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Dagny Cipora

w recitalu piosenki aktorskiej
na zakończenie 24. Rzeszowskich
Spotkań Karnawałowych
w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej
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Moje
refleksje

Kowalczykowi niestety przyszło
usiąść, gdzie twardo już siedział Szyszko,
któremu teraz to pozostanie
chować bażanty na polowanie.

Jerzy Maślanka

ERRARE
HUMANUM EST

Oziębnie przyjaźń też z Tadeuszem,
bo gdy brak kasy – dbałość o duszę
nie da na pewno tyle radości,
co cięcie puszczy dla wielebności.

Panie Prezesie,
czy warto było patrzeć dwa lata,
jak Bum minister nam figle płata?
I deformuje na nutę swojską
dumę narodu – ambitne wojsko?

Dawniej kroczyli dumni, nadęci,
chcący swe siły dla nas poświęcić.
Sprawni, odważni, sprytni, zawzięci.
Dziś są „ozdobą” w izbie pamięci.

Poszły pod topór z szlifami głowy,
zadziałał sprytny system odnowy.
Choć duchem silni, ale ich ciało
to Antoniemu Moskwą pachniało.

Panie Prezesie,
czy trzeba było tak długo czekać
i odstrzał gości ciągle odwlekać?
A może w oczy zajrzał ci strach?
Wtedy decyzja szybka – rach, ciach!

W świecie był znany, otwierał bramy,
Witek minister był przekochany.
Szmat swego życia Polsce poświęcił,
choć wiele krajów do nas zniechęcił.

PS
Rzeczą ludzką jest błądzić,
pragnieniem twoim jest rządzić.
Potrafisz – czy tylko chcesz?
Historia to osądzi…

Konstanty, Polak tę prawdę powie,
ten to miał zdrowie, no bo miał Zdrowie.
Pewnie by dalej nam w głowach kręcił,
oj, dziękujemy wam rezydenci!

Słowa Barbara Śnieżek, muzyka Andrzej Szypuła

NOCĄ W RZESZOWIE
tango liryczne

Ref.

I
Gdy wybija północ na rzeszowskiej farze,
kamienice w Rynku stawiają się w parze,
Tadeusz Kościuszko szablą daje znak,
bo już nocne tango gra rzeszowski wiatr.

II
Tam, w dole pod zamkiem, wirują fontanny,
mienią się kolorem niczym strojne panny,
wciąż zmieniają kształty, zachwycają nas,
aż gwiazdy z zazdrości straciły swój blask.

Wtórują mu drzewa, wiją się ulice,
kołyszą się w rytmie stare kamienice.
Na Trzeciego Maja, kiedy gwiazdy świecą,
wiatr wyrusza w tany z bluesmanem Nalepą.

Wokół zamku krążą kamieniste mury –
zadziwiony księżyc wygląda spod chmury.
Pod Zamkowym Mostem, Wisłok po kamieniach
szemrząc, opowiada, jak Rzeszów się zmienia.

Ref.
I nawet latarnie, tam pod kasztanami,
o północy wdzięcznie pląsają parami.
Wiesz, że ja też pragnę nocą tańczyć z tobą –
ten wiatr zauroczył nas swoją melodią.

Refren
I nawet latarnie, tam pod kasztanami…

Przytul się, kochanie, i bądź przy mnie blisko,
spójrz mi prosto w oczy, w oczach widać wszystko.
Wybierzemy sobie jedną spośród gwiazd
i magicznym słowem zatrzymamy czas.
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Honorowi obywatele Rzeszowa

N

Investment, właściciela i założyciela Millenium Hall, oraz prof. Jerzy Posłuszny, rektor
i założyciel Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
Oprócz
dyplomów
i kwiatów odebrali
statuetki z Janem Pakosławicem, założycielem Rzeszowa.
Marta Półtorak,
pierwsza
honorowa
obywatelka w historii Rzeszowa, kieruje
firmą Marma Polskie
Folie i jej pięcioma
zakładami oraz Centrum Millenium Hall
w Rzeszowie z rozlegFot. Aleksander Baranowski

a 664. urodziny Rzeszowa do jego honorowych obywateli dołączyli Marta Półtorak, prezes Marma Polskie Folie i Develop

 Andrzej PIĄTEK

Prezes Marta Półtorak, prezydent Tadeusz Ferenc i prof. Jerzy Posłuszny

SPOTKANIE W RODZINNEJ WSI
Z Kielnarowej przez Podole i Sybir

bigniew Domino swój Zaklęty krąg kończy obrazem, jak
w sześćdziesiąt siedem lat później
stoi ze swym młodszym bratem
Tadkiem na rampie kolejowej
w Worwolińcach, gdzie „wszystko
się zaczęło i tutaj się kończy”. Tyle
czasu minęło bowiem od tamtej
soboty 10 lutego 1940 roku, gdy
wyrwani w nocy nad ranem ze
snu, z całą rodziną i sąsiadami wywiezieni zostali z Podola na Sybir. Pisarz Zbigniew Domino, Alicja Kustra i Zofia Brzuchowska
Miał wtedy dziesięć lat, jego brat
niespełna cztery. Sybir wyrwał im z życia
su Tyczyna”, a twórczość Zbigniewa Domiprawie sześć i pół roku. Zabrał też na początny i nową książkę przybliżyła wszystkim
ku katorgi matkę Antoninę, która nie przeznawczyni jego prozy dr Zofia Brzuchowska
żyła tej gehenny. Matka, jej obraz i pamięć
z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nazwała to
o niej tkwią w pisarzu jak mit.
wydawnictwo sylwą (silva rerum), bo jest
Po części na Matczynym Polu w Kielnato swoisty dokument „nieznanych źródeł
rowej pisał tę książkę jak i poprzednie owego
twórczości pisarza”, w którym różne formy
epickiego cyklu odysei sybirackiej, poczy(reportaż, dziennik, listy, wiersze, recenzje
nając od Syberiady polskiej przetłumaczonej
i opracowania) łączy osobowość autora, pojuż na języki ukraiński, francuski, słowacki
szukującego Matki, jej grobu, który odnaji rosyjski. W rodzinnej Kielnarowej książka
duje nad Pojmą na Syberii i przywozi z tego
Zaklęty krąg miała też swój promocyjny pomiejsca garść ziemi, by nią obsypać rodzinny
czątek, gdzie 13 stycznia br. pisarz spotkał
grób w Tyczynie.
się z czytelnikami w Centrum RekreacyjSam pisarz zwrócił uwagę na to, jak
no-Kulturalnym. Zgrabnie moderowała to
ważne jest dla niego, że ma gdzie powracać –
spotkanie Alicja Kustra, red. naczelna „Głodo miejsca urodzenia, do swojej Kielnarowej.
Sybiracy z Wołynia i Podola, tam urodzeni
i stamtąd wygnani nie mają gdzie wracać.
Nie mieli gdzie wracać, bo w większości to
pokolenie już wymarło. Wyjaśnił, że część
Zaklętego kręgu to są dosłowne zapisy z jego
dziennika pisanego w Moskwie w latach 80.,
gdy pracował tam jako dyplomata w polskiej
ambasadzie. Uwagę dr Brzuchowskiej, że
z tej książki wyniosła prawdę-sentencję, iż
„na świecie nie brak dobrych ludzi”, pisarz
potwierdził, bo właśnie odszukanie zesłańPisarz podpisuje swoją najnowszą książkę

czego miejsca w Kaluczem
na Syberii i grobu matki było
możliwe tylko dzięki przyjaźni wielu życzliwych osób,
m.in. z kręgów literackich,
jak choćby Wiktor Astafiew
z Owsianki pod Krasnojarskiem. Przeczytał list najnowszy od Marty Bednarz
z Milicza, która już dotarła
do jego książki, i stwierdził,
że listy pisane po ukazywaniu się jego sybirackich
książek (po części pomieszczone w Zaklętym
kręgu) są jak szkice do odrębnych opowiadań
i powieści. Ze wzruszeniem pokazał uczestnikom spotkania „sybiraczkę” szczególną
– książkę kucharską mamy, jedyną rzecz,
która zachowała się i przyjechała z nim z Sybiru. Tam korzystano z niej jak z polskiego
podręcznika do nauki czytania, bo przepisy
można było tylko smakować wyobraźnią.
Bliska pisarzowi rodzinna Kielnarowa,
przyjęła go szacunkiem rodaków zebranych
w reprezentacyjnej wiejskiej sali, co Zespół
Śpiewaczy „Kielnarowianie” wyraził m.in.
strofą piosenki napisanej przez Ryszarda Rząsę: „Pan Zbigniew Domino to jest nasza perła/ tyle w życiu przeszedł i nadal w nim werwa”. I powraca wciąż, a w lutym najbardziej,
pamięć o wywózce na Sybir, co też utrwaliła
powstała w Kaluczem ballada rozpoczynająca
się od słów: „Dziesiąty luty
będziem pamiętali/ Przyszli Sowieci, gdyśmy jeszcze
spali/ I nasze dzieci na sanie
wsadzili/ Wszystkich Polaków na Sybir gonili”.
Fot. Agnieszka Janda (2)
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PÓŁTORAK I POSŁUSZNY

łą powierzchnią handlową, Multikinem,
Galerią Sztuki DagArt, kilkoma księgarniami i przestrzenią na działalność kulturalną
i sportową. Jerzy Posłuszny, profesor prawa,
zorganizował pierwszą niepaństwową uczelnię na Podkarpaciu: Wyższą Szkołę Prawa
i Administracji – Rzeszowską Szkołę Wyższą, której jest rektorem, i szkoła ta ma prawo
doktoryzowania w naukach prawnych i kampus o standardach międzynarodowych.
Wręczając obojgu honorowe obywatelstwa, prezydent Tadeusz Ferenc podkreślił,
że tworząc i prowadząc podległe im instytucje, istotnie umacniają fundament, na którym stoi Rzeszów – miasto rozwijające się
błyskotliwie, świadome atutów, bezpieczne
i przyciągające inwestorów, turystów i nowych mieszkańców. A jego rosnący prestiż
umacniają właśnie takie osobistości, jak między innymi honorowi obywatele.
Uroczystość w filharmonii poprzedził
recital pianisty Macieja Skarbka, a zakończył
wokalistki Lory Szafran.
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NAJWYŻSZE NAGRODY
Laureaci, wychowankowie Anny Czenczek

czniowie Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie, kształcący się pod kierunkiem Anny Czenczek – dyrektor tej szkoły
oraz pomysłodawczyni i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów
Carpathia Festival, wyśpiewali kolejne nagrody na festiwalach kolęd, które odbyły się
w styczniu.
Na III Międzynarodowym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w klasztorze
oo. Franciszkanów
w Kalwarii Pacławskiej wzięło blisko stu
wykonawców występujących solo, w duetach i w zespołach. Ania Dąbrowska
Reprezentanci CSW
w Rzeszowie zdobyli następujące nagrody:
Grand Prix festiwalu wyśpiewała Ania Dąbrowska, I miejsce – Oliwia Skóra, III miejsce – Karol Jagiełło, a wyróżnienia: Wiktoria Wojas i Matylda Korona. 14 grudnia nagrodę Grand Prix wyśpiewał również Jakub
Kołcz podczas V edycji konkursu „WSIZ ma
Talent”. W konkursie udział wzięło szesnastu
uczestników – wokalistów, instrumentalistów, tancerzy, akrobatów i magików, którzy
walczyli o tytuł najbardziej utalentowanego
studenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W eliminacjach

udział wzięli studenci z państw takich jak:
Polska, Egipt, Hongkong, Ukraina, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan i Stany Zjednoczone. W XI Dziecięcym i Młodzieżowym
Festiwalu „Kolęda, hej”, który odbył się
27 stycznia w Szczucinie, III miejsce zdobyła
Oliwia Niemczura w kategorii klas IV–VII.

Jakub Kołcz

Oliwia Skóra

A w XXIII Konkursie Kolęd i Pastorałek
„Na nutę kantyczek” Oliwia Skóra zajęła
III miejsce w kategorii wiekowej uczestników
od 15 do 18 lat. W konkursie uczestniczyło
pięćdziesięcioro solistów i czternaście zespołów. Koncert finałowy odbył się 13 stycznia
w Jasielskim Domu Kultury.
26 listopada Alicja Rega kształcąca się
pod kierunkiem Anny Czenczek reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji
Junior w Tbilisi, w którym zajęła 8. miejsce.
Alicja wykonała utwór pt. Mój dom, produkcji Anny Czenczek, do którego słowa

SINATRA NA ZAMKU
Z Natalią Świerczyńską i piosenkami lat 50.

K

oncert, który odbył się 13 stycznia br.
na scenie Zamku Kazimierzowskiego,
przypominał Amerykę lat 50. nie tylko muzycznie (choć to było głównym celem tego
wydarzenia), ale także zainteresowaniem
kulturą tego okresu w USA – chętnych do
zakupienia biletów było o wiele więcej niż
miejsc na widowni.

Wieczór z Natalią Świerczyńską i zimowymi piosenkami Franka Sinatry, czyli
męskie utwory śpiewane przez kobietę, to
mogło wydawać się dość dziwnym pomysłem, a okazało się spektakularnym sukcesem. Absolwentka wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Janusza Szroma poradziła sobie z tym zadaniem

Karol Jagiełło

pracując nad emisją głosu, interpretacją
piosenki, ruchem scenicznym, dykcją i recytacją z elementami gry aktorskiej, ubiorem
scenicznym, uczą się zasad charakteryzacji
oraz stylizacji. CSW dba także o wizerunek
młodych wokalistów, zajmuje się rozwojem
ich kariery i promocją. Mają na swoim koncie liczne sukcesy wokalne w ogólnopolskich
i międzynarodowych festiwalach piosenki
w kraju i za granicą, w których zdobywali
główne nagrody – ponad 860 od 2000 roku.
 Elżbieta STĘPIEŃ
śpiewająco. Natalia Świerczyńska na scenie
Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu wystąpiła z zespołem muzycznym w składzie:
Dawid Kostka – gitara, Wojciech Judkowiak
– kontrabas, Sebastian Skrzypek – perkusja i Mateusz Urbaniak – fortepian. Koncert
podzielony został na dwie części. Do pierwszej zaproszony został dodatkowo przemyski
kwartet smyczkowy Nella Fantasia w składzie: Julia Mazurek – I skrzypce, Anna Betleja – II skrzypce, Katarzyna Kociuba – altówka
i Zuzanna Wawro – wiolonczela.
Frank Sinatra był jednym z najbardziej
znanych piosenkarzy i aktorów amerykańskich XX wieku. Spopularyzował wiele przebojów o światowym zasięgu. Pamiętamy go z wielu
filmów. Dziś jego piosenki
śpiewa cały świat, a te związane ze świętami to idealny
repertuar na zimowe wieczory – i tak właśnie oceniła je przemyska publiczność. W wykonaniu Natalii
Świerczyńskiej, uczestniczki VI edycji The Voice of
Poland, swingowe wersje
znanych
amerykańskich
zimowych piosenek to była
prawdziwa uczta muzyczna.
Fot. Tomasz Beliński

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

U

i muzykę napisał Marek Kościkiewicz. Aranżację utworu przygotował Tomasz Filipczak. Chórki zaśpiewali uczniowie Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie w składzie:
Patrycja Jurek, Aleksandra Wajda, Klaudia
Zarzycka, Adrian Grądziel, Adam Szczypień.
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie działa od 2000 roku pod dyrekcją Anny
Czenczek. CSW w Rzeszowie wpisane jest
do rzeszowskiego rejestru szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych. Młodzi artyści rozwijają swoje pasje i zainteresowania,

Natalia Świerczyńska koncertuje z piosenkami Franka Sinatry
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Przemyski Big Band Antoniego Gurana

W

ieczór pełen pięknej, radosnej
muzyki w karnawałowych
rytmach na Zamku Kazimierzowskim zapewnił 28 stycznia br. występ
Przemyskiego Big Bandu pod dyrekcją Antoniego Gurana oraz solistów:
Kacpra Batora, Aleksandry Bernatek,
Marii Feduniewicz, Dawida Suliby
oraz Karola Dziedzica. W programie znalazła się muzyka filmowa,
musicalowa i rozrywkowa. Koncert
dostarczył wielu niezapomnianych
wrażeń, a magiczny nastrój z pewnością pozostał z widzami jeszcze na
długo po występie.

