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Moje
refleksje

Jerzy Maślanka

Z młodzieńczym entuzjazmem
tworzyłeś swe nadzieje
szalone i odważne,
a to się nagle chwieje.

NASZ
WULKANIK
Gdy wulkan ma wybuchnąć,
to gdzieś tam pod skorupą
kotłuje coś i wstrząsa,
i wkoło pachnie trupem.

Pogrąży cię w rozpaczy
i wszystko pokrzyżuje
to najsprytniejszy z graczy,
co piękne, to zrujnuje.
Pokaże swoją siłę,
podsyci imię trwogi,
ty znowu nic nie znaczysz.
Ubogim jest ubogi.

A krater wionie dymem
złowieszczy i gorący
w kłębiastych par zasłonie,
bo on jest wszechmogący.

PS
A my się wciąż trzęsiemy,
a my się wciąż boimy.
I w końcu uwierzymy,
że nic nie poradzimy.
Bo w kraju to nas smuci,
czekając rok za roczkiem,
jakim popiołem rzuci
Wulkanik z Nowogrodzkiej.

I my się też trzęsiemy,
i my się też boimy,
bo wiemy, rozumiemy,
że nic nie poradzimy.
I to, co lat trzydzieści
z zapałem budowałeś
od rana do wieczora,
że będzie piękne, trwałe…

Słowa Maria Rudnicka, muzyka Andrzej Szypuła

Rzeszów w naszych sercach gra
1.

2.

Ref.
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I. Śladami wspomnień chodzisz rad
razem z piosenką, hen, sprzed lat,
to nasze miasto, ulic gwar,
to Rzeszów w naszych sercach gra.
Fontanna pełna tęczy lśnień,
w bajkowy ten słoneczny dzień,
pieśń o Rzeszowie śpiewa nam,
wspomnień melodię jak sprzed lat.
Ref.
Choć takich miast są miliony,
nasz Rzeszów zauroczony,
gdzie w rynku radość i spokój,
gołębie płyną z obłoków.
To nasze miasto, nasz kraj
nad rzeką olszynek gaj,
latarnie mrugają dziś
aż chce się marzyć i śnić.
II. Piosenka o Rzeszowie brzmi
w jasne i szare, chmurne dni,
to tylko kilka prostych słów,
melodia płynie jakby z nut.

Piosenka żyje pośród nas,
śpiewa ją Wisłok, szumi las,
w mym sercu i na duszy gra,
bo Rzeszów urok, magię ma.
Ref.
Choć takich miast są miliony...
III. I filharmonia piosnkę gra,
każdy instrument w rękach drga,
magia piosenki wzrusza nas
i kruszy serca w letni czas.
Wiatr z echem piosnkę niesie w dal,
rzeszowskie nuty płyną w świat,
dziś się raduje serce me,
mój koncert marzeń spełnia się.
Ref.
Choć takich miast są miliony...

Rzeszów, 04.02.2018
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RZESZOWSKI POMNIK
MARIANA
KONIECZNEGO
Powinien być objęty ochroną konserwatorską

Wiosennej radości
w Święta Wielkanocne
życzy zespół redakcyjny

W
S
Mieczysław A. Łyp

Dzień Trzeci
Obok wiejskiego kościółka na wzgórzu
nad szarym polem
nad wiosenną łąką
skowronek jak grajek muzykant
głośno wznosi dziękczynny krzyk
Niech błogosławiony będzie
każdy przejrzysty gąszcz nocy
Niech błogosławiony będzie
biały świecznik świtu
Niech błogosławiona będzie
każda dobra nowina
i tajemnica Twoja
Czułość dla życia
i pękających pąków
Czułość dla blasku
płonącego w świętej nawie
Pogarda dla wyroków
dotykalności śmierci
kamieni głazów straży
całunów i niewoli
Resurrectio
Rzeszów, marzec 2018 r.

towarzyszenie
Historyków
Sztuki w pełni popiera starania młodych aktywistów miejskich z Rzeszowa (Grupa Dziki
Rzeszów i Fundacja Rzeszowa)
o zachowanie oraz wpisanie do
Rejestru Zabytków pomnika autorstwa Mariana Koniecznego,
oficjalnie nazwanego pomnikiem
Walk Rewolucyjnych na Rzeszowszczyźnie. Przytaczamy tu
opinię, działającej przy naszym
Stowarzyszeniu Głównej Komisji
Ochrony Zabytków pod przewodnictwem dr. hab. Waldemara Baraniewskiego, prof. ASP.
Rzeszowski pomnik, oficjalnie nazwany pomnikiem Walk Rewolucyjnych na Rzeszowszczyźnie, jest jednym z najlepszych
współczesnych pomników miejskich w Polsce
(obok katowickiego pomnika Powstań Śląskich). Decydują o tym jego dynamiczne i proste formy, monumentalna skala i urbanistyczne
wkomponowanie w strukturę przestrzenną
miasta. Z inicjatywą wzniesienia pomnika,
pierwotnie planowanego jako pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, wystąpił na początku
lat sześćdziesiątych Włodzimierz Kozło – rzeszowski działacz społeczny, wcześniej legionista, żołnierz AK i więzień polityczny. Jego
inicjatywa podjęta przez miejscowe władze
została zmieniona ideowo i powiązana z bliżej
nigdy niesprecyzowaną ideą „walk rewolucyjnych”. W drodze konkursu wybrano w 1968
roku projekt znanego rzeźbiarza, profesora
krakowskiej ASP, a zarazem „syna ziemi rzeszowskiej” Mariana Koniecznego. Miał on już
na swoim koncie kilka prestiżowych realizacji,
w tym pomnik warszawskiej Nike (1964), jeden
z najpopularniejszych monumentów miejskich
tamtych lat.
Konieczny zaproponował pomnik nawiązujący symboliką do dwóch elementów
z zakresu ikonografii bohaterstwa – liści laurowych i sztandaru. Jego osnową są dwa monumentalne liście laurowe (38 m wys.), silnie
wydłużone i lekko oddzielone od siebie oraz
spięte na pewnej wysokości draperią sztandaru
i wplecionych weń postaci. Obie części różnią
się materiałowo: liście wykonano z jasnego betonu, a formy rzeźbiarskie ze spawanych i patynowanych blach.
W 1971 roku rozpoczęto na miejscu budowę betonowych „liści”, a elementy rzeźbiarskie Konieczny wykonywał w swojej krakowskiej pracowni. Pomnik został bardzo starannie
wkomponowany w strukturę przestrzenną tej
części miasta, z gmachem Urzędu Wojewódz-

kiego i zabudowaniami klasztoru
oo. Bernardynów. Pracami kierował rzeszowski architekt i urbanista inż. Władysław Hennig.
Monument został bardzo
starannie wykonany konstrukcyjnie, z wykorzystaniem najlepszych
materiałów i technik. Koszty jego
budowy przekroczyły 30 mln złotych (według ówczesnych wartości
złotego – przyp. red.). Pomnik odsłonięto 1 maja 1974 roku.
W części rzeźbiarskiej,
związanej formą sztandaru, Marian Konieczny umieścił z jednej
strony ponadhistoryczne wyobrażenie zwycięskiej bogini Nike (zwaną „Nike
Rzeszowską”), z drugiej zaś postaci chłopa,
robotnika i żołnierza. Ani na pomniku, ani
w jego otoczeniu nie ma wyobrażeń o charakterze ideowym czy politycznym. W „podłodze” monumentu znalazły się cztery poziome,
kamienne tablice, z których tylko dwie zostały
wykorzystane do sprecyzowania idei pomnika.
Trudność w znalezieniu konkretnych „walk rewolucyjnych” na tym terenie sprawiła, że dwie
tablice do dziś są czyste. W latach późniejszych
dodano na szczycie pomnika kartusze z herbem miasta. Rzeszowski pomnik stał się przez
lata znakiem rozpoznawczym, swego rodzaju
wizytówką miasta. Sugestywność jego formy
wynika także z faktu świadomego nawiązania
przez Mariana Koniecznego (artysta o tym
kilkakrotnie wspominał) do kształtu mandorli – jednego z najstarszych symboli w sztuce
religijnej. Zestawienie dwóch gigantycznych,
betonowych liści tworzy ów charakterystyczny
migdałowaty kształt, archetypicznie związany
z istotą sacrum. To oczywista zasługa i umiejętność twórcy w posługiwaniu się ponadhistorycznymi, kulturowymi kodami, dla uzyskania
oczekiwanego efektu swojego dzieła.
Rzeszowski pomnik Mariana Koniecznego ze względu na jego historię, bezsprzeczne walory artystyczne i kulturowe powinien
być objęty ochroną konserwatorską. Prosty
zabieg konwersji, przekształcenia i wydobycia nowych znaczeń pozwoli na zachowanie
tego znaczącego dzieła. Wzorem takiego postępowania może być historia z pomnikiem
Władysława Hasiora na przełęczy Snozka
w Pieninach (tzw. „Organy”), który po usunięciu pierwotnych napisów dedykacyjnych
otrzymał nową nazwę i treść – „Ku Chwale”.
W przypadku rzeszowskim takie możliwości
dają też, wspomniane już, a dotąd niewykorzystane tablice, na których może znaleźć się
nowe przesłanie monumentu. 
3

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

sytuacji, gdy IPN nakazuje usunąć z przestrzeni miejskiej Rzeszowa dzieło rzeźbiarza
prof. Mariana Koniecznego – pomnik Czynu Rewolucyjnego – zdecydowany głos zabrali
znawcy sztuki. Głos ważny, bo bez emocji politycznych. Stosowny list skierowali w tej sprawie do
wojewody podkarpackiego, któremu zapewne zostanie scedowane zadanie uporania się z problemem tego pomnika, najbardziej rozpoznawalnego w świecie symbolu Rzeszowa. Poniżej publikujemy ten list.
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SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
IX LO z oddziałami dwujęzycznymi

EDUKACJA  SZKOŁY

Z

najdujące się przy ulicy E. Orzeszkowej
IX liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie posiada bardzo ciekawą ofertę edukacyjną, kuszącą gimnazjalistów wieloma atrakcyjnymi propozycjami. Szkole patronuje
święta królowa Jadwiga – mądra, wrażliwa
i nad wiek dojrzała monarchini, której postawa patriotyczna może być szczególnym wzorem nie tylko dla uczniów.
Co wyróżnia to liceum? Z pewnością
znakiem rozpoznawczym jest wysoki poziom
nauczania wszystkich przedmiotów, o czym

prywatne korepetycje czy zajęcia w szkołach
językowych. Jest to z pewnością nowoczesna
i – nie ma co ukrywać – praktyczna propozycja dla uczniów. Zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego może im w przyszłości ułatwić zdanie matury, znalezienie
intratnej pracy albo podjęcie studiów za
granicą. – Wybierając szkołę, miałem wiele
dylematów. Jednak dwujęzyczność oraz bardzo dobre opinie i prestiż Gimnazjum nr 9
zdecydowały, iż ostatecznie rozpocząłem naukę w IX LO. Teraz z pełnym przekonaniem

świadczą wyśmienite wyniki egzaminów
zewnętrznych i rekordowa liczba laureatów
konkursów przedmiotowych. „Dziewiątka”
specjalizuje się także w nauczaniu języków
obcych i poszerzaniu kompetencji swych
uczniów w zakresie sprawnego posługiwania
się nimi, a w szczególności angielskim. Służy
temu dwujęzyczność wybranych klas, w których elementy języka obcego są wprowadzane również na dwóch przedmiotach (np. na
matematyce czy geografii). Co to oznacza dla
uczniów? Przede wszystkim zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego – dodatkowe
trzy lekcje tygodniowo... Bezpłatnie, oczywiście. Istny rarytas.
To bardzo dobra inwestycja w uczniów,
w stu procentach opłacalna. I gwarancja
niezaprzeczalnych korzyści dla licealistów:
lepsza znajomość języka oraz zaoszczędzone
pieniądze, często wydawane dodatkowo na

stwierdzam, że był to świetny wybór – zapewnia Jakub Ulrych, uczeń pierwszej klasy.
Wyróżnikiem IX Liceum jest także
współpraca z wieloma państwami europejskimi (z Francją, Hiszpanią, Węgrami,
Niemcami, Słowacją). Wymiana międzynarodowa to również niebagatelny wkład w doskonalenie umiejętności językowych, kontakt
z inną kulturą i okazja poznania interesujących ludzi. – Ostatnio byli u nas Hiszpanie,
a w maju nasi uczniowie odwiedzą swoich
zagranicznych znajomych – cieszy się Aleksandra Chipała, pierwszoklasistka.
Nie tylko dwujęzyczność jest atutem IX
Liceum. Kolejną jego wizytówką jest patronat wyższych uczelni. Dyrekcja od samego
początku zadbała o to, by zapewnić swoim
wychowankom naukę na najwyższym poziomie. Służyć temu mają między innymi
cykliczne zajęcia organizowane na uczel-

niach. Szkoła współpracuje z Politechniką
Rzeszowską i Uniwersytetem Rzeszowskim.
Dzięki temu licealiści uczestniczą w wykładach, seminariach, warsztatach czy sesjach
naukowych. Biorą też udział w projektach
organizowanych przez te uczelnie. Kontaktują się ze studentami, poznają realia wyższej uczelni. Mają okazję poczuć akademicką, naukową atmosferę. Uczniowie profilu
biologiczno-medycznego realizują program
metodą biologii doświadczalnej i uczestniczą
w ćwiczeniach laboratoryjnych na Wydziale
Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
natomiast uczniowie profilu politechnicznego biorą udział w zajęciach zorganizowanych
przez Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Niewątpliwie cechą charakterystyczną
ogólniaka są doświadczeni pedagodzy z pasją, nowoczesna baza dydaktyczna, a także
bogata oferta kół zainteresowań. W liceum
działa Telewizja Dziewiątka, Radio 9FM oraz
szkolna gazetka „Peryskop” – te medialne rarytasy tworzone są przez uczniów, a historię
szkoły rejestrują młodzi reporterzy.
Niezatłoczone klasy to także dobra
strona ogólniaka. Panuje w nim miła, niemal rodzinna atmosfera. – Nauczyciele mają
więcej czasu, żeby indywidualnie podejść do
osoby i pomóc, jeśli czegoś się nie rozumie;
jest to bardzo przydatne, zwłaszcza jeśli chodzi o lekcje matematyki – zauważa Ola Chlipała.
Warto jeszcze przypomnieć historię budynku, w którym mieści się IX LO. Przed laty
znajdowało się tutaj liceum ogólnokształcące. Potem w tym miejscu powstała Szkoła
Podstawowa nr 35, na początku nieznana,
mała, kameralna, ale bardzo szybko zyskała sławę najlepszej w Rzeszowie. Skutkiem
reformy edukacji było przekształcenie podstawówki w Gimnazjum nr 9. Ta nowa, dwujęzyczna „dziewiątka” również cieszyła się
bardzo dobrą opinią. Jest więc bardzo prawdopodobne, że podobną renomę zdobędzie
działający w tym samym miejscu ogólniak.
Przed dyrekcją i nauczycielami duże wyzwanie: stworzyć najlepsze liceum dwujęzyczne
w Rzeszowie, które w przyszłości będzie się
kończyć międzynarodową maturą IB DP.
Niezmiernie ciekawa i kusząca jest tegoroczna propozycja, bowiem jako jedyne liceum oferuje profile: biologiczno-medyczny,
ekonomiczno-menadżerski, dyplomatyczno-prawniczy oraz politechniczny w grupach
ogólnych lub dwujęzycznych.
Nie bez znaczenia będzie pewnie fakt,
iż w najbliższym czasie szkoła zostanie jeszcze rozbudowana, aby uczniowie mogli się
uczyć w komfortowych warunkach. Przewidziana jest budowa nowoczesnej hali sportowej wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym
oraz łącznika z istniejącym gmachem liceum,
w którym przewidziano profesjonalne laboratoria biologiczne, chemiczne i fizyczne. Na
to powiększenie obiektu miasto wydało już
zgodę. A to chyba najlepszy zwiastun dobrej
wróżby dla IX Liceum Ogólnokształcącego.
Ta szkoła ma przyszłość!
 Elżbieta STĘPIEŃ
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olitechnika Rzeszowska podpisała umowę
o współpracy z V Liceum
Ogólnokształcącym Szkołą
Mistrzostwa Sportowego
w Rzeszowie. Porozumienie ma na celu wymianę
doświadczeń i dalszy rozwój w zakresie wspólnej
działalności edukacyjnej.
Umowę podpisali prof. Tadeusz Markowski, rektor
Politechniki Rzeszowskiej,
oraz mgr Wojciech Wilk,
dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Ba- Rektor PRz prof. Tadeusz Markowski i dyrektor V LO mgr Wojciech Wilk
czyńskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie.
ceum Ogólnokształcące jest równocześnie
W ramach porozumienia Politechnika
Szkołą Mistrzostwa Sportowego, która jest
Rzeszowska obejmie opieką naukową zdolznana w kraju ze swoich osiągnięć. Chcemy
nych uczniów V Liceum Ogólnokształcącepołączyć nasze potencjały, współpracować
go. – Nasza współpraca obejmie dwa obszary.
przy wspólnych inicjatywach i wydarzeniach
Pierwszy dotyczy nauki, planujemy utworzyć
sportowych. Absolwenci szkoły mogą być też
w V Liceum klasę politechniczną. Drugi obnaszymi studentami na kierunku sport, któszar współpracy związany jest z promocją
ry obecnie rozwijamy – poinformował prof.
sportu i współpracą w zakresie sportu. V Li-

CZYN KSIĘDZA BALA
Fragment historii popijarskiej budowli

Andrzej Grzywacz

D

ominującą budowlą
na ul. 3 Maja w Rzeszowie jest kościół zwany
studenckim, od roku 1970
pod wezwaniem Świętego
Krzyża.
Kościół i cały konwent pijarski powstały w XVII stuleciu w stylu późnego renesansu. Na fasadzie widać trzy portale sugerujące
trzy nawy, chociaż istnieje jedna otoczona
kaplicami. Kościół był i jest trwale związany z pobliską szkołą, dawniej gimnazjum,
obecnie I Liceum Ogólnokształcącym im.
Stanisława Konarskiego. Księża parafialni
sprawują katechezę, a z kościołem i szkołą
jest związanych wielu jej wychowanków – ludzi kultury, duchownych, żołnierzy powstań
i wojen, jak m.in. gen. Władysław Sikorski,
św. Józef Sebastian Pelczar, bł. Jan Balicki,
księża Stanisław Konarski i Feliks Dymnicki.
Jako znak ówczesnych czasów przypomnijmy tryb odzyskiwania kościelnych kaplic w latach 80. i rolę w tym względzie infułata Walentego Bala, który zarządzał parafią
51 lat. Obecny proboszcz, prałat Władysław
Jagustyn, posiłkując się kroniką parafialną,
wspomina, że ks. Bal w latach 1973–1974 wybudował bez zgody ówczesnych władz kaplicę św. Maksymiliana Kolbego przylegającą
do kościoła.

