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My nie damy, my nie damy,
aby były białe plamy.
I nie będzie w Polsce rządził
ten, którego pradziad błądził.

Między nami po ulicy
pojedynczo lub grupkami
krążą dzielni politycy,
z nadziejami, pretensjami, marzeniami…

Idzie nowy czas dokonań,
a w przyszłości niedalekiej
w mediach już na pierwszych stronach:
„Polska płynie miodem, mlekiem”.

Prawie każdy z nich się potknął,
barwy i poglądy zmieniał,
pragnął działać dożywotnio
tak dla dobra suwerena.

Marzyciele, marzyciele,
wciąż przed wami wzniosłe cele,
senne wzloty i upadki,
mit sukcesów – może kratki?

Przez Prezesa naznaczeni
żyją w ciągłym świecie baśni,
mając fotel w sejmie niemym,
kariery robią właśnie.

Zasłużeni, ważni, odważni,
często próżni, zawzięci, uparci.
Ciepłe gniazdka dla siebie wijecie,
a „ptaszyna” jest waszym oparciem.

Z dopieszczonych życiorysów
znikły ich wstydliwe cienie,
nowe fakty i zapisy
barwią postać w IPN-ie.

PS
Krzyczcie, że Polska jest najważniejsza,
tworząc kabaret przeuroczy.
Moja nadzieja ciągle się zwiększa,
brawo – wyborca przejrzał na oczy.

Każdy, jak trybun ludowy,
z manią władzy oraz żądzy
wpaja ją wciąż narodowi:
myślę – robię – ja – najmądrzej.

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

Cygański romans
Powoli
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Konstytucja to rzecz święta,
każdy Polak niech pamięta,
a już nasza w tym jest głowa
sprytnie nią manipulować.

Gdy po fatalnym PRL-u
przełom wolnością nas ozłocił,
to w wymarzonym dziś modelu
wyrośli nowi patrioci.
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Głoszą:
Społeczeństwo chce odnowy,
niechaj żądzą kryształowi,
co w nich prawda, mądrość tkwi.
Kto to spełni? Tylko my!
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Znów stary Cygan gra
melodię z dawnych lat,
głos skrzypiec rzewnie łka,
na strunach łzami drga.

Twych oczu ciepły blask
na zawsze złączył nas,
bez ciebie jest mi źle,
tak bardzo kocham cię.

Nad lasem siwa mgła,
w mym sercu smutek, żal,
gdzie jesteś, miła ma,
tęsknoty płynie łza.

Chcę tylko z tobą być,
przez życie razem iść
z tą pieśnią, co nam gra,
na zawsze ty i ja.
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W ROCZNICĘ BITWY POD LENINO
Zbigniew Domino

T

o już 74. rocznica.
12 października 1943
roku polska Dywizja im.
Tadeusza Kościuszki stoczyła pierwszy bój pod
białoruskim miasteczkiem
Lenino. Dywizja sformowana z polskich syberyjskich zesłańców, dla których był to pierwszy, ofiarą życia i krwi znaczony milowy krok
powrotu do wymarzonej ojczyzny, do Polski.
Bitwa pod Lenino… Przypomnijmy
w skrócie niektóre historyczne fakty. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu
1941 r. emigracyjny rząd gen. Władysława Sikorskiego podpisał sojuszniczy układ polsko-radziecki, mocą którego nawiązano stosunki
dyplomatyczne i zawarto umowę wojskową.
Na tej podstawie na terenie ZSRR zaczęło
się formowanie jednostek wojska polskiego.
Amnestionowano też polskich zesłańców, których liczyło się na około półtora miliona. To
oni, kto stąd mógł i jak mógł, ruszyli do nowo
tworzonego polskiego wojska. I już w kwietniu
1942 r. wojsko polskie w ZSRR w sile trzech
dywizji piechoty liczyło 80 tysięcy żołnierzy.
Niestety, nie wszyscy do tego wojska zdążyli.
Nie zdążyli, bo już w sierpniu 1942 r. armia
Ref.

Czardasza rzewną nutę graj, Cyganie,
całą noc, aż świt nastanie,
pojedziemy w dal nieznaną,
hen, w daleki świat, Cyganie.
Choć na chwilę rozwiej smutki,
dajcie wina, żywot krótki,
bez miłości świat nic nie wart,
graj, Cyganie, graj.

2.

Cygański romans śni
dawno minione dni,
z taborem chciałby iść
do tych szczęśliwych chwil,
gdzie ognisk złoty blask
aż po poranny brzask,
czardasza wartki rytm
ukoi moje łzy.
Twych oczu ciepły blask…

Ref.

Czardasza rzewną nutę graj, Cyganie…

3.

Cygański romans gra,
biegnie w nieznaną dal,
serce rozpływa się,
powiedz, czy kochasz mnie.
Miłości smętna pieśń
po świecie błąka się,
bezdomna, aż po świt,
otula moje sny.
Twych oczu ciepły blask…

Ref.

Czardasza rzewną nutę graj, Cyganie…
Rzeszów, 18.07.2017 r.

gen. Andersa ewakuowała się ze Związku Radzieckiego na Bliski Wschód. Dziś już z całą
pewnością wiadomo, że stało się to za zgodą
rządu emigracyjnego, w wyniku uprzedniego
porozumienia W. Churchilla i J. Stalina. Ewakuowano wtedy 80 tysięcy żołnierzy i około
40 tysięcy osób cywilnych. W sumie 120 tysięcy Polaków. Tylko 120 tysięcy! Jakże tej liczbie
dramatycznie daleko do ponad milionowej
rzeszy polskich syberyjskich zesłańców. Zesłańców pozbawionych rozbudzonej nadziei
na odmianę losu, z powszechnie na powrót
wręczanymi radzieckimi paszportami…
W tej beznadziei trwali zesłańcy aż do
wiosny 1943 roku, kiedy to władze ZSRR na
wniosek Związku Patriotów Polskich wyraziły
ponowną zgodę na tworzenie polskiego wojska. Tym razem dowodzonego przez gen. Berlinga. Kto tamten czas przeżył, ten wie, a Sybiracy wiedzą to na pewno, że tak jak wcześniej
nie liczył się gen. Anders, tak i tym razem mało
kto znał czy słyszał o gen. Berlingu. Tak wtedy,
jak i teraz, liczyło się tylko Wojsko Polskie! Za
wszelką cenę do niego się dostać, bo w nim jedyna nadzieja na powrót do Polski.
Żołnierzem I Dywizji, który przeszedł
cały jej bojowy szlak od Lenino do Berlina, był
też mój ojciec, starszy ogniomistrz Stanisław
Domino. Siłą złego losu cała nasza rodzina
była wywieziona na Sybir. Tam zmarła moja
i młodszego brata Tadka matka. Ojciec na
wojnę, a my z bratem zostaliśmy sami… Nic
przeto dziwnego, że teraz każdego roku, kiedy
nadchodzi ten październikowy czas, nie mogę
opędzić się od wspomnień o ojcu, bitwie pod
Lenino i o nadziei powrotu do Polski. Choć byłem wtedy zaledwie dorastającym chłopakiem,
do dziś pamiętam, jaką zapowiedź na powrót
do Polski wśród nas, syberyjskich zesłańców,
budziła ta nasza kościuszkowska dywizja. Kto
tylko mógł, robił wszystko, aby się w jej szeregach znaleźć. Świetnie ten stan ducha oddał we
wzruszającym wierszu też zresztą zesłaniec,
Lucjan Szenwald: „Ja, zbolałego polskiego narodu/ Syn bolejący, wierny, szczery,/ Polską
mową karmiony od młodu,/ Pojony światłem
polskiej litery,/ Wierzę, że Polska nie zginęła,/
Lecz w blasku nowej chwały wstanie,/ Chcąc
włożyć wkład do tego dzieła,/ Piszę oto niniejsze podanie:/ Proszę przyjąć mnie na żołnierza/ Narodowego polskiego wojska!”.
Kto tamtego czasu tam i wtedy nie przeżył, być może trudno mu to będzie zrozumieć.
Ale my, Sybiracy, nigdy doniosłości tamtych
chwil nie zapomnimy. My, Sybiracy, choć dzisiaj, z dnia na dzień, siłą czasu jest nas mniej
i mniej. Ilu nas jeszcze z tej ponad milionowej
rzeszy zesłańców zostało? Liczy się nas do dwudziestu, góra trzydziestu tysięcy. Czas jest nieubłagany. Ale dopóki naszego życia i życia naszych potomnych, nigdy o historycznej bitwie
pod Lenino nie zapomnimy. Nie zapomnimy
o ofierze życia i krwi, jaką złożyli kościuszkowcy, nasi dziadowie, ojcowie, siostry i bracia na
bitewnym szlaku od Lenino do Berlina. Wiele
ich krwawych bitew po drodze do wolnej Pol-

ski czekało. Wspomnijmy choćby tylko podkijowską Darnicę, wiślane przyczółki w rejonie
Dęblina i Puław, Studzianki, forsowanie Wisły z praskiego brzegu na pomoc powstańczej
Warszawie, Kołobrzeg, Wał Pomorski, forsowanie Odry w rejonie Siekierek i wreszcie,
u boku Armii Radzieckiej, zwycięski szturm
Berlina, z naszą biało-czerwoną dumnie powiewającą nad Brandenburską Bramą.
Tak, my Sybiracy o tym pamiętamy i nigdy nie zapomnimy. Ale czy pamiętają inni,
czy Polska pamięta? Czy chroni i szanuje pamięć o żołnierzach kościuszkowskiej dywizji,
uczestnikach historycznej bitwy pod Lenino?
Sam sobie z pełnym przekonaniem odpowiadam: tak, Polska pamięta! I zawsze pamiętać będzie. Nie zatrą tej pamięci aktualnie
Polską rządzący, którzy w nienawistnym politycznym oszołomstwie tę pamięć poniewierają i przy każdej okazji starają się ją zatrzeć,
wymazać z naszej historii. Przykładów tych
haniebnych zabiegów mamy aż nadto na co
dzień. Niszczone, bezczeszczone są pamiątkowe tablice, pomniki (gen. Berlinga na Powiślu), odbierane nazwy szkołom, ulicom (m.in.
w Rzeszowie Anieli Krzywoń, w Krakowie
Lucjana Szenwalda czy w Bielsku Podlaskim
poległego pod Lenino kapitana Władysława
Wysockiego). Świadomie pomija się albo wykrzywia obraz tamtych wydarzeń w szkolnych
podręcznikach historii czy w propagandowych paszkwilanckich wydawnictwach czy
publikacjach, jak choćby w tych pióra podającego się za historyka, niejakiego Sławomira
Cenckiewicza.
Świadomie pomija się kolejne rocznice
bitwy pod Lenino. Jeszcze w latach 70. ub. wieku na polach bitwy wzniesiono memorialny
pomnik-muzeum, a na tamtejszym cmentarzu
wystawiano wartę honorową i palono świeczki pamięci poległym. To było kiedyś, a dzisiaj? Jeśli ktoś te rocznice obchodzi, to garstka
weteranów skłania tam swoje posiwiałe głowy. A gdzie jest nasza ambasada i wojskowy
attachat w Mińsku? Polityczny bojkot. Wstyd,
panowie dyplomaci. To Białorusinów stać jest
na wystawianie pod Lenino rocznicowej warty honorowej. Mało tego. Na tym przykładzie
(stosunku rządzących do bitwy i żołnierzy
spod Lenino) dowodnie widać, jak usiłuje
się skłócić, poróżnić Sybiraków spod Lenino
z tymi spod Monte Cassino. Na obchody bitwy
pod Monte Cassino aktualnie rządzący spieszą
na wyprzódki, a polegli pod Lenino idą w zapomnienie.
Próżny, krótkowzroczny trud, panowie
politykierzy. Sybiracy wiedzą swoje i poróżnić się nie dadzą. Wierzą, że krew przelana za
Polskę jednaką ma cenę. Wierzą, że czas mściwych politycznych oszołomów minie, a wieczna pamięć o poległych pod Lenino i pod Monte
Cassino na zawsze pozostanie. Wierzą, że Polska o swoich synach nie zapomniała i nigdy nie
zapomni.
 Zbigniew DOMINO,
Sybirak
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Dywizja sformowana z polskich syberyjskich zesłańców
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ODKRYWANIE MALAWSKIEGO
Konferencja naukowa i koncert

zień 2 października 2017 roku był dla
Filharmonii Podkarpackiej dniem
szczególnym. Wystawą, konferencją naukową i koncertem kameralnym uczczono
60. rocznicę śmierci patrona Filharmonii Artura Malawskiego.
Odkrywanie Malawskiego – tak właśnie można by określić nastrój tych wydarzeń. Wystawę o Malawskim przygotowało
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, gdzie
przechowywane są pamiątki po kompozytorze, ogólnopolską konferencję o jego życiu
i twórczości przygotowało Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne, a koncert kameralny
z jego muzyką – Filharmonia Podkarpacka.
Ta zbiorowa praca przyniosła nadspodziewane owoce. Odkryliśmy artystę o wielkim
formacie, kompozytora, pedagoga, intelektualistę głęboko zanurzonego w świecie muzyki, wskazującego na jej ważkie posłannictwo,
misję i powołanie.

 Andrzej SZYPUŁA
Artur Malawski

PODRÓŻ W CZASIE
Rzeszów stolicą śpiewu chóralnego

P

rzez kilka wrześniowych dni stolica Podkarpacia stała się stolicą śpiewu chóralnego, a to za sprawą ponadtysięcznej rzeszy
chórzystów, którzy przyjechali na IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores odbywający się od 7 do 10 września br.
w Rzeszowie. Artyści przybyli z najodleglejszych zakątków Polski, a także z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Węgier, przemierzając wiele
kilometrów, aby się wspólnie modlić, śpiewać
i bawić.

Tegoroczny kongres odbył się pod hasłem „Da Pacem, Domine, In Diebus Nostris”
(Obdarz nas, Panie, pokojem w naszych czasach). Właśnie modlitwa o pokój na świecie
była jednym z centralnych wydarzeń kongresu. W rzeszowskiej farze przez kilka godzin trwało nabożeństwo, w czasie którego
śpiewem i modlitewnym rozważaniem prowadzonym przez duchownych i świeckich
animatorów federacji młodzi ludzie zanosili
do Boga prośbę o pokój. Błaganie to było tym

bardziej wymowne, że wśród chórzystów
znajdowali się także chłopcy z Ukrainy – kraju, na terenie którego prowadzona jest wojna.
W czasie Nocy Chórów – przy fontannie multimedialnej, w kilku kościołach Rzeszowa i diecezji rzeszowskiej – przybyłe na
kongres chóry miały okazję zaprezentować
swój kunszt artystyczny, wykonując pieśni liturgiczne, kościelne, a także utwory muzyki
klasycznej i folkloru reprezentowanych regionów. Koncerty zostały przyjęte z wielkim
zainteresowaniem, a parafie goszczące chóry
zatroszczyły się o miłą atmosferę i poczęstunek dla chórzystów.
Jednak najbardziej oczekiwanym wydarzeniem był Koncert Galowy w katedrze
Fot. Estera Kulawska

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

D

W konferencji, która odbyła się pod
patronatem honorowym marszałka podkarpackiego Władysława Ortyla i patronatem
medialnym Polskiego Centrum Informacji
Muzycznej POLMIC w Warszawie, wzięło
udział 9 referentów – z Warszawy, Łodzi,
Bydgoszczy, Sanoka, Rzeszowa, Przemyśla
i Wiśniowej. Wszyscy wskazywali na wielką
wartość twórczości kompozytorskiej Artura
Malawskiego, zbyt małą obecność jego muzyki w salach koncertowych, konieczność jej
bliższego poznania i ukazania szerokiej publiczności.
Koncert kameralny był prawdziwie
zachwycający! Młodzi artyści: Małgorzata
Wasiucionek – skrzypce, Adam Krzeszowiec
– wiolonczela, Sylwia Michalik-Bednarczyk
– fortepian i Inga Poskute – sopran, w sposób
staranny i artystycznie dojrzały zaprezentowali utwory kameralne Artura Malawskiego
w wersjach na skrzypce i głos z fortepianem,
a na koniec – trio fortepianowe.

Koncert Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores
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BO RADOŚĆ JEST W NAS
Znaleźć się w gronie podobnych sobie ludzi

C

zy kiedy dochodzi się do kresu działalności zawodowej, kiedy staje się „absolwentem pracy” i przechodzi na emeryturę,
oznaczać ma to rozpoczęcie nowego etapu
życia, gdzie codziennością jest spoglądanie
przez okno, krótkie spacery i oczekiwanie na
wizytę najbliższych osób? Nie! Tak nie może
być! To może być też ciekawy etap życia, tylko trzeba sobie postawić konkretny cel, znaleźć się w gronie ludzi o podobnym statusie.
W ostatnim tygodniu września br.
trwały Stalowowolskie Dni Seniora. Dyrekcja Miejskiego Domu Kultury zorganizowała cykl imprez adresowanych do osób 60+.
Był Dzień Aktywnego Seniora, akcja Bezpieczni w Ruchu Drogowym, warsztaty Dary
Jesieni, Kulturalna Seniorada, warsztaty
tańców polskich, a także plenerówka „Marzenia nie idą na emeryturę”. Zwieńczeniem
tej akcji był zorganizowany 1 października
IV Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod hasłem „Bo w nas jest
radość”. Uczestniczyło w nim ponad 50 zespołów i solistów, ogółem ponad 600 wykonawców, artystów amatorów z województw

Stryki i Stryjenki ze Strzyżowa

Organizatorami kongresu była Polska
Federacja Pueri Cantores oraz Katedralny
Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses pod przewodnictwem prezesa Stanisława Żyrackiego. Kolejne spotkanie chórzystów odbędzie się za dwa lata w Lublinie.
Federacja Pueri Cantores to organizacja
o zasięgu ogólnoświatowym, której członkami są głównie chóry dziecięce i młodzieżowe.
W Polsce Federacja została utworzona w 1992 r.
i aktualnie zrzesza 37 zespołów działających
przy parafiach, szkołach i ośrodkach kultury.
Realizuje swoją elitarną misję pielęgnowania
śpiewu liturgicznego – chorału gregoriańskiego
i wielogłosowej muzyki chóralnej, a także wspiera zrzeszone w niej chóry w ich działalności
muzycznej, liturgicznej, religijnej, kulturalnej,
wychowawczej i edukacyjnej. Działa w ramach
struktur Kościoła katolickiego i działalność formacyjną swoich członków opiera przede wszystkim na chrześcijańskim systemie wartości.
 Beata ŚWIERAD
Współpraca Stanisław ŻYRACKI
I nagrodę ex aequo jury przyznało chórom
Canon z Białobrzegów i Gaude Vitae ze Stalowej Woli, II chórowi Gloria z Zaklikowa,
zaś III Cantabile z Łańcuta.

