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Adrian
Będąc kraju wciąż ozdobą,
problem mam jedynie z sobą,
męczą brawa i pochwały
za mój dowcip doskonały.
Jestem ciągle dobrej myśli,
sądownictwo się przeczyści
i w orędziu swoim powiem:
koniec w sądach czarnych owiec.
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Mateusz
Prezesowi znów się przydam,
bo rządzenie to corrida.
W srogiej zimie, ciepłej wiośnie
autorytet mój wciąż rośnie.

Ziobro
Kraju praworządność całą
zabezpiecza mi KAKAO.
Po co nam jest trzecia władza,
co jedynie mi przeszkadza.
Sukces mój jest coraz bliższy.
Gdy pokonam Sąd Najwyższy,
będę w glorii wielkiej chwale
z cud Temidą w Trybunale.

Beata Szydło
Kiedy wyszłam sobie z worka,
okrzyknięto Matka Polka.
Nie brakuje mi wciąż męstwa,
idą kolejne zwycięstwa.
A wyborcy „nosa mieli”,
że mnie pchnęli do Brukseli.

Gliński
Naród tę wiadomość przyjmie,
że kupiłem okazyjnie – obraz.
I to zaskoczyło wszystkich,
nawet samych Czartoryskich.

Glapiński – Sasin
Na zarzuty w odpowiedzi,
patrzcie, kto na złocie siedzi.
Ludzie prawdy, walki, czynu,
transport przyszedł nam z Londynu.
Niech się opozycji śni
to, co w banku mamy my.
Kurski
W telewizji trwam i trwałem,
na prezesa PiS-u chwałę.
Potrafiłem i umiałem
wciąż z czarnego robić białe.

Jaki
Sukces to mój niebywały:
uzdrowiłem kryminały.
NIK ma o tym inne zdanie,
ale trudno, mocium panie.
Niech kto inny ściera kurz,

Jerzy Maślanka

KARNAWAŁOWY NASTRÓJ

BUJANEJ WŁADZY
W karnawale wciąż wytrwale
powiększamy szczęścia szalę.
I szałowe idą bale,
kraj pięknieje i się zmienia,
tak dla dobra suwerena.

W

Macierewicz
Odsunięto mnie od broni,
lecz pokaże wam Antoni.
Podkomisja, ma hybryda,
w nowym roku miliard wyda.

2020 r.

I naprawdę, nie przesadzam,
udała się PiS-u władza,
jest porządek, zgoda, ład,
a Prezes jak manna spadł
jako ten niebiański spad.

Piotrowicz i Pawłowicz
Słuchać, kadzić, dobrze mieszać
i mieć oko u Prezesa,
wtedy sprawiedliwa władza
hołubi i wynagradza.
Kuchciński
Gdzie tu sens i gdzie logika,
z marszałka na ogrodnika,
kiedy żona, siostry brata,
przez ostatnie cztery lata
każdy, gdzie chciał, sobie latał.
Nasz Mareczek to miał główkę
i samolot jak taksówkę.

Dziś nad Odrą, Wartą, Wisłą
czas być niezależną wyspą,
z obfitością swą dostępną
jak nie wyspą, no to Kempą.
Europa na to patrzy,
jak to u nas jest inaczej!

Czarnecki
Krok po kroku, rok za roczkiem,
trochę przodem, trochę boczkiem,
umiejętnie i niezbicie
wciąż trwam twardo przy korycie.
Terlecki
Umiem wszystkich rozweselać,
naród kocha Gargamela.
I dodają nie od rzeczy:
on to ma wspaniałe plecy,
które bronią, o ironio,
gdy go redaktorzy gonią.

Banaś
Choć droga kręta i śliska,
nie opuszczę stanowiska.
Zawsze twardy, sobie wierny,
nienaruszalny, pancerny.
To facet nie byle jaki,
o czym się przekonał Jaki.

Władza, władza, władza,
proponuje, awansuje i nagradza.
Za nas myśli, kombinuje,
różne rzeczy obiecuje,
by się lepiej żyło nam.
Prezes
Ona nam marzenia ziści,
z czułością, bez nienawiści.
Krzyknie mój wspaniały dwór:
Wiwat prezes, wiwat król!
Echo pójdzie w wioski, miasta,
niechaj rządzi ta dynastia,
przy niej coraz więcej słonka.
Niech Pan Bóg da mu potomka.

Grupa europosłów
Hi, ha, ha, hejże, hopa,
o nas dba dziś Europa.
Radość mamy w dużej kiesie,
dziękujemy ci, Prezesie.

PS
A to wszystko my Polanie,
w przeuroczym Lechistanie
zawdzięczamy Dobrej Zmianie.
W taką władzę każdy wierzy,
takiej władzy się należy
za jej każdy cud uczynek
dać prawdziwy odpoczynek.

Już najwyższy czas!

Kamiński, Wąsik, Kaczmarek
Wyciągają brudy stare
i pojawia się Kaczmarek.
On chce teraz, pajac młody,
przeciw nam robić podchody.
Pozna Tomek „gnida ta”,
co wciąż znaczy CBA.
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CZWARTKI JAZZOWE
Muzyka rozrywkowa to nie tylko rockowisko

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

O

d lat Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie
jest głównym promotorem
i propagatorem, nie tylko
w mieście, muzyki jazzowej.
Utarło się, że organizowane raz w miesiącu koncerty w Klubie Bohema
odbywają się w któryś z czwartków. Sprawia to,
że nie nakładają się one, jeśli chodzi o terminy,
z innymi muzycznymi imprezami w Rzeszowie.
Kolejny koncert odbył się nie bez kłopotów organizacyjnych 23 stycznia. W ostatniej chwili
jednak jeden z członków awizowanego zespołu
Monk rozchorował się, a w takiej muzycznej
konwencji występ bez jednego z wykonawców
jest niemożliwy.
Na szczęście okazało się, że w samym Rzeszowie jest zespół, który może zaprezentować
swój repertuar w konwencji muzyki improwizowanej, jaką jest jazz, występujący pod nazwą
No Stress Trio. Tworzą go grający na współczesnej, nie tej meblowej, wersji organów Hammonda Marek Murias, gitarzysta Marek Konieczny

i perkusista Tomek Nosal. Z triem wystąpiła
tego wieczoru młoda wokalistka Renata Jakubowska. Trio zaprezentowało w Bohemie
Fot. Monika Zając-Czerkies

Jerzy Dynia

Zespół No Stress Trio koncertował w Bohemie

zróżnicowany repertuar, od jazzowej klasyki
po ujazzowione wersje rytmów latynoskich.
Był więc Duke Ellington, Jimmy Smith, George
Gershwin, Stevie Wonder, Antonio Carlos Jobim, George Benson i kilku innych. Wszystko

WIELKIE KOLĘDOWANIE
Pueri Cantores Resovienses

T

radycyjny „Koncert kolęd” w wykonaniu
Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego Pueri Cantores Resovienses pod dyrekcją
Marcina Florczaka przyciągnął do rzeszowskiej
katedry 12 stycznia br. rekordową liczbę 1500
osób, które z nieukrywanym wzruszeniem wysłuchały 20 kolęd, pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych w wykonaniu ponad stu chórzystów. Wielkie kolędowanie rozpoczęła męska
część zespołu pieśniami Mizerna, cicha z muzyką Jana Karola Galla do słów Teofila Lenartowicza w opracowaniu Marka Pawełka oraz Mary,
did You know? Marka Lowry’ego i Buddy’ego
Greene’a. Akompaniował na fortepianie asystent kościelny chóru, ks. Julian Wybraniec. Po

4

tenorach i basach przyszła kolej na najmłodsze
„słowiki” Marcina Florczaka, które zaśpiewały
pastorałki Gore gwiazda Jezusowi w opracowaniu Stanisława Kusztyba i My też, pastuszkowie
w aranżacji Włodzimierza Sołtysika.
Niewątpliwą ozdobą koncertu byli liczni
soliści, w ogromnej większości wychowankowie dyrygenta: Kacper Czwałga (Cicha noc),
Sewer Porada (Gdy śliczna Panna), Tomasz Nowak (Lulajże, Jezuniu), Wojciech Budak, Julian
Reszko, Michał Rzucidło i Filip Wziątka (Jezus
malusieńki), Marcin Ocytko, Kamil Piejko, Kajetan Pietrucha, Aleksander Siewierski (Oj, maluśki, maluśki) oraz Bartosz Czarnecki (Adeste
fideles, W dzień Bożego Narodzenia i Gaudete,

to było zagrane z feelingiem, kołyszącym swingowaniem, interesującymi i zaawansowanymi
technicznie improwizacjami oraz stabilną rytmiką dyskretnej perkusji. Pozytywnie widownia odebrała produkcje wokalne Renaty Jakubowskiej, której przypadło w udziale wypełnienie większej części programu tegoż koncertu.
W jej wykonawstwie widać, że młoda wokalistka sięga po wzory interpretacyjne, frazowanie,
artykulację słynnych wokalistek jazzowych
i stara się je stosować. Lider zespołu Marek Muras od 2013 roku stara się szerzej zaistnieć na
rzeszowskim rynku muzycznym, tworząc różne formacje muzyczne. Jak się okazuje i w tym
przypadku, podobnie jak i innym zespołom nie
przychodzi to w Rzeszowie łatwo. Problem jest
złożony i przydałoby się nad nim dłużej pochylić, tym bardziej że nie tylko w mieście, ale
i na Podkarpaciu przybywa młodych zdolnych
muzyków, którzy nie chcąc na stałe zadomowić
się w zespołach grających podczas okolicznych
imprez typu wesela bądź w przypadkach sprowadzenia ich jedynie do roli akompaniowania
wokalistom, w poszukiwaniu wyższych półek
artystycznych muszą emigrować w obce strony
bądź przekwalifikowywać się zawodowo. Bo
muzyka rozrywkowa to nie tylko rockowisko
i reggae.
 Jerzy DYNIA
gaudete), którym towarzyszyli na fortepianie
koledzy z chóru – Marceli Kyc i Maksymilian
Rogóż.
Jednak największe owacje publiczność
zgotowała Tomaszowi Nowakowi za wykonanie
Kołysanki Józefa (Joseph’s Lullaby) do słów Barta Millarda w tłumaczeniu Piotra Nazaruka.
Soliście akompaniował na skrzypcach dyrygent
Marcin Florczak i wspomniany już Maksymilian Rogóż. Swoje nieprzeciętne umiejętności
wokalne Tomasz Nowak zademonstrował także
w partiach solowych słynnej francuskiej kolędy
z XVI w., znanej pod nazwą Gloria, w aranżacji
Stevena Strite’a pt. Angels We Have Heard on
High brawurowo wykonanej na zakończenie
przez Pueri Cantores Resovienses.
Podczas koncertu wiwatowała nie tylko
publiczność, ale także chór, który potężnym
śpiewem „Wiwat, niech żyją nam” złożył życzenia swojemu dawnemu chórzyście, a obecnie
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wej pod cudownym obrazem MB Latyczowskiej. Oprócz kolęd rzeszowski chór zaśpiewał
wraz z Pueri Cantores Lublinenses słynne Da
pacem, Domine rzeszowskiego kompozytora
Dominika Lasoty. Ten przepiękny hymn pamiętnego IX Kongresu Chórów Polskiej Federacji Pueri Cantores, który odbył się w 2017
roku, zabrzmiał wyjątkowo potężnie i dostojnie
w wykonaniu blisko 130 chórzystów z towarzyszeniem organów (Małgorzata Skwarzyńska),
trąbki (Dariusz Lewandowski) i kotłów (Adam
Augustowski). Dyrygował ksiądz Attila Honti,
który wraz z lubelskim chórem zaprosił rzeszowskie Słowiki do swojego miasta.
Nagrodą za śpiewaczy trud było zwiedzanie pięknego Lublina i urokliwego Kazimierza Dolnego, gdzie rzeszowski chór wystąpił
w miejscowym kościele farnym z „Koncertem
kolęd” w ramach 2. Kazimierskiego Noworocz-

POD DACHAMI PARYŻA
Odrębny styl, charakter, klimat

T

a muzyka ma swój odrębny styl, charakter, klimat. Rozwijała się przez dziesiątki
lat nad Sekwaną. Jest pełna wdzięku, często
dowcipu i lekkości, urokliwa, daleka od banału. Miała szczęście do wykonawców, którzy
bardzo często tworzyli ją sami dla siebie. Edith
Piaf, Mireille Mathieu, Jacques Brel, Juliette
Greco, Dalida, Maurice Chevalier, Charles
Trenet, Gilbert Becaud, Yves Montand, George
Brassens, Charles Aznavour – to prawdziwe
giganty francuskiej piosenki. A kabarety z najsłynniejszym słynnym Moulin Rouge? Ale nic
nie może przecież wiecznie trwać – jak mówią
słowa znanej polskiej piosenki – i nadeszło
muzyczne anglojęzyczne tsunami. Za jego
sprawą piosenka francuska znacząco zniknęła z radiowych audycji, telewizyjnych programów. Do dziś wielu melomanów tęskni za
nią, podobnie zresztą jak za piosenką włoską,
hiszpańską czy nawet tą z Grecji czy terenów
dawnej Jugosławii.

Pewną rekompensatę za tę stratę mieli
w styczniu br. mieszkańcy Rzeszowa i okolic za
sprawą koncertu zatytułowanego „Pod dachami

nego Festiwalu Organowego, organizowanego
w tym roku z okazji 400-lecia zbudowania jednych z najstarszych w Polsce organów.
ueri Cantores Resovienses to jedyny na
Podkarpaciu i jeden z nielicznych chórów
chłopięco-męskich w Polsce. Ogromna liczba słuchaczy to dowód wielkiego uznania dla
kunsztu wykonawców oraz artystycznej, opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej pracy
Marcina Florczaka wspomaganego m.in. przez
rodziców i Katolickie Towarzystwo Śpiewacze,
którego prezesem jest Stanisław Żyracki. Warto
wspomóc ten wyjątkowy zespół, odpisując jeden 1 proc. podatku na jego piękną działalność:
Katolickie Towarzystwo Śpiewacze – Katedralny Chór Chłopięco-Męski, nr KRS 0000050601.
Więcej informacji na stronie www.resovienses.org

P

 Stanisław ŻYRACKI
Paryża” i występujących w nim artystów – nie
z Paryża, a z Odessy. Była więc orkiestra w pomniejszonym niż zazwyczaj symfoniczna składzie, akompaniująca solistom i grupie baletowej,
dla której choreografię opracowała Elena Yarchuk. Dyrygował i zaaranżował na nowo utwory Vitaliy Kovalchuk, a śpiewali i to jakimi głosami (!) Władysław Jaremtjuk, Asia Sereda-Goldun, Haiana Arutiunjan, Aleksander Staruik,
Taisiga Szafranskaya i Aleksandr Vladychaenko. Oczywiście imiona i nazwiska zostały
w programie koncertu „zeuropeizowane”, żeby
można je było po „europejsku” wymawiać.
Na całość koncertu złożyły się 22 pozycje
wokalne i baletowe, które zapowiadała prowadząca koncert Emilia Zielińska. A w programie
nie tylko kankan, ale m.in. niezapomniane
przeboje Edith Piaf Padam, padam, Milord,
a także innych bardów Paryża, jak Money, money z musicalu Kabaret, Les chaps Elyses, Parole,
parole Dalidy… Słowem, muzyka, która urodziła się pod dachami Paryża. I był to ożywczy
deszcz podczas upalnego dnia.
 Jerzy DYNIA

WYSTARTOWAŁ NOWY PORTAL
Poświęcony podkarpackiej ofercie kulturalnej

Z

apowiedzi wydarzeń, relacje, miejsca warte
odwiedzenia, skondensowana i aktualna
oferta dla miłośników kultury. To wszystko oferuje nowo uruchomiony portal internetowy dostępny na stronie www.kulturapodkarpacka.pl,
realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Portal
ten jest nową odsłoną wersji drukowanej, która
ukazywała się od ponad 20 lat. „Podkarpacki
Informator Kulturalny” (PIK), bo o nim mowa,
to magazyn z długą i bogatą tradycją, którego
założeniem jest zebranie w jednym miejscu
atrakcyjnej i różnorodnej oferty kulturalnej
województwa podkarpackiego i dotarcie z nią
do jak największego grona odbiorców.
Pierwszy numer PIK trafił w ręce czytelników w 1999 roku. Jednak sam magazyn i jego

idea sięga początkami okresu znacznie wcześniejszego. Poprzednikiem tego wydawnictwa
był „Rzeszowski Informator Kulturalny” (RIK),
którego pierwszy numer ukazał się w grudniu
1992 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym
„Informatora” była Cecylia Soja, która przez
wiele lat pełniła tę ważną i odpowiedzialną
funkcję. W późniejszych latach do współpracy wydawniczej włączyła się red. Małgorzata
Grabias, a obecnie redaktorem naczelnym jest
Krystian Szczepański. Jednak najważniejszym
ogniwem, bez którego PIK nie mógłby istnieć,
jest liczne grono osób, które przygotowywały
i nadal przygotowują materiały o wydarzeniach, które mają miejsce w ich placówkach
kultury.
Zmiana sposobu przekazywania treści
– uruchomienie portalu internetowego PIK –

to łatwiejszy i szybszy dostęp do pełnej oferty
podkarpackich instytucji kultury. To także
możliwość prezentowania znacznie więcej informacji niż dotychczas, ponieważ nie jesteśmy
już ograniczeni liczbą stron „Informatora” oraz
możliwość bardziej dynamicznego i wzbogaconego o zdobycze techniki przekazywania
w atrakcyjny sposób materiałów (galerie zdjęć,
filmy, wszelkie prezentacje). W PIK-u znajduje
się już ponad 200 aktualnych artykułów, a pełna oferta prezentowana jest również na profilu
FB www.facebook.com/kulturapodkarpacka.
Zapraszamy do współpracy oraz do aktywnego uczestnictwa w ofercie kulturalnej województwa podkarpackiego.
 Krystian SZCZEPAŃSKI
5

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

znakomitemu kompozytorowi Dominikowi Lasocie z okazji ślubu, jaki zawarł dzień wcześniej
z Martyną Rupart. Jak wspomniała prowadząca
koncert Katarzyna Szymczak-Skalska, państwo
młodzi od wielu lat współpracują z chórem,
m.in. jako instruktorzy muzyczni, a Dominik
Lasota napisał wiele kompozycji i aranżacji specjalnie dla rzeszowskich Słowików, m.in. Lulajże, Jezuniu i Oj, maluśki, maluśki.
iespełna dwa tygodnie później, gdy większość uczniów z pięciu województw naszego kraju jeszcze wypoczywała, chórzyści z Pueri Cantores Resovienses wystąpili z kolejnymi
trzema koncertami. Dwa z nich miały miejsce
24 stycznia – pierwszy w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie na spotkaniu opłatkowym
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów
Terytorialnych, a drugi kilka godzin później
w Lublinie w kościele Matki Bożej Różańco-
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SPOTKAJ SZTUKĘ
Projekcje Filmowe w WDK

Z

apraszamy do skorzystania z noworocznej
propozycji Projekcji Filmowych „Spotkaj
Sztukę” w WDK w Rzeszowie. Dotyczą one
sztuk wizualnych i adresowane są dla osób zainteresowanych szeroko pojętą estetyką. Zaprezentowane zostaną najnowsze jak i starsze filmy
o fotografii, malarstwie, modzie, projektowaniu i architekturze, a także nieodłącznie z tym
związanej pasji tworzenia i wrażliwości. Comiesięczne spotkania odbywać się będą w sali
audiowizualnej WDK Rzeszów na II piętrze (60
miejsc). Jest ona profesjonalnie wyposażona,

idealna na kameralne i wyjątkowe pokazy.
Oferta kierowana jest dla
wszystkich zainteresowanych,
którym bliska jest sztuka. Proponujemy spotkania w każdy ostatni czwartek miesiąca
o godz. 18.30 w WDK przy ul.
S. Okrzei 7. Bilety na pokazy
filmowe w cenie 10 zł będą
dostępne w kasie na parterze
przy wejściu.

