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Małgorzata Pruchnik-Chołka (Mira) i Marcin Marzec (Nalepa).

Bohaterowie scenicznych Breakoutów, których zobaczymy w spektaklu Kiedy byłem małym chłopcem
Teatru im. Wandy Siemaszkowej podczas tegorocznych Trans/Misji 22 sierpnia (czwartek) o godz. 17.00
na scenie przy wejściu do Podziemnej Trasy Turystycznej obok ratusza w Rzeszowie.
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Jerzy Maślanka

MARSZAŁEK
SZLABAN
ŚMIGŁO
Idzie, idzie Sejm wysoki,
coraz bliżej słychać kroki,
suweren przeciera oczy,
kto na czele Sejmu kroczy?

W szkołach będzie na obrazkach
jego marszałkowska laska,
a przy niej cudowny kwiatek –
Marek jako jej dodatek.

Facet w czepku urodzony,
przez Prezesa namaszczony,
był porządnym ogrodnikiem,
teraz państwa jest sternikiem.

Opozycja się podnieca,
marzy, aby znów poleciał
na lotnicze swe igrzyska,
tym razem ze stanowiska.

Umysł ścisły, orzeł w locie,
jak kapitan w samolocie,
co kierunki nam wyznacza.
Diament, perła Podkarpacia!

I tak nagle się zdarzyło,
Prezesowi coś odbiło,
rzekł, decyzja ma jest krótka,
musisz wracać do ogródka.

I jako największa władza
grozi, karze i przesadza.
Marzy: może uda mi się
wziąć buławę w całym PiS-ie.

Bo z pisowskich dostojników,
kandydatów mam bez liku.
Chociaż wiedzę, rygor pruski,
prezentuje tylko Suski.

Choć ukończył szkół niewiele,
stoi wciąż na Sejmu czele,
laską stuka raz, dwa, trzy,
kariera mu się śni.

A podzwonne stałego komentatora senatora
JM Jackowskiego prawdopodobnie będzie
wyglądało tak:

Z kar, wykluczeń bardzo sławny,
czuje ból niepełnosprawnych,
aby nikt im nie zaszkodził,
barierką plac odgrodził.
Kariera to szałowa,
choć pseudonim ma niemowa,
jako pierwszy wódz na świecie
ma ochronę w toalecie.
Z tego również nam zasłynął,
rekord lotów ma z rodziną.
Rzeszów chwali się „papierem”:
Marek roku pasażerem!
Na Zachodzie cenią chłopa,
bo wie cała Europa,
że ma doświadczenie wielkie,
bo uprawiał już brukselkę.

Był to:
tytan pracy, wódz wszech czasów,
orzeł marszałkowskich asów,
król dowcipu, wiedzy chwała,
cała Polska go kochała.
Podziękowań niech brzmią tony,
nasz to wzór niedościgniony.
Dziś oklaski i ukłony.
Marku nasz niezastąpiony,
składają ci wdzięczni Sejmu pacjenci,
prawie wniebowzięci.
Ścielą purpurowe miejsce honorowe
w historii sejmowej i izbie pamięci.
PS
A tam na ozdobnej ścianie
będzie laska i kropidło oraz napis:
„Wdzięczni zawsze przemyślanie,
nasz Marszałku Szlaban Śmigło”.

POLSKOŚĆ W ŚPIEWIE I TAŃCU
Jubileuszowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
Ryszard Zatorski

P

o tym, jak prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc
na estradzie przed ratuszem
wręczył 19 lipca symboliczne klucze, po które wbiegł na
scenę cały zespół Mioduli, na
rzeszowskim Rynku niebawem z kilku tysięcy
gardeł wybrzmiała pieśń-hymn Marsz, marsz
Polonio… I Mariusz Grudzień, szef oddziału
Wspólnoty Polskiej oraz dyrektor festiwalu,
mógł już oficjalnie ogłosić początek tego największego w świecie artystycznego spotkania
folklorystycznego Polonii. Jubileuszowego, a raczej w roku dlań jubileuszowym, bo tegoroczna

osiemnasta edycja, przyspieszona
o rok, wcelowana
była w 50-lecie
trwania tej imprezy, zapoczątkowanej w lipcu
1969 roku jako
Światowy Festiwal Polonijnych
Zespołów Artystycznych. Dopiero od czwartej
edycji nosi on miano obecne, zawężone do folkloru. Po wcześniejszej korowodowej prezentacji
polonijnych zespołów ulicami miasta, na estradzie w Rynku wystąpili dla nich i rzeszowskiej
publiczności polscy artyści. Zaczęła recitalem
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natomiast za własne pieniądze przebyli tysiące
kilometrów do Polski, do Rzeszowa – by wspomnieć choćby zespoły z Brazylii, Australii, USA,
Kanady czy z syberyjskiego Krasnojarska w Rosji. Jak mało kto, polonijna społeczność jest bardzo czuła i potrafi docenić każdy serdeczny gest.
Nic dziwnego zatem, że gdy w pierwszej galowej
odsłonie, czyli na koncercie „Z czterech stron
świata”, prowadzący go Krzysztof Szczepaniak
w pewnej chwili rozpoczął frazą – „Witamy
obecnego wśród nas prezydenta Rzeszowa Ta-

Halinka Mlynkova

Międzynarodowy, stworzony na festiwal ZPiT Miodula

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

Prezydent Tadeusz Ferenc wręczył klucze do miasta,
które odebrali Jadwiga Janowska i Mikołaj Moss,
artyści zespołu Miodula

deusza Ferenca”, to ponad tysiąc głów z parkietu
ogromnej hali na Podpromiu skierowało się na
trybunę honorową i zakrzyknięto, wzmacniając
brawami swe ukontentowanie. Ilu z nich w tym
wielkim gwarze zrozumiało tylko słowo prezydent?
Dla uczestników pięciu festiwalowych dni
była to nieustanna gonitwa i wytężona praca, bo
tak należy nazwać te dziesiątki występów i spotkań w miejscowościach Podkarpacia oraz w samym Rzeszowie i te niekończące się próby przed
najważniejszymi wieńczącymi ich obecność
tutaj pokazami – wspomnianym już koncertem
prezentującym folklor narodów świata, czyli
miejsc ich nowych ojczyzn, oraz galowym, zatytułowanym znamiennie wersem z naszego hymnu narodowego „Póki my żyjemy”. I tenże koncert dyrektor artystyczny festiwalu i naczelny
choreograf Janusz Chojecki zadedykował wielkiemu polskiemu kompozytorowi Stanisławowi
Moniuszce, którego w tym roku czcimy szczególnie w 200. rocznicę jego urodzin. Bliskiego
polskiemu folklorowi, z którego skarbnicy czerpał pełnymi garściami, bo jak sam twierdził: „Ja
nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł”. Moniuszko przekonywał także: „A to, co jest narodowe,
krajowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych
naszych przypomnień, nigdy mieszkańcom ziemi, na której się urodzili i wzrośli, podobać się
nie przestanie”.
Uczestnicy festiwalu dali tym słowom
potwierdzenie pełne.
A gala ta była jakby
odkrywaniem taneczno-śpiewnym zeszytów
Śpiewnika domowego
Moniuszki, które w tym
ud ra mat y zowa ny m
widowisku były kolejnymi odsłonami, a każda z nich zaczynała się
może nieco przydługim cytatem czytanym
z owego dzieła. I śpiewem solistów, a rozpoczęła wspaniale Karolina Jermak z kijowskiego
zespołu Polanie znad
Dniepru, sama jak „krasawica cud dziewica” 
Fot. Aleksander Baranowski (3)

Halinka Mlynkova, która w dzieciństwie występowała w czeskiej Olzie. Przyjęto ją owacyjnie.
Folklor ciągle jest żywy i pomnażany
w środowiskach polonijnych, bo poprzez działania artystyczne z tego kręgu sztuki utrzymywana i krzewiona jest duma z bycia potomkami Polaków, dawnych emigrantów, bądź tych,
którzy jeszcze niedawno mieszkali w ojczyźnie. Biskup rzeszowski Jan Wątroba z pełnym
przekonaniem zatem witał ich trafnie słowami:
– Przywozicie miłość do polskości, historii, kultury i wspólne radowanie z przynależności do
tej wspólnoty. A Tadeusz Piłat ze Sztokholmu,
który przewodzi Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych, wtórował jakby tej opinii, podkreślając, jak bardzo folklor w artystycznym wydaniu łączy na całym świecie blisko 60-milionową społeczność Polaków. Podobnie akcentował
marszałek podkarpacki Władysław Ortyl, gdy
witał artystów na „najpiękniejszym w świecie
festiwalu polskiego folkloru – polskiego dziedzictwa kultury”. I pozdrawiał odczytanym
listem, skierowanym do uczestników festiwalu
przez prezydenta Polski, nominalnego patrona
honorowego tej niepowtarzalnej w świecie imprezy polskości.
Uczestnicy festiwalu, którzy codziennie
w swoich krajach zamieszkania są społecznymi
ambasadorami polskości, na próżno mogli czekać, że głowa państwa zaszczyci ich choćby na
chwilę i rzeknie słów kilka. Nie było nawet żadnego z ministrów Kancelarii Prezydenta RP. Oni
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studiuje w Warszawie dziennikarstwo,
jej mama Łesia jest kierowniczką i choreografką zespołu, a na co dzień profesorem polonistyki na jednej z kijowskich
uczelni. Podobnie jest w zespole Korale,
który też prowadzi małżeństwo choreografów – Olesa i Anatol Czubarowie to
młodzi profesorowie, ale matematyki,
z Uniwersytetu w Krasnojarsku. Kurs
choreograficzny kończyli w Rzeszowie.
To ich zespół jako jedyny w pierwszym koncercie pokazał rzec można
teatr in crudo – widowisko choreograficzne obrzędu Ewenków, pierwotnej
grupy etnicznej Syberii. Ta propozycja
urzekała oryginalnością, choć zapewne dla niektórych widzów nie była tak
błyskotliwie ognista tanecznie jak owe
polki amerykańskiego Wesołego Ludu,
swingi, spiskie tańce góralskie i romskie Cracovii z kanadyjskiego London,
zorba Lajkonika z Chicago, albo disco
Syreny z Milwaukee czy tak wzruszająca sentymentalnie jak pieśń Kraj rodzinny matki mej, zaintonowanej przez
solistów międzynarodowej Mioduli –
zespołu, który jest jakby soczewką idei
tych festiwalowych spotkań. Skrzyknęli się internetowo z różnych krajów,
z różnych zespołów i stworzyli Miodulę
na festiwal. Bez liderów – jak twierdzi
Grzegorz Michaj, który wywodzi się ze
szwedzkiego zespołu Piastowie, jednego z tych zespołów weteranów rzeszowskich festiwali. W Mioduli jest też jego
brat Andrzej z córką Giulianą, która
zachwyca tańcem i urodą, bo w 2005
roku była nawet miss festiwalu, gdy
jeszcze próbowano takiej formy wyróżnień. Michajowie śpiew i taniec mają
we krwi, bo jak z dumą przypominają,
wszak ich ojciec Wit Michaj zanim powędrował do Szwecji tańczył w Polsce
w cygańskim reprezentacyjnym zespole Roma. W tej oryginalnej Romie,
podkreślają, w Krakowie. Miodula,
twierdzi Grzegorz, najbardziej rozpoznawalny na scenie także z uwagi na
fryzurę z dredami, nie ma liderów, ale
gdy o nich zapytać, bez wahania woła
Martę Romejko, która teraz mieszka
w Szwajcarii, ale niegdyś tańczyła też
w sztokholmskiej grupie. Te klucze do
bram miasta tak fizycznie otrzymali
na inauguracji też Miodulowi tancerze i choreografowie Jadwiga Janowska
i Mikołaj Moss z Kanady, którzy prywatnie są małżeństwem. To w Mioduli
odnalazł się wszak dla festiwalowej publiczności akordeonista z belgijskiego
Krakusa sprzed 50 lat, Zbigniew Strzemiecki, z córką Grażyną tak niezwykle
uzdolnioną tanecznie i śpiewaczo oraz
jej syn Dariusz. To już trzy pokolenia.
Pani Grażyna jest też prezeską Polskiego Związku Kultury w Genk. Przypomnijmy, że od Krakusa z Genk geneza
festiwalu wiedzie. I od Wandy oraz
4
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 niczym z owej pieśni Matysek. Karolina

Wisła z brazylijskiej Kurytyby

Rodacy z Hamtramck w USA

Piast z Las Vegas w USA

Korale z syberyjskiego Krasnojarska w Rosji

Bronisława Stalów, których już nie ma
na świecie, nie ma też Krakusa, ale na
jubileuszowym spotkaniu na widowni
jak żywe odbicie matki Stalowej zwracała uwagę jej córka, Danuta Sujew,
z mężem Aleksem. U pani Stalowej
tańczyła też Josee Geurts, teraz na widowni, ale już po raz dziewiąty obecna
na festiwalu w Rzeszowie. Na festiwalu
w 1972 roku poznała Jana Surowca, pobrali się dwa lata później. Mąż już nie
żyje, ale pani Josse, Belgijka, teraz już
sercem powiązana z Polską i mówiąca
po polsku, wraca do Rzeszowa festiwalowo jak do miejsca bliskiego. Podobnie
jak Polka Joanna Wulfert, wiceprezeska Światowej Rady Folklorystycznych
Zespołów Polonijnych, wspaniała łączniczka i przewodniczka pomiędzy zespołami, która dzieli swój czas między
rodzinny Olsztyn a Berlin, gdzie mieszka. Ta choreografka z ostatniego kursu
Studium Choreograficznego w Lublinie
już marzy, by wzorem Mioduli skrzyknąć na następny festiwal absolwentów
choreografów wykształconych u mistrza Stanisława Leszczyńskiego. Była
oczywiście wspaniała Olza z Czeskiego Cieszyna, zespół o kilkudziesięcioletniej tradycji obecny od pierwszego
festiwalu i zawsze wyróżniający się artystycznie. Nie było na jubileuszu Krakowiaka z Bostonu, który jako jedyny
spoza Europy dał pierwszemu festiwalowi asumpt do nazwania go światowym. Brakowało zespołów z Francji,
Białorusi, Litwy. Przyjadą zapewne na
kolejne edycje.
Brak miejsca na tych łamach, by
owe setki rozmów i doznane wrażenia
utrwalić, jak ten „biały orzeł złączył
się przez morze” w pieśni Póki my żyjemy skomponowanej przez Andrzeja
Dylewskiego, wieńczącej galowy koncert, a napisanej przez rzeszowiankę,
choreografkę Iwonę Puc, mieszkającą
w Chicago i moderującą tam artystów
folklorystów w zespole pieśni i tańca
nomen omen Polonia. – Dziękujemy,
że mówicie, śpiewacie i tańczycie po
polsku. Chcemy wspólnie z wami budować mosty i więzi z ojczyzną – żegnał uczestników marszałek Senatu
Stanisław Karczewski. A dzień przed
wyjazdem zespołów na uroczystym
spotkaniu w Hotelu Prezydenckim Leszek Wais, szef programowy festiwalu
od wielu edycji i najdłużej spośród
organizatorów w nim obecny, raz jeszcze sięgając do historii i idei tej imprezy, przypomniał wielkie nazwiska jej
twórców, artystów i honorował zespoły
pamiątkami, statuetkami, medalami
honorowymi i dobrym słowem.
 Ryszard ZATORSKI

Lesław Wais i Tadeusz Piłat

POLONIJNE LATO
Choreograficzne szlify w Rzeszowie

W

pierwszych dniach
lipca zaczęli przyjeżdżać do Rzeszowa z różnych
stron świata młodzi w większości ludzie. Dlaczego to
robili? Odpowiedź na to pytanie sprowadza się do skrótu Polska, polskość,
tradycja, muzyka, taniec, w tym także kultura
ludowa. 4 lipca spotkali się w sali koncertowej
Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego na koncercie pod hasłem Artyści polscy rodakom, Rzeszów powitał kilkudziesięciu uczestników Polonijnego Studium Choreograficznego, w tym również piętnastu, którzy w tym roku
rozpoczęli naukę na roku pierwszym.
Ponad dwadzieścia lat temu pod auspicjami rzeszowskiego oddziału Wspólnoty Polskiej
powstał projekt organizowania w okresie wakacyjnym stałej formy kształcenia przyszłych
choreografów instruktorów dla rozsianych po
świecie polonijnych zespołów pieśni i tańca.
Studium ukończyło do tej pory wielu adeptów,
otrzymując dyplomy uprawniające do prowadzenia zajęć tanecznych i tworzenia widowisk
choreograficznych. Dzięki temu utrzymywa-

na jest równowaga w wymianie pokoleniowej
w środowiskach polonijnych. Nie zapominajmy, że pierwszy Światowy Festiwal Polonijnych
Zespołów Artystycznych odbył się w lipcu 1969
roku, a więc 50 lat temu.
Uczestnicy studium reprezentują w większości pokolenie dwudziestolatków. Mają czasem problemy ze znajomością języka polskiego,
co bywa kłopotliwe zarówno dla nich, jak i dla
wykładowców. Program przewiduje ok. 700 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych odbywających się w salach baletowych. Zajęcia trwają od świtu do nocy, chociaż zdarzają się okazje
na integracyjne spotkania z lokalnymi zespołami i mieszkańcami okolicznych miejscowości.
Słuchacze poznają 5 tańców narodowych, 19 reFot. UR

Jerzy Dynia

Na koncercie w Wydziale Muzyki UR podsumowującym
choreograficzne kształcenie

gionalnych, Poznają technikę taneczną, polską
muzykę ludową, obrzędy, stroje ludowe, zasady
organizacji pracy z zespołem itp. W gronie pedagogów znajdują się wybitni znawcy polskiej
kultury ludowej m.in. z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Cieszyna, no i oczywiście z Rzeszowa, w tym eksperci Polskiej Sekcji CIOFF. Do
tej pory dyplomy ukończenia Studium otrzymało ponad 200 absolwentów.
Pięć lat temu w systemie organizacyjnym
studium zaszła istotna zmiana. Od 2014 roku
dyplomy te wydaje – nadal przy współudziale
Wspólnoty Polskiej – Uniwersytet Rzeszowski, który firmuje tę formę choreograficznego
kształcenia Polonusów. Nasz uniwersytet jest
w Polsce jedyną wyższą uczelnią kształcącą
przyszłych polonijnych choreografów.
Tegoroczna XXI edycja Studium zakończyła się 18 lipca koncertem dyplomowym.
Absolwenci prezentowali to, czego nauczyli
się w Rzeszowie w czasie czterech letnich sesji.
A były to oprócz pisemnych dyplomowych prac
własne autorskie kompozycje taneczne, które na
scenie wykonywali ich koledzy i koleżanki, słuchacze studium. Zwieńczeniem pożegnalnego
koncertu było wręczenie absolwentom dyplomów ukończenia rzeszowskiego Polonijnego
Studium Choreograficznego. Kto wie, może
już w następnych edycjach Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
będzie można oglądać w Rzeszowie efekty ich
pracy…
 Jerzy DYNIA

PATRONAT MIESIĘCZNIKA

Fot. Wesław Kwaśniak

ZABIESZCZADUJ Z NAMI
Wiesław Kwaśniak

F

estiwal Natchnieni Bieszczadem to cykliczna impreza w przepięknej miejscowości Cisna, w samym sercu
Bieszczadów. W tym roku
to już XI edycja wydarzenia, które ma na celu promocję utalentowanych
mieszkańców regionu, a gościom odwiedzającym nasze góry umożliwia poznanie piękna
przyrody i spędzenia urlopu choć przez chwilę
z kulturą i tradycją Bieszczadów.
Na scenie głównej wystąpią znakomite zespoły i artyści: Lirepi, Grupa Na Swoim, Łemkowyna, Żmije, Oreada, Piece od Cake, Janusz
Strąkowski, Piotr „Rogalik” Rogala, Piotr Łagodzic, Zespół Jak, Leszek Kopeć, Agata Rymarowicz z zespołem, Grzane Wino oraz legenda
Bieszczadów – KSU i muzycy z Matragony!
Odbędą się również wyjątkowe koncerty bieszczadzkich bardów, jak Adam „Łysy” Glinczewski, Maciej Jóźwik, Marek Dubeltowicz, Andrzej
Czyż, Ryszard Denisiuk Bury, Paweł Sikora. Publiczność będzie miała także możliwość wysłuchania laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu Piosenki Turystycznej i Poetyckiej, którymi
byli Marcel i Wiktor Kotuła oraz Krzysztof Karasiński.

