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Aktorzy Siemaszkowej Mateusz Mikoś, Robert Żurek i Michał Chołka, z Tomaszem Jachymem przy
fortepianie podczas koncertu Nie całuj mnie pierwsza w pierwszym dniu tegorocznych teatralnych
26. Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych
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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

Adrian
Burczymucha
O większego trudno zucha
jak jest Adrian Burczymucha.
Ja nikogo się nie boję,
zawsze będę robił swoje.

Kierując się celem wyższym,
ustatkuję Sąd Najwyższy.
Już zacząłem ten obrządek,
by z Gersdorf zrobić porządek.

Chłopak w czepku się urodził,
głoszą starzy, wierzą młodzi,
kandydat nieskazitelny,
sprawny jak „Marian Pancerny”.

Te geny mam od natury,
na niektórych patrzeć z góry.
Trumpowi tak przygadałem,
że aż usiadł, a ja stałem.

Wyborczy już zabrzmiał dzwon
Adrian, Adrian – tak to on.
Wieść jest w całym Lechistanie,
niech na tronie pozostanie.

Zastanawiać się zaczynam,
czy nie zbesztać też Putina
i dać mu do zrozumienia
z Kim ma facet do czynienia.

Idzie złota era PiS-u,
w niej rządy bez kompromisu.
Czas w pień wyciąć drugi sort,
z Nowogrodzkiej rzecze lord.

Praworządność to rzecz święta,
ja ze szkoły to pamiętam,
gdy naginam ją i zmieniam,
to dla dobra suwerena.

Kiedy jeżdżę po kolędzie,
radość ludu widać wszędzie,
naród kocha mnie, szanuje,
a ja mu raj obiecuję.

Nadchodzi już czas odnowy,
a Belweder mój PiS-owy
swą renomą i kulturą
będzie drugą Jasną Górą.

Gdzie Bruksela? Po co Unia?
Z Nowogrodzkiej i Torunia
mam wytyczne – szafa gra.
Wiwat Adrian! Tra, la, la.

PS
Staś obiady miał czwartkowe,
a w te zmiany epokowe
ja – tak na wypadek wszelki –
zafunduję wam Andrzejki.

Nauczono mnie od dziecka,
Zachód – Komisja Wenecka,
jej wyroki w kraju znane,
to na wodzie są pisane.

JEST TAKA MIŁOŚĆ
Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła
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Jest taka miłość, co ciągle w duszy gra.
Jest taka miłość, co smętną nutą łka.
Jest taka miłość, gdy w oczach słone łzy.
Jest taka miłość, gdy w sercu tylko ty.

Jest taka miłość, co plącze życia nić.
Jest taka miłość, bez której trudno żyć.
Jest taka miłość, co pójdzie w siną dal.
Jest taka miłość, zostawi ból i żal.

Jest taka miłość, o której nigdy dość.
Jest taka miłość, co diabłu jest na złość.
Jest taka miłość, co jej nie dotknie czas.
Jest taka miłość, co zawsze będzie w nas.

Jest taka miłość, gdy gra jesienny wiatr.
Jest taka miłość, gdy znowu jestem sam.
Jest taka miłość, co snuje srebrne sny.
Jest taka miłość, na zawsze tylko ty.

Jest taka miłość, co w nocy nie chce spać.
Jest taka miłość, bez której zimno tak.
Jest taka miłość, zdumienie na ten świat.
Jest taka miłość, jedna na tysiąc lat.

Jest taka miłość, gdy krople deszczu drżą.
Jest taka miłość, co dręczy duszę mą.
Jest taka miłość, gdy chłodniej z każdym dniem.
Jest taka miłość, nie odchodź – kocham cię.
		Rzeszów, 17.09.2019
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W internetowej przestrzeni
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agny Mikoś, aktorka i wokalistka – którą
można spotkać nie tylko na scenach Teatru im. W. Siemaszkowej, ale i na wielu innych
w kraju, w tym krakowskich – od niedawna
co tydzień w sobotę o godz. 20.00 zaprasza do
swego autorskiego video-bloga poświęconego,
jak to sama określiła, tematyce bycia i bywania w teatrze. Ów Teatr Tutorial Dagny Mikoś
miał pierwszą odsłonę 22 lutego br. na kanale
YouTube Dagny Mikoś: https://www.youtube.
com/channel/UC2cBM4CMYBlnHrxUuuth9bA
Kolejne odcinki będą ukazywały się co tydzień do 28 marca, czyli aż do Międzynarodowego Dnia Teatru, który przypada dzień wcześniej.
Relację z owych działań można obserwować też
na instagram.com/z_domu_cipora, a inne jeszcze odcienie swej osobowości artystycznej przybliża aktorka na WWW: http://dagnymikos.pl.

Teatr Tutorial jest vlogiem edukacji kulturowej
przeznaczonym dla początkujących teatromanów, ale
i inni miłośnicy tej sztuki
też mogą z ciekawością
w tym uczestniczyć. Poszczególne odcinki filmowe
artystyczno-edukacyjne realizowane są przy wsparciu
produkcyjnym
Fundacji
Rzeszowskiej oraz pomocy
Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – w jego
wnętrzach i z wykorzystaniem charakteryzacji oraz
kostiumów z różnych realizacji scenicznych tej instytucji kultury.
To, co czyni Dagny Mikoś, jest znakomitym pomysłem na przybliżanie teatru, zwłaszcza że robi to wspaniała aktorka, którą zawsze
z przyjemnością się słucha, ale i ogląda. Z wielkim sercem i wiedzą o sztuce scenicznej to czyni.

PODZIWIANA PRZEZ WIDZÓW
Była także aktorką naszego teatru

deszła 10 lutego 2020 roku. Ewa Greś, aktorka warszawskiego Teatru Żydowskiego,
artystka grała tam od 2007 roku. Wcześniej, za
dyrekcji Zbigniewa Rybki, od 2003 roku była
w rzeszowskim zespole Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Podziwiana przez widzów.
Pierwszy raz na naszej scenie wystąpiła
w roli Michasi w spektaklu Mieszczanin szlachcicem Moliera w reżyserii Bartłomieja Wyszomirskiego, którego premiera miała miejsce 30 stycznia 2004 roku. Potem były urokliwe bajecznie
w treści widowiska, wyczarowane reżysersko
przez Cezarego Domagałę – w Tajemniczym
ogrodzie według Frances Elizy Hodgson Burnett
zagrała Marry Lennox (premiera 26 marca 2004),
a w spektaklu Alicja w krainie czarów Carrolla Levisa wystąpiła w roli Zająca (premiera 18 grudnia
2005). Tejże samej niedzieli w południe w Szajna
Galerii na kolejnej edycji Rzeszowskiego Salonu
Poezji losy i twórczość dwóch wrażliwych i tragicznych poetek – amerykańskiej Sylwii Plath
i rosyjskiej Mariny Cwietajewej – sugestywnie
opisała słowem Anna Kulpa, a wiersze przybliżyły
słuchaczom aktorki Małgorzata Jakubiec-Hauke
i właśnie Ewa Greś. W Kartotece Tadeusza Różewicza w reżyserii Julii Wernio słyszana była jako
„kobiecy głos spod kołdry” i obecna na scenie jako
Sekretarka (premiera 5 listopada 2004), a w kli-

Fot. Marcin Żminkowski

O

Ewa Greś w „Pamiętniku narkomanki” (2005)

matycznie nastrojowo i muzycznie Cafe Sax na
podstawie poezji Agnieszki Osieckiej w reżyserii
Cezarego Domagały zagrała Kobietę Zawiedzioną
(premiera 31 grudnia 2004). Zapamiętana została
też z jednej z dwóch premier podczas Nocy Artystów 25 marca 2006 – Ewa Greś wystąpiła w roli
Kasi, jednej z głównych postaci w Poskromieniu
złośnicy Williama Szekspira w reż. Julii Wernio.
Przypomnieć należy też Pamiętnik narkomanki

Warto śledzić ów Teatr Dagny i korzystać z tego
mądrego edukacyjnie i ciekawego artystycznie
przekazu.
 Ryszard ZATORSKI
w reżyserii Henryka Rozena (premiera 11 grudnia
2005). Ewa Greś wystąpiła w duecie z Adamem
Mężykiem. Doskonale zagrała w tym spektaklu
Baśkę. Ekspresyjna i bardzo wiarygodna, stworzyła widowisko żywe, pełne napięcia, refleksji
o cierniach życia, gdy brakuje miłości i akceptacji
innych. Widowisko pełne poezji zarazem, bliskiej
bardzo na co dzień jej osobowości. Artystka ta
zagrała jeszcze na rzeszowskiej scenie Katarzynę
(wymiennie z Agnieszką Smolak) w spektaklu
Matka Courage i jej dzieci Bertolta Brechta w reżyserii Katarzyny Deszcz (premiera 25 listopada
2006) oraz Hankę w Moralności pani Dulskiej
Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Henryka Rozena
(premiera 6 stycznia 2007).
Ewa Greś miała zaledwie 44 lata. Urodziła
się 20 sierpnia 1975 w Gdyni. Ukończyła Studium Aktorskie przy Teatrze im. Stefana Jaracza
w Olsztynie oraz Wydział Malarstwa i Grafiki
na ASP w Gdańsku. W latach 2000 –2001 grała
w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, a w latach 2002 –2003 w Teatrze im. S. I. Witkiewicza
w Zakopanem. Potem w Rzeszowie i zakończyła karierę i życie w Warszawie. Można ją było
oglądać filmowo m.in. w serialu Na Wspólnej
w TVN i w filmie Raport Tadeusza Kijańskiego.
Była aktorką Teatru Żydowskiego w Warszawie,
ale występowała także w Teatrze Syrena i Teatrze
Popularnym. Współpracowała jako asystent reżysera z Henrykiem Rozenem oraz Szymonem
Szurmiejem.

PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI
W hołdzie Marlenie Makiel-Hędrzak

25

lutego w Instytucie Polonistyki
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Galerii Na Pięterku otwarto
wystawę „Przestrzenie wyobraźni”. Wystawa
została zorganizowana w hołdzie pamięci pro-

fesor Marleny Makiel-Hędrzak zmarłej
31 grudnia 2019 roku i prezentuje projekty okładek książek, które przez lata
przygotowywała dla uniwersyteckich
wydawnictw naukowych, ale także dla Marlena Makiel-Hędrzak

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

TEATR DAGNY

 Ryszard ZATORSKI
autorów książek spod znaku
Frazy i innych.
Spotkanie, które zgromadziło tłum ludzi (kadrę
uniwersytecką, studentów),
prowadził prof. Janusz Pasterski. Przybył także mąż
Marleny, Janusz, i jej syn
Marcin. W dyskusji uczestniczyli m.in. prof. Jolanta 
3
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Sowa, Aleksandra Smusz, a także Jan Tulik.
Czytano wiersze Marleny, opowiadano o jej
drodze artystycznej, prezentowano fotografie
z jej wernisaży. Janusz Pasterski o twórczości

Marleny Makiel-Hędrzak powiedział: „Jeśli
miałbym wskazać jeden temat przewodni, który ukrytą nicią łączyłby wybierane przez nią
utwory, byłby to czas, doświadczany wciąż na
nowo w utracie kolejnych chwil, dni, miesięcy

OBŁAWA NOWARY
Białostocko-rzeszowski mariaż teatralny

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

W

idowisko Obława Jana Nowary,
według scenariusza napisanego
przezeń wspólnie z Jagodą Skowron,
zostało przygotowane przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku rok temu, a powtórzone premierowo na rzeszowskiej scenie
Teatru im. W. Siemaszkowej 1 marca br. oraz jeszcze dzień później dla
uczniów szkół rzeszowskich. Chciałoby się rzec, że oglądało się je niczym teatralizowaną akademię w określonym
dniu i z okazji czczonego od niedawna
w Polsce Dnia Żołnierzy Wyklętych.
Zwłaszcza że towarzyszyła mu tema- Jan Nowara z artystami białostockiego teatru
tyczna wystawa przygotowana przez
IPN, a przed i po spektaklu nie brakło akcen- wtedy przez radzieckie oddziały, wspomagane
tów oficjalnych – podniosłych, odnoszonych do przez funkcjonariuszy polskiego UB.
Bardzo realistycznie przedstawione są na
uroczystości tego dnia.
W spektaklu zaś krok po kroku obserwo- scenie wydarzenia końcowe – brutalnego przewaliśmy, jak ilustracyjnie, z drobiazgową wręcz słuchania i egzekucji. Takie echa pojawiają się
projekcją sceniczną przypominane są wydarze- dziesiątki razy w widowisku, chociażby w tych
nia zapisane w różnych dokumentach, a doty- smutnych opowieściach kobiet, które wspomiczące obławy na partyzantów z oddziałów AK nają ostatnie chwile, gdy zabierano ich bliskich,
w rejonie Augustowa i Suwałk w lipcu 1945 mężów czy braci. Ale Obława Nowary nie jest
roku. Do dziś nieznane są dalsze losy ani miej- li tylko ilustracją sceniczną przywołanych na
sca pochówku około sześciuset osób pojmanych wstępie wydarzeń. Reżyser buduje spektakl, po-

ZIELONE PUDEŁKO
Druga płyta zespołu Grzane Wino

Andrzej Grzywacz

T

się emisji w rozgłośniach regionalnych i uznana
została przez słuchaczy Radia Centrum Politechniki Rzeszowskiej jako Debiut Roku 2018.
Na płycie znalazły się utwory Bieszczady, Ej
dziewczyno, Teatr, Ballada parkowa, Twoje miasto, Dlaczego, Gdybyś była moja, Blues o rozstaniu. Na liście sukcesów Grzanego Wina są też
laury m.in. na przeglądach i festiwalach: Na-

a kilkuosobowa grupa
Marcina Iżeli, jakim jest
zespół Grzane Wino, powstała w 2016 roku, debiutując na
eliminacjach Przeglądu Piosenki Turystycznej Barwinek
i zajmując tam od razu pierwsze
miejsce. Rzeszowscy muzycy grają w składzie: Marcin Iżela – gitara, wokal, Piotr Zapart – gitara,
Paweł Czop – skrzypce, Stefan
Ryszkowski – gitara basowa, Andrzej Zając – harmonijka.
Zespół mieści się w nurcie
piosenki poetyckiej, turystycznej
i ballady folkowej. Teksty przemyskiej poetki Bożeny Spryńskiej wzruszają i zachęcają do
refleksji, a muzyka rzeczywiście
rozgrzewa.
Pierwsza płyta Grzanego
Wina pt. Bieszczady doczekała Grzane Wino na koncercie w WDK
4

i lat. Czas łączony z odchodzeniem, rozpadem,
niepamięcią. Na podobnej zasadzie stałych
motywów także do jej rysunków wnikały więc
przemijanie i nietrwałość”.
 Jan BELCIK
siłkując się tworzywem literackim zaczerpniętym z Mickiewicza, tudzież i Herberta oraz Różewicza. Od wstępu po finał obcujemy nie tylko
z bohaterami III części Dziadów, ale zaplatają
się te postaci z carskiej rzeczywistości, jak choćby w scenie matki
Pani Rollison błagającej Senatora
o widzenie z uwięzionym synem,
która ten ból splata z bolejącą matką jednego z pojmanych w obławie
augustowskiej. Takie sploty metaforyczne. Podobnie bardzo interesująco organizują dramatyczne
napięcia i punktują owe utwory umieszczonego w scenicznej
przestrzeni zespołu muzycznego
i te ballady, mocne brzmieniowo
i w treści. Nastrój budowany jest
i sterowany poetyką Dziadów – zarówno w warstwie scenograficznej
i plastycznych znaków, jak i ideowej widowiska niczym misterium obrzędowego, aby – jak chcą twórcy scenariusza – wywołać po Mickiewiczowsku duchy zaginionych
bez wieści i poprowadzić je do spotkania z ich
bliskimi. Z symbolicznym, muzycznym i emocjonalnie wzruszającym akcentem śpiewanym
w finale, jakim jest Biały krzyż, skomponowany
przez Krzysztofa Klenczona do słów Janusza
Kondratowicza.
Fot. Weronika Krupa

 Pasterska, dr Jan Wolski, dr Anna Jamrozek-

 Ryszard ZATORSKI
tchnieni Bieszczadem (I m. w 2017 r.), Danielka
w Beskidzie Żywieckim (Grand Prix w 2018 r.),
OPPT Nocnik w Łęczycy (I m. w 2019 r.), Kropka 2019 (II m.) i Bakcynalia 2019 (I m.).
W ubiegłym roku zespół Grzane Wino
koncertował w Warszawie w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej.
Nowy album Zielone pudełko zawiera utwory
z festiwali i koncertów z lat 2019–2020. Powstawały w różnych regionach świata, stąd ich egzotyczny charakter. Na tej płycie znalazło się
i tytułowe Zielone pudełko, a także Nie pamiętam, Już nie, Popłyńmy, Cisnej, Więc śpiewajmy,
Nowy dzień, Gorzka miłość, Raj w Bieszczadach,
Kwiaty pachnące dymem,
Starzy przyjaciele, Zimowe
wieczory.
Po koncercie i promocji płyty 27 lutego br.
w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie,
częstując się wybornym
tortem, można było kupić
nowy krążek z autografem
Marcina Iżeli, lidera grupy
Grzane Wino.
Fot. Andrzej Grzywacz

 Andrzej GRZYWACZ
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Maciej Dudek Sekstet z Krakowa

N

a początku był spirituals,
wykonywany
z rozpaczą przez brutalnie
porwanych ciemnoskórych
mieszkańców Afryki na kontynent północnoamerykański
i zniewoleniu ich tam przez potomków zachodniej Europy opanowujących Amerykę. Potem,
kiedy w Stanach Zjednoczonych zniesiono niewolnictwo, otwierające drogę dotychczasowym
niewolnikom do życia bardziej cywilizowanego z dostępem do europejsko-amerykańskiej
kultury muzycznej, powoli rodziła się muzyka
ciemnoskórych muzyków nazwana jazzem nowoorleańskim i kolejno stylem dixieland, chicago, swing, bebop i cool. A potem przyszedł czas
na Stana Kentona i… poszły konie po betonie.
Powstawały nowe gatunki, w których
brakowało w improwizacjach tradycyjnych
w pierwotnym jazzie charakterystycznej tercji
małej w tonacjach durowych, a także kwinty
zmniejszonej. Wszystko, co było improwizowane, nazywało się jazzem, nawet jeśli ocierało
się o hard rock. Nawet nieśpiewający i niegrający, a tylko recytujący z akompaniamentem
muzyki elektronicznej osobnicy uważali się za
jazzmanów. Nie licząc skromnego w tej dziedzinie okresu międzywojnia, wzorowana na północnoamerykańskiej improwizowana muzyka
dotarła do Polski po II wojnie światowej i była
akceptowana nawet przez ówczesnych rządzących w minionym systemie politycznym jako
muzyka prześladowanych i dręczonych przez
amerykańskich kapitalistów Murzynów, ciemnoskórych artystów.
Na tej fali działały w naszym kraju zespoły tej miary, co krakowsko-łódzki Hot Klub
Melomani, dixielandowy zespół Zygmunta Wicharego, Warszawscy Stompersi, Orkiestra Ryszarda Damrosza, Big Band saksofonisty Jana
Walaska i parę innych. Ich repertuar był bardzo

różny. Początkowo bazował na kompozycjach
amerykańskich. Z czasem, za sprawą drogich,
płaconych w dolarach autorskich tantiem, zmusił polskie zespoły do własnej twórczości nieodbiegającej stylowo od amerykańskiej. Sięgały,
bywało, nawet po motywy rodem z polskiej
muzyki ludowej.

Fot. Monika Zając-Czerkies

Jerzy Dynia

Występ zespołu z Krakowa Maciej Dudek Sekstet

Wyjątkowo, tym razem na scenie sali widowiskowej WDK w Rzeszowie, a nie jak dotąd
w Klubie Bohema, odbył się 20 lutego br. koncert w cyklu Czwartki Jazzowe – Kontynuacja.
Wystąpił zespół z Krakowa Maciej Dudek Sekstet. Zarówno skład osobowy, jak i repertuar był
niecodzienny. Okazało się, że lider zespołu,
zarazem aranżer oraz gitarzysta Maciej Dudek, sięgnął nie tylko po klasykę, ale i po ponadczasowe piosenki takich polskich piosenkarzy, jak Ewa Bem, Andrzej Zaucha, Czesław
Niemen, a nawet Violetta Villas. Były więc:
Wieczór nad rzeką marzeń Janusza Komana,
Bądź mężczyzną trębacza Henryka Majewskiego i Marii Czubaszek. Okazuje się, że bardzo
dobrym materiałem do improwizowania jest
piosenka świetnego twórcy Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa Wojciecha Dzikowskiego
Wschód słońca w stadninie koni, a także koły-

Edyta Geppert z jubileuszowym recitalem

E

dyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej
precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką
okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej
piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego
Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka, a wśród kompozytorów Henryka
Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego.
Każdy recital Edyty Geppert – również
wszystkie te, które odbyły się na scenie Zam-

ku
Kazimierzowskiego
w Przemyślu – to interpretatorski kunszt i niezwykła umiejętność budowania ostro skontrastowanych nastrojów. Piosenki
liryczne zderzone są z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, a nawet
kabaretowymi – te ostatnie z tekstami klasyka gatunku Mariana Hemara.
To wreszcie niezwykła
okazja przeżycia emocji,

 Jerzy DYNIA

Fot. Tomasz Beliński

NA ZAMKOWEJ SCENIE

uosobienie spokoju – saksofonista tenorowy
Filip Ulman oraz wyróżniający się dynamiczną techniką gry i pomysłowością improwizacji
trębacz Maciej Sabal. Stronę wokalną wzięła na
swe barki Emilia Pływacz, na kontrabasie i gitarze basowej grała Maria Maciaszczyk, która
w jednej wykonanej solo piosence pokazała, że
sztuka wokalna jest też jej mocną stroną. Za
„bębnami” zasiadła – wyjątkowo sprawna manualnie, precyzyjnie wykonująca wszelkie rytmiczne łamańce-akcenty, prawdziwie grająca
na perkusji, a nie tylko wystukująca rytmicznie
puls – Antonina Michalska-Sabal. W sumie był
to koncert bardzo dobrze odebrany przez publiczność z oryginalnym pomysłem na całość
programu. Kraków to jednak Kraków…

Edyta Geppert

jakich mogą dostarczyć
publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą
charyzmą artyści.
Podczas
występu
23 lutego br. na zamkowej scenie artystce towarzyszył Piotr Matuszczyk
(piano) oraz Piotr Loretz
(prywatnie mąż artystki),
który jest scenarzystą i reżyserem tego muzycznego
spektaklu przygotowanego na jubileusz 35 lat pracy
artystycznej Edyty Geppert.
 Tomasz BELIŃSKI
5

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

JAZZ PO POLSKU

sząca Szczęścia nie szukaj daleko Jerzego Wasowskiego i Jerzego Millera, no i Żegnaj kotku
oraz Zechcesz mnie, zechcesz. Dla odmiany nie
zabrakło w programie lubianych powszechnie
tematów autorstwa Duke’a Ellingtona It don’t
mean a thing oraz I’m beginning to see the light.
Młodzi krakowscy artyści na co dzień występują w większości w krakowskich jazzowych
klubach, ale znajdują też czas, żeby wspólnie
pograć w takim właśnie składzie. A na scenie
WDK wystąpiła grupa 3 + 3, tzn. trzech panów i trzy bardzo młode panie. Męską część
reprezentował lider gitarzysta Maciej Dudek,
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TANGA ARGENTYŃSKIE
V

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

anesa Harbek to niezwykle utalentowana
gitarzystka, wokalistka, trębaczka i showmanka pochodząca z Argentyny – ojczyzny tanga. Jest kompozytorką i autorką tekstów (blues,
jazz, rock, soul), ale również uznaną interpretatorką najpiękniejszych tang Astora Piazzolli,
Osvaldo Pugliese czy Gardela. Jej koncerty to
muzyka w najlepszym wykonaniu, taniec i dobra zabawa. Budzi zachwyt w większości krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej.
Vanesa Harbek dzieliła scenę z takimi artystami jak: Igor Prado, Decio Caetano, Big Gilson,
David Tanganelli, Omar Coleman, Sugar Blue,
Dave Riley, Linsey Alexander y Vino Louden
(USA), Antonio Vergara, Kenny Blues Boss
Wayne, Marcos Coll, Daryl Taylor, Rico MacClarrin, Vargas Blues Band.

Artystka na scenie
Zamku
Kazimierzowskiego w Przemyślu wystąpiła
25 lutego br. ze znakomitym
zespołem w składzie: Krzysztof Brzeziński – instrumenty
klawiszowe, Łukasz Gorczyca – gitara basowa, Tomek
Dominik – perkusja. Koncert
uświetnił występ Arkadiusza
Winiarczyka i Wiktorii RuVanesa Harbek
par – pary sportowego tańca
towarzyskiego klasy B ze Szkoły Tańca „A-Z”
Aleksandry Sołgi.
Był jeszcze jeden bardzo miły akcent tego
wieczoru – tort, który wjechał na scenę na koniec koncertu. Okazją do tego były 44. urodzi-

UCZTA DLA ZMYSŁÓW
D

yskusyjny Klub Filmowy Klaps działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego
filmu do udziału w marcowych 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.
2 marca – Biały,
biały dzień, reż. Hlynur Pálmason. Dramat
produkcji duńsko-is-

landzkiej (2019). To osnuta islandzką mgłą historia żalu, zemsty i bezwarunkowej miłości.
9 marca – Monos, reż. Alejandro Landes.
Dramat produkcji argentyńsko-holenderskoniemiecko-szwedzko-kolumbijskiej (2019).
Najlepszy Film London Film Festival 2019, kolumbijski kandydat do Oscara. „The Guardian”
ogłosił film „największym odkryciem” i określił
go jako „młodzieżowy Czas Apokalipsy”.

Fot. Tomasz Beliński

Ostatki na Zamku Kazimierzowskim

ny basisty Łukasza Gorczycy (kompozytora
większości utworów prezentowanych podczas
koncertu), który świętował ten dzień w naszym
mieście.
 Tomasz BELIŃSKI
16 marca – Serce jak lód, reż. Claude
Sautet. Dramat produkcji islandzko-duńskiej
(2019). Znakomity film, zrealizowany ze smakiem i skonstruowany precyzyjnie niczym utwór
muzyczny, odczytano jako początek „drugiej
młodości” Claude’a Sauteta – niezwykle utalentowanego reżysera, scenarzysty i krytyka muzycznego.
23 marca – Jezioro dzikich gęsi, reż. Diao
Yinan. Kryminał produkcji chińsko-francuskiej
(2019). Stylowy, poetycki kryminał neo-noir, będący prawdziwą ucztą dla zmysłów.
30 marca – Nędznicy, reż. Ladj Ly. Dramat
produkcji francuskiej (2019). Taki debiut zdarza
się w kinie raz na kilka lat. Film od premiery na
festiwalu w Cannes zachwyca krytyków i widzów
na całym świecie. To jeden z najlepszych europejskich filmów minionego roku, prawdziwe odkrycie reżyserskie.
 Andrzej OSIŃSKI

IKONA WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII
W marcu filmowo z Antonem Corbijnem

P

rojekcje Filmowe „Spotkaj Sztukę” w WDK
w Rzeszowie odbywają się w każdy ostatni
czwartek miesiąca o godz. 18.30, a ich tematyka
dotyczy fotografii, malarstwa, mody, projektowania i architektury, a także nieodłącznie
z tym związanej pasji tworzenia i wrażliwości.
Miejscem tych spotkań jest sala audiowizualna
WDK na II piętrze, licząca 60 miejsc. Jest ona
profesjonalnie wyposażona, idealna na kameralne i wyjątkowe pokazy.
Do tej pory prezentowane były dwa filmy
– Nowojorska ulica w obiektywie Cheryl Dunn
oraz Duch Bauhausu Nielsa Bolbrinkera i Thomasa Tiela. Obrazy te w ciekawy sposób pokazują proces tworzenia i towarzyszącą mu pasję
– prawdziwą, nieprzemijającą, wciąż świeżą
i inspirującą. W tym miesiącu spotkanie dotyczyć będzie postaci Antona Corbijna. 26 marca obejrzymy film z 2012 roku Anton Corbijn.
6

Na wylot w reżyserii Klaartje
Quirijnsa. Film przedstawia
bardzo intymny, melancholijny
portret artysty, którego życie
to prawdziwy dramat, wieczna
walka z sobą oraz zmaganie się
z samotnością. Podróżując po
świecie – jako fotograf, reżyser
czy multimedialny artysta –
Corbijn zmuszony jest poświęcić własną prywatność na rzecz
kariery, a co więcej, dokonywać
wyboru pomiędzy byciem artystą a komercyjnym rzemieślnikiem.
Pochodzący z Holandii Anton Corbijn to
ikona współczesnej fotografii, a także znany reżyser filmów i wideoklipów muzycznych, który
pod wpływem grupy Joy Division i post-punku
w latach 70. XX wieku przeprowadził się na sta-

łe do Londynu. Świat muzyczny poznał go dzięki reżyserii
teledysków takich zespołów,
jak Depeche Mode (Personal
Jesus), Nirvana (Heart-Shaped
Box), Joy Divison (Atmosphere),
Coldplay (Viva La Vida) czy
grupy Metallica (Mama Said,
Hero of the Day). W 2007 roku
Corbijn wyreżyserował film
biograficzny o Ianie Curtisie
zatytułowany Control, choć –
jak sam przyznaje – najbardziej
interesuje go fotografia. Unika w niej nowoczesnej, pełnej przepychu techniki, preferując
surowy, zimny styl, utrzymany w czarno-białej
kolorystyce.
 Andrzej OSIŃSKI
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SMRÓD ZE ŚMIETNIKA

trzeba zmarnować, myjąc
opakowania po serkach
Grzegorz Stańczyk (poeta, rysownik) czy wędlinach! Jak dotąd
nie dorobiliśmy się też sensownych rozwiązań zwiąotwarta, nikt więc nie panuje nad tym, aby wpro- zanych z gromadzeniem opakowań do wtórnego
wadzić tu choć odrobinę porządku. Poza tym wykorzystania, np. butelek. Z zazdrością obserwuwczesnym rankiem i o zmierzchu pod osiedlowe ję na Słowacji butelkomaty – dziwne urządzenia
śmietniki podjeżdżają całkiem niekiepskie „fury”, przypominające wielkie szafy stojące w sklepach.
głównie z podrzeszowską rejestracją RZE. Ele- Siatka pustych butelek i zadowolony obywatel odganccy panowie (i panie) niczym kukułki bez za- chodzi, mając kilka euro w garści! Więc nie kary
żenowania podrzucają mieszkańcom bloków swo- dla mieszkańców, a realne korzyści dla nich wyje śmierdzące jaja, czyli wielkie wory z odpadami. nikające z porządkowania. Nie od dziś wiadomo,
Gdy ośmieliłam się zwrócić uwagę pięknej pani że pozytywne wzmocnienia działają lepiej na ludzi
z pięknego nissana, że raczej nie jest mieszkanką niż ciągłe karanie.
mojej ulicy, a nawet miasta, o czym świadczyły
Najłatwiej, bo to akurat nic nie kosztuje, ponumery rejestracyjne samochodu, popatrzyła na wiedzieć, że coś „się nie opłaca” albo „nie da się
mnie jak na ów „odpad”, ostentacyjnie wzruszając zrobić”. Jak decydent jednego z wielkich miast,
ramionami, a następnie ruszyła z piskiem opon. który stwierdził, że butelkomat się nie opłaca,
A co, śmieć frajerom z blokowiska!
bo… zapełnił się po 15 minutach. No więc może
Segregacja w obecnym kształcie nie jest więc nie jeden na wielkim osiedlu, a w każdym sklepie.
szczególnie motywująca, raczej powoduje złość Jak widać, ludzie chcą segregować, podobnie jak
i frustrację praworządnego obywatela, który uzna- skłonni są robić wiele innych rzeczy, jeżeli zobaczą
je słuszność założenia porządkującego śmiecio- tego sens i realne korzyści. Tymczasem wprowawy problem, jednak nie w obecnej formie. Samo dzone zmiany powodują raczej, że człowiek płaci
klasyfikowanie odpadów bowiem jeszcze na po- i płacze, obserwując jak pracowicie posegregowaziomie własnego domu bywa rebusem, sprzyjają- ne w domu odpadki trafiają byle jak i byle gdzie.
cym awanturom nawet na łonie rodziny, bo często Tymczasem w USA tzw. brudny interes to czysty
nie do rozwikłania: czy pojemnik po serku i inne biznes, szacowany na 430 miliardów dolarów…
opakowania należy umyć przed wyrzuceniem,
czy też nie? Ten drobny przykład również obnaża
 Dorota DOMINIK
polskie absurdy idei segregacji, bowiem ile wody
Natura jest naga, więc ludzie postanowili
przykryć ją śmieciami.

Dorota Dominik

P

rzedwiośnie
przynosi w tym roku mnóstwo
atrakcji. Rozpędza się koronawirus i jak dotąd nikt nie ma
pojęcia, co będzie dalej, jakie
są prognozy, bowiem wszystko,
co mówią mądre głowy, bardziej przypomina wróżenie z fusów. „Zaraza” przykryła trochę problem
palący i śmierdzący, czyli wejście w życie ustawy
zwanej „śmieciową”. Oto od 1 marca Polki i Polacy zapłacą więcej za wywóz śmieci. Dane na temat
segregacji odpadów komunalnych pokazują, że
spora część obywateli nadal wyrzuca zużyte rzeczy do jednego worka. Pomimo obowiązku segregacji 65 proc. śmieci trafia do sortowni w postaci
zmieszanej. Idea wydawać by się mogła słuszna,
faktycznie śmieci generujemy coraz więcej, ale…
Jestem całym sercem za segregowaniem odpadów, co zresztą czynię z uporem od wielu lat, cóż
z tego! Gdy wynoszę śmieci do osiedlowej pergoli,
widzę wysypujące się zewsząd odpady, rozdarte,
porozrzucane gdziekolwiek worki, bynajmniej nie
do właściwych pojemników, po których trzeba
wręcz brodzić, aby dostać się do odpowiedniego
kontenera. Na domiar złego pergola jest non stop

POLSKIE KSIĘŻNICZKI
Najbardziej wyzwolone kobiety świata

Edward Słupek

H

istorycznie Dzień Kobiet wywodzi się od
Rzymian, gdzie w pierwszym
tygodniu marca mężczyźni
obdarowywali panie prezentami i spełniali ich życzenia.
Międzynarodowy Dzień Kobiet to pamięć o strajkach kobiet amerykańskich o podłożu ekonomicznym i socjalnym; śmierć wielu podczas pacyfikacji
strajków na początku XX wieku. W Rosji przed
upadkiem caratu kobiety zainicjowały strajki, co
spowodowało przyznanie im praw wyborczych.
Po rewolucji październikowej kobiety przekonały Lenina do ustanowienia 8 marca oficjalnym świętem kobiet. Jako że świętować lubimy,
w wielu krajach jest to dzień wolny od pracy.
Na pewno jest to przyczynek do obrony tezy,
którą postawiłem w podtytule. Uważam, że nasze
panie jako jedyne na świecie mogą obnosić się naturalnym i rzeczywistym równouprawnieniem,
a nie deklarowanym i udawanym jak to bywa
w wielu wysoko rozwiniętych krajach. W każdym
polskim towarzystwie panie pełnią rolę wiodącą;
siedzą w najbardziej okazałych miejscach, są adorowane, panowie wręcz zawsze na każdy geścik
starają się być usłużni. Gdzie indziej bywa inaczej.
Choćby na Bałkanach w Czarnogórze przeżyłem
scenę, gdy rano, wychodząc z kwatery, zostałem
poproszony na kieliszek rakii przez gospodarza.
Poprosiłem więc i żonę, co jest naturalne u nas.
Gospodarz z marsem na twarzy, gestem wskazał

mojej żonie, że jej miejsce jest przy jego żonie,
a nie życzy sobie, abyśmy razem się gościli. Słyszałem o Greku, który pojął za żonę naszą rodaczkę.
Tam jest zwyczaj przesiadywania mężczyzn solo,
wieczorami i nie tylko, w tawernach. Nasza Polka
oczywiście to akceptowała, ale jak to u nas bywa:
będziemy to czynić razem. Stwierdził, że akceptuje wszystkie dominacyjne zwyczaje kobiet z Polski,
ale błaga, aby nie chodziła z nim do tawerny, bo
straci poważanie u kolegów. Wymyślił dla dobra
sprawy, że ona też może chodzić, ale do innych tawern i sama.
Znamienne widoki, że panie z południa Europy bywają, ale w swoim gronie. Wieczorny obyczaj restauracyjny jest raczej zarezerwowany dla
facetów.
Nie do pomyślenia w wielu krajach, aby na
imprezach przy biesiadnym stole młode kobiety
zasiadały na równi z mężczyznami. Jeśli już – to
tylko dostojne matrony. Dotyczy to nawet krajów,
które obnoszą się równouprawnieniem kobiet, jak
choćby Francja czy Szwecja.
Nie będę się rozwodził nad stosunkami ekonomicznymi w miejscu pracy. Uważam, że panie
u nas nie mają pretensji, a w wielu zawodach dotychczas męskich nawet dominują. Polska szkoła
jest tego przykładem. I brakuje tutaj kontaktu
uczniów z mężczyznami, z ich pewną odmiennością w obyciu. W sądach, zwłaszcza rodzinnych,
też dominują panie, przez co w przypadku rozpadu małżeństwa i procesu rozwodowego mężczyźni
bywają dyskryminowani. To taka wieczna, aczkolwiek nie w każdym przypadku, solidarność kobiet.