Fot. Piotr Pruchnicki

KONCERT DLA PRZYJACIÓŁ

Koncert oprócz walorów artystycznych
niósł ze sobą również wyrazy wdzięczności
dla wszystkich tych, którzy w dotychczasowej
kooperacji z Przemyskim Centrum Kultury
i Nauki Zamek wykazali się życzliwością,
ofiarnością oraz popieraniem inicjatyw kulturalnych promowanych
przez tę zasłużoną, choć stażem stosunkowo młodą instytucję kultury.
Świat bez przyjaznej duszy byłby niekompletny i trudny do udźwignięcia.
Dzięki ludziom dobrej woli możliwe
do pokonania są życiowe przeszkody,
ponieważ w trudnych chwilach dają
stabilne, pewne podparcie. Podczas
wieczoru wręczono Statuetki Przyjaciela Zamku zaprzyjaźnionym
osobom i instytucjom wspierającym
działania PCKiN Zamek.
 Tomasz BELIŃSKI
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CZŁOWIEK STAROMIEŚCIA
Jan Robak – artysta i społecznik

Jerzy Dynia

rodzinie. Już pod koniec I wojny światowej
dołączył do bojówki rzeszowskich kolejarzy.
Walczył w powstaniu wielkopolskim. Podieszkał w Rzeszowie
czas historycznego plebiscytu w III powstaprzy skrzyżowaniu
niu śląskim jeździł jako maszynista w pociąulic Lubelskiej i Trembecgu pancernym. Po demobilizacji, 8 września
kiego, w okolicy znanego
1921 roku, powrócił do Rzeszowa, zgłosił się
z ludowej piosenki stojądo pracy w parowozowni i niedługo potem
cego na góreczce kościoła
rzucił się w wir pracy społecznej. Nie miał
w Staromieściu, w niewielkim drewnianym
wykształcenia muzycznego, ale był szczedomu pamiętającym odległe dziesięciolecia.
gólnie utalentowany. Interesowała go metaKiedy go odwiedziłem w latach 70., mieszkaloplastyka. Kupił sobie kliszowy aparat fotonie było skromnie urządzone. Uwagę zwragraficzny, a niedługo potem filmowy aparat
cały przedmioty z grupy metaloplastyki. Kilmałoobrazkowy, którym utrwalał obraz
ka z nich wcześniej było łuskami z pocisków
dawnego Staromieścia.
artyleryjskich. Ale gospodarz miał dryg do
W 1921 roku powstało na Staromieściu
malowania, rzeźbienia, wyrabiania różnych
przy Kółku Rolniczym Koło Młodzieży. Na
przedmiotów ze słomy. Na naczelnym miejjego czele stanął Jan Robak. W odremontoscu były jednak skrzypce. Jan Robak był
wanej starej karczmie urządzono Dom Ludow tym czasie statecznym, znanym już i popuwy. Wkrótce w jego pomieszczeniach zaczął
larnym kierownikiem działającej przy Wojedziałać chór męski, przekształcony w chór
wódzkim Domu Kultury ludowej kapeli.
mieszany i nazwany Echo. Posiadał w reAle jego życie już w latach młodzieńpertuarze ok. 40 piosenek. Powstał również
czych było burzliwe. Urodził się tuż przed
amatorski zespół teatralny oraz kilka sekcji
końcem XIX wieku, w 1898 roku, w wiejskiej
kulturalnych. Wystawiono
kilkanaście przedstawień.
15 maja 1938 roku na scenie Sokoła wystawiona
została opera ludowa na
motywach regionalnych
Staromieszczanie
spod
Rzeszowa. Opera wystawiona była trzykrotnie,
a składała się z siedmiu obrazów: Swatanie, Wróżba,
Na swaszczynach, U muzyki, Żniwiarze, Przebudzenie – Osłęby. Muzykę do
tego spektaklu, w oparciu
o zebrane przez Jana Robaka melodie i napisaniu
Kapela rzeszowskiego WDK pod kierownictwem Jana Robaka
libretta, opracował Aloj-

M

Jan Robak

zy Łazarek, w tym czasie sierżant orkiestry
17. Pułku Piechoty w Rzeszowie, ten sam,
który po II wojnie światowej współpracował
z działającym przy Wojewódzkim Domu
Kultury Studiem Operowym. Staromiejskie
zespoły działały w okresie międzywojennym
bardzo aktywnie. W kronikach odnotowano
m.in. udział w ogólnopolskich dożynkach
w 1921 roku z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego, udział w Święcie Młodej
Wsi w roku 1932 roku w Krakowie i wiele
o mniejszej randze. Cały zespół miał wystąpić z operą we Lwowie we wrześniu 1939
roku. Nie zdążył. Wybuchła II wojna światowa. Podczas okupacji Jan Robak, jako były
uczestnik walk o polskość Śląska, nie zgłosił
się do pracy w parowozowni, zaniechał działalności społeczno-kulturalnej i rozpoczął
pracę w sklepie spożywczym. Działał w podziemiu, należał do AK w grupie Oczosia.
Po wycofaniu się 2 sierpnia 1944 roku
wojsk niemieckich na Zachód zgłosił się do
parowozowni i rozpoczął od podstaw organizację kolejowych magazynów. Niebawem
w Staromieściu wznowiona została działalność grup kulturalnych. Do reaktywowanego chóru mieszanego zgłosiło się 60 osób.
Niedługo potem odrodził się zespół teatral5
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ny. Wszystkie grupy skupiły się wokół Jana
Robaka. Rozpoczęła się znów ożywiona
działalność. Niestety została ona przerwana
przez polityczne decyzje pozbawiające młodzież zarówno lokalu, jak i zgromadzonego
sprzętu. Budynek starej karczmy, w której
funkcjonowała świetlica, został rozebrany.
Zespoły „poszły w rozsypkę”, Jan Robak
w 1959 roku przeszedł na emeryturę.
Trudną do zniesienia stagnację przerwało zaproszenie ówczesnego dyrektora
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
na rozmowę, podczas której padła propozycja
zorganizowania ludowej kapeli. Rozpoczął
się nowy etap muzycznej i organizacyjnej
pracy. Do kapeli Jan Robak zaprosił kilku instrumentalistów z okolicznych miejscowości.
Z domowego archiwum liczącego setki zebranych melodii i piosenek ludowych wybrane zostały najciekawsze i wprowadzone do
repertuaru zespołu. Na skrzypcach oprócz
Jana Robaka grał świetny ludowy skrzypek

z Głogowa Młp. Henryk Kretowicz, a także Bronisław Micał i Piotr Rusin. W czasie
blisko dwudziestoletniej działalności kapeli
występowali w niej m.in. klarnecista Paweł Czyż, trębacz Józef Micał i śpiewający
kontrabasista Franciszek Rybak. Śpiewała
przez wiele lat Zofia Kozdrańska. Kapela
Jana Robaka prowadziła bardzo ożywioną
działalność koncertową. Wielokrotnie grała
w Polsce i poza granicami. Złotymi zgłoskami w jej historii zapisany jest jej wspólny
sukces z zespołem tanecznym WDK Bandoska w Agrigento na Sycylii. W archiwum
muzycznym Radia Rzeszów zachowały się
nagrania kilkudziesięciu melodii i przyśpiewek oraz trzy audycje słowno-muzyczne,
w których Jan Robak oraz Franciszek Rybak
opowiadali o swoich pasjach. Ale czas biegnie nieubłaganie i nadszedł również kres niezwykle bogatej w wydarzenia życiowej drogi
Jana Robaka. Stało się to w jego Staromieściu
23 lipca 1988 roku.

S

DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY

tudenci II roku kierunku pracy socjalnej
Uniwersytetu Rzeszowskiego mieli możliwość wzięcia udziału w zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Nasz Dom – Rzeszów
corocznym spotkaniu okołoświątecznym,
połączonym z podsumowaniem działalności
stowarzyszenia za 2017 r., które odbyło się
w klubie Zodiak. Była to sposobność poznania członków Stowarzyszenia działającego
na rzecz promocji Rzeszowa i regionu oraz
biorącego udział w jego życiu społeczno-politycznym.
Jesteśmy wdzięczni za chęć nawiązania
dialogu międzypokoleniowego, stwarzającego szansę dołączenie do osób wartościowych,
zaangażowanych i przejawiających inicjatywę na rzecz wspierania działań rozwoju gospodarczego oraz oświaty, kultury i sportu
miasta Rzeszowa i regionu rzeszowskiego.
Wielką wartością jest otwartość jednego pokolenia na drugie, a zwłaszcza człowieka na
człowieka. To spotkanie pokoleń pokazuje, iż
różnica wieku nie stanowi bariery do nawiązania dialogu i współpracy w celu efektywnego działania dla dobra wspólnego.

Przez blisko 22 lata było cicho o Janie
Robaku. Działające w dzisiejszej dzielnicy Rzeszowa Staromieściu Stowarzyszenie
Miłośników Staromieścia wspólnie z Radą
Osiedla i dyrekcją Rzeszowskiego Domu
Kultury postanowiło w szczególny sposób
upamiętnić tę postać. 19 stycznia br. Filii
RDK w Staromieściu nadano jego imię, na
ścianie budynku wmurowana została tablica
upamiętniająca tego artystę i społecznika,
odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego przypomniano jego życie, udostępniono
płyty CD z radiowymi nagraniami kapeli z lat 70., a także wydawnictwa związane
z dziejami dzielnicy. W części koncertowej
wystąpiła kapela Kmiecie z Boguchwały oraz
uniwersytecki Zespół Pieśni i Tańca Resovia
Saltans.
 Jerzy DYNIA

Studenci w Zodiaku

 Aneta HALIGOWSKA

CO MA PIERNIK DO KRYSTYNY
VI Podkarpackie Imieniny Krystyn w Jarosławiu

S

towarzyszenie Krystyn Podkarpackich
wraz z lokalnymi samorządami organizuje corocznie Podkarpackie Imieniny
Krystyn. Począwszy od 2013 r. odbywały
się takowe w Łańcucie, Mielcu, Ustrzykach
Dolnych, Przemyślu i Osieku Jasielskim. Na
zbliżające się imieniny Krystyny zostały zaproszone przez Waldemara Palucha, burmistrza Jarosławia.
Solenizantki promują w skali regionu i kraju lokalne osobliwości miejsc, które
je goszczą. Hasło VI PIK „Co ma piernik
do Krystyny” ma związek z cukierniczymi
6

tradycjami Jarosławia. Współorganizatorzy
Urząd Miasta Jarosławia, Centrum Kultury
i Promocji, Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia i Jarosławskie Amazonki zaproponowali bogaty
program kulturalno-turystyczny. Korowód
solenizantek w kolorowych nałęczkach na
głowach i historycznych strojach poprowadzi w kierunku ratusza Anna Ostrogska
i Wilhelm Orsetti wraz z orkiestrą. W koncercie zaprezentują swój dorobek lokalne
zespoły artystyczne oraz wystąpi Krystyna
Szydłowska, śpiewaczka Teatru Muzycz-

nego w Lublinie. Zostanie zorganizowana
wystawa zdjęć „Każda Krystyna to dziarska
dziewczyna” i konkurs „Rymowanki dla
Krystynki”. W intencji śp. Krystyny Bochenek, inicjatorki ruchu Krystyn, zostanie odprawiona msza św. w kolegiacie Bożego Ciała. Po uroczystej kolacji w restauracji Coloseum solenizantki zatrzymają się w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im.
Służebnicy Bożej Anny Jenke, by nazajutrz
zwiedzić zabytki Jarosławia.
 Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK,

prezeska Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich
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OJCOWIE RZESZOWSKIEJ PALESTRY
W

tym roku setne
narodziny suwerennego państwa polskiego – 11 listopada, zbiegną
się ze stuleciem odrodzonej niezależnej adwokatury – zadekretowanej 24 grudnia 1918 roku
przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, który powołał Polską Palestrę.
Adwokaci odegrali ważną rolę w budowie sądownictwa i państwa polskiego po
zaborach, przygotowując akty prawne oraz
pełniąc funkcje państwowe i społeczne. Warto przypomnieć kilku rzeszowskich.
Wiktor Adam Zbyszewski (1818–1896)
ukończył Uniwersytet Jana Kazimierza we
Lwowie. W powstaniu styczniowym 1863
komisarz obwodu rzeszowskiego. Więziony
na zamku rzeszowskim, po zwolnieniu angażował się w budowę pomników Powstańców
Styczniowych, Kościuszki i Mickiewicza.
Jako burmistrz Rzeszowa współorganizował
Towarzystwo Sokół i prywatnie wydawał
„Dziennik Polski” i „Kurier Rzeszowski”. Jeden z pierwszych otrzymał tytuł Honorowego
Obywatela Rzeszowa. Spoczywa na Starym
Cmentarzu w Rzeszowie. Jedna z ulic nosi
jego imię. Alfons Roderyk Als (1839–1905)
absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pełnił funkcję wiceburmistrza Rzeszowa,
dyrektora Kasy Oszczędności i prezesa To-

warzystwa Sokół. W 1904 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Rzeszowa. Pochowany na Starym Cmentarzu w Rzeszowie. Jego
imieniem nazwano ulicę boczną do 3 Maja.
Roman Jan Krogulski (1868–1936)
studia ukończył na UJ. Ponad 30 lat radny, wiceburmistrz i burmistrz Rzeszowa.
W 1933 roku pierwszy prezydent Rzeszowa.
Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Przed niepodległością poseł do Sejmu Krajowego i Rady Państwa w Wiedniu.
W 1910 roku podczas obchodów 500-lecia
Grunwaldu odsłonił w Rzeszowie pomnik
Grunwaldzki u zbiegu Bernardyńskiej i Sandomierskiej (obecnej Grunwaldzkiej). Był
członkiem komitetów budowy pomnika Lisa-Kuli i kościoła Chrystusa Króla. Honorowy Obywatel Rzeszowa. Po śmierci użyczył
nazwiska parkowi miejskiemu na Lisiej Górze i jednej z ulic. Spoczywa na Pobitnem
w grobowcu z czarnego marmuru.
Józef Liwo (1885–1939) absolwent UJ.
Słynny obrońca w procesach politycznych.
Redaktor tygodnika „Ziemia Rzeszowska”,
poseł na Sejm i działacz Sokoła. Uczestnik
I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920. We wrześniu 1939 roku jako ochotnik zginął w pobliżu wsi Tuczempy. Pochowany na Pobitnem.
Nie sposób pominąć Maurycego Allerhanda. W Rzeszowie urodził się i ukończył liceum. Życie związał ze Lwowem, gdzie
trafił po studiach w Wiedniu. We Lwowie

POMNIK NIEZGODY

Józef Piłsudski na placu Wolności w Rzeszowie
Edward Słupek

N

ie odpuszczam! Jeszcze raz apeluję o rewizję i unieważnienie
uchwały Rady Miasta Rzeszowa o budowie pomnika
Józefa Piłsudskiego, co ma
być ukoronowaniem obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości w centralnym
punkcie Rzeszowa, jakim jest plac Wolności. Cieszę się, że mam w tym względzie, jak
donosi prasa, zacnych stronników. Przewodniczący rady Andrzej Dec zaproponował po
wysłuchaniu zdań historyków, aby w miejsce
kontrowersyjnego pomnika Piłsudskiego postawić monument „ojców polskiej wolności”
z 1918 r., gdyż jak twierdzi „ojców było więcej, a zasługi marszałka Piłsudskiego nie są
tak wielkie, jak to od czasów II Rzeczypospolitej sugerują jego zwolennicy”.
Sprawa wydaje się przesądzona, gdyż
w prasie dyskusja toczy się o wycinkę drzew
przy placu Wolności, bo przedstawiciele
miasta tak ukierunkowali społeczeństwo

w wypowiedziach prasowych. Jest to uwłaczająca manipulacja i spłycenie sprawy, jakoby problemem była wycinka drzew, czyli
sprawa zieleni. Dziwi mnie także panegiryk
pióra samego redaktora naczelnego „Echa
Rzeszowa” Zdzisława Daraża o Józefie Piłsudskim, poparty repliką czytelnika co do
mojego stanowiska w sprawie Piłsudskiego.
Jest nawet wzmianka dotycząca wypowiedzi
świętego Jana Pawła II na temat marszałka.
Tutaj dodam znane fakty o Piłsudskim i jego
dwukrotnej zmianie wyznania dla zawarcia
licznych małżeństw, czym naraził się Kościołowi. Panegiryk jest napisany w stylu uwielbienia czci marszałka, jaką zakładała specjalna ustawa sejmowa sprokurowana przez sanację po śmierci Piłsudskiego w maju 1935 r.
w oparciu o wykorzystanie zapisów Konstytucji kwietniowej, która wprowadziła dyktatorskie rządy zwane sanacyjnymi. Notabene
obóz sanacyjny dla umiłowania marszałka
i dla niego uchwalił dyktatorską konstytucję.
Tworzenie mitu marszałka to organizacyjny fenomen jego kamaryli. Sam za
życia o to zadbał, niszcząc kompromitujące

Najstarsi rzeszowscy adwokaci: Roderyk Als i Wiktor
Zbyszewski

prowadził kancelarię adwokacką, łącząc to
z profesurą na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Specjalizował się w procedurze cywilnej,
prawie wekslowym i handlowym. Zostawił
liczne komentarze, z których do dzisiaj korzystają prawnicy. Szczególnie ważne, był
członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, która zajmowała się unifikacją prawa z trzech zaborów po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Był również
członkiem Trybunału Stanu. Zamordowany
w 1942 roku w obozie Janowskim pod Lwowem. Jego symboliczny grób jest na Cmentarzu Żydowskim w Krakowie. Dla upamiętnienia jego związków i w dowód zasług jego
imieniem nazwano plac przed siedzibą Sądu
Rejonowego w Rzeszowie.
 Andrzej GRZYWACZ
wzmianki o sobie. Wszystkie ewentualne
takie zapisy, stawiające w niekorzystnym
świetle Piłsudskiego, zatrzymywała cenzura.
Pod pretekstem nieoddawania czci i honoru
pierwszemu marszałkowi Polski specjalne
bojówki piłsudczykowskie zaczęły na własną
rękę wymierzać sprawiedliwość. Ich ofiarami
stawali się często dziennikarze ciężko pobici, jak redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
Stanisław Stroński i inni. Szczególnie dbano
o usunięcie z przestrzeni publicznej faktu
załamania psychicznego marszałka przed
bitwą warszawską i jego wyjazd do kochanki
do Bobowej koło Tarnowa, co dowodzi historiografia.
Polska historia jak każda jest niejednoznaczna. Na pewno potrzebujemy wzorców
i bohaterów. Ale nie będzie to pedagogiczne
robienie z ewidentnego zamachowca stanu
z 1926 r. wzoru dla potomnych. Są zapomniani bohaterowie tamtych lat, jak choćby kapelan legionów ksiądz płk Józef Panaś
z naszego regionu, zamęczony we Lwowie
przez bolszewików. W czasie mszy upamiętniającej poległych w czasie zamachu majowego w 1926 r. w kościele garnizonowym
w Warszawie, widząc pychę piłsudczyków,
zerwał z piersi wszystkie odznaczenia i cisnął
nimi o posadzkę pod nogi gen. Orlicz-Dreszera jako protest przeciwko rozlewowi krwi
bratniej w czasie zamachu majowego. Prak7
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Andrzej Grzywacz

Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Mieli zasługi dla Niepodległej
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wszyscy przeciwnicy zamachu majowego zostali poddani represjom do wybuchu II wojny światowej. Procesy w Brześciu,
Bereza Kartuska, emigracja wielu światłych
osób, w tym generałów, którzy przysłużyli
się do odzyskania i obrony niepodległości,
są przykrą spuścizną kojarzącą się z rządami
sanacji.
Nie zaogniając, apologeci Piłsudskiego,
pomimo licznych apeli, nie doprowadzili do
unieważnienia wyroków z procesu brzeskiego, gdzie skazanym był premier Wincenty
Witos. Nie przeszkadza im jednak wykorzystywanie wizerunku Witosa w bieżącej rozgrywce politycznej. Czas na normalne po-

traktowanie tych tragicznych postaci historycznych. Pokażmy, że niepodległość 1918 r.
to dzieło zbiorowe całego narodu. Pokażmy
radość z powstania i istnienia wspólnoty
narodowej Rzeczypospolitej. Wizerunek
marszałka na koniu trąci anachronizmem
w XXI w. Dojdzie do niecnych żartów ze
szczegółów anatomicznych konia czy kasztanki. Tutaj zasadny byłby głos prezydenta
Rzeszowa, doprowadzający w konsekwencji
do rewizji uchwały rady miasta. Należy się
to poległym, represjonowanym z rąk sanacji,
w tym twórcy idei rozgrywki z bolszewikami
gen. Tadeuszowi Rozwadowskiemu, szefowi
Sztabu Generalnego, zamęczonemu przez

KOŚĆ NIEZGODY
Myślmy o edukacji z głową
Dorota Dominik

KOMENTARZE  OPINIE

Z

adziwiająca jest kreatywność Rzecznika
Praw Dziecka. Jeszcze nie
opadł kurz po jego pomyśle, aby penalizować kobiety w ciąży pijące alkohol
(sprawa skądinąd bardzo
poważna, ale pomysł przymusowej izolacji
kobiet kuriozalny), pan rzecznik wymierzył
swoje działa w nadmiar prac domowych zadawanych przez nauczycieli dzieciom. Problem pewnie istnieje, gdyż dzieci i młodzież
na nauce w szkole i poza nią spędzają więcej
czasu niż dorosły w pracy. Do tego dochodzą
weekendy, które uczeń także poświęca na
naukę, jeżeli na poniedziałek czy wtorek zapowiedziany jest sprawdzian. W ten sposób
– argumentuje rzecznik Marek Michalak –
łamany jest artykuł 31 Konwencji o prawach
dziecka, uznający prawo dzieci do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do
wieku. Jednocześnie w dalszej części swojego wystąpienia zgodził się z Ministerstwem
Edukacji Narodowej, że na wyższych etapach
edukacyjnych wskazane jest rozwijanie samodzielnej pracy ucznia (zapewne przez zadania domowe).