Miejsce festiwalu to prawdziwa mekka
artystyczna. Angażując młodzież w organizację konkursu poetyckiego, przeglądu piosenki
poetyckiej i turystycznej czy targów książki,
chcemy poszerzyć jej horyzont na postrzeganie
świata.
Partnerem wydarzenia jest samorząd
województwa podkarpackiego, który wspiera
nas w organizacji. W programie przewidziane
są Ogólnopolski Konkurs Piosenki Poetyckiej
„Natchnieni Bieszczadem”, Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Dźwiękosłowa”, wystawy oraz
warsztaty rzemiosła, degustacje wyrobów regionalnych, warsztaty teatralne, jarmark twórczy,
targi sztuki i rękodzieła artystycznego, produkty lokalne oraz targi książki. Dzieci mogą liczyć
na wiele atrakcji, konkursów i zabaw, takich jak
dmuchany zamek czy trampoliny. Przewidziane są również warsztaty przyrodnicze, pisanie
ikon, rzeźby z gliny, kosmetyka naturalna. Po
koncertach odbędą się śpiewanki, czyli wspólne
bieszczadowanie.
W tym roku festiwal trwa trzy dni. 23–24
sierpnia to koncerty w centrum Cisnej, zaś w nie-
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dzielę 25 sierpnia odbędzie się Piknik Rodzinny
„Natchnieni Bieszczadem i Pożegnanie Lata
2019”. Festiwal ma charakter charytatywny na
rzecz Kamila, który w wyniku wypadku uszkodził kręgosłup. W sobotę 24 sierpnia na Wyspie
Energetyka odbędzie się III Cross PGE EO – bieg
charytatywny, którego twarzą jest biegaczka
górska Izabela Zatorska. Festiwal zakończy również bieg crossowy, tym razem dla darczyńców
i wszystkich chętnych. Około godz. 15.00 rozpoczną się koncerty, m.in. Kapeli z Przypadku.
Na miejscu będzie można skorzystać z wielu
atrakcji, również dla dzieci, m.in. piłka plażowa,
nowoczesny plac zabaw, rowerki wodne, jachty
– żeglowanie.
W tym roku łączymy dwie pasje: góry
i woda. Serdecznie zapraszamy do wspólnego
bieszczadowania!
 Wiesław KWAŚNIAK
5
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CHŁOPOKI Z PANIAGI
Pozostają jeszcze szczątki tych kolorków

Bogusław Kotula

T

TAMTEN RZESZÓW

rudno. Muszę jednak zacząć od tych rzeszowskich
chłopoków, którzy w ciągu
czterech ostatnich lat odeszli na
tamtą, niebieską Paniagę. Parę
tygodni temu zmarł w Gdańsku „Kitek” Janusz, znany kiedyś w Rzeszowie
tenisista. Pochodził z tej rzeszowskiej rodziny Januszów, speców od fotografii. On zamknął okrągłą
trzydziestkę zmarłych rdzennych rzeszowiaków,
tych sprzed wojny i z czasów okupacji niemieckiej.
Nie liczę pań i tych rozproszonych po świecie.
Dowcipna segregacja Franciszkowo-Kotulowa na pnioki, krzoki i ptoki nie tylko

śmieszy. W tym roku mijają ważne okrągłe
rocznice dobrej „wypadkowości” miasta nad
Wisłokiem, Mikośką, Przyrwą i Młynówką.
Wielu dalej nie chce wierzyć, że to już rok
2019. Nie chcę wymieniać nazwisk tych rodzin
z Kresów, które ze swoimi przedwojennymi
pociechami osiadły w Rzeszowie. Znalazłoby
się i kilka nazwisk z Wielkopolski, i z Warszawy. Statystyki powojennych dziejów społecznych, politycznych i gospodarczych dotyczące
miasta wojewódzkiego Rzeszowa są doskonale
sprecyzowane. Pozostają jeszcze szczątki tych
„kolorków”, którymi były pomazane Różanka,
Rynek, Kaplitówka, Cyganówka, Podpromie
i…? Wiele tych lokalnych nazw przestało dzisiaj funkcjonować.

Rzeszowskie chłopoki. Od lewej w drugim rzędzie drugi siedzi Manek
Kalita (tenisista i hokeista), czwarty w mundurze Anek Kosiorowski
(dziennikarz sportowy), nad nim po prawej stronie Zbyniu Radzyniak
(tenisista, hokeista), z kraju Adam („Asik”) Kalita (hokeista), brat młodszy Mariana

Imieninowa dorożkarska wyprawa Bogusia Mierzwy. Od prawj Boguś Kotula,
Jacek Kowalski („Dżek”), Rysiek Demnyk, Władziu Szwaj. W głębi sam solenizant, a tyłem stoi dorożkarz Homa

Mocna grupa pod wezwaniem „Na
betonach” (teren obecnego parku przy
Pułaskiego). Od prawego leży Stefan
Szwaj, dalej Irenka, Władziu Szwaj,
a bokiem Basia Król. Przodem siedzi
Wojtek Mackiewicz, w głębi Tosiek Babula, a tyłem Boguś Kotula

Paniaga 2010 rok. Pnioki i krzoki po siedemdziesiątce. Od lewej Andrzej Kosiorowski („Anek”), z tyłu Bolek Pezdan,
Zbyszek Kozak, Sławek Kotula, Józef Szyłkiewicz („Dziunek” ze Lwowa), Jurek Trześniowski, Adam Kalita („Asik”)
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Szkoły powszechne Mickiewicza, Sienkiewicza, Jachowicza, Konopnickiej í Scholastyki. Więcej tych „grzechów” wielu już nie pamięta?
Można tylko wspomnieć i to na marginesie,
że przedwojenny Rzeszów miał coś ponad 40 tysięcy mieszkańców, a po okupacji niemieckiej coś
ponad 22 tysiące. Szkoły wyższe, które powstały
w mieście, w pewnym sensie przewróciły do góry
nogami stosunki demograficzne Rzeszowa. Pierwsza uczelnia – Wieczorowa Szkoła Inżynierska
pod parasolem Politechniki Krakowskiej – zaczęła kształcić studentów w 1951 roku, a w 1963 była
to już samodzielna Wyższa Szkoła Inżynierska
i w tymże samym roku powstały zamiejscowe wydziały krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
z których już dwa lata później stworzona została
samodzielna WSP w Rzeszowie.
Ale wracam do tamtych właśnie „kolorów”,
którymi zostawały pomalowane pnioki, krzoki
i ptoki. Wielkim towarzysko-kulturalnym skokiem przez rzeszowski Wisłok było „objęcie władzy” przez przybyłych dziennikarzy, plastyków,
lekarzy i adwokatów. Słynna „Jutrznia” stała się
towarzysko-procentowo-taneczną specjalnością,
że „daj Panie Boże”! Późnowieczorowe spacery po
Paniadze! I tak to się zaczęło? Nieliczna studenteria, która znalazła swoje uczelniane bazy w Krakowie, Warszawie i Lublinie, nie wiem dlaczego, nie
chodziła po Rzeszowie w akademickich czapkach.
Za to miejscowi akademicy i owszem, zwłaszcza
po marcu sześćdziesiątego ósmego roku. Początkowo mieli duży mir! Dobry teatr, dwa domy
kultury, „czyste” kino „Zorza”, a do tego piłka
kopana, koszykowa, siatkowa, boks, hokej i tenis.
Trochę mogę się mylić? Kiedy ruszyły markowe
knajpiano Adria, Rzeszowska i Śródmiejska, mocno przemieszały się różne miejskie „klasy”, mające
dużo w sobie „widzimisię”.
Mam na całe szczęście jeszcze dobrą pamięć,
ale wolę zmałpować: „Gdzie są chłopcy z tamtych
lat?”. Nie tylko „podeszli” mają w zwyczaju być
sknerami i swarzyć się o byle co. Mnie osobiście źle
się czka, kiedy termin „bohater” wymiata się spod
dywanu tak na poczekaniu. Wyratował pijanego
z wody – bohater. Zabrał samochodowe kluczyki
takiemu „pod wpływem” – bohater. Czy nie za
wiele tych „bohaterów”?
Ostatnie fiakry przy dworcu czy „na Farnym”. Ostatnie tanga grane przez Miecia Ziemniaka, Henia Głowackiego, Jaśka Babulę czy Romka
Albrzykowskiego. Kiczki lądujące pod okiem. Bożonarodzeniowe szopki bliższe Bogu. Kolegowanie się z takimi, co to przez kraty widzieli aleję Pod
Kasztanami. A tamte dziewczęta gdzie są? Imiona,
ksywki i robaczywe myśli pryszczatych. Byli ministrantami, harcerzami, zetempowcami, zetemesowcami, partyjnymi i nic nieznaczącymi „wrogami” ludu. Chodzili w kościelnych procesjach,
pierwszomajowych pochodach, manifestacjach
w Poznaniu, Gdańsku, Nowej Hucie. Rzeszowska
ziemia na Pobicińskiej Górce zabierała ich nie tylko pod znakiem krzyża. Nie mają na grobowcach
„śp.”. Wielu zabierało w nicość nie tylko zdrowie.
„Rzeszowskie chłopoki to parowe młyny…”. Te
nowe pnioki, krzoki i ptoki jeżdżą dzisiaj markowymi furami… Czekają na swoje bohaterstwo,
bo...? Czy ktoś, z ręką na sercu, czeka na ich pniokowe wynurzenia?
 Bogusław KOTULA
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Niewesoło jest być dzisiaj dzieckiem

Dorota Dominik

W

ybitny duński pedagog i terapeuta rodzinny Jesper Juul (zmarł 25
lipca), autor wychowawczego
bestsellera Twoje kompetentne dziecko, zwrócił uwagę na
niebezpieczną tendencję, jaką jest absolutna dominacja i kontrola dorosłych nad całym życiem
dziecka. O ile w XIX wieku dziecko było raczej
dobytkiem znaczącym mniej niż żywy inwentarz, w XX wieku słusznie zwrócono uwagę zarówno na jego rozwój i prawa, zmieniając także
emocjonalny stosunek do potomstwa. Wiek ten
nazwany przez Ellen Key „stuleciem dziecka”
(w 1900 r.) i jej koncepcja indywidualistycznego
wychowania respektującego prawo dziecka do
swobodnego rozwoju stała się programem walki o prawa dzieci do rozwoju zgodnego z naturą.
Ale oto w XXI wieku wahadło odbiło w drugą
stronę: żadnego samodzielnego rozwoju, pełna
kontrola edukacji, zabawy, przyjaciół.
Dawniej dzieci kształtowały swoje kompetencje społeczne w zabawie i komunikacji
z innymi dziećmi. Takiej możliwości już prawie
nie mają, bo nawet kiedy są razem, to dookoła
stoją dorośli, którzy się do wszystkiego wtrąca-

ją. Na dodatek często są oni tak romantycznie
lub idealistycznie usposobieni, że nie tolerują
żadnych konfliktów. Niewesoło jest być dzisiaj
dzieckiem z tymi dorosłymi, którzy nie odstępują na krok – konkluduje Juul. Rodzic wyznający podejście „daję wszystko – kontroluję
wszystko” nawet nie zauważa, że sprzyja kształtowaniu się u dziecka postawy roszczeniowej
i szeroko otwartego dzioba, do którego wpadają
gadżety must have sezonu. Znacznie gorzej, gdy
efektem rodzicielskiej kontroli wszystkiego, co
go otacza, jest kompletna bezradność i niesamodzielność młodego człowieka oraz brak jakichkolwiek, nawet najbardziej elementarnych,
zasad i strategii radzenia sobie i funkcjonowania w relacjach i sytuacjach społecznych, a także
brak motywacji, aby się usamodzielnić.
Z roku na rok coraz mniej dzieci korzysta
latem z takich form wypoczynku, jak wyjazdy
do rodziny na wieś czy zwyczajne obozy lub kolonie (o których w ogóle mało kto obecnie słyszy). I to nie z powodów finansowych, bo jeżeli
już, to obozy najlepiej za granicą, tematyczne
(taneczne, językowe, naukowe), w co najmniej
trzygwiazdkowym hotelu all inclusive z całodobowym dostępem do Internetu (aby rodzic
codziennie i non stop mógł monitorować postępy swojego geniusza). Z początkiem wakacji

KAKOFONIA OBIETNIC
Wybory parlamentarne tuż-tuż

Edward Słupek

M

gnieniem oka minęły cztery lata od poprzednich wyborów parlamentarnych. W sensie ogólnopolskim
obserwujemy
kakofonię obietnic mających uwieść i przekonać wyborcę do oddania
głosu na poszczególne partie polityczne. Piszę
partie, gdyż nie doszukamy się u poprzednio
wybranych parlamentarzystów jakiegoś indywidualnego wpływu na politykę, gospodarkę,
społeczne funkcjonowanie państwa. Oczywiście nie dotyczy to nadzwyczajnej roli Jarosława Kaczyńskiego w rządzącym Prawie i Sprawiedliwości, gdzie jest absolutnym wodzem,
wręcz dyktatorem. Pojedynczy poseł, senator
stał się funkcjonariuszem partii. A rząd poprzez media – co mnie bardzo razi – mówi,
że jest rządem PiS, zamiast być rządem Rzeczypospolitej. Każda wypowiedź parlamentarzystów jest zawsze w imieniu ugrupowania,
z którego się wywodzą. Indywidualizm, głos
odmienny w sprawie, był zwalczany przez
ugrupowania, a nawet traktowany za zdradę
linii partii. Mam odczucie, że indywidualizm
w wypowiedzi jest traktowany jako naruszenie mądrości szefa partii, wręcz dybanie na
jego pozycję.

Ciśnie się pytanie, jak podkarpaccy parlamentarzyści prezentowali się w Sejmie i Senacie.
Czy możemy zapamiętać, przypomnieć ich głos
w sprawie państwa i regionu, który zaważył,
przeważył czy został zapamiętany? Wręcz odnoszę wrażenie, że wyglądali (ci z partii rządzącej)
jak zdyscyplinowany oddział kompanii honorowej, gdzie dobiera się żołnierzy, aby byli nie do
odróżnienia, a jedynie bezdyskusyjnie wykonywali rozkazy bez jakiegokolwiek własnego zdania na sprawy omawiane w parlamencie. Nic, ale
to dosłownie nic nie możemy powiedzieć o tzw.
spadochroniarzach, czyli jedynkach na liście
wyborczej partii, narzuconych przez centralę
z Warszawy. Dotyczy to poseł Józefy Hrynkiewicz na liście PiS. Absolutnie niezauważana
regionalnie, a także centralnie. Co też naturalne dla opozycji, należy odnotować aktywność
posła Mieczysława Kasprzaka z PSL, zwłaszcza w zakresie problemów energii odnawialnej
i spraw gospodarki rolnej. Oczywiście wnioski
i sugestie zostały zmarginalizowane, aby opozycyjnemu PSL-owi nie dać satysfakcji z uczynienia czegoś dla wspólnego dobra. Nic się nie liczy,
tylko racja partii rządzącej. W problematyce
ekonomicznej dała się zauważyć poseł Krystyna
Skowrońska z Platformy Obywatelskiej. Z partii
rządzącej najwyższą realną pozycję prezentował
poseł Andrzej Szlachta, szef komisji budżetowej w Sejmie. Pozycji posła Kuchcińskiego jako

sama odwodziłam jedną z mam od pomysłu
zorganizowania w lecie dla syna… korepetycji
z matematyki. Latem puste podwórka zamkniętych osiedli w mieście nie znają widoku szalejących od rana do nocy dzieciaków z kluczami na
szyjach (rodzice w pracy) – widoku tak znanego
poprzednim pokoleniom.
Osaczone wychowawczo dzieci, bez szans
na samodzielność, liczne rówieśnicze doświadczenia czy nawet nudę, przyjmują strategię
ucieczki wirtualnej, siedząc całymi dniami
w sieci pod pozornie czujnym okiem dorosłego,
lub dopasowują się do konwencji, wykorzystując okoliczności: zrobię, co mi każesz, jak mi
dasz/kupisz to czy tamto, bo jak nie, to zrobię ci
z życia piekło. Roszczeniowość czy jak kto woli
rozwydrzenie jest niczym innym, jak wyrazem
pogłębiającej się bezsilności, frustracji rodziców i dzieci, co sprawia, że otoczeniu coraz
trudniej znieść ich obecność – stąd coraz więcej
biur turystycznych oferuje hotele czy strefy 16+
czy wręcz „wolne od dzieci”. Kiedy zawsze dajemy dzieciom to, czego chcą, wtedy nie dostają
one tego, czego naprawdę potrzebują: swoich
rodziców, pisze Juul. Prosty to przekaz: mniej
przedmiotów – więcej relacji.
 Dorota DOMINIK
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KONTROLA I DOMINACJA

Największą stratą dzieci w ostatnim trzydziestoleciu
jest fakt, że nie istnieje dla nich żadna przestrzeń
wolna od dorosłych.
Jesper Juul (1947–2019)

marszałka Sejmu nie należy uznać za chlubną,
gdyż odnosiło się wrażenie, że jest destruktorem
debaty, swobodnej wypowiedzi posłów w parlamencie.
Zapowiedzi przedwyborcze posłów dotyczące spraw gospodarczych dla Podkarpacia są
synonimem porażki. Dalej jesteśmy marginalizowani poprzez brak linii kolejowej do Warszawy przez Kolbuszową. Zapowiedź premiera
Morawieckiego w Radomiu o budowie tam lotniska w odległości niespełna 100 kilometrów
od Okęcia na pewno jest sygnałem o osłabieniu
roli lotniska w Jasionce. Bez względu na opcję
wszyscy powinni się takiemu pomysłowi przeciwstawić. Dobrze, że marszałek Władysław Ortyl zapowiedział połączenie kolejowe ze strefą
i lotniskiem w Jasionce w 2023 roku. Generalnie
da się odczuć, że garnitur posłów PiS z Podkarpacia stanowił tylko siłę arytmetyczną głosów
popierających dyktat z centrali partii PiS, bez liczenia się z inicjatywami i pomysłami opozycji.
Pisząc z województwa, które jest matecznikiem
Prawa i Sprawiedliwości, boleję nad tym, aby
scena polityczna na trwałe nie została zakonserwowana przez PiS. Przerażają zapowiedzi
tej partii o zmianie konstytucji, bez ukazania,
w jakim kierunku ma ta zmiana zmierzać. Tak
było w latach trzydziestych XX w., kiedy to społeczeństwo zostało oszukane i uchwalono konstytucję kwietniową znoszącą zasady państwa
demokratycznego.
Tutaj przypomnę, że m.in. z red. Henrykiem Nicponiem byłem sygnatariuszem protestu, apelu do prezydenta Rzeszowa Tadeusza
Ferenca oraz biskupa rzeszowskiego, marszał- 
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 ka i wojewody o zaniechanie budowy pomnika

Piłsudskiego na placu Wolności w Rzeszowie.
Sprawę przemilczano, a prezydent Rzeszowa wbrew historii ruchu ludowego, z którym
się utożsamiał, doprowadził do postawienia
pomnika. Skąd taki upór w gloryfikowaniu
zamachowca stanu, apostaty, postaci symbolizującej ciemiężenie postaw demokratycznych?