Kolejnym odważnym jego krokiem
było zajęcie dawnego kościelnego pomieszczenia, które zajmowało utworzone w 1954
roku Muzeum Okręgowe. Ks. Bal 27 lat bez-

 Piotr BIERNACKI
skutecznie zabiegał o to pomieszczenie na
drodze sądowej i administracyjnej. Po wyczerpaniu procedur prawnych zdesperowany
zdecydował je zająć na potrzeby duszpasterskie. Przebito od ołtarza wejście do kaplicy
św. Filipa Nereusza i św. Jana Nepomucena
i drugie od Muzeum Okręgowego. Parafianie
trzy miesiące trwali na całodobowych adoracjach, wspierając ks. Bala, który za ten czyn
2 października 1979 roku wyrokiem Sadu Rejonowego w Rzeszowie został uznany winnym
samowoli i zniszczenia dóbr kultury narodowej i skazany na rok
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na trzy
lata oraz grzywnę 200 tysięcy
złotych i 41 tysięcy złotych kosztów sądowych z obowiązkiem
zwrotu zajętego pomieszczenia.
Grzywnę i koszty zapłacono,
ale pomieszczenia nie zwrócono. Nastąpiło zatarcie skazania,
sprawa rozpłynęła się wśród
wielości innych w nadchodzących nowych czasach i kaplica
została przy kościele.
Jak podaje tytułem ciekawostki ks. Jagustyn, w kronice
parafialnej odnotowano, że po
przebiciu się do pomieszczenia
dawnej kaplicy zastano w nim
grudy stwardniałego cementu
i kilka rozbitych ram obrazów.
 Andrzej GRZYWACZ

Marian Chudy, „Kościół popijarski”, akwarela
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Politechnika Rzeszowska z V LO w Rzeszowie

Fot. Marian Misiakiewicz

UMOWA O WSPÓŁPRACY

PRz dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prorektor ds. kształcenia.
Oprócz tradycyjnych form współpracy – spotkań, promocji i udziału uczniów
w pracach kół naukowych,
V Liceum Ogólnokształcące chce współpracować
także w zakresie wzajemnych działań promocyjnych przy organizacji wydarzeń sportowych. – Porozumienie daje naszym
uczniom możliwość realizacji wspólnych projektów
dotyczących sportu i kontynuowania edukacji w zakresie sportu na studiach
wyższych. Nasi uczniowie
znają sport od podszewki.
W przyszłości mogą być
trenerami, menadżerami
sportu,
organizatorami
życia sportowego. Swoją wiedzę mogą rozwinąć w ramach kierunku sport, który tworzy Wydział Zarządzania przy współpracy
z Centrum Fizjoterapii Sportu Politechniki
Rzeszowskiej – mówi Wojciech Wilk, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. K.K.
Baczyńskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie.

UCZELNIE

Marzec 2018, nr 3 (149) Rok XIV
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RAŻĄCA NIEWDZIĘCZNOŚĆ
Dlaczego Polacy nie lubią (?) Żydów

Edward Słupek

KOMENTARZE  OPINIE

P

iotr Wysocki w zakończeniu Salonu warszawskiego (scena siódma
III cz. Dziadów Adama
Mickiewicza) wypowiada
następujące słowa: „Nasz
naród jak lawa/ Z wierzchu zimna i twarda,
sucha i plugawa/ Lecz wewnętrznego ognia
sto lat nie wyziębi […]”. Charakteryzują one
bardzo obecną sytuację naszych polskich relacji w stosunku do narodu żydowskiego.
Trzydzieści lat temu doszło do przymusowej emigracji wielu Żydów z Polski po
protestach akademickich spowodowanych
„zdjęciem z afisza” w Teatrze Narodowym
w Warszawie inscenizacji Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Wcześniej w czerwcu 1967 r. Władysław Gomułka, ówczesny
I sekretarz PZPR, wygłosił antysyjonistyczne
przemówienie po tzw. wojnie sześciodniowej Izraela z Arabami, potępiając agresora
– Izrael. W wyniku splotu tych okoliczności
przymusowo wyemigrowały do Izraela tysiące Żydów z polskim obywatelstwem. Nigdy
Żydzi tego faktu Gomułce nie wybaczyli jako
inicjatorowi ich exodusu z Polski, głosząc
klątwę, że historia nie będzie wzmiankować
jego żywota.
Wcześniej, tuż po II wojnie światowej,
mówiło się, że Sowieci wprowadzili w Polsce
żydokomunę. Wynikało to z faktu, że większość aparatu represji i ważnych stanowisk
w powojennym PRL-u do 1956 r. stanowili
Polacy pochodzenia żydowskiego zainstalowani u nas przez Związek Radziecki. Pokrótce można stwierdzić, że osadnictwo Żydów
w Polsce to około siedem wieków. Przeszli
przez prawie całą Europę od Hiszpanii poprzez Francję i Niemcy, doznając z jakichś
powodów represji od tych narodów, aż u nas
znaleźli spokojne osadnictwo skończone
Holocaustem zgotowanym im przez Niemców. Wcześniej wszędzie byli fizycznie eksterminowani i prześladowani. Jedynie nam
Polakom jako tako udało się z nimi współzamieszkiwać, tworząc poprawne relacje

– umożliwiając rozwój, kształcenie, rodzaje
autonomii religijnej. Nie można Polsce, jako
organizmowi państwowemu, w żadnym wieku przypisać form eksterminacji Żydów.
Dziwne były to relacje między nami.
W polskiej codzienności liczył się honor,
ideał państwowości, u nich – w naszym przekonaniu – pieniądz, posiadanie kluczowych
instytucji, gdzie on się kręci, jak karczma czy
handel. Stąd szybko zaczęli się bogacić, przy
naszym ówczesnym prymacie honoru nad
gospodarką i materialnością. Posiadając dobra, stworzyli obraźliwe pojęcie „goja”, który
za pieniądze musiał im służyć. Powiedzenie
„polskie ulice, żydowskie kamienice” najbardziej charakteryzowało ten stan rzeczy. Przy
takim podejściu i tolerancji z naszej strony
dorobili się ogromnych majątków. Zostali posiadaczami ziemskimi, a także dla nas
bankierami. Wiele rodów na ich rzecz straciło majątki.
W latach trzydziestych jak najbardziej
demokratycznie w owładniętych biedą Niemczech dochodzi do władzy Hitler. W programie wyborczym zapowiada wypędzenie, „załatwienie” Żydów. Przy powszechnej akceptacji Niemców doprowadza do pozbawienia
Żydów majątku, wypędzenia, eksterminacji
w obozach. Po rozpętaniu II wojny światowej
zapowiadaną eksterminację fizyczną narodu
żydowskiego z niemiecką bezwzględnością
i pedanterią organizacyjną realizuje w okupowanej Europie. W okupowanej Polsce
Niemcy są szczególnie bezwzględni dla nas
i Żydów. Za jakąkolwiek pomoc i ukrywanie
Żydów groziła śmierć. Z przekazu rodziców,
którzy przez dwa lata pomagali ukrywającemu się Żydowi w czasie wojny, wiem, że
pojmali go Niemcy. W czasie przesłuchania
przez SS tłumaczem był Polak, granatowy
policjant. Żyd z detalami zaczął „sypać” na
rodziców i innych sąsiadów, którzy mu pomagali przeżyć. W jakiś sposób policjant
tego nie przetłumaczył, tylko doprowadził
do zmasakrowania przesłuchiwanego, aby
ten nie mógł zeznawać.
Okropna scena, możliwa tylko w takich
wojennych sytuacjach życia i śmierci. Przy jej
bezwzględności nie będę się silił na jej ato-

mizowanie. Tylko z przekazu wiem, że Żydzi
nie przejawiali wdzięczności wobec Polaków,
wiedząc, że ujawnianie faktu pomocy wobec
nich skutkuje śmiercią Polaka. W czasie wojny, którą puentuję jako czas bez zasad, w rozumieniu zasad moralnych wypracowanych
przez ludzkość.
Wojny we wszystkich narodach ujawniają najbardziej podłe charaktery i zachowania. Dotyczy to nas, Polaków, i innych bez
wyjątku. Dlatego medialne ataki na Polaków
przy ogromnych przykładach pomocy z naszej strony dla ratowania Żydów są nieuprawnione. Ogromne możliwości kapitałowe Żydów sprawiają, że poważne media światowe
są w ich posiadaniu. Dominują w przemyśle
filmowym, który poprzez utwory manipuluje
historią Holocaustu. Tworząc państwo Izrael, opierali się Żydzi na kadrach wykształconych w Polsce, jak Begin czy Mosze Dajan
– polskich oficerach opuszczających armię
Andersa. Tworząc z „niczego” państwo Izrael, uczynili to, wykorzystując polską wiedzę
o armii, o rolnictwie – wszystkich dziedzinach niezbędnych dla istnienia państwa.
Kneset, parlament żydowski, zastanawiał się w 1948 r., czy polskim nie uczynić
języka urzędowego. Establishment Izraela
przez wiele lat od 1948 r. „myślał” i tworzył
państwo Izrael, korzystając z wiedzy wywiezionej z Polski. Podziwiamy Żydów za
ich osiągnięcia, ale razi ich niewdzięczność
w stosunku do Polski wyrażana szczególnie w mediach i swoisty atak medialny za
ustawodawstwo mające nas chronić przed
kłamstwami w stylu „polskie obozy śmierci”.
Podobnie napastliwie Żydzi zachowywali się
w stosunku do Szwajcarów, wymuszając na
nich pożytki z lokat po zmarłych w Holocauście Żydach. Napad medialny Szwajcarzy wytrzymali jeden tydzień. Mamy duży, jak sądzę, sentyment i estymę do Żydów, bo choćby dzieci naszego premiera Morawieckiego
uczyły się w Zespole Szkół Lauder-Morasha
w Warszawie. W pamięci naszych rodzin
przechowuje się dużo opowieści o koegzystencji z Żydami przez wieki przekazanych
przez naszych dziadków. Skąd zatem odczuwana rażąca niewdzięczność do naszego
narodu? Być może przyczyną „nielubienia”
jest podnoszona przeze mnie owa rażąca niewdzięczność tak zajadliwie manifestowana
światu.
 Edward SŁUPEK

CZY W POLSCE JEST ANTYSEMITYZM?
Zalecam więcej samokrytycyzmu i pokory

Bogusław Kobisz

W

ydarzenia ostatnich
tygodni, dyskusje
i wrzawa, jakie rozgorzały na świecie w sprawie
Holocaustu i uchwalonej
nowelizacji ustawy o IPN
nakłoniły mnie do szukania odpowiedzi
na pytania, czemu Żydzi przez dwa tysiące
6

lat byli prześladowani, co doprowadziło do
wymordowania 90 proc. tego narodu przez
Niemców za czasów Hitlera i czy w Polsce jest
antysemityzm?
Większość ludów, narodów ma jakieś
szczególne cechy, które odróżniają je w większym lub mniejszym stopniu od sąsiadów lub
generalnie od innych. Z jednej strony cechy
te umacniają i stanowią podstawę przetrwania tych narodów, z drugiej zaś są źródłem

ich problemów, szczególnie dla grup migrujących. Do najważniejszych z tych cech
z pewnością należą kolor skóry i religia,
kultura (tradycja, zwyczaje, obrzędy), zaradność, pracowitość, sumienność, uczciwość,
rzetelność, lojalność, odwaga, solidarność
itd. Wiemy z historii, że ciemnoskórzy na
świecie wycierpieli najbardziej. Murzyni
i Indianie od czasu kolonizacji ich ziem poprzez niewolnictwo, segregację rasową itd.

ginęli przez wieki w niezliczonych ilościach.
Od zarania dziejów do dziś ludzie wierzący
w „swojego” Boga w jego imieniu mordowali
i mordują ludzi wierzących w „innego” Boga.
Żydzi, którzy przywędrowali do Europy, odróżniali się religią, nie kolorem skóry.
Naród żydowski od czasu wygnania z Palestyny, wymordowany przez Rzymian, przez
całe wieki nie mógł znaleźć własnego miejsca na świecie. Wielka wiara i wytrwałość
Żydów pozwoliła im na zachowanie swojej
tożsamości przez ponad dwa tysiące lat. Judaizm, który jest religią tego narodu, jest
wyznacznikiem życia i postępowania, stanowi również niepodzielny element osobowości narodowej. Żydzi byli bardzo pracowici, konsekwentni, wytrwali i wspomagali
się w mniejszym czy większym stopniu na
całym świecie. Wszędzie, gdzie pojawiła się
żydowska diaspora, zaczynali jako rolnicy od
parobka, zbierania metali i szmat, poprzez
prowadzone karczmy, warsztaty szewskie
i krawieckie, drzewne, szwalnie i fabryki dochodzili do własnych banków. Kształcili się,

Co roku kilka tysięcy chasydów odwiedza w Leżajsku grób cadyka Elimelecha Weisbluma w rocznicę
śmierci tego rabina (zmarł 11 marca 1787 r.), który
był najwybitniejszym przedstawicielem trzeciej
generacji nauczycieli mistyczno-religijnego ruchu
żydowskiego zwanego chasydyzmem

bogacili, budowali, zaczęli zajmować coraz
bardziej eksponowane stanowiska w gospodarce, kulturze i polityce.
Pamiętam z młodzieńczych lat przypominane w Rzeszowie popularne powiedzenia „wasze ulice, nasze kamienice” – większość kamienic należała bowiem przed wojną do Żydów, albo „nie bądź takim Żydem”
– czyli takim wyrachowanym czy oszczędnym. Babcia mówiła mi, że Żyd cztery razy
obejrzał monetę, zanim ją wydał, rozumiałem przez to, że był roztropny i oszczędny
(chytry). Ale tak naprawdę wszyscy podkreślali, że Żydzi byli inni. To, co innym ludom,
narodom nie podobało się u Żydów, to fakt,
że szybko się oni bogacili, że potrafili tak
zorganizować swoją pozycję, że po jakimś
czasie inni pracowali „na nich”.
Hitler był zbrodniarzem najbardziej
okrutnym i głównym wrogiem Żydów, ale
pamiętajmy, że ich prześladowania w różnych okresach i różnych krajach miały miejsce wielokrotnie przed drugą wojną światową. W okresie 1000 lat Żydzi byli masowo
prześladowani przeszło 50 razy i wypędzani z różnych krajów, zabierano im majątki,
burzono synagogi, bito ich i zmuszano do
przejścia na katolicyzm. Wypędzanie i prześladowanie Żydów traktowano w różnych
okresach historii jako lekarstwo na różnego

rodzaju niepowodzenia danego kraju, przesilenia – szukano kozła ofiarnego. Podłożem
tych prześladowań była zwykła ludzka zazdrość i niechęć do panoszenia się „obcych”.
Hitler w okresie 1939–1945 roku dokonał faktycznie w ramach Holocaustu (słowo
pochodzi z łaciny: „spalone w całości”) zagłady, mordu na 90 proc. narodu żydowskiego. Zgładzono w sposób okrutny, planowany i przemysłowy około 6 milionów Żydów.
Rzecz bez precedensu, ludobójstwo jakiego
świat nie widział, okrutna zbrodnia. Mimo
tych wszystkich przykrych wydarzeń, Żydzi,
którzy byli rozproszeni po całym świecie, zachowali zarówno swoją tożsamość, jak i kulturę. Żydzi mają państwo Izrael, mają bombę
atomową, dysponują nowoczesnymi technologiami. Fakt, że pieniądze „nie mówią”, kto
jest ich właścicielem, że istnieją giełdy, rynki
akcji i obligacji, nikt nie wie, ile i gdzie czyjego kapitału jest zaangażowane, mogą się bogacić bez zazdrości innych. Funkcjonowanie
różnego rodzaju międzynarodowych korporacji i innych organizmów gospodarczych
i społecznych o zasięgu ogólnoświatowym
utrudnia możliwości identyfikowania osób
zarządzających nimi na poszczególnych
szczeblach. Żydzi mają potężny kapitał, widać to po ogromnych wpływach na politykę
światową. Liczą się z nimi „najwięksi” tego
świata. Internet i rozwój telekomunikacji
spowodował, że Żydzi w poszczególnych
krajach są mniej widoczni.
Dzisiaj ci, którzy zarządzają Polską,
zachowują się jak łobuz, jak chuligan w piaskownicy. Przypomnijmy sobie plac zabaw
i piaskownicę: mieliśmy od najmłodszych
lat koleżanki i kolegów, z którymi chętnie
bawiliśmy się, kłóciliśmy się, czasami nawet
dochodziło do napięć i do bójek. Stosunki
te kształtowały się, zmieniały, zawieraliśmy
nowe znajomości, mieliśmy nowe sympatie,
stare urazy gasły lub pozostawały. Nigdy
nikt nie chciał być w piaskownicy poturbowany czy wytykany palcem, nazywany skarżypytą, każdy chciał się bawić. Cieszyło nas,
jak zawalił się zamek z piasku temu, co nas
przezywał lub nie chciał nam dać łopatki,
wykazywaliśmy współczucie i ofiarowaliśmy pomoc koledze, który nas słuchał i był
uległy. Cieszyliśmy się, gdy nas chwalono.
Nigdy nie kopnęliśmy kolegi, gdy w pobliżu był jego starszy brat, bo „usadziłby” nam
kopniaka lub wytarmosił za ucho. Zachowywaliśmy się tak, aby żaden z siedzących
wokół rodziców nie wyrzucił nas z piaskownicy. Mimo że na tablicy stojącej obok wypisany był Regulamin Placu Zabaw, to nie on
regulował nasze współistnienie w piaskownicy, przypuszczam, że jedyne, co z niego
pamiętano, to to, że nie należy wprowadzać
zwierząt i że nie należy śmiecić.
Piaskownica została, my wyszliśmy
z niej z czymś, co dziś składa się na nasze
doświadczenie życiowe, na nasze miejsca
przyszły dzieci i wnuki. Wiaderko, łopatkę
i piasek zastępują stopniowo telefony komórkowe, tablety i komputery, potrafimy
się nawet pokłócić za ich pomocą. Naszą
„piaskownicą” z czasem zaczęła być szkoła,
uczelnia, zakład pracy, miasto, kraj, Europa,