I tak w kwestii zadań domowych mamy
oto sytuację pogodzenia ognia i wody, której
prawdopodobnie nigdy rozwiązać się nie da,
ponieważ to, ile i jak długo dziecko będzie ślęczeć nad lekcjami zależy nie od samego faktu
istnienia zadań domowych, ale jeszcze od kilku innych czynników. Pierwszy to aspiracje
nauczycieli i nastawienie na wysokie wyniki w nauce, zapewniające szkole prestiżowe
miejsce w rankingach – nie od dziś wiadomo,
że tzw. renomowane szkoły, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, wymagają od uczniów
sporo pracy własnej. Kolejny to zbyt wiele
przedmiotów nauczania, z których każdy nauczyciel musi wyegzekwować wiedzą i umiejętności, co może skutkować przerzuceniem
części wysiłku na ucznia. Następny problem
to zgoła skrajne postawy rodziców od „nic nie
zadawać do domu” po „zadawać jak najwięcej”. Ważna niezmiernie jest też dyspozycja
fizyczna i intelektualna samego dziecka, bowiem jak Polska długa i szeroka zawsze będą
w szkołach tzw. zdolne lenie, które osiągają
niezłe wyniki w nauce, nie ucząc się w domu
wcale lub prawie wcale, jak i dzieci, które wysiadują nad lekcjami i na korepetycjach nieomal okrągłą dobę, a efektów jak nie ma, tak
nie ma. Wreszcie czynnik ważny, a związany
z poprzednim – wciąż zbyt mało jest miejsca
w polskiej szkole na indywidualizację procesu nauczania. Wymaganie od wszystkich

UCZELNIE

Studenci Politechniki Rzeszowskiej

rupa studentów z trzech wydziałów
Politechniki Rzeszowskiej: Budowy
Maszyn i Lotnictwa, Elektrotechniki i Informatyki oraz Chemicznego wspólnie buduje
analog łazika marsjańskiego Legendary VI.
Ich celem jest udział w prestiżowych zawodach łazików marsjańskich – University
Rover Challenge, odbywających się na terenie ośrodka Mars Desert Research Station
w Utah. Ruszyła zbiórka pieniędzy na portalu polakpotrafi.pl.; potrzeba 165 000 zł.
Tegoroczny model znacznie różni się od
poprzedników. – Charakteryzuje go autono8

 Edward SŁUPEK

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za
pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.

ŁAZIK MARSJAŃSKI
G

reżim sanacyjny dla sprawy zawłaszczenia
sukcesu „cudu nad Wisłą” dla Piłsudskiego.
Jak mamy się odnieść do ofiar strajków chłopskich z lat 30. (stu zabitych na
Rzeszowszczyźnie), kojarzonych z reżimem
sanacyjnym – pamiętając o oprawcach, a zapominając o ofiarach. Nie znam odważnych
w Polsce na taką skalę, aby czcić kontrowersyjną postać, zapominając o innych wielkich,
którzy doprowadzili wspólnie do odzyskania
niepodległości w 1918 r. i jej obrony w 1920 r.
Obyśmy nie zostali stolicą wstydu upamiętniania historii.

miczność, nasz łazik potrafi samodzielnie wykrywać i omijać przeszkody, a także podążać
do celu według wejściowych punktów geolokalizacyjnych. Przeszukuje też teren w poszukiwaniu przedmiotów – tłumaczy Patryk Figiel,
student IV roku lotnictwa i kosmo-nautyki.
Nowy łazik posiada pięć kamer, cztery
z nich zapewniają odpowiednią widoczność
dla operatora, jedna służy do analizy obrazu
przetwarzanego przez komputer. Wyposażony jest w innowacyjny projekt kół, pełniących
również funkcję integralnego amortyzatora.
Skonstruowano nową konstrukcję ramy za-

Albert Einstein

tego samego z jednej strony zaowocuje znudzeniem i niechęcią do pracy tych zdolnych
oraz zniechęceniem i faktycznym przeciążeniem innych. Owej indywidualizacji powinna
przyświecać myśl, że dobra szkoła nie produkuje geniuszy, a zdrowe społeczeństwo.
Rzucony przez Rzecznika Praw Dziecka populistyczny pomysł likwidacji uczniowskich prac domowych może więc narobić
więcej szkody niż pożytku, gdyż spłyca problem, a pomija czynniki wymienione powyżej. Ciekawe jest to, że większość dzieci, o ile
nie zdążyła zdobyć negatywnych doświadczeń szkolnych (niepowodzenia edukacyjne, rówieśnicze, społeczne, doświadczanie
wyłącznie krytycznych ocen), lubi się uczyć.
Przechodzi im to co prawda w okresie dojrzewania, ale ten stan mija, jeżeli młody człowiek ma do czego wrócić (o ile nie odrzuci go
szkoła). Do tego czasu jednak zadaniem rozwojowym dziecka jest nabycie takich umiejętności, jak samodzielność, systematyczność
i obowiązkowość. Osiągnięcie tego celu trudno sobie wyobrazić, jeżeli dziecko zostanie
zwolnione ze wszystkich obowiązków, łącznie z samodzielnym czytaniem, nauką czy
przygotowaniem się do zajęć. Edukacja od
wszystkich jej podmiotów wymaga pewnego
wysiłku, myślmy o niej z głową.
 Dorota DOMINIK
bezpieczającej, moduły i sensory nadające
kształt całemu pojazdowi. – Łazik Legendary Rover Teamu to także mobilne laboratorium badawcze przystosowane do realizacji
wymagających testów. – Wszystkie cechy
analogu łazika stanowią dla nas solidną bazę
i furtkę do wielkiego świata organizacji The
Mars Society – tłumaczy Monika Pichla, studentka V roku biotechnologii.
Załoga marzy, by w przyszłości ich rozwiązania konstrukcyjne zostały wykorzystane w innych obszarach nauki czy przemysłu,
np. zbrojeniowego jako łazik saperski. Legendary Rover Team liczy na wygraną w tegorocznych zawodach – pomóżmy im w tym
przedsięwzięciu! Zbiórka trwa do 29 marca br.
na: https://polakpotrafi.pl/projekt/legendary
 Piotr BIERNACKI
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KUŹNIA TALENTÓW SPORTOWYCH

Wojciech Wilk
Renata Kuzicka

V

Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie od samego początku pracowało
na niekwestionowany autorytet w mieście
i okolicy jako kuźnia talentów sportowych.
Na tym polu nieocenione zasługi mają nauczyciele. Im wszystkim należą się wyrazy
szczerego szacunku i wdzięczności.
40 lat systematycznej pracy nauczycieli
wychowania fizycznego i trenerów, odpowiedniej atmosfery sprzyjającej rozwojowi
talentów sportowych doprowadziło do tego,
że nasza młodzież osiąga sukcesy w kraju i za
granicą. Na podium jako mistrzowie świata
i Europy stawali nasi uczniowie w akrobatyce
sportowej, osiągali mistrzostwo Polski w piłce
siatkowej, uczniowie szkoły byli powoływani
do kadry w piłce nożnej, a wielu z nich uczestniczyło w zawodach w różnorodnych dyscyplinach, odnosząc liczne sukcesy sportowe.
Wielu naszych uczniów to członkowie klubów
sportowych Rzeszowa i Podkarpacia, dla których szkoła stała się naturalną kuźnią kadr.
Należy także podkreślić, że z V LO wychodzą również absolwenci przygotowani
do studiów wyższych w różnych kierunkach
kształcenia, ludzie, którzy w swoich zawodach doskonale radzą sobie na wielu płaszczyznach życia gospodarczego, politycznego,
kulturalnego i społecznego.
W połowie listopada ub. roku rozpoczęły się godne jubileuszu szkoły spotkania
ze znanymi absolwentami i emerytowanymi
nauczycielami. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w nich, śledząc
losy i drogę do sukcesu swoich sławnych
poprzedników. Adrian Woźny, Krzysztof
Prendecki, Rafał Jonkisz, Andrzej Rzeszutek, Jolanta Brudny, Małgorzata Bilska i Ewa
Polak to niektórzy z zaproszonych gości absolwentów. Odbyły się również jubileuszowe
turnieje drużyn piłki siatkowej dziewcząt
i chłopców oraz piłki nożnej ze szkół rzeszowskich. Wydana została księga jubileuszowa pt. Mistrzynią życia jest przeszłość
opracowana przez Barbarę Szuper-Wisz,
Martę Zagórską, Elżbietę Bazan i Elżbietę
Ostrowską. Pięknym gestem pamięci były
niewątpliwie wizyty na grobach nieżyjących już pedagogów. Delegacje młodzieży
pod opieką Magdaleny Baran, Anny Korab,
Wioletty Trześniowskiej-Wołowiec złożyły
na grobach pamiątkowe wiązanki kwiatów
i zapaliły znicze.

Poświęcenie nowych tablic szkoły

23 listopada 2017 r. miało miejsce finałowe wydarzenie związane z obchodami
40-lecia. W nowej hali sportowej odbyła się
uroczysta akademia upamiętniająca tę rocznicę. Dyrektor ZSS Wojciech Wilk wręczył
okolicznościowe pamiątki – podziękowania
długoletnim pracownikom placówki, a ks.
Zbigniew Wal MS poświęcił nowe tablice
szkoły. Jednak największych emocji dostarczyła część artystyczna akademii przygotowana przez Ewę Rozlach, Renatę Kuzicką
i Annę Długosz. Motywy wspomnień i powrotów przewijały się przez kolejne punkty
programu. Były tańce, popisy akrobatek,
śpiewy i skecze, ale wyjątkowy entuzjazm
wzbudził taniec nauczycieli do piosenki: Bo
jak nie my, to kto w układzie przygotowanym
przez Dorotę Byjoś. W hali zorganizowana
została także wystawa fotografii i prezentacja
multimedialna przybliżające ważne momenty z historii V LO. Ciekawą formę dekoracji
stanowiły tradycyjne dzienniki lekcyjne wydobyte z archiwum.
Podczas części oficjalnej, w której
uczestniczył m.in. wiceprezydent miasta
Stanisław Sienko, dyrektor szkoły Wojciech Wilk przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii szkoły i rolę jej kolejnych
dyrektorów. Szczególną odegrał dyrektor
Jan Franecki, który pełnił tę funkcję dwukrotnie. Jako pedagog i jednocześnie działacz sportowy, stworzył zarówno warunki
dla funkcjonowania nowo powstałemu liceum, ale również zorganizował i uruchomił
pierwsze oddziały klas sportowych, zadbał
o odpowiedni dobór kadry pedagogicznej,
rozbudował i wzbogacił bazę dydaktyczną
i sportową. W ten proces umacniania pozycji
zarówno dydaktycznej, jak i sportowej V LO
wpisał się dyrektor Aleksander Kuliński,
znany nauczyciel, bardzo zasłużony dla rozwoju sportu szkolnego. Wielofunkcyjność
szkoły ogólnokształcącej, szczególnie w zakresie nauk ścisłych, poszerzył dyrektor Jan
Kurp, który kładł duży nacisk na nauczanie
informatyki i wyposażenie szkoły w sprzęt
komputerowy. Jego stałą troską było dbanie
o wysoki poziom nauczania. Proces wzbogacania i podnoszenia poziomu dydaktycznego
liceum kontynuował dyrektor Jan Stanisz,
rozszerzając ofertę kształcenia młodzieży

przez wprowadzenie klas o różnych
profilach nauczania.
Jego historyczną zasługą było w 20-lecie funkcjonowania
nadanie V Liceum
Ogólnokształcącemu imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Szkoła otrzymała również sztandar, a hasło na nim:
„Bóg. Honor. Ojczyzna” oraz postać
i twórczość patrona od tej pory są głównym
wyznacznikiem procesu wychowawczego
szkoły. Dyrektor Jolanta Miąsik pozyskała
sprzymierzeńców wśród radnych Rzeszowa
i przy pełnej akceptacji prezydenta miasta
doprowadziła do powołania od 1 września
2005 r. Gimnazjum Sportowego oraz klas
sportowych w V LO. Dało to organizacyjną podstawę do umocnienia sportowego
charakteru szkoły poprzez m.in. powstanie
klas o profilach piłki nożnej, piłki siatkowej,
akrobatyki i lekkiej atletyki, a także poprzez
zacieśnienie współpracy z klubami sportowymi. Dalszą konsekwencją tych działań
było powołanie przez Radę Miasta Rzeszowa
w 2009 r. Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
A rosnący z roku na rok napływ młodzieży
do klas w gimnazjum i liceum sportowym
oraz szkoły mistrzostwa sportowego, wymusił konieczność stworzenia odpowiedniej
bazy szkoleniowej. Dzięki życzliwości władz
miasta, a szczególnie prezydenta Tadeusza
Ferenca, wybudowano pełnowymiarową nowoczesną halę sportową, która dziś nie tylko
zaspokaja potrzeby szkoły, ale jest wizytówką
Rzeszowa.
Należy przypomnieć, że powołanie
V LO wymusiły względy ekonomiczne i demograficzne naszego miasta. Rzeszów jako
stolica województwa w latach 70. ub. wieku
kontynuował swój dynamiczny rozwój, liczba mieszkańców przekroczyła 100 tys., w południowej części miasta wyrosło osiedle Piastów, bloki mieszkalne przy ul. Hetmańskiej
i Staszica. Fakt ten skłonił władze oświatowe
i samorządowe do powołania w 1977 r. V Liceum Ogólnokształcącego w istniejącym
budynku Szkoły Podstawowej nr 9 o profilu sportowym. Jednocześnie podjęto decyzję o rozbudowie i modernizacji istniejącej
placówki. Wówczas też powstał zamysł, aby
nowe liceum kontynuowało tradycje szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo. Ta
koncepcja w aspekcie 40 lat wydaje się być
dla V LO niezmiernie owocna, a jej rozwój,
urzeczywistnienie i ukoronowanie to dzisiejszy Zespół Szkół Sportowych.
 Wojciech WILK
 Renata KUZICKA
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V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Rzeszowie

POWRÓCISZ TU…
Żal po tym, co przeszło

Bogusław Kotula

TAMTEN RZESZÓW

T

ak śpiewała znad Wisły pierwosortowa Irena Santor. Nad rzeszowski Wisłok wracali, wracają i będą wracać ci znad Odry,
Warty, Sanu i Bałtyku. Do siebie przecież wracają. Wyjeżdżali z Rzeszowa za chlebem, dla nauki, za pracą i lepszym bytem.
Kiedy zakotwiczyłem się na parę lat w dalekim Poznaniu,
przyjeżdżałem na swoje w święta i kawałek wakacji. Dalekobieżny
pośpieszny relacji Szczecin – Przemyśl wiózł mnie kilkanaście godzin na stojąco i to
w wagonowym korytarzu. W zadymionych przedziałach płakały dzieci, drżały chrapania, śpiewali stukający termosowymi kubkami. Jechali świętować do siebie całymi rodzinami. Braterskie spotkania świąteczne studenterii z Warszawy, Wrocławia, Lublina,
Krakowa. Nie wiem dlaczego, ale nie było w modzie noszenie w Rzeszowie studenckich
czapek. Oczywiście, były wyjątki, stało się to powszechniejsze po marcu 1968 roku.
Dzisiaj na początku już XXI wieku aż trudno uwierzyć, że tamte wspomnienia
i przybliżenia są tak blisko, ale jakby inne. Trochę już obce są „Olszynki” i „Cweig”, Park
Miejski i „Liska”. Ciuchowy rynek i „Małpi Gaj”.
Rymowano i śpiewano o Rzeszowie ładnie i łobuzersko. Trochę na ludowo, trochę
na nutę „miejskiego” folkloru: „Jo se chłopok od Rzesowa…” czy „Rzeszowskie chłopoki to parowe młyny”. Ktoś jeszcze z nas tych „wczesnych” czasem zachrypie po jednym
głębszym.
Parę lat do tyłu natknąłem się zupełnie przypadkowo na kilkuzwrotkowy wiersz pisany z wielkim uczuciem
tamtych obrazów miasta. Wiersz pt. Moje miasto podpisała
autorka D. Bochenkówna. To tamten Rzeszów zamknię
ty w sentymentalnych wspomnieniach, pełen uczucia, ale
nie skropiony łzami. Kończy się ten wiersz trochę smutno,
ale…? „Napełnia smutkiem dziś moją duszę/ To o czym zawsze pamiętać muszę./ A w sercu moim pozostał żal, po
tym co przeszło,/ Odeszło w dal!”.
W poszczególnych zwrotkach jest i o „Tatrzańskiej”,
że tam już „nigdy swawolnie nie pójdę na kawę/ W Pomorzanki rozgwarze nie odzyskam swych marzeń/ I w Pasia„Królowa” rzeszowskiego kach opuszczę zabawę”. „Ruską Wsią już nie pójdę do Krakowskiej na skróty,/ Nie usłyszę żab w maju z Psiarniska/
grodu – Serce Maryni
I nie pójdę bez strachu przez ulicę Reformatów/ Choć ulica
ta sercu tak bliska”. Jest i o Sercu Maryni „w kapeluszu upszszonym kwiatami”. Jest
sklep Fica, Baty i fotoplastykon, „Na wytartych chodnikach swoją młodość spotykam/
I dlatego to miasto jest moje”. Chciałoby się „I konnicę na Rynku ujrzeć w pełnym ordynku/ z błyszczącymi od słońca szablami”. Wspomina „pępkowe” kawałki Rzeszowa,
ale i… „Na miasta sam kraniec na daleki Wygnaniec/ Znów pojadę rzeszowską dorożką”. Z sentymentem zapisuje, że „Chce to wszystko przed czasem w sercu swoim ocalić!
I z dzisiejszym najlepiej pogodzić./ Może wspomni ktoś ze mną tamtą przeszłość odległą,/ Kiedy jeszcze byliśmy tu młodzi”.
Wspominany przez nią Rzeszów można zobaczyć nie tylko w oczach poetki, ale
także na zwykłych fotografiach z tamtego okresu. Może te kompozycje coś komu przypomną?…

