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Moje refleksje

Przeszły wybory, przeszły wakacje,
wirus nas kocha dalej, niestety,
a w gospodarce w dół idą akcje,
lecz za to w górę podskoczą diety.

Jerzy Maślanka

FALSTART
NA WIEJSKIEJ

Głośno w całym Lechistanie,
nastąpiło pojednanie,
będzie trzymać je wypłata
co najmniej przez te trzy lata.

Prolog
Kiedyś krzyknęła Premier Beata,
w naszym budżecie niewielka strata,
a dla rządzących PiS-u żołnierzy
dobra zapłata im się należy.

Żyjąc w glorii i zachwycie,
kontemplując przy korycie,
bez wrogości, chamstwa, złości
i cienia przyzwoitości.

Posłowie
My, będąc szczególnym stanem,
trochę w nocy, ciut nad ranem
sami sobie uchwalamy,
że do tego, co dziś mamy,
to dodamy.

Epilog
Rośnie śliczna, specyficzna
nowa kasta polityczna.
Zerka, co tam robi dół,
odkryła karty na stół.

Od sukcesów prawie w chmury,
popychając kraj do góry,
by poprawić pensji nisze,
nam dopisze się po dysze.

Ciągle służy narodowi,
co niektóry się obłowi,
czasem manną nas rozczuli,
oczywiście z naszej puli.

Każda partia ma być zwarta,
mężna, prężna i uparta.
Choć już niezłą forsę ma,
pomnożymy razy dwa.

Kiedy biedy dziś nie klepiesz,
zmiany te zrozumieć musisz,
przecież żyjesz dużo lepiej
niżli w bratniej Białorusi.

Przydzielamy pierwszej damie,
by szła z mężem ramię w ramię,
choć obiektem jest krytyki,
dwie dychy na kosmetyki.

PS
Suweren
Kiedy bardzo o nas dbacie
biedni jak Franek z Asyżu,
odsyp wkrótce otrzymacie
z naszej wspólnej miski ryżu.

Coś się rzuci w samorządy,
gdy poprawią swe poglądy –
niewiele – w kryzysu dobie
niech sam sobie rzepkę skrobie.

Senat
Praworządność, sprawiedliwość
niechaj u nas tryumf święci.
Co chcecie – to dostaniecie,
nie teraz – w przyszłej kadencji.

Wreszcie w parlamentu scenie
zakwitło porozumienie.
Dobra nasza, dobra wasza,
precz nienawiść, brawo kasa!

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła
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I
Krople deszczu w złotym słońcu drżą,
żal owładnął całą duszę mą,
pośród mokrych drzew znów ty i ja,
we wspomnieniach nasz zgubiony świat.
Te bulwary jak wenecki trakt,
gdzie gondole płyną pośród fal,
barkarola ponad nami łka,
tyle szczęścia niebo zsyła nam.
Ref.
Porzuć wszystkie smutki, miła,
to już jesień się zaczyna,
w rytm melodii życie płynie
jak za dawnych lat.

d

Popatrz, tyle tu zieleni,
jeszcze świat nam się odmieni,
popłyniemy z barkarolą
w srebrnych snach.
II
Nad Rzeszowem już wieczorna mgła,
chodźmy, miła, gdzie nasz senny park,
znów będziemy błądzić pośród drzew,
odnajdziemy zapomniany śpiew.
To czarowna gondolierów pieśń,
to miłości nieśmiertelny zew,
zakochani do utraty tchu,
na bulwary powrócimy znów.
Ref. Porzuć wszystkie smutki, miła...
		Wiśniowa, 4 lipca 2020

Wrzesień 2020, nr 9 (179) Rok XVI

SPÓJNI KULTURĄ

Na międzynarodowym festiwalu w Rzeszowie
ubileuszowa 10. edycja festiwalu Europejski
Stadion Kultury – Wschód Kultury odbyła
się w tym roku w ostatni wakacyjny weekend.
W bogatym programie były m.in. pokazy filmowe, wystawy, parady uliczne, warsztaty,
atrakcje dla dzieci i całych rodzin oraz – po raz
pierwszy w tym roku – silent cinema. Punktem kulminacyjnym był oczywiście jak co roku
koncert główny, choć tym razem nie na stadionie, ale w hali na Podpromiu. A pandemiczne
obostrzenia też ograniczyły widownię. Zwykle
to Rzeszów rozpoczynał cykl imprez festiwalu
Wschód Kultury, który wspólnie organizuje
z Białymstokiem i Lublinem, ale tym razem to
u nas było ich zwieńczenie.
Na wspomnianej gali wystąpił Krzysztof
Cugowski z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Podkarpackiej. Nasi filharmonicy są zaliczani do krajowej czołówki, występowali w najbardziej prestiżowych salach koncertowych, np.
aż siedmiokrotnie w wiedeńskim Musikverein,
ale koncertowali nie tylko w Austrii, także
i w Gruzji, we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, na Litwie, Ukrainie, Węgrzech, Słowacji, w Czechach i odległych Chinach oraz
Stanach Zjednoczonych. Zespół współpracuje
z wybitnymi dyrygentami, solistami i chórami.
Zaś Krzysztof Cugowski to legenda, wybitny
wokalista polskiej sceny rockowej, współzałożyciel Budki Suflera, można powiedzieć, że

Krzysztof Cugowski

wręcz kolekcjoner złotych i platynowych płyt
w swoim dorobku artystycznym. Występował
na największych polskich festiwalach, m.in.
wielokrotnie w Sopocie i na Woodstocku.
Potem grały kolektywy artystyczne polsko-wschodnie. Ania Dąbrowska wystąpiła
z Sirusho z Armenii. Nasza artystka to dama
polskiego popu, ceniona piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka muzyczna, nawiązująca w swojej twórczości do muzyki
lat 60. i 70. minionego wieku. Sirusho też należy
do czołowych artystek ormiańskich. Wokalistka prezentuje muzykę pop, R&B i rodzimy folk.
Pomimo młodego wieku status gwiazdy w swoim kraju utrzymuje od ponad 20 lat.
Równie gorąco publiczność przyjęła Sorry
Boys i i Megobrebi z Gruzji. Sorry Boys jest jednym z najciekawszych zespołów na polskiej scenie alternatywno-popowej. Od początku trzon
grupy stanowią charyzmatyczna wokalistka,
kompozytorka i autorka tekstów Bela Komoszyńska oraz Tomasz Dąbrowski i Piotr Blak.
Ich muzyka niesie z sobą klimat delikatnego
rocka, subtelnej elektroniki i alternatywy. Najpierw artystka wykonała wspólnie z Apolonią
Nowak utwór „Wracam”. Następnie wraz z gruzińskim chórem męskim Megobrebi zaśpiewała
polskie piosenki, ale również gruzińskie pieśni
folkowe.
Nie zawiódł Mioush, gwiazdor śląskiego rapu i producent muzyczny. Jego przeboje
mają milionowe odsłony na YouTube. Znany
jest z wielu oryginalnych muzycznych kooperacji, między innymi z Katarzyną Nosowską,
Smolikiem, zespołem Bajm, Budką Suflera, Katarzyną Groniec, Cleo i Donatanem, Piotrem
Roguckim, Muńkiem Staszczykiem, Organkiem, Lady Pank, Myslovitz, Darią Zawiałow,
The Dumplings, Igo i wieloma innymi. Na rzeszowskiej scenie znakomicie współgrał z ukraińskim GO A, zespołem elektro-folk, który

Koncert główny w hali na Podpromiu

łączy autentyczne ukraińskie wokale, nowoczesne rytmy taneczne, afrykańskie bębny wraz
ze współczesną gitarą. Założycielem jest Taras
Szewczenko, uznany artysta sceny muzycznej
naszych wschodnich sąsiadów. Śpiew głównej
wokalistki i autorki tekstów Nizhyn Kateryny
Pavlenko wyróżnia się autentycznością i dopracowaniem w najmniejszych detalach.
Wreszcie na finał, na deser jakby, wystąpiła nasza wybitna gwiazda estradowa Katarzyna
Nosowska, wokalistka, ale i autorka tekstów,
nagrywająca z zespołem Hey oraz solo, jedna
z najbardziej wyrazistych i najpopularniejszych
osobowości polskiej sceny rockowej ostatnich
dwóch dekad. Polska artystka wystąpiła w parze z młodym, ale już bardzo popularnym
zespołem rapowym PVNCH z Ukrainy. Ich
twórczość wyróżnia się wyjątkowym stylem,
są niezwykle oryginalni i bardzo prawdziwi
w przekazie artystycznym. Potwierdzili to na
rzeszowskiej scenie.
Pierwszy festiwal w 2011 roku miał swój
galowy wyraz na estradzie w Rynku, a prawdziwy stadion, który był wtedy w remoncie,
zastąpiły specjalnie stymulowane iluminacje
świetlne, teraz rzec by można działo się to na
stadionie zamkniętym, bo wszak hala sportowa
jest taką namiastką areny z otwartej przestrzeni. Artyści i inni towarzyszące im osoby goszczono u nas z serdecznością słowiańską, po rzeszowsku, o co zadbały władze naszego miasta.
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 Sławomir KRAIŃSKI

RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL
N

Fot. Mateusz Inglot

a 16. Międzynarodowym
Festiwalu
Piosenki
– Rzeszów Carpathia
Festival 2020 nagrodę Grand Prix otrzymał Maks Łapiński za
utwór Lew skomponowany przez siebie do
własnego tekstu. Jury
pod przewodnictwem
Maks Łapiński
Danuty
Błażejczyk
w kolejności pierwszym miejscem nagrodziło
Kamilę Dauksz za utwór Z biegiem lat. Drugie
miejsce zajęły Iga Kozacka za piosenkę Zamykam oczy oraz Julia Sibielak. Do tej pory byli to
sami Polacy i Polki. Trzecie miejsce zajął artysta
ukraiński Serhii Lazanowskyi, a Nagrodę dla

Największej Osobowości Scenicznej, czyli Szklanego Słowika,
otrzymała Kinga Kotrzuba z Polski. Wyróżniono wokalistów:
z Polski Marię Holkę,
Jakuba Rajmana, Dawida Wojtonia i z Litwy Gabrielę Zdanoviciute.
P o m y s ł o d a w - Anna Czenczek (pierwsza z lewej) z laureatami
czynią i dyrektorem wszystkich edycji Mię- rodowych festiwali. Tegoroczny finał Carpathii
dzynarodowego Festiwalu Piosenki – Rzeszów odbył się 23 sierpnia w Filharmonii PodkarpacCarpathia Festival, także i tegorocznej, była ar- kiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
tystka Anna Czenczek, która kieruje Centrum
 Elżbieta STĘPIEŃ
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie i wychowała setki
laureatów regionalnych, krajowych i międzyna3

Fot. Sebastian Stankiewicz

Laureaci tegorocznego finału
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MIŁOŚĆ JEST
SKARBEM

KAMERTON

Pod niestrudzoną redakcją Andrzeja Szypuły

W
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łaśnie ukazał się nowy numer czasopisma muzyczno-literackiego „Kamerton”
62/2020, od trzydziestu lat (jubileusz!) wydawanego przez Towarzystwo im. Zygmunta
Mycielskiego w Wiśniowej pod niestrudzoną
redakcją Andrzeja Szypuły. Pismo prezentuje
ważne i ciekawe zjawiska z dziedziny kultury
muzycznej Podkarpacia i Polski. Obok materiałów dotyczących patrona pisma, Zygmunta
Mycielskiego, kompozytora i pisarza pochodzącego z Wiśniowej (listy, wspomnienia), w piśmie znaleźć można referaty z ogólnopolskiej
konferencji naukowej o Stanisławie Wisłockim,
znakomitym dyrygencie, kompozytorze i pedagogu pochodzącym z Rzeszowa (konferencja
miała miejsce w październiku 2018 roku w Filharmonii Podkarpackiej).