świat. Możemy pisać ustawy i regulaminy
regulujące współistnienia państw na świecie, ale to nie one zagwarantują nam pokojowe współistnienie. Jest szereg zasad i reguł
zachowań w grupie, nie wszystkie je da się
przerobić na przepisy prawa. Sąsiada nie należy obrażać, urażać, nie możemy kopać, bo
kopnięty ma silniejszego od nas kolegę itp.
Dzisiaj ci, którzy zarządzają Polską,
chcieliby wprowadzić do Regulaminu Placu
Zabaw zapis, że to nie my kiedyś zdewastowaliśmy piaskownicę i że nie wolno nikomu
tak mówić oraz pisać – i co do tego jest pełna
zgoda – ale nasi poszli dalej i zażądali, aby
nikt nigdy bezkarnie nie mógł powiedzieć,
że my w tej piaskownicy kopaliśmy innych,
skarżyliśmy i zabieraliśmy innym zabawki. No i jeszcze te stwierdzenia, że ci pobici
przecież na równi z tymi, co bili i innymi,
przyczynili się do tego, że zostali pobici.
Rozgorzała dyskusja. Zwolennicy PiS
(ci oślepieni) myślę, że bezmyślnie zaczęli bronić zachowań rządu. Lepiej byłoby
w ogóle tego nie komentować, niż brnąć
w głupocie i wstydzie. Nie wiem, ale prościej
już nie potrafię wytłumaczyć kilku moim
znajomym, którzy obczytują się w literaturze opisującej udział Żydów w administracji
w gettach w czasie Holocaustu i usiłujących
mnie przekonać, że „Żydzi w czasie wojny
też się różnie zachowywali”. Prowadzono
badania, pisano książki, nikt nikomu nie
kneblował ust, każdy mógł wyrabiać sobie
własne zdanie. No, ale nam było mało, zarządzający Polską zapragnęli swoją ocenę
historii przerobić na normy prawne.
W Polsce jest antysemityzm, w różnych okresach bardziej czy mniej widoczny.
Od najmłodszych lat pamiętam napisy na
murach ogrodzeń i garaży „Żydzi do Izraela”, „Bij Żyda”, do dziś w kilku miejscach
w mieście widzę namalowane szubienice,
na których wisi gwiazda Dawida. Kilka dni
temu słyszałem, jak jedna starsza pani mówiła do koleżanki: „Niech pani nie czyta
tych głupot, redaktorzy tej gazety to sami
Żydzi”. Wystarczy włączyć telewizję „reżimową” i obejrzeć migawki z marszy ONR,
transparenty: „Precz z żydowską komuną”,
„Żydzi do domu” itp. Nie było i nie ma żadnej reakcji ze strony rządzącej, bo rząd nie
chce urazić „prawicowej młodzieży” i „kiboli”. Twierdzenia, że powinniśmy mieć
w Jerozolimie własny „las drzewek” dla
sprawiedliwych wśród narodów świata to
czysta hipokryzja. Faktem jest, że to Polacy
najwięcej pomagali Żydom, ale pamiętajmy,
że Holocaust Żydów Niemcy przeprowadzili
głównie na terenie okupowanego przez nich
naszego kraju. Kto miał zatem Żydom pomóc, Chińczycy?
Tym, którzy czasowo zarządzają naszym krajem, zalecam więcej samokrytycyzmu i pokory szczególnie w tak delikatnych kwestiach dotyczących wymordowania
90 proc. jednego z narodów, bo zostaniemy
w rogu placu zabaw sami. Nawet Węgier nie
będzie chciał się z nami bawić.
 Bogusław KOBISZ
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JA, KOBIETA

Z okazji marcowego święta
Krystyna Stobbe

•
•
•
•
•

WYDARZENIA  LUDZIE  OPINIE

•
•

• Nie czytam żadnych instrukcji. Wciskam guziki,
aż zadziała.
• Nie potrzebuję alkoholu,
żeby narobić sobie obciachu. I bez alkoholu daję
radę.
Nie jestem rozkapryszona, tylko „emocjonalnie elastyczna”!
Najpiękniejsze słowa świata: „Idę na zakupy”.
Nie mam żadnych dziwactw! To są „special effects”!
Kobiety powinny wyglądać jak kobiety,
a nie wytapetowane kości!
Przebaczyć i zapomnieć? Ani nie jestem
Jezusem, ani nie mam alzheimera!
My, kobiety, jesteśmy aniołami, a gdy się
nam podetnie skrzydła, lecimy dalej – na
miotle!
To nie jest żaden tłuszcz! To „erotyczna
powierzchnia użytkowa”!

DĄB KRYSTYN
Pomnik przyrody w Nadleśnictwie Tuszyma

Krystyna
Leśniak-Moczuk

J

ako że królewskim drzewom nadaje się imiona, to
rosną w Polsce dęby Bartek
(kieleckie), Chrobry (dolnośląskie), Napoleon (lubuskie), Jan (wielkopolskie), Aleksander, Wincenty, Józef, Chrześcijanin, Poganin (podkarpackie). Są też słynne dęby krotoszyńskie, rogalińskie, białowieskie, papieskie. Na Podkarpaciu
w leśnictwie Sokole 400-letni dąb szypułkowy
(25 m wysokości, 6 m obwodu) przyjął imię
Krystyn, które otoczą go opieką po wsze czasy.
Uroczystość nadania imienia składała
się z trzech części. Inicjatorzy tego wydarzenia, leśnicy z Tuszymy, przyjęli w okazałym
budynku Nadleśnictwa orszak 40 Krystyn
zrzeszonych jak i niezrzeszonych z Podkarpacia, Opola i Warszawy wraz z ich gośćmi
z Rzeszowa, Mielca i Londynu. Nadleśniczy

•

•
•

Gdy Bóg stworzył mężczyznę, obiecał, że
idealnego faceta będzie można spotkać
na każdym rogu... A potem uczynił Ziemię okrągłą!
Na moim nagrobku niech będzie napis:
„Co się głupio gapisz? Też bym wolała leżeć teraz na plaży!”.
Tak, tak... My, kobiety, jesteśmy bowiem
jedyne w swoim rodzaju.
 Krystyna STOBBE
z Detroit w USA

Przesłała tę wiadomość, aby „dotrzeć
z nią do fajnych dziewczyn, a wtedy...? Jak
zwykle... nic się nie wydarzy, ale przynajmniej je rozśmieszysz”.
Zatem tak czynimy, z życzeniami samego
piękna w życiu z okazji 8 marca – Międzynarodowego Dnia Kobiet – dla wszystkich Pań,
które to przeczytają w naszym miesięczniku!
Andrzej Kochmański opowiedział wszystkim
o osiągnięciach leśników, dr Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, promował swoją
książkę Ballady o drzewach, a prof. UR dr hab.
Krystyna Leśniak-Moczuk, prezes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich, nominowała
leśników (Andrzej Kochmański, Edward Marszałek i Artur Święch) na „Krystynianinów
Pierwszych” oraz zaprezentowała działalność
podkarpackich Krystyn.
Podczas ceremoniału pod dębem nadleśniczy Andrzej Kochmański odczytał akt
nadania imienia, a chrzestna matka dr nauk
przyrodniczych Krystyna Słodczyk z Opola
przecięła zieloną wstęgę na tablicy upamiętniającej to wydarzenie i zapewniła o otoczeniu
opieką tego pomnika przyrody. Po czym Krystyny Podkarpackie (Pokrywka, Trześniowska,
Wróbel, Zawora) otuliły dąb własnoręcznie
uwitym wieńcem. Zespół Przecławski Krąg
wykonał okolicznościowe piosenki, a Krystyny odśpiewały przyśpiewki o dębie oraz swój
hymn. Potem leśnicy z Krystynami posadzili
10 drzew tworzących Aleję Krystyn.

ZAPOMNIANA
RÓŻANKA
Kilka uliczek staromiejskiego
Rzeszowa
Bogusław Kotula

R

óżanka. To w zasadzie
kilka i to niecałych
uliczek
staromiejskiego
Rzeszowa.
Słowackiego
i po kawałku Dymnickiego, Kazimierza Wielkiego
i Grodzisko. Na parę lat Ludowa wymieniła
uliczkę księdza Dymnickiego na rewolucjonistę Władysława Hibnera. Ulica Słowackiego
łączy ulicę Kościuszki z Szopena, a po naszemu „Luftmaszynę” z zejściem na Olszynki.
Historycy, publicyści, turystyczni przewodnicy traktują Różankę typowo po encyklopedycznemu, czasami po „łebkach”.
Ładna, stara nazwa Różanka przestała funkcjonować jako określony teren starej
zabudowy miasta. Prawa strona ulicy Słowackiego została wyburzona, poza paroma
kamienicami stojącymi za „plecami magistratu”. Po stronie lewej, parę lat po okupacji
rozsiadł się wszechtowarowy plac handlowy.
Jarzyny, owoce i nabiał, amerykańskie, pachnące ciuchy, elektryczno-mechaniczne kla-

 Prof. Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK
Ulica Słowackiego na Różance przed wojną

Skrzyżowanie ulic Słowackiego i Króla Kazimierza
(stan powojenny)
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„Zielony” przy ul. Słowackiego po wojnie. Tu
sprzedawano słynne rzeszowskie ciuchy, stawiano
karuzele, występowali „magicy”

Po wojnie – róg ulicy Słowackiego i Dymnickiego
(później Hibnera); mieszkali tu nocni zamiatacze ulic

Ulica Słowackiego po wojnie; po lewej skręt w Króla
Kazimierza. W budynku z prawej strony był po
okupacji pierwszy w Rzeszowie sklep ze sprzętem AGD

Widok z ulicy Słowackiego na wieżę farną z miejsca
po przedwojennej Różance, wyburzonej przez
Niemców

cę Słowackiego, i Kazimierza Wielkiego, Grodzisko i Dymnickiego. Ot takie miejsca, gdzie
mieszkały wielce rozbudowane personalnie
rodziny Rutkowskich i Czechowskich. Stanisław Rutkowski, uczestnik powstania styczniowego, wybudował przy ulicy Króla Kazimierza murowany dom. Był przy nim duży
ogród i ślusarsko-rusznikarski warsztat. Ożenił się z Heleną z domu Lenartowicz. Bardzo
ciekawe są dalsze losy tych rodzin. Rutkowscy
pogrzebani są na Starym Cmentarzu w Rzeszowie. Dom przy Kazimierza Wielkiego 2
przetrwał pierwszą i drugą wojnę światową.
Kiedy Niemcy zamknęli rzeszowskie getto,
to w tym domu utworzono mały szpitalik
dla zakaźnie chorych. Po okupacji „rządzili” w nim Sowieci. A przed wywłaszczeniem
i wyburzeniem była tam prowizorka biura
projektowego. Dzisiaj pyszni się tam placyk
Kazimierza Górskiego.
Franciszek Moskwa. Po jego śmierci
w styczniu 1981 roku pisano o nim nie jako
o osobie, ale o postaci. Swego czasu prawdziwa legenda. Kupiec i przemysłowiec. Humanista najwyższej klasy i bibliofil. Mecenas
sztuki i „finansowy” wybawiciel pisarzy i poetów. Umarł w Poznaniu. Za czasów okupacji
był właścicielem jajczarni na Różance przy
ulicy Grodzisko.
Ten „pępkowy” kawałek kilkusetletniego miasta nad Wisłokiem, Mikośką, Przyrwą
i Młynówką zachował się w historii Rzeszowa, który nie tylko goni, ale i szuka swojego
miejsca w świecie. Miasto obudowało Różankę mieszkaniową i handlową koniecznością,
dla której zapach róż powinien być wielkim
balsamem.
 Bogusław KOTULA

Franciszek Moskwa z żoną Heleną i córką Urszulką
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TAMTEN RZESZÓW

Dom Żyda Amstera na Różance za okupacji

moty, obrazki święte i nieświęte. Rozpanoszone, masne w sobie, rzeszowskie przekupki
królowały na swoich zadaszonych straganach
w najlepszych miejscach placu. „Tu sie sprzedaje, tu sie kupuje. Odejdź gówniarzu, bo cie
opluje!”. Straszyli ci „przyziemni” sprzedawcy tego wszystkiego, co wygrzebali na dymiących kupach odpadów przemysłowych koło
„predezelu”. Zachowane fotografie to chyba
jedyny ślad po tamtej Różance.
Po prawej stronie w kierunku Szopena
inwestycyjna Ludowa wybudowała wysokościowiec, który zaczął się niebezpiecznie
pochylać. Okazało się, że… Wisłok to wielce kapryśna rzeka. Wylewał, kiedy mu się
tylko chciało. Terasa przy Olszynkach nie
przeszkadzała mu ani-ani. Jeszcze przy końcu XIX wieku koniec dzisiejszej Słowackiego
to były bajorka, małe grzęzawiska i płytkie
oczka wodne. Wiosną grały tu setki żab, słyszane na Maćkówce, Cwajga i Szpitalnej. Te
wodne chlupoty zostały zasypane czym tylko
się dało. Wysokościowiec uratowano, ale jak
wygonione żaby się zemściły, to się zemściły!
„Na dole fiołki…” Domy i ludzie z Różanki, którzy nie zawsze „kochali się jak dwa
aniołki”. Na rogu ulic Słowackiego i Dymnickiego stał jednopiętrowy, zaniedbany,
zapuszczony murowany dom. Po wojnie
mieszkali tam nocni uliczni sprzątacze ważniejszych kawałków Rzeszowa. Na przedzie
szła tyraliera z długimi miotłami, a za nią
z dużo krótszymi „dropokami” sunęła grupa
zamiatająca śmiecie w kupki pod trotuary.
Dwukonne mocne fury zabierały na siebie te
miejskie „skarby”. Te nocne grupy nazywano
„pisorzami”.
Murowane ogrodzenie „Konarskiego” dochodziło do tzw. skarpy pijarskiej, na
której, jak przypominali sobie najstarsi i bezwapienni, pachniało różami jak w wytwórni
olejku z tych wonnych i pięknych kwiatów.
Pachnące kwiaty i śpiew żab… Czy może
być coś bardziej romantycznego? Na dużej
pauzie przeskakiwaliśmy przez mur ogrodzenia, aby przynajmniej przez parę minut
odurzyć się zapachem „amerykanckich” farmerów, koszul i swetrów. Musieliśmy bardzo
uważać, bo czyhał tam sam „Kaktus”. Taką
ksywkę nosił profesor od niemieckiego, który jak nikt inny dbał o czystość obyczajów
uczniów z „Konarskiego”. Chrupiące kajzerki z piekarni Opalińskiego, skwarki z cebulą
z masarskiego sklepu Moskwy przylegającego na placyku do handlowych magazynów
kupca Scheittra, wreszcie uciechy karuzelowo-strzelnicze u wylotu uliczki Dymnickiego. „Kręci się karuzel” – radośnie krzyczały
„przerażone” dziewczyny, bo żołnierze wiedzieli, za co i gdzie je łapać… Wiatrówkowa
strzelnica, „sztuka magika” rosłego kuglarza, „gdzie dupa, a gdzie głowa?”, celny rzut
badylowym kółkiem na flaszkę z owocowym
winem, ojciec i syn w sztyletowych zmaganiach wewnątrz tekturowego pudła. Musiało
to wszystko odejść, bo wojewódzki Rzeszów
zaczął szybko gubić te małomiasteczkowe
rozrywki w pogoni za rzeczywistością, nie
tylko polską.
Kręcąc się dzisiaj po tamtej Różance bez
trudności wsadzam pamięciowe palce i w uli-
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„DZIADY” – TAK, JAK BYŁO
W świetle ukrytych materiałów

Kryptonim Dziady Janusza Majcherka
i Tomasza Mościckiego, książka z oficyny
Fundacji Historia i Kultura, jest po półwieczu wnikliwym i obiektywnym spojrzeniem
na spektakl i problem społeczny Dziadów
Mickiewicza w inscenizacji Dejmka w Teatrze Narodowym, która była zapalnikiem
wydarzeń marcowych 1968.
Przedstawienie to bowiem skłoniło ludzi spragnionych wolnego słowa do spontanicznych reakcji na widowni i poza teatrem,
w czym ówczesne władze dopatrzyły się wrogości i szybko zdjęły Dziady z afisza, nie licząc się ze sprzeciwem studentów, środowisk
naukowych i twórczych. Na apele, odezwy,
marsze, demonstracje i strajki rządzący od-

powiedzieli siłą. Okoliczność, że
wśród organizatorów protestów byli
Polacy o korzeniach żydowskich,
starczyła za pretekst do wygnania
wielu z nich z kraju. Z tych głównie
powodów Dziady przeszły do legendy, choć
Dejmek stawiał sobie cele artystyczne. To zostało usunięte w cień, natomiast wydobyte to,
co precyzyjnie trafiało w klimat czasu.
Majcherek i Mościcki scalili dotąd niepełną wiedzę o Dziadach Dejmka, wzbogacając o informacje ze źródeł do niedawna tajnych. Także wywiady z asystentami Dejmka:
Jitką Stokalską i Maciejem Prusem oraz Janem Kobuszewskim, który grał w Dziadach
wbrew swojemu komediowemu wizerunko-

wi złowrogiego carskiego urzędasa Pelikana. Ciekawostką jest
zestawienie dwóch krańcowych
recenzji Witolda Fillera, rzetelnej i usłużnej. Pierwsza poległa
w szufladzie cenzora, drugą zamieściło „Życie Warszawy”.
Kryptonim Dziady to intrygująca opowieść o nie tak nieodległych latach, kiedy o kulturalnych wyborach kogoś decydował ktoś inny.
Zaletą książki jest plastyczna okładka i strony tytułowe, indeksy, wybór oraz cyfrowe
rekonstrukcje zdjęć, m.in. artysty fotografika Franciszka Myszkowskiego, naocznego
świadka Dziadów. Tym chętniej się po nią
sięga i tym mniej chętnie chcemy się od niej
oderwać.
 Andrzej PIĄTEK

BEZ STEREOTYPÓW
KULTURA  SZTUKA

D

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego
filmu do udziału w marcowych 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 marca – Jeszcze nie koniec, reż. Xavier
Legrand. Dramat francuski (2017). Obrazuje
duszący terror przemocy domowej.
12 marca – Pomiędzy słowami, reż.
Urszula Antoniak. Dramat produkcji holendersko-niemiecko-polskiej (2017). Dotyka

jednego z najbardziej palących problemów
współczesności, zgłębiając jego humanistyczny aspekt bez ideologii, bez politycznych deklaracji i bez stereotypów. Reżyserka
nie pochyla się nad losem imigrantów, tylko pokazuje człowieka, który wyjechał, bo
chciał i mógł.
19 marca – Poszukiwany, poszukiwana,
reż. Stanisław Bareja. Polska komedia (1973).
Film polskiego mistrza komedii – reżysera,
scenarzysty i aktora, uznanego za najlepszego reżysera komediowego stulecia w Polsce.
Najsłynniejsza damsko-męska „przebieranka” w historii polskiej kinematografii. Wspa-

niała kreacja Wojciecha Pokory w kobiecej
roli. Sytuacyjna komedia absurdu.
26 marca – Wieża. Jasny dzień, reż.
Jagoda Szelc. Thriller psychologiczny
produkcji polskiej (2017). Objawienie 42. Festiwalu Filmowego w Gdyni – uhonorowany Nagrodą za Debiut Reżyserski, Nagrodą
za Najlepszy Scenariusz i Nagrodą Onetu
„Odkrycie Festiwalu” dla Jagody Szelc za jej
debiut reżyserski. Jest ona też laureatką Paszportu „Polityki”, Film został wyselekcjonowany i zaprezentowany zagranicznej publiczności podczas 68. edycji Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Panorama literacka Podkarpacia
MAGIA BARWY I ŚWIATŁA
lutym br. ukazał się dwudziesty już
tomik wierszy autorstwa Mieczysława Arkadiusza Łypa z serii Autorskie Zeszyty
Poetyckie o tytule Krajobrazy pamięci. Tytuł
ten, bardzo ściśle związany z umieszczonymi
w publikacji lirykami, znakomicie podkreśla
oś kompozycyjną całości. Wizje pejzażowe są
tu wszechobecne, stanowią nośnik treści emocjonalnych, filozoficznych, retrospekcyjnych.
Są także elementem niebanalnych metafor.
To odrealnienie ogarniające całą konstrukcję pozwala na wprowadzenie różnorodnych zabiegów w sferze poetyki, utrzymujących niezwykłą odmienność krajobrazowej
kreacji, jak np. rozbudowany epitet metaforyczny: „zalany niebieskim atramentem pejzaż”, stanowiący wyraźną aluzję do tkwiących
w pejzażu śladów dziedzictwa poetyckiego
Juliana Przybosia.
Nasycenie emocjami, prowadzącymi
także do refleksji egzystencjalnej i urzekającej
metaforyki, podkreśla wyjątkowy charakter
poetyckiej kreacji, stanowiąc zarazem o jej
spójności. Ważna jest także wielość inspiracji. Wizje pejzażowe mają różnorodne źródła:
przede wszystkim pamięć, także autopsja,