świętokrzyskiego,
lubelskiego i podkarpackiego, nie
tylko z większych
aglomeracji,
ale
też z niewielkich
miejscowości. Występowali w czterech kategoriach:
zespoły muzyczne, chóry, zespoły
f o l k l o r y s t yc z n e Ziemia Podkarpacka z Kolbuszowej
oraz soliści i duety. Mimo że impreza miała charakter
W kategorii liczącej 9 zespołów folklokonkursu, atmosfera była daleka od stresu.
rystycznych wyróżniono grupy: Powiślanie
W holu Miejskiego Domu Kultury w przez Koprzywnicy, Grębowianki z Grębowa
rwach pomiędzy koncertami było niezwykle
oraz Cyganianki z Cyganów-Chmielowa,
wesoło, było wspólne śpiewanie popularobie z okolic Tarnobrzega. Najwyżej w tej
nych piosenek.
kategorii jurorzy ocenili grupę Stryki i StryZ obowiązku dziennikarskiego, aby
jenki ze Strzyżowa, przyznając I nagrodę,
dać satysfakcję także w tej formie, warto
II nagrodę otrzymała lasowiacka grupa
wymienić tych wykonawców, którzy znaleźli
Ziemia Podkarpacka z Kolbuszowej, zaś
uznanie w oczach jurorów. Spośród 19 zeIII Pysznicanie z Pysznicy.
społów muzycznych w gronie wyróżnionych
W kategorii solistów i duetów, w któznalazły się Kocudzanki z Kocudzy, Trzecia
rej wystąpiło 14 wykonawców, wyróżniono
z Dzwoli i Belferki
Jana Krupińskiego z Kańczugi, duet Maze Stalowej Woli.
ria i Paweł Żardeccy z Opatowa i Piotrusia
I nagrodę w tej kaChałturnika ze Stalowej Woli. I nagrodę
tegorii otrzymali
w tej kategorii otrzymał piosenkarz EugeAkademicy z Jaroniusz Pędlowski z Rudnika, II harmonijkarz
sławia, II przyznaKazimierz Wiśniowski ze Strzyżowa, zaś
no grupie Ali BabIII Duet AVI ze Stalowej Woli. Na zakończeki – Ali Dziadki
nie poza konkursem wystąpił Chór Cantilez Kańczugi, zaś III
na z Rzeszowa, zdobywca Grand Prix ubieZespołowi Wokalgłorocznej III edycji Przeglądu. Popularność
nemu z Opatowa.
tej imprezy w środowisku 60+ i mnogość
W kategorii
zgłaszających się do udziału w niej świadczy
chórów
wyróżo tym, że spełnia ona oczekiwania środowisk
nienie otrzymały
absolwentów pracy.
Rogóżnianki z Rogóżna k. Łańcuta,
 Jerzy DYNIA
5
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Tyrała pełniący do niedawna funkcję prezydenta Światowej Federacji Pueri Cantores.
Na zakończenie prezydent Polskiej
Federacji Pueri Cantores Mateusz Prendota obdarował osoby zasłużone dla federacji
oraz przedstawicieli komitetu organizacyjnego pamiątkowymi ryngrafami. Gościem
specjalnym kongresu był niedawno wybrany
nowy prezydent Światowej Federacji Pueri
Cantores, Jean Henric.
Pobyt chórzystów w Rzeszowie obfitował również w inne atrakcje, takie jak przemarsz wszystkich uczestników kongresu
z flagami i proporcami ulicami Rzeszowa na
Rynek, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja, flash mob w Galerii Rzeszów, zwiedzanie
miasta i Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny
Ulmów w Markowej oraz Skansenu Muzeum
Wsi Markowa. Dużą atrakcją był także piknik chóralny, w trakcie którego młodzi ludzie
mogli wziąć udział w licznych konkursach
i zabawach oraz obejrzeć występy artystyczne i sportowe swoich rówieśników.

Fot. Jerzy Dynia (2)

rzeszowskiej z okazji jubileuszu 25-lecia Polskiej Federacji Pueri Cantores. W koncercie
wystąpiły wszystkie 33 chóry uczestniczące
w kongresie oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej. Muzycy i śpiewacy
występujący pod batutą Wiesława Delimata
i Marcina Florczaka zabrali słuchaczy w podróż w czasie, prezentując m.in. hymny poprzednich 8 kongresów.
Ukoronowaniem koncertu było wykonanie przez wszystkich artystów hymnu
IX Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores Da Pacem, Domine skomponowanego
przez młodego rzeszowskiego kompozytora,
Dominika Lasotę, byłego chórzystę Pueri
Cantores Resovienses. Utwór bezpośrednio
nawiązuje do hasła przewodniego Kongresu
i jest częścią Mszy napisanej przez kompozytora specjalnie na rzeszowski zlot chórów.
Premierowe wykonanie całości kompozycji
Dominika Lasoty można było usłyszeć na
niedzielnej mszy świętej na zakończenie kongresu, której przewodniczył ks. biskup Kazimierz Górny, zaś homilię wygłosił ks. Robert
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GDZIE JEST TA ULICA…
Zniknęła dziurawa i błotnista Niemcewicza
Bogusław Kotula

później po przeniesieniu nazwy ładną i czystą na dawnych Rudkach.
Każdy ma swoją ulicę, uliczkę czy nawet
dziurawej i błotnistej
ścieżkę. Niekoniecznie taką, przy której się
Niemcewicza naleurodził. Nawet dzisiaj spróbujcie coś niedyżałoby śpiewać nie ulica,
plomatycznego powiedzieć o takiej Szpitalale uliczka. Dawno już jej
nej, Batorego czy Żeromskiego? Z doświadnie ma, mało, nawet imieczenia nie radzę. Moja ulica, na mojej ulicy…
nia tego wielkiego Polaka
Boże? Ile i co to znaczyło i znaczy? Jak radow nazwowo zmodernizowanych nie przyśnie i sprężyście kroczymy po „Paniadze”
wrócono. Chociażby uliczka im. Bolesława
nie tylko w święto tej kultowej rzeszowskiej
Chrobrego? Po wojnie kurzyła się na lewo od
ulicy. Wyznawcy nawróconej na socjalizm
Niemcewicza w kierunku WSK, by stać się
Polski wymienili nie tylko pieniądze. Działało to
zazwyczaj tak, że „oni”
swoje, a przedwojenni
swoje. Powojenny, już
wojewódzki Rzeszów zaczynał dorabiać się szybko blokowych „fyrtli”,
które nazwał osiedlami.
Chociażby Piastów, Tysiąclecia czy Baranówka.
Wielu jednak osobom
do końca żywota tkwiły
w głowach Rudki, Budy,
Ulica Niemcewicza (nie istnieje od 1964 r.). Zdjęcie z lat 50. XX w. W głębi po Ruska Wieś, Wygnaniec
prawej stronie dom p. Baranowej, gdzie mieszkali Iwaniccy (Tomek – siatkarz czy Podpromie. W rozmowach „palętały” się
Resovii). W tle niezabudowana jeszcze blokami ul. Staszica
jeszcze Maćkówka, Fajczornia, Kościarnia czy Drukierówka.
Świętej pamięci Marek Czarnota wymiótł spod kocich łbów, kamiennego szutru,
trylinki i granitowej kostki opowieści o kamienicach, odrapanych czynszówkach, willowych posesjach i wielorodzinnych „drzewiokach”. Jego sentymentalne opowieści załapały się jednak na fakty osiadłe przy znaczniejszych ulicach przestrzennego Rzeszowa,
a właściwie miasta nad Wisłokiem, Przyrwą,
Mikośką i Młynówką. Zostawił gdzieś na
boku uliczkowe przesmyki na Rudkach, Stawiskach, Staroniwie, Budach, Wygnańcu czy
zapleczu Rynku.
Zasiedziałe rodziny przy Niemcewicza
wykwaterowano
na początku lat 60. w ubiegSławek Kotula na swojej rodzinnej ulicy Niemcewiłym wieku. Sześć domów bronionych fosacza. Z prawej dom Jana Jakubowskiego (legionisty),
w głębi kamienica Hadały
mi i sztachetowymi płotami znikło ze Stawisk razem z nazwą. Wielki Polak Julian
Ursyn nie wiadomo dlaczego „stracił” swoje
imię tam, gdzie pachnące kwiaty, głębokie
studnie, oszklone ganki i „drzewiani”, ra-

TAMTEN RZESZÓW

O

Ulica Niemcewicza od strony ulicy Hetmańskiej.
Lata 50. ub. wieku. W głębi drewniany dom p. Dziubków, w którym mieszkał w czasie okupacji Marian
Andrzej Liwo, a w budynkach gospodarczych na
zapleczu p. Kiernas Kiernicki (plastyk Bolesław).
Z lewej strony widoczne okno jedynego murowańca sędziego Dydka (ojciec Zbigniewa). A pośrodku
Niemcewicza dwa „braty-łaty” – Bodziek Kotula
i Zenek Jakubowski

6

Powojenny początek ulicy Hetmańskiej (później
Obrońców Stalingradu). Wjazd do ulicy Zamkowej
wybudowali Niemcy, przesuwając ulicę Zamojskiego
między ulicami Dąbrowskiego i Lenartowicza.
Z prawej strony zamek, na wprost wyjście na aleję
Pod Kasztanami

dośni mieszkańcy. Dydkowie i Ziętkiewiczowie, Durkowie i Kotulowie, Inglotowie
i Jakubowscy. Cała, sześciodomowa uliczka,
gdzie…? Panowie Dydek, sędzia Sądu Grodzkiego z „dwójki”, i Durek, artysta rzeźbiarz
z „czwórki”. Wspaniałe dziewczęta z „jedynki” i szklanowerandowi ci z Kotulów. Duśka
Inglotowa z „piątki”. Niezwykle odważna
i w AK, i jako „włyścicielka” tajnej drukarni prasy WiN-owskiej. Z „szóstki” bojowy
legionista Jakubowski, który śpiewał: „My
batalion trzeci, Piłsudskiego dzieci”. Właśnie
sam Naczelnik pomógł mu finansowo kupić
obszerną chałupę typu drewnianego. Malutka, błotnista, dziurawa, wycinkowa uliczka,
administracyjnie zapomniana przy robotniczej ulicy Obrońców Stalingradu (obecnie
Hetmańska). Władysławę Inglot za przynależność do WiN-u sąd specjalny w Rzeszowie
skazał na 7 lat. Karę odbyła w Fordonie. Zabrano jej też połowę domu i dużego ogrodu.
Kwaterunek upychał w skarbowej połowie
kogo się tylko dało. Zamieszkali tam Niemcowie z Ryśkiem na czele. To przyszły znany
dziennikarz i niezły koszykarz. Syn Andrzeja Durka, Zbyszek, maturzysta z roku 1939,
został rozstrzelany przez Niemców w Lubzinie. Jego mama Honorata do końca swojego
długiego życia trzymała w swoim sercu tę
tragedię.
„Pnioki” z Pobitnego i Staromieścia.
Mocna kolejarska brać, a jednak inaczej
noszone granatowe czapki. Inaczej szczekały psy na Staroniwie, a inaczej w Zwięczycy. „Cebulorze” z Drabinianki i „kumosy”
z Trzebowniska. Zostawiając wozy nad Glinikiem na czas mszy w parafialnym Staromiejskim, łby końskie kierowali w stronę
swojej wsi.
Co się ostało jeszcze
z tego i tamtego w tej dzisiejszej „podszewce” pępkowego,
metropolitalnego Rzeszowa?
Jeszcze sporo czasu po okupacji inaczej widzieli Rzeszów ci
ze Staromieścia i ci z Czekaja.
Po swojemu „ziorali” na to
miasto ci z Głogowa, Tyczyna czy Sokołowa. Piłkarska
„Malta” zawsze była lepsza od
„Stalówki”. Jest i będzie!
„Morgi” mojej (przyp. B. Kotula) babci Agnieszki przy ścieżce od ulicy
Staszica do Dąbrowskiego. U góry dom Demusów. Po wojnie zjeżdżało
się z Demusówki „z górki na pazurki”



Bogusław KOTULA
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STUDIA PODYPLOMOWE
Współpraca Politechniki Rzeszowskiej i PZL Mielec

września br. lider polskiej branży
lotniczej PZL Mielec, będący częścią
firmy Sikorsky należącej do koncernu Lockheed Martin, rozszerzył swoją współpracę
z Politechniką Rzeszowską i wspólnie z Wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa utworzył kolejne studia podyplomowe na kierunku technika śmigłowcowa. Nowy kierunek
doskonale wpasowuje się w przyszłe potrzeby
polskiego przemysłu lotniczego.
Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej, i Janusz Zakręcki, prezes zarządu i dyrektor naczelny PZL Mielec,
rozwinęli w Rzeszowie nową inicjatywę,
podpisując umowę rozszerzającą współpracę
pomiędzy tymi dwoma instytucjami, której
historia sięga 2010 r. Dziewiętnastu pracowników PZL Mielec, producenta helikoptera
wsparcia bojowego Black Hawk i turbośmigłowego dwusilnikowego samolotu M28,

rozpocznie wkrótce studia z zakresu techniki
śmigłowcowej.
Program dydaktyczny nowego kierunku studiów podyplomowych został opracowany przez pracowników naukowych
Politechniki Rzeszowskiej przy współpracy
przedstawicieli PZL Mielec. Absolwenci kierunku będą mieli możliwość uczestniczenia w pracach badawczych i projektowych,
w tworzeniu koncepcji nowych rozwiązań,
jak również wdrażania opracowanych rozwiązań i nowych technologii w zakładzie
produkcyjnym zarówno przy produkcji śmigłowców, jak i w szeroko rozumianym przemyśle lotniczym. – Politechnika Rzeszowska
jest wiodącą uczelnią w kraju kształcącą
kadry na potrzeby przemysłu lotniczego.
Współpraca naszej uczelni z przemysłem
polega nie tylko na prowadzeniu badań naukowych na zlecenie, opracowywaniu wdro-

EUROPEJSKIE KURIOZUM

„Dobra zmiana” dopadła spółdzielczość mieszkaniową
Edward Słupek

T

rywialnie
należy
stwierdzić, że „dobra
zmiana” dopadła spółdzielczość mieszkaniową.
Nową ustawę o spółdzielniach
mieszkaniowych
Sejm uchwalił 20 lipca, a prezydent podpisał
dwa tygodnie później. Nic nie zapowiadało
uchwalenia ustawodawstwa całkowicie wbrew
środowisku spółdzielczemu. W toku prac nad
ustawą strona rządowa i fachowcy spółdzielcy zgodnie pracowali nad jej projektem. Sejm
podjął przedłożenie rządowo-spółdzielcze
jako rzadko oglądany w naszym życiu społecznym kompromis. Następnie ustawa znalazła
się w „izbie refleksji”, czyli w Senacie. Zazwyczaj Senat bez większych zmian przegłosowuje
ustawy, które przepracował Sejm.
Tak się nie stało w tym przypadku. Senator Lidia Staroń zgłosiła trzydzieści poprawek,
inni dołożyli cztery poprawki. Ogółem przegłosowano i przyjęto dwadzieścia osiem. Przegłosowane poprawki sprawiły, że ustawa zamiast kompromisową stała się antyspółdzielczą. Przypomnę, że pani Staroń przez osiem
lat była parlamentarzystą Platformy Obywatelskiej atawistycznie nastawioną do spółdzielczości mieszkaniowej. Obecnie oświadcza, że
jest parlamentarzystką niezależną „sympatyzującą” z Prawem i Sprawiedliwością. To sympatyzowanie polega na reprezentowaniu lobby
deweloperskiemu, czyli niszczeniu spółdzielczości mieszkaniowej.
Następnego dnia prawie o północy Sejm
przegłosował poprawki Senatu, a prezydent
pomimo zastrzeżeń środowiska spółdzielczego podpisał ustawę. Ustawa jest europejskim

kuriozum. Nie jest wiadomo, kto według jej
zapisów jest członkiem spółdzielni. Zniesiono
wpisowe i udziały. Jedynie posiadacze odrębnej własności w zasobach spółdzielczych są zobowiązani złożyć deklarację przystąpienia do
spółdzielni. Nowa ustawa wprowadza fundusz
remontowy na poszczególne nieruchomości.
Odmiennie niż dotychczas, gdzie naliczano
fundusz remontowy na nieruchomości, ale
funkcjonował centralny rozdział zależnie
od potrzeb remontowych według zasad solidaryzmu spółdzielczego, czyli w pewnym
sensie jedna nieruchomość pożyczała środki
na remonty innej w ramach potrzeb. Obecne
zatomizowanie jest zaprzeczeniem solidaryzmu spółdzielczego. Rodzi się pytanie, komu
i w czyim interesie na tym zależało.
Management spółdzielczy, zarządy spółdzielni są odsądzani od czci i obsypywani kalumniami. Jednakże oszczercy nie dopowiadają, że spółdzielczość mieszkaniowa w stosunku
do tego, co się dzieje w skali kraju, jest oazą
gospodarności i praworządności. Jednostkowe przykłady złych praktyk spółdzielczych są
używane do akcji propagandowych dyskredytujących ideę spółdzielczą. Dotychczasowe
unormowania ustawy zezwalały na realizację
programu Prawa i Sprawiedliwości „Mieszkanie Plus”. Spółdzielczość mieszkaniowa
widziała w nim dla siebie szansę na budowę
wielu mieszkań. Spółdzielnia Zodiak, którą
reprezentuję, również podjęła przygotowania
do budowy kompleksu senioralnego w ramach
„Mieszkania Plus” jako spełnienie misji pomocy seniorom, których jest coraz więcej – echo
powojennego wyżu demograficznego. Wydaje się, że obecne zapisy ustawowe skutecznie
wyeliminowały nas z tego projektu budowy
mieszkań. Lobby deweloperskie dopięło swego.

Od lewej prezes Janusz Zakręcki i rektor prof. Tadeusz Markowski

żeń, ale również prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych skierowanych
m.in. do pracowników firm działających nie
tylko na Podkarpaciu – mówi prof. dr hab.
inż. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej. – Polskie Zakłady Lotnicze
w Mielcu są jednym ze stałych partnerów Politechniki Rzeszowskiej, a dzisiejsza umowa
jest dowodem naszej wieloletniej współpracy
– dodaje rektor.
Piotr BIERNACKI



Innym zagadnieniem, które „zrewolucjonizowało” spółdzielczość mieszkaniową,
jest instytucja lustracji w spółdzielni. Można
to nazwać taką wizytacją odbywaną co trzy
lata, a w przypadku budowy mieszkań corocznie. Lustrację dokonywali specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami, zazwyczaj praktycy z branży, doskonale znający problematykę
spółdzielni mieszkaniowej. Nowe uregulowania ustawy wykluczają, aby lustrację mogli
wykonywać czynni pracownicy merytoryczni
spółdzielni mieszkaniowej. Lustracja to w jakiejś części kontrola, ale też raczej instruktaż
najlepszych ludzi z branży mieszkaniowej. To
przenoszenie dobrych praktyk spółdzielczych
pomiędzy spółdzielniami. Zniweczono tę instytucję, jak podejrzewam, z powodu politycznie trywialnego. Po prostu na słowo lustracja
politycy dostają „małpiego rozumu”.
Nasza spółdzielcza lustracja mająca stuletnią historię poprzez polityczne skojarzenia
stała się wytrychem politycznym. Mogę powiedzieć, że proponowałem, aby pojęcie lustracji w spółdzielczości zmienić na wizytację
albo audyt spółdzielczy, ale nie zdążono, bo też
mogło się to stać poprzez nowelizację Prawa
spółdzielczego. Wierzę, że ponad 200 lat istnienia spółdzielczości na ziemiach polskich,
w tym ponad 100 lat spółdzielczości mieszkaniowej, nie zostanie zniweczone. To taka inna
forma zarządzania nieruchomościami niekomercyjna, na każdym etapie poddana kontroli
przez własnych członków. Pewnie niewygodna
dla każdej władzy, w tym dla samorządów, od
których także zależą koszty utrzymania naszych mieszkań.
Odnoszę wrażenie, że w naszym demokratycznym kraju czyni się wszystko, aby utrącić jakąkolwiek formę organizacji społeczeństwa, która nie jest podporządkowana władzy
rządowej. Taką formą niezależności była spółdzielczość dotychczas wolna od wpływów politycznych.