Barwną relację z obchodów Roku Moniuszkowskiego 2019 w Polsce przedstawia prapraprawnuczka kompozytora Elżbieta Janowska-Moniuszko. Zofia Stopińska relacjonuje
przebieg I Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki (miał
miejsce we wrześniu 2019 roku w Filharmonii
Podkarpackiej), a Grzegorz Oliwa pisze o XV
Międzynarodowym Forum Pianistycznym
„Bieszczady bez granic”. W piśmie mamy także ciekawą Kronikę Klubu Miłośników Muzyki
działającego niegdyś przy Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie, wspomnienie o zmarłym
niedawno kompozytorze Krzysztofie Pendereckim, prezentacje ciekawych książek muzycznych. 

WIOSENNY WIATR
Muzyczno-poetyckie zamyślenia

Z

sympatią odnotowujemy ukazanie się czwartego wydania zbiorku pieśni i piosenek z lat 2012–2020 pt. Wiosenny wiatr Andrzeja Szypuły
pod życzliwym patronatem miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”. W zbiorku
można znaleźć sporo piosenek o Rzeszowie i nie tylko. Uzbierało się ich już
pięćdziesiąt. Skąd się wzięły? Autor w krótkim słowie wstępnym objaśnia, iż
„pisało je życie i natchnienie, w które wierzy”. Te małe, muzyczno-poetyckie
zamyślenia mają swój niepowtarzalny, nieco sentymentalny urok i nastrój,
jakby czas zatrzymał się na chwilę... 

Andrzej Szypuła

20 piosenek o Rzeszowie
50 pieśni i piosenek
Słowa
i muzyka
z lat 2012-2020
Andrzej Szypuła

Wydanie II poszerzone
Wydanie IV
Rzeszów 2017
Rzeszów 2020

W KAZIMIERZU BYŁO INACZEJ
Wielkie święto polskiego folkloru

Jerzy Dynia

N

podmiotów wykonawczych, w tym około pięciuset uczestników z 14 województw. Oceny
prowadzone były w kilku kategoriach: soliści
instrumentaliści i śpiewacy, zespoły śpiewacze a cappella, ludowe kapele bez śpiewaków,
a także w relacjach mistrz i uczeń, gdzie występowali najmłodsi adepci rodzimego folkloru. Było też novum, bo osoby interesujące się
tą dziedziną naszej kultury, nie wyjeżdżając do
Kazimierza, by robić tam tłumy, przebieg festi-

ie było barwnego korowodu ani oficjalnego ogłoszenia wyników, nie
było wielu rzeczy związanych z Ogólnopolskim Festiwalem Kapel i Śpiewaków
Ludowych. Były za to maseczki, co jakiś czas
dezynfekowanie namiotu, w którym odbywały się przesłuchania konkursowe
z udziałem utytułowanych jurorów.
Tegoroczna 54. już edycja tego wielkiego święta polskiego folkloru została z wiadomych przyczyn przeniesiona z ostatniego weekendu czerwca na
ostatni piątek i sobotę sierpnia.
Pomimo że podczas tegorocznej
wiosny i lata życie kulturalne w znaczący sposób zamarło, to jednak ludzie związani z folklorem nie poddali
się. Spotykali się, grali, śpiewali, rywalizowali ze sobą podczas konkursów kwalifikujących do udziału w kazimierzowskim festiwalu. Świadczyć
o tym może fakt, że w tym roku jurorzy podczas kilku koncertów w ciągu
dwóch dni oceniali ponad sto tzw. Pierwsze miejsca przyznano kapeli Trzcinicoki z Trzcinicy
4

Z

W Olimpii na otwarcie
nowego sezonu

aręczyny przy latarniach to tytuł operetki
francuskiego kompozytora Jacquesa Offenbacha, znanego z takich dzieł, jak Piękna
Helena, Życie paryskie czy Orfeusz
w piekle ze słynnym kankanem
włącznie. Miłość
jest największym
skarbem – tak
można by w skrócie
przedstawić
wymowę tej „zaręczynowej” operetki, utrzymanej
w lekkiej, żartobliwej formie, przygotowanej przez Rzeszowski
Teatr Muzyczny Olimpia na otwarcie nowego
sezonu artystycznego.
Reżyserii podjął się prof. Feliks Widera,
znakomity tenor Opery Śląskiej, pedagog Akademii Muzycznej w Katowicach. Premiera 30 września 2020 roku, w środę o godz.18.00 w sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej. Informacje na
stronie Estrady Rzeszowskiej: estrada.rzeszow.pl
i Teatru: rzeszowskiteatrmuzyczny.pl 

walu obserwować mogły w transmitującym go
on-line Internecie.
W tym roku na Podkarpaciu odbyły się
eliminacje do Kazimierza w Dynowie, Kolbuszowej i Korczynie. Stan posiadania – jeśli to
tak można określić – był taki, że obsadzono
w konkursie wszystkie kategorie. Mimo że od
dłuższego czasu folklor na terenie kraju został
w dużym stopniu pozostawiony samemu sobie,
ta dziedzina jest ciągle bardzo ożywiona. Pocieszający jest fakt, że odchodzący w sposób
naturalny seniorzy mają następców i to nie
tylko w zespołach śpiewaczych, ale też w zespołach instrumentalnych nazywanych z niemiecka „po staremu” kapelami. Przychodzą do
nich młode osoby, dziewczęta i chłopcy, skrzypkowie, klarneciści, basiści
mający klasyczne wykształcenie muzyczne, ale interesujący się muzyką ludową. Śpiewają najczęściej bez lokalnej tradycyjnej gwary, która została
wypleniona podczas lekcji w szkołach
Oczywiście ich instrumentalne wykonawstwo nie jest „dosłownie” takie jak
seniorów, w większości bez dawnych
ogrywek, artykulacji, temperamentu,
ale grają melodie takie, jakie kiedyś
były grywane na wiejskich weselach,
potańcówkach, dożynkach. I chwała
im za to.
Tegorocznego festiwalu nie zakończył barwny korowód. O ostatecznych wynikach uczestnicy dowiedzieli
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pierwsze nagrody takowe przypadły cymbaliście ze Szklar Szymonowi Tadli i skrzypkowi
Kazimierzowi Marcinkowi z Nockowej. Drugą
nagrodę otrzymał Jakub Czapla, cymbalista
z Dębicy. Wyróżniono też w tej kategorii młodą skrzypaczkę z Lubziny Aleksandrę Kuraś.
W najliczniej obsadzonej kategorii solistów
śpiewaków dostrzeżono i wyróżniono Władysława Mlaska z Tyczyna, Barbarę Chorążuk
z Uherzec Mineralnych oraz Kazimierza Rzemyka z Ujeznej. W konkursie mistrz i uczeń
wyróżniono pierwszą nagrodą Andrzeja Sowę,
wielce zasłużonego dla propagowania wśród
młodzieży folkloru Podkarpacia, i jego kolejną młodzieżową kapelę Pogórzanie z Dynowa.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała kil-

kuletnia skrzypaczka Zuzka Balawender i jej
nauczycielka Lidia Biały. Satysfakcję z występu w Kazimierzu mają też Sabina Cichoń i jej
Mali Lubatowianie, a także Małgorzata Madera
z Natalią Dyndał z Cewkowa.
Nagrody nagrodami, ale niezwykle ważny
jest fakt, że coraz więcej w ludowych zespołach
grają i śpiewają młodzi, często bardzo młodzi
wykonawcy: instrumentaliści, śpiewacy, tancerki i tancerze, mimo wielkiej konkurencji
współczesnych form, jakie oferuje cywilizacja.
Nie od rzeczy jest wspomnieć, że bardzo poważną ostoją dla folkloru są działające w terenie domy i ośrodki kultury. Chwała im za to.


Jerzy DYNIA
Fot. Bogusław Kobisz

NATCHNIENI BIESZCZADEM
Śpiewana poezja i kraina łagodności

Z

aczęło się w 2001 roku
z inicjatywy Krzysztofa
Myszkowskiego, lidera zespołu
Stare Dobre Małżeństwo. Była
to kilkudniowa, cykliczna impreza, Festiwal Sztuk Różnych – Bieszczadzkie
Anioły, organizowana w Cisnej, Wetlinie i Dołżycy. Od samego początku towarzyszyły jej targi
artystycznego rękodzieła, targi staroci, kiermasze
z regionalnymi potrawami. Przez te lata na festiwalu pojawiały się różne nurty muzyczne, ale dominowała piosenka turystyczna, poezja śpiewana,
rock, ballada. Po ośmiu latach z organizacji tego
festiwalu wycofał się Myszkowski, ale dzięki zaangażowaniu kilku zapaleńców z Cisnej, Rzeszowa
i Krakowa festiwal trwał nadal jako Rozsypaniec,
a następnie Natchnieni Bieszczadem. Nie obyło
się bez turbulencji, gdyż kilka lat temu wycofał się
ze stowarzyszenia i z jego organizowania Paweł
Wierzbicki (właściciel Agroturystyki TRAMP).
Obecnie cały ciężar organizacji spoczywa na barkach Wieśka Kwaśniaka (Nieruchomości i Salony
Optyczne – z Rzeszowa), Tadzia Wojnarowskiego
(Karczma Łemkowyna – z Cisnej) i Doroty Rząsy
(Szkoła Podstawowa nr 16 – z Rzeszowa). która
dba na festiwalu o stronę artystyczną.
Tyle tytułem wstępu. Organizatorzy festiwalu w tym roku, który odbywał się w dniach
21–22 sierpnia, mieli pod górkę. Oprócz normalnych problemów organizacyjnych, musieli
dodatkowo zmierzyć się z wymogami sanitarnymi, w obliczu wirusa Covid-19. Zważywszy, że
w ostatnich dniach wzrosła liczba tych zachorowań (blisko tysiąc dziennie), obecność artystów
i publiczności stała pod znakiem zapytania. Wykonawcy, wygłodniali kontaktów bezpośrednich
z publicznością, nie zawiedli. Publiczność, zmęczona długą izolacją, również licznie przybyła
do Cisnej. Dobra muzyka, dobre nagłośnienie
i oświetlenie sceny. W XII edycji festiwalu wystąpiło wielu znakomitych wykonawców, nie będę
wymieniał wszystkich z uwagi na ramy mojej
wypowiedzi, ale przedstawię w skrócie przebieg
imprezy.