W
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fascynacja malarstwem i muzyką. W zakamarkach pamięci
trwają doświadczenia dalekich
i bliskich podróży, powiązane łańcuchami asocjacyjnymi
z teraźniejszością. Przywołać
je i ożywić może kształt, barwa, zapach, dźwięk. Dominują jednak podróże do miejsc
bliskich, poświadczające silny
związek z „małą ojczyzną”. Odbiorca znajdzie tu (poza Rzeszowem) Łańcut, Przemyśl, Sanok, Gwoźnicę,
Handzlówkę, Futomę i – jak zawsze w poezji M.A. Łypa – w tłach i kontekstach – Radomsko, miejscowość rodzinną, generującą
nostalgiczne klimaty. W tych wędrówkach
dominują zauroczenia ludźmi, spotkaniami
poetów i naturą – bujną, barwną, prowokującą do poetyckiej kreacji. Nie można też zlekceważyć znaczącego źródła inspiracji, jakie
stanowi malarstwo – zwłaszcza ulubieni przez
M.A. Łypa impresjoniści – Cezanne, Monet,
van Gogh, postimpresjonista Gauguin, Wyspiański, Chełmoński, Makowski, Chagall,
Kuchniak, Korzec. Ich twórczość fascynuje
autora Krajobrazów pamięci nie tylko paletą
ISBN 978-83-949640-0-9

barw. Jak wielokrotnie podkreśla
poeta, dzieło sztuki, zwłaszcza
sztuki malarskiej, jest w stanie
zatrzymać czas, ochronić przed
przemijaniem szczególne chwile.
Równie ważne dla kreacji świata
przedstawionego w wierszach jest
światło, nierozłącznie powiązane
z wrażliwością na kolor. Blaski,
światła i kolory, składane w różne
konfiguracje, budują niezwykłą
nastrojowość i urok tej liryki.
Sensualne doświadczenie rzeczywistości pociąga za sobą jako element poetyki synestezję. Często można tu spotkać metafory
zestawiające różnorodne doznania zmysłowe, jak na przykład: srebrzysty dźwięk gitary, złota zaduma, w zielonym zapatrzeniu
dnia, przejrzysty chłód, krajobraz zasypany
przez ciszę, niebieskie wersy, szmaragdowy
szum rzeki. Uwrażliwienie na barwy, światła, zapachy łączy się w harmonijną całość
z wrażliwością na dźwięk – obecny w wierszach jako różne rodzaje muzyki i staranne
zrytmizowanie.
 Danuta HELLER
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O PISARZACH I POETACH
siążka Mirosława Osowskiego W bliskim kręgu jest publikacją wybitnie regionalną, wydaną na użytek przede wszystkim miejscowych czytelników, bibliotek
i szkół. Składa się z recenzji tomików poetyckich i prozatorskich autorów związanych
środowiskowo z pisarzem, a także biogramów poetów i pisarzy pochodzących z tzw.
trójkąta, leżącego między Wisłą i górnym
Sanem, to jest okolic Stalowej
Woli, Tarnobrzega i Sandomierza. Mirosław Osowski mieszka
w tym zakątku od 34 lat i dość
dobrze poznał specyfikę i historię tego niewielkiego lasowiackiego regionu. Recenzowani
autorzy to jego bliscy lub dalsi
znajomi, przyjaciele, koledzy,
członkowie tego samego związku literackiego lub stowarzyszeń literackich, działających
na tym terenie. Pisząc recenzje
ich książek, kierował się przede
wszystkim chęcią promowania miejscowych
twórców i literatury, którą tworzą.
W części drugiej – Osowski przedstawił sylwetki poetów i pisarzy, którzy już weszli do historii literatury i mniej lub bardziej

trwale się w niej zapisali, a w jakiś sposób
związani są z tym regionem – albo poprzez
miejsce urodzenia, albo związki rodzinne
i przyjaźnie. Są w tej grupie autorzy książek
mniej znanych, ale także tacy, którzy znaleźli
się w lekturach szkolnych. Większość biogramów dotyczy autorów już zmarłych. Autor książki W bliskim kręgu stara się ukazać
w krótkim zapisie ich tragiczne i skomplikowane losy – choćby Brunona Jasieńskiego czy
Stanisława Piętaka, poetki Bronisławy Ostrowskiej, żołnierza i piewcy Legionów, Józefa
Mączki albo Stanisława Młodożeńca, żołnierza września 1939
r. i polskiej armii na Zachodzie.
Niektóre z biogramów są skrótem naukowych opracowań
i słownikowych haseł, zamieszczonych w różnych źródłach,
i były publikowane przed laty
także w lokalnym tygodniku
„Sztafeta”. Ich przypomnienie
– jak przyznaje Osowski – ma
służyć przede wszystkim celom edukacyjnym, poszerzać wiedzę o kulturze regionu
i ją popularyzować.

ŚLADY PRZESZŁOŚCI
marca br. w Wypożyczalni Muzycznej
WiMBP w Rzeszowie odbyła się promocja tomiku poetyckiego Jana Belcika Cienie
Getsemani. Spotkanie prowadził dr Jan Wolski, pod redakcją którego ten tomik został
wydany przez Stowarzyszenie
Literacko-Artystyczne „Fraza”.
Licznie zgromadzonych gości
powitała dyrektor WiMBP Barbara Chmura. Wiersze z tomiku,
ułożone według dat i kolejności
odwiedzanych miejsc, są refleksją i próbą odnalezienia siebie
i przemyśleń człowieka dojrzałego, który ma za sobą kryzysy,
zwątpienia oraz doświadczenia
związane z utratą bliskich. Istot-

ne dla tej poetyckiej wędrówki jest odnajdywanie śladów przeszłości, odmienności kulturowej i współcześnie dziejącej się historii.
Podkreśliła to redaktor naczelna „Frazy”
prof. Magdalena Rabizo-Birek, wskazując, że
wiersze te, zainspirowane podróżą do Ziemi
Świętej, są zarazem poetyckim
dziennikiem podróży, reportażem i przewodnikiem po historii
i współczesności tego niezwykłego miejsca, cyklem medytacji
i modlitw oraz erudycyjnym dialogiem z Pismem Świętym i poprzednikami w podejmowaniu
tego tematu – m.in. Juliuszem
Słowackim i Karolem Wojtyłą.

K

Mirosław Osowski, ur. W 1942 r. w Grabowie k. Łęczycy, jest
autorem utworów prozatorskich: powieści „Tomasz”, „Domki
z kart” zbioru opowiadań „Tamte lata”, „Świniobicie”, wydanych w latach 2002-2005. W roku 2006 wydał także powieść
autobiograficzną „Powołanie”, a w 2007 – „Z nieba do piekła”,
zaś w 2010 „Szychtę i inne opowiadania” – osnute na tle pracy
w kopalni. W wydał także 2 tomiki poezji – „Jesień” i „Jesień 2”.
W 2012 r. wydał książkę wspomnieniową „W krainie dzieciństwa”, a w 2013 r. – „Uniwersyteckie lata”. W latach 2014-17
wydał zaś 4 części „Sagi rodu Oryszów” (Powroty, Zawiedziona miłość, Człowieczy los, Światło w mroku), opisującej dzieje
wielopokoleniowej chłopskiej rodziny, zamieszkującej na ziemi
łęczyckiej. W tym roku wydał także powieść satyryczną „Nowe
czasy”, której „Sitwa” jest kontynuacją.

nik może dodatkowo dołączyć jeszcze jeden
wiersz o tematyce górskiej (w czterech egzemplarzach) w kategorii o Nagrodę Wójta
Gminy Tokarnia. Wiersze te będą oceniane
oddzielnie. Utwory nie mogą być wcześniej
nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Uczestnik konkursu może
nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Wiersze muszą być podpisane godłem słownym
(pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną
kopertę, zawierającą na kartce obowiązkowo
następujące dane autora: imię i nazwisko, dokładna data urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
dokładny adres, telefon, e-mail. Prace należy
nadsyłać do 31 maja 2018 r. pod adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni,
32-436 Tokarnia 619, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki”. Na kopercie nie
wolno umieszczać nazwiska i adresu zwrotnego uczestnika konkursu. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod
numerem telefonu 533 654 266.
STROJNE W BIEL
est to ważne doroczne wydarzenie kulturalne, gdy publiczność spotyka się zarówno podczas Przeglądu Poetyckiego „Strojne w biel”, w tym roku siódmego już, jak
i trwającego cyklu koncertów pod wspólnym
tytułem „Lubelskie Spotkania z Bazuną”.
„Strojne w biel” jako nazwa festiwalu to cytat
z wiersza wybitnego lubelskiego poety doby
międzywojnia Józefa Czechowicza. Podtytuł festiwalu „Zima z Bazuną” nawiązuje do
najstarszego polskiego festiwalu piosenki
autorskiej Ogólnopolskiego Turystycznego
Przeglądu Piosenki Studenckiej „Bazuna”.
Oprócz koncertów w ramach każdej edycji przeglądu ma miejsce Spotkanie z Poetą, czyli wieczór autorski lub też rozmowa
krytyków literackich. Odbywa się również
Konkurs Piosenki i Turniej Jednego Wiersza. W tej edycji turnieju pierwsze miejsce za
wiersz Miasto otrzymał poeta z naszego regionu Mirosław Welz. Gratulujemy!

J

 Ryszard ZATORSKI
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METAFORY I PRZEBIŚNIEGI
marca br. w Szkole Podstawowej im.
Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej
odbyły się obchody 117. rocznicy urodzin jej
patrona, stanowiące tradycyjne już święto
szkoły. Zawitali znakomici goście: prof. dr
hab. Gustaw Ostasz, prezes rzeszowskiego
oddziału Związku Literatów Polskich Mieczysław A. Łyp wraz z członkami związku
– Edytą Pietrasz i Adamem Decowskim
oraz znany rzeszowski cukiernik Kazimierz
Rak. Powitała ich dyrektor szkoły Marzena Haduch, po czym goście oraz uczniowie
wraz z nauczycielami obejrzeli prezentację
multimedialną poświęconą życiu i twórczości Juliana Przybosia oraz wysłuchali recytacji jego wierszy miłosnych w wykonaniu
gimnazjalistów. W dalszej części głos zabrali
poeci, dla których twórczość mistrza Awangardy Krakowskiej stanowi niewyczerpane

 Ireneusz GŁOWALA

 Dorota KWOKA
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źródło inspiracji, oraz wysłuchano wykładu
prof. Ostasza nt. niezwykłego świata poezji
Przybosia. Jak co roku goście wraz z delegacją uczniów i nauczycieli złożyli kwiaty na
grobie Juliana Przybosia na pobliskim cmentarzu.
 Anna BORKOWSKA
11

KULTURA  SZTUKA

O KWIAT DZIEWIĘĆSIŁA
od patronatem wójta gminy Tokarnia
ogłoszona została IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Kwiat
Dziewięćsiła”, który przed laty zainicjował
w Skomielnej Czarnej poeta rodem z Korczyny k. Krosna, Lesław Urbanek, członek
rzeszowskiego oddziału ZLP. Konkurs ma
charakter otwarty, a uczestnik musi mieć
ukończone 18 lat. Należy nadesłać zestaw
trzech wierszy w czterech egzemplarzach.
Rękopisy nie będą oceniane. Każdy uczest-

Marzec 2018, nr 3 (149) Rok XIV
WYCZYTAMY MIŁOŚĆ
przedwalentykowy dzień 12 lutego
br. w Osiedlowym Klubie Kultury
Krak spotkali się miłośnicy poezji, muzyki,
piosenki. Współpraca klubu (kierowniczka
Agata Jamuła) z Filią nr 20 WiMBP (kier.
Beata Wojtyś), jak również z Klubem Seniora
ODK (prezes Anna Niemiec), którzy byli organizatorami imprezy, oraz z Regionalnym
Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Rzeszowie z prezesem Stanisławem Dworakiem
pozwala na tworzenie ciekawych klimatów
w kulturze. Spotkanie rozpoczęła swoim występem Grupa Wokalna Klubu Seniora Krak.

W

są zamieszczane na portalach internetowych
SMAK POETYCKICH TRADYCJI
i nie tylko. Autorka przewodniczy Sekcji Lipotkanie z poetką Barbarą Śnieżek, auterackiej RSTK w Rzeszowie i jest główną
torką czterech tomików wierszy i dwóch
twórczynią Antologii Sekcji
tomików dla dzieci, odbyło się
Literackiej RSTK w Rzeszowie.
w ODK „Karton” RSM. Jej wierPoezję bohaterki spotkania
sze są bardzo eleganckie, lekkie,
wzbogaciła ich twórcza arannastrojowe i głęboko uczuciowe,
żacja w wykonaniu Stacha
przemyślane i dopracowane nieOżoga. Literacką charaktemal w każdym słowie, przy tym
rystykę utworów poetki zaoparte na rymach i rytmach
prezentował przybyłym niżej
z najlepszych czasów poezji pipodpisany.
sanej tradycyjnie. Przypominają świetność, popularność i siłę
 Jerzy Stefan NAWROCKI
takiego przekazu. Liczne recenzje twórczości Barbary Śnieżek Autorka z córką Beatą Nowicką

S

„DYGRESJE” PO RAZ PIERWSZY
romocja pierwszego numeru „Dygresji” –
mieleckiego rocznika literacko-kulturalnego, którego mam zaszczyt być redaktorem,
odbyła się w Sali Królewskiej Państwowej
Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu. Spotkanie rozpoczęły Barbara
Augustyn i Justyna Żelazo – poetki Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. Nowe wiersze Mieczysława Działowskiego i Janusza

P
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Jadwiga Kupiszewska, Zdzisław Stokłosa, Teresa
Glazar

Poeci Teresa Glazar, Zdzisław Stokłosa, Jadwiga Kupiszewska swymi wierszami opowiadali o pierwszej miłości, o dniu codziennym miłości oraz jesiennych i zimowych jej
odcieniach. „Słyszysz/ grają naszą melodię”
– słowami wiersza zaprosiłam obecnych na
spotkaniu muzyków do wprowadzenia nastroju litycznego. Bogdan Janosz – gitara,
Andrzej Warchoł – gitara basowa i Witold
Nierojewski – akordeon stworzyli niezapomniany, ponadpokoleniowy klimat muzyczny. Piosenki z tamtych lat śpiewali wspólnie
wszyscy. Wyjątkowość spotkania podkreśliła obecna na spotkaniu dyrektor WiMBP
w Rzeszowie Barbara Chmura, prezentując
fragmenty poezji miłosnej znanych poetów.
Jadwiga KUPISZEWSKA

Stanisław Dłuski

D

ziękuję
serdecznie
Jurkowi
Gronkiewiczowi i jego żonie, Beatce, którzy zabrali mnie
i Grażynkę w poetycko-muzyczne peregrynacje
po Bieszczadach, pierwszy
wieczór był w Cisnej (9.02), udany, ale wydarzeniem był wieczór w sobotę (10.02) w Oberży
Zakapior w Polańczyku, byłem tu pierwszy raz
i gorąco polecam – kuchnia łemkowsko-bojkowska, no i piękna galeria fotografii zakapiorów, wśród nich perkusisty ze starego Dżemu,
wspaniała atmosfera, fajni ludzie, młodzi,
starsi, przekrój pokoleniowy. A Polańczyk cały
w śniegu i nocna jazda samochodem przez zaśnieżony las to coś niesamowitego.
Miałem przyjemność prowadzić te spotkania poetyckie z czytelnikami. Ludzie miejscowi
i z różnych stron Polski, klimat i wystrój oryginalny. Wiem, powiecie, to już komercja, ale
to normalne, przecież ludzie tam też muszą
z czegoś żyć, wszystko zrobione gustownie, ze
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Kapuścińskiego we wspomnianym numerze
uzupełniły artykuły wspomnieniowe dyrektor Jolanty Strycharz i Barbary Augustyn.
Śpiewająco, lirycznie i muzycznie, w trzech
bardzo dobrych odsłonach, zaprezentowała
swój talent wokalny Klaudia Litwin. Wiersze
i prozę przedstawiali autorzy z kręgu Mieleckiego Towarzystwa Literackiego.
 Zbigniew MICHALSKI

siebie. Z tych utworów emanuje nie tylko naSENIORZY Z PASJĄ
dzieja i miłość, ale też smutek. Czujemy, że
potkanie poetycko-muzyczne z cyklu „Seautorka w muzyce, śpiewie i poezji znalazła
niorzy z pasją” w Filii nr 9 WiMBP tym
ukojenie i radość. Jako kierowniczka filii birazem poświęcone było pasjom Marii Rudblioteki przedstawiłam sylwetkę
nickiej, która jest hafciarką (piękbohaterki spotkania, a wieczór
nie haftowane serwetki mogliśmy
ten poprowadził Zygmunt Kiełpodziwiać podczas spotkania),
bowicz, kierownik Grupy Wotworzy też obrazy na kanwie. Jej
kalnej Regionalnego Stowarzywielką pasją jest śpiew – śpiewała
szenia Twórców Kultury w Rzew różnych chórach i zespołach,
szowie. Wiersze przeplatane były
a obecnie w Grupie Wokalnej
piosenkami tego zespołu, m.in.
RSTK. Ale chyba największą jej
w wykonaniu Marii Rudnickiej.
pasją jest poezja. Autorka wydała już 24 zbiorki wierszy. Podczas
 Barbara KŁODA
tego spotkania promowaliśmy
jej najnowszy tomik – Odnaleźć Maria Rudnicka

S

KARTKI Z PAWLACZA (53)
smakiem. Polecam Oberżę Zakapior, bo tam
codziennie wieczorem są ciekawe spotkania,
koncerty. No i taka też fajna rzecz, zapomniałem o polityce, o tych polskich kłótniach, tym
sztucznym patosie polityków wszystkich opcji.
Królowała poezja i muzyka Jurka Gronkiewicza. Teraz naładowane akumulatory i można
coś napisać, coś samemu stworzyć. Dziękuję kochani, Jurku i Beatko, w imieniu swoim i Grażynki, a mieszkaliśmy w Dołżycy na stromej
górce w domu, w nocy wychodziłem na balkon
i smakowałem ciszę, bo cisza w Bieszczadach
ma smak...
***
„Nie chodzi o to, że Polacy nie mieli swoich faszystów. Mieliśmy. Każdy naród ich ma.
[…] Mówi się bowiem w świecie o Polakach
jako antysemitach, chociaż nie mieli swojego Lavala czy Brasillacha, a nie mówi się tak
o Francuzach, którzy ich mieli. Dlaczego? Dlatego, że trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby
usprawiedliwić Jałtę. Żeby mógł sobie Zachód

powiedzieć: Był taki naród, który wprawdzie od
pierwszego dnia wojny walczył z Hitlerem, ale
to był naród paskudny, nietolerancyjny i zrobił Żydom wiele złych rzeczy. Ten naród został
sprzedany w Jałcie towarzyszowi Stalinowi,
trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby samego
siebie usprawiedliwić” – Adam Michnik, rok
1995. Zadziwiające, jak Michnik zmienił zdanie po latach, bo ta jego wypowiedź jest bardzo
uczciwa i zgodna z prawdą historyczną.
11.02.2018

Niektórym Boga zastępuje nauka. Scjentyzm to połączenie bezkrytycznej wiary w naukę i racjonalizm z ateizmem. Bertrand Russell,
apostoł ateizmu, noblista, uznał, że stworzenie
naukowej etyki jest niemożliwe i pisał: „[…]
opinii w etyce można obronić przez odwołanie
się do aksjomatu etycznego (niewzruszonego
przedzałożenia, absolutu – SD)”. Jeśli brak odwołania do absolutu, nie istnieje żadna droga
dojścia do racjonalnego wniosku.
25.02.2018

Małgorzata
Żurecka

L

Wers
magazyn
literacki

aureatka konkursów poetyckich i nagrody Złotego Pióra. Wydała tomiki
poezji: Piąta pora konieczności (2001),
Ostatni anioł goryczy (2005), W kapsule codzienności (2007), In & out (2010)
[wspólnie z Dorotą Jaworską], Ucieczka z krainy pozoru (2011), Naga Malwa
(2013), Kos śpiewa lato (2016). Należy do
stalowowolskiego SL Witryna i od 2006 r.
do Związku Literatów Polskich; jest sekretarzem rzeszowskiego oddziału ZLP.