27 lutego – Duch
Bauhausu, reż. Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch. Film
z roku 2018 produkcji niemieckiej. Czym tak naprawdę
był Bauhaus? Radykalną artystyczną utopią czy raczej ruchem, który wciąż wpływa na
nasze życie i otaczający świat?
Film przedstawia fascynującą
historię powstałego 100 lat
temu innowacyjnego nurtu w sztuce, a także wyrosłe
z niego współczesne społeczne i artystyczne projekty.
 Andrzej OSIŃSKI
Fot. Andrzej Grzywacz

U MASSIMILIANO
Na pizzy i włoskim winie
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Andrzej Grzywacz

W

Rzeszowie od kilku lat
gości w Rynku malutka winiarnia włoska „Italia
da bere”. Prowadzona przez
sympatycznego Włocha Massimiliano z uroczą przyjaciółką Aliną. Massimiliano pochodzi z Modeny, co
świadczy wiszącym w lokalu dużym zdjęciem
swojego ziomka, słynnego tenora Luciano Pavarottiego.
Lokal niewielki, ledwie kilka stolików
z barem zaopatrzonym w przednie wina. Na
ścianach sentencje po włosku ujmujące winne
walory („Makaron bez wina jest jak dzień bez

słońca” itp.). Niepowtarzalny klimat to zasługa
zawsze uśmiechniętego Massimiliano. Czuje się
tu Włochy i polską gościnność. Można skosztować wybornego wina i posmakować bruschetty,
pizzy, makaronu i tiramisu, przy włoskiej muzyce. W winiarni odbywają się grupowe kursy
włoskiego prowadzone przez lektora. Odważniejsi mogą spróbować swych sił w karaoke. Są
też degustacje win, które prowadzi someliere
Andrzej Woźnikowski.
Bywalcami „Italia da bere” często są
Włosi, którzy pracują i mieszkają w Rzeszowie
albo są tu przejazdem. Rzeszowianie zaglądają
na lampkę wina lub organizują urodziny albo
imieniny. Bywa, że takie spotkania zamieniają
się we wspólne biesiadowania z dowodami wza-

PRZYSTANEK DLA TURYSTÓW
Obejrzeć zabytki w pigułce i z innej perspektywy

B

ędąc ostatnio w Wielkopolsce, natknąłem na
ciekawą formę promocji regionu: Skansen
Miniatur w Pobiedziskach, czyli obiekty Szlaku
Piastowskiego w pigułce. I to nie byle jakiej, bo
w skali 1 do 20, czyli możemy obejrzeć zabytki

Bogusław Kobisz

W

numerze listopadowym naszego miesięcznika opublikowano mój
felieton pod tytułem „Ułatwić życie podatnikom”. Wychwalałem tam orzecznictwo
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architektoniczne z innej niż zwykle perspektywy.
Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to udajcie się do pierwszego w Polsce, założonego w 1998 roku, regionalnego Skansenu Miniatur w Pobiedziskach.
Największym obiektem jest miniatura rynku
poznańskiego. Zróżnicowanie architektury jest
ogromne: od Biskupina i wiatraków w Moraczewie, przez drewniany pałac w Antoninie, pałac
w Rogalinie, rynek w Pobiedziskach po katedrę
gnieźnieńską. Największe modele są nieco wyższe od dorosłego człowieka, najmniejsze – niższe
od dziecka. Obecnie ekspozycja liczy 35 makiet.
Miniatury budynków są wykonane
z trwałych materiałów: szkielet aluminiowy,
elewacja plastikowa zabezpieczona odpowiednimi środkami chemicznymi, a niektóre fragmenty zbudowano z materiałów identycznych

Massimiliano z przyjaciółką Aliną

jemnej sympatii zacieśniającej się w przyjaźnie.
Najlepiej przekonać się samemu.
 Andrzej GRZYWACZ
jak obiekty oryginalne. Dlaczego tutaj o tym
piszę? Chciałbym zainspirować tym pomysłem
władze Rzeszowa i województwa. Szczególnie
liczę na pana Tadeusza Ferenca, prezydenta naszego miasta. Założę się, że niewielu mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia zdaje sobie sprawę
z bogactwa zamków, zabytków i ciekawostek architektonicznych naszego regionu. Może umieścić taką ekspozycję w odzyskanym dla potrzeb
kultury zamku Lubomirskich?
Zwiedzenie takiego skansenu pozwala
w krótkim czasie zorientować się, co i gdzie
możemy zwiedzić, oraz zainspirować do wycieczek turystycznych, które są w naszym zasięgu.
Ułatwia też poszerzyć wiedzę o naszej rzeszowskiej ziemi i zachęcić nią przyjezdnych. Byłby to
ciekawy przystanek dla turystów zwiedzających
nasze miasto. Znacząca pozycja w programie
promocji Rzeszowa i regionu.
 Bogumił SOBOTA

SKARBÓWKA NIE ODPUSZCZA
Z pewnością będzie szukać pieniędzy

Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego
wynika, że podatnik nie musi dokonywać darowizny pieniędzy wyłącznie w formie przelewu

środków na rachunek bankowy obdarowanego,
żeby mieć wiarygodny dowód dokonania darowizny. Sąd dopuszcza bowiem jako dowód prze-
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zbycie prawa majątkowego lub nieruchomości
nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku,
w którym nastąpiło jej wybudowanie lub nabycie do majątku wspólnego • w drodze działu
spadku nastąpi nabycie lub zbycie nieruchomości albo prawa majątkowego do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.
Od początku 2019 roku miało miejsce
wiele zdarzeń różnie interpretowanych przez
skarbówkę. Czworo spadkobierców w ramach
umowy dokonało działu spadku i z uwagi na
to, że wszyscy troje ze spadkobierców wcześniej
coś od rodziców dostali, zrzekli się bez spłaty
nieruchomości wchodzącej w skład spadku
na jedną osobę. Spadkobierca nieruchomość
sprzedał i urząd wezwał go do zapłaty podatku
od wartości przekraczającej jego udział wynoszący ¼ część wartości sprzedanej nieruchomości. W innym przypadku pani odziedziczyła
ze swoją matką kilka nieruchomości i tak podzieliły się nimi, że matematycznie jej przypadło 70 proc. ich wartości, a jej matce 30 proc.
Wezwano ją zatem do rozliczenia się z podatku
od 20 proc. nadwyżki ponad jej udział, gdyż
nieruchomości odziedziczone sprzedała po
roku od działu spadku. Trzeba o tym pamiętać
przy działach spadku, że otrzymaną nadwyżkę

ponad przypadający spadkobiercy udział skarbówka traktuje jako nabycie wtórne. Lepiej
sprzedać nieruchomość w udziałach i kasą podzielić się (po swojemu), niż płacić podatek od
nadwyżki ponad swój udział. Trzeba dobrze się
zastanowić, jak spadek podzielić i jak rozliczyć
ewentualne wcześniejsze darowizny czy nakłady, żeby uniknąć podatku.
Od kilku lat praktyka urzędów skarbowych, orzecznictwo sądów i uchwalane przepisy prawa rozchodzą się w różnych kierunkach.
skarbówka nie śpi i z pewnością będzie szukać
pieniędzy, stosując taką interpretację przepisów, która z pewnością nie będzie korzystna
dla podatnika. Proszę więc wszelkie informacje zawarte w publikacjach, zwłaszcza w tych
weekendowych czytadłach, traktować jako opinie prawne, jako głos w dyskusji i podpowiedź,
a nie jako pewnik. Pewnikiem może być indywidualna interpretacja podatkowa uzyskana
z Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek
podatnika. Zacytuję tu klasyka – eurodeputowaną, byłą minister Bieńkowską „sorry, taki
mamy klimat”.
 BOGUSŁAW KOBISZ,

prawnik

W ZIELONE GRAJMY

powszechnego zrywu na apel
przywódcy ludowego przemilczy się. Ten niewytłumaczalny syndrom polskiego
chama w wyborach prezydenckich na pewno wystąpi poprzez różne obraźliwe
miów rządzących tych parzabiegi propagandy politii doprowadziły do rozejtycznej, niekiedy w bardzo
ścia się tych ugrupowań, co
subtelnej formie odwołującej
przy radykalizacji poglądów
się do gorzej urodzonych. To
w imię ambicji rządzenia
nic, że jedną z największych
spowodowało podział w spozasług PRL było zniesienie
łeczeństwie. Podziały są tak
tzw. stratyfikacji społecznej,
głębokie, że w perspektywie
przez co nic sobie nie robimy,
tylko jakaś trzecia siła poli- Władysław Kosiniak-Kamysz
że ktoś się obnosi lepszym
tyczna może uspokoić nastroje w kraju.
Zwalczające się partie PO i PiS łączy to, że urodzeniem. Dziwi nas groteskowość doniesień
zawsze i z uporem starają się wyeliminować ze z dworu angielskiego o tych lepiej urodzonych,
sceny politycznej przedstawicieli ruchu ludowe- ale to ich sprawa. W Polsce na razie sprawa siego. Czynią to zwodząc i uwodząc społeczności dzi w „szafie”, ale wielu marzy o tych koszmarlokalne, chcąc wejść w rolę tradycyjnego ru- nych podziałach.
Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje
chu ludowego. Odbywało się to nawet poprzez
podkupywanie parlamentarzystów i działaczy. jako najważniejsze zadanie przywrócenie wspólZabiegi przybierały karykaturalne zachowania, noty narodowej, co wydaje się przy obecnej sytugdzie nawet niekwestionowaną postać Wincen- acji w kraju najtrudniejsze. Jako prezes Polskiego
tego Witosa jako przywódcy ruchu ludowego Stronnictwa Ludowego deklaruje też samodzieli symbol walki z sanacją próbowano zawłasz- ność na urzędzie, bo nie ma nad sobą żadnego
czyć. Przypomnę, że na żądania anulowania prezesa czy też przewodniczącego na innej ulihaniebnych wyroków brzeskich, gdzie skazano cy. Będąc lekarzem na pewno będzie lansował
Witosa, przemilczają sprawę. Godzi się przy- 6,8 proc. PKB na służbę zdrowia, skrócenie spewołać pychę tych partii dających do zrozumie- cjalizacji oraz nostryfikacji dyplomów. Interesunia o istnieniu „syndromu polskiego chama”. jący jest pomysł embarga na rosyjski węgiel albo
Wywodzi się on z międzywojnia i wcześniej, eksportu polskich jabłek na wschód. Emerytury
gdy uważano, że na pokoje parlamentarne i do bez podatku to rozsądny postulat. Lansuje kworządzenia nie może pretendować przedstawiciel tę wolną od podatku na 8 tysięcy złotych. Jazgot
dotyczący spraw intymnych kwituje elegancko, że
prostego ludu.
Nawała bolszewicka 1920 r. sprawiła, że nie chce nikomu zaglądać za firanki. Tak winno
sięgnięto do Witosa, który zaapelował do swo- się też kwitować swoisty jazgot w sprawach dotyich pobratymców – polskiego ludu – do obrony czących relacji między ludźmi bez względu na ich
ojczyzny. W setną rocznicę bitwy warszawskiej preferencje seksualne czy wyznanie. Władysław
na pewno nie będzie to artykułowany wątek. Kosiniak-Kamysz jawi się jako postać polityczna
Będzie rozpamiętywanie wątpliwych zasług mogąca uspokoić nasze poranione relacje w kraju.
różnych osobowości z Piłsudskim na czele, zaś
 Edward SŁUPEK
fakt pierwszego przykładu w naszych dziejach

Wybierzmy prezydenta z ruchu ludowego
Edward Słupek

Z

ieleń w otoczeniu uspokaja i dobrze nastraja,
jest także symbolem polskiego ruchu ludowego, a ściślej
jest nim czterolistna koniczyna. Genezą polskiego ruchu ludowego jest nasz Rzeszów, gdzie w 1895 r. powstała pierwsza partia
w budynku, w którym obecnie siedzibę ma Teatr
im. Wandy Siemaszkowej, Stronnictwo Ludowe
na ziemiach zaboru austriackiego. Ważny fakt
mający odniesienie do współczesnej Austrii,
gdzie rządząca Austriacka Partia Ludowa z rodowodem z 1893 r. – z Sebastianem Kurzem
jako kanclerzem urodzonym w 1986 r. – wygrała wybory po podobnych perypetiach jak
u nas w Polsce. Austriacy mieli dość niespokojnych i aferalnych rządów naprzemiennie dwóch
zwalczających się w skandaliczny sposób partii
i zagłosowali na partię o ludowych przewidywalnych korzeniach.
Władysław Kosiniak-Kamysz, ludowy
kandydat na urząd prezydenta Polski w wyborach, które odbędą się w pierwszej turze 10 maja
br., jest też młodym politykiem, bo urodzony
w 1981 r., starannie wykształconym (Uniwersytet Jagielloński, doktor medycyny), ze znacznym
doświadczeniem parlamentarnym oraz w sprawowaniu ważnych ministerialnych urzędów
w trudnych koalicjach. Tam dał się poznać jako
człowiek rozważny i samodzielny z ważnym genem ludowego rozsądku. Poważni pretendenci
do urzędu prezydenta wywodzą się ze zwalczających się partii – z tej, co poprzednio rządziła,
i tej, co obecnie sprawuje władzę. Przypomnieć
należy, że kiedyś te partie deklarowały wspólne
rządzenie, tzw. PO-PiS. Wybujałe ambicje gre-
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lewy darczyńcy dokonane np. bezpośrednio na
rachunek wierzyciela obdarowanego. Napisałem tam w podtytule, że „orzecznictwo idzie
w dobrym kierunku”. Idzie, to nie oznacza, że
doszło, że jest pewne, że skarbówka będzie je
respektować.
Ustawodawca często wprowadza przepisy,
które z pozoru mają podatnikom ułatwić życie, ale w praktyce tylko częściowo je ułatwiają, a w dużej części komplikują. Kolejnym tego
przykładem mogą być decyzje urzędów skarbowych w sprawie podatku dochodowego w przypadku sprzedaży odziedziczonych lub darowanych nieruchomości. Do końca 2018 roku podatnik, który nabył nieruchomość w spadku, nie
mógł jej sprzedać wcześniej niż 5 lat od nabycia,
chyba że godził się zapłacić podatek dochodowy
(19 proc. z uzyskanej ceny sprzedaży). Ustawodawca uznał, że są to przepisy krzywdzące spadkobierców i wprowadził od 2019 roku zmiany
w ustawie o PIT. W artykule 10 tej ustawy wprowadzono szereg zmian m.in. to, że nieodpłatne
nabycie nieruchomości nie wystąpi (czyli że nie
płaci się podatku) jeżeli: • od końca roku, w którym spadkodawca wybudował lub nabył nieruchomość albo prawo majątkowe upłynęło 5 lat •
po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
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W OBRONIE WOLNOŚCI
Nie szata zdobi/szpeci człowieka

