynku. A przy okazji panów dyrektorów, zadowolonych ze swoich osiągnięć oraz placówek,
którymi kierują, zachęcam do takiego naśladownictwa, jak powyżej opisałem.
 Jerzy DYNIA
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SZKOŁA TO BYŁA NIEZWYKŁA
Miłocińskie wspomnienia

Andrzej Szypuła

WSPOMNIENIA  TRADYCJE

W

spominam z rozrzewnieniem moje
szkolne czasy w Państwowym Technikum Rolniczym w Miłocinie (dziś już
dzielnica Rzeszowa), do
którego uczęszczałem w latach 1962–1967.
A więc to już pół wieku temu…
Szkoła to była niezwykła. Obok nauki, pracy w gospodarstwie, sportu, tętniła
życiem kulturalnym. Mogłem więc z powodzeniem realizować swoje muzyczne pasje,
wyniesione z domu rodzinnego. Z sympatycznym, bardzo muzykalnym akordeonistą
prof. Tadeuszem Przewrockim od mechanizacji rolnictwa (zmarł rok temu) i kolegą
z tej samej klasy klarnecistą Romkiem Sumarą tworzyliśmy zespół muzyczny grający
na różnych akademiach i potańcówkach,
których było sporo! Śpiewałem w chórze
mieszanym, razem z przewodniczącą dwóch
poprzednich kadencji Rady Osiedla Miłocin
Teresą Kurc (chodziliśmy razem do tej samej
klasy), grałem w zespole mandolinowym na
największej mandolinie zwanej mandolą,
potem w orkiestrze akordeonowej, wreszcie
w orkiestrze dętej, którą założył znany animator kultury ze Staromieścia Jan Robak,
kolejarz z zawodu, współtwórca opery ludowej Staromieszczanie spod Rzeszowa, wystawionej w 1938 roku.
Wkrótce też zacząłem równocześnie
uczęszczać do szkoły muzycznej przy ul. Sobieskiego w Rzeszowie, wtedy jeszcze 1 Maja,
do klasy klarnetu wspaniałego pedagoga,
wielkiego przyjaciela młodzieży Stefana Kielara. I tak moje losy potoczyły się w kierunku
muzycznym, uwieńczone w 1976 roku dyplomem Akademii Muzycznej w Poznaniu, wtedy jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, której rektorem był nieodżałowany
prof. Stefan Stuligrosz.
W 1970 roku losy rzuciły mnie do
Szczecina, potem Stargardu Szczecińskiego,
gdzie przez 8 lat w tamtejszym Państwowym
Technikum Rolniczym (ciągnęło mnie do
rolnictwa!) prowadziłem młodzieżową orkiestrę dętą, zdobywając liczne sukcesy na
scenie ogólnopolskiej. W dniach 7–16 lute-
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go 1978 roku gościłem
z tą orkiestrą w mojej
szkole rolniczej w Miłocinie, dając koncert dla
jej uczniów i pracowników. Ówczesny dyrektor
Marian Mazur wpisał do
kroniki orkiestry słowa
serdecznych podziękowań za koncert i życzenia
dalszej owocnej pracy artystycznej.
Miłocińskie wspomnienia… Przychodzą
po latach, budzą refleksje Andrzej Szypuła (drugi z prawej) z członkami orkiestry przed szkołą rolniczą
tej osobistej, ale i społecz- w Miłocinie, luty 1978 r.
nej natury. Szkoła w Midy to w Miłocinie otwarto Krajową Niższą
łocinie uczyła zawodu rolnika, ale i miłości
Szkołę Rolniczą Męską, zorganizowaną na
do ziemi ojczystej, jej tradycji, kultury. A że
bazie ośrodka rolnego wykupionego w 1900
były to lata młodości, więc czasem łza się
roku przez Wydział Krajowy Królestwa Polw oku kręci, że to było już tak dawno…
skiego Galicji od Fundacji Towarnickich
Dobrze się dzieje, że szkolnictwo zawow Rzeszowie. Jak określał Statut Szkoły,
dowe powraca do łask. Jest ono kuźnią kadr
miała ona kształcić „synów włościańskich
dla rodzimej gospodarki, ale i kuźnią wielu
na zdolnych gospodarzy praktycznych”. Do
różnych talentów, które objawiają się, kiednia dzisiejszego szkoła kontynuuje tę trady młodzi ludzie dorastają, kształtują swoje
dycję, kształcąc młodzież w zawodach rolnicharaktery, rozwijają różne talenty, także
czych.
muzyczne. Świetnym przykładem jest tutaj
Jeszcze trochę historii. Początki szkolPaweł Skałuba pochodzący z Harty na Podnictwa rolniczego w południowo-wschodniej
karpaciu, absolwent Technikum MleczarGalicji to sławna nie tylko w Galicji szkoła
skiego w Rzeszowie, dziś znakomity polski
rolnicza w Dublanach założona w 1873 roku.
tenor, absolwent rzeszowskiej szkoły muJuż w 1881 roku sejm galicyjski polecił Wyzycznej przy ul. Chopina 32 w klasie Anny
działowi Krajowemu we Lwowie opracowaBudzińskiej, potem Akademii Muzycznej
nie sieci szkół rolniczych w Galicji. Powstaw Gdańsku w klasie prof. Piotra Kusiewicza,
ło ich kilka, m.in. w Suchodole w 1898 roku
obecnie ceniony solista Opery Bałtyckiej.
(uczęszczała do niej moja mama). Ostatnią
W latach 60. XX wieku telewizja była
tego typu placówką była szkoła w Miłocinie
jeszcze w powijakach, radio jeszcze nie tak
koło Rzeszowa powołana w 1906 roku.
popularne, więc życie towarzyskie w naszej
Warto wybrać się na spacer do szkoły
miłocińskiej szkole kwitło nad wyraz. A parolniczej w Miłocinie. Usytuowana w atraktronowała tym wszystkim przedsięwzięciom
cyjnie bogatym w starodrzew kompleksie
niezwykle oddana szkole i młodzieży prof.
parkowym o bogatej szacie roślinnej z ciekaFelicja Ulman, nauczycielka matematyki,
wymi gatunkami i odmianami drzew, krzeale i miłośniczka sztuk wszelakich. Z wielwów i roślin ozdobnych, koi zmęczone nerwy
kim oddaniem uczestniczyła w zajęciach
z dala od zgiełku miasta i wielkiego świata.
kulturalnych, prowadziła też spółdzielnię
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli twouczniowską.
rzą nowe kolekcje roślin, wzbogacają ogród
Od dwóch lat w zabytkowych murach
szkolny w unikatowe gatunki drzew i krzemiłocińskiej szkoły działa filia Rzeszowwów tak, że co roku park zmienia swe oblicze.
skiego Domu Kultury pod kierownictwem
Przez ponad 110 lat losy szkoły toczyły
Doroty Bacher, instytucja jakże potrzebsię różnie. Ale ostała się. Dziś kształci młona dla osiedlowej
dzież w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorspołeczności. To
czości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
swego
rodzaju
w zawodach: technik architektury krajobrakontynuacja kulzu, technik ochrony środowiska, technik
turalnych tradycji
ogrodnik, ogrodnik i mechanik operator poszkoły.
jazdów i maszyn rolniczych. Szkołą kieruje
W zdrowym
dyrektor Krystyna Gutowska pracująca w tej
ciele zdrowy duch!
placówce od ponad 30 lat.
Tak można by
W 2017 roku mija 111 lat szkoły rolniokreślić pracę wyczej w Miłocinie. Życzę, by rozwijała się nachowawczą w tej
dal jak najpiękniej.
szkole,
mającej
swoje tradycje już
 Andrzej SZYPUŁA
od 1906 roku, kie-
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TAŃCZONO DO BIAŁEGO RANA
Bogusław Kotula

Rzeszów. Oczywiście na parkietach i podłogowych deskach królowało tango! W międzywojennym Rzeszowie było kilkadziesiąt
rzeba redaktora Józefa
knajp, ale tylko parę nadawało się do jakiego
Ambrozowicza z jego
takiego towarzyskiego użytku. Najbardziej
wzruszającą
najnowszą
romantycznie tańczono na balach i okoliczpublikacją Co nam zostało
nościowych zabawach. Trzeba było cholernie
z tych lat. Jak przypomina
uważać, żeby właśnie w tangu nie dochodziło
autor, za czasów tej niepoddo „skandalicznych” przyciskań.
ległości Polski XX wieku „powstały piosenki,
Powojenny Rzeszów – biedne, szare,
które zyskały niezwykłą popularność i któodrapane miasto nad Wisłokiem, Mikośką,
re przetrwały do dziś”. To przede wszystkim
Przyrwą i Młynówką. Odeszli „dokądś” rzetanga. Grane, śpiewane i tańczone w Polsce od
szowscy Żydzi, a z nimi liczne biedne hoteliki,
XIX wieku. Były, są i pozostaną nieśmiertelnyknajpy i karczmy. Zakrólowała Jutrzenka, Słomi! Lata dwudzieste ubiegłego wieku to swoisty
wiańska, Pasiaki i… właściwie tyle. Rzeszow„wysyp” poetów, kompozytorów muzyki lekska, Śródmiejska czy Adria to już czasy ciut,
kiej i przyjemnej, gwiazd filmu, estrady i kabaciut późniejsze. Inne były możliwości taneczretu. Świadomie „nie strzelam” nazwiskami, bo
ne. Zakładowe zabawy, różne potańcówki,
tę publikację trzeba koniecznie przeczytać, by
prywatki, zabawy ogrodowe, tany w robotniprzynajmniej przez chwilę wrócić do tamtych
czych hotelach i wreszcie bale! Dziennikarzy
czasów, w których…? Hulać można było polki,
i „księżycowy” w Miastoprojekcie i Domu
oberki, nawet fokstroty czy walczyki. Tango zaKultury WSK, Kolejarzu
i kinie Świt. „Na gitary strunach czyjeś ręce…”. Nastrojowy głos samego Mieczysława Ziemniaka „wołał”
na parkiet czy podłogę
najbardziej „zasiedziałych”,
no może nie tylko przy lemoniadzie. Popółnockowe
dansingi w „Rzeszy”, „Śrócie”, Relaksie, a także mniej
wystawne w „Jutrzni”, CriScena ze spektaklu „Słodkie lata 20., 30...” w reż. i choreografii Jana Szurstalu, Przodowniku i parmieja (Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, premiera 08.01.2011 r.)
kowym „Tramwaju”.
Ani mi się śni „zaczynać” z dzisiejszą,
wsze się tańczy. To były „kawałki” przytulanwspółczesną muzyką, tańcami i „Cekaemów
kowe i całusowe! Pamiętasz była jesień śpiewa
seria gra…”. To nijakie „hałasy” w porównaSława Przybylska w filmie Pożegnania, jedniu z tekstami i dzisiejszą muzyką „na elektrynym z najpiękniejszych obrazów ekranowych.
kę”. Panowie po siedemdziesiątce, nie mamy
Oczywiście w rytmie tanga!
szans chyba, że ze „starej, zdartej płyty” poTango to taniec pochodzenia argentyńpłynie „Ta ostatnia niedziela”… Albrzykowski
skiego. Jak podaje encyklopedia: „utrzymany
i Głowacki, Jaskólski, Ziemniak, Babula, Wójw tempie powolnym, odznacza się płynnością
cik, Dynia. Te nazwiska pozostaną w muzyce
melodii, nastrojowym charakterem”. Wprotanecznej, także w pamięci towarzysko przywadziwszy się na początku XIX wieku do
jemnego obcowania… „Na dansingu tańczą
Polski, z marszu, a właściwie z rytmu zaczygoście…”.
nało robić szybką karierę taneczną w salach
Wspominałem w Rzeszowskich lizakach
eleganckich hoteli, w wykwintnych, drogich
jak to zakropieni nie tylko tanecznymi merestauracjach, a także w zwykłych tancbudach
lodiami wychodzili „na pole” z Rzeszowskiej
i knajpach. To rzeczywiście melodyjno-słowdobrze po „pónocku”. Całowali się z „dubelny fenomen. Jak takiemu czemuś mógł się
tówek” i „karabinów maszynowych”, nawooprzeć międzywojenny w miarę rozbawiony
Fot. Jerzy Paszkowski

T

ZŁOTO DLA PRZEDMIEŚCIA
Po biesiadzie horynieckiej, a przed Paryżem

T

o nie jest pierwszy i jedyny laur, jakim doceniona została praca artystyczna Teatru
Przedmieście Anety Adamskiej. Ale ten był
najwyższej rangi – bo na 38. Ogólnopolskiej
Biesiadzie Teatralnej – Konfrontacjach Zespołów Teatralnych Małych Form ów teatr z Rzeszowa otrzymał główną nagrodę – Złoty Róg
Myśliwski Króla Jana. Oceniało jury, któremu

przewodziła Józefa Zając, a w składzie byli Tomasz Stockinger, Łukasz Drewniak i Henryk
Hryniewicki.
Biesiada horyniecka jest jednym z najstarszych w kraju festiwali zespołów teatralnych
małych form, prestiżowym ogólnopolskim
spotkaniem teatrów dramatycznych, kabaretów, teatrów wizji i ruchu, poezji i monodra-

ływali się czkawkami
i chlapali po klapach
gangów rzewnymi łzami, żeby po kwadransie
„spotkać” się na dworcowym piwie. Nie ma „Rzeszy”, nie ma piwa
na rzeszowskim dworcu, ich także już nie ma,
chociaż na pewno chodzą w anielskim, spokojnym tanecznym korowodzie… A przecież
na ziemi aniołami nie byli. Kiedy kędzierzawy, przystojny Leon wchodził wieczorem do
„Rzeszy”, orkiestra dansingowa w try miga
witała go „Już nigdy…”, a uśmiechnięty Leon
wołał kelnera „Fredzi”, ale o żadnej „korupcji”
nie było ani hu, hu!
Państwo Ś. byli swego czasu w rzeszowskim, eleganckim światku najbardziej urodziwym małżeństwem. „Tetralna” Kristin
i prawniczy Lecho. W soboty zasiadali przy
„swoim” stoliku na kolacji w „Rzeszy”. Łysy,
urzędowy jak „cholera” szatniarz Józef zdejmował z najwyższym uszanowaniem okrycie z „szanownej pani redaktor” i wieszał na
osobnym haczyku. Bez numerka wieszał. Już
na podejściu, obok restauracyjnego bufetu
do orkiestry, szedł odpowiedni sygnał. „Oczy
czarne…”, Kristin kiwała orkiestrze wypielęgnowaną dłonią, a mecenas mąż z uszanowaniem całował tę dłoń.
Magiczne Tango Milonga, legenda jakiejś sentymentalnej, czułej, ludzkiej misji. Julian Tuwim i jego „co nam zostało z tych lat”.
Tyle wystarczy. Reszta u redaktora Józefa Ambrozowicza. Mądrze dogaduje jego publikacji
Laura Łącz. To rodzona córka „Makusia”, czyli Mariana Łącza. Trochę rzeszowiaka, trochę
aktora, trochę warszawiaka, trochę dobrego
piłkarza. Trochę mi się wydaje, że Łączówna
swoim wstępem zrobiła jedną rzecz, na co
dzień mało uchwytną. Co właściwie znajduje
się między wzruszeniami, które daje poezja,
a muzyką w bardzo szerokim pojęciu. Pozostaje jeszcze malarstwo, pisarstwo, rzeźbiarstwo, a nawet „bijąca” w oczy architektura.
Przeczytajcie, co jest w tej denerwującej luce?
Kiedy kawalerka lala się po łbach na zabawach, właśnie zagrane głośno tango uspokajało. Nie walc, nie polka, nie „wypuszczany”, ale właśnie tango! Białe tango tańczono
nieraz do białego rana.