Mieczysław A. Łyp

P

oeta, krytyk literacki, edytor, fotografik, aktywny promotor kultury i sztuki Podkarpacia. Od 1993 r. redaguje periodyk ,,Krajobrazy”.
Od 4 lipca 2015 r. prezes rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Autor kilkunastu książek poetyckich. Laureat Złotego Pióra
(1992, 2010) i wielu ogólnopolskich konkursów
poetyckich.

Muzyka sfer niebieskich
Na rynku maleńkiego miasteczka
pod złocistym niebem
w blaskach fioletu błękitu
ultramaryny kobaltu
w dotykalnie otwartym gąszczu nocy
z białym księżycem z białą menorą
Madonna gra na zielonej gitarze

a miłość?
marzec trzaskał okiennicami
dniem zwiastował wiosnę
nocą szlajał się z zimą
zataczając się
po wawelskich wzgórzach
w oknie stała Maria Magdalena
a może
Magdalena Maria
ściskała w dłoniach
aksamitną poduszkę feretronu
z tarnobrzeskiego klasztoru
wiatr wyrywał wstążki
wlókł nad Wisłę
kłuły ciernie
korony
wiara zdziecinniała
nadzieja postarzała
a miłość?

Zwołuje błękitnych flecistów klarnecistów
oranżowych harmonistów
na koncert dnia i nocy
gdzie dźwięczy także rytm bębna
Jeden z grajków w zielonych butach
i różowej szacie
Remedium
unosi się jak ptak Chagalla
nad zanurzonym w muzyce rynkiem
Oczy moje
nigdy
Daje się słyszeć
nie zmęczą się
tamto tańczące wesele
zachwytem
i szum rzeki za rozstajną drogą
Serca mojego
Ta Madonna bez Dzieciątka
nigdy
Ta Madonna bez nimbu
nie opuści nadzieja
Ta Madonna jest smukła i smutna
ani w lęku
ani w burzy
Madonna z tamtego snu
odwiedza tylko
Na czas pogardy
swoją dawną stronę świata
zachowuję
swoje wersy
Drży chwila
a ich jasny blask
ale ten błękit
otulam w szelest czeremchy
rozwieszony jak gwiazdy u nieba
rozkwitającej na skraju
unosi nas
polnych dróg
prowadzi
w blask najważniejszych ksiąg
Wierzę
los szczęśliwy przyjdzie
Rzeszów, 11.09.2017 r.
i słowa poetów
znów rozpłomienią
zmierzch
Rzeszów, 21.02.2017 r.

a miłość
gdzieś się zapodziała

Przemytnik
zabawek
raport z oblężonego
miasta Aleppo:
Rami Adham
dla uśmiechu dzieci
ryzykuje życie
cztery syryjskie granice
są zamknięte
on i tak przeprawia się
przemyca zabawki
w swojej ciężarówce
dzieci bardziej ich pragną
niż jedzenia
stoją spokojnie w kolejce
po misia lalę
one skuteczniej
obetrą ich łzy
przemyt wymyśliła
trzyletnia wolontariuszka
jego córeczka

***
zaciskała się w sobie
jak skórzany pasek z metalową
sprzączką ojca
na ostatniej dziurce
czy to ten sam strach
przed ojcem
przydroże
nauczycielem
księdzem
trawy zaplecionymi palcami
mężem
przyjaźnie machały
czy
przed
życiem

do człowieka sklejonego
z szybą autobusu
liście brzozy nerwowo szeleściły
na pędzący ulicą hałas
przydrożne ziołorośla
strzepywały z siebie kurz
suche usta strumyków
pragnieniem wysychały
nie toczyły kamieni
kamienie same wrastały
w spieczoną ziemię
ptak poszarzał
od burego smogu
śpiewa swoją pieśń
gardłem dławionym
marnym ziarnem

Poezja
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Lesław Jan Urbanek

Mirosław Welz
Miasto

U

rodził się 27.07.1953 r.
w Korczynie k. Krosna.
Członek Związku Literatów
Polskich. Publikował w prasie
lokalnej i w ogólnopolskich
pismach literackich. Autor
siedmiu tomików poetyckich.
Obecny w kilku almanachach
i antologiach poetyckich.

Szukam dziesiątki
Za dużo palców
Jednej ręki
Do tego jeszcze
Judasz
Powieszony na drzwiach
Twarze bliźniaczo
Oglądające się
Za siebie

U

r. w 1966 r. w Krośnie,
mieszka w Iwoniczu-Zdroju. Jego wiersze zamieszczono w licznych antologiach. Pisze również teksty
piosenek. Wydał dziesięć
tomików poezji. Członek
Związku Literatów Polskich.

Tak samo
Znieruchomiałe
Sople brwi

Brzoza
ze smutnego nieba
pomiędzy górskimi stokami
i nagimi konarami drzew
w poranną szarość
sączy się niepokój

Chyba nikt nie wie
Jak ocalić
To miasto

Joanna Boćkowska-Cisek

jedynie biały uśmiech brzóz
rozjaśnia nieco wędrówkę
brzoza
moja matka
ze wszystkich drzew
właśnie ją sobie upodobała

Poezja

NIE dla blasku
NIE pisz o wojnie
bo nie wiesz jak to jest
kiedy sufit nagle
zajmuje miejsce podłogi

R

ocznik 1985. Studiowała na Wydziale
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Utwory publikowała w czasopismach
i zbiorowych tomikach poetyckich, m.in.
Poetycki Lombard (Oleśnica 2008) i Rzeszów w poezji wydanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w roku
2010.

Sen o wielkości
kiedy będę mogła
poruszać się swobodnie
między blatem a szufladą
kiedy będę mogła
niezauważona stanąć
za nogą od krzesła
kiedy nabiję
sobie guza
większego od czoła
może wtedy wreszcie
do mnie dotrze
że nie zdefiniuję wielkości
ani słowem
ani gestem

minął czas który zepsuł wszystko
wczorajszy dzień nosi kamienną maskę
stoję na uboczu i patrzę w czerń
w oczach mam cmentarz w rodzinnej Korczynie
z brzozą nad grobem ojca

NIE eksponuj zamachów
bo nie stałaś
oko w oko
z pasem szahida
NIE wyciągaj rodzin
z niebieską kartą
bo kto uwierzy
jeśli tylko dla blasku
twarze tych dzieci
wymalujesz na wszystkich
swoich koszulkach
nie słuchałam…
byłam daleka
z drzewa poznania
rwałam garściami
i sczerniały mi oczy
i ręce
a widzisz…?!
i po co ci to było…?!
przecież
i tak nie będziesz
piękniejsza
Górno 28.10.2017

a tutaj w górach w nowy dzień
kiełkuje świeże niewiadome
i dalekie wydaje się niepojęcie bliskie
		

Skomielna Czarna, 11 listopada 2011 r.

Noc
w ciasnocie pokoju rozlewa się apatia
w niezgłębionej ciszy mijają chwile samotności
za oknem w słabym świetle księżyca przesuwają się chmury
i układają się w niezwykłe niezrozumiałe kształty mrocznej pustki
jasno świecą tylko gwiazdy wiecznego paradoksu niedomówień

Księżyc
nocą wśród nagich gałęzi drzew
za wieżyczkami starej kaplicy dworskiej
przystaje osowiały księżyc
co jakiś czas swoim oddechem wypuszcza kłęby obłoków
a one mkną z wiatrem po bezdrożach nieba w wieczne zatracenie
w niektóre noce rozdrażniony kłótniami wiejskich psów
wyjmuje z przepastnych kieszeni grudnia złociste ziarno
i rzuca w górę w ciemne przestrzenie wszechświata

Górno 28.01.2018

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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OPERY NA POCZĄTKU I W FINALE
A

ż trzy koncerty operowe przewidziano
w programie tegorocznego 57. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, który ma trwać
od 19 do 27 maja br. Jak zapewniła prof.
Marta Wierzbieniec, dyrektor Filharmonii
Podkarpackiej i równocześnie dyrektor festiwalu, w tym wydarzeniu wezmą udział
wspaniali artyści, oklaskiwani w najznamienitszych salach koncertowych całego świata.
Nieczęsto można ich usłyszeć nawet w Europie. W rozmowach z nimi nie trzeba było wyjaśniać, gdzie znajduje się Łańcut. Niektórzy
sami zabiegali, by tu wystąpić. A obecny na
konferencji prasowej marszałek Władysław
Ortyl wyraził przekonanie, że festiwal spełnia zarazem ogromną rolę promocyjną dla
regionu i takie inicjatywy należy pielęgnować. Zastępca dyrektora FP Marta Gregorowicz liczy, że w koncertach uczestniczyć będzie około 10 tysięcy słuchaczy. Bilety zaczęto sprzedawać już pod koniec lutego. Można
je nabyć w filharmonii. Ceny wahają się od
30 do 100 zł, a karnet na wszystkie koncerty
festiwalowe kosztuje 360 złotych.

i tenor Roberto Alagna
z utworami G. Pucciniego,
G. Verdiego i G. Bizeta.
Także w Rzeszowie z Orkiestrą FP, którą poprowadzi Massimiliano Caldi,
przy fortepianie zasiądzie
TeoTronico, 53-palczasty
robot-pianista, a w programie koncertu jest m.in.
Kosmos S. Kisielewskiego.
Pozostałe koncerty
odbędą się tradycyjnie
w sali balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie.
Marta Gregorowicz, marszałek Władysław Ortyl i prof. Marta Wierzbieniec 21 maja wystąpi Tomasz
na konferencji przedfestiwalowej
Konieczny, światowej sławy baryton, z pieśniami R.
Straussa i S. Rachmaninowa, a przy fortepiakiej w niedzielę 27 maja, gdzie wystąpi Polska
nie towarzyszyć będzie śpiewakowi Lech NaOpera Królewska z Warszawy z Weselem Fipierała. W dniu następnym zabrzmią utwory
gara Wolfganga Amadeusa Mozarta, do któDebussy’ego, Strawińskiego i Czajkowskiego
rego libretto napisał Lorenzo Da Ponte.
w wirtuozowskim wykonaniu rosyjskiego
Pozostałe dni też wypełnione są znakoskrzypka Vadima Repina, któremu akompamitymi propozycjami. Jeszcze dwa razy kon-

Festiwal zainauguruje Opera Lwowska „Balem maskowym” Giuseppe Verdiego, arcydziełem sztuki operowej

certy odbędą się w Rzeszowie – 23 maja z OrW programie ramy festiwalu wyznaczakiestrą Filharmonii Podkarpackiej pod dyją spektakle operowe. Na inauguracji w plerekcją Wojciecha Rajskiego wystąpią wybitni
nerze przez zamkiem zobaczymy i usłyszymy
śpiewacy – sopranistka Aleksandra Kurzak
solistów, Chór, Balet i Orkiestrę Opery Lwowskiej w arcydziele sztuki
operowej – Bal maskowy
Giuseppe Verdiego. To
będzie w sobotę 19 maja,
a w dniu następnym
w tym samym miejscu
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich z Warszawy
zaprezentuje Skrzypka
na dachu, podziwiany
na całym świecie musical w reżyserii Jana
Szurmieja. Festiwalowy
maraton zakończy się
w sali koncertowej Filharmonii Podkarpac- Scena ze „Skrzypka na dachu”

niować będzie utytułowany nagrodami pianista Andrei Korobeinikov. 24 maja wystąpi
z recitalem łotewski pianista Georgijs Osokins z utworami m.in. F. Chopina. A 26 maja
usłyszymy Kwartet Wilanów, który w ubiegłym roku świecił jubileusz półwiecza swego
istnienia, z utworami J. Haydna, A. Dvořáka
oraz I.F. Dobrzyńskiego. Wystąpią: Tadeusz
Gadzina – I skrzypce, Paweł Łosakiewicz –
II skrzypce, Ryszard Duź – altówka, Olga
Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela i także na wiolonczeli gościnnie zagra z zespołem
Tomasz Strahl. W tym samym dniu wieczorem z utworami N. Kapustina i własnymi
improwizacjami jazzowymi koncertować
będzie A BU – młody, kreatywny pianista
z Pekinu.
 Ryszard ZATORSKI

13

KULTURA  SZTUKA

57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie
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KOMFORT I POCZUCIE SWOBODY

Rozmowa z Dawidem Runtzem, pierwszym dyrygentem Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie
Zofia Stopińska

23

KULTURA  SZTUKA

lutego br. Dawid Runtz wystąpił z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej. Wieczór rozpoczął się Mazurem z opery
Halka Stanisława Moniuszki, a później były dwa wspaniałe utwory Piotra Czajkowskiego: Koncert skrzypcowy D-dur,
w którym partie solowe wspaniale wykonał rzeszowianin z urodzenia – Szymon Naściszewski oraz V Symfonia e-moll.

 Wybór utworów, które wtedy usłyszeliśmy, nie był chyba przypadkowy?
– Zaproponowałem V Symfonię Piotra
Czajkowskiego, ponieważ mam ogromny
sentyment do tego dzieła. W 2016 roku, kiedy
debiutowałem z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, dyrygowałem właśnie
V Symfonią Piotra Czajkowskiego. Ucieszyłem się, że po dwóch latach mogę powrócić
do tego wspaniałego utworu i wykonać tę
Symfonię z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej. W Koncercie skrzypcowym D-dur
partie solowe wykonał znakomity skrzypek
Szymon Naściszewski, który obecnie jest
studentem Konserwatorium w Hanowerze.
Solista dostarczył nam niezapomnianych
wrażeń.
 To prawda, bo w moim odczuciu grał
przepięknie i nie tylko mnie ujął swoim
wykonaniem – oklaski trwały bardzo długo i publiczność w ten sposób poprosiła
o bis. W sukcesie solisty był także spory
udział Orkiestry pod Pana batutą i tę dobrą
współpracę było słychać i widać.
– Koncert Czajkowskiego jest w dużym stopniu znany orkiestrze, ponieważ
to jeden z najczęściej wykonywanych koncertów skrzypcowych. Przy wykonywaniu
koncertów duże znaczenie ma porozumienie
z solistą w zakresie jego interpretacji i dostosowanie orkiestry do jego wizji. Zależy mi
zawsze, aby w koncertach instrumentalnych
dać solistom jak największy komfort i poczucie swobody.
 W drugiej części koncertu został usunięty pulpit dyrygencki, bo V Symfonię
Czajkowskiego poprowadził Pan z pamięci.
Zawsze się zastanawiam, czy uczenie się na
pamięć tak długich utworów ma sens – czy
pozwala dyrygentowi bardziej skupić się na
interpretacji?
– Oczywiście przygotowując się do
koncertu, staram się robić to jak najlepiej,
chociaż nie jest to dla mnie punktem honoru,
żeby dyrygować z pamięci. Z drugiej strony
jest to wynik moich studiów u maestro Antoniego Wita. Od samego początku czymś naturalnym było przygotowywanie partytury
na pamięć. Bardzo lubię mieć jak najbliższy
kontakt z muzykami podczas wykonania,
a właśnie wzrok i spojrzenie pozwalają mi
na to. Podziwiam zawsze dyrygentów, którzy prowadzą opery Wagnera bez partytury.
Mają oni nadprzyrodzony dar.
14

a będzie to Wesele Figara Wolfganga Amadeusa Mozarta, które mamy w planie powtórzyć w Rzeszowie 27 maja bieżącego roku,
na zakończenie 57. Muzycznego Festiwalu
w Łańcucie. W czerwcu zadyryguję koncert
w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
oraz serię koncertów z symfoniami Mozarta
na Zamku Królewskim.


Zachwycały pięknie wykonane solówki, których jest w tym utworze sporo,
oraz brzmienie orkiestry od pierwszego do
ostatniego taktu. Wzruszały i poruszały
zmienne nastroje, barwy, wspaniałe, nasycone piana rozpływające się w zupełną
ciszę. Po żywiołowym zakończeniu publiczność długo i gorąco dziękowała Panu
i orkiestrze. Mam nadzieję, że jest Pan usatysfakcjonowany i zechce do Rzeszowa wracać, aby poprowadzić następne koncerty.
– Dziękuję. W Rzeszowie pojawię się
jeszcze na koncercie 11 listopada z okazji
100. rocznicy odzyskania niepodległości
oraz w czerwcu 2019 z IX Symfonią Antonina
Dvořáka. Zawsze bardzo chętnie będę wracał
do Państwa miasta i do Filharmonii Podkarpackiej.

 Należy jeszcze wspomnieć jedno ważne
wydarzenie w Pana dotychczasowej karierze – w styczniu bieżącego roku uczestniczył Pan w I Międzynarodowym Konkursie
Dyrygenckim w Hongkongu. Na tym konkursie decyzją jury otrzymał Pan III miejsce oraz bardzo ważne wyróżnienie – Nagrodę Publiczności.
– Nagroda Publiczności jest cennym
wyróżnieniem, gdyż świadczy ona o tym,
iż wykonanie III Symfonii Brahmsa w finale konkursu spotykało się z pozytywnym
odbiorem. Do Konkursu Dyrygenckiego
w Hongkongu zgłosiło się 310 kandydatów,
a do udziału zaproszonych zostało szesnastu
młodych dyrygentów, również Polacy – Marta Gardolińska oraz mój kolega ze studiów
Maciej Kotarba. Udało mi się sięgnąć po laury i znaleźć się w finałowej trójce w ostatnim
etapie konkursu i jako najmłodszy uczestnik
otrzymałem znaczące wyróżnienie, które jest
impulsem do mojej dalszej pracy nad sobą.