Dorota Dominik
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L

okalna awantura, czyli
„Dresscodegate”, wyszła
poza opłotki naszego grodu,
rozpalając do czerwoności
komentarze na forach i portalach społecznościowych. Zdania na ten temat są podzielone, według reguły, że
gdzie dwóch Polaków, tam trzy poglądy. Ponieważ jestem dumną absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie i mam do mojej
budy stosunek bardzo emocjonalny, pozwalam
sobie na zupełnie nieobiektywny komentarz.
Nie ma chyba pokolenia, które nie demonstrowałoby swojego okresu adolescencji, swojej
odrębności, osobowości i pragnienia niezależności/wolności poprzez ubiór. Młodość moich
rodziców to bikiniarze i bigbitowcy, którym
często pod przymusem golono długie włosy czy
obcinano kolorowe krawaty. Moje czasy licealne
to rodząca się w Polsce podkultura punk, pierwsze irokezy „na cukier” oraz politycznie niepoprawne oporniki wpinane w swetry, gorliwie
tropione przez ówczesny aparat milicyjny (lata
80. mrok stanu wojennego w Polsce). Pierwsze
eksperymenty z makijażem, wykonanym po
amatorsku, ale za to grubo. We wspomnieniach
przywołuję kolegę z równoległej klasy ubranego

w błyszczące oficerki i ciężki skórzany poniemiecki płaszcz, jakby prosto z Wehrmachtu. Oj,
byłby dziś zarzut o propagowanie faszyzmu, jak
nic! Ówczesny dyrektor (trzymający ster liceum
przez ponad kolejnych 30 lat) miał duży dystans
to tych manifestacji, bo w końcu gdzie i kiedy
miejsce na bezpieczny bunt jak nie teraz i tutaj.
W cięższych przypadkach lądowało się w jego
gabinecie w obecności rodzicieli, gdzie klarowano zasady. Dla jasności dodam, że moje poczucie estetyki również sprzeciwia się publicznemu
„pokazywaniu za dużo” w miejscach innych niż
plaża (o czym miałam przyjemność pisać kilka
lat temu w miesięczniku), to nie mam wątpliwości, że owo obnażanie się młodzieży nie dotyczy
licealistów, a mass – co potwierdzają zaprzyjaźnione matki uczniów. Publiczne (na apelu)
wprowadzanie dresscode’u zagrożone sankcjami, musztrowanie uczniów – to moim zdaniem
pomysł autorytarny, nietrafiony a w gruncie
rzeczy bezradny wychowawczo. Skazany na
śmieszność, a nic tak nie rozmontowuje autorytaryzmów jak obśmiewanie.
Zasady ubioru są obecnie nie zawsze powszechnie znane. Starsze pokolenie krzywi się
na widok swetrów w filharmonii, podczas gdy
już dwadzieścia lat temu (1999) solidarnościowy
minister i koordynator służb specjalnych odbierał nominację od prezydenta Rzeczypospolitej
w owczym swetrze i traperkach. Współcześni

Patronat miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”

KRYSTYNY
W KOMAŃCZY
Po raz ósmy świętują na Podkarpaciu
P

od patronatem dr. inż. Romana Bzdyka,
wójta gminy Komańcza, 7 i 8 marca podkarpackie Krystyny świętować będą już po raz
ósmy, tym razem pod hasłem „W Komańczy
Krystyna tańczy”. Imieniny Krystyn są imprezą kulturalną o wielkiej tradycji. W tym roku
7 marca w Ośrodku Kultury w Szczawnem pod-

STUDIA DUALNE
Odpowiedź na potrzeby rynku
Kamil Łuka

S

tudia dualne są nowym
modelem kształcenia. Ich
nowoczesna, a jednocześnie
ciekawa konstrukcja rzuca
zupełnie inne spojrzenie na
proces studiowania. Następstwem są prawdziwie wymierne efekty dla przyszłych absolwentów.
Podejście to polega na połączeniu tradycyjnej formy zajęć akademickich z pracą
zawodową. Rosnąca popularność takiego trybu cieszy nie tylko samych żaków, ale także
przedsiębiorców. To z nimi bowiem uczelnie
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czas uroczystej akademii Krystynom śpiewać
będą bracia Marcel i Wiktor Kotułowie z Leżajska oraz wokaliści z Centrum Sztuki Wokalnej
Anny Czenczek. Przewidziano też koncert zespołu Senior Singers z Chrzanowa. A w relacji
prezesa Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich prof. dr hab. Krystyny Leśniak-Moczuk
nawiązują współpracę. Dzięki niej, zawierając
umowy, znaczną część okresu kształcenia studenci uczą się poprzez czystą praktykę – pracując właśnie w tych konkretnych firmach,
których domeną jest specjalizowanie się w tematyce ściśle powiązanej ze ścieżką kształcenia.
Tu nie ma przypadków. Rezultatem obecności
studenta w jakimś przedsiębiorstwie może być
indywidualna oferta pracy dla niego. Zdobywając cenne doświadczenie, nierzadko absolwent
może liczyć na zaproponowanie mu stałego zatrudnienia. Model studiów dualnych jest wprowadzany sukcesywnie. Przestaje także być już
tylko i wyłącznie kojarzony z uczelniami technicznymi.
Rynek pracy jest z roku na rok bardziej
wymagający. Aby temu sprostać, uczelnie projektują programy nauczania na poszczególnych kierunkach w taki sposób, aby całościowy
przekrój przedmiotów miał charakter głów-

uczniowie, a nierzadko i ich młodzi jeszcze rodzice, wszelkie uwagi korygujące wygląd przyjmują ze zdziwieniem – ale o co właściwie chodzi?
Priorytetami nastolatków zawsze było i będzie:
po pierwsze się wyróżnić, a po drugie być akceptowanym przez grupę. Strój, niekiedy przypominający przebranie, stanowi silny atrybut
autoprezentacyjny, więc zakazy i nakazy raczej
wywołają większy opór. I LO to przecież „Szkoła
charakterów” – jak napisano w księdze pod tym
tytułem – a charakter wykuwa się w walce…
Niektórzy wysuwają jeszcze argument o najbardziej prestiżowych szkołach świata, które
wymagają od swoich uczniów umundurowania.
Argumentacja wątpliwa, gdyż zazwyczaj są to
szkoły prywatne, gdzie zarówno kształcenie, jak
i cały ten strój kosztują krocie. Mundurki więc
nie mają celu estetycznego i nie przeciwdziałają
nierównościom – wręcz przeciwnie. Są świadectwem wysokiej pozycji, elitarności i zamożności
rodziców, dlatego bywają tak bardzo pożądane
i wyróżniające społecznie.
Jest coś, co stanowi wartość dodaną protestu licealistów. To zorganizowanie na protest,
ruszenie się od komputerów i smartfonów, aby
wystąpić w obronie swoich wolności i praw.
To świetny moment do wykorzystania wychowawczo – do organizowania dyskusji i debat
na temat praw obywatelskich i granic wolności
człowieka. To ci uczniowie za kilka lat, gdy zmyją makijaże, zdejmą kolorowe spodnie i ubiorą garnitury, będą rozumieli istotę wolności,
godności i demokracji.


Dorota DOMINIK

z Uniwersytetu Rzeszowskiego przypomniana
zostanie historia dotychczasowych wydarzeń
imieninowych Krystyn. Zaś po uroczystej kolacji wykład Krystyny Buzarewicz z Warszawy
o Krystynie, królowej Szwecji, oraz koncert
Agaty Demkowicz ze Szczawnego. A także zabawa przy muzyce kapeli Jacy Tacy oraz biesiadne śpiewanie.
W niedzielę solenizantki zwiedzą m.in.
salę pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego
w klasztorze Nazaretanek w Komańczy, a potem Muzeum Historyczne i Galerię Zdzisława
Beksińskiego oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 
nie praktyczny. Powinno to być konsultowane
w duchu współpracy szkół wyższych z firmami,
tak, aby odpowiedzieć na pewne oczekiwania
oraz potrzeby. Wcześniejszy kontakt studenta z zakładem pracy to także nieoceniona pomoc w zdobywaniu umiejętności miękkich,
opartych głównie na sprawnej i łatwej pracy
zespołowej, a także komunikacji, czyli czymś,
co z pozoru proste, jest często głównym czynnikiem przyczyniającym się do popełniania
szeroko rozumianych błędów na każdym etapie
prowadzenia projektów.
Model dualny studiów cieszy się dużą
popularnością w krajach Europy Zachodniej,
takich jak chociażby Niemcy. Dzięki niemu
studenci już na etapie nauki zdobywają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a stając się
absolwentami, są gotowi do płynnego wejścia
na rynek pracy.
 Kamil ŁUKA

KANDYD, CZYLI OPTYMIZM
Wolter i Bernstein w Operze Krakowskiej
Andrzej Szypuła

O

świeceniowy optymizm
nie przekonywał Woltera (1694–1778), francuskiego
pisarza i filozofa o przewrotnej naturze. Tak powstała
jego alegoryczna powiastka Kandyd, czyli optymizm, opublikowana anonimowo w 1759 roku,
będąca satyryczną krytyką słodkiego obrazu
świata ujętego choćby w doktrynie Leibniza
(1646–1716), niemieckiego filozofa i matematyka („żyjemy w najlepszym ze światów”). Dwieście lat później, czyli w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, amerykańska pisarka Lilian
Hellman (libretto) oraz dyrygent i kompozytor
Leonard Bernstein (muzyka), podjęli pracę nad
operetką opartą na wspomnianej powiastce
Woltera. Premiera miała miejsce 1 grudnia 1956
roku w Martin Beck Theatre na Broadwayu.
Odbyły się tylko 73 przedstawienia. Ostateczna
wersja Kandyda przerobionego przez Leonarda
Bernsteina została przedstawiona w 1988 roku
w Theatre Royale w Glasgow.
Opera Krakowska sięgnęła po to dzieło
w 2019 roku (premiera 7 czerwca), powierzając
jego reżyserię Michałowi Znanieckiemu, wytrawnemu dramaturgowi, realizatorowi ponad
200 spektakli na najważniejszych scenach operowych świata. Kierownictwo muzyczne objął
dyrygent Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej, scenografię przygotował Luigi Scoglio z Włoch, choreografię – Jarosław Stanek, który przygotował wiele znanych

musicali, chór – Jacek Mentel, dyrektor Chóru
Opery Krakowskiej. Obsada artystów śpiewaków i aktorów znakomita! 12 stycznia 2020
roku odbyło się dziesiąte przedstawienie, w którym podziwiałem Jarosława Bieleckiego w roli
Kandyda i Gabrielę Gołaszewską w roli Kunegundy, by wymienić tylko te dwie główne role.
Jak na karnawał przystało, mieliśmy widowisko wystawne, barwne, żywe, pełne zwrotów
akcji i szalonych pomysłów,
niepozbawione wszakże filozoficznego zamyślenia – dokąd
tak pędzisz, człowiecze? Czy nie
wystarczą ci ciepłe kapcie i własny ogródek? Konformizm, samozadowolenie, wygodnictwo
bez większych ambicji – czy to
napawa optymizmem? Może
warto poszukać czegoś nowego,
nieznanego, ale pozwalającego na realizację samego siebie,
kosztem porażek i niepewności, ale twórczego? Czy warto
rezygnować ze swoich planów,
marzeń, dążeń, kosztem małej stabilizacji? Czy
takie życie, pozbawione wyższych aspiracji, sztuki, książek, ma sens? Nieprzypadkowo solistka
śpiewa w złotej klatce, a biblioteka z książkami
podczas spektaklu zamienia się w supermarket...
Niewątpliwie czynnikiem zespalającym
dzieło jest muzyka, świetnie napisana przez
Leonarda Bernsteina, autora musicalu West
Side Story, zrealizowana w Kandydzie przez
znakomitych solistów, chór, balet i orkiestrę

Opery Krakowskiej. Zachwycałem się cudownym brzmieniem śpiewaków, zwłaszcza tenorem Jarosława Bieleckiego, który przenosił nas
swym liryzmem i szerokością fraz w cudowną
podróż nie z tego świata, podziwiałem kolorystykę dźwiękową orkiestry, jakże ubogaconą
wyrazistymi partiami instrumentów dętych
i perkusji, mistrzowsko dopełniały spektakl
dopracowane brzmienia chóru, wyrazisty balet
przy jakże oszczędnej, acz czytelnej w swej filozoficznej wymowie scenografii i dopełniającym
akcję oświetleniu.
Niewątpliwie nad spektaklem unosił się
duch Woltera, mający wiele odniesień do aktualnej rzeczywistości. Ale czy kiedykolwiek słowo zdoła przeważyć nad głębią
muzyki, nad tym swoistym
i niepowtarzalnym układem
dźwięków, rytmów, harmonii inspirowanym wyobraźnią kompozytora? Śmiej się,
pajacu... Czy bez muzyki ten
fragment znanej arii miałby
swój dramatyczny wydźwięk
i przejmującą wymowę?
Ludwig van Beethoven
pisał: „Muzyka jest objawieniem wyższym niż wszelka
mądrość i filozofia. Kto wniknie w znaczenie muzyki, będzie
wolny od nędzy, w jakiej wloką się inni ludzie”.
Niewątpliwie poszukujący Kandyd Woltera
i Bernsteina niesie z sobą przesłanie o losie, który warto samemu kreować, budować, nieść jego
brzemię. Ale życie to nie tylko operetka, często
śmieszna i nieprawdziwa, ale to także sens naszego istnienia, nie zawsze łatwy do odkrycia
i optymistycznego zakończenia.


Andrzej SZYPUŁA

KOLORAMI MUZYCZNYCH FRAZ
Rzeszowska Olimpia na uniwersyteckiej scenie

S

tało się już tradycją, że co roku
w okresie karnawału Rzeszowski
Teatr Muzyczny Olimpia proponuje
swoim melomanom nadzwyczajny koncert karnawałowy z udziałem Rzeszowskiej Orkiestry Kameralnej i znakomitych solistów. Tym razem w niedzielę
5 stycznia w sali koncertowej Wydziału
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
zabrzmiały prawdziwe przeboje muzyki operetkowej i musicalowej: Kiedy
skrzypki grają i Pokochaj mnie z operetki F. Lehára pt. Cygańska miłość, Co się Beata Kraska i Tomasz Furman
dzieje, oszaleję z operetki pt. Księżniczka czarda- młodego pokolenia, realizujący swoje partie
sza E. Kálmána, Dziewczęta z Barcelony z operet- z wielką starannością i oddaniem, ku zadowoki pt. Clivia N. Dostala, pieśń meksykańska Gra- leniu rozentuzjazmowanej publiczności, która
nada A. Lary, Przetańczyć całą noc z musicalu My gorącymi oklaskami nagradzała występy solifair Lady F. Loewe, Wiedeń miasto moich marzeń, stów i orkiestry. Ach, i te cudowne wieczorowe
romantyczna pieśń R. Sieczyńskiego uwielbiana kreacje artystów w karnawałowych klimatach,
na całym świecie, zarówno przez światowych ar- dodające smaku muzycznym prezentacjom,
przywołujące na myśl dawne wiedeńskie bale
tystów śpiewaków, jak i słuchaczy.
Te wspaniałe przeboje śpiewały gwiazdy w rytmie walca, czardasza, wesołej polki...
Z wielką precyzją towarzyszyła solistom
rzeszowskiej Olimpii: Beata Kraska – sopran
i Tomasz Furman – tenor, ambitni artyści Rzeszowska Orkiestra Kameralna. To doświad-

KULTURA  SZTUKA
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czony 18-osobowy zespół złożony ze
znakomitych artystów instrumentalistów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, zbliżający się do
jubileuszu 25-lecia swej ambitnej działalności. Rzeszowska Orkiestra Kameralna
ma w swym repertuarze ambitne dzieła
wielkich kompozytorów, w tym także muzykę o lżejszym charakterze. Mam wielki
zaszczyt dyrygować tą orkiestrą, zwłaszcza w repertuarze muzyki o lżejszym charakterze, m.in. wiedeńskich Straussów.
Toteż nie brakło na karnawałowym
koncercie rzeszowskiej Olimpii nieśmiertelnych i nieustannie wzruszających walców Jana Straussa Syna: Cesarskiego, Odgłosy wiosny i oczywiście Nad pięknym
modrym Dunajem. Wszak w rytmie walca toczy
się świat... Obok walców, z wielką finezją orkiestra grała pod moim kierunkiem polki: Anna,
W lesie pawłowskim, Proszę bardzo, Na polowaniu, a pod kierunkiem koncertmistrza Roberta Naściszewskiego: Tik-Tak, Tritsch-Tratsch,
Błyskawice i pioruny. Oczywiście, nie brakło na
koniec Marsza Radetzky’ego Jana Straussa Ojca,
przywołującego na myśl dawne czasy, kiedy
w Galicji miłościwie panował cesarz Franciszek
Józef I. To na 40-lecie jego rządów w 1888 roku 
9
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 walc Cesarski napisał i wykonał w Wiedniu

z orkiestrą swoją Jan Strauss Syn.
Koncert karnawałowy rzeszowskiej Olimpii zorganizowany pod honorowym patronatem
prezydenta Rzeszowa dr. h.c. Tadeusza Ferenca

przy współpracy z Estradą Rzeszowską mienił
się różnymi kolorami muzycznych fraz, życiodajnych rytmów i cudownych harmonii. Rozbawiona publiczność wcale nie chciała opuszczać
sali koncertowej gościnnego Wydziału Muzyki

RODEM Z LUBACZOWA
Znakomity i ceniony krytyk filmowy

KULTURA  SZTUKA

W

Warszawie zmarł Adam Horoszczak,
znakomity i ceniony krytyk filmowy, wieloletni członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Przyszły dziennikarz urodził się w 1935 roku w Żółkwi i wywodził się
z patriotycznej rodziny. Jego ojciec Wincenty
służył w 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich. W dwudziestoleciu międzywojennym
był urzędnikiem w Starym Dzikowie, Żółkwi,
Cieszanowie, a po II wojnie światowej w Lubaczowie.
Adam po zdaniu matury w LO w Lubaczowie podjął studia na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Po ukończeniu w 1962 r. Podyplomowego Studium Teorii i Historii Filmu Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej
w Łodzi został dziennikarzem – recenzentem
filmowym. W latach 1971–1978 pełnił funkcję
sekretarza redakcji miesięcznika „Film na Świecie”. Był też redaktorem czasopism filmowych
„Ekran” i „Kino”. Publikował również w „Literaturze na Świecie”, a także w „Arkadzie”, „Przekroju”, „Gentlemanie” i w innych czasopismach.
Jako krytyk filmowy przez szereg lat był akredytowanym dziennikarzem na festiwalach w Cannes. Gościł też na festiwalach w Karlowych Warach, Budapeszcie oraz na licznych krajowych.
Uczestniczył również w sesjach filmoznawczych
w kraju i za granicą, często zasiadał w jury różnych konkursów filmowych.
Adam Horoszczak był inicjatorem i orędownikiem niezwykle popularnych nie tylko
w czasach PRL Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Krytyk pisze o nich i organizuje w nich
spotkania ze znanymi reżyserami. Jest też wielokrotnym wykładowcą na Ogólnopolskich Seminariach Polskiej Federacji DKF. Bez przesady
można powiedzieć, że Adam Horoszczak nale-