Nikt w taki anachroniczny sposób (Piłsudski
na koniu) ostatnio go nie upamiętniał. Po drodze prezydent Ferenc wyznawał ideologię Sojuszu Lewicy Demokratycznej, której to partii,
jak sądzę, nie po drodze z ideałami sanacji
symbolizowanej przez Piłsudskiego. Teraz
prezydent Rzeszowa będzie symbolem Platformy Obywatelskiej, startując z jej listy w wybo-

PEŁNA MISKA I IGRZYSKA
To nie rządzenie, lecz ciągła gra wyborcza
Bogusław Kobisz
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rawo i Sprawiedliwość
cały czas kupuje głosy
wyborców za ich własne pieniądze. Przyglądając się temu
rozdawnictwu, z jakim mamy
do czynienia przez cały okres
rządów PiS, aż strach pomyśleć, co się stanie, gdy
nastąpi u nas spowolnienie gospodarki, a nastąpić kiedyś musi. System się przegrzeje, a apetyty
i obietnice pozostaną. To wcale nie jest śmieszne, scenariusz „grecki” jest dla nas gotowy. PiS
dało i obiecuje, że da. Wykonuje nerwowo i natychmiast to wszystko, na co w danym momencie jest zapotrzebowanie społeczne, tzn. to, co
pozwala utrzymać tej partii słupki poparcia.
Wiele decyzji podejmowanych jest na
pokaz, jak dla przykładu szybkie zatrzymanie
sprawców pobić i awantur w Białymstoku. Na
reakcję organów państwa w wielu podobnych
przypadkach, tylko że dalej od wyborów, czekać
trzeba było po kilka miesięcy. Nagle niepełnosprawni stali się dla rządu ważni i znalazły się
dla nich pieniądze. Dostrzeżono nauczycieli,
mimo że obrażano ich wcześniej i poniżano publicznie. Marszałek Kuchciński wpłaca 15 tysięcy złotych za to, że jego rodzinka kilka lat latała
sobie rządowymi samolotami. Kaczyński w trybie ekspresowym nakazuje uchwalić przepisy
określające, kto i za ile może rządowymi samo-

lotami latać. Na chwilę przeproszono się z Jurkiem Owsiakiem i pozwolono mu zorganizować
festiwal. Władza robi wszystko, żeby tylko nie
zdenerwować elektoratu, żeby nie wyszło na jaw
coś, co by ludzi przed wyborami mogło zbulwersować i nakłonić do refleksji. Listy poparcia
sędziów na członków KRS tak utajniono, że niedługo nikt ich nie będzie mógł znaleźć. Zdjęto
kontrowersyjne postacie z wizji i fonii. Wycisza
się afery i smoleńskie mity. Najkrócej ujmując –
pełna miska i igrzyska.
Prasa grzmi, że opozycja nie ma atrakcyjnego programu. Jaki to można przedstawić program, żeby konkurować z populizmem PiS oraz
stosowaną przez tę partię korupcją wyborczą.
Nie można w wielu środowiskach, tzw. twierdzach PiS, mówić czegoś, czego ludzie nie chcą
słyszeć, nie można im obiecać mniej, niż obiecał
PiS, zabrać coś, co dał PiS. Ochrona środowiska
nie liczy się tak dla mieszkańca wsi, zwłaszcza gdy
ktoś mieszka „daleko od szosy” i to mało ruchliwej, jak dla mieszkańca zatłoczonego miasta.
Ludzie liczą: trzynasta emerytura, 500+, 300
na zeszyty, prąd bez podwyżek do końca roku,
500+ na krowę itp. Władza to dobre panisko,
stale coś daje. Nie jest łatwo przy rozdawnictwie
i populizmie stosowanym przez PiS zaproponować coś, co nie wpędzi nas w scenariusz grecki,
a zarazem będzie atrakcyjne dla wyborców. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że opozycja musi się zmierzyć dodatkowo z tubą Ko-

rach, gdzie nie wszyscy jej członkowie, w tym
choćby przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, uznają symbolikę Piłsudskiego godną dla naszego miasta i kraju. Sądzę,
że to nie koniec „wędrownej” przynależności
Ferenca…
 Edward SŁUPEK
ścioła oraz mediami reżimowymi i prokuraturą,
która bądź co bądź ma wpływ na kształtowanie
nastrojów społecznych.
Ciekaw jestem, kiedy nastąpi otrzeźwienie
i refleksja. Kiedy ludzie zrozumieją, że aby jednemu władza mogła dać, to innemu musi zabrać?
Mnie osobiście to, żeby ktoś inny nie płacił ZUS,
miesięcznie kosztuje na razie 80 złotych. Kiedy
ludzie zaczną zauważać, że mimo tego szczodrego dawania w portfelu przybywa im na krótko?
Kiedy ludzie odczują, że zdrowie jest ważniejsze
od 500+, że ksiądz pedofil to pospolity przestępca, tylko że czasami nosi sutannę? Kiedy ludzie
zrozumieją, że to, co głosi rząd i Kościół w perspektywie i w pierwszej kolejności jest korzystne
wyłącznie dla rządu i Kościoła. Gdyby władza
była demokratyczna i prospołeczna, nie potrzebowałaby przekupywać wyborców.
Teraz rząd mami nas opowieściami, jakim
to mocarstwem jesteśmy, że to właśnie u nas
będzie Trump w rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Po pierwsze to gdzie miałby przyjechać, wojna wybuchła przecież u nas. Miałby
odwiedzić Niemcy czy Rosję, która też nas napadła? Po drugie, Trump przyjedzie do nas, bo
należymy do nielicznej grupy państw, które potrafią zorganizować jego wizytę w ten sposób, że
nie będzie publicznych manifestacji i gwizdów
przeciwko niemu i tej wizycie. Trump potrzebuje podbudować swój wizerunek. Do Korei jeździ
i nic nie wyjeździł, a u nas za każdym razem coś
sprzedał, to gaz, to samoloty. Przed wyborami
wiele się jeszcze nasłuchamy dyrdymałów, tylko
błagam, nie słuchajmy wyłącznie tego, co chcemy usłyszeć.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik

JAKA MAKSYMA?
Na słonecznym zegarze w parku
Andrzej Grzywacz

M

ieszkańcy
Rzeszowa
z wielkim zadowoleniem przyjęli wiadomość
o renowacji parku przy ul.
Dąbrowskiego. Obejmie ona
alejki i odtworzenie dawnego stawu z fontanną, a także budowę ogrodów
kwaterowych i zegara słonecznego, którego
wcześniej nie było.
Taki zegar odmierza czas wskutek zmiany pozycji Słońca. Chcąc go zbudować, trzeba rozumieć istotę pozornego ruchu Słońca
po niebie. Unikatowa kolekcja takich zegarów
w Jędrzejowie zajmuje trzecie miejsce na świe8

cie po Chicago i Oksfordzie. W Krakowie można
podziwiać kilkadziesiąt
starych i współczesnych.
Tarcze mieszczą sentencje
nawiązujące do przemijania czasu: Na kościele
Mariackim „Dies nostri
umbra super terram et
nulla est mora” – „Dni
nasze jako cień na ziemi
mijają bez żadnej zwłoki”, na Cystersów w Mogile „Adducam contra te
tempus” – „Sprowadzę na
ciebie czas”.

W Rzeszowie na willi „Pod sową” w alei
Pod Kasztanami napisano „Vidis horam, nescis horam” – „Widzisz godzinę, nie znasz godziny”.
A na zabytkowej kamienicy
w Rynku „Vita brevis ars
longa” – „Życie krótkie,
sztuka długa”.
Ciekawe, jaka maksyma ozdobi zegar słoneczny w odnawianym parku.
Może nasi Czytelnicy zechcą zgłosić swoje propozycje? Proszę je kierować na
adres redakcji „Nasz Dom
Rzeszów” dostępny w każdym numerze czasopisma.
Zapraszam!
Andrzej GRZYWACZ
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Koncerty, wystawy i spotkania

T

egoroczne XIII Dni Futomy 29 i 30 czerwca
przebiegały pod hasłem „2019 rok – rokiem
jubileuszy”. Rozpoczęliśmy je koncertem smyczkowym w wykonaniu grupy Bohema Trio w kościele parafialnym, a następnie w szkole obejrzeliśmy wystawę pamiątek i fotografii związaną
z jubileuszami 100. rocznicy urodzin rodaka,
rzeźbiarza Antoniego Rząsy, 60-lecia święceń
kapłańskich ks. Mariana Homy, 40-lecia działalności zespołu obrzędowego Futomianie, jubileuszu pracy Danuty Drewniak oraz 80. rocznicy
kampanii wrześniowej i wybuchu II wojny światowej, przygotowaną przez szkołę i Towarzystwo

Miłośników Ziemi Błażowskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotografii Mieczysława A. Łypa – można było posłuchać wierszy
tego poety i nabyć jego tomiki Wiersze zebrane.
Obejrzeliśmy dorobek artystów ludowych Józefa
Drewniaka i Marka Twardego, pasjonatów i kolekcjonerów – Augustyna Rybki, Pawła Kołodzieja i Zygmunta Drewniaka oraz wystawę fotografii i pamiątek z życia szkoły i kapeli ludowej.
Ciekawą ekspozycję o rodzicach Julii i Adolfie
Mierzwach przygotowała Zofia Wieczorek.
W drugim dniu w kościele dziękowaliśmy
za 60-lecie święceń kapłańskich długoletniego

PEDAGOG, SPOŁECZNIK
Józef Kawałek (1936–2019)

Jadwiga Kupiszewska

W

roku 2020 Regionalne
Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie obchodzić będzie 40-lecie działalności. W tej okazałej rocznicy nie będzie Józefa Kawałka,
długoletniego prezesa, a także reorganizatora
tego stowarzyszenia. 22 lipca pożegnaliśmygo na
cmentarzu Wilkowyja. Odszedł człowiek niepowtarzalny w swej działalności, pedagog, społecznik, w latach 2007–2016 prezes RSTK. Postawił to
stowarzyszenie na wyżyny, założył liczne sekcje,
znajdowali tu opiekę merytoryczną twórcy różnych profesji, poeci, literaci, muzycy, malarze
i rzeźbiarze, folkloryści, miłośnicy żywego słowa,
teatru itp. Znajdowali bazę do rozwijania swoich
zainteresowań, talentów, swoich pasji.
Józef Kawałek pisał wiersze. W latach sześćdziesiątych należał do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Gwoźnica”. Wiersze drukował w „Widnokręgu”, „Kamenie”, „Prometeju”,
„Profilach”, w II Almanachu KKMP Gwoźnica
i w ogólnopolskim Almanachu ZNP. Jego wiersze były emitowane przez Radio Wolna Europa
i Radio Rzeszów. W roku 2009 wydał obszerną
monografię – album Chór ZNP Cantus w Rzeszowie, która zawiera nie tylko historię pierwszego w Rzeszowie chóru nauczycielskiego, ale też
twórczość poetycką, prozatorską, publicystyczną

i muzyczną nauczycieli, chórzystów. W roku 2015, pod
jego redakcją, ukazało się
dzieło Przestrzenie wyobraźni. Almanach Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Tworzył
je z wielkim uporem i determinacją, zbierając materiały
i środki finansowe na jego realizację. Jest to dzieło dla podJózef Kawałek
karpackiej ziemi wyjątkowe,
niepowtarzalne, jest pierwszym almanachem na
Podkarpaciu otwartym na wszystkie środowiska
twórcze. Profesor Marek Nalepa z UR, który miał
swój udział w tworzeniu Przestrzeni wyobraźni,
składając kondolencje RSTK, napisał: „Odejście
Józefa Kawałka to wielka strata dla humanistyki podkarpackiej”. Dzieło będzie żyło, tak jak
i pamięć o tym wielkim, pracowitym człowieku.
Jeszcze kilka dni przed odejściem w rozmowie ze
mną podzielił się marzeniami, aby uzupełnić almanach o ludzi, którzy nie znaleźli się w indeksie
nazwisk, lub przybyli do stowarzyszenia w ciągu
ostatniego pięciolecia. Szkoda, że nie doczekał
wydania zbiorowego pokonferencyjnej książki
Uniwersytetu Rzeszowskiego Literackie Podkarpacie. Metaforyczny rejs RSTK poezją i prozą,
jaki znajdzie się w tym wydawnictwie, to hołd
złożony Józefowi Kawałkowi. To jego prawdziwy,
pracowity rejs z ludźmi, którzy ukochali Rzeszów,

OSTATNI PRZYSTANEK
Był siewcą dobroci, szlachetności i piękna
Józef Sowa

N

ad grobem Józefa Kawałka zebrali się, oprócz
rodziny, przyjaciele i twórcy,
bo był on nie tylko twórcą, ale
i siewcą dobroci, szlachetno-

ści i piękna. Józef był depozytariuszem bardzo
wielu talentów. Utrwalił to w almanachu Przestrzenie wyobraźni. Almanach Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie.
Był redaktorem naczelnym pięcioczęściowego
dzieła, w którym wyselekcjonował twórców
i ich dorobek w zakresie poezji, prozy, muzyki,

 Małgorzata DREWNIAK,

sołtys wsi Futoma

Podkarpacie. Na uwagę zasługuje fakt, że od
2010 roku umieszczał
artykuły, notki, zdjęcia,
sylwetki twórcze członków RSTK w biuletynie
„Kultura i Pieśń”, którego był m.in. redaktorem.
Pismo to stanowi dokument czasu jego prezesury. Za swą działalność
w 2013 roku otrzymał
nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego, a w 2015 r. został
uhonorowany odznaką
Zasłużony dla Kultury
Polskiej.
Żegnając go na
cmentarzu, obecny prezes RSTK Stanisław Dworak podkreślił zasługi Józefa Kawałka i przekazał kondolencje od prof. dr. hab. Pawła Soroki,
prezesa Rady Krajowej RSTK w Warszawie.
Słowami wierszy żegnali go członkowie stowarzyszenia, Maria Rudnicka i Stanisława Bylica
wierszami swojego autorstwa, Ewelina Łopuszańska wierszem Mieczysława Arkadiusza Łypa,
byłego prezesa oddziału rzeszowskiego ZLP.
Pożegnaliśmy człowieka, który potrafił nadawać sens wszystkim poczynaniom związanym
z kulturą, potrafił dowartościować, zachęcić, łączyć, tworzyć i prezentować, jak w jego wierszu
pt. Bezradny człowiek: „spróbujmy go podnieść/
wetknąć duszy sens/ i twarzy rumieniec/ niech
się twórcą stanie/ koła swego losu”.
 Jadwiga KUPISZEWSKA
plastyki oraz publicystyki. Pracował nad tym
przez siedem lat. Był on humanistą – artystą
bardzo wielu talentów. Pasją jego były śpiew
i muzyka. Na tym ostatnim pożegnaniu wystąpili nie tylko twórcy, wielbiciele jego talentów.
Usłyszeliśmy też dźwięki Ave Maria w wykonaniu wnuczki Katarzyny. Anna czytała strofy
z psalmu, a Piotr śpiewał. Te talenty rozwijają
się dalej w rodzinie Józefa Kawałka.
Mam z Józefem wspomnienia wspólnej
pracy nauczycielskiej w Szkole Podstawowej
nr 11 w Rzeszowie. On jako polonista, ja jako
9
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JUBILEUSZOWO W FUTOMIE

proboszcza naszej parafii ks. Mariana Homy
i życzyliśmy mu dużo zdrowia na dalsze lata
posługi kapłańskiej. Dalsza część uroczystości
przebiegała przy remizie strażackiej. Wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Dętej z Błażowej,
obejrzeliśmy występ dziecięcych zespołów ze
szkoły podstawowej, a Aleksandra Skawińska
zachwyciła tańcem Bollywood. Wiele wrażeń
dostarczyły zespoły pieśni i tańca – Połoniny
z Politechniki Rzeszowskiej, Kompanija z Boguchwały, Błażowiacy, zespól obrzędowy Futomianie i kapela ludowa z Futomy. Do późnych
godzin wieczornych można było bawić się przy
muzyce zespołu Eldorado. Całą uroczystość
ciekawie prowadził dyrektor szkoły Zdzisław
Chlebek.
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plastyk i wuefista. Wiele spraw nas łączyło nie
tylko przez szkołę, ale również przez wspólne
pomieszkiwanie. Józef przygarnął mnie w okresie, kiedy w Rzeszowie był kryzys mieszkaniowy. Mieliśmy podobne ścieżki kształcenia pedagogicznego. Józef ukończył Liceum Pedagogiczne w Sanoku w 1955 r., ja natomiast w Mielcu w 1958 r. Potem studiowaliśmy zaocznie na
WSP w Krakowie. On na filologii polskiej, ja na

pedagogice eksperymentalnej. Po dwóch latach
pracy razem nasze ścieżki zawodowe i życiowe
się rozeszły.
Józef w szkołach podstawowych prowadził różne koła zainteresowań, m.in. teatralne,
recytatorskie, turystyczne, czytelnicze i śpiewacze. Organizował lekcje pokazowe dla nauczycieli i rodziców. Brał udział w różnego rodzaju konkursach ogłaszanych przez ,,Oświatę