Edward SŁUPEK
7
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PATRIOTA RÓWNA SIĘ KIBOL
Zachęcam rodziców do lektury podręczników
Bogusław Kobisz

OPINIE  KOMENTARZE

Z

czystej ciekawości
wziąłem do ręki Wczoraj i dziś – podręcznik do
historii i społeczeństwa dla
4 klasy szkoły podstawowej,
z której dzieci w naszym
kraju po reformie szkół uczyć się będą historii. Pierwszym moim spostrzeżeniem jest to,
że autorzy ulegli wszechobecnemu w naszym
kraju klerykalizmowi i że książka jest nieco
upolityczniona, odzwierciedla hasła z programu PiS, czyli uwypuklane są zagadnienia i postacie, które ta partia lubi.
Na początek oczywiście wstęp i pojęcia
podstawowe, dalej Mieszko I, chrzest Polski,
później kilku królów, kilka powstań itd., dużo
o Piłsudskim i wszędzie mocno podkreślona rola Kościoła w historii Polski. Sześć stron
poświęconych jest Janowi Pawłowi II, nieco
mniej Prymasowi Tysiąclecia oraz innym duchownym i świętym. Druga wojna światowa
to AK, harcerze batalionu Zośka, Alek i Rudy,
następnie Inka, Pilecki i Auschwitz, później
o „żołnierzach niezłomnych” zwanych „wyklętymi” na przykładzie majora Szendzielarza
(pseudonim „Łupaszko”), następnie okupacja
sowiecka i komunizm. Pierwszym bohaterem
„Solidarności” jest ks. Jerzy Popiełuszko, później obok Walentynowicz Wałęsa i Gwiazda,
wspomniano też okrągły stół. W podręczniku
obok Mikołaja Kopernika, ku mojemu zdziwieniu, sporo miejsca znalazła Maria Skłodowska-Curie, mimo że całe życie mieszkała
za granicą, prowadząc życie nie zawsze zgodne
z nauką Kościoła. Te podstawy programowe
mają maluchom wyznaczyć ramy, w jakich po-

głębiać one będą tę wiedzę w późniejszych klasach i nie można oprzeć się refleksji, że twórcy tych zmian działają wedle zasady „czym
skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
trąci”.
Na stronie 15 tej książki pod hasłem
„Współczesny patriotyzm” zwróciłem uwagę na zdjęcie kibiców, zrobione chyba na stadionie podczas jakiejś imprezy sportowej,
i na nim trzech młodych, rozemocjonowanych chłopców w biało-czerwonych szalikach z orłem i napisem „honor” zajmujących
główny plan tego zdjęcia. Obok zdjęcia opis,
że w dzisiejszych czasach patriotyzm można
okazywać między innymi godnie uczestnicząc w ważnych uroczystościach lub kibicując sportowcom reprezentującym nasz kraj.
Mimo że w kilku zdaniach wyjaśniono, skąd
pochodzi słowo patriotyzm, że oznacza umiłowanie ojczyzny, że żołnierze ginęli za ojczyznę,
a w czasach pokoju może być okazywany przez
pracę, szacunek do kultury i obyczajów, mimo
że wspomniano, iż patriotyzm narodowy nie
wyklucza patriotyzmu lokalnego, czyli, że
kochając Polskę, można kochać równocześnie
swoją miejscowość i region, nie jestem pewien,
czy w podręczniku historii powinno się tym
dziesięcioletnim maluchom mieszać w głowach patriotyzmem poprzez kibicowanie. Widzimy w telewizji, na stadionach i na ulicach,
że kibicowanie w barwach narodowych często
nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Nie
wiem, czy jest to trafny i potrzebny przykład
na tym etapie edukacji maluchów.
Uważam, że maluch wpierw powinien
szukać flagi i prosić, żeby rodzice ją wywiesili w Dniu Flagi RP, a znacznie później szalika,
aby kibicować jakiejś drużynie. Nie będąc pe-

wien swoich obiekcji, gdyż moje dzieci kibicują
już z kuflem piwa, spytałem bardziej kompetentne osoby, czyli kilkoro rodziców dziesięciolatków. Nie ukrywam, że zaskoczyło ich
to pytanie, bo nie zdążyli jeszcze tej książki
„przestudiować”, ale po zapoznaniu się z nią
szybko potwierdzili, że podobnie jak ja sądzą,
iż kibicowanie drużynie nie jest najlepszym
przykładem w nauczaniu patriotyzmu dla
dziesięcioletnich dzieci.
Na tyle zaciekawiło mnie, czego dzieci uczyć się będą na lekcjach historii w szkole
podstawowej, że postanowiłem przeglądnąć
podręczniki do wyższych klas z innych przedmiotów. W podręczniku do geografii Planeta
Nowa dla klasy siódmej czytamy, że „oprócz
kilku czynników, które mają wpływ na liczbę
urodzeń, ważną rolę w kształtowaniu przyrostu naturalnego odgrywa polityka państwa”
i tu wymienia się Program 500+. Czytamy
również, że „Pozytywne i negatywne skutki
wywołuje również napływ cudzoziemców do
Polski. Na przykład imigranci z Ukrainy wypełniają luki na rynku pracy. Z drugiej strony
osiedlanie się w Polsce ludności o innej religii
i kulturze może w przyszłości doprowadzić
do napięć obserwowanych obecnie w wielu
krajach Europy”. No cóż, dowiedziałem się
przynajmniej, że mamy z Ukrainą taką samą
kulturę i religię.
Zachęcam rodziców, aby czasem przeglądnęli podręczniki swoich dzieci choćby po
to, żeby zdecydowali, czy w ramach „domowych korepetycji” lub „tajnych kompletów”
wyjaśnić im, iż w czasie drugiej wojny światowej obok AK walczyło jeszcze wiele innych
ugrupowań, a wśród nich Armia Ludowa,
Gwardia Ludowa, Bataliony Chłopskie, Związek Walki Zbrojnej, Tajna Organizacja Wojskowa, Związek Harcerstwa Polskiego, oraz
że Ukraina ma swoją kulturę i w dużej mierze
inną religię.


Bogusław KOBISZ
Fot. Tomasz Beliński

PRZEMYSKI MATEJKO
KULTURA  SZTUKA

Wystawa malarstwa Mariana Jerzego Fidy

O

kazją do spotkania wszystkich zainteresowanych historią Przemyśla było
otwarcie wystawy malarstwa Mariana Jerzego Fidy. W historycznych murach Zamku Kazimierzowskiego było to już drugie
spotkanie poświęcone tej wybitnej postaci.
Pierwsze odbyło się 21 marca br., a okazją do
tego było wydanie książki pt. Moja opowieść
o Przemyślu i Ziemi Przemyskiej, która przybliża postać piewcy dziejów dawnego Przemyśla. Wtedy to jedno z dzieł malarskich
Wjazd Królowej Jadwigi na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu zakupione zostało przez
PCKiN Zamek i zawisło na stałe na ścianie
w Sali Kominkowej.
Marian Jerzy Fida (1929–2016) urodził
się w Przemyślu. Był z wykształcenia prawnikiem, wykonywał zawód radcy prawnego. Malarstwem zajmował się od młodości.
Zdał egzamin na Akademię Sztuk Pięknych
w Krakowie, ale nie został przyjęty ze wzglę8

dów ideologicznych. Swoje artystyczne
pasje realizował przez ponad trzydzieści ostatnich lat swego życia. Z pasją
zamalowywał płótna historią – Przemyśla i Polski, tworzył również obrazy
religijne. Malarstwo Mariana Jerzego
Fidy zyskało u wielu znawców sztuki
i artystów bardzo pochlebne recenzje.
Ze względu na uprawianą tematykę
oraz sposób podejścia do zagadnień
historycznych, a także użyte środki
wyrazu, artysta zyskał miano „przemyskiego Matejki”.
Prezentowana obecnie wystawa
zorganizowana została wspólnie przez
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Przemyskie Centrum Kultury
i Nauki Zamek. Obrazy przemyskiego
artysty można oglądać równocześnie
w tych dwóch instytucjach. Otwarta
15 września w MNZP wystawa nosi

Z wernisażu wystawy Mariana Jerzego Fidy

Październik 2017, nr 10 (144) Rok XIII
tytuł „Przemyśl – historia mała i wielka”,
natomiast wystawa, która otwarta została
20 września w Galerii Zamek PCKiN Zamek
nosi tytuł „Wokół wzgórza zamkowego”. Obie

wystawy otrzymały wspólną nazwę „Historia
Przemyśla w obrazach Mariana Jerzego Fidy”
i dofinansowane zostały przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz

Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Wystawa czynna do 31 października 2017 r.


Tomasz BELIŃSKI

TWÓRCA MULTIMEDIALNY

Władysław
Serwatowski

K

im był Roland Topor,
którego znałem 19 lat?
Był aforystą, agnostykiem,
aktorem, biboszem, deFot. ProtJarnuszkiewicz.com maskatorem, filmowcem,
fotografem, grafikiem, komentatorem, kpiarzem, krasomówcą, krytykiem, lirykiem, malarzem, marzycielem, myślicielem, palaczem, panikarzem, plakacistą,
poetą, prześmiewcą, reżyserem, rzeźbiarzem,
rysownikiem, satyrem, scenarzystą, scenografem, smakoszem, tekściarzem i wokalistą.
Znakiem szczególnym Rolanda, jako twórcy
multimedialnego, przez czterdzieści lat był
śmiech, głośny i charakterystyczny. Dominujący, barytonowy śmiech Topora usłyszałem w Teatrze ’71 w Malakoff pod Paryżem
w 1978 roku. Roman Cieślewicz poznał nas
w czasie wernisażu wystawy polskiego plakatu teatralnego, którą przygotowałem na
zaproszenie dyrektora Guy Kayata.
Spotkanie z Toporem przekształciło
nas w trwałą znajomość, potem przyjaźń.
Zamawiałem projekty plakatów i obrazy.
Wizyty w paryskim domu-pracowni Topora wytworzyły klimat zaufania i przyjaźni.
Gdy powiedziałem Rolandowi o toporogelii,
twórczym nadużywaniu śmiechu w kontaktach towarzyskich, zareagował zadowolony
śmiechem i wyjawił podstawy filozofii śmiechu codziennego.
W działalności artystycznej – mówił
– pojawia się niejednoznaczna kategoria
kłamstwa bezpłatnego, za które ponosimy
odpowiedzialność. Być zdolnym do kłamstwa oznacza dysponowanie umiejętnością
i siłą do zastępowania rzeczywistości inną
rzeczywistością: wyśnioną albo wymyśloną… i śmiech. Szansą kłamstwa nie jest odnoszenie doraźnych przewag czy korzyści,
ale realizacja pełnej wolności. Topor uważał,
że politycy, osoby w telewizji, radiu, prasie,
wszyscy, którzy niby służą drugim, korzystają i posługują się kłamstwem. Prawda nie

jest spójna z samej swojej
definicji. Jest zbiorem informacji, do których się
zbliżamy prawie na ślepo.
Kłamstwa w świecie są
wystawione podobnie jak
towar w sklepie samoobsługowym. Korzystamy
z nich wtedy, gdy nam
się to podoba. Zagadnienia prawdy i kłamstwa są
bardziej skomplikowane
i różnie odbierane przez
grafików,
fotografów,
malarzy, reżyserów, ludzi
interesu czy pisarzy. Jeżeli kłamią pisarze, to dla Roland Topor
ukrycia części prawdy.
Znaczącym punktem dla odróżnienia
kłamstwa w życiu i twórczości był według
Topora element poczucia winy występujący
w kłamstwie potocznym i element lekkiej radości i święta w akcie kłamstwa jako kreacji.
Radosny śmiech uzasadniał prawdziwość
wypowiedzi. Śmiech u Topora był pozawerbalnym narzędziem dialogu. Pomagał
odsunąć wymóg bliskiego terminu oddania
tekstu do publikacji, ułatwiał refleksję, czy
przyjąć oferowaną rolę filmową lub telewizyjną. Śmiech dawał odprężenie; zmuszał
rozmówcę-klienta do ponownego, głębokiego zastanowienia, czy proponowane honorarium jest ostateczne, czy powinno ulec
podwyższeniu.
Topor wiedział, że społeczeństwo nie
jest uświęcane sztuką. To sztuka jest uświęcana pieniędzmi, które podnoszą jej wartość.
Powtarzał ze śmiechem: pieniądze sakralizując, niszczą zarazem wszystko. Kiedy mówimy o sztuce, to często myślimy, ile ona jest
warta. Obrazek malowany przez dziecko jest
z tej perspektywy bezwartościowy, chociaż
wiele rysunków dziecięcych skupia naszą
uwagę dzięki kompozycji estetycznej, emocjonalnej i symbolicznej. Wszystko to jednak
na rynku nic nie znaczy.
Oglądając plakaty Topora, nie można
być obojętnym i cynicznym. Roland, któ-

rego przez wiele lat dobrze znałem, tworzył dla
tych, którzy chcieli go
rozumieć. W sztuce dostrzegał sieć ogólnoludzkiego połączenia. Roland
żył we wspólnocie, nie
w izolacji prowadzącej do
schizofrenii.
Wiedział,
kim był. Nie był świętym.
Wiedział, kogo nienawidzi, a kogo toleruje. Były
osoby, których nie cierpiał, ale miał wielu przyjaciół. Także w Polsce.
Eksponowane w Galerii
Muzeum Staszica w Pile
plakaty teatralne wskazywały, że Topor nie był typowym grafikiem.
Był malarzem, świetnym rysownikiem,
oryginalnym pisarzem i płodnym dramaturgiem. W twórczości cenił spontaniczne i kreatywne brudzenie papieru. Celem
twórczości było stać się wyraziście czytelnym i zrozumiałym dzięki przekazywanym
myślom. Malowanie i rysowanie było pracą
w samotności i szukaniem równowagi. Zaprojektował ponad 200 plakatów. Są one
nasycone euforią, obojętnością, alegorią,
tajemnicą i humorem. Postrzegano je jako
dzieła przedstawiciela czarnego, wisielczego
humoru, osoby źle wychowanej. Bywał też
liryczny, zadumany i egzaltowany.
Roland Topor miał wyjątkowy przywilej, który pozwalał mu na bardzo wiele. Był
inny i potrzebny. Jego plakaty są delikatne,
mają ciało z papieru, urodę podkreśloną
farbami, węglem i atramentem oraz znakami jakości. Dla wielu osób są atrakcyjne
i sceniczne, ale czasami opisywane są jako
niesceniczne i obsceniczne… Zachowując
wszelkie proporcje, Topor wielokrotnie tłumaczył, że Cezanne nie miał głowy z jabłka, Rubens nie miał kłopotów z otyłością,
Mondrian nie czesał sobie głowy w kwadraty, a Picasso nie miał dziur zamiast oczu.
 Dr Władysław SERWATOWSKI
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W dwudziestą rocznicę pożegnania mego przyjaciela Rolanda Topora (1938–1997)
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BOGINI ŁOWÓW

Kult myśliwski Artemidy (rzymskiej Diany)
Sylwia
Chodorowska

KULTURA  SZTUKA

K

ult Artemidy (rzymskiej Diany), niezwykle urozmaicony i obejmujący prawie całą Europę
Zachodnią i Południową,
trwał do końca wczesnego średniowiecza. Artemida była córką Zeusa i tytanki Leto, siostrą
Apollina. Jej ulubionym terenem łowów były
lasy, pola i błota Arkadii, zaś atrybutami łuk,
kołczan ze strzałami, jeleń i psy gończe. W starożytności bogini łowów, patronka myśliwych
czczona była jako Królowa Niebios. W pobliżu
rzek, jezior, w świętych gajach budowano świątynie ku jej czci. Niestety, budowle nie zachowały się do naszych czasów.
Największą świątynią, zaliczaną do siedmiu cudów świata, był Artemizjon w Efezie.
Przed świątynią stał posąg, uosobienie seksualności, płodności i urodzaju, wykonany
ze złota, srebra, kości słoniowej i czarnego
kamienia. Świątynia zaprojektowana była
w stylu jońskim w połowie VI w. p.n.e. i ozdobiona płaskorzeźbami i wizerunkami wielkiej
łowczyni. Monument został spalony w 365 r.
p.n.e. przez szewca Herostratesa i odbudowany
w latach 334–260 p.n.e., ponownie zniszczony
w 262 r. p.n.e. przez Gotów.
Największą przyjemność znajdowała Artemida w łowach w leśnych i górskich ostępach
Arkadii. Towarzyszyły jej nimfy – opiekunki gór, drzew, źródeł i ruczajów. Najbardziej
znaną nimfą towarzyszącą Dianie była Callisto, córka króla Arkadii – Lykaona, kochanka
Zeusa, zamieniona z zemsty przez Artemidę
w niedźwiedzicę, umieszczoną później przez
Zeusa na nieboskłonie.
Artemida nosiła przydomek „miotającej
strzały”, a w łowach nie znosiła konkurencji.
Bezwzględna i mściwa. Piękna łowczyni była

dziewicą. Otrzymała
przydomek Czystej
i stroniła od mężczyzn. Nie tolerowała
nawet ich spojrzeń.
Była w swoich postanowieniach nad wyraz konsekwentna, Artemida z Luwru –
rzymska kopia rzeźby
bowiem poszczuła
Leocharesa
Akteona jego własnymi psami tylko za to, że w pogoni za zwierzem dotarł nad strumyk i przypadkowo ujrzał ją kąpiącą się nago. Artemida zemściła się
też na pięknym i silnym beockim myśliwym
Orionie. Za próbę jej zgwałcenia nasłała na
łowcę, przebywającego na wyspie Delos, skorpiona, który ukąsił go śmiertelnie (wg innej
wersji Artemida ugodziła Oriona strzałami
za jej obrazę). Orion widnieje na nieboskłonie
z psem Syriuszem, atakującym jego piętę.
Artemida, wędrując z bratem Apollinem
w łowiskach Arkadii, napotkała Herkulesa niosącego zranioną w badyl łanię kerynejską. Łania, niezwykle szybkie mityczne zwierzę o porożu ze złota i racicach z brązu, uciekła z zaprzęgu w rydwanie Artemidy. Złapanie jej było
trzecią, trudną karną pracą, zadaną ulubionemu antycznemu herosowi przez wyrocznię
delficką za zabójstwo żony i synów. Artemida,
zraniona czynem Herkulesa, wyjęła łuk i strzały, by go zabić. Herkules wyjaśnił bogini swoje
zachowanie i po pokazaniu łani Eurysteuszowi – królowi mykeńskiemu, obiecał wypuścić
zwierzę na wolność, za co został ułaskawiony.
Rzymianie po podboju Grecji upowszechniali kult Diany. Od czasu okrzyknięcia
jej boginią księżyca i utożsamieniu jej z Selene
(Luną), znakiem rozpoznawczym mitycznej
łowczyni, obok dotychczasowych atrybutów
myśliwskich, został półksiężyc wpleciony we
włosy. Z Dianą powiązano też mit z Endymionem, którego bohaterką była wcześniej Selene.

Łowczyni ujrzała w piękną księżycową noc
śpiącego pasterza Endymiona. Zauroczona
urodą młodzieńca, zakochała się w nim nieszczęśliwie, bowiem pasterz skazany został
przez Zeusa na wieczny sen za miłość do Hery.
Diana każdej nocy odwiedzała w grocie góry
Latmos niestarzejącego się Endymiona.
Rzeźba jest najbardziej reprezentatywnym nurtem sztuki greckiej. Najsłynniejsza
rzeźba to Artemida efeska – uosobienie seksualności, płodności i urodzaju. Przypominała
mumię egipską. Wykonana była ze złota, srebra i kości słoniowej. Jej głowa była zwieńczona
koroną, ciało pokryte rzędami owalnych dziewiczych piersi, a szaty zdobiły rzędy mistycznych zwierząt (m.in. łby rogaczy), stworzeń jej
podopiecznych. Kopie posągu można oglądać
w Ephesus Museum w Selcuk oraz w muzeum
watykańskim. Kolejną słynną rzeźbą Artemidy jest posąg autorstwa Leocharesa z Aten z ok.
325 r. p.n.e. Jej marmurowa kopia zwana Artemidą (Dianą) z Wersalu, wykonana w I lub
II w. n.e. została przez papieża Pawła V podarowana Henrykowi II. Kopie rzeźby wersalskiej znajdują się m.in. w parku Borna (Kongo),
Buenos Aires i w Archangielsku.
Freski były podstawową formą malarstwa
starożytnego. Były bardzo trudne w wykonaniu,
ale trwałe, bowiem kładzenie farb na mokry
tynk, odpornych na działanie wapna, wykluczało jakiekolwiek poprawki. Najwięcej tych malowideł ściennych zdobiących wnętrza grobów,
gmachów prywatnych i użyteczności publicznej
(wille, termy, teatry, świątynie, kurie i in.) znajdujemy w starożytności i renesansie. Tematyka
malarstwa freskowego obejmowała sceny mitologiczne, pejzaże, martwe natury, portrety, życie codzienne, walki ze zwierzętami. Tematyka
mitologiczna była szczególnie popularna w malarstwie renesansu i baroku. Diana i mity z nią
związane okazały się na tyle ciekawym tematem,
że podejmowali go niemal wszyscy malarze.
Wdzięczne imię Diany, szczególnie dla
myśliwych, nadawano instytucjom, stowarzyszeniom czy obiektom turystycznym.