 W grudniu ubiegłego roku został Pan
pierwszym dyrygentem Polskiej Opery
Królewskiej – nowego teatru operowego
w Warszawie.
– Objęcie tak ważnego stanowiska to
dla mnie nowe, wielkie wyzwanie. Prowadząc własną orkiestrę, jestem odpowiedzialny za jej funkcjonowanie, za jej brzmienie, za
ustalanie pewnych reguł funkcjonowania tej
orkiestry i bardzo chciałbym – podobnie jak
wszyscy pracownicy – aby Orkiestra Polskiej
Opery Królewskiej stała się niedługo zespołem o znaczeniu co najmniej ogólnopolskim.

 Czy ten konkurs zaowocował konkretnymi propozycjami koncertowymi?
– Pokłosiem konkursu jest kilka koncertów w Polsce, a także za granicą, między
innymi w Buffalo Philharmonic Orchestra
w USA. Cieszę się, że już w kwietniu stanę
przed Boston Symphony Orchestra, ponieważ otrzymałem zaproszenie na przesłuchania na asystenta orkiestry bostońskiej. Myślę,
że moje dotychczasowe osiągnięcia, w tym
również nagroda na konkursie w Hongkongu, przyczyniły się do otrzymania takiego
zaproszenia.


Oprócz pracy z orkiestrą trzeba także współdecydować o repertuarze i innych
sprawach dotyczących funkcjonowania teatru operowego.
– Dyrektorem Artystycznym Polskiej Opery Królewskiej jest polski reżyser,
prof. Ryszard Peryt, który z ogromną uwagą dobiera repertuar dla naszej instytucji.
W kwietniu poprowadzę pierwsze przedstawienie w Polskiej Operze Królewskiej,


Podczas święta Pana uczelni – Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie, otrzymał Pan Medal „Magna
cum Laude” przyznawany przez kapitułę za
wybitne osiągnięcia artystyczne młodym
absolwentom. Dodam, że w tym roku zostało przyznane jedno takie wyróżnienie.
Gratuluję serdecznie!
– Cieszę się, że moja ciężka praca została doceniona przez uczelnię, której bar-

Dawid Runtz
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 Z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie jest Pan nadal
związany.

– Owszem, jestem wykładowcą UMFC
w Warszawie, jestem też studentem drugiego
roku studiów doktoranckich i mam w planie
w tym roku obronić tytuł doktora.
 W wywiadzie, którego udzielił mi Pan
przed rokiem, mówił Pan wiele o codziennym kontakcie z partyturami i to nie tylko
podczas prób, także każdą wolną chwilę
poświęca Pan na ich studiowanie.
– Nic się nie zmieniło. Powiem tylko,

LUDZIE I ICH PASJE

Rozmowa z Janem Nyczem, propagatorem muzyki
Jerzy Dynia

J

an Nycz, skrzypek, pedagog i działacz Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, od lat propaguje muzykę. Jego umuzykalniająca akcja wśród
społeczności iwonickiej sprawiła, że do filharmonii w Rzeszowie nierzadko
na koncert jechały pełne dwa autokary, a czasem nawet trzy.

 Który raz spotykamy się dzisiaj w Filharmonii Podkarpackiej?
– Dzisiaj jest to już 228 raz. Na parkingu stoją dwa autokary, którymi przyjechali na koncert melomani z Iwonicza-Zdroju
i okolicznych miejscowości.
 Jak narodził się pomysł organizowania
zbiorowych wyjazdów na koncerty muzyki
poważnej do Rzeszowa?
– A gdzie obecnie można słuchać tej
muzyki z wyższych półek? Nie pamiętam,
kiedy mogłem posłuchać i zobaczyć wykonawców na ekranach telewizorów. W głośnikach radiowych króluje dyskoteka i disco
polo. Pozostaje więc szukanie muzyki poważnej w salach koncertowych.
Musiał być jednak także inny powód?
– Tak. Muzyka we mnie istniała od
zawsze. Mieszkając w Iwoniczu-Zdroju, po
maturze ukończyłem w Krośnie Studium
Nauczycielskie na Wydziale Wychowania
Muzycznego. Przez kilka lat uczyłem się grać
na skrzypcach. Kiedy przyszły lata służby
wojskowej, „wylądowałem” w jednej z jednostek na Kaszubach. Mając przygotowanie
muzyczne, prowadziłem Zespół Estradowy
Radary. Koncertowaliśmy, zdobywaliśmy czasem nagrody. Na jednym z festiwali zespołów
wojskowych w Lubaniu Śląskim zdobyliśmy
ósmą nagrodę przy występujących wówczas
37 zespołach. Ja z powodzeniem zagrałem
na skrzypcach Prześliczną wiolonczelistkę.
Z tamtych czasów pozostały wspomnienia
i fotografie.



Kiedy nadszedł koniec paradowania
w mundurze, wróciłeś w rodzinne strony.
Nie zawsze tak bywa.
– Wróciłem do rodzinnego Iwonicza-Zdroju i zostałem zatrudniony zgodnie
z tym, czego mnie uczono w Studium Nauczycielskim, w charakterze nauczyciela

Jan Nycz

muzyki we wszystkich szkołach na terenie
gminy. Uczyłem nawet w zespole szkół gastronomicznych.

Nauka sprowadzała się wyłącznie do
realizowania formalnego programu nauczania?
– Co to, to nie. Wymyśliłem sobie sposób na oswajanie uczniów w większym stopniu z muzyką poważną. W piątki popołudniami zacząłem organizować spotkania w szkole
z uczniami, na „luzie”, przy herbatce, z ciasteczkami, no i zacząłem odtwarzać różne
utwory z płyt. To dawało mi pretekst do tego,
żeby opowiadać o twórcach tych utworów –
kompozytorach, o budowie większych form
jak koncert instrumentalny, symfonia, wielkie formy wokalno-instrumentalne. I kiedy
po pierwszym takim spotkaniu usłyszałem:
„Proszę pana, kiedy będzie następne?”, ucieszyłem się, bo zobaczyłem, że pomysł chwycił, że zaiskrzyło. Stosowałem też okresowo
bardziej administracyjną metodę zainteresowania muzyką. Jeśli uczeń chciał mieć szóstkę, musiał założyć specjalny zeszyt, w którym
opisywał dziesięciu kompozytorów i musiał
o nich umieć opowiedzieć. Nie wszystkim
rodzicom na początku to się podobało, ale
z czasem zrozumieli moje intencje.
 Od tego pierwszego spotkania do autokarowych wyjazdów na koncerty do filhar-

że pracy nad partyturami jest coraz więcej.
Kontakt z muzyką mam nie tylko podczas
prób i koncertów – cały czas, jakim dysponuję, poświęcam muzyce i sprawia mi to
ogromną radość i satysfakcję. Kiedy podczas
koncertu, który jest przecież uwieńczeniem
całej pracy, mogę przedstawić swoją wizję –
czy to symfonii, czy opery przed publicznością – czuję się spełniony.
 Zofia STOPIŃSKA
monii droga nie była krótka.
– Oczywiście, ale konsekwencja i metoda zrobiły swoje. Zacząłem od siebie. Któregoś dnia w roku 1995 przyjechałem po raz
pierwszy do Rzeszowa, no i „opętało” mnie.
Ale dopiero 18 listopada 1996 roku doszło do
pierwszego zbiorowego wyjazdu autokarem.
Z niektórymi dzieciakami ze szkół podstawowych przyjechali również ich rodzice. Jak
dziś pamiętam, dyrygował Jerzy Katlewicz,
a solistami byli Lidia Grychtołówna i Janusz
Olejniczak. Koncert rozpoczęło C. Debussy’ego Popołudnie fauna, później był Koncert a-moll na dwa fortepiany F. Poulenca
i wreszcie utwór, który zrobił na nas wielkie
wrażenie Bolero Ravela. Nie trzeba było długo czekać, bo już w niecały miesiąc później,
15 listopada tegoż roku, zorganizowałem bez
większych trudności następny wyjazd. Z czasem ta umuzykalniająca akcja rozwijała się.
Bywało, że do Rzeszowa jechały pełne dwa
autokary, a czasem nawet trzy.
 Wy jeździliście do filharmonii, ale podobno raz filharmonia przyjechała do was?
– Nie cała filharmonia, ale były dyrektor Wergiliusz Gołąbek i nie na koncert, ale
na spotkanie z naszą młodzieżą. Była to fajna
rzecz dla naszego środowiska. Był też przy tej
okazji konkurs na wiedzę o W.A. Mozarcie,
który prowadziła p. Anna Hetmańska.
 Czy to prawda, że po dwusetnym przyjeździe na koncert podarowaliście dyrekcji filharmonii ogromną kronikę, a w niej
odnotowane wszystkie koncerty, których
wysłuchaliście, tytuły utworów, nazwiska
dyrygentów, solistów i na dodatek wrażenia
wyniesione z kontaktów z muzyką klasyczną?
– Tak, to prawda. Został stworzony
taki foliał. A wrażenia? No cóż. Naszą pasję
traktujemy serio. Wiele satysfakcji sprawiały nam i sprawiają kontakty z żywą muzyką,
z żywymi artystami. Nazwiska, takie jak
Wojciechowski, Natanek, Radwan, Maksymiuk, Stanienda czy Jakowicz, Gutowska,
Grychtołówna, Kulka, Brodzki, Kabara – kolejność w tym przypadku nie jest ważna – na
lata utkwiły w naszej pamięci. Ważne jest to,
że mogliśmy ich podziwiać, a przecież ta lista
nie jest pełna, wszak byliśmy na 228 koncertach i nie mamy zamiaru zaprzestać tej działalności.


Jestem pełen podziwu.
– Miło mi. Do zobaczenia.
 Jerzy DYNIA
15
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dzo wiele zawdzięczam. Tam przez pięć lat
mogłem kształcić się u wybitnego mistrza
– prof. Antoniego Wita i jemu zawdzięczam
mój warsztat i umiejętności dyrygenckie. To
wyjątkowy moment, że w tym roku Kapituła Medalu „Magna cum Laude” postanowiła
mnie w ten sposób wyróżnić.
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DOROŻKI W SŁOŃCU I W DESZCZU
Szancenbach w Rzeszowie po raz pierwszy

iedawno gościły w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej i znajdującym
się pod nim w piwnicach
Parole Art Bistro imponujące wrażliwą kolorystyką
oleje i akwarele Juliusza Joniaka. Niedługo
po nich można było podziwiać zwracające
uwagę fantazyjnymi barwami martwe natury i pejzaże Jana Szancenbacha. Po raz
pierwszy w Rzeszowie.
Jeśli nie liczyć w głębokiej przeszłości
wystawy w Domu Sztuki, na której prezentowali swoje prace głównie uczniowie prof.
Szancenbacha z krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych, a sam mistrz zaledwie kilka swoich
dzieł, które niemniej były ważną częścią tej
ekspozycji. Teraz udało się zebrać trzydzieści olei Szancenbacha i zgromadzić w foyer
Siemaszkowej i Parole Art Bistro. Można
było oglądać jego fantastyczne martwe natury, a także poruszające do głębi pejzaże tatrzańskie i krakowskie – z charakterystycznym motywem dorożek zimą, w deszczu
i strugach słońca. Także pejzaże malowane
w Skandynawii i na południu Europy oraz
wspaniały Autoportret.
– Zorganizowanie wystawy nie było łatwe – opowiada Adam Rajzer, miłośnik i kolekcjoner sztuki, właściciel Parole Art Bistro,
który zainicjował pierwszą rzeszowską wystawę dzieł prof. Szancenbacha. – Trzydzieści
obrazów tej rangi artysty w Rzeszowie było
dosyć trudno zebrać. Ale udało się dotrzeć do
rodziny Szancenbacha i po długich rozmowach – bo to też jest duża wartość materialna
tych obrazów – większość z nich z Krakowa wypożyczyć. Pozostałe udostępnili dwaj

SZTUKA WIATRÓW
W przemyskiej Galerii Zamek

W

cyklu „Ludzie z pasją”
2 marca br. miał miejsce wernisaż wystawy „Sztuka Wiatrów” – malarstwa
Marka Wiatra i rysunku Tomasza Wiatra. Odbyło się to
w Galerii Zamek Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki
Zamek. Wystawa niezwykła
z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście
prezentowane prace, które
– jak twierdzą znawcy – są
„wysokich lotów” i choć ten
powód jest właściwie regułą Artyści Wiatrowie – ojciec Marek i syn Tomasz
w tej galerii, to drugi powód jest unikatowy,
ponieważ swoje prace prezentowali ojciec
Ojciec Marek Wiatr (malarstwo) jest
i syn jednocześnie.
artystą śpiewakiem, syn Tomasz Wiatr (ry16

plastyki uczył się w Szkole
Przemysłu
Artystycznego w Krakowie. Po wojnie
ukończył tamże Akademię Sztuk Pięknych. Był
uczniem takich znakomitości, jak Wojciech Weiss
i Eugeniusz Eibisch. Po studiach związał się z rodzimą uczelnią, przechodząc
szczeble od asystenta do
rektora.
Szancenbach był jednym z czołowych twórców
polskiego koloryzmu. Jego
prace charakteryzuje używanie gęstej faktury farb
o czystej, zdecydowanej
gamie przytłumionych barw w przepięknych zestawieniach i kontrastach. A także
szlachetność i wirtuozeria w doborze środków wyrazu i niczym nieskrępowana radość
w przedstawianiu urody świata. Również
bezbłędna umiejętność aranżacji ulubionych
rekwizytów, jak kwiaty, arbuzy, cytryny,
ryby, langusty, muszle, skrzypce i butelki na
wzorzystych obrusach. A wszystko to w wyrafinowanym zderzaniu odcieni czerwieni
i błękitów z oranżem, fioletami i bielą.
Podobno do końca życia powtarzał:
Słyszę nagany, że maluję tylko martwe natury, pejzaże, i nic nowego. A cóż ja mogę malować nowego? Takie malowanie pozostawiam
tym, którzy w swej pysze sądzą, że malując
coś brudem zeskrobanym z palety są w stanie
ukazać tragedie, bezprawie i upodlenie, jakie
niesie światu coraz pośpieszniej współczesność.
 Andrzej PIĄTEK

Jadwiga Skowron na wernisażu w teatrze

Fot. Tomasz Beliński
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prywatni kolekcjonerzy. Ale
nieważny wysiłek, liczy się,
że była to pierwsza indywidualna wystawa dzieł Szancenbacha w Rzeszowie!
W malarstwie Szancenbacha już na pierwszy
rzut oka widać dużo światła,
koloru, harmonii i optymizmu. Oprócz malarstwa
sztalugowego artysta zajmował się projektowaniem
graficznym, ilustracją książkową, grafiką warsztatową,
malarstwem architektonicznym i filmem rysunkowym.
Brał udział w ponad stu Jan Szancenbach
krajowych i zagranicznych
wystawach, z czego prawie połowa to indywidualne. Dzieła Szancenbacha udostępnia
kilkanaście galerii i muzeów europejskich,
na czele z Galerią Uffizi we Florencji. Są one
także w kolekcjach prywatnych w Kanadzie,
Argentynie i Japonii.
Mija dwadzieścia lat od śmierci prof.
Szancenbacha, który urodził się i spędził
życie w Krakowie. Za okupacji niemieckiej
Fot. Mieczysaw A. Łyp

Andrzej Piątek

sunek) lekarzem urologiem. Obaj kochają
sztukę, która w domu rodzinnym – choć od
pokoleń zdominowanym przez medycynę
– była obecna od zawsze. W ich domu rodzinnym bywali m.in. Leon Wyczółkowski,
Emil Zegadłowicz, Wanda Siemaszkowa,
ambasador, wiceminister spraw zagranicznych Alfred Wysocki. Rodzina zaprzyjaźniona była z córką Marii Konopnickiej – Zofią
Mickiewiczową i córką Wojciecha Kossaka
Magdaleną Samozwaniec. W czasie okupacji
mieszkał u nich malarz batalista Stanisław
Studencki. Obecnie odwiedzają ich najwybitniejsi przedstawiciele życia kulturalnego.
Podczas wernisażu, poza częścią oficjalną i dyskusjami o sztuce, odbył się minirecital Marka Wiatra przy akompaniamencie
instrumentu klawiszowego. Trzy utwory wykonane przez tenora potwierdziły artystyczną rodzinną niezwykłość zgodnie z tytułem
wystawy „Sztuka Wiatrów”.
 Tomasz BELIŃSKI
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Sławiński potrafi bowiem zawsze wytrawnie
przygotować spektakl, który bawi i zmusza
do refleksji.
Trzecią propozycją karnawałową,
a tegorocznych 24.
otwierającą spotkania, był spektakl gospoRzeszowskich Spodarzy – Piaf autorstwa Pam Gems, sztuki
tkaniach Karnawałowych
w przekładzie Jerzego Zagórskiego i z polw lutym gościły dwa spekskimi tekstami piosenek Andrzeja Ozgi. Jan
takle z zewnątrz. Shirley
Szurmiej, reżyser i choreograf tego muzyczValentine w reżyserii Manego widowiska, po raz drugi trafnie zagrał
cieja Wojtyszki z Teatru Polonia w Warszana wspomnieniach i sentymentach widowwie to był monodramowy show Krystyny
ni do wielkiej artystki pieśniarki, jaką była
Jandy, interpretującej utwór Will’ego Ruszdecydowanie niepowtarzalna Edith Piaf,
sella niekoniecznie wiernie wedle zapisu
podziwiana przez tysiące wielbicieli podliterackiego. Ale ta spontaniczność artystki
czas jej światowych koncertów w Europie
była niejako spójna z podobnymi reakcjami
i Ameryce.
widowni. W tej zabarwionej gęsto humoPiętnaście lat temu na rzeszowskiej
rem opowieści kierowanej w stronę widzów,
scenie w tymże widowisku Szurmiej postaczyli do… kuchennej ściany, jak w lustrze
wił w roli głównej Annę Srokę, teraz rolę
zwłaszcza panie odnajdywały własne niePiaf grają przemiennie dwie aktorki – Małrzadko problemy niezrozumienia, kołowrogorzata Pruchnik-Chołka i Dagny Cipotu domowego i braku widoków na poprawę
ra. Ta pierwsza wystąpiła w karnawałowej
tego stanu. Z nadzieją może przełamania
przedpremierze otwierającej wspomniane
wszystkiego, jak bohaterka Shirley, wypraspotkania, bo właściwe premiery Piaf były
wą szaloną nad greckie morskie wybrzeże,
tydzień później (16 i 17 lutego) – każda
by uświadomić sobie po ćwierćwieczu małz inną wykonawczynią roli głównej. Wielką
żeństwa, że można żyć inaczej, swobodniej
sztuką było przywołać Edith Piaf jej pioseni tym posunięciem zwrócić wreszcie uwagę
kami, ale w polskim przekładzie, i jednomęża, jak bolesnej nagle doznał pustki, jaki
cześnie zachować nastrój i poetykę brzmień
jest bezradny i jaką wartością było życie
kojarzoną z oryginalnym wykonaniem. Bo
z taką partnerką. Janda jak wytrawny wow gruncie rzeczy widzowie idą na Piaf władzirej kierowała emocjami widowni, bawiła
śnie dla tych zapamiętanych brzmień, które
w tym niekończącym monologu i puentoobie rzeszowskie aktorki przywołują z tawała zgrabnie.
kim wyrafinowanym subtelnym artyzmem,
Teatr Nowy z Zabrza w komedii O co
jak choćby w owym Hymnie miłości. Ale
biega? Philipa Kinga, w reżyserii znanego
jakiż urzekający jest obraz z Marleną Dierzeszowianom Marcina Sławińskiego, był
trich, którą tak perfekcyjnie interpretacją
nie tylko wysmakowaną zabawą intelektupiosenki, gestem i całą aktorską osobowoalną, ale precyzyjnie, z wielkim kunsztem
ścią przywołuje Mariola Łabno-Flaumenartystycznym przygotowaną inscenizacją.
haft. A scena dialogu z młodszą wtedy od
Wielkiej to klasy aktorzy, w tym gościnnie
niej Edith Piaf jest wysmakowanym pokawystępujący Dariusz Niebudek, który pojazem scenicznym artystek rzeszowskiej scewił się już wcześniej w podobnie gościnnym
ny. Mariola Łabno grała tę rolę u Szurmieja
charakterze w Teatrze Bo Tak w Rzeszowie
także piętnaście lat temu i patrząc z widoww spektaklu Seks dla opornych, tworząc
ni miało się wrażenie, jakby czas stanął.
znakomite widowisko, także w reżyserii SłaTym razem aktorka ta była również asystenwińskiego, w parze z Beatą Zarembianką.
tem reżysera. Małgorzata
Machowska przemiennie
z Beatą Zarembianką budzą podziw w roli Madeline, sekretarki Piaf. Wtedy
Machowska grała przyjaciółkę piosenkarki, Toinę, uprawiającą nierząd.
Teraz w rolę tę wciela się
znakomita Justyna Król,
wzbudzając wielką sympatię do tej postaci.
Widowiskiem tym
Szurmiej – pomiędzy
swoistym recitalem głównych wykonawczyń Małgosi i Dagny – czasem
może nawet za obszernie
Mariola Łabno-Flaumenhaft w roli Marleny Dietrich i Dagny Cipora jako