Przedwojenny Hotel Krakowski i restauracja „Pasy” w Rzeszowie na Nowym Mieście, czyli przy obecnym pl. Wolności od
strony ulicy Sobieskiego, na rogu przy parkingu przed Domem
Sztuki BWA

Najsłynniejszy sklep kolonialny w Rzeszowie Kazimierza Liwy
przy ul. 3 Maja. Ostał się jako własność prywatna do lat 50.,
później był to państwowy Lukullus

Piętrowe kamieniczki przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego
i Reformackiej (po wojnie Mariana Buczka). W pierwszej, przy
której była górka do zjeżdżania na sankach do ulicy Staszica,
Kawa trzymał po wojnie knajpę. Po lewej ogrodzenie ogródka
jordanowskiego. Młode dziewczyny bały się chodzić po Reformackiej (blisko koszary)

 Bogusław KOTULA

Międzywojenna ulica Pańska (3 Maja) – nawierzchnia „kociołbowa”. Po lewej stronie sklep obuwniczy Bata

Pododdziały Garnizonu Rzeszowskiego po powrocie z manewrów w 1937 roku.
W głębi ulica Gałęzowskiego, po lewej dom Opalów
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Ostatnie konne dorożki w Rzeszowie – postój „koło sądu” na ul. Podzamcze
(1942 r.)
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BIESZCZADZKIE KOLĘDOWANIE
Biesiadna atmosfera Szeptuchy

Bogusław Kobisz

J

Jowita Balicka-Mika z grupą muzyków

Maria Lamers z córką

który najpierw musi zostać bieszczadnikiem,
musi zakochać się i zatracić w Bieszczadzie,
by zyskać to miano, i dlatego zakopior nie
jest odpowiednikiem miejskiego menela.
Szkoda, że nie mógł przybyć z przyczyn zdrowotnych Tomek Kordeusz, bo dało
się odczuć brak jego Niebieskiego fortepianu i walczyka Szeptucha. Zjawił się Andrzej
Ciach, autor wielu tekstów piosenek i kilku
tomików poezji, wśród gości i wykonawców
przemykał też ze swoim aparatem „Jano”.
Uważam, że te trzy dni w Pensjonacie
Szeptucha były bardzo udane – rozbawione,
rozśpiewane, istna uczta wokalno-muzyczna.
Po raz kolejny gratulacje należą się właścicielom Szeptuchy – Annie i Adamowi Iwanickim oraz Andrzejowi Szęszołowi, dla
którego Polańczyk stał się po Mielcu drugim
domem. Budujące jest to, że przyjeżdżają tam
młodzi ludzie z dziećmi i „młodzi” ludzie
z wnukami. Można by rzec, że Szeptucha
doczekała się potomstwa i wychowuje już
następne pokolenie.
 Bogusław KOBISZ

Panorama literacka Podkarpacia
POETYCKO W TRZCIANIE
olejna edycja Podkarpackiej Izby Poetów,
którą opiekuje się Danuta Pado z rzeszowskiego WDK, odbyła się w Regionalnym
Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie, gdzie
twórców zaprosił gospodarz tego miejsca Zbigniew Lis. Prezentowano twórczość Janiny
Ataman i Stefana Żarowa. Wieczór, któremu
towarzyszyła wystawa prac malarskich Krystyny Niebudek, nosił tytuł „Odcienie sza-

rości – korzenie dróg”. Spotkanie to było dla
nas kolejnym niepowtarzalnym przeżyciem.
Janina Ataman, z wykształcenia plastyk i instruktor teatralny, jest laureatką wielu znaczących poetyckich nagród i członkinią ZLP
w Rzeszowie. W swej twórczości zachwyca
dystansem do świata, brakiem zachłanności,
krytycyzmem i poczuciem humoru wobec siebie. O miłości, którą ogarnia ludzi, zwierzęta
i świat, pisze bez patosu. Z jej tekstów bije

pokora i wielka empatia. Twórczość Stefana
Żarowa, poety, krytyka literackiego, działacza
i animatora kultury, charakteryzuje filozoficzna nostalgia, wiele odniesień do historii i dzieł
sztuki jak i ciepłe refleksje związane z domem
rodzinnym i przemijaniem. Towarzysząca
poezji wystawa malarska Krystyny Niebudek
harmonizowała ze słowami wierszy.

WRZECIONOWE PUCHARY
o raz 24. zakręciło się poetyckie „Wrzeciono” w Nowej Sarzynie, czyli odbyła
się następna edycja Międzynarodowych Spotkań Poetów. A spiritus movens tego poetyckiego i muzycznego święta, Roman Kostyra,
powitał poetów i sympatyków poezji na spotkaniach, które zainicjował i niestrudzenie
prowadzi. Na „Wrzeciono 2018” zestawy
wierszy nadesłało 301 poetów z Polski i z 15
innych krajów. Laureatem głównej nagrody
został Józef Cupak z Wary. Sukces odnotowała „Witryna” ze Stalowej Woli, spośród

tego stowarzyszenia wywodzili się laureaci
II i III nagrody – Agata Linek i Agnieszka
Bulicz. Wśród wyróżnionych, którzy zostali sklasyfikowani tuż za laureatami nagród
głównych, znaleźli się: Iwona Szetela i Katarzyna Błaszczuk z Rzeszowa, Jolanta Michna z Łańcuta, Anna Buchalska z Kutna, Andrzej Ziobrowski z Nowej Huty, Renata Giża
z Rakszawy i Janusz Pyziński z Podgrodzia.
Nagrody specjalne „Majdaniarzy” otrzymali:
Jacek Dąbek z Jeżowego, Jan Fimiarz z Wierzawic i Grażyna Sordyl z Krzemienicy, a nagrodę specjalną „Witryny” dla najmłodszego

uczestnika Krzysztof Dziki z Koniaczowa.
Wyróżnienia honorowe otrzymali: Beata
Sudoł-Kochan ze Stalowej Woli, Katarzyna
Dąbek i Tadeusz Matyka z Jeżowego, Marcin
Michańczyk z Grabownicy Starzeńskiej, Jolanta Mach z Ożanny, Ewelina Łopuszańska
z Rzeszowa i Julia Walawska z Nowej Sarzyny. W Konkursie Jednego Wiersza dwie równorzędne nagrody przypadły Jackowi Dąbkowi z Jeżowego i Julii Walawskiej z Nowej
Sarzyny.

K

P

 Urszula PANTOŁA

 Ryszard MŚCISZ
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Lamers z córką, która wspomagała ją piękną
grą na flecie. Z Krakowa przyjechał Roland
Mika (Grass Band), miłym zaskoczeniem był
uż od 18 stycznia do
jego koncert w duecie z żoną Jowitą BalickąPensjonatu Szeptucha
-Miką. Dodatkowo przy akompaniamencie
w Polańczyku zaczęli zjeżwielu przybyłych tam muzyków wykonali kildżać się muzycy i balladzika fajnych piosenek, Jowita kilkakrotnie prześci oraz goście, żeby po raz
szyła salę swoim mocnym i ciekawym głosem.
kolejny wspólnie z innymi
Kilka pięknych nastrojowych piosenek swojebieszczadnikami i zakapiogo autorstwa zaśpiewał podróżnik, społecznik
rami kolędować w piątkowy i sobotni wieczór.
Jacek Pikuła z Katowic. Bracia Radek i SzczeSpotkanie rozpoczął Zespół Łopienka piękpan Dembińscy z Wrocławia raczyli nas munymi kolędami i pieśniami ludowymi. Możzyką dawną, a następnie przy ich akompaniana było posłuchać kilku znanych i mniej znamencie dał głos „jak dzwon” Andrzej Szęszoł
nych kolęd, zarówno polskich, jak i ukraińw kilku swoich balladach. Towarzyszył mu
skich oraz pieśni z pogranicza – fajne wspólniezawodny „człowiek gitary” Jarek Dzień
ne kolędowanie i śpiewanie.
i córka Olga Szęszoł, która swoją piękną grą
Specjalnie dla Zenka (Trapera), który
na flecie nadawała lekkości tym utworom.
przybył, mimo że jest w trakcie długotrwałej
Atmosferę podgrzali gitarą, akorderehabilitacji, kolędę zaśpiewał Andrij Kirim
onem i śpiewem Melisa Blues Band – Andrzej
„Lach”. Później kilka kolęd wykonała Maria
Szal i Jurek Krupa. Zapanowała atmosfera biesiadna. Jurek w godzinach „późnych” pięknie odśpiewał
Jaskółkę Stana Borysa.
Krzysztof Ropicki (mistrz gitary basowej) w duecie z Natalią
Gałęzką (śpiew), przyjechali z Krakowa i wykonali kilka piosenek,
których przyjemnie się słuchało.
Zespół Łopienka
Urozmaiciły one i tak ciekawy i różnorodny repertuar tego spotkania.
Od kolęd i muzyki dawnej przez
wieczór przeszła ballada, blues
i jazz.
Oczywiście nie zabrakło nocnych i rannych dyskusji, podczas
których „Lachu” przekonywał słuAndrzej Szęszoł z córką Olgą oraz Jarek Dzień i bracia Radek
chaczy, że zakapior to człowiek,
i Szczepan Dembińscy
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OPŁATKOWO
orocznym zwyczajem literaci – skupieni w rzeszowskim oddziale ZLP,
ale i doproszeni z tej okazji – spotkali się 20
stycznia br. opłatkowo w Osiedlowym Domu Kultury przy
ulicy Kochanowskiego w Rzeszowie. Życzenia od prezydenta
Tadeusza Ferenca złożył Henryk Wolicki, a nastrój już na
początku Gałczyńskim stworzyła dr Hanna Krupińska-Łyp.
Twórców komplementował ks.
Marcin Graboś („słowo, gdy
spada na glebę ludzkiego serca,
zmienia świat”) i błogosławiąc
życzył, aby literaci byli hojnymi
siewcami tego słowa. Złożono

sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Popłynęły kolędy w wykonaniu Chóru Oremus
parafii św. Józefa w Rzeszowie pod dyrekcją
Marzeny Wiśniewskiej oraz artystek z An-

POETA KRYTYCZNY
hciałem Państwu polecić debiutancki
tomik Relacje na nieżywo Jacka Świerka
z Bliznego (Podkarpackie), który wyróżnia
się niepodobieństwem do tego, co tworzy się
obecnie w młodej polskiej liryce: oryginalna
wyobraźnia, odległe skojarzenia, niezwykły słuch językowy, czułość dla człowieka,
dla istnienia w ogóle, subtelna ironia, która
czasami przechodzi w gorzki sarkazm, ostra
świadomość i autoświadomość swojego miejsca w egzystencji. Porusza mnie też w tych
wierszach pokora wobec tajemnicy istnienia.
Wiersze Świerka przenika pasja moralna, nie należy jej mylić z pustym i patetycznym moralizatorstwem, którego przecież pełno w mediach i w naszym parlamencie, poeta
buntuje się przeciwko światu zakłamania
i hipokryzji, niszczy on autentyczne relacje
międzyludzkie, to wołanie przede wszystkim
o dobro i prawdę, ale też obrona piękna wolnego od kiczu i tanich, jarmarcznych ozdób.
Poeta, wykorzystując lirykę roli i maski, zachowuje mądry dystans do samego siebie, do
wybujałego ego, którego nie brakuje przecież
również w światku artystycznym, ma świadomość, że prawda o nas boli, musi boleć, byśmy

przejrzeli się w tych wierszach jak w lustrze
i zapytali o naszą wiarę/ niewiarę, miłość/
nienawiść, nadzieję i brak nadziei.
Relacje na nieżywo ukazują mroczny
świat współczesnego człowieka; rozpadają
się więzi rodzinne, które zastępuje telewizja i jałowe dyskusje o polityce, autentyczną
wiarę w osobowego Boga zastępuje religia,
powiedziałbym, użyteczna i użytkowa, bo
brak w niej uczuć metafizycznych, sprawiedliwość społeczna ginie w postkomunistycznym i skorumpowanym świecie, człowiek
pogodzony z fałszem i hipokryzją tylko udaje, że żyje naprawdę, jesteśmy wygodni i od-
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C

Stanisław Dłuski

P

rof. Antoni Florkowski, psychiatra, w jednym z wywiadów stwierdza dość jednoznacznie,
że w całej swojej pracy
naukowej i praktyce nie
spotkał samobójcy, który
nie wykazywałby objawów zaburzeń psychicznych, głównie to depresja o umiarkowanym
nasileniu. Niestety, w Polsce samobójstwa stały się elementem gry politycznej, zupełny brak
zrozumienia i szacunku dla ludzkich tragedii.
Dziennikarze jak sępy żywią się „padliną”.
Gdy w 2011 r. pewien mężczyzna dokonał
aktu samospalenia w proteście przeciwko rządom Tuska, „Gazeta Wyborcza” w tekście „Terrorysta Andrzej Ż.” napisała: „Pod kancelarią
premiera nie podpalił się szlachetny bohater,
który walczy o wzniosłe cele. Zrobił to ktoś, kto
przy pomocy aktu terroru (skierowanego wobec
samego siebie) próbował na nas coś wymusić.
Nie ma takich spraw, które w demokratycz-
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 Ryszard ZATORSKI

Fot. M. Świerk

D

drzejem Szypułą i kolędą jego autorstwa na
wstępie Nad Betlejem złota gwiazda. Były
i inne pieśni, w tym kompozycja tegoż artysty do wiersza Mieczysława A. Łypa Piosenka
o błękitnym Chagallu. Urokliwie
do własnych kompozycji śpiewała Renata Kątnik wiersze m.in.
Teresy Paryny, Celiny Depy i Reginy Nachacz. Były wyróżnienia
dla poetów, którymi prezes M.A.
Łyp honorował koleżanki i kolegów po piórze. A potem oczywiście długa seria literackich prezentacji, czyli czytanie okolicznościowych wierszy, przeważnie
bożonarodzeniowych.

dani mamonie, konsumpcja niszczy wszelką
wrażliwość moralną na bliźniego. Dobrobyt
to droga do katastrofy duchowej.
Z tych gorzkich i ciemnych relacji wyprowadzić nas może tylko słowo, słowo uczciwe, wierne prawdzie, wierne elementarnym
doświadczeniom; mnie osobiście cieszy, że
młody człowiek ma odwagę pisać wiersze zaangażowane w Sprawę, ale to nie jest poezja
okolicznościowa, jej uniwersalizm wyraża się
w odkłamywaniu Rzeczywistości, w wołaniu
o pełnego człowieka, wielowymiarowego,
metafizycznego, pokornego wobec „nieobjętej Ziemi”, oddanego Dobru, które w postnowoczesnym świecie staje się bezcenne; te
wiersze przypominają o godności człowieka
i powołaniu do wyższych rzeczy, bo szkoda
naszego czasu na małostkowość i drobnomieszczańskie gry na salonach.
 Dr Stanisław DŁUSKI
Uniwersytet Rzeszowski

Dr Stanisław Dłuski i Jacek Świerk w WiMBP
w Rzeszowie

__________________________
Wystąpienie na promocji tomiku Jacka Świerka:
Relacje na nieżywo, Wyd. Miniatura, Kraków 2017,
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Rzeszowie, 11 stycznia 2018 r.

KARTKI Z PAWLACZA (52)
nym kraju dawałaby prawo do samospaleń”.
Ta sama gazeta w ostatnim przypadku Piotra
Sz., który się samospalił w proteście przeciwko
rządom PiS, czyni z nieszczęśliwego człowieka
bohatera narodowego. Mój przyjaciel, poeta Jarosław Mikołajewski, nawet z tej okazji napisał
wiersz opublikowany w gazecie. Prof. Florkowski nie potrafi tych przypadków ocenić, bo nie
ma wglądu do dokumentacji medycznej, ale
dziennikarze i politycy ferują wyroki. Na jakiej
podstawie?
***
Największym problem dzisiejszej Europy nie są zamachy terrorystyczne, to są tragedie ludzkie, potępiamy te zamachy, ale gdzie
indziej widzę klęskę naszej cywilizacji, która
ufundowana jest na tradycji judeochrześcijańskiej. Statystycznie na rzecz patrząc, więcej
osób ginie w wypadkach drogowych. W miejsce pustki duchowej, której przejawem jest
kryzys rodziny, ojcostwa, wybujała konsump-

cja, zanik uczuć metafizycznych, burzenie we
Francji kościołów, starzenie się społeczeństwa,
w to miejsce wchodzi radykalny islam, młody,
prężny, ekspansywny, a więc bez wojny Europa
przegrywa i odchodzi do lamusa, bo te wartości, o których tak głośno się krzyczy w Brukseli, są składane na ołtarzu źle rozumianej
tolerancji i poprawności politycznej. Nie da się
tych procesów zatrzymać, bo UE to kolos na
glinianych nogach. Od dawna obserwujemy, że
brak dzisiaj prawdziwych mężów stanu, którzy
są w stanie stawić czoła wyzwaniom XXI wieku. Wszystkim rządzi bezwzględna ekonomia
i „wyższa kasta” urzędników, komisarzy, naukowców, którzy bardziej dbają o korporacje
niż o narody środkowo-wschodniej Europy. Nie
mam złudzeń, jeśli sami nie zadbamy o nasz
dom, o nowe pokolenia, jeśli nie uratujemy rodziny i naszej religijnej tradycji, wchłonie nas
bezwzględny Duch Dziejów. Syta owca jest łatwym łupem dla wilka.
8.01.2018

Andrzej Szypuła

A

rtysta muzyk, dyrygent, kompozytor, poeta, pedagog. Wydał 3 tomiki
wierszy: Białe tulipany (2015), Srebrny sen
(2016), Wielki Wóz (2017).
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I
posyłam ci szczęśliwą miłość
która nie boi się cierpienia
czy tylko to myśl moja
czy wiara twoim natchnieniem
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z której czerpię nadzieję
na przyszłe dni