TAŃCZĄCA LAILA
Laila Arifulina (1962–2019)

KULTURA  SZTUKA

P

oznałem Lailę Arifulinę siedem lat temu.
Z zachwytem śledziłem działalność społeczną i artystyczną tej niezwykłej tancerki baletowej, aktorki i choreografki, wykształconej pod
okiem najlepszych mistrzów baletu Teatru Bolszoj w Moskwie. Tam ukończyła studia reżyserskie i aktorskie. Z urodzenia też była moskwianką, chociaż o tatarskim rodowodzie – zachwycająca urodą, talentem, serdecznym stosunkiem
do ludzi wokół, porywająca dziesiątki młodych
osób do bawienia się i spełniania w tańcu, który
kochała ponad wszystko i polecała jako sposób
na dobre życie i pozytywne zbliżanie ludzi.
Prowadziła własne Studio Baletowe w Rzeszowie, współpracowała z rzeszowskimi teatrami oraz Filharmonią Podkarpacką i Akademią
Aktorską Artysta. Wszędzie tam, i nie tylko tam,
są ślady jej artystycznej i pedagogicznej obecności. Zapewne jeszcze będziemy podziwiać
w filharmonii i na scenach w regionie widowiska baletowe, które Laila Arifulina przygotowała
reżysersko i choreograficznie. Będzie też wciąż
obecna w artystycznym dorobku swoich wychowanków – tancerzy i aktorów.
Wtedy przed siedmiu laty, gdy poznawałem
ją i jej studio, były w tych opowieściach jeszcze
bardzo świeże wrażenia z Moskwy, gdyż mistrzyni z grupą tancerek rzeszowskiego Studia
Baletowego gościła w Moskwie w tym samym
czasie, gdy w Polsce trwały europejskie zmagania
piłkarskie Euro 2012. Mieszkały w pobliżu placu
Czerwonego i Kremla, oglądały zatem 12 czerwca Święto Narodowe Rosji w dniu, gdy u nas
odbywał się mecz drużyn Polski i Rosji. – Stałyśmy na Kamiennym Moście, który prowadzi do
Kremla. Widziałyśmy niebo w gwiazdach, gdy
armaty strzeliły fajerwerkami podczas tych uroczystości – dzieliły się swymi wrażeniami z tego
wyjazdu młode artystki. Pomysłodawczyni oraz
organizatorka owej artystycznej ekskursji, Laila
Arifulina, od ponad dwudziestu lat była już wtedy rzeszowianką, bo przywiodło ją do nas małżeństwo z wybrańcem serca, Andrzejem Grzybem, dziś menedżerem sportowym, a wtedy poznanym w Moskwie studentem. Opuściła swoją
Moskwę oraz zespół Moskoncert, przyjechała ze
swoim Andrzejem do jego Rzeszowa i pozostała
na zawsze tutaj w swoim nowym mieście.
Laila Arifulina pokazała dziewczętom
swoją Moskwę, poczynając od najsłynniejszej
europejskiej sceny baletowej, czyli Teatru Bolszoj
– Państwowego Akademickiego Teatru Opery
i Baletu Rosji. Dziewczyny z zachwytem wspominały ten dzień i zwiedzanie teatru. Zobaczyły
10

Laila Arifulina

jego niedostępne na ogół zakamarki, mogły postawić nogę na tej scenie, widzieć tę największą
salę i spektakl, który zawierał trzy jednoaktowe
balety z udziałem gwiazd baletu światowej sławy.
Zwiedzały Moskwę, płynęły statkiem spacerowym po rzece, ale tańczyły również na zaproszenie Teatru Marina, którego kierownikiem
była koleżanka Laili, Marina Wodzinskaja. Wystąpiły u boku profesjonalnych artystów z teatru
muzycznego, szczerze zdumionych niezwykłymi
umiejętnościami artystycznymi rzeszowskich
tancerek, które tańczyły program złożony z siedmiu układów baletowych, tańców neoklasycznych i współczesnych
Przez te kilka dni wędrówek po „Moskwie
Laili”, zawitały do Teatru Muzeum Bułhakowa, do miejsc znanych z Mistrza i Małgorzaty,
gdzie zobaczyły owego czarodziejskiego kota,
jakby żywcem wyjętego z powieści. Natomiast
w Muzeum Puszkina poznały niczym w pigułce muzea świata, bo akurat tam była wystawa
najsłynniejszych obrazów i rzeźb oraz innych
eksponatów sprowadzonych z różnych placówek
globu na stulecie tego moskiewskiego muzeum.
Młodziutkie tancerki były zachwycone tym wyjazdem do stolicy Rosji.
Laila Arifulina zaczęła rzeszowską przygodę w 1991 r. Pierwszym miejscem jej artystycznej pracy był Dom Kultury WSK, gdzie obecnie
mieści się Wydział Muzyki UR. Tamże akompa-

Dorosłych”, zdobywał różne nagrody. Pisał też
wiersze, które były drukowane w ,,Widnokręgu”, ,,Kamenie”, ,,Prometeju” i w ,,Profilach”.
Zakończył pracę w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, skąd w 1998 r. przeszedł
na emeryturę. W 2015 r. został uhonorowany
odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.
 Prof. dr hab. Józef SOWA
niował jej wówczas Andrzej Listwan; ów nieżyjący artysta patronuje teraz placowi przed owym
uniwersyteckim gmachem. Potem takim przyjaznym artystycznie miejscem był dla Laili Wojewódzki Dom Kultury. A stworzone przez nią
w Rzeszowie Studio Baletowe ma już rozpoznawalną i utrwaloną markę artystyczną. Artystka
zaś często była zapraszana przez Filharmonię
Podkarpacką do współpracy przy musicalach
i spektaklach. Cieszyła się z aktualnego wtedy na
scenie wydarzenia, jakim był spektakl Dziadek
do orzechów znakomicie przyjęty przez publiczność w Teatrze im. W. Siemaszkowej Rzeszowie.
Pierwszy balet, który przygotowała z dziećmi
w filharmonii z Rolfem Bartkiewiczem, filharmonicznym muzykiem, był Piotruś i Wilk,
a potem m.in. Królowa śniegu, Kopciuszek, Księga dżungli, Przygody Alicji, Brzydkie kaczątko,
wspomniany już Dziadek do orzechów, Śpiąca
królewna, Przygody Rumcajsa w Teatrze Maska
na zaproszenie Kazimierza Mazura i Katarzyny
Gärtner oraz wiele innych realizacji baletowych.
Studio Laili Arifuliny skupiało zawsze
grubo ponad sto tancerek, a przez minione lata
tysiące osób kojarzone są z tą instytucją baletową. Z niego wywodzą się m.in. dwie profesjonalne tancerki – Anna Gancarz, która tańczy
we Wrocławiu, i Natalia Polak w Bytomiu. Laila
Arifulina mówiła o nich zawsze z dumą. Podkreśla, że w balecie osiąga się najwyższą technikę
taneczną. Kto ma bazę baletową w postaci tańca
klasycznego, ten może tańczyć wszystko. Laila
nie była nastawiona na przeglądy i festiwale, ale
na tworzenie spektakli. Ta forma najbardziej jej
odpowiadała i w tym obszarze artystycznym się
realizowała. Ten rozdział został już niestety zamknięty. Laila zmarła 3 lipca br.
 Ryszard ZATORSKI
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Nasturcje, Gwoźnica, powidoki

Jan Tulik

U

lotność to kolejny tomik
wierszy Zdzisławy Górskiej. Hanna Krupińska-Łyp
uczyniła w swym eseju o tej
poezji istotną uwagę: „liryki
tego zbioru w znaczącej części tchną goryczą
i pesymizmem. […]. Przyczyny są różne. Brak
odwagi o własne dobro i szczęście, dojmujące
poczucie samotności, […] bezsilność człowieka wobec losu”. I uzupełnia cytatem z wiersza
poetki: „Schowałam się do muszli // Zamknięta
w za ciasnym świecie / nie śmiem już wyjść”.
Właściwie w tej wypowiedzi zasadza się główny
sens liryki Górskiej, niewiele można tu dodać.
Ale są przecież i jasne strony w lustrze
tych wierszy. Piękne opisy natury, owo nurzanie się w darach przyrody, od traw po kwiaty,
ukazane w aurze zmysłowości. Albo opisany
i niejako żywy dialog prowadzony z urokliwymi zabytkami, jak na przykład z katedrą św.
Egidia w Bardejowie czy Tatrami widzianymi
od strony Lewoczy. Nawiązania do malarstwa
(Górska maluje wyciszone, to znów ekspresyjne obrazy), opisy przyrody niosą w sobie liryzm
jakby pierwotnego zachwytu. W twórczości
Górskiej jest wiele malarskich obrazów. Często
niosą w sobie jakiś utajony szept muzyki. Spo-

ro tu odniesień i do lokalnego pejzażu. Autorka
szanuje ideę małych ojczyzn, przywołuje piękne, bo jeszcze nieskażone truciznami cywilizacji obrazy natury znad Wisłoka, znad podkarpackich topieli i strumyków, leśnych skrawków
cienistych drzew.
Ulotność Zdzisławy Górskiej zyskała dodatkowy metafizyczny rys dzięki ilustracjom
– reprodukcjom obrazów Aleksandry Katarzyny Nowak z USA, rodowitej strzyżowianki. To
prace w klimacie postimpresjonistów, z akcentami symbolistycznymi, osadzone w młodopolskim
kolorycie, a jednocześnie bardzo
współczesne; jakby ewokowały pamięć obrazów tkwiących
w powidoku, z czasu dzieciństwa, utraconych, a ożywionych
na nowo.
Poetka ta, także publicystka, autorka felietonów i esejów,
skupia się także na bliskich jej
pamięci ludziach, którzy zetknęli się ze strzyżowskimi okolicami. Pojawiają
się tak czcigodne postaci, jak malarz Wojciech
Weiss, pomieszkiwał początkiem minionego
wieku w pokoju strzyżowskiej stacji kolejowej,
w którym później przyszła na świat… poetka
Zdzisława Górska. Owa lokalność przejawia się



Jan TULIK

Zdzisława Górska, Ulotność, Rzeszów 2019. obraz
Irysy na 1 str. okładki i obrazy wewnątrz tomu Aleksandra Katarzyna Nowak. Szkic wstępny Anna Krupińska-Łyp, komentarz wierszy tego zbioru Radosław
Kozak.

Panorama literacka Podkarpacia
NIETUZINKOWY TOMIK
lipca br. odbyła się promocja debiutanckiego tomiku poezji Jakuba Kozy Vox humilis (2019). Autor jest tegorocznym absolwentem Gimnazjum Publicznego nr 4 w Mielcu.
Spotkano się w gronie członków Mieleckiego
Towarzystwa Literackiego i wielu innych miłośników poezji oraz rodziny młodziutkiego

6

poety. Obszerny wybór wierszy, z jedenastej
książki wydanej nakładem MTL, przedstawiły
koleżanki autora Gabrysia Piecyk i Kinga Bylicka, potem zaś sam Jakub opowiedział o powstaniu tomiku oraz emocjach, jakie towarzyszyły
pisaniu nowych utworów, i odczytał jeden ze
swoich wierszy.
 Zbigniew MICHALSKI
WYTWORNE
ZAPROSZENIE
iękny poetycko-malarski album o Rzeszowie autorstwa
członkiń RSTK Barbary Śnieżek
(wiersze) i Wioletty Cieleckiej
(akwarele) jest jak elegancka
kobieta na ekskluzywnym balu,
której pełna dyskretnego uroku
i artystycznego wysublimowania
kreacja zmusza do zatrzymania

Fot. Józef Załucki

P

Na spotkaniu z Jakubem Kozą (siedzi pierwszy z lewej)

WSPANIAŁA NAUCZYCIELKA
czerwca br. odeszła Leokadia Wolak z Kamionki – elokwentna i utalentowana wychowawczyni, długoletnia nauczycielka języka polskiego. Przez kilka lat
była dyrektorką Publicznego Gimnazjum
w Kamionce. Razem z Aleksandrą Bal napisała dwie książki Z serca dla pamięci. Rysunek
monograficzny wsi Kamionka (2009) i Dwie
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pieczęcie (2015) o pisarzu, rodaku Wilhelmie
Machu i jego siostrze Bronisławie Sartorius.
Leokadia była mądra, zdecydowana, odważna i odpowiedzialna. Dzięki niej odkrywało
się głębsze strony życia. Umiała wytłumaczyć
sprawy na pozór niezrozumiałe, wzmacniała
w ludziach poczucie rzeczywistości, uczyła
dostrzegać to, co w życiu najważniejsze. Zawsze aktywna na płaszczyznach oświatowej,

wzroku. Wiersze Barbary Śnieżek zawsze nosiły
cechy uroczych dni poezji z okresu odrodzenia
polskiej wolności. Akwarele Wioletty Cieleckiej, mającej na koncie wiele ekspozycji obrazów w kraju i za granicą, są zjawiskiem, jakiego
w akwarelistyce dotąd raczej nie spotkałem. Nie są tylko wspomnieniem
czy utrwaleniem
pięknego naszego
miasta, zanurzamy
się w nie jak w nastrojową baśń, są atmosferą i zadumą. Czuję się dumny, że autorki udzieliły mi
miejsca w tym albumie na napisanie kilku słów,
człowiekowi też z uporem wspominającemu powojenny Rzeszów, choć tylko prozą. Nominalnym wydawcą albumu Zaproszenie do Rzeszowa
jest Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa.
 Jerzy S. NAWROCKI
kulturalnej i społecznej. Od wielu lat współpracowała z oddziałem ZLP w Rzeszowie.
Prowadziła spotkania literackie z wieloma
poetami i prozaikami Rzeszowa. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli Adam
Decowski i Mieczysław A. Łyp
 Aleksandra BAL
11
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UGRUNTOWANA POETYCKOŚĆ

w tej twórczości także i poprzez współczesność,
„małą” historię; wiersz Opowieść, dedykowany
Ucie Przyboś, córce wybitnego poety, świetnej
malarce i poetce. Nastrój miejsca urodzenia
Przybosia przypomina wiersz Andante z jesienią w Gwoźnicy, gdzie „wiatr pogrywa tęsknie…”.
Autorka dotyka tematów pełnych refleksji, pisze o nieuniknionym przemijaniu, o czasie, który wcale nie musi być linearny, bo może
bywa po „kwantowemu” poszarpany; a może
nasz czas dawno już został odnotowany, w innych a wyższych sferach… I o zagadnieniach
moralnych, etycznych i estetycznych. Zdzisława
Górska w Ulotności ugruntowała swą poetycką
pozycję i dodała pewne warsztatowe novum.
Radosław Kozak w swym komentarzu zwraca uwagę na sonety Górskiej, że są one mocnym
akcentem, „słychać w nich trzask
pękającej krtani”. Ważne to spostrzeżenie, bo sonety te nasycone są liryzmem, są kunsztownie
ułożone, w klasycznej konwencji:
kwadryny tworzą obraz, tercyny
darzą nas refleksją.

Sierpień 2019, nr 8 (166) Rok XIV
GLORIA ARTIS
dznaczenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Brązowy
Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
– dla oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie odebrali z rąk marszałka województwa podkarpackiego
Władysława Ortyla oraz szefa sejmowej
komisji kultury i środków przekazu Piotra Babinetza podczas uroczystej gali
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie – prezes oddziału Mirosław Welz
i wiceprezes Małgorzata Żurecka. Medal jest nagrodą dla wszystkich członków, którzy tworzyli rzeszowski oddział
przez 52 lata jego istnienia. 

Mieczysław A. Łyp

O

Feniks

Fot. Monika Zając- Czerkies

Prezydentowi Macronowi
z podziękowaniem za decyzję
o odbudowaniu katedry Notre Dame

Marszałek Władysław Ortyl wręcza Gloria Artis Mirosławowi Welzowi dla oddziału rzeszowskiego ZLP

CHMIELOWE BIESZCZADY
i 29 czerwca Kalnica (gm. Cisna) rozbrzmiewała wierszami oraz tonami muzyki poezji śpiewanej, folkowej i bluesa. Odbył
się tam Przegląd Poetycko-Muzyczny „Chmielowe Bieszczady Poezja i Blues”, poświęcony pamięci zmarłego przed dwoma laty Przemysława
„Chmiela” Chmielewskiego, bieszczadzkiego
barda. Przegląd rozpoczął się konkursem poezji,
któremu patronował rzeszowski oddział Związku
Literatów Polskich. Tę część imprezy poprowadziłem z satysfakcją jako prezes oddziału, a jed-

nocześnie przyjaciel ,,Chmiela” i autor tekstów
większości wykonywanych przez niego piosenek.
W ramach ,,Konkursu poezji bieszczadzkiej im. Bieszczadzkiego Grajka” jury przyznało
pierwsze miejsce Mieczysławowi A. Łypowi za
wiersz Epitafium dla malarza, drugie Jakubowi Domoradzkiemu (Bezsenność w B.), trzecie
Grzegorzowi Kucharzewskiemu (Okno zwane
Bieszczady), a wyróżnienie Janowi Borczowi
(Zatoka Giera na Werlasie).