Ryszard Zatorski

N

Małgorzata Pruchnik-Chołka, sceniczna Piaf

wołują, zwłaszcza w partiach śpiewanych,
młodzi przyjaciele Piaf – Yves Montand zagrany przez Michała Chołkę czy Jacko, czyli
Charles Aznavour Mateusza Mikosia. Także
inni bohaterowie tej musicalowej opowieści
– Joanna Baran jako pielęgniarka fizjoterapeutka, Mateusz Marczydło w kilku rolach,
podobnie jak Józef Hamkało i zawsze urzekający grą sceniczną Marek Kępiński w roli
dyrektora paryskiej Olimpii i inspektora
Eddiego. Muzycznie oprawił ten spektakl
Jarosław Babula, utwory zaś zaaranżował
Andrzej Zarycki. Ale spoiwem muzycznym spektaklu bezpośrednio na scenie był
akordeonista Dariusz Kot, akompaniujący
wszystkim solistom, w tym przede wszystkim odtwórczyniom postaci Piaf. Nie do
przecenienia jest ten pomysł obecności żywej muzyki w tym spektaklu.
Gdy na zakończenie spotkań karnawałowych utalentowana aktorsko i wokalnie
Dagny Cipora recitalem piosenki aktorskiej przenosiła dobry nastrój teatralnych
wydarzeń, poproszona na bis jeszcze o „coś
z Piaf ”, zamiast tego subtelnie zaprosiła na
premierę. Warto było skorzystać, zobaczyć,
przeżyć i wzruszyć się Piaf sceniczną i tą zachwycającą interpretacją aktorską utworów
legendarnej pieśniarki. W filmowym obrazie finałowym pojawiła się także śpiewająca
Edith Piaf. W Teatrze im. W. Siemaszkowej
ten nastrój piękna muzycznego, mniemam,
gościł będzie długo. Warto z tego uszczknąć
coś dla siebie, zachęcam.
 Ryszard ZATORSKI

Piaf
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Z Małgorzatą Pruchnik-Chołką i Dagny Ciporą

Fot. Maciej Mikulski (2)

PIAF PONOWNIE

opowiada to szalone życie Edith Piaf, wybitnej artystki i narkotycznie oraz alkoholowo
wycieńczającej swoje zdrowie kobiety. Od
„wróbelka” ulicznego, jak nazwał śpiewającą dziewczynę paryską Louis Leplée, czyli ów Papa, który ją z tych dołów wydobył
na światowe estrady – na scenie kreowany
przez Roberta Chodura i artystycznie zapamiętany. Bardzo dyskretnie i wysmakowanie zapisuje się Paweł Gładyś w roli mistrza
ceremonii oraz Robert Żurek jako impresario Piaf. Jakiż niepowtarzalny nastrój wy-
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DĄŻENIE DO WARTOŚCI IDEALNEJ
Rzeszowskie BWA zaprasza na kolejne wystawy

Piotr Rędziniak
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d 22 marca do 22
kwietnia trwać będzie
wystawa malarstwa artystki zaproszonej z Łodzi
– Katarzyny Miller. Autorka urodziła się w 1978
roku w Łodzi. Ukończyła studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej Akademii
Sztuk Pięknych, gdzie w 2004 roku obroniła
dyplom w pracowni malarstwa prof. Ryszarda Hungera i pracowni rysunku prof. Jacka
Nowotarskiego. Od 2006 roku dydaktyk
macierzystej uczelni, od 2015 doktor sztuk
pięknych. Tworzy w dziedzinie malarstwa,
rysunku, instalacji.
O malarstwie Katarzyny Miller, ale bardziej o jej działaniach, tak napisał jej promotor
doktoratu prof. Tomasz Chojnacki „[…] Katarzyna Miller kreuje nowe przestrzenie, nowe
rzeczywistości. Tworzy nie tylko na płaszczyźnie płótna, ale także poza nim. Szczególnie kiedy jej pracownia staje się w całości przestrzenią malarską, w której dochodzi do zderzenia ascezy przedstawień, motywów, tematów z eksplozją materii malarskiej. Pracownia
staje się swoistym laboratorium malarstwa,
miejscem procesu nieustannego malowania,
przemian, stawania się obrazu i alchemicznych poszukiwań. Wnętrze pracowni można
odczytać jako odsłonięcie intymności twórczej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ka-

swoistego lustra, ale tak
tarzyna Miller tworzy mauniwersalnego, że oprócz
larskie terytorium, które
odbicia artystki możemy
można utożsamić z dziew nim zobaczyć również
łem sztuki – pomieszczeswoje…
nie pracowni staje się samo
W drugiej sali wystawa
w sobie żywym obrazem.
zbiorowa pod znamiennym
Ilość zachodzących tam
tytułem „Radio Luksemmalarskich eksperymenburg – Między nami – Wietów zaświadcza o ciągłym
lokulturowe Pejzaże Sztuki
braku satysfakcji autorki
i Edukacji”. Uczestnikami
i jej niestrudzonym dążewystawy ze strony Lukniu do uzyskania wartości
semburga są: Lidia Markieidealnej […]”.
wicz, Isabelle Lutz, Lony
Wystawa w rzeszowHirtz i Assun Parrilla,
skim BWA będzie kolejną
Filip Markiewicz i pochopróbą aranżacji pracowni
dzący z Francji Emmanuel
artystki, z której będzie
rozgrywać i rozprzestrze- Katarzyna Miller, bez tytułu, akryl, olej Regent; ze strony polskiej:
dr hab. Teresa Żebrowska
niać się po ścianach gale- na płótnie, 140 x100, 2014 r.
oraz dr Marek Batorski
rii nowa wystawa, nowa
z Krakowa, Krzysztof Wereński z Lublina
odsłona i punkt spojrzenia na problematykę,
oraz dr Jacek Balicki reprezentujący Rzeszów
która nurtuje samą artystkę. W moim przei Uniwersytet Rzeszowski. Nazwa projektu
konaniu jest to poszukiwanie miejsca w otoma swoją genezę w Radio Luxembourg Luxy,
czeniu, które będzie tym miejscem, o któktóre w latach 1967–1988 osiągnęło szczyt
rym możesz powiedzieć, że stoisz tu i teraz
popularności w krajach za żelazną kurtyną.
we właściwym miejscu. Potwierdzasz swoją
Dziś w dobie „multi-kulti” projekt ten miał
tożsamość, znajdujesz potwierdzenie swojej
za zadanie skonfrontować różnice kulturowe,
osobowości, a co ważniejsze swojej wartości.
mentalne i estetyczne. Czy one nadal istnieNa różnych etapach życia i w odniesieniu
ją, czy zatarły się, a jeśli są, to jakie – będzie
do wielorakich przestrzeni i relacji z ludźmi
można zobaczyć na wystawie w BWA.
wartości te się zmieniają, dlatego też za każdym razem znajdujemy się w innym miejscu.
 Piotr RĘDZINIAK
Obrazy Katarzyny Miller spełniają funkcję

LEGENDARNA GRUPA
Artyści plastycy z Grupy XIV

G

rupa XIV to legenda rzeszowskiego
profesjonalnego środowiska artystów
plastyków, głównie malarzy i grafików. Składała się z młodych absolwentów krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych powracających do
rodzinnego Rzeszowa, lub innych, którzy tu
znaleźli swoje miejsce w latach 50. ubiegłego wieku. To oni, w grupie około pięćdziesięciu artystów tworzących na terenie Rzeszowszczyzny, działali odważnie i stanowczo. Przyjęli sobie za zadanie w ówczesnym
małomiasteczkowym Rzeszowie rozwijać
życie kulturalne, przybliżać jego mieszkańcom współczesną (nowoczesną) sztukę. Ten
cel zawarła w swoim manifeście Grupy XIV
Olga Samarska. Ona wraz z Cezariuszem
Kotowiczem i Renatą Niemirską-Pisarek
zajmowali się działalnością propagatorską. Pisali artykuły i recenzje prasowe oraz
udzielali wywiadów radiowych. A w nich nie
tylko omawiali bieżące problemy i zagadnienia dotyczące artystów i plastyki w mieście,
ale również przybliżali sztukę i jej historię
społeczeństwu Rzeszowa. W Grupie XIV
tworzyli i działali jeszcze Bolesław Dusza,
Adolf Jakubowicz, Edward Kieferling, Al-
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fred Kud i Zuzanna
Kusek-Kud, Zdzisław
Ostrowski,
Janina
O ż ó g- C z a r n ow s k a ,
Roman Prokulewicz, Grupa XIV w 1956 r. – od lewej Stanisław Chrapkowski, Cezariusz Kotowicz,
Henryk Rachwalski, Olga Samarska, Tadeusz Szpunar, Józef Wilkoń, Alfred Kud, Janina Ożóg,
Tadeusz Szpunar i Jó- Zuzana Kusek-Kud, Adolf Jakubowicz, Edward Kieferling, Bolesław Dusza
zef Wilkoń.
Wszyscy czynni twórczo znajdowani dyrektor i pedagog jarosławskiego Liceum
li czas na pracę społeczną, tworzenie zręPlastycznego. Podobnie wielce szanowaną
bów Związku Polskich Artystów Plastyków.
i zasłużoną nauczycielką rysunku i malarWszyscy zapisali się na kartach historii, jak
stwa, najpierw sędziszowskiego, później
Cezariusz Kotowicz – pierwszy kierownik
przeniesionego do Rzeszowa Liceum Sztuk
nowo powstałej Galerii Sztuki Współczesnej
Plastycznych, jest Janina Ożóg-Czarnowska.
BWA w Rzeszowie, później dyrektor Muzeum
Bodaj największy sukces artystyczny odniósł
w Raciborzu, ale nade wszystko znany jako
do dziś aktywny scenograf, ilustrator malarz
długoletni dyrektor Muzeum Ziemi Przemyi rzeźbiarz Józef Wilkoń. Swoje późniejsze
skiej. Olga Samarska długo po wyjeździe do
artystyczne kariery również rozwijali HenWarszawy zajmowała się krytyką artystyczryk Rachwalski w Opolu, Roman Prokuleną i korespondencyjnie wspierała działania
wicz w Łodzi, Tadeusz Szpunar w Krakowie
Grupy. Dla Rzeszowa pozostawiła trwały
i Stanisław Chrapkowski w Warszawie.
ślad w postaci ofiarowanej miastu dużej częZa Janem Gryglem, nieżyjącym już
ści swojej twórczej spuścizny. Jerzy Majewdziennikarzem „Nowin”, znawcą artystyczski to pierwszy dyrektor BWA w Rzeszowie,
nych środowisk, należy powtórzyć: „[…]
obecnie szef rzeszowskiej Desy, Edward KieGrupa XIV nie była przypadkową gromadferling to niezapomniany dla wielu długoletką absolwentów krakowskiej ASP. Składała
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mamy zmianę pokoleniową i artystów, i odbiorców, których na nowo trzeba uświadamiać i przygotowywać do współczesnej (nowoczesnej) jakże innej w formie i przekazie
sztuki.
Z pewną goryczą ciśnie się na usta
stwierdzenie, że artyści znów są Nieproszeni.
Tak zatytułował swój dokument filmowy na
temat Grupy XIV Włodzimierz Pomianowski w roku 1956. Projekcja tego nieco ponad
dziesięciominutowego archiwalnego materiału filmowego z jednej z pierwszych wystaw
Grupy była niewątpliwą atrakcją wernisażu
w gościnnej dla artystów i sztuki siedzibie
Elektromontażu Rzeszów. Elektromontaż
Rzeszów S.A. obchodzi w tym roku również
uroczysty jubileusz 50-lecia. Obecnie to jedna z nielicznych firm, o której należy wspomnieć, iż jest weteranem mecenatu rzeszowskiego biznesu dla ludzi sztuki i kultury –
tych, którzy dla wielu i dziś są nieproszeni…
 Piotr RĘDZINIAK

ZAPOMNIANA PRIMADONNA

Artystka zmarła 28 stycznia 2007 roku
w Rzymie. Zgodnie z jej ostatnią wolą, jej
prochy zostały sprowadzone przez rodzinę
do Polski, do Gdańska i pochowane na cmentarzu Łostowickim.
mir Różycki, kompozytor,
Odkrycie zapomniaznawca opery pisał (M. Panej primadonny Wiktorii
wińska – Addio Vittoria,
Kotulak-Calmy zawdziębravissimo. Wiktoria Calczamy prof. zw. dr hab.
ma, „Trubadur” 2/2007):
Monice Fedyk-Klimaszew„Artystka
rozporządzała
skiej pochodzącej z Sanocałą potrzebną siłą ekska, absolwentce Liceum
presji – siłą demoniczną,
Muzycznego w Rzeszowie
uplastyczniając swym piękoraz Akademii Muzycznej
nym głosem, fascynującą
w Gdańsku, którą ukońgrą każde słowo libretta do
czyła na dwóch kierunkach:
najwyższego stopnia możliwokalno-aktorskim w klawości”.
sie śpiewu solowego prof.
Cóż dalej? Wiktoria
Barbary Iglikowskiej oraz
Wiktoria Kotulak (1920–2007)
znakomicie kreuje role Sankompozycji i teorii muzytuzzy, Cho-Cho-San, Mimi,
ki. Znakomita śpiewaczka
Toski, Aidy, występuje w Krakowie, Łodzi,
o szerokim repertuarze operowym jest peWarszawie, na Morawach. W 1947 roku
dagogiem Akademii Muzycznej im. Staniumiera Adam Didur. Rok później artystka
sława Moniuszki w Gdańsku, od niedawna
wyjeżdża do Włoch, gdzie z powodzeniem
także jurorem Ogólnopolskiego Konkursu
występuje na tamtejszych scenach koncerWokalnego im. Barbary Kostrzewskiej orgatowych i operowych, z La Scalą włącznie,
nizowanego przez Zespół Szkół Muzycznych
także w Niemczech, Belgii,
nr 1 im. Karola SzymanowMalcie, Szwajcarii, Portugaskiego w Rzeszowie.
lii, Czechosłowacji, Afryce
Pani profesor opubliPółnocnej i Południowej.
kowała artykuł w najnowRepertuar? Ogromny! Od
szym numerze pisma muVivaldiego, Pergolesiego po
zyczno-literackiego
„KaMusorgskiego czy Szostakomerton” pt. Adam Didur
wicza.
i jego zapomniana uczennica
W 1995 roku, z okazji
Wiktoria Calma, na podstajubileuszu 50-lecia Opery
wie którego mogłem przedŚląskiej w Bytomiu, artystka
stawić w krótkim opisie losy
odwiedziła scenę, na której
znakomitej śpiewaczki podebiutowała. Ze wzruszechodzącej z naszej podkarniem witał ją Andrzej Hiolpackiej ziemi.
ski i Jadwiga Lachetówna,
z którymi wiązały ją miłe Wiktoria Calma jako Aida – Opera
 Andrzej SZYPUŁA
wspomnienia.
Bytomska (1947 rok)

Wybitne talenty wokalne

Andrzej Szypuła

Z

iemia jasielska obfituje
w wybitne talenty wokalne, by wspomnieć Franciszkę Platównę (1894–
1974), pochodzącą z Jasła
artystkę scen operowych
Lwowa, Warszawy, Krakowa, Wrocławia,
znakomitego pedagoga śpiewu, czy Barbarę
Kostrzewską (1915–1986), pochodzącą z Jodłowej koło Jasła solistkę Oper w Bytomiu,
Poznaniu, Warszawie, dyrektora artystycznego scen operetkowych w Polsce.
Do tak znakomitego grona dopisujemy
Wiktorię Kotulak-Calmę (1920–2007), śpiewaczkę pochodzącą z Trzcinicy koło Jasła,
niezrównany sopran dramatyczny odkryty
przez Adama Didura, niezwykle cenioną artystkę scen polskich i włoskich. W 1936 roku
Wiktoria rozpoczęła studia w Konserwatorium Lwowskim, gdzie Adam Didur prowadził klasę śpiewu. Debiutowała w 1938 roku
w Teatrze Miejskim we Lwowie partią Filiny
w operze Mignon A. Thomasa. W 1939 roku
podążyła za Didurem do Teatru Wielkiego
w Warszawie, gdzie mistrz objął stanowisko
dyrektora. Za jego namową Wiktoria przyjęła pseudonim „Calma”, co znaczy „cicha,
łagodna”.
Calma otrzymała angaż w Operze Warszawskiej i rolę w operze Goplana W. Żeleńskiego. Wkrótce przyszła wojna. Artystka
śpiewała w kawiarniach, pod gołym niebem.
Wiosną 1945 roku przyjechała do Bytomia,
do założonej przez Adama Didura Opery Śląskiej, gdzie 14 czerwca 1945 roku wystawiono
Halkę S. Moniuszki. Tytułową rolę kreowała
Wiktoria Calma. Sukces był ogromny! Ludo-
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KULTURA  SZTUKA

się z ludzi ambitnych,
wychowanych w szkole
obywatelskich działań
i postaw, którzy nie potrafili nigdy zamknąć
się w przysłowiowej
wieży z kości słoniowej
i uprawiać sztukę dla
sztuki. Świadczą o tym
dobitnie ich dalsze losy
i postawa twórcza”.
Wystawa Grupa
XIV w Galerii na Najwyższym
Poziomie
zorganizowana została
Grupa XIV w 1975 r. – od lewej stoją Janina Ożóg-Czarnowska, Edward Kiew roku skromnego ju- ferling, Cezariusz Kotowicz, Zdzisław Ostrowski, Adolf Jakubowicz, Bolesław
bileuszu dziesięciolecia Dusza; siedzą Jerzy Majewski, Olga Samarska, Tadeusz Szpunar, Roman Propowstania i działalno- kulewicz
ści Podkarpackiego Tomocy, o tyle przypomnienie początków życia
warzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeartystycznego w naszym mieście, jakim jest
szowie.
wystawa Grupy XIV, uzmysławia, że pokoO ile młodzi zapaleni artyści ponad
lenie odbiorców, których w owych czasach
sześćdziesiąt lat temu tworzyli w Rzeszowykształcili i przygotowali do odbioru sztuwie środowisko profesjonalnej plastyki, dziś
ki współczesnej odchodzi wraz z nimi. Znów
ugruntowane i zdaje się niewymagające po-
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ODPRYSKI