Adam Horoszczak dekorowany odznaczeniem państwowym

żał do grona wybitnych krytyków filmowych.
Jest on dwukrotnym laureatem nagrody im.
Karola Irzykowskiego Klubu Krytyki Filmowej (I – 1977, II – 1984). Jako drugi Polak po
dr. Jerzym Płażewskim został udekorowany
przez Gillesa Jacoba medalem 60-lecia Festiwalu w Cannes (2007). Był też członkiem Koła
Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Za upowszechnienie kultury filmowej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Za
upowszechnienie kina węgierskiego, w którym
się specjalizował, dwukrotnie otrzymał dyplomy Węgierskiego Instytutu Kultury. Był wybrany członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej im. Józsefa Antalla. Jest
współautorem (z A.M. Rutkowskim) książki
Film węgierski w Polsce. W „Iluzjonie”, miesięczniku Filmoteki Narodowej, opublikował
swoją pionierską pracę Polak, Węgier i… kino,
zawierającą m.in. filmografię polskich artystów
powojennych w filmach węgierskich.
Pisał o kinie Krzysztofa Kieślowskiego, filmach Jerzego Stuhra, sienkiewiczowskich ekra-

MIŁOŚĆ I EMPATIA
D

yskusyjny Klub Filmowy Klaps działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego
filmu do udziału w lutowych projekcjach, połączonych z prelekcjami i pofilmowymi dyskusjami prowadzonymi przez Dominika Nykla.
Pokazy filmów zaplanowano w poniedziałki
o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 7. Karnety
miesięczne na cztery filmy będą dostępne w cenie 30 zł, a wejściówki pojedyncze na każdy film w cenie 10 zł.
3 lutego – Kraina miodu, reż.
Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov.
Dokument produkcji macedońskiej
(2019). Film zdobył liczne nagrody na
całym świecie, w tym aż trzy na festi10

walu w Sundance oraz cztery na 16. Millennium Docs Against Gravity i dwie nominacje
do Oscara za 2019 r.
10 lutego – Tam gdzieś musi być niebo,
reż. Elia Suleiman. Komedia produkcji francusko-kanadyjsko-niemiecko-turecko-palestyńsko-katarskiej (2019). To powrót palestyńskiego
reżysera po dziesięcioletnim artystycznym mil-

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jeszcze na bis
Dziewczęta z Barcelony – i do zobaczenia i usłyszenia za rok!
 Andrzej SZYPUŁA
nizacjach Hoffmana, kinie Kolskiego. Adam
należał do grona znawców i popularyzatorów
kina Andrzeja Wajdy. W cerkwi w Starym Dzikowie, gdzie Andrzej Wajda nakręcił sekwencję
kozielską, Adam Horoszczak prowadził seminarium „Cannes – Wajda – Katyń”.
Bliskie też były Adama Horoszczaka
związki z Rzeszowem, który jako krytyk filmowy wielokrotnie odwiedzał. Pod koniec
lat 70. w Rzeszowie był współorganizatorem
Przeglądu Młodego Kina Polskiego, na którym miał wykład i zasiadał w jury konkursu
o znajomości filmu polskiego. W 2008 roku
w Rzeszowie w kinie Helios odbył się maraton
filmowy Filmostrada Studencka Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Honorowy patronat nad nim
objęli Adam Horoszczak i Michał Piłat wraz ze
studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego Magdaleną Buniowską, Grzegorzem Kolasińskim,
Agnieszką Ziobro oraz z przedstawicielem Centrum Medycznego Damianem Gębarowskim.
W programie były imprezy, pokazy filmów
i konkurs animacji filmowej. Na zakończenie
całego projektu odbyła się prowadzona przez
Adama Horoszczaka konferencja.
W czas bolesnych reform Balcerowicza, po
zamknięciu „Ekranu”, Adam Horoszczak żył
z wierszówkowej współpracy z różnymi czasopismami. W wydawanym przez Fundację Życia
Poczętego miesięczniku „Moja Rodzina” prowadził rubrykę „Kino i okolice”, gdzie zamieszczał korespondencje z zagranicznych festiwali,
a także wieści z polskiego ekranu. W ostatnich
latach (2004–2007) wykładał historię filmu
w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa.
Adam Horoszczak zmarł 31 stycznia 2019
roku w Warszawie. Zgodnie z jego wolą pochowany został na cmentarzu w rodzinnym Lubaczowie.
 Marian WAŻNY

czeniu. Tworzy autoironiczną opowieść o tożsamości, przynależności, pojęciu domu. Pełną empatii, humoru oraz głębokiego humanizmu.
17 lutego – Błąd systemu, reż. Nora Fingscheidt. Dramat produkcji niemieckiej (2019).
Fabularny debiut tej reżyserki. Uważna obserwacja miesza się tu z empatią do swoich bohaterów. Film wykracza daleko poza psychologiczne
studium wykluczonych i jest emocjonalną opowieścią o desperackiej potrzebie miłości.
24 lutego – Prawda, reż. Hirokazu Koreeda. Dramat produkcji francusko-japońskiej
(2019). W obsadzie znalazły się gwiazdy
filmowe, jak legenda francuskiego kina
Catherine Deneuve, laureatka Oscara
Juliette Binoche i Ethan Hawke. Prawda
otwierała 76. Festiwal w Wenecji, wzbudzając zachwyt publiczności i krytyków.
 Andrzej OSIŃSKI
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KONTERFEKT GWIAZDY

Jonasz Kofta

Już tylko się znamy

Książki o życiu i twórczości Jonasza Kofty

N

a półkach księgarskich
pojawiły się dwie świeżo
wydane książki o życiu i twórczości Jonasza Kofty. Pierwsza
to Jej portret – 185 wierszy artysty w wyborze Marka Włodarskiego, ze wstępem Jarosława Mikołajskiego. Druga – Jego portret. Opowieść
o Jonaszu Kofcie, autorstwa Piotra Derlatki. Ta
druga jest biografią niezwykłego twórcy, autora
takich przebojów jak Wakacje z blondynką, Pamiętajcie o ogrodach, Jej portret, Radość o poranku czy Kwiat jednej nocy.
Obie publikacje, pięknie wydane przez
oficynę Prószyński i S-ka, pozwalają czytelnikom poznać poetę nie tylko jako autora tekstów
popularnych przebojów. Był bowiem twórcą
wszechstronnym, a przy tym człowiekiem niezwykłym, błyskotliwym, piekielnie inteligentnym, wszechstronnie uzdolnionym, kochanym
przez wszystkich, którzy go znali i kochającym
tych, którzy go otaczali. Gromadził wokół siebie
grupki słuchaczy, nieustannie tryskał humorem,
a równocześnie był w głębi duszy samotny, jak
chyba każdy wielki twórca. Właściwie nazywał
się Janusz Kafta. Nazwisko rodzina zmieniła
w czasie wojny, natomiast metrykalnego imienia Kofta nigdy administracyjnie nie zmienił.
Jonasz to imię-pseudonim używane przez poetę
jako wyraz więzi z rodowodem ojca, a może też
jako rodzaj buntu wobec postaw antysemickich?
Był – obok Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego – największym poetą polskiej piosenki.
Jeremi Przybora napisał, że dzięki takim autorom jak Jonasz Kofta powojenna Polska stała się
„imperium piosenki na najwyższym poziomie”.
A przecież pisał nie tylko piosenki. Pozostawił po
sobie kilkaset wierszy, kilkanaście książek z ich
wyborami, sztuki i scenariusze teatralne, wiele
tekstów kabaretowych.
Urodził się 28 listopada 1942 roku w Mizoczu koło Dubna na Wołyniu w rodzinie żydow-

skiego pochodzenia. Rodzina
uniknęła pogromu ludności
żydowskiej przeprowadzonego
w mieście przez Ukraińców,
a następnie Niemców. Po wojnie i wysiedleniu z Wołynia zamieszkał wraz z rodzicami we
Wrocławiu, gdzie jego ojciec był
Jonasz Kofta
współtwórcą Polskiego Radia,
a następnie w latach 1952–1956 szefem rozgłośni
Polskiego Radia w Katowicach. W kolejnych latach Koftowie przeprowadzali się do Łodzi i Poznania, gdzie matka Jonasza wykładała germanistykę na tamtejszych uniwersytetach.
W 1961 roku późniejszy poeta ukończył
Liceum Plastyczne w Poznaniu i podjął studia
w Akademii Sztuk Pięknych. Nie było mu jednak
dane poświęcić się malarstwu. Już na studiach
ujawnił się jego talent literacki i kabaretowy.
Wraz z Adamem Kreczmarem i Janem Pietrzakiem w 1962 roku utworzył kabaret Hybrydy
i został jego kierownikiem literackim. W następnych latach (1966–1975) współpracował z Teatrem Syrena i współtworzył kabaret Pod Egidą
(w 1968 r.). Publikował także wiersze i teksty
piosenek w „Szpilkach”, „Radarze” i tygodniku
„ITD”. Od roku 1964 był także związany z Programem III Polskiego Radia.
Z książki Jej portret wyłania się postać nie
tylko znakomitego autora piosenek, lecz przede
wszystkim wybitnego poety. Jarosław Mikołajewski napisał, że talent Jonasza Kofty miał rozmiary geniuszu, a skala tego geniuszu była pokrewna wielkości Juliana Tuwima. Myślę, że te
porównania są niepotrzebne. Tuwim to Tuwim,
a Kofta to Kofta. Kofta nie potrzebuje światła odbitego od kogokolwiek. Jest wielki przez swoją
niepowtarzalną twórczość najwyższego lotu.
Kiedy myślę o Jonaszu Kofcie, nie mogę się
uwolnić od jego widoku w autokarze odjeżdżającym spod biura LOT-u z ówczesnego placu Zwycięstwa w Rzeszowie. Autobus wiózł wówczas pasażerów LOT-u do starego portu w Jasionce. Tam
była odprawa pasażerów i dopiero po przejściu na

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
A mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko…
Dzielimy złą ciszę
Obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy
Nic więcej...
drugą stronę pasażerowie byli odwożeni na pas
startowy. W przepełnionym autokarze stałem,
trzymając się skórzanej „trzymanki”. Tuż obok
mnie stał... Jonasz Kofta. Wracał z grupą artystów
estrady z koncertu, który odbył się poprzedniego
wieczoru. Towarzystwo było cokolwiek „wczorajsze” i bardzo wesołe. Oczywiście rej wodził Kofta.
Nie pamiętam, który to był rok, gdzieś na początku lat 80. Boże, 40 lat temu!
Kilka lat później, 19 kwietnia 1988 roku,
Jonasz Kofta zmarł. Był już chory, wycieńczony
chorobą. Ale zmarł w głupi sposób, zakrztusiwszy się podczas posiłku w SPATiF-ie. Na oczach
całej sali. Wszyscy myśleli, że umiera, kiedy obsunął się przy stoliku. Nikt mu nie pomógł, a wystarczyło, żeby ktoś uderzył dłonią w jego plecy.
Miał zaledwie 45 lat...
 Józef AMBROZOWICZ

Fot. Jacek Bis

Panorama literacka Podkarpacia
POEZJA DOBRA NA WSZYSTKO
oeta patrzy na ten sam świat co wszyscy,
a widzi więcej. Takie szczęście do obcowania z rodzimą poetką mają mieszkańcy Krościenka. Ich Krystyna Osenkowska-Kapica,
wydając drugi tomik swojej poezji, zaprosiła
całą społeczność na wieczór autorski. Tonację
spotkaniu nadał koncert 9-letniej Laury Pietryki z Sanockiej Szkoły Muzycznej, która wykonała Fantazję cis-moll Fryderyka Chopina
i kompozycje swojego mistrza Roberta Handermandera. Poetka Krystyna powitała gości,
a wśród nich dwóch profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Rzeszowskiego, dwóch marynarzy piszących morskie opowieści, gościa
z Brazylii i Grecji, radnych, księdza, rodzinę,
szkolne koleżanki i mieszkańców wsi. Zofia
Szul recytowała wiersze Krystyny, a Lucyna
Jazurek odczytała ich recenzję. Profesor UJ
Jan Skórzyński pogratulował poetce, a profesor UR Krystyna Leśniak-Moczuk nawiązała

P

stało. Radość przewijająca się ze wzruszeniem
sprzyjała integracji wiejskiej społeczności lokalnej.
 Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK
ŚWIAT OLGI TOKARCZUK
cyklu prezentacji bogactwa polskiej
literatury współczesnej, proponowanym przez Mieleckie Towarzystwo Literackie
uczniom szkół ponadpodstawowych oraz osobom starszym 9 stycznia br. odbyło się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej pierwsze spotkanie pn. „Czuły narrator” – ukryte znaczenia
eseju-mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk. Tym
razem swój bystry umysł analityczny i czytelniczy przed młodzieżą LO im. M. Kopernika
w Mielcu i miłośnikami literatury zaprezentowała polonista z wykształcenia i zamiłowania,
znawczyni prozy naszej noblistki – Małgorzata
Boraczyńska. Uczestnicy spotkania dowiedzie-

W

Krystyna Osenkowska-Kapica i Krystyna Leśniak-Moczuk

do więziotwórczego znaczenia poezji. Zespół
Krzysztof Teodor i Przyjaciółki umilił wszystkim czas wykonaniem znanych przebojów.
Nie zabrakło kwiatów i gratulacji dla poetki. Andrzej Maciaś przedstawił swoje fraszki
i rozpoczęła się zabawa jak na karnawał przy-
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Józef Ambrozowicz

To może przypadek
Że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
W spokojnej udręce
Wspomnienia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej...
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Fot. Jerzy Szmalhofer

li się, co oznacza pojęcie „ludzie księgi”, czym
różni pojęcie duszy w świecie współczesnym
i antycznym, jakie są źródła dobra i zła w powieściach Olgi Tokarczuk, na czym polega człowieczeństwo wysokiej próby – wizja ukryta za
utworami noblistki. Prelegentka korzystała
z własnych notatek, wielu książek naszej literatki, dorobku Carla Gustawa Junga i... fragmentów wideo z rozmowami zdobywczyni Literackiej Nagrody Nobla 2019.
Uczestnicy spotkania poświęconego Oldze Tokarczuk

Fot. Józef Załucki

OBRAZKI KŁACZYŃSKIEJ
romocja najnowszego tomiku poezji Obrazki Joanny Kłaczyńskiej, członkini Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, odbyła się
19 stycznia br. w siedzibie Miejskiej Biblioteki
Publicznej SCK w Mielcu. Spotkanie poprzedziły fragmenty nagrania Stacha Ożoga, natomiast poprowadził je prezes MTL Zbigniew Michalski. Autorka tomiku – prywatnie żona znanego prozaika Włodzimierza Kłaczyńskiego
– odpowiedziała na liczne pytania. W dyskusji
wypowiadali się literaci: Stefan Żarów, Edward
Guziakiewicz, Katarzyna Hudy i inni.

P

NOWOROCZNIE U LITERATÓW
radycyjne już styczniowe literackie spotkanie opłatkowe w ODK RSM na osiedlu
Tysiąclecia w Rzeszowie miało tyleż świąteczne
jeszcze asocjacje, co i wkraczało noworocznie
kreślonymi zamierzeniami działań tego środowiska. Małgorzata Żurecka, wiceprezes rzeszowskiego oddziału ZLP, i Mieczysław A. Łyp,
były prezes i red. naczelny rocznika „Krajobrazy” wespół z Urszulą Pantołą, prezesem Grupy
Twórczej „Inspiratio”, przewodzili organizacyjnie temu spotkaniu. Było nastrojowo, poetycko
prezentacjami twórców i muzycznie za sprawą
Lourdini, męskiego chóru z rzeszowskiej parafii Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes,
którym dyryguje Aneta Kut oraz koncertowych prezentacji poezji naszych twórców przez
Andrzeja Szypułę, Dominikę Syrek. Michała
Szmyda oraz Wiktora Bochenka i Serwacego
Stanisławczyka. Wśród różnych podziękowań
i wyróżnień były i Honorowe Nagrody Roczni-

T

Stanisław Dłuski

O

d dawna w krytyce literackiej panuje przekonanie, że drugi tomik poetycki jest potwierdzeniem
talentu autora, tak jest też
w przypadku Jacka Świerka,
który ostatnio w Bibliotece
„Frazy” opublikował książkę
„Złoże boleści”. To przykład nowej w formie wyrazu liryki religijnej, wyróżnia ją wybitnie kontestacja, jest też ona daleka od wszelkiej dewocji, neolingwizm (wyczulenie na różne rejestry
języka), ironia i liryczny humor, za którym kryje
się troska o drugiego człowieka, by nie popadł
w schematyczne myślenie i nieustannie odnawiał swoją wrażliwość na świat.
Poeta staje po stronie przegranych, słabych, odrzuconych. Istota tej książki to dystans
do świata, który dominuje w mediach – to świat
autonomiczny, niepodległy, osobny, wiąże się
12

Pośrodku siedzą Joanna i Włodzimierz Kłaczyńscy

ka „Krajobrazy”. Otrzymali je Ryszard Mścisz
(poezja), Małgorzata Żurecka i Anatol Diaczyński (proza), Mirosław Welz (aforystyka), Hanna
Krupińska-Łyp i Mirosław Grudzień (krytyka
literacka) oraz Jadwiga Łomnicka, Jerzy Ma-

ślanka, Ryszard Zatorski i Stefan Żarów (promocja kultury i sztuki Podkarpacia).
 Ryszard ZATORSKI
Fot. Maria Gibała
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Stefan Żarów, Jadwiga Łomnicka, Jerzy Maślanka, Ryszard Zatorski, Ryszard Mścisz, Małgorzata Żurecka, Mieczysław A. Łyp, Anatol Diaczyński, Mirosław Grudzień, Urszula Pantoła

KARTKI Z PAWLACZA (76)
z wiarą, że sztuka dialogu buduje wyższe sensy
i dowodzi, że człowiek może wykreować swoją
tożsamość. Z przymrużeniem oka obserwuje codziennie zmaganie o lepszy świat.
„Spowiedź” Wlastimila Hofmana, obraz
z okładki książki, nie pozostawia wątpliwości,
że Świerk idzie na wojnę z brakiem wstydu, ponieważ to od tego, czy mamy jeszcze odwagę się
wstydzić za siebie i za innych, zależy, czy nasze
świątynie będą miejscem spotkania z Bogiem,
czy z własnym widzimisię, czy będą przestrzenią, gdzie można korzystać z sakramentów
uzdrowienia, czy budynkiem, gdzie mają swoje
siedziby kółka wzajemnej adoracji, na których
śpiewa się, tańczy i robi meksykańską falę.
Grzech – według autora – to, w sensie eschatologicznym, najgorsze cierpienie, jakie możemy wybrać i jakim możemy zarazić bliźniego.
Dlatego ten zbiór wierszy jest wyciąganiem na
wierzch tego, co sprzyja grzechowi i zakłama-

niu. Poezja, która koi i goi serduszko, nie interesuje Świerka.
Zgodnie z tytułem tejże książki „Złoże boleści. Poemat dywersyjny”, poeta dzieli tę spowiedź
na warstwy, dokonując poetyckiej dywersji wszędzie, gdzie rządzi samozadowolenie i złudne
przeświadczenie o własnej prawości. Całość została starannie skomponowana, bo jest to spójna,
pełna dygresji i aluzji opowieść liryczna.
Wścibskie i nieprawne zajmowanie się
stanem cudzego sumienia to codzienna rzecz,
nie tylko w środowisku wiejskim. Środki masowego przekazu karmią się tym od rana do nocy:
wyrastają jak grzyby po deszczu prawdziwi lub
rzekomi świadkowie, kompromitujące zdjęcia,
dokumenty i nagrania, insynuacje, dowody
zmyślone, podrasowane, wyssane z palca z odrobiną prawdy.
1 lutego 2020 r.