WSPOMNIENIA  TRADYCJE

Bo do tanga trzeba…

 Bogusław KOTULA
mów. Teatr Anety Adamskiej zaprezentował się
w tym gronie bardzo profesjonalnie, przedstawiając spektakl pod tytułem Podróż wedle powieści Józef i jego bracia Manna, adaptowanej
przez Anetę Adamską i w jej reżyserii. Spektakl
znany dobrze rzeszowskim widzom, poczynając od premierowego pokazu we wrześniu 2015
roku podczas festiwalu Źródła Pamięci. Szajna
– Grotowski – Kantor.
Zwraca uwagę w tym widowisku zwięzłość akcji oraz scenograficzna i kostiumowa wielorakość i metaforyczność, jak choćby
w „wybudowanej” studni na pustyni zakreślo- 
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nym kręgiem piasku. Legendę biblijnego Józefa
– którego sugestywnie kreuje Jakub Adamski
w obu wcieleniach, bo także jako namiestnika
egipskiego faraona – oraz jego braci, które to
role grają wytrawnie Paweł Sroka i Maciej Szukała, dopełniają kobiece postaci w wykonaniu
samej Anety Adamskiej i Moniki Adamiec.
Opowieść sprzed tysięcy lat znana powszechnie z biblijnych przekazów ma uniwersalne
przesłania, co bardzo trafnie wyraża Józef, którego największą „wadą” jest ufność i uczciwość.
To, co akurat nie jest powszechne w naszej codzienności.
Gratulacje dla Anety Adamskiej, twórczyni Teatru Przedmieście i wszystkich tam
dziejących się zdarzeń scenicznych – która
konsekwentnie pomnaża widzom doznania estetyczne i kształtuje ich wyobraźnię sceniczną.
Gratulacje dla wykonawców Podróży. Główna
nagroda horynieckiej Biesiady jest kolejnym

znakomitym potwierdzeniem kunsztu artystów Przedmieścia.
A już niebawem, bo w dniach 17–18 lutego Teatr Przedmieście w Le 100 – Établissement Culturel Solidaire w Paryżu przedstawi
dwukrotnie autorski spektakl Anety Adamskiej Tchnienie/The Breath. Przedmieście będzie gościć w stolicy Francji po raz pierwszy,
a partnerem tego wydarzenia jest Maison
d’Europe et d’Orient w Paryżu. Teatr Anety
Adamskiej był już wcześniej we Francji, kilka
razy uczestniczył bowiem w międzynarodowych Rencontres du Jeune Théâtre Européen
w Grenoble, występował też w innych miejscach w Europie – we Włoszech (Rzym, Mediolan), w Niemczech (Hanower, Frankfurt
nad Odrą), na Słowacji, Ukrainie i w Bułgarii.
Premiera Tchnienia, podobnie jak wspomnianej wcześniej Podróży, też miała miejsce
podczas festiwalu Źródła Pamięci, tyle że trzy

lata wcześniej, bo w listopadzie 2012 roku. Od
tego czasu spektakl ten wielokrotnie obejrzeli
polscy widzowie i Tchnienie nagradzano na festiwalach teatralnych w Warszawie, Krakowie,
Gorzowie Wielkopolskim czy Andrychowie.
Aneta Adamska, twórczyni widowiska, które
wyreżyserowała według własnego scenariusza,
a muzycznie opatrzył jej syn Jakub, stara się
przekazać w nim prawdy o nas samych poprzez
projekcję wspomnień splatających się z rzeczywistością i snem. W kameralnych obrazach –
kreowanych przez nią samą oraz Pawła Srokę
i Macieja Szukałę – miłość, śmierć i cierpienie
bohaterów są filozoficznie puentowane w dialogach i pytaniach, które często także pojawiają się w życiu, jak to np., czy miłość może nas
uwolnić od strachu przed śmiercią?
 Ryszard ZATORSKI

Panorama literacka Podkarpacia

LITERACKI RZESZÓW

nowi Przybosiowi – stwarzały atmosferę i klimat
środowiska. Szczególną
popularnością cieszyły
się organizowane przez
J. Pleśniarowicza w klubie
w kraju. Szeroko również
Turkus „Czwartki literacreprezentowane było miejkie”. Te udane spotkania
scowe środowisko twórcze.
z pisarzami stanowiły
W uroczystości uczestpłaszczyznę
integracji
niczyli
przedstawiciele
twórców i entuzjastów
krajowego środowiska liliteratury, którymi byli
terackiego: Czesław Centaktywnie w tym okresie
kiewicz, Jan Maria Gisges,
współpracujący ze środoStefan Otwinowski, Jan
wiskiem literackim praBolesław Ożóg, Julian Ka- Jerzy Pleśniarowicz
cownicy Zakładu Literawalec, Jan Zych, Józef Hen,
tury rzeszowskiej WSP. W „Czwartkach liteJan Brzoza, Gerard Górnicki, Czesław Scharackich”, które zainaugurował Jan Maria Gisbowski. Przemawiali Czesław Centkiewicz,
ges, uczestniczyli później: Stefan Żółkiewski,
Stefan Otwinowski i Tadeusz Sokół. WyJan Gerhard, Julian Przyboś, Wacław Kubacchodzący od roku „Kwartalnik Rzeszowski”
ki, Gerard Górnicki, Roman Turek, Tadeusz
zamieścił w numerze 5 szczegółową relację
Śliwiak, Lesław Bartelski i inni.
z uroczystości inauguracyjnych oraz list JaroPomału wzrastała liczba członków odsława Iwaszkiewicza do władz w Rzeszowie.
działu ZLP. Nie sprawdziły się rachuby na
W liście tym prezes ZG ZLP zawiadamia, że
szybkie zasilenie go przez członków KKMP.
1 czerwca 1967 r. postanowiono zaakceptować
Jak wiemy, młodzi z KKMP, aczkolwiek stwoprośbę rzeszowskiego środowiska o przyspierzyli ruch kulturalno-literacki, jednak dopieszenie terminu otwarcia oddziału Związku Liro w 1975 r. przekazali dwóch swoich członteratów Polskich. Sam fakt jego powołania, jak
ków w poczet zawodowych literatów. Tak więc
to zgodnie podkreślono we wszystkich wystąrzeszowski oddział powoli, ale systematycznie
pieniach, miał szczególną wagę i znaczenie dla
rozrastał się. Na pięciolecie swej działalności
dalszej aktywizacji życia kulturalnego nie tylw 1973 r. liczył 10 członków. Przed jubileko na terenie miasta, ale i regionu.
uszem pięciolecia oddziału powołano Koło
W początkowym okresie oddział rzeMłodych. Członkami tej grupy byli: Władyszowski liczył pięciu literatów, ponieważ dwaj
sław Włoch, Wiesław Kulikowski, Tadeusz
z siedmiu odeszli: w roku 1967 zmarł Józef
Piekło, Marek Harny, Anna Kryda, Roman
Kapuściński w Przemyślu, a z Rzeszowa wyjeLis, Wiesław Niemcewicz, Barbara Tondos,
chał Bogdan Loebl. Skład władz przedstawiał
Janina Krawczyk, Andrzej Żmuda, Marek Pęsię następująco: Jerzy Pleśniarowicz – prezes,
kala, Wiesław Zabierowski, Kazimierz BiculeStanisław Orzeł – wiceprezes, Tadeusz Sokół
wicz, Adam Janusz Bień.
– sekretarz, Roman Turek – skarbnik. CzłonW 1975 r. oddział liczył 12 osób. Byli to:
kiem oddziału był jeszcze Stanisław Stefan
Zbigniew Domino, Stanisław Stefan Gębala,
Gębala.
Zbigniew Krempf, Wiesław Kulikowski, Franci„Czwartki literackie”, liczne konkurszek Lipiński, Jan Łysakowski, Stanisław Orzeł,
sy, spotkania autorskie, biesiady literackie,
Tadeusz Piekło, Jerzy Pleśniarowicz, Maria
współudział w organizowaniu zjazdów piSiedmiograj, Tadeusz Sokół i Roman Turek.
sarzy ziemi rzeszowskiej i sesji literackich
Po 1975 r. członkami oddziału zostali:
poświęconych Wilhelmowi Machowi, StaniWładysław Włoch (1978), Wiesław Kulikowsławowi Piętakowi, Janowi Wiktorowi, Julia-
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50 lat oddziału ZLP (1967–2017)
Mieczysław A. Łyp

Ś

rodowisko
literackie
Rzeszowa współtworzyło (i czyni to nadal) oblicze współczesnej kultury.
Jego powstanie miało trudny do przecenienia wpływ
na intensyfikację aspiracji twórczych w całym
regionie, zwłaszcza wśród młodzieży. Świadczą o tym losy wielu członków efemerycznych
grup literackich oraz KKMP.
W roku 1965 powstał w Rzeszowie Klub
Literacki pod opieką krakowskiego oddziału
Związku Literatów Polskich. Skupiał on trzydziestu najbardziej zaawansowanych adeptów
pióra i funkcjonował do 1967 r. Prezesem klubu został wybrany Bogdan Loebl, który na łamach „Widnokręgu” (1965, nr 9) pisał: „Klub
Literacki, którego członkowie to w dużej mierze właśnie KKMP-owcy, zainteresowania
swe kieruje nie tylko w stronę poetów i prozaików, lecz również krytyków literackich, reportażystów, publicystów”. Oprócz członków
KKMP działali w Klubie tacy literaci, jak Jerzy
Pleśniarowicz, Roman Turek, Jan Łysakowski,
Tadeusz Sokół. W pierwszym okresie działalności zwrócono uwagę na publikację kolumn
i spotkania seminaryjne, warsztatowe, w których udział brali między innymi: Stefan Otwinowski, Wisława Szymborska, Piotr Kuncewicz, Jacek Kajtoch.
Kilkuletnia praca zarówno KKMP, Klubu Literackiego, jak i kulturotwórcze aspiracje
tworzącego się środowiska humanistycznego,
a także poparcie władz stworzyły wreszcie
sprzyjające warunki dla powstania profesjonalnego środowiska literackiego. Uroczystość
inaugurująca działalność oddziału odbyła się
26 listopada 1967 r. w klubie MPiK. Wzięli w niej udział liczni przedstawicieli wojewódzkich i miejskich władz, a także przedstawiciele prawie wszystkich oddziałów ZLP
10
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Fot. Monika Zając-Czerkies

Andrzej Szypuła

nego przez siebie chóru Collegium Musicum
(Zofia Małek, Ewa Klesyk, Stanisława Dziura,
Maria Rzucidło), ale i poezją. A subtelny, wrażliwie namalowany przez Jana Kardysia portret
bohatera wieczoru dopełniał atmosferę z realnie obecnym poetą i przy pianinie, i gdy czytał
własne wiersze z najnowszego tomiku Srebrny
sen. Tytułowy motyw pojawiał się nieustannie
w prezentowanych przez autora wierszach,
w czym także wspomagały go Jadwiga Orzechowska i oczywiście aktorka Jolanta Nord
(„posyłam ci moją samotność […] przytul ją
mocno”). I tak ów muzyk, któremu od niedawna „z fal wyobraźni rodzą się wiersze”, raczył
zebranych wrażliwością poety i melodiami,
których „nieziemski czas zostanie w nas”.
A miłości Andrzeja – muzyka, poezja i malarstwo są jak balsam, który „otula kontury srebrnych snów”.
 Ryszard ZATORSKI

S

 Mieczysław Arkadiusz ŁYP,

prezes rzeszowskiego oddziału ZLP

Z OPŁATKIEM U LITERATÓW

potkano się 14 stycznia br. w Osiedlowym
Domu Kultury na osiedlu Tysiąclecia
w Rzeszowie. Z opłatkiem zawitał ks. Marcin
Graboś, który poetyzująco porównał literatów do owych Trzech Mędrców, jako że „swą
wrażliwością widzą więcej niż inni i potrafią
zatrzymać w utworach to piękno świata”. Było
łamanie opłatkiem i życzenia oraz piękne kolędy, jakie tylko potrafi przywołać Andrzej
Szypuła ze swym chórem Collegium Musicum
WDK. A prezes rzeszowskiego oddziału ZLP
Mieczysław A. Łyp i sekretarz Małgorzata Żurecka nie tylko kreowali program spotkania,
ale i pospołu z innymi czytali własne bożonarodzeniowe wiersze. A poprzedzał i kończył to zdarzenie literackie takoż poeta Wiktor Bochenek z Niebylca ze swym zespołem
muzycznym, aż po tańce nawet. Także były
europoseł dr Mieczysław Janowski, zawsze towarzyszący kulturalnym wydarzeniom, przekazał stosowne słowa otuchy: „Obyśmy umieli
radować się z tego, co mamy, z przyjaciół”.
I życzył wszystkim „Bożego pokoju i ludzkiego spokoju”, a środowisku literackiemu – które
święci w tym roku 50-lecie powstania oddziału

L

-Gąsiewicz, Stanisława Ewa Barańska, Bronisława Betlej, Krystyna Bęczkowska, Adam
Decowski, Celina Depa, Anatol Diaczyński,
Zbigniew Domino, Włodzimierz Gąsiewski,
Zdzisława Górska, Edward Guziakiewicz, Ryszard Hop, Wiesław Hop, Ryszard Jaśkowski,
Bogusław Kotula, Halina Kurek, Krzysztof
Lechowicz, Agata Linek, Mieczysław A. Łyp,
Mariusz Marczyk, Tadeusz Masłyk, Barbara
Mazurkiewicz, Ryszard Mścisz, Mieczysław
Mularski, Jerzy S. Nawrocki, Mirosław Osowski, Teresa Paryna, Marta Pelinko, Edyta Pietrasz, Dawida Ryll, Bogdan Stangrodzki, Jerzy
Sułkowicz, Joanna Turczyn, Wacław Turek,
Lesław Jan Urbanek, Mirosław Welz, Małgorzata Żurecka.
W roku 2017 przypada jubileusz 50-lecia
oddziału ZLP w Rzeszowie. Z tej okazji zarząd
oddziału ZLP w Rzeszowie opracował specjalny program obchodów. Uroczysta gala literacka odbędzie się 26 listopada 2017 r.