W pierwszym dniu wystąpili między innymi: Zespół JAK, Mała Caryna, Grzane Wino
(zespół folkowy, śpiewana poezja i kraina łagodności) i na zakończenie Mechanicy Shanty (zespół
założony w 1985 roku na Harcerskich Warsztatach Kultury Marynistycznej w Gdyni – górna
półka shanty). W drugim dniu koncertował m.in.
prawdziwy bieszczadnik – kompozytor, balladzista Piotr Rogala „Rogalik” (Bieszczady i piosenki
bieszczadzkie zna jak mało kto), później na scenie
pojawili się kolejno: Żmije, Agata Rymarowicz
(urodzona w Baligrodzie, po ukończeniu WSP
w Rzeszowie osiadła w Krakowie, piosenkarka,
autorka tekstów, kompozytorka, wykonawczyni
piosenek poetyckich i ludowych, laureatka wielu
festiwali i konkursów w kraju i za granicą, nagrała
kilka uroczych albumów), po niej KSU i muzycy
z Matragony (KSU rozpoczął działalność w 1977
roku w Ustrzykach Dolnych w nurcie punk rockowym, później wypracował własny styl, bardziej rockowy, wydali kilkanaście płyt, całość od
początku „ciągnie” lider i założyciel zespołu Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk – świetna muzyka,
dobre teksty i wykonanie).
W ramach festiwalu odbywało się szereg
imprez artystycznych dla dzieci, warsztatów artystycznych, spotkań autorskich, wystaw i konkursów. W Ogólnopolskim Konkursie Poezji
„Dźwiękosłowa” zwyciężyli: Łukasz Nowak z Łodzi, Justyna Sieradzka z Wiernej Rzeki woj. świętokrzyskie, Lucyna Angermann z Belgii i Roma
Rappe z Poznania. W Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki Poetyckiej i Turystycznej zwyciężyli:
Marcin Żurawski z Gdańska, Helena Myszkal
z Bieszczadów, Tomek Motyka z Wrocławia. WyFot. Bogusław Kobisz

Bogusław Kobisz

Przy ognisku w obejściu agroturystycznym Tramp

Na festiwalowej scenie

różniono Marcowe Anioły z Leska oraz Janusza
Płoszaja z Tarnowa.
Myślę, że osoby, które chciały zadbać o swoje zdrowie i uniknąć kontaktów z wirusem, miały taką możliwość. Wprawdzie zauważyłem, że
w kilku przypadkach ludzie po paru piwach zachowywali się zbyt swobodnie, ale generalnie
panowała atmosfera względnej ostrożności. Imprezę można uznać za bardzo udaną zarówno pod
względem organizacji, jak i artystycznym – wysoki poziom. Jedyna rzecz, nad którą organizatorzy
powinni się pochylić przy organizacji następnej
edycji, to kwestia dostrajania się muzyków. Czas
strojenia się zespołu KSU był bardzo długi (blisko
30 minut – nie przystoi). Publiczność chciała to
przyspieszyć wpierw brawami, później głośnymi
gwizdami i mimo tego, że później koncert był
fajny, niesmak pozostaje. Należałoby podnieść
również poziom konferansjerki, bo festiwal ten
zasługuje na to. Warto przyjeżdżać na ten festiwal,
warto go wspierać, bo jest to połączenie pięknej
piosenki, pięknej muzyki, pięknej poezji i pięknej
przyrody. Nie wiem, czy nie warto w przyszłości
pomyśleć o zmianie miejsca, bo w obecnym robi
się już ciasno.
Uczestnicy festiwalu, którzy nocowali na
obiekcie Agroturystyka TRAMP, mogli skorzystać z dodatkowej atrakcji. Paweł Wierzbicki w ramach działalności Fundacji Tylko Bieszczady na
polu namiotowym TRAMP, w Wiacie przy ognisku i gitarach w tym samym czasie organizował
wieczory muzyczno-poetyckie. W ramach tych
wieczorów mieli możliwość zaprezentować się
ich uczestnicy. Występowali ponadto znani bardowie, tacy jak m.in. Łukasz Majewski (piosenka
autorska, poezja śpiewana, piosenka turystyczna
– laureat wielu festiwali i konkursów); prezentowali swoje utwory, oraz inne, znane bieszczadzkie
ballady. Jeden z wieczorów przeciągnął się aż do
godziny trzeciej nad ranem.
 Bogusław KOBISZ
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WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

się dopiero w niedzielę z opublikowanego w Internecie protokołu. Wieści dla Podkarpacia
były bardzo radosne. Ze względu na mnogość
występujących jurorzy przyznali w każdej kategorii po kilka równorzędnych nagród, co nie
umniejsza ich wartości. Chyba było tym razem
więcej pieniędzy. Wprawdzie główne nagrody –
Baszty, porównywalne do Grand Prix – nie dotarły na Podkarpacie, ale już w kategorii kapel
na pięć zespołów pierwsze miejsca przyznano
kapeli Trzcinicoki z Trzcinicy oraz Kurasiom
z Lubziny. W tej samej kategorii na cztery nagrodzone drugimi nagrodami honory takie
otrzymały kapele Cmolaskie Chłopoki oraz
kapela Zastawnych z Brzostka. W kategorii
solistów instrumentalistów na przyznane trzy
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KWIATKOWSKI ZMIENIŁ RZESZÓW
Wielka szansa przekreślona wojną
Fot. Andrzej Grzywacz

Andrzej Grzywacz

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

R

zeszów parę lat przed II
wojną światową korzystnie się zmienił, zawdzięczając
to Centralnemu Okręgowi
Przemysłowemu stworzonemu przez wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Rozbudowa przemysłu
zbrojeniowego miała zlikwidować bezrobocie
w rolnictwie. Tak po części się stało.
W roku 1937 powstała w Rzeszowie filia
Fabryki Obrabiarek im. Hipolita Cegielskiego
produkująca także działka przeciwpancerne
i przeciwlotnicze. Utworzono Państwowe Zakłady Lotnicze – Wytwórnię Silników nr 2. Tak
zaczęło powstawać środowisko inżynierskie
i robotnicze.
Dla pracowników fabryk budowano bloki przy Dąbrowskiego i Hetmańskiej, a przy
Jagiellońskiej, Dekerta i Grunwaldzkiej miały
im służyć budynki w stylu modernistycznym

Kamienica przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Rzeszowie zbudowana przed wojną dla firmy kupieckiej Schaitter
i Spółka

 Andrzej GRZYWACZ

DLA DZIECI OD DZIECI
Skarby Podkarpacia w wirtualnym świecie
Patrycja Kita

W

odpowiedzi na trudności, jakie w branży
kultury spowodował koronawirus, Narodowe Centrum
Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przeprowadziło nabór do programu „Kultura w sieci”. Program jest elementem
tarczy antykryzysowej w kulturze, a jego celem
wsparcie projektów wirtualnych upowszechniających dorobek kultury.
Działacze Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin, od lat wspierającego dostępność i rozpoznawalność obiektów
kultury, nie mogli przegapić takiej możliwości.
– Dotychczas przybliżaliśmy potencjał województwa i zachęcaliśmy do uczestnictwa w nim
w realu, co pandemia znacząco utrudniła. Kiedy tylko nadarzyła się okazja, postanowiliśmy
spróbować przenieść naszą aktywność do sieci.
– mówi prezeska Monika Marković. – Wiedzieliśmy, że walory Podkarpacia to skarb, który
należy pokazać w nowoczesnej i atrakcyjnej formie. Do projektu postanowiliśmy zaprosić dzieci, które zawsze są w centrum zainteresowań
PSAR. Jego nazwa, „Kultura w sieci, dla dzieci
od dzieci”, pojawiła się niemal błyskawicznie
w naszych głowach.
Konkurencja była ogromna, bo do ministerialnego programu zgłoszono prawie 6000
wniosków. Wyłoniono 1182 najlepsze projekty,
w tym ten przygotowany przez PSAR, zakrojony na szeroką skalę Podkarpacki Program
6

o prostych bryłach, z szerokimi trzy- i czterokwaterowymi oknami.
Jeden z nich stoi przy Grunwaldzkiej 6.
Jest dziełem architekta Józefa Wetzsteina i został zbudowany w latach 1937–1938 dla firmy
kupieckiej Schaitter i S-ka. W roku 1925 prawnym następcą firmy został Michal Gottman.
Przed wojną mieszkali tu pracownicy Państwowych Zakładów Lotniczych. Na ścianie zachowała się pamiątka po jednej z firm handlowych
w Rzeszowie o wieloletniej tradycji, napis:
„I. Schaitter i Spółka”. A tablica przy bramie
budynku ufundowana przez Jerzego Gottmana informuje: „W tym domu w latach czterdziestych XX wieku mieszkał światowej sławy
kompozytor, wielki patriota i gorliwy katolik
Wojciech Kilar”.
Wszystkie te budowle śródmiejskie doskonale wkomponowały się w zabudowę Rzeszowa. Warto, spacerując którąś z ulic, zatrzymać
wzrok na ich nieco już ukrytym pięknie.

– Zespół redakcyjny wideoaudycji składa się
z dwanaściorga dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Młodzi redaktorzy wzięli udział w warsztatach
prowadzonych przez doświadczoną dziennikarkę i prawdziwą ekspertkę w swoim fachu, która
przygotowała ich do pracy w terenie. Mocny
nacisk kładziemy również na aktywizowanie
odbiorców audycji i warsztatów, zachęcanie ich
do przesyłania swoich prac, udziału w konkursach i pozostałych aktywnościach dostępnych
w serwisie oraz do subskrybowania kanału na
YT – poinformowała Katarzyna Malec, koordy-

Edukacji Kulturalnej, który realizowany jest
od maja do października 2020 roku. Znaczący
udział w jego tworzeniu mają dzieci, ich opiekunowie, przedstawiciele instytucji kultury i wybitni eksperci – znani, cenieni i lubiani dziennikarze, filmowcy, edukatorzy. W tej współpracy powstaje cykl różnorodnych
materiałów: wideoaudycje, warsztaty online, słuchowiska, e-booki,
łamigłówki, kolorowanki i inne zadania, konkursy, podcasty oraz cotygodniowy newsletter z planem publikacji na kolejny tydzień. Każdego
dnia dzieci i rodzice dostają unikatowe materiały na temat dziedzictwa
kulturowego naszego województwa.
Program umożliwia rodzinom
z dziećmi uczestnictwo w kulturze
przy ograniczonej możliwości wizyt
w instytucjach kultury w czasach
pandemii, a poprzez działania online wpływa to także na rozwój ich
kompetencji cyfrowych. – Program Kultura w sieci, warsztaty
jest dostępny za darmo na portalu
Gdziecko.pl, który PSAR prowadzi od sześciu natorka programu.
Wielką zaletą programu jest współpraca
lat. Powstał także kanał YouTube, gdzie są publikowane wszystkie stworzone w ramach projektu z najciekawszymi i profesjonalnie budującymi
prezentacje wideo. Zaś materiały będą dostępne swoje marki obiektami kultury, takimi jak Muna stronach portalu jeszcze długo po zakończe- zeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Podniu projektu – tłumaczy Marcin Kępa, progra- ziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu czy
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczemista współpracujący ze stowarzyszeniem.
Szczególnym walorem pomysłu reali- go im. I. Łukasiewicza w Bóbrce. Ich pracowzowanego przez PSAR jest fakt, że to właśnie nicy także wzięli udział w warsztatach przygodzieciaki dzielą się z rówieśnikami wrażeniami towujących do prowadzenia i nagrywania warz wakacyjnych wędrówek po małej ojczyźnie. sztatów online dla rodzin.
 Patrycja KITA
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Odkrywanie kijowskich skarbów

L

ato w pełni skłania do dalszych i bliższych
wycieczek. Mieszkańcy naszego województwa, m.in. dzięki działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin,
mają możliwość łatwego znalezienia miejsca
i sposobu na spędzanie wolnego czasu, także
z dziećmi. Stowarzyszenie prowadzi wypełnioną informacjami stronę internetową PSAR oraz
popularny portal Gdziecko.pl, a w 2018 r. zrealizowało projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod nazwą
„Podkarpacka kultura dla przedszkolaków –
program edukacyjny” dla 30 grup przedszkolnych z placówek naszego województwa. PSAR
jest także wydawcą miniprzewodników i gier
planszowych z serii „Podkarpackie wędrówki”, w których przeczytamy m.in. o atrakcjach
Rzeszowa, Ośrodku Garncarskim w Medyni
Głogowskiej, Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, Wiosce Fantasy w Kuńkowcach, Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku, Osadzie
Słowiańskiej w Stobiernej.
Zupełnie inaczej jest na Ukrainie.
W 2017 r. rozpoczęła się tam reforma edukacji
zakrojona na dużą skalę, ale wprowadzana bardzo wolno, bo brakuje wiedzy, kompetencji i doświadczenia, a także odpowiednich materiałów
edukacyjnych, by ją realizować. W przedszkolach nowy program jeszcze w ogóle nie ruszył.
Dlatego wdrożenie edukacji kulturowej wśród
najmłodszych obywateli w obwodzie kijowskim
ma wyjątkowo duże znaczenie w kształtowaniu
poczucia tożsamości narodowej i identyfikacji
z państwem. – Kiedy spotkaliśmy się z naszym
ukraińskim partnerem, Centrum Rozwoju
Dziecka „Bilchenya”, porównaliśmy sytuację

kultury i oświaty u nich i u nas, od razu było
jasne, że projekt, który opracowaliśmy i zrealizowaliśmy w Polsce, świetnie sprawdzi się także na Ukrainie – podkreśla Monika Marković,
prezeska PSAR.
W polsko-ukraińskim programie „Dziedzictwo kulturowe w obwodzie kijowskim”
wezmą udział przedszkolaki ze wspomnianego obwodu, ich rodzice oraz nauczyciele. Na

turowego obwodu kijowskiego oraz przeprowadzili szkolenia i warsztaty online dla Ukraińców.
– Jesteśmy w trakcie tworzenia portalu internetowego oraz materiałów edukacyjnych w wersji
online dla nauczycieli, dla dzieci i dla rodziców,
w tym adaptacja gry planszowej „Podkarpackie
wędrówki”. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie programu Edukraina dla minimum 23
nauczycieli i 150 dzieci i ich rodzin z obwodu kijowskiego. Projekt zakończy się 30 października,
potem czeka nas jeszcze jego ewaluacja – podsumowuje Monika Marković.
Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod adresem www.edukra-

Buky, panorama

jego wprowadzeniu skorzystają także tamtejsze
przedszkola i obiekty dziedzictwa kulturowego,
takie jak np. Park Rusi Kijowskiej, Arboretum
w Aleksandrii czy Etno-selo (Etno-wioska)
w Buzowie.
Plany organizatorom pokrzyżował nieco
przedłużający się okres pandemii i kwarantanny.
Po wielu spotkaniach online, mających na celu
adaptację programu do zaistniałych warunków,
projekt skutecznie został przeniesiony do sieci.
Partnerzy przygotowali listę dziedzictwa kul-

ina.org oraz na Facebooku projektu Edukraina.
Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – „Przemiany w regionie”, realizowanego przez Fundację Edukacja
dla Demokracji. Проект співфінансується
Польсько-Американським Фондом Свободи
в рамках програми RITA – „Зміни в регіоні”,
яку реалізує Фонд Освіта для демократії.
 Patrycja KITA

SAMOLOTEM W CZASACH ZARAZY
Jak latamy w pandemii?