WIROWANIE NA PLANIE
KOT A SPRAWA POLSKA
łosi nie tak znowu dawno wymyślili sobie, że 17 lutego
należy międzynarodowo obchodzić święto kota. Nie
wiadomo, czy mieli kota na punkcie kota, jak ongiś śpiewała w Opolu moja studencka koleżanka, Ania Żebrowska, czy
jakieś inne zbożne intencje. Ja osobiście wolę święto lasu albo
40 męczenników. Ale nie jestem Włochem i nie mam tu nic do powiedzenia.
Gdy jednak spojrzałem na problem refleksyjnie, doszedłem do wniosku, że aktualnie kot odgrywa niezwykle istotną rolę w naszym życiu, nie tylko politycznym. Zatem do adrema, jak pisał pewien polityk. Nie zdradzę który, wstydu
oszczędzę.
Najważniejszy w naszym kraju Prezes I Ogromny zamiast first lady ma
kota. Źle to wróży dynastii, ale nie kotu. Nie wiem tylko, czy odwiedzający prezesa ważni politycy oddają kotu należne honory. Jedno jest pewne, że prezesowy kot może być spokojny. Gdyby żył w Chinach czy Wietnamie, mogliby go
zjeść na podwieczorek. A tu wszystko odbywa się na zasadzie głaszcz kotowi
skórę, a on ogon w górę.
Władza wybrana przez niespełna dwudziestoprocentowego suwerena
drze koty z konstytucją, demokracją i resztą świata w imię jakiejś godności niby
wstającego z kolan narodu. Cholera wie, co to znaczy! Niektórzy twierdzą, że
tak ostro wstaliśmy, że walnęliśmy czerepem w sufit. Chociaż u ojdoktora radiomaryjnego klęczą, jakby niczego innego nigdy w życiu nie robili. Ale to jest
takie branie kota pod włos. Przy tym wszyscy dyżurni tłumacze poczynań władzy ciągle odwracają kota ogonem i łżą, ile wlezie. Wmawiają, że to, co słychać
i widać, to wcale nie jest to, bowiem poeta miał na myśli zupełnie coś odwrotnego. A to, co widać i słychać, to jest jedynie złudzenie optyczne i niezrozumienie
erupcji dalekowzrocznego geniuszu politycznego Prezesa I Ogromnego i jego
dworu. Właśnie ów dwór potrafi pleść takie bzdury, że ten kot, którego odwracają ogonem, może stracić cierpliwość, a nawet zgłupieć. Jeśli potrafią wmawiać, że to Unia Europejska z nami wojuje, że to Żydzi wywołali całą awanturę
z ustawą o IPN, że premier w Monachium nie powiedział tego, co powiedział, że
cały świat jest w błędzie, ponieważ my przejęliśmy funkcję narodu wybranego
i wiemy wszystko najlepiej – to w tym jest tyle prawdy, ile kot napłakał. Czy ktoś
widział płaczącego kota? No właśnie! Czy my musimy ze wszystkimi żyć jak
pies z kotem? Chociaż w tym zwierzęcym świecie są przynajmniej pozytywne
i bardzo pouczające wyjątki.
Czy może być coś zabawniejszego od tego, że premierem jest historyk
niepraktykujący, a prezydentem prawnik, którego wstydzi się jego promotor?
Królestwo Ubu? Kot by się uśmiał. Dobrze napisałem, konia szkoda. Premier
twierdzi, że żadnych wyrzutów nie ma w związku z pięćdziesiątą rocznicą wydarzeń marcowych, ponieważ państwa polskiego wówczas nie było. To gdzie
premier urodził się? W San Escobar? Na jego miejscu wyrzuciłbym dowód osobisty i wszystkie dyplomy oraz świadectwo maturalne. Czyżby premier historyk nie wiedział, że Polska była wówczas członkiem ONZ i była uznawana przez
wszystkie bez wyjątku państwa świata? Tylko jego historyczna niewysokość
premierowska jest przeciwnego przekonania. Pewien publicysta stwierdził, że
jeśli premier jest takim ekonomistą, jak historykiem, to jak najszybciej trzeba zamieniać złotówki na inną walutę, nawet na ruble. Mądra rada, ponieważ
premier pogrywa sobie z polityką jak kot z myszką. Miał Morawiecki podszpachlować nasz mocno nadszarpnięty wizerunek, a tu co? To już lepsza była Beata
Szydło, bo przynajmniej po angielsku nie plotła głupstw i rezolutny tłumacz
mógł gafy wyprasować. Czasem, panie premierze, lepiej kilka razy solidnie zastanowić się, aby nic nie powiedzieć. Lepiej pomilczeć nawet w kilku językach.
Wszystko jednak wskazuje na to, że wkrótce po świecie będzie premier musiał
ganiać jak kot z pęcherzem. Po jaką cholerę zatrudnia się kosztowne biuro legislacyjne Sejmu, skoro nikt nie zamierza ani słuchać, ani poważnie traktować
jego ekspertyz? Zresztą niepotrzebny jest cały parlament, gdyż realne decyzje
i tak zapadają nie na Wiejskiej, a na Nowogrodzkiej. Na Wiejskiej tylko gadają
i głosują. Powszechnie znana jest zasada, że jeśli ktoś musi coś zrobić, ale nie
wie co, powołuje zespół do spraw. Przecież nie o to chodzi, lecz o wycofanie się
z pewnych rozwiązań prawnych. Przecież kto jak kto, ale Żydzi kota w worku
nie kupią. A tu nic, tylko kocia muzyka.
Im bardziej i więcej wsłuchuję się w polityczne deklaracje naszych władców, tym bardziej smutnieję. Owe deklaracje bowiem coraz bardziej rozjeżdżają się z realiami. Miało być służebnie – nie jest, miało być uczciwie – nie jest,
miało być kompetentnie – nie jest, miało być samorządnie – nie jest itd., itp.
Świat deklarowany to świat niemal bajeczny, wymarzony. Brakuje w nim tylko
bajkowego kota w butach. Ale z ostrogami.

FELIETON
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 Roman MAŁEK

QUO VADIS
unkcjonował kiedyś taki dowcip.
Otóż zapytano w ankiecie bokserów,
czy dyscyplina, którą uprawiają, szkodzi.
Pięć procent pytanych odpowiedziało, że
nie. Reszta nie zrozumiała pytania. Jestem
przekonany, że dziś, gdyby w ankiecie zamienić słowo boks na
PiS, odpowiedź bałaby identyczna. Dlaczego? Odpowiedź jest
prosta i wcale niezaskakująca. Wynika to z mentalności społeczeństwa, w większości prostego, w dodatku permanentnie indoktrynowanego przez grupę ludzi, którzy autorytaryzm mają
we krwi, pozbawionego rzetelnej, obiektywnej wiedzy przez
system szkolnictwa pozostający w dyspozycji rządzących.
Niekoniecznie tych, którzy są aktualnie przy władzy. Przede
wszystkim tych, który rzeczywiście władzę sprawują.
Warto więc zapamiętać rok 1991, kiedy to umarło w Polsce szkolnictwo, które przekazywało młodzieży rzetelną wiedzę, a zaczęło się jej ogłupianie. W ostatnich trzech latach
działania w tym zakresie nabrały rozmachu. Dla własnych
potrzeb stworzono chorą reformę szkolnictwa, a w konsekwencji programy skomponowano tak, by PiS jawił się w nich
najlepszym, najbogobojniejszym i najsprawiedliwszym, prowadzącym Polskę ku chwale wiecznej. By stała się Winkelriedem narodów i tak jak on z okrzykiem „Droga dla Wolności!”
ruszyła do boju, chwytając wrogie włócznie i wbijając je sobie w pierś. Czyli po prostu o tym, że ów bohater zginął i, co
ważniejsze, jest postacią fikcyjną. Tak jak ich demokratyczne
państwo. Póki co, od września uczniowie polskich szkół będą
witać swych wychowawców słowami „szczęść Boże”, a nie jak
dotychczas „dzień dobry”.
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I wygląda na to, że mamy w kraju jakby powtórkę z PRL.
Kiedyś prosty pegeerowski robol w gumofilcach znosił do
domu wszystko, co się dało ukraść, a dyrekcje dawały sobie
podwyżki i premie. Dzisiaj ta mentalność – która ma swą obiegową nazwę mentalność gumofilca – kwitnie, co gorsze, także
w kręgach najwyższej władzy. W przypadku PiS wzbogacona
o zawiść emanującą od samego naczelnika i służalczością wobec zwierzchników. A ponieważ właśnie owe gumofilce wybrały do rządzenia gumofilców podzelowanych PiS-em, wybaczą
im wszystko. Najgorsze świństwo. Więc mogą sobie bezkarnie
traktować uwagi pod swoim adresem jak zamach stanu, mogą
aresztować ludzi za wymówienie na ulicy nazwiska Lecha Wałęsy, mogą niszczyć Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy.
Mogą zadzierać z Unią Europejską. Mogą wreszcie uważać,
że tylko oni są dobrzy, a reszta, ta innego zdania, winna zgnić
w więzieniach lub na szubienicach.
I mogą dalej pleść bzdury. Choćby tak, jak syn Kornela
senatora, typowego katolika, żyjącego zgodnie z 10 przykazaniami i kilkoma kobietami jednocześnie, obecnie premier
najjaśniejszej, który stwierdził, że w 1968 roku nie było Polski,
a za pogrom kielecki odpowiedzialni się komuniści, nie Polacy. Zatem przyznaje, że szanowny tatuś brał pensję w rublach,
a dowód osobisty drukowany miał grażdanką. Nieźle. Ale do
czasu. Bo choć elektorat wybaczy im wszystkie świństwa, to
nie wybaczy przekrętów finansowych. Taki jest pamiętliwy
i pazerny. Przynajmniej trzeba mieć taką nadzieję.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

Dekomunizacja
Hitem rządu „dobrej zmiany”
idzie znakomita akcja,
znikną w kraju szpetne plamy,
weszła dekomunizacja.
A co wiąże się z problemem,
chociaż społeczeństwu służy,
zgodnie z założonym celem
trzeba wyciąć i wyburzyć.
Precz pomniki i budowle,
choć stawiane czasem w czynie.
I ulice, co dosłownie,
dalej pachną nam Leninem.
Kiedyś w dobrym to zwyczaju
i był powód, i przyczyna,
co ważniejsze nazwy w kraju
zamieniano na Stalina.
A w uczelniach wroga siła,
i nie róbcie z nas idiotów,
znakomicie wykształciła
dziś rządzących patriotów.
Choć kościoły i klasztory
rosły z Gierka animuszem,
lud się modli do tej pory,
ale czy w nich zbawi duszę?
U sąsiadów bogobojnie,
nie wszystko szło pod topory,
bo na sklepy i hurtownie
zamieniono cerkwie, zbory.
Pamiętamy takie dzieła,
w Chinach płaczą do tej pory,
„banda czworga” w pień wycięła
swojej prakultury wzory.
Pytam, czemu ta prawdziwa
akcja, która nas zachwyca,
rzetelna i dociekliwa –
ominęła Piotrowicza.
PS
Gdy dogadza się, przesadza
i tworzy mit byle JAKI,
kiedy przyjdzie nowa władza,
to musicie czmychnąć w krzaki.

Nie narzekaj
Baran (21 III–20 IV) Trochę trzeba zacisnąć pasa, bo zapowiada się nieco imprez towarzyskich.
Byk (21 IV–20 V) Uważaj, żeby nie
wpaść w wir niepotrzebnych zakupów.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Trzeba zrzucić
nieco nagromadzonych kilogramów.
Rak (22 VI–22 VII) Samochód wymaga
teraz uwagi.
Lew (23 VII–23 VIII) Nowe mieszkanie,
nowy członek rodziny i nowe wydatki.
Panna (24 VIII–22 IX) A może by tak
w końcu odwiedzić dentystę?
Waga (23 IX–23 X) Możesz śmiało planować wakacyjne wyjazdy.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

O

Piękna jak Polka

dkąd świat stoi
przed
nami
otworem i możemy
uskładać jakieś pieniądze, to wyjeżdżamy coraz chętniej na
różne krańce Ziemi. Wracamy później wzbogaceni wiedzą, wspomnieniami i nastrojeni
marzeniami na zaś. Jak świat światem interesował nas drugi człowiek – jak mieszkał,
co jadł, w co się ubierał i oczywiście jak wyglądał i jak dbał o swoją urodę (szczególnie
dotyczyło to kobiet). Kanon urody i stylu
zawsze zależał od miejsca zamieszkania.
Inaczej postrzegamy Szwedkę, Norweżkę,
Finkę, inaczej Włoszkę, Greczynką, a zupełnie inaczej Japonkę, Koreankę czy Hinduskę.
Podziwiamy ich urodę, wdzięk i dopytujemy,
jakich to używają kosmetyków, by tak dobrze
wyglądać. W renomowanych zachodnich
salonach kosmetycznych coraz częściej pojawia się określenie: „J-beauty”, „K-beauty”, co

oznacza: „Japońskie piękno”, „Koreańskie
piękno”. Kosmetyki z azjatyckich krajów
cieszą się ogromną popularnością, pomimo
ich ceny. W czym zatem tkwi ich sekret?
Do użycia kosmetyków wykorzystuje się to,
co jest w zasięgu ręki, to, co jest naturalne
i zdrowe. Azjatyckie kremy powstają na bazie ryżu, azjatyckich owoców i tamtejszej
wody mineralnej. Na ostatnich targach kosmetycznych w Paryżu azjatyccy producenci
z zaciekawieniem oglądali... nasze polskie
specyfiki, które nie przykuwały uwagi swoim opakowaniem, ale składem. Był tam
owies, bławatek, nagietek, słonecznik, pokrzywa, czarna rzepa. Zwykłe polskie oleje
rzepakowy i lniany wzbudziły zainteresowanie pod kątem pielęgnacji cery, jak i całego
ciała, podobnie jak olej ryżowy czy sezamowy. I to mówili znawcy kosmetologii z Tokio,
Rzymu czy nawet z samego Paryża. I tutaj
sprawdza się powiedzenie: Cudze chwalicie,
swego nie znacie... 

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

SERNIK PYSZNY NA SPODZIE Z HERBATNIKÓW

18 dag herbatników • 6 dag
masła • 4 łyżki cukru • 2 łyżki
kakao • 1 białko.
Herbatniki pokruszyć i wymieszać z cukrem i kakao. Dodać roztrzepane
białko, masło i całość połączyć Ciasto ugnieść
na dnie przygotowanej wcześniej tortownicy
i wstawić do lodówki.
Masa serowa: 60 dag tłustego sera twarogowego dobrze zmielonego • 6 jaj • 2/3 szklanki
cukru • 1 niepełna szklanka śmietany 30% •

FRASZKI
Adam Decowski

CZYJAŚ KARIERA
Nic tak nie doskwiera
jak czyjaś kariera.
SKARGA ODDOLNA
Do ołtarza i koryta
nie dopuszcza nas elita.
Czesław P. Kondraciuk

SPECJALISTA
Jego droga do chwały –
szukanie dziury w całym.
OSTRZA SZANTAŻU
Teczki to dzisiaj
ostrza szantażu.
Noszą je „wielcy”
w swoim bagażu.
Skorpion (24 X–22 XI) Nie narzekaj
na teściową, okaże się bardzo przydatna..
Strzelec (23 XI–21 XII) Zajmij się teraz
ogródkiem, a nie plotkami.
Koziorożec (22 XII–20 I) Czas zaistnieć
artystycznie. Naprawdę masz ku temu
zdolności.
Wodnik (21 I–19 II) Nie cofaj się z wybranej drogi.
Ryby (20 II–20 III) Z szefem nie wdawaj się w dyskusję, na tym etapie nie
wygrasz.

4 łyżki mąki ziemniaczanej • 1½ łyżeczki
soku z cytryny • 1 łyżeczka proszku do pieczenia.
Żółtka utrzeć z serem, cukrem, śmietaną
i sokiem z cytryny. Mąkę połączyć z proszkiem do pieczenia, przesiać do masy i wymieszać. Z białek ubić sztywną pianę, przełożyć do masy serowej i delikatnie połączyć.
Masę serową wyłożyć na wcześniej chłodzone ciasto, wyrównać powierzchnię i piec
1½ godz. w temperaturze 175°C.

LIMERYKI

Regina Nachacz
***
Aktorka in spe z miasta Łodzi
cierpliwie na castingi chodzi.
Marzy o głównej roli,
epizody chromoli –
póki co ekipę uwodzi.
***
Klub bałamutów z Brukseli
na okrągło się weseli.
Libertyńskich osób
ujarzmić nie sposób.
Ażeby to diabli wzięli!

Marek Pelc
***
A pewien kowal ze wsi pod Płońskiem,
prócz końskich podków miał zdrowie końskie,
dlatego w swym wolnym czasie,
przy piwku, gdzieś na tarasie,
rzeźbił ze stali kolumny jońskie.
***
W lecie wujek Stefan ze wsi Wielkie Oczy
wszedł na dach ratusza, aby z niego skoczyć.
Skok był bardzo pechowy niestety,
gdyż lecąc zniszczył trzy parapety...
proces o straty do dziś z nim ratusz toczy.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka

MPEC Rzeszów - Twój dostawca ciepła

DLA RZESZOWA

www.mpec.rzeszow.pl

ENFORMATIC
INTERNET TELEWIZJA TELEFON

Niezawodny Internet
światłowodowy w super
ofercie jedynie 1 zł
przez 7 MIESIĘCY!*
Zadzwoń 17 717 50 00
www.enformatic.pl

*oferta dotyczy wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie

