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Golec uOrkiestra
Muzycy wystąpią w duecie z mołdawskim zespołem Zdob si Zdub
w koncercie głównym 22 czerwca na Stadionie Miejskim Stali
przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie
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Jerzy Maślanka

Warszawa da się lubić

Prawego niezmienna wola –
lotnisko i most Karola.
Bieg chce nadać owej sprawie,
Praga przecież jest w Warszawie.

Cała Polska na to czeka,
aby w trosce o człowieka
merem – mówią warszawiaki –
został gość nie byle jaki.

Lewy to ma większą wprawę,
stworzył walki plan misterny,
szturmem zdobyć chce Warszawę
jak Rosjanie kiedyś Berlin.

Samorządny dzwon zadzwonił,
tajemnice nam odsłonił.
O tron walczą już chłopaki,
cwany Trzasko, sprytny Jaki.

I to mają na uwadze,
by w stolicy objąć władzę.
Duma piersi im rozpiera
– Ja, ja muszę być za mera.

W telewizji już bez przerwy
przedwyborcze są manewry.
Mają tupet niebywały,
proponując różne chały.

Cenią laury i ordery,
to życiową ich ozdobą,
wzloty, szczeble i kariery.
Lecz panowie – bądźcie sobą!

Prawy, jeden z lepszych graczy,
choć na razie mało znaczy,
ale wiedzą to Polacy,
że mitoman i pajacyk.

PS
I tak nasi kryształowi
proponują czas odnowy,
a byłoby nie od rzeczy,
by pojawił się ktoś trzeci,
co stolicy zajmie tron.

Lewy ma atuty takie,
że się szczyci warszawiakiem.
Do działania się sposobi,
wie, co zrobić i jak zrobić.

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

Gdzie białe mgły nad Wisłokiem



As

c

f

b

c

Es

As

c

f

f

b

Es

c

As

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

As

f

b

As

1.

c

f

b

Es

2.

b

Es

1
Na naszych srebrnych bulwarach
z wolna przechadza się wiatr,
pomiędzy niebem i ziemią
znów tylko my, ty i ja.

As
Już nie chcę niczego więcej,
niech chwila ta wiecznie trwa,
chcę być przy tobie na zawsze,
to mój szczęśliwy świat.

Czerwiec 2018, nr 6 (152) Rok XIV

WSCHÓD KULTURY W RZESZOWIE
J

uż na rok przed turniejem piłkarskim Euro
2012, czyli zmaganiami piłkarzy na stadionach w Polsce i na Ukrainie, w sierpniu 2011
roku w Rzeszowie odbyła się pierwsza edycja
Europejskiego Stadionu Kultury. Wtedy rzeszowski Rynek i estrada przed ratuszem w scenograficznej świetlnej oprawie stanowiły ów
metaforyczny stadion kultury. I tak przez kolejne lata tamże, ale i w dziesiątkach innych miejsc
miasta odbywały się te znakomite wydarzenia
z różnych obszarów kultury. Zawsze już potem
z koncertem głównym na Stadionie Miejskim
przy ulicy Hetmańskiej, zawsze z gwiazdami muzycznymi najwyższej klasy. Tak będzie
i tym razem, bo tamże w piątek wieczorem 22
czerwca. A gwiazdą koncertu głównego będzie
Fink – jeden z najciekawszych męskich głosów
Wielkiej Brytanii ostatnich lat.
Ale tamże w tym dniu na stadionie nie
zabraknie również niezwykłych występów
muzycznych duetów gwiazd z Polski i ze
Wschodu. Organizatorzy zachęcają, aby być
w Rzeszowie w dniach 21–24 czerwca, bo
atrakcji artystycznych będzie moc. Bowiem
Europejski Stadion Kultury to łącznie 25 pro-

Ref.
Gdzie białe mgły nad Wisłokiem
i oczy twe tak zielone,
nasze zgubione marzenia
i złote sny niespełnione,
tęsknoty i serca drgnienia,
i wierszy, zamyśleń czas,
nad wodą księżyc zdumiony,
że nasza miłość wciąż trwa.
2
Patrz, ponad nami nadzieja,
wśród białych chmur srebrny sen,
gdzie Wielki Wóz toczy koła
i droga nie kończy się.
Pójdziemy razem przez życie,
do kresu sił, brzasku dnia.
aż wstanie świt naszych marzeń
na ten szczęśliwy czas.
Ref. Gdzie białe mgły nad Wisłokiem...
3
Gdy przyjdą chwile zwątpienia,
czy życie coś warte jest,
wystarczą mi twoje oczy,
w których wciąż przeglądam się.
I tylko mocą tęsknoty
pokonam znów chwile złe,
bo jesteś ze mną na zawsze,
tak bardzo kocham cię.
Ref. Gdzie białe mgły nad Wisłokiem...
Rzeszów, 8 maja 2018 r.

jektów, 40 różnorodnych
wydarzeń, 15 koncertów,
4 spektakle i około 200 artystów z 14 państw. Wstęp
na wszystkie wydarzenia
jest bezpłatny.
Wschód
Kultury – Europejski Stadion
Kultury to największy
w naszym regionie i jeden
z najciekawszych festiwali
w Polsce. Spośród innych
wyróżnia go interdyscyplinarny charakter – łączy ten
festiwal nie tylko różne gaFink – gwiazda koncertu głównego na
tunki muzyczne, ale rówCzeka nas jeszcze wiele niezwykłych
nież inne dziedziny sztuki: teatr, fotografię,
wydarzeń, które można sobie wybrać z profilm oraz sztuki wizualne.
gramu festiwalu. Więcej informacji na
W koncercie głównym 22 czerwca –
https://www.facebook.com/wschodkultury/;
oprócz koncertu Finka i jego zespołu, który
https://www.facebook.-com/EuropejskiStawystąpi także w duecie z niepokornym rockdionKulturyPL oraz wschodkultury.eu
manem Organkiem – pojawią się największe
Na pewno znaczącym wydarzeniem bępolskie i zagraniczne gwiazdy. W kolektydzie 23 czerwca w Rynku Red Rexen temple.
wach zagrają i zaśpiewaj oprócz Finka i OrThe show – koncert o rozbudowanej oprawie
ganka: Golec uOrkiestra i Zdob si Zdub
wizualnej i scenicznej, w trakcie którego bę(Mołdawia), Lao Che i Trio Mandili (Grudzie można zobaczyć specjalnie zaprojektowazja), Happysad i Brunettes Shoot Blondes
ne kostiumy, towarzyszące muzykom działanie
(Ukraina). A zainauguruje ten wielki konperformatywne oraz videoprojekcje wyświetlacert Daria Zawiałow, artystka o niezwykłym
ne na żywo na wielowymiarowych ekranach.
głosie i silnej osobowości scenicznej. Pojawi
W ramach współpracy Bartosza Nalepy z grusię też na scenie David Chakhalyan, młody
pą PITZ, tworzącą oryginalną mieszankę jazzu,
utalentowany Ormianin.
yassu, elektroniki, ambientu i improwizacji poTen festiwal łączy artystów i uczestwstanie performance: połączenie muzyki z winików, którzy ich podziwiają, jest syntezą
zualizacjami generowanymi na żywo za pomoróżnorodnych gatunków sztuki. W tym
cą różnych źródeł światła i obrazu, tzw. „Świeroku jednym z motywów przewodnich fecenie”. Z zespołem wystąpi gościnnie Jerzy
stiwalu jest Ukraina, dlatego nie zabraknie
Mazzoll – polski klarnecista, wokalista i komtakich zespołów, jak Vshood, Joryj Kłoc czy
pozytor yassowy, co będziemy mogli podziwiać
The Hardkiss. A w ramach projektu Electro
w BWA 23 czerwca. Stałym punktem programu
East, czyli koncertu muzyki elektronicznej,
ESK jest Art Celebration – autorski projekt rze23 czerwca w klubie festiwalowym na Bulszowskich muzyków Zbigniewa Jakubka i Barwarach nad Wisłokiem wystąpią ukraińskie
tłomieja „Eskaubei” Skubisza, mający na celu
zespoły: Yuko i Band [O].
eksplorowanie różnych gatunków muzycznych
oraz aspektów sztuki. W tym roku Eskaubei
wraz z Eldo złożą 24 czerwca w Filharmonii
Podkarpackiej hołd poezji przy akompaniamencie AC Bandu złożonego z kadry Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Uniwersytetu
Rzeszowskiego pod wodzą Zbigniewa Jakubka.
Uczestnicy będą również świadkami wykonania programu „Polska muzyka w Hollywood”
na dwa fortepiany. W ramach ESK odbędzie
się także 23 czerwca w Rynku koncert Wysocki. Wschody i zachody, o którym piszemy oddzielnie. Kolejnym wydarzeniem w niedzielę
24 czerwca w Rynku będzie koncert Krzesimira Dębskiego i Kamila Radzimowskiego
z zespołem – zaprezentują oni taneczną i żywą
muzykę bałkańską, żydowską i azerską.
Wschód Kultury jest realizowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz miasta: Rzeszów, Lublin i Białystok.
Daria Zawiałow

 Ryszard ZATORSKI
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Europejski Stadion Kultury od 21 do 24 czerwca

WYSOCKIEGO
MUZYKA ORGANOWA
Najwyższa próba twórcza i wykonawcza
WSCHODY
I ZACHODY W
Koncert z piosenkami
wybitnego barda

23

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

czerwca o godzinie 19.00 na rzeszowskim Rynku w ramach Europejskiego Stadionu Kultury odbędzie się
koncert z piosenkami Włodzimierza Wysockiego. Ostatni koncert z piosenkami wybitnego barda odbył się w latach 80. minionego
wieku, a występowali w nim najwybitniejsi
polscy artyści, m.in. Marian Opania, Marek
Kondrat, Wojciech Młynarski.

miesiącach letnich bieżącego roku już
po raz 27. odbędzie się w Rzeszowie
Festiwal „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa”.
Muzyka organowa, chóralna i kameralna najwyższej próby twórczej i wykonawczej
będzie rozbrzmiewać w trzech rzeszowskich
świątyniach: w katedrze, w kościele Świętego
Krzyża oraz Wniebowzięcia NMP w Zalesiu.
Wystąpią renomowani artyści – wirtuozi organów, śpiewacy i kameraliści z Polski,
Niemiec, Rosji i Włoch. Festiwal rozpocznie
się 1 lipca i potrwa do 19 sierpnia. Odbędzie
się 8 koncertów w Rzeszowie i 6 w cyklach
towarzyszących w Jarosławskim Opactwie
i w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi.
Realizacja kolejnej edycji festiwalu jest
możliwa głównie dzięki dotacji finansowej
udzielonej przez miasto Rzeszów, a także województwo podkarpackie i rzeszowską firmę
Watkem. Satysfakcją napawa fakt, iż władze
miasta doceniają obecność festiwalu – najdłuższego stażem cyklicznego wydarzenia
w zakresie muzyki w Rzeszowie – na mapie
kulturalnej stolicy województwa podkarpackiego i w znaczący sposób wspierają jego
kontynuację.
Wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty jest wolny. Niezmiennie od 27 lat koncerty te gromadzą liczną rzeszę melomanów,
zarówno mieszkańców Rzeszowa i Podkar-

KALENDARIUM KONCERÓW
od 8 lipca do 19 sierpnia 2018 roku

Natalia Sikora

Dziś repertuar ten biorą na warsztat
młodzi wykonawcy. W Rzeszowie zaśpiewają: Buslav, Natalia Sikora, Karolina Artymowicz, Marcel Sabat, Jan Traczyk, Kacper
Kuszewski i Arek Kłusowski, który jest pomysłodawcą i współorganizatorem koncertu.
Artyści pokażą się w nowej, zaskakującej
odsłonie. Towarzyszyć im będzie zespół pod
kierownictwem Krzysztofa Mroziaka – dał
się już poznać szerokiej publiczności podczas koncertu „Tribute to Jantar”, który powstał w Rzeszowie i jako jeden z nielicznych
podkarpackich projektów na stałe zagościł
w repertuarze warszawskiego Teatru Capitol oraz Palladium. Koncerty z piosenkami
Anny Jantar od trzech lat cieszą się ogromną
popularnością w całej Polsce przy pełnych
publiczności największych salach koncertowych w wielu miastach.
Koncert „Wysocki – wschody i zachody” zaskoczy na pewno swoją nowatorską
formułą stylistyczną, nawiązującą do korzeni
muzyki klezmerskiej.
Z estrady na rzeszowskim Rynku usłyszymy największe szlagiery Wysockiego, takie jak Obława, Konie czy Moskwa–Odessa.
 Elżbieta STĘPIEŃ
4

8 lipca, niedziela, godz. 20.00 (katedra)
• Józef Serafin – organy
• Krakowski Akademicki Chór Organum
• Bogusław Grzybek – dyrygent
15 lipca, niedziela, godz. 19.30 (kościół św.
Krzyża)
• Marek Stefański – organy
• Piotr Kusiewicz – tenor
22 lipca niedziela, godz. 19.30 (kościół św.
Krzyża)
• Łukasz Mateja – organy
• Katarzyna Mateja – skrzypce
29 lipca, niedziela, godz. 20.00 (katedra)
• Dariusz Bąkowski-Kois – organy
• Tomasz Sobaniec – instrumenty perkusyjne
5 sierpnia, niedziela, godz. 20.00 (katedra)
• Bernhard Leonardy (Niemcy) – organy
• Jacek Muzyk (USA) – waltornia
12 sierpnia, niedziela, godz. 20.00 (katedra)
• Ekaterina Daniłowa (Rosja) – organy
15 sierpnia, środa, godz. 18.00 (kościół Wniebowzięcia NMP w Zalesiu)
• Mariusz Ryś – organy
• Jacek Ścibor – tenor

Fot. Konrad Mika
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Marek Stefański

pacia, jak też turystów odwiedzających miasto i region, a dzieje się to w czasie urlopowym większości miejskich i wojewódzkich
instytucji kultury.
W imieniu organizatora tegorocznego
festiwalu: Fundacji Promocji Kultury i Sztuki
Ars Pro Arte, przy współpracy z Parafią Katedralną w Rzeszowie, serdecznie zapraszam do
udziału we wszystkich festiwalowych koncertach. Niech muzyka łączy ludzi, niech nie zabraknie pozytywnych emocji, przysparzających naszej codzienności harmonii i piękna.
 Dr hab. Marek STEFAŃSKI,

dyrektor festiwalu, wirtuoz organów, pedagog
i animator życia muzycznego

19 sierpnia, niedziela, godz. 20.00 (katedra)
• Maurizio Corazza (Włochy) – organy
• Bielski Kwartet Puzonowy
• Tomasz Stolarczyk – puzon tenorowy
• Karol Gajda – puzon tenorowy
• Bartłomiej Witek – puzon tenorowy
• Jan Szymański – puzon basowy

CYKL TOWARZYSZĄCY

Muzyka organowa w Jarosławskim Opactwie
14 lipca, sobota, godz. 18.00
• Marek Stefański – organy
• Piotr Kusiewicz – tenor
21 lipca, sobota, godz. 18.00
• Gabriela Klauza – organy
• Wiesław Siewierski – baryton
4 sierpnia, sobota, godz. 18.00
• Marcin Armański – organy
• Edyta Fil – flet
11 sierpnia, sobota, godz. 18.00
• Ekaterina Daniłowa (Rosja) – organy
Koncerty organowe w Bazylice Jezuitów
w Starej Wsi
1 lipca, niedziela, godz. 18.00
• Marek Stefański – organy
• Wiktoria Bisztyga – sopran
12 sierpnia, niedziela, godz. 18.00
• Andrzej Chorosiński – organy
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Patronat medialny miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”

NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA
Grand Prix wyśpiewała Neringa Siaudikyte z Litwy

Pozostały niezapomniane wrażenia muzyczne. W drugim dniu
festiwalu mogliśmy smakować koncert wokalno-taneczny pt. Niebo z moich stron z największymi
przebojami polskiej piosenki autorstwa Krzysztofa Dzikowskiego. W widowisku wypełnionym
hitami estrady, wśród
których nie zabrakło legendarnych przebojów
z Opola, wystąpili soliści i Grupa Artystyczna
Na pierwszym planie laureatka Neringa Siaudikyte i Anna Czenczek
z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny Czenright (tekst i muzyka: Juraj Kováč, Peter Teleczek, która stworzyła scenariusz i wyreżyseropčák, Katarína Demská). Również nagroda dla
wała ten spektakl. Należy przypomnieć, że ta
najlepszego instrumentalisty została wręczona
artystka jest pomysłodawczynią i dyrektorem
sekcji dętej zespołu Jungle Label, a nagrodę
Rzeszów Carpathia Festival, a zarazem dyrekza najlepszą kompozycję otrzymali Szymon
torem Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.
Pejski i Waldemar Dąże. Wyróżnienia: Kate
Miracle (Ukraina), Jędrzej Skiba (Polska), Jan
 Elżbieta STĘPIEŃ
Vytásek (Czechy).