W przypadku rozwodu faceci zostają z niczym; nie
wytrzymując presji, porzucają majątek dorobkowy. Inna sytuacja do wyobrażenia, gdy kobieta, np.
pani prezydent, płacze. Normalne, ale gdyby mężczyzna okazał taką swoistą słabość bez powodu to
dyskwalifikacja dla niego, po prostu rozmemłany
typ. To taki przedwyborczy argument do przemyślenia nad wyższością Kosiniaka-Kamysza nad
kobietą.
Zaobserwowałem, jak to młode panie decydują w małżeństwie, gdy przychodzą np. kupić
mieszkanie; on stoi za żoną, dając miną do zrozumienia, że zgadza się na wszystko, co jego wybranka mówi. Całkowite pogodzenie z losem dla
dobra sprawy, bycie tylko wykonawcą zachcianek
i woli kobiety. Znamienne jest powiedzenie przypisywane Hannibalowi, że z kobietą się nie walczy:
w przypadku zwycięstwa to żadna chwała, a porażka grozi hańbą po wsze czasy. Więc cóż, powszechnie Polacy nie walczą, przyjmując postawę
służebną, a niekiedy służalczą. Tutaj przestroga dla
młodych mężczyzn, do której na pewno się nie zastosują z powodu przedślubnego stanu utraty świadomości. Zwróćcie uwagę na pozycję, jaką w domu
wobec mężczyzny ma mamuśka ukochanej. Gdy
zobaczysz bezwzględną dominację, a nawet zniewolenie przyszłego teścia, to wyobraź sobie, że taka
może być po ślubie córusia.
Kolega przytoczył mi opinię różnicującą Polki i Rosjanki. Rosjanka zrobi wszystko dla mężczyzny, a Polka zrobi wszystko z mężczyzną w sensie podporządkowania. Dlatego Rosjanie nazywają
polskie kobiety księżniczkami. Trochę sobie pofolgowałem, ale cóż, na papierze można. Polki to najbardziej naturalnie wyzwolone kobiety na świecie.
Los sprawił, że musimy z tym żyć i chwalić sobie.
 Edward SŁUPEK
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Śmieć frajerom z blokowiska
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ZAKŁAMANIE I HIPOKRYZJA
Problem homoseksualizmu kleru

Bogusław Kobisz

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

K

siążkę Sodoma. Hipokryzja i władza w Watykanie napisał Frédéric Martel,
francuski pisarz i dziennikarz, doktor nauk społecznych. Pełnił rolę attaché
kulturalnego ambasady Francji w Stanach Zjednoczonych i Rumunii. Wykładał w ESSEC Business School, w Instytucie Nauk Politycznych
Sciences-Po w Paryżu oraz gościnne na Uniwersytecie Harvarda. Jest autorem dziesięciu książek. Zostały one przetłumaczone na kilkanaście
języków i wydane w dwudziestu krajach, m.in.
w Polsce. Wspomniana na wstępie ujawnia, co
naprawdę kryje się za podwójnym życiem hierarchów Kościoła. Kilkudziesięciu kardynałów
oraz setki biskupów i księży zgodziło się rozmawiać z tym francuskim socjologiem i pisarzem
i zdradzić mu najpilniej strzeżone tajemnice
życia homoseksualnego Watykanu i Kościoła na
całym świecie. W tym również i w Polsce.
Frédéric Martel opisuje, jak to tysiące księży i setki biskupów oraz kilkudziesięciu kardynałów, dostojników Kościoła, rezydujących
w Watykanie na stałe lub przebywających tam
okazjonalnie, korzysta z męskich prostytutek,
najczęściej uchodźców ze Wschodu. Autor dowodzi, że to w Kościele istnieje największa społeczność homoseksualistów, że jest to system
obejmujący seminaria duchowne i inne instytucje kościelne, po najbliższe otoczenie papieża. Stara się odpowiedzieć na pytania, dlaczego
homoseksualni duchowni są największymi homofobami? Dlaczego zawsze zależało im i zależy
nadal na zachowaniu w Kościele konserwatywnego status quo? Za co tak nienawidzą papieża
Franciszka? Na te i wiele innych pytań Martel
szuka odpowiedzi w książce, która jest efektem
czteroletniego śledztwa, prowadzonego w trzydziestu krajach. Można wiele dowiedzieć się
o homofobii biskupów i kardynałów, która ma
ukryć prawdę o ich homoseksualizmie. O hipokryzji, zbrodniach i ukrywaniu seksualnych
przestępców z powodu lęku przed ujawnieniem
prawdy o własnych preferencjach, których realizacji nie przeszkadza ani celibat, ani rygoryzm
głoszonych zasad.
Martel sformułował Reguły Sodomy.
Przedstawię pięć z nich. • Stan duchowny długo
stanowił idealne schronienie dla młodych homoseksualistów. Homoseksualizm jest jednym

z kluczy do ich powołania. • Im duchowny jest
bardziej progejowski, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że jest gejem; im większym jest
homofobem, tym bardziej prawdopodobne, że
jest homoseksualistą. • Za większością spraw
związanych z molestowaniem seksualnym
kryją się księża i biskupi, którzy z obawy, że
w przypadku skandalu zostanie ujawniony ich
homoseksualizm, chronili sprawców tych przestępstw. Kultura tajemnicy, dzięki której milczy
się o wszechobecności homoseksualizmu w Kościele, pozwalała też ukrywać wykorzystywanie
seksualne i ułatwiała drapieżnikom seksualnym
ich działania. • Prostytucja, płatna miłość łącząca w Rzymie księży z arabskimi żigolakami, to
zespolenie dwóch niedoli – bezdenna frustracja seksualna księży katolickich znajduje odbicie w ograniczeniach narzucanych przez islam
utrudniający młodym muzułmanom stosunki
heteroseksualne poza małżeństwem. • Plotki,
oszczerstwa, porachunki, zemsta, molestowanie seksualne są w stolicy świętej na porządku
dziennym. Jednym z głównych motorów tych
intryg jest kwestia gejowska.
To homoseksualizm kleru, według Martela, z czym w pełni się zgadzam, jest kluczem, bez
którego nie da się zrozumieć kolejnych pontyfikatów, w tym Jana Pawła II i Benedykta XVI.
A teraz jest monstrualnym problemem, z którym mierzy się papież Franciszek.
Jeżeli ktoś nie ma nawyku czytania, to nie
namawiam, by zabrał się za tę lekturę, bo jest to
książka obszerna, ma 715 stron i po przeczytaniu kilkudziesięciu z nich czytelnikowi mina
rzednie, gdyż dowiaduje się, że Watykan to jeden wielki homoseksualny burdel. Przeczytałem tę książkę i uważam, że tym, którzy po nią
nie sięgną, należy się informacja, że obnaża ona
prawdę o życiu duchowieństwa katolickiego na
całym świecie.
Obserwując przez ostatnich kilka lat zachowanie polskiego rządu i Kościoła oraz związanych z PiS bojówek przeciwko marszom równości, można odnieść wrażenie, że im wszystkim nie przeszkadza homoseksualizm księży
i ukrywanie pedofilii w Kościele, że osobom
duchownym na świecie i w Polsce wolno więcej,
że wolno im nawet łamać prawo. Ciekaw jestem,
czy ci bojówkarze, którzy pobili uczestników
marszu równości w Białymstoku, pobiliby jakiegoś księdza idącego w tym marszu, czy też
nie. Może ksiądz homoseksualista czy pedofil
w ich kulturze jest nietykalny. Chciałoby się po-

FINAŁ W RZESZOWIE
Olimpiada wiedzy budowlanej uczniów

Z

awody związane z wiedzą budowlaną
uczniów technikum organizowane są od
1982 roku. Pomysł zrodził się na Śląsku. Pieczę
sprawowali pracownicy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zawody
8

ogólnopolskie po raz pierwszy przeprowadzono w roku szkolnym 1981/1982 w ramach Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Po
1989 roku kolejne edycje Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych są ściśle zwią-

wiedzieć „ludzie, stuknijcie wy się w łeb”– homoseksualizm, gwałty, prostytucja i pedofilia
w Kościele wam nie przeszkadza, a to że dwóch
facetów dostanie urzędowy czy notarialny glejt
potwierdzający, że żyją razem przeszkadza?
Czy to zdemoralizowani hierarchowie kościelni
mają określać, którzy ludzie czy grupy społeczne
mają prawo do szczęśliwego życia i do określania ram oraz rozmiarów tego bądź co bądź ziemskiego szczęścia?
Będziemy musieli zmierzyć się z większymi problemami niż ten, czy rejestrować związki
partnerskie, czy też nie. Jeżeli nie chcemy żyć
w zakłamaniu i hipokryzji. Nad wieloma rzeczami musimy pochylić się i z pokorą przyznać
do błędów, prosić o wybaczenie, samemu wybaczyć. Prawdy historycznej zapomnieć się nie da
i chcąc żyć uczciwie, nie da się jej wygumkować.
Żeby nasze dzieci oraz wnuki nie postrzegały
nas jak tchórzy, hipokrytów, kłamców i idiotów,
musimy wyjaśnić i dokonać oceny oraz osądu
wszystkich przypadków pedofilii duchownych
i przypadki jej ukrywania przez hierarchów kościelnych. Celibat i homoseksualizm w Kościele
to sprawa Kościoła, o ile ten nie będzie wtrącał
się do homoseksualistów świeckich. Pedofilia
i fakty jej ukrywania to sprawa nas wszystkich,
głównie odpowiednich służb i organów państwa.
Ponad wszelką wątpliwość papież Jan Paweł II i kardynał Dziwisz wiedzieli o wielu przypadkach pedofilii w Kościele na całym świecie.
Albo z tym nic nie robili, albo informacje i dokumenty dotyczące tych przestępstw odkładali
do tajnego archiwum, po czym celowo przenosili duchownego w inne miejsce i ukrywali te fakty przed opinią publiczną i organami
ścigania do czasu przedawnienia ścigania tych
czynów. Niezbitym dowodem na to jest przypadek meksykańskiego duchownego Marciala
Maciela, założyciela i przełożonego Legionu
Chrystusa – organizacji zrzeszającej wiele szkół,
seminariów i uczelni zakonnych na całym
świecie. Wśród 30 chłopców oskarżających go
o pedofilię, w 2005 roku był nawet jego własny
syn. Po śmierci Jana Pawła II kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, wyciągnął
z archiwum akta odłożone tam przez kardynała
Dziwisza i Jana Pawła II dotyczące Maciela. Maciel zgromadził w Kościele fortunę, którą szczodrze potrafił się dzielić z ludźmi z Watykanu.
Bezkarny, pławiąc się w luksusach, w sędziwym
wieku zmarł w swojej posiadłości na Florydzie.
Upłynie sporo lat, zanim świat upora się z tym
szambem, które księża, biskupi, kardynałowie
i papieże przez setki lat napełniali, aż się wylało.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik

zane z Politechniką Warszawską. O znaczącej
roli tej imprezy świadczy rosnąca z każdym
rokiem liczba szkół i rzesze uczniów biorących
udział w kolejnych jej edycjach.
Olimpiada ta na Podkarpaciu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży
i nauczycieli. Na przestrzeni lat uczniowie szkół
budowlanych z okręgu w Rzeszowie odnieśli szereg sukcesów. W 32 dotychczasowych edycjach
uzyskano tu 64 tytuły laureata i ponad 80 tytu-
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ŚWIĘTO STUDENTÓW
Wydarzenie z bogatym programem

Kamil Łuka

W

pisaną w kalendarz
akademicki tradycją
studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej jest coroczne obchodzenie Dni Wydziału Zarządzania. To swoistego rodzaju święto wydziałowe,
za którego organizację odpowiada Wydziałowy
Samorząd Studencki.
Dni Wydziału ogłaszane są z ogromną
dumą i spotykają się z zadowoleniem adresatów,
bowiem studentów w terminie tym obowiązują
godziny dziekańskie – miód na serce każdego
żaka. Harmonogram wydarzeń jest zawsze bardzo bogaty. Rozpoczęcie następuje wraz z wybiciem na zegarach godziny dziesiątej. Wtedy

zaczyna się część merytoryczna: w kilku aulach
wykładowych odbywają się cykle wykładów
tematycznych, które powiązane są dziedzinowo z kierunkami kształcenia, jakie oferuje Wydział Zarządzania. Na agendzie figurują tematy
związane z logistyką, zarządzaniem, finansami
i rachunkowością czy też szeroko pojętym bezpieczeństwem. Odbywają się panele dyskusyjne,
debaty oksfordzkie oraz pokazy tematyczne – na
przykład pokaz samoobrony. Czasami – w zależności od możliwości – mają miejsce plenerowe manewry wojskowe czy pokazy strzelców.
W międzyczasie trwa studencka rywalizacja
w różnego rodzaju sportowych zawodach drużynowych, takich jak konkurs łucznictwa czy ścianka wspinaczkowa.
Dopełnieniem części naukowej jest Kolaż
Kół Naukowych – koła rozstawiają swoje stanowi-

UCHWYCENI OBIEKTYWEM
Jazz Artworks w Kraju Krasnojarskim

W

Fot. Magdalena Małaczyśńka

Norylsku w Kraju Krasnojarskim na
północnych krańcach Rosji gościła
w SRK „Syrena” IV Międzynarodowa Wystawa Jazzowej Fotografii. Do udziału w niej
organizatorzy zaprosili 38 fotografików z kilkudziesięciu krajów świata, m.in. ze Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Portugalii, Grecji, Włoch. Do udziału w tej wystawie jedną z trzech zaproszonych polskich fotografików była mieszkająca na co dzień w Kolbuszowej Magdalena Małaczyńska. Autorka
wysłała cztery fotogramy, na których znaleźli
się kontrabasista Michał Kauczuk, trębacz Piotr
Damasiewicz, jazzowy skrzypek Stanisław Słowiński oraz mieszkająca w Paryżu ciemnoskóra

China Moses

współczesna gwiazda soulu
i jazzu China Moses – uchwyceni obiektywem aparatu
w trakcie koncertów.
Kim jest Magdalena Małaczyńska? Z wykształcenia
jest absolwentką rzeszowskiego Liceum Plastycznego i jej
ulubioną techniką artystyczną
jest linoryt. Studiowała też na
WSIiZ dziennikarstwo. Wraz
z mężem prowadzą firmy produkcyjne, ale fotografia jest
celem nadrzędnym. Kilka lat
temu niespodziewanie zainte- Michał Kauczuk
resowała ją muzyka jazzowa.
A zaczęło się od tego, że od rzeszowskiego zespołu otrzymała płytę CD z jego nagraniami
jazzu tradycyjnego. Prezentowane przez nią
prace to portrety znanych muzyków jazzowych
tej miary co Jan Ptaszyn Wróblewski, Michał
Urbaniak, Wojciech Karolak, Krzysztof Ścierański, Bernard Maseli, Leszek Możdżer i wielu
innych. Szukając tematów do fotografowania,
przewędrowała nie tylko Podkarpacie, dokumentując m.in. Rzeszów Jazz Festiwal, Art
Celebration, Jazz Nad Nilem. W miarę rosną-

OWiUB odbędzie się w Zespole Szkół im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie, szkole
o wieloletniej tradycji kształcenia w zawodach
budowlanych. Świadczy o tym m.in. honorowy
tytuł „Złotej Szkoły” zdobyty przez Technikum
nr 1 w XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.
Barbara RUSINEK

ska w budynku wydziału, promując i przybliżając
swoją działalność oraz zachęcając tym samym
studentów do wstąpienia w szeregi organizacji.
Stanowiska te przeplatają się ze stanowiskami
przedstawicieli firm, które w ramach współpracy
także przychodzą z pewną ofertą skierowaną do
studentów. Po popołudniowej przerwie następuje
część wieczorna. Ma ona charakter rozrywkowy.
W auli głównej organizowane są spotkania ze
znanymi, ciekawymi gośćmi, a stałym elementem jest stand-up, który jest niesamowicie popularny. To wydarzenie zawsze przyciąga rzesze
studentów, którzy często z przyczyn przepisów
BHP nie mogą wejść do auli w takiej liczbie, by
wszystkim wystarczyło miejsc siedzących. Długie
kolejki ustawiają się nawet na kilkadziesiąt minut
przed wydarzeniem. Liczy się czas.
Tegoroczne Dni Wydziału Zarządzania
Wydziałowy Samorząd Studencki planuje rozpocząć 18 marca. Szczegóły i harmonogram na
oficjalnym profilu Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej na portalu Facebook.
 Kamil ŁUKA
cego zainteresowania muzyką wyjeżdżała na
prestiżowe imprezy na terenie kraju. Poszerzyła tematykę swoich prac o Muzyczny Festiwal
w Łańcucie, Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej w bazylice leżajskiej.
Od kilku lat jest członkiem Kolbuszowskiej Gildii Fotografów i uczestniczy
w licznych plenerach oraz wystawach. W zorganizowanych
w 2014 roku Europejskich
Dniach Dziedzictwa w konkursie fotograficznym Fotoszopa 2 pod hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości: Między Wisłą a Sanem”, zdobyła
II nagrodę za pracę Modlitwa
strażaka. Od lat ściśle współpracuje z Miejskim Domem
Kultury, dokumentując liczne
dokonania tej placówki w dziedzinie folkloru
muzycznego Podkarpacia, w tym także lasowiackiego. Jest również autorką znajdującego
się na okładce książki Muzyczne klimaty zdjęcia
niżej podpisanego. Jak informuje kolbuszowska
autorka, wiele wskazuje na to, że IV Międzynarodowa Wystawa Jazzowej Fotografii – Jazz
Artworks z Norylska stanie się wystawą wędrującą po wielu krajach świata.
 Jerzy DYNIA
9

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

spole Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie. Rywalizowało 87 uczniów
reprezentujących 22 szkoły. Zawody centralne
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zaplanowano w dniach 2–4 kwietnia br.
w Rzeszowie. W naszym regionie będą one
organizowane po raz pierwszy. Okręg rzeszowski jest jednym z najliczniejszych w kraju pod
względem liczby szkół i uczestniczącej w zawodach młodzieży. Finał centralny XXXIII

Fot. Magdalena Małaczyśńka

łów finalisty zawodów centralnych. Trzynaście
szkół kształcących w zawodzie technik budownictwa może poszczycić się laureatami zawodów
centralnych olimpiady. Liderami są Zespół Szkół
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
(12 laureatów), Zespół Szkół nr 1 im. Ambrożego
Towarnickiego w Rzeszowie (11) i Zespół Szkół
Budowlanych w Tarnowie (10).
W tym roku szkolnym eliminacje tej
olimpiady na Podkarpaciu odbyły się w Ze-
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GINCZANKA WYCHODZI Z CIENIA
Utalentowana, obdarzona urodą i wdziękiem

Józef Ambrozowicz

KULTURA  SZTUKA

N

ie ma jej wierszy w antologiach. Nie wspominają
o niej historycy literatury polskiej. Dopiero teraz, 76 lat po
śmierci, Zuzanna Ginczanka
wychodzi z cienia i też jakby
nieśmiało, bo ciągle ogarnia nas, żyjących, poczucie wstydu, że tyle lat zakrywała ją kurtyna
milczenia.
A przecież w dwudziestoleciu międzywojennym należała do najzdolniejszych poetek.
Drukowała swoje wiersze w „Skamandrze”
i w „Wiadomościach Literackich”, co było
wówczas absolutnie nobilitujące. Była utalentowana i obdarzona urodą i wdziękiem. Nic
dziwnego, że oglądano się za nią na ulicach,
co jednak w okresie okupacji stało się dla niej
udręką. Była wtedy jak zwierzątko umykające
przed myśliwymi, jako że miała mocno smagłą
semicką cerę i oczy, które budziły zaciekawienie. Były piwne, z tym że jedno miało jasną,
a drugie ciemną barwę (Kazimierz Brandys
twierdził nawet, że to ciemniejsze oko było
wręcz czarne).
Zuzanna Ginczanka, a właściwie Sara Polina Gincburg, urodziła się w 1917 roku w Kijowie, w rodzinie rosyjskich Żydów. W 1923 roku
jej rodzina, uciekając przed prześladowaniem
antysemickim, przeniosła się do Równego na
Wołyniu. Tam Zuzanna z własnego wyboru poszła do polskojęzycznego gimnazjum, choć była
w Równem także szkoła z wykładowym rosyjskim. Od dzieciństwa pokochała język polski
i od dzieciństwa pisała wiersze po polsku. Już
w 1931 roku jako ośmiolatka (!) zadebiutowała
w gazetce gimnazjalnej wierszem Uczta wakacyjna, a w trzy lata później została nagrodzona
za wiersz Gramatyka w konkursie ogłoszonym
przez „Wiadomości Literackie” (jurorem był
m.in. Julian Tuwim). Po maturze przeniosła
się do Warszawy i podjęła studia na Wydziale

Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1936 roku wydała
swój jedyny tomik poezji
O centaurach. Drukowała
w prasie i bywała w kawiarni Ziemiańskiej, gdzie spotykała się ze skamandrytami, a także w kawiarni
Zodiak, gdzie była stałym
gościem przy stoliku Witolda Gombrowicza.
Po wybuchu II wojny światowej uciekła do
Lwowa. Tu wyszła za mąż
za krytyka Michała Wein- Zuzanna Ginczanka
ziehera. Publikowała swoje i tłumaczone na język polski wiersze innych autorów w „Nowych
Widnokręgach” i w „Almanachu Literackim”.
Po zajęciu Lwowa przez hitlerowców ukrywała
się przez dwa lata. W tym czasie napisała przejmujący wiersz Non omnis moriar, nawiązujący
do Horacego i Słowackiego, który jest uważany
za arcydzieło:
Non omnis moriar – moje dumne włości,
Łąki moich obrusów, twierdze szaf niezłomnych,
Prześcieradła rozlegle, drogocenna pościel
I suknie, jasne suknie pozostaną po mnie [...]
W wierszu wymienia nazwisko Chominowej, właścicielki kamienicy przy ulicy Jabłonowskich, w której się ukrywała. Donos
Chominowej do Schutzpolizei spowodował, iż
Ginczanka natychmiast wyjechała do Krakowa. Jej nową kryjówką stała się, po kilkakrotnej
zmianie adresu, kamienica przy ulicy Mikołajskiej. Ale i tu ją wytropiono. Sąsiedzi donieśli
do gestapo, gdzie się znajduje i życzyli sobie,
by zrobiono z nią „porządek”. Są dwie wersje:
że rozstrzelano ją na dziedzińcu więzienia przy
Montelupich lub (wedle nowszych badań) że została rozstrzelana na terenie niemieckiego obo-

OTWARCI NA WOLNOŚĆ
W

nowej książce Otwarci na wolność.
Szkice i omówienia (2019) Stefan M.
Żarów ujął wybrane zagadnienia z historii Polski jak również regionalne związane z ziemią
mielecką.
Nieocenionym źródłem, a zarazem istotą
poznawania historii jako jednej z kluczowych
nauk humanistyczno-społecznych jest „historia żywa”, ta szczególnie zapisana w pamięci
nadal jeszcze żyjących naocznych świadków
– podkreśla autor. Istnieje wówczas możliwość weryfikacji kontekstu ogólnego zdarzeń
z relacjami pojedynczych jednostek biorących
czynny udział w ich przebiegu. Wspominanie
indywidualnych przeżyć sprzyja wymianie
doświadczeń, skłania do szerszej dyskusji, pro-
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wadzenia dialogu wewnętrznego czy
międzynarodowego.
Zadaniem historyka jest ustalenie faktów i wykrywanie związków
między nimi w określonych chronologicznie ramach czasowo-przestrzennych i obszarze dociekań empirycznych.
Ponieważ historia, jak pisał Fryderyk Nietzsche, służy temu „który z wiernością i miłością
tam odwraca spojrzenie, skąd przychodzi, gdzie
się stał”.
W pracy S. Żarów przedstawia opracowania dotyczące wydarzeń i związanych z tym
osób w kontekście międzynarodowym jak
i krajowym czy regionalnym. Na poruszaną
w niej tematykę złożyły się rocznice: 1050-lecie

zu koncentracyjnego w Płaszowie.
Było to wiosną 1944 roku.
W 100-lecie urodzin poetki,
w marcu 2017 roku, na kamienicy
przy ulicy Mikołajskiej 26 w Krakowie wmurowano tablicę upamiętniającą fakt, iż tutaj ukrywała się w latach 1943–1944.
Właśnie ukazały się dwie
ważne książki o Zuzannie
Ginczance. Opasły tom (464
strony!) pt. Zuzanna Ginczanka. Poezje zebrane (1931–1944)
ze wstępem i w opracowaniu
Izoldy Kiec, wydany przez
Wydawnictwo „Marginesy”,
i Cień w cień. Za cieniem Zuzanny Ginczanki autorstwa
Jarosława Mikołajskiego. Ta
druga książka ukazała się
w Wydawnictwie „Dowody na
istnienie”.
Tytuł pierwszej książki mówi sam za siebie. Druga pozycja jest efektem fascynacji autora postacią Ginczanki. Ale słowo fascynacja to
mało. Mikołajewski, doskonały poeta i tłumacz,
dostał na jej punkcie „hyzia”. Nie znajduję innego słowa na to szalone zauroczenie. Autor nie
umie się uwolnić od jej wierszy, ale nie może
też przestać myśleć o niej samej. Szuka śladów
pobytu poetki w Równem na Wołyniu, we Lwowie, Warszawie i Krakowie, odnajduje jej cień
w Paryżu, Londynie i Trieście. Chce widzieć
miejsca, które ona widziała, dotykać przedmiotów, które mogła mieć w ręce. Ba! Kiedy odwiedza we Lwowie pokój, w którym mieszkała,
pyta o żeliwną wannę, w której czasem spała,
gdy w pokoju było bardzo zimno. – Czy to ta
sama wanna? – pyta. Gdyby mu potwierdzono,
przyszła mu myśl, że nie podarowałby sobie,
żeby się w niej nie wykąpać. Obsesja? – Straszliwie pociąga mnie samo szukanie, intensywna
myśl, bliska gorączki zakochania, że jednak się
da – pisze Mikołajewski. – Bez nadziei. Jedyna
nagroda to ta intensywność odczuć i halucynacja – że na horyzoncie widnieją majaki pozornie
sprzecznych wysp.
 Józef AMBROZOWICZ

chrztu Polski, stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości i związane z tym zagadnienia oraz setna
rocznica nawiązania stosunków
dyplomatycznych pomiędzy Polską
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
Północnej.
W kolejnych rozdziałach tematyka pracy dotyczy początków
społecznych ruchów chłopskich
w drugiej połowie XIX wieku ze szczególnym
uwzględnieniem jego historii na ziemi mieleckiej. Kontynuacją tego tematu w zupełnie
innym kontekście czasowym – tragicznych wydarzeń II wojny światowej – jest zbrojny opór
przeciw agresorowi mieszkańców wsi, w tym
powstanie Batalionów Chłopskich, a w skali
regionalnej ich działalność w obszarze ziemi
mieleckiej. Autor przedstawia dwie znaczące
postaci również związane ze wspomnianym
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Zawarte w tej książce opracowania drukowane były na przestrzeni ostatnich lat w „Zeszytach Wiejskich” UŁ, „Roczniku Historycznym” MHPRL, jak również w czasopiśmie
poświęconym historii regionu Polski południowo-wschodniej „Podkarpacka Historia” oraz

w dwutygodniku polonijnym „Biały Orzeł”
i innych.
 Sławomir KRAIŃSKI

NAJWAŻNIEJSZA JEST DROGA

już od kilku lat publikuje swoje wiersze w czasopismach ogólnopolskich. Wydał też dwa tomiki
poetyckie. W jego wierszach dominuje liryka religijna, są też udane ironiczne próby obnażania kołtuństwa i hipokryzji, jak choćby w wierszu Pielgrzymka na Ciemną Górę, gdzie „/Paniusia dążąca
do doskonałości medialnej/ umartwia się, nosząc
stringi/ jak włosienicę. Biczuje się w saunie/[…]/
I bije pokłony/ przed telewizorem/”. Aforystyczne,
egzystencjalne i bardzo często rymowane wiersze
Pauliny Szot dotykają bezpośrednio poczucia
utraty, utraty czegoś, co miało przynosić nadzieję,
choćby w wierszu Zagubiona, gdy pisze: „/Zaginęłam gdzieś/ w czasoprzestrzeni/ między naszą/
pierwszą,/ a ostatnią randką,/ gdy jeszcze świeciło
słońce”. Wierzymy, że to słońce jednak zaświeci.
Alter ego Natalii Szumnej daje natomiast wyraz swojej pięknej frustracji w wierszu trochę codziennego wkurwu gdy notuje: „/ale eliot nie mógł
przewidzieć/ że kiedyś narodzi się
hejt/ dlatego jego ludzie byli tylko
wydrążeni/ puści ludzie są/ […]/
kiedy skończył się świat narodził się
bunt/ nie z jęku lecz z obojętności/”.
Na zakończenie almanachu – który
jest zredagowany w porządku alfabetycznym – Veronika Zolotarenko rozmawia w wierszach bez tytułu
ze swoim utraconym (przywróconym?) Najbliższym, gdy zapisuje:
„/Niepewna że po raz kolejny przebaczysz/ Serce krwawi od winy i wstydu/ Codziennie walczę z ciemnością do świtu/”.
Autorzy są na początku swej drogi literackiej, która nie jest ani łatwa, ani prosta. Ale
wszystko przecież może się zdarzyć. Bo i tak najczęściej – jak się okaże – najważniejsza jest droga, a nie sam cel. Bo to tam, na drodze spotkają
innych ludzi, artystów, może przewodników duchowych. Spotkają Życie. Chcę im życzyć na tej
drodze powodzenia!

W poszukiwaniu lepszej strony Księżyca

Jan Belcik

U

kazał się właśnie almanach literacki młodych
Trzecia strona Księżyca wydany przez Uniwersytet Rzeszowski pod redakcją Stanisława Dłuskiego. Jak pisze redaktor we wstępie, jest
to dla autorów próba własnego głosu, różnego od
innych, wyrażającego jednocześnie indywidualną wrażliwość. Trudno się z tym nie zgodzić.
Wydaje mi się, że wspólnym elementem łączącym poetów i ich wiersze jest sprzeciw. Sprzeciw
przeciwko zastanemu porządkowi, co wprawdzie nowe nie jest, ale jednocześnie zdajemy
sobie sprawę, że mamy do czynienia z nowymi
zagrożeniami, o których ludziom poprzedniego
millenium nawet się nie śniło. Oczywiście autorzy wyrażają sprzeciw także przeciwko osobistemu, ale i społecznemu zakłamaniu, powszechnej
hipokryzji, medialnej papce, internetowemu
śmietnikowi, rozszerzającej się fali hejtu, braku
akceptacji na życie bez wartości.
W tomiku zaprezentowało się czternastu
autorów. Z braku miejsca mogę tylko krótko
skonkludować ich treść, posuwając się do daleko
idącej lakoniczności. Rafał Bolanowski w wierszu Oddech #1 pisze: „/Żądam pełni, ciała i postaci z krwi i kości!/ Żądam szczerości, beztroską
gardząc, o krnąbrność/ prawo rościć chcę!/”. Jest
w tym hymnie (odzie) oczekiwanie szczerości,
nawet tej gorzkiej, zarówno od siebie, jak i innych. Nadzieja, że jest to możliwe, staje się pierwszym krokiem do wiary, że nie zatracimy siebie
w nieprzyjaznym otoczeniu. Sylwia Czekańska
w wierszu bez tytułu pyta „/Co począć mam z tą
wiedzą/ Brzemieniem myślicieli, muz i wieszczy/”. Właśnie – czy pomimo nagromadzonej
wiedzy jesteśmy w stanie dać radę w tym „wyścigu szczurów”, ale też nijakości i bylejakości życia.
Kamil Flaga jako „naiwny ankieter” szuka „poręczenia istnienia”, a w Twierdzy niemej

zwraca uwagę, że „/Nie mieszkamy tam/ Gdzie
serce zameldowane/, będąc wiecznym tułaczem za szczęściem”. Również Tomasz Herdzik
zwraca na ten problem uwagę w wierszu Lubię
Cię czasem trochę kochać, gdy pisze: „/lubię cię
czasem trochę kochać/ kochać chyba cię muszę/
mieszają się zapachy z meblami/ znów wszystkie
wyrzucę wyruszę/”. Paulina Kaczmarska w ciekawym utworze zatytułowanym Wiersze o gazetach definiuje naszą podróż przez życie jako
ucieczkę do rajów spreparowanych przez media,
gazety: „/Ruszyło hen Życie zmieniając okładki/
Patrząc na materiał czy piękny i gładki/”. Cezary Mackiewicz zarówno w swym eseju, jak
i wierszu Floret wyraża wiarę w poezję i młodość, bo one są w stanie
„/powiesić gwiazdę którą ci dałem/
[...]”, a „/nierówny rytm twoje serce
wybija/ z niego ostatnie wyjmuję
ciernie/ i sam w samotności pod
stosem płonę”. Andrzej Niemiec
pisze w wierszu Kocham: „/Kocham
zwłaszcza rozmowę, tę bez/ Odzywania/”. Bo czy mowa, jak pisze autor Małego księcia Antoine de Saint-Exupéry, nie bywa czasem źródłem
wszelkiego nieporozumienia. Krzysztof Pasternak zwraca uwagę na utraconą niewinność swego
pokolenia w wierszu bez tytułu: „/Gdybym mógł
raz jeszcze/ zobaczyć zachód słońca, który sprawiał mi tak wiele radości, kiedy byłem/ niewinny”.
Zaś Marcin Przygórzewski rozwija współczesną
Pieśń nad Pieśniami, bo jak się okazuje wszystko
już było, a w wierszu Kabalista oznajmia: „/serce
moje jest pustą muszlą/ przyłóż jednak doń ucho
a usłyszysz/ zaklęte w nim szepty praoceanu/”.
W poezji metafizycznej Dawida Rzeszutka rzuca
się w oczy rys „zachodu teraźniejszości” – zwłaszcza w wierszu Rozbita klepsydra, gdzie „/To przecież nie jest fatamorgana/ A gwiazdy chylą się
do wodopoju/ Morza szafirowym okiem patrzą/
Jak drży niepewność przyszłości/”. Jacek Świerk

Stefan M. Żarów. Otwarci na Wolność. Szkice i omówienia, Rzeszów 2019.

 Jan BELCIK
Trzecia strona Księżyca. Almanach literacki młodych poetów, red. Stanisław Dłuski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2019.

Panorama literacka Podkarpacia
PODKARPACKI SALON LITERACKI
lutego br. w Klubie Turkus WDK w Rzeszowie odbyła się promocja zbioru poezji
Edwarda Bolca Dedykacje. Spotkanie rozpoczęła Małgorzata Hołowińska, zastępca dyrektora WDK, a całość poprowadzili Danuta Pado
– moderatorka Salonu i gościnnie dr Jan Wolski
z UR. Z obszernymi fragmentami wierszy zapoznali uczestników Maria Dańczyszyn – aktorka
i Stefan M. Żarów z rzeszowskiego oddziału ZLP.
Gość wieczoru zaskoczył licznie zebraną publiczność wykonaniem kilku ballad, w tym i swojego
autorstwa, a indywidualna interpretacja i dźwięk

6

Stefan M. Żarów, Edward Bolec, Maria Dańczyszyn,
Józef Tadla, Jan Wolski

gitary wprowadził w nostalgiczny nastrój przemijania. Zwieńczeniem wspomnień o Rzeszowie
– w tym o sławnej Baldachówce – przez autora
jak i uczestników spotkania było wystąpienie dr
Zofii Brzuchowskiej, recenzentki wspomnianego
zbioru wierszy, która powiedziała m.in.: „W pamięci poety żyją nadal zwykli ludzie, to im autor
zadedykował ten zbiorek, mieszkańcom Rzeszowa. Tym, którzy byli wśród nas, tym, których
spotykamy na ulicach, i czytelnikom tej książki,
bo przemijanie jednoczy wszystkich”.
 Stefan M. ŻARÓW
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KULTURA  SZTUKA

regionem, prof. Akademii Krakowskiej Piotra
Słowacjusza oraz wybitnego działacza ludowego
– literata Stanisława Harlę. Osobowości odległe
od siebie w czasie, które łączy wspólny mianownik – miejsce pochodzenia i poszukiwanie sensu bytu.
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 Andrzej OSIŃSKI
Nina Opic

KOCHAJĄCE I ZAWSZE MŁODE
wórcy Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo” TMZM i jej goście w walentynki
wspominali pierwsze miłości, czytali wiersze
o różnych odcieniach tego ponadczasowego
uczucia. Wiktoria Kuroń, przygotowana przez
Jolantę Dudzik, wprowadziła w liryczny nastrój
wokalnym popisem. W spotkaniu uczestniczyli
też prezes TMZM Janusz Chojecki, poeta Kazimierz Trela, muzyk Jan Robak, a z Rzeszowa
poetka Ewelina Łopuszańska i pisarka Joanna

 Teresa Elżbieta PYZIK
Fot. Bogusław Trojnacki

KULTURA  SZTUKA

T

Prejzner. Prezes MGL „Słowo” Aleksandra Piguła powitała w gronie nowe poetki, Beatę Borowską-Seterę oraz Danutę Maziarz, i pozostałe
panie – Teresę Elżbietę Pyzik, Justynę Ryczek,
Ewę Siembidę, Henrykę Marek, Małgorzatę
Mikinę, Łucję Polewską i Bogusławę Pisarczyk.
Większą część spotkania zajęła prezentacja
wierszy o tematyce miłosnej, napisanych na tę
okazję bądź powyciąganych z archiwów poetów.

POETYCKIE ŚWIĘTOWANIE
romocja debiutanckiego tomiku poezji Po
drugiej stronie lustra Zbigniewa Radłowskiego, członka Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, odbyła się 15 lutego 2020 r. w siedzibie
MTL w Mielcu. Spotkanie zainaugurował
i prowadził prezes MTL
Zbigniew
Michalski,
a muzycznie upiększył
je kwartet saksofonowy
PSM im. M. Karłowicza
w Mielcu w składzie:
Daria Wiśniewska, Kamil Wilk, Katarzyna
Wilk i Zuzanna Skop, Zbigniew Radłowski
uczennice z zespołu kierowanego przez Bogusława Pawełczaka. Obszerne fragmenty tomiku
Radłowskiego przybliżyły Barbara Augustyn
i Katarzyna Hudy, a także sam autor, a dyskutowali o tym zbiorze poetyckim Stefan M. Żarów,
Zbigniew Michalski, Zygmunt Osak oraz inni.
Muzyczną niespodzianką był występ autora tomiku, który z akompaniamentem gitary zaśpiewał dwie piosenki. 

P

FINEZYJNA POEZJA
romocję debiutanckiego tomiku poezji Istota ze szkła Justyny Żelazo, członkini Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, 1 marca br.
w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Mielcu,
śpiewem upiększył Zbigniew Radłowski. Większość wierszy z tomiku
przybliżyły Barbara Augustyn i sama autorka.
W dyskusji, jaka wywiązała się po wystąpieniu
autorki, wypowiedzieli
się literaci Edward Guziakiewicz, Zbigniew Ra- Justyna Żelazo
dłowski, Katarzyna Hudy, Zygmunt Osak oraz
inni. Za piękne doznania i treści zawarte w tomiku podziękował autorce prowadzący, przewodniczący MTL i podpisany niżej.