Zebrała i opracowała
Sylwia CHODOROWSKA

OGLĄDAĆ? SŁUCHAĆ? NIE SŁUCHAĆ?
Ten rodzaj kultury muzycznej też jest potrzebny

Jerzy Dynia

T

ego lata wielu melomanów zaczęło się
zastanawiać, czy ogłaszać
żałobę. Zaczęło się od tego,
że po dwudziestu latach
istnienia na antenie TVP 1
kultowego teleturnieju Roberta Janowskiego
„Jaka to melodia?” szefowie telewizji doszli do
wniosku, że program ten należy unowocześnić
i uatrakcyjnić, wprowadzić do niego piosenki
patriotyczne, no i dorzucić kilku prowadzących, co zapachniało „koniem trojańskim”,
żeby w przyszłości p. Roberta wyautować. Zrobił się niemożebny szum, także medialny, no
bo po co to wszystko? Jeżeli coś dobrze idzie,
10

nie trzeba psuć. A dobrze szło do tej pory rzeczywiście.
Sam program to przecież prezentowana
z rozmachem rewia. Bo i niezwykła telewizyjna osobowość prowadzącego, i bardzo mądrze
wyważony prezentowany repertuar z zachowaniem rozsądnych proporcji pomiędzy utworami polskimi i zagranicznymi, i świetni wykonawcy, i znakomite nowe aranżacje utworów sprzed lat, i rewelacyjnie dynamiczna,
a także precyzyjna wykonawczo grupa taneczna, pomysłowa reżyseria, i co ważne – świetnie bawiąca się widownia. Wystarczy? Jest to
program dla każdego, w tym również dla tych
50+, 60+ i nawet więcej. Do tego wątku – za
chwilę. Od strony telewizyjnej realizacji to
mordercza wręcz praca wymagająca zgranego,

profesjonalnego zespołu współpracowników.
Bywają w programie nie tylko piosenki, jakie
powstały w ostatnich 20, 30 czy nawet 40 latach, ale przeboje z międzywojnia, czyli z lat
20. i 30. zaaranżowane współcześnie i pięknie
brzmiące. Rzadziej bywają utwory instrumentalne, ale kiedyś trafiła się piękna, grana na
trąbce, kompozycja włoskich kompozytorów
Il Silentio. Wszystko to podane z kulturą, taktownie, na luzie.
Niestety, nie można mówić o takiej rozwadze, jeśli chodzi o muzykę na antenach
różnego rodzaju krajowych stacji radiowych.
W większości króluje w nich piosenka w języku angielskim. Zniknęły znacząco z anten
piosenki francuskie, hiszpańskie, włoskie, nie
mówiąc już o tych z krajów Południa czy ze

Wschodu. Podobnie jest z muzyką instrumentalną. Muzycy, grający w okrojonych składach,
sprowadzeni zostali do roli akompaniatorów
wokalistom. W tle nagrań mniej lub bardziej
jęczą elektryczne gitary i zimne elektroniczne
„klawisze”. A historia muzyki zna setki innych instrumentów. Tego momentami nie da
się słuchać. Mamy tego skutek w prywatnych
szkółkach muzycznych, gdzie proponuje się
naukę gry jedynie na gitarach, instrumentach
klawiszowych i perkusji.
W tym momencie przychodzi na myśl
brzmiąca niczym anegdota historia Polaka,
który po latach pracy za Oceanem Atlantyckim przyjechał odwiedzić rodzinę. Oczywiście – jak to zwykle bywa przy takich okazjach
– „bania” była ogromna i na drugi dzień kac
gigant. Rano, po przebudzeniu ręka sięga do
włącznika odbiornika radiowego i szuka muzyki. Jedna stacja: łomot i w piosence język
angielski dla nastolatków, druga – to samo,
trzecia i czwarta – podobnie. I nagle nerwowe
pytanie: gdzie ja do cholery jestem? W Polsce
czy w Stanach! Dlatego nie trzeba się dziwić,
że pokolenie zbliżające się do statusu „absolwentów pracy” – emerytów lub nim będące,
czuje się spychane na margines życia kulturalnego, w tym też muzycznego. Wystarczy
przelecieć wzrokiem po programach imprez
proponowanych mieszkańcom czy radiosłuchaczom i wszystko staje się jasne. Że może
być to prawdą, niech świadczy ogromne powodzenie koncertu „Powróćmy jak za dawnych

lat”, jaki zaproponowała
13 września br. dyrekcja
Filharmonii Podkarpackiej. Bilety na ten koncert
rozeszły się jak przysłowiowe bułeczki. Między
innymi z Iwonicza-Zdroju i okolic przyjechało na
ten koncert ponad 80 osób
dwoma autokarami załatwionymi przez miejscowego nauczyciela muzyki
Jana Nycza.
Solistom z Lublina
towarzyszyła siedząca tym
razem w zapadni przed
sceną orkiestra rzeszow- „Hrabina Marica” w Filharmonii Podkarpackiej
skich filharmoników, prowadzona przez Łukadalena Rembielińska, a także Jakub Gąska,
sza Sidoruka. Lubelscy artyści przypomnieli
Paweł Stanisław Wrona, Patryk Sokołowski.
wypełnionej po brzegi widowni przedwojenne
Koncert poprowadził znany już z przeszłości
hity filmowe i z polskich kabaretów, kompozyrzeszowskim i łańcuckim melomanom Stefan
torów tej miary co Jerzy Petersburski, Henryk
Műnch.
Wars, Zygmunt Wiehler, Bronisław Horowicz,
Historia powtórzyła się, jeśli chodzi o zaRobert Stolz oraz autorów tekstów: Andrzeja
interesowanie publiczności, kiedy dyrekcja
Własta, Mariana Hemara, Jerzego Jurandota,
Filharmonii Podkarpackiej zaprosiła na spekLudwika Starskiego. Nowego blasku nabrały
takl operetkowy w trzech aktach I. Kalmana
przeboje lat 20. i 30. Czy pani Marta jest grzeHrabina Marica w wykonaniu artystów Opery
chu warta, Przeminęło z wiatrem, Odrobinę
Krakowskiej. I tym razem sala duża Filharmoszczęścia w miłości, Miłość ci wszystko wybaczy,
nii pękała w szwach (ale zgodnie z zasadami
Tango Milonga, To ostatnia niedziela, Całuję
bezpieczeństwa). O czymś to mówi? Ten rodzaj
twoją dłoń madame, Uliczka w Barcelonie. Ich
kultury muzycznej też jest potrzebny.
wykonawcami byli artyści z Teatru Muzycznego: Iwona Sawulska, Małgorzata Rapa, Mag Jerzy DYNIA

Panorama literacka Podkarpacia

PIĘKNĄ POLSZCZYZNĄ
biór opowiadań Z krawężnika Romana
Madejowskiego (wydany w 2017 r. przez
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu)
to osobliwy portret dzieciństwa i dorastania, inkrustowany hrabalowskim humorem
i ciepłem. Pozorna niekiedy surowość opisu
rywalizuje z podskórną, lecz dobrze wyczuwalną czułością. Tytułowy krawężnik niesie
swoisty klucz temporalny: brzdące siedzą
w pięciu na owym
kamieniu i komentują świat oglądany
z żabiej perspektywy.
Z czasem usiądzie ich
czterech, w końcu tylko trzech; co jest sygnałem, że przyszedł
okres inicjacji. Chłopcy z kiełkującym wąsem idą w „świat”, czyli do miasta, po pierwsze papierosy, pierwsze
piwo, pierwsze dziewczyny.
Opowiedzieć o dorastaniu w sposób
delikatny, uwzględniając politykę, która jest
niemal niewidoczna, a kłuje, opowiedzieć
jakby od niechcenia, często bez konkluzji,
bez moralizowania i żalu do okrutnego przecież świata, to atrybut świetnego pisarstwa,
na który zwrócili już uwagę komentatorzy
wcześniejszych utworów Romana Madejowskiego. Jego opowieści, niekiedy niemal nadrealne, pisane piękną polszczyzną, sprawiają,
że czyta się je z radością.

Z



Jan TULIK

EMPATIA I WRAŻLIWOŚĆ
ajnowszy tomik Celiny Depy Filiżanka doświadczeń (2017), wydany przez
rzeszowskie Wydawnictwo Abilion, ukazuje
świat przedstawiony wieloaspektowo. Różnorodność i bogactwo zgromadzonych tu
doświadczeń – od tych o charakterze refleksyjnym, światopoglądowym do najbardziej
codziennych – idą w parze z empatią i wrażliwością autorki. Obserwuje i zapisuje ona
rzeczywistość bardzo uważnie, poszukując
pozytywnych emocji, starając się wyciszać
negatywne uczucia i konstruować własną
hierarchię wartości. Naturalną konsekwencją takiego skupienia twórczego jest wybór
poetyki. Autorka dąży do kondensacji obrazu i oszczędności słowa, ograniczając dobór
metaforyki. Stosuje tropy stylistyczne, takie
jak różnorodne epitety i reifikacje. One decydują o charakterze tej poezji. Z drugiej strony
można zaobserwować dążenie do odbioru
świata przedstawionego poprzez pełnię doznań zmysłowych – wrażliwość na kolory,
światło, smaki, zapachy, dźwięki. Sprawia to,
że odbiorca, wszedłszy w tę rzeczywistość,

w pełni może w niej
zaistnieć.
W poezji Celiny Depy tytułowa
filiżanka jest mocno
związana z codziennością,
stanowiąc
symbol pozytywnych
doświadczeń: miłości
i przyjaźni. Generuje spokojne, pogodne
nastroje, ewidentnie pomagając w międzyludzkich kontaktach, wyzwalając empatię.
Swoistym rytuałom picia kawy towarzyszy
radosna, kolorowa natura, spokojna pogoda,
atmosfera zrozumienia – wszystko to wyrażone przez metafory o charakterze przede
wszystkim reifikującym pojęcia abstrakcyjne, jak np. „pelargonie radości”, „minuty
płyną jak rzeka”, „nektar bratniej obecności”,
„dłonie życzliwości”.

WSPÓLNY WIECZÓR
września br. w stalowowolskiej bibliotece odbył się wspólny wieczór
autorski Małgorzaty Żureckiej i Ryszarda
Mścisza, członków rzeszowskiego oddziału ZLP. Prezentowali niedawne publikacje
książkowe: Małgorzata Żurecka tomiki poetyckie (Naga malwa z 2013 r. i Kos śpiewa
lato z 2016 r.), Ryszard Mścisz zbiór recenzji
literackich publikowanych przez tego zna-

nego krytyka na przestrzeni lat (Czytanie
nieobojętne z 2016 r.). Dyrektor MBP Ewa
Biały zapoznała audytorium z prezentowanymi książkami. Odbył się mały koncert
8 gitarzystów z miejscowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Odczytano wybrane teksty.
R. Mścisz czytał wiersze M. Żureckiej, ta
natomiast jego recenzje. Oboje opowiedzieli
o okolicznościach powstania swoich książek.
Potem w dwugłosie recenzenckim przedsta-

N
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wione zostały sylwetki twórcze obojga i komentarz do prezentowanych książek. Tomiki
M. Żureckiej jak i książkę R. Mścisza omówiła krytyk literacki Anna Garbacz. Próbę
podsumowania całokształtu dotychczasowej
twórczości poetyckiej poetki i naszkicowanie linii rozwojowej jej twórczości przedstawił Mirosław Grudzień, literat i publicysta
związany z lubelskim środowiskiem literackim i prasowym. Za dominujący motyw poezji M. Żureckiej uznał on „problem maski”
i napięcie między „autentyzmem i pozorem”,
które wykracza poza krąg przeżyć osobistych. Podkreślił związki jej poezji z malarstwem i sztuką filmową, podjął też próbę jej
umiejscowienia na mapie prądów i szkół literackich (nawiązania do japońskich miniatur
poetyckich oraz do europejskiego kubizmu
i nadrealizmu literackiego). Następnie odbyła się dyskusja, podczas której zabrała głos

26

Małgorzata Żurecka i Ryszard Mścisz

Teresa Kowalik-Gąska – zasłużona pisarka-regionalistka, Mirosław Osowski – literat
i krytyk oraz Dionizy Garbacz – promotor
życia literackiego i wydawca, twórca i długoletni szef czasopisma „Sztafeta”, a także
stalowowolski poeta Jacek Kotwica. A literat
i radny miejski Grzegorz Męciński podziękował w imieniu władz miasta.


Mirosław GRUDZIEŃ

WOKÓŁ RZESZOWA
ferę powojennego Rzeszowa wprowadził nas
Pod hasłem „Rzeszów – nasza mała Ojczyswoimi ciekawymi wspomnieniami Jerzy S.
zna” 14 września odbyło się spotkanie w raNawrocki, a o ludziach związanych z Rzemach Europejskich Dni Dziedzictwa 2017,
szowem i wydarzeniach kulturalnych i przezorganizowane przez Wojewódzką i Miejską
mysłowych opowiedział Stefan M. Żarów.
Bibliotekę Publiczną Filia nr 9 oraz Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rze Barbara ŚNIEŻEK
szowie. Spotkanie opracował
i poprowadził Zygmunt Kiełbowicz, kierownik Grupy Wokalnej RSTK, która swoimi piosenkami przeplatała wiersze o Rzeszowie. Powędrowaliśmy poezją
ulicami naszego miasta, zaglądnęliśmy do Rynku i pospacerowaliśmy wzdłuż Wisłoka. Autorami wierszy byli członkowie
Sekcji Literackiej RSTK: Maria
Rudnicka, Barbara Śnieżek,
Zygmunt Kiełbowicz, Anna
Kocór, Zdzisław Stokłosa, Stefan M. Żarów, Teresa Glazar Barbara Kłoda, Maria Szeliga, Zygmunt Kiełbowicz, Stanisław
i Stanisław Dworak. W atmos- Dworak, Maria Rudnicka

Stanisław Dłuski

O

d wielu lat toczy się
w polskiej kulturze
spór o obecność i znaczenie dla niej Henryka
Sienkiewicza i Witolda
Gombrowicza,
czasami wręcz walka idzie na
noże, z jednej strony umiłowanie do wszystkiego, co polskie, katolickie, narodowe, pisanie „ku pokrzepieniu serc”, z drugiej strony
ironiczny dystans do świata, człowiek ważniejszy niż Polak, sceptycyzm, dbałość o formę i świadomość, że nasza egzystencja to gra,
która kończy się „skowytem”, „nie ma ucieczki przed gębą”. Wybierając autora Trylogii,
wybieramy tradycję powstań, zaufanie do
„uczuć”, dyskurs wiary i nadziei. Wybierając
Gombrowicza, zgadzamy się, że całe życie
człowieka to groteska i absurd, które łagodzimy twórczością i obroną ludzkiego indywidualizmu.
Czy w polskiej i europejskiej kulturze
nie toczy się od wieków spór między racjonalizmem (oświecenie) i irracjonalizmem (ro12

STYPENDIUM DLA POETKI
września br. odbyło się w Warszawie wręczenie Nagrody Literackiej
im. Jarosława Zielińskiego „Złota Róża”.
Kapituła pod przewodnictwem Aleksandra
Nawrockiego za najciekawszy w 2016 roku
uznała tom wierszy poetki Anny Marii Musz
Lot nad miastem, a także przyznała trzy stypendia literackie na rok szkolny 2017/2018,
które uzyskali: Anita Róg (II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu i MTL), Marcin Molski (Warszawa) i Gabriela Swatek (Wojsławice). Po raz pierwszy członkowie Kapituły
przyznali pośmiertnie Ewie Adamskiej
(1990–2005) Honorową Nagrodę Literacką
im. Jarosława Zielińskiego za tom poetycki
Wiersze, wersy, wersety.


Zbigniew MICHALSKI

NAD JEZIOREM
września br. w Grodzisku Dolnym nad
Jeziorem Czyste odbyła się promocja
twórczości Jolanty Szal-Mach przygotowana
przez Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
i w ramach Podkarpackiej Izby Poetów Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Poetka
działa w kilku grupach
poetyckich, w tym
w Grupie Twórczej „Inspiratio” przy Centrum
Kultury Gminy Łańcut jest autorką trzech
tomików poetyckich:
Jesteś melodią życia
(2014), W drodze (2016),
Zofia (2017). Znana jest
Jolanta Szal-Mach
z częstych spotkań autorskich, szczególnie ceni sobie te z młodzieżą
szkolną. Jej pasją jest kaligrafia, której oddaje się
z prawdziwym zamiłowaniem, prezentując swoje osiągnięcia w tej dziedzinie na spotkaniach
z czytelnikami.
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Stefan ŻARÓW

KARTKI Z PAWLACZA (48)
mantyzm), „szkiełkiem i okiem” a „czuciem”,
albo mówiąc słowami Lwa Szestowa, między
Atenami i Jerozolimą itd.? Jan Paweł II uważał, że dla Kościoła i myślenia chrześcijańskiego ważne są dwa „skrzydła”: „fides” (wiara) i „ratio” (rozum). W moim przekonaniu
w edukacji współczesnego Polaka ważni są
też obydwaj pisarze, obydwaj wybitni, czegoś
nas uczą; jeden daje nam wiarę w naszą tradycję, która wyraża się w przekonaniu, że nawet z największej klęski można się podnieść,
drugi uczy niezbędnego dystansu do różnych
mód intelektualnych, odrzuca wszelkie duchowe zakłamanie. Jeden jest po stronie „jasnego piękna”, drugi lubił „mroczne piękno”.
W życiu są jednak okresy dominacji jednego
nad drugim, w sztuce jednak jest miejsce dla
harmonii i dla dysonansu, ważne, by w tych
meandrach i wędrówkach myśli nie zgubić
żadnej prawdy. Potrzebna jest wiedza o historii, ale bez ubóstwiania Ducha Dziejów,
co skończyło się katastrofalnie. Potrzebny
jest indywidualizm, ale czy Gombrowicz
i Sartre mieli rację, że „egzystencja poprze-

dza esencję”? Sienkiewicz bronił „esencji”,
wracał do źródeł naszej poharatanej historii
i budował mity, które ironicznie analizował
i niszczył Gombrowicz. Ostatecznie jednak
każdy z nas wybiera sam, chociaż w czasach
konsumpcji spory ideowe przestają Polaków
obchodzić, a źle się dzieje, kiedy naszą literaturę czytamy tylko ideologicznie, szukajmy
istoty, nie gubiąc prawa do autentycznych
sporów o wartości. Europa na naszych oczach
się dzieli na dwa, nawzajem się zwalczające
obozy; z jednej strony kosmopolityczny liberalizm, z drugiej strony obrona tożsamości
i człowieka biednego, wierzącego w boski porządek wszelkich rzeczy. Nie wróży to dobrze.
Zachód, jak syty, tłusty kot, nie zauważa niebezpieczeństw, w ramach politycznej poprawności ukrywa problemy związane z ekspansją
islamu. Umiera stara, chrześcijańska Europa.
Czy Polska odnajdzie swoje miejsce i obroni
elementarne prawo człowieka do wiary, nadziei i miłości?
30.09.2017

Piotr Sobota

Wers

U

rodzony w Rzeszowie. Radiowiec, poeta,
fotografik, z wykształcenia filozof. Publikował m.in. w „Toposie”, „Nowej Okolicy
Poetów”, „Frazie”, „Krynicy” (Ukraina-Kijów), „Kurierze Galicyjskim” (Lwów). Wyróżniany w turniejach poetyckich krajowych
i międzynarodowych. Za działalność radiową
i literacką uhonorowany m.in. II nagrodą na
Festiwalu Losy Polaków oraz Kresowym Laurem Umiejętności i Kompetencji „za przywracanie narodowej pamięci prawdy o polskich
Kresach”. Wybranych relacji radiowych tego
autora można wysłuchać na kanale YouTube:
„Piotr Sobota Moje Polskie Radio”.
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Fot. Michał Drozd
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Cała klatka schodowa pachniała chlebem. Delikatna,
ciepła mgiełka unosiła się aż do drugiego piętra. Wracał do
rodziny. Tydzień wcześniej otworzyła mu, kiedy klęczał z olbrzymim bukietem róż. Potem okazało się, że obowiązywała
wigilijna amnestia. Zeszła ubrana po domowemu: Basia. Lubiła
chodzić w rozciągniętych ubraniach zakrywających zahamowania. Był jej długimi rękawami i chronił zbyt zakompleksione
ramiona. Był też szeroką tuniką chowającą seksowne wałeczki
jej brzucha. Zamykali się sami w pokoju, a podczas tych sesji
negował wszystkie kolejno podnoszone minusy.
Darmowa psychoterapia to zbyt mało dla Pędrakowej.
Często mówiła mu, że kiedyś nadejdzie czas, gdy to ona będzie
wpuszczać kobiety do jego sypialni. Albo ta lub inna, byłaby
dla niego odpowiednią. A on co? Samotnie płakał, ważąc źródło prawa takiego swoistego sutenerstwa. Wszystkie cierpienia,
jakie mu wyrządzała, starał się jakoś tłumaczyć. W tym wypadku zrzucał to na brak basiowego estrogenu. Jakiś czas temu
natknął się na badania statystyczne, które podnosiły odpowiedzialność za przemoc psychiczną. W siedemdziesięciu pięciu
procentach wina spadała w nich na kobiety. Teraz jednak dał
jej chleb i chciał jeszcze wymienić żarówkę.