MEDALOWE TANCERKI
Mistrzostwa Europy Show Dance w Genui

CHÓR
Z RZESZOWA
Pueri Cantores Resovienses
w Grodnie

G

K

ornele i T-8 po raz kolejny przywiozły do Rzeszowa najwyższe trofea Mistrzostw Europy Show Dance, które odbyły
się w dniach 24–27 maja br. w Genui we
Włoszech. Zespoły z Młodzieżowego Domu
Kultury uplasowały się w samej czołówce mistrzostw.
W kategorii formacji powyżej 16 lat złoty
medal i tytuł mistrza Europy otrzymała formacja Zespołu Kornele za choreografię Baśń
czy rzeczywistość, a srebrny medal i tytuł wicemistrza Europy zdobyła formacja Zespołu
T-8 za choreografię Dzwonnik z Notre Dame.
W kategorii formacji powyżej 12–15 lat po
złoty medal i tytuł mistrza Europy sięgnęła

formacja Zespołu Kornele za choreografię Lacerta agilis; natomiast formacja Zespołu T-8,
ocierając się o finał, znalazła się na czwartym
miejscu z choreografią Alladyn. W kategorii
formacji do 11 lat srebrny medal i tytuł wicemistrza Europy zdobyła formacja Zespołu T-8
za choreografię Skrzypce marzeń; także Zespół
T-8 w kategorii miniformacji do 11 lat wytańczył brązowy medal i tytuł II wicemistrza Europy za choreografię Bobry.
Serdecznie gratulujemy tancerzom
i choreografom zespołów, którymi są Magdalena Mucha i Marta Mucha.
 Ewa KORDAS

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

ykonawcy z Europy i Azji konkurowali
artystycznie w dniach 25–27 maja br.
o Grand Prix podczas 14. Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia Festival. Artystom towarzyszyła znakomita orkiestra festiwalowa Tomasza Filipczaka, a gwiazdą niedzielnego finału był Kamil Bednarek.
Jury pod przewodnictwem Anny Janosz
przyznało nagrody i wyróżnienia. Grand Prix
otrzymała Neringa Siaudikyte (Litwa) za All
over again (tekst i muzyka: Andrew Furze).
Kryształowy Kamerton – nagrodę Związku
Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR
wyśpiewał rzeszowianin Jakub Jonkisz piosenką Zapamiętaj, którą sam napisał i skomponował. Za największą osobowość sceniczną został uznany Martin Harich ze Słowacji
(nagroda Fundacji im. Krzysztofa Dzikowskiego). I jemu także jury przyznało I miejsce
– nagrodę Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
za piosenkę Under the lamps skomponowaną
do słów własnych; II miejsce zaś Szymonowi
Pejskiemu z Polski za Walizki (tekst i muzyka:
Szymon Pejski, Waldemar Dąże), a miejsce III
słowackiemu zespołowi Jungle Label za All

Fot. Dominik Matuła

W

rodno – ukochane miasto Stefana Batorego – było celem 22. zagranicznej
podróży Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego pod dyrekcją Marcina Florczaka.
Rzeszowskie Słowiki w dniach 29.04–3.05.
odwiedziły Białoruś po raz pierwszy. Zauroczeni miastem Elizy Orzeszkowej zapewniają, że na pewno nie po raz ostatni; mimo
pewnego utrudnienia ze strony gospodarzy,
jakim był zakaz wykonywania podczas koncertów polskich pieśni patriotycznych.
Pierwszy koncert Pueri Cantores Resovienses odbył się w katedrze pw. św. Franciszka Ksawerego. Występ rzeszowskiego
chóru zgromadził niemałą rzeszę słuchaczy,
ponieważ zwabieni muzyką turyści licznie
dołączyli do wiernych pozostałych po mszy
świętej, podczas której chór wykonywał liturgiczny śpiew.
Mimo wcześniejszych postanowień
w repertuarze pojawiły się jednak, obok religijnych, utwory o patriotycznym zabarwieniu – pieśń żołnierzy AK Dziś do ciebie
przyjść nie mogę i Polskie kwiaty Barbary
Ponichter, które wywołały łzy wzruszenia
w oczach zgromadzonych Polaków. – Niech
was Matka Boska Studencka z naszej katedry 
5
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Pueri Cantores Resovienses przed katedrą w Grodnie

Wyjazd za wschodnią granicę i koncerty w Grodnie nie byłyby możliwe, gdyby nie
ogromna pomoc państwa Iriny i Igora Kronowów z Białorusi, państwa Wioletty i Ireneusza Dyniów z Rzeszowa i pana Kazimierza

Znajdzińskiego, przewodniczącego Związku
Polaków na Białorusi Oddział w Grodnie.
 Stanisław ŻYRACKI,

prezes Pueri Cantores Resovienses

ZIELONA ZAMIANA
Co w śmieciach piszczy

Justyna Adamiec

W

ymiany śmieci, czyli
w ysegregowanych
odpadów, na rośliny jeszcze w Rzeszowie nie było.
Taką akcję po raz pierwszy w stolicy Podkarpacia
zorganizowała 12 maja br.
Rada Osiedla Miłocin w partnerstwie z firmą
Metkom, która sponsorowała rośliny, oraz
stowarzyszeniem Ekoskop, które prowadziło
gry i zabawy edukacyjne w trakcie akcji.
Akcja Zielona Zamiana polegała na wymianie wysegregowanych odpadów na różnorodne rośliny. I tak za 20 butelek PET lub 5 kg
makulatury można było otrzymać np. pelar-

gonię, za 15 puszek aluminiowych np. pomidorki koktajlowe, a za 15 kg złomu np. jaśmin.
W sumie zostało rozdanych ponad 1000 sztuk
roślin, a zebrano około tony makulatury, co
jest równoznaczne z uratowaniem 17 drzew
przed wycinką, 300 kg złomu, 100 kg butelek
PET i 50 kg aluminium.
Zorganizowana akcja miała podkreślić
zielony charakter osiedla Miłocin, wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców w okresie
wiosennych porządków w ogrodzie, a równocześnie pokazać, jak ważna dla środowiska
jest segregacja odpadów.
Justyna ADAMIEC,

przewodnicząca Rady Osiedla Miłocin w Rzeszowie

RONDO STARONIWIAN
Imienia Rozstrzelanych 1 czerwca 1943 roku

W

zachodniej dzielnicy Rzeszowa –
Staroniwie 75 lat temu 1 czerwca
1943 r. żandarmeria Schutzpolizei i Gestapo
rozstrzelała 44 mężczyzn, mieszkańców tej
okolicy. Był to odwet za zniszczenie transformatora wysokiego napięcia, którego uszkodzenie zatrzymało pracę Zakładów Lotniczych w Rzeszowie produkujących broń dla
armii niemieckiej. – Jednoznacznie nie można stwierdzić, kto zniszczył transformator,
ponieważ nie ma dokumentów na ten temat
– jak stwierdził Bogusław Kleszyński, historyk z IPN. Mogły to zrobić osoby niezwiązane z podziemiem narodowym, lecz to nie
umniejsza tej tragedii.
Obecnie na zbiegu ul. Potokowej i Wywrockiego nowe rondo otrzymało nazwę
Rozstrzelanych 1 czerwca 1943 roku. Na
uroczystości odsłonięcia ronda w imieniu rodzin pomordowanych Jacek Kloc mówił, że
zginęli zwykli obywatele – dentyści, ślusarze,
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Męki narodu wzrosłe do potęgi
Ucałuj... sercem i usta do krzyża
Przytul – i wielkie nań dziś złóż przysięgi
W ten czas, co noce zniewolenia zbliża.
Emil Granat
kwiecień 1949 r.
Fot. Lesław Granat

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

po koncercie starsza kobieta, która w latach
60. ubiegłego wieku wraz z innym Polakami
pełniła modlitewny dyżur w tej świątyni, aby
nie podzieliła ona losu pobliskiego potężnego gotyckiego kościoła mariackiego z XIV w.,
który w 1961 r. władze ZSRR kazały wysadzić
w powietrze.
Dwa dni później Rzeszowskie Słowiki
wystąpiły w Grodnie z kolejnym koncertem
– w Miejskim Domu Kultury razem z chórem „Cantate Domino” pod dyrekcją Henryka Dawidowicza z miejscowej parafii pw.
Bożego Miłosierdzia. Niestety, zatknięta na
scenie polska flaga, na prośbę gospodarzy
musiała zostać ściągnięta. Ale nie zabrakło
patriotycznych akcentów – piosenka Jana
Pietrzaka Taki kraj w wykonaniu Tomasza
Nowaka, któremu akompaniował na fortepianie dyrygent Marcin Florczak, wzbudziła
na widowni największe brawa.

Fot. Mieczysław Koryl

 błogosławi za ten piękny śpiew – powiedziała
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uroczystości żołnierze z Garnizonu Rzeszów
oddali hołd bohaterom, a trębacz grający Ciszę (autorzy Nini Rosso i Willy Brezza) pożegnał zamordowanych, którzy spoczywają
w zbiorowej mogile na Cmentarzu Komunalnym w Staroniwie.
Historia ta trwa dalej, gdyż obecnie piszący te słowa poszukuje fotografii osób rozstrzelanych w celu utrwalenia ich twarzy dla
potomnych.

osiedla Julian Jaworski oraz przedstawiciele
i pracownicy elektrowni. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich
przedstawiła program słowno-muzyczny
przygotowany przez nauczycielkę Justynę
Drupkę. Uczniowie recytowali wiersze Wisławy Szymborskiej i Emila Granata, świadka tamtych wydarzeń, który swoje przeżycia
zamieścił w wierszach w tomiku Bolesne
tony. Hołd rozstrzelanym oddała też drużyna
strzelecka Orląt Związku Strzeleckiego z inspektorem Henrykiem Klimkiem. Obecni na

 Lesław GRANAT

CHINY W ZASIĘGU RĘKI
Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim

D

Rzeszowskiego doszło 29 maja 2018 br. Ustalono na nim szczegółowe zasady dotyczące
organizacji procesu kształcenia na kierunku
Fot. Michał Święcicki

o spotkania roboczego przedstawicieli
Guangdong Polytechnic Normal University (GPNU) z Chin z władzami Uniwersytetu

Uczestnicy spotkania polsko-chińskiego. UR był reprezentowany przez naukowców na czele z rektorem, prof.
dr. hab. Sylwestrem Czopkiem. Z GPNU uczestniczyli Chen Shao, prof. Wang Xiaojun, prof. Xu Zhujun, Guo Lei,
a łączył obie strony goszczący w UR prof. Peter Fu

Chinese Culture and Social Development,
który będzie realizowany w formule „2+2” –
dwa pierwsze lata w języku angielskim w Uniwersytecie Rzeszowskim, dwa kolejne w Chinach oczywiście w języku chińskim. Studia
będą płatne odpowiednio – 1500 euro/semestr
za dwa lata w UR, a potem 13 000 yuan/semestr za dwa kolejne lata w Chinach.
Studia tego rodzaju nie są tanie i trzeba się liczyć z potencjalnymi dodatkowymi
kosztami wynikającymi z obowiązujących
w Chinach przepisów. Nie zmienia to faktu,
że jest to kierunek przyszłościowy, związany
z gospodarką globalną, przemysłem, ale również wymianą kulturową. Jeśli ktoś marzy
o poznaniu specyfiki chińskiej kultury i biznesu, są to studia dla niego. Będzie ciężko, bo
obrona pracy dyplomowej będzie po chińsku,
ale potencjalne korzyści są ogromne.
Podczas spotkania ustalono również
szczegółowe zasady wymiany pracowników
naukowych i administracyjnych niezbędne
do realizacji założonego programu studiów.
Dzięki takiej współpracy międzynarodowej
odległy kraj, jakim niewątpliwie są Chiny,
staje się nieco bardziej osiągalny – szczególnie dla tych, którzy patrzą na swoją przyszłość globalnie.
 Piotr BIERNACKI

PRESTIŻOWY KONKURS W PARYŻU
Studenci Politechniki Rzeszowskiej w finale

T

eam C-137, czyli Piotr Skoczylas i Mateusz Juszczyk, studenci lotnictwa i kosmonautyki Politechniki Rzeszowskiej, jako jedyni z Polski znaleźli się w finale prestiżowego międzynarodowego konkursu Student
Aerospace Challenge 2017–18 w Paryżu.
Zadanie konkursowe dotyczyło różnych
aspektów suborbitalnych misji załogowych,
szczególny nacisk położono na rozwiązanie
opłacalne ekonomicznie i jednocześnie przyjazne środowisku.
Studenci zdecydowali się na realizację
tematu związanego z silnikami rakietowymi wielokrotnego użytku (Reusable Propulsion). – W naszej pracy przedstawiliśmy
koncepcję silnika rakietowego do użycia
w lotach suborbitalnych przystosowanego do
masowej i niedrogiej produkcji oraz zaproponowaliśmy pojazd suborbitalny, w którym
silnik ten mógłby być wykorzystany – tłumaczy Piotr Skoczylas.

Piotr Skoczylas i Mateusz Juszczyk w finale
konkursu w Paryżu

Team C-137 z Politechniki Rzeszowskiej jest jedną z kilkunastu drużyn z całej
Europy oraz jedyną z Polski, której projekt
przeszedł wstępne eliminacje, a następnie
zakwalifikował się do finału. – Cechą szczególną naszego projektu jest zastosowanie

innowacyjnej mieszanki paliwowej, w której
rolę utleniacza spełnia nadtlenek wodoru
o wysokim stężeniu (HTP 98%), a paliwem
jest kerozyna. Projekt wyróżnia zastosowanie nowoczesnych technologii, np. przystosowanie rakiety do lądowania, podobnie jak
to ma miejsce w przypadku rakiet Falcon 9
firmy SpaceX lub New Shepard firmy Blue
Origin – dodaje Mateusz Juszczyk.
Prezentacja pracy Studentów Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się 20 czerwca
podczas Suborbital Day, finału konkursu
Student Aerospace Challenge 2017–18 w Muzeum Lotnictwa i Astronautyki Le Bourget
w Paryżu. Jest to coroczny konkurs dla studentów krajów członkowskich ESA (Europejska Agencja Kosmiczna). Biorący w nim
udział mogą wpisać w swoje CV oryginalne
doświadczenie, które pozwoli im lepiej poznać sektor lotniczy i kosmiczny.
 Piotr BIERNACKI
7
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krawcy, stolarze, rolnicy – którzy wyciągnięci z domów przez uzbrojonych Niemców zostali przewiezieni pod elektrownię i tam rozstrzelani (obecnie przy ul. Bohaterów).
Rondo poświęcił bp Kazimierz Górny
w asyście ks. Jana Szczupaka i ks. Stanisława
Jamińskiego. Tablicę z nazwiskami rozstrzelanych odsłonił prezydent Rzeszowa Tadeusz
Ferenc. Wśród licznie zebranych mieszkańców i rodzin pomordowanych byli wiceprezydent Marek Ustrobiński, radny miasta Waldemar Wywrocki, przewodniczący
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WIOSENNY HOSZÓW

zobaczyć warsztat malarski, porozmawiać
o ilustracji bajek. Spotkanie to, jak również
rewizyta twórców w szkole z okazji Dnia
Matki, zaowocowały powstaniem ciekawych
prac namalowanych przez dzieci. Prace te
znalazły się na wernisażu obok prac twórców.
Jadwiga
Plenerowe wieczory wypełniały poetycczas był niezwykle wartościowy zarówno dla
kie spotkania, jedno z nich, z muzyką Michała
organizatorów, jak i uczestników pleneru.
Kupiszewska
Wójciaka, to poezja Grażyny Sordyl z tomiku
Pragnę w tym miejscu, jako komisarz
Smak dzikich malin, spotkanie z rzeźbą Józepleneru, w imieniu wszystkich uczestników
ubileusz 15-lecia Stofa Pałaca, jak również poezja własna artystów
wyrazić podziękowanie dla menadżera Pawła
warzyszenia Nasz Dom
malarzy, utwory wyjęte z szuflady. Zarówno
Bączkowskiego, dla pełnomocnika Andrzeja
Rzeszów oraz wydanie
wiersze, jak i prezentowane na wernisażu obRodaka za stworzenie doskonałych warun150. numeru czasopisma
razy były dowodem, że każdy inaczej czuje,
ków do pracy twórczej, a recepcji – Pawłowi
uruchomiły nowe inicjatywy. Wspomnieć
inaczej postrzega otaczający świat – BieszSękowi jak i wszystkim pracownikom – Ewie
należy chociażby zorganizowanie wystawy
czady, gdzie każde miejsce, ten sam widok
Sidor, Annie Krajewskiej, Karolinie Ziobrze,
malarstwa i rzeźby członków stowarzyszeo różnych porach dnia jest inny, fascynujący.
Jadwidze Nierodzie – za troskę dnia codziennia na jubileuszowej gali w Klubie Zodiak.
Są to pejzaże nieporównywalne do wszystkich
nego. Z twórcami spotkał się redaktor „GazePod patronatem stowarzyszenia od 21 do 26
innych miejsc. Powstałe prace są zatrzymaty Bieszczadzkiej” Adam Leń, który opowiemaja w Hoszowie w gminie Ustrzyki Dolne
nym pędzlem malarza, dłutem rzeźbiarza pejdział dzieje tej ziemi. Niezwykły był kontakt
zorganizowany został plener malarsko-rzeźzażem otaczających bieszczadzkich klimatów.
z dziećmi z miejscowej szkoły podstawowej
biarski „Wiosenny Hoszów”. Na zaproszeEdyta Niemiec, dyrektorka Zespołu
oraz z jej dyrektorką Bożeną Płocką. Dzienie właściciela Zdzisława Pietryki Zajazd
Szkół Technicznych w Rzeszowie, która nie
ci, odwiedzając zajazd, mogły dotknąć farb,
Bieszczadzka Ostoja po raz pierwszy gościł
zważając na odległość, przymalarzy pejzażystów i rzeźbiabyła do Hoszowa z ramienia
rza, aby przez kilka dni mogli
Stowarzyszenia Nasz Dom
pracować twórczo, malować,
Rzeszów, wręczała zarówno
rzeźbić, rozmawiać, wymieniać
organizatorom, jak i twórcom
doświadczenia.
okolicznościowe
dyplomy
Twórcy, którzy przyjęli
wraz z książką prezesa Jerzego
zaproszenie na plener: Maria
Maślanki Dobra zmiana waćMostek, Anna Lewińska, Małpana. Stosowne prezenty ze
gorzata Polit, Danuta Gaweł,
strony Zajazdu Bieszczadzka
Emilia Wołoszyn, Janina Jurek,
Ostoja wręczył artystom AnGrażyna Sordyl, Jadwiga Kudrzej Rodak. Wiosenna zieleń
piszewska, Wojciech Zagórski
bieszczadzkich wzgórz wraz
i Józef Pałac, mają w swoim
z upływem czasu zmieniała
dorobku liczne wystawy inbędzie kolory na barwy jesieni.
dywidualne i zbiorowe, liczne
A nam, uczestnikom tego wyplenery malarskie. Prace, które
powstały na plenerze, w podzię- Od lewej: Maria Mostek, Małgorzata Polit – malarki, Józef Pałac – rzeźbiarz, Bożena jątkowego spotkania, pozostakowaniu za doskonałe warunki Płocka – dyr. Szkoły Podstawowej w Hoszowie, Paweł Bączkowski – menadżer zajaz- ną ciepłe wspomnienia.
pobytu zostały przekazane dla du, Janina Jurek, Emilia Wołoszyn, Anna Lewińska – malarki, Andrzej Rodak – pełno Jadwiga KUPISZEWSKA
zajazdu. Wspólnie spędzony mocnik właściciela zajazdu, Danuta Gaweł, Grażyna Sordyl – malarki

Twórczo w malarstwie i rzeźbie

Fot. Jadwiga Kupiszewska
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NADZIEJE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
Kierunek spółdzielczy na Uniwersytecie Rzeszowskim

Edward Słupek

Z

inicjatywy
Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako
dysponenta
rządowych
środków
finansowych
na budowę mieszkań na
wynajem z opcją wykupu, odbyła się w auli
Uniwersytetu Rzeszowskiego konferencja prezentacyjna programu określanego lapidarnie
„Mieszkanie Plus”. Organizatorem konferencji
był Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie z przewodniczącym dr.
Jerzym Jankowskim jako moderatorem konferencji. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, gdyż jak zaznaczyli przewodniczący i profesor Ryszard Kata, dziekan Wydziału Ekonomii UR, zaawansowane są ustalenia dotyczące
uruchomienia studiów podyplomowych o specjalności spółdzielczej, jako kontynuacji sprzed
laty takiego kierunku na uczelni w Rzeszowie.
8

Prezentacji możliwości finansowych
budowy mieszkań na wynajem z opcją wykupu oraz mieszkań lokatorskich bez możliwości wykupu dokonali przedstawiciele Banku
Gospodarstwa Krajowego – Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Budownictwa
Społecznego, i Agata Gocłowska, dyrektor
Biura Kredytów BGK – jako dysponenta
środków finansowych programu rządowego
„Mieszkanie Plus”. Zgromadzeni przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z Podkarpacia i Małopolski zapoznali się z zasadami budowy mieszkań. Dało się zauważyć
dużą rezerwę, a jednocześnie zadowolenie, że
po dekadach lat „smuty” istnieje chęć rozmowy ze spółdzielczością mieszkaniową w sprawie budowy mieszkań jako programu rządowego. Większość spółdzielni zaniechała
budowy mieszkań ze względu na niejasność
uregulowań spółdzielczych w tym zakresie.
Po prostu zostaliśmy brutalnie wypchnięci
z rynku przez lobby deweloperskie.