P

 Zbigniew MICHALSKI

Stanisław Dłuski

O

d lat przestałem obserwować ten szalony rynek poetycki, albo znajduję
zabawy ze słowem, mnożenie metafor, albo eksperymenty zrozumiałe dla paru
nawiedzonych badaczy, do
których i ja pewnie należę…
Ktoś może mi zarzucić, że sam ulegam naukowej obsesji i dziwacznym pomysłom, bo wymyśliłem Najazd Awangardy na Rzeszów. Pytają
mądrzy ludzie, kto jest tą awangardą? Najprościej tłumaczę, że poeci to „straż przednia”
w czasach postpiśmiennych (kultura obrazków
rządzi wyobraźnią).
Z tego samozadowolenia, że wszystko już
było, obudził mnie Krzysztof Lutowski z Bydgoszczy (rocznik 1976), od paru lat na zesłaniu
w Anglii, bo to rzadki okaz „motyla”, facet, dla
którego najważniejsze jest mówienie prawdy.
Bolesnej, ostrej, burzącej nasze codzienne przyzwyczajenia, zarabiając kasę nie zapomniał, że
12

KARTKI Z PAWLACZA (77)
dla zmęczonego człowieka istotna jest komunikatywność i elementarne problemy egzystencjalne: samotność, cierpienie, walka, śmierć.
To liryka „sytuacji granicznych”, żadnych pocieszanek w stylu „zachody słońca”, „jelenie na
rykowisku”, „łabędzie na jeziorze” itd.
Kim jest ten człowiek, Krzysztof L.?
Z noty biograficznej czytamy: poeta, gitarzysta, wokalista, dawniej dziennikarz. Drukował swoje teksty w cenionych pismach, np.
w śląskich „Opcjach”, „FA-arcie”, w lubelskim
„Akcencie” czy też hipsterskiej „Lampie i Iskrze
Bożej” Dunin-Wąsowicza, mam przed sobą
dwa jego tomiki „Ranoc” (2017), to też nazwa
kapeli, z którą koncertował, nagrał kilkanaście
utworów. Drugi tom to „Czytając poetów przeklętych” (2018), wyrazisty i niespokojny, teraz
przyszedł czas na prozę, która pewnie niebawem się ukaże? Życie emigranta to wdzięczny
temat na wiele książek i temat dla Polaków zawsze żywy, czy z powodów politycznych, czy też
ekonomicznych.

Fot. Józef Załucki

pokazem, z udziałem dzieci
z teatrzyku, który prowadzi
pisarka i poetka, goszcząca
również systematycznie na
łamach miesięcznika i jego
dodatku dla dzieci – „Pluszaku”. Uczestnicy mogli się
też zapoznać z fragmentami
książki w interpretacji samej
autorki. Wydarzeniu literackiemu towarzyszyła muzyka
klawesynowa i wiele akcentów plastycznych oraz innych, które tworzyły nastrój
tego wieczoru.

Każdy na swój sposób jednak jest „wygnańcem Adama i Ewy”. To kwestia bardzo
uniwersalna, jesteśmy tylko „przechodniami”
na tym świecie.
Nadmiar wrażliwości, jak sam autor zauważa, to „nóż na gardle”, słowa muszą przylegać do skóry świata, bez żadnego lania wody
czy czarowania panienek o zwiędłych oczach;
jest w tych wierszach męska, gorzka prawda
o losie człowieka, który z niejednego pieca jadł
chleb. Jest w tym pisaniu liryczne wyznanie samotności, ale jest też dystans do wielu naszych
urojeń, poczucia klęski, opuszczenia, nie jest to
sentymentalna pociecha dla wielu zagubionych
istot, raczej świadomość, że jesteśmy skazani
na byt podniebny, na byt rozdartych i pełnych
sprzeczności „barbarzyńców”, którzy już dawno przyszli, widzieć jasno i w przebłyskach,
w katastroficznym przeczuciu odzyskiwać
prawdę zagubioną w odmętach życia.
W nocy 16 lutego 2020 r.

Fot. Józef Załucki

RZESZÓW W NOWEJ
KSIĄŻCE
grudniu ub. roku
ukazała się nowa
książka związana z Rzeszowem i okolicami – powieść
obyczajowo-histor yczna
Niny Opic o intrygującym
tytule Rzeszowskie manewry sercowe w 1774 roku. Informowaliśmy o tym w poprzednim wydaniu naszego
czasopisma. Spotkanie z autorką i jej książką 30 stycznia br. w Klubie Turkus
w Wojewódzkim Domu
Kultury było swego rodzaju także teatralizowanym

Wers
Krzysztof Lutowski

P

oeta, gitarzysta, wokalista, dawniej dziennikarz, recenzent.
Współpracował z wieloma czasopismami. Współtworzył
bydgoskie pismo literacko-artystyczne „Dlatego”. Współtwórca psycho-poetyckiego duetu Ranoc. Wydał tomiki poezji:
33 wiersze (2003), Ranoc (2017), Czytając poetów przeklętych
(2018), przygotowuje do druku zbiór opowiadań pt. Upały oraz
tomik wierszy Zeszyty.

xxx /O sobie i o świecie/

xxx

Żadnej metafizyki na zewnątrz.
Nie szukam już na ulicy,
ani tym bardziej w ogródku
niby artystycznej piwiarni

rzeczywistości nie dostrzeżesz całej
pociętą na kawałki
na mniej więcej trzysekundowe

na delikatne powiewy uczuć
możesz liczyć wyłącznie sam ze sobą
poezja jest zamknięta w książkach
na zewnątrz też jest jej sporo
jeśli tylko patrzysz by przekształcać
jest to wyłącznie twoją zasługą
i nie poluj już na ulotne nastroje
dziś nie miałem słyszeć,
jak powiedziano o mnie
człowiek znikąd
czekać, czekać, na nieśmiertelny wiersz
można się nie doczekać
lepiej natychmiast bezwiednie go napisać

pewien matematyk
podał równania procesów
zachodzących w kalejdoskopie
mogą się kiedyś przydać do równań mózgu
i wierszy
Jak dobrze, że nie muszę pisać słów
świadczących o rozpadzie osobowości
mojej, tylko jego, spójne myślenie
się wyczerpało, a to jest artystyczna prolongata
na kupno w przyszłości małego fiata;
w wierszu możemy ciągnąć za język poetę,
który miał zanik logicznego myślenia,
możemy robić to od niechcenia
zdanie po zdaniu
przyglądając się
temu panu
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xxx
demonstracja instynktu życia
tkwi w czynnościach fizjologicznych
a w szczególności w seksie
w obozie koncentracyjnym
robić seks w otoczeniu śmierci
to spotkanie z tą demonstrancją
nie uciekniesz przed sobą
hedonizm jest bezużyteczny
ważne są pachnące włosy
na drodze wdychanego powietrza
migotanie w partykularzu
wznoszenie się do uniwersalizmu
wrażenie wiersza jest gdy liście i cząstki
zdają się wrzeć na włóknach połączeń
gdy sensualnie zbliżasz się do motywów życia
usłyszeć można co szepce między słowami
iskrząc się zagęszcza przestrzeń
naszyjniki na szyjach smukłych kobiet
powrozy wokół karków i na pyskach koni
gęsta semantyka lirycznych żywiołów
w małomówności ukryta
w niechodzeniu nigdzie
w wyciąganym na światło obrazie
czegoś wystawionego przed uwagę
na niepokojącą od archetypów pojedynczość
rozkładanie puzzelków z wrażeń
wrażenia są jak obietnica poskładania
wszystkiego w niepodzielną całość
ani fizyka ani matematyka
nie znajdą wzoru na poetykę
liryzm oddycha samoistnie chłodno
patrząc

Joanna Kłaczyńska

Ż

ona Włodzimierza, znanego powieściopisarza. Lekarz medycyny. W roku 2014 wydała
tomik wierszy pod tytułem Przed zmierzchem,
w następnym tomik Melancholia elegancka siostra
smutku – oceniane przez J. Termera i L. Żulińskiego jako „filozoficzne komunikaty” z codzienności
(R. Zamojski). Kolejne tomiki to Sen ci swój opowiem (2016) i Obrazki (2019).

Rodzicom
Pudełko
Na kartkach
drobne rozsypane znaki.
Czyjeś życie
wodzi mnie po ścieżkach
tropem zaplątanym
aż powoli wchodzę
w nie mój czas.
To dziwne jak łatwo
wpisuje się w teraz
obraz nie mojej pamięci.

Od aż do tylko
zwyczajne życie
nie zrobiłam, choć mogłam
zapomniałam, choć przypominali
miałam czas.
Nie zadbałam,
nie myślałam.
Fotografie w albumie
twarze nieznane
jakieś papiery
dla nich kiedyś ważne
nie pytałam.
Teraz wiem
jak boli – za późno.

W labiryncie

Modlitwa

Tezeuszu
w nie swoim czasie i miejscu
gubisz coraz częściej
ulice, ludzi i myśli
dzisiaj i jutro traci sens
niecierpliwie odsuwasz
przeszkody
labirynt słów nie do przejścia
przedmioty, których nie potrzebujesz

Nie kuś mnie obrazami
których nie zobaczę.
Nie ubieraj w rozum
nie na moją miarę.
Nie obdarzaj wyobraźnią
której nie opiszę.
Nie baw się mną Panie
nim odejdę w ciszę.
Obdarz mnie spokojem
nie doświadczaj lękiem.
Zostaw na uboczu
od spraw tego świata.
Nim duszę mą do gwiazd
uniesiesz Panie
chroń moje ziemskie ciało.
Spraw Dobry Panie
żeby nie bolało.

Tylko wczoraj – powiedziałeś
pamiętam
czuję jak horyzont pędzi
z prędkością każdego oddechu.
A każdy dzień jest jak dar
kiedy wychodzę.

Poezja

Wers
magazyn
literacki
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Teresa Elżbieta Pyzik

Mirosław Grudzień

W

M

iceprezes Mieleckiej Grupy Literackiej
„Słowo”. Autorka trzech tomików wierszy: W lustrze babiego lata, W niepokoju myśli,
Wiersze nieplewione. Laureatka konkursów
literackich. Wyróżniona odznaką Zasłużony
dla Kultury Polskiej (2014).

szybował swobodny wysoko
szeroko rozstawione skrzydła
jak ramiona poezji
zagarniały błękitny oddech ziemi

***
mój rodzie tułaczy
rozpięty między
Charkowem i Dachau
zaparłem się ciebie
porzuciłem

zazdrościłam ptakowi
skrzydeł wolności
wiatru w piórach
i krzyku prosto w słońce

chciałem być huckiem finnem
uciec z domu tańczyć na porębie
rozmawiać z rzeką górą i kwiatem
mokry ciemny liściasty król lasu

Ptak

Poezja

ieszka w Stalowej Woli. Polonista, tłumacz języka angielskiego, poliglota. Publicysta czasopism literackich i kulturalnych.
Autor wierszy, przekładów poetyckich, esejów
literackich i historycznych; nagrodzony za tomik Bezsenność przed świtem (2014).

Na skraju ciszy

w malutkim teatrze
chciałem być twarzą ludzkich snów

Wystarczy usłyszeć
początek melodii

w niepozornej wolnej gazetce
chciałem być głosem setek serc

i dać się prowadzić
od wersu do wersu
a słowa same
ułożą się w strofy

w bractwie świątyni muz
chciałem służyć tym co mnie
na pożegnanie opluli

a jeśli wkradnie się
fałszywy akord
wróć tam
gdzie czystym dźwiękiem
wciąż rozbrzmiewa muzyka
i
z zamkniętymi oczami
na przełaj
przez łąki lasy
złote łany pszenicy
poprowadzi cię Erato
do ostatniego dźwięku
na skraj ciszy.

teraz marnotrawny powracam
syn wielkiego zamętu
ugotowany w wielkim kotle czasu
na studnie podwórek o zapachu nicości
do suteren pod ściany gdzie
szara farba schodzi płatami
jak rybie łuski ze świątecznego karpia
pochylają się gałęzie czarnych drzew
przemykają się cienie które wypłasza świt
przynoszę wam
różnobarwny kamień
zamiast kadiszu i requiem
bezmowny nigun
kości jaśniejące z głębi

Za szybą
Na szybie tak łatwo rysować nie siebie
Owijać w sreberka
Bawełnianą nitką łączyć
Kontury uśmiechu palcem zakreślić
Dać oczy większe
Usta pomniejszyć
Enterem wypuścić ciekawość wraz z kpiną
Jak balonik ze wstążeczką różową
W niebo
Jacy jesteśmy bezradni
Stojąc naprzeciw siebie
Mówimy o pogodzie i podwyżkach
Zawstydzone ja
Wciąż kolorowe jak paw
Zostawiając za szybą

pieszczone czułymi dłońmi
cmentarnych krzewów
wierszem trącone jak struny
zabrzmicie pieśnią
do wtóru pajęczych lir

bezsenność przed świtem
pusty ogród
czarna pokrzywa
upartych znaków zapytania
wyjęty z opakowania
jestem skazany na siebie
rwą się palące nitki mroku
świt jak sprzątaczka
zmiata pajęczynę nocy

Mirosław Osowski

A

utor 12 książek, w tym 2 tomików poetyckich – Jesień (2009) i Jesień 2 (2010) oraz
powieści i zbiorów opowiadań: Tomasz (2002),
Świniobicie (2003), Domki z kart (2004), Tamte
lata (2005), Powołanie (2006), Z nieba do piekła (2007), Szychta (2010), Saga rodu Oryszów.
Cz. I. Powroty (2014), Saga rodu Oryszów. Cz. II.
Zawiedziona miłość (2015), Saga rodu Oryszów.
Cz. III Człowieczy los (2016), a także wspomnień – W krainie dzieciństwa (2012) i Uniwersyteckie lata (2013). Członek ZLP, laureat
Nagrody Złotego Pióra.

***
było pięknie i radośnie
wiatr powiewał jasne włosy
ramionami połączeni
szliśmy razem ku przyszłości
młodość jednak upłynęła
jak w potoku woda rwącym
po niej tylko pozostały
ślady ran niezabliźnionych
nastąpił wnet wiek dojrzały
zamiast chwały gorzkie lata
marzenia się rozleciały
a przybyły utrapienia
dzień i noc ze sobą walczą
ciemność zmaga się z gwiazdami
my zaś z życiem
ciągle łudząc się nadzieją
wnet się starość pojawiła
tu mnie boli tam mnie łamie
posiwiali ze zmarszczkami
na ocean wypływamy
naszym statkiem dryfującym
już bez masztów i bez żagli
niczym z sztormu rozbitkowie
dobijamy do przystani
***
i znów ktoś bliski nas opuścił
w pamięci został tylko cieniem
i coraz mniej nas pośród żywych
a coraz więcej w grobach leży
tam tylko ścieżki smutne wiodą
pośród opadłych zeschłych liści
to dla nas wszystkich wspólny dom
aż dzwon wieczności nas obudzi

pożegnanie
żegnajcie zatem rzeki lasy
żegnajcie łąki i jeziora
i ziemio czarna ziemio polska
która nosiłaś mnie przez lata

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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ZNAKOMITY SKRZYPEK I PEDAGOG

Rozmowa z dr. hab. Szymonem Krzeszowcem, kierownikiem Katedry Instrumentów
Smyczkowych Akademii Muzycznej w Katowicach
Zofia Stopińska

P

Fot. Damian Krzanowski

 Wielu rzeszowian wie, że muzyczna rodzina Krzeszowców, działająca prężnie na Śląsku, tak naprawdę pochodzi z Rzeszowa.
– Ogromnie się cieszę, że mogłem wystąpić w mieście, w którym jako dziecko spędzałem dużo czasu u dziadków w czasie wakacji.
I ten wieczór był dla mnie szczególny.
 Gra Pan bardzo dużo muzyki kameralnej.
Czy chociaż czasami są to rodzinne koncerty?
– Owszem, zdarzają się takie rodzinne koncerty, ale rzadko. Wiąże się to z ilością
projektów i pracy, jakie ma każde z nas. Myślę
w tym wypadku o moich braciach, a także o rodzinie, którą ja założyłem, bo moja żona i dzieci
także grają. Niestety, rzadko znajdujemy czas,
żeby wspólnie muzykować.
 Najwięcej czasu zajmują Panu koncerty
i praca z Kwartetem Śląskim.
– Kameralistyce poświęcam najwięcej
uwagi, a głównie jest to praca z Kwartetem
Śląskim, w którym gram od 2001 roku. Mamy
stały cykl koncertów w sali katowickiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia,
koncertujemy też za granicą i dużo nagrywamy.
 O dorobku Pana i Kwartetu Śląskiego najlepiej świadczy ilość nagranych płyt dla różnych wytwórni. Czasami sięgam po nagrania
Sonat skrzypcowych Johannesa Brahmsa, które nagrał Pan wspólnie z Wojciechem Świtałą
dla Sony Classical; są płyty nagrane dla wytwórni EMI Music Poland, Chandos, BIS, CD
Accord, Naxos, ECM, Dux oraz nagrania dla
Polskiego Radia.
– Debiutowałem wspomnianą przez panią
płytą z Sonatami Brahmsa dla Sony Classical
Poland i od tej pory nagrałem ponad 50 płyt
kameralnych i solowych. Można powiedzieć, że
działalność fonograficzna jest obfita.
 Chcę Panu serdecznie pogratulować, ponieważ płyta z Kwartetami Mieczysława Wajnberga w wykonaniu Kwartetu Śląskiego jest
nominowana do Nagrody Muzycznej Fryderyk w dwóch kategoriach: Najwybitniejsze
Nagranie Muzyki Polskiej i Album Roku Muzyka Kameralna. Może się okazać, że będą
dwa Fryderyki.

Prof. Szymon Krzeszowiec

– Trudno prognozować. To jest bardzo
miłe, że została dostrzeżona nasza praca i wkład
w popularyzację muzyki polskiej, bo tym głównie zajmuje się Kwartet Śląski. Jesteśmy w trakcie nagrywania wszystkich kwartetów smyczkowych Mieczysława Wajnberga. Nominowana
płyta jest trzecią z kolei. Pojawiła się na rynku
potem i czwarta płyta, a chcę przypomnieć, że
rok temu nominowana była także druga płyta,
a dwa lata temu Fryderyka otrzymała pierwsza
płyta z Kwartetami Wajnberga. Bardzo dużo
czasu poświęcamy twórczości tego kompozytora i gramy dużo jego utworów. Zaryzykuję
nawet stwierdzenie, że jest to nasze odkrycie,
bo to bardzo wartościowa twórczość, nie tylko
kameralna. I cieszę się, że coraz częściej jego
utwory są wykonywane w salach koncertowych
w całej Polsce.
 Występuje Pan także w Wajnberg Trio…
– Wajnberg Trio to jest formacja, która powstała kilka lat temu. Będąc kiedyś na
Międzynarodowym Festiwalu Kameralistyki w Książu nieopodal Wałbrzycha, miałem
możliwość wykonać Trio fortepianowe Wajnberga. Uważam, że jest to jedno z absolutnie
genialnych dzieł kameralnych i to był pierwszy
utwór tego kompozytora w moim repertuarze.
Wkrótce pojawiły się kwartety oraz kwintet

i przez cały czas jestem zafascynowany twórczością Mieczysława Wajnberga. Moim marzeniem było nagranie tego Tria, a w międzyczasie
z pianistą Piotrem Sałajczykiem i wiolonczelistą Arkadiuszem Dobrowolskim sięgnęliśmy
również po inne utwory na ten skład. Wykonywaliśmy je podczas koncertów i nagraliśmy
na płytę. Tak powstało Wajnberg Trio i nasza
płyta pojawiła się w 2018 roku, a są na niej tria
Mieczysława Wajnberga, Aleksandra Tansmana i Andrzeja Czajkowskiego, czyli polska muzyka, rzadko wykonywana i trochę niedoceniana, a bardzo wartościowa.
 Sporo miejsca poświęca Pan działalności
solistycznej.
– Od czasu do czasu gram solo z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej oraz recitale,
ale na rozwinięcie tego nurtu brakuje mi czasu.
Muszę go bowiem także znaleźć na pracę pedagogiczną i na kierowanie Katedrą Instrumentów Smyczkowych. Bardzo ważny jest też czas
dla rodziny i staram się tak organizować dzień,
aby utrzymać ten balans jak najlepiej.

KULTURA  SZTUKA

rofesor Szymon Krzeszowiec, znakomity skrzypek i pedagog, był jednym z solistów koncertu 31 stycznia br. w Filharmonii Podkarpackiej. Orkiestrą kierował Wojciech Rodek, doświadczony dyrygent, dyrektor naczelny Filharmonii Lubelskiej. Wieczór
rozpoczął jeden z najbardziej znanych utworów Camille’a Saint-Saënsa – Dance macabre (Taniec śmierci). Zapadły w pamięć wirtuozowskie solówki skrzypiec w wykonaniu koncertmistrza orkiestry Roberta Naściszewskiego, a w kolejnych arcydziełach studentów prof. Szymona Krzeszowca. Wielkimi umiejętnościami technicznymi popisał się Michał Orlik w Melodiach cygańskich Pabla
Sarasatego. Przepięknie i szlachetnie zabrzmiały na tle orkiestry skrzypce Sulamity Ślubowskiej w Poemacie Es-dur op. 25 Ernesta
Chaussona. Publiczność gorąco oklaskiwała także Bartłomieja Frasia w popularnym utworze Introdukcja i Rondo Capriccioso op.
28 Camille’a Saint-Saënsa. W drugiej części zachwycająco zabrzmiała Partita na skrzypce, fortepian i orkiestrę Witolda Lutosławskiego, przenosząca
słuchaczy do XX stulecia. Partie skrzypiec rewelacyjnie wykonał sam profesor Szymon Krzeszowiec, a przy fortepianie zasiadł świetnie współpracujący ze skrzypkiem solistą i orkiestrą Paweł Węgrzyn.

 Dosyć długo obserwuję, co dzieje się
w dziedzinie muzyki klasycznej na Śląsku
i chyba Pan potwierdzi, że jest to niezwykle
prężne środowisko muzyczne.
– Władze miasta postawiły na kulturę
i uważam, że to było świetne posunięcie, bo
chyba nikt nie spodziewał się aż takiego zainteresowania muzyką klasyczną. Przyczyniło się
do tego z pewnością powstanie nowej siedziby
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach z wybitną akustycznie
i bardzo ciekawą, piękną salą. Grający tam dość
często artyści z najwyższej półki wypowiadają
się o walorach tej sali w samych superlatywach.
Na każdym koncercie sala jest pełna i to zainteresowanie nie maleje. Przyjeżdżają melomani z Krakowa i Warszawy oraz innych dużych
ośrodków muzycznych. Mówi się, że Katowice
są miastem kultury i ma to swoje odzwierciedlenie w bogatej ofercie kulturalnej.
 Wymienił Pan tylko salę NOSPR-u, a przecież nie jest ona jedyna tamże. Bardzo dobra
i piękna jest sala koncertowa Akademii Mu
zycznej w Katowicach.
15
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– To prawda, jest Akademia Muzyczna,
ale jest także Filharmonia Śląska, działają orkiestry kameralne. W Katowicach ma swoją
siedzibę także orkiestra barokowa. Wszystko
się rozwija i miejmy nadzieję, że ta tendencja
się utrzyma.
 Jak ocenia Pan współpracę z dyrektorem
Wojciechem Rodkiem i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej.

– Bardzo sobie cenię czas spędzony
w Rzeszowie. To duża przyjemność współpracować z zespołem Filharmonii Podkarpackiej,
bo grają w nim świetni muzycy. Miło mi było po
latach spotkać i porozmawiać z muzykami, których pamiętam z poprzednich koncertów. Dyrektor Wojciech Rodek jest bardzo elastycznym
dyrygentem i praca z nim jest wręcz rozkoszą.
Pozwala bowiem soliście na realizację własnej
interpretacji, cały czas mu w tym pomaga i od-

PO MIŁOŚCI KRES
Poetycko-muzyczny świat Cohena

KULTURA  SZTUKA

T

ylko Sławomir Gaudyn
ma dziś w posiadaniu
faks od Leonarda Cohena
potwierdzający, że w sposób
nieograniczony może korzystać w celach artystycznych
z twórczości tego niezwykłego poety, pieśniarza
i filozofa idei. Zgodę tę uzyskał po uprzednim
bezpośrednim spotkaniu z Cohenem w Polskim Radiu w Warszawie w 2007 roku. Gaudyn
bowiem przygotowywał wtedy w tarnowskim
teatrze spektakl według własnego scenariusza,
inspirowany twórczością Cohena, i potrzebował akceptacji na wykorzystanie w nim jego
utworów. Tamto rozbudowane obsadowo widowisko pt. Pieśni miłości i nienawiści przeobraził
obecnie w monodramowy spektakl Tańcz mnie.
Cohen, którego premiera miała miejsce 22 lutego na małej scenie Teatru im. W. Siemaszkowej.
I zbudował to widowisko poetycko-muzyczne
z jednym tylko aktorem, Robertem Żurkiem,
który i wtedy przed kilkunastoma laty u niego
występował. Tego wszechstronnego scenicznie
artystę znamy z przeróżnych ról, zawsze granych z wielkim talentem i niepowtarzalnie.
Szczęśliwie i chyba nieprzypadkowo
spotkali się ci dwaj artyści – Gaudyn i Żurek.
Powstało ponadgodzinne widowisko, które
chłonie się z wielkim zainteresowaniem w każdej kolejnej sekundzie. Ulokowane w scenerii
klasycznie zbudowanej przez Katarzynę Tanasiewicz-Trzynę, wręcz realistycznie zda się
odtworzonym pokojem ze stołem pełniącym
funkcje biurka, łóżkiem, gitarą na stojaku i fortepianem, który wydało się już na wstępie, że
sam zagrał, gdy aktor odsłonił jego wnętrze,
podnosząc klapę. Co oczywiście było tylko ciekawym zabiegiem pobudzającym poetycko wyobraźnię w budowanym aktorsko przez Roberta
Żurka widowisku. Bo wszakże zasłonięty dys-

Robert Żurek w roli Cohena

Teatralnie na scenach w Teatrze im. W. Siemaszkowej
rzy przedstawienia na 26. Rzeszowskich
Spotkaniach Karnawałowych od 14 do 16
lutego miały zainteresować, a może nawet urzec
widzów lekkością fabuły i akcji scenicznej jak
16

 Zofia STOPIŃSKA
cji i namiętności, poetycki spektakl o miłości
i przyjaźniach, poznaniach i rozstaniach, bo
Cohen miał swój urok, ale i szczęście zarazem,
spotykać kobiety piękne zmysłowo i o wielkiej
wrażliwości duchowej i artystycznym talencie, jak choćby Janis Joplin, z którą jakby to można określić jego słowami „złapał
się razem w pułapkę czasu” i uwiecznił to
zdarzenie w jednym ze swoich utworów
słyszanych w tym spektaklu.
Cohen Żurka i Gaudyna urzeka poetycko – nie tylko w owej urokliwie śpiewnej, niepowtarzalnej warstwie, ale równie
poetycko brzmiących frazach opowieści
łączących owe ballady. Jest to bowiem
spójny strumień poetyckich uniesień, który komponuje to widowisko. Kanadyjski
bard Cohen, który przemawia wyszukanymi metaforami, zawsze brzmi świeżo
oraz kształtuje wrażliwość i wyobraźnię
kolejnych pokoleń tym, co pozostawił w wierszach i muzyce. Nie ma od ponad trzech lat tego
twórcy, nie ma też jego polskiego translatora
i popularyzatora Zembatego, który niepowtarzalnie w duecie z walijskim muzykiem Johnem
Porterem czarował słuchaczy Cohenem – także i w Rzeszowie w latach 70. minionego wieku w studenckim klubie Plus. Ale wszak tamten nastrój znowu można odświeżyć w tymże
widowisku w kameralnej przestrzeni Teatru
Siemaszkowej. Tamże, gdzie od ponad roku
Mariola Łabno-Flaumenhaft w spektaklu Marlene
Dietrich. Błękitny Anioł
przypomina inną wielką gwiazdę kina i estrady.
A plakat tamtego wydarzenia naprzeciw drzwi do sali
kameralnej kieruje jakby
widzów w świat, w którym
później na scenie też zauważalna jest Marlene Dietrich
w tej Żurkowej opowieści
Cohena o sobie.

kretnie instrumentem pianista Maciej Babula
współtworzył żywą muzyką to przedstawienie.
To swoiste misterium, w którym Cohen w interpretacji scenicznej Żurka swymi przeżyciami,
nastrojami, uniwersalną poezją i balladami odświeża także w wielu z nas młodzieńcze uroki
różnych splotów i spotkań, jak w tej tytułowej
pieśni, gdy można odnaleźć, odświeżyć piękno
osoby tej jedynej, kochanej „po miłości kres…”.
Maciej Zembaty i Maciej Karpiński najpiękniej tłumaczyli Cohena, przekazując jego
duszę i wyobraźnię. Sławomir Gaudyn właśnie
z tych przekładów korzystał
w swoim scenariuszu. I wybierał na potrzeby wymyślonego przez siebie spektaklu
właśnie te „pieśni miłości
i nienawiści”, jak je nazwał
w poprzednim wcieleniu
tego widowiska. Bardziej
miłości, bo tak zapamiętuje
się owe sceny wysmakowane przez Roberta Żurka tym
subtelnym aktorskim przekazem. Zapamiętuje się ten
spektakl pełen owych emo- Robert Żurek i Maciej Babula

KARNAWAŁ PRZEMINĄŁ

T

 Dawno Pan nie występował w Rzeszowie, bo
chyba ponad cztery lata. Mam nadzieję, że nie
będziemy czekać tak długo na następny koncert?
– Bardzo mi będzie miło powrócić tutaj
jak najszybciej. Będę się cieszył na kolejne spotkanie i być może na kolejną rozmowę.

Fot. Maciej Rałowski

Ryszard Zatorski

powiednio prowadzi orkiestrę. To było bardzo
ważne także dla moich studentów.

przystało na to coroczne wydarzenie. Spektakl
Turnus mija, a ja niczyja Teatru im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie był najświeższą realizacją spośród nich, bo premierę miał niecały

Fot. Weronika Krupa



 Ryszard ZATORSKI

rok temu; także z Krakowa Salto w tył Teatru
Ludowego zaistniało na scenie tylko o rok
wcześniej. Natomiast goście ze Lwowa z Narodowego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego
im. Marii Zańkowieckiej przywieźli Opowieści
o Iwanie, widowisko wprawdzie przygotowane
prawie dziesięć lat temu, ale mieliśmy szczęście
podziwiać premierowo Wasyla Korżuka w roli
głównej tego urzekającego plastyką, choreogra-

Fot. Wiktoria Cieśla

Myrosława Sołuk

Warto także odnotować, że Myrosława nym wśród nich obrazem poetyckim i wokalSołuk, choć nie miała pierwszoplanowej roli nym wyjętym z obecnej wciąż w repertuarze Erw Opowieściach o Iwanie, zwracała ciekawie midy. Ten cykl wieczornych koncertów pospeki urodziwie uwagę na scenie. A jej żywiołowy taklowych zakończył recital Justyny Szafran.
temperament artystyczny podziwialiśmy jeszSloganowe już sanatoryjne powiedzenie
cze w innych odsłonach. Tak było w pierw- o zmarnowanych szansach przeżycia czegoś
szym dniu spotkań, gdy nagle spontanicznie wzniosłego erotycznie pewnie przyciągnęło niei dowcipnie zaczęła dopowiadać-komentować których widzów na pierwszy krakowski spekśpiewem z ostatniego rzędu
takl tytułem Turnus mija, a ja
widowni w foyer teatru podniczyja. Ale w rzeczywistości
czas koncertu Nie całuj mnie
scenicznej aż tak nie frapował
pierwsza w wykonaniu aktorów
on ani dowcipem, ani najbarz Siemaszkowej Michała Chołdziej znanymi operetkowymi
ki, Mateusza Mikosia i Roberta
ariami. Zawsze bowiem widz
Żurka z Tomaszem Jachymem
może mieć dyskomfort, jeśli
przy fortepianie. A drugi raz,
porównuje zachowane w pagdy wystąpiła w równie sponmięci mistrzowskie wykonania
tanicznym solowym tańcu artych utworów przez gwiazdy
tystycznym, znakomicie jednak
operetkowe. Choć pokłon wławpasowanym i jakby wręcz
śnie za wokalną interpretację
zaplanowanym
ilustracyjnie
należy się na pewno aktorkom
w koncert zespołu Domarski
Katarzynie
Zawiślak-Dolny
Band ze śpiewającą urokliwie Magdalena Skubisz
i Agnieszce Kościelniak. Jak
Magdą Skubisz, podczas wiezawsze wyrafinowana w grze
czoru muzyczno-tanecznego po spektaklu wła- scenicznej była Lidia Bogaczówna. A kończące
śnie teatru lwowskiego. Trzeba podkreślić, że spotkania Salto w tył, które z zespołem nowowszystkie te w założeniu dopełniające wieczor- huckiego Teatru Ludowego w Krakowie przygone i wręcz nocne przeżycia teatralnego karna- tował Maćko Prusak, spektakl inspirowany Bajwału, które działy się w foyer, są już kolejny raz kami o Rašce i innymi reportażami sportowymi
wielką wartością dodaną tych spotkań. Bardzo Oty Pavla, były udaną próbą przeniesienia nas
ciekawym przeżyciem artystycznym był wspo- w klimat czeskiej farsy, komediowego ujęcia
mniany już koncert Nie całuj mnie pierwsza, i spojrzenia na absurdy osiągania za wszelką
a raczej ów spektakl wokalno-muzyczny mo- cenę najwyższych laurów, bo takie zadania wyderowany dowcipnymi frazami objaśniającymi znaczali czechosłowaccy aparatczycy komunii komentującymi obecnego w nim dyskretnie styczni. Brzmi to wszystko jeszcze zabawniej,
Sławomira Gaudyna. Znane z innych spektakli gdy skojarzenia dotyczące poszukiwań owych
rzeszowskich piosenki i inne dodane tematycz- ścieżek dowolności i niekrępowanych wyborów
nie, by ukłon walentynkowy paniom złożyć, mają swoje aktualne asocjacje skojarzeniowe.
artystycznie brzmiały porywająco, z humorem
i naturalnym wdziękiem. Z bardzo refleksyj Ryszard ZATORSKI

WEJDZIE DO REPERTUARU
Scena Nowej Dramaturgii

Monika Midura

D

yrektor Jan Nowara zdecydował, że Celineczka
autorstwa Katarzyny Matwiejczuk w lutym 2021 roku
wejdzie do repertuaru naszego teatru. Spektakl wyreżyseruje Kamila Siwińska. Katarzyna Matwiejczuk
jest z wykształcenia filmoznawczynią, z zami-

łowania pieśniarką ludową, pisarką, dramaturżką, eseistką muzyczną i tłumaczką.
Celineczka to jeden ze scenicznych projektów, które powstały jako pokłosie pierwszej
edycji Teatralnego Speed-Datingu, przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach Sceny Nowej
Dramaturgii. Sztukę tę zaprezentowano widzom w listopadzie 2019 roku w formie czytań
performatywnych jako wydarzenie towarzyszące 6. Festiwalu Nowego Teatru. Czytanie w wy-
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Teatr ze Lwowa w spektaklu „Opowieści o Iwanie”

Fot. Wiktoria Cieśla

fią i muzycznością spektaklu. Postać wędrowca
Iwana, owego jakby z klechd ludowych wyjętego bohatera, zagrał bowiem Korżuk po raz
pierwszy w tej obsadzie i to właśnie w Rzeszowie. I była to tak dla tego artysty, jak i widzów,
premiera ze wszech miar udana. Podobnie
interesująco wypracowane były role pozostałych postaci, jak choćby popa, którego kreował
Ihor Hawryliw, czy przewodnika narracyjnego całego spektaklu, którym był Orest Harda.
A całe widowisko kunsztownie dopracowane
w każdym szczególe, zadziwiające w każdym
kolejnym obrazie pomysłowością i artystyczną
maestrią.
Niewątpliwie atutem pierwszoplanowym
jest tu literackie tworzywo autorstwa Iwana
Mikołajczuka, tak znakomicie w swej warstwie
baśniowej i owej ludowej filozofii przeniesione
na scenę przez reżysera Wadima Sikorskiego,
namalowane takąż kolorystyką kostiumów
i scenograficznych elementów przez Natalię
Tarasenko, trafnie wspomagających akcję widowiska w każdym jego wymiarze. To wreszcie
harmonia ruchu scenicznego wypracowana pod
okiem Oleny Bałajan i poruszających do głębi
śpiewów jakby wprost z cerkiewnych i ludowych fraz dobytych przez kompozytora Iwana
Nebesnego, tak prawdziwie i żywo brzmiących
pieśni ukraińskich w opracowaniu chórmistrzyni Oksany Jawdoszin. Z oryginalnymi instrumentami, jak owa lira korbowa choćby, na
których grali muzycy sceniczni. Wielka artystyczna klasa oraz niezwykłe emocjonalnie i estetycznie przeżycie, fundowane z komediową
lekkością i mądrością zarazem owych ludowych
baśni, owych opowieści o Iwanie znalezionych
w ręcznie rysowanej skrzyni, albo raczej pomalowanej jakby należało dopowiedzieć tytuł
owego scenicznego wydarzenia o tym księciu
z bajki, mędrcu ludowym, wyrokującym i proszonym o osąd, człowieku symbolu wolności,
rozumianej we wszystkich jej wymiarach.