Kamil Łuka

W

efekcie pandemii koronawirusa po tak
zwanym odmrożeniu gospodarki nałożono bardzo rygorystyczne wytyczne na branżę transportu lotniczego, która boryka się z tego tytułu z niedogodnościami
w świadczeniu usług. Jak wiadomo, związane
są one między innymi z limitami przewozu
pasażerów czy też wysokim poziomem reżimu
sanitarnego, który bezwzględnie musi być przestrzegany. Nowe okoliczności, w jakich podróżujemy samolotem, znacznie odróżniają rejsy
od tych ze wspomnień sprzed miesięcy.
Przemodelowanie procedur odczuć można na każdym etapie podróży, począwszy od
przyjechania do portu lotniczego. Wstęp mają
bowiem do niego tylko pasażerowie, okazując
służbom przy wejściu ważną kartę pokładową
na lot tego dnia. Osoby postronne nie są wpusz-

czane. Istotne jest, by w miarę możliwości odprawić się online, tym bardziej, jeżeli nie nadajemy bagażu głównego. Po potwierdzeniu swojej rezerwacji mierzona jest temperatura. Jest to
decydujący moment, który przesądza, czy tego
dnia w ogóle polecimy. Osoby, u których stwierdzi się temperaturę powyżej 38 stopni, nie będą
mogły odbyć podróży. Zakładając, że wszystko
poszło sprawnie i właściwie, jesteśmy proszeni
o niezwłoczne udanie się do kontroli bezpieczeństwa. Wszystko związane jest z wydłużeniem się procedur. Wynika to oczywiście z naturalnej potrzeby zachowania dystansu fizycznego. Z tego też powodu wszyscy odlatujący
proszeni są o stawienie się na lotnisku znacznie
wcześniej aniżeli dotychczas. Po przejściu pod
bramkę także należy spodziewać się utrudnień.
Są to ograniczenia w działaniu sklepów wolnocłowych i lokali gastronomicznych czy też wyłączenie z użytku części miejsc w poczekalniach
hali odlotów. Boarding zaczyna się pół godziny
przed planowanym startem. Pasażerowie po-

dróżujący klasą biznes oraz ekonomiczną premium nie są tymczasowo objęci przywilejem
pierwszeństwa wejścia na pokład. Procedura
odbywa się z podziałem na grupy, które zajmują miejsca w tylnej części kabiny, przechodząc stopniowo do przodu. Podczas okazywania kart pokładowych podróżni samodzielnie
przykładają je do czytnika, zachowując dystans
od agentów handlingowych, którzy oczywiście
czuwają nad przebiegiem procesu.
Na pokładzie obowiązuje nakaz noszenia
maseczki podczas całego lotu. Możliwe jest jej
zdjęcie tylko wtedy, gdy pijemy lub spożywamy
posiłek. Po skończonym jedzeniu należy bezzwłocznie nałożyć maskę z powrotem. Żywność
serwowana jest w jednorazowych zamkniętych
opakowaniach, by sprawna dystrybucja ograniczyła do minimum kontakt z personelem
pokładowym. Na rejsach krajowych pasażerowie dostają wodę mineralną w butelkach oraz
drożdżówkę. Słodkie i słone przekąski również
podaje się w ten sposób. Do dyspozycji podróż7
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nych są także oczyszczające chusteczki do rąk.
Po przylocie należy jak najszybciej opuścić teren portu lotniczego. Z ewentualnymi osobami
nas odbierającymi można spotkać się dopiero
po wyjściu z terminala.

Pomimo iż koronawirus nałożył na nas
obostrzenia, należy uczciwie przyznać, że linie
lotnicze radzą sobie w nowych warunkach dosyć sprawnie. Ciężko jest sobie wyobrazić całkowite zaprzestanie przewozów, nie wspominając,

że przerabialiśmy przecież tę sytuację podczas
lockdownu. Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki
wspólnie wypracowanym regułom etapowo będziemy radzić sobie z zaistniałą sytuacją.
 Kamil ŁUKA

KORONAWIRUSOWY SAVOIR-VIVRE
Zasady dobrego zachowania to dorobek ludzkości

Edward Słupek
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francuska savoir-vivre
to zbiór zasad dobrego zachowania. Dotyczy to
bardzo wielu dziedzin, na
przykład reguł zachowania
przy stole, pewnych reguł
biznesowych, ubioru na
różne okazje, zasad ruchu
drogowego. Zasady dobrego zachowania to dorobek ludzkości. Grecy dążyli do doskonałości
poprzez wyszukane ceremonie i praktykowanie
uprzejmości. Przez wieki zasady zachowania,
niezależnie od warstwy społecznej, były kanonem, wiedzą o życiu.
Szczególnym kanonem zasad zachowania
jest zachowanie praktykowane w dyplomacji.
Tam każde zdanie, gest jest przesłaniem międzynarodowym, sygnałem dla innego państwa.
Stąd język dyplomatyczny jest sposobem na
komunikację dla niekiedy zwaśnionych państw
i społeczeństw. Godzi się przypomnieć tzw. dyplomację pingpongową, kiedy to sportowcy zapoczątkowali zbliżenie chińsko-amerykańskie
w latach 70. XX wieku. Tutaj przypomina mi
się wywiad ze słynną polską osobowością, jaką
był minister Władysław Bartoszewski. Radził,
że gdy nie wiadomo, jak się zachować w danej
sytuacji, to należy zachować się po prostu przyzwoicie. No właśnie, jakie są granice przyzwoitości. Czyli dochodzimy, że dobrze znać zasady
dobrego zachowania, aby wybrnąć z wielu sy-

tuacji życiowych, aby nie być określonym jako
człowiek bez elementarnych zasad wychowania
i zachowania. Jedno wynika w zasadzie z drugiego. Przykładem w ruchu drogowym dobrego zachowania jest tworzenie przez kierowców
„korytarzy życia” dla karetek, policji i straży
pożarnej. To tylko przykład z ważnej dziedziny,
jaką jest zachowanie w ruchu drogowym.
Od lutego jesteśmy zakładnikami niesamowitej sytuacji, która dotknęła cały świat
bez wyjątku. Koronawirus sprawił, że musimy
przeorientować nasze życie, zasady postępowań. Przed wirusem wydawało się nam, że
ważne są tylko pieniądze i zdrowie, a świat jest
nieograniczony. Możemy się przemieszczać,
zwiedzać, bywać. Prawie wszystkie stopnie
swobody. Wirus, pandemia uprzytomniły nam,
że przez nieodpowiedzialne kontakty, bezrefleksyjne przemieszczanie się możemy sprawić
sobie i bliskim nieszczęście w postaci zarażenia
się paskudnym wirusem. Stąd wynikła potrzeba przeorientowania naszego życia, a zwłaszcza
bieżących kontaktów, aby nie zarazić się wirusem, a także nie przyczynić się do jego rozprzestrzeniania. Uważamy, aby nikt niepowołany
nie naruszył naszej przestrzeni prywatnej. To
ta przestrzeń najbliżej ciała. Stąd staramy się
mieć kontakt z jednym fryzjerem, do którego
mamy zaufanie. Następna strefa to osobista
i odległość społeczna. Na taką odległość zbliżają się znajomi, żeby podać sobie rękę. Tutaj
trzeba pamiętać w naszej sytuacji szczególnie,
że to osoba starsza, ważniejsza wyciąga rękę na

przywitanie. Wystarczy to sobie wpoić, a będzie
bezpieczniej.
Od kilkudziesięciu lat zasady savoir-vivre’u w sytuacjach życiowych zmalały. Ważniejsza stała się wolność wyboru w zachowaniu. Jesteśmy na co dzień przestrzegani, aby zachowywać odległość społeczną. Regulamin wojskowy
określa, że odległość, w jakiej staje podwładny,
który chce zameldować przełożonemu, powinna wynosić trzy duże kroki. Nic do dodania.
Po odległości, jaką dwie osoby zachowują między sobą, można się zorientować, czy są sobie
bliskie. Przestrzeń zażyłości należy w sytuacji
obecnej mocno weryfikować. Po prostu wszystkie zasady znane nam od wieków w zakresie
kontaktów z bliźnimi są jak znalazł. Nie będzie
nietaktem odmowa uczestnictwa w uroczystościach, jak wesela, chrzciny i inne uroczystości
rodzinne. Wypada, jak na przykład zapraszają
na wesele, od razu wręczyć kopertę, albo poprosić o podanie numeru konta. Nie będzie to
nietaktem. Dobrze by było, abyśmy dużo i przy
wielu okazjach rozmawiali o zachowaniu się
w różnych sytuacjach. Powstała doskonała
okazja, aby wpajać wszystkim zasady savoir-vivre’u. Na inną okazję zostawiam sobie zachowania w naszym życiu urzędowo-społecznym.
Wydaje się, że katalog takich zachowań jest nieskończony. Obowiązuje tutaj odwieczna zasada
– dajcie mi władzę, pokażę wam kim jestem.
 Edward SŁUPEK

MANIFEST NOWEGO KINA
D

yskusyjny Klub Filmowy „Klaps” działający w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie zaprasza na wrześniowe projekcje połączone z prelekcjami i pofilmowymi dyskusjami.
Pokazy są w poniedziałki o godz. 19.00 przy ul.
Okrzei 7. Karnety miesięczne na cztery filmy
w cenie 30 zł, a wejściówki pojedyncze na każdy
film po 10 zł. Na wrześniowe pokazy ważność
zachowują również karnety zakupione w marcu br. Podczas projekcji będą obowiązywać obostrzenia sanitarne oraz
zasady funkcjonowania
WDK dostępne na stronie www.wdk.podkarpackie.pl.
7 września – Najgorsze wiersze świata,
reż. Gábor Reisz. Film
produkcji
węgierskiej
8

(2019). Obrazując różne oblicza swojego bohatera, węgierski reżyser, który jest też scenarzystą i aktorem, tworzy uniwersalną opowieść
o otaczającym nas świecie, idealnie utrzymując
proporcje pomiędzy komedią a dramatem.
14 września – Ema, reż. Pablo Larraín.
Dramat produkcji węgierskiej (2019). Ten film
to manifest nowego kina, które nasłuchuje pulsu życia, uczy się języka nowego pokolenia. I zamiast snuć opowieść – tańczy.

21 września – Babyteeth, reż. Shannon
Murphy. Produkcja australijsko-amerykańska
(2019). To Pełen humoru portret nastolatki, która uczy się przekraczać wszelkie granice w ekstremalny sposób. Grają – magnetyczna Eliza
Scanlen, jedna z najciekawszych aktorek młodego pokolenia, i Toby Wallace, który za swoją
kreację otrzymał w Wenecji nagrodę Marcello
Mastroianniego za najlepszy debiut aktorski.
28 września – Serce jak lód, reż. Claude
Sautet. Dramat produkcji francuskiej. Znakomity, zrealizowany ze
smakiem i skonstruowany precyzyjnie niczym utwór muzyczny film odczytano jako początek „drugiej młodości” Claude’a Sauteta. Nagrodzony
Srebrnym Lwem w Wenecji.
 Andrzej OSIŃSKI
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ŚLADY UTRWALONE

Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego Cantus w Rzeszowie (2010), Utrwalić siebie (2006),
Na polonijnym szlaku (1997) oraz Wokół nas
(1990) i Drogowskazy (1985) – dwie ostatnie
pozycje w formie materiałów powielanych.
Stefan Żarów
Stowarzyszenie było wielokrotnie wyróż- Z inicjatywy prezesa Stanisława Dworaka na
niane i nagradzane. W ostatnich latach między 100-lecie odzyskania niepodległości przez
zeszowskie Regionalne innymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic- Polskę 66 artystów malarzy z kraju i z zagraStowarzyszenie Twórców twa Narodowego odznaką honorową Zasłużo- nicy namalowało portrety 100 wielkich osoKultury ma w czterdziesto- ny dla Kultury Polskiej (2015). Wielu człon- bowości, które najbardziej przyczyniły się do
letniej historii długą i bogatą ków RSTK otrzymało indywidualne nagrody powrotu Polski na mapę świata. Prace te zokartę działalności. W zarysie i odznaczenia państwowe – odznakę Zasłużo- stały przedstawione prezydentowi Rzeszowa
przedstawiam przede wszyst- ny dla Kultury Polskiej Dorota Kwoka (2014), z propozycją powołania w mieście Narodowej
kim ostatni piętnastoletni okres funkcjono- Krystyna Dworak, Jadwiga Górska-Kowalska, Galerii Niepodległości Polski.
wania w nowej formule na mapie kulturalnej Józef Kawałek, Jadwiga Kupiszewska, Jerzy
Stowarzyszenie było organizatorem dziewojewództwa podkarpackiego. Nasze RSTK S. Nawrocki, Maria Rudnicka, Emilia Woło- siątek spotkań autorskich, wystaw i plenerów
(do 2008 roku Robotnicze STK) przynależy do szyn, Stefan M. Żarów (2015), Katarzyna Maria malarskich oraz koncertów. Literaci należący
Rady Krajowej RSTK. Stowarzyszeniem w Rze- Błaszczuk, Stanisław Dworak, Teresa Glazar, do RSTK są bardzo czynni twórczo, wydają
szowie kierowali: Zbigniew Okoń (1980– 2000), Anna Kocór, Ewelina Agnieszka Łopuszańska, autorskie tomiki poezji, w tym z wierszami
Zofia Antonina Migała (2000–2006), Józef Ka- Agnieszka Niemiec, Józef Pałac, Grażyna Sor- dla dzieci, oraz prozę, są współautorami wiewałek (2007–2016) z wiceprezesem Stefanem dyl, Barbara Śnieżek (2020), Mieczysław Mu- lu almanachów i antologii. Są obecni ze swoją
M. Żarowem, a od roku 2016
twórczością na portalach spoStanisław Dworak z wiceprezełecznościowych oraz zapraszaską Stanisławą Bylicą. Siedzibą
ni na spotkania organizowane
stowarzyszenia jest Wojewódzki
przez ZLP i regionalne grupy
Dom Kultury w Rzeszowie.
literackie. Plastycy RSTK orgaStowarzyszenie propaguje
nizują wernisaże, wystawy i pleszeroko pojętą kulturę w Rzeszonery malarskie. Uznana w kraju
wie i miejscowościach Podkarpai za granicą malarka Wioletta
cia. Skupia ponad pięćdziesięciu
Cielecka (Związek Plastyków
członków stałych, kilkunastu
Artystów RP) już kolejny raz
honorowych oraz szerokie grono
koordynuje projekt artystyczny
współpracowników i sympaty„Malujemy Rzeszów”, organizuków. Działają w sekcjach, któryjąc ogólnopolskie edycje pleneru
mi kierują: literacką – Barbara
miejskiego oraz wystawy popleŚnieżek (poprzednio Jerzy S.
nerowe. Podobną akcję „RzeNawrocki, w zastępstwie Stefan
szów w poezji, malarstwie i rzeźM. Żarów), plastyczną – Emilia
bie” w 2017 roku zorganizowała
Wołoszyn, wokalną – Zygmunt W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego po wręczeniu nagrody Jadwiga Kupiszewska – poetka,
w 2015 roku. Od lewej Józef Kawałek, marszałek Władysław Ortyl, Stefan Żarów i StaKiełbowicz, fotograficzno-filmomalarka, animatorka kultury
nisław Dworak
wą – Józef Homa (poprzednio
i zasłużona wieloletnia członkini
Alicja Borowiec), pedagogiczno-dydaktycz- larski Nagrodę Oskara Kolberga (2011), a Tytuł RSTK wraz z rzeźbiarzem Józefem Pałacem.
ną – Katarzyna Błaszczuk (poprzednio Zofia Ambasadora Polszczyzny Regionalnej Stefania Na wystawie malarstwa i rysunku zorganiKrawiec), folklorystyczną – Stefania Buda, Buda (2015).
zowanej przez stowarzyszenie w 2014 roku
W latach 2008–2016 stowarzyszenie było w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie
naukową – Greta Jagiełła, a współpracą z niepełnosprawnymi zajmuje się Barbara Dudek. wydawcą dwumiesięcznika „Kultura i Pieśń” pt. „Widzenie Świata” swoje prace wystawili:
Funkcjonowały też sekcje: współpracy z media- – informatora kulturalno-społecznego, reda- Wioletta Cielecka, Stanisław Dworak, Łukasz
mi i zagranicą – Regina Nachacz, żywego słowa gowanego przez Jerzego S. Nawrockiego, a na- Gil, Jadwiga Kupiszewska, Dorota Kwoka, Je(teatru słowa) prowadzona przez Dorotę Kwokę stępnie Józefa Kawałka; współpracownikami rzy Nawrocki, Maria Rudnicka, Adam Urman,
wspólnie ze Stachem Ożogiem (wykładowca byli Zygmunt Kiełbowicz, Stefan M. Żarów, Emilia Wołoszyn, Aleksandra Zimny (film
UR) nagrali ponad 50 płyt CD z poezją twór- Alicja Borowiec, Władysław Wiącek, Emilia YouTube). W lipcu 2019 roku Towarzystwo
ców podkarpackich. Działa też Centrum Prze- Wołoszyn, Józef Homa, Małgorzata Kiełbo- Przyjaciół Rzeszowa wydało album pt. Zapływu Informacji, którym kieruje Katarzyna wicz, Bronisław Dryja i inni. W tym perio- proszenie do Rzeszowa z akwarelami Wioletty
Pajdak. Najnowszą formą działalności jest Klub dyku zamieszczana była ,,Wkładka Młodych” Cieleckiej i wierszami Barbary Śnieżek. W rePromocji Twórczości Literackiej ,,Tramp Poeta prowadzona przez ówczesnego studenta PWST gionie znane są występy sekcji folklorystycznej
Podkarpacki” prowadzony z inicjatywy dr Ka- i UJ Beniamina Bukowskiego z utworami stu- pod kierownictwem Stefanii Budy przy współdentów znanych uczelni w kraju oraz uczniów udziale Kazimierza Wiśniowskiego. Aktywna
tarzyny Błaszczuk.
Działalność stowarzyszenia to także Liceum Sióstr Prejest Grupa Wokalna pod dyrekcją Zygmunta
otwartość na inne środowiska twórcze Pod- zentek z Rzeszowa.
Kiełbowicza, która w bogatym repertuarze pokarpacia, instytucje kultury, współpraca z nimi Rzeszowskie RSTK
siada pieśni regionalne i narodowe jak również
oraz wymiana doświadczeń. W 2011 roku wydało kilka almapiosenki biesiadne.
nawiązano kontakty z Lwowskim Centrum nachów i antologii:
Regionalne Stowarzyszenie Twórców KulPartnerstwa i Współpracy Kulturalnej. Dyna- Antologia na 40-letury w Rzeszowie spełnia funkcje kulturotwórmicznie kształtuje się współpraca ze środowi- cie RSTK w Rzeszocze, wychowawcze, kształcące i poznawcze,
skiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskie- wie (2020), Antoloa nawet terapeutyczne. Przez czterdzieści lat
go poprzez udział w Kongresach Stowarzyszeń gia Sekcji Literackiej
dobrze wpisało się w krajobraz kulturalny RzeRegionalnych Województwa Podkarpackiego RSTK (2017), Przeszowa i Podkarpacia.
oraz w konferencjach naukowych ogólnopol- strzenie wyobraźni
(2015), monografię
skich.
 Stefan ŻARÓW

Czterdziestoletnia tradycja RSTK
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TRELA, STEFAŃSKI I KAPELA
Wspaniale koncertowali w katedrze rzeszowskiej

N

ieczęsto muzyka organowa spotyka góralską. A dopełnieniem
obu są fragmenty dzieł literackich
uniwersalnej treści. Tak było podczas
sierpniowego wieczoru w rzeszowskiej katedrze. Na organach grał Marek Stefański, rzeszowianin z pochodzenia, krakowianin z wyboru, kto
wie, czy aktualnie nie najwybitniejszy
polski organista słuchany i podziwiany na świecie, w Europie od Madrytu
po Syberię. Słuchano też kapeli Jaśka
Kubika z Krościenka nad Dunajcem,

a fragmenty Filozofii po góralsku Tischnera czytał Jerzy Trela.
Było to urzekające połączenie stylów
i brzmień. Powiązanych myślami Tischnera na
ważne tematy przeplatanymi góralskim
humorem. W niezrównanej interpretacji
Treli, jednego z mistrzów polskiej sceny.
Długo po koncercie słuchacze mieli w uszach teksty Tischnera, wspaniałą
muzykę organową i góralską. Organizatorami koncertu byli Fundacja Promocji
Kultury i Sztuki „Ars pro arte” w Krakowie i prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Gospodarzem katedra rzeszowska,
bowiem wydarzenie dedykowano w stulecie urodzin św. Janowi Pawłowi II.
 Andrzej PIĄTEK

PRZEDMIOT NA OŁTARZU ARTYSTY
Zbigniew Ważydrąg tworzy swoiste asamblaże

Piotr Rędziniak

KULTURA  SZTUKA

C

zdaniem) jednym z najcenniejszych wytworów cywilizacji. Myślę, że dla wielu z nas czas
pandemii był okazją do weryfikacji przedmiotów. Robiliśmy porządki w szafach z garderobą,
szafach kuchennych, pawlaczach, piwnicach. To
był zapewne dla wielu z nas czas zastanowienia
i wyboru, który z tych przedmiotów warto zatrzymać, a który trafi na śmietnik historii.
Jest też taki przedmiot „porzucony” przez
człowieka, przedmiot leżący na złomowisku
cywilizacji, przedmiot „na emeryturze”. Przedmiot, na który się natkniesz albo go wyszukasz,
odkryjesz! I takimi przedmiotami otacza się
właśnie Zbigniew Ważydrąg – artysta, którego
twórczość teraz mamy możliwość pokazać w galerii BWA w Rzeszowie, a wystawa zapowiedzia-

ywilizacja to proces
funkcjonowania ludzkości, dzięki znalezieniu przez
pierwotnych ludzi kamienia
odpowiedniego kształtu, gałęzi odpowiednio prostej,
liścia odpowiednio szerokiego, rośliny odpowiednio giętkiej… Z nich człowiek majstrował, klecił, odkrywał i wreszcie tworzył: broń,
szałas, odzienie, zdobywał pożywienie, terytorium, schronienie i dom, włókno i wreszcie
tkaninę. Surowce będące same w sobie przedmiotami były zaczątkiem innych przedmiotów.
To najkrótsza (moja) definicja rozwoju cywilizacyjnego, albo czegoś, co w ogóle
nazywamy cywilizacją.
Przez wieki ludzkiej aktywności doszliśmy do cywilizacji przedmiotu, aby nie nazwać
tego „kultem przedmiotu”. Nie
powiem – sztuka przyłożyła do
tego swoje pięć groszy: przedmiot
w malarstwie stał się symbolem
i głównym bohaterem obrazów,
w teatrze rekwizytem, a nawet
„martwym aktorem”. Przedmiot
stworzył nawet rynek kolekcjonerski. Przedmiot zaczął rządzić
naszym światem, a co gorsza zaczął nasz świat zaśmiecać. Ale Zbigniew Ważydrąg, bez tytułu, collage na desce, 70 x 110 cm
myślę, że to nie przedmiot, tylko
człowiek dał się zawładnąć, zachłysnął swoim na w lutowym numerze miesięcznika z powodu
przedmiototwórstwem! Przedmiot stanął na epidemii została przesunięta. Przypomnę tylko
ołtarzu naszej cywilizacji. Któż nie pamięta krótko. Artysta urodzony w 1952 roku w Borku
PRL-owskich segmentów załadowanych krysz- pod Bochnią. Studiował w krakowskiej Akadetałami, kuchennych ścian i półek wypełnionych mii Sztuk Pięknych w latach 1971–1980 na wytalerzami i naczyniami z fajansu, a dziś bardzo działach rzeźby, konserwacji i malarstwa w pranowoczesnych półeczek, wnęk ściennych apli- cowniach prof. Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza
kowanych eleganckimi nikomu niepotrzeb- Łakomskiego i Włodzimierza Buczka. Uprawia
nymi „durnostajkami” i „kurzołapami”, które działalność artystyczną w zakresie rzeźby, rysunzastąpiły chlubne i przepastne niekiedy rodowe ku, fotografii, malarstwa i ilustracji. jak mówi –
biblioteki. Ale to osobny temat, bo książka jest ciągle jeszcze mu nie przeszło, pisze wiersze i maszczególnym przedmiotem (nie tylko moim luje, chociaż czasami nie wie dla kogo.
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Z racji zamieszkania w okolicach Krakowa Zbigniew Ważydrąg jest związany mocno
z tym środowiskiem artystycznym. Tam miał
wiele wystaw indywidualnych jak również
w innych miastach w Polsce. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i poplenerowych.
W ostatnich kilkunastu latach uczestniczył
w plenerze malarskim w Boguchwale, co stało
się początkiem nowego szlaku rozwoju artystycznego i przyjaźni z ludźmi i samym miastem Rzeszowem. Bardzo ceni sobie ten „fenomen boguchwalski”, który w znacznym stopniu
przyczynił się, jak mówi, „do mojego rozwoju
jako malarza i myślę, że i człowieka”.
Niezwykle ważne dla rozwoju artystycznego były w jego życiu podróże do Paryża
i Szwecji. Czterokrotnie odbył
pielgrzymki-plenery do Izraela, co owocuje do dziś cyklami
obrazów Golgota i Jerozolima.
Tematyka sakralna dominuje
w twórczości Ważydrąga, jednakże obserwuję od paru lat zainteresowanie artysty bezpośrednim
otoczeniem, przedmiotami właśnie – starymi narzędziami, domowymi sprzętami, które autor
albo przedstawia na swoich obrazach, albo bezpośrednio je wtapia
w swoje dzieła, tworząc swoiste
asamblaże. Codzienność właśnie
i przedmiot inspiruje Zbigniewa
Ważydrąga, by nadać jej i przedmiotom znaczenia nowe i pomimo że bardzo
osobiste, to uniwersalne. Myślę, że obrazy, kolaże i asamblaże autora rzeszowskiej wystawy
unaoczniają zjawisko, które znowu sztuka czyni
z przedmiotem, „sakralizując” go. Acz u Ważydrąga rezonuje to w obu kierunkach. Przedmiot
wyniesiony na ołtarz poprzez uwagę artysty,
wybranie go na bohatera dzieła jest drogą do
medytacji i refleksji nad sacrum. Sacrum, które
można spostrzec i jest obecne na co dzień i wokół nas.
 Piotr RĘDZINIAK

Wieczór autorski Andrzeja Szypuły

Z

nany rzeszowski muzyk, kompozytor, dy- gwiazd”, tańczyła z Cyganami w rytm czardarygent, poeta, animator kultury Andrzej sza, odchodziła na zawsze w rytm smętnego
Szypuła przedstawił swój dorobek artystyczny tanga, wracała „w srebrnym śnie”.
podczas wieczoru autorskiego, który miał miejBohaterowi wieczoru towarzyszyła Muza,
sce na scenie Parku Jedności Polonii z Macierzą czyli Beata Kraska – sopran, utalentowana
w Rzeszowie 8 sierpnia 2020 roku. Bardzo uda- artystka Rzeszowskiego Teatru Muzycznene było to spotkanie. Popłynęły
ze sceny romantyczne strofy
poezji i nastrojowe piosenki
inspirowane rzeszowskimi klimatami – bulwarami, ulicami,
Wisłokiem, wiosennym wiatrem, letnim słońcem, jesienną
nostalgią, muzyką nocy... „Potrzebny jeszcze zachód słońca,/
gwiaździste niebo i wspomnienia,/ które na zawsze zostaną
w nas” – śpiewał natchniony
bohater wieczoru obok takich
lirycznych piosenek, jak Ty i ja,
Oczarowanie, Tylko ty, Ostatni
raz. A że lato powoli chyli się ku
końcowi, w wieczorze znalazło Andrzej Szypuła (z prawej) i Beata Kraska oraz Krzysztof Mroziak
się także miejsce na jesienne zamyślenia, śpiewane razem z publicznością – „To go „Olimpia”, która swoim pięknym głosem
jest jesienna moja ballada,/ wśród złotych liści i osobistym urokiem dodawała smaku całemu
do ciebie ją ślę,/ niech o miłości mej opowiada/ spotkaniu. W jej ciepłym wykonaniu słuchaliśmy piosenek: Wiosenny wiatr, Pieśń miłoi że na duszy mi smutno i źle”.
To właśnie ona, miłość – wytęskniona, ści, Cygański romans, a w duecie z Andrzejem
nieodgadniona, przenikająca ciało i duszę – Szypułą – Stary walc, To nasza miłość i bisobyła motywem przewodnim wieczoru. Kołysa- wanej Gdzie białe mgły nad Wisłokiem, która,
ła się w rytm rzeszowskiego walczyka niczym prezentowana także na innych koncertach,
w paryskim Montmartre, zamyślona przecha- powoli staje się szlagierem na piosenkowym
dzała się nad sennym Wisłokiem, razem z księ- firmamencie Rzeszowa. Obojgu towarzyszył
życem spacerowała „w ciszy wieczornej wśród przy fortepianie z wielkim wyczuciem wierszy

W KRAINIE CZARÓW
Festiwalowa premiera w Masce

D

wa festiwalowe Wschody zbiegły
się w tym samym czasie w Rzeszowie – Wschód Kultury z jubileuszowego, bo już 10. Europejskiego Stadionu Kultury i Wschód Sztuki z Trans/
Misji, też międzynarodowych. Szedłem
ścieżkami głównie teatralnymi, uradowany jako widz, że po prawie półrocznej posusze, skażonej pandemicznie,
wreszcie w cztery dni końcowe wakacji
były aż cztery premiery. W tym jedna
właśnie na ESK – Wschodzie Kultury
w Teatrze Maska oczekiwanego długo
spektaklu Alicja w krainie czarów, któ- Anna Złomańczuk w roli tytułowej Alicji
ry stworzył Gabriel Gietzky, adaptując
W tym bajkowym obrazie współgrają
powieść angielskiego pisarza Lewisa Carrolla
(takie literackie miano przyjął Charles Lut- i tworzą nastrój elementy muzyczne autorstwa
widge Dodgson). Gietzky nie tylko adaptował Michała Zdrzałka, równie ważna jest choreoi przysposobił scenicznie to bajkowe dzieło, wy- grafia i ta obrazowa płynność poruszania się
reżyserował, ale i napisał piosenki, które w tym w kręgu sceny oraz niezwykła urokliwość i powidowisku pełnią funkcję zwornika akcji spek- mysłowość plastyczna oprawy scenograficznej,
taklu, puentujące poszczególne frazy przedsta- kostiumów i lalek autorstwa Marty Kodeniec.
Ale oczywiście sercem każdego widowiska
wienia.

 Andrzej OSIŃSKI
są aktorzy, w tym przypadku prawie wciąż na
pierwszym planie, albo tak spójni ze swym lalkowym alter ego jak owa tytułowa Alicja, gdy
się w nią przeistacza artystka i przemieszcza
w baśniową krainę. Jakby ta wspaniała aktorka
Anna Złomańczuk nagle została zminiaturyzowana, zachowując nadal własny
rozpoznawalny głos i wizualnie ten sam
wygląd. Jakież wymyślnie plastycznie
są ubiory bohaterów, np. owa sturęczna
larwa motyla, albo ów kot ogromny jak
ściana i zda się sklejony z samych wielkich brylantów, czy te ogromne buty
Alicji przemienionej czarownie w olbrzyma, gdy sięgają na całą wysokość sceny
i wyżej to można się już tylko domyślać
dalszej części postaci bohaterki. Przy
wszystkich kreowanych i animowanych
postaciach bajkowych dostrzega się
kunszt aktorski Kamila Dobrowolskiego, Jadwigi Domki, Tomasza Kuliberdy, Kamili
Olszewskiej i Andrzeja Piecucha oraz wspomnianej już odtwórczyni roli Alicji. Każdy,
kto przyjmie zaproszenie do spotkania z nimi
w tym widowisku, dozna niezwykłych wrażeń
w owej Krainie Czarów.
Fot Krzysztof Bieliński

SENTYMENTALNY ŚWIAT

i piosenek znany rzeszowski pianista i pedagog
Krzysztof Mroziak.
Andrzej Szypuła, doświadczony muzyk,
pisarz, publicysta, krytyk muzyczny wrażliwy
na tchnienia świata ducha, napisał 50 piosenek
o Rzeszowie i nie tylko. Wydał 6 tomików wierszy – Białe tulipany, Srebrny sen, Wielki Wóz,
Dobre anioły, Głogi przydrożne, Światło nadziei,
w których badacze dostrzegają oczarowanie
światem, akceptację życia, zgodę na jego przemijanie, pokorę wobec absolutu, rozmyślania
religijne, osobiste odczuwanie świata, szczerość i prostotę wypowiedzi.
Nastrojowi tego sierpniowego poetycko-muzycznego wieczoru dodawał kosz różnokolorowych
kwiatów od prezydenta Rzeszowa
Tadeusza Ferenca, który objął honorowy patronat nad tym artystycznym spotkaniem. Koncert
dofinansował samorząd Rzeszowa,
a jego organizatorem był Rzeszowski Teatr Muzyczny „Olimpia” wraz
z Estradą Rzeszowską. Romantyczny, sentymentalny klimat wieczoru
bardzo podobał się publiczności.
Uroku dodawało zielone otoczenie
parku, słoneczna aura i lekki wiatr,
przenoszący nas w wewnętrzny,
duchowy świat zamyśleń i pełnych dobrych nadziei i poczucia piękna przeżyć inspirowanych
poetyckim słowem, dźwiękiem natchnionych
melodii, muzyką nocy. „Wisłoka lśni tafla snów,/
rzeszowska noc wiecznie trwa,/ w nieznaną dal
idźmy znów,/ na zawsze już ty i ja” – czarował
zasłuchaną publiczność bohater wieczoru, który
na końcu spotkania podpisywał swój najnowszy
tomik poezji pt. Światło nadziei.

 Ryszard ZATORSKI
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ODA DO TEGO, CO PRZETRWA
Poezja Dłuskiego pisana nadwrażliwością

Jan Belcik

KULTURA  SZTUKA

W

cenionej serii Biblioteka „Toposu” ukazała się
nowa książka poetycka Stanisława Dłuskiego Oda do próchna, opromieniona już wcześniej
głośnymi zapowiedziami i życzliwymi recenzjami. Choćby Karola Maliszewskiego, który pisze:
„Nie jest chyba nadużyciem nasze odczuwanie
niesłychanej szczerości wypowiedzi, wpisywanie
się tych monologów w autentystyczne kanony.
Temu poeta jest wierny od początku swojej drogi
twórczej. Ale autentyzm jego lat późniejszych jest
o wiele bardziej dramatyczny, przejmujący, ponieważ towarzyszy podsumowaniu i ocenie tego, co
zostało przeżyte”. Niezwykle celny to wniosek na
temat drogi poetyckiej Dłuskiego – zaproponowany przez znakomitego przecież autora prozy
i poezji, literaturoznawcę i krytyka z Nowej Rudy.
Sądzę też, że cała kondensacja aksjologicznie-poetycka, może poza wydanym cztery lata temu
wyborem Wiersze dla bezdomnych i wydrążonych, jest zawarta właśnie w Odzie do próchna.
Pozostaje ona nieoczywistym hymnem do tego,
co nietrwałe, niepewne, upadłe, co stoi w kolizji
ze współczesnym światem; konformizmem. Bo
czymże jest nonkonformizm? Postawą, która polega na tym, że człowiek ma zaufanie do swoich
uczuć oraz poglądów i w związku z tym posiada
też odwagę bronienia ich i stawania w opozycji do
przekonań innych. Czasami płaci się za to wysoką
cenę.
A poezja Dłuskiego, pisana nadwrażliwością, samym życiem, krwią, czasem żółcią taka
właśnie jest, dość często płynie pod prąd. Ale to
nie jedyny jej wymiar. Aby zrozumieć ten świat,
musimy zwracać się do innych ludzi twarzą

Stanisław Dłuski

D

la demokracji nie są
najważniejsze wybory,
ale dbałość o dobro wspólne,
społeczeństwo obywatelskie,
które tworzą organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia, kluby, lokalne czasopisma. Wydawało się, że jest
to dla wszystkich oczywiste, sam zakładałem
w Rzeszowie dwa takie towarzystwa literackie.
To była nadzieja na pozytywne zmiany, że coś
uda się zbudować, zorganizować ludzi wokół
szczytnej idei, ale kiedy redagowałem kwartalnik „Nowa Okolica Poetów”, ktoś napisał
na nas donos do urzędu skarbowego, bo jak to
możliwe, że młodzi ludzie bez kapitału drukują
czasopismo o zasięgu nie tylko ogólnopolskim,
bo docierało do Ameryki, Anglii, „Kultury” paryskiej czy Włoch, a może też dalej? Oczywiście,
kontrola nic nie wykazała, ale liczy się sam fakt,
że nie wszystkim się podobało, że grupa poetów
potrafi z niczego zrobić „coś”.
Czasy stały się jednak bardzo pragmatyczne, dla tzw. idei nikt dzisiaj nie będzie pracował. Wszelkich społeczników, którzy lokalnie
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w twarz, tak, aby nasze „ja” stanowiło kontrapunkt dla innego „ja”. W wymiarze psychologicznym każdej naszej intencjonalności, w tym
także w sacrum. I to jest kolejny aspekt twórczości Dłuskiego, będącej wyrazem zachwytu nad
pojedynczym, innym „ja”, choćby był to „menel
śpiący pod mostem” z wiersza zatytułowanego
Barbarzyńcom pochylonym z troską nad nicością
czy upadła kobieta spod miejskiego dworca. Bo te
utwory, mimo że mogły zostać napisane wszędzie
i dotyczyć wszystkich epok, powstały w określonym miejscu, czasie i dotyczą konkretnych ludzi.
Poetyckim testamentem poety pozostaje niespełnienie. Wynika
ono z niemożliwości zrealizowania
uczucia czystego tu na ziemi (miłości, przyjaźni – bo wszyscy w końcu
zawodzą), natchnionego poezją, dobrem, bezinteresownością. Na nic
to nasze zatopienie „we własnym
uwielbieniu/ w estetycznym podniebieniu”, jak pisze w utworze zaczynającym się od słów „NIE MA dalej
żadnej drogi najdroższy”. Nasunąć
się tu mogą myśli o prozie Józefa Mackiewicza
i jego Drodze donikąd, ucieczce zakończonej
ślepym zaułkiem. Podczas gdy u XX-wiecznego
pisarza rzeczywistość wyznaczają dwa totalitaryzmy, u Dłuskiego występuje egzystencjalizm
z wyraźnym przywiązaniem do konserwatywnych wartości, któremu zostaje przeciwstawiona
pustka, nicość świata.
Niewątpliwie są to wiersze dla czytelników z pewnym obyciem i doświadczeniem, zarówno tym życiowym, jak i zaangażowanych
w rozumienie współczesnej poezji, jej konwencji,
różnorodności, doświadczania dramatu twórcy
w poszukiwaniu języka służącego do wyrażenia

niewyrażalnego. Nadrzędną cechą tej poezji jest
autentyczność zawartych w niej przeżyć. Patronują tej poezji Siergiej Jesienin, Edward Stachura
i Rafał Wojaczek – nie tylko wtedy, gdy zmuszony okolicznościami bohater liryczny tych wierszy
opuszcza swoją córkę (choć pozostaje ona w jego
„sponiewieranym sercu”), ale i kiedy odchodzi
kobieta (Wiewiórka), gdy: „ptaki wydziobały
nasze/ Sny o kosmosie, godziny gorące/ Od telefonów” z wiersza Poznawanie Eurydyki, odczuwamy też niewysłowioną, zmysłową wręcz bliskość
alienacji.
Lektura tej twórczości może dosłownie
„boleć”, jednak czy nie na tym polega rola dobrej
literatury, poezji, że potrafi odsłonić nasze rany
i… sprawić, że bliskie wydaje się nam wyznanie
z wiersza Piosenka skowronka: „Zdradzałem i byłem zdradzany/ Spadałem głową
w dół/ I dotykałem stopami nieba”.
Właśnie niebo odkrywamy tam,
gdzie się go najrzadziej spodziewamy – po szczerym wyznaniu (grzechów?). Wówczas dowiadujemy się,
że wtedy możemy sobie sami wybaczyć, a stąd już krok do wybaczenia
innym. A darować winy innym to
znaczy być poetą. Utalentowanym.
Takim właśnie jak Stanisław Dłuski.
Poetą, który potrafi widzieć, czuć,
cierpieć, któremu też niewiele było oszczędzone.
Ale i przecież – w swojej empatii – wierzymy mu,
gdy kreśli w epilogu wiersza Palę Rzeszów takie
wersy nadziei: „odbudować siebie/ Codzienną
wspinaczką/ Na Caryńską, rozbić namiot/ I zaprosić zakapiorów,/ Wszystkie zioła i eskulapa”.
Przypomnijmy, że wąż eskulapa – największy
w Polsce, występujący w Bieszczadach, jest niejadowity. Również taka pozostaje poezja Dłuskiego – pomimo niejednokrotnie innej pokusy jej
oceny. Oczyszcza. Bierze na siebie grzechy świata
i robi rachunek sumienia. To niemało.
 Jan BELCIK

KARTKI Z PAWLACZA (82)
coś próbują zrobić, traktuje się jak wariatów,
albo niektórzy doszukują się jakichś podejrzanych interesów. Społecznik, brzmi prawie jako
obelga. Mam kolegę w dużej firmie rzeszowskiej, który twierdzi, że ja jako polonista, poeta,
krytyk nie robię nic konkretnego, bo nic nie produkuję. Dalej idąc, kultury ambitnej czy wysokiej państwo nie powinno wspierać, niech sama
zarobi na siebie. Teatry, domy kultury, stowarzyszenia niech utrzymują się same. Słynna
„wolna ręka rynku” ureguluje sama wszystko.
Kto padnie, trudno, widocznie ludzie tego nie
potrzebują.
Niech mi nikt nie mówi, że tęsknię za
czasami przed 1989 rokiem, bo powtarzam,
w każdej demokracji ważne jest społeczeństwo
obywatelskie, które troszczy się o dobro wspólne. Wystarczy zobaczyć osiedle, gdzie ludzie
mieszkają, jeśli nie zadbamy o czystość i segregację śmieci, zginiemy marnie. Jeśli nie zadbamy o potrzeby duchowe i wartości, kim będziemy? Jak to pisał Tadeusz Borowski: „zostanie
po nas złom żelazny/ i głuchy, drwiący śmiech
pokoleń”. Jednak walka plemion trwa, umiera
radiowa Trójka i cisza, nikt nie stanie w obronie

rozgłośni z wielką tradycją, bo jakaś pani prezes
z publicznego radia zrobiła sobie „prywatny folwark”, bo ma swoją chorą „wizję”, a za tą panią
nie stoi żaden dorobek dziennikarski, kulturalny czy jakikolwiek… Ludzie bez właściwości
robią czystkę w przestrzeni publicznej, obywatelskiej i nikt nie krzyczy?
Jestem wdzięczny twórczym ludziom
z Mielca, że o mnie pamiętają, zaprosili mnie na
wykład i warsztaty literackie, było sympatycznie
i pracowicie, mówiłem o Zbigniewie Herbercie,
dla niego ważny był wymiar fundamentalnych
wartości (Prawda – Piękno – Dobro), bo na tym
można dopiero budować dobrobyt państwa i nas
wszystkich. Herbert nie jest własnością jednego
plemienia, jest naszym dobrem wspólnym, przypomina o naszych źródłach, rodowodzie, tożsamości. Uciekam od skrajności, od tej nieustannej
walki, zawiści i pogardy dla człowieka. We wrześniu, jeśli znowu nie zamkną teatru (wiadomo, że
trudne czasy tzw. pandemii), zapraszam na imprezę poetycko-malarską: Pacześniak – Dłuski
– Pacześniak. Może się uda w skromnym gronie
zbudować wspólnotę słowa i obrazu.
23 sierpnia 2020 r.
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r. 1962 w Jaśle. Poeta, krytyk,
historyk literatury, wykładowca w Instytucie Polonistyki
i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Współzałożyciel
i były redaktor naczelny kwartalników „Fraza” i „Nowa Okolica
Poetów”. Ostatnio wydał tomy poetyckie: Wiersze dla bezdomnych i
wydrążonych (2016) oraz Odę do
próchna (2020).

ODSZEDŁEM od ludzi.
Leżę w wąwozie,
Ściany mnie przeliczają
Na sylaby, ciało upada
Pod ciężarem światła. Gdzie
Jesteś matko, ojcze, za jakim
Wiatrem dotykacie moich dłoni,
za jakim słońcem pytacie o
przeznaczenie? Mnie już nie
ma, to tylko stokrotka
rozmawia o milczeniu,
o niewysławialnym świetle

Wierni przegranej

Anioł bliski jak krew

		dla Godota

To przeczucie bliskie jak krew
Na rękach faszysty, że za rogiem
Rodzinnego domu zawsze jest nic;
Nie zostanie po tamtych ekstazach
Młodości ślad, litery na twarzy
Zarośnie wiatr, litanie do bogów
Utoną wśród gwiazd; nie proś
Więc o miłość, trwaj nad otchłanią,
Z głową w dół, anioł bez skrzydeł.