Wers
Teresa Paryna Obłaskawiam spokój…
Pod blokiem wrony
krzykiem
rozdrapują resztki listopada.
Coraz wyraźniej
wyostrza się powietrze.

U

rodziła się w Sośnicy
Jarosławskiej w rodzinie przesiedleńców z miejscowości Czyszki koło Lwowa, mieszka w Przemyślu.
Autorka 18 zbiorów wierszy
oraz laureatka wielu konkursów poetyckich. Należy
do rzeszowskiego oddziału
Związku Literatów Polskich.

Jakże daleko stąd do cykad,
do ckliwych szczebiotów,
słodkich woni,
myśli,
że istnieje gdzieś
nieskalany błękit
i 35 na plusie.
Do wiary,
że niebo się dzieje już tu –
bez fanfar i fajerwerków –
jakby od niechcenia
i jakby nie święte…
Pachnie mrozem.
Słońce jest teraz tak niepewne
jak obietnice polityków
albo loteria na dzikim zachodzie.
Zanim pierwsza gwiazdka śniegu
zatańczy nad miastem –
obłaskawiam spokój.
Pod dachem ciszy
pająk
przędzie nitkę wieczności.
		listopad 2018
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Piękna inaczej

Sto pierwszy

Mówią,
że się Bogu nie udała –
piękna inaczej…

Na odchodnym poprosił
– napisz wiersz –
taki, w którym bije polskie serce,
gdzie czerwień i biel…

Smaruje kolana
żółtym kremem z apteki.
Tanią szminką próbuje
zamalować parę lat…
Smutek
łamie tureckim serialem.
Łokciami podpiera samotność.
Czasem poeci
w ckliwych wierszach
sadzają ją na huśtawkę metafory.
Malarze
zanurzają swe pędzle
w bruzdach jej zmarszczek.
Postępowi
rozważają dla niej
łaskę eutanazji.
Mówią,
może miał zły dzień?
A może naszym okularom
zabrakło niebieskich dioptrii?...
		

marzec 2019

Spojrzałam przed siebie –
niedzielne miejskie południe, szaro.
Osiedle jakby wymarło.
Na lewo trzy flagi,
na prawo trzy flagi.
Deszcz.
Pewnie zaszyci w wygodach
przeżuwają życie…
Poezji tu nie ma
choć czwarty raz w roku
zakwitły stokrotki.
Przebija się przez pamięć
szczęk broni, jęk zaborów,
męstwo dzieci.
„Kto ty jesteś?...
Jaki znak twój?
…a w co wierzysz?...”
Płynie żołnierska nuta:
„Na stos rzuciliśmy…”
I sypią się rocznice
jak martwe liście.
Milczenie Małego Powstańca
głośno krzyczy…
Sto pierwszy polski listopad.
Deszcz.
10 listopada 2019 r.

Jacek Świerk

Patologiczna sesja fotograficzna
Z rodziny najlepiej
wychodzi się na zdjęciu
żyletką
albo nożyczkami.
Dlatego
ustaw, ustaw się z boku
i oprzyj się o mur
albo – najlepiej –
o krzak.

U

r. 1981. Wydał książki poetyckie Relacje
na nieżywo (2017) i Złoże
boleści. Poemat dywersyjny
(2019). Wiersze publikował w czasopismach, m.in.:
„Fraza”, „Wyspa”, „Pogranicza”, „Odra”, „Szafa”,
„Krytyka Literacka”, także
w naszym „Wersie”. Mieszka na Podkarpaciu w Bliznem.

I uważaj na wujka,
bo wujek tarmosi,
więc może zrobić z Ciebie półgłówka,
a skoro w życiu trzeba mieć łeb na karku,
strzeż się kuzyna, który
przydusza i trze.
Jak widać,
w albumie rodzinnym
są takie miejsca,
są takie,
które wypełniasz
zadość-ugryzieniem
oraz mocnym
postanowieniem odrazy.

Święty Gniew
Hańba. Kompromitacja. Honoru nie ma za grosz.
Że takiego święta ziemia nosi. Wyglądał
na dobrze ułożonego. Niczym
specjalnym się nie wyróżniał. Nagle mu odbiło.
Że takiemu nie wstyd ludziom w oczy spojrzeć.
Wypędzić go, bo zdemoralizuje młodzież.
Właśnie tacy cisi, niepozorni są najgorsi.
Rózgami go zbić do krwi
i wywieźć poza granicę na furze gnoju.
I jaki bezczelny – udaje, że nic się nie stało.
Dziwi się, jakby chodziło o błahostkę.
Mówi, że nie ma się z czego tłumaczyć
i że to jego prywatna sprawa. Toż to obraza boska.
Zakała, szkodnik chodzi zadowolony.
Jak można było coś takiego zrobić własnemu bratu,
w dodatku na łożu śmierci,
zwłaszcza, że ten konał w strasznych mękach?
Teraz na okrągło gadają o nas w mediach:
W skłóconej od pokoleń wiosce wybuchł skandal miłosierdzia.
Już wyszły pielgrzymki. Sprawę bada Episkopat.

Poezja

Wers
magazyn
literacki
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Aleksandra Piguła

P

oetka, autorka sześciu tomików: Kropla
(2012), Dłonie (2013), Skrzydła (2014),
Karuzela (2015), Strofy na... (2016), 49 niedomówień (2018) oraz sztuki teatralnej Kasetka
szczęścia (2018). Wydała płytę ze swoimi tekstami Na krawędzi do muzyki Jana Robaka.
Prezes Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”.

Poezja

Wieczny sen
Zasnął stary człowiek
tak spokojnie jak żył
nie przeszkadzając nikomu
Został pies kot kury
i pustka
której nikt i nic nie wypełni
Ksiądz odprawił opłaconą mszę
wypełnił obowiązek
Uroczysta poprawność
na granicy życia i śmierci

Zamglony obraz
Przyjaciele zza mgły
wspominani
na urodzinach babci
zamazany obraz
tamten śmiech
gra w klasy
gra w zielone
kółko i krzyżyk
pierwsze miłości i rozczarowania
I wiersze
które niczego nie wróżyły
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Nie stawaj przed górą obojętnie
Popatrz na nią wzrokiem pokory
jeśli przychodzisz
zburzyć spokój – zawróć
prędzej kamień zamienisz w chleb
a wino w wodę
nim ustanie harmonia dnia
przed tą górą pomódl się i pomilcz
zanim obudzi cię świt
ty jak niewierny Tomasz
dotkniesz szczytu
a twoje oczy znów będą widziały

Jolanta Michna

M

ieszka w Wysokiej k. Łańcuta. Poetka,
autorka trzynastu tomików. Ponadto
jej wiersze znajdują się w antologiach, almanachach, zeszytach literackich oraz czasopismach regionalnych, ogólnopolskich i polonijnych. Laureatka konkursów literackich.

***
kiedy jest ci zimno
ubierz sweter
wtul się w puchaty koc
by ogrzać ciało poczuć ciepło
kiedy jest ci zimno
poszukaj gorących dłoni
i objęć otwartych
koc już nie wystarczy
ani sweter
bliżej niego miłość kwitnie
dzisiaj jutro
***
pokochać kogoś
to iść po lodowatej wodzie
i nie czuć zimna
to iść boso po żrącym ogniu
i nie czuć ciepła
to iść po dywanie z rozsypanych róż
i nie czuć krwawych ran
pokochać kogoś
to znaleźć skarb w stogu siana
porwać oczarować i przylgnąć
na kolejne dni miesiące lata
***
bądź blisko
zabiorę cię daleko stąd
razem policzymy gwiazdy
niech źrenice odsłonią urok świata
namalują w krajobrazie uczuć
chwile z chwil
bądź blisko pomiędzy
znakami życia
***
stoję naprzeciw ciebie
jestem tylko małą kropką
wobec całego wszechświata
chcę dosięgnąć źródła
w którym woda czystsza jest od łzy
zapalam świeczkę przeznaczenia
kiedy wypali się
będę pewna że to jesteś ty obok mnie
tylko na pół metra niepewnej odległości

Czesław Piotr Kondraciuk

P

rzyjęty do Związku Literatów Polskich w 1992 r. Jeden
z twórców środowiska literackiego w Rzeszowie. Autor
trzynastu tomików poetyckich. Pisze także wiersze i bajki
dla dzieci, które publikowane są w „Pluszaku”. Jego najnowsza książka to Dzielne Pluszaki (2019).

Pamiętam

Pamięci Zbyszka Dominy

Pamiętam tamte nasze lata:
ostry błysk oczu, serca drganie,
nasze w przyjaźni obcowanie
w pogoni za pięknością świata.
Byleś nie tylko przyjacielem,
Twoja empatia jak pochodnia
w pięknych kolorach mogła oddać
wszystkie pragnienia, szczytne cele.
Teraz wędrujesz Mleczną Drogą,
z dużym bagażem trosk i przeżyć,
mnie pozostaje tylko wierzyć,
że w trudach gwiazdy Ci pomogą...
		

styczeń 2020 r.

Czas nieutracony

mojej Najdroższej

Jak opadnie pamięci
szary kurz
i na zawsze umilkną
wszystkie ptaki,
my będziemy Kochana
pośród zórz
wędrowali utartym
świetlnym szlakiem.
Nie przeszkodzą nam
burza ani mgły,
bo to wszystko pozostanie
z drugiej strony.
Z nami pójdą
te najpiękniejsze sny
i czas, który nie został
utracony.
wrzesień 2019 r.

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl

Płonąca radość
Dzień wstaje powoli
i rozjaśnia ciemność,
w świetlistej aureoli
rodzi się intymność.
Sny już w dal uleciały –
uskrzydlone ptaki,
mały promyk nieśmiały
tańczy nad potokiem.
Serce rozmawia z ciszą
podniecone świtem,
drzewa liśćmi kołyszą
pod nieba błękitem.
Do okna puka miłość
tak czysta jak rosa,
niesie płonącą radość
na srebrzystych włosach.
sierpień 2019 r.
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DZIELIĆ SIĘ SZTUKĄ MUZYCZNĄ

Rozmowa z prof. Martą Wierzbieniec, dyrektorem naczelnym Filharmonii Podkarpackiej
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
Zofia Stopińska

N

 W 2019 roku obchodziliśmy 200. rocznicę
urodzin patrona tego konkursu, Stanisława
Moniuszki.
– W Filharmonii Podkarpackiej przez cały
ubiegły rok promowaliśmy twórczość Moniuszki, ale także kompozytorów polskich. Koncertów z repertuarem polskich kompozytorów zorganizowaliśmy ponad trzydzieści. Większość
wykonana została w naszej filharmonii i na
Podkarpaciu, ale były także koncerty za granicą,
bo orkiestra wystąpiła m.in. w Tbilisi w Gruzji,
a wykonane zostały tam: uwertura Bajka Stanisława Moniuszki, Mazur z opery Straszny dwór,
Koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego
i utwór Wojciecha Kilara.
Zostaliśmy także zaproszeni do wykonania koncertu w pałacu w Radziejowicach, koncert laureatów I Międzynarodowego Konkursu
Muzyki Polskiej odbył się także w Filharmonii
Narodowej w Warszawie.
Organizowaliśmy również koncerty kameralne oraz dla dzieci i młodzieży.
Bardzo się cieszę, że nasze propozycje spotykały się z bardzo dobrym odbiorem publiczności, za co bardzo dziękuję słuchaczom.
 A co przygotowujecie na drugą część sezonu?
– W 2020 roku przypada wiele rocznic i jubileuszy. Na początku wspomnę o 250. rocznicy
urodzin Ludwika van Beethovena. Z tej okazji
zaplanowaliśmy, że w 2020 roku wykonamy
wszystkie, czyli dziewięć symfonii tego kompozytora. 17 stycznia wykonana została I Sym-

Prof. Marta Wierzbieniec

fonia, 21 lutego zapraszam na koncert, podczas
którego zabrzmi II Symfonia, a w kolejnych
miesiącach następne. VI Symfonię Beethovena
usłyszymy w czerwcu na zakończenie sezonu,
w październiku zabrzmi VII, a IX Symfonią
zakończymy rok kalendarzowy, czyli wykonana zostanie podczas ostatniego koncertu przed
świętami Bożego Narodzenia. Oprócz wszystkich symfonii Ludwika van Beethovena, w programach naszych koncertów znajdą się także
utwory kameralne tego kompozytora i Koncert
skrzypcowy, który zaplanowaliśmy na inaugurację przyszłego sezonu – 9 października 2020
roku.
W tym roku obchodzimy także 210.
rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, a jego rówieśnikiem był Robert Schumann. Ale jest też
nieznany kompozytor Béla Kéler, który urodził
się w Bardejovie na Słowacji (można powiedzieć,
że zupełnie po sąsiedzku), dokładnie 200 lat
temu. Był rok młodszy od Moniuszki, całe życie spędził poza miejscem urodzenia, przebywał
głównie w Wiedniu, ale też prawdopodobnie we
Lwowie i być może był także w Przemyślu. Jego
utwory zaplanowaliśmy wykonać jesienią właśnie w Bardejovie, ale także po wakacjach będzie
je można usłyszeć u nas.
To nie koniec rocznic. 150 lat temu urodził się Jean Sibelius, stąd Koncert skrzypcowy
tego kompozytora wykona w marcu Anna Gutowska – rzeszowianka; a 120 lat temu urodził
się amerykański kompozytor Aaron Copland
i też będzie okazja, by usłyszeć muzykę, któ-

ra wyszła spod pióra tego twórcy. 310 lat temu
w Puławach urodził się Franciszek Lessel, stąd
Koncert fortepianowy C-dur tego kompozytora
zabrzmi w marcu. Natomiast 230 lat temu urodził się Karol Lipiński, a usłyszymy dzieła tego
kompozytora podczas Muzycznego Festiwalu
w Łańcucie.
 W tym sezonie występowali i wystąpią
sławni, gorąco oklaskiwani na świecie soliści
i dyrygenci – wymienię chociażby tylko takie
nazwiska, jak Mirosław Jacek Błaszczyk, Agata Szymczewska, Iwona Hossa, Ewa Wolak, Jíři
Petrdlik, Adam Wodnicki czy Ewa Biegas, ale
nie brakuje także młodych artystów.
– Scena koncertowa musi być otwarta
zarówno dla tych znanych, uznanych i często
goszczących w naszej Filharmonii solistów i dyrygentów, jak i młodych talentów, a większość
to osoby, które nie miały okazji u nas wystąpić,
ale są to artyści mający już spore osiągnięcia na
polu muzyki. Wspomnę, że w styczniu gorąco
oklaskiwani byli dyrygent Miłosz Kula i pianista
Szczepan Kończal.
 Kilkakrotnie pojawia się także nazwisko
młodego artysty Bartosza Staniszewskiego,
który jest dyrygentem-rezydentem. Na czym
polega jego współpraca z Filharmonią Podkarpacką?
– Bierzemy udział w projekcie, który prowadzi Instytut Muzyki i Tańca. Otrzymaliśmy
specjalne, dodatkowe środki na ten program dyrygent-rezydent.
Pan Bartosz Staniszewski niedawno ukończył studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej
w Krakowie w klasie prof. Jacka Rafała Delekty
i aplikował o to, by móc u nas być właśnie dyrygentem-rezydentem. Jego obowiązkiem jest
asystowanie innym dyrygentom w przygotowaniu wybranych koncertów oraz samodzielne poprowadzenie kilku koncertów. Między innymi
poprowadzi koncert abonamentowy 3 kwietnia
i 29 kwietnia dyrygował będzie koncertem dla
dzieci i młodzieży.

KULTURA  SZTUKA

 Dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Podkarpackiej oraz dla wszystkich pozostałych pracowników pierwsza część sezonu była
bardzo pracowita.
– To prawda, za nami pierwsza część wyjątkowego sezonu artystycznego Wyjątkowego z wielu powodów, także i tego, że jest to 65.
sezon artystyczny Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, która świętuje swój
jubileusz bardzo pracowicie. Zaczęliśmy wielkimi wyzwaniami i zadaniami. We wrześniu
orkiestra towarzyszyła pianistom, uczestnikom
III etapu, a później laureatom I Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława
Moniuszki, który zorganizowany był przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, a odbył się
w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.
To dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy współorganizować tak ważne wydarzenie
o międzynarodowym zasięgu i już prowadzimy
rozmowy o następnej edycji konkursu, która została zaplanowana na wrzesień 2021 roku.