Fot. Wiktoria Cieśla
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konaniu aktorów rzeszowskiego teatru spotkało
się z entuzjazmem publiczności, a podczas spotkania publiczności z twórczyniami i aktorami
odbyła się długa i ożywiona dyskusja. Jak mówi
autorka tekstu Katarzyna Matwiejczuk, sztuka
jest dalekim echem klasycznej baśni Andersena
oraz próbą postawienia na nowo pytania „być
albo nie być” w radykalnej formie: czy mamy
prawo dawać życie tylko dlatego, że „bardzo
tego pragniemy”? Miniatura rozgrywa się w poczekalni kliniki in vitro.
Jak podkreśla dyrektor Jan Nowara, o wyborze Celineczki jako przyszłego spektaklu Teatru Wandy Siemaszkowej zdecydowała waga
tematu, który podejmuje sztuka. Statystyki 
17
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Maria Dańczyszyn, Joanna Baran-Marczydło, Magdalena Kozikowska-Pieńko, Dagny Mikoś, Beata Zarembianka, Wojciech Kwiatkowski (z tyłu) i Marek Kępiński podczas czytania „Celineczki”

którzy chcą spróbować swoich sił w pisaniu
dla teatru. Nabór do tegorocznej edycji trwa
do 22 marca. Kwestionariusz i szczegóły na:

WITKACY LUBIŁ SZOKOWAĆ
Leciały za nim jak ćmy

Andrzej Piątek

KULTURA  SZTUKA

P

racował całym sobą na
portret skandalisty, kompana łatwo zmieniającego
się w chmurnego samotnika.
Z maską błazna i demona,
pod którą krył lęki i cierpienia. Jego kobiety, o czym pisze ciekawie Małgorzata Czyńska w wydanej przez Znak książce
Metafizyczny harem. Kobiety Witkacego, cier-

piały z nim i dla niego. Upokarzane i poniżane
wkraczały w barwny świat artystów. Nie wiedząc, że lecą jak ćmy do ognia i zapłacą cenę
najwyższą za poświęcanie się Witkacemu.
W książce pastele i fotografie mówią często więcej niż słowa. Witkacy, fotografując modelki, uwydatniał przekornie trądzik, spierzchnięte usta, fryzury w nieładzie. Każda ma jednak w urodzie coś intrygującego. Dlatego też
z książki Czyńskiej wyłania się nam przedwojenny typ kobiecości. Tym bardziej że wśród ko-

EVIVA ESPAŇA!
Szalony wieczór hiszpański

Andrzej Szypuła

T

ak rozbawionej rzeszowskiej publiczności jeszcze
nie widziałem! A wszystkiemu
winne szalone rytmy flamenco, sztuka andaluzyjskich Cyganów połączona z hiszpańskimi pieśniami przełomu XIX i XX wieku.
„Noce w ogrodach Hiszpanii” – to tytuł
koncertu, który miał miejsce w sali kameralnej
Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w środę 12 lutego 2020 r.,
zorganizowanego przez Rzeszowski Teatr Muzyczny Olimpia wraz z Estradą Rzeszowską
pod honorowym patronatem prezydenta
Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Przez chwilę
bałem się o podłogę na scenie sali kameralnej – ale wytrzymała! Żywe melodie,
kastaniety, rytmy wystukane obcasami,
barwne stroje porwały publiczność, która
po stu minutach koncertu wcale nie chciała
opuszczać gościnnych murów Filharmonii!
Brawom nie było końca. Nie obyło się bez
bisów.
Tytuł koncertu został zaczerpnięty
z kompozycji hiszpańskiego kompozytora
18

Manuela de Falli, z cyklu obrazów muzycznych
odmalowujących idylliczną Hiszpanię, przede
wszystkim Andaluzję. Zainspirowani tym artyści
połączyli hiszpańskie, głównie impresjonistyczne
pieśni przełomu XIX i XX wieku, z autentyczną
sztuką andaluzyjskich Cyganów, czyli muzyką
flamenco. To połączenie dało nadzwyczajne rezultaty. Omal nie doszło do wspólnych tańców –
artystów i publiczności!
Pomysłodawczynie tego nadzwyczajnego
koncertu to Beata Kraska – sopran, absolwentka
Akademii Muzycznej w Krakowie, występująca
w polskich filharmoniach i teatrach muzycznych,
czołowa solistka rzeszowskiej Olimpii i Nadia

https://teatr-rzeszow.pl/article/letnia-rezydencja-literacka-zalaczniki-1?l=2
 Monika MIDURA
biet Witkacego były nastolatki, stateczne mieszczanki i arystokratki, aktorki i pisarki, jak Irena Solska i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.
Uwielbiały Witkacego i wszystkie unieszczęśliwiał. Zaważał na tym nie tylko urok artysty,
lecz normy i stereotypy, które wówczas
kobietom kazały postrzegać siebie tak
właśnie, nie inaczej.
To fascynujący temat nie tylko
z okazji 8 marca. Gorąco polecam!
 Andrzej PIĄTEK
Mazur – taniec, jedna z nielicznych w Polsce tancerek, które odebrały pełne wykształcenie w zakresie sztuki flamenco w kolebce tego gatunku
– hiszpańskiej Sevilli. Artystka ukończyła studia
choreograficzne, od siedmiu lat kieruje Teatrem
Tańca FlamencoArte, realizuje spektakle i pokazy flamenco w kraju i za granicą.
Już na początku koncertu urokliwie zabrzmiała Serenada hiszpańska G. Bizeta w wykonaniu Podkarpackiego Kwartetu Fortepianowego Team vor Voices w składzie: Janusz Tomecki
– fortepian, kierownik zespołu i aranżer, Katarzyna Ślemp-Sanchez – skrzypce, Izabela Tobiasz
– altówka, Halina Hajdaś – wiolonczela. Zespół
z powodzeniem towarzyszył artystom podczas
koncertu. Wystąpili: Beata Kraska – sopran,
Aniela Mikucka – śpiew flamenco, Jakub Niedoborek – gitara flamenco, Nadia Mazur, Elżbieta
Pieprzowska, Magdalena Faszcza, Nadia Sadowska – taniec, a zapowiadał niżej podpisany.
Podczas szalonego wieczoru w Filharmonii Podkarpackiej słuchaliśmy m.in. porywających utworów M. de Falli, F.G. Lorci,
I. Albeniza, V. de Chiary i nieśmiertelnego
dzieła Eviva Espaňa L. Caertsa, podziwiając
żywe melodie i kunszt żywiołowych tańców.
Rzeszowski Teatr Muzyczny Olimpia,
którym mam zaszczyt kierować, coraz szerzej rozpościera swoje skrzydła, proponując
rzeszowskiej publiczności ciekawy i urozmaicony repertuar.
Fot. Sebastian Stankiewicz

cej par ma problem z posiadaniem biologicznego potomstwa. Młodzi ludzie, którzy pragną
zostać rodzicami, korzystają z pomocy klinik
leczenia niepłodności i często decydują się skorzystać z metody sztucznego zapłodnienia. Szeroko dyskutowany i ważny społeczny problem
został przez reżyserkę ukazany w sposób ciekawy, subtelny i czuły.
Warto też poinformować, że wciąż można
zgłaszać chęć udziału w Letniej Rezydencji Literackiej – drugiej inicjatywie Sceny Nowej Dramaturgii. To rezydencja dramatopisarska, która
odbywa się latem w Rzeszowie. Na czas pobytu
Teatr im. W. Siemaszkowej oferuje uczestnikowi zakwaterowanie i stypendium. To pierwsza
w Polsce oferta dla autorek i autorów tekstów,

Fot. Weronika Krupa

 wskazują, że w dzisiejszym świecie coraz wię-

 Andrzej SZYPUŁA
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ODKRYWANIE UNIWERSALNYCH WARTOŚCI
Zbliżenie do natury, piękna i prawdy

Piotr Rędziniak

N

Stanisław R. Kortyka – „Kamienny rytm”, olej na płótnie,
2004

w pracowniach prof. Zbigniewa Karpińskiego i doc. Alfonsa Mazurkiewicza uzyskał
w 1969 roku. Brał udział w ponad 140 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.
Malarstwo i rysunek prezentował na 30 wystawach indywidualnych. Jest profesorem tytularnym. Prowadził dyplomującą pracownię
malarstwa w ASP we Wrocławiu. Do 2018 roku
prowadził dyplomującą pracownię malarstwa
w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2004 roku nagrodzony Nagrodą Główną Prezydenta Miasta Wrocławia na Dolnośląskich Wystawach Sztuki (malarstwo). W 2006
roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta
Szczecina na XXI Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. W 2014
roku otrzymał Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Prace w zbiorach Muzeum
Narodowego we Wrocławiu i Szczecinie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum
Okręgowego i BWA w Sandomierzu, BWA
w Przemyślu, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Galerii Współczesnej
Sztuki Sakralnej w Kielcach, Galerii Kutscha
w Salzburgu oraz w zbiorach prywatnych
w kraju i za granicą. W Wydawnictwie Ossoli-

Fot. Jacek Nowak (2)
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a przełomie marca
i kwietnie w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie będzie można podziwiać nowe wystawy. Ich wernisaż planowany na 26 marca
stoi pod dużym znakiem zapytania. Będziemy
informować o tym na naszej stronie internetowej i Facebooku.
Pierwsza wystawa prezentuje bogatą
twórczość Stanisława Ryszarda Kortyki. Artysta urodzony w 1943 roku w Sandomierzu.
Studia ukończył w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych, obecnie Akademia Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa
i projektowania malarstwa w architekturze

neum opublikował trzy zbiory poezji. Z okazji sobie słowa starego przyjaciela karmelity bo50-lecia pracy twórczej ukazała się obszerna sego z Krakowa, ojca Sylwana: „Maluj, to ma
monografia dokonań artystycznych Stanisła- sens. Maluj dla Pana Boga, nawet gdybyś miał
wa Ryszarda Kortyki wydana przez Akademię to za chwilę podrzeć. W ten sposób będzie to
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we również dla ludzi. Będzie powiększać w tym
Wrocławiu. Monografia ta towarzyszy również świecie dobro i piękno”.
rzeszowskiej wystawie.
Przez kilkanaście lat mieszkania w KraWystawa obejmuje kilka cykli obrazów, kowie nadal jest związany z tym środowiskiem
w których zawsze punktem wyjścia i inspiracji artystycznym. Tam miał wiele wystaw indybyła otaczająca go przyroda, szeroko ujmując widualnych jak również w innych miastach
natura. Pisze o tym Andrzej Kostołowski we w Polsce. Brał udział w licznych wystawach
wspomnianej monografii: „[…] Kryją te obrazy zbiorowych i poplenerowych. W ostatnich
niejednokrotnie ewokacje nastrojów w miej- dziewięciu latach uczestniczył w plenerze mascach specjalnie ważnych dla artysty, takich larskim w Boguchwale, co stało się początkiem
jak Sandomierszczyzna ze scenicznością wi- nowego szlaku rozwoju artystycznego i przydoków, Podlasie z natłokiem struktur pól, Jura jaźni z ludźmi i samym miastem Rzeszowem.
pełna zjawiskowych skał. Ale już w zarodku Bardzo ceni sobie ten „fenomen boguchwalmieszczą one wektory sięgania myślami wciąż ski”, który w znacznym stopniu przyczynił się,
dalej i dalej, poza otaczające nas okruchy ku jak mówi : „[…] do mojego rozwoju jako malanieskończoności powtórzeń i zanikaniu […]”. rza i myślę, że i człowieka”. Niezwykle ważne
Owa powtarzalność jest wynikiem wierności dla rozwoju artystycznego były w jego życiu
artysty duchowi strukturalizmu, który jest podróże do Paryża, Szwecji. Czterokrotnie odszeroko reprezentowany przez środowisko był pielgrzymki-plenery do Izraela, co owocuje
związane z Wrocławiem i wrocławską Akade- do dziś cyklami obrazów Golgota i Jerozolima.
mią. Strukturalizmu, który w odróżnieniu od Zbliżając się tak jak wszyscy w obszar starodrugiego nurtu postekspresjonizmu buduje ści, kocha swoje małe miejsca na ziemi: dom
przedstawienia, odsłony tej rzeczywistości, z gankiem w pelargoniach, stodołę-pracownię,
która skłania artystę i odbiorcę do medyto- stare jabłonie, orzech z kapliczką frasobliwego.
wania i odkrywania pewnych uniwersalnych Światło budzące dzień o brzasku i mrok zamywartości człowieczeństwa niż li tylko zatrzy- kający drzwi, okna, oczy i serce na to wszystmywaniu się na jego doraźnych, chwilowych ko co tak piękne i przemijające, bo jak wierzy
emocjach. Artysta więc pochyla się nad naturą będzie żyć nieśmiertelnie. I aby nie wyważać
wręcz w sposób naturalistyczny, zachwyca się otwartych już drzwi, przytoczę słowa słynnego
kiełkującymi ziemniakami, zielonymi krze- profesora, rektora krakowskiej ASP Stanisława
wami, kamieniami, które tworzą
Rodzińskiego właśnie o Zbidukty pooranych pół, łany ściergniewie Ważydrągu, nie o jego
nisk, układające się w labirynty,
twórczości – jak mniemam
które zmierzają do bezkresnych
– o artyście: „[…] Ważydrąg
błękitnych horyzontów. Powstają
malując jest sobą, jest świadom
w ten sposób (jak pisze Kostołowbliskiej sobie tradycji, która
ski) labirynty zwykłości w nieprzecież jest tradycją sztuki od
zwykłych obrazach.
wieków. Ważydrąg nie jest auruga równie niezwykła wytorem malarstwa ilustrującego
stawa proponowana nie bez
jakiekolwiek poglądy czy wykozery w ten okres wyciszenia
darzenia. Jest po prostu sobą.
i czas zbliżających się Świąt WielJest malarzem, który kontykanocnych, to wystawa malarnuuje swą twórczość jako niestwa, rysunków i asamblaży Zbiustanny, a nieraz trudny autogniewa Ważydrąga. Artysta uroportret, jako pamiętnik swych
dzony w 1952 roku w Borku pod
przeżyć, radości, smutków,
Bochnią. Studiował w krakowswej codzienności. Jest w niej
skiej Akademii Sztuk Pięknych
intensywny kolor krajobraw latach 1971–1980 na wydziałach
zów, wnętrz, martwych natur
rzeźby, konserwacji i malarstwa
oraz wyraziste budowanie forw pracowniach prof. Jerzego Nomy mocnymi śladami rysunku
wosielskiego, Tadeusza Łakom[…]. Zarówno konstrukcja, jaki
skiego i Włodzimierza Buczka.
i kolor nie eliminują delikatUprawia działalność artystyczną
ności wyrazu ani wnętrz, ani
w zakresie rzeźby, rysunku, fokrajobrazów, ani kompozycji,
tografii, malarstwa i ilustracji.
które niekiedy bliskie są absJak mówi – ciągle jeszcze mu nie
trakcji. Nie abstrakcji wymyprzeszło – pisze wiersze i maluje,
ślonej i kombinowanej, ale tej,
chociaż czasami nie wie dla kogo. Zbigniew Ważydrąg – „Śwido której malarz zbliża się, obW chwilach załamań przypomina der”, collage, 150 x 50, 2017
serwując i interpretując naturę. 
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 Właśnie dlatego obrazy Zbigniewa Ważydrą-

ga są prawdziwe, będąc rezultatem obserwacji
świata, który jest deformowany dzięki emocjom, a nie wyniku dziwactwa […]”.

Serdecznie polecam obie wystawy, mając nadzieję, iż spotkanie z oboma artystami,
ich twórczością, będzie zbliżeniem do natury,
piękna i prawdy o świecie. Refleksją, która czę-

sto towarzyszy nam w czasie odradzającego się
życia, budzącej się wiosny.
 Piotr RĘDZINIAK

Galeria autorska Piotra Rędziniaka
scowości na Wołyniu. Już w młodym wieku Dąbrówkach, Kraczkowej oraz w Trzebowdzięki rodzicom odebrała solidne wykształce- nisku. Witraże jej projektu zdobią kościół
nie w zakresie literatury, a także muzyki, którą Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Znana
kontynuowała w przyklasztornej Szkole Sióstr również z realizacji ceramicznych i nowych
Niepokalanek w Maciejowie. Zaangażowanie surowców, jak tworzywa sztuczne, akryl wyojca przyszłej artystki w działalność AK oraz konywanych w pomieszczeniach i fasadach
tajne nauczanie było bezpośrednią przyczy- obiektów użyteczności publicznej. Jednak
ną ucieczki rodziny Wojnickich do Tarnowa. zapamiętana będzie jako malarka kwiatów,
Po wojnie zdała pomyślnie egzaminy na kra- martwych natur kwiatowych, które emanują
kowską Akademię Sztuk Pięknych, studiowa- zadumą, sentymentalnym wspomnieniem,
ła w pracowniach malarstwa prof. Zbigniewa umiłowaniem piękna, które może gasnąć pod
Pronaszki, prof. Jerzego Fedkowicza oraz prof. naporem czasu. 
Wacława Taranczewskiego.
Ostatecznie
dyplom
obroniła
w 1954 roku. Po studiach Irena Wojnicka
związała swoje życie
z Rzeszowem, aktywnie uczestnicząc
w jego życiu artystycznym. Już od 1956 roku
odnawiała, projektowała i realizowała monumentalne dekoracje
ścienne, m.in. w kościele garnizonowym
w Rzeszowie, w kościele farnym w Łańcucie,
świątyniach
parafialnych w Łękach
Górnych, Albigowej, Irena Wojnicka – „Zielona Solina”, olej płótno, 80 x 100 ( 1974 r.)

KULTURA  SZTUKA

Fot. Jacek Nowak

IRENA WOJNICKA-MARKIELOWSKA

W

Galerii Jednego Obrazu ze Zbiorów
BWA w Rzeszowie w Zespole Szkół
Plastycznych w Rzeszowie prezentujemy obraz
kolejnej ważnej dla rzeszowskiego środowiska
plastycznego artystki. Właściwie to przypomnienie i wspomnienie nieżyjącej Ireny Wojnickiej-Markielowskiej (1924–2015) obrazem
rzadkim w jej twórczym emploi Zielona Solina, który powstał podczas pobytu artystki na
plenerze malarskim w Solinie w roku 1974.
Irena Wojnicka-Markielowska urodziła
się w 1924 roku w Ostrowie, niewielkiej miej-

WARTO PRZECZYTAĆ
Dokumentowanie tradycyjnej kultury
Jerzy Dynia

M

uzeum Kultury Ludowej, plenerowa placówka w Kolbuszowej, nie tylko
prezentuje na co dzień materialne zabytki kultury ludowej, ale też prowadzi działalność wydawniczą. Powstają tam publikacje
naukowe, popularnonaukowe, zawierające
wiedzę o historii, o znikającej ze współczesnego
krajobrazu kulturze ludowej. Zaliczyć należy
do nich publikacje, które są m.in. efektem badań terenowych: Folklor Rzeszowiaków – obraz
przemian (613 s.), Puszcza Sandomierska – między tradycją a współczesnością (385 s.).
Wprawdzie okres tegorocznego kolędowania mamy już za sobą, ale pod koniec lutego w popularnie nazywanym kolbuszowskim
skansenie odbyła się prezentacja najnowszej publikacji pt. Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie.
Na 587 stronach starannie opracowanego pod
20

względem edytorskim wydawnictwa zawarta została wiedza zebrana
podczas trwających kilkanaście miesięcy badań terenowych, a także kwerend w archiwach Muzeum Etnograficznego
im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, Muzeum
w Przeworsku, a także w WDK w Rzeszowie,
wiedza o kolędach, kolędowaniu, obrzędowości godnich – jak to niegdyś nazywano – świąt
z okresu Bożego Narodzenia, na terenach 10 powiatów Lasowiaków i Rzeszowiaków, północnej
części województwa podkarpackiego, położonych w widłach Wisły i Sanu. Opiekę naukową
nad przedsięwzięciem objęła dr hab. Katarzyna
Smyk z UMCS w Lublinie, a do współpracy
zaproszeni zostali etnografowie, etnolodzy, etnomuzykolodzy, językoznawcy. W gronie tym
znaleźli się: Jolanta Danak-Gajda, Elżbieta Dudek-Młynarska, Katarzyna Ignas, Maria Kula,
Agata Hemon, Lidia Biały, Justyna Niepokój-Gil, Jolanta Dragan, Janusz Radwański, Wojciech Dragan.