PODZIĘKOWANIE POECIE
ożar katedry Notre Dame w Paryżu był
wielkim wstrząsem dla mieszkańców Europy i świata. Szczególnie mocno przeżyli
go ludzie kultury i sztuki, dając temu wyraz
w licznych publikacjach i wypowiedziach literackich. Wiersz o tym tragicznym wydarzeniu napisał także Mieczysław A. Łyp. Utwór
zadedykował prezydentowi Francji, Emmanuelowi Macronowi z podziękowaniem za decyzję odbudowy zniszczonej katedry. Utwór
został przetłumaczony przez syna poety Łukasza Łypa na język francuski i przekazany

adresatowi dedykacji. Odpowiedź w imieniu
prezydenta Francji przesłał szef jego gabinetu,
François-Xavier Lauch. Oto fragmenty tego
listu: „[…] To wydarzenie jest tragedią dla
całego narodu. We Francji z ogromnym smutkiem byliśmy świadkami spalenia części nas
samych, naszej historii. Notre-Dame de Paris
jest katedrą wszystkich Francuzów. […] To
arcydzieło sztuki gotyckiej było już wcześniej
niszczone, ale ruiny i grabieże nigdy nie zapobiegły ponownemu podniesieniu się katedry
z popiołów. Skarby, które zawierała, zostały
uratowane i zabezpieczone”. 
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P

Stanisław Dłuski

M

ichał Gierycz, profesor
Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, wprowadza
istotne rozróżnienie na temat polskiej rzeczywistości;
cały spór toczy o się o wolnościowy i emancypacyjny model demokracji.
Pierwszy model zakłada, że rozum zdolny jest
rozpoznać prawdę moralną, odwołując się do
Boga czy prawa naturalnego, w drugim nurcie
człowiek jest postrzegany jako byt plastyczny,
który można rozwinąć w dowolnym kierunku.
Wszystkie marsze równości to walka o ten ostatni model. Absolutyzacja wolności, której nikt nie
ogranicza, prowadzi do znanego hasła „róbta co
chceta”. Dla miłośników emancypacji liberalizm
genetycznie związany z chrześcijaństwem będzie
formą totalitaryzmu. Względność i historyczność przekonań moralnych podmywa fundamenty cywilizacji europejskiej. Zachód ma teraz
12



Mirosław WELZ

To nie światło niebios
dźwigało łuki i sklepienia
– to ogień
podnosił i strącał święte nawy
na wysokość nocy i trwogi
Ta
„z miliona złożonych do modlitwy palców
wzlatująca przestrzeń”
stała się
wysokopiennym białym kłębem dymu
I lęk wdarł się
do serc rodziców biblijnych:
w całym przepychu fioletowych
zielonych różowych światłocieni
Adam pozostał – ocalał
– z jabłkiem w ręku
Pełne czerwonych owoców
rajskie drzewko
kołysze dziś
otwarta na oścież wieczność
W spadzistych stromiznach katedry
zaklęte
przerażenia Dzwonnika i Esmeraldy
zastygłe wołania szepty modlitwy
błagania
imiona nazwiska pielgrzymów
ze wszystkich stron świata
Przybosiowe błogowzruszenia
kładą na łukach światło nadziei
I wszyscy wierzymy
że wkrótce
wokół białych wież
zmartwychwstałej Notre Dame
będzie drgało srebrzystobłękitne powietrze Paryża
Rzeszów, 25.04.2019 r.

KARTKI Z PAWLACZA (70)
problem co zrobić z prawem szariatu, którym
kierują się islamscy fundamentaliści. Z kolei
dla miłośników obyczajowej emancypacji prawo
chrześcijańskie będzie opresyjne. Pytam się sam
siebie, czy możliwy jest tutaj kompromis? Moim
zdaniem nie, wojna kulturowa jest już faktem.
Wolność bez odpowiedzialności podważa fundamenty każdego państwa. Co wybierzemy?
Przekonani o wyższości naszej cywilizacji
opartej na elektronice nie widzimy, że ona już
umiera, wszystko zaczyna się od rozkładu moralnego, od upadku obyczajów, kiedy na przykład młody człowiek w autobusie nie ustąpi
miejsca staruszce; drobiazg, obyczaje upadają
powoli, w niewidoczny na pozór sposób. Paul
Valéry dawno odkrył, że cywilizacje są śmiertelne, ale kto ma czas, by prześledzić życie starożytnych cywilizacji. Przykładem ostatnim
jest Wenezuela, kiedy przez sześć dni zabrakło
prądu, kraj prawie umarł. Gdyby nam przyszło
wrócić do XIX wieku, kto byłby zdolny przeżyć?

Ale dajmy spokój wielkim teoriom, wróćmy do bezpiecznych tematów literackich. Pytam mądrego polonistę, jakie ma kryteria oceny
dzieła literackiego, ba, zwykłego wiersza, nie
potrafił mi podać racjonalnych argumentów.
Ktoś powie, decyduje gust, ale każdy ma inny
gust, różnie kształtowany, więc wszystkie nagrody literackie o przysłowiową dupę (przepraszam korektę) rozbić. Jesteśmy dziećmi tej epoki, kto wykracza poza epokę, konwencję, styl,
będzie odrzucony. Profesorowie w ocenach się
mylą, a co ma biedny żuczek, zwykły zjadacz
chleba, powiedzieć. Zbigniew Bieńkowski proponował kategorię „niepodobieństwa”. Nikt nie
chce nikogo małpować. Czy my Polacy musimy
małpować Zachód, czy szukać swojej drogi?
Lepsza własna ścieżka w lesie niż standardowe
autostrady życia. Ktoś za nas wskazuje nam
drogę, a może lepiej chodzić własną ścieżką?
1 sierpnia 2019

Wers
magazyn
literacki

Józef Kawałek

U

rodził się w 1936 r., zmarł 17 lipca
2019 r. Należał w przeszłości do
KKMP Gwoźnica. W latach 2007–2016
był prezesem Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie.
Wiersze drukował w czasopismach i almanachach. Z jego inicjatywy i pod jego
redakcją ukazał się almanach RSTK
Przestrzenie wyobraźni (2015). Od 2010 r.
był redaktorem biuletynu RSTK „Kultura i Pieśń”.

***

F

ilolog, literaturoznawca,
poetka. Obecnie wykładowca w Wyższej Szkole
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w 1968–2006
w WSP, a następnie Uniwersytecie Rzeszowskim. Autorka tomików poetyckich
Intymnie i dyskretnie (2017),
Rozproszone myśli o świcie
(2018).

Będę cię czytał dotykiem
warg
jak niewidomy łaknący
blasku oczu
będę cię czytał
opuszkami palców
by odczuć
najsubtelniejsze tajemne
drgnienia muzyki ciała
Będę czytał pulsującym rytmem
naszych serc
co melodię duszy pojęły
darowaną
Będę czytał czytał
i czytał
po kres

Tobie – Leilo Arifulino z wdzięczną pamięcią
Słów brak
niemoc zamyka nie tylko usta
odchodzisz w samo południe życia
Mogłaś przecież zostać
choćby na chwilę
tam za rogiem wciąż czekała
MIŁOŚĆ
		4 lipca 2019 r.

Spacer nocnym Rzeszowem
Awangardowej fotografii zawdzięczam
Gdy noc nie daje spać
wędrowny grajek daje znać!
W czarowny świat ruszamy
na drodze uliczna latarnia
pochyla się nisko
błyskając przed nami
światłem spod abażuru
– co za uprzejmość „Jaśnie Pani”
zagadkowo uwikłane
kufle piwa nad którymi głowa
nie jedna się kiwa
w rytm „ratuszowego tanga”
kuszą spienione
– „panie lepszy” – ktoś krzyknął
zapraszamy – „trinkentanzen”
Kościuszko na cokole wymownie
kosynierskim mrugnięciem
zachęcił
księżyc w zdziwiony rogal się zmienił
– patrzaj pan
na tym Rynku w Rzeszowie
„domy stanęły na głowie”
– dali Bóg tańczyły plac i ulice
grajek i ja
odpłynęliśmy w dal
Ildefonsa „dorożką zaczarowaną”

Miara równości
Po stromistym wzgórzu,
mchem obrosłym i tarniną,
mężczyzna kobietę dźwiga do świątyni
Czarnych Jeżyn Umarłego Lata.
Nagle wymyka mu się z rąk w ciemnię.
Samotny pątnik gubi cząstkę świata.
Błądzi w gąszczu spalenizn i pyta,
czy nie widział ktoś jego dopełnienia,
czy nie szła jego osoby część druga.
Kikuty węgli kominów dyszą,
ojciec Pogorzel pątnika siąść prosi.
Kładzie go w smolny węglowy pień pryczy,
a potem żal swój dziecka w popiołach roznosi.
Zerwie się pątnik, weźmie topór w rękę,
popatrzy przez otwór okiennych czeluści –
kropelki świata nawet nie zobaczy.
Zmiarkuje, że jeden świat martwotą drugi dusi
Zacznie ciąć toporem kraty, krzyże męki, ołtarze oﬁary
i puszczać światło na szeroką drogę;
likwidować metry, sążnie, miary
i oto – powie – Świątynia Słoneczna –
Dzień, który każe oddychać swobodnie!

Replika
Nie było słońca w tej świątyni,
nie było też świątyni.
Pomieszało się zło z dobrem, woda z ziemią
i zapanował chaos.
W tym chaosie nie mogę się odnaleźć.
Każda droga prowadzi donikąd.
Siedzę
Wracam i znów idę. Idę i wracam.
Jestem skazany na wieczne błądzenie.
znękany sobą

Ekstaza
Po wielkiej burzy ludzkiej
deszcz pada uśmiechu.
Cieszysz się wtedy i kąpiesz,
nie patrząc na chmury groźne
i błyski złowieszcze.
Z potężnych bębnów przestworzy
spływają niebiańskie szyszki
i jeziora młodości się pasą na łące
wśród krzyczących wron.

Siedzę znękany sobą
i choruję z nudów.
Choć mam pracę,
nie piszę, nie czytam.
Chcę zacząć, odkładam.
Do okna się skradam
i widzę dwie panny
rumiane jak ranek.
I zapach ich wonny,
i wstęgi falbanek,
i jakiś aromat
tchnie od nich wiosenny,
że myśleć nie mogę,
i duszę się w sobie.
Jakie to potworne,
że nigdy nie mogę
zacząć tego życia.

Poezja
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Zdzisława Górska

Zacienienie
Oni i podziw

Poetom, muzykom, artystom

Patrzę, unosząc głowę do góry
na wyższych, młodszych,
modrzewiowo wysmukłych
z płonącą pomysłami koroną
Ich obecność to zadziwienie radosne

U

rodziła się i mieszka w Strzyżowie. Poetka, pisarka, malarka,
autorka licznych felietonów i esejów,
laureatka Złotego Pióra (2006 i 2011).
Wydała 12 tomików wierszy i eseistyczną książkę wspomnieniową Przylądki mojej nadziei (2010). Jest członkiem ZLP.

W tym cieniu ożywam,
kiedy smyczkami wiolonczeli
tną po rozwieszonych wszędzie
strunach poezji,
z wstawkami dysonansu życia
Wierni strofom i sobie najmocniej
Nawet wiolinowym kluczem
otwierają sprawnie
nieodgadnione głębie wyobraźni
czy surrealistycznej projekcji
nieznanego

Czesław Piotr Kondraciuk

Z czeluści cieni jak u Dantego
wyłania się myśl
moja własność
Nie odczyta jej dokładny rezonans
magnetyczny
ani tomograf
Znajdziesz myśli uwolnione
zawiścią na portalach
internetowych
Tęsknoty nie znajdziesz łatwo
schowana głębiej
Nadziei trzeba podać rękę
aby nie przepadła
w biegu niedbałego świata
Opiłki niezmierzonego dobra
mijają nas w drodze
płoną jak meteoryty
Tapeta tresowanych mózgów
skąpi uczuć i prawdy
Nie pozwólmy jej wniwecz obrócić
świata
Danego nam raz jeden na zawsze

Jakub Koza

Poezja

Modlitwa

P

rzyjęty do Związku Literatów Polskich w 1992 r. Autor
tomików Kojarzenie snu (1967),
Kare konie (1971), Przepustka
do słońca (1990), Nie zamykajcie drzwi (1990), Fraszkostrada
(1991), Słoneczny koncert (1992),
Modlitwa ostów (1993), Wybór
wierszy (1994), Spowiedź (1999),
Ślady serdeczne (1999), Różańce
czasu (2003), Lotne ptaki (2015),
Próba spojrzenia (2018).

Słowa do Pana

Wielki jesteś, Panie,
masz gest altruisty,
swoje zmiłowanie
ześlij na nas wszystkich.
Nie skąp też pokory –
chamstwo nas roznosi!
Wiem, że jesteś skory,
gdy Cię naród prosi.
Nie pozwól, by dalej
brat poniżał brata,
niech się znów utrwali
tradycja bogata.
Niech lód w naszych sercach
żar miłości stopi,
by nigdy już więcej
nie było utopii...
Wysłuchaj nas, Panie,
wszak Ty jeden możesz.
Spójrz, nasze wołanie
wciąż po niebie krąży.
Nie karm nas nadzieją
i ciągłym czekaniem.
Bądź naszą ostoją
po wsze czasy, amen...

Mój Wielki Panie, stwórco świata,
tyle mi dałeś, że o nic nie proszę.
Myśl ma do Ciebie bez przerwy ulata
i drżące ręce ku górze podnoszę.
Na mojej drodze widać cel podróży,
jak senna zjawa przed wzrokiem majaczy.
Już coraz częściej firmament się chmurzy,
pytajnikami horyzonty znaczy.
O jedno błagam – dla Ciebie drobnostka –
dla mnie gest wielki – najcenniejsza zdobycz.
Żebym bez bólu wysiłkom swym sprostał,
mijając doły i inne przeszkody...

Maj, 2019 r.

U

rodzony w 2004 roku w Mielcu.
Absolwent Gimnazjum Publicznego nr 4 w Mielcu. Zdobywał laury
w konkursach w Mielcu i daleko poza
nim. Interesuje się też sportem, należy
do drużyny harcerskiej. W tym roku
ukazał się nakładem Mieleckiego Towarzystwa Literackiego jego debiutancki tomik poezji Vox humilis.

Nocosfera
Noc
czas refleksji
smutna gwiazda słońce
już dawno opuściła firmament
trwa w harmonii.
Przepełniony nieboskłon
zrzuci czasem fragment siebie
ku chwale głupca
i jego banalnego życzenia.

Wolność wyśniona

Orfizm
silny podmuch wiatru
nie robi na mnie wrażenia
widziałem wielkie rzeczy
o których nie śnił sam Orfeusz
jego wędrówka dusz
dawno dobiegła końca.
Prosta ścieżka
przesiąknięta zapachem zła.
Tamte czasy dawno minęły
ale pozostało po nich
wspomnienie.

Śniło mi się ostatnio
spotkanie z artystą.
On sam
powiedział mi o tym.
Wówczas trząsł się
wyzwolenie działało
wieloletni ból
w jednej chwili
przemienił się w Wiktorię
pełne zwycięstwo
Nike obdarowała go wieńcem laurowym
Po tylu latach
Wreszcie
Poczuł to
Wolność.

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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W ŚWIĄTYNIACH ROZBRZMIEWA MUZYKA

Rozmowa z dr. hab. Markiem Stefańskim, dyrektorem artystycznym Podkarpackiego Festiwalu Organowego
Zofia Stopińska

P

o raz 28. latem w świątyniach Rzeszowa rozbrzmiewa muzyka. Pierwsze edycje Festiwalu Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej odbywały się od roku 1991 z inicjatywy ówczesnego proboszcza rzeszowskiej katedry księdza infułata Stanisława Maca,
a jego dyrektorem artystycznym był Marek Stefański, rzeszowianin, wówczas student Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie
organów prof. Joachima Grubicha. Ponieważ od początku wykonawcami koncertów byli znakomici polscy i zagraniczni artyści,
festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia. O tegorocznej edycji już z mianem Podkarpackiego Festiwalu Organowego rozmawiam z dr. hab. Markiem Stefańskim, który należy do grona najbardziej aktywnych artystycznie
polskich organistów, również na arenie międzynarodowej, pracuje w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, a festiwal pod jego kierownictwem artystycznym ciągle się rozwija, nie tylko na terenie Rzeszowa.

 Po raz pierwszy pojawiła się także nowa
nazwa – Podkarpacki Festiwal Organowy.
Rozumiem, że jest ona związana z rozwojem
tego wydarzenia, z miejscowościami i świątyniami, w których odbywają się koncerty.
– Festiwal rozszerza systematycznie swój
zasięg geograficzny na coraz to nowe świątynie Rzeszowa. W tym roku do kalendarza
koncertowego dołączył kościół św. Rocha
w Słocinie, gdzie przed pół rokiem oddano do
użytku nowe, wysokiej klasy organy, zbudowane według najlepszych wzorców budownictwa organowego minionych wieków. Ponadto
po raz pierwszy jeden z festiwalowych koncertów odbywa się w przepięknej, położonej
wśród podkarpackich gór i lasów Lutczy, gdzie
znajdują się dwa kościoły: zabytkowy i nowy,
a ich wnętrza stanowią znakomitą przestrzeń
dla muzyki organowej i kameralnej. Mam

Marek Stefański przy organach katedry rzeszowskiej

nadzieję, że w przyszłym roku zaprosimy naszych słuchaczy do wysłuchania muzyki w kolejnych miejscowościach Podkarpacia, a tych,
gdzie znajdują się piękne świątynie i interesujące organy w nich pomieszczone, na szczęście
nie brakuje.
 Organizatorem festiwalu jest Fundacja
Promocji i Rozwoju Kultury Ars Pro Arte.
Z kim fundacja współpracuje i skąd pochodzą środki finansowe na organizację koncertów?
– Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Ars Pro Arte powstała przed dwoma laty
w celu kompleksowej i sprawnej organizacji
festiwali muzyki organowej w Małopolsce i na
Podkarpaciu. Jej prezesem jest moja małżonka
Agnieszka Radwan-Stefańska, która jest nadzwyczaj sprawnym menadżerem w dziedzinie
animacji i organizacji wydarzeń kulturalnych
z zakresu muzyki klasycznej.
 Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny –
czy publiczność docenia ten fakt?
– Z wielką satysfakcją obserwuję, iż
podczas wszystkich koncertów świątynie
w komplecie wypełniają się słuchaczami. To
jest zresztą chwalebna osobliwość festiwalu
od początku jego istnienia. Mamy wspania-

łą publiczność, która z wielkim skupieniem
wsłuchuje się w dźwięki muzyki i kontempluje
piękne wnętrza rzeszowskich i podkarpackich
świątyń, jak też z entuzjazmem i gorąco wyraża wdzięczność artystom.
 Jest Pan znanym i cenionym organistą
wirtuozem, zatem z pewnością ma Pan wiele
propozycji koncertowych w Polsce i za granicą. Udaje się je łączyć z planowaniem i kierowaniem Podkarpackim Festiwalem Organowym oraz innymi cyklicznymi imprezami, a także z pracą pedagogiczną w AM
w Krakowie?
– Jak już wspomniałem, znaczącą część
obowiązków wynikających z przygotowania i koordynacji koncertów, nad którymi
sprawuję opiekę artystyczną, przejęła moja
małżonka Agnieszka Radwan-Stefańska i założona przez nią fundacja. W czasach, kiedy
zdobycze współczesnej techniki pozwalają na
szybką komunikację w całym świecie, ta praca jest o wiele łatwiejsza i skuteczniejsza niż
dawniej. Możemy także liczyć na aktywną
i konstruktywną pomoc gospodarzy świątyń,
w których odbywają się koncerty. Jeśli chodzi o pracę w Akademii Muzycznej w Krakowie, to akurat latem, gdy w Europie odbywa
się najwięcej festiwali muzyki organowej,
w uczelni trwają wakacje. Należy też pamiętać, iż praca w uczelni artystycznej polega
w większości przedmiotów instrumentalnych
na zajęciach indywidualnych ze studentami,
stąd „mobilność” realizacji lekcji jest znacznie
większa, aniżeli w szkołach stopnia niższego
lub w uniwersytetach czy w politechnikach,
gdzie mamy do czynienia z wykładami prowadzonymi dla całych grup lub nawet roczników
studentów.
 Czy będzie w tym roku czas na letni odpoczynek?
– Oczywiście. Choć będzie go niewiele,
to jednak jak zawsze z rodziną i z niezawodnymi przyjaciółmi. Na szczęście koncerty nie
stanowią dla mnie, przynajmniej jak na razie,
„utrapienia”, stąd także każda podróż koncertowa jest wspaniałym, nowym, inspirującym
i twórczym doświadczeniem.
 Zofia STOPIŃSKA
15
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 Jakich artystów będziemy jeszcze gościć
w tym roku podczas festiwalu?
– Staram się, aby w każdej edycji wystąpili wykonawcy, których nie gościliśmy dotychczas w Rzeszowie, jak też artyści, na których publiczność zawsze z radością oczekuje.
Do grona tych pierwszych należą w tym roku
np. prof. Władysław Szymański z Katowic
czy Andreas Cavelius i Martin Bernreuther
z Niemiec, których koncertów wysłuchamy
w sierpniu. Naszymi stałymi gośćmi są natomiast uznani organiści prof. Roman Perucki
i prof. Bogdan Narloch, znakomity trębacz
prof. Roman Gryń czy świetny tenor, do tego
jezuita Rafał Kobyliński, których koncerty
także jeszcze przed nami.