ŚLAD POZOSTAWIONY

iteracki rok jubileuszu 50-lecia oddziału
rzeszowskiego ZLP podkreślało 30 stycznia br. w foyer Teatru im. W. Siemaszkowej
spotkanie wspomnieniowe o nieżyjącym Jerzym Pleśniarowiczu, jednym z założycieli
i pierwszym prezesie oddziału. Obecny prezes
ZLP, Mieczysław A. Łyp, przypomniał tę niezwykłą twórczo osobowość poety, tłumacza
i krzewiciela sztuki teatralnej oraz reżysera.
Gościem szczególnym wieczoru był syn owego twórcy, teatrolog z UJ, prof. Krzysztof Pleśniarowicz z rodziną. Książka jego autorstwa
pt. Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony,
jak i film red. Jerzego Dubiela ułożony z wypowiedzi innych (m.in. wspomnienia redak-

Małgorzata Żurecka, ks. Marcin Graboś
i Mieczysław A. Łyp

– „twórczości, która łączy”. Autorskie prezentacje poetyckie usłyszeliśmy także w przekazie
Adama Decowskiego, Zdzisławy Górskiej, Ryszarda Mścisza, Teresy Paryny, Iwony Szeteli,
Zbigniewa Michalskiego, Eweliny Łopuszańskiej, Stefana Żarowa, Andrzeja Talarka, Marii Rudnickiej, Jolanty Mach, Jolanty Michny
i Celiny Depy. W ODK kierowanym przez Halinę Kostoń literacki opłatek malarsko dopełniał Andrzej Korzec wystawą swych obrazów.
 Ryszard ZATORSKI
torów Jana Grygla i Zbigniewa Wawszczaka)
ponownie ożywiły postać tego wszechobecnego w kulturze Rzeszowa i kraju człowieka.
Zwornika środowisk literackich ościennych
krajów słowiańskich. Miałem też okazję wspomnieć owego twórcę – znanego mi zwłaszcza
z kontaktów w „Profilach”, gdzie kierował
działem literackim miesięcznika – ale głównie
poprzez przytoczenie obszernych fragmentów
z ostatniej książki prof. Stanisława Fryciego
Szkice do portretu, w której jeden z rozdziałów poświęcił J. Pleśniarowiczowi („Serdeczny
kolega, który wprowadził mnie w nieznane
środowisko literackie”). Niczym w antraktach pojawiali się instrumentalnie i śpiewaczo
studenci uniwersytetu pod kierownictwem
11
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SŁOWO I MUZYKA

stycznia br. w klubie Turkus w kolejnej
edycji „Wieczorów słowa i muzyki”
zastępca dyrektora WDK Małgorzata Hołowińska przywitała i zaprezentowała postać
niezwykłą z kręgów kultury i sztuki, jaką jest
na pewno Andrzej Szypuła – muzyk, kompozytor, dyrygent, pedagog, animator teatru muzycznego, a także poeta. Przypomniał się bowiem nie tylko wspaniałą muzyką i śpiewem
wespół z niektórymi członkiniami stworzo-

turalnymi, starali się nawiązywać kontakty
z młodzieżą, aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu się nowych osobowości twórczych. Zaowocowało to w latach późniejszych powiększeniem się liczby członków ZLP w Rzeszowie.
Rekrutowali się oni z funkcjonującego przy oddziale Koła Młodych. W sumie lata 1967–1975
zdecydowały o obecnym kształcie życia literackiego, a po części także kulturalnego miasta.
Należy też pamiętać, że środowisko
literackie współtworzyły też osoby, które
w 1975 r. nie spełniały wymogów członka ZLP
lub które działania twórcze podjęły w latach
późniejszych. Między innymi byli to tacy literaci, jak Emil Granat, Marian Berkowicz, Andrzej Żmuda, Wiesław Zieliński, Jerzy Janusz
Fąfara, Aleksander Migo, Jan Tulik, Wacław
Turek, Ryszard Głowacki, Roman Lis, Tadeusz Piekło, Zbigniew Janusz, Zbigniew Prostak, Janusz Adam Bień, Ludmiła Pietruszkowa, Anna Nowak, Stanisława Kopiec, Regina
Schőnborn, Edward Bolec, Janusz Koryl, Stanisław Siekaniec, Czesław Główka.
Aktualnie oddział ZLP w Rzeszowie liczy 38 członków. Tworzą go: Janina Ataman-

Fot. Wacław Turek

ski (1978), Bogdan Loebl (1978), Czesław Sowa-Pawłowski (1978), Tadeusz Kubas (1980),
Wiesław Niemcewicz (1980) i Marek Pękala
(1980). Śmierć Marii Siedmiograj (15 II 1977),
Jerzego Pleśniarowicza (19 II 1978) i Romana Turka (19 II 1982) poważnie osłabiła rzeszowski oddział ZLP. Ponadto w środowisku
działały osoby, które miały w dorobku jedną
publikację książkową. Wśród nich między
innymi: Stanisław Rafał Lipiński (Narcyz,
mikropowieść), Stanisław Poręba (Opowieść
o pniaku, poezje), Wanda Ottenbreit-Woźniacka (Książka o Hani) i Janusz Karkut (Złotej góry trzeba, poezje).
W początkowym etapie oddział zwiększył swą liczebność dwukrotnie, z pięciu do
dwunastu osób. Poprzez podejmowane wielokrotnie różnorodne inicjatywy uświadomił
miastu istnienie grupy ludzi aktywnie tworzących. Najpełniej owo tworzenie wyraziło się
w ilości publikacji. W wymienionym okresie
rzeszowscy literaci wydali kilkadziesiąt książek o charakterze beletrystycznym bądź publicystycznym. Poza tym członkowie oddziału
współpracowali z wieloma instytucjami kul-

Fot. Aleksander Baranowski
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Prof. Krzysztof Pleśniarowicz podpisuje swoją
książkę poświęconą ojcu

WĘDROWANIE Z ŻAROWEM

P
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romocją tomiku Itaka Odyseusza Stefana M. Żarowa (drugiego w jego karierze
pisarskiej) w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Mielcu 4 lutego br. nowo powstające mieleckie stowarzyszenie literackie zapoczątkowało pracę w miejscowym środowisku. Uroczystość zgromadziła grono miłośników literatury, w tym rodzinę autora – żonę Annę
oraz syna Konrada – a także przedstawicieli

muzycznym Marzeny Lubowieckiej, a perłą
wieczoru były interpretacje recytacyjne wierszy Pleśniarowicza w mistrzowskim przekazie
aktorów Barbary Napieraj i Wojciecha Kwiatkowskiego. Bo – jak podkreślił dyrektor Jan
Nowara – miejsce dla tej poezji jest w naszym
teatrze, któremu Jerzy Pleśniarowicz był całym sercem oddany jako kierownik literacki,
reżyser, znawca sztuk wszelakich.
 Ryszard ZATORSKI
miejscowych samorządów. Spotkanie rozpoczęła wokalistka Klaudia Litwin, a gości
powitała dyrektor MBP Jolanta Strycharz.
O kolejnej książce poety, filozofa, samorządowca, nauczyciela, historyka, byłego wicedyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie, pełniącego funkcję wiceprezesa Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Rzeszowie, opowiedział Zbigniew
Michalski. Wybrane utwory z tomiku przedstawili w dwóch antraktach
Barbara Augustyn i Jan Stępień. Autor zaś opowiedział
o swojej drodze twórczej oraz
odległych wątkach swej literackiej i pozaliterackiej tożsamości. Zaprezentował także kilka wierszy, które trafią
do przygotowywanej trzeciej
książki poetyckiej.
 Zbigniew MICHALSKI

WYGRANI WRZECIONA 2017

28

stycznia 2017 r. w Nowej Sarzynie odbyła się już XXIII edycja Międzynarodowych Spotkań Poetów „Wrzeciono”. Tryumfowali twórcy z regionu. I miejsce w konkursie
przypadło Stanisławie Bylicy z Rzeszowa,
kolejne poetkom ze Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli – Agacie Linek
i Marcie Męcińskiej. I nagrodę w „Konkursie Jednego Wiersza” zdobył natomiast Jacek
Dąbek z Jeżowego. Finał w restauracji Azalia
prowadził jak co roku niezawodny Roman Kostyra. Wiersze oceniało jury pod przewodnictwem Kazimierza Lindy. 316 zestawów wierszy

Stanisław Dłuski

I

nspiracją dla mojego pisania są przede wszystkim ludzie, piękni i straszni, dobrzy i źli, przyjaciele
i wrogowie, z całą swoją
sprzecznością i nieprzewidywalnością. Sztuka, która
żywi się tylko sztuką, jest
na swój sposób „nieludzka”; przykład w poezji to
Stéphane Mallarmé, „estetyka pustki”, w której
nie ma żadnej czułości dla biednego człowieka.
Epigoństwo duchowe w wyrafinowanej formie. Po
co i komu ma służyć taka sztuka? Nie lubię wszelkiego pustosłowia, moim studentom z polonistyki
tłumaczę, że dobra literatura to intelektualne wyzwanie, interpretacja nie lubi „wodolejstwa”, pustego gadania, bo dobre dzieło to oryginalny język,
styl, kompozycja, dojrzałość duchowa i prawda,
nawet najmniejsza, o świecie i człowieku.

12

nadeszło ze wszystkich regionów Polski, a także m.in. z USA, Włoch, Francji, Irlandii, Rosji,
Niemiec, Ukrainy, Cypru, Grecji i Hiszpanii.
Spośród zagranicznych uczestników wyróżnienie honorowe przypadło Marcinowi Ćmilowi
z Athlone w Irlandii. Spory sukces we „Wrzecionie 2017” odniosła „Witryna”, z której wywodzą
się laureatki II i III miejsca, ale także Agnieszka
Bulicz (prezes „Witryny”) zdobyła wyróżnienie
i Andrzej Moskal z Niska – honorowe. Po raz
kolejny laury przypadły rodzinnemu duetowi
z Jeżowego: tato Jacek i córka Katarzyna Dąbek
zdobyli wyróżnienia.
 Ryszard MŚCISZ

O

KONKURS POETYCKI

gólnopolski Konkurs Poetycki „Piękno przyrody polskiej: las – ptak – łąka”
ma charakter otwarty i skierowany jest do
wszystkich twórców. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach w formie maszynopisu
lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz
należy opatrzyć godłem autora (pseudonim
autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w konkursie). W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem
autora, należy zamieścić dane autora – imię,
nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej
kopercie zbiorczej pod adres: Związek Literatów Polskich, Oddział w Rzeszowie 35-506
Rzeszów, ul. Iranka-Osmeckiego 51.
Termin nadsyłania wierszy upływa
30 czerwca 2017 r. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane
utwory nie mogą być nagradzane w innych
konkursach. Organizatorem konkursu jest
rzeszowski oddział ZLP oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. (MŁ) 

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

O

rganizatorem
Turnieju
Jednego
Wiersza „Moje ogrody” jest oddział
Związku Literatów Polskich w Rzeszowie
oraz Grupa Twórcza „Inspiratio” Centrum
Kultury Gminy Łańcut. Mogą w nim brać
udział wszyscy twórcy – zarówno niezrzeszeni, jak i będący w związkach twórczych.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie
jednego wiersza w czterech egzemplarzach
wyłącznie w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu. Wiersz nie może być
nagrodzony wcześniej w innych konkursach
i powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). W osobnej zaklejonej kopercie,
też opatrzonej tym samym godłem, należy
podać imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu, adres e-mail. Wiersz
należy przesłać do 30 kwietnia 2017 r. pod
adres: Związek Literatów Polskich, Oddział
w Rzeszowie 35-506 Rzeszów ul. Iranka-Osmeckiego 51. (MŁ) 

KARTKI Z PAWLACZA (40)
Dopadło mnie właśnie zwykłe przeziębienie i od razu czuję całą swoją fizyczność, cielesność i słabość wobec krążących w kosmosie
wirusów. Taki „wielki” ten człowiek, a wystarczy
niewidzialne gołym okiem „stworzonko” i wychodzi cała słabość ludzkiej konstrukcji. Ratuję
się miodem i cytryną, ale jakąś tabletkę też trzeba
niestety łyknąć…
Według pewnej ankiety okazuje się, że
ponad 70 procent Polaków uważa, że obecną
„klasę polityczną” cechuje zwykłe awanturnictwo, dodałbym gorzej – bo również brak poczucia humoru. Jeśli jest spór, konflikt, od razu
walka na noże. Wyobraźmy sobie, gdyby tak
wszystkim Polakom dać pozwolenie na broń,
byłaby jedna, wielka masakra… A pewna pani
sędzia niefrasobliwie uważa, że sędziowie są
„wyższą kastą” ludzi. Orwell się kłania: dalej są
„równi i równiejsi”…

„Czy są jakieś reguły wyższego rzędu, z których moglibyśmy skorzystać dokonując wyboru
języka spośród wszelkich możliwych?” (L. Kołakowski). Jeśli najwybitniejszym umysłom nie
udało się ustalić tych „reguł wyższego rzędu”,
zatem jesteśmy skazani na ułomność naszych
języków i każda interpretacja jest jakimś ograniczeniem i nie da się ustalić jednej, wspólnej dla
wszystkich. Dla mnie odpowiedź daje Władysław
Sebyła, który „apollińskiej mowie”, będącej nazywaniem i racjonalizowaniem, przeciwstawia
dionizyjskie ekstatyczne poszukiwanie. Jak mi
napisał w latach osiemdziesiątych Czesław Miłosz: „pogoń za formą daje odpowiedź”, a więc nigdy pewności nie zyskamy, nieustanny niepokój
ducha i serca, poszukiwanie w nieskończoność,
oto postulat dla twórczego człowieka.
13.01.2017 (piątek)

Teresa Paryna
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U

rodziła się w Sośnicy Jarosławskiej
w rodzinie przesiedleńców z miejscowości Czyszki koło Lwowa, mieszka w Przemyślu. Jest autorką 17 zbiorów wierszy oraz
laureatką wielu konkursów poetyckich. Od
2001 r. należy do rzeszowskiego oddziału
Związku Literatów Polskich, gdzie obecnie
pełni funkcję skarbnika.

Wers
magazyn
literacki

Jolanta Michna

M

ieszka w Wysokiej. Absolwentka
WSPiA oraz WSZ w Rzeszowie. Związana z Grupą Twórczą „Inspiratio” w Łańcucie. Jest współautorką kilku antologii i almanachów poetyckich. Debiutowała w almanachu W twoich oczach (2006). Opublikowała
10 tomików wierszy, najnowsze w 2016 roku
– Mamy jedno niebo oraz Nocny ślad wierszy.