Jako przedstawiciel spółdzielni konsekwentnie budującej mieszkania przez lata
uważam propozycję finansowania za interesującą. Szczególnie na uwagę zasługuje
możliwość budowy mieszkań dla seniorów
z opcją wykorzystania środków z BGK. Mając na uwadze imperatyw życiowy polegający na tym, że dobrze wykształciliśmy nasze
dzieci, zatem nie będą mogły zająć się starszymi, bo przeczy to potrzebie kształcenia.
Budownictwo senioralne może być domeną spółdzielczości. Nasza spółdzielnia ma
przygotowaną koncepcję budowy kompleksu
senioralnego spełniającego wymogi senioralne, z niezbędną strefą ochrony zdrowia, kultury, gastronomii, rehabilitacji. Traktujemy
przedsięwzięcie jako pilotażowe.
Zauważa się, że założenia programu
mieszkaniowego ewoluują. Nie stawia się już
na pierwszy plan „taniego budownictwa”. Tanie i substandardowe powstało w PRL, gdyż
ówczesna demografia je wymuszała. Obecny
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rynek taniochy i bylejakości nie przyjmie. Od
lat powtarzam, że tanie mieszkania mamy
już wybudowane. To miliony mieszkań
z okresu industrializacji w PRL, gdzie z potrzeby zasiedlenia rodaków z wyżów demograficznych budowano masowo tanie mieszkania nie zawsze spełniające obecne wymagania na wygodne zamieszkiwanie. Zatem
jeżeli samorządy i rząd mają stosowne środki
na „Mieszkanie Plus”, niechaj je wykupią od
obecnych właścicieli i sprzedadzą lub przydzielą. Niech uruchomią system lokatorski
czy też na wynajem dla populacji w potrzebie jako pierwsze mieszkanie. Zbywcy tych

mieszkań napędzą gospodarkę, inwestując
w nowoczesne mieszkania albo domy.
Brakiem rozsądku jest budowanie taniochy dla zasady, ponieważ ją już mamy.
Polskie społeczeństwo chce dobrze i nowocześnie mieszkać. O dziwo! Niekiedy wyżej
cenimy jako Polacy potrzebę przyzwoitego
i eleganckiego zamieszkiwania od społeczeństw Zachodu. W słynnym Wiedniu odsetek mieszkań bez łazienek jest wielokrotnie
wyższy niż w naszym Rzeszowie. Polacy zapobiegliwie adaptowali stare zasoby mieszkaniowe, budując łazienki. Wielu wiedeńczyków zostało przy XIX-wiecznych rozwiąza-

niach ubikacji na półpiętrze. Zresztą nie stać
nas na takie budowanie. Nikt z młodych nie
chce stygmatyzacji ze strony rządu. W Polsce
nie jest trendy obnoszenie się taniochą. To
także asumpt na napędzenie koniunktury,
jaką niesie budownictwo mieszkaniowe.
Liczę na odpowiednią współpracę
z bankowcami. W praktyce realnej działalności inwestycyjnej, traktowanej jako „radość tworzenia”, bo taką działalnością jest
budownictwo, będzie można dopracować
współpracę BGK ze spółdzielczością mieszkaniową.
 Edward SŁUPEK

KRZYWDA NADOPIEKUŃCZOŚCI
Trzeba wrócić do korzeni mądrego wychowania

M

iędzynarodow y
Dzień Dziecka! Ileż
w tym dniu odbyło się imprez, występów, zaśpiewano piosenek, zatańczono,
a nawet obradowano w parlamencie dzieci (w tym roku na uchodźstwie).
Niektórzy dorośli snuli refleksje, jakie powinno być dzieciństwo, jak wychować zdrowe
i szczęśliwe dziecko. Niektórzy zastanawiali się nawet, ile kosztuje dziecko i jak należy
inwestować w dziecko, aby w przyszłości ta
inwestycja przyniosła wysoką stopę zwrotu.
Rodzice, działając w dobrej wierze, choć nie
do końca mądrze, zmiatają spod stóp „następcy tronu” najdrobniejsze pyłki, aby zapewnić
młodemu pokoleniu życie bez stresu („jeszcze
będzie miał czas na zmartwienia”), bez obowiązków („ty się tylko ucz”), a przy okazji życie bez norm i zasad.
Pokolenie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wychowane przez pracujących
przez sześć dni w tygodniu rodziców, ganiające z kluczem na szyi, zapewne dziwi się, jak
w ogóle przeżyło bez odwożenia do szkoły,
stałego nadzoru dorosłych na podwórku, kontroli przez smartfony z GPS, pijąc wodę prosto z hydrantu czy szalejąc do nocy po osiedlu. Dawno temu śmialiśmy się z filmowego

grepsu „nie kop pana, bo się spocisz”, dziś
podobny komunikat staje się normą i nie wywołuje zdziwienia, a tym bardziej uśmiechu.
Czasy obecne bowiem należą do rodziców
nadopiekuńczych. Na pozór wydaje się, że
hiperopiekuńczość wynika z troski o bezpieczeństwo potomka. Otóż specjaliści jednoznacznie twierdzą, że jest ona formą przemocy psychicznej. Nadopiekuńczość jest bardzo
niebezpieczną formą przemocy emocjonalnej
wobec dziecka, ponieważ w intencji bezgranicznej miłości i poświęcenia dla dziecka zabija się w nim lub nie pozwala rozwinąć własnej tożsamości w jego osobowości. (S. Cudak,
„Family Pedagogy”, nr 1(2)/2011).
Przesadna kontrola i wyręczanie dziecka
ze strony bojaźliwych, nadmiernie skupionych
na dziecku rodziców sprawia, że dzieci też stają się lękliwe. Trudno im zdobyć się na dorosłe
samodzielne życie, na wyrośnięcie z potrzeby
nieustannego odwoływania się do dorosłego,
na samodzielne rozwiązywanie najbłahszych
spraw. Otoczenie z kolei często wzmacnia tę postawę, gratyfikując troskliwego rodzica, który
nad wyraz często wizytuje szkołę/przedszkole,
organizuje nieustanne wizyty u lekarza (czy
trzeba, czy nie trzeba), sprawdza kolegów i demonstracyjnie okazuje uczucia dziecku („mój ty
jedyny mężczyzno”, „moja księżniczko”), osaczając dziecko słowami o poświęceniu, o tym,
że wszystko jest dla niego i dla jego dobra…

Jeśli kochasz, daj wolność. Jeśli powróci
do ciebie, wtedy jest twoje. Jeśli nie wróci,
oznacza to, że od początku nie było twoje.
Autor nieznany
Przesadna troska i jej nadmiar są dla
dziecka wręcz toksyczne. Uniemożliwiają mu
nie tylko rozwój, ale i sensowne, samodzielne
dorosłe życie (nie daj Boże z kimś obcym, a nie
z mamą!). Pozbawiają też dziecko zaradności
życiowej, czasem nawet w zupełnie podstawowym wymiarze, podcinają skrzydła pewności
siebie, tłumią poczucie własnej wartości (nie
dasz sobie rady). Dziecko, tak jak rodzic, żyje
w ciągłym lęku, nie zawsze uświadomionym,
boi się świata i ludzi. Wreszcie młody człowiek
zaczyna żyć w poczuciu winy i przekonaniu,
że jest złym człowiekiem, wyrodną córką/synem, za każdym razem, gdy próbuje „wybić się
na niepodległość”.
Czy nadopiekuńczość ma jakieś dobre
strony? Nie! Nadopiekuńczość jest poważnym
zranieniem i zaniedbaniem, użyciem dziecka
dla własnych egoistycznych potrzeb (M. Osipczuk, 2007). Opiekunowie wikłają swoje dzieci w fuzję (ze sobą), krępują je niekiedy na całe
życie. Starożytni uważali, że dzieci wychowuje się dla świata, a nie dla siebie. Trzeba wrócić
do korzeni mądrego wychowania i rozsądnej
opieki, a dziecku po prostu dać pożyć.

SKARGA NADZWYCZAJNA

KOMENTARZE  OPINIE

Dorota Dominik

 Dorota DOMINIK

Wygrałeś sprawę w sądzie 15 lat temu, dzisiaj może okazać się, że ją przegrałeś!
Bogusław Kobisz

O

d 3 kwietnia weszła
w życie ustawa z dnia
8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U.
2018 poz. 5), która wprowadza do kodeksów nową
instytucję skargi nadzwyczajnej. Zgodnie z tą ustawą od prawomocnych
orzeczeń kończących postępowanie w sądach
powszechnych i wojskowych można wnieść
skargę nadzwyczajną. Skargę taką w okresie

trzech pierwszych lat obowiązywania tej ustawy można wnosić od orzeczeń kończących
prawomocnie postępowanie po 17 października 1997 roku. Po tych trzech latach obowiązywania ustawy wprowadzony jest termin do
wnoszenia takiej skargi i jest to do 5 lat od dnia
uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli była kasacja, to w terminie roku od
jej rozpoznania. Skargę nadzwyczajną może
wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw
Obywatelskich i w zakresie swojej właściwości
Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecz-

nik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji
Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy
i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Skarga wprowadzona jest, zdaniem ustawodawcy, w celu zapewnienia praworządności
i sprawiedliwości społecznej w sytuacji, gdy
orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa
człowieka i obywatela określone w konstytucji,
w sposób rażący narusza prawo przez błędną
jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
albo zachodzi oczywista sprzeczność istotnych
ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie
9
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materiału dowodowego, a orzeczenie nie może
być uchylone lub zmienione w trybie innych
nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
Skarga nadzwyczajna może być w interesie tej samej strony wniesiona tylko raz i nie
można jej będzie oprzeć na zarzutach, które
były przedmiotem rozpoznania skargi kasacyjnej lub kasacji przyjętej do rozpoznania
przez Sąd Najwyższy. Skarg nie można wnosić w sprawach o wykroczenia i wykroczenia
skarbowe, tak więc chodzi głównie o sprawy
cywilne i karne.
W przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej Sąd Najwyższy uchyla zaskarżone
orzeczenie w całości lub w części i stosownie
do wyniku rozprawy orzeka co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę według właściwości
do ponownego rozpoznania, uchylając w razie
konieczności również orzeczenie sądu pierwszej instancji albo umarza postępowanie. Sąd
Najwyższy może również oddalić skargę, jeżeli
stwierdzi brak podstaw do uchylenia orzeczenia. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że orzeczenie
zapadło w warunkach niezgodności przepisów
ustawy z konstytucją, to może zawiesić postę-

powanie, zwracając się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym o zgodność
ustawy z konstytucją.
Tak więc doszło do zmiany ustroju prawnego w naszym kraju bez formalnej zmiany konstytucji. Opozycja podnosi, że chodzi o nic innego, jak tylko o to, by uniewinnić swoich i „grillować” przeciwników politycznych, eliminując ich
z życia politycznego. Przepisy te mają dać społeczeństwu złudzenie, że wreszcie nastaje sprawiedliwość, a tak naprawdę zachwieje to zaufanie do prawomocnych orzeczeń i pewność obrotu gospodarczego, podważy zasady trwałości
i stabilności prawa. Jak się mają zatem przepisy
o przedawnieniu czy waloryzowanie świadczeń
(uaktualnianie cen i wartości)? Co z dziedziczeniem i roszczeniami z nim związanymi? Nie jest
bowiem powiedziane, że mimo wygranej przed
laty sprawy komornik nie zastuka do twoich
drzwi jutro, bo się okaże, że to nie ty jesteś poszkodowany, tylko bezpodstawnie się wzbogaciłeś i może wyjść na to, iż musisz zwrócić po
zwaloryzowaniu tyle, że wolałbyś kiedyś przegrać sprawę. Czy prawo może i powinno działać
wstecz? Co ze zmianami przepisów i orzecznic-

twem Sądu Najwyższego, które kształtowały
przez lata wymiar sprawiedliwości?
Dziesiątki pytań i obaw, które się nasuwają, nie pozwolą nikomu spać spokojnie.
Uspokoję rozwodników, ustawodawca zadbał
o to, żeby nie okazało się, iż są bigamistami,
bo wyroków rozwodowych taka skarga nie
obejmuje. Istny cyrk. Wyobraźmy sobie, że
uchylono niekorzystny dla nas wyrok i zapadł
inny, który taką samą skargą przeciwnik może
zaskarżyć. Oby się nie okazało, że te procesy
opisane w Panu Tadeuszu, trwające przez pokolenia to „pikuś”. Teraz więc wszystko skupiło się w rękach Prokuratora Generalnego.
Od czasu uchwalenia tej ustawy zdążono dwukrotnie ją nowelizować, dodając jako
uprawnionych do złożenia skargi Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Uczyniono jeszcze kilka drobnych poprawek
głównie po to, by przypodobać się Unii Europejskiej, co i tak nie jest w stanie uleczyć od
początku „chorej” ustawy.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik

MIŁOŚĆ, PRZYGODY I DRAMATY
D

KULTURA  SZTUKA

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego
filmu do udziału w czerwcowych 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.
4 czerwca – Dziewczyna we
mgle, reż. Donato Carrisi. Kryminał
produkcji włoskiej (2017). Trzymający w napięciu thriller z gwiazdami
europejskiego kina w obsadzie.
11 czerwca – Zimowi bracia,
reż. Hlynur Pálmason. Dramat produkcji duńskiej (2017). Film surre-

alistyczny, absurdalny, zostawiający na białym
puchu ślady czarnego humoru.
18 czerwca – Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak – w ramach cyklu „Polscy Mistrzowie
Kina”. Polski dramat obyczajowy (1975). Film
nominowany do Oscara w kategorii najlepszego dzieła zagranicznego. Zekranizowana epopeja Marii Dąbrowskiej, z wybitnymi kreacja-

mi aktorskimi Jadwigi Barańskiej i Tadeusza
Bińczyckiego oraz niezapomnianą muzyką
Waldemara Kazaneckiego. Piękna opowieść
o miłości. Obraz docierania się ludzkich charakterów i uczuć na przestrzeni kilkudziesięciu
lat. Saga rodzinna. Superprodukcja wyróżniająca się malowniczymi plenerami i pietyzmem
odwzorowania realiów epoki.
25 czerwca – Wyspa psów, reż.
Wes Anderson. Film produkcji niemiecko-amerykańskiej (2018). Komedia przygodowa. Ten animowany film
twórcy Grand Budapest Hotel został
nagrodzony w tym roku Srebrnym
Niedźwiedziem dla najlepszego reżysera na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Berlinie.

SŁOWEM WYCISZONYM EMOCJONALNIE
Rozkoszując się wielopostaciowością

Jan Wolski

S

tefan Żarów to poeta,
który w interesujący
sposób nawiązuje do tradycji literackiej, nie tracąc
przy tym swego podmiotowego stylu i współczesnej
jak najbardziej formy wyrazu. Słowo jego wierszy, oczywistego przecież materiału poety, jest
słowem wyciszonym emocjonalnie, pozornie
tylko precyzyjnie chłodnym w swym wyrazie.
Nie jest to poezja, która wdziera się do świadomości odbiorcy, lecz uwagę jego i przychylność
zdobywa, ujmuje go swą delikatną zadumą,
obficie dopełnianą pewnego rodzaju nostalgią.
Ale i w tym nastroju dominuje swoisty hymn
pochwalny na cześć życia.
10

Wydaje się, że podstawową kategorią
rozpoznawalną w tomie na Skraju podróży jest
pamięć. Można powiedzieć, że ustala niejako ścieżkę lektury, podpowiada, że zadaniem
poety jest wędrówka do przeszłości i pamiętanie o prywatnej mitologii. Nieprzypadkowo
w nietypowym miejscu, bo na stronie przedtytułowej, zamieszczony został fragment eseju
poety poświęcony właśnie pamięci. Widzieć
więc w tym należy świadomą wskazówkę.
Skoro tak, to zdefiniowany został sposób postrzegania świata przez poetę, jak i ścieżka
lektury dla czytelnika. Takie, pod pewnymi
względami, programowe działanie uzasadnia
pojawienie się w tomie licznych wierszy autotematycznych, mówiących o tym, jak lub co
należy opisywać. Sztuka poetycka kieruje się
prostą dyrektywą: dotknij ulotnych śladów.

Innym, bardzo
ważnym i wręcz narzucającym się uwadze
czytelnika obszarem
doznań,
skojarzeń,
odniesień poety jest
Lazurowe Wybrzeże.
Zadziwiające jest to
przywiązanie do dawnej Galii Zaalpejskiej, do
prowansalskich krajobrazów. Zdradzają je, bez
interpretacyjnego wysiłku, same tytuły wierszy,
na przykład: W cieniu lawendowych pól, Route
Napoleon czy Nocna burza od Alp. W naszym
codziennym bytowaniu istotne znaczenia mają
miejsca geograficzne. Poeta przywiązanie do
nich manifestuje w niejednym wierszu tego
tomu. Znaczące jest dla przykładu choćby to, że
każdą strofę wiersza W cieniu lawendowych pól
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które nierzadko mają ponadto charakter proroctw. Dotyczą one fundamentalnych doświadczeń człowieka i niekiedy miewają charakter
religijny. Są to utwory takie jak: Przedśpiew,
Cupiditas, To moje życie czy choćby Aeternitas,
z którego pochodzi pytanie: Kim jestem? I właśnie pytania są w tych wierszach najważniejsze.
Tom zamyka znamienny wiersz, opatrzony tytułem Experiri audire, bo w nim zda
mi się koncentrować wszystko to, co stanowi
o sile i specyfice poezji Stefana Żarowa, przywołuje ważne dla niego tematy, jak odwołania do pamięci, diagnoza współczesności,
zadania poety, przenikanie zmysłowych i intelektualnych doznań oraz próba ich opisu,
także w wymiarze metafizycznym.

JUWENILIA Z RĘKOPISÓW
Emila Granata Wiersze z lat dawnych

Elżbieta Mazur

P

oezja Emila Granata
(1928–1992),
rzeszowianina, który na swój dorobek literacki pracował od
przełomu lat czterdziestych
i pięćdziesiątych XX stulecia po okres okołoprzełomowy, wciąż znajduje
oddanych czytelników. Powodów owego zainteresowania – mimo że poeta raczej o rozgłos
nie zabiegał – jest przynajmniej kilka. Dość
wspomnieć związek jego wierszy z miejscem
urodzenia i akcentowanie problematyki zakorzenienia, a także szczególny stosunek twórcy
do tradycji i historii. Nieobca była mu również
refleksja eschatologiczna, egzystencjalna oraz
kulturowa. Można więc mówić o uniwersalizmie poezji Granata, który na mapie literackiej
Podkarpacia (i nie tylko) funkcjonuje jako autor tomików: Wracając ziemią (1968), Narracje
(1978), Portret przestrzenny (1982), Sceny w antrakcie (1992), Rozmowa z matką, czyli poemat

polski (1996) i Bolesne tony. Wiersze
z lat dawnych (2018).
Okazję szczególną do przypomnienia poety stanowi ukazanie się
w br. zbioru jego wierszy, opatrzonego tytułem Bolesne tony. Podkreślić
warto, że dzięki staraniom rodziny
poety, pozostające dotąd w rękopisach juwenilia, wydane zostały w dziewięćdziesięciolecie urodzin Emila Granata. Wyboru
wierszy dokonał Lesław Granat, zaś Notę biograficzną porządkującą informacje o życiu, dorobku i recepcji twórczości sporządził Marcin
Granat. Z kolei opracowaniem szaty graficznej,
współtworzącej (m.in. dzięki fotografiom i rękopisom) swoistą ikonografię literacką tomiku,
zajęła się Magdalena Uszyńska.
Zebrane w tomie utwory są poetyckimi próbami, które zapowiadają problematykę
uczciwej pamięci o dziejach i podkreślają specyfikę tzw. polskiego losu, przewijającą się w twórczości Granata. Tytułowe „bolesne tony” pokazują mianowicie, że świat liryki Granata został

Najkrócej mówiąc: na Skraju podróży
to godna uwagi opowieść o życiu i o urodzie
świata. Cóż, że przemijającego. Od tego nie
ma ucieczki, ale możemy wędrować i być może
błądzić z wierszami Stefana Żarowa, a jednak
także korzystać z szansy, by za ich pośrednictwem próbować odczytywać swoisty palimpsest, jakim jest życie. Pełne smaków, barw,
zapachów, piękna, ale bywa też, że klęsk czy
rozczarowań. Kompletne.
 Dr Jan WOLSKI

Uniwersytet Rzeszowski

_____________
Stefan M. Żarów, na Skraju podróży, 2017.

wówczas zdeterminowany przez historię pisaną
około 1950 roku. Rzeczywistość podsuwała mu
niepokojącą wizję poetycką, dlatego w jednym z wierszy znajduje się
gorzka refleksja dotycząca wpływu
trudnych wydarzeń pozaliterackich,
rzucających cień na lata młodzieńcze: „myśmy wracali/ – starym człowiekiem – / w dom który nas żegnał/
– młodych” (Wojna, s. 9). Poza tym
uwagę zwraca obecna w debiutanckich utworach wizyjność, zawdzięczana pogodzeniu awangardowości
z wyobraźnią typu romantycznego, a także
wrażliwość emocjonalna, wyczulenie na rytm
i asocjacje dźwiękowe. Poeta sięga również niekiedy po utrwalone w tradycji polskiej poezji
miary wiersza, m.in. jedenasto- i trzynastozgłoskowiec, by sugestywniej unaocznić postawę
niezgody na bezwzględność historii. Dobrze się
stało, że po „domknięciu” epoki wiersze z lat
dawnych doczekały się publikacji.
 Dr hab. Elżbieta MAZUR

Uniwersytet Rzeszowski

-----------Emil Granat, Bolesne tony. Wiersze z lat
dawnych, wybór i red. L. Granat, Rzeszów
2018.

Panorama literacka Podkarpacia
NIEDOMÓWIENIA PIGUŁY
romocja szóstego już tomiku Aleksandry Piguły zatytułowanego 49 niedomówień odbyła się 11 maja 2018 roku w Muzeum
Regionalnym SCK w Mielcu, ulokowanym
w pałacyku Oborskich. W poetycki klimat
wprowadziła zebranych Barbara Mamcarz,
która przedstawiła sylwetkę autorki tomiku. Maria Orłowska, Elżbieta Witek i Barbara Mamcarz przeprowadziły słuchaczy
po zawiłej ścieżce 49 niedomówień, a sama

P

GDY SŁOWA DOJRZEWAJĄ
aureatami byli młodzi twórcy z Rzeszowa,
Stalowej Woli, Leżajska i Trzebosi. Małgorzata Wołoch z Zespołu Szkolnego nr 2
w Leżajsku (kategoria poezji) i Artur Kutyła
z Zespołu Szkół w Trzebosi (kategoria prozy)
zdobyli główne nagrody VII Podkarpackiego
Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa
dojrzewają”, organizowanego przez Zespół
Szkół w Jeżowem. Tryumfatorów było tu jednak więcej. I nagrodę w specjalnej kategorii

L

Aleksandra Piguła podpisuje nowy tomik

patriotycznej pod hasłem „Polska ma swój
wiek” otrzymała Małgorzata Sobkiewicz
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli, przypadła jej także druga nagroda
w kategorii poezji, a ta szkoła zdobyła łącznie 7
konkursowych laurów. Aż 10 różnych nagród
konkursowych przypadło uczniom z Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Wyjątkowe jest także osiągnięcie Joanny Warchoł ze Szkoły Podstawowej w Nowosielcu, która zdobyła 3 konkursowe laury:

autorka tomiku zachęciła do spokojnego
przeczytania wierszy w zaciszu domowym.
W kolejnych wejściach muzycznych wystąpili Maciej Kulpa i Małgorzata Pazdro. Na
zakończenie prezes TMZM Janusz Chojecki
wespół z Barbarą Mamcarz i autorka tomiku
zaprosili gości w to samo miejsce 16 czerwca
na promocję płyty Jana Robaka z tekstami
Aleksandry Piguły Na krawędzi i na kolejne
promocje Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”. (ap) 
II nagrodę w kategorii patriotycznej, III nagrodę za zestaw poetycki i nagrodę specjalną
przewodniczącej jury Małgorzaty Żureckiej.
Organizatorem konkursu był stały współpracownik naszego miesięcznika, polonista, poeta i krytyk literacki Ryszard Mścisz. Młodzi
poeci mieli też okazję wysłuchać interesującego, emocjonalnego, z humorem i niezbędnym
bagażem wiedzy naukowej wystąpienia profesora Kazimierza Ożoga, znakomitego językoznawcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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rozpoczyna wers: „są miejsca urokliwe”. Brzmi
to jak mantra i zarazem stanowi bardzo silne
wyznanie miłości do nich.
W tytułach kilku wierszy tego tomu,
i w nich samych, pojawia się tajemnicza postać
„Inez”. To postać emblematyczna, rodzaj interlokutorki, albo raczej rodzaj jeszcze innego, może
bardziej wewnętrznego głosu poety. Zazwyczaj
pojawiające się w jej kontekście tematy mają wymiar, można powiedzieć, estetyczny, dotyczące
ulotnej istoty sztuki, szczególnie plastyki, igraszki barw, ale także literatury i poezji. Kim jest Inez,
to sekret, który pozostanie chyba nierozwiązany.
I jeszcze jedna warstwa tego tomu, bo taki
kształt nadał mu poeta, złożona z wierszy, które nazwać można wierszami-napomnieniami,

Czerwiec 2018, nr 6 (152) Rok XIV
WIECZÓR SŁOWA I MUZYKI
maja br. w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza po raz pierwszy w Mielcu
byliśmy świadkami „Wieczoru słowa i muzyki”, podczas którego zaprezentowana została
poezja członków Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, zaś jej uzupełnieniem była muzyka
w wykonaniu uczniów zasłużonej mieleckiej
szkoły artystycznej. Rozpoczęła wokalistka

Maria Miś z akompaniamentem Katarzyny
Racławskiej. Miałem zaszczyt jako prezes MTL
prowadzić to spotkanie. Prezentacji poezji
podjęły się Aleksandra Kościelna i Anita Róg.
Wystąpili kolejni młodzi muzycy: Konrad Sosiński na kontrabasie z akompaniamentem
Sławomira Kuska, Kinga Chrobak z pieśniami
Stanisława Moniuszki, skrzypek Michał Tulik
z Symfonią hiszpańską Edwarda Laty.
 Zbigniew MICHALSKI

NOSTALGIA I PRZEMIJANIE
iedawno Stefan M. Żarów wydał zbiór poezji pt. Inez (2018). Jest to kolejny tom wierszy tego znanego animatora kultury, publicysty,
eseisty i krytyka literackiego, byłego długoletniego wiceprezesa Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie,
a obecnie wiceprezesa Mieleckiego
Towarzystwa Literackiego. Książka
zawiera 70 stron w twardej oprawie
o estetycznej szacie edytorskiej projektu Edwarda Guziakiewicza. Wydrukowana została w krakowskiej
drukarni Alnus.

W zbiorze tym pośród utworów o zabarwieniu
egzystencjalnym, wyrażających piękno życia
bez względu na jego ograniczenia, jakim jest
nieuchronne jego przemijanie, kilkadziesiąt
wierszy utrzymanych jest w klimacie nostalgicznych powrotów poety do Prowansji, przez
starożytnych Rzymian zwanej Provincia Nostra. Mottem przewodnim zbioru jest tytułowa Inez, postać znacząca
w dotychczasowej twórczości poety.
Odpowiedzi, kim jest Inez, jej usytuowanie i rolę, jaką odgrywa w życiu poety, należy poszukać w lekturze wierszy.
 Andrzej OSIŃSKI

POETYCKO W KAMIONCE
maja br. w GCKiS w Ostrowie z s. w Kamionce miał miejsce wieczór poetycki
z udziałem prezesa oddziału ZLP w Rzeszowie
Mieczysława Łypa, dr Hanny Krupińskiej-Łyp
oraz dr Anny Niewolak. Prezentację rozpoczęła Sabina Pelc. Sabina
jest autorką książki
dla dzieci Baśniowe
ścieżki zilustrowanej
przez Dorotę Król.
W drugiej części prezentowane były wiersze Mieczysława Łypa
z tomiku Krajobrazy
pamięci.
Dogłębnej Mieczysław A. Łyp
analizy tomiku dokonała dr Anna Niewolak, a autor tomiku przedstawił swoją drogę do poezji. Spotkanie poetyckie zorganizowane w Kamionce jest pewnego
rodzaju powrotem do tradycji organizowania
podobnych imprez już od wielu lat. Owe tradycje zawdzięcza Kamionka swemu sławnemu
rodakowi Wilhelmowi Machowi.
 Leokadia WOLAK

WRZECIONO 2019
rganizatorzy, czyli Stowarzyszenie
Folklorystyczne „Majdaniarze”, zapraszają do udziału w konkursie poetyckim
w ramach Międzynarodowego Spotkania
Poetów „Wrzeciono 2019” w Nowej Sarzynie.
Uczestnicy nadsyłają po trzy własne utwory
nigdzie niepublikowane. Termin przyjmowania prac mija 8 listopada 2018 r. Należy
je przysłać w maszynopisie lub w formie
wydruku komputerowego, w pięciu egzemplarzach na adres: Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”, 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Azalii Pontyjskiej 9 oraz w formie
elektronicznej – majdaniarze@poczta.onet.pl.

NUTY I METAFORY
ddział ZLP w Rzeszowie i ODK Tysiąclecie zorganizowały 2 czerwca br. II Koncert Piosenki Literackiej.
Do wierszy takich poetów,
jak Adam Decowski, Celina
Depa, Zdzisława Górska, Mieczysław A. Łyp, Teresa Paryna,
Edyta Pietrasz, Mirosław Welz
muzykę skomponowali Wiktor Bochenek, Renata Kątnik,
Wojciech Miśków, Andrzej
Pietrasz, Anna Skarbek, Małgorzata Stankiewicz, Andrzej
Szypuła i członkowie zespołu Robert Żurek

Mimo Wszystko z Przeworska. Autorzy muzyki byli równocześnie wykonawcami prezentowanych utworów. Wszyscy zachwycili
swoimi interpretacjami. Szczególną uwagę zwróciła wysmakowana prezentacja Piosenki
o błękitnym Chagallu. Utwór
ten przedstawił aktor Teatru
im. Wandy Siemaszkowej Robert Żurek, a akompaniował
mu autor muzyki, Andrzej Szypuła.
Całość sprawnie moderowali
Mieczysław A. Łyp i Mirosław
Welz. (RS) 

25

KULTURA  SZTUKA

N

O

Stanisław Dłuski

D

awno temu Gustaw
Herling-Grudziński
zauważył, że z naszego
słownika zniknęło słowo „tajemnica”, wielu
twierdzi, że jak czegoś
nie ma w Internecie, to
nie istnieje, a co zrobić z biedną duszyczką,
istnieje czy nie istnieje? Mój młody siostrzeniec, Krzysiu, jeszcze w gimnazjum mnie
pytał, jakie są dowody na to, że Bóg istnieje, odpowiedziałem, że istnieje wiele rzeczy,
których nie umiemy udowodnić. No bo jak
udowodnić, że istnieje dusza? Nie należy popadać z jednej strony w pychę rozumu, ale
też skrajny irracjonalizm nie daje odpowiedzi. Czesław Miłosz gdzieś mówi, że jednego
dnia wierzy, drugiego dnia nie wierzy. Świat
jest pełen sprzeczności. Jedni widzą ogrom
zła i cierpienia, z tego wyciągają wniosek, że
dobry Bóg nie mógł stworzyć tak okrutnego
świata, inni dzięki wierze przetrwali zesłanie
czy obozy. A nawet zdarzają się cuda, które
trudno wytłumaczyć racjonalnie… Niektórzy dawno powinni nie żyć, a biedni i schorowani, żyją, czy to tylko wola życia…? Mam
takie dni, że nie mogę patrzeć na bolesny
12

O
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KARTKI Z PAWLACZA (56)
świat, po latach depresji przestałem oglądać
telewizję, ze względu na higienę osobistą.
Jedni uprawiają propagandę sukcesu, drudzy
uprawiają propagandę klęski. Krew i nienawiść leją się z ekranu. Ciekawe, gdyby teraz
ktoś zaproponował Polakom kolejną „terapię
szokową”, kto na niego zagłosuje?
Poezja daje dystans i ulgę w cierpieniu, leczy z różnych – paradoksalnie – złudzeń. Mało czytamy i dlatego nasz świat jest
ubogi, nie umiemy pewnych rzeczy nazwać
czy opisać. Wspaniały Umberto Eco dawno twierdził, że Internet nie doprowadzi do
upadku czytelnictwa, ale statystyki w Polsce
są porażające… Słowo drukowane przestaje
nas bawić, uczyć, pociągać. Mnie cieszy paru
czytelników, nie chcę romansować z mediami, żeby za wszelką cenę zaistnieć. Czytać ze
zrozumieniem, jeszcze czytać poezję, to naprawdę sztuka. Młodzi ludzie mają problemy
ze zrozumieniem prostych tekstów. Z drugiej
strony zawiła metaforyka i wyszukany język,
hermetyczny, pojęciowy, pozbawiony uroku
konkretu, zniechęca do czytania. Z moim
przyjacielem, poetą i krytykiem, Grzegorzem
Kociubą, spieram się właśnie o hermetyczność najnowszej poezji, jestem za Miłoszem

przeciwko „poezji niezrozumiałej”. Nie chodzi o banalizm czy prostactwo, ale o twórczy
dialog z czytelnikiem. Wiersze, które nie są
czytane i w pewnym chociaż stopniu zrozumiane, właściwe nie istnieją. To tylko zbiór
słów na papierze. Dzisiaj w ogóle komunikacja między ludźmi stała się problemem.
Trwa wyścig, ale po co, za czym? To tempo
życia mnie przeraża, pytanie o Boga niektórych obchodzi przez całe życie. Jan Paweł II
opublikował encyklikę Fides et ratio; wiara
i rozum, jedno i drugie jest potrzebne. Niestety, wraz z tzw. postępem następuje desakralizacja naszego świata, nas też to już dotyka,
odpowiedzmy sobie w duchu: czy są dla nas
jeszcze rzeczy święte? Nie chodzi o obrazki
czy dewocjonalia. Na przykład, spożywanie
jedzenia, takie niby proste, a przecież to dar
od Boga, moim zdaniem, jemy szybko, w pośpiechu, po świętach wyrzucamy połowę na
śmietnik. Podziwiam starszą siostrę, u niej
w rodzinie kromka chleba się nie zmarnuje.
Powiecie, banały, ale tak jest ze wszystkim.
Żyjemy w ekspresowym tempie i nie umiemy
się odnaleźć w tym Teraz. Skupić się na codzienności. Zwolnić. Dać na luz.
31.05.2018; godz. 01.28
(w nocy mi się jednak dobrze pisze)

Stefan M. Żarów
oeta, animator kultury, publicysta i krytyk literacki, autor m.in. tomików na
Styku cieni (2016), Itaka Odyseusza (2016), na
Skraju podróży (2017), Inez (2018). Były długoletni wiceprezes RSTK; obecnie wiceprezes
Mieleckiego Towarzystwa Literackiego.

magazyn
literacki
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Aleksandra Piguła

U

rodzona 12 sierpnia 1968 roku. Prezes
mieleckiej Grupy Literackiej ,,Słowo”.
Publikowała w almanachach, czasopismach
literackich i internetowych witrynach. Wydała tomiki poezji: Kropla (2012), Dłonie (2013),
Skrzydła (2014), Karuzela (2015), Strofy na...
(2016), 49 niedomówień (2018). Pisze też teksty piosenek do muzyki Alka Berkowicza
i Jana Robaka (m.in. płyta Na krawędzi).