Fot. Joanna Prasoł

 W stolicy Podkarpacia większość koncertów odbywa się w katedrze rzeszowskiej, ale
rozbrzmiewają one także w pięknych wnętrzach innych kościołów. Jak jest w tym roku?
– Nadal w Rzeszowie, ale i Jarosławiu,
Starej Wsi oraz po raz pierwszy w Lutczy.
W Rzeszowie muzyka wypełnia wnętrza zarówno kościołów o kilkusetletniej historii,
zawsze pięknych i różnorodnych pod względem wyposażenia i dekoracji, a są to bazylika
Bernardynów, kościoły św. Krzyża, Wniebowzięcia NMP w Zalesiu, św. Rocha w Słocinie,
jak też przestrzenie nowoczesne, na czele ze
wspaniałą rzeszowską katedrą.
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TEATR MARZEŃ

Czy jest coś milszego nad piękny śpiew?

KULTURA  SZTUKA

D

rugi rok działalności
Rzeszowskiego Teatru
Muzycznego Olimpia napawa optymizmem i nadzieją
na dalszy ambitny rozwój tej
nowej instytucji kultury, która na stałe wpisała się już w krajobraz stolicy
Podkarpacia. „Czy jest coś milszego nad piękny śpiew?” – retorycznie przekonuje duet Hani
i Schuberta w wielokrotnie prezentowanym
przez artystów rzeszowskich uroczym singspielu pt. Domek trzech dziewcząt z muzyką wiedeńskiego kompozytora XIX wieku Franciszka
Schuberta. Ten piękny śpiew, najcudowniejsza
forma ekspresji uczuć i emocji, odkąd człowiek
istnieje, jest istotą teatru muzycznego, który
zachwyca szerokością muzycznych fraz, napięć i kulminacji, pełnych życiodajnego rytmu,
przenosząc nas w świat iluzji, poczucia szczęścia, zachwytu, iluminacji...
Pierwsze półrocze 2019 roku było dla
rzeszowskiej Olimpii nadzwyczaj owocne. Już
w styczniu w rzeszowskim ratuszu nastrojowo
brzmiały kolędy w wykonaniu solistów i chóru kameralnego Collegium Musicum, w lutym
bawiliśmy się przy dźwiękach walców, polek
i marszów słynnych wiedeńskich Straussów
w wykonaniu Rzeszowskiej Orkiestry Kameralnej z uroczą, utalentowaną solistką Natalią Cieślachowską-Trojnar – sopran, w marcu w Filharmonii Podkarpackiej i znowu w ratuszu
pieśniami ze Śpiewnika domowego Stanisława
Moniuszki świętowaliśmy 200. rocznicę urodzin tego kompozytora wspaniałych naszych
oper narodowych, ale i mistrza polskiej liryki
wokalnej.
Prawdziwą próbą możliwości i umiejętności artystów rzeszowskiej Olimpii były dwie
premiery – w maju dramat o miłości i śmierci
pt. Lichwiarz według F. Dostojewskiego z gościnnie występującym aktorem Robertem Chodurem z Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie w roli głównej i w czerwcu farsa słowno-muzyczna Włoskie namiętności z piosenkami
w iście południowych nastrojach i emocjach. Te
dwa tak różne w artystycznym kształcie i zało-

żeniu spektakle pokazały, że zespół artystyczny Olimpii stać na repertuar o zróżnicowanym
charakterze, zarówno muzycznym, jak i dramatycznym, że artyści, świetnie przygotowani
od strony wokalnej i aktorskiej, potrafią łączyć
swoje talenty z autentyczną pasją i pełnym zaangażowaniem, z jakim podchodzą do realizacji każdego koncertu czy spektaklu.
Olimpia gra wszędzie – w Filharmonii
Podkarpackiej, Wydziale Muzyki UR, Teatrze
Maska, rzeszowskim ratuszu, przy fontannie
multimedialnej, a także na rzeszowskim Rynku, na którym artystyczne prezentacje gro-

Fot. Tomasz Trojnar

Andrzej Szypuła

Artyści Olimpii w finale spektaklu „Włoskie namiętności”

madzą zawsze tłumy rzeszowian, miłośników
pięknego śpiewu. Tak też było podczas dwóch
lipcowych koncertów plenerowych, podczas
których wraz z Tadeuszem Kościuszką na cokole słuchaliśmy cudownych, najpiękniejszych
arii i duetów z popularnych oper, operetek
i musicali, a także piosenek o Rzeszowie, co publiczność przyjmowała ze szczególną radością
i wzruszeniem.
Koncertów i spektakli Olimpii w pierwszym półroczu 2019 roku było dziesięć. Wspaniałym ich podsumowaniem był zachwycający,
wzruszający, dwugodzinny koncert Ireny Santor w Filharmonii Podkarpackiej w niedzielę
28 lipca 2019 roku pt. Tych lat nie odda nikt,
który wypełnił salę koncertową po brzegi. Złoty
pierścionek śpiewała cała sala, a artystka, uhonorowana pięknym koszem kwiatów od prezy-

Z MONIUSZKĄ W PRZESŁANIU
W gościnnym Iwoniczu-Zdroju

P

o raz czwarty do Iwonicza zawitali młodzi utalentowani artyści wokaliści biorący
udział w Kursie Wokalistyki Operowej organizowanym od 19 lat przez Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu i Akademię
Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W tegorocznej edycji udział wzięło
33 uczestników – uczniów, studentów i absol-
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denta Tadeusza Ferenca, zanuciła: „Powrócisz
tu”, dając do zrozumienia, że chce do Rzeszowa
powrócić... Chwaliła miasto za wspaniały rozwój, niepowtarzalny urok, klimat sprzyjający
ludziom i artystom.
A w drugim półroczu 2019 roku, już dopracowanym artystycznie, Olimpia przygotowuje prawdziwe niespodzianki – koncerty
kameralne w złotojesiennych nastrojach, nadzwyczajny koncert trzech barytonów, ekscytujące prezentacje w hiszpańskich rytmach, a także kolejną premierę, w nowym opracowaniu
i kształcie artystycznym, spektaklu opartym
na przedwojennym polskim filmie pt. Papa się
żeni.
Artyści Olimpii, ze mną włącznie, nie kryją wzruszenia i osobistych radości, że teatr muzyczny coraz piękniej prezentuje się na mapie

wentów uczelni muzycznych z całej Polski.
Wykładowcami byli wspaniali polscy śpiewacy
Andrzej Dobber, prof. Izabela Kłosińska, dr
h.c. Stefania Toczyska, prof. Maciej Witkiewicz,
prof. Feliks Widera i wspaniali pianiści dr hab.
Dagmara Niedziela, dr Anna Czaicka, Dorota Kuczyńska i Wojciech Stysz. Młodzież pod
okiem pedagogów przygotowała dla uzdrowi-

kulturalnej Rzeszowa. To prawdziwe spełnienie
naszych marzeń i życiowych pasji, a także melomanów, którzy od początku darzą nas wielkim
zaufaniem i życzliwością. Słowa wdzięczności
za pomoc i wsparcie finansowe kierujemy do
prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, Rady
Miasta Rzeszowa, Estrady Rzeszowskiej, która
dzielnie opiekuje się nami na co dzień, a także
instytucji kultury, m.in. Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, który chętnie pożycza nam
stroje i rekwizyty. Dziękujemy wszystkim, którzy nie szczędzą słów uznania, otuchy i serdecznych życzeń, by nasz własny, rzeszowski teatr
muzyczny, który nazywamy teatrem marzeń,
rozwijał się jak najpiękniej.
 Andrzej SZYPUŁA,
dyrektor Rzeszowskiego Teatru Muzycznego Olimpia

skowej publiczności 5 koncertów, które spotkały
się z bardzo gorącym przyjęciem.
W roku obchodów 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki twórczość naszego narodowego kompozytora znajdowała w nich szczególne miejsce. I tak w drugiej części Koncertu promenadowego publiczność wspólnie w uczestnikami kursu pięknie odśpiewała kilka najbardziej
popularnych pieśni Moniuszki. Nastrój biesiady
moniuszkowskiej przeniesiony został do Koncertu finałowego w całości poświęconego wspaniałemu kompozytorowi. Prowadzący koncert
scenarzysta i reżyser – prof. Maciej Witkiewicz

 Karolina WIDERA

Pedagodzy i uczestnicy Kursu Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-Zdroju. Od lewej prof. nadzw. dr hab. Maciej Witkiewicz, wykł. dr Anna Czaicka-Jaklewicz, wykł. Dorota Kuczyńska, prof. nadzw. dr hab. Izabela Kłosińska, prof. zw.
dr hab. inż. Feliks Widera, dr h.c. Stefania Toczyska, st. wykł. dr Dagmara Niedziela

JAK WYBIERANO WOJTYŁĘ
Okiem i uchem reportera

Andrzej Piątek

D

o księgarń trafiła z oficyny Znak fascynująca
książka Korespondent Marka
Lehnerta. Jego latami łatwo
rozpoznawalny głos przybliżał nam na antenach Polskiego Radia i Wolnej Europy barwnie sprawy
codzienne i niecodzienne Rzymu. Pisywał, co
dla dziennikarza jest dużym wyróżnieniem, do
opiniotwórczego „L’Osservatore Romano”.

W książce znajdujemy pokłosie korespondencji zweryfikowane upływem czasu. To daje
jej nowy wymiar, ale nie pozbawia ponadczasowego znaczenia. Szczególnie interesujący jest
opis nadal nie do końca przejrzystych okoliczności wyboru na papieża polskiego kardynała
Karola Wojtyły i powstania Solidarności. Bliżej
poznajemy Rzym i Włochy, polityków włoskich
i innych państw, hierarchów Kościoła i wybitnych artystów, przejawy i okoliczności panoszącego się terroryzmu i układów mafijnych.
Książka napisana ze swadą felietonisty
może dla młodszych czytelników okazać się

BUDZĄ SKRAJNE EMOCJE
Malarstwo Sławomira Lewczuka

Piotr Rędziniak

S

ławomir Lewczuk urodził się w Czerkasach na
Wołyniu 12 listopada 1938
r. Choć od wielu lat mieszka
w Krakowie, bliska jest mu też
Opolszczyzna, bo w Kluczborku spędził wczesne lata. Po wojnie rodzina
artysty trafiła do Chełma Lubelskiego, w 1950
r. przeniosła się do Kluczborka, gdzie Sławomir
Lewczuk kontynuował naukę w szkole podstawowej, a następnie uczęszczał do liceum.
W 1957 r. rozpoczął studia w Krakowie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk

Pięknych w pracowni prof. Emila Krchy. Po
zakończeniu studiów w 1965 r. na kilkanaście
lat związał się z Politechniką Krakowską, wykładając w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury.
Od 1966 r. zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem i scenografią, działając na obrzeżach krakowskiego środowiska artystycznego.
Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych i środowiskowych, także w wystawach międzynarodowych,
m.in. w VI Międzynarodowym Biennale Grafiki
w Krakowie, III i IV Międzynarodowym Biennale Malarstwa w Koszycach (Czechosłowacja),
IV Międzynarodowym Biennale Plakatu w Lahti (Finlandia), IV Międzynarodowym Trien-

istotnym przyczynkiem do poznania
z pozycji Rzymu
i Watykanu najnowszej przeszłości
Polski na tle Europy.
Korespondent
jest
zapisem
zdarzeń,
o których wielu nie
ma pojęcia, a warto je znać, żeby
próbować zrozumieć
zawiłości
świata.
Wreszcie ta książka jest wspaniałą podróżą po
Włoszech, na którą warto się skusić, do czego
osobiście zachęcam.

KULTURA  SZTUKA

przypomniał życiorys, piękną korespondencję
i ciekawostki z życia Moniuszki ilustrowane wokalnymi perełkami jego twórczości.
Według zgodnej opinii tegoroczne koncerty w wykonaniu uczestników kursu, prowadzone przez Feliksa Widerę, stały na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Satysfakcję mieli
nie tylko słuchacze, pedagodzy przygotowujący
studentów, ale i wykonawcy koncertów. Bardzo
ciekawe było także spotkanie i dyskusja młodzieży z najwybitniejszymi polskimi artystami
operowymi, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy na światowych scenach, przemyśleniami na temat znaczenia sztuki w życiu
każdego artysty i uwarunkowań współczesnego
rynku muzycznego.
Jak co roku młodzież miała okazję poznać
cząstkę historii regionu. Tym razem bardzo ciekawa była wycieczka do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Gospodarze miejsca,
burmistrz Iwonicza Witold Kocaj i społecznicy
służący jak zawsze wszelaką pomocą, żegnali
uczestników z nadzieją powrotu w kolejnym
roku do gościnnego uzdrowiska.

Fot. Karolina Widera
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 Andrzej PIĄTEK
nale Plakatu w Mons (Belgia), VIII Międzynarodowym Triennale Plakatu w Toyama (Japonia). Artysta współpracuje z wydawnictwami
i redakcjami, m.in. z Polskim Wydawnictwem
Naukowym, Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym – Krajową Agencją Wydawniczą,
Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Wydawnictwem Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Wydawnictwem Aura w Krakowie, a także z teatrami w kraju i za granicą, m.in.
Teatrem 38, Teatrem Akne, Meeting Ground
Theatre w Nottingham (Anglia), Teatrem im.
J. Słowackiego w Krakowie, Operą Krakowską,
Teatrem Banialuka w Bielsku-Białej, Teatrem
im. Witkacego w Słupsku, a także z Opolskim
Teatrem Lalki i Aktora. Sławomir Lewczuk jest
laureatem 25 nagród i wyróżnień w konkursach
i imprezach plastycznych. W 2009 r. był nominowany do Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza.
Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych
i prywatnych w kraju oraz za granicą.
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Ekspozycja malarstwa Sławomira Lewczuka w rzeszowskim BWA nosi tytuł „Druga strona”. Choć niejednokrotnie przypisywano artyście inspirację malarstwem surrealistycznym,
wydaje mi się, iż jest to malarstwo na wskroś realistyczne. Surrealistyczne okazują się zachowania ludzkie, które autor tych monumentalnych
i mrocznych obrazów obserwuje w życiu codziennym. Zawieszone postaci, widziane jakby
od dołu „sceny” nasuwają skojarzenie, iż podpatrywani ludzie są obserwowani przez dziecko, które z racji wzrostu zadziera oczy ku górze,
a postaci wydają się takie wielkie. I pewnie jest
coś w tym, że namalowane sytuacje, zdarzenia,
relacje międzyludzkie na obrazach Lewczuka to
suma zapamiętanych z dzieciństwa i tych wciąż
powtarzających się niezmiennych zachowań
między ludźmi.
Ludzkie postaci na jego płótnach, zawsze
w grupach, nie komunikują się ze sobą, każda
jest samotna i obojętna dla innej. Łączy je to, co
ewidentnie je dzieli: kable, telefony komórkowe,

to obrazy człowieka, który za kulisami sceny – światła dziennego,
codzienności, w której jesteśmy,
został podpatrzony, jest taki, jak
w zachowaniu, o którym myśli, że
nikt go nie widzi. A jest obserwowany – jak artysta mówi – z okna
krakowskiego mieszkania. Przypadkowe zdarzenia stają się kanwą
jego obrazów, z którymi sam polemizuje, tworząc kolejne obrazy,
a z nich całe cykle. Wystawa jest
niełatwa. Prace Lewczuka budzą
zawsze skrajne emocje, które długo się pamięta. I mam nadzieję, że
Sławomir Lewczuk, „Odlot IV”, 2013, cykl „Symptomy”
w przypadku naszej rzeszowskiej
pęd do wygranej, klęski, cierpienie i w końcu publiczności będzie podobnie. Zapraszam do
śmierć…
rzeszowskiego BWA przez cały sierpień.
Tak nieco podobnie zauważył to w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu na wysta Piotr RĘDZINIAK,
dyrektor BWA w Rzeszowie
wie o tym samym tytule Grzegorz Stec. Druga
strona, chciałoby się dopowiedzieć „medalu”,

PIEWCZYNI SWOICH KORZENI
KULTURA  SZTUKA

Janina Ożóg-Czarnowska (1930–2019)