Fot. Wit Hadło

iedawno rozpoczął się nowy rok kalendarzowy i jednocześnie minęła połowa sezonu koncertowego w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Aby przypomnieć najważniejsze wydarzenia pierwszej części sezonu i dowiedzieć
się, co czeka nas w drugiej, poprosiłam o rozmowę dyrektorkę tej placówki, panią prof. Martę Wierzbieniec.

 Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że w tym sezonie czekają nas koncerty, na które z wielkim
wyprzedzeniem trzeba będzie kupować bilety.
Mam tu na myśli zaplanowany na 21 lutego
koncert z okazji 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina z udziałem Ingolfa Wundera
oraz 28 lutego wystąpi Bomsori Kim, ulubienica publiczności i zdobywczyni II nagrody na
XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
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– To są nazwiska, które przyciągają tłumy
słuchaczy, ale nie tylko, bo ogromne zainteresowanie jest też muzyką amerykańską, która
zabrzmi u nas na początku kalendarzowej wiosny. Można będzie posłuchać utworów Mozarta,
Haydna czy Schumanna. Zaplanowaliśmy koncerty z udziałem orkiestry przygotowane specjalnie dla dzieci i młodzieży. Rozwijamy także
intensywnie audycje umuzykalniające w szkołach i przedszkolach. Będą koncerty z okazji
szczególnie wielkich dla nas Polaków rocznic
przypadających w tym roku: 100. rocznicy urodzin i 15. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Spe-

cjalny koncert odbędzie się 15 maja w Filharmonii Podkarpackiej, ale z tej też okazji Orkiestra
FP wystąpi w Portugalii. Wspólnie z tamtejszym
chórem i solistami wykonane zostanie Requiem
W.A. Mozarta na początku kwietnia tego roku.
W drugiej połowie sezonu wykonywane
będą w większości utwory, które rozbrzmiewały już na tej scenie i publiczność ciągle chętnie
przychodzi na takie koncerty, ale będą też dzieła, które będą mieć tu swoje prawykonanie.
Na zakończenie sezonu wykonane zostanie Te
Deum Piotra Mossa. Jest to dzieło, które kompozytor napisał specjalnie dla Filharmonii

W METAFORACH I SYMBOLACH
W teatrze znaków plastycznych profesora Pokrywki

KULTURA  SZTUKA

K

ażde spotkanie z teatrem
profesora Janusza Pokrywki jest zarazem wielkim
estetycznym doznaniem plastycznym. Artysta ten bowiem tworzy niepowtarzalne
widowiska, idee których ujmuje w zwięzłych
treściwie metaforach i symbolach, jakby malowanych pędzlem na obrazach. W najnowszym
jego spektaklu Muzyka kładzie się w ciszy, choć
na afiszach sygnowany jest on tylko jako twórca
inscenizacji i scenografii, to jednak każdy, kto
zna wcześniejsze dokonania teatralne profesora, dostrzeże tu nie tylko autora scenariusza.
Z wielkim talentem Janusz Pokrywka nakreślił w tym niespełna godzinnym widowisku
postać Zygmunta Mycielskiego, wielkiego humanisty rodem z Wiśniowej nad Wisłokiem,
kompozytora, pisarza i krytyka muzycznego,
wnikliwego obserwatora zjawisk społecznych.
Bliski temu bohaterowi krytyk muzyczny, Bohdan Pociej, podkreślał, że Mycielskiego cechowało „głębokie poczucie wolności wewnętrznej,
wspaniała niezależność przekonań, poglądów
i sądów, tolerancyjność i wyrozumiałość, pewien dystans do świata i ludzi, a równocześnie
głębokie ze światem i ludźmi odczuwanie”.
Wielokrotnie na naszych łamach postać owego intelektualisty przybliżał Andrzej Szypuła,
artysta muzyk, kompozytor i twórca Rzeszowskiego Teatru Muzycznego Olimpia. Takoż
i poeta. I to właśnie jego poezją splótł Janusz
Pokrywka przemyślenia Mycielskiego, pisząc
scenariusz tego widowiska łączącego spójnie
przesłania historyczne, filozoficzne i religijne.
Ta sceniczna opowieść intelektualna, ów
swoisty esej, przybliża osobowość artystyczną
Mycielskiego także między innymi jako przyjaciela Jarosława Iwaszkiewicza i innych pisarzy, który zarazem w widzeniu polskości tak
bliski był wielkiemu Norwidowi. Pojawia się
na scenie postać przyjaciela wielkich artystów
malarzy, z Janem Cybisem w spektaklu zaznaczonym szczególnie, nie tylko w rozważaniach
głównego bohatera, w którego tak przekonująco
wcielił się Szymon Dorak, ale i w owym symbolu, jakim była ożywiona scenicznie w pewnej
chwili przez niego paleta i pędzel niczym postać
16

sztukę opisująca i plejadę artystów goszczących
często w dworku Mycielskich. Takim znakiem
artystycznym jest też kopia obrazu Cybisa, którą na wstępie wnosi jedna z Muz, prezentując jej
rewers z białym płótnem w ramach, co było jak-

 Zofia STOPIŃSKA
wa zatem słowo, podkreślane oszczędnymi
i trafnymi gestami. Przemyślana konstrukcja
całej tej opowieści – poczynając od ściany, która jak kurtyna otwiera się na boki i ukazuje
na wstępie obraz z fragmentem dworku Mycielskich, a na końcu krypty rodowej, gdy żegnamy się z bohaterem. To są także owe uformowane przez Beatę Klimkowską kostiumami
bosonogie Muzy z zakrytymi twarzami. I tylko
w pięknie skrojonych interpretacyjnie głosach
Fot. Ryszard Zatorski

Ryszard Zatorski

Podkarpackiej. Wtedy także podsumujemy 65
lat działalności Orkiestry FP. Oprócz Te Deum
Piotra Mossa wykonana zostanie VI Symfonia
F-dur Ludwika van Beethovena. Ten koncert poprowadzi Massimiliano Caldi, główny dyrygent
Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej.
Zapraszam serdecznie, spotykajmy się
w Filharmonii Podkarpackiej. Chcemy się podzielić sztuką muzyczną i życzymy Państwu
niezapomnianych wrażeń i artystycznych wzruszeń.

Robert Nowak, Paulina Zając, Szymon Dorak, Joanna Sitarz, Jan Wolski przy brawach w finale

by plastycznym zapisaniem idei spektaklu, wypowiedzianym w tytule i w tym właśnie wstępie
oraz pod koniec sztuki słowami Mycielskiego,
że cisza jest częścią składową muzyki i gruntem pod tworzone dzieło niczym białe płótno
dla malarza. Cybisowy obraz zawieszony przez
bohatera na ścianie pełni też metaforyczną
funkcję zmian, które zachodzą w jego życiu –
jak choćby tej przeprowadzki do stolicy, którą
scenarzysta opowiada w spektaklu tak wymownie i wyobrażalnie po prostu przemieszczeniem
owego obrazu na drugą ścianę.
W tym spektaklu widać też wielki kunszt
artystyczny reżysera Ryszarda Szeteli, doświadczonego i podziwianego przez lata aktora
Teatru Kacperek, ale i wszak Sceny Propozycji
Janusza Pokrywki. W prowadzeniu scenicznym postaci Mycielskiego, sposobie interpretacji, mowie, a nawet gestach Doraka widać,
jakby sam Szetela tkwił w tej postaci. I całość
widowiska jest właśnie z taką Szeteli dbałością
przygotowana, spójnie z plastycznymi znakami i metaforami inscenizacyjnymi Pokrywki
z czytelną precyzją interpretacyjną wybrzmie-

rozpoznać można Joannę Sitarz i Paulinę Zając, które dopiero przy brawach w finale odsłaniają w pełni swą kobiecą urodę. W postaciach
Muz przylatują w żółcieniach metaforycznie
do widzów myśli filozoficzne i religijne asocjacje Mycielskiego, w bieli i czerwieniach wyrażana jest miłość oraz sama idea sztuk wszelakich, przywiązanie do Wiśniowej i wspomnień
o niej w przyniesionych liściach dębu, a patriotyczne akcenty wyobrażone w Muzie odzianej
żołnierskim płaszczem, w hełmie na głowie,
a gdy się odwraca na plecach ma tarczę strzelniczą... I ten wymownie nadchodzący koniec,
gdy pojawia się w szarościach i skrzydlatym
kapeluszu Muza Śmierci, potem i sam jej symbol, ale inny niż w potocznych legendach, bo
w czarnej szacie jest to kobieca postać z białymi szczeblami drabiny pnącej się od stóp do
góry. Symbolicznie uformowany pokoik Mycielskiego i przemeblowywany kilkakrotnie
przez równie ważne w tej sztuce postaci Robotników z brygady scenicznej w szarych kostiumach, z wytrawną dyskrecją zagrane przez
Jana Wolskiego i Roberta Nowaka, są obok
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Muz kolejnymi zwornikami akcji
tego widowiska.
A gdy ściany tej umownej kurtyny odsłaniają pośrodku czarną przestrzeń nieskończoności, a na ich odwróconych skrzydłach pojawiają się
na kontrastowej bieli między innymi
zapis kompozycji Wieczne odpoczywanie, wykaz utworów skomponowanych przez Mycielskiego czy fragment
listu otwartego do muzyków czeskich
i słowackich oraz nekrolog mistrza –
niebawem i staje przed widownią cały
zespół uniwersyteckiego teatru z Rzeszowa Sceny Propozycji Janusza PoScena ze spektaklu „Muzyka kładzie się w ciszy”. Szymon Dorak w roli Zygmunta
krywki. Nastrój budowany jest i z cie- Mycielskiego i Paulina Zając w roli jego Muzy
kawością kontemplowany na widowni
przez niemal godzinę tym monologiem Szymona dowany został szeregiem trafnie dopasowanych,
Doraka, scenicznego Mycielskiego, który obu- symbolicznych, plastycznie namalowanych ak-

torsko, scenograficznie i kostiumowo scen. A towarzyszy temu dyskretnie i dopełniająco muzyka Zygmunta
Mycielskiego i Chopina oraz trafne
efekty akustyczno-świetlne sterowane przez Radosława Bocheńskiego.
Kolejna odsłona talentu Janusza Pokrywki i współpracujących
z nim artystów miała prapremierową odsłonę 13 stycznia na scenie
Wydziału Muzycznego UR. Potem
były prezentacje w kolejnych miejscach, m.in. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, a w planach jest oczywiście
Wiśniowa.
 Ryszard ZATORSKI

KARNAWAŁOWY APETYT NA SZTUKĘ

Narodowy Akademicki Ukraiński Teatr Dramatyczny
im. Marii Zańkowieckiej – „Opowieści o Iwanie”

Teatr Ludowy w Krakowie – „Salto w tył”

Chołka, Mateusz Mikoś i Robert Żurek z towarzyszeniem pianisty Tomasza Jachyma.
Tak będzie po każdym spektaklu w kolejne
dwa wieczory teatralnego karnawału – w sobotę
Love Love Love z Magdą Skubisz i muzykami zespołu Domarski Band, a w niedzielę w recitalu The
Best Of wystąpi Justyna Szafran, aktorka i piosenkarka z Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, podziwiana na scenach i festiwalach w Polsce
i na świecie. W Rzeszowie dobrze zapamiętana
sprzed osiemnastu laty z tytułowej roli w spektaklu Piaf w reż. Jana Szurmieja. Owe nocne atrakcje
wokalne i muzyczne cenione są przez bywalców
teatralnych spotkań na równi z gościnnymi spektaklami zaproszonych zespołów.
W tym roku podczas spotkań obejrzymy
trzy spektakle. W pierwszym dniu na rzeszowskiej scenie wystąpią artyści Teatru im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie w widowisku operetkowym Turnus mija, a ja niczyja w reż. Cezarego
Tomaszewskiego. W kolejnym goście ze Lwowa
zaprezentują spektakl Opowieści o Iwanie w reżyserii Wadyma Sikorskiego Narodowego Akademickiego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego
im. Marii Zańkowieckiej. A w trzecim dniu w wi-

dowisku Salto w tył w reżyserii Maćko Prusaka
z Teatru Ludowego w Krakowie będziemy mogli
zakosztować czeskiego humoru w interpretacji reportaży sportowych Oty Pavla.
I oczywiście niezmiennie już w każdej edycji
rzeszowskich festiwalowych spotkań i prezentacji
teatralnych, także i podczas 26. RST, będziemy
mogli podziwiać aktorów Teatru Siemaszkowej
podczas czytania performatywnego w ramach
Sceny Nowej Dramaturgii. Organizatorzy zapowiadają przygodę sceniczną pełną humoru, jakim
ma być performatywna prezentacja pt. dom galeria według tekstu Alicji Kobielarz w reżyserii Jana
Hussakowskiego.
Ubiegłoroczne jubileuszowe Rzeszowskie
Spotkania Karnawałowe zakończyły się niezwykłym koncertem Pawła Kaczmarczyka, ponadpółtoragodzinnym improwizacyjnym popisem
muzycznym tego pianisty i kompozytora w utwo-

Fot. Monika Stolarska

Fot. Taras Valko

egoroczne 26. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe w Teatrze im. W. Siemaszkowej
wyznaczone zostały od 14 do 16 lutego, czyli
w czasie, gdy w naszej coraz bardziej zamerykanizowanej obyczajowości przypadają walentynki znaczone miłosnymi symbolami. Zatem
i ów pierwszy dzień teatralnej odsłony będzie
podkreślony koncertem Nie całuj mnie pierwsza.
Tradycyjnie bowiem w spotkaniach karnawałowych tuż po spektaklach widzowie zapraszani
są na ciąg dalszy zabawy artystycznej w postaci
koncertów muzycznych i recitali, a także na pokazy i degustację win oraz balowe tańce i inne
atrakcje. Wspomniany wyżej koncert w walentynkowy wieczór, nazwany mianem zaczerpniętym z piosenki Skaldów, będzie obfitował
w znane nam już z wielu rzeszowskich spektakli
utwory muzyczne tchnące miłością i dedykowane osobom zakochanym. A bawić nas będą
wytrawni i lubiani artyści naszej sceny Michał

Fot. Kasia Chmura

T

KULTURA  SZTUKA

W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w widowisku operetkowym „Turnus mija, a ja niczyja”

rze nazwanym Tatra. Takim niezwykłym akordem artystycznym w tym roku będzie wspomniany już recital Justyny Szafran. Im bliżej spotkań,
tym bardziej rośnie apetyt na artystyczną ucztę
karnawałową na dużej scenie i w foyer teatru.
 Ryszard ZATORSKI
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ODCIENIE WIEJSKICH TEATRÓW
Jerzy Dynia

KULTURA  SZTUKA

W

rza, kiszenie kapusty. Wszystko to prezentowa- Czy były odlewane z roztopionego do płynnego
ne jest w stosownych wiejskich ubiorach, często stanu wosku? Okazuje się, że nie. Na początku
z muzyką, przyśpiewkami, tańcami, czasem na- plaster przypominał wałkowane przed wypiewet z zanikającą zupełnie lokalną gwarą.
kiem ciasto i dopiero po wyrobieniu wkładało
Imprezy o takim charakterze organizowa- się do środka sznurek-knot i nadawało się mu
ne są na Podkarpaciu od lat. Wojewódzki Dom ostateczny kształt. Mając taką świecę, można
Kultury w Rzeszowie organizuje przy współ- było podczas zimy skutecznie odstraszać podpracy z gminnymi ośrodkami kultury przeglą- chodzące pod domostwa wilki, co na terenie
dy zwyczajów i obrzędów. Miejski Dom Kultu- lasowiackim było niegdyś powszechne.
ry w Kolbuszowej
w święto Trzech
Króli jest miejscem
międzywojewódzkiego
konkursowego
przeglądu
zespołów kolędniczych. W pierwszą niedzielę br.
w Starym Dzikowie
dzięki dyrekcjom
Centrum Kulturalnego w Przemyślu Zespół Ludowy z Soniny, zdobywca Grand Prix, z fragmentem „Wesela sonińskiego”
i miejscowego GOK zatytułowanego „Kołacz”
odbyła się XVIII
edycja Międzywojewódzkiego Przeglądu Grup
A co się działo w domach, kiedy na świat
Obrzędowych pod nazwą „Wątki folkloru lu- miało przyjść kolejne dziecko? A bywało ich
dowego”. Udział wzięło jedenaście zespołów w rodzinach wiele, po dziesięcioro, po dwanaz Podkarpacia i południowej części wojewódz- ścioro… Jakie emocje towarzyszyły rodzinie,
twa lubelskiego, prezentując bardzo zróżnico- kiedy zbliżała się chwila zgonu seniora, właściwane pod względem tematycznym, trwające do ciela majątku, kiedy zaczynała się walka o wy25 minut widowiska. Zwracało uwagę widowni niesienie jak największych korzyści przy jego
niezwykle staranne przygotowanie występują- podziale? Tu wychodziły na jaw rzeczywiste cecych zespołów pod względem wykonawstwa, chy charakterów poszczególnych potencjalnych
ubiorów, a także unikatowych już w obecnych spadkobierców. A największe towarzyskie wyczasach rekwizytów i narzędzi pracy.
darzenie na wsi, jakim było wesele? Ileż starań,
Wszystko to, co jest obecnie prezentowa- ile zabiegów, żeby wypadło jak najokazalej! Ileż
ne, musi być sytuacyjnie wyważone, żeby nie zwyczajów i obrzędów, często hecnych. Wystardoprowadzać do groteskowości. Przykładem czy przypomnieć, jakie trudności bywały, kiemoże być sytuacja, kiedy aktor kosiarz, będąc dy swat, niosący na głowie kołacz weselny, nie
na scenie z drewnianą podłogą, bierze do ręki mógł wejść do wnętrza, bo framuga drzwi była
zrobioną z drewna kosę i zaczyna udawać, że za niska. Trzeba było puścić w ruch siekierę,
kosi żyto! Totalny obciach. Która kobieta po- żeby wyrąbać możliwość wejścia!
trafi dziś prząść lniane nici wrzecionem bądź
Właśnie za fragment Wesela sonińskiego
na kołowrotku? Jaka jest droga obróbki słomy zatytułowanego Kołacz Zespół Ludowy z Solnianej po zebraniu jej z pól aż po utkanie z nici niny spod Łańcuta zdobył nagrodę Grand Prix
lnianych materiału na ubrania bądź pościel? Jak podczas przeglądu w Starym Dzikowie. W grona przednówku pomagali sobie i ratowali się nie najwyżej ocenionych znalazły się zespoły
ludzie przed śmiercią głodową? W jaki sposób Tkacze z Wysokiej za spektakl Jesienny wieczór
wyrabiano świece zwane gromnicami, niezbęd- u tkacza Zembronia oraz z powodzeniem konne w dniu święta Matki Boskiej Gromnicznej? tynuujący dzieło zapoczątkowane przez Marię
Kozłową i Annę Rzeszut zespół obrzędowy Lasowiaczki
z Baranowa Sandomierskiego
za spektakl Na Gromniczną.
Na kolejnych miejscach ulokowały się zespoły Folusz
z Giedlarowej i Jarzębina
z Bukowej. Organizatorzy
z CK w Przemyślu i Gminnego Ośrodka Kultury w Starym
Dzikowie zapewniają, że dzieło będzie kontynuowane.