Z cyklu: 49 niedomówień

Inez
Pożegnalny wieczór
przepełniony estymą wspomnień
zamyśleniem
Podekscytowany rozbieganymi spojrzeniami
Dyskretne światło
Cienie obecnych
Szept muzyki przybliża melancholię
dźwięki nikną
w kształtnych liściach drzewa figowego
biodrach o zapachu imbiru
To miejsce gdzie możemy zapomnieć
o rzeczach i pozbawionych sensu obowiązkach
Trzeba pobyć tam jakiś czas
by cokolwiek zrozumieć

1

Nie proszę
o samotność w tłumie
wystarczy tylko moja
skrojona na miarę
w odpowiedniej
tonacji wzruszeń
będę biegać boso
od słowa do słowa
dotykać kamieni
milczeć by każdy słyszał
a kiedy moje myśli
nie będą już doskonałe
nie skazuj mnie Panie
na przypadkowe rozmowy
i wymuszony uśmiech
zostaw mnie na pastwę siebie
a los sam dopisze historię

3

Nie ma już ciebie w moim życiu
rozpłynąłeś się jak deszczowe chmury
tylko parę mgieł zamazuje twoje rysy
na mapie pamięci
nie wiem czy kiedyś wystarczy mi sił
aby wspomnieć przeszłość

7

Nie stawaj przed górą obojętnie
popatrz na nią wzrokiem pokory
jeśli przychodzisz zburzyć spokój – zawróć
prędzej kamień zamienisz w chleb
a wino w wodę
nim ustanie harmonia dnia
przed tą górą
pomódl się i pomilcz
zanim obudzi cię świt
ty jak niewierny Tomasz
dotkniesz szczytu
a twoje oczy
znów będą widziały

Muzyka dla drogi
Na tej drodze
Odnajduję tożsamość
Idąc z wiatrem
Bliznami pejzażu
Powiększam siebie
Na tej drodze
Przecinającą wstęgę pól
Odrzucam niebyt
Nadaję sens wolności
Rzekom zdarzeń

Strofy na
wspomnienie Marii
Nasze dni to rzeki
Odmienny nurt
i bieg
Zastygłe fale
codziennego dialogu
dwukierunkowość
azymut
obumieranie
Otulasz habitem
Wymowną bielą
Życie to nie kolekcja
znaków interpunkcji
Szczególnie powlekanych
ostrzem milczenia

Na tej drodze
Nazwanej kamiennymi schodami
Wdaję się w wielość
Różnorakim zawodom
Dorównuję sobie
Na tej drodze
Dzielimy na dwa
Wielość włosów
Oparci o ramiona
Wędrujemy przed siebie
Na tej drodze
Gdzie wzbudzono w nas
Skryte
Niewyobrażalne cele
Pozdrawiamy chorągiew codzienności
Na tej drodze
Uskrzydleni
Z bąblami stóp
Dorównujemy wyzwaniom
Marzeniom ojców

Poezja

Wers

P

WERS nr 126, czerwiec 2018

Emil Piotr Granat

Wojna
Wioząc historię
wojenna żagiew
wprzęgała do wozu
Spartę
od nas żądała
ofiary nagiej
jak od druidów
Astarte.
Nagie i bose
idąc przez wieki
narody wracały
jak Odys
myśmy wracali
– starym człowiekiem –
w dom który nas żegnał –
młodych.

U

rodził się 25 czerwca 1928 roku w Staroniwie, obecnie dzielnicy Rzeszowa,
zmarł 3 lipca 1992 roku. Debiutował poetycko
w 1952 r. w tygodniku społeczno-literackim
„Wieś”. Publikował w innych czasopismach.
Należał do KKMP „Gwoźnica”. Od 1979 r. był
członkiem Związku Literatów Polskich i od
1982 r. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Debiutował tomikiem Wracając ziemią (1968),
a kolejnymi były Portret przestrzenny (1982)
i Sceny w antrakcie (1992). Niepublikowane,
zebrane z myślą o wydaniu pozostały utwory: Kontrakty, Sonety imienne, Bajki nie bajki
i Karuzela bigos kiszka. Juwenilia poetyckie
Bolesne tony. Wiersze z lat dawnych (2018)
przygotował i wydał jego syn Lesław, też poeta.

Poezja

Bolesne tony
Wspominam dawny śpiew żołnierzy,
Gdy ulicznego słucham grajka,
Z którego struny prawda – bajka
Tęsknotę, ból i pamięć szerzy.
Na dźwigających ciężkie bale
lub na palących w ogniu ręce
Patrząc dostrzegam – jakże wiele
Chleba zdobywanego w męce.
Kocham też smutne, gwiezdne noce
I słońce, które w dzień migoce
I skrzypiec własnych – już straconych –
Bolesne tony.

***

Ziemio!
wierzę w ten dzień,
który wróci umęczonych twych synów
kiedy naród niewolne porozrywa pęta
i znów
runie do czynu –
nieubłagany do szczęścia
rozpęta –
jak dziś do wolności
pochód.
Patrz!
nurty swe niepodległe
dla ciebie
dla nowo powstających w walki wirze
gwałtownie wyrzuca i niesie i toczy
jak nową cegłę
jak krzyże
źródło twej rzeki – twe oczy.

Iwona Jaworska

P

oetka związana z Kołem
Lirycznym „Wena” przy
MDK w Łańcucie. Debiutowała tomikiem poezji Myśli
pozbierane (2014), potem wydała kolejny Utracone emocje
(2017). Jest laureatką Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza „Pod Majowym
Księżycem” organizowanego
cyklicznie przez Rzeszowski
Dom Kultury.

***

utracone emocje utracone marzenia
zatrzymane w kadrze
przepełnione smutkiem nostalgią i miłością zarazem
utracone jak jesienne liście jak wspomnienia
które wybuchają obudzone tworząc obrazy
otulone mgłą cieniem wzruszeniem i marzeniem
pięknem i subtelnością kobiecego ciała
tajemnicą nieodgadnioną
zamkniętą w sercu i w błysku flesza
zatrzymaną w kadrze uchwyconej chwili

***

Jesteśmy jak te czarne ptaki
Które w gromadzie kołują nade mną
W naszych sercach same krwawe znaki
I skrzydła poszarpane wiatrem
Krążymy nad ziemią szukając domu
Przysiadamy to tu to tam
I tęsknimy nie mówiąc nikomu do gniazd
Niespokojne myśli nie dają wytchnienia
Ciągle coś gdzieś nas gna
Czy przyciągnie nas wreszcie ziemia?
Czy jeszcze nie czas?
Nie czas…

Kazimierz Linda
rozstanie

P

oeta, animator kultury, redaktor ponad 150 książek
literackich. Członek Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”
w Stalowej Woli i Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie. Wydał cztery tomiki
poezji, publikował w czasopismach polskich i zagranicznych,
w kilkunastu almanachach i antologiach. Laureat konkursów
poetyckich.

myślałaś że
wolność kupisz jak
bochen chleba
myślałaś że rozstanie
chwycisz jak polny chaber
myślałaś że radość udźwigniesz jak
pełną owoców torebkę
wolność
dała ci
rozstanie
w zamian za
radość

Epitafium dla Matki
kiedy patrzę na jaśniejący
punkt na granacie nieba
widzę ciebie
kiedy czuję dotyk ciepłej
niewidzialnej dłoni w powiewie
widzę ciebie
kiedy słyszę szmer
błękitnej tasiemki strugi
widzę ciebie
odeszłaś
z szmerem strumyka
z wiatrem poruszającym
listki nad granitem
zamieszkałaś punktem jasnym
matko

Boso po ściernisku
nie licząc godzin
dzielę przestrzeń
stąpając boso
po ściernisku
nie zważam na ukłucia
choć to nie katharsis
ani pokutny worek
omijam przyjaciół
by zaniechali pomocy
stronię od złych spojrzeń wrogów
niech nie cieszą się klęską
zamykając oczy
poddaję się biegowi
przypadków
i zdarzeń

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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WAŻNA MUZYKA I WYBITNI WYKONAWCY
Rozmowa z prof. Martą Wierzbieniec, dyrektorem Filharmonii Podkarpackiej
i 57. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie

S

pektaklem opery Wesele Figara W.A. Mozarta, wystawionej w Filharmonii Podkarpackiej przez Polską Operę Królewską, zakończył się 27 maja
br. 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie. Impreza trwała 10 dni i odbyło się
w tym czasie 10 bardzo różnorodnych koncertów i każdy, kto chciał w tym
uczestniczyć, z pewnością znalazł koncert z ulubioną muzyką.

 Podobnie jak w latach poprzednich na
pierwsze dwa dni zbudowana została scena
przed zamkiem w Łańcucie, później koncerty odbywały się w sali balowej zamku
i w Filharmonii Podkarpackiej.
– To już wieloletnia tradycja Filharmonii Podkarpackiej – od początku głównego
organizatora festiwali w Łańcucie. Każdy
z koncertów plenerowych przygotowany
został dla ponad trzech tysięcy odbiorców.
Publiczność dopisała i słuchaczy było znacznie więcej, bo jeszcze i te kilkaset osób przebywających w pięknym łańcuckim parku.
Rozpoczęliśmy spektaklem operowym Bal
maskowy Giuseppe Verdiego, który przedstawili artyści Opery Lwowskiej. Na scenie było
ponad 120 wykonawców – chór, balet, orkiestra, soliści. Pomimo że spektakl trwał dosyć
długo, został bardzo dobrze przyjęty. W drugim dniu gościł Teatr Żydowski z Warszawy,
a w programie znalazł się Skrzypek na dachu
Jerry’ego Bocka. To wykonanie na długo pozostanie nam w pamięci.
 W ciągu nocy i poranka estrada została
rozebrana i na dwa dni festiwal przeniósł
się do sali balowej.
– Już tradycyjnie były tam koncerty
muzyki kameralnej, czyli muzyka, która
57 lat temu stała się ideą do stworzenia festiwalu, bo przez pierwsze 20 lat funkcjonował
on jako Dni Muzyki Kameralnej. Gościliśmy
wybitnego śpiewaka Tomasza Koniecznego,
któremu przy fortepianie towarzyszył Lech
Napierała. To był fantastyczny wieczór, który
zakończył się owacjami na stojąco, a jeszcze
pragnę nadmienić, że koncert ten poprowadził w charakterze prelegenta pan red. Józef
Kański – chciałoby się powiedzieć – maestro
Józef Kański, który był na wszystkich dotychczasowych festiwalach. W następnym
dniu wystąpił skrzypek Vadim Repin z towarzyszeniem fortepianu, przy którym zasiadł
Andrei Korobeinikov – mogliśmy słuchać
kameralistyki na najwyższym poziomie.

Fot. Adam Kunysz

 Czy podobnie ocenia te wydarzenia prof.
Marta Wierzbieniec?
– Tworząc program festiwalu, częściowo kierowałam się zgłaszanymi oczekiwaniami melomanów. Z drugiej strony my także proponujemy ważną muzykę i wybitnych
wykonawców i to w sumie nadaje taki kształt
festiwalowi, co spotyka się z bardzo dobrym
odbiorem i z tego ogromnie się cieszę.

Prof. Marta Wierzbieniec

 Ten koncert pozostanie w naszej pamięci, podobnie jak kolejny w Filharmonii
Podkarpackiej.
– Wystąpili Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, a towarzyszyła im Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej,
którą poprowadził Wojciech Rajski. Tym
razem zaprezentowane zostały fragmenty
oper, arie i duety, które nie tak często można usłyszeć, i to też było ogromną zaletą tego
koncertu.
To byli wyjątkowi goście tegorocznej
edycji festiwalowej.
 Kolejne wieczory festiwalowe odbywały
się na zmianę – w łańcuckim zamku i filharmonii.
– W Łańcucie wystąpił z recitalem łotewski pianista Georgijs Osokins w bardzo
zróżnicowanym repertuarze. Z pewnością
ma on otwartą drogę na najważniejsze sceny
koncertowe. W filharmonii tym razem był
zupełnie inny program, „z przymrużeniem
oka”, bo w drugiej części koncertu wystąpił
robot, który zasiadł przy fortepianie i chyba użyję słowa – chciał wykonać koncert
Mozarta. Natomiast w pierwszej części wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Podkarpackiej, dyrygował maestro Massimiliano Caldi, a zabrzmiały dwa utwory:
Kosmos Stefana Kisielewskiego i Planety
Gustava Holsta. Myślę, że ten spektakl – połączenie dźwięku z wizualizacją kosmosu

i poszczególnych planet na pewno też pozostanie w pamięci jako wyjątkowe wydarzenie
artystyczne. Wszystko było naprawdę najwyższej jakości. W kolejnym dniu jeszcze raz
powróciliśmy do Łańcuta i był to długi wieczór, bo najpierw mieliśmy koncert Kwartetu
Wilanów – zespołu uwielbianego i świetnie
zgranego. Tym razem jeszcze gościnnie wystąpił z nimi znany wiolonczelista Tomasz
Strahl i kontrabasista Adam Bogacki. Późnym wieczorem wystąpił młodziutki pianista z Chin A BU, który po raz pierwszy gościł
w Polsce. I mogliśmy wysłuchać prawdziwie
wirtuozowskiej, błyskotliwej, ale też pełnej
duszy gry tego pianisty, który ukochał także
jazz i jest już ceniony na świecie pomimo tak
młodego wieku. Na zakończenie Festiwalu
Polska Opera Królewska wystąpiła w pełnej
okazałości w Filharmonii Podkarpackiej,
a na scenie mieliśmy wesele – Wesele Figara
W.A. Mozarta.
 Przed koncertami zarówno w Łańcucie,
jak i Rzeszowie rozbrzmiewała muzyka wykonywana na żywo.
– Można by je nazwać koncertami promenadowymi, a wykonawcami były w większości zespoły kameralne Filharmonii Podkarpackiej. To także wieloletnia tradycja, ale
staramy się zapraszać jeszcze i inne zespoły.
Festiwal to nie tylko cykl koncertów, ale także rozmowy o muzyce, spotkania, obecność
wielu wybitnych postaci z tego kręgu sztuki.
 Spotkała się Pani ze wszystkimi kameralistami i kierownikami dużych zespołów.
Co mówili, wyjeżdżając z Łańcuta?
– Usłyszałam wiele ciepłych słów. Na
przykład Vadim Repin podkreślał, że tu jest
wspaniała publiczność, która znakomicie
słucha muzyki i to go zachęcało, żeby dać
z siebie jeszcze więcej. Inni soliści także podkreślali, że publiczność ich inspirowała.
 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie przeszedł już do historii, niedługo także zakończy się sezon artystyczny 2017/2018 w Filharmonii Podkarpackiej.
– To już 63. sezon artystyczny, który obfitował w wiele koncertów. Oczywiście, że regularnie odbywające się koncerty symfoniczne abonamentowe przyciągają naszą stałą
publiczność, ale od ponad roku prowadzimy
także cykl koncertów zatytułowany BOOM –
balet, opera, operetka, musical – i te spektakle cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
W tym sezonie była m.in. operetka Zemsta
nietoperza, w ramach tego cyklu wykonana
została także Symfonia światła, gościliśmy
również Kujawsko-Pomorski Impresaryjny
Teatr Muzyczny z Torunia ze spektaklem Hemar. Marchewka, był u nas Zespół Baletowy
Opery Narodowej w Kijowie i Opery Lwowskiej. A przed nami jeszcze 23 czerwca opera Nabucco zrealizowana trochę własnymi
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siłami, bo z udziałem Orkiestry Filharmonii
Podkarpackiej oraz z solistami polskich i słowackich scen operowych i połączonymi chórami z Koszyc i Octava +.
 Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Podkarpackiej koncertowała także za granicą.
– Myślę, że do najważniejszych wydarzeń kończącego się sezonu należy zaliczyć
przede wszystkim tournée po Chinach.
Wielki, chociaż dość trudny cykl przedsięwzięć, ale orkiestra była znakomicie przygotowana i poprowadzona przez Jiři Petrdlika
z Czech. Koncerty miały karnawałowy, noworoczny charakter. Wykonywaliśmy m.in.
utwory Straussa, ale była także muzyka polska i inspirowana kulturą azjatycką. Byliśmy
w Chinach bardzo gorąco przyjmowani,
a występowaliśmy w salach, które mieści-

ły ponad trzy tysiące słuchaczy. Ważnym
przedsięwzięciem był także koncert w wiedeńskim Musikverein 10 listopada 2017 roku
i był traktowany jako zapowiedź obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncertowaliśmy także w Warszawie
i w Krakowie.
 Najwięcej koncertów w bieżącym sezonie
orkiestra wykonała w swojej siedzibie i na
Podkarpaciu.
– W Filharmonii wystąpiło w tym sezonie artystycznym wielu wybitnych solistów
i dyrygentów, m.in. Veriko Tchumburidze –
laureatka Konkursu im. H. Wieniawskiego,
grał Adam Wodnicki – znakomity polski pianista mieszkający w USA, skrzypkowie Katarzyna Duda i Piotr Pławner, który wystąpił
także w roli dyrygenta, gościł u nas maestro
Marek Pijarowski, a także dyrygował naszą

DRABINA DO NIEBA

Rozmowa z prof. Józefem Szajną (opublikowana 3 marca
1999 roku w „Nowinach”, z aktualnymi uzupełnieniami)
KULTURA  SZTUKA