Ewelina Agnieszka Łopuszańska

II
gdy ciągle myślę o tobie
jak wtedy pod leśnym krzyżem

P

oetka, animatorka kultury, laureatka licznych konkursów poetyckich.
W 2013 roku wydała pierwszy tomik poezji Ewoliny, za który otrzymała nagrodę
rzeszowskiego oddziału ZLP „za najlepszy
debiut Podkarpacia”. Wydała też tomiki:
Dotyk Kamienia (2015) i Pocztówki (2016).
Członkini wielu stowarzyszeń twórczych,
należy m.in. do Klubu Młodych przy oddziale Związku Literatów Polskich w Rzeszowie.

w cichej modlitwie oddaję
to co w mym sercu rozbrzmiewa
łaską Jego najczystszą
milczeniem bez imienia
III
na pewno pójdziemy razem
spokojnym przeznaczeniem

Droga

które wskaże drogę
do tej co nie umiera

(kobieca grupa plastyczna przy WDK)
przy brzegu drogi
w korowodzie stoją
oczy ich bławatne
dla motyli
jestem kobietą
ja która piszę InKa
idę pośród miasta
idę po kamieniach
idę...
jestem kobietą
ja która maluję
seledynowe szale wiatru
błękitne krople zapachu
mgły...
palcami promiennymi
obejmują słońce
zamawiają szeptem kolory
kaczeńcowy dla łąki
wrzosowy dla melancholii
makowy dla żniw
różowy dla miłości
srebrzysty dla śniegu nocą
i gwiazd lustrzanych.
stąpam po nich
w korowodzie
ja poetka,
ja malarka
InKa

Przemijanie
teraz im dzwonią
weselnie
potem im zadzwonią
śmiertelnie
a liście w zielone wciąż grają
a liście kolorem się pysznią
zmrok śladom odbiera tożsamość
bladym obliczom zarysy
w przestrzeni mrozu zaklęta
zdrożona para oddechów
i w ciszy ktoś szepce że kocha
i w bieli odchodzi bez śladu

Wiśniowa, wrzesień 2017

***
tyle tu stokrotek
Matka Niepokalanie Poczęta
Chrystus Frasobliwy
grający na basie o trzech strunach
salamandra plamista
wrzeszczące gawrony
kamienne mury
trzy armaty
ja w słomianym kapeluszu
dywany zielone
oczy zamknione
horyzonty ostateczne
wieczne odpoczywanie
racz im dać Panie
na nasze podążanie
kamienie mówiące
powietrze drżące
naszą nadzieją
srebrne olśnienie
Boże natchnienie
na zatracenie
Betania, dom duszpasterski diecezji
rzeszowskiej, Huta Polańska,
Beskid Niski, wrzesień 2017

Poezja

już teraz tęsknotą bezmierną
otuleni płaszczem słońca
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Kinga Nosal-Piotrowska

U

rodziła się w Dziewinie pod
Bochnią w 1982 r. Do Rzeszowa
przyjechała na studia i odtąd jest to
jej miejsce na ziemi. Absolwentka kierunku oświata dorosłych z animacją
kultury Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Miłośniczka twórczości Jasnorzewskiej i Tetmajera; jej drugą miłością
jest muzyka, zwłaszcza poezja śpiewana.

Marionetka
Oczy bez wyrazu zapatrzone w dal,
usta wykrzywione w bolesnym grymasie,
wokół szyi ciasnej codzienności szal,
pogrzebane wczoraj w teraźniejszym czasie.
Tylko zwinne palce młodego aktora
wprawnie pociągają marionetki sznurki,
dla niego to pierwsza tak poważna rola,
dla niej całe życie – żony, matki, córki.

Poezja

Wokół zgasły światła, już ostatnia scena,
na deski teatru opada kurtyna,
cóż, że dziś aktora nie pożarła trema,
gdy kukłę zniszczyła życiowa rutyna.

Twoja prawda

Jacek Świerk

U

r. 1981. Wydał książkę
poetycką Relacje na nieżywo (2017). Wiersze publikował w czasopismach, m.in.:
„Fraza”, „Wyspa”, „Pogranicza”, „Odra” „Szafa”, „Krytyka Literacka”. Mieszka na
Podkarpaciu w Bliznem.

Moi Miłosierni Rodzice
Byli zawsze pierwsi tam, gdzie coś komuś
waliło się na łeb. Byli,
bo odrobili życiową lekcję, klnąc i płacząc,
bo chrześcijanin zrobił, co miał zrobić,
bo chrześcijanin dał, co miał dać,
więc chrześcijanin może sobie pójść.
Dobra Nowina
jest dla chłopców do bicia – mówi echo.
A uczeni twierdzą,
że chrześcijaństwo jest religią miękką.
Z kolei ludowe przysłowie brzmi:
„Kto ma miękkie serce, ten ma twardy tyłek”.
Ale ja wyższych szkół nie mam,
szydercą ani filozofem
nie jestem. Za to odleżyny widzę,
od igieł zrosty i krwiaki,
i brudne pieluchy, i drżącą szczękę,
i czyraki, i uśmierzające plastry…

Tobie prawdy nie powiem,
bo i tak nie uwierzysz.
Zmarszczkami okrywam czoło
Ty na werandzie siedzisz
z oczami wbitymi w niebo.
jakbyś tam cud jakiś widział,
a on się dzieje tuż obok...

Studium człowieczeństwa

Tobie prawdy nie powiem
tej o mnie o tobie o nas.
Nie zechcesz słuchać,
a jeśli usłyszysz nawet me słowa
i tak w nie nie uwierzysz,
lecz wbijesz swe oczy w niebo
i na werandzie posiedzisz
czekając cudu jakiegoś...

Weterynarz rozłożył narzędzia
i fachowe ręce.

Łóżko
Łączyło nas wiele, dzisiaj wiele dzieli,
pustka i samotność w wyblakłej pościeli,
Pozostało łóżko z niewidzialnym murem
wszystko jest poprawne – kiedyś było czułe.
Została codzienność, dom, dzieci, pozory,
obojętność, która włada i niewoli,
już nawet wygodnie w tej malignie życia
bez zbędnych emocji, słów i trudnych pytań.
I tylko czasami z odległego świata
przez okno wlatuje tęsknota skrzydlata
i szepcze do ucha resztkami nadziei
jeśli zechcesz możesz jeszcze wszytko zmienić.

Burek zdechł w opinii świętości.
Skulony w kącie
z krwiakiem na łbie
i dziurą w brzuchu
poszczekiwał do okna
otwartego na oścież.

Burek nie zaskamlał ani razu.
Strzykawka poszła do utylizacji.
Nasz milusiński trafił
do pudła po sprzęcie RTV,
w niesłychanym kondukcie
i pod ulubiony krzaczek.
W misce spoczywają gwoździe
zardzewiałe i wygięte.
Smycz wisi tam, gdzie zawsze.
Legowisko spłonęło w kominku.
Burek skakał aż do nieba
po kółko wieczności
i merdał na tylnych łapach
o salceson
na pierwszej komunii
naszego księdza Lesia.
Tu spoczywa
śp. sługa boży „Burek”
opiekun dzieci i apostoł merdania
zmarł śmiercią męczeńską
obroniwszy naszą półroczną Marysię
przed złymi ludźmi.
Spieszmy się kochać zwierzęta, bywają lepsze od ludzi.

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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JEDNOCZY NAS KULTURA
Rozmowa z prof. Martą Wierzbieniec, dyrektorem
naczelnym Filharmonii Podkarpackiej
Zofia Stopińska
Miło mi powitać po raz pierwszy w 2018 roku prof. Martę Wierzbieniec –
dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
Spotykamy się, aby porozmawiać o zakończonym niedawno tournée
koncertowym filharmoników podkarpackich po Chinach.

 Spędzili tam Państwo dwa pracowite tygodnie.
– To była długa, ale niezwykła podróż
koncertowa. Tournée artystyczne Filharmonii Podkarpackiej trwało rzeczywiście ponad 14 dni. Orkiestra występowała w ośmiu
chińskich miastach, jesteśmy ciągle pod wrażeniem i Chin, i koncertów, i publiczności,
i wszystkiego, co było związane z wyjazdem.
Ta wielka wyprawa organizowana była przez
Chińską Agencję Koncertową, której chcę
serdecznie podziękować, bo wszystko zostało perfekcyjnie i precyzyjnie przemyślane,
zorganizowane i zrealizowane. To był bardzo
trudny wyjazd, ponieważ ciągle przemieszczaliśmy się, prawie każdy koncert był w innym mieście oddalonym od poprzedniego
o setki, a nawet tysiące kilometrów. Podróżowaliśmy szybką koleją i samolotami, ale to
wszystko było bardzo sprawnie przeprowadzone. Sam koncert to dwie godziny muzyki,
ale chociaż byliśmy przygotowani, to próba techniczna i akustyczna była niezbędna
w każdej sali. Niektórzy muzycy mieli także podczas każdego występu do dyspozycji
inne instrumenty, ponieważ polecieliśmy
właściwie z mniejszymi instrumentami, ale
kontrabasy, kotły, instrumenty perkusyjne czekały na nas w poszczególnych salach
koncertowych. Elastyczność i profesjonalizm
muzyków grających na tych instrumentach
były wielkie.

– Tak, wszystkie koncerty były wspaniałe, publiczność reagowała żywiołowo,
entuzjastycznie. Wszystkie kończyły się owacjami na stojąco, bisowaliśmy po trzy utwory
na każdym koncercie. Chcę także podkreślić
ogromne zasługi i profesjonalizm maestro
Jiři Petrdlika – dyrygenta z czeskiej Pragi,
który prowadził wszystkie koncerty w Chinach, a wcześniej dyrygował tymi utworami
w Rzeszowie. Program został znakomicie
dobrany, bo dostosowany był do oczekiwań
chińskiej publiczności, która bardzo chętnie
słucha na przykład muzyki Straussa, ale też
wykonywane były utwory, które ta publiczność słyszała po raz pierwszy, na przykład
dzieła Wojciecha Kilara i Stanisława Moniuszki, był też Polonez Chopina w opracowaniu Grzegorza Fitelberga na orkiestrę symfoniczną. Wszystko to sprawiło, że program
był bardzo kolorowy, zróżnicowany i było to
dla tej publiczności niezwykle interesujące,
a wyrazem tego zainteresowania były spotkania po koncertach – ustawiały się długie
kolejki po autografy i robione były wspólne
fotografie, podziękowaniom i gratulacjom
nie było po każdym koncercie końca. Mieliśmy też taki przypadek, że ktoś przemierzył
setki kilometrów, żeby jeszcze raz posłuchać
naszej orkiestry.

 Ze skąpych informacji i zdjęć, które do
nas docierały, wynikało, że nasi filharmonicy występowali także z chińskimi artystami.
 Z pewnością nie było to łatwe, ale nikt
– Tak, były też takie koncerty w Nano tym, oprócz was i organizatorów, nie wiening – to jest miasto i region, z którym
dział, bo orkiestra grała bardzo dobrze.
współpracuje województwo podkarpackie. Tam
zostaliśmy przyjęci w sposób szczególny. Podczas
koncertu pojawił się chór
miejscowego uniwersytetu
i wspólnie został wykonany utwór chińskiego kompozytora. Tam też wystąpił
z Orkiestrą Filharmonii
Podkarpackiej
chiński
pianista, wykonując pierwszą część Koncertu e-moll
Fryderyka Chopina. Podczas jednej próby te utwory zostały przygotowane.
Nie ukrywam, że mam
nadzieję na dalszą współProf. Marta Wierzbieniec z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej
pracę – śmiało to mogę
i gospodarzami w Chinach

powiedzieć – z regionem zaprzyjaźnionym,
bo na początku grudnia w Filharmonii Podkarpackiej gościliśmy także delegację stamtąd, która przebywała na zaproszenie marszałka podkarpackiego. Był też w Chinach
koncert, podczas którego wystąpiła chińska
orkiestra symfoniczna, grając kilka utworów
na początku, a później wspólnie z Orkiestrą
Filharmonii Podkarpackiej został wykonany
znakomity utwór chińskiego twórcy – Uwertura. Zespoły świetnie się porozumiały i na
zakończenie zagrały także wspólnie Marsz
Radetzky’ego. Byliśmy świadkami tego, że
muzyka jest naprawdę wspaniałym językiem
komunikacji. Takie koncerty są najlepszym
dowodem na to, że wszyscy jesteśmy ludźmi,
których jednoczy kultura, a muzyka szczególnie, i potrafimy wspólnie artystycznie
działać. Gratuluję wszystkim, którzy w tym
przedsięwzięciu uczestniczyli, i bardzo im
dziękuję, bo to była ogromna wyprawa.
 Ogromna wyprawa i pewnie kosztowna.
– Tak, bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali, a przede wszystkim marszałkowi Władysławowi Ortylowi, dziękuję
zarządowi województwa i sejmikowi, dziękuję bardzo serdecznie Instytutowi Adama
Mickiewicza, bez którego wiele spraw byłoby dla nas niezwykle trudnych, a wręcz
nawet niemożliwych. Dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
wsparcie, bo różne elementy tego wyjazdu
planowałam już ponad rok temu, a jednym
z nich była płyta, bo pojechaliśmy tam z płytą zatytułowaną Inspiracje chińskie w muzyce europejskiej i muzyka polska. Na tej płycie zamieszczone są utwory, które powstały
pod natchnieniem azjatyckich motywów.
Dzięki temu wyjazdowi mogliśmy bardzo
szerokiemu gronu odbiorców zaprezentować
wieloletnie osiągnięcia naszej filharmonii.
Prezentowaliśmy także muzykę polską i jestem przekonana, że wiele osób, które były na
naszych koncertach, a były to wielotysięczne
gremia publiczności, po raz pierwszy usłyszało muzykę polską. W każdym koncercie
rozbrzmiewał Polonez z filmu Pan Tadeusz
Wojciecha Kilara i wzbudzał entuzjazm, tak
samo Tańce góralskie z opery Halka Stanisława Moniuszki, nie mówiąc już o Polonezie
Fryderyka Chopina, który w opracowaniu na
orkiestrę symfoniczną zabrzmiał nadzwyczajnie, a Chińczycy znają i kochają muzykę
Chopina.
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Wszystko działo się w zawrotnym
wprost tempie – rano opuszczaliśmy hotel,
wsiadaliśmy do szybkiego pociągu i za kilka
godzin byliśmy tysiąc, tysiąc trzysta kilometrów dalej, bo pociąg jechał ponad trzysta kilometrów na godzinę i te wielkie odległości
nie stanowiły żadnego problemu.
 Muzycy musieli oswoić się z brzmieniem
ogromnych sal, a każda była inna.
– Tak, były to wielotysięczne, wielokondygnacyjne sale i jak się popatrzyło ze sceny

na te loże czy balkony, robiło to ogromne
wrażenie, ale nasza orkiestra prezentowała
się znakomicie i grała zawsze na najwyższym
poziomie, o czym wiemy także z relacji tamtejszych środowisk muzycznych.
 Była to pierwsza tak wielka podróż artystyczna i pewnie niedługo rozpoczną się
rozmowy na temat następnych. Być może
także artyści z Chin od czasu do czasu
gościć będą w naszej filharmonii?
– Bardzo na to liczymy i zapraszamy

serdecznie wszystkich, którzy chcą z nami
współpracować. Kultura jest bardzo dobrym
„oknem” do podjęcia dalszej współpracy. My
także jesteśmy ciekawi kultury chińskiej,
jest to dla nas odległa kraina, chociaż w Muzeum-Zamku w Łańcucie znajduje się piękna makata chińska z przełomu XVII i XVIII
wieku, której zdjęcie umieściliśmy na okładce wydanej przed wyjazdem płyty. Chiny to
kraj odległy, ale w działaniach artystycznych
wcale tak bardzo się nie różnimy.
 Zofia STOPIŃSKA

MIAŁ WPŁYW ISTOTNY NA „ŹRÓDŁA”
Prof. Osiński dużo zrobił dla Rzeszowa

Andrzej Piątek

KULTURA  SZTUKA

W

ysoki, szczupły, lekko
przygarbiony,
ostrzyżony „na jeżyka”,
w tweedowej marynarce i z nieodłączną fajką.
Otwarty, bezpośredni, kultura. Intelektualista w stylu zachodnim. Takiego Zbigniewa Osińskiego zapamiętam. Zmarł 1 stycznia w wieku
nie tak podeszłym – miał 78 lat.
Prof. Osiński był fachowym i życzliwym doradcą Festiwali „Źródła Pamięci.
Szajna – Grotowski – Kantor” w Rzeszowie,
które propagują idee teatralne wybitnych
twórców: Jerzego Grotowskiego i Józefa
Szajny, pochodzących z Rzeszowa, i Tadeusza Kantora, który urodził się w Wielopolu
Skrzyńskim.
Należał do ścisłej elity teatrologów i historyków teatru, założył i w latach 1991–2004
kierował Ośrodkiem Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu. Zaprzyjaźniony i blisko związany z „Grotem” wydał ważne
książki o nim i jego teatrze – Grotowski i jego
Laboratorium, Grotowski wytycza trasy, Jerzy
Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty. Najnowsza Spotkania z Jerzym Grotowskim miała
promocję w Rzeszowie. Jego książki na temat
Grotowskiego przetłumaczono na 20 języków. Wykładał na Uniwersytecie i Akademii
Teatralnej w Warszawie. W latach 1973–1977
pełnił funkcję kierownika literackiego Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Był
autorem pierwszych tekstów poświęconych
Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. W szanujących się bibliotekach można
znaleźć najbardziej znane jego dzieło Teatr
Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze
współczesnym.
Podczas 3. Festiwalu „Źródła pamięci” na spotkaniu autorskim rozmawialiśmy
z prof. Osińskim o najtrudniejszej – jak
twierdził – jego książce Spotkania z Jerzym
Grotowskim. Zapisie wieloletnich kontaktów
Grotowskiego – genialnego twórcy z Osińskim – wnikliwym badaczem. Spotkanie
zgromadziło osoby, które w innych okolicznościach mogłyby się nie zetknąć – bowiem
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Promocja książki Zbigniewa Osińskiego „Spotkania z Jerzym Grotowskim” w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Autor – w środku. Z lewej Maja Komorowska, z prawej prowadzący spotkanie red. Andrzej Piątek, stoi
Aneta Adamska, dyrektor artystyczna festiwalu „Źródła pamięci”

poza autorem książki Maję Komorowską,
związaną aktorsko z teatrami Grotowskiego – 13 Rzędów w Opolu i Laboratorium we
Wrocławiu, gdzie grała w Akropolis i Księciu Niezłomnym oraz Thomasa Richardsa
z Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards we włoskiej Pantederze, kontynuatora dzieła i myśli Grotowskiego.
Pytany o cytat najistotniejszy z tej
książki, prof. Osiński wskazał wówczas
na fragment listu Grotowskiego do siebie
z roku 1964: „Teatr istnieje, jeśli jest naszą
potrzebą wewnętrzną. Nie da się mówić
o nim tak w ogóle, ale jedynie opierając się
na własnym doświadczeniu. Dlatego każdy
odczytuje, również moją twórczość, przez
własne doświadczenie, wrażliwość, a także
na swoją miarę” – pisał Grotowski.
W mojej rozmowie z prof. Osińskim,
zapytany jak postrzega Festiwal „Źródła
pamięci”, odparł: „Kiedy przed kilku laty
zwróciła się do mnie ich obecna dyrektor
artystyczna Aneta Adamska, kiedyś moja
studentka na Uniwersytecie Warszawskim, pewne sprawy jej podpowiedziałem.
To wszystko. Bo to ona jest autorką nazwy
„Źródła pamięci”, z dodaniem nazwisk Grotowskiego, Kantora i Szajny. Na pierwszej
edycji festiwalu, w pałacyku Lubomirskich
w Rzeszowie, gdzie urodził się Grotowski,
wygłosiłem referat, który potem ukazał

się w książce Pamięć źródeł wydanej przez
Uniwersytet Rzeszowski. W tej książce jest
też mój drugi tekst Szlakiem Grotowskiego:
od Teatru Źródeł ku Nienadówce, w którym
opisałem moje podróże do Rzeszowa i pobliskiej Nienadówki. Ta wieś była dla Grotowskiego tak ważnym miejscem, jak Wielopole
Skrzyńskie dla Kantora. Grotowski wrócił
do Nienadówki, gdzie mieszkał za okupacji
niemieckiej z matką i bratem, w 1980 roku.
To opisałem i myślę, że te teksty, jak też
związane z nimi spotkania i rozmowy, były
i pozostaną ważne”.
Prof. Osiński często przekonywał, że
„Źródłom pamięci” trzeba nadać charakter międzynarodowy, nie tylko jak dotąd
ogólnopolski. Zachęcał do zorganizowania
w Rzeszowie międzynarodowej konferencji o znaczeniu i roli w światowej kulturze
twórczości Grotowskiego, Kantora i Szajny
– wspólnie z krakowską Cricoteką, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i rzeszowską Szajna Galerią. Jego
zdaniem, sukcesem jest już to, że podczas
dotychczasowych festiwali ujawnili się ludzie zainteresowani tymi trzema artystami
i zajmujący się ich twórczością. „Ale samo
dalej nic się nie zrobi” – tym kończył każdą
rozmowę.
 Andrzej PIĄTEK
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Na scenie Teatru Siemaszkowej