zorem
działających
w czasach renesansu na dworach magnackich
zawodowych i amatorskich
teatrów, pod koniec XIX wieku na wiejskich terenach Polski zaczęły powstawać teatry ludowe. Początek
dały im imprezy plenerowe, często patriotyczne, z udziałem nawet kilkuset wykonawców.
Już w roku 1907 powstał we Lwowie Związek
Teatrów i Chórów Włościańskich, a w 1919
w Warszawie Związek Teatrów Ludowych.
Rozkwit wiejskich teatrów ludowych nastąpił
w latach dwudziestych XX wieku. W tym czasie
powstawały również wiejskie chóry, orkiestry
włościańskie, orkiestry dęte. Klasycznym wręcz
przykładem na to była utalentowana postać
Jana Robaka, mieszkańca Staromieścia, czyli
obecnej dzielnicy Rzeszowa, który prowadził
przed II wojną światową wielogłosowy chór, zespół muzyczny, a nawet był autorem wystawionej przy ogromnym społecznym zainteresowaniu opery Staromieszczanie.
Działało tych zespołów już wówczas około 10 tysięcy. Dalszy rozkwit, po perypetiach
w czasach II wojny światowej, nastąpił w Polsce
po roku 1950, przy czym większość z nich zaczęła działać pod auspicjami gminnych ośrodków
kultury i odchodząc od klasycznego repertuaru
teatralnego, przeniosła zainteresowania na szerzej pojętą kulturę ludową i tradycyjną wiejską
obrzędowość. Co ciekawe, jedną z prywatnych,
domowych odnóg tego zjawiska w tych czasach
były improwizowane po obrzędowych oczepinach na wiejskich weselach zabawy poprzebieranych uczestników odgrywających kolejne
scenki, w trakcie których wyśmiewane były
słabostki miejscowych ludzi różnych lokalnych
stanowisk i profesji. Przypominało to przedstawienia w stylu commedia dell’arte.
Kierunek współczesnego amatorskiego
wiejskiego teatru oparty jest w zdecydowanej
większości na inscenizacjach ludowych obrzędów i zwyczajów. Działalność tę inspirowali
i popierają m.in. etnografowie, badacze kultury
ludowej, a także ci, którym bliska jest zanikająca
w czasach rozwijającej się cywilizacji tradycyjna polska kultura. Aby utrzymać ten nurt organizowane są w kraju doroczne
prz eg lądowo-kon k u rsowe
imprezy, często w wymiarze
ponadwojewódzkim. Uczestniczące zespoły prezentują
w większości spektakle związane z cyklem dorocznym, jak
wieczerze wigilijne, chodzenie z kolędą, zapusty, pierwszy
siew, żniwa, dożynki, także te
związane z pracami domowymi, jak choćby pieczenie
chleba, prządki, obróbka lnu,
„pirzaczki” – czyli darcie pie- Zespół Tkacze z Wysokiej w spektaklu „Jesienny wieczór u tkacza Zembronia”
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Grand Prix dla zespołu z Soniny

Wystawa twórczości Włodzimierza Piętala

J

est to pierwsza tak duża
prezentacja
twórczości
Włodzimierza Piętala w rzeszowskim BWA. Jego ostatnią
indywidualną wystawą była
w roku 1994 wystawa grafik
komputerowych w tzw. Galerii Małej, która
wówczas mieściła się w kawiarence na pierwszym piętrze Domu Sztuki. Artysta na obecnej
wystawie prezentuje trzy cykle obrazów powstałych równolegle w różnych okresach jego
twórczej drogi: „Warstwy czasu”, „Konflikty
i przeciwieństwa” i „Kwadraty”.
Tytuł pierwszego cyklu jest bodaj najbardziej adekwatny do sposobu pracy artysty
nad obrazami, jego podejścia do problemu
malarskiego, jaki rozwiązuje, a rozwiązanie to
jest ciągłym procesem. Artysta bowiem często
wraca do poszczególnych prac nawet po latach.
Jakby chciał powiedzieć, zapewne głęboko
o tym przeświadczony, iż obraz można malować w nieskończoność, albo zadając sobie, nam
pytanie, kiedy obraz jest ukończony?
Znawcy tematu mogą zastanawiać się,
w jakiej sytuacji względem swojego mistrza
Stefana Gierowskiego znajduje się Włodzimierz
Piętal – w opozycji czy kontynuacji? Stefan Gierowski (rocznik 1925) to kontynuator krakowskiego, ba, polskiego koloryzmu – był przecież
uczniem Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza,
profesorów krakowskiej ASP. Później jako wykładowca warszawskiej ASP przeniósł idee koloryzmu na jej grunt, odcinając go od figuracji
w „służbie” abstrakcji, informelu czy tego, co
obecnie robi – op-artu. I tu możemy znaleźć
podobieństwa ucznia i mistrza w zamiłowaniu
do koloru, który jest fundamentem kompozycji
często niewielkich formatów dzieł Piętala.
Podobnie „zbiegł” z krakowskiego koloryzmu – ciągle opartego na rzeczywistości obserwowanej, odwzorowywanej, naśladowanej,
a nie kreatywnej. Szczególnie w cyklu obrazów
„Konflikty i przeciwieństwa” oraz obrazach,

które powstawały w ich kontekście znajdujemy
wręcz filozoficzne odwołanie do tematu z pomocą pędzla, kładzionych niezwykle rozważnie
plam barw ciepłych naprzeciw barwom chłodnym. Konfliktów zachodzących pomiędzy ich
kierunkami, trajektoriami „lotu”. W abstrakcji
artysta znajduje metodę na rozważania i niekiedy zabawy kolorem, jego możliwościami
oddziaływania zarówno warsztatowo wzajem
siebie jak i tego oddziaływania na odbiorcę jego
misternych, finezyjnych miniatur malarskich.
Które nawiasem mówiąc Piętal, podobnie jak
jego mistrz, nie tytułuje, a nadaje im sobie znanym szyfrem symbole i numeracje.
Cykl „Warstwy czasu” – słusznie zauważył Jacek Kawałek we wstępie do katalogu towarzyszącego wystawie Włodzimierza Piętala
– jest związany, być może nawet wywiódł się,
z zamiłowania artysty do archeologii. J. Kawałek pisze tak: „[…] Warstwy czasu sugerują
ich wymiar Levi-Strauss’owski, geologicznie
Fot. Jacek Nowak

Piotr Rędziniak

Włodzimierz Piętal – z cyklu „Warstwy czasu”, technika
własna

Galeria autorska Piotra Rędziniaka
ZENON HENRYK RACHFALSKI

 Piotr RĘDZINIAK
Fot. Jacek Nowak

WARSTWY CZASU

zastygły. Trwanie wyjałowione z przemijania.
To pozór. Warstwy malarskie (Piętal) łączy ze
staroświeckimi ramkami. Gęsto zapisane odwrocie staje się kalendarzem. Utrwala wzrastanie obrazu rok po roku. Włodzimierz Piętal
ogrodnikiem czasu? Będąc czasobiorcą, a nie
Czasodawcą, czy można farbami mumifikować
istotę Nieskończoności? Składową cyklu jest
panopticum powstające od dzieciństwa artysty. Kawałeczek kambryjskiej rafy koralowej,
odciski ryb jurajskich, okruchy neolitycznych
kamieni. Malarska świadomość Piętala wyrasta
z wiedzy archeologicznej. Teraźniejszość mieści
czas przeszły. Thomas Stearns Eliot twierdził,
że w czasie teraźniejszym mieszkają wszystkie
czasy. Przyszły niedokonany też […]”.
Wystawa obrazów Włodzimierza Piętala w rzeszowskim BWA została pokazana
w sposób niecodzienny, bowiem uzupełniona
o zaskakujące druki, przedruki jego obrazów,
treści ich rewersów, tych swoistych kalendarzy,
a i wycinki z jego poetycko-literackich odsłon.
Włodzimierz Piętal to wielki, ciągle nieodkryty skarb rzeszowskiego środowiska artystów. Urodzony w 1950 r. w Świebodzicach.
W latach 1971–1973 studiował w krakowskiej
ASP. Następnie w latach 1973–1976 w ASP
w Warszawie na Wydziale Malarstwa, którą
ukończył w 1976 r. w pracowni prof. Stefana
Gierowskiego. Od 1978 r. jest członkiem ZPAP.
Uprawia malarstwo, ale również łączy je z innymi dziedzinami sztuki. Był inicjatorem i uczestnikiem imprez poetycko-teatralno-muzyczno-plastycznych (2004–2011). Zorganizował kilka
wystaw indywidualnych w kraju oraz za granicą, m.in. Austria, Niemcy, Izrael. Brał udział
w wystawach zbiorowych, okręgowych, ogólnopolskich i zagranicznych. W latach 2002–2010
organizator wystawy „Piórkiem i pędzlem po
Rzeszowie” prezentowanych z okazji Dni Rzeszowa w galerii rzeszowskiego ratusza. Prezentował własną twórczość plastyczną i literacką na
ul. 3 Maja w Rzeszowie. Prace artysty znajdują
się w zbiorach głównie prywatnych w Polsce,
w kilku krajach Europy, w USA, Kanadzie, Izraelu oraz w Australii.
Polecam niezmiernie uwadze obecną wystawę Włodzimierza Piętala w naszym BWA,
która czynna będzie do 22 marca 2020 roku.

N

a pewien czas, bądź naprzemiennie, ta galeria będzie Galerią jednego obrazu ze zbiorów BWA
w Rzeszowie, która mieści się realnie w Galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Wspominałem już o tym w poprzednich wydaniach miesięcznika, że BWA prezentuje tam głównie dla
młodej publiczności obrazy właśnie z własnych zbiorów. W tym miesiącu pokazujemy obraz zatytułowany Gniazdo i przypominamy nim Zenona Henryka Rachfalskiego, artystę urodzonego w 1932 roku
na terenie obecnej Ukrainy. Po wojnie z rodziną repatriowany do Przemyśla, gdzie w Ognisku Kultury Plastycznej pod kierunkiem Mariana Strońskiego rozpoczyna swą artystyczną edukację. W latach
1951–1955 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Jerzego Fedkowicza
i Wacława Taranczewskiego. Po studiach wrócił na Rzeszowszczyznę i jako współzałożyciel Grupy
XIV z gronem młodych, zapalonych artystów prowadził działalność artystyczną, popularyzatorską
i wystawową Grupy XIV. Obraz znajdujący się w zbiorach BWA pochodzi właśnie z tamtego okresu.
Rachfalski bowiem w 1958 roku na stałe przeniósł się do Opola. Przypominamy o nim, gdyż jest
współtwórcą rzeszowskiego środowiska artystów plastyków, dzięki którym rodziła się bądź wzrastała
świadomość życia społecznego oraz wielkiej roli kultury i sztuki w życiu tego społeczeństwa.
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Zenon Henryk Rachfalski – „Gniazdo”, olej
na płótnie
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EMOCJE I ARGUMENTY
Ostatnie przestrogi Tischnera

Andrzej Piątek

Z

rosnącą ciekawością
wczytywałem się w jedną
z ostatnich książek ks. prof.
Józefa Tischnera Kot pilnujący myszy. Nieznane teksty, wydaną przez Znak. Ten wybitnie literacko uzdolniony, odważny i oryginalny
myśliciel przełomu ostatnich dwóch stuleci
jakby przewidywał wybory, napięcia i rozterki,
którym jesteśmy dzisiaj poddawani. Widać to,
skoro tak przenikliwie, by nie rzec proroczo,
porusza tematy wciąż obecne w naszej publicznej debacie: od pytań, jaką pozycję winien zajmować Kościół w demokracji, poprzez refleksję,

jakie są tej demokracji słabości,
po niezwykle aktualne spostrzeżenia dotyczące miejsca
Polski w Europie i świecie.
Znajdziemy myśli – polemizujące z linią ideową kościelnych konserwatystów – wyrażające stanowisko w sprawie
aborcji czy wyjaśnienia odnoszące się do przeszłości, dlaczego Tischner
upominał się o partyzantów Kurasia „Ognia”
z lat wojennych i wczesnych powojennych długo uważanych za bandytów, czyli o naszą przeszłość taką, jak była, nielukrowaną. To wszystko jest jakże aktualne w dzisiejszych, najczęściej
prostackich sporach, kiedy swarzymy się byle

jak, jakiego kto miał dziadka,
czyimi jesteśmy niewolnikami,
gdzie są granice naszej wolności, kto nam je będzie wytyczał,
jakim prawem i w jakim języku.
Tischner o sprawach polskich, pogmatwanych i od zawsze naznaczonych kompleksami, manią wielkości i misyjności, wytrwale broniąc swoich
racji, pisze klarownie i nierzadko z humorem, czego tak brakuje
dzisiejszym „polemistom”. Miał
świetny styl pisania, mówienia
i bycia, którym przyciągał sympatyków i przeciwników. Wiele sporów inicjował, budząc kontrowersje, ale też pilnując, by argumenty nie przegrywały z emocjami. Takiego
Tischnera napotkałem w tej książce, czego też
życzę innym.
 Andrzej PIĄTEK

W KARNAWAŁOWYM NASTROJU
KULTURA  SZTUKA

Zaczarowany świat muzyki

Andrzej Szypuła

K

oncert kameralny w Karnawałowym
nastroju
miał miejsce w niedzielę 26
stycznia br. w rzeszowskim
ratuszu. Jego organizatorem
był Rzeszowski Teatr Muzyczny Olimpia wraz z Estradą Rzeszowską, a honorowy patronat nad koncertem objął prezydent
Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Zaczarowany świat
muzyki... Pozwala oderwać się od codziennych
spraw i spojrzeć na człowieczy los z optymizmem i nadzieją. Bo mimo trosk i kłopotów ten
świat jest piękny i warto żyć. Zwłaszcza sztuka
wokalna łącząca muzykę i słowo przemawia
do każdego słuchacza szczególną głębią uczuć
i przeżyć, pozwalającą unieść się na wyżyny tajemniczego świata ducha.
Wspomniany koncert w zabytkowym
wnętrzu rzeszowskiego ratusza brzmiał nad
wyraz ciepło, nastrojowo i kolorowo, bowiem
w repertuarze znalazły się pełne uroku pieśni,
arie i duety z dzieł różnych kompozytorów, mistrzów pięknego śpiewu. Bohaterem wieczoru
był Feliks Widera, znakomity tenor związany
z Operą Śląską, artysta wszechstronny, poruszający się ze swobodą, znawstwem i profesjonalizmem w świecie opery, operetki, w repertuarze
oratoryjno-kantatowym, będąc nie tylko świetnym wykonawcą głównych ról, ale i reżyserem,
realizatorem licznych koncertów i przedstawień
zyskujących zawsze ogromny aplauz publiczności. Mogliśmy podziwiać mistrza w takich spektaklach, jak Trawiata, Baron cygański, Ptasznik
z Tyrolu, Wesoła wdówka, Orfeusz w piekle.
Od pięciu lat profesor Feliks Widera organizuje Kursy Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-Zdroju dla młodych artystów śpiewaków,
połączone z ciekawymi koncertami. Jest także
pedagogiem Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, całym sercem oddany
sprawom nauczania i promocji młodych adep20