Sylwia Chodorowska-Kozień

M

ożna spotkać opinie, że mistrz Szajna „proponował znaki plastyczne
świata wypełnionego metaforą obrazującą śmietnik zdegradowanych
wartości; na teren gry wprowadził zardzewiałe taczki, połamane wanny,
rury z plecaka, poszarpane worki, zamiast kostiumów, drewniane buciory;
komponował przestrzeń sceniczną metodą collage’u”. Zdeformowany świat
tworzy „chore” systemy wartości, w obliczu których człowiek staje się słaby
i bezradny. Wprowadził do inscenizacji kompozycje horyzontu z wiszącymi elementami, co
dawało trójwymiarowe tło; w Dziadach wprowadził „drabinę do nieba”, która przebijała horyzont – znak powtarzany w późniejszych spektaklach autorskich.
Poprzez twórczość nie tylko osądzał czas, ale i oskarżał! „Tak, byłem numerem! – akcentował profesor. – W Oświęcimiu więźniem nr 18729, a w Buchenwaldzie nr 41408, czyli nikim.
Chyba nie było czegoś, co bardziej kompromitowałoby ludzkość niż obozy koncentracyjne
i komory gazowe”.
 Oglądając Pańskie wystawy ludzie czują przerażenie. Z ich gardeł wydobywa się
krzyk. Czy prawda jest aż tak tragiczna?
– To jest w ogóle krzyk. To jest krzyk
Apokalipsy. O tragizmie w życiu można mówić i to nie tylko z punktu widzenia Holocaustu. Tamten czas był okrutny. Sprawa
bólu jest częścią prawdy o człowieku i chodzi
o to, by mieć świadomość tego, iż bólu zadawać nie wolno! Przerażony tym krzykiem,
stań się lepszy, czyń dobro! Nie mogę i nie
powinienem umniejszać tragedii, która się
zdarzyła i wciąż zdarza. Myślę tu o porannym komunikacie prasowym. NATO uderzyło na Jugosławię. Wyją syreny. Giną niewinni ludzie. Nie lubię polityki i polityków,
którzy w rezultacie są chłodni na nieszczęścia innych.
 Co dzieje się z człowiekiem odartym
z cywilizacyjnej powłoki?
– Człowiek od zawsze żyje w jakiejś lub
w swojej samotności. Z kolan, pokonany, sam
się musi podnieść. Nie żyję wspomnieniami
przeszłości, to jest inna ocena i inny wybór.
Daję przykład człowieka, który wróci do życia. Nie chcę, by zrozumiano, że myślę wciąż
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o tamtych czasach, że mam niespokojne sny.
To nie jest choroba czy syndrom kacetu. Jeżeli wiem, iż takie okrucieństwo może istnieć
i istnieje, to zapytuję Boga, dlaczego milczy,
kiedy ja krzyczę. Są to oczywiście pytania na

orkiestrą David Gimenez, oraz wielu innych.
Wiele nadzwyczajnych koncertów odbyło się
w Rzeszowie, były koncerty wyjazdowe na
terenie województwa podkarpackiego, które realizujemy w ramach cyklu „Przestrzeń
otwarta dla muzyki”. Takich koncertów jeszcze kilka przed nami do czasu urlopowego,
bo będziemy występować m.in. w filharmonii w lipcu. Odbywały się także koncerty
kameralne, zorganizowaliśmy szereg koncertów dla dzieci i zrealizowaliśmy ponad
800 audycji dla dzieci i młodzieży na terenie
województwa podkarpackiego – w szkołach,
przedszkolach, świetlicach.
 Dziękuje za rozmowę i życzę kolejnych
udanych koncertów.
 Zofia STOPIŃSKA

skalę zagadnień eschatologicznych, a nie obrazy świętości. Szekspir powiedział, że może
napisać sztukę Wszystko co chcecie, także
Hamleta. Wolę tę drugą. I postawił pytanie:
„Być albo nie być…” Uprawiając sztukę, nie
mogę milczeć i odwracać się plecami do nieszczęścia albo odczekiwać, jak dzisiejsza polityka światowa odczekuje, zezwalając na to,
co się dzieje na Bałkanach czy w innych częściach świata. Następstw II wojny doświadczyłem, będąc młodym człowiekiem. Wydawało mi się po jej zakończeniu, że będzie ona
ostatnia. Jednak ciągle powstają nowe ogniska, postępuje barbarzyństwo, a tortury i ból
zadawane są człowiekowi. Myślę o tym tworząc, a zwiedzający w teatrze Szajna Galerię
za rok czy np. w 2001 roku powiedzą, że tak
było w XX wieku. Jednak czy coś się zmieni?
Dla mnie wszystko, co robię, nie jest historią
tylko o wojnie, ale o Apokalipsie, która trwa
i będzie trwać dopóty, dopóki żyje ludzkość.
Mam prawo do osądzania czasu. To, co robię, jest protestem, ale protestem człowieka
cywilizowanego. Przemoc i barbarzyństwo
nie może być prawem, stanowić o sprawiedliwości.
 Czy po Apokalipsie szukał Pan nauczyciela, mistrza, który pomógłby Panu „oddzielić światło od ciemności”?
– Człowiek uczy się całe życie. Jednak
im młodszy, im bardziej wrażliwy, tym mocniej doświadcza. Uczy się przez stawianie sobie pytań. Potem przychodzi czas, kiedy jego
osobowość stanie się na tyle bogata, że wyda
owoc. Gdzie jest ciemność – piekło, a gdzie
światłość – niebo? Jaka drabina doprowadzi
mnie do nieba? Jak mam postępować w życiu
i czy niebo jest osiągalne? A jak zejdę schodami w dół, to czy dotknę piekła, czy może
padnę po drodze? Budowano już wieżę Babel, jednak nie sięgnęła nieba. To są pytania,
które nasuwają się człowiekowi w miarę jego
doświadczeń. Mogłem szybciej doświadczyć
pewnych rzeczy, bo szybciej i intensywniej
żyłem i nadal żyję. Czy prawda i kłamstwo
mają podobne twarze? Tak. Mają. I dlatego
trzeba odróżniać dobro od zła. Jak odróżnić
prawdę od kłamstwa i co wybrać? Wahania
i wątpliwości towarzyszą człowiekowi od za-
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wsze. Dopóki nie musi na nie odpowiadać, to
wydaje mu się, że nie wszystko.
 Jaka w takim razie jest kondycja współczesnego człowieka?
– Zadajemy pytania, jak pracować
w kulturze, kiedy brakuje pieniędzy. Nigdy
nie pytałem o pieniądze, chociaż ich nie miałem, bo ciągle tworzyłem. W ciągu 50 lat coś
z tego zostało, chociaż życie było biedniejsze.
Nieprawdą jest to, że wczoraj były pieniądze,
a dzisiaj ich nie ma. Mamy ludzi, którzy poza
tym, że dorobili się majątku, nie są wiele warci, gdyż nie partycypują w kulturze. Jeżeli
ogranicza się pieniądze na kulturę, to zapytuję radnych, panów posłów, kiedy byli ostatni raz w teatrze i jaki obraz choć raz w życiu
kupili, nie licząc prezentów. Dlatego mówiąc
o kondycji kultury, rozmawiajmy także o pieniądzach, bo tak naprawdę brakuje ich tylko
bogatym. W Weimarze, mieście kultury europejskiej, w 1999 roku będę budował drabi-

nę do nieba, która zapłonie jako coś nieosiągalnego od lat, a jednak możliwego dzisiaj.
Tak rozpocznę 2000 rok.

 Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę.
 Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ

J

eszcze słów kilka o okolicznościach, w jakich udało mi się przeprowadzić ten wywiad z prof.
Szajną. Koniec lutego 1999 roku. Wieczorem dzwoni telefon. – Jutro o ósmej w teatrze
profesor Szajna będzie czekał na ciebie. – Jak to? – pytam teściową Monikę Kozień. – A tak
to! Załatwiłam ci wywiad z profesorem. Wpadłam w panikę! Co robić? Wiedziałam, że Józef Szajna trafił do bloku śmierci i cudem ocalał z obozu zagłady w Auschwitz. Czytałam,
że podczas Biennale Sztuki w brazylijskim Sao Paulo krytycy mówili, że Szajna jest jednym
z pięciu największych artystów XX wieku. Sięgnęłam do roku 1997. Właśnie wtedy w Teatrze
im. Wandy Siemaszkowej otwarto Szajna Galerię jako jedyną w Polsce i na świecie stałą ekspozycję prac profesora. Galerię odwiedziłam kilka razy, wszak z teatrem związana byłam też
rodzinnie. Przypomniałam sobie monumentalne obrazy, collage i kompozycje przestrzenne:
Ściana butów, Mrowisko… Oniemiałam, kiedy zetknęłam się z okaleczonymi ciałami kukieł,
oszpeconymi i wynaturzonymi kobiecymi twarzami, z zabandażowanymi kikutami rąk i nóg
kalek tam wyeksponowanych.
Na spotkanie z profesorem Szajną stawiłam się punktualnie. – Jest pani przygotowana do
wywiadu ze mną? Nie lubię durnych dziennikarzy! Nie powiem, trochę mnie zmroziło! – Tak,
panie profesorze – odpowiedziałam.
Sylwia Chodorowska-Kozień

FESTIWALOWO I PREMIEROWO
Ryszard Zatorski

C

zerwiec obfituje w teatralne
wydarzenia
w Rzeszowie. Rozpocznie
je w dniach 8–10 czerwca
III Festiwal Teatralny Buda
Jarmarczna, którego organizatorem jest Teatr Przedmieście Anety
Adamskiej. Postać tej artystki, założycielki,
dyrektora, reżysera i aktorki owego teatru
wciąż zadziwia nas inwencją twórczą i organizatorską. – Nasz festiwal – objaśnia Aneta
Adamska – nawiązuje do idei sztuki Tadeusza Kantora, jednego z najwybitniejszych
artystów XX wieku, reżysera, twórcy happeningów, malarza i scenografa. Jego twórczość
inspiruje i motywuje do poszukiwań teatralno-plastycznych dla kolejnych pokoleń artystów.
W tym roku na scenie Przedmieścia
oprócz spektaklu gospodarzy pt. Kroniki podwórkowe zobaczymy również Teatr Wojtka
Kowalskiego z Częstochowy ze spektaklem
Homo Sovieticus, ciągle aktualnym opisem
obyczajów z czasów Michaiła Zoszczenki;
a także wielokrotnie nagradzany monodram
Słodka w wykonaniu Marty Pohrebny z Zielonej Góry i Manifest – ten monodramowy
spektakl według tekstów Witkacego zaprezentuje Ziuta Zającówna, czyli dr hab. Józefa
Jamróz-Zając vel Ziuta Zającówna, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, reżyser, laureatka nagród na
międzynarodowych festiwalach teatralnych.
trzy dni po tym wydarzeniu w Teatrze Maska rozpoczyna się następny
prawie tygodniowy (13–17 czerwca) 9. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej
Formy Maskarada. Tegoroczny festiwal, jak
poinformowali dyrektorzy Maski – naczelna
Monika Szela i artystyczny Jacek Popławski

W

– odbywa się pod hasłem „Bliżej”. – Chcemy,
aby widz mógł poczuć sztukę, mieć ją na wyciągnięcie ręki, chcemy stworzyć sposobność
do pobycia razem, blisko siebie.
A wszystko to dziać się będzie na obu
scenach Teatru Maska oraz w innych przestrzeniach Rzeszowa, które nie są kojarzone
na co dzień z teatrem, jak Rynek czy Ogrody
Bernardyńskie, gdzie w niedzielę 17 czerwca
o godz. 13.30 Teatr Baj z Warszawy pokaże
widowisko W kole, zrealizowane według
jednego z najważniejszych tekstów wybitnej poetki Krystyny Miłobędzkiej. A dzień
wcześniej poza konkursem na rzeszowskim
Rynku z familijnym spektaklem plenerowym Cyrk Tarabumba wystąpi Teatr Klinika
Lalek – jest to lalkowe widowisko cyrkowe,
w którym są lalki i marionetki zwierząt w ich
naturalnych wielkościach, a aktorzy żywego
planu artystami cyrkowymi.
Wśród spektakli zobaczymy premiery
tego sezonu, m.in. pozakonkursowo Gwiezdnika zrealizowanego w Masce, ale i widowiska nagradzane już na wielu prestiżowych
festiwalach, w tym m.in. przygotowane przez
laureata Grand Prix poprzedniej edycji Maskarady – Teatr Karlsson Haus z Sankt Petersburga. Profesjonalnemu jury przewodzić
będzie prof. Leszek Mądzik. Dziesięć spektakli konkursowych adresowanych jest w połowie do dzieci, a w połowie do młodzieżowej
oraz dorosłej widowni. Przedstawieniom towarzyszyć będą warsztaty, spotkania z twórcami, wystawy, czytania dramatów i inne
wydarzenia.
ak co roku także Akademia Aktorska Artysta zaprasza na swoją kolejną musicalową realizację. Tym razem będzie to spektakl
szkolny na podstawie słynnego światowego
hitu Mamma Mia! Cztery prezentacje widowiska na scenie Filharmonii Podkarpackiej
odbędą się 16 i 17 czerwca; w każdym dniu
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o godz. 15.00 i 19.00. Adresowane jest to
przedstawienie do widzów od 12. roku życia,
a przygotowane przez aktorów w wieku od
13 wzwyż.
Jak zapewniają twórcy widowiska i zarazem organizatorzy oraz szefowie Artysty
– Kornel Pieńko i Magdalena Kozikowska-Pieńko – scenografia przywoła nastrój śródziemnomorskich wakacji, a blisko 70-osobowa grupa młodych aktorów pozwoli widzom
poczuć się jak na światowych scenach musicalowych.
Można im zawierzyć, bo zaświadczyli
już wysokim poziomem artystycznym swych
poprzednich widowisk musicalowych –
w 2015 roku była to Ingonyama to znaczy lew.
Historia Króla Zwierząt, a w kolejnych latach
Fame oraz Grease.
czywiście tradycyjnie już w ramach
Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie od 21 do 24 czerwca oprócz dziesiątek
propozycji, w tym muzycznych z koncertem
głównym na Stadionie Miejskim Stali –
będą i te adresowane do miłośników teatru.
W klubie festiwalowym na rzeszowskich
Bulwarach 24 czerwca Szymon Kuśmider,
aktor teatralny i filmowy, poprowadzi otwarte warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.
Tegoż artystę zobaczymy też dzień wcześniej
w Podziemnej Trasie Turystycznej w monodramie Conora McPhersona St. Nicholas.
Także w niedzielę 24 czerwca w Teatrze Maska prezentowane będzie widowisko Shafa
Teatru Kubara założonego przez studentów
w czasie rewolucji na Ukrainie w 2014 roku.
Artyści zapewniają, że poprowadzą nas
w mistyczną podróż do samego serca nieznanej Ukrainy. Spektakl z muzyką na żywo łączy dawne ukraińskie pieśni i rytuały ludowe
z nowoczesnym teatrem.

O

 Ryszard ZATORSKI
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SIEDŹ I CZEKAJ
Okrutna bezsilność lat wojny

Andrzej Piątek

P
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ojawiła się nakładem
Wydawnictwa Znak
książka Małgorzaty Szejnert Wyspa węży. Autorka
od lat wielu pasjonuje się
dokumentem i jest znakomitą nestorką polskiego dziennikarstwa
o imponującej nadal aktywności. Porządkując stare listy w rodzinnym archiwum, natrafiła na osobistą zagadkę. U schyłku maja
1943 roku jej wuj major Ignacy Raczkowski
został pochowany na cmentarzu w Rothesay
na wyspie Bute, odlegle położonej na północ
od Szkocji i nazywanej wyspą węży. Dlaczego
tam spędził lata wojny? Szejnert nie słyszała,
żeby o tym w domu rodzinnym wiele mówiono. Czyżby jego pobyt na wyspie Bute był
czymś wstydliwym?
Wyruszyła w podróż śladami wuja do
londyńskich archiwów, do Szkocji i na wy-

spę Bute. Tam odkryła przykry
epizod związany z losami części polskich żołnierzy podczas
drugiej wojny światowej. Był to
obóz odosobnienia dla oficerów
związanych przed wojną z Piłsudskim i Rydzem-Śmigłym.
Obu gen. Sikorski, premier rządu polskiego
na emigracji i naczelny wódz wojsk polskich
walczących podczas drugiej wojny światowej
na Zachodzie, oskarżał o klęskę wrześniową
1939. To na osobisty rozkaz gen. Sikorskiego założono na Bute obóz odosobnienia dla
oficerów przedwrześniowych, do których nie
miał zaufania. Obozem zarządzały polskie
władze wojskowe.
Jednym z osadzonych był wuj autorki.
Oficerowie mogli grać w brydża, chodzić na
potańcówki i uczyć się angielskiego. Bomby nie spadały na Bute. Czasami widmowe
wraki storpedowanych okrętów wpływające
do zatoki przypominały, że niedaleko świat

płonie. Ale przymusowy pobyt na wyspie polscy oficerowie
przeżywali jako okrutną karę za
grzechy niezawinione.
Książka przełamuje schematy wiedzy o wojnie, w której
Polacy zgodnie z naszym wyuczonym w szkołach wyobrażeniem nie krzywdzili się wzajemnie, a jedynie bohatersko
walczyli ramię w ramię, ginęli
i ponosili ofiary. Szejnert opowiada o takiej wojnie, która nie
była walką, ale poniżającym, przykrym wyczekiwaniem. W zasadzie na co? To jasne, na
zakończenie wojny. Ale co po niej? Skrupulatnie odtwarzając wydarzenia sprzed trzech
czwartych wieku, poprzez fakty i listy, autorka wiele mówi o okrutnej bezsilności tych
ludzi. A także polskim, narodowym honorze
i skazach na nim. O pamięci i niepamięci. Tej
osobistej, rodzinnej i zbiorowej. Kreśli też
niejako przy okazji nasz niepokojąco aktualny portret własny. Czyta się i trudno nie być
lekturą poruszonym, mimo upływu lat dzielących od opisanych wydarzeń.
 Andrzej PIĄTEK

MALARSKA PODRÓŻ
Z prostym i szczerym przekazem

Piotr Rędziniak

prace znajdują się w zbiorach prywatnych
w Polsce i na świecie; zbiorach muzealnych
Muzeów Narodowych we Wrocławiu (Murzeszowskim BWA
zeum Miejskie, kolekcja Zachęty), Poznaniu,
nowe wystawy, tym
Katowicach, Muzeum Polin w Warszawie
razem malarska podróż po
i Radomiu „Kolekcja sztuki polskiej II podwóch nie tak całkiem odłowy XX i XXI wieku”, Muzeum Narodowe
ległych światach. Prezen– Pawilon Czterech Kopuł, ekspozycja stała
tują swoje obrazy Zdzisław
(2016).
Nitka i Yolanta Nikt – artystyczne małżeńJest artystą, którego nazwisko wymiestwo związane z wrocławskim środowiskiem
nia się w pierwszej kolejności, mówiąc o eksplastycznym i akademickim.
presjonizmie w sztuce polskiej. Nitka realiZdzisław Nitka urodził się w 1962 roku
zuje program pierwszych ekspresjonistów
w Obornikach Śląskich koło Wrocławia. Stueuropejskich, zafascynowanych sztuką etdiował malarstwo w PWSSP we Wrocławiu,
niczną. Za preekspresjonistów uważa się van
obecna ASP, gdzie zrealizował dyplom (1987)
Ghogha, Gauguina, a najbardziej znany to
pod kierunkiem profesora Józefa Hałasa. Jest
Edward Munch. „Podstawowym dążeniem
profesorem macierzystej uczelni, zajmuje się
ekspresjonistów była ekspresja siebie, swoich
malarstwem, grafiką (specjalizacja: drzewoemocji, stanów psychicznych, uczuć. Sztuka
ryt), jest autorem akcji artystycznych. Jego
miała być w pełni subiektywna. Stosowano
w tym celu wyraziste
środki, takie jak, deformacja, wyolbrzymienie
(zwłaszcza brzydoty),
ostro zamalowane kontury przedmiotów, kontrasty, wyraziste barwy” […] /Wikipedia/.
Przełom wieków XIX
i XX to czas przemian
społecznych i obyczajowych. Ekspresjonizm
miał być metodą odnowy moralnej metodą
poprzez „Nową sztukę”.
Zdzisław Nitka – „Wschodnia Polska 1945”, olej, płótno, 150 x 200 cm
Zdzisław Nitka uwa-

W
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Yolanta Nikt – „Autoportret z Picassem”, 2008, olej,
płótno, 130 x 100 cm

żany za neoekspresjonistę z racji początków
jego twórczości, które przypadały na lata 80.
XX wieku i jego odpowiedź na potrzebę odnowy duchowej, jakiej w tych latach potrzebowało polskie społeczeństwo.
Yolanta Nikt to uczennica Józefa Hałasa. Na jej artystyczne spojrzenie mieli wpływ
też Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki i Aleksander Dymitrowicz. Początkowo pretekstem dla artystki do malowania były uproszczone kwiaty doniczkowe, „rzeźbiarskie
byty”, organizmy napotykane we wnętrzach.
Można ten cykl nazwać obecnie „pramartwe
natury” jak prapremiera. Jak sama mówi:
„Ulegam długotrwale fascynacji sztuką naiwną – z prostym i szczerym przekazem”.
 Piotr RĘDZINIAK
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SŁOWA WYŚPIEWANE
Scena Teatralna Polskiego Radia Rzeszów

S

ą słowa, które – wypowiedziane – zapadają
głęboko w serca i umysły.
Są słowa, które – wyśpiewane – poruszają najczulsze struny duszy. Są wreszcie spotkania artystycznych dusz, które owocują niezwykłymi efektami...
W niedzielny wieczór w kolejnej odsłonie Sceny Teatralnej Polskiego Radia
Rzeszów publiczności zgromadzonej w Studiu im. Tadeusza Nalepy i słuchaczom przy
radioodbiornikach zaprezentowała się wrocławska piosenkarka Beata Lerach. Młoda
wokalistka postanowiła spotkać się ze słowem mistrzów i utkać z wielu ważnych zdań
opowieść – spektakl muzyczny zatytułowany
Poeci nie zjawiają się przypadkiem.