Tego wieczoru zasypiał samotnie w pustostanie, jaki należał do jego przyjaciela. Basia natomiast była w jego rodzinnym
łóżku z inną już rodziną. Kiedy w miejscowym domu ludowym
Pędrak odbyła przyspieszony kurs oparty na neurolingwistyce,
świat stanął przed nią otworem. Od tej pory był pod ciągłą presją jej analizy. Barbara z upodobaniem łamała sejfy dusz. Niedbale przyswojona wiedza z dziedziny psychologii sprawiła, że
teraz już sama potrafiła ukrywać mikrodeficyty. Nazbierało się
tego. Były lęki, problemy z zasypianiem i percepcyjne. Wielu ją
wtedy śledziło, straszyło i robiło wszystko, żeby Pędrak przestała być koherencją. Już wówczas żyła w dwóch światach.
Zbyszek był bardzo podobny. Jego mózg wytwarzał nie tylko duchy. Pędrakowa uznała, że przyjmowanie leków ogranicza.
Dla Zbyszka zamiennikiem stawał się zatem alkohol. Wśród sąsiadów krążyły na temat relacji Basi i Zbyszka różne plotki. Jaka
była prawda? Młody dwudziestoletni bóg Pędrakowej był synem
jej siostry. Życie z ciocią było dla niego atrakcyjniejsze od tego, co
oferowali mu rodzice. Szantażem podciętych żył zajął jego miejsce. Ulubiony dla Basi i Zbyszka serial wprowadzał kazirodztwo
do popkultury. W tych zabawach Zbyszek nazywał często Basię
– Iwanem. Teraz wszyscy go oglądali, zamieniając się rolami.

Roman Madejowski
Fot. Michał Drozd

R

ocznik 1963. Wydał powieść Niech żyje nam rezerwa (1999), nagrodzoną w konkursie na debiut powieściowy Wydawnictwa Czytelnik, o której Marek Nowakowski napisał, że to „majstersztyk literacki”, zaś Piotr Bratkowski, że „przełamał
schemat pisania o wojsku”. Druga jego książka jest zbiorem opowiadań Z krawężnika (2017), z którego pochodzi publikowany
fragment prozy. Na wydanie czekają dwie powieści i kolejny tom opowiadań tego autora.

JASMIN

(fragment prozy ze zbioru Z krawężnika)
Co tu dużo gadać – Jasmin była piękna jak marzenie. Wysoka i szczupła o blond włosach swoich słowiańskich przodków, o jasnobłękitnych oczach zasłoniętych długimi jak motyle
skrzydła. Nosiła najmodniejszy rodzaj amerykańskich dżinsów,
które opinały jej malutką pupę z dokładnością nie do opisania.
Jej niewielkie, ale dokładnie okrąglutkie piersi zakończone były
sutkami wiecznie sterczącymi spod delikatnych obcisłych bluzeczek. Kto raz spojrzał na Jasmin, musiał obślinić się jak głodny pies przed miską z kaszą i mięsem. Na przykład tak jak ja.
Od pierwszego spotkania z Jasmin głowiłem się, czy jest
w ogóle możliwe takie szczęście, aby ta niewyobrażalnie piękna, powabna i zjawiskowa zagraniczna dziewczyna ofiarowała
mi jakiś niewielki, choćby jak najmniejszy moment cielesnego kontaktu z nią, który sprowadzałby się do – bo ja wiem?
– muśnięcia moimi wulgarnymi ustami jej szyi tuż za uchem,
przytulenia się do niej z racji osłonięcia przed nagłą ulewą,
nie wspominając nawet o czymś więcej, na przykład o tym, co

zrobiło niedawno ze mnie naprawdę dorosłego, co miałem już
okazję zaznać z byle jakimi, pijanymi w sztok dziewczynami
na podmiejskich tanecznych zabawach, gdzie wybieraliśmy się
z kumplami w sobotnie wieczory.
Kiedy pytałem nieśmiało Staszka, co myśli o możliwościach Jasmin w tym zakresie, ten ranił mnie bezpardonowo:
– Nawet sobie nie wyobrażaj czegoś takiego! – mówił. –
Jasmin? Z tobą? Z jakimś wypierdkiem mamuta? Chyba na łeb
upadłeś!
Nie miałem podstaw, aby mu nie wierzyć. Jednak coś w rodzaju instynktu czy też wewnętrznego przekonania kazało mi
przynajmniej spróbować. Co najwyżej dostanę w pysk od fajnej
francuskiej dzieweczki, ale przynajmniej będzie co chłopakom
po wakacjach opowiadać, myślałem sobie. No i to poczucie – że
przynajmniej próbowałem, że niczego nie zaniedbałem...
Z racji dosyć kiepskich warunków do rozrywki zabieraliśmy często Jasmin po prostu nad rzekę. To był – jak pamiętam
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– chyba 1971 rok, górny bieg naszej rzeki był wtedy jeszcze dosyć czysty, więc bez obawy kąpaliśmy się. Mieliśmy na to dwie
lokalizacje. Pierwszą w miejscu, gdzie niewielki potok wpadał
do naszej rzeki, zasilając ją czystym strumieniem wody. Drugą była stara żwirownia, tuż za wałem przeciwpowodziowym,
jakieś dwieście metrów od głównego nurtu rzeki. Tam woda
była cieplejsza, tam można było poskakać na główkę i tam
chodziliśmy najczęściej. Dodatkową zaletą starej żwirowni był
gęsty zagajnik okalający ją z wszystkich stron, a także stromy
brzeg uniemożliwiający dostanie się w inny sposób, jak tylko
wąską, wyciętą między drzewami dróżką. Po prostu idealne
miejsce dla zakochanych, pierwszych nieśmiałych nudystów
i takich napalonych na wszystko nygusów, jakimi wówczas
byliśmy my.

Jasmin chodziła ze mną i Staszkiem na żwirownię prawie
codziennie. Nauczyła się nawet wymawiać to trudne polskie
słowo i dołączyła je do niewielkiego zbioru podstawowych
zwrotów języka swoich rodziców, które już znała przyjeżdżając do Polski. W miarę czyste wymówienie słowa „żwirownia”
nie sprawiało jej nawet dużych problemów, ale akcentowała
je na ostatnią sylabę, co za każdym razem wzbudzało w nas
zdrowy śmiech. Szczerzyliśmy zęby o wiele za długo, niż było
to wszystko warte, jednak nie potrafiliśmy się opanować. Jasmin robiła wtedy naburmuszona minkę, zakładała swoje
drobne rączki na swoje drobne piersiątka i wydymając wargi
mówiła:
– Nie smijac sie! Ja sje dużo starac! Staszek, Pjotrek, nie
smijac sie!

Izabela
Trojanowska

Celina Depa

M

ieszka w Racławówce. Pracuje w Rzeszowie. Debiutowała w 2001 r. Wydała pięć tomików poezji: Apokryfy życia (2002), Narkotyk babiego lata (2003),
Jacht powrotnych ptaków (2005), Tak wiele
(2007) i Filiżanka doświadczeń (2017). Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym
i artystycznym. Jest członkiem Związku
Literatów Polskich.
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bsolwentka prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, członkini Mieleckiego Towarzystwa
Literackiego. Drukowała w mieleckich „Artefaktach” (2014, 2015) oraz w miesięczniku literackim
„Poezja dzisiaj”. W 2016 r. pojawiła się jej pierwsza
książka poetycka pt. Akt.

modlitwa człowieka XXI wieku
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nie pozwól panie spoważnieć za szybko
stać się urzędnikiem mieć m3 i kota
na spółkę z sąsiadem

pogodny październik
ciepłymi kolorami przepełniony

daj trochę poszaleć pokręcić
światem popędzić
za wiatrem
dobić do kalifornijskich plaż
byle tylko nie wyschnąć w słońcu
jak śliwka bo ta choć słodka
to brzydka
nie dawaj panie na starość
zamiast głowy blaszanego bębna
i brzucha jak kubeł na śmieci
weź śmiercią dobrą
niczym dawna kochanka we śnie
po cichu
i nie każ czekać zbyt długo
bo mam już plany na wieczność

nie czas
mówili
nie pisz o śmierci
cóż ty dziewczyno o niej wiesz
umarłaś raz czy dwa
ze śmiechu
wstydu
pewnie z miłości
nie wiesz
czy boli ostatni haust
świata
czy boli bardziej
niż mocny mróz w płucach
mijasz ją albo ona ciebie
trącasz ramieniem
w tłumie
może sama zabijasz
nie patrząc pod nogi
nie pisz o śmierci
wiosną
serca młodych liści
masz pod powiekami
nie czas
dopóki myślisz
że w pięści ją zaciskasz
kiedy rodzisz

od kremowej perły przez miedź
pomarańcz czerwień brąz
aż do krzewu octowca rudego
zadziwionego swą jesienną zmianą
w zielone iglaki zaplątały się nici pajęcze
niektóre niewyczuwalnym zefirkiem uniesione
fruną w zamgloną dal
czepiają się gałęzi
i stroją las w pereł sznury
jesienne trawy przetykają nićmi
jak gobelin błyszczącymi barwami
choć ciepło jeszcze cicho
a sukienka jesiennej panny
błyszczy się wesoło
to promienie słońca
spoglądają już ukośnie na krótkie dni
napawając smutkiem i melancholią
Erotyk
nasze palce już tańczą
zapachem spełnienia
otuleni nocą
biegniemy do siebie
a polarna zorza
wypala nasze niebo
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SZUMIĄCE, KOŁYSZĄCE SZUMEM FAL
Andrzej Szypuła

Z satysfakcją mogę napisać, iż do najnowszej operetki Panna Wodna, zrealizowanej
w całości przez artystów z Rzeszowa i Podkarpacia, udało się zebrać znakomity zespół wykonawczy, który mógłby być ozdobą niejednego
zawodowego teatru muzycznego. Reżyser i autor scenariusza Jerzy Czosnyka dwoił się i troił, by premiera wypadła jak najlepiej, Jadwiga
Orzechowska zadbała o sprawy organizacyjne i ciepłą scenografię w morskich klimatach,
oświetlenie i nagłośnienie świetne, publiczność
zachwycona – czegóż chcieć więcej?
Niewątpliwie zaletą spektaklu jest muzyka. Urocze kompozycje Jerzego Lawiny-Świętochowskiego, ze wspominanym już
duetem Morze, wzruszają, każą zapomnieć
o problemach dnia codziennego, zachęcają, by
popłynąć w rajską krainę ułudy, gdzie wszyscy
przepadają za sobą, a świat jest jedną wielką,
niekończącą się opowieścią o przyjaźni, radości i miłości.
Obok autentycznych arii, duetów i śpiewów zbiorowych, do operetki wkradły się pieśni i piosenki z okresu przedwojennego, które
dodają smaku i uroku całemu spektaklowi, jak
choćby na początku uroczysty Hymn do Bałtyku F. Nowowiejskiego, wzruszające Serce, to
najpiękniejsze słowo świata I. Dunajewskiego
z przedwojennego radzieckiego filmu pt. Świat
się śmieje, romantyczne tango-serenada Melodia serc F. Gordona z operetki Jacht miłości,
specjalnie napisana przeze mnie aria Towna
czy nastrojowa piosenka La Paloma. A wszystko – w świetnym wykonaniu artystów Studia
Operowego „Halka” Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie, które po pół wieku niebytu znowu otworzyło swoje podwoje!
Premierę Panny Wodnej dofinansowało
Miasto Rzeszów i Firma Hartbex Przedsiębiorstwo Budowlane w Rzeszowie, a próbom
i przygotowaniom do spektaklu towarzyszyła
sympatia wielu miłośników muzyki, opery
i operetki.
Teatr muzyczny cieszy się nadal żywym
zainteresowaniem publiczności. Także w Rzeszowie. A więc – bawmy się przy dobrej muzyce, nieprzemijających opowieściach o miłości,
choćby i na pełnym morzu…
 Andrzej SZYPUŁA
Fot. Aleksander Baranowski

„Czasami w życiu coś się
wydarzy,/ dłoń rozpalona
drży,/ serce wyrusza w krainę marzeń,/ cudowne roi
sny.// Najlepiej w takich
chwilach/ nad brzegiem
morza iść,/ niechaj z falami biegnie/ zmęczona myśl”. Tak rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych duetów polskiej operetki morskiej
pt. Panna Wodna Jerzego Lawiny-Świętochowskiego (1906–1946), wystawionej we
współpracy z Rzeszowskim Towarzystwem
Muzycznym w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w niedzielę
24 września 2017 roku.
Warto dodać, iż prapremiera operetki
Panna Wodna miała miejsce w Teatrze „8.15”
w Warszawie 2 sierpnia 1939 roku, tuż przed
II wojną światową i odniosła ogromny sukces. Po wojnie grały ją z dużym powodzeniem
Operetki w Łodzi, Gdyni, Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie.
Panna Wodna to nazwa autentycznego
XVII-wiecznego polskiego okrętu wojennego, a także statku polskiej żeglugi w okresie
międzywojennym. Skąd wzięła się ta nazwa?
W operetce Panna Wodna jeden z marynarzy,
Andrzej, wybrance swego serca Mary tak to
tłumaczy: „Był taki młodziak marynarz. Raz
w nocy miał wachtę i ujrzał babską zjawę, co
łaziła po masztach i linach i uwodziła go ślepiami. Aż go zwiodła. I wpadł morza”. Ale ta
opowieść to tylko pretekst, by zauroczyć młodą Mary, córkę państwa Town, która z rodzicami udaje się w podróż morską z Hawajów do
wytęsknionej Polski, do Gdyni. Jak to zwykle
w długich podróżach bywa, a w operetce szczególnie, sympatii, flirtów, miłostek nie brakuje,
a patriotyczne porywy serc mieszają się z komicznymi, by wszystko skończyło się szczęśliwie! Na końcu morskiej wyprawy trzy pary
stają na ślubnym kobiercu.
Młoda, świetnie zapowiadająca się
Aleksandra Szymańska w roli Mary zaprezentowała się znakomicie! Aksamitny głos,
szeroka fraza, subtelna, wyrazista gra aktorska, dopracowana w szczegółach, zachwy-

ciła publiczność, a towarzyszący jej Jakub
Kołodziej w roli marynarza Andrzeja, swego czasu solista Chóru Chłopięco-Męskiego
Pueri Cantores Resovienses pracującego przy
katedrze rzeszowskiej, założonego i wiele lat
prowadzonego przez świetną chórmistrzynię
Urszulę Jeczeń-Biskupską, czarował licznie
zebraną publiczność piękną, soczystą barwą
głosu, dając świadectwo wielkiego talentu
wokalnego, szlifowanego obecnie w klasie ks.
prof. Zdzisława Madeja w Akademii Muzycznej w Krakowie.
Kolejna zakochana para to Natalia Wójcik w roli Molly, przebojowa młoda dama o gołębim sercu i wrażliwej duszy, śpiewająca pełnym głosem i wyrazistym słowem, oraz zgrabnie towarzyszący jej Kamil Niemiec w roli
marynarza Tadeusza, przekonująco zabiegający o względy uroczej podróżniczki, która podstępem wcieliła się w rolę kuchcika, by popłynąć do Polski. Oboje zaśpiewali uroczy duet pt.
Jutro w nieco jazzującym stylu, przenosząc nas
w klimat międzywojennych kabaretów.
No i jeszcze trzecia zakochana para – to
Emilia Jakubiec-Lis w roli Bobulińskiej, organizatorki podróży, która zachwyciła niezwykłym, błyskotliwym talentem aktorskim,
i nieco przez nią zachęcony do miłosnych wyznań Andrzej Alberski w roli groźnego Kapitana I, wszelako uległego wobec jej niewątpliwych wdzięków.
Niezwykle uroczo zaprezentowali się
państwo Town, czyli Stanisława Mikołajczyk-Madej i Andrzej Jasiński, którzy z wielką
swadą i rodzicielską troską pełnili role opiekunów młodych dam i zakochanych w nich marynarzy, wnosząc wiele twórczego natchnienia, doświadczenia wokalnego i scenicznego
w realizacji całego spektaklu.
Przypisana mi rola Kapitana II też przypadła mi do gustu, bowiem mogłem spokojnie
obserwować rozwój wypadków na statku, podziwiając pasję i talent młodości, jak i uroki
wieku dojrzałego.
A wszystkim akompaniował przy fortepianie Janusz Tomecki, autor adaptacji utworów muzycznych Panny Wodnej Jerzego Lawiny-Świętochowskiego i aranżacji piosenek
spektaklu. W jednej z nich towarzyszył mu na
skrzypcach Kamil Niemiec.

W finale operetki „Panna Wodna”. Od lewej: Emilia Jakubiec-Lis, Andrzej Alberski, Natalia Wójcik, Kamil Niemiec, Andrzej Szypuła, Aleksandra Szymańska,
Jakub Kołodziej, Stanisława Mikołajczyk-Madej i Andrzej Jasiński
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W TYCH SAMYCH MIEJSCACH

Z Małgorzatą Walewską na Festiwalu im. Adama Didura w Sanoku
Zofia Stopińska

P

rzedostatni wieczór XXVII Festiwalu im. Adama Didura był pod każdym względem nadzwyczajny. Na początku pierwszej części dyrektor
festiwalu Waldemar Szybiak zapoznał publiczność
z wynikami XXV Ogólnopolskiego Otwartego
Konkursu Kompozytorskiego im. Didura. Zostały
wręczone nagrody, a później wykonana kompozycja, która otrzymała

KULTURA  SZTUKA

Fot. Bartek Banaszak. Courtesy VOYK

Po koncercie mogłam porozmawiać
z panią Małgorzatą Walewską.
 Sanocka publiczność zachwycona była
ariami, ale szczególny entuzjazm wzbudziły duety. Czy panie już występowały razem
podczas jednego koncertu?
– Nie, był to pierwszy i mam nadzieję,
że nie ostatni koncert, ale zawsze śpiewałyśmy z orkiestrą, natomiast z towarzyszeniem
fortepianu wystąpiłyśmy dzisiaj w Sanoku po
raz pierwszy. Z wielką niecierpliwością i radością czekałam na ten koncert i bardzo się
cieszę, że to się udało zrealizować. Myślę, że
będziemy występować w tym składzie często.
 Od 2014 roku jest Pani Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowego Festiwalu
i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari
w Nowym Sączu. To duża impreza, której
musi Pani poświęcić wiele czasu i energii.
– Zgadza się, ale ostatnio mam bardzo
dużo pracy, bo oprócz tego, że jestem dyrektorem w Nowym Sączu, to także angażuję się
w różne „szalone” pomysły i niedawno zakończyliśmy projekt „Człowiek z manufaktury” – w finale konkursu kompozytorskiego
miałam przyjemność kreować rolę Zofii i to
bardzo absorbowało mnie czasowo, bo wykonywałam współczesne utwory dwóch młodych kompozytorów i ciążyła na nas duża odpowiedzialność, bo od wykonawców również
zależało to, jak oni zostaną ocenieni. W komisji był m.in. pan Krzysztof Penderecki. Ten
konkurs z konkursem im. Ady Sari łączy to
samo – poczucie misji, czyli pomoc i wspieranie młodych artystów w szerokim pojęciu
tego słowa. Niedawno mieliśmy pierwsze
spotkanie organizacyjne kolejnego festiwalu,
który odbędzie się za dwa lata, bo czas szybko
mija i trzeba już myśleć o zapraszaniu gości,
głównie do komisji, bo zapraszamy artystów,
dyrektorów oper z całego świata, którzy mają
kalendarze pozajmowane z dużym wyprzedzeniem, dlatego my także staramy się z naszą propozycją wychodzić bardzo wcześnie,
żeby mieć gości, jakich sobie wymarzyliśmy.