Ryszard Zatorski

przybliża poprzez swego bohatera ks. Jerzego
Popiełuszkę drogi do postępowania prawego
i konsekwentnego w usuwaniu przeszkód,
nspirowany
postacią
jakie stają przy poszukibłogosławionego księwania dobra w każdym
dza spektakl Popiełuszko,
człowieku.
którego reżyserem, ale
Dla
patronów
i współscenarzystą jest
widowiska, w tym indyrektor rzeszowskiego tespiratorów powstania
atru Jan Nowara, przygotowany został przez
spektaklu – działaczy
zespół artystyczny Teatru Dramatycznego
podlaskiego regionu Soim. A. Węgierki w Białymstoku. Rzeszowlidarności, to znakomita
ską odsłonę premierową miał 12 stycznia
okazja, by przedstawiebr. Udaną. Twórca widowiska ustrzegł się
nie powtarzać w różbowiem opowiadania na kolanach dziejów
nych miejscach kraju.
patrona ludzi pracy, zamordowanego w męBez obawy, że wykonawczeński sposób.
cy i twórcy narażą się
Nie jest to misterium liturgiczne, ale
na uszczypliwości o pomisterium teatralne człowieczeństwa i miłoziom artystyczny spekści bohatera spektaklu do ludzi. Znakomicie
taklu.
w tej roli, nie tylko ze względu na wizualne
podobieństwo z kreowaną postacią, spełnił
powodów
lososię artystycznie Jakub Lasota, warszawski
wych
premiera Paweł Gładyś (Tocki) i Sylwia Gola (Nastazja Filipowna)
aktor, występujący w tym spektaklu gościnIdioty według powieści
nie, bo wyłoniony w konkursie. Nawiasem,
Fiodora Dostojewskiego przesunięta zostaści, „szaleństwo” obserwowanego z podzijest to aktor o korzeniach mieleckich, zatem
ła prawie o miesiąc i odbyła się dopiero 14
wem księcia Lwa Nikołajewicza Myszkina,
na rzeszowskiej premierze pokazał się niejastycznia br. Warto było poczekać. W Teatrze
zagranego z takim wyczuciem, nieprzerysoko przed bliską mu publicznością. Zadziwiał
im. W. Siemaszkowej była to kolejna w ciągu
waniem i talentem przez Mateusza Mikosia
nie tylko znakomitą interpretacją tworzywa
dwóch miesięcy interpretacja tego wybitnetakże w tych wielu milczących scenach, wyliterackiego, ale i witalnością fizyczną oraz
go dzieła rosyjskiego pisarza. Poprzednio
dobyty został paskudny charakter Tockiego,
świeżością nawet w takich scenach, jak owa
bielska prezentacja Św. Idioty pojawiła się na
opiekuna Nastazji Filipowny, którego kreuje
koszarowa, gdy postać rekruta Jerzego poFestiwalu Nowego Teatru.
Paweł Gładyś. I rewelacyjny wręcz Lebieniewierana jest żołdacko przez przełożonego
Rzeszowski spektakl był jednak w każdiew Roberta Żurka, postać łącząca w sobie
i tuż zaraz występuje bez najmniejszego śladym calu odmienny i bardziej interesujący.
cechy kilku bohaterów powieści, a wszystkie
du zmęczenia w głosie.
Ogromna w tym zasługa Żelisława Żelisławcynicznie przebiegłe, zuchwałe i obrzydliwe
Wiele w tym spektaklu symboliki zaskiego, autora adaptacji powieści na draw postępowaniu tego niezrównanego interówno scenograficznej, jak choćby podczas
maturgiczną formę realizowaną na scenie.
lektualnie osobnika. Postać tak wyraziście
mszy strajkowej w fabryce, ale i w tej końWybory, skróty, układ nie zatraciły sedna
i porywająco skonstruowana artystycznie
cowej prawie scenie, gdy bohater na tymże
dzieła powieściowego – a reżyser Szymon
przez tego niezrównanego aktora. Wszyscy
samym ołtarzu (katafalku?) z białego całunu
Kaczmarek zapisał to i wzbogacił jeszcze poaktorzy mają swoje pięć minut solowe, jak na
odsłonięty jakby spada w przepaść śmierci.
mysłami artystycznymi. Przeniósł akcję jakdobrym koncercie jazzowym – bo i Szymon
Reżyser zadbał skrupulatnie o budowanie
by we współczesne czasy nie tylko wizualnie,
Rząca jako Parfion Rogożyn i Mateusz Marnastroju, w czym mają udział pozostali akkostiumami i symboliką scenografii, czym
czydło w roli Gani Ardalionowicza.
torzy, w tym m.in. wspaniale zagrana postać
pośrednio potwierdził uniwersalność poŁączy wszystko miłość – pożądana,
Matki przez Ewę Palińską czy Franciszek
nadczasową przesłań dzieła Dostojewskiego.
oczekiwana, odrzucana i niespełniona z tym
Utko w rolach Proboszcza, Rektora i KsięUczynienie osią dramatu wydarzeń obracajątragicznym finałem. Na pewno nieliczni widza Piaseckiego, albo Krzysztof Ławniczak
cych się wokół postaci pięknej Nastazji, którą
dzowie ulokowani na scenie po obu stronach
jako Ojciec, Mecenas i Hutnik. To widowisko
z takim z wdziękiem, subtelnością i szczeromieli bliższy, ba, bezpośredni wręcz kontakt
ścią zagrała młodziutka
z bohaterami akcji, ale i z drugiej strony ramSylwia Gola, a także popy emocje i przeżycia mogły być równie cieniekąd innej kluczowej
kawe. Nastazja, nawet wręcz temu, co sama
postaci niewieściej, uroo sobie mówi, nie jest rozwiązłą i cyniczną
dziwej Agłai Iwanowny
kurtyzaną, ale wrażliwą osobą, choć bardzo
Jepanczyn tak przekoskrzywdzoną przez życie i takich jak Tocki
nującej w wykonaniu
„opiekunów”. Książę Myszkin, który świaJoanny Baran-Marczydom swej choroby moderuje zachowania indły – to był scenicznie
nych, wzbudza szacunek jako jedyny, którego
wybór nader trafny. Bo
nie ekscytują pieniądze i bogactwo, potrafi
w tym nacechowanym
natomiast w każdym człowieku dostrzec jafilozoficznymi obrazami
sną stronę. Uniwersalne przesłania, także
i rozważaniami dziele to
współcześnie. Ciekawe sceniczne wykorzyjednak miłość pełni rolę
stanie i przetworzenie teatralne epickiego
wiodącą i organizującą
ponadczasowego dzieła.
akcję. I wokół kobiet to
wszystko się obraca, a te
 Ryszard ZATORSKI
–
bo
i
Mariola
ŁabnoMateusz Mikoś (książę Myszkin) i Joanna Baran-Marczydło (Agłaja)

I

Fot. Michał Ramus (2)

ODMIANY MIŁOŚCI

-Flaumenhaft, zwłaszcza w wysmakowanie
przygotowanej roli generałowej Lizawiety
Prokofiewny Jepanczyn – to potwierdzają.
Twórcy widowiska szeroką powieściową akcję ujmują w skondensowane ramy,
stąd chwilami zda się, że obszerne monologi
zastępują całe sekwencje wydarzeń. Jak choćby prawie na wstępie opowiedziana w ten
sposób historia Anastazji aż do jej dorosło-
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OSTATNIE TANGO
Herbert w studiu radiowym

W

Studiu Tadeusza Nalepy monodram
Ostatnie tango Herberta w interpretacji Przemysława Tejkowskiego rozpoczął
nowy rok Sceny Teatralnej Polskiego Radia
Rzeszów.
Początek widowiska i słuchowiska poprzedziło słowo red. Adama Głaczyńskiego.
Przypominał, że reżyser, scenarzysta i aktor
Przemysław Tejkowski debiutował Ostatnim
tangiem Herberta z sukcesem w 2012 roku na
festiwalu w Koszalinie poświęconym twórczości poety. Powtarzając monodram o nim
w 2014 roku na scenie założonego przez siebie Teatru Nowego w Rzeszowie. Wspomniał
o wielkim admiratorze Herberta, Zbigniewie Zapasiewiczu, i jego kreacji w Panu Cogito m.in. w Teatrze im. W. Siemaszkowej.

A zwłaszcza scenę, kiedy jeden z wierszy recytował, stojąc do widowni tyłem.
Zaczyna się radiowy
spektakl, wchodzi aktor
ubrany niedbale, z lekką
charakteryzacją, dysponując
minimum rekwizytów. Zaczyna monolog i przez godzi- Przemysław Tejkowski w „Ostatnim tangu Herberta”
nę wciąga widzów i słuchaczy w świat poezji
z nim w duszy recytował i grał Herberta. Oby
trudnej do przełożenia na scenę. Tejkowski
rok 2018 uznany uchwałą sejmową Rokiem
grał perfekcyjnie, z ekspresją, ze znakomitą
Herberta był jeszcze niejedną okazją do kodykcją. Jak trudna jest dla aktora poezja Herlejnych odsłon tego monodramu, czego gorąberta mógłby powiedzieć wiele obecny w stuco życzę wszystkim miłośnikom poezji.
diu aktor Wojciech Kwiatkowski, który jako
pierwszy gratulował Tejkowskiemu wspania Andrzej GRZYWACZ
łego występu. A mnie zwierzył się, że razem

RADUJ SIĘ RZESZOWIE
Jerzy Dynia
„Gdy jedna łza opada
w dół,/ to jeszcze nic, to jeden ból,/ żal, że jedno serce
pękło znów […]”. 4 czerwca
2004 roku na krakowskim
Rynku przy Sukiennicach
odbył się niecodzienny koncert pod hasłem
„Krakowscy artyści dla Krakowa”. W programie znalazł się utwór wykonywany przez
Katarzynę Jamróz Ta jedna łza rozpoczynający się pięknym, granym przez klarnet wstępem, a w dalszej części tekstem nawiązującym alegorycznie do dramatycznych przeżyć
mieszkańców wielu krajów narodowości żydowskiej w czasach Holokaustu. Jego twórcami byli Jacek Cygan oraz Leopold Kozłowski. Ta para twórców to giganci polskiej kultury muzycznej, autorzy wielu znakomitych
piosenek.
Leopold Kozłowski urodził się w 1918
roku z muzyką we krwi – jak o nim mówiono. Był wnukiem Pejsacha Brandwejna, który
z jedenastoma synami stworzył przed laty
znaną w całej Galicji Orkiestrę Braci Brandwejnów, która wystąpiła m.in. na dworze cesarza Franciszka Józefa. Kozłowski, mieszkając cały czas w Polsce, w czasie okupacji
działał w oddziale AK kpt. Procha. Leopold,
nazywany przez przyjaciół Poldziem, był
absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej w Krakowie. Muzyczną karierę
rozpoczął od stworzenia zespołu nazwanego z czasem Zespołem Estradowym Desant Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
Miał okres w życiu, kiedy chodził, niosąc
na ramionach akordeon i pepeszę. Człowiek
niespotykanej energii, z głową pełną pomysłów, kompozytor, aranżer, autor wielu autentycznych przebojów i muzyki do filmów.
16

Po zakończeniu współpracy z wojskiem był
m.in. dyrygentem w Państwowym Teatrze
Żydowskim w Warszawie. W pewnym okresie był konsultantem działającego w Mielcu
jazzowego big-bandu. Bywał w Redakcji Muzycznej Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie. Zawsze pogodny, dowcipny, życzliwy
światu, W swej czterdziestoletniej muzycznej
działalności uchodził za najlepszego w kraju
znawcę muzyki cygańskiej i żydowskiej. Stąd
powstała jego „ksywa” – ostatni klezmer Galicji.
Kilkunastu piosenek autorstwa duetu
Leopold Kozłowski-Kleinman i Jacek Cygan
miała okazję wysłuchać zgromadzona w sali
widowiskowej rzeszowskiego Teatru Maska
publiczność podczas styczniowego koncertu
zatytułowanego Hava Nagila Raysha – Raduj
się Rzeszowie. Premiera tego spektaklu odbyła się 13 grudnia 2013 roku. Do kolejnego już
występu doszło w styczniu obecnego roku.
Stało się to za sprawą działającego w RzeFot. Tadeusz Poźniak
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Scenariusz i reżyseria Moniki Adamiec

Małgorzata Pruchnik-Chołka, Natalia Zduń
i Jadwiga Domka

szowie Stowarzyszenia Twórczego Sztuk-Puk Sztuka. W programie tegoż koncertu
znalazły się również trzy piosenki autorstwa
rzeszowianina pochodzącego z rodziny chasydzkiej Nachuma Sternheima. Ciekawa to
postać. Szukając informacji o nim, można
się dowiedzieć, że urodził się w Rzeszowie
7 grudnia 1879 roku i mieszkał przy ulicy
Dąbrowskiego. Jako trzydziestolatek wyemigrował za chlebem do Stanów Zjednoczonych i pracując jako robotnik w fabryce dał
się jednocześnie poznać jako kompozytor
i autor tekstów. To umożliwiło mu zaistnieć
w środowisku filmowym Hollywood i odnosić sukcesy. Trudny do wytłumaczenia
jest fakt, że po czterech latach powrócił do
rodzinnego miasta. Znane są jego zbiorki
m.in. Pieśni Syjonu, W moim kraju, Mojżesz
będzie się cieszył, Napiwek. Popularność zdobyły jego piosenki Hobn Mir i Fraytik. Nic
nie wiadomo o jego życiu po powrocie do
Rzeszowa. Przypuszcza się, że zginął w getcie w roku 1943. W Polsce jego twórczość jest
prawie nieznana, ale w Rzeszowie tak.
Scenariusz omawianego koncertu stworzyła i wyreżyserowała go osoba wielkiej
energii, Monika Adamiec, zaś wykonawcami byli reprezentanci rzeszowskiego środowiska teatralnego: Jadwiga Domka, Małgorzata Pruchnik-Chołka, Natalia Zduń, Michał Chołka i Mirosław Szpyrka. Były stylowo wykreowane interpretacje wokalne, ruch
sceniczny, taniec. Przyczynili się do tego
sprawująca opiekę wokalną absolwentka katowickiej Akademii Muzycznej Magda Skubisz, a od strony choreografii absolwent Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Mirosław Szpyrka. Scenografia była dziełem
Anny Hawro. Wykonawcom towarzyszył zespół instrumentalny Rzeszów Klezmer Band
pod wodzą grającego na instrumentach perkusyjnych Kamila Siciaka, z udziałem skrzypaczki Anny Siciak, klarnecisty Mateusza
Chmiela, akordeonisty Dariusza Kota i grającego na kontrabasie Wojciecha Jajugi.
Podczas tego koncertu można było
usłyszeć m.in. piosenki klezmerskie o cha-
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że biednym figa z makiem, a bogatym świat,
o radości spowodowanej faktem, że najmłodsza córka się wydaje, o tym, że Joszke wyjeżdża służyć w carskiej armii, że ten, co śpiewa,
dzieckiem staje się. Aż przyszedł czas, kiedy
cała żydowska społeczność znalazła się za
murami getta i następnie odkonwojowana
pod karabinami w swoją ostatnią podróż…

RZESZOWSKIE ANIOŁY

25 lat Chóru Kameralnego „Collegium Musicum”
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
Andrzej Szypuła
„Rzeszowskie anioły”. Tak
o chórach rzeszowskich
– naszym, katedralnym
i parafii Chrystusa Króla – napisał w 2009 roku
znany rzeszowski erudyta
i publicysta Bogusław Kotula w miesięczniku
„Nasz Dom Rzeszów”. A kończy artykuł tak:
„Skąd u tych wspaniałych ludzi tyle bezinteresowności, charyzmy, ciepła i społecznego
oddania sprawie? Skąd tyle zwykłej, ludzkiej,
fizycznej wytrzymałości? Chyba nie tylko –
olbrzymia pasja i olbrzymia wiara w to, że
miłość, poezja, piękno duchowego świata są
nieśmiertelne!”
A więc to już 25 lat Chóru Kameralnego „Collegium Musicum”. Pewnie mało kto
pamięta, ale pierwsze próby chóru, tuż po
jego powstaniu w 1992 roku, miały miejsce
w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Chopina w Rzeszowie, gdzie byłem pedagogiem
i dyrygentem orkiestry szkolnej. Rok później,
w 1993 roku, chór zadomowił się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, gdzie
pracuje do dziś.
Przez 25 lat przewinęła się przez chór
spora liczba śpiewaków, którą trudno ustalić – może 50, może 100. Łatwiej z dyrygentami – była ich trójka. I tak: Andrzej
Szypuła w latach 1992–1998, Bożena Stasiowska-Chrobak w latach 1999–2000, Ewa
Drewniak w latach 2000–2007 i od 2007
roku ponownie Andrzej Szypuła. Od 2007
roku prowadzona jest też dokładna kronika
pracy chóru.