***

dokąd idziesz

na prawo bądź na lewo
trudna decyzja
skoro po dwóch stronach
beznadzieja
zatem idź
wprost przed siebie
na końcu drogi
zaprojektowano prześwit

***

Z tej, a może nie z tej
ziemi jesteś.
Za horyzontem groźna
czerń kosmosu.
Stanisława Kopiec

jestem małą śnieżynką
spadam z nieba
na konary drzew
na dachy domów
na ulice
na idących przechodniów
lekko niczym puch
otulam
jestem małą śnieżynką
lśnię w słońcu
kiedy stopnieję zostawię
kropelkę nadziei
może chociaż na chwilę
pozostanę w Twoim Sercu

Po świętach
Bożego Narodzenia

Zima układa białą baśń.
Niskie niebo nad dachami
drży i rozsiewa roje gwiazd –

Sypnęło świeżym śniegiem –
biało i czysto wszędzie…
Opłatki przełamane,
ksiądz przeszedł „po kolędzie”.

poezjo, módl się za nami…

Rozebrane choinki
dziś straszą po śmietnikach
a osiedlową ciszę
pruje techno muzyka.
Trwa karnawał przebrany
w fatałaszki na szelkach.
A tam, gdzie przeszła śmierć –
została cisza wielka…
Życie toczy się kołem,
co podejrzanie skrzypi.
Wiatr wali w puste okna
alarmując o grypie!
Matka Boska Gromniczna
stado wilków odstrasza.
Jezus dorasta do krzyża
i do zdrady Judasza.
Zazgrzytała zwyczajność
w swym pospolitym biegu,
tylko miłość – idiotka
kładzie różę na śniegu…

ciężko dostrzec jakiekolwiek światło
czerń wgłębiła się w rozległą przestrzeń
z każdej możliwej strony
słychać tylko trzepot białych wron
przemalowanych zwyczajnie na zamówienie
ciężko wypowiedzieć najprostsze słowo
ułożyć czytelne zdanie
warkocz nie ma początku ni końca
jest słabą rwącą nicią
nawet małe szarpnięcie zatrzymuje bieg
i mówią że to już koniec
właściwie wszystko zaczyna się od nowa

Stefan M. Żarów

P

oeta, animator kultury,
publicysta
i krytyk literacki, autor
tomików na Styku cieni
(2016) oraz Itaka Odyseusza (2017). Wiceprezes
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie i Grupy Literackiej „Słowo”
w Mielcu.

Wsiąść i odjechać w śnieżny sen
wiatroskrzydłymi płozami.
Zanim ucichną dzwonki sań –
poezjo, módl się za nami…

Zima I
Zimą czas się wlecze
jak w starych powieściach.
Chłodna biel,
senna dal
bez początku i końca…
Samotność
kruszy się gdzieś w kosmosie,
przytłacza i gniecie.
Czasem w szczelinach pamięci
zamajaczy czyjaś twarz,
albo gdzieś
u zbiegu przeznaczeń
stanie Anna
bez śladu rozpaczy…
Cichy śnieg szybko przysypie
nagłe zdumienie.
Zimą czas się wlecze
jak w starych powieściach
choć wrony za oknem
pyskują współcześnie…

Meritum

Do swojej Alzacji
By utrwalić w nas
Przyzwoitość
Racje
Wzniosłe uczucia
Przekraczając próg
Południa
Wolny
Buduje puentę drogi

Słowa
Wypowiadane
Uczuciem
Dotykiem
Spełnieniem
Niewyważone
Płynące
Wnętrze
Dusza
Zgoda
Wyzwanie
Spojrzenie
Krzyk
Tęsknota
Wspomnienie
Oczy
Wróżba
Oczyszczenie
Nadzieja
Ból
Wybaczenie

Genius loci
Zamieniłem dobre wspomnienia
Na te obok księżyca
Z cienkiej kartki
Codzienności
Poznałem smak
Spektrum różnorakich
Zapachów
Wypowiadanych słów
Nauczyłem się rozróżniać
Kolejność zdarzeń
Motyle
Naszej drogi
Wiem gdzie mieszka
Niewiadoma
Przywarta do galaktyk
Mknie przez opuszczone
Ogrody nadziei
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Agnieszka Bulicz

U

rodzona i mieszka w Stalowej Woli.
Od 2014 r. jest prezesem Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” oraz członkiem
Stowarzyszenia Kulturalnego „Proscenium”
przy SDK w Stalowej Woli. Laureatka konkursów poetyckich. Interesuje się literaturą,
filmem, fotografią i malarstwem. Autorka
tomików poezji Gondole czasu (2013) i Zamyślona porą roku... (2016).

Córeczko

Bez Ciebie Mamo

Widzę Cię
jak biegniesz...
w błękitnej sukni
z bukietem stokrotek
w dłoni

Kim byłabym bez Ciebie
Mamo
Czy marnym pąkiem,
który zanim rozkwitnie kwiatem
usycha
bez Twojej miłości.
Czy żyłabym bez Ciebie
Mamo
Jak to bezradne pisklę,
które z każdą kolejną próbą
gdy rozwija skrzydła
nie wzleci
bez Twojej opieki i wsparcia.
Cóż zrobiłabym bez Ciebie
Mamo
Potykając się o trudy życia
z samotną,
okaleczoną duszą
gdyby nie Twoja troska i rada.

z niewinnością

Poezja

biegniesz...
przez łany złotych zbóż
z uśmiechem w oczach
z chabrowym wiankiem
na głowie
Widzę Cię
jak pokonujesz...
bosymi stopami
ścierniska
z nadzieją...

Kim byłabym bez Ciebie
Mamo?

mierząc się
z dziwnym
światem dorosłych

Babcia
Wstaję o świcie
bo stare kości
długo nie poleżą.
Zakładam okulary
by nie pomylić
pantofli.

***
Blask lampionów
nocnych kafejek
spełnia moje marzenia.
Spacerując promenadą
gubię codzienność.
Z księżycowych myśli
składam kalendarz
wspomnień, które
niegdyś uleciały.
Fotografuję pejzaż
utkany prostotą życia
jakby muśnięty pędzlem
namalowany na płótnie czasu

Mirosław
Kowalski

M

ieszka w Mysłowicach. Jego
wiersze ukazały się w antologiach, almanachach i wydawnictwach
pokonkursowych. Wyróżniony w IV
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
im. Stanisławy Kopiec „O Lubeński
Dzwon” (2016 r.).

Krzyż przydrożny
tu trzeba dojść
omijając okruchy nieba
na rozmokłej drodze
tu można wejść
do wnętrza ciszy
i ciszą stać się samemu
otulić się cieniem
rozpostartych ramion
przydrożnej pasji z kamienia
tu trzeba przyjść
z dziecięcym spojrzeniem
które Bogu wyrywa ciernie ze skroni

Michał Witold
Gajda

M

ieszka i pracuje we Wrześni. Historyk archiwista z wykształcenia, z zawodu nauczyciel, członek kaliskiego Stowarzyszenia Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”. Wyróżniony w IV
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
im. Stanisławy Kopiec „O Lubeński
Dzwon” (2016 r.)

Zdarzenie na wiejskim
przystanku autobusowym

Robię rundkę
przez przedpokój
kilka okrążeń.
Gimnastyka jest
potrzebna!

W rowie ostro błysnęła butelka po wódce;
lipiec właśnie się spalił, a zaiskrzył sierpień.
Świt się zbudził słoneczny, ale w dni następne
zagości chłód poranków. Zapewne już wkrótce.

Funkcjonuję dzięki
garści kolorowych
tabletek.

Pod wiatą na ławeczce spały przytulone
nimfetki zmordowane po zabawie na wsi.
Pachnąc jak tanie wina i zwietrzały jaśmin,
śniły jeszcze muzykę lub chłopaków dłonie.

Jestem szczęśliwa
widząc
podbiegające wnuki,
które
szczerze obejmując
szepcą do ucha:

Kozłonogi stwór chytrze wychynął z olszyny,
w snach dziewcząt zatańcował, bowiem zdobycz zwęszył.
Wtulone w szorstką dzikość owłosionych piersi,
zapomniały o wszystkim i zostały przy nim.

kochamy Cię babciu

Urok przepadł pod wieczór, było coś przed ósmą,
więc ostatni autobus odjechał bez panien.
Czar wreszcie wyparował, gdy skończył się taniec,
lecz przystanek był pusty, a Pan w lasy umknął.

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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56. Muzyczny Festiwal w Łańcucie

F

Monika Ledzion-Porczyńska

Fot. Josep Molina

Fot. Maciej Szwed

Ive Mendes

Ivan Monighetti

le 27 maja, gdy z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej wystąpi m.in. Chór Filharmonii
Narodowej i soliści. Natomiast w „Koncercie
na bis”, ostatnim na tegorocznym festiwalu, ale nieobjętym już karnetem,
zapowiedziany jest pianista Janusz
Olejniczak wraz z zespołem Chopin
University of Music Big Band. A miejscem koncertu będzie Hotel Sokół
w Łańcucie. Wśród tegorocznych ciekawych propozycji muzycznych doznań jest np. wieczór w zamku z Wiedeńską Orkiestrą Kameralną pod
batutą Michaela Maciaszczyka. Tego
wybitnego dyrygenta będzie można
podziwiać także jako skrzypka, co pamiętają melomani z poprzednich edycji festiwalu. Ale i nasza polska znakomita Orkiestra Kameralna Wratislavia
też zawita do Łańcuta z dyrygentem
Janem Staniendą – to z nią wystąpi
wspomniany sławny wiolonczelista
Ivan Monighetti.
Prof. Marta Wierzbieniec sugestywnie i obrazowo mówiła o celach
i zaletach owej muzycznej imprezy, na
której można spotkać artystów światowej sławy. I usłyszeć równie wielkie
dzieła muzyczne, bardzo znane – jak
IX Symfonia d-moll op. 125 L. van
Beethovena, która pojawi się w finale
festiwalu, ale i inne wybitne utwory,
acz nieczęsto prezentowane. Będzie
to różnorodny muzycznie przekrój
epok – od baroku do współczesności. W niepowtarzalnych wnętrzach
dawnej rezydencji Lubomirskich i Potockich, w scenerii sali balowej z możliwością podziwiania innych zabytkowych obiektów, w tym parkowego
otoczenia z klimatem ptasich głosów,
które mieszają się z muzyką na dziedzińcu.
Festiwal będzie kosztował około
1 mln złotych. Samorządy miejscowe zadeklarowały już ponad połowę
z tego (marszałek 400 tys., prezydent
Rzeszowa 100 tys., burmistrz Łańcuta 30 tys.). Jest oczekiwanie na gest
ministra kultury i oczywiście niezawodnych sponsorów ze świata biznesu. Ale – jak twierdzi prof. Marta
Wierzbieniec – każda nowa złotówka będzie z wdzięcznością przyjęta
i z pożytkiem wydana na cel piękny,
pomnażający tysiącom ludzi wrażenia
i doznania muzyczne.
 Ryszard ZATORSKI
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Marta Gregorowicz, Stanisław Gwizdak, burmistrz
Łańcuta, i prof. Marta Wierzbieniec na konferencji
prasowej

Fot. Sheley Mosman

estiwal ma swą wspaniałą tradycję i renomę w świecie. Przyciąga też słuchaczy nawet spoza kraju. Rezerwują oni już bilety na
koncerty sław artystycznych, które zawitają
tu w tym roku, takich jak Gabriela Montero,
Ivan Monighetti, Ive Mendes oraz zespoły
Apollon Musagete Quartett czy Wiedeńska
Orkiestra Kameralna. Ale będą i polskie
gwiazdy rodem z naszego regionu, jak mezzosopranistka Monika Ledzion-Porczyńska
czy tenor Paweł Skałuba. Tradycyjnie już tegoroczny 56. Muzyczny
Festiwal w Łańcucie rozpocznie się
20 maja plenerową galą operowo-operetkową przed zamkiem dla
trzytysięcznej widowni. Usłyszymy m.in. jednego z największych
barytonów świata Andrzeja Dobbera, sopranistki Katarzynę Dondalską i Joannę Woś, Monikę Ledzion-Porczyńską i Pawła Skałubę,
a koncert poprowadzi Sławomir
Chrzanowski, który będzie dyrygował Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej. Nasi fil- Paweł Skałuba
harmonicy w ubiegłym roku już po
raz piąty koncertowali w Złotej Sali
Musikverein na zaproszenie Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego, co niewiele polskich orkiestr
może odnotować. W programie
inaugurującym festiwal usłyszymy
najsłynniejsze arie i duety z dzieł
operowych i operetkowych W.A.
Mozarta, G. Rossiniego, G. Verdiego, G. Pucciniego, F. Lehara.
Prof. Marta Wierzbieniec,
dyrektor festiwalu i zarazem dyrektor naczelny Filharmonii Pod- Gabriela Montero
karpackiej, głównego organizatora tego muzycznego wydarzenia,
na konferencji prasowej 9 lutego
przekonująco zachęcała, by nie
czekać na ostatnią chwilę, gdy nie
będzie już wolnych miejsc, ale od
teraz rezerwować bilety – karnet
na wszystkie 8 koncertów kosztuje
320 zł, pojedyncze bilety są po 40
i 60 zł. Wystarczy skontaktować się
z kasą lub biurem koncertowym
filharmonii.
Oczywiście festiwal będzie
się odbywał w łańcuckim klimacie zamkowym – na dziedzińcu Janusz Olejniczak
na otwarcie i tamże w dniu kolejnym, gdy to wystąpi gwiazda
brazylijskich rytmów Ive Mendes, oraz w sali balowej Muzeum-Zamku. Natomiast dwa koncerty
pod koniec festiwalu ulokowane
będą w Rzeszowie w Filharmonii Podkarpackiej, gdzie utworów
F. Schuberta i R. Schumanna oraz
improwizacji muzycznych artystki
Gabrieli Montero słuchać będziemy tutaj właśnie, podobnie w fina- Apollon Musagete Quartett
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Romain Rollanda. Aktorską finezją, kunsztem śpiewaczym zachwycał Stanisław Górka
w balladach i songach Georgesa Brassensa
w tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego i Filipa Łobodzińskiego, aranżowanych
muzycznie przez mistrza
Jerzego Derfla, który na
obnażającym prostactwo,
żywo przy niektórych z nich
chamstwo, małostkowość,
akompaniował zza kulis,
bylejakość i arogancję.
a przy brawach także pojaA owe spory o „łączki wowił się przed publicznością.
łowe” czy inne w różnych
Artysta bawił i budził filopostaciach toczone są ciągle
zoficzne refleksje opowiei wszędzie. W tym spektaklu
ścią wieśniaczą scenicznego
aktor był ponad wszystkie
Colasa o życiu, w którym
teatralne akcesoria – bo na
ów bohater nieustannie
wielkiej scenicznej przecieszył się szczęściem instrzeni stały tylko trzy czarnych. Było sporo liryzmu,
ne staroświeckie gięte krzepoetyckiej subtelności, jak
sła i w ostatniej, „teatralnej”
choćby w scenach opowieodsłonie, także wieszak
ści o ogrodniczce Łasiczce
z garderobą. I stroje z epoki Prof. Stanisław Górka jako Colas
czy pożegnaniu z umierającarskiej Rosji, w której toczy Breugnon
cą żoną i humoru chwilami
się akcja tych jednoaktówek.
nieco sowizdrzalskiego, acz bez przekraczaI tę wielką przestrzeń do syta potrafili zapełnia granic frywolności. I subtelne przetykanić artystycznie Jerzy Stuhr, Krystyna Janda
nie akcji mądrościami znamiennymi w każi Jerzy Łapiński – słowem, gestem, mimiką,
dej epoce i czasie, że np. umierać za ideologię
dialogami, które wyobraźnię słuchających
jest przecież rzeczą bezrozumną, a zgłębianie
przenosiły w przestrzenie i miejsca zapisaksiąg mędrca Plutarcha pożądaną korzyścią
ne przez Czechowa, zarazem w interakcji do
dla rozwoju własnej osobowości.
ocen i refleksji własnych oraz współcześnie
Spotkania kończył krakowski Teatr Luadekwatnych zachowań ludzi.
dowy spektaklem Sarenki w reżyserii Tomasa
I wracając do owego w pewnym sensie
Svobody z Pragi. Tytułowe sarenki są jak złobenefisowego nastroju; gdy Jerzy Stuhr w fita rybka, spełniają życzenia, ale mogą i wpronale spektaklu pojawia się na proscenium
wadzić w kłopoty, zwłaszcza permanentnych
przed kurtyną w roli zmęczonego życiem
pechowców widowiska – dyrygenta, mykoloi pracą aktora oraz wypowiada patetycznie
ga, urzędnika skarbówki i bezrobotnego wyznamienne słowa: „Buda jarmarczna, oto
nalazcę. Humor i optymizm nawet w czarczego wam potrzeba” – to jakby poniekąd odnych momentach pozwalają odetchnąć,
nosił tę inwokację realnie do oczekiwań może
przejść suchą stopą absurdalne sytuacje i odwidzów, ale bardziej decydentów, którzy arpocząć od zgryzot codziennych. Dobra dawtystom i teatrom każą ściskać i ciułać grosze,
ka optymizmu na kolejne tygodnie.
zamiast dać im miliony, by sztuką oświecali
Spotkania na scenie wypełniły weeki budowali wrażliwość kolejnych pokoleń.
end od 10 do 12 lutego br., ale poprzedzone
Profesor Stanisław Górka jest wręcz
były i przetykane także performatywnymi
instytucją artystyczną, z wielością swych
czytaniami oraz rozmowami z twórcami po
sukcesów aktorskich na różnych scenach
spektaklach i koncertami w foyer stosownymi
polskich i w filmach, takdo karnawałowego nastroju. Po monodramie
że na tej własnej, którą
Stanisława Górki klimat muzyczny pozostał
stworzył, czyli Towarzyw przekazie Jerzego Derfla przy pianinie
stwa Teatralnego Pod
i śpiewie Moniki Świtaj. Po 32 omdleniach
Górkę. Na spotkaniach
było także i tanecznie z zespołem Domarski
w Rzeszowie wystąpił
Band, a po Sarenkach podobnie przy muzyczw monodramie Colas
nej obecności niezmordowanego Old Rzech
Breugnon w reżyserii TaJazz Band, któremu lideruje Jerzy Dynia.
deusza Wiśniewskiego
– czyli adaptowanej dla
 Ryszard ZATORSKI
potrzeb sceny powieści
francuskiego
noblisty

23. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe
Ryszard Zatorski
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R

ok czekała publiczność
rzeszowska na Jerzego Stuhra i po spektaklu
brawami na stojąco dziękowała artyście oraz jego
scenicznym
partnerom
Krystynie Jandzie i Jerzemu Łapińskiemu za wysmakowane, niepowtarzalne aktorstwo. Wszystkie miejsca na
widowni wraz z dostawkami były zapełnione. Miłośnicy „przyszli na Stuhra”, jak się powszechnie słyszało i wielbiąc jego sceniczny
talent mogli się czuć w pełni nagrodzeni za
to roczne czekanie. Wtedy bowiem, w przeddzień zapowiadanego spektaklu 32 omdlenia
w reżyserii Andrzeja Domalika warszawskiego Teatru Polonia, Jerzy Stuhr omdlał nagle
realnie z kardiologicznym finałem w klinice.
I wówczas na gorąco nieprzewidzianą lukę
w programie tamtych spotkań z wielką artystyczną klasą zapełniła sama Krystyna Janda
w monodramie Ucho, gardło, nóż według tekstu chorwackiej pisarki Vedrany Rudan. Do
tej pory teatromani wspominają tamto wielkie wydarzenie artystyczne.
Spotkania karnawałowe przyniosły
widzom to, do czego przez kilkadziesiąt lat
byli przyzwyczajeni w innych, corocznych
w jesieni Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych, które ostały się tylko w części nazwy,
obecnie już Festiwalu Nowego Teatru. Przyniosły radość z obcowania z wielkimi aktorskimi osobowościami.
W 32 omdleniach świeżo brzmiące
w każdej epoce literackiej tworzywo Czechowa, wytrawnie wyłuskane z Niedźwiedzia,
Oświadczyn czy Pierwszego amanta i scenicznie oprawione – skrzyło się humorem

Teatr Ludowy w Krakowie – Sarenki

KOMEDIOWO I DRAMATYCZNIE
D

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego
filmu do udziału w lutowych projekcjach filmowych. W programie: 6 lutego – Ederly, reż.
Piotr Dumała, 13 lutego – Toni Erdmann,
reż. Maren Ade, 20 lutego – Moonlight, reż.
Barry Jenkins i 27 lutego – Salto, reż. Tadeusz
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Konwicki (pokaz filmu po rekonstrukcji cyfrowej w ramach cyklu „Polscy Mistrzowie
Kina”). Wszystkie pokazy o godz. 19.00.
Ederly – to surrealistyczna polska komedia z 2015 roku, z elementami kryminału, filozoficzny traktat o życiu. W 2016 r. na
Festiwalu Filmowym w Gdyni film otrzymał Złoty Pazur – nagrodę konkursu „Inne

Spojrzenie”. Tytułowe Ederly to miasto istniejące poza czasem. Osacza ono bohatera,
któremu zostają przypisane nowe tożsamości.
Toni Erdmann (produkcja: Austria,
Niemcy, Rumunia) – pełna humoru historia
napiętych relacji między trzydziestoletnią
śmiertelnie poważną menadżerką a jej nieustannie wygłupiającym się ojcem. Pokazana
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w konkursie ostatniego festiwalu w Cannes
komedia stała się wydarzeniem imprezy.
Film ten jest również nominowany do nagród BAFTA oraz niemieckim kandydatem
do Oscara.
Moonlight (dramat produkcji USA)
– ponadczasowa historia o związkach międzyludzkich i poszukiwaniu siebie. Film
o życiu młodego czarnego mężczyzny, poczynając od dzieciństwa,
w jednej z gorszych dzielnic Miami,
w której próbuje odnaleźć swoje
miejsce. Z jednej strony obraz życia
Afroamerykanów we współczesnej
Ameryce, z drugiej bardzo osobista,
poetycka refleksja na temat tożsamości, rodziny, przyjaźni i miłości. Film

otrzymał ponad 140 nagród i nominacji festiwalowych.
Salto (produkcja polska z 1965 r.) – poetycki dramat psychologiczny. Sięga głęboko
w życie polskie i właśnie dlatego wzrusza,
jak może żaden inny film, i to od dawna,
komentował recepcję utworu Tadeusza
Konwickiego jeden z krytyków. Trzeci

po Ostatnim dniu lata i Zaduszkach film autora Rojstów wywołał wiele kontrowersji. Jedno
wszak nie ulegało wątpliwości, Konwicki po
raz kolejny zmierzył się w nim z własnymi
obsesjami, fascynacjami i urazami. Znalazły
się wśród nich zarówno wojna, romantyczno-martyrologiczna tradycja polskiej kultury, jak i utracony świat dzieciństwa na
Wileńszczyźnie. Salto było też interpretowane jako polemika ze „szkołą
polską” i dzieło autotematyczne – wyraz wahań i niepewności artysty, dotyczących możliwości i pułapek sztuki.
Reżyserowi udało się zgromadzić na
planie czołówkę polskich aktorów.
 Andrzej OSIŃSKI

RZESZÓW DAWNY JAK ŻYWY
Andrzej Piątek

W

WDK pokazano
premierowo film
Rzeszowskie janusze. Fabularyzowany dokument
o galicyjskim Rzeszowie
zapamiętanym na zdjęciach Edwarda Janusza, fotografa i dokumentalisty z przełomu XIX i XX w.
Edward Janusz (1850 Lwów – 1914 Rzeszów) posiadał zaszczytny tytuł C.K. Nadwornego Fotografa Franciszka Józefa. Założył
w Rzeszowie ogniwo Towarzystwa „Sokół”.
Zakład fotograficzny miał przy obecnej ul.
Grunwaldzkiej 18; funkcjonował on w latach
1886–1951 (po śmierci Edwarda prowadziła go
jego żona Leopoldyna, następnie córki Helena
i Marta). Janusz fotografował mieszkańców
Rzeszowa, pobliskich wsi, dokumentował życie. Koncentrował się na wydarzeniach w Rzeszowie. Januszowie pozostawili bogate archiwum trzech pokoleń fotografów – 36 tysięcy
szklanych klisz, kilka tysięcy błon i fotografii.
Zbiór ten w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie jest jednym z największych w Polsce.
Film Rzeszowskie janusze częściowo przybliża galicyjski Rzeszów, biografię
Edwarda Janusza, sztukę jego fotografowania
w latach 1886–1914. Zdjęcia potocznie zwane
„januszami” ożywiono animacją, która nadając im głębię, pozwala oglądającym zanu-

rzyć się w pojedynczej scenie, jakby czas się
zatrzymał. Niektóre fotografie przenikają się
ze współczesnymi, ukazując Rzeszów dawny
i dzisiejszy. Obraz filmowy uzupełniają wątki
fabularne oraz komentarze potomków Janusza, fotografików i historyków. Twórcami filmu zrealizowanego przez Fundację Rzeszowską w koprodukcji z Podkarpacką Komisją
Filmową i Estradą Rzeszowską są Jakub
Pawłowski, Kuba Kowalski i Ilona Dusza-Kowalska. Ich zamiarem było zapewne dostarczenie widzom zadumy nad minionym
Rzeszowem, zainteresowanie jego dziejami
i zainspirowanie do odkrywania własnych

UROKI PIĘKNA
Niezwykłość DagArt Galerie

W

niecodziennej atmosferze sztuki,
jaką stwarza sam wystrój DagArt
Galerie w Millenium Hall, podczas noworocznego toastu goście Dagmary Kowal-Hazuki, właścicielki galerii, mogli podziwiać
dzieła sztuki współczesnej na grupowej wystawie ArtExpo2017.
Określają program DagArt Galerie i kolejno będą udostępniane w Rzeszowie, a tak-

że na Międzynarodowych
Targach Sztuki w Belgii
i Francji. W nowym roku DagArt Galerie
przedstawi na czterech wystawach indywidualnych i trzech zbiorowych twórczość siedemnastu artystów. Indywidualnie dorobek
Renaty Szyszlak, Michała Bajsarowicza, Jacka
Hazuki i Adriana Vozny’ego. Najważniejszą
grupową wystawą będzie międzynarodowa

korzeni. Zdjęcia fabularne nakręcono w kamienicy przy Jagiellońskiej 24, gdzie mieszkał Fryderyk Janusz, syn Edwarda. Zrekonstruowano w niej salon i zakład fotograficzny
z początku XX wieku. W postać Edwarda
Janusza wciela się Waldemar Czyszak, aktor
Teatru im. Wandy Siemaszkowej.
Szkoda, że w filmie nie ma rzeszowian
zwyczajnie pamiętających odwiedziny w zakładzie fotograficznym Januszów i nierzadko posiadających w domowych archiwach
unikatowe „janusze”. A takich jest jeszcze
wielu i łatwo było do nich dotrzeć. Należało pokazać, poprosić o rodzinne fotografie
i wspomnienia często anegdotyczne, sięgające w lata dzieciństwa. To by z pewnością film
ubarwiło, dodało mu kolorów. W zamian
w filmie popisywali się wiedzą historycy i fotograficy, sądząc z ich wypowiedzi – mający
luźny stosunek do tych bezcennych fotografii
dawnego Rzeszowa.
Premierze filmu towarzyszyła wystawa
fotografii Edwarda Janusza i jego rodzinnych
spadkobierców oraz współczesnych fotografików podzielona na części: „Pięć pokoleń
z fotografią”, „Retrospekcja rzeszowska”
i „Wielki format w domu Januszów”. Ale żeby
obejrzeć zdjęcia Edwarda Janusza w komplecie, warto pofatygować się do Muzeum Miasta Rzeszowa. Czeka nie lada przeżycie!
 Andrzej PIĄTEK
POP NOW! 2 prezentująca współczesnych twórców pop-artu – Freda Benoita,
Brata, Bernarda Prasa i Charlesa Fazzino.
Pozostałe pozwolą zapoznać się z pracami Francoise Danela, Michała Drozda,
Barbary Hubert, Ireneusza Janickiego,
Igora Janowicza, Frederica Lavaud, Wacława Onaka, Witolda Pazery i Marty
Wojciechowskiej. Wernisaż wystawy ArtExpo2017 był okazją do poznania prac artystów oraz ich osobiście, bowiem uczestniczyli
w nim Barbara Hubert, Renata Szyszlak, Jacek
Hazuka, Adrian Vozny i Michał Drozd.
 Andrzej PIĄTEK
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Na kliszach Edwarda Janusza
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PRZESTRZEŃ CZASU
Wystawy Cywickich – ojca i syna

Piotr Rędziniak

KULTURA  SZTUKA

B

iuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
w lutym zaprasza na nowe
wystawy autorstwa Janusza
Jerzego Cywickiego i Łukasza Cywickiego. Prezentacje
twórczości dwóch przemyskich artystów (ojca
i syna) zapowiadają się bardzo interesująco,
niosąc za sobą zagadkowe pytania, o czym
świadczą już same tytuły tych wystaw.
„Czarno na białym / przestrzeń czasu”
Łukasza Cywickiego to wystawa linorytów
wykonanych tradycyjną metodą graficzną,
jednakże podanych w nowatorski sposób, który trzeba zobaczyć! Artysta urodził się w roku
1975 w Przemyślu. Studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom uzyskał
w 2000 r. w Pracowni Drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego i równolegle w pracowni
malarstwa prof. Jana Świtki. Od 2001 roku jest
członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe
Triennale Grafiki w Krakowie. Tytuł doktora uzyskał w 2008 roku na Wydziale Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest
adiunktem w Zakładzie Grafiki Warsztatowej
i Projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Łukasz Cywicki w swoim dorobku ma 32
wystawy indywidualne w galeriach i muzeach
w kraju i za granicą m.in. w: Poznaniu, Przemyślu, Kielcach, Busku-Zdroju, Sandomierzu, Krośnie, Rzeszowie, Radomiu, Tarnowie,
Warszawie, Krakowie oraz w Hoxter (Niemcy),