Ryszard Zatorski

T

egoroczna,
siódma
już edycja festiwalu Źródła Pamięci: Szajna – Grotowski – Kantor
(27–30 września) miała
swą odsłonę inauguracyjną
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I nagrodę – czyli utwór zatytułowany …Wybrzeża ciszy… na mezzosopran i kwartet smyczkowy Michała Schafera – przez Magdę Niezgodę-Solarz – mezzosopran i Kwartet Airis w składzie Aleksandra
Czajor – I skrzypce, Grażyna Zubik – skrzypce, Natalia Warzecha-Karkus – altówka i Julia Kotarba – wiolonczela. Później rozpoczął
się koncert zatytułowany „Primadonny” w wykonaniu wspaniałych,
światowej sławy polskich śpiewaczek: Joanny Woś – sopran i Małgorzaty Walewskiej – mezzosopran, przy fortepianie zasiadł Robert
Morawski, a utwory i wykonawców przybliżał nam Piotr Nędzyński.

Małgorzata Walewska

 Ma Pani nadal czas na długie dalekie podróże artystyczne?
– Trochę mniej wyjeżdżam. Więcej
śpiewam w Polsce. Bardzo mnie cieszy fakt,
że mamy tak dużo wspaniałych sal koncertowych. Serce rośnie, jak się widzi te sale
z dobrą akustyką, rozwijają się orkiestry.
Czeka mnie kolejne przedsięwzięcie z Sinfonią Iuventus, bo będziemy nagrywać dzieło
Antona Rubinsteina pod tytułem Mojżesz
i będzie to pierwsza rejestracja tej opery.
Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do tego projektu. Wkrótce, a na pewno
przed świętami, powinno się ukazać kolejne dzieło, które nagrałyśmy razem z Joanną
Woś – Missa pro pace Wojciecha Kilara pod
dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Z niecierpliwością czekam na to nagranie. Dzieje
się naprawdę bardzo dużo.
 W Sanoku publiczność gorąco oklaskiwała panie od samego początku. Czuła
Pani dobrą energię płynącą z widowni?
– Oczywiście, energię publiczności
czuje się bardzo wyraźnie od pierwszego
dźwięku. To wielka radość dla wykonawcy,
jeśli publiczność słucha z tak wielkim skupieniem i dobrze wie, kiedy bić brawo. Bardzo mi zaimponowało, że w Duecie Kwiatów

z opery Lakme Leo Delibe zeszłyśmy z Joasią
na chwilę z estrady, a państwo nadal słuchali muzyki. To naprawdę zdarza się bardzo
rzadko i dlatego też bardzo dziękuję sanockiej publiczności. W moim domu na czołowym miejscu stoi puchar z napisem: Sanok
’89. Otrzymałam go podczas pierwszego pobytu w tym mieście, a byłam wtedy jeszcze
studentką i od tej pory z dużym sentymentem wracam do tego miasta. Jestem bardzo
szczęśliwa i zobowiązana, że pan Waldemar
Szybiak zaprosił mnie w tym roku i mam nadzieję wrócić tu niedługo.
 Wiem, że przyjechały panie już wczoraj
i mieszkacie w Dworze w Woli Sękowej,
miejscu związanym z patronem tego festiwalu – Adamem Didurem. Pewnie takie magiczne miejsca wpływają także na artystów.
– Oczywiście, magia takich miejsc jest
wielka i dlatego też bardzo sobie cenimy występy m.in. w starych teatrach, gdzie są duchy
wielkich gwiazd, od których uczyliśmy się,
słuchając ich nagrań, bo najwięksi mistrzowie,
niestety, już odeszli. Na szczęście mamy młodych ludzi podążających ich drogą. Ostatnio
oglądałam telewizyjną transmisję Lohengrina
z udziałem Piotra Beczały i Tomasza Koniecznego. Piotrek jest po prostu znakomity. Wspaniale pokazał się w dużej, wymagającej dużej
odpowiedzialności wokalno-aktorskiej roli,
ale oczywiście obaj panowie byli świetni. Ania
Netrebko była także niezrównana. Byłam zachwycona i dumna. Uważam, że dużo lepiej
radzimy sobie na polu operowym niż na polu
sportowym na przykład.
 Śpiewała Pani w miejscach, w których
kiedyś występował Adam Didur.
– Wprawdzie nie podążałam dokładnie
jego śladami, ale trochę żeśmy się „zazębiali”.
Nie w jednym czasie, ale w tych samych miejscach – między innymi: Metropolitan Opera
w Nowym Jorku, Opera Śląska w Bytomiu
i Sanok.
 Zofia STOPIŃSKA

SPÓJNY KLIMAT I PRZEKAZ
Źródła Pamięci: Szajna – Grotowski – Kantor

w foyer Teatru Maska wernisażem wystawy
„Światło dramatu” prof. Leszka Mądzika. To
był pierwszy plastyczny akcent przywołują-

cy zdjęciami Majdanek, ową hitlerowską fabrykę śmierci podobną wielu takim w czasie
okupacji. Tą wystawą Leszek Mądzik symbo-

jak być może i mistrza Kantora, którego już
nie ma. Chociaż tchnienie jego awangardowości wyraźnie się odczuwa, przeżywając to
artystyczne wydarzenie.
A powracając do nastroju zapoczątkowanego Mądzikową Blizną, to wszystkie pozostałe propozycje sceniczne miały ów klimat
spójny, znaczony grobami, duchami przeszłości i przesłaniami dla współczesnych.
Z niezwykłą artystycznie inscenizacją Piotra
Tomaszuka Dziady – Noc Pierwsza ukazującą
pełnię wartości Dziadów cz. IV z elementami
cz. II Mickiewicza. Reżyser o poetyckim talencie niepowtarzalnie bowiem „słyszy polszczyznę myśląc Mickiewiczem”. Artyści Teatru Wierszalin z Supraśla, a zwłaszcza główni bohaterowie spektaklu Rafał Gąsowski
jako Gustaw i w roli Księdza Dariusz Matys
w sposób perfekcyjny tę melodykę i rytmikę
dzieła wieszcza przekazują i utrwalają, budując emocje. Gustaw pojawiający się w tej pustelnej chacie Księdza, gdzie dzieje się akcja,
niczym duch kosmiczny, materializuje się, by
się potem wyzwolić i napiętnować grzeszną
postać Księdza, który powinien być wszak
moralnym wzorcem. A sam Guślarz (Tomaszuk) namacalnie i realnie na scenie kieruje
emocjami i buduje nastrój aż po końcową pieśń starocerkiewną.
Zapadną też zapewne w pamięci propozycje Waldemara Raźniaka
i Tomasza Rodowicza, którzy jakby
śladem Grotowskiego ze studentami
warszawskiej Akademii Teatralnej
i łódzkiego Teatru Chorea przedstawili Studium o Hamletach. Szekspirowskiego bohatera kreują wszyscy
wedle własnej wizji i wybranych
przez siebie najbardziej bliskich im
uczuciowo fragmentów scenariusza Grotowskiego i Wyspiańskiego.
A wszystko znowu z dominującymi
na scenie i prowokującymi formą
grobowcami w kształcie wychodków-sławojek, bo akcja toczy się na cmentarzu. Takie obrazowanie metaforyczne
z myśleniem patriotycznym o państwie,
w którym „coś gnije, wciąż grzebie się w grobach i wieszczy wojnę” wybrzmiewa w finale
bojową rycerską Bogurodzicą, której wtórują
zawodzące wiejskie płaczki cmentarne.
Także Kamil Adamus w Orfeo’70: monoperformance własne doświadczenia wędrowca emigranta niczym mitycznego Orfeusza przeniósł w metaforę sceniczną i w tym
dyskursie z widzami o życiu, poezji, historii,
o obecności i współżyciu różnych nacji próbuje nawet przywołać wszędzie przewijającą
się kulturę żydowską i jej przedstawicieli.
Wróćcie do nas, zachęcał widzów do powtarzania za nim tego zaproszenia, ale napotkał
wymowną ścianę milczenia.
To Aneta Adamska wymyśliła Źródła
Pamięci i jej teatr jest współgospodarzem
wszystkich edycji festiwalowych wespół
z Teatrem Maska, a Aneta dyrektorem artystycznym tych spotkań. Ta cenna społeczna
inicjatywa o niezwykłej wadze artystycznej
w kulturze Rzeszowa powinna być wspierana
i hołubiona.
Fot. Elżbieta Winiarska

Sroką i Maciejem Szukałą. Artyści sięgnęli do
licznie nawiązał wyobraźnią do Szajny, który
własnych przeżyć z dzieciństwa, które przew Auschwitz przeżywał wraz z innymi więźtworzyli na uniwersalne obrazy pamięci oponiami niewyobrażalne dla nas współcześnie
wiedziane scenicznie ze szczerością i dowciponiżenia i fizyczne katorgi.
pem, bez obowiązującej powszechnie i często
A hołdem artystycznym dla wybitnego
kłamliwie upowszechnianej interpretacji
maga teatru Józefa Szajny była Blizna – preniegdysiejszych czasów. Powiało atmosferą
mierowy teatralny przekaz autorski Leszka
lat 80. minionego wieku, m.in. w fotografiach
Mądzika. To niezwykłe blisko godzinne miz pierwszomajowymi fascynacjami malutsterium spójności światła, muzyki i aktorkiej Anetki, która bardzo pragnęła znaleźć
skiego mimicznego kunsztu dokonało się
się w tym kolorowym tłumie maszerujących,
w nocy wokół rzeźby Przejście 2001 Szajny na
i komicznymi wspomnieniami Miśka-Pawła,
wzgórzystym placu Cichociemnych, na któktóry z kolei z takiego pochodu próbował się
rym pomieszczone są także na kamieniach
wyrywać przyparty potrzebą fizjologiczną,
nazwiska 40 rzeszowian, byłych więźniów
ale był skutecznie powstrzymywany przez
z pierwszego transportu do niemieckiego
ojca. Śliczna i dokuczna Anetka z dziecinobozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
nych wspomnień teraz dorośle ze swymi sceSpektakl nie do powtórzenia, bo nawet
nicznymi partnerami tworzy barwne i mądre
w tym samym miejscu aura będzie inna
widowisko – zachowania i piłkarskie pasje
o każdej porze. Czy był uchwycony choćby
małego Maćka, przewodnika podwórkowego,
w części okiem jakiejś kamery? To misterium
ambicje dorównania sportowo rówieśnikom
jakby intymnego spotkania z tym, co przeżył
„zawsze o pięć kilogramów” obfitszej AnetSzajna – jak wyznał mistrz Mądzik – wciąż
ki, której intelektualnie bliżej było do sceny
krzyczy do nas. Z tych postawionych na tej
i literatury, czy perypetie różnorakie Pawełka
scenie umownych sarkofagów, oświetlanych
mają tyle uroku w tych opowieściach sceniczlampami niczym kagankami, wydzierają się
nych, że widzowie przeglądają się w nich jak
przez osłonę pokryw i ziemi postacie. Powe własnych wspomnieniach i radują z sentytem stają w tych obrazach-fotografiach jak
więźniowie na apelu, by przez tak
zarysowane portrety wyłonić się
z tych ram na zewnątrz. Zrywają
mozolnie owe pasiaki więzienne niczym pęta i przemieniają się jakby
w ikony w złocistych połach odzienia, by ponownie obnażyć prawie
nagością w zbiorowym obrazie zerwanie ze straszną rzeczywistością
obozową. I znikają gdzieś w miejskie
przestrzenie. Ale te blizny przywołane metaforycznie wciąż są obecne.
W widowisku nastrój buduje także
kontrastująca z otoczeniem biel muzyka grającego na altówce. Wymowna była też opadająca biel płótna na Scena z „Blizny” Leszka Mądzika
wstępie, spod której wyłoniła się
mentem. By wspomnieć scenki z pływaczką
rzeźba Szajny w centrum tej umownej sceny.
Anetką, grzęznącym przez osiedlowe błota
Takie rzec można ponowne teatralne odsłoMaćkiem czy obrazem z pierwszej komunii
nięcie Przejścia 2001, wtedy przez Szajnę też
Pawła, dopowiedzianym na żywo rysunkiem
inscenizowane, ale w płonącej przestrzeni,
przez tego plastycznie uzdolnionego aktora,
z której wyłonił się pomnik.
który także to widowisko scenograficznie
A pomiędzy wspomnianymi wydarzeoprawił.
niami na scenie Maski znowu pojawił się
Powiew lekkości i dowcipu wniosło
Szekspirem inspirowany spektakl Bogusława
też widowisko kończące festiwal. TrzynaKierca Romeo i Julia. Rzeszowski teatr współście sztuk awangardowych Kennetha Kocha
gospodarzy festiwalu wpisał się ciekawie
w przekładzie Piotra Sommera i w reżyserii
w artystyczną przestrzeń Źródeł Pamięci.
oraz scenografii Romana Siwulaka. Artyści
Bardziej wartko jeszcze biegło to widowisko
z krakowskiej Cricoteki obrazami scenicznyumykające od schematów i banałów interpremi rozwijali dyskurs na temat sztuki i krytetacyjnych. Z wielofunkcyjnymi przeźroczyriów awangardowości twórczej. Wędrowali
stymi bryłami w scenograficznej przestrzeni
metaforycznie przez kontynenty, wskazując
i prawdziwymi drewnianymi lalkami. Ale
stosownymi didaskaliami-tabliczkami, gdzie
był to przede wszystkim spektakl aktorsko
akurat toczy się akcja. Pojawia się również,
przedni, w tym z rolą jakby specjalnie wpia jakże, „Kaczka Kantora” i on sam z idealnie
saną weń tancerki Franciszki Kierc-Franik.
wpasowanym w tę rolę Piotrem Sommerem.
Propozycja teatru poetyckiego, wzruszająceI na przykład krok od kaczki do łabędziogo i urzekającego słowem, gestem, ruchem.
wego jeziora z baletowego dzieła jest jedną
Obok Blizny Leszka Mądzika na festiz takich zgrabnych przerzutni, których wiele
walu premierowo zaprezentował się też rzew tym przedstawieniu, podobnie i symboli
szowski Teatr Przedmieście Anety Adamskiej
oraz skojarzeń plastycznych i sytuacyjnych.
w czarownych Kronikach podwórkowych
Jak choćby finałowy strzępek piany znad
w jej reżyserii, wedle scenariusza napisaneZatoki Neapolitańskiej, który przegapiliśmy,
go wspólnie z występującymi z nią Pawłem

 Ryszard ZATORSKI
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OWACJA DLA „POGORZELISKA”
11. Festiwal Teatrów Środkowej Europy w Koszycach

Fot. Jerzy Lubas

Andrzej Piątek

KULTURA  SZTUKA

S

pektakl
Pogorzelisko
Wajdiego Mouawada
w reżyserii Cezarego Ibera
z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
przyjęty owacją w Państwowym Teatrze Narodowym był doskonałą
wizytówką jednego z ważnych w polskim teatrze nurtów skoncentrowanym na pokazywaniu moralnej odpowiedzialności człowieka za człowieka uwikłanych w świat okrutny
i bezduszny. Niezależnie od widzów, tak to
ocenili krytycy i organizatorzy koszyckiego
festiwalu 6–10 września.
Pogorzelisko jest przejmującą opowieścią o rodzeństwie, które przemierza ogarnięty wojną Liban, chcąc dociec, jaki był los
ich matki i kim był ich ojciec. Kiedy dochodzą prawdy, jej okrucieństwo przerasta miary
moralne. Ale nawet w tak złym świecie jest
miejsce na miłość i przebaczenie. Emocje
bohaterów łatwo przenoszą się ze sceny na
widownię, tworząc sugestywnie klimat głębokiego przeżywania. Wydarzenia dotyczą
Libanu, ludzkiego pogorzeliska broczącego
krwią, ale wydaje się być oczywistą refleksja,
że podobne fakty pojawiły się już, albo za
niedługo mogą się pojawić w każdym innym
zakątku ziemskim na chwilę obecną spokojnym. A cała historia jest tak skomplikowana,
że przerasta życie.
Iber używa narracji z pozoru obojętnej.
Prawdopodobnie po to, by tragedia ludzka
jeszcze bardziej była szokującą i upiorną.
A sceniczny przekładaniec z nakładających
się na siebie części opowiadanej historii będącej wyrazistym i bezlitosnym odkrywaniem
bezmiaru krzywdy i bólu nie pozostawiał
na jedną minutę widzów obojętnymi. Iberowi udaje się na potrzeby spektaklu pogodzić
ekstatyczne cierpienie z refleksją przemijania, potrzebę miłości z chęcią nienawiści,
krańcowość emocji z beznamiętnym opisem
zdarzeń, ludzką wytrwałość z załamaniem.
A nade wszystko wiarę w Boga i w siebie –
z ich utratą. Bo o tym jest Pogorzelisko.
Tego roku prócz Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa na festiwalu koszyckim gościły Teatr Dramatyczny z Pragi, Teatr
Maladype z Budapesztu, Macedoński Teatr
Narodowy ze Skopje, Teatr Akademii Sztuk
z Bańskiej Bystrzycy, Túlavé divadlo, Teatro

Aktorzy rzeszowscy na scenie Państwowego Teatru Narodowego w Koszycach

Sapiens, Koszycki Teatr Marionetek, Teatr
Gasparego i Preszowski Teatr Narodowy.
Słowaccy widzowie mogli obejrzeć trzynaście
spektakli, słuchać koncertów, uczestniczyć
w wernisażach, warsztatach, prezentacjach
książek i dyskusjach z artystami.
Odbyła się debata na temat funkcji
współczesnego teatru w środkowej Europie,
z udziałem dyrektorów Państwowego Teatru
Narodowego w Koszycach Petera Himicza
i Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Jana Nowary, tłumaczy i literaturoznawców słowackich, recenzentów koszyckich
i rzeszowskich. Ważnym wydarzeniem było
zebranie Polsko-Słowackiej Unii Teatralnej.
Gośćmi Tomasza Grabińskiego, tłumacza,
laureata Literackiej Nagrody Angelus, byli Jacek Gajewski – dyrektor Instytutu Polskiego
w Bratysławie, Jan Nowara – dyrektor Teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Peter
Himicz – dyrektor Państwowego Teatru Narodowego w Koszycach i Karol Horak – dramatopisarz.
– Jedenaście lat temu była taka idea,
żeby chcąc dobrze rozpocząć sezon w Koszycach należało zaprosić teatry z kilku ważnych
ośrodków na Słowacji. Koszyce to region ciepły, ludzie wczesną jesienią jeszcze pracują
w ogrodach, więc chcąc ich jakoś od tego oderwać i ściągnąć do teatru, pomyśleliśmy sobie,
by zaprosić do Koszyc także naszych przyjaciół
z Polski, Czech i Węgier – opowiadał dziennikarzom jak zawsze z humorem Peter Himicz,
dyrektor Państwowego Teatru Narodowego w Koszycach, wybitny tłumacz polskich
sztuk. – I wyszło na jaw, że chociaż są to kraje pobliskie, a miasta jeszcze bliższe, to sporo
o sobie nie wiemy, jeśli idzie o teatr. Z czasem
dołączyły do nas teatry z Austrii, Ukrainy,

HUMOR I ZADUMA
Na początku sezonu artystycznego

D

wie nieodległe od siebie premiery w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej znaczyły początek obecnego sezonu artystycznego.
23 września zaczęło się lekko i z humorem
spektaklem Francisa Vebera Kolacja dla
16

głupca. I pozostając w tej kulinarnej retoryce, było to pyszne danie przygotowane przez
doświadczonego mistrza gatunku komediowego Marcina Sławińskiego. Reżyser ów
sporządził je wytrawnie dla wszystkich wi-