U

rodziła się w 1930 r.
Pisałem kiedyś o Jasi:
w Trzebusce. Studia
artystka z Trzebuski (podartystyczne
ukończyła
rzeszowskiej wsi). Ta mała
na Wydziale Malarstwa
miejscowość okazała się
Akademii Sztuk Pięknych
kopalnią
artystycznych
w Krakowie. Dyplom
talentów. Znamy jeszcze
w pracowni prof. J. Fedkilku artystów stamtąd pokowicza w 1956 r. Członek
chodzących...
Grupy XIV. ZorganizoJanina Ożóg-Czarwała kilkanaście wystaw
nowska jest dla mnie osobą
indywidualnych
malarszczególną. Mimo różnicy
stwa, m.in. w Rzeszowie,
wieku pozwoliła sobie móDębicy, Lipsku (Niemcy),
wić po imieniu, spotykaliŁańcucie, Białej Podlaśmy się niemal codziennie,
skiej. Ostatnią wystawę
mijaliśmy na schodach
indywidualną
zorganiDomu Sztuki, a herbatę
zowała jej Podkarpacka
z cytryną spijałem u niej
Zachęta w Galerii ICN Janka Ożóg-Czarnowska
w pracowni hektolitrami
Polfa w 2015 r. W latach
i nigdzie tak nie smakowa1955–2015 brała udział w wystawach zbio- ła. Jak ktoś o niej powiedział – to malarka kur
rowych środowiskowych, ogólnopolskich i kaczek... Symptomatycznie, ale też symboliczi międzynarodowych rzeszowskiego okręgu nie. Prawdziwie! To już A. Adamski w artykule
ZPAP oraz w wystawach: Grupa XIV, Grupa z 1996 r. („Nowiny”) nazwał Czarnowską: „MaZiemia, Wystawa Młodej Plastyki, Jesienne larka Przyrody i Przemijania”.
Konfrontacje, Rzeszów w rysunku i grafice,
Ożóg-Czarnowska jest piewcą swoich koMalarstwo Polski południowo-wschodniej, rzeni. Nie wstydziła się, że pochodziła ze wsi.
Motywy wiejskie w sztuce, Kobieta w malar- Z miejsca swego urodzenia uczyniła symbol unistwie. Od 1984 r. brała udział w wystawach wersalny. Tematem jej obrazów są zapamiętane
rzeszowskiego ZPAMiG, m.in.: Postawy, Ma- sceny z dzieciństwa. Z życia jakże wtedy prostlarstwo i Grafika – Warszawa, Wspomnienia szych i szczerszych ludzi. Zdarzeń i sytuacji na– Powroty, Tamten Rzeszów – Bielefeld, Stąd cechowanych rodzinnym ciepłem, zwyczajnoi stamtąd – Paryż, Wystawa 4 – Antwerpia. ścią międzyludzkich relacji. Zabawy dzieci, owa
Laureatka nagród i wyróżnień, m.in. Nagroda właśnie symbioza ludzi z udomowioną zwierzyZarządu Głównego ZPAMiG (1986), Nagroda ną i ptactwem, gdzie krowa miała swoje imię tak
Prezydenta Miasta Rzeszowa (1988), Nagroda jak burek, który pilnował zagrody i podwórza.
Prezydenta Miasta Rzeszowa za całokształt Rodziny trzypokoleniowe mieszkały w przysłopracy twórczej. Wieloletni pedagog najpierw wiowej jednej izbie. Dziś rozumiany dialog i koLiceum Plastycznego w Sędziszowie Młp., na- egzystencja tych pokoleń nie była tak otwarta
stępnie PLSP w Rzeszowie. Uprawiała malar- i oczywista, każdy z członków rodziny znał
stwo.
swoje miejsce i uczył się wzajemnego szacunku.
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Często te relacje widać na obrazach Ożóg-Czarnowskiej. Choć są niewątpliwie zapisem wspomnień artystki, nam mogą służyć za przesłanie. Przestrogę, jak nie gubić ze sobą więzi. Jak
prawie rajski obraz jawi się nam przed oczami,
kiedy dzieci, dziadkowie, zwierzęta beztrosko
przebywając ze sobą wzajemnie mogą być piękni i szczęśliwi.
Janina Ożóg-Czarnowska nie wiedziała zapewne, że zaraz po studiach jako jedna
z czternastu członków założycieli Grupy XIV
będzie do dziś jednym z członków elity, środowiska profesjonalnych plastyków tej części
Polski. Ale uczyniła to bogatą, znaczącą zawodowo, twórczą, a przede wszystkim wspaniałą
prywatną w nim obecnością. Z tej pozycji może
grozić nam pędzlem, malując: „Pamiętajcie
o ogrodach”...
Przykro, że wszystko to dziś brzmi już
w czasie przeszłym. Zmarła 13 lipca 2019 r. Pochowana została na Cmentarzu Komunalnym
Wilkowyja w Rzeszowie 30 lipca 2019 r.
 Piotr RĘDZINIAK

Janina Ożóg-Czarnowska „Macierzyństwo”
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PATRONAT MIESIĘCZNIKA
Fot. Maciej Mikulski

ŁĄCZYĆ SZTUKI I LUDZI
Trans/Misje – Wschód Sztuki w Rzeszowie

eatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza na kolejne międzynarodowe
wydarzenie artystyczne. Ubiegłoroczny Międzynarodowy Festiwal Sztuk Trans/Misje Rzeszów–Koszyce–Ostrawa–Debreczyn–Lwów–
Troki cieszył się ogromnym zainteresowaniem
rzeszowskiej publiczności i przyjezdnych. Międzynarodowy Festiwal Trans/Misje – Wschód
Sztuki Rzeszów–Batumi–Odessa–Wilno, który
rozpocznie się 22 sierpnia tego roku, jest więc
kolejną odpowiedzią rzeszowskiej sceny na po-

trzeby mieszkańców Podkarpacia i turystów odwiedzających w wakacje stolicę województwa.
Pomysłodawca festiwalu, dyrektor Teatru
im. W. Siemaszkowej Jan Nowara, tym razem zaprosił do współpracy zagranicznych partnerów
z Gruzji (Teatr Dramatyczny im. Ilii Czawczawadzego w Batumi), Ukrainy (Odeski Ukraiński Akademicki Teatr Muzyczno-Dramatyczny
im. Wasyla S. Wasylki w Odessie) i Litwy (Teatr
Dramatyczny „Na Pohulance” w Wilnie). Artyści tych państw zjadą do Rzeszowa, żeby łączyć
sztuki i ludzi. Dla wszystkich znów kluczowy
jest kontekst pogranicza, zarówno geograficz-

nego, jak i kulturowego. Innowacyjny charakter festiwalu dla partnerów ma stać się źródłem
wzajemnej inspiracji i okazją do wymiany myśli.
Widzom stworzy możliwość obcowania ze sztuką i poznania różnych, ale przenikających się ze
sobą kultur.
Będzie można zobaczyć przede wszystkim
spektakle z repertuaru teatrów krajów kulturalnego czworoboku. Teatr im. Wandy Siemaszkowej wystawi spektakle muzyczne – Kiedy
byłem małym chłopcem w reżyserii Tomasza
Mana o początkach kariery Tadeusza Nalepy i spektakl Chcemy
więcej w reżyserii Jana Nowary
z największymi hitami polskiej
sceny muzycznej w znakomitych
kreacjach aktorskich oraz choreografii pełnej finezji i poczucia
humoru. Teatr z gruzińskiego
Batumi zaprezentuje spektakl
na motywach sztuki Sławomira
Mrożka Syndrom, albo do kogo
śpiewasz? w reżyserii Andro Enukidzego.

Robert Żurek w spektaklu „Chcemy więcej”

Z Ukrainy zobaczymy spektakle Ona go
kochała w reżyserii Stasa Zhirkova oraz Piękny
rogacz w reżyserii Iwana Urywskiego. Obydwa
wprowadzą publiczność w świat szalonych,
obezwładniających relacji międzyludzkich
i są przeznaczone dla widzów dorosłych. Teatr
z Wilna przedstawi sztukę pt. Samotny ludzki
głos w reż. Vladimira Dorondova stworzony na
podstawie popularnej książki Swietłany Aleksijewicz Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości.
W bogatym programie festiwalu znajdują się także koncerty – Orkiestry Kameralnej
Odeskiego Ukraińskiego Akademickiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Wasyla S.
Wasylki w Odessie, gruzińskiego zespołu folklorystycznego, pieśni żydowskich, Vitold Rek &
the Spark „Lem. Muzyczne sfery” dedykowany
pamięci dziennikarza Polskiego Radia Rzeszów
Rafała Potockiego oraz koncert litewskiego artysty wykonującego muzykę z gatunku jazz-folk
Andreja Polevikova. Będą też wystawy fotografii i współczesnego plakatu teatralnego, pokazy
filmowe oraz niezwykłe widowisko plenerowe
Rabin Maharal i Golem w reż. Lecha Raczaka.
Pełny program na plakacie zamieszczonym na
okładce zamykającej miesięcznik, który jest jednym z patronów medialnych festiwalu.
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T

 Monika MIDURA

Scena z widowiska „Rabin Maharal i Golem”

FESTIWALOWE WAKACJE TEATRU
Elżbieta Winiarska

T

uż po zakończeniu sezonu teatralnego w ostatnich dniach czerwca zespół
Teatru Przedmieście wyjechał
do Francji. W Grenoble od
28 czerwca do 7 lipca odbywał się 31. Festiwal
Młodego Teatru Europejskiego – Rencontres
du Jeune Theatre Europeen. Było to wydarzenie
artystyczne o międzynarodowym zasięgu. Nasz
teatr był jedynym z Polski, który został zaproszony do udziału w tym festiwalu, który organizuje stowarzyszenie pod nazwą Crearc, założone w 1973 r. Każdego roku do Grenoble zapraszani są młodzi aktorzy z krajów europejskich
i pozaeuropejskich. W tym roku ok. 200 młodych aktorów zaprezentowało się w 19 spek-

taklach w różnych miejscach – w salach teatralnych, przestrzeniach plenerowych, parkach,
w centrum miasta i nabrzeżu rzeki. Repertuar
był wszechstronny – dramaty, komedie, teatr
klasyczny, formy opowieści filozoficznej czy komedii dell’arte. Każdy spektakl odtwarzany był
w języku ojczystym zespołu.
Podczas festiwalu jednocześnie odbywają
się koncerty w ogrodach Muzeum Archeologicznego Saint-Laurent i każdego popołudnia debaty
z aktorami. Spotkania Young European Theatre
Encounters to nie tylko deski teatru, ale właśnie
dyskusje podczas takich spotkań. Zespoły dzielą się doświadczeniami, kulturą swojego kraju
i zapoznają z dziedzinami swoich działań teatralnych, wymieniają poglądami i technikami
sztuki teatralnej. Kolejną cechą tych spotkań były
warsztaty teatralne, a wiedza tam zdobyta została
wykorzystana do przygotowania wielkiego finału

Fot. Paweł Wiśniewski

Od Grenoble do polskiego Podlasia

Scena z „Dybuka”

kończącego festiwal, w którym to pokazie wzięli
udział wszyscy artyści. Każdego roku wybierana
jest tematyka spotkań festiwalu, zawarta również
w finałowym pokazie. W tym roku tematem było
Życie to marzenie Calderóna de la Barca.
Teatr Przedmieście po raz kolejny wziął
udział w festiwalowym święcie w Grenoble. 
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z Opowieścią wg scenariusza i w reżyserii Anety
Adamskiej na podstawie tekstów O. Tokarczuk,
W. Myśliwskiego, Cz. Miłosza. Ponownie w 2008
roku pokazał Niebo w reżyserii A. Adamskiej.
W 2009 roku do Grenoble pojechał ze spektaklem Za szafą, również ze scenariuszem i w reżyserii A. Adamskiej, a w 2010 roku ze spektaklem Pierwszy wg scenariusza Ósmego dnia tygodnia Hłaski w reż. A. Adamskiej. W tym roku
spośród kilku zgłoszonych propozycji wybrano
spektakl pt. Dybuk Szymona Anskiego w reż.
A. Adamskiej, który został zaprezentowany
w pięknym budynku Théâtre 145 i gorąco przyjęty oraz nagrodzony brawami i licznymi wspaniałymi komentarzami. Podczas debaty padło
wiele słów uznania za fantastyczną pracę twórczą Anety Adamskiej i jej zespołu. Podkreślano, że magia spektaklu wywołała pamięć, która
przeplatała się z teraźniejszością, że historii nie
trzeba tworzyć, a wystarczy pamiętać. Dybuk
Anety Adamskiej jest w mniemaniu oglądają-

Fot. Paweł Wiśniewski

 Pierwszy raz został zaproszony w 2006 roku

Scena z „Fausta”

cych historią pamięci łączącą narody. Nam też,
biorącym udział w tym spektaklu, ręce same
składały się do oklasków, to było dla nas wielkie przeżycie. Uczestnictwo w tak prestiżowym
i uznanym w teatralnym świecie Festiwalu Młodego Teatru Europejskiego to wielkie wyróżnienie. Zespół Przedmieścia jest regularnie od 19
lat zapraszany na liczne festiwale, gdzie promuje
nie tylko swój dorobek artystyczny, ale jest też
wizytówką miasta i regionu.

KULTURALNIE I PATRIOTYCZNIE
KULTURA  SZTUKA

Hyżneński festiwal

I

mpreza pn. Hyżneński festiwal kulturalno-patriotyczny, zorganizowana przez Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury w Hyżnem
oraz Gminny Ośrodek Kultury tamże odbyła się

skiego m.in. w ramach organizowanych zlotów
szlakiem gen. W. Sikorskiego.
Gości, w tym wojewodę podkarpacką Ewę
Leniart, powitał wójt gminy Bartłomiej Kuch-

7 lipca br. Motywem przewodnim była postać
gen. broni Władysława Sikorskiego, bohatera
narodowego, wojskowego i polityka, Naczelnego
Wodza Polskich Sił Zbrojnych i premiera Rządu
RP na uchodźstwie podczas II wojny światowej.
Gen. Sikorski w Hyżnem spędził okres swojego
dzieciństwa i młodości. Jego rodzice poznali się
i wzięli ślub w Hyżnem. Ojciec Tomasz pracował jako organista w tamtejszym kościele i był
nauczycielem w miejscowej szkole. W roku 1880
został skierowany do pracy w szkole w Gawłuszowicach koło Mielca. Po roku przeniesiono
go do Tuszowa Narodowego, gdzie 20 maja 1881
roku urodził się Władysław Eugeniusz. Jednak
po tym jak Tomasz Sikorski zachorował i w wieku 34 lat zmarł, młoda wdowa Emilia Sikorska
z 4-letnim synem Władysławem i jeszcze trójką
dzieci wróciła do Hyżnego i tam zamieszkała.
Społeczność Hyżnego od kilkunastu lat organizuje i uczestniczy w gminnych obchodach ku
czci swojego krajana gen. Władysława Sikor-

ta. Festiwalowa publiczność mogła zobaczyć
wzruszający spektakl o życiu gen. Sikorskiego,
przygotowany przez grupę dzieci i młodzieży pod kierunkiem Urszuli Krztoń. Następnie
Maria Bednarek z Warszawskiego Stowarzyszenie Twórców Kultury zaprezentowała własne
utwory, m.in. o tematyce patriotycznej. Aplauz
zyskał pokaz Neomi Kovacs z grupą Mażoretek
z Węgier, które działają pod kierunkiem Zsuzsany Ragany, a następnie odbył się energetyczny
koncert Orkiestry Dętej z Dylągówki pod batutą Krzysztofa Ogorzelca. Wystąpiła też młoda
utalentowana akordeonistka Magdalena Kowal,
której instruktorem jest Łukasz Wróbel. Na zakończenie wszyscy bawili się podczas koncertów zespołu Rompey i Mateusza Mijala. Zabawie towarzyszyła moc atrakcji przygotowanych
z myślą o najmłodszych uczestnikach imprezy
w postaci dmuchanych zamków, karuzeli, malowania twarzy oraz gier i zabaw z nagrodami.
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 Anna LORENZ-FILIP

Okres wakacyjny to również udział w III
Letnich Spotkaniach Teatralnych „Kołowrotek” od 12 do 14 lipca w Rakszawie, gdzie teatr
zaprezentował Fausta w reżyserii A. Adamskiej.
Różnorodność repertuarowa Teatru Przedmieście pozwala na uczestnictwo w festiwalach
i przeglądach o różnej tematyce. Na przełomie
lipca i sierpnia teatr wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Wertep”
na Podlasiu. Ten festiwal ma także miano Festiwalu Wędrującego, bowiem spektakle grane są w wielu miejscowościach na Podlasiu.
Przedmieście zaprezentowało aż sześciokrotnie
spektakl Circus Paradise w różnych miejscowościach tamtego regionu. Tym udziałem w festiwalowych wojażach nieco wydłużony został
sezon teatralny. Teraz zespół urlopowo nabiera
sił do pracy w nowym sezonie.
 Elżbieta WINIARSKA