Janusz Jerzy Cywicki

Spiśsca Nova Ves, Kosice (Słowacja), Cluj-Napoca (Rumunia), Nyiregyhaza (Węgry), Novi
Sad (Serbia), Niżny Tagił (Rosja), Tampere,
Hämeenlinna (Finlandia), Frederikshavn (Dania). W swojej twórczości, która została wielokrotnie zauważana i doceniana, inspiruje się
głównie przyrodą, naturą i człowiekiem. Wielokrotnie nagradzany, jest m.in. laureatem prestiżowej dla miasta Przemyśla Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego w roku 2015.
Oddanie światła, przestrzeni za pomocą
linii, kreski, której początkiem dla artysty były
trawy, widoki prześwitującego nieba poprzez
gąszcz gałęzi drzew, jest wyzwaniem zbyt
oczywistym. Łukasz Cywicki skonstruował
swój wyrazisty alfabet, przez który jest rozpoznawalny. Posługując się już tym alfabetem,
proponuje nam dzieła, które nie mają widza
ujmować tylko swą plastyczną urodą, harmonią, kunsztem warsztatowym. Proponuje
filozoficzną zadumę, dyskusję nad problemami przemijania, cyklu życia, czasu, pytaniami, które wypełniają przestrzeń wewnętrzną
każdego człowieka. A wszystko to odbywa się
w niełatwym czarno-białym otoczeniu.
„Crushed Blue” to tytuł wystawy Janusza Jerzego Cywickiego, na której autor
prezentuje 12 obiektów graficznych i obiekt,
który określa mianem destrukt – stanowiący
centralną część swoistej instalacji, którą jest
ta wystawa. Artysta urodził się w 1949 roku
w Przemyślu. Własny program studiów odbył na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu m.in. w pracowni malarstwa prof. Z. Kępińskiego, a następnie prof.
T. Brzozowskiego, pracowni litografii prof.
Lucjana Mianowskiego i pracowni wiedzy
o działaniach i strukturach wizualnych prof.
Antoniego Zydronia. Dyplom uzyskał w roku
1976. W latach 1984–1985 był stypendystą
Rządu Królestwa Belgii w Nationale Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten w Antwerpii. Stypendysta Ministra
Kultury i Sztuki, Prezydenta Miasta Przemyśla
i Wojewody Przemyskiego. Członek Stowa-

Łukasz Cywicki

rzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki
w Krakowie, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i European Artists Association (EAA)
w Niemczech (gdzie jest członkiem rady dyrektorów). W latach 1996–2002 wykładał,
następnie w latach 2002–2007 był adiunktem
w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie,
gdzie prowadził pracownię litografii. W roku
2002 uzyskał doktorat na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, a w roku 2007 habilitował się na Wydziale Grafiki ASP w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Prace Janusza J. Cywickiego mieliśmy
okazję oglądać na kilku wystawach. Ostatnia indywidualna prezentacja miała miejsce
w roku 1999, były to grafiki i kolaże. Już wtedy
artysta ze swoją grafiką „wychodził w przestrzeń”, której trzeci wymiar stanowił o jej
unikatowości. Przez kolejne lata artysta coraz
bardziej wkracza w kręgi instalacji, obiektu,
dla których punktem wyjścia zawsze była grafika bazująca na strukturach podpatrzonych,
sfotografowanych w naturze. Obecnie pokazana w rzeszowskim BWA instalacja pt. „Crushed Blue”, do której artysta przypisał mityczną przypowieść o Odyseuszu, który wyruszył
na wyspę zamieszkiwaną przez Eola, władcę
wiatrów, jest zarówno punktem wyjścia rozważań samego autora, jak również wskazówką dla oglądających. Sam jestem ciekaw, skąd
taki tytuł? W tłumaczeniu na język polski to
skruszony błękit. Czy dotyczy niezwykle szlachetnego błękitu, który właśnie przełamywany czerniami i szarościami występował w grafikach J. Cywickiego, czy błękitu wód, który
ginął we mgłach i czerniach podczas wyprawy
Odysa?…
 Piotr RĘDZINIAK

Galeria autorska Piotra Rędziniaka

ZBIGNIEW WAŻYDRĄG

U

rodzony w 1952 roku w Borku pod Bochnią.
Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych w latach 1971–1980 na wydziałach
rzeźby, konserwacji i malarstwa w pracowniach
prof. Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Łakomskiego i Włodzimierza Buczka. Uprawia działalność artystyczną w zakresie rzeźby, rysunku, fotografii, malarstwa i ilustracji. Jak mówi
– ciągle jeszcze mu nie przeszło – pisze wiersze i maluje, chociaż czasami nie wie dla kogo.
W chwilach załamań przypomina sobie słowa
starego przyjaciela karmelity bosego z Krakowa
ojca Sylwana: „Maluj, to ma sens. Maluj dla Pana
Boga, nawet gdybyś miał to za chwilę podrzeć.
W ten sposób będzie to również dla ludzi. Będzie powiększać w tym świecie dobro i piękno”.
Przez kilkanaście lat mieszkania w Krakowie na-
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dal jest związany z tym środowiskiem artystycznym. Miał tam wiele wystaw indywidualnych jak
również w innych miastach w Polsce. Brał udział
w licznych wystawach zbiorowych i poplenerowych. W ostatnich dziewięciu latach uczestniczył w plenerach malarskich w Boguchwale,
co stało się początkiem nowego szlaku rozwoju
artystycznego i przyjaźni z ludźmi i samym miastem Rzeszowem. Bardzo ceni sobie ten „fenomen boguchwalski”, który w znacznym stopniu
przyczynił się – jak mówi – „do mojego rozwoju
jako malarza i myślę, że i człowieka”. Niezwykle
ważne dla rozwoju artystycznego były w jego życiu podróże do Paryża, Szwecji. Czterokrotnie
odbył pielgrzymki-plenery do Izraela, co owocuje do dziś cyklami obrazów Golgota i Jerozolima.
Zbliżając się, tak jak wszyscy, w obszar starości,
kocha swoje małe miejsca na ziemi: dom z gankiem w pelargoniach, stodołę-pracownię, stare

Zbigniew Ważydrąg, „Boguchwała 2012”, olej, płótno

jabłonie, orzech z kapliczką frasobliwego. Gorąco polecam wystawę Zbigniewa Ważydrąga, która w lutym 2017 r. prezentowana jest w Galerii
ICN Polfa w Rzeszowie.
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Z łowów mieli przodkowie rozliczne pożytki
Sylwia
Chodorowska

S

ylwa to forma piśmiennictwa
popularnego
w okresie staropolskim,
zwłaszcza w kręgach szlacheckich, wywodząca się
m.in. ze zbioru Silvae rzymskiego poety Stacjusza, obejmująca niejednorodne formalnie
teksty zapisywane „na gorąco” i wyróżniająca się różnorodną tematyką.
Jak powiada Zygmunt Gloger „niegdyś
w każdym domu polskim, gdzie umiano pisać, a zwłaszcza po dworach wiejskich, posiadano księgę z czystego papieru, rodzaj
pamiętnika, do którego wciągano najprzeróżniejsze rzeczy”. A więc wszelkie relacje,
mowy sejmikowe i sejmowe, weselne i pogrzebowe, listy, deklaracje, satyry i paszkwile polityczne, diariusze pochodów wojennych, wiadomości satyryczne, daty wypadków dziejowych i rodzinnych, rachunki,
wiersze, pieśni, zjawiska atmosferyczne, klęski, napisy na nagrobkach itd. Z powodu tak
różnorodnych treści nadawano tym pamiętnikom takie tytuły, jak Nihil et omnia (Nic
i wszystko), Varia (Rozmaitości), Miscellanea (Mieszaniny), Farrago (Zbieranina),
ogólnie zaś Silva rerum (Las rzeczy).
W owych rozlicznych silva rerum znajdowało się również wiele wiadomości dotyczących dawnego myślistwa i łowiectwa.
Na długo zanim najodleglejsi nasi polujący
przodkowie obrali sobie za patrona świętego Huberta, czczona była u słowiańskich
plemion Ziewanna, Ziewonja, Dziewanna – jako opiekunka myśliwych i patronka
łowów. W średniowiecznej lesistej Polsce
wobec niedostatecznej ilości obiegowych
monet książęta przyjmowali podatki także
w skórach wiewiórczych, popieliczych i kunich. Skórki takie nazywano aspergilami lub
w skrócie asprami czy asprekolami, od średniowiecznej łacińskiej nazwy (potocznej)
wiewiórki asperiolus. Zwyczaj ten zanikł
w początkach XIV wieku, kiedy to za panowania Wacława, króla czeskiego i polskiego, napłynęły do naszego kraju duże ilości
czeskich groszy praskich, liczonych na kopy.
O dwie mile od Lublina, na trakcie krakowskim, leżała obszerna wieś Babin, od której
wzięła nazwę Rzeczpospolita Babińska, założona przez wesoło dowcipkujące towarzystwo. Babińczycy wzorowali się na porządku
i urządzeniach Rzeczypospolitej. Wybierali
sobie senat, biskupów, wojewodów, hetmanów, sekretarzy itd. Jeżeli ktoś mówił o rzeczach podniosłych, niemających związku
z jego stanowiskiem, zostawał arcybiskupem
babińskim, kto się jąkał lub prawił rzeczy
niewiarygodne, tego mianowano mówcą
lub kanclerzem, kto celował w kłamstwach
myśliwskich, zostawał łowczym. Bartnikiem
lub bartniczkiem zwano dawno w naszym

kraju „gatunek rudego małego niedźwiedzia,
który na drzewa włazi i do miodu w barciach się dobiera”. Berłem nazywano laskę
myśliwską z poprzeczką w rodzaju krzyża
i półksiężycem lub krążkiem na wierzchu,
służącą do sadzania sokoła lub jastrzębia do
łowów zaprawionego. Birkut – tatarska nazwa orła kaukaskiego, którego piór używali
Tatarzy i Polacy do strzał, obsadzając nimi
koniec brzechwy. Wskutek tego i całe strzały,
zwłaszcza tatarskie, zaczęto nazywać w Polsce birkutami. W ubiorach naszych przodków futra bobrowe były wysoko cenione
i powszechnie przez możnych na kołnierze
i kołpaki używane.
Za Piastów był urząd bobrowniczego,
do którego należała hodowla i opieka nad
bobrami w obrębie ziem jego księcia. Dozorca żeremi nazywał się
bobrownikiem. Od osad
takich bobrowników powstały istniejące dotąd nazwy wsi i miasteczek. Ludzie ci uwalniani byli spod
władzy wojewodów, kasztelanów i innych, aby nie
mieli przeszkód w spełnianiu swoich obowiązków. Zależeli wyłącznie od
króla lub książąt panujących. Piękna czapka, czyli
kołpak z czarnego bobra,
jakie nosili senatorowie Silva rerum rodu Krassowskich, herbu Ślepowron z ziemi drohickiej na
Podlasiu, sporządzona przez Dominika Wawrzyńca Krassowskiego,
i prałaci, a z zakonników – attendenta kancelarii grodzkiej drohickiej z 1763 r.
jezuici, kosztowała niekiewane nazwy. Znano obok kun – niedokunki
dy 300 złotych. Kuchnia polska przyswoiła
i niedosobole, zaś obok psów myśliwskich –
sobie „plusk”, czyli ogon bobra, który, jako
niedopieski. Osocznicy (czyli obławnicy lub
pokryty łuskami, jadano w post, uważaszczwacze) to ludzie, którzy byli zatrudniani
jąc go za rybę. Myśliwi twierdzili, że bóbr
przy większych łowach. Uzbrojeni zwykle
zabijany lub ścigany płacze i stąd powstało
w oszczepy, ich zadaniem było śledzenie,
przysłowie: „Płakać jak bóbr rzewnie”. Bochodzenie po śladach. Termin ten wywodzi
ciana w języku ludowym nazywano boćsię od słowa „sok”, co w języku dawnych Słokiem, busłem, Wojtkiem, a jeszcze dawniej
wian miało oznaczać „soczenie”, czyli choksiędzem Wojciechem. „Ptak ten jako gady,
dzenie po śladach.
płazy i robactwo niszczący, pozyskał opinie
Z każdego rodzaju łowów mieli przodludów słowiańskich i w Polsce stał się na pół
kowie nasi rozliczne pożytki, przede wszystdomowym”. Długosz opowiada o częstych
kim jednak mięsiwa na wyprawy wojenne,
przypadkach przechowywania bocianów
a w czas pokoju do spiżarni, oraz skóry,
w chatach ludu krakowskiego. Określenie
niekiedy bardzo cenne i poszukiwane.
„ćwik” oznaczało dawniej między innymi
W wielkich spiżarniach pańskich wisiały na
ptaka, którego podejść ani zwabić nie możdrągach kuropatwy i inne dzikie ptactwo,
na. Stąd w języku myśliwskim „ćwik” jest to
na marmurach leżało mięsiwo, na „szubiestary cietrzew albo gracz, który już w sierpnicach” – w sieniach kuchennych – wisianiu niekiedy poczyna tokować, to jest wabić;
ły dziki, łosie, jelenie, sarny – do dalszego
również sokół, krogulec, który pojedynczo
użycia wypatroszone i napchane jałowcem.
zwalcza dropie, łabędzie, żurawie. Karnał –
Zimą odziewano kożuchy baranie, lisie,
był to kapturek kładziony sokołom myśliwniedźwiedzie, wilcze, rysie i sobole – zwane
skim na głowę dla zasłonięcia oczu. Po tatarlisiurami, niedźwiedniami, wilczurami, itd.
sku łoś nazywa się bułan i stąd konia maści
Warto przypomnieć, że futro z soboli było
płowej, czyli łosiej nazywano bułanym.
jednym z najdroższych i najbardziej poszuHarp – jest to okrzyk myśliwski kończąkiwanych w Polsce. W 1620 roku „sorok
cy łowy. Dzikie pole w języku myśliwskim
soboli” (40 skórek) kosztował 200 złotych
oznacza wydmy piaszczyste i jałowe nie(dla porównania – zając 10 groszy, a kuna
użytki, na których żadna zwierzyna utrzy2 grosze). Od dawna różnym zwierzętom
mać się nie może. W języku staropolskim
17
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wyraz kletnia oznaczał ostęp leśny, matecznik wśród puszczy rozległej, słowem niedostępny gąszcz leśny pełny dzikiego zwierza,
stąd na przykład w Puszczy Białowieskiej
zwierzyniec królewski nazywano dawniej
„Wielką Kletnią”. Smyczą, podobnie jak dziś,
nazywano rzemień, na którym prowadzone
były na polowanie charty. Zmykać – znaczyło spuszczać je ze smyczy. Wzłamnikami nazywano „gatunek brytanów i pijawek” to jest
psów największej siły i odwagi, używanych
do szczwania niedźwiedzi, dzików i wilków.
Dawne prawodawstwo polskie zabraniało tępienia młodych lisów. W roku 1557
uchwalono na sejmie: „Liszek młodych nie
ma nikt zbierać sub poena 10 marcarum,
a liszki rozpuścić”. Znaczyło to, że pod surową karą, bo około 5 funtów srebra wynoszącą, nie wolno było nikomu łapać młodych
lisiąt. Lis zwany był u nas od najdawniejszych czasów liszką. Niedolisek był to młody
jesienny lis o krótkiej sierści. Podobnie także
inne zwierzęta, których skóry używane były
na futra, miały niekiedy analogicznie formo-
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przypisywano określone cechy ludzkie –
najczęściej te ujemne. Przykładem tego było
umieszczenie niecodziennego malowidła
w sieni plebanii z nakazu księdza Łęckiego,
proboszcza w Skrzeszewie, ziemi drohickiej.
Przedstawiało ono aniołów wypędzających
bizunami wieprza, lisa, zająca, indyka, węża
i małpę. Wieprz miał oznaczać obżarstwo,
lis – chytrość, zając – tchórzostwo, indyk –