Macedonii i Francji. Z Polski, oprócz Teatru
im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa, który
gościmy na festiwalu powtórnie, zaczęły przyjeżdżać teatry z Wrocławia, Katowic, Bydgoszczy, Warszawy, Legnicy i Radomia. Chodziło
nam i chodzi o jeszcze lepsze poznanie siebie,
tak repertuarowe, jak metod realizacji przedstawień i technik aktorskich. Nie idzie nam
o jakiś temat przewodni, ale takie poznawanie
siebie krok po kroku, z roku na rok!
O Pogorzelisku mówiono w Koszycach
z wielkim uznaniem. Że to ważny temat,
doskonała sztuka i świetne przedstawienie.
przyznając, że na Słowacji brakuje dobrych
tekstów własnych jak również z przekładów.
Sukcesu Pogorzeliska upatrywano w tematyce uniwersalnej i aktualnej wobec sytuacji
na świecie. A także w formie inscenizacyjnej
nowoczesnej, komunikatywnej i dynamicznej. Słowacy wspominali Deballage Szajny
z Teatru im. Wandy Siemaszkowej, spektakl, który kilkanaście lat temu wystawiano
na koszyckiej starówce. Szczególna magia
tego przedstawienia tak wiele mówiącego
o przemocy na świecie i uwikłaniu człowieka w bezduszność i konsumpcjonizm została
w wyobraźni koszyczan. Także forma, techniki realizatorskie i gra aktorów, tak różne
od tradycyjnych i wówczas niespotykane na
Słowacji.
– Współpraca pomiędzy Państwowym
Teatrem Narodowym w Koszycach i Teatrem
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie będzie
się rozwijała. W listopadzie zaprosimy z Koszyc spektakl Dzienniki Anny Frank na czwartą edycję Festiwalu Nowego Teatru – deklaruje
Jan Nowara, dyrektor rzeszowskiego teatru.
 Andrzej PIĄTEK
dzów, ale i dla tych wyrafinowanych gustów
także. Spektakl, w którym radość z ciekawie
dziejącej się akcji komediowej, zdarzeń sytuacyjnych i dialogów nie powoduje rechotu, ale spontaniczną wesołość i spoglądanie
mimo woli na siebie, na własne codzienne
zachowania. Powiało atmosferą, z jaką na co
dzień spotykamy się w Teatrze Bo Tak, kierowanym przez Beatę Zarembiankę, gdzie
ów reżyser jest jakby „na etacie” od początku
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ruchu i słowie interpretowanych komicznych
scen błyszczał talent tego aktora.
rugi spektakl jest w krańcowo innej
poetyce. Akcja toczy się na dwóch, a nawet trzech planach, jeśli uwzględnić dobiegający głos bohatera spektaklu-dokumentu
kardynała Adama Kozłowieckiego, który
na żywo pojawia się także w kadrach filmu
rozpoczynających i kończących widowisko
Sławomira Gaudyna Serce bez granic. Ten
artysta kolejny raz dowiódł, by wspomnieć
chociażby Dzieci Hioba, że potrafi „temat na
zamówienie” zobrazować scenicznie w sposób profesjonalny i niebanalnie. Tak jest
i z tym spektaklem, którego premiera miała
miejsce 7 października br. na scenie umownej raczej, bo w przestrzeni Szajna Galerii,
ale przez Grzegorza Janiszewskiego (z Gaudynem współautora scenariusza) zabudo-

istnienia tej ciekawej prywatnej sceny w Rzeszowie, preferującej repertuar komediowy.
Beata Zarembianka bardzo znacząco artystycznie przypomina się widzom Siemaszkowej w owej Kolacji (rola Christine), podobnie
jak i botakowsko kojarzony także Marek Kępiński (Cheval), a na pewno Jarosław Babula, którego muzyczny talent był zauważalny
w przedstawieniu. Toż to sama korzyść dla
widzów, że tych artystów mogą podziwiać
w różnych miejscach i kreacjach.
W Kolacji dla głupca niektóre role były
jak szybkie kadry, w których aktorzy potrafili zaistnieć jednak pełnią swego talentu, jak
wspomniani już wcześniej. Ale jakże wyraziście został zapamiętany Waldemar Czyszak
w roli lekarza Archambauda, albo Robert
Żurek jako Leblanc czy Joanna Baran-Marczydło w całej krasie urody, wigoru i przewrotnego powabu scenicznej Marlène. Jednak to Robert Chodur jako znany wydawca
Pierre i Adam Mężyk w roli François, owego
tytułowego głupca, urzędnika skarbowego,
maniakalnie wręcz układającego instalacje
różnych znanych mostów, zabytków itp., są
osią tego wartkiego widowiska. Dla Adama
Mężyka od czasów spektaklu Sługa dwóch
panów był to znowu dzień wielkiej roli i wielkiego podziwu widowni. Z precyzją w przemyślanym i dopracowanym każdym geście,

Grzegorz Pawłowski i Paweł Gładyś

wanej tak, że nie widać obrazów Szajny, bo
dwie płaszczyzny sali, które naturalnie dzielą
surowe drewniane belki, są osłonięte szarymi stalowo-grafitowymi ścianami z płótna.
Te szarości, ta surowość naturalna wnętrza
i przedmiotów już budują nastrój.
Ale właściwe emocje widzów pobudzają swą grą wspaniali aktorzy – Paweł Gładyś
i Grzegorz Pawłowski, którego powitaliśmy

bohatera spektaklu zawiera się w wyrażonym przekonaniu, że ogromne zło wymaga
ogromnego miłosierdzia, ale i oceny sprawiedliwej. Bez moralizatorskich uproszczeń,
bez modlitewnych zaklęć zbudowali artyści
Siemaszkowej zapis przesłań uczciwego postępowania w każdych warunkach.
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Adam Mężyk i Joanna Baran-Marczydło

Fot. Maciej Mikulski (3)

D

po długiej nieobecności na scenie. Obrazują
oni scenicznie tę samą postać kardynała misjonarza w różnych fazach życia, którym jest
ów niezwykły duchowny o korzeniach rodowych z parafii podkolbuszowskiego Majdanu
Królewskiego. Został misjonarzem w Rodezji (późniejszej Zambii) tuż po wyzwoleniu
obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie był
więźniem, a uprzednio także w niemieckim
w lagrze w Auschwitz z numerem 1006. Resztę długiego życia spędził misyjnie w Afryce.
Ta pogodna postać wybrzmiewa w tym przestawieniu uniwersalnie, bo na prawdzie, miłości do ludzi i wyrozumiałości dla ich także
niecnych postępków układało się życie i postępowanie tego duchownego. Poznajemy je
w scenicznym przekazie, m.in. z jego autentycznych listów, które Gaudyn wykorzystał
w scenariuszu. I można rzec, że ich filozofia

 Ryszard ZATORSKI

SWOISTA SYMBOLIKA NIEMIRSKIEJ
Wystawa z okazji 90. urodzin artystki

N

ajnowsza
wystawa
prezentowana w rzeszowskim BWA ma znamienny tytuł „Album Rodzinny”. Jest to wystawa
zorganizowana z okazji
90. urodzin jej głównej bohaterki, artystki, która jest legendą rzeszowskiego środowiska profesjonalnych plastyków – Renaty Cecylii Niemirskiej-Pisarek.
Urodzona w Strzeszkowicach. Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni
malarstwa sztalugowego prof. Jerzego Fedkowicza oraz pracowni malarstwa architektonicznego prof. Wacława Taranczewskiego.
W 1951 roku uzyskała absolutorium. W latach 1952–1955 rozpoczęła pracę w Liceum
Plastycznym w Sędziszowie Małopolskim.
Później podjęła jednak samodzielną pracę
artystyczną. Zajmuje się malarstwem szta-

W 1968 roku
została laureatką nagrody Wojewódzkiej
Rady Narodowej za
całokształt twórczości, otrzymała także
odznakę Zasłużony
Działacz
Kultury
oraz Złotą Odznakę
ZPAP, a także Nagrodę Prezydenta Miasta
Rzeszowa. Została
także
odznaczona
Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem KawaRenata Niemirska-Pisarek z rodziną i przyjaciółmi na jubileuszowym wernisażu
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką AK „Akcja Baszlugowym i architektonicznym. Ma w swoim
ta” Okręgu Radomsko-Kieleckiego, Krzyżem
dorobku ponad trzydzieści wystaw indywiArmii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego
dualnych. Udział w kilkuset wystawach zbiooraz innymi odznaczeniami kombatanckirowych polskich i zagranicznych. Członek
mi. Weteran Walk o Niepodległość.
ZPAP do rozwiązania związku. Pełniła różne
O swojej twórczości, ale przede wszystfunkcje, będąc członkiem zarządu kilka kakim działalności społecznej, mogła przy- 
dencji.
Fot. Jacek Nowak

Piotr Rędziniak
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 pomnieć przy okazji niedawno zakończo-

nej „Wielkiej Wystawy ZPAP w Rzeszowie
w setną rocznicę powstania Związku”. Jednakże pamiętamy prace artystki również
z wystaw poplenerowych, które od dziesięciu
lat prezentowane są w BWA pn. „Kolbuszowa”. Artystka kilkakrotnie była uczestniczką
tych plenerów oraz wystaw Przeglądowych
Członków Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików „Postawy”. Obecna wystawa
zorganizowana została przez rodzinę artystki i niejako w hołdzie dla jej zasług artystycznych jak i osobistych. Renata Niemirska-Pisarek wychowała bowiem dwóch synów,
którzy chłonąc twórczą atmosferę zarówno
w domu, jak i pracowni matki poszli w jej
ślady i dziś są równie aktywnymi artystami
grafikami. Tradycja rodzinna przeszła na kolejne pokolenie i wnukowie autorki to również najmłodsze pokolenie twórców.
Stąd zamysł wystawy, by udział w niej,
wprawdzie dyskretny, ale zaznaczyli wszyscy: Renata Niemirska-Pisarek, starszy syn
Krzysztof, absolwent katowickiej filii ASP
w Krakowie (1978) oraz Hochschule für Andegewandte Kunst w Wiedniu (1982), obecnie
wykładowca Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego; młodszy syn Łukasz, który
ukończył również ASP w Katowicach (1982),
zajmuje się na co dzień projektowaniem gier
komputerowych; syn Krzysztofa – Szymon
Pisarek, absolwent łódzkiej filmówki (2010),
prezentuje swoje fotografie oraz wnuczka
Renaty Niemirskiej-Pisarek, córka Łukasza
– Anna Pisarek to absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, następnie w ramach
wymiany studenckiej studiowała w Timisoarze w Rumunii, ostatecznie kończąc studia
w ASP w Łodzi ze specjalnościami kostium
teatralny i rzeźba.
O twórczości Renaty Niemirskiej-Pisarek napisałem kiedyś, że zapewne z literackich upodobań rodzajowe malarstwo Renaty
Niemirskiej-Pisarek jest właśnie malarstwem
narracyjnym, opowiadającym zawsze jakąś
historię. Zamknięte w gamie ciepłych ugrów
i brązów przełamywanych chłodami szarości

Renata Niemirska-Pisarek – „Martwa natura z zegarem”, olej, płótno 90 x 65

kompozycje figuratywne, postacie we wnętrzach, przypominające zdjęcia w sepii – upozorowanych modeli z początków fotografii.
Towarzyszy tym scenom rzadko spotykana
nostalgia i nastrój zawieszonej w powietrzu
ciszy. Ciszy jakiegoś niedopowiedzenia. Nierozwiązanych między ludźmi problemów.
Inaczej jest w malowanych rzadko martwych
naturach oraz widokach i plenerach, w których artystka ulubiła sobie kadry ze ścieżek
leśnych, fragmentów leśnych ściółek, połamanych drzew i krzewów, przywodzi mi na
myśl kartony Gierymskiego. Przenika w nich
podobny historiozujący, romantyczny nastrój.
Swoista symbolika Niemirskiej, która poprzez
zjawiska przyrody komunikuje uniwersalne
i dotyczące kondycji ludzkiej zagadnienia.
Niemały wpływ na ukształtowanie się
osobowości twórczej i sprecyzowanie swojego stylu artystki miały jej osobiste przeżycia
wojenne, jak również czas studiów przypadający na lata 50. XX wieku – rodzącej się
polskiej awangardy, tworzącej nową walkę
z narastającym socrealizmem w sztuce krajów bloku wschodniego. Jak zauważyłem,

REWIA BEL CANTA

51. Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

O

dbywający się w dniach 12–19 sierpnia festiwal kiepurowski zdominowały
utwory mniej znane, kompozytorów mniej
znanych, w wykonaniu artystów w kraju
mniej znanych bądź stawiających na scenie
pierwsze kroki. Ale one i oni były i byli nierzadko z wysokiej półki. Czy promocja mniej
znanych, ale świetnych, i początkujących,
lecz już bardzo obiecujących, to właściwy
kierunek? Prof. Ryszard Karczykowski, sławny tenor znany na całym świecie i pedagog,
słusznie uważany za poławiacza muzycznych
pereł, uważa, że to wielka szansa dla festiwalu w Krynicy i polskiej kultury muzycznej.
W salonach hotelu Krynica zaprezentował efekty swojej pracy na mistrzowskim
kursie interpretacji i techniki wokalnej to18

warzyszącym festiwalowi. Prym wiodła
krośnianka Aleksandra Szmyd, sopran o delikatnej koloraturze, niezwykle muzykalna.
Bardzo dobrym mezzosopranem popisała
się Ewa Menaszek. Świetnie zapowiadającym
barytonem Michał Janicki, któremu natura każe śpiewać szeroko i rozlewnie. Paula
Maciołek miała okazję podzielić się pięknym
sopranem opartym na świetnie wystudiowanym niskim oddechu. Możliwości wokalne
ujawniali z pomocą Mozarta, Czajkowskiego,
Bizeta i Pucciniego.
Na koncercie „Kiepura i co dalej?” melomani oklaskiwali młodych i utalentowanych śpiewaków: Natalię Brodzińską, Wandę
Franek, Joannę Moskowicz, Pawła Brożka,
Alberta Memetiego i Huberta Zapióra, któ-

duży wpływ na artystyczny kościec Renaty Niemirskiej-Pisarek miała fotografia.
Artystka czerpała z niej, wykorzystując
charakterystyczne dla fotografii sposoby
oddawania rzeczywistości. I nie chodzi jedynie o wierność fotograficzną, zwłaszcza
przedstawianej rzeczywistości przyrody, ale
nade wszystko sposoby kadrowania. Kadrowanie przez Niemirską na owe czasy nader
nowoczesne i oryginalne. Takie, dzięki którym artystka jest rozpoznawalna i jedyna
w swoim rodzaju. Tworzy malarskie historie
o czyimś złamanym życiu, tęsknocie, oczekiwaniu na coś ważnego, nawet o dramacie
stratowanej gałązki albo źdźbła trawy. Historie, o których nie dowiesz się z kolorowych
migawek fotoplastykonu.
W dobie świata kultury kolorowych
obrazków ma odwagę pokazywać obrazy
malowane walorem (prawie czarno-białe),
na przekór kolorowemu światu, zatrzymane
w kadrze, powolne, zmuszające do refleksji.
Zatrzymuje nas na krótką chwilę przed swoimi obrazami, nad którymi pochylamy się
z rozrzewnieniem jak nad albumem ze starymi fotografiami, obrazami przodków, przeżytych nie zawsze łatwych chwil, spotkanych
w życiu osób. Obrazy Renaty Niemirskiej-Pisarek przypominają swoiste malarskie zielniki. Zapisuje w nich nie tylko skruszone gałązki, połamane ludzkie losy, zasuszone troski. Zapisuje historię, z którą niejeden z nas
może się identyfikować. W jakiejś części jest
to też historia naszego narodu.
Zachęcam do zwiedzenia wystawy „Album Rodzinny”, która jest – nazwałbym to
– wystawą niezwykle gęstą od treści przekazanych przez główną bohaterkę, ale również
i uczestniczących w niej członków rodziny
Pisarków. Prace dedykowane czy inspirowane twórczością mamy, babci zachowują
nastrój, tematykę jej obrazów. To najlepszy
dowód, że wartości moralne, estetyczne są
ponadczasowe. A dojrzałe pokolenia nie
depczą pomników w imię nowoczesności.
 Piotr RĘDZINIAK
rym towarzyszyła Sinfonietta Cracovia pod
batutą Moniki Wolińskiej. Brodzińska zaprezentowała się udanie w piekielnie trudnej koloraturowej arii Królowej nocy z Czarodziejskiego fletu Mozarta. Franek fascynowała altem o zmysłowych wibracjach w arii Pauliny
z Damy pikowej Czajkowskiego. Moskowicz
wspaniale zaśpiewała sopranową arię Rozyny z Cyrulika sewilskiego Rossiniego. Brożek
zachwycił piękną barwą tenoru w arii Rudolfa z Cyganerii Pucciniego. Zapiór arią Hrabiego z Wesela Figara Mozarta udowodnił,
że ma wspaniały baryton i co ważne, widać
i słychać było, że wie, o czym śpiewa. Memeti zabłysnął tenorem o rozległej skali w arii
Almavivy z Cyrulika sewilskiego Rossiniego.
Na koniec wszyscy błysnęli finałem z Zemsty
nietoperza Straussa!
Studenci krakowskiej Akademii Muzycznej ujawnili talenty w barokowej technice śpiewu w operze Xerxes Haendla: Jarosław
Bielecki – Xerxes, Agata Dembska-Kornaga
– Arsamene, Daria Proszek – Amastre, Julia
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z Don Giovanniego Mozarta. Na
bis Koreańczycy zaśpiewali po
polsku Brunetki, blondynki, doprowadzając widownię do radosnego szału!
Idąc śladem utworów mniej
znanych u nas, choć na świecie
rozpoznawalnych, organizatorzy
z burmistrzem Krynicy Dariuszem Reśką i członkami Rady
Programowej Elżbietą Gładysz,
Ryszardem Karczykowskim i Stanisławem Krawczyńskim uraczyli melomanów operetką Wielka
Księżna Gerolstein Offenbacha
z Teatru Muzycznego w Łodzi.
Wielbicieli miały codzienne spotkania
z Kiepurą i Martą Eggerth na deptaku. Tego
roku w ich role wcielali się tenor Adam Sobierajski i sopran Katarzyna Laskowska. Natalia Kukulska śpiewała swoje premierowe
utwory w niecodziennej dla niej symfonicznej aranżacji. Katarzyna Oleś-Blacha na recital „W deszczu koloratur” wybrała utwory
uchodzące za najtrudniejsze.
Na gali finałowej wystąpili Edyta Piasecka, Joanna Moskowicz, Małgorzata Walewska, Tomasz Kuk, Emil Ławecki, Voytek
Soko, Leszek Skrla, chór Polskiego Radia
i Sinfonia Iuventus pod Januszem Przybylskim. Między Verdim, Puccinim, Bizetem,
Czajkowskim, Straussem, Leharem i Bernsteinem znalazł należne miejsce Moniuszko.
Za rok 52. Festiwal im. Jana Kiepury
w Krynicy-Zdroju, 11–18 sierpnia.

Śpiewa krośnianka Aleksandra Szmyd

Muzycznej Teatru Maryjskiego w Sankt Petersburgu, Polki Katarzyny Mackiewicz, która tańcząc zaśpiewała piosenkę Karambolina
z uroczej, a prawie u nas nieznanej operetki
Fiołek z Montmartre Kalmana!
Na koncert „Świat Kiepurze” melomani
czekali szczególnie niecierpliwie. Na scenie
pojawili się Graziella Morino, sopran z Tokio, oraz mezzosopran Jae Eun Paik, tenorzy
Byung Kil Yoon i Dong Won Kim oraz baryton Paul Kong z Korei Południowej. Orkiestrowe tło dała im Sinfonietta Cracovia i chór
Polskiego Radia pod batutą Aurelio Canoniciego. Artyści popisali się arią Dalili z Samsona i Dalili Saint-Saensa, duetem Nadira
i Zurgi z Poławiaczy pereł Bizeta, słynną arią
Cio-Cio-San z Madame Butterfly Pucciniego.
Ozdobą wieczoru była urokliwie mówiąca po
polsku Yeyoung Sohn, która zaprezentowała
się też jako śpiewaczka, wykonując z Paulem
Kongiem duet Zerliny i Don Giovanniego

 Andrzej PIĄTEK

TWÓRCZA WOLNOŚĆ
D

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego
filmu do udziału w październikowych projekcjach filmowych. Wszystkie pokazy zaplanowano o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 7.
Karnety miesięczne na pięć filmów będą dostępne w cenie 30 zł, a wejściówki pojedyncze
na każdy film w cenie 10 zł.
2 października – Uczeń w reż. Kirilla
Serebrennikova – dramat produkcji rosyjskiej
(2016). Premiera odbyła się w ramach sekcji Un
Certain Regards na 69. Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie film
otrzymał nagrodę Françoisa Chalaisa. Film
zdobył również Grand Prix na 10. Festiwalu
Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” –
Warszawa 2016.