Efektem ich pracy prowadzonej
w 76 miejscowościach jest 86 wywiadów przeprowadzonych ze 138 informatorami, blisko półtora tysiąca zebranych archiwalnych i współczesnych
fotografii oraz 7 filmów. Wszystkie
wywiady zostały następnie opracowane pisemnie i znalazły się na stronicach omawianej książki. Dokonano
transkrypcji 53 tekstów pieśni i oracji, 49 pieśni
w postaci nut i 6 scenariuszy widowisk kolędniczych. Trzeba przyznać, że została wykonana
ogromna praca, niezwykle ważna i wartościowa.
Zatrzymana została na stałe wiedza autentycznych mieszkańców wsi, tych pamiętających czasy
odległe, gdzie musimy się liczyć z tym, że w wielu
przypadkach jest to ich ostatni rozdział w życiu.
Powstało kompendium wiedzy, które należy obecnie przekazywać młodym i najmłodszym pokoleniom, aby nasza tożsamość kulturowa nie zamarła i była nierozłączna z nowymi
pokoleniami, które będą wchodzić w życie. Przy
okazji omawianej książki ukazała się druga publikacja Kraj – obraz niepodległości traktująca
o życiu codziennym u progu wolnej Polski. Ale
to już jest odrębny temat.
 Jerzy DYNIA
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WIROWANIE NA PLANIE
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Roman MAŁEK

CZY RUSZĄ LODY
awniej w marcu sławiliśmy zwycięstwo
wiosny nad boginią śmierci i zimy Marzanną. Jej topienie znaczyło koniec panowania
okrutnego bóstwa, przed którym drżały wszelkie stworzenia. Utopiona, spływała do morza
niegroźna nikomu. „Śmierć się wije u płotu, szukający kłopotu”, prawi jedna z najstarszych pieśni ludowych. A Marzanna już spływając,
jeszcze wygrażała. Bo ona nie oddaje łatwo władzy.
Skąd my to znamy? Nasza współczesna Marzanna, choć wie,
że jej losy są policzone, jeszcze kąsa wokół, niszczy i grabi. I mimo
nadciągającego kryzysu rozdaje wciąż pieniądze, głównie swoim,
aby zbudować mit złotej epoki Kaczyńskiego. Winę za bankructwo
i drożyznę zrzuci na następców. Taka to strategia i taka uczciwość.
Zwłaszcza tych, którzy nią kierują i boją się konsekwencji swoich poczynań. A mają się czego bać, bo nagrabili już sobie niewąsko. I wiedzą, że Kościół, jak zwykle w takich sytuacjach, się od nich odwróci,
gdy skończy się możliwość ich dojenia.
Całe nieszczęście rodaków rozpoczęło się w momencie, gdy
analfabeci ekonomiczni z „wodzem” na czele, by się przypodobać
ludowi, obniżyli wiek emerytalny, wskutek czego przybyło w Polsce
emerytów, a ubyło ludzi czynnych zawodowo. A miała to być zbawcza recepta Kaczyńskiego na dobrobyt kraju.
I to, co dzieje się teraz, jest bezprecedensowe w naszej najnowszej historii. Cofamy się na każdym ważnym froncie w kierunku
upadłego 30 lat temu ustroju państwa i stosujemy model ustroju Putina. Staliśmy się świadkami zagarniania państwa, niszczenia niezależnego wymiaru sprawiedliwości i tworzenia marionetki z Trybunału Konstytucyjnego. Bo nikomu wcześniej w Polsce nie przyszło
do głowy, żeby atakować niezależność sądów. Tylko tak zrobił Putin
w Rosji. A u nas prokuratorzy Ziobry już ścigają ludzi bez uzasadnie-
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FELIETON

PARADNA RACJA
padła mi ostatnio w ręce kolejna książka młodego, niezwykle interesującego historyka, Piotra Zychowicza.
Mam na myśli Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo AK porzuciło Polaków na pastwę UPA. To już jest trzecia moja lektura pochodząca od tego autora. Nie zawiódł moich oczekiwań.
Podobnie jak i w książce Obłęd 44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi,
wywołując Powstanie Warszawskie. To niezwykła książka. Prowokuje bardzo
gorzkie refleksje związane z naszą najnowszą historią. Nie pozostawia suchej
nitki na tych, którzy doprowadzili do tego powstańczego dramatu narodowego.
Tym bardziej, że bezsensownego. Nie mniej interesującą pozycją Zychowicza są
również Skazy na pancerzach. Czarne karty epopei Żołnierzy Wyklętych.
Każda z jego książek zawsze budziła kontrowersje, bowiem nijak nie pasuje
do lansowanej aktualnie polityki historycznej, którą uprawiają z zamiłowaniem
godnym lepszej sprawy partyjni brązownicy historii. Ów Wołyń zdradzony wywołał niemałe zamieszanie w naszym medialnym światku. Wpierw reżimowe
środki musowego przykazu, czyli: TVP, Polskie Radio i Narodowe Centrum
Kultury tę książkę usunęły z 12 edycji konkursu Książka Historyczna Roku,
chociaż była zdecydowanym faworytem w ubiegłorocznym konkursie. A dlaczego? Ponieważ jest niezgodna z polską racją stanu. Paradne! Prezes Kurski
definiuje naszą rację stanu! A niby komu na niej zależy, skoro rządzący robią
wszystko, aby nie miała ona żadnej międzynarodowej wartości? Trochę żachnął
się czwarty organizator konkursu, Instytut Pamięci Narodowej, oraz paru jurorów. Zrobił się skandal na cztery fajerki i solidny bajzel medialny. Ostatecznie
konkurs unieważniono. Kto zgadnie, czym różni się mózg od rozumu? Mózg
mają wszyscy.
Cóż takiego groźnego dla naszej racji stanu nawypisywał Piotr Zychowicz
w swojej książce o rzezi wołyńskiej? Na podstawie bogatej dokumentacji pochodzącej z okupacyjnego Państwa Podziemnego wyszły mu trzy istotne błędy
dowództwa AK w kwestii obrony Polaków na Kresach przed grożącymi im rzeziami. Ale po kolei.
Już w 1942 roku do Komendy Głównej AK napływała ogromna liczba niepokojących raportów od konspiratorów wołyńskich, którzy alarmowali o zbrojeniu się banderowców, tworzeniu przez nich leśnych oddziałów i dziwnym
znikaniu polskich: księży, urzędników, oficerów rezerwy czy działaczy społecznych. Dziwnym trafem wyławiano ich później z rzek bądź znajdowano zmasakrowane ciała. Nie robiły wrażenia też informacje, że nacjonaliści ukraińscy
planują masową eksterminację Polaków. Właśnie mija 78. rocznica rozpoczęcia
rzezi wołyńskiej. Dlaczego im AK nie pomogła? Okazuje się, że podziemna władza siły szykowała na wojnę z Niemcami i Ukraińcami, ale tak jak w roku 1918,
czyli obrony Lwowa. To była naiwna iluzja. Zlekceważono przeciwnika.
Drugim brzemiennym w skutkach błędem była wiara, że konflikt z nacjonalistami da rozwiązać się drogą negocjacji. Nie pomogły masowe, okrutne
mordy i eksterminacja całych miejscowości. Planiści z komendy głównej nadal
uważali, że wsie wołyńskie zamieszkują nieszkodliwi, kiepsko narodowo uświadomieni ruscy chłopkowie, nastawieni propolsko. Święta naiwności! Cóż z tego,
że dach przecieka, przecież deszcz nie pada.
I wreszcie trzecie nieporozumienie świadczące o braku realizmu w ocenach sytuacji, który zastąpiono pobożnymi życzeniami podlanymi tromtadrackim sosem, w dodatku upstrzonym patriotycznymi frazesami. Gdy wiosną i latem ludność ginęła tysiącami, okazało się, że dowództwo Armii Krajowej miało
inne priorytety. Na Wołyniu nie doszło do dwu-, trzydniowej akcji UPA, lecz
długotrwałej zbrodni ludobójstwa. Dlatego Piotr Zychowicz nie użyłby określenia Wołyń zdradzony. Dowództwo podziemia było o wszystkim na bieżąco
informowane, nawet o krwawej niedzieli 11 lipca 1943 roku. Jakiekolwiek praktyczne działania podjęto drastycznie późno. Rozkaz o tworzeniu na Wołyniu
oddziałów partyzanckich wydano dopiero 20 lipca 1943 roku. Gdzież tu logika?
Dlaczego tak stało się? Z dokumentów wynika, że sensem istnienia Armii Krajowej były przygotowania do przeciwniemieckiego powstania. Plan ten
szybko został zmodyfikowany i realizowany jako akcja „Burza” w stosunku do
Sowietów. O skutkach tej akcji lepiej nie mówić. Gdy pojawiła się decyzja o mobilizacji wołyńskich struktur AK, na terenie koncentracji pojawiło się 6,5 tys.
konspiratorów, którzy utworzyli 27. Wołyńską Dywizję Piechoty. W dodatku
nieźle uzbrojoną. Ta cała dywizja niewiele zdziałała, bo Sowieci niespecjalnie
oczekiwali na współpracę z nią. Pogonili ją w kocioł kewelski, gdzie niemieckie
dywizje pancerne Waffen SS wręcz ją rozjechały. Najtrudniejsze do przełknięcia dla speców od polityki historycznej jest twierdzenie Zychowicza, że więcej
pomocy wołyńscy Polacy uzyskiwali od Niemców i Sowietów, aniżeli własnego
podziemia zbrojnego. Taż to już zakrawa na szarganie narodowych świętości.

nia, czego przykładem jest choćby Wojciech Kwaśniak, były członek
Komisji Nadzoru Bankowego, ścigany tylko dlatego, że ujawnił gigantyczne straty w SKOK-ach. A wymiar sprawiedliwości Ziobry już
jest tak upolityczniony, że może w każdej chwili oskarżyć każdego,
kto na przykład wejdzie w spór z działaczem PiS.
Znamy z historii fakty, że dyktatura, przejmując wymiar sprawiedliwości, przemienia się w rządy bezprawia. Kaczyńskiemu udało się już zniszczyć reputację Polski jako kraju wielkiej Solidarności.
Wdeptał ją w błoto. A Zachód postrzega nas jako kraj, który dopuścił do tego, że rządzą w nim brutalni populiści i antydemokraci.
Więc nie da się na dłuższą metę pogodzić obecności Polski w Unii
Europejskiej z brutalnym przejmowaniem przez ludzi Kaczyńskiego
wymiaru sprawiedliwości. Póki co Unia próbuje reagować na to, co
robi w Polsce PiS, nie godząc się na brutalne deptanie u nas podstaw
prawa europejskiego. Ale i cierpliwość w końcu się skończy.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podała dokładną datę wyborów prezydenckich w 2020 roku. Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 10 maja. Jego wynik pokaże, czy bliżej nam do Europy, czy
Białorusi. W zagłębiu PiS na pewno do tej drugiej. A swoją drogą to
osobiście współczuję panu Julianowi Kornhauserowi. Ale dzieci się
nie wybiera. Dzieci się ma.
 Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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Jerzy Maślanka

Pajacyki
sejmowe
vel prezesowe
Pajacyki, pajacyki,
wy karzełki polityki,
pociągane wciąż za sznurek,
podnosicie rączki w górę.
Patrioci w pustych słowach,
choć co drugi to niemowa
i każdemu się wydaje,
że sukces zapachnie majem.
Czy na pewno w to wierzycie,
że wybrani z chętnych tłumu,
teraz będąc przy korycie,
to przybyło wam rozumu.

Nina Opic
SEKRET Y ŻYCIA

Nie tłum płaczu

O

d dawna kreuje się nam wizerunek człowieka, który powinien
być zadowolony prawie ze wszystkiego. Ale przecież w życiu są też chwile, kiedy nie jest
nam do śmiechu. Wiadomo, że trzeba żyć nadzieją, że
po burzy świeci słońce, ale niezwykle trudno przychodzi większości nam ową „burzę” przejść bez wszelakich
konsekwencji organizmu. Od dziecka słyszeliśmy: nie
płacz, nic się nie stało, albo: chłopcy nie płaczą. A z biegiem lat wiemy, jak negatywnie te informacje wpływały
na nas, jak przyczyniały się do zablokowywania emocji. Nierozładowane emocje utrudniają funkcjonowanie
w otoczeniu, wyzwalają ciągły stan napięcia psychoruchowego i mogą prowadzić do frustracji. W ostatnich
latach nastąpił zwrot w podejściu do negowanego płaczu. Tym dziwniejsze, że owa aprobata płaczu nastąpiła

Wytłumaczyć to się nie da,
tak się dać do końca sprzedać,
bić pokłony, kłamstwa głosić
za te diety kilka groszy.

ROZMAITOŚCI

Pajacyki, pajacyki,
wy bankruci polityki,
z cud Warchołem i Ozdobą
spróbujcie raz zostać sobą.
Czy nie męczy was to wcale,
aby rządzić w trybunale
stanowi zasada nowa –
umieć dobrze żur gotować.
że
Wasi nietykalni święci
do przekrętów Ziobry wzięci,
ministrowie bez honoru
uczą prawa profesorów.

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Rolada z melonem
Ciasto: 6 jaj • 6 łyżek cukru • 6 łyżek
mąki tortowej • ½ łyżeczki proszku do
pieczenia. Białka ubić na pianę, dodając cukier. Gdy
piana jest sztywna, ciągle ubijając dodawać po jednym
żółtku, a następnie dodawać po łyżce przesianej mąki
z proszkiem do pieczenia. Ciasto przełożyć na dużą
piekarnikową blachę bez brzegu wyłożoną papierem
do pieczenia. Piec ok. 15 minut w temp. 180°C. Gorą-

Kiedyś usłyszymy w mediach,
że się skończy ta komedia,
lud wodzowi przetnie sznurek
podnoszonych rączek w górę.
pomyślcie
Jak po latach w sposób szczery
swej mydlanej kariery –
żądzę władzy, pęd rozpaczy
swoim dzieciom wytłumaczyć.
Dotrze to do pajacyków,
was parodii autentyków,
kiedyś budząc się nad ranem
		wykrzykniecie:
Jezu! Mamy przechlapane.
PS
Bo nie wierzę, aby Polak
nie dostrzegł, że to swawola.
I wśród obiecanek kluczył,
aż nam państwo się przewróci.

Podejmij decyzję
Baran (21 III–20 IV)
Przyroda budzi się do życia i Ty też to
uczyń.

Rak (22 VI–22 VII)
Podejmij w końcu decyzję dotyczącą spraw
rodzinnych.
Lew (23 VII–23 VIII)
Nie pozwól teściowej wejść sobie na głowę.

ce ciasto przewrócić na ściereczkę obficie posypaną
cukrem pudrem. Zdjąć papier z ciasta i razem ze ściereczką zwinąć w roladę. Odstawić do wystygnięcia.
Mus: 1 żółty melon • 1 galaretka pomarańczowa
• 1 łyżeczka żelatyny. Melon obrać, wyciąć gniazdo
nasienne, miąższ pokroić i zmiksować. Galaretkę
i żelatynę rozpuścić w ½ szklanki wrzącej wody i wlać
do zmiksowanego melona. Odstawić do stężenia.
Roladę rozwinąć, posmarować musem i ponownie
ciasno zwinąć. Dobrze schłodzić.
Dodatkowo: 250 ml śmietanki 30% • cukier puder do
smaku. Śmietankę ubić, dodając cukier puder. Udekorować roladę według uznania.

FRASZKI

LIMERYKI

WYZNANIE MAŁŻONKI
Kiedyś z niego był romantyk,
dziś traktuje mnie jak antyk.

Uboga dziewczyna z Gdańska,
odziana na co dzień z pańska
czaruje skromnością,
powabem, radością.
Uroda iście romańska.
***
Widokówka z Koszalina:
flanelowa koszulina,
wieczorny spacerek,
piwo, śledzie, serek
i zadowolona mina.

Adam Decowski

REKIN I PŁOTKA
Gdy w sieć wpadnie rekin
przykrość go nie spotka.
On odzyska wolność –
siedzieć będzie płotka.
PO IMPREZIE
Nie czuł razów żony,
tak był „znieczulony”.

Regina Nachacz

AFORYZMY
Mirosław Welz

Czesław P. Kondraciuk

POMNIKOWA ERA
Pomnikowy wysyp
smutny finał wróży:
jedni w pośpiechu stawiają,
drudzy będą burzyć...
NA ŚWIECZNIKU
Robi różne fiku miku,
by pozostać na świeczniku.

Byk (21 IV–20 V)
Nie zmienisz całego świata, ale możesz
zmienić swoje podejście do świata.
Bliźnięta (21 V–21 VI)
W najbliższym czasie dokładnie zacznij
analizować wydatki.

w kraju słynącym z największego stopnia tłumienia
tego typu reakcji, a mianowicie w Japonii. Od 2014
roku ogromną popularnością cieszą się wszelkie
spotkania z profesorem Wydziału Medycznego
Uniwersytetu Tokijskiego Hidefumi Yoshida i to nie
tylko na terenie uczelni, ale w bogatych kooperacjach
biznesowo-finansowych. A przecież dla Japończyków
praca jest największym honorem i dumą, a słabości natury emocjonalnej nie są brane pod uwagę.
Profesor Yoshida na łamach „Japan Time” wprost
mówił, że w walce ze stresem akt płaczu jest bardziej
skuteczniejszy niż sen, seks czy nawet śmiech. Łzy
nie tylko oczyszczają oczy, ale również korzystnie
wpływają na całą gospodarkę naszych organów wewnętrznych. Trzeba wiedzieć jednak, kiedy już należy przestać, bo z kolei ciągłe użalanie się nad sobą nie
poprawi naszego samopoczucia, a wręcz przeciwnie
– pogorszy... Zatem, jeśli przychodzi taka chwila i łzy
same cisną się do oczu, dajmy im szansę wypłynąć,
a później z pewnością inaczej spojrzymy na siebie,
bliskich i cały świat. 

Najwyżej podnoszą się niskie czoła.
***
Piękny mózg, ani jednej zmarszczki.
***
Złote myśli są różnej próby.
***
Choć dobro niewiele kosztuje,
nie można go kupić.
***
Wódka rozwiązuje języki nawet tym,
którzy nabrali wody w usta.
***
Umieramy w liczbie pojedynczej,
zawsze sami.

Panna (24 VIII–22 IX)
Wenus sprzyjać będzie szaleństwu w miłości.

Strzelec (23 XI–21 XII)
Masz szansę zdobyć dodatkową, dobrze płatną pracę.

Waga (23 IX–23 X)
Przestań tak przejmować się drobiazgami, bo
nie warto.

Koziorożec (22 XII–20 I)
Dopniesz swego ku zachwytowi szefa i rodziny.

Skorpion (24 X–22 XI)
Nadchodzi dobry czas na porządki na działce
i w garażu.

Wodnik (21 I–19 II)
Plany o dziecku spełnią się i to już niedługo.
Ryby (20 II–20 III)
Nie daj się ponieść niezaplanowanym zakupom.
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