WYDARZENIA

D

zięki wielkiemu zaangażowaniu dr hab.
prof. UR Krystyny Leśniak-Moczuk
udało się zorganizować wspaniałe spotkanie
studentów drugiego roku kierunku pracy socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego z członkami Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów.
Pierwsze zapoznawczo-integracyjne spotkanie w klubie Zodiak rozpoczęło cykl wydarzeń łączących pokolenia.
Studenci poznali historię powstania
i zasady działania Stowarzyszenia Nasz Dom
Rzeszów oraz mogli obejrzeć Szopkę autorstwa prezesa Jerzego Maślanki. Na sali była

pychę, wąż – złość, zaś małpa ze zwierciadłem – próżność.
Ostatnie polowanie na żubry odbyło
się w Białowieży 1913 roku. Urządzono je
na cześć księcia Monaco, który ubił dwa
żubry. Następnie, już podczas wojny w 1915
roku, wpadł jeszcze do Białowieży na 24 godziny car Mikołaj II, nie ma jednak śladów,
żeby polował w tym czasie. Gdy przy tej

SPOTKANIE
POKOLEŃ
Zapoznawczo-integracyjne
w klubie Zodiak

świąteczna atmosfera oraz stosowne potrawy. Po poczęstunku przygotowanym przez
stowarzyszenie i studentki, przy akompaniamencie gitary i akordeonu wszyscy uczestni-

Nie traktu
jak powie

okazji skarżono się na szkody, jakie wśród
żubrów czynią kwaterujące w Białowieży
wojska, Mikołaj II miał powiedzieć: „Jeśli
ginie tyle ludzi, to czemuż nie może zginąć
kilka żubrów”. Zarządził jednak ściślejszą
ich ochronę.
Czy wiesz, że ciepło sys
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Z NAMI CIEPLEJ

Rozmowa z Lesławem Bącalem, prezesem MPEC w Rzeszowie

nisko. Przedsiębiorstwo powstało w 1965 r.
www.mpec.
na bazie Zakładu Gospodarki Cieplnej
i funkcjonowało w różnych formach organizacyjno-prawnych, poczynając od przedsiębiorstwa komunalnego poprzez oddział
Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej, a od
1 stycznia 2008 r. jako jednoosobowa spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy
Miasta Rzeszów.

 Taką zachętę, aby się przyłączyć do grona już korzystających z waszych usług,
można przeczytać na stronie internetowej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Rzeszowie. To brzmi dobrze,
zwłaszcza w zimie.
– I rzeczywiście jest to najczęściej wybierany
sposób na ogrzewanie i ciepłą wodę w obiektach. Na ciepło systemowe decyduje się
większość deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych czy właścicieli innych budynków
wielorodzinnych i usługowych.
Lesław Bącal

 Dlaczego?
– To oczywiste rozwiązanie na ciepło w mieście. Po prostu w ten sposób zapewnia się użytkownikom bezpieczeństwo i komfort przez cały
rok. Niezawodność i ciągłość działania zapewniają dostawcy ciepła.
A dzięki wysokim normom, związanym z produkcją i dostawą, jest to
także ogrzewanie bezpieczne dla środowiska naturalnego.
 Jesteście wiodącym w mieście pośrednikiem dostarczającym
nam ciepło.
– Od ponad pół wieku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
dostarcza ciepło do mieszkań, instytucji, przedsiębiorstw, obiektów
dydaktycznych, służby zdrowia, sakralnych, handlowo-usługowych
oraz innych lokali na terenie Rzeszowa i sąsiedniej gminy Trzebow18

 A skąd to ciepło i takaż woda pochodzą?
– Z dwóch elektrociepłowni: na północy
miasta z EC Załęże (dziś PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział EC Rzeszów) i na południu z EC WSK (dziś Fenice Poland Sp.
z o.o.). Przełomem dla rzeszowskiego ciepłownictwa i działalności
przedsiębiorstwa był 1974 r., w którym podjęto strategiczne decyzje
dla jego rozwoju. Warto w tym miejscu przypomnieć, że genealogia
ciepłownictwa rzeszowskiego wiąże się z uruchomieniem w 1956 r.
Elektrociepłowni WSK i przekazaniem przez nią nadwyżki ciepła
do dyspozycji miasta. Tym samym mieszkańcy Rzeszowa jako jedni
z pierwszych w Polsce otrzymali ciepło ze skojarzonego źródła.
 Elektrociepłownia obok dawnego WSK, bo wszak dziś jest to już
firma Pratt & Whitney Rzeszów S.A. na początku była poza miastem, ta na osiedlu Załęże wciąż jest z dala od centrum.
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– Z tych źródeł za pomocą naszych sieci
ciepłowniczych dostarczane jest ciepło do
budynków. Dzięki temu powietrze, którym
oddychamy, jest zdecydowanie czystsze, bo
nie narażone na tzw. niską emisję. Dlatego
jeśli ktoś planuje budowę lub modernizację budynku, powinien zastanowić się, jaki
rodzaj ogrzewania wybrać. Bezsprzecznie
bardziej komfortowe jest ciepło systemowe,
które my dostarczamy.

dy i samoczynne uruchamianie dostawy
ciepła, gdy temperatura spadnie poniżej
określonego przez administratora progu.
Analogicznie, jeśli się ociepli, automatyka
pogodowa zatrzyma dostawę ciepła.

 Bezsprzecznie wygodniej jest z niego
korzystać, ale czy taniej?
– Jeśli porównamy realny wzrost cen energii, uwzględniając inflację, to według danych GUS przez dziesięć lat do 2012 r. realnie ceny ciepła systemowego wzrosły o 13,8 proc, gdy w tym samym czasie gazu ziemnego
wzrosły o ponad 50 proc., węgla blisko tej wartości, a oleju opałowego
aż o 100,1 proc. Także i ceny energii elektrycznej wzrosły więcej w tym
czasie, bo o 29,5 proc.
 W opłatach mieszkań w blokowiskach koszty ogrzewania są najwyższym składnikiem, miesiąc w miesiąc liczone tak samo, czy to
zima, czy lato.
– My tylko dostarczamy ciepło, rozliczenia szczegółowego z lokatorami dokonują administratorzy – spółdzielnie mieszkaniowe czy
wspólnoty. MPEC Rzeszów, dostawca ciepła systemowego, gotowe jest
zapewnić ciepło zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba. Bez względu na
porę roku. I warto korzystać z takiego rozwiązania. Oczywiście zimą
dostawy są nieporównanie intensywniejsze niż jesienią czy wiosną.
W praktyce oznacza to, że nie trzeba rezygnować z ogrzewania po zakończeniu zimy. Wystarczy, że odbiorca ciepła określi temperaturę na
zewnątrz budynku (rekomendowana jest 12–14°C), przy której następować będzie automatyczne dostarczanie ciepła na cele ogrzewania.
 Jak to działa?
– Dostawę ciepła w zależności od temperatury na zewnątrz reguluje
tzw. automatyka pogodowa, która instalowana jest w węźle cieplnym.
Automatyka umożliwia błyskawiczne reagowanie na zmiany pogo-

Nie traktuj smogu
jak powietrza

Czy wiesz, że ciepło systemowe to naprawdę dobry sposób na
ograniczenie smogu w mieście? Dzięki produkcji ciepła w jednym,
wyspecjalizowanym miejscu uwalniamy miasto od tysięcy małych
dymiących kominów. To właśnie one odpowiadają niemal za całą
emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz większości groźnych
dla zdrowia pyłów. Dzieje się tak dlatego, że obok nieefektywnie
spalanych węgla i drewna, palone są także śmieci. Nie ma również
żadnych norm związanych z emisją zanieczyszczeń.
Dzięki produkcji ciepła w elektrociepłowni możemy całkowicie
zlikwidować emisję rakotwórczego bezno(a)pirenu oraz wyemitować 35 razy mniej pyłów do atmosfery – w porównaniu do indywidualnego kotła na węgiel, produkującego taką samą ilość ciepła.
W ciepłowniach i elektrociepłowniach emisja spalin podlega także
surowym normom prawnym z zakresu ochrony środowiska, co
ogranicza emisję dwutleku węgla, tlenków azotu i siarki.
Dlatego warto wybierać mieszkania ogrzewane ciepłem systemowym, a tam gdzie jest to możliwe korzystać z programów wymiany
ogrzewania indywidualnego na systemowe. Nie chcemy przecież
traktować smogu jak powietrza.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat smogu i związanych z nim
zagrożeń, zajrzyj na: www.cieplosystemowe.pl .

 Jak skorzystać z całorocznego ogrzewania?
– Usługa adresowana jest przede wszystkim
do budynków wielorodzinnych, ale również
obiektów biurowych i użyteczności publicznej. Wystarczy zgłosić się do dostawcy ciepła systemowego (MPEC), który sprawdzi
warunki techniczne dostawy ciepła w systemie całorocznym. Jeśli nie ma przeszkód
technicznych, uruchomienie usługi może nastąpić natychmiastowo.
 A co to jest ciepła woda użytkowa?
– Otóż ciepło systemowe to nie tylko ogrzewanie obiektów, to również
źródło stałych dostaw ciepłej wody. Taką opcję wybiera dziś zdecydowana większość klientów przyłączających budynki do ciepła systemowego. To najbardziej efektywne rozwiązanie zapewnianiające
ogrzewanie i ciepłą wodę w budynkach w mieście.
 Jak powstaje ciepła woda? Czym się różni od tej pitnej w kranach?
– Jakość ciepłej wody użytkowej jest zawsze taka sama jak wody
wodociągowej w kranach, bo to jest przecież ta sama woda, tyle że
podgrzana w wymienniku węzła cieplnego. Oczywiście bez mieszania się tych cieczy – po prostu ciepło systemowe w postaci gorącej
wody przekazuje energię cieplną wodzie wodociągowej pozostającej
w odrębnym zamkniętym obiegu. Oczywiście za jakość podgrzanej
wody wodociągowej, którą w rzeczywistości użytkujemy, odpowiada dostawca wody zimnej, ale wpływ na nią ma także stan instalacji
wewnętrznej obiektu. Natomiast dostawca ciepła systemowego, czyli
w naszym przypadku MPEC, odpowiada za parametry energii cieplnej – czynnika służącego do podgrzania wody użytkowej.
Rozmawiał
 Ryszard ZATORSKI
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zagrożeń, zajrzyj na: www.cieplosystemowe.pl .
dwutlenku węgla, tlenków azotu i siarki.
Dlatego warto wybierać mieszkania ogrzewane ciepłem systemowym, a tam – gdzie jest to możliwe – korzystać z programów wymiany ogrzewania indywidualnego na systemowe. Nie chcemy przecież
traktować smogu jak powietrza.
www.mpec.rzeszow.pl

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat smogu i związanych z nim zagrożeń, zajrzyj na: www.cieplosystemowe.pl

Rzeszów, ul.www.mpec.rzeszow.pl
Stanisława Staszica 24, Tel. centrala: 17 85 452 22, Fax: 17 85 417 07, e-mail: sekretariat@mpecrzeszow.pl
www.mpecrzeszow.pl
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ODPRYSKI

WIROWANIE
NA PLANIE
SYGNALIŚCI
eden z ministrów od spraw wewnętrznych uknuł
taką nazwę dla swoich cywilnych współpracowników. A może to intelektualny płód ministerialnego misiewicza? Jak go
zwał, tak go zwał, ale określenie brzmi bardzo ładnie, chociaż treść zawiera
paskudną. Nie jest to encyklopedyczne pojęcie nadawcy i odbiorcy sygnałów. Za moich czasów nazywaliśmy ich kapusiami, ormowcami, tajnymi
współpracownikami czy spółdzielnią ucho. Gdy taki pojawiał się w towarzystwie, to rozmowa dotyczyła wyłącznie pogody, walorów kobiecych
Grubej Kaśki i paskudnych cech teściowej. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, aby zwykłego kapusia nazwać sygnalistą. Ale jeśli w pegeerze krów nie
pasał pastuch, tylko obserwator stada, to wszystko jest możliwe. Teraz już
nie donosi się na nikogo, tylko sygnalizuje! Sygnalizuję panie naczelniku, /
że student Bresz nosi się bardzo ekscentrycznie / przedziałek z tyłu robiąc
też. A taki sygnalista, który kapuje na sąsiada, bo czegoś dorobił się, a sygnaliście akurat nie chciało się ruszyć d... do roboty, to co sygnalizuje? Są
takie sytuacje, że nawet głupi nie zna odpowiedzi. Od pożogi, ognia, wojny
i takich sygnalistów zachowaj nas Panie.

J

DALEJ NIE IDZIE
eśli ktoś robi z siebie durnia albo solidnego buraka, to małolaty mawiają,
że ten ktoś zaorał się. Takim właśnie oraczem jest pan Misiewicz, z wykształcenia pigularz, a dla ministra Macierewicza szczytowe osiągnięcie
personalne. Przyjmował już ministerialne pozdrowienia od wojska, został
odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” za takie wybitne osiągnięcia, jak te, że: jest, oddycha, ma stosowną prezencję
i minister go lubi. Najbardziej jednak zaorał się bodajże w Białymstoku.
Ministerialną bryką zajechał pod nocny klub z gołymi panienkami, gdzie
ponoć prowadził nabór do BOR-u i nie tylko. A gdzie niby miał to robić?
W burdelu? Zebranemu tam elektoratowi fundował trunki i poczucie humoru. Niedorzecznik Bochenek oświadczył, że został ofiarą czegoś tam.
Doszło już do tego, że dalej nie idzie.