Trzeba przyznać, że działalność chóru
przez te ćwierć wieku była żywa i owocna.
Podam tylko niektóre imprezy muzyczne,
w których chór brał udział i zdobywał liczne
nagrody i wyróżnienia: Bernardyńskie Wieczory Muzyczne, Festiwal Pieśni Religijnej
„Cantate Deo”, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Festiwal Pieśni Maryjnej w Łańcucie,
Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Festiwal im. Prof. Klemensa Gudela w Lutoryżu, Przegląd Kolęd w Tyczynie, Wieczory
Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze
Rzeszowskiej i Kościołach Rzeszowa, do tego
wymienić trzeba udział w najróżniejszych
przeglądach pieśni religijnych – kolędowych,
pasyjnych, wielkanocnych, maryjnych, eucharystycznych, patriotycznych, m.in. w filharmonii, opłatki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, uświetnianie wernisaży, m.in.
w Biurze Wystaw Artystycznych, w Kurii
Diecezjalnej, podczas plenerów malarskich
w Wiśniowej, w Wieczorach Muzycznych
w rzeszowskim ratuszu, koncerty ku czci
Jana Pawła II, obchody 600-lecia parafii
w Urzejowicach, udział w telewizyjnych
mszach świętych w Krakowie-Łagiewnikach.
Chór śpiewał na Ukrainie, Słowacji, na
Litwie podczas Festynów Muzyki Polskiej
dla Polaków tam mieszkających, brał też
udział w realizacji operetki Domek trzech
dziewcząt w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie. W 2006 roku nagrał płytę ze
swoim repertuarem. Artykuły o pracy chóru
ukazywały się i ukazują w prasie rzeszowskiej, także o kolejnych jubileuszach zespołu,
organizowanych co 5 lat. Trzeba dodać, iż
w repertuarze chóru jest sporo muzyki daw-

Dyrygent Chóru Kameralnego „Collegium Musicum” Andrzej Szypuła ze swoimi artystami po koncercie

„Tych miasteczek nie ma już, okrył niepamięci kurz./ te uliczki, lisie czapy, kupców
rój, płotek z kozą żywicielką,/ krawca Szmula
z brodą wielką, co jak nikt umiał uszyć ślubny strój.// […] jak malował pan Chagall”.
 Jerzy DYNIA

nej, religijnej, świeckiej, ludowej, patriotycznej, a ostatnio także piosenek o Rzeszowie.
W środę 17 stycznia 2018 roku o godz.
17.00 w sali wystawowej Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie odbył się uroczysty koncert chóru jubilata w ramach obchodów 25-lecia jego działalności zatytułowany „Jubileuszowe kolędowanie”. Wzruszającą poezję bożonarodzeniową prezentowała
dwójka znakomitych aktorów rzeszowskich:
Jolanta Nord i Ryszard Szetela, a chór śpiewał najpiękniejsze kolędy ze swego repertuaru, m.in. Boże Dziecię, Wielka Boska Moc,
Dzieciątko się narodziło, Narodził się Jezus
Chrystus, Nad Betlejem złota gwiazda, Gore
gwiazda, Oj, Maluśki, Maluśki, Pójdźmy
wszyscy do stajenki, te dwie ostatnie z publicznością, która wypełniła po brzegi salę
wystawową i chętnie śpiewała z chórem jubilatem.
Słowa uznania dla chóru i dyrygenta,
wraz z imponującym bukietem czerwonych
róż, przekazała wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Małgorzata
Hołowińska, zasługi chóru i dyrygenta dla
Kościoła przypomniał ks. dr Jerzy Buczek,
kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie,
przekazując jak najlepsze życzenia dalszego
rozwoju chóru. Na koncercie obecny był też
ks. Paweł Batory, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie, który, podobnie
jak zmarły niedawno dyrektor Muzeum ks.
Franciszek Dziedzic, chętnie zaprasza chór
do uświetnienia wernisaży organizowanych
w Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Wśród
gratulacji nie brakło tych od dr. Mieczysława
Janowskiego, byłego prezydenta Rzeszowa,
senatora, eurodeputowanego do Parlamentu
Europejskiego, a także od dr Anny Szałygi-Kuźmy, śpiewaczki i pedagoga śpiewu, wraz
z bukietem biało-czerwonych róż.
Za wielką pracę muzyczną dla kultury
polskiej i Kościoła wypada złożyć paniom
dyrygentkom, wszystkim chórzystkom
i chórzystom, którzy śpiewali i nadal śpiewają w chórze, słowa serdecznej wdzięczności i uznania, podziękowania i życzenia
dalszych artystycznych wzruszeń i optymistycznego zadziwienia pięknem świata, który nas otacza.
A Wojewódzkiemu Domowi Kultury
w Rzeszowie, z Jadwigą Orzechowską, która
bezpośrednio opiekuje się chórem, wypada
podziękować za niezawodną i oddaną opiekę
merytoryczną i organizacyjną nad śpiewającymi aniołami zgromadzonymi w Chórze
Kameralnym „Collegium Musicum”. Niech
chór nadal trwa, pięknie śpiewa, rozwija się,
dodaje otuchy i zadziwia pięknem muzyki
i słowa. Ad multos annos!
 Andrzej SZYPUŁA
17
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rakterystycznej melodyce z czasów, kiedy
w przedwojennym Rzeszowie słychać było
na ulicach nie tylko język polski, ale też język i muzykę żydowską. Utwory były obrazem kultury i tradycji Żydów galicyjskich. Te
nacje żyły kiedyś obok siebie, spotykały się,
wspomagały w biedzie, kochały się. Śpiewano
o oczekiwaniu na piątkowy wieczór, o tym,
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KRAINY ESTETYCZNYCH WRAŻEŃ
Artyści młodego pokolenia

Piotr Rędziniak

wystaw międzyuczelnianych, przeglądów
plastycznych, sympozjów artystycznych, aukcji charytatywnych. Od 2012 r. jest wicepreiuro Wystaw Artyzesem Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospostycznych w Rzeszowie
darczego „Inwencja”, która wspiera wydaprezentuje na przełomie
rzenia kulturalne regionu podkarpackiego.
lutego i marca 2018 r. wyZorganizowała kilka wystaw indywidualstawy, które przybliżą punych i uczestniczyła w kilkudziesięciu wystabliczności sylwetki dwojga
wach zbiorowych, prezentowarzeszowskich artystów młodego
nych w kraju i za granicą (m.in.
pokolenia. Oboje są już znani
Anglia, Austria, Belgia, Grecja,
z wielu wystaw rzeszowskiego
Rumunia, Egipt, USA). Jest akśrodowiska. Kamila Bednarska
tywnym członkiem Związku Poli Piotr Woroniec jr prezentowali
skich Artystów Plastyków. Orgaswoje prace na Biennale ZPAP,
nizuje szereg imprez artystyczkonkursach „Obraz, Grafika,
nych dla młodzieży i studentów.
Rysunek, Rzeźba Roku” oraz wyJest współzałożycielką galerii
stawach zagranicznych, których
patronackiej ZPAP w Rzeszowie.
organizatorem było BWA w RzePrezentowana w rzeszowszowie w galeriach miast partskim BWA premierowa wystawa
nerskich (Lamia w Grecji i Satu
pod nazwą „Niedotykalność” to
Mare w Rumunii).
zestaw najnowszych grafik arKamila Bednarska urotystki, które autorka wykonuje
dziła się w 1983 r. w Rzeszowie.
w różnych technikach druku
Zajmuje się grafiką, rysunkiem
płaskiego – na kartonach, bibui malarstwem. Jest absolwentką
le japońskiej i tkaninach, często
Wydziału Sztuki Uniwersytetu
łącząc te podkłady. Nowatorskim
Rzeszowskiego. Dyplom z wyosiągnięciem artystki jest wtaróżnieniem uzyskała w 2009 r.
pianie (wprasowywanie) w paw pracowni wklęsłodruku prof.
pier czy tkaninę wosku pszczeMarka Olszyńskiego i dr. Pawła
lego, który wzbogaca te prace
Bińczyckiego oraz w pracowni
o barwne plamy, nadaje im swomalarstwa prof. Stanisława Biaistą strukturę i – co podkreśla
łogłowicza. Jest laureatką NagroBednarska – przyjazny, intymny
dy im. Jerzego Panka za Najlepzapach. I paradoksalnie „niedoszy Dyplom na Wydziale Sztuki
tykalne” grafiki, tkaniny ma się
w roku akademickim 2008/2009.
ochotę właśnie dotknąć. Ale owa
Od ukończenia studiów pracuje
niedotykalność to w pracach Kaw Zakładzie Grafiki Wydziału
mili Bednarskiej osobisty przeSztuki Uniwersytetu Rzeszow- Kamila Bednarska –
kaz przeżyć, emocji, które artystskiego. Uczestniczyła w kilku „Stojąca”, płótno
ka może w sposób zrozumiały
projektach artystycznych, m.in. 300 x 85 cm
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B

i komunikatywny udostępnić widzowi, odbiorcy sztuki, jednak są zarezerwowane tylko
dla niej.
Drugą wystawą jest prezentacja malarstwa Piotra Worońca juniora zatytułowana „Woron Voltage”. Artysta urodził się
w 1981 r. w Rzeszowie; jest absolwentem
Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom uzyskał w roku 2005 r.
w pracowni malarskiej prof. zw. dr hab. Ireny Popiołek-Rodzińskiej. Obecnie pracuje na
Wydziale Sztuki UR – związany z Pracownią
Działań Interdyscyplinarnych, Fotografii,
jest asystentem w Malarskiej Pracowni Interdyscyplinarnej. Od 2014 r. pełni funkcję
prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Rzeszowskiego. Brał udział
w kilkudziesięciu wystawach i przeglądach.
Współorganizator, uczestnik i koordynator
wystaw oraz projektów międzynarodowych
(Plac Sztuki, Mur-art, Festiwal Przestrzeni
Miejskiej, Art Terytory, Międzynarodowe
Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebr-

Piotr Woroniec jr – „Woron Voltage”, technika własna, 150 x 150

Galeria autorska Piotra Rędziniaka

W

EDWARD KOCIAŃSKI

galerii rzeszowskiego Elektromontażu „Na Najwyższym Poziomie”
Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych organizuje wystawę malarstwa
Edwarda Kociańskiego pt. „Akt i Pejzaż”, artysty mieszkającego i tworzącego
w Mielcu. Artysta znany jest rzeszowskiej
publiczności z wystaw również prezentowanych w BWA „Obraz, Grafika, Rysunek,
Rzeźba Roku” czy poplenerowych wystaw
„Kolbuszowa”.
Urodzony w 1960 r. w Mielcu. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Studia w Instytucie Wychowania
Artystycznego na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1986). Dyplom z grafiki pod kierunkiem prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. Uprawia rysunek,
grafikę i malarstwo. Członek Towarzy18

stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu
i prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury
Plastycznej w Mielcu. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych (Ukraina,
Francja, Węgry, Słowacja, Niemcy, Warszawa, Lublin, Krosno, Przemyśl, Krasiczyn,
Rzeszów, Mielec, Dukla, Strzyżów, Stalowa
Wola, Tarnów, Kolbuszowa, Łańcut) i miał
19 indywidualnych (Mielec, Dukla, Przemyśl, Rzeszów, Bełchatów, Kraków, Lohne
w Niemczech, Pieniężno, Szymbark, Dębica, Radom, Tarnobrzeg). Finalista ,,Obrazu
Roku Art&Business” w 2001 r.; w 2006 r.
III nagroda w Ogólnopolskim Przeglądzie
Pedagogów Plastyki, w 2007 r. Nagroda
Marszałka Województwa Małopolskiego na
Międzynarodowym Biennale Twórczości Pedagogów w Tarnowie. Nagrodzony w 1994 r.
przez prezydenta Mielca i w 2004 r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za dzia-

Edward Kociański – „Trzy gracje”, akryl na płótnie,
100 x 100 cm

łalność i osiągnięcia na polu artystycznym.
W 2010 r. uhonorowany medalem Zasłużony
dla Kultury Polskiej. 
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ny Czworokąt”), laureat nagród i wyróżnień,
m.in. Grand Prix na X Międzynarodowym
Jesiennym Salonie Sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis”, Grand Prix w Przeglądzie
Sztuki Młodych „Wschód sztuki – Sztuka
Wschodu” w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, I Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu „Fota-Ton II” Rzeszów.
W latach 2000–2005 uczestnik przeglądów
dioramicznych, takich jak Festiwal Przeglądów Diaporam w Szczecinie. Obok ma-

larstwa, głównej profesji, zajmuje się także
rysunkiem, fotografią, filmem, instalacją.
Jedną z ostatnich realizacji był projekt RBR
w ramach wystawy „Nowe ilustracje” w Galerii Arsenał w Białymstoku. W 2015 roku
otrzymał stypendium marszałka województwa podkarpackiego.
Wystawa najnowszych obrazów pod
wspólnym tytułem cyklu „Woron Voltage”,
czyli „Napięcia” jest osobistym zapisem przeżyć wewnętrznych artysty, ale również emocji,

które wywołuje sam proces twórczy. Napięcia,
natężenia rytmów, plam barwnych, powtarzających się kresek – uderzeń pędzla czy zadrażnienia powierzchni innym narzędziem stają
się na obrazach Piotra Worońca swoistym zapisem porównywalnym do zapisu nutowego,
a każdy obraz swoistym akordem. Tym razem
rzeszowskie BWA zaprasza na dwie zgoła inne
podróże i krainy estetycznych wrażeń.
 Piotr RĘDZINIAK

D

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego
filmu do udziału w lutowych projekcjach filmowych. Wszystkie pokazy zaplanowano
o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 7. Karnety
miesięczne na cztery filmy w cenie 25 zł, a wejściówki pojedyncze na każdy film po 10 zł.
5 lutego – Niemiłość, reż. Andriej
Zwiagincew (premiera ogólnopolska 2 lutego). Rosyjski kandydat do Oscara to obraz
bezwzględnej walki między dążącymi do
rozstania małżonkami i rodziny, w której
brakuje miłości.
12 lutego – Blask, reż. Naomi
Kawase (premiera ogólnopolska 9 lutego).
Melodramat produkcji japońsko-francuskiej

(2017). Elektryzująca historia miłości rozgrywana w środowisku filmowców.
19 lutego – Przesłuchanie, reż. Ryszard
Bugajski (w cyklu Polscy Mistrzowie). Polski
dramat psychologiczny (1982). Porażające
studium człowieka postawionego w obliczu
bezwzględnej tyranii stalinizmu. Film legenda, określony przez władze jako najbardziej
antykomunistyczny film w historii PRL, stał
się bezpośrednią przyczyną rozwiązania

Zespołu X Andrzeja Wajdy. Rok po jego nakręceniu Ryszard Bugajski wyjechał z Polski.
Premiera miała miejsce dopiero w 1989 roku
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni.
19 lutego – The Place, reż. Paolo Genovese
(premiera ogólnopolska 23 lutego) Włoski dramat (2017) – intrygujący thriller psychologiczny. Reżyser podobnie jak w swoim poprzednim dziele, rewelacyjnej komedii obyczajowej
Dobrze się kłamie
w miłym towarzystwie, bierze pod
lupę moralność,
a także mroczne
tajemnice ludzkiej
duszy. 