Jest to opowieść o miłości, przemijaniu, tęsknocie i złożonych relacjach damsko-męskich. Czasem – lirycznie, a czasem
– z przymrużeniem oka. Osiecka, Młynarski, Wasowski i Przybora, Aznavour, Cohen
i innych autorów – w interpretacji laureatki
wielu konkursów, m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki, Konkursu Piosenek Agnieszki Osieckiej czy Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Ze sceną związana jest
od ponad 14 lat. Miała okazję brać udział
w wielu muzycznych projektach. Występuje
na koncertach przygotowywanych przez Romana Kołakowskiego, Włodzimierza Korcza
czy Zbigniewa Łapińskiego. Zaśpiewała na
płycie Miłość mi wszystko wyjaśniła, będącej
pierwszym w historii polskiej fonografii albumem muzycznym z poezją Karola Wojtyły,
do której muzykę stworzyli znakomici polscy
kompozytorzy.

OBRZĘDY I ZWYCZAJE
Tradycyjne życie wiejskie na scenie

Jerzy Dynia

Beata Lerach

W spektaklu muzycznym Poeci nie zjawiają się przypadkiem wokalistka i przewodniczka tego wydarzenia Beata Lerach wystąpiła z muzykami w składzie: Rafał Karasiewicz – fortepian, Marcin Spera – kontrabas,
Filip Laszuk – perkusja.
 Iwona PIĘTAK
norzędne nagrody otrzymały Lasowiaczki
z Baranowa Sandomierskiego za widowisko
przypominające zwyczaje w Zielone Świątki
oraz Zespół z Soniny za weselne Poprawiny.
Trzy trzecie nagrody, też równorzędne, juro-
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Fot. Radosław Cichowski

kulturalnych województwa. Tegoroczna edycja odbywała się na
scenie Miejskiego Domu Kultury
a impreza wyrosła na
w Sędziszowie Małopolskim.
gruncie działalności
W tym roku wystąpiło 17 zewiejskich zespołów teatralspołów, prezentując trwające około
nych i m.in. działających
pół godziny bardzo zróżnicowane
po wsiach w początkach
widowiska w trzech głównych teubiegłego wieku strażacmatycznych grupach: nawiązujące
kich bądź parafialnych orkiestr dętych, które
do odbywających się na przestrzew pewnym stopniu zaspokajały artystyczne
ni każdego roku świąt, związane
potrzeby części mieszkańców polskich wsi.
z pracą oraz pokazujące te najbarRepertuar tych amatorskich kółek teatraldziej radosne – weselne. Jury, któnych bywał różnoraki. Każda lokalna kulremu przewodniczył dr Sylwester Zespół folklorystyczny Folusz
tura wytwarza rytuały życia publicznego.
Łysiak, specjalista w dziedzinie teJest w nich miejsce na obrzędowość, obyczaatru amatorskiego oraz ludowego, dość hojną
jowość, zwyczaje, świętowanie. Zjawiska te
rzy przyznali Jamniczankom z Jamnicy za
na szczęście ręką przyznawało nagrody, jako
umacniają poczucie odrębności poszczególWigilię u Walków, Grodziszczokom z Groże odbywający się od 30 lat konkurs zdobył
nych wspólnot, stanowią odbicie prywatnego
dziska Dolnego za przypomnienie starych
uznanie na najwyższych szczeblach. Miniżycia.
zwyczajów towarzyszących jesiennym wysterstwo Kultury i Dziedzictwa NarodoweCywilizacyjny postęp sprawia, że
kopkom ziemniaków oraz Graboszczanom
go przyznało środki finansowe na ten cel,
w miarę upływu czasu wiele z tych niezwyz Grabownicy Starzeńskiej za widowisko
a do wspólnego garnuszka
kle barwnych zjawisk uleprzybliżające widzom wiedzę na temat, jakie
dołożył się dyrektor rzega zapomnieniu, staje się
magiczne zabiegi musiały kiedyś towarzyszowskiego Wojewódzkiego
w sposób nieodwracalny
szyć budowie nowego domu młodej Marysi.
Domu Kultury, Marek Jareliktem przeszłości. JedA były inne widowiska: Oczepiny, Śniastrzębski.
nym ze sposobów zapobiedanie wielkanocne, Podpłomyki, Kolęda z TuW tym roku Grand
gających zanikowi tych zjaroniem, Dzień wesela – powrót z kościoła,
Prix otrzymał działający
wisk jest przeniesienie ich
Wielki Piątek, Darcie pierza, Obrzęd kiszenia
od wielu lat zespół obrzęna scenę w formie teatralkapusty, Obrzędy wielkanocne. Już duża rozdowy z Futomy Futomianie
nych spektakli. I tak przed
bieżność tematyczna widowisk wskazuje na
za Wieńcowiny, widowisko
30 laty w Wojewódzkim
to, jak wiele zwyczajów i obrzędów odeszłozwiązane z zakończeniem
Domu Kultury w Rzeszowie
by w niepamięć, gdyby nie zapobiegliwość
żniw. I nagroda przypadła
powstał projekt organizokierowników zespołów, autorów scenariuszy
w udziale zespołowi folklowania corocznych imprez
i reżyserów spektakli, które od jakiegoś czasu
rystycznemu Folusz z Giepod wspólnym hasłem „Lusą rejestrowane przez kamery, kiedyś filmodlarowej za Kolędę z Rajem,
dowe obrzędy i zwyczaje”.
we, dziś cyfrowe.
bo takie też w przeszłości
W przeszłości odbywały się
one w różnych placówkach Zespół Futomianie z „Wieńcowinami” bywały. Dwie drugie rów Jerzy DYNIA
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Iwona Piętak
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PAMIĘĆ I ŚLAD
Żydzi w dawnym Rzeszowie

Andrzej Grzywacz

N

a wystawie „Pamięć
i ślad” w Muzeum
Diecezjalnym
zgromadzono prace 25 artystów.
Dzieła malarstwa, grafiki,
rysunku, rzeźby i fotografii. Inspirowane historią, kulturą i tradycją
żydowską.
Otwierając wystawę, ks. Paweł Batory,
dyrektor Muzeum Diecezjalnego, przedstawił jej koncepcją, mówiąc o poprawności relacji Żydów i Polaków na Podkarpaciu i przybliżając fakty. Wprowadzeniem w istotę
ekspozycji były słowa profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr. hab. Wacława Wierz-

bieńca: – Nie sposób zrozumieć historię
Polski, nie zauważając Żydów i ich kultury.
Nie można rozumieć istoty chrześcijaństwa
bez odniesień do judaizmu. Żyjąc z Polakami jako sąsiadami, zachowując swoją religię,
kulturę i tradycję, współkształtowali koloryt miast i miasteczek. Tę wielowiekową
koegzystencję przerwała druga wojna światowa i Holocaust. Obecnie pozostała nam
jedynie pamięć o żydowskich sąsiadach i nieliczne już ślady ich bogatej kultury.
Wernisaż uświetnił recital pieśni żydowskich profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr. hab. Jacka Ścibora.
Do drugiej wojny światowej w Rzeszowie, zwanym żartobliwie Mojżeszowem,
Żydzi stanowili ponad jedną trzecią obywa-

DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI
KULTURA  SZTUKA

Artystycznie szlakiem przez losy narodu

K

oncert Chóru Cantilena im. Alicji Borowiec pt. Miłość i wojna, jaki odbył się
9 maja 2018 r. w sali koncertowej Wydziału
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego z okazji 100. rocznicy niepodległości Polski, przy
akompaniamencie Ryszarda Picha, dyrygenturze Bożeny Słowik i pod kierownictwem
Marii Nowak, prowadził słowem, poezją,
muzyką i piosenką pokoleniowym szlakiem
przez dziejowe losy naszego narodu. Koncert
ten był symbolem nadziei, że nigdy więcej
wojen, Katynia i Syberii, obozów zagłady,
stanu wojennego. Nigdy więcej września
1939 roku. To szczególne spotkanie pozwoliło ze ściśniętym sercem oddać hołd tym,
którzy w chwilach dziejowych potrafili pamiętać, że istnieje słowo miłość.
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości to ukłon kobietom, które kochały, których mężowie poginęli na frontach i w partyzantce, w obozach i więzieniach, ocaliły pamięć o pomordowanych i poległych, wychowały dzieci. Uchroniły też pamiątki, fotografie, listy i dokumenty, pomagające po latach
odtworzyć biografie ludzi, których istnienie

Jerzy Nawrocki

C

arving.
Rzeźbienie
w drewnie piłami motorowymi. Nowa, modna
technika. Nowe artystyczne wyzwanie dla Janusza
Błażejewskiego, urodzonego 5 maja 1974 r. w Przemyślu. Uzdolniony twórczo, po ukończeniu
liceum uczęszczał do Studium Organistowskiego. Gra na gitarze, pianinie, saksofonie,
organkach. Teraz mieszka w Krzywej k. Sędziszowa Młp. na tzw. Porębach wraz z żoną
Magdaleną Mróz-Błażejewską i 12-letnią
córką Julią, obok jej babci Barbary Mróz –
18

Chór Cantilena i prowadzący Jadwiga Kupiszewska
i Łukasz Rusin

miało być zapomniane, jak w słowach wiersza poety Władysława Waltosia: „kiedy brzemię rozpaczy/ jak ogromny głaz dźwigali/ na
swych ramionach/ Wygnańcy Polskiej Ziemi”. Piosenki w wykonaniu chóru – Polskie
kwiaty, Katyń, Ojczyzno ma tyle razy we krwi
skąpana – budowały niesamowity nastrój
spójny z tekstami scenariusza. Wiersz poety
i muzyka Zygmunta Kiełbowicza W hołdzie

teli. Posiadali wiele kamienic, dwie synagogi,
dwa kirkuty, czyli cmentarze, Dom Kultury
Fundacji im. Adolfa Tannenbauma, obecny
Wojewódzki Dom Kultury. Do dzisiaj starzy
Żydzi mieszkający poza Polską napotkawszy przybysza z Rzeszowa z nutą nostalgii
w głosie, ale i ciekawości pytają: – Co słychać
w Rajsze? Bo Rajsze w języku jidysz znaczy
Rzeszów.
 Andrzej GRZYWACZ
walczącej Warszawie deklamowany przez
autora i piosenka Warszawo ma zaśpiewana
przez dyrygentkę chóru Bożenę Słowik były
„nieotrząśniętym z cierpienia wspomnieniem”. Muzyka skrzypiec Jerzego Kokoszki
podczas śpiewania przez chór piosenek Moje
miasto Bełżec i Koszyk jabłek czerwonych do
wierszy Jadwigi Kupiszewskiej, do których
Bożena Słowik napisała melodię, wypełniła
salę tęsknotą i smutkiem słowami dotyczącymi obozów zagłady: „nie zapomnij mnie...
nie zapomnij...”.
Podczas śpiewania Hymnu Katyńskiego poetka Stanisława Bylica zapaliła pod
krzyżem symboliczny znicz oraz złożyła
biało-czerwone róże. Wiersze zaczerpnięte
z poezji katyńskiej Zofii Dormanowskiej,
Stefanii Marszałek-Guniewskiej wiązały słowa tekstów prowadzących spotkanie Łukasza
Rusina i Jadwigi Kupiszewskiej. „I tylko łza
napisać może matczyną miłość./ I tylko łza
może pisać wierszem”. Kwiaty, gratulacje od
obecnych na spotkaniu gości dla wspaniałego chóru, dla wykonawców, były potwierdzeniem, że z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości Polski należy, że trzeba pokazywać, przypominać historyczną prawdę pokoleniową naszych matek, naszych dziejów.
 Jadwiga KUPISZEWSKA

ARTYSTYCZNE WYZWANIA
Czy zaistnieje Rzeszowski Plener Carvingu?

wdowy po zmarłym znanym artyście plastyku i redaktorze śp. Adamie, rozmiłowanym
za życia w Porębach i sztuce artystycznego
drukarstwa.
Rzeźbiarska droga Janusza Błażejewskiego biegnie przez drewno i liczy dopiero
pięć lat, a zaczynał tradycyjnie – od dłuta.
A potem napotkał carving i ten pochłonął
go bez reszty. Tylko w ubiegłym roku wziął
udział w dziesięciu wielkich międzynarodowych i ogólnopolskich plenerach, pokazach,

sympozjach, warsztatach, imprezach charytatywnych. W Koninie, Namysłowie, Karpaczu, Świętochłowicach, Janikowie, Woskowicach, Opolu. Rok obecny to „zaliczony”
pokaz rzeźbienia w Stargardzie Szczecińskim
i udział w XIV Wojewódzkim Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy
w Rzeszowie. Z końcem maja wyjechał na
kolejny plener do Opola. Największy z monumentów, jakie wyrzeźbił, to siedmiometrowy obelisk z pikującym ze szczytu w dół
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MISTRZYNI Z RZESZOWA
Anna Kubiak czterokrotną złotą medalistką

K

adra narodowa
startów w Moskwie.
pod wodzą MiBez jego pracy oraz
chała Ignatowicza spiwsparcia kolegów
sała się bardzo dobrze
i koleżanek z kluna
Mistrzostwach
bu trudno byłoby
Europy w Moskwie
o podobne sukcew Kung-Fu. A rzeszosy. Dlatego w tym
wianka Anna Kubiak
miejscu wszystkim
wręcz rewelacyjnie, bo
tym osobom i sponzdobyła aż cztery mesorom serdecznie
dale – dwa złote medziękuję, a szczedale na ME Taijiquan
gólnie samorządom
i kolejne dwa na ME
wojewód zk iemu
Wushu. Jest to od wiei miasta Rzeszowa,
lu lat najlepsza polska Anna Kubiak na mistrzostwach w Moskwie
panu marszałkowi
zawodniczka w konWładysławowi Orkurencjach taiji.
tylowi, panu prezydentowi Tadeuszowi Fe– Jest się więc z czego cieszyć – mówi
rencowi, dzięki którym miałam możliwość
medalistka z Rzeszowa. – Dla porównania,
wyjechać na mistrzostwa Europy.
rok temu na Mistrzostwach Europy w Gruzji
Teraz przed zawodnikami, w tym przed
miałam okazję stanąć na najwyższym stopnaszą Anią Kubiak, kolejne wyzwanie – Miniu podium i usłyszeć hymn Polski jeden raz,
strzostwa Polski Wushu w Warszawie (15–17
i to po raz pierwszy w mojej karierze. Było to
czerwca). – A najbliższą imprezą międzyniesamowite przeżycie. Tym razem zdarzyło
narodową, do której niebawem zaczniemy
się tak cztery razy! Wszystko to dzięki intenprzygotowania, będą Mistrzostwa Świata
sywnym szkoleniom, prowadzonym w moim
Taijiquan w Burgas (Bułgaria) już pod koniec
klubie (UKS WSWS) oraz dzięki zaangażowrześnia tego roku. Proszę trzymać kciuki,
waniu Polskiego Związku Wushu w czasie
bo to zdecydowanie wyższa poprzeczka, ale
konsultacji kadry taijiquan. Cały proces
i kolejna szansa na wygraną – podkreśla miszkolenia i wszystkie treningi prowadzostrzyni A. Kubiak.
ne były przez trenera Michała Ignatowicza,
 Sławomir KRAIŃSKI
który zajmował się nami również podczas

KLASA DZIENNIKARSKA

Janusz Błażejewski i jego rzeźba

i kochający prawdę członek Związku Literatów Polskich, apeluję do naszego prezydenta
Rzeszowa dr. hc. Tadeusza Ferenca: Panie
Prezydencie! Upiększył Pan nasze Miasto
i doprowadził do tytułu Mistrza Innowacji!
Mamy wspaniałe Bulwary, sceny, artystyczne
ambicje, a Rzeszowski Plener Carvingu byłby
sprawą wielce innowacyjną, przy tym – wizualną. Wyobraźmy sobie posągi z Wyspy
Wielkanocnej stojące nad Wisłokiem. Nie
dajmy się Stargardowi...
***
Przed wielu już laty Adam Mróz – artysta niezmiernie lubiany, ciepły i kontaktowy
sadził na swojej działce za domem na Porębach las: sadzonki nikły wśród traw. Dzisiaj
wymarzony las wyrósł. Zbierają już w nim
grzyby – kozaki, maślaki, inne. Nie ma tylko
Adama z pasją przywołującego do życia stare techniki drukarskie, kierownika dawnego
Klubu Dziennikarza. Ale bakcyl artyzmu został zachowany. To Janusz Błażejewski i jego
rzeźbiarstwo w drewnie. Długie odcinki pni,
konarów, „dziady” bród dziwacznie poskręcanych korzeni. Gdy przyjechaliśmy, właśnie
okorowywał pracowicie większy od niego
pniak... Kociogłowa, Bastet, stała niedaleko
na stołku.
 Jerzy Stefan NAWROCKI

W największej włoskiej telewizji Rai

R

okrocznie klasy dziennikarskie z 6 LO
w Rzeszowie wyjeżdżają na zagraniczne warsztaty dziennikarskie. Odwiedziliśmy
już telewizję w Paryżu, Austrii, w tym roku
gościliśmy w TV Rai w Rzymie. Program
warsztatów opiera się na wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zakresu dziennikarstwa,
którą młodzież zdobywa na zajęciach dziennikarskich prowadzonych przez Bogumiłę
Szczepańską.
Od 27 maja do 2 czerwca br. klasa 2d
z 6 LO brała udział w warsztatach dziennikarskich we Włoszech. Pierwszego dnia
pobytu w Rzymie odbyliśmy spotkanie
w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej we
Włoszech, gdzie Ewa Falkowska i Agnieszka
Hoppen-Klikowicz, pracownice Ambasady
RP w Rzymie, przedstawiły nam zadania
i sposoby współpracy z mediami włoskimi.
Wizyta była dla wszystkich bardzo ciekawa,
lecz bezsprzecznie najważniejszą częścią wyjazdu młodych dziennikarzy była możliwość
przyjrzenia się pracy profesjonalistów „od
kuchni’’ w państwowej włoskiej telewizji Rai.
Pod opieką dziennikarki Micheli Panello
Zennaro oraz ekipy włoskich dziennikarzy
uczniowie mogli zobaczyć pracę przy dwóch
programach emitowanych na żywo.