Prof. Feliks Widera i jego studenci – Adriana Garstka i Kamil Górowski

tów pięknego śpiewu. Swego czasu jednym
z jego studentów był Bartosz Urbanowicz z Podkarpacia, absolwent Zespołu Szkół Muzycznych
nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie
w klasie śpiewu Anny Budzińskiej, obecnie
związany z Nationaltheater w Mannheimie
w Niemczech.
W styczniowym koncercie w rzeszowskim
ratuszu w wykonaniu Feliksa Widery – tenor,
w otoczeniu kwiatów i blasku świec, słuchaliśmy
czarujących utworów: I. Friedman – Leci piosenka, W. Friedman – Modlitwa, Noc majowa,
C. Böhm – Still wie die Nacht, C.A. Bixio – Solo
per te Lucia, C. Arona – Dzwony mej wioski,
E. di Capua – O Mari, G. Malgoni – Amor mon
amour, F. Lehár – Aria Paganiniego z operetki
pt. Paganini, K. Millöcker – Pieśń o Polce z operetki pt. Student żebrak, C. Zeller – Aria Adama
z operetki pt. Ptasznik z Tyrolu.
W koncercie wystąpiło także dwoje utalentowanych studentów profesora Feliksa Widery z Akademii Muzycznej w Katowicach: po-

chodząca z Tarnowa Adriana Garstka – sopran
i z Nowego Sącza Kamil Górowski – baryton,
zbliżający się już do dyplomu ukończenia studiów. W wykonaniu świetnie zapowiadających
się artystów – uroczej sopranistki o słonecznym głosie słuchaliśmy utworów: F. Lehár –
Hej, komu srebrem błyszczy trzos i P. Raymond
– Czardasz z operetki pt. Perła tokaju, a w wykonaniu barytona o męskim, okrągłym głosie:
C. Loewe – Erlkönig, G. Swiridow – Bogomatier
w gorodie, G. Rossini – Aria Figara z opery pt.
Cyrulik sewilski. Wszystkim w sposób precyzyjny towarzyszyła przy fortepianie Małgorzata
Wilga, a koncert z wielką swadą, słowem ubarwionym anegdotami, prowadził profesor Feliks
Widera.
I ja tam byłem, miód i wino piłem, dziękując miłym, sympatycznym i wrażliwym artystom za wieczór pełen wzruszeń i przeżyć z zaczarowanego świata muzyki.
 Andrzej SZYPUŁA
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BYŁ CZY NIE?
onoć w Polsce był komunizm, chociaż nikt nie widział żadnego jego
przejawu. Ale później uzgodniono, że winien jest on wszystkich nieszczęść, jakie nawiedziły nasz kraj w czasach PRL. Później ostatni komuniści, których nie było, przeszli na postkomunizm, którego też nie było.
No bo jak to – sędzia Kryże i prokurator Piotrowicz komunistami bądź
postkomunistami? W życiu! Taż to mężowie prawi i sprawiedliwi. Co
innego Lech Wałęsa, Donald Tusk czy marszałek Grodzki. Komuniści
i postkomuniści czystej wody.
Ostatnio premier Morawiecki Niemcom obwieścił, że nasi sędziowie to sami komuniści. Gdy zwrócono mu uwagę, że zdecydowana większość została mianowana po obaleniu tak zwanej komuny, zreflektował
się i zastosował formułę rozszerzającą. Autorytatywnie stwierdził, że
zostali wyszkoleni przez tych wrednych, zatem są komunistani jak amen
w pacierzu. Skoro nie daje się określić, kto jest komunistą, a kto nie, to
każdego z obywateli można według uznania zaliczyć do tych, którzy są,
i tych, którzy nie są. Coś mi się wydaje, że premier tęskni za peerelowskimi czasami, w których – według jego jedynie słusznej wiedzy historycznej – sędziom można było nakazać rozstrzygnięcia. A teraz nie można.
Ot, ironia historii! Przy okazji premier strzela sobie w kolano. Przecież
edukowali go i nadawali tytuł magisterski w jego mniemaniu sami komuniści. To znaczy, że jest przez ten grzech również komunistą.
Prezydent jednego prezesa też nie był gorszy. Odciął się od takiej
praktyki zdecydowanie podczas wyborczej wędrówki z Kolbergiem po
kraju. Przecież nie będzie nikt w obcych językach mówił nam, co mamy
robić! Nam, światowej potędze. W dodatku wykrzyczał to ze stosowną
mimiką i stanowczym gestem niczym Napoleon pod Waterloo. Chociaż
ciałem jest od niego wyższy.

BYĆ CZY MIEĆ?
iedyś umieć pięknie prząść było powodem do
dumy. Mroźne lutowe wieczory stawały się areną
rywalizacji o to, kto wykona najcieńszą i najrówniejszą nić. Towarzyszyły temu obrządkowi pieśni i baśnie, a stosy bieli nadawały temu charakter widmowy,
wręcz magiczny. Ten dawny obyczaj odszedł w zapomnienie. Jak srogie,
staropolsko lute mrozy, którym ten miesiąc zawdzięcza nazwę. Bo luty
bywał luty. Wtedy o ratunek proszono Matkę Boską Gromniczną.
Czy z winy nierównej długości luty pełen jest przeciwieństw, nie
wiadomo. Zapusty, Popielec. Proch jesteś i w proch się obrócisz! Mobilizacja dusz, dokonywająca się w ciszy i pokorze. Posypywanie głowy popiołem przypomina, że życie ziemskie mija, a silna wiara, dobrowolne
wyrzeczenia i bezinteresowne dawanie dobra pomagają osiągnąć życie
wieczne.
Dawanie dobra. Jakże czasy się zmieniają. Wielu spadkobierców Synodu trupiego ze schyłku IX wieku, jednego najbardziej wstydliwych wydarzeń w historii papiestwa, kaziło i kazi nadal imię Kościoła. Jak dotąd
na liście świętych znaleźli się: Augustyn z Hippony – prowadzący hulaszcze życie, który porzucił dziecko, by robić karierę w Rzymie, Olga – morderczyni ponad 5000 osób, Fabiola – bigamistka, Maria Egipcjanka – prostytutka, Dyzma – złodziej czy Bartłomiej Longo – satanista. I wszystko
na to wskazuje, że do tej listy dołączy Polak – Tadeusz redemptorysta
z Torunia, którego credo to być i mieć.
Póki co najbardziej interesuje go życie doczesne, zwłaszcza to, które
oscyluje wokół mamony. I idzie mu bardzo dobrze. Ma też wielkie poparcie w osobie posłanki Anny Sobeckiej, która uważa, że wypowiedzenie
każdego słowa nieprzychylnego pod jego adresem to prowokacja i zniesławienie. Bo jak tak można? Kapłana? A ów kapłan, przyszły „święty”
Tadeusz, zmusił już jednego ze współbraci do odejścia ze zgromadzenia
tylko za to, że chciał ujawnić prawdę o nim.

K

P

 Roman MAŁEK

A jaka ona jest? Trudno określić. Redemptoryści byli kiedyś czymś.
Proboszczowie, by mieć jednego z nich na Wielki Post czy Adwent, zgłaszali się z dużym wyprzedzeniem. Teraz nie muszą, a i nie nalegają, co
oznacza śmierć zgromadzenia. Zawdzięcza ono swą sytuację właśnie
„świętemu” Tadeuszowi. A ten nie chce dopuścić, by jego majątek został
ujawniony, który jak niektórzy szacują, umiejscawiałby się w pierwszej
dziesiątce najbogatszych Polaków. A już na pewno, jak twierdzi, jego bogactwo i to imponujące, i nie jest bogactwem redemptorystów. I on nim
dysponuje. Ma grupę ludzi, która z tego czerpie korzyści. Ale to nasz
przyszły „święty” decyduje o tym kto. A są to ci, z których ma lub będzie
miał pożytek.
Gdy powstawała Telewizja Trwam, potrzebne było 68 milionów,
by weszła na cyfrowy multipleks. Prowincja redemptorystów pożyczyła
je fundacji Lux Veritatis na uruchomienie stacji. Sami ojcowie byli zdziwieni, że prowincja ma takie pieniądze. Bo nie miała. To były pieniądze
„świętego” Tadeusza, który nie chcąc ujawnić ich źródła, „dał” je prowincji, a ta niby je pożyczyła. W Telewizji Trwam nie było o tym oczywiście
ani słowa. Czemu ja się nie dziwię.

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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CÓŻ TO ZA TWÓR?
iedawno przeczytałem informację o wydatkach
Polskiej Fundacji Narodowej. Na promocję wizerunku Polski w świecie twór ten wydał 111 mln
złociszy. Nie znalazłem ani jednej, nawet najdrobniejszej, informacji w polskich i zagranicznych źródłach medialnych, że cokolwiek wypromowali. To jest dopiero promocyjny kunszt! Promować
wizerunek za ciężkie pieniądze i niczego nie wypromować! A może to
niemal niewykonalne? Nic podobnego! Bez żadnych wielkich nakładów
świetnie nasz wizerunek wypromowali Olga Tokarczuk i Jurek Owsiak.
Pierwsza, ku zniesmaczeniu naszej jedynie słusznej władzy, która nie
czyta jej książek, odebrała z rąk szwedzkiego króla Literacką Nagrodę
Nobla. Zresztą wcześniej uzbierała innych z tej branży też sporo i też prestiżowych. Mówił i pisał o tym cały świat. Nieosiągalne marzenie prezydenta, premiera i owej kosztownej fundacji razem wziętych. Bardzo
spektakularny pomysł, który też docenił cały swiat, miał Jurek Owsiak.
Otóż wszystkie środki zebrane na antypodach w ramach tegorocznej
edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazał na rzecz poszkodowanych w ekologicznej tragedii płonącej Australii. Znowu o Polsce i tym humanitarnym geście było głośno, ale Owsiak nie podoba się
władzy państwowej i kościelnej, bo nie chce ich słuchać. Nawet służbom
państwowym i mundurowym nie wolno udzielać się w jego poczynaniach.
Cóż to za twór owa fundacja i czego głośnego dokonała? Utworzyło ją w roku 2016 siedemnaście spółek skarbu państwa dla promowania
Polski poza jej granicami. Zamiast do budżetu część swoich pieniędzy
przekazują fundacji. Jedyną głośną, nawet bardzo, ale w negatywnym
sensie, akcję fundacja przeprowadziła, tyle że w kraju. Było to bilbordowe poniewieranie sądów pod ogólnym zadęciem „Sprawiedliwe sądy”.
Całość za jedyne 8 milionów. Sądy powszechne w obu instancjach orzekły, że było to niezgodne ze statutowymi celami, czyli bezprawne. I co?
A pisz pan na Berdyczów. Nikomu włos z głowy nie spadł. Pomimo tych
bardzo wątpliwych sukcesów Polskiej Fundacji Narodowej jej zarząd
ma się znakomicie i wie jak promować, aby nie wypromować. Czy nie
mądrzej i efektywniej byłoby powołać zarząd złożony z Olgi Tokarczuk,
Jurka Owsiaka i Agnieszki Holland? Z pewnością o Polsce byłoby głośno,
ale w tym budującym nasz światowy wizerunek znaczeniu.

Jerzy
Maślanka

Nina Opic
SEKRET Y ŻYCIA

Światełko szczęścia

W

Rany boskie, co się stało,
powołano trio KAKAO,
a ci, niby zgodnie z prawem,
wysmażyli nam ustawę.
Przepis wzięli z kilku barów
Francji, Niemiec, Escobaru,
aby wszystkim radość dało
smaczne, przepyszne KAKAO.

ROZMAITOŚCI

Ulepili cud potwora,
pomogła im nocna pora,
i już w piątek tuż nad ranem
paragrafy zaklepane.

edług Światowej Organizacji
Zdrowia szczęście to otaczające
nas wyczekiwane lub też nagłe chwile tzw. błogostanu psychofizycznego.
Taki stan wywołuje rozluźnienie mięśni ust, czyli zaczynamy się uśmiechać, oczy bardziej błyszczą i cieszymy
się całym ciałem. Endorfiny, czyli hormony szczęścia,
przenikają nas. Często mówi się, że ktoś promienieje ze szczęścia. Niestety, takie chwile nie trwają stale,
następuje szara rzeczywistość, w której dużo miejsca
mają niedomagania fizyczne i psychiczne, a jak to trwa
dłużej, to słyszymy, że ktoś ma „doła”. Z każdego dołka
można wyjść i z tego zakłócającego nasze samopoczucie też. To tak jak w powiedzeniu, że po nocy nadchodzi

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca
BROWNIE

2 tabliczki gorzkiej czekolady • 20 dag
masła • 10 dag mąki • 20 dag cukru
• 6 jajek.
W kąpieli wodnej rozpuścić czekoladę i masło. Delikatnie wymieszać na jednolitą, gładką masę i os-

dzień, trzeba tylko to dostrzec. Eurypides, starożytny
mędrzec grecki, powtarzał: „Być szczęśliwym – tego
trzeba się nauczyć, dostrzegając nawet najlichsze jego
światła”. Oznacza to cieszenie się drobnymi chwilami, dostrzeganie w codzienności jasnych stron. Czy
to dużo? Nie. Tak niewiele i tak wiele... Popatrzmy na
dzieci – potrafią cieszyć się czymkolwiek, nawet tym,
co dla nas nie jest śmieszne, jak na przykład kałużą,
deszczem, przydeptanym pantoflem czy dziurawą
skarpetką. W takich absurdach (z punktu widzenia
dorosłych) kryje się zaskakująca sytuacja, z której
można się pośmiać, tylko że my tak szybko zapominamy, iż kiedyś byliśmy też dziećmi i zatraciliśmy
dziecko w sobie. Ktoś powie, z czego tu się cieszyć,
gdy wokół przytłaczająca rzeczywistość, choroba,
smutek. Zawsze można dostrzec coś, co nam daje
inne spojrzenie, trzeba tylko chcieć to dostrzec, a radość, nawet krótkotrwała, uszczęśliwi nas. 
tudzić. Jajka ubić z cukrem na puszysty krem, dodać
mąkę i dokładnie zmiksować. Wlać rozpuszczoną
zimną czekoladę, dokładnie wymieszać. Masę przelać
na blachę (28 x 24 cm) wyłożoną pergaminem. Piec
20–22 minut w temperaturze 200°C. Po ostudzeniu
pokroić na prostokąty.
Uwaga: do ciasta można dołożyć pokrojoną na
kawałki czekoladę. Nada ona ciastu wyjątkowy smak.
Zamiast czekolady można dodać wiśnie, żurawinę
albo siekane orzechy.

Owszem, były też poprawki,
z opozycji te zabawki.
Wszechpotężny Zbyszko zlecił:
– Powyrzucać je na śmieci.

FRASZKI

LIMERYKI

A w przedszkolach aż zawrzało,
gorzkie dają nam kakao.
Gdzie jest kucharz, gdzie się schował,
co KAKAO to gotował.

ZADUFANY
Uważa, iż nawet tęcza
jemu kolory zawdzięcza.

Senatorów sprawnie, zgodnie
debata szła trzy tygodnie.
Opozycja rzekła chórem:
– Bzdurę – na makulaturę!

WDZIĘCZNOŚĆ
Pomóż bliźniemu w potrzebie
to odwróci się od ciebie.

W małym mieście Krasnymstawie
osmażano udka żabie,
podlewano winem.
Z objazdowym kinem
francuskie maniery prawie.

I powstała ta wykładnia,
nie gdzieś nocą, ale za dnia,
zakończona też uchwałą:
Dzieci słodkie chcą KAKAO!

VIAGRA
Nie pomoże nawet viagra,
gdy dokucza ci podagra.

Zbyszko szepnął cicho, skromnie:
– Bez KAKAO to jest po mnie,
już nie będę, jak wódz Mao,
gdy rozleje się KAKAO.
Europosłów z PiS-u grupka
wykrzyknęła: – To rozróbka.
Wasze głosy mamy w nosie,
nasza racja żyć w chaosie.
– To bezczelność i swawolka –
powtarzała Matka Polka.
– Nasza władza się postara,
będzie w Polsce „jak za cara”.
Adrian bąknął: – Nie pozwolę
na zamieszki i swawole,
bo wiem, że marszałek Grodzki
chce być jak nasz „Nowogrodzki”.
I krytyki głos uciszę,
gdy ustawę tę podpiszę.
Niechaj każdy Polak czuje –
to KAKAO MI SMAKUJE.
Jak powiedział, tak się stało,
słodkie pijąc swe kakao.
Na to dzieci – hola, hola,
dla nas gorzkie jest w przedszkolach.
PS
W Europie aż zagrzmiało,
że niesmaczne to KAKAO.
Czeka społecznego gniewu,
czas, by wylać je do zlewu.

Regina Nachacz

Adam Decowski

Czesław P. Kondraciuk

WSPÓŁCZESNY LENNIK
Szedł po fotel na kolanach,
teraz wielbi swego pana...
OBECNA WŁADZA
Każdy swoją łączkę kosi
Konstytucję mając w nosie...
JĘZYKOWY ŚMIETNIK
Każdy to ze smutkiem wyzna:
zalewa nas angielszczyzna!

***
Jechał do Zakopanego
cienki kibic na jednego.
Wypił dwie kolejki,
nie miał ni kopiejki,
zabawił się w chowanego.

AFORYZMY
Mirosław Welz

Z niskich pobudek na przyziemne szczyty.
***
Droga do prawdy rzadko jest spacerkiem.
***
Czyniący dobro nagradzają siebie.
***
Banał zabija każdą myśl.
***
Porażająca logika absurdu.
***
Dno jest idealnym miejscem, żeby się odbić.
***
Sztuczny uśmiech to uniwersalna maska.

Serce szybciej zabije
Baran (21 III–20 IV)
Serce szybciej zabije, a rozum nieco zwolni.

Waga (23 IX–23 X)
Przestań się tak ciągle przejmować wszystkim.

Byk (21 IV–20 V)
Możesz w pracy śmiało dyktować swoje warunki, tylko rób to z klasą.

Skorpion (24 X–22 XI)
Staniesz się mistrzem w kuchni i w... sypialni.

Bliźnięta (21 V–21 VI)
Najwyższy czas pojednać się z rodziną.
Rak (22 VI–22 VII)
Trochę szalonej wyprawy nie zaszkodzi.
Lew (23 VII–23 VIII)
Nie zapominaj o dentyście. Sport też dobrze Ci zrobi.
Panna (24 VIII–22 IX)
Zajmij się swoim hobby, wszyscy na tym skorzystają.

Strzelec (23 XI–21 XII)
Mars będzie sprzyjał sensownemu zakupowi.
Koziorożec (22 XII–20 I)
W miłości zaiskrzy, oj zaiskrzy.
Wodnik (21 I–19 II)
Pomyślnie załatwisz swoje sprawy w banku.
Ryby (20 II–20 III)
Twoje relacje z szefem i współpracownikami znacznie
się poprawią.

Dbamy o czyste
powietrze
$[Z XJFT[  ʄF LPNJOZ FMFLUSPDJFQɏPXOJ XZQPTBʄPOF TȒ
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DJFQɏB  NPʄFNZ XZFNJUPXBȔ OBXFU  SB[Z NOJFK
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KBL OJTLB FNJTKB  D[ZMJ [BOJFD[ZT[D[FOJB  VOPT[ȒDF TJȦ
UVʄ OBE NJBTUFN J QPDIPE[ȒDF QS[FEF XT[ZTULJN
[EPNPXZDILPNJOÎX
4QSBXEʂ  D[Z PHS[FXBOJF X UXPJN NJFT[LBOJV OJF
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[ DJFQɏB TZTUFNPXFHP  TLPOUBLUVK TJȦ[ OBNJ J EPXJFE[
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