ZANURZYĆ SIĘ W URODZIE SŁÓW
M

arta Wyka, profesor literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim,
córka Kazimierza – wybitnego literaturoznawcy i krytyka, opublikowała w krakowskim Wydawnictwie Znak już drugą książkę
wspomnieniową po Przypisach do życia –
Przypomniałam sobie. Barwnie, sugestywnie
i z wielką kulturą słowa opisuje bliskie jej
i często znane publicznie postacie, odwiedza
miejsca nie tylko dla niej ważne, z którymi
związała życie, jak krakowski „Gołębnik”
– słynna siedziba polonistyki, teatrologii

i studiów dziennikarskich UJ
czy nie mniej słynny dom pod
numerem 22 przy Krupniczej,
w którym mieszkało wielu znakomitych pisarzy i uczonych
i który nadal skrywa niejedną
tajemnicę.
Ciekawa lektura dla kogoś bliżej związanego z Krakowem, chociażby latami studiów. W części tych wspomnień
zaciekawia, a nawet odrobinę

ŁĄCZENIE POEZJI I JAZZU
Nula Stankiewicz i piosenki Agnieszki Osieckiej

T

o koncert dla wszystkich, którzy lubią
nucić piosenki Agnieszki Osieckiej, i dla
tych, którzy są ciekawi nowych interpretacji
tych niezapomnianych utworów. Głównym
przesłaniem do tego, aby powstał ten muzyczny spektakl, była 20. rocznica śmierci
wspaniałej poetki. Nula Stankiewicz i Janusz
Strobel stworzyli recital o dość przewrotnym
tytule: „Byle nie o miłości”. Powstał jednolity,
w bardzo poetyckim klimacie koncert złożony z kilkunastu utworów – miniaturowych
opowieści w nieprzypadkowej kolejności,
w wykonaniu Nuli Stankiewicz oraz dwóch

wybitnych muzyków: Włodzimierza Nahornego (fortepian) i Janusza Strobla (gitara).
Pomiędzy piosenkami „wystąpiła” Agnieszka
Osiecka we wspomnieniach prezentowanych
w formie wyświetlanych na ekranie filmów,
które budują niezwykły klimat i są łącznikiem pomiędzy piosenkami. Nieodżałowana
pisarka jawi się na nich jako pełnokrwista
kobieta z charakterem w odpowiednich proporcjach stanowczości i ambicji oraz z właściwym tylko sobie wysmakowanym humorem.
Każdy, kto choć raz zetknął się z tą utalentowaną wokalistką, jaką niewątpliwie jest

bawi styl naśladujący konwencje literackie znanych prozaików i poetów. Uważny czytelnik wsłucha się momentami
i odkryje frazy jakby wyjęte dosłownie z Iwaszkiewicza, Szymborskiej, Miłosza, Lipskiej czy
Różewicza. Czyta się z wielką
przyjemnością!
 Andrzej PIĄTEK
Nula Stankiewicz, wie, że jej znakiem rozpoznawczym jest łączenie poezji oraz jazzu.
W takim właśnie klimacie kunsztownie zaaranżowane zostały znane i te mniej znane
piosenki, znalezione przez Nulę Stankiewicz
i Janusza Strobla w zakamarkach radiowych
archiwów. W wyjątkowym wykonaniu piosenkarki, subtelnej i wrażliwej interpretatorki niezwykłych przecież utworów Agnieszki
Osieckiej, te muzyczne byty zyskały nowe
artystyczne życie.
Ogromna dawka pozytywnych wrażeń,
brawa na stojąco i bisy sprawiły, że na scenie
Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu
godnie uczczona została 20. rocznica śmierci
poetki. Nad tym wydarzeniem patronat objęła Fundacja im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy”.
 Tomasz BELIŃSKI
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ODPRYSKI

WIROWANIE NA PLANIE
DIALOG BATA Z TYŁKIEM
iektórzy twierdzą, że ta dobra zmiana jest zdecydowanie na gorsze. Nie wiem dlaczego, ale dla
mnie istnieje znak równości pomiędzy przedwojenną
sanacją a współczesną dobrą zmianą. Piłsudski pod hasłem sanacji, czyli uzdrowienia państwa polskiego, dokonał zamachu majowego i utrwalił rządy autorytarne. Prezes I Ogromny
pod hasłem dobrej zmiany zdemolował demokratyczne struktury i chce
Polskę przeorać wedle własnych upodobań i na własny obstalunek. Nawet
język polityczny Piłsudskiego i prezesa obraca się wokół żargonu knajackiego.
Wydawało się, że po ubezwłasnowolnieniu Trybunału Konstytucyjnego i rozmontowaniu niezależnych sądów już nic gorszego stać się
nie może. Nic bardziej błędnego! Prezes potrafi. Sędziowie w większości
starają się być niezależni. Kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa
bierze się z łapanki. Jeśli ich braknie, proponuję dobrać spośród sędziów
piłkarskich, albo tych od jazdy figurowej na lodzie. Nadadzą się! Nasi kopacze balona zwyżkują, a ci na lodzie raczej walą o glebę przy każdej trudniejszej figurze, ale są ambitni.
Końcówka minionego roku i początek nowego przyniosły nam coś
niewyobrażalnego. Wpierw pokazaliśmy całemu światu nacjonalistyczne
inklinacje radykalnych ugrupowań narodowych, chronionych przez władze.
Wkrótce pojawił się program pokazujący leśny happening nazistowskich idiotów z okazji urodzin Hitlera. Okazało się, że mają oni swoje
korzenie na politycznych salonach Najjaśniejszej. Nasz kulturalny inaczej
wiceprzewodniczący europarlamentu obatel Czarnecki raczył obrazić
swoją koleżankę po europarlamencie, Różę Thun, nazywając ją szmalcownikiem. W Polsce było to już pojęcie zapomniane, a w świecie nikt o nim
nie wiedział. Teraz wiedzą już wszyscy. Jak to się ma do treści nowelizacji
ustawy o IPN, która ma chronić naszą godność narodową i stać na straży
historycznej prawdy o Holocauście? Znawcy przedmiotu oceniają to na
stuprocentowy skandal na stulecie odzyskania niepodległości. Ze świata płyną apele o opamiętanie, ale wszystkie traktowane są przez naszych
rządzących jak poczta na Berdyczów. W tym również niespotykane dotychczas w tonie stanowisko sekretarza stanu USA. Tak jeszcze nikt na
nas stamtąd nie tupał od czasu Reagana po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego. Grochem o ścianę, albo jak u dziada z obrazem. Legły w gruzach
– podobnie jak stosunki polsko-niemieckie – efekty starań kilku pokoleń
ludzi pracujących na rzecz pojednania między narodami, mimo bardzo
złożonej historii.
Dobrą minę do złej gry robią premier i minister spraw zagranicznych. Na puste gesty nikt w realnej polityce międzynarodowej nie da się
nabrać. Deklaracje o gotowości do dialogu są groteskowe. Były minister
Olechowski określił trafnie, że jest to dialog bata z tyłkiem. A on wie, co
mówi. Premier Morawiecki w swojej kampanii przywiózł do Markowej,
do Muzeum Ulmów, zagranicznych korespondentów, aby namacalnie pokazać im wizerunek Polaków ratujących Żydów. Fakt, akurat tu jak w soczewce odbijają się relacje polsko-żydowskie. Bezprzykładne poświęcenie
polskiej rodziny niosącej pomoc Żydom, ale i przejaw szmalcownictwa,
ponieważ Ulmów i przechowywanych przez nich Żydów wydał polski policjant. W jednym miejscu jest zatem wszystko! Szczerze współczuję premierowi niewdzięcznej roli tłumacza rzeczy nieprzetłumaczalnych.
Najpaskudniejszym zdarzeniem dla poprawności stosunków międzypaństwowych jest to, że historyczne zaszłości wykorzystuje się do wewnętrznej gry politycznej. Tak uczynił Prezes I Ogromny, który połechtał w ten sposób mocarstwowe ambicje znacznej części swoich rodaków.
Skorzystał z okazji również premier Izraela w toczącej się tam kampanii
wyborczej. Ułatwiliśmy mu to, bowiem uchwalać zaczęliśmy nowelizację
ustawy o IPN w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holocaustu i rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Wprawdzie nigdy nie będzie dobrego terminu dla takiej ustawy, ale gorzej wybrać
już się nie dało. Co w świetle owej ustawy stanie się z Zofią Nałkowską i jej
Medalionami, jakby nie patrzeć lekturą szkolną. I słusznie. Ale ona w tej
znakomitej książce pisze o polskich obozach w Oświęcimiu, Majdanku
itd. Wówczas bowiem traktowano ten problem geograficznie. Nałkowskiej do paki na trzy lata wsadzić nie da się, bo nie żyje. Może wsadzą
tam Medaliony? A co z oświęcimiakami? Przecież obozu w Oświęcimiu
też nie było.
 Roman MAŁEK

FELIETON
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KRASICKI I GOGOL
ikołaj Gogol, którego lektura powinna
być obowiązkową dla wszystkich naszych
parlamentarzystów, powiedział kiedyś, że „[…]
Bieda temu, kto zadowolony jest z siebie; taki
człowiek nigdy nie nabędzie rozumu”. Tak jakoś
przypomina mi się to, gdy patrzę na zadowolone, roześmiane twarze
naszych parlamentarzystów, niczym u dzieci, które właśnie komuś
zrobiły psikusa. Z tym że psikusy dzieci są mało szkodliwe.
W odróżnieniu od psikusów dzieci, żarty obecnie nami zarządzających nie są śmieszne, ale kuriozalne i niebezpieczne. Co
ustawa, to bubel prowadzący do zamordyzmu, który jest dla nich
jedyną szansą utrzymania się przy władzy, czy jak mówią niektórzy
przy żłobie. Udając świętoszków, wojują ze wszystkimi tak naprawdę
o nic, wykazując się przy tym wielką arogancją i niekompetencją.
Po nagonce na kobiety, po kretyńskim zakazie pracy w niedzielę, że o Trybunale Konstytucyjnym i inwigilacji nie wspomnę,
„wódz” postanowił zakazać mówienia prawdy o zagładzie Żydów.
Móżdżkami Ziobry i Jakiego wymyślił prawo, które będzie mogło
zamknąć w więzieniu każdego – choćby ocalonego Żyda, który przeżył w Polsce okupację – za to, że nie myśli tak, jak chce PiS. W imię
doktryny o powstawaniu Polski z kolan „pod jego przewodem”.
A ponieważ nasi administratorzy rozumem i wiedzą za bardzo nie grzeszą, to nowe prawo odczytane zostało na świecie, zresztą
zgodnie z intencją jego inicjatorów, jako próba fałszowania historii
poprzez zakaz mówienia prawdy o zagładzie Żydów. Wymaga ono
bowiem, pod groźbą więzienia, usunięcia z historii wiedzy na temat
współudziału polskiej ludności w prześladowaniu Żydów podczas
okupacji. A przecież taki współudział miejsce miał. I można by było
machnąć ręką na nie, gdyby nie było ono szyte tak grubymi nićmi.
Sam Ziobro i Jaki aż tacy głupi nie są, by tworzyć gniota, który oburzy między innymi Izrael, Stany Zjednoczone czy Ukrainę. Ktoś ich
musiał stymulować.

M

A rządzący wykazali się przy tym niebywałym chamstwem,
ignorancją, a przede wszystkim antysemityzmem. Pokazali, jak nienawidzą ludzi, zwłaszcza Żydów. W rządowej telewizji Ziemkiewicz
z Wolskim doszli do wniosku, że jeżeli były polskie obozy śmierci,
to równie dobrze mogły istnieć żydowskie, bo w końcu krematoria
obsługiwali Żydzi, którzy Żydów palili. A Ziemkiewicz, czując niedosyt, zamieścił na swoim portalu taki sobie niewinny wpis: „Przez
wiele lat przekonywałem rodaków, że powinniśmy Izrael wspierać.
Dziś przez paru głupich względnie chciwych parchów czuję się
z tym jak palant”.
Zabłysnął też przy okazji nasz nowy premier Mateusz Morawiecki. Anglojęzyczni internauci mogli usłyszeć oryginalną wersję
jego wystąpienia. – Obóz Mauthausen-Gusen służy jako przykład.
Wraz z Katyniem był miejscem niemieckiego masowego mordu
polskich intelektualistów. Sprawa jest o tyle kompromitująca, że
walcząc z kłamstwami dotyczącymi historii, oskarżył Niemców
o zbrodnię w Katyniu, której w 1940 r. dokonało sowieckie NKWD!
No cóż. Jak mawiał Krasicki, duchowny jakby nie było:
„Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie!/ Dla was to jest igraszką,
nam idzie o życie”.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

Jerzy Maślanka

Jak nie kochać Prezesa,
gdy corocznym zwyczajem
swych wybrańców pociesza
i nagrody rozdaje.
Raduje się dobra zmiana,
uzyskując od waćpana
zezwolenie, które głosi:
bierzcie po te kilka groszy.
Za te noce nieprzespane
i ustawy ustawiane
to docenić aż się prosi,
przyda wam się parę groszy.
Za wycinkę w Białowieży
i podobną wśród żołnierzy
propaganda to ogłasza –
przysługuje niezła kasa.
Za te męki różne, bóle
i pigułkę, i klauzulę
tu pretensji nikt nie zgłosi,
należy się kilka groszy.
Za wzór taktu, szyku, gracji
znakomitej dyplomacji,
co jest MSZ-etu perłą,
czas wypłacić wdzięczność w euro.
Gdy rząd rządzi i nie błądzi
ma sukcesów garb wielbłądzi,
dla innych przykładem jest,
suweren musi mieć gest.
A co dla nas? – lud zapyta,
gdzie szacunek emeryta,
jego biedę i kłopoty.
Dajcie choć 50 złotych.
PS
Na to Adrian rzekł dostojnie,
dowcipnie nie bogobojnie,
mamy wreszcie Polskę hojną
oraz dla rządzących dojną.
Z nieba trzeba zejść na ziemię,
nie wiem, co jest z zadłużeniem.
Chyba że budżetowej dziury drżenie
weźmie przyszłe pokolenie.

R

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca
BAJECZNY TORT

Biszkopt: 4 jajka • 4 łyżki gorącej
wody • 20 dag cukru • 1 torebka
cukru waniliowego • 20 dag mąki
tortowej • 5 dag mąki ziemniaczanej • 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia •
10 dag stopionego masła.
Jajka ubić z gorącą wodą na pianę (najwyższe obroty miksera). Wsypywać stopniowo cukier i cukier
waniliowy (ubijać 2–3 minuty). Do kremu przesiać
obydwie mąki i całość krótko ucierać na najniższych
obrotach miksera. Wlać ostudzone masło, dokładnie połączyć. Piec ok. 30 min w temperaturze 170–
180°C. Tortownica 26 cm.
Frużelina wiśniowa: 50 dag wydrylowanych wiśni świeżych lub mrożonych • ½ szklanki cukru •
½ szklanki wody • 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
• 2 łyżki soku cytrynowego • ¼ esencji migdałowej
• szczypta soli.
Wiśnie przełożyć do rondelka, wlać wodę, wsypać
cukier i szczyptę soli. Podgrzewać aż do zagotowania. Dodać sok z cytryny i esencję migdałową, wymieszać i odlać ¼ szklanki soku (podstawa ponczu).

LIMERYKI

Regina Nachacz

Dziesięć kotów ma babcia Ola,
bo taka jest niebiosów wola.
Żyją w zgodzie wiele lat
z sąsiadami za pan brat,
ukochana kocia niewola.

Przygotowania wiosenne
Baran (21 III–20 IV)Raz lepiej, raz gorzej – samo życie.
Byk (21 IV–20 V) Szukaj dobrej ekipy
remontowej, aby nie przypłacić tego nerwami i finansami.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Przygotowania
wiosenne czas rozpocząć.
Rak (22 VI–22 VII) Kolejny podryw nie
wyjdzie tym razem. Zajmij się swoim kręgosłupem.
Lew (23 VII–23 VIII) Czas zrzucić po
zimie trochę kilogramów.
Panna (24 VIII–22 IX) Ktoś bliski pożyczy Ci brakujące pieniądze.

naukowcy – nie wywierają one zbyt bolesnego
przeżywania. To takie „przedwiosenne sprzątanie” myśli i serca. Pary, które rozeszły się na
przedwiośniu, szybciej odnajdują swoją życiową drogę, szybciej też odnajdują wewnętrzny
uśmiech. I to wcale nie musi oznaczać szukania
na siłę substytutu uczucia z poznaną w tym czasie osobą. Po prostu zrobiliśmy przemyślany porządek i obojętnie, czy był on dokonany po roku
bycia ze sobą, czy po pięciu latach emocjonalnej
huśtawki. Skoro już zdecydowaliśmy się na posprzątanie swojego zaśmieconego wnętrza, to
„sprzątamy” radykalnie: listy, zdjęcia, wiersze,
zasuszone kwiaty, opakowania po bombonierkach, usuwamy numer telefonu danej osoby
z naszych kontaktów, a także inne środki komunikacji. Zdarza się, że osoba, która nas krzywdziła psychicznie będąc z nami, będzie chciała
to uczynić ze zdwojoną siłą, pisząc np. maile
przypominające jej obecność w naszym życiu.
Nie odpisujemy, nie odbieramy telefonów, które
tylko będą jątrzyć nasze zranione serce i urażoną
dumę. Pamiętajmy, z wiosną ma się inne spojrzenie na świat i na siebie. A więc – do wiosny! 

Mąkę ziemniaczaną wymieszać z niewielką ilością zimnej wody i wlać do gorących wiśni. Całość
mieszać do zgęstnienia, odstawić do całkowitego
ostudzenia.
Krem budyniowy: 1½ kostki masła • niepełna
szklanka cukru • cukier waniliowy • ½ litra mleka • 2 łyżki mąki ziemniaczanej • 2 łyżki mąki
pszennej.
Odlać ½ szklanki mleka, dodać obydwie mąki
i rozbełtać. Pozostałe mleko wraz z cukrem i cukrem waniliowym zagotować i na wrzące wlać
mleko z mąkami. Cały czas mieszając, ugotować
budyń. Masło utrzeć na puch, a następnie, stopniowo po łyżce, dodawać budyń. Krem dokładnie
utrzeć.
Poncz: ciepła woda • cukier • sok z cytryny połączyć. Poncz ma być słodki.
Dodatkowo: biszkopty • płatki migdałowe.
Ułożenie: biszkopt • frużelina • biszkopty – delikatnie polać ponczem • krem budyniowy. Posypać prażonymi płatkami migdałowymi.


FRASZKI
Adam Decowski

EPITAFIUM PEWNEGO POLITYKA
Z głodu zmarł polityk wielki,
bo jadł szczaw i mirabelki.
O SITWIE
Wszystkim wokół wrogiem byłem,
bo do sitwy nie wstąpiłem.

Czesław P. Kondraciuk
Marek Pelc
Żył raz pianista w Piekarskich Młynach,
który grał naraz na trzech pianinach.
Muzyk był z niego niezłomny,
zaś z racji, że był ogromny,
wieszał pianina na długich linach.

WYTRAWNY KIEROWCA
Kiedy jest „na fali” –
nawet pod prąd wali.
WSPÓŁCZESNY KAMELEON
Dostał od losu dziwną naturę:
zbyt często lubi zmieniać swą skórę.

Waga (23 IX–23 X) Już niebawem zawrzesz nowe znajomości.

Koziorożec (22 XII–20 I) Układ planet
sprzyja myślom o potomku.

Skorpion (24 X–22 XI) Unikaj niepotrzebnej rywalizacji w pracy.

Wodnik (21 I–19 II) Odezwie się dawno niewidziana rodzina.

Strzelec (23 XI–21 XII) Twoja kondycja finansowa znacznie się poprawi.

Ryby (20 II–20 III) Uważaj na gardło.

ROZMAITOŚCI

Władza się
nagradza

Przedwiosenne sprzątanie

ozpoczynające się
na przełomie lutego i marca przedwiośnie, w odróżnieniu od
przedzimia, charakteryzuje się wieloma intensywnymi przemianami w przyrodzie. Rośliny budzą się do życia,
podobnie jak zwierzęta, które w hibernacji przetrwały zimowy czas. My, ludzie, co prawda nie
zapadamy w sen zimowy, jednak przebywanie
dłużej niż zwykle w zamkniętych pomieszczeniach, obserwowanie szarości za oknem i mały
kontakt z naturą nie sprzyja zbytnio naszej formie psychofizycznej. Jesteśmy często rozdrażnieni, odczuwamy spadek nastroju, a nawet wycofujemy się z kontaktów z innymi. To są pewnego rodzaju „emocjonalne śmieci” blokujące
nasz rozwój. Zespół psychologów z University of
Toronto w Kanadzie przez kilka lat badał emocje
osób będących ze sobą w układach zaangażowania emocjonalnego. Odejście od siebie zdarza się
w każdej porze roku, niemniej jednak właśnie na
przedwiośniu jest ich najwięcej i – co podkreślają
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Budowa budynków mieszkalnych
Termorenowacje, remont i modernizacje obiektów
Docieplanie fasad obiektów użyteczności publicznej
Sprzedaż chemii budowlanej