ELENKA

Sukces młodziutkiej wokalistki

Elena Jakubiec

Z

radością informujemy o sukcesie Eleny
Jakubiec z Pracowni Wokalnej Dominiki
Kindrat. Elenka, uczestniczka zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie, wzięła
udział w tegorocznej edycji Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek
2019”, który odbył się w Nowym Sączu w dniach
2–7 lipca.
Młoda utalentowana wokalistka wyśpiewała II miejsce w 2. kategorii wiekowej (roczniki 2008–2010). Podczas występu akompaniował
jej tata – Wojciech Jakubiec. Oceniało jury pod
przewodnictwem prof. Lidii Matynian z Akademii Muzycznej w Krakowie, w składzie którego
była też m.in. znana wokalistka i kompozytorka
Grażyna Łobaszewska. 
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idzę ich trzynasto-, piętnastoletnich dzieciaków
z wczesnych lat pięćdziesiątych, tuż po wojnie, takich
jak ja. Maniek Zawora z robotniczej rodziny, ale jego starsza siostra, chyba Marianna, zostanie za lat kilka lekarzem, Zbyszek Walawender „Loga”, Zdzisiek Zięba (w dorosłości jeden z szefów eksportowych kontraktów budowlanych), najsilniejszy w rejonie Rynku Staszek Ragan – w przyszłości wykształcony urzędnik,
Czesław Ulanowski, Stęga albo Wstęga, Maniek Nędza ze starszym bratem, Jurek
„Buldziu” Soja, bracia Mendoniowie – za chwilę piłkarze Gwardii Rzeszów (Waltera), twardy jak wszyscy oni Wojtek Faber, którego matka podczas okupacji przerzucała przez ogrodzenie getta przy Grodzisku żywność dla Żydów w tobołkach
(czy wpisano ją na listę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – wątpię), a przecież pewnego dnia seria z automatu omal nie zmiotła jej życia podczas ucieczki.
Tylko dom posiekały kule. Wielu ich jest. Delektują się przed bramami słońcem.
Wszyscy z ubogich rodzin. Uczniowie szkół im. Adama Mickiewicza („Jedynka”,
z poczciwym dyrektorem Trałką) albo im. Jachowicza („Ósemka”).
Ulica Słowackiego ma wtedy najwyżej 4 metry szerokości. Garbate kamienie niby-jezdni, wyrównane szutrem z Wisłoka. Tuż za nią „zielony rynek”, bo
na prawdziwym Rynku przed magistratem nie ma już jarmarków ze świniami,
kurami, drobiem, końmi – jarmarków, o których z wielkim szacunkiem wyrażali
się nawet mieszkańcy jarmarcznego Łańcuta. „Zielony rynek” jest teraz przy Słowackiego. Płachty byle straganów, deski na krzyżakach, płachty bab z pobliskich
wiosek i okolicy wraz z towarem na ziemi, na resztkach fundamentowych murków
po zburzonych kamieniczkach, bo przestrzeń wokół getta hitlerowcy „uwolnili od
zasłon”. Zniszczony świat, biedni ludzie, każdy z nadzieją na grosz. Między niską pierzejką a narożnym domem Kościuszki/Słowackiego z mieszkaniem Zaworów jeszcze jeden dwupiętrowy budynek, gdzie mieszka Andrzejek Kosiorowski
z mamą szlachcianką i tatą lekarzem bardzo serdecznym i uczynnym. Są, jak i my,
uciekinierami z Lwowszczyzny.
Kiedy targ pustoszeje, na nierównościach za nim chłopaki grają czasem
w „piłkę”. I tam, gdzie teraz znajduje się Instytut Pamięci Narodowej (a przed nim
powstała jadłodajnia) i słynny „krzywy wieżowiec”, a gdzie dzisiaj znajduje się
bank, też można pograć w „piłkę”. Ale w „piłkę” najwygodniej pograć na prawdziwym, przedmagistrackim Rynku. Krzywo, bo krzywo, ale jest brukowany kostką.
Tylko co to za „piłka”? W naszych dziecięcych latach była to zwykła szmacianka:
piłek gumowych jeszcze nie produkowano.
Rynek. Poczciwy Rynek. Wciąż wypadają w nim wielkie, przepastne dziury.
To zapadają się zruszone wojną głębokie, podrynkowe piwnice i korytarze z podziemnymi wejściami z nich do kamienic. Jedna, największa, wypadła w pobliżu
dzisiejszego pomnika Kościuszki. Inna, blisko niego. Kolejna, nieco później: tuż za
magistratem, na wprost wejścia do domu, gdzie mieszkają Baśka i Olga Mol oraz
Heniek Makuch. Z ich klatki schodowej można przedostać się piwnicznym tunelem z Rynku na Króla Kazimierza. Inne dziury bywają mniejsze. Grając, trzeba je
omijać. Zanim zostaną zasypane.
Grają więc bracia Guzkowie, gra ładny, rudawy, o pięknie pokręconych włosach, świetny technik Adaś Pańczyszyn z Przesmyku, gdzie mieszkają także znany
późniejszy polski kolarz Rysiek Lechforowicz z bratem Zbyszkiem – słynnym hodowcą rasowych gołębi na stryszku, biorących udział w zawodach tzw. lotach. Po
ich stronie stoją trzy czy cztery budynki, po przeciwnej, podstemplowana grubymi
balami spękana ściana nieistniejącej już wewnątrz kamienicy. Przesmyk to wąska
i krzywa ścieżynka, zwężona tym stemplowaniem. Meczom z chodnika przygląda
się Karol Lelek – później słynny perkusista, którego solo Pociąg podczas przeglądu
„Złotego Czynelu” przyjęto owacyjnie. Były wtedy dni, gdy cały Rynek rozbrzmiewał doskonaleniem tej sztuki.
Sztuką jest także gra w kiczki, a najchętniej gra się w nie wzdłuż rynkowej
pierzei, wiodącej od ulicy Matejki przez Mickiewicza w stronę cmentarza, tuż obok
którego jest zakład nagrobków i rzeźb Janika, a przed nim „kuźnia Puchalskiego”,
gdzie w sąsiedztwie mieszkają Janusz Puchalski, Tadek i Maciek Ćwikowie oraz
Adam Majka. Gra się w kiczki pod oknami domów, ale walnięta „z pały” kiczka
nigdy jeszcze nikomu nie wybiła szyby, a nawet okienka tuż nad chodnikiem tym
mieszkającym w Rynku w suterynach. Za to pod podcieniami magistratu, wolnymi od deszczu, chłopaki grają „w mitki”: jeden na jednego, na bramki, odbijając
piłkę (gdy już pojawiły się gumowe) wyłącznie głową. Maniek Zawora i Adaś wiodą w tej technice prym.
 Jerzy Stefan NAWROCKI
Od redakcji: Wspomnienia tego autora można również śledzić na
https://abilion.eu/wspomnienia-o-rzeszowie.html

WIROWANIE NA PLANIE
BIZANTYJSKI PROBLEM
ojawił się bizantyjski problem u rządzących,
z którym nie wiadomo, co zrobić, żeby nie wyszło głupio. Dęte zapowiedzi podczas kampanii wyborczej chociażby przestrzegania zasad skromności, służebności społecznej i braku jakichkolwiek ciągot do osiągania korzyści własnych
coraz bardziej walą się w gruzy z upływem czasu. Były ogromne nagrody ministerialne i premierowskie, które ponoć należały się wszystkim,
było rozbijanie się służbowymi limuzynami, było lekceważenie konstytucji i konstytucyjnych organów, że o braku zwykłej przyzwoitości
nie wspomnę. Któż liczyłby się w takiej sytuacji z publicznym groszem.
Jednak prawdziwego czadu dał nasz marszałek Sejmu, jakby nie
było, druga osoba w państwie. Postanowił polatać sobie z fasonem rządowymi samolotami do domu i z powrotem. A że ma rodzinę i przyjaciół, to dlaczegóżby niby nie mogli i oni doświadczyć trochę luksusu.
Przecież im to się należy. W mediach i elektoracie zahuczało, zaszumiało i poszło w świat. Marszałek wcześniej zaprzeczał rodzinnemu
lataniu, później przyznał, ale nie do końca. Mówił, że wpłacił 15 tys
na dobroczynność za te bizantyjskie zapędy. Nie pomogło, zamierza
dorzucić 28 tys. na siły zbrojne. Pewnie także nie pomoże. Są to zwykłe
kpiny ze zwykłej przyzwoitości. Senator Aleksander Bobko stwierdził,
że kiedyś był Sejm niemy, a teraz niemy jest marszałek, bo zamilkł
niczym sfinks jakiś. Gdy wreszcie przemówił, przeprosił nie przepraszając, jakby sobie kpił z inteligencji potencjalnych odbiorców owych
przeprosin.

P

TOI TOIE POD NADZOREM
ażdy z pewnością kojarzy coroczne łańcuckie festiwale muzyczne
z wielkim światowym wydarzeniem kulturalnym. Z pewnością
nie z policyjnym dochodzeniem pod prokuratorskim nadzorem. Otóż
w ubiegłym roku na koncert plenerowy w tym urokliwym miejscu wybrał się pewien meloman, były już prokurator, wraz ze swoją damą. Nie
wiadomo, czy artystyczne doznania, czy jakieś gastryczne przypadłości skłoniły go do udania się tam, gdzie król chodzi na piechotę. Znalazł rząd toi toiów stojących jakieś 10 metrów od zamkowej fosy. Pech
chciał, że wszystkie oczka akurat były zajęte i należało nieco poczekać.
Pan b. prokurator udał się więc nad fosę i na jej krawędzi oddał
się procesowi defekacji metodą kuczną, z wylotem na fosę. Coś jednak
nie zadziałało i szlachetne jego ciało pojechało w dół, aby wyhamować
dopiero na dnie owej zabytkowej fosy. Być może jechał z poślizgiem.
Okazało się, że system kostny prokuratora nie wytrzymał tego wymuszonego zjazdu. Powędrował zatem do szpitala, gdzie go na własne życzenie prześwietlono i co trzeba unieruchomiono do zrośnięcia. Miały
być niebiańskie przeżycia artystyczne, a wyszło jak z lotami marszałka
Kuchcińskiego do Rzeszowa.
To jednak nie koniec tej przygody prokuratorskiej. Dyrekcja
Muzeum-Zamku w Łańcucie nie zgłosiła żadnych roszczeń z tytułu
zapaskudzenia zabytkowej fosy, ale prokurator i owszem. Zażyczył sobie sporego odszkodowania od organizatora koncertu. Nie dlatego, że
dyrektor Marta Wierzbieniec nie zechciała trzymać go nad tą fosą za
ręce, ale dlatego, że toi toie były zajęte. Zaczęło się policyjne dochodzenie, całość nadzoruje prokuratura, ale łańcucka z jakiegoś powodu nie
budzi zaufania, zatem przekazano sprawę do prokuratury dębickiej.
Impreza plenerowa – jak zwykle – została przygotowana profesjonalnie. Miała zapewnioną fachową ochronę i wszelkie niezbędne
uzgodnienia i pozwolenia: władzy miejskiej, policji, straży pożarnej,
sanepidu i kogo tylko jeszcze było trzeba. Ilość obiektów toi toi też była
zgodna z wymogami. Czyli wszystko było w najlepszym porządku.
Nikt jednak nie przewidział zapotrzebowania prokuratora. Zupełnie
niezrozumiały jest jednak upór byłego prokuratora w dochodzeniu
swoich iluzorycznych praw, a i sama ta postać jest ciekawa. Podczas
stanu wojennego został powołany w kamasze i pełnił funkcję prokuratora owego stanu, podobnie jak Stanisław Piotrowicz z Krosna. Aby
było jeszcze ciekawiej, to jego córka jest prokuratorem w IPN, który
ściga prawników czasu stanu wojennego. Wygląda na to, że rodzina
siedzi okrakiem na barykadzie.
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 Roman MAŁEK
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Działamy dla dobra dziecka,
w telewizji grzmi Zalewska,
zobaczycie – drodzy moi –
że Polska nauką stoi.

Wrzesień wita was radośnie,
a w młodzieży niechaj rośnie
zapał, pewność, wiedzy siła.
Zalewska to zapewniła.

W domach dobra atmosfera,
każda szkoła drzwi otwiera.
nowe treści, nowe formy,
kraj ogarnia szał reformy.

Wszystko mamy ustalone,
wszystko mamy policzone,
każdy uczeń o tym wie,
ma się uczyć tam, gdzie chce.

Cała naprzód, precz gimnazja,
bo nadarza się okazja.
Sukces w pełni osiągniemy,
szybko Zachód prześcigniemy.

Do szkół przed tym nowym rokiem
idźcie dziarsko, równym krokiem.
A marzenia, światłe cele,
spełnią wam nauczyciele.

Epilog
W końcu powiem to nieskromnie,
Prezes również zadbał o mnie,
w reform sukces też uwierzył.
Rzekł: Pani też się coś należy,
stąd w Brukseli już przebywam
i w nagrodę odpoczywam.

Kasia nad wątpliwość wszelką
marzy być nauczycielką
i się wzięli do roboty,
by mieć eleganckie noty.

W nowoczesnej tej strukturze
uczniom zapewnimy wszystko.
Z ruin wiedzy – tych zmian róże
upiększą pogorzelisko.

O których, sami widzicie,
rząd nasz dba wprost znakomicie,
ze zmianami wciąż się spieszy,
Broniarz nawet strajk zawiesił.

W szkole byli wciąż w czołówce,
choć na razie w podstawówce,
a nauki ich obrazkiem
to było świadectwo z paskiem.

Doskonała to przemiana,
wciąż zachwala „dobra zmiana”,
choć programy i wytyczne
wydają się niebotyczne.

Forsy będą mieli tyle,
co wakacje – to Antyle,
by po świecie się nie plątać,
w Anglii, Ameryce sprzątać.

Jerzy Maślanka

PoPiS-owy szkolny dzwonek
Przesłanie:
Nauka to potęgi klucz,
a więc ucz się Jasiu i Kasieńko, ucz!
Prolog
Jasio, gdy był przedszkolakiem,
postanowił być strażakiem,
lecz poglądy zmienił z czasem
i chce zostać mecenasem.

Nina Opic
SEKRET Y ŻYCIA

ROZMAITOŚCI

Pokłon
pszczołom

W

zór pracowitej pszczoły idzie z nami
od początku cywilizacji Najstarsza z nich, starożytnego Egiptu, oddawała
pszczołom niezwykły kult. Ich wizerunek
był atrybutem faraona, a on sam tytułowany „nesut-biti”, co znaczy „ten, co należy do
pszczoły i trzciny”. Godłem Górnego Nilu
była pszczoła, a Dolnego trzcina. Pszczoły uważano wtedy za wywodzące się od
istot boskich. Wizerunek pszczoły pojawiał się w centralnym miejscu najważniejszych egipskich świątyń. Miód był składany w ofierze bogom. Naczynia z miodem
umieszczano w grobowcach, a z wosku
wyrabiano świece, stosowano go do mumifikacji zwłok, używano do produkcji
amuletów, figurek, a w połączeniu ze złotem
i szafirami do ozdobnych czar i dzbanów.
Miód pitny składany był w ofierze świętym
krokodylom. W starożytnej Grecji zdolność
pszczół do tworzenia miodu była czymś
magicznym, a pszczelarze cieszyli się niezwykłym uznaniem. Wierzono też, że najważniejsza wyrocznia delficka została zbudowana przez pszczoły. Omphalos – święty
kamień we wnętrzu tej świątyni ma kształt
plastra miodu i pokryty jest ornamentami
przedstawiającymi pracujące pszczoły. Kapłanki w świątyniach nacierały swoje ciało miodem z szafranem, by w czasie tańca
i posługi w świątyniach podkreślić tak swoje posłannictwo między ziemią a niebem.
Najznakomitszy lekarz, Hipokrates, stosował preparaty na bazie produktów pszczelich. Arystoteles poświęcił wiele miejsca
w swych rozprawach opisowi organizacji
pszczelej rodziny. W hinduskiej kosmologii dźwięk pracujących pszczół jest jednym
z elementów pozwalających poznać moc
wszechświata i moc swego wnętrza... Skoro
od zawsze pszczoły tak wiele znaczyły dla
człowieka, zatem też w XXI wieku oddajmy
im pokłon! 

SMAKI RODZINNE

Dalsze o nauki troski
poprowadzi pan Piontkowski,
jego rola będzie główna –
ma przynajmniej mi dorównać,
wiedząc o tym, drodzy moi,
że POLSKA NAUKĄ STOI.
Od autora
A podobno miała się wciąż rozwijać.

Iga Szumska poleca

PLACEK ZE ŚLIWKAMI UCIERANY

4 jajka i taka sama wagowo ilość
cukru pudru, masła, mąki • pełna
łyżeczka proszku do pieczenia •
ok. 70 dag śliwek węgierek
Masło utrzeć, dodawać po jednym żółtku oraz
po łyżce cukru (⅓ cukru zostawić do piany). Gdy
żółtka z masłem są dobrze utarte, dosypywać po
trochę mąkę oraz proszek do pieczenia. Wszystko
dobrze utrzeć. Ubić sztywną pianę z białek, doda-

FRASZKI
Adam Decowski

NIE NALEŻY
Nie należy na tle mafii
robić sobie fotografii.
LAWINA
Od kamyka się zaczyna
nawet największa lawina.
Czesław P. Kondraciuk

DOBRA ZMIANA
Na cygaństwie wychowana
upragniona „dobra zmiana”.
PRZYNĘTA
Gdy zbliżają się wybory,
rząd się staje bardziej skory.
Rzuca ochłap wzdłuż i wszerz –
bierz wyborco i nam wierz!

Wenus sprzyja
Baran (21 III–20 IV) Wenus sprzyja romantycznym chwilom we dwoje.
Byk (21 IV–20 V) Nadchodzi dobry czas na
inwestycje. Działaj z głową.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Nikt i nic nie popsuje
Ci letniego relaksu z dala od domu.

jąc pozostały cukier puder. Delikatnie wymieszać
z ciastem i wyłożyć na przygotowaną blachę. Przygotowane wcześniej śliwki (przekrojone i z usuniętymi pestkami) układać rzędami na cieście,
skórką do ciasta. Piec ok. 50 minut w nagrzanym
piekarniku w temperaturze ok. 180°C. Po wyjęciu
ciasto posypać cukrem pudrem wymieszanym
z cukrem waniliowym.

LIMERYKI

Regina Nachacz

Nudne było Staromieście
dla panienki w kwiecie, wierzcie.
Centrum polubiła,
tam dziecię powiła,
tak się powiodło niewieście

AFORYZMY
Mirosław Welz

Wyjątki nie znoszą uogólnień.
***
Mądrość jest nienauczalna.
***
Kamieniem węgielnym nie ogrzejesz domu.

Waga (23 IX–23 X) Gwiazdy mówią, że poznasz kogoś, kto będzie do Ciebie pasował.
Skorpion (24 X–22 XI) Przeznacz najbliższy
czas na sprawy zdrowotne.
Strzelec (23 XI–21 XII) W rodzinie przybędzie kolejne dziecko.

Rak (22 VI–22 VII) Szansa na przypływ gotówki.

Koziorożec (22 XII–20 I) Dobrze się zastanów, zanim zaczniesz dokonywać tak dużych
zakupów.

Lew (23 VII–23 VIII) Odżyje dawna znajomość i zaowocuje cennymi działaniami.

Wodnik (21 I–19 II) Rodzina będzie zachwycona Twoimi propozycjami kulinarnymi.

Panna (24 VIII–22 IX) Za wszelką cenę unikaj kłótni.

Ryby (20 II–20 III) Ktoś, kto intrygował wokół Ciebie, nareszcie odpuści.

JUBILEUSZ ZST - ZAPRASZAMY
Szanowni Państwo!
Pragnąc upamiętnić jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, pracowników i przyjaciół
oraz sympatyków szkoły na uroczystości rocznicowe.
Gorącym pragnieniem organizatorów jubileuszu jest powiązanie przeszłości z teraźniejszością, tak aby obchody stały
się prawdziwym świętem wszystkich roczników, tworzących
piękną historię szkoły, by były niepowtarzalną okazją do wspomnień, wzruszeń, wymiany doświadczeń i odnowienia dawnych przyjaźni. Jubileusz pozwoli podsumować długą historię
i działalność szkoły, będzie też dobrą okazją do spotkania się jej
absolwentów, obecnych uczniów, rodziców, byłych i obecnych
pracowników oraz przyjaciół szkoły.
Serdecznie zapraszam!
Edyta Niemiec, dyrektor ZST w Rzeszowie

„Darem rozumu jest nie płakać nad tym, co czas zabiera,
ale cieszyć się tym, co przynosi”
Agnieszka Lisak

Program jubileuszu
17 października 2019 r.

16.00 – msza święta koncelebrowana przez biskupa Jana
Wątrobę w kościele pw. Błogosławionego Ks. Jerzego
Popiełuszki w Rzeszowie

18 października 2019 r.

10.00 – uroczysta akademia w auli szkolnej Zespołu Szkół
Technicznych w Rzeszowie
11.30 – zwiedzanie szkoły
14.30 – występ kabaretu nauczycieli Zespołu Szkół
Technicznych w restauracji ODEON w Boguchwale
15.30 – obiad
17.00 – wspólne biesiadowanie przy muzyce
Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie
szkoły pod numerem tel. 17 748 31 40. Wszelkie pytania można
kierować również na adres e-mail: sekretariat@zstrzeszow.pl
Osoby, które zechcą uczcić nasze święto w restauracji ODEON
na balu okolicznościowym, prosimy o wpłatę kwoty 150 zł na
konto: PKO BP SA Oddział I w Rzeszowie 64 1020 4391 0000
6002 0170 2703 z dopiskiem Jubileusz-Bal.

Ciepła woda
to czysta przyjemność
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MPEC Rzeszów - Twój dostawca ciepła
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