9 października – Boski porządek w reż.
Petra Biondina Volpe – komedia obyczajowa produkcji szwajcarskiej (2017). Film inspirowany faktami, opowiadający o drodze
Szwajcarek do uzyskania pełni swobód obywatelskich – kolejny w kanonie kina kobiecego po Niezłomnych i Sufrażystce.
16 października – Frantz w reż.
François Ozon – dramat historyczny produkcji francusko-niemieckiej (2016). Film
francuskiego mistrza suspensu, to stylowa
i sugestywna mieszanka romansu i kryminału w stylu retro. Film zdobył aż 11 nominacji
do Cezarów 2017, czyli francuskich odpowiedników Oscarów.
23 października – Szansa w reż.
Feliksa Falka – pokaz w ramach cyklu
„Polscy Mistrzowie Kina”. Dramat psycholo-

giczny, obyczajowy produkcji polskiej (1979).
Ukazuje życie w prowincjonalnym liceum lat
70. XX wieku przez pryzmat konfliktu i rywalizacji dwóch nauczycieli uczących historii
i wychowania fizycznego. Film nagrodzony
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni (1979) za scenariusz oraz pierwszoplanową rolę męską (Jerzy Stuhr); w 1980 na
MFF w Locarno I wyróżnienie otrzymał reżyser Feliks Falk.
30 października – Przeżyć: metoda Houellebecqa – reż. Arno Hagers, Erik
Lieshout. Film dokumentalny produkcji
holenderskiej (2016). W 1991 roku nikomu
jeszcze nieznany Michel Houellebecq opublikował esej Rester vivant (ang. To Stay Alive).
Skromnym objętościowo tekstem zafascynował się sam Iggy Pop. Rockman w rozterkach
pisarza znad Sekwany rozpoznał
ból towarzyszący mu na scenie
przez wiele lat. Esej Houellebecqa
jest błyskotliwym zbiorem porad
skierowanych do „tych, którzy zaraz mają się poddać”. Jest pochwałą
twórczej wolności.
 Andrzej OSIŃSKI
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Fot. Archiwum

Malik – Romilda, Emilia Żurek – Atalanta,
Sławomir Broś – Ariodate i Jan Bukowski –
Elviro. Nie było łatwo, reżyser Włodzimierz
Nurkowski dodatkowo narzucił solistom
trudne zadania aktorskie. Z najsłynniejszą
arią, którą śpiewając król Xerxes sadzi drzewo pomyślności, zmierzył się Jarosław Bielecki, świetnie radząc sobie z zawiłościami
subtelnego frazowania.
Program festiwalowy wysmakowanie
równoważył występy młodych i artystów
doświadczonych, jak znani głównie za granicami Agnieszka Wolska (sopran), Edyta
Kulczak (mezzosopran), Aleksander Pinderak (tenor), Marcin Bronikowski (baryton)
i Wojciech Śmiłek (bas), którzy z Sinfoniettą
Cracovią i chórem Polskiego Radia pod batutą Francesco Bottigliero ujawnili swoje niemałe możliwości głosowe w koncercie „Aria
dla Krynicy” w ariach z oper Belliniego, Donizettiego, Pucciniego i Verdiego. Wyczarowując niezwykły świat, w którym królowały
i miłość, i intryga.
Największe wzięcie miał koncert „Zakochani w operetce”. Śpiewali Bogumiła
Dziel-Wawrowska, Katarzyna Laskowska
i Katarzyna Mackiewicz (soprany), Adam
Sobierajski i Miłosz Gałaj (tenorzy) oraz Rafał Songan (baryton), a towarzyszyła orkiestra Filharmonii Podkarpackiej z Rzeszowa,
chór Polskiego Radia z Krakowa i balet Teatru Muzycznego z Lublina pod batutą Rubena Silvy. Były fragmenty mniej znanych
tytułów, jak Księżniczka cyrkówka Kalmana,
Bal w Sawoyu Abrahama, Dama od Maxima
Sielickiego czy Miłość szejka Lidy. Melomani szczególnie docenili talent gwiazdy Sceny
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ODPRYSKI

WIROWANIE NA PLANIE
OBROŃCY KONSTYTUCJI
zy ktoś wymyśliłby tak absurdalną sytuację,
jak Prezesa I Ogromnego w roli obrońcy konstytucji? A jednak, słowo stało się ciałem. Zakwestionował proponowany przez prezydenta Andrzeja
Dudę sposób wyboru członków Sądu Najwyższego
z powodu – ni mniej, ni więcej – tylko niezgodności z konstytucją. Czy
może być coś bardziej irracjonalnego? Nagminne od prawie dwóch lat
łamanie konstytucji przez prezesowych pretorian nie skłoniło go do
najdrobniejszej refleksji krytycznej, aż tu nagle takie cudowne olśnienie. Według obu dżentelmenów wcześniejsze poniewieranie konstytucji było jej głaskaniem. Dopiero gdy zaczął prezydenta przesadnie
ignorować broszkowy minister, ten się zbiesił i wierzgnął. Jednak nie
z prezesem takie numery. No i zaczęło się. Żeby było śmieszniej na
gruncie konstytucyjnym. Wynika z tego, że obaj czytali jakieś inne
konstytucje, bliżej nieznane ogółowi ludu bożego, potrafiącego czytać ze zrozumieniem. Do tego konstytucyjnego duetu powinien jeszcze dołączyć ten mędrzec od polityki, który zdobył się na odkrycie, iż
konstytucja to nie biblia. Ma rację, ale nie w tym znaczeniu, w którym
go użył. Chociaż z kronikarskiego obowiązku odnotować należy, że
nastąpiła pewna zmiana. Na początku prezydentury nasza głowa państwa jeździła na Żoliborz, a teraz prezes jeździ do Belwederu.
Na marginesie tego konstytucyjnego przeciągania liny w sprawie
ustawy o Sądzie Najwyższym mam jeszcze jedną refleksję. Chodzi mi
o określenie granicy wiekowej dla sędziów. Tego nie ma nigdzie na
świecie, gdyż na tym stanowisku wymagane jest duże doświadczenie
i pogłębiona wiedza, a to przychodzi z wiekiem. Tu akurat niewskazane są młodzieńcza rewolucyjność i ideowy zapał, a wyłącznie stateczna rozwaga. A tak w ogóle, to jak to jest? Sędzia w wieku 65 lat ma
kiepskie intelektualne możliwości i sprawność, a politycy zachowują je
w stopniu nienaruszonym? Coś mi tu nie gra! Nie sądzę, aby sędziowie
mieli ze względu na wykonywaną profesję jakieś intelektualne upośledzenie wywołane orzekaniem. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego,
profesor Gersdorf, będzie za chwilę niezdolna z tego powodu sprawować konstytucyjną funkcję, a Prezes I Ogromny, szeryf sejmowego
klubu Ryszard Terlecki i starszy Morawiecki wręcz przeciwnie. Jeśli
ktoś chce, niech w to wierzy.

FELIETON

C

WIEDZA I WIARA
marły w 1970 roku Bertrand Arthur William Russell, brytyjski filozof, laureat Nagrody Nobla rzekł był onegdaj, że na ile może
sięgnąć pamięcią, to nie zna żadnej pieśni religijnej dziękującej za posiadanie rozumu czy
inteligencji. Już za to samo stwierdzenie powinien otrzymać tę nagrodę.
Były czasy, gdy domy były pełne książek, a dzieci pod kołdrą
czytały przygody Robinsona Crusoe. Odeszły jednak w niebyt.
Wraz z nimi odeszła też encyklopedia będącą najważniejszą książką
w domu, źródłem podstawowej wiedzy dla tych, którzy jeżeli czegoś nie wiedzieli, to sprawdzali. Dzisiejszy „Polaco sapiens” ma dwa
źródła zdobywania wiedzy: Internet i ambonę. Zastąpiły one biblioteki i encyklopedie, i stały się źródłem wiedzy, do której inteligencja
i rozum nie są potrzebne. Informacje tych mediów rozprzestrzeniają
się jak wirusy i zyskują coraz większe rzesze wiernych – osób, które
bezkrytycznie przyjmą to, co tam usłyszą. W naszym kraju żyje ich
już około 6 milionów. Takich zmutowanych, zindoktrynowanych,
malutkich ludzików, „prawdziwych Polaków”, którzy nie znają języków, nie byli nigdy za granicą, czytają tylko rachunki z elektrowni,
nie rozumieją instrukcji do żelazka, a wierzą tylko Prezesowi i Radiu Maryja. Skąd się oni wzięli? Z zamiłowania do wiary, a nie wiedzy i dzięki permanentnemu wpływowi rzeczywiście rządzących,
których dobrze znają. Bo jak mawiał Voltaire, wystarczy sprawdzić,
kogo nie możesz krytykować.

Z

ZAGUSTOWALI W CEREMONIACH
ciekawym zjawiskiem mamy do czynienia w naszym na wskroś
katolickim kraju. Otóż rośnie nam systematycznie liczba... no właśnie, czego? Przecież w Kościele nie ma rozwodów, a tylko jakiś substytut, który nazywa się stwierdzeniem nieważności otrzymanego przed
ołtarzem sakramentu małżeństwa. Rośnie w ogóle liczba rozwodów
w Polsce, ale że coraz większej liczbie zależy także na zalegalizowaniu
tego w Kościele? Wychodzi na to, że niektórzy zagustowali w ceremoniach kościelnych. Ma to jeszcze jeden zabawny skutek. Przybywa nam
dziewic konsystorskich, nawet z przychówkiem, bywa że nawet nieco liczniejszym. Taka dziewica to zjawisko nieznane poza Kościołem
katolickim. Kiedyś unieważnienie było orzekane tylko wówczas, gdy
miało miejsce matrimonium non consumatum. A jeśli było consumatum, to pozostawało zamordowanie, jak w przypadku Henryka VIII,
albo przekupstwo konsystorskie. Dosyć ciekawie zjawisko małżeństw
takich wyglądało w II Rzeczypospolitej. W każdym z zaborów inaczej
traktowano te związki pod względem prawnym. Ujednolicenie takiego stanu nie było łatwe, zwłaszcza w Kościele. Wówczas uciekano się
do różnych sposobów. Najłatwiejszym było wykazanie non consumatum. Stąd nieco zarobili chirurdzy, dla których restauracja dziewictwa
nie jest specjalnie trudnym zabiegiem. Jednak w większości korzystano z procedur w ramach biurokracji watykańskiej. Warto sięgnąć do
niedoścignionych felietonów Tadeusza Boya-Żeleńskiego, w których
kpił sobie niemiłosiernie z fabryki dziewic konsystorskich, a zwłaszcza z hipokryzji i głupoty. Zjawisko teraz jakby wracało, oczywiście,
w innym wymiarze. Nie ma wniosków o unieważnienie na zasadzie
matrimonium non consumatum, lecz niezdolności spełniania małżeńskiej roli (choroby psychiczne, nałogi, ukrycie czegoś ważnego przed
udzieleniem sakramentu).

Bez zagłębiania się w bzdury, które opanowały umysły większości ludzi jasno widać, że stoi za nimi konkretny partykularny
interes, na którego bazie – marzeń o cudownym i nieśmiertelnym
życiu – kwitnie współczesna polska religia. Oparta na bezmyślnej
wierze, podsycana przez zwykłych szarlatanów żerujących na ludzkiej naiwności. Jak w średniowieczu, kiedy poza wiarą nie było innych źródeł wiedzy. Bo łatwiej jest wierzyć, niż wiedzieć. Więc nasz
polski katolik musi wierzyć i przyjąć, że władza absolutna nie musi
dyskutować z nikim, że aby dojść do prawdy we wszystkich sprawach, musi być gotowy do uwierzenia, że to, co wydaje się białe, jest
czarne, jeżeli Kościół tak to definiuje. I że każda wątpliwość wobec
jakiejkolwiek prawdy przezeń głoszonej jest grzechem śmiertelnym,
a kto nie uwierzy, będzie potępiony! I dotyczy to wszystkich. Nawet
swoich, którzy się wyłamią. Nakazem milczenia ukarano generała
zakonu marianów, redaktora „Tygodnika Powszechnego” księdza
Adama Bonieckiego, który uważał, że katolicyzm nie polega na tym,
by wszędzie wieszać krzyże. Teraz przyszła kolej na ojca Pawła Gużyńskiego, który podpadł poglądem, że kapłani nie są po to, by ich
języki ociekały krwią i oskarżeniami.
W takiej sytuacji zwykły Polak katolik musi uwierzyć, że nieprawdą jest, jakoby Kościół uważał się za kontynuację starożytnego
Imperium Rzymskiego, choć papież nadal nazywa siebie Pontifex
maximus, jak najwyższy kapłan rzymski. Że nieprawdą jest, iż nie
toleruje on żadnych innych religii i konfesji, głosząc, że ojczyzną
prawdy jest jedynie on. Wreszcie nieprawdą jest, że religia pozostaje
tylko fasadą, bo Watykan ciągle ma tylko jeden cel: więcej władzy
i więcej zysku.
Słowo amen byłoby tu chyba nie na miejscu?

 Roman MAŁEK

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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Raj czy
manowce
Dokąd idziecie, drodzy panowie,
dokąd idziecie?
Do Ciechocinka chyba po zdrowie,
bo pożyć chcecie.
W obecnych czasach każdy to powie,
albo wykrztusi,
że tak jak w wojsku generałowie
uważać musi.
Radości mało, a pozostało
wciąż się pocieszać –
nadzieja nasza, że grypa ptasia
złamie prezesa.
Zimą i wiosną ambicje rosną
do rekordowych.
Łzy krokodyle czas lać o sile
wojsk terenowych.
Bo – dajmy na to – że mamy w NATO
niezłe oblicze,
ale powoli problem się kroi
z Macierewiczem.
Gdy Europa daje nam kopa,
to nic dziwnego,
bo wciąż pokuska pognębić Tuska
rządu naszego.
Żyjem nadzieją, wokół się śmieją,
promienna przyszłość.
Czas mieć odwagę, zdeptaną flagę
kochać nad Wisłą.
Choć w świecie niemi, naprzód idziemy
melodia znana,
głosi tak zgrana ta dobra zmiana
wodza waćpana.
My, sól tej ziemi, tolerujemy
te czarne owce.
Cóż im zostało?
Idą na całość
w raj, czy manowce?
PS
Gdyby tak przyszło, że znów nie wyszło
kraj im uzdrowić,
to przyjdą nowi, zawsze gotowi,
by się obłowić.

Burzliwy czas
Baran (21 III–20 IV) Burzliwy czas
w nowo powstałych znajomościach.
Byk (21 IV–20 V) Dostaniesz ciekawą
propozycję zawodową, tylko że trochę
daleko. Przemyśl to.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Masz wsparcie
gwiazd, które rozwiną Twój potencjał
zawodowy i… uczuciowy.
Rak (22 VI–22 VII) Uważaj na swoje
zdrowie, ogranicz wyjazdy.
Lew (23 VII–23 VIII) Zastanów się,
czy warto iść na „noże” w pracy?
Panna (24 VIII–22 IX) Przed Tobą
owocne rozmowy i spotkania.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

D

Dzień drzewa

rzewa towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Dawały
mu schronienie, uspokajały, leczyły, a w ich
gałęziach znajdował
pożywienie. Nic więc dziwnego, że otaczane
były ciągle czcią i szacunkiem. W historię Słowian wpisało się szereg drzew, przed którymi
chylono głowy. Pod potężnymi dębami wielu
możnowładców, począwszy od Mieszka I, siadało, aby potęga drzewa dawała równie „potężne myśli i decyzje”. Słowianie mieli znane sobie
drzewa o złej sławie, w których dopatrywano
się nawet piekielnych mocy... Minęło wiele czasu, a współcześni naukowcy przy pomocy nowoczesnej aparatury badawczej podtrzymują
opinie o dobrym i negatywnym oddziaływaniu
niektórych drzew. I tak, wierzba, olcha, topola
posiadają niekorzystne dla człowieka wibracje,
objawiające się np. alergią, rozdrażnieniem czy
nawet zakłóceniem snu (chociaż liście wierzby
stanowią swoistą aspirynę i środek przeciwgorączkowy). Są drzewa, których kształt liści
przypomina charakterystyczny obrazek serca:

to lipa i brzoza. I są stosowane przy zaburzeniach kardiologicznych. Brzoza jest kojarzona
z życiem i śmiercią. Dla Rzymian pęki brzozowych zielonych rózg były symbolem władzy
najwyższych urzędników. Brzozowe listki były
podobno wkładane pod pościel możnowładców, aby zapewnić im miłość i... liczne potomstwo. Brzozowymi krzyżami znaczono liczne
groby ludzi... W wielu okolicach kraju przetrwała pamięć o lesie, który tam był, ale i o poszczególnych drzewach. Dowodem tego są nazwy miejscowości, jak Laski, Zalesie, Leśnica,
Lesko, Brzozów, Brzeziny, Dąbrowa, Dąbrówki, Lipinki, Olszyny, Orzechówka, Wiśnicz.
Jak podaje „człowiek lasu” Edward Marszałek
w swojej książce Podkarpackie ballady o drzewach – ponad 1200 polskich wsi i miast bierze
swą nazwę wprost od drzewa rodzimego gatunku. Od XIX wieku 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa (w Polsce
dopiero od 2002 roku) i z tej okazji słyszymy
tak wiele o sylwoterapii, czyli terapii przy pomocy drzew, a przecież warto żyć w symbiozie
z drzewami nie tylko w tym dniu, ale ciągle,
przez całe swoje życie. 

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca
CIASTO ŚLIWKOWO-GRUSZKOWE

Biszkopt: 10 jajek • 10 łyżek
cukru • 10 łyżek mąki tortowej • 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia.
Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia. Białka ubić na sztywną pianę, dodawać pod koniec
po łyżce cukru, następnie po jednym żółtku.
Dodać mąkę i delikatnie łyżką połączyć z ubitą masą. Wlać do blachy i piec ok. 30–35 min
w temperaturze 170–180°C. Dobrze ostudzić
i przekroić ciasto na trzy blaty.
Nadzienie: 80 dag gruszek • 80 dag śliwek
(najlepiej węgierek) • 1 szklanka wody • 2 łyżki
cukru • sok z całej cytryny.
Gruszki obrać, pokroić w plasterki i skropić
sokiem z cytryny. Wodę zagotować z cukrem,
dodać gruszki i gotować 5 minut. Odsączyć,

FRASZKI

Adam Decowski
UBEZPIECZONY
Gdy go jedna porzuci,
sam nie będzie długo,
bo dla bezpieczeństwa
w rezerwie ma drugą.

a syrop zachować. Śliwki wypestkować, pokroić w ćwiartki, włożyć do pozostawionego
syropu i gotować 4 minuty. Odsączyć, a syrop zostawić do nasączenia blatów.
Krem śmietankowy: 0,75 l śmietanki 30%
• cukier puder do smaku • 2 opakowania
śmietan-fix • płatki migdałowe.
Śmietankę ubić na sztywno, dodać cukier
puder, a na końcu zagęstnik. Delikatnie połączyć i schłodzić.
Ułożenie: pierwszy blat nasączyć syropem,
ułożyć na nim śliwki i przykryć 1/3 śmietany.
Nałożyć drugi blat ciasta, nasączyć syropem,
ułożyć na nim gruszki i przykryć połową
śmietany. Na wierzch położyć trzeci blat ciasta. Wierzch ciasta posmarować resztą śmietany i posypać uprażonymi migdałami. 

LIMERYKI

Regina Nachacz

Poszła gąska do Laseczka,
dobra, śliczna jak laleczka.
Grzybków nazbierała –
do domu wracała
w towarzystwie kochaneczka!

EPITAFIUM ŻONY
Tutaj jest żony mogiła,
która zupę przesoliła.
Czesław P. Kondraciuk
GŁOS ROZSĄDKU
Tylko matoły nie słyszą zgoła,
jak głos rozsądku o rozum woła…

POSAG RYBACZKI
Do posagu wniosła:
starą łajbę i wiosła…

Marek Pelc

Raz Edziu, pewien pułkownik z Bukowinki,
wybrał się z wieczora do wsi... na dziewczynki,
jednak nie wystrzelił ani razu,
bo „generał” nie słuchał rozkazów,
akcja się skończyła na łykaniu ślinki.

Waga (23 IX–23 X) Wykorzystaj
najbliższy czas na sprawy domowe i rodzinne.

Strzelec (23 XI–21 XII) Pewne „porządki” sercowe są teraz nieodzowne.

Wodnik (21 I–19 II) Walcz z dodatkowymi kilogramami.

Skorpion (24 X–22 XI) Zwolnij trochę, wyjdzie to tylko na zdrowie.

Koziorożec (22 XII–20 I) Masz szansę na
poznanie kogoś wartościowego.

Ryby (20 II–20 III) Dobry czas na jesienny romans lub na dziecko.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka