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich przed wejściem głównym do TV Rai

Oprócz napiętego programu dziennikarskiego znaleźliśmy czas na zwiedzenie
Wenecji, Rzymu antycznego i barokowego
oraz uczestniczyliśmy w audiencji z papieżem Franciszkiem.
 Bogumiła SZCZEPAŃSKA
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orłem. Ostatnio Janusz Błażejewski stał się
członkiem Regionalnego Stowarzyszenia
Twórców Kultury.
Uwzględniając, że jego codzienną pracę
dla chleba obowiązuje zmianowość, jest to
ogrom pasji twórczej i wysiłku. Dlatego rozważa alternatywę założenia własnej firmy,
upraszczającej te sprawy, związanej z obecną
twórczością. Przyniosła już piękne owoce.
Jako jeden z 14 Polaków i 6 obcokrajowców
spośród ponad 120 zgłoszonych zakwalifikował się do udziału w III Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, które odbędą się od 28 czerwca do 1 lipca
br. w Łojewie. Niechże Podkarpacie trzyma
za niego kciuki! Ja zaś, nie przez każdego u nas kochany, nędzny wyrobnik pióra
i powieści, najdłużej żyjący w tym mieście
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WIROWANIE NA PLANIE

NIEPOSPOLITE RUSZENIE
PARTYJNE

FELIETON

L

edwie prawi i sprawiedliwi wstali z kolan, a już
jedno, to najważniejsze kolano, zepsuło się.
Skoro tak, to swoje niepospolite ruszenie partyjne wódz postanowił
bez wyjątku pogonić w Polskę, do ludu pracującego miast i wsi. Nieważne – premier, marszałek ci, czy zwykły poseł. Ma jechać i gardłować na temat ogromnej dobroci, czy jakoś tak. Okazało się jednak, że
coś jest nie tak z tym suwerenem, bo niektórzy z jego reprezentantów
zaczynają pyszczyć niczym jakaś kibolska młodzież. Tyle że w niewłaściwą stronę. Jakby im busole polityczne nawaliły. Przychodzą
jacyś, pewnie finansowani przez Sorosa i Putina, wrogowie narodu
i wydzierają się, że prawi i sprawiedliwi goście to kłamcy, hipokryci,
bardzo interesowni i w dodatku nepoci. Był i taki, który twierdzi, że
dobra zmiana przeszła z ręcznego dojenia państwa na elektryczne,
nieporównanie wydajniejsze. Coraz częściej widowni odmawia się
prawa do zadawania pytań.
Zafrapował mnie swoimi talentami, nie tylko oratorskimi,
prokurator Stanisław Piotrowicz, robiący aktualnie za posła oraz –
chyba dla jaj – przewodniczącego sejmowej komisji sprawiedliwości.
Jak każdy neofita, wykazuje się nie tylko demonstracyjną nadgorliwością, ale i demagogiczną wynalazczością na miarę współczesnego
Machiavellego. Jeździ z tą prezesowską misją po kraju i wzbudza powszechną litość części słuchaczy. Przekonująco użala się bowiem, że
złośliwe media zakłamują jego gołębio patriotyczne serce oraz wspaniałe i doniosłe czyny, których dokonał w swoim państwowotwórczym bycie. Dzieli się ze słuchaczami swoim detektywistycznym
odkryciem, że dobrze wie, jako były wiceprzewodniczący komisji od
służb specjalnych, iż zagraniczne banki w Polsce to takie gospodarcze CIA czy inny Mosad. Zbierają u nas informacje i od razu kablują
gdzie trzeba. Nie za bardzo rozumiem, przecież premierem naszego
rządu został prezes jednego z największych u nas banków zachodnich. Czyli rządem polskim kieruje szpieg gospodarczy? Nie powiedział jednak Stanisław Piotrowicz, czy premier Morawiecki dalej
kabluje, czy już przestał.
Zaimponował mi najbardziej swoim zamiłowaniem do literatury. Odczytuje podczas spotkań ręcznie zerżnięty tekst niby instrukcji carycy Jekatieriny Wtaroj, która swoim czynownikom w Polsce
nakazuje robić wszystko, aby nasz zgodny naród skłócić tak, aby się
żarł między sobą na chwałę imperiów carskiego i pruskiego. Podkreśla bowiem, że caryca jest rodowitą Niemką. Odniesienie bardzo
czytelne – teraz też przecież kanclerz Merkel i prezydent Putin robią to samo. Z wrażenia aż moherom barchany opadają. Przekonuje,
że ta instrukcja sprzed dwustu lat jest nadal realizowana. Problem
jednak w tym, że owa „instrukcja” ma jedynie 30 lat i powstała nie
na Kremlu, a w głowie Waldemara Łysiaka jako fikcja literacka. Jeśli pan przewodniczący będzie chciał na podstawie sensacyjnej –
w dodatku dobrej – literatury Łysiaka tworzyć fakty historyczne, to
proponuję mu jeszcze lekturę Szachisty. Tam dopiero jest kopalnia
napoleońskiej mądrości! Może znalazłby coś wartościowego i dla
Prezesa I Ogromnego?
Ma chłopisko ciąg do literatury. Pomieszkuje w swojej sadybie
w Odrzykoniu koło Krosna. Każdy licealista wie, że na zamku w tej
miejscowości toczy się akcja Zemsty Aleksandra Fredry. W komedii
ważną rolę odgrywał mur graniczny, o który wojnę toczył Cześnik
Raptusiewicz z Rejentem Milczkiem. Przewodniczący Piotrowicz
nie chciał być gorszy. Postawił w drodze nie mur, ale kiepski płot
z siatki, czym wszedł w konflikt nie z jakimś Milczkiem, ale sporą częścią sąsiadów. Gdy władza gminna chciała gruntową drogę
pokryć asfaltem, postawił ten płot, zwężając drogę o całe 2 metry.
W ten sposób uniemożliwił położenie asfaltu i dojazd do 5 posesji.
Wprawdzie sporny teren nie jest prawnie uregulowany, bo sprawa
wlecze się w sądzie, gdyż sędziowie unikają jak tylko mogą orzekania w tej sprawie. Mamy tu znowu do czynienia z praktyką sejmową
– pana głos nic nie znaczy. Sąsiedzi mogą mu nadmuchać, niczym
jakaś opozycja. Ciekaw jestem, czy minister Ziobro wystąpi w tej komedii w roli Papkina?
 Roman MAŁEK
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MASTURBACJA, CZYLI
BICIE PIANY

O

kreślenie użyte w tytule to jak wszyscy wiedzą drażnienie własnych narządów płciowych, które ma prowadzić do rozładowania napięcia seksualnego. Jest
powszechne wśród kobiet i mężczyzn bez względu na kolor skóry czy
wyznanie i jest normalną częścią składową życia seksualnego człowieka. Jednak większość naszych rodaków nadal piętnuje to zachowanie,
uważając je za czyn niemoralny, dewiację, przez którą mogą wyrosnąć
włosy między palcami u rąk, penis może się skrzywić, a kobietom urośnie broda. Podsycają te poglądy, niestety, nasi duchowi zwierzchnicy,
którzy z racji celibatu w ogóle nie powinni się na te tematy wypowiadać.
Jednak Polak potrafi. Skoro nie można się dotykać w określonych
miejscach, bo to grzech, trzeba wymyślić coś zastępczego, wprawdzie
gorszej jakości, ale działającego. I wymyślił. I korzystają z niego wszyscy.
Zwłaszcza święci polscy katolicy. Ci mądrzejsi i ci mniej mądrzy. Politycy i zakompleksione menele intelektualne, chociaż nie wiem, czy dobrze
robię, rozdzielając te dwie grupy społeczne. Tym wynalazkiem jest słowo
hejt. Rzeczownik w języku angielskim oznaczający nienawiść, którą najlepiej obrazują wystąpienia poselskie i „dyskusje” internetowe.
Bo weźmy na ten przykład kazus posła Pięty z organizacji PiS, że
o samym prezesie nie wspomnę, który jak wszyscy mogli nie raz zaobserwować, na mównicy wręcz się pieni. Otóż wystąpienia sejmowe pana
Pięty przepełnione były zawsze pryncypialnym wołaniem o najwyższe
wartości chrześcijańskie polskiej rodziny. Biedny on, który nie jest w stanie odróżnić chrześcijanina od polskiego katolika. Zatem nie przeszka-

dzało mu, polskiemu katolikowi, mieć na boku kobietę, która z jego żoną
i dziećmi nie miała nic wspólnego. C’est la vie. Ale gdy sprawa się „rypła”,
zaczął udawać głupiego. Taki to z niego okazał się cnotliwy polski katolik
rządzący.
No i się zaczęło. Pod każdym artykułem na jego temat rozszalał
się internetowy hejt. Według opłacanych przez partię prezesa wpisów,
mniej lub bardziej logicznych, okazało się, że w sumie nic się nie stało,
a poseł jest bogobojny i zło, które mu się zarzuca to napaść na Kościół.
A kto ma inne zdanie to jest głupi ch… Opozycja była na tyle delikatna,
że inwektyw nie pisała, jednak dobitnie wskazywała, co o nim myśli. Po
prostu poseł dał ciała, a przy tej okazji hejt wykazał poziom umysłowy
zwolenników i przeciwników strony. Że przytoczę najbardziej delikatne.
„No i dobrze jej tak, jak się bierze za żonatych chłopów, rozbija rodzinę,
odbiera ojca dzieciom, trzeba się spodziewać problemów. Głupia dziwka,
wygląda, że podstawiona, żeby go uwieść”; „Kasa sprawia, że chociaż konar nie płonie, to przynajmniej palcówkę można odstawić”; „Nie trzeba
się brać za cudzych chłopów. Jego żona pewnie też cierpiała, a tej pani
jakoś nie było żal iść z nim do łóżka, wiedząc, że gdzieś tam jest kobieta
i dziecko, które na niego czekają. Teraz wie pani, co czuła ona”; „Oto całe
PiS w wydaniu Pięty! Kłamstwa, kłamstwa, oszustwa... A ta laska to ani
chybi też część PiS-owskiego suwerena”; „O ile wiem, to poseł Pięta jest
gorliwym katolikiem. No to spowiednik będzie miał się czym podniecać
przez co najmniej trzy kwadranse spowiedzi”. Które wpisy są czyje, nie
warto rozstrzygać. Wart Pac pałaca...
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

Przedwyborcze
marzenia
Lato się zbliża wonnie, radośnie
ubiera w różne kolory.
Patrzysz, jak gród nasz wspaniale rośnie,
a tu za pasem wybory.
Choć do nich jeszcze prawie pół roku,
w mieście nastroje napięte.
W sztabach wyborczych lekki niepokój,
kto będzie prezydentem?
A z Nowogrodzkiej jest komunikat,
co wątpliwości wyklucza,
bo z niego jasny rozkaz wynika:
w Rzeszowie rządzić ma Buczak.
Chociaż podobno Tadzio jest w formie,
w sondażach też bez ryzyka,
lecz się pomylić może potwornie.
My mamy radio Rydzyka.
Nasz musi sprawnie ludzi rozczulić,
zachwycić programem nowym,
rękę uścisnąć, dziecko przytulić,
wysłuchać nawet niemowy.
Bo kiedy partia kogoś wyznacza,
stoi za tobą murem.
Walcz, by być merem, to ciężka praca:
pokonaj nomenklaturę.
PS (głos prezesa)
Na Podkarpaciu lud jest posłuszny,
pokorny i dobroduszny.
Kocha nas i popiera,
dlatego wybór jedynie słuszny
jest:
Musimy tu mieć mera!

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA
Shinrin-yoku, czyli sztuka kąpieli leśnych

M

ieszkający daleko od nas
Japończycy od pradziejów mają szacunek do przyrody i do
myśli
technicznej.
Szczególnie szacunek do przyrody wpajany
jest tam od dziecka, które szanując Matkę
Ziemię szanuje kogoś, kto jest obok. Dla
Japończyków wejście do lasu to swoisty rytuał, noszący nazwę: Shinrin-yoku, czyli sztuki kąpieli leśnych. Od wielu lat pracownicy
z wielkich konglomeracji wyjeżdżają do dzikich zakątków zieleni, by skorzystać z owych
kąpieli leśnych. W tym też celu należy przestrzegać kilku zasad: nie wolno brać ze sobą
telefonu, aparatu fotograficznego, żadnego
laptopa, a nawet zegarka. Zostawia się za
sobą piękne garnitury i buty; wszystko po to,
by człowiek mógł się zanurzyć wszystkimi
zmysłami w lesie. Rozmowy czy jakikolwiek

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca
PLACEK Z CZEREŚNIAMI

5 jajek • 5 czubatych łyżek
mąki • 2 łyżki z małym czubkiem mąki ziemniaczanej
zmieszanej z płaską łyżeczką
proszku do pieczenia • 5 łyżek cukru • cukier
waniliowy • otarta skórka z połowy cytryny
(przedtem wyszorowana i sparzona) • ½ kg
czereśni lub wiśni • 3 białka • 20 dag cukru (do
piany).
Umyć i wypestkować czereśnie. Podgrzać piekarnik do 180°C. Oddzielić żółtka od białek.
Z białek ubić pianę, dodając pod koniec cukier, następnie wszystkie żółtka i otartą skór-

Nie zabieraj głosu
Baran (21 III–20 IV) Oby piłka nożna nie
przysłoniła życia rodzinnego i zawodowego.
Byk (21 IV–20 V) Spotkanie po latach nie
będzie łatwe, ale wiele wyjaśni.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Zacznij myśleć o zasłużonych wakacjach.
Rak (22 VI–22 VII) Lepiej nie zabieraj głosu, jeśli nie wiesz o czym.
Lew (23 VII–23 VIII) Teraz nadejdzie
chwila, aby pochwalić się znajomością języków obcych.

Skorpion (24 X–22 XI) Nie bój się nowych
wyzwań.
Strzelec (23 XI–21 XII) Zacznij myśleć
o swoim zdrowiu.
Koziorożec (22 XII–20 I) Podwyżki i awans
odsuną się nieco w czasie.
Wodnik (21 I–19 II) Nie zrażaj się niczym,
działaj konsekwentnie.
Ryby (20 II–20 III) Dla samotnych Ryb
duże letnie zawirowania uczuciowe.

kę z cytryny, 2 rodzaje mąki z proszkiem do
pieczenia i ⅔ przygotowanych czereśni. Lekko wymieszać i wyłożyć na wysmarowaną
tłuszczem i posypaną bułką tartą blachę.
Ubić pianę z 3 białek, dodając pod koniec cukier i cukier waniliowy. Po 20 minutach pieczenia sprawdzić ciasto. Jeśli wyrosło
i zaczyna się rumienić, nałożyć na nie pianę
i posypać resztą czereśni. Wstawić jeszcze na
kilkanaście minut do piekarnika, nastawiając na najniższą temperaturę. Gdy piana się
lekko zrumieni, należy wyjąć ciasto. Można
je podawać na zimno lub na gorąco.

FRASZKI
Adam Decowski

Czesław P. Kondraciuk

MŚCIWY
Wciąż niezmierną ma ochotę
wszystkich wokół mieszać z błotem.

ZALOTNIK
Obiecywał „złote góry”,
teraz robi awantury…

POLITYCZNY AWANS
W polityce szybko w górę pnie się;
co wybory inny sztandar niesie.

DOMENA KOBIECIARZA
Jego domena, niestety,
uwodzić naiwne kobiety…

* * *
Nie pomoże nawet święty
– trzeba płacić alimenty.

KARIEROWICZ
Pokochał dźwięki fanfar,
radosny łoskot werbli,
piął się wciąż po drabinie,
aż zabrakło szczebli.

Panna (24 VIII–22 IX) Energia będzie Cię
teraz rozpierać, nie zmarnuj tego.
Waga (23 IX–23 X) Zadbaj o wypoczynek
i więcej snu.

kontakt wzrokowy są zabronione. Podczas
Shinrin-yoku należy rozkoszować się dźwiękami otoczenia, zapachem, dotykiem i widokami wokół siebie, aby stłamszone przez
cywilizację zmysły powrócić do wewnętrznej
równowagi. Las, i to obojętnie, czy jest to las
azjatycki, europejski, czy afrykański, zawsze
stwarza wiele okazji do relaksu i nawiązania
więzi z naturą i więzi z samym sobą. Badania
przeprowadzone na Uniwersytecie w Exeter
(Wielka Brytania) wykazały, że ludzie mieszkający w otoczeniu drzew i zieleni, a szczególnie ci, którzy „zanurzają się” w jakikolwiek
las, odczuwają mniejszy lęk i rzadziej cierpią
na depresję, a pozytywny wpływ kąpieli leśnych utrzymuje się znacznie dłużej i bez jakichkolwiek negatywnych oddziaływań niż
dostępne środki farmakologiczne. Zatem ze
wszech miar pochylmy się przed dobrodziejstwem lasów i często rozsmakujmy się w leśnej kąpieli. 

Kazimierz Linda

LIMERYKI

Regina Nachacz

PAN AMBROŻY
Pan Ambroży z Ameryki
pragnął pisać limeryki.
Ćwiczył zażarcie,
ale na karcie
wyszły mu zwykłe wierszyki.

***
To lato spędzę w Sopocie
bez żony, kochanych pociech.
Morze, plaża, książki
kochane pieniążki –
w jednych gaciach i kapocie.

KONWALIE
Wręczył Marcin Eulalii
bukiet białych konwalii.
Pięknie pachniały
i zachęcały
do wspólnej kąpieli w balii.

***
Letni wypoczynek w Łebie
z harlekinami od ciebie.
Romanse ogniste,
szczęście oczywiste,
tylko mi się miesza we łbie.

ROZMAITOŚCI

Jerzy Maślanka

Ogrzewam mieszkanie,
a nie planetę
Ciepło systemowe dostarczane z elektrociepłowni produkowane
jest w procesie kogeneracji, czyli jednocześnie z prądem. W ten
sposób powstaje niemal 2/3 całego ciepła w Polsce. Dzięki temu
sprytnemu procesowi spala się o 20 proc. mniej paliwa (np: węgla)
i emituje o 30 proc. mniej dwutlenku węgla, niż gdyby ciepło i prąd
produkowane były osobno. To bardzo ważne, także dla całej planety. To jednak nie wszystko - dzięki produkcji ciepła w jednym
wyspecjalizowanym miejscu, powietrze w mieście jest bardziej
czyste. Wysokiej jakości paliwa spalane w efektywny sposób
(w optymalnej temperaturze) i urządzenia filtrujące spaliny sprawiają, że do powietrza, którym oddychają mieszkańcy miasta nie
przedostaje się niemal w ogóle rakotwórczy bezno(a)piren oraz
zabójczy tlenek węgla. Jest w nim także 35 razy mniej pyłów, które
powodują wiele chorób układu oddechowego i serca. Dzięki ciepłu
systemowemu zyskują więc zarówno mieszkańcy miasta, jak i cała
planeta.
Sprawdź, czy twoje mieszkanie ogrzewane jest ciepłem systemowym, a jeśli nie, to czy możesz z niego skorzystać.
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