FELIETON

J

CO Z TYM SUWERENEM?
ładza obiecywała podczas kampanii wyborczej, że jej głównym
celem będzie służebność wobec obywateli. Zobowiązywała się do
wsłuchiwania w opinie i odczucia społeczeństwa, zaś wszystkie ważniejsze decyzje poddawać pod referendalny osąd. Praktyka jest zupełnym
zaprzeczeniem tej zasady. Władza wsłuchuje się tylko w mądrości naczelnika państwa. Przecież owa rewolucyjna reforma oświaty, która jest powrotem do peerelowskiego modelu, nie jest sprawą duperelną dla Polaków.
Dotyczy bowiem przyszłych pokoleń, zatem jest kluczowym problemem.
Należałoby to zrobić z wielkim rozmysłem, bez zbędnego pośpiechu. Już
sama zapowiedź Związku Nauczycielstwa Polskiego, że podejmie akcję
zbierania podpisów pod referendalnym wnioskiem, została bez pardonu
odrzucona przez ministra edukacji i premiera. Potraktowana dodatkowo
jako zwykła awantura społeczna. Nic dodać, nic ująć. Podobnie poczyna
sobie minister od wicekultury z muzeami gdańskimi, co nawet sądowi nie
za bardzo podoba się. Tutaj też nikomu nie przyszło do głowy zapytać samorząd czy samych muzealników. Ciekawe pojmowanie idei konsultacji
społecznych.
Prawdziwego czadu pod tym względem dał niedoszły prezydent
Warszawy, którego warszawiacy najzwyczajniej olali podczas ostatnich
wyborów samorządowych. Wymyślił proch, czyli sposób na wygranie następnych wyborów. Zamierza do Warszawy przyłączyć 32 ościenne gminy, w których PiS uzyskał lepszy od PO wynik wyborczy. Wszyscy mają
wybierać prezydenta stolicy. Jedynie Leśnej Podkowy nie chce pan poseł.
Niektórzy twierdzą, że ta gmina nie znalazła się w wykazie tylko dlatego,
że w tym miejscu na mapie stała półlitrówka, czy coś takiego. I znowu chytrze zamierza się ominąć referendum, fabrykując projekt poselski, który
nie ma wymogu przeprowadzenia takiego referendum. Zabiegi prezydenta
Tadeusza Ferenca o poszerzanie Rzeszowa muszą być każdorazowo poprzedzone przez powszechne referendum w mieście i miejscowości, którą zamierza się przyłączyć. Muszą na ten temat wypowiedzieć się jeszcze
właściwe rady. Wymaga się także opinii wojewody. Natomiast poseł Sasin
chce hurtowo przyłączyć 32 gminy ustawą sejmową. Pociesznie rozumiana
demokracja. Gminy zagrzmiały i mówią – nic o nas bez nas. I zrobiło się
bardzo wesoło. To jak to jest z tym szacunkiem dla suwerena? Wychodzi
na to, że największy polski jeleń ma na imię suweren.

TO BE, OR NOT TO BE
arosław Marek Rymkiewicz, jak twierdzą
niektórzy niegdyś poeta, popełnił był kilka lat temu coś, co trudno nazwać wierszem,
a czego nie zacytuję z szacunku dla czytelnika. Dzieło to wiekopomne było dedykowane Jarosławowi Kaczyńskiemu. Z czystego
patriotyzmu oczywiście, choć jako laureat Nagrody im. Lecha
Kaczyńskiego powiększył swoje konto o 100 tysięcy zł. Bo wielcy
bracia zawsze preferowali twórczość opiewającą wizje Polski konserwatywnej i twórców, którzy tworzą mity. Patriota Rymkiewicz
ze swoją jedną kroplą polskiej krwi wśród reszty niemiecko-tatarskiej, bardzo im pasował. Zwłaszcza Jarosławowi, bo jak on pochodził z dobrej komunistycznej rodziny, i jak on jest poetą. Bo
Jarosław jest poetą, a jego twórczość poetycka jest powszechnie
znana. Że przytoczę czterowiersz: Byliśmy z Gustawem Holoubkiem rzeczywiście/ razem w Senacie,/ ale nie to jest/ ważne. Miód
na serce. Taki Szekspir to przy tym betka.
Bo co to za głupie pytanie: To be, or not to be. O przepraszam,
nasz wieszcz, nasz Wernyhora nie zna przecież angielskiego, więc
będzie po polsku: Być albo nie być, oto jest pytanie. Kretyństwo.
Oczywiście, że być. Nawet po trupach. Na przekór wszystkim. Nawet kosztem Polski. Jest na to dobrze przygotowany. Na studiach
zapoznał się dobrze z ekonomią polityczną socjalizmu, nauką fikcją, wymyśloną na użytek decydentów politycznych, podobnie jak
dogmaty, a teraz już nauka naszych obecnych władców, a dzieło
z roku 1847 rozpoczynające się od słów widmo krąży po Europie…
mógł cytować wyrwany ze snu na wyrywki.

J

W

 Roman MAŁEK

Nasz poeta z takim przygotowaniem ma daleko gdzieś, że
PiS otrzymał mandat do rządzenia, ale nie otrzymał mandatu do
zmiany ustroju, a to właśnie realizuje. Stworzył już instrumenty
do zbudowania sobie dyktatury na własny użytek, bo tylko to go
w życiu obchodzi. Gdyby było inaczej, nie zabiegałby o łaski faktycznie panujących w Polsce. I nie chodzi tu o suwerena, czyli naród, bo ten akuratnie ma gdzieś.
Swe dzieło niszczenia zaczął od mediów. Zawłaszczył je na
skalę, której nie było od czasów stanu wojennego, bo jego władza nie może być narażona na krytykę. Na razie media prywatne
mogą być spokojne, bo próba zakupu TVN 24 spełzła na niczym.
Ale za jakiś czas, kiedy rządowa telewizja zastosuje ceny dumpingowe na reklamy? Zdążył już sparaliżować Trybunał Konstytucyjny. W sposób szalony, ale i metodyczny. I nie ma żadnej woli
kompromisu. Mówi o nim, ale robi co innego. Jest przekonany
o swojej racji i jest gotowy na wszystko. Jeśli planuje jakieś zmiany, to w kierunku zaostrzenia konfliktu, czym doprowadzi nas
do izolacji w Europie. Bo Kaczyński to nie Orban, bo ten potrafi
się czasem cofnąć. Tymczasem nasz zbawca nie zna języków, nie
podróżuje, nie cofa się i z nikim nie rozmawia. I nie czeka już,
by ktoś na białym koniu przybył nas zbawić. Bo on to zrobi sam,
czy komuś się to podoba, czy nie. Nie licząc się z kosztami. Że to
wynik szaleństwa? Na pewno braku jakichkolwiek pozytywnych
uczuć. A nawet gdyby, to przecież Szekspir, który mu do pięt nie
dorasta, mówi słowami Hamleta w scenie drugiej drugiego aktu
znamienne słowa: Choć to szaleństwo, jest w nim przecie metoda.
Though this be madness, yet there’s metod in’t.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

Marzycielski
sen prezesa
Prolog
Za górami, za lasami
jest kraina z zasadami.
Prawdziwa czy wymarzona?
Pełna cudownych dokonań.
Tam bieszczadzkie połoniny,
przy granicy Ukrainy,
tam jej urok rozpoznacie,
bogobojne Podkarpacie.
Lud tu skromny i posłuszny,
pobożny i wielkoduszny.
I wrażenie takie sprawia,
nad królem się zastanawia.
Bo kraj przekroczył już próg dobrobytu
oraz podaży rynkowej,
tutaj konsumpcja już sięga szczytu,
tak grzmią fanfary rządowe.
Węgla i stali, jabłek i zboża
mamy ogromne zapasy,
miodem i mlekiem płyną do morza,
u dzieci przesyt kiełbasy.
W delikatesach pieczone głuszce
oraz łakome łakocie,
tu obywatel obrasta tłuszczem,
ponieważ zarabia krocie.
Młodym mieszkania, twórcom pomniki,
naprawdę tu aż się żyć chce.
I w górę idą wciąż statystyki,
ogromny wzrost PKB.
Poeci tworzą wspaniałe pieśni
o władzy i jej potędze,
a ze słowników czas już wykreślić
strach, bezrobocie i nędzę.
Kanty i kłamstwa skryte w zasłonie
nie oprą się prawdzie i wiedzy,
taśmy i pluskwy uruchomione
w urzędach i przy spowiedzi.
Na długi fortel to się wymyśli,
popatrzy skąd by tu lenno?
Z komuchów szkoły reforma czyści
i będzie lepiej na pewno.
Któż to, ach któż to ten raj nam czyni,
co to za władzy hybryda?
Czyżby to wielka Polski władczyni,
może mityczny król Midas?
PS
Po Europie wieść wartko płynie,
w Berlinie, Madrycie, Lesku,
wieczna szczęśliwość w polskiej krainie:
wyrósł nam nowy Czauczesku!

Szybsze bicie serca

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA
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Duńskie szczęście

ydawać by się
mogło, że kto,
jak kto, ale mieszkańcy Skandynawii
nie mają powodu do
radości: chłodno, szaro, mała liczba słonecznych dni. A jednak tak nie jest. Przeprowadzone kilka lat temu sondaże wskazują, że
w Danii mieszkają najszczęśliwsi ludzie na
świecie. Niedowierzanie, szok, dla wielu jest
to ogromna zagadka, bo Duńczycy nie dość,
że mają okropną pogodę, to jeszcze płacą podatki, które należą do najwyższych na świecie.
Profesor Meik Wiking, dyrektor Instytutu Badań Socjologicznych w Kopenhadze, stwierdza, że ten niezwykły fenomen duńskiego
szczęścia zawiera niezauważalny do tej pory
składnik: hygge. Co to takiego? Światło jest
nieodzowne do życia, Duńczycy mają obsesję
na punkcie światła, ale nie ostrego, jaskrawego, ale „żywego ognia”, jaki dają świece i ogień
w kominku. Ponad 70 proc. Duńczyków jesienią i zimą pali świece codziennie. Zasada
jest prosta, im bardziej przytłumione światło,
tym wzrasta zadowolenie człowieka. Tak więc
światło jest duńskim składnikiem szczęścia.
Kolejnym składnikiem hygge są kontakty
międzyludzkie. Gdy niecałe 45 proc. Europej-

czyków spotyka się u siebie w domu z przyjaciółmi, rodziną, kolegami co najmniej raz
w tygodniu, w Danii ten odsetek wynosi aż
80 proc. Kiedy spędzamy czas z innymi, tworzy się ciepła i serdeczna atmosfera. Pod wieloma względami przypomina dobry uścisk,
bez kontaktu fizycznego. A więc sztuka hygge
to też sztuka rozszerzenia własnej strefy kontaktu, tak by obejmowała też i innych ludzi.
Kolejnym składnikiem duńskiego szczęścia
jest drewno. Otaczanie się naturą poprawia nastrój i wprowadza spokój do naszego
wnętrza. Na surowych, drewnianych stołach,
które mają swoisty, uspokajający zapach, nie
może zabraknąć prostych potraw, jak własny
chleb, domowe przetwory i domowe ciasto.
Na stole ze świecami musi być miejsce dla
ciepłych napojów, które poprawiają nastrój
podczas zimnych i szarych dni. No i oczywiście czekolada, którą Duńczycy pochłaniają
w dużych ilościach, a wiadomo, że czekolada
pobudza wydzielanie serotoniny – hormonu
szczęścia. Podsumowując, w hygee chodzi
o to, by temu zestresowanemu dorosłemu,
którego mamy w sobie, dać odpocząć, by móc
później inaczej spojrzeć na świat. Może warto podpatrzeć coś od Duńczyków, byśmy się
stali chociaż trochę szczęśliwsi... 

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca
AMBASADOR
Biszkopt: 4 jajka • ½ szklanki cukru • ½ szklanki mąki
pszennej • pół łyżeczki proszku do pieczenia • aromat waniliowy.
Białka ubić na sztywno i nie przerywając ubijania stopniowo dodawać cukier, a następnie
po jednym żółtku. Na koniec dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i aromat.
Wszystko delikatnie wymieszać, wlać do przygotowanej formy i piec ok. 25 min w temperaturze 170°C.
Masa: 2 kostki masła • 3½ szklanki mleka •
30 dag cukru pudru • 6 jajek • 15 dag mąki
ziemniaczanej • 3 łyżki kakao • 10 dag bakalii
(sparzone rodzynki, orzechy, skórka pomarańczowa) • czekolada.

FRASZKI
Adam Decowski

MODA
Taka jest teraz moda,
on stary – ona młoda.
GWARANCJA TRWAŁOŚCI
Związek małżeński jest trwały wtedy,
gdy go łączy hipoteczny kredyt.

3 szklanki mleka zagotować. Do pozostałej
½ szklanki mleka dodać mąkę ziemniaczaną
i całe jajka, dobrze wymieszać i wlać do gotującego się mleka. Mieszać aż masa zgęstnieje
i zrobi się budyń. Ostudzić.
Masło utrzeć z cukrem na puch, dodawać
po łyżce zimny budyń i ucierać do momentu
powstania lśniącej masy. Wówczas masę podzielić na 3 części:
1 część: masa • część rodzynek • orzechy •
skórka pomarańczowa;
2 część: masa • 3 łyżki kakao • część posiekanej czekolady;
3 część: masa • reszta czekolady • reszta rodzynek.
Przekładać: ciasto, a następnie w kolejności
masy, kładąc jedna na drugą. Wierzch polać
polewą czekoladową lub nałożyć dowolną galaretkę. Ciasto trzymać w lodówce.

LIMERYKI
Regina Nachacz

Chorą panią spod Miłości
okropnie łamały kości,
wcierała okłady
z cudownej pomady,
kontemplując o miłości.

Baran (21 III–20 IV) Nie będzie źle,
ale też nie będzie najlepiej w pracy.

Lew (23 VII–23 VIII) Przygotuj się na
odwiedziny rodziny i znajomych.

Strzelec (23 XI–21 XII) Nie wchodź
w interesy i nie pożyczaj pieniędzy.

Byk (21 IV–20 V) Zapowiada się szybsze bicie serca.

Panna (24 VIII–22 IX) Dobry moment na robienie planów na przyszłość.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Czas szykować
stroje weselne.

Waga (23 IX–23 X) Zapowiada się
poprawa w finansach i w... miłości.

Koziorożec (22 XII–20 I) Staniesz
przed trudnym dylematem, więc rozsądnie podejmuj decyzje.

Rak (22 VI–22 VII) Okaże się, że nie
jesteś pępkiem świata. Zacznij się zmieniać.

Skorpion (24 X–22 XI) Twój zapał do
pracy zostanie zauważony przez przełożonych.

Wodnik (21 I–19 II) W pracy staniesz
się autorytetem.
Ryby (20 II–20 III) Masz szansę poszerzyć krąg przyjaciół.
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