Kto śpi na kamieniu, ma złote sny.
Kto je trawę, przetrwa głód serca.
Kto lubi ciszę, mieszka w pieśni.
Kto daje siebie, bogowie mu sprzyjają.
Kto odchodzi w cień, żyje w blasku.
Kto wyrzeka się gniewu, odnajdzie miłość.
2 maja 2015

A w zimnej pościeli ona,
Bez liści i nadziei na chleb,
Odarta z elegii poetów, pokorna
Ścierka do podłogi, z czułością
Przytuli cię na ostatnią drogę,
Która zaczyna się i kończy
Na małych przeczuciach

Czesław Piotr Kondraciuk

P

rzyjęty do Związku Literatów Polskich
w 1992 r. Jeden z twórców środowiska literackiego w Rzeszowie. W młodości należał
do KKMP „Gwoźnica”. Autor trzynastu tomików poetyckich. Pisze też fraszki i utwory
dla dzieci, w 2019 r. wydał książkę Dzielne
Pluszaki. Wiersze i bajki dla dzieci.

Do Poezji
Poezjo, gdzie Twoje oblicze?
Skryłaś je za gardą
mdłej bylejakości.
Poddałaś się rygorom
i dlatego milczysz
w sprawach dla Ciebie ważnych –
ważnych dla ludzkości.
Wdziewasz więc szare szaty
miast powabnych sukien,
po drodze gubisz rymy,
rytmy też Ci obce.
Czasami, Moja Miła,
trudno Cię zrozumieć,
gdy tak dróg meandrami
zmierzasz na manowce...

Cień albatrosa

Synom: Pawłowi i Łukaszowi

Cień albatrosa mknie na łów,
morze snów znika w mrocznej dali,
niebem wędruje księżyc – nów,
niosąc powagę na srebrnej szali.
Gwiazdy jak zwykle lekko drżą,
po dziennej drzemce rozespane,
łąki okryte białą mgłą
zbudzą kwiatostan swój nad ranem.
Jest cisza. Usnął nawet wiatr,
który gałęziami drzew kołysał.
Pachnie nadzieją myśli ślad
i pęka smutku wielka rysa.
Rzeszów, sierpień 2020

DZIKIE CZEREŚNIE smakują jak cierpkie noce
Śliwki dojrzewają w snach szpaków
Orzechy zapowiadają wschód jesieni
Wśród nich księżyc jest zapomnianym bogiem
A ty kobieto liżesz podniebienie słońca
I kochasz stracha na wróble czyli poetę
Który otworzył ci drzwi do czyśćca
Gdzie aniołowie kołyszą oczy niewinnych
Wybacz kochana pokrzywom ich wiersze
Które parzą nasze okaleczone języki
Tam bóg lamentuje nad samotnymi

Poezja

Kto wiele traci, wiele zyskuje.
Kto nie ma nic, ma wszystko.

JESZCZE nie usiadłaś na ziemi, a już
Przekreślasz wszelkie nadzieje upadłych
Aniołów, dzięki nim jeszcze oddycham,
Na ścianie mojego piekła jarzębina
Kwili, żyj chłopcze dla wzniosłej
Czerwieni, jest symbolem zapomnienia,
Wcielenia tych bezsennych nocy, kiedy
Sufit zapala się nad głową, samotne
Pająki snują pajęczyny sonetów, nikt
Ich nie kocha, morderców, ich dzieci
Wydane na pastwę rozpaczy i zwątpienia,
Bo jak odnaleźć radość w środku lamentu,
Gdzie nawet kropla światła jest bezbronna

***

W snu dotykach

Danucie i Ryszardowi Zatorskim

Dzwonią mi w uszach tamte chwile,
a w sercu grają trzcin organy
i krzyk donośny ptasich kwileń
niesie się echem w każdy ranek.
Jaskółki szyją błękit nieba
koszącym lotem niczym strzały.
Matko Naturo, Ty mi przebacz,
że bardzo jestem obolały!
Że dotyk Twojej chłodnej rosy
moich chłopięcych stóp nie rani,
kiedy biegałem rano bosy
na każde Twoje powitanie.
Przebacz mi także wszystkie żale,
z którymi ciągle się borykam.
Te znane bliża i te dale
skrzętnie ukryte w snu dotykach.

Obmyj mnie Panie
z moich brudnych myśli
wzmocnij cierpliwość
która już się kończy
swego Anioła
do pomocy przyślij
obdarz miłością
gorącą jak słońce.
Wszak jesteś Wielki
i tak wiele możesz
daj mi namiastkę
Twojej boskiej mocy
ja ze spokojem
do snu się ułożę
z wielką nadzieją
że doznam pomocy.
Rzeszów, sierpień 2020

Nadzieja

Lekarzom i pielęgniarkom Oddziału Kardiologicznego Szpitala
Miejskiego oraz Oddziału Kardiologicznego Szpitala MSWiA za
wspaniałą opiekę i skuteczne leczenie

Rośnie nadzieja
w marzeniach glebie
swoim istnieniem
pobudza serce,
każdy chce ją mieć
tylko dla siebie
z wielkim pragnieniem
wyciąga ręce.

A ona zwiewna,
gibka w ramionach,
lekko dotyka
dróg naszych marzeń.
Wielką niepewność,
niosąc w swoich dłoniach
i czeka, co się jeszcze wydarzy.

WERS nr 153, Wrzesień 2020

100 lat Związku Literatów Polskich – członkowie rzeszowskiego oddziału
Lesław Jan Urbanek

Dawida Ryll

Po obu stronach cierpienia

Poezja

Gdańsk się pustką spowił miast wszystkich świata
w jakimś milczeniu starych kamienic niepokojącym
strach zawsze jak szczury wychodzące z ukrycia
z głębin umysłu wyrasta bez uprzedzenia
i nawet nie zauważamy jak powoli nas obrasta
przyszło nam żyć w takich dniach
gdy każdy z nich pożera kolejne ofiary
jakby w święta wielkanocne umierała planeta
i życie się bawiło w przemijanie wszystkich kolorów
Gdańsk wszystkich miast świata pustką się spowił
w jakimś starych kamienic niepokojącym milczeniu
w rozdygotanej gęstwinie myśli bunt się rozpełza
spłoszonych nagłym warkotem śmigłowca ptaków
szykujących swoje gniazda do lęgów
lecz dadzą się oswoić z czasu biegiem lęki
i nowa jasność znów ziemi nastanie
z bólu na nowo wiersze wykiełkują
i nadawanie imion się rozpocznie

Andrzej Talarek

Geometria ciała
zestaw przekształceń
na białym prostokącie łóżka

ieszka w Mielcu.
Poeta,
publicysta,
animator kultury, a także
autor kilkudziesięciu bajek
dla dzieci. Opublikował
pięć tomików poezji i zbiór
felietonów. Od 2017 r. jest
członkiem ZLP,
należy
również do Mieleckiego
Towarzystwa Literackiego.

Pierwsza kohorta (25.03.2020)
Prosto do nieba czwórkami szli
		
K.I. Gałczyński
dzisiaj
władza ukoronowała pierwszą kohortę skazańców
dwa tysiące lat temu ukrzyżowała by ich
pięćset lat temu spaliła na stosie
siedemdziesiąt i siedem wytruła cyklonem
albo spalinami diesla
i zostaliby świętymi

Ankluz

Poooopraaaw

Opuszki solisty
grają na instrumencie
uwerturę życia

Kolejne zmaganie
z oporną poduszką
katorgą pląsającej głowy

Opętani tańczą
bossa novę
duszy

– który to już raz
w mętnej kapsule czasu
wachlowała
skrzydłami powykręcanych rąk
przynaglała
piskliwym wołaniem
zranionego ptaka
anioła uwięzionego w pułapkach
ziemskich figur

Kotyliony ich wolnych dni
zapełniają się
do ostatniego tchnienia

Dooobrze – wyszeptała
I coś
jakby uśmiech
właściwość serca
w krzywiźnie ust
punkt styczności
zapiekłego bólu
z balsamem Nieba
wyblakła gwiazda ulgi
w nocy cierpienia

M

utorka 11 książek poetyckich oraz biografii poety i krytyka Stanisława Stanika. Jej wiersze zostały przetłumaczone na 9
języków obcych. Laureatka ogólnopolskich konkurów literackich. Członkini
Stowarzyszenia Autorów
Polskich i Stowarzyszenia
Twórców Kultury. W 2016
roku została przyjęta do
ZLP.

rodziła się w 1962
r. Poetka, pisarka,
wydała 5 tomików poezji
i powieść. Siostra zakonna
w Zgromadzeniu Sióstr
św. Michała Archanioła.
Członkini ZLP oraz Klubu
Literackiego w regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

rodził się w 1953
roku w Korczynie
koło Krosna. Jest bratem
zakonnym ojców kapucynów, obecnie mieszka
w Gdańsku. Poeta, wydał
7 tomików wierszy, redaktor wielu almanachów
poetyckich dla dorosłych
i dla dzieci, członek ZLP.

Gdańsk się spowił pustką wszystkich miast świata
w jakimś niepokojącym milczeniu starych kamienic
śledzone ich zalęknionym wzrokiem
chyłkiem przemykają opustoszałe ulice
jakby same przestraszone sobą
i ani rześkie kwietniowe powietrze
ani jaskrawość słońca na pięknie błękitu nieba
nie ugasi lęków placów skwerów i parków
ani trwogi zaryglowanej w ludzkiej duszy

A

U

U

Wiosna 2020

Izabela Zubko

ułamek sensu
ukrytego w równaniu z niewiadomą
po obu stronach czekania
(s. Dawida Ryll – obłożnie chorym
01.05.2020, Warszawa ZOL Caritas)

ale czasy się zmieniły
życie uczyniono prawem
z Wielkiego Katalogu Praw
człowieka
nic ponad życie
młode i dostatnie
i tak się wydawało
że można żyć wiecznie
bo nauka oszukała Boga
który umarł
przed epidemią

Gdy umilkną stopy
muzyka popłynie
z wiatrem od morza
wabiona blaskiem sławy

Przyłożnik
Zanim przeszedłeś rozganiając sen
gotowy na przyjęcie nocy
spotykaliśmy się
Teraz męczy mnie tajemnica
twojej nieobecności
Chusteczki nie wysychają
choć zabrakło łez
Sama nadałam ci imię
dotyk zaprzeczający
głos na kształt słów
Jeszcze dziś czuję
jak drży we mnie spełnienie
i nadzieja że wrócisz

ale z martwych powstaje
przed Wielką Nocą
którą odwołano w strachu
bezwiary
też się boję
nieprzewidywalnego
niewidzialnego
Boga czy Koronawirusa?

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

Rozmowa z Martą Gidaszewską i Robertem Łaguniakiem, skrzypkami Polish Violin Duo

olish Violin Duo to znakomici młodzi skrzypkowie Marta Gidaszewska
i Robert Łaguniak, zwycięzcy ubiegłorocznego Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie w kategorii
Zespoły Kameralne. Powrócili na Podkarpacie z trzema koncertami, realizowanymi przez Polski Impresariat Muzyczny w ramach cyklu „Z klasyką przez
Polskę”.
Z artystami rozmawiałam 8 sierpnia w Sanoku.

 Bardzo krótko jesteście na Podkarpaciu. Czy planujecie tu wrócić
w tym roku?
Marta: W ramach cyklu „Z klasyką
przez Polskę” wystąpiliśmy w Strzyżowie w sali Państwowej Szkoły Muzycznej im. Zygmunta Mycielskiego,
drugi był koncert w Sanockim Domu
Kultury, a następny w regionalnym
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W październiku będziemy grać
w Rzeszowie.
 Podczas Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej w Rzeszowie
otrzymaliście też aż sześć nagród
specjalnych w postaci zaproszeń na
koncerty. Czy one już się odbyły?
Robert: Część już za nami. Graliśmy
Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak
już w Łomży i Lublinie, a 17 października mamy zaplanowany koncert w Rzeszowie. Joachima Kaczkowskiego, a jeżeli nam szczęMarta: Czekamy na realizację koncertów w Na- ście dopisze, to będziemy realizować płytę
rodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, w Fil- z duetami tego kompozytora. Planujemy także
harmonii Świętokrzyskiej w Kielcach i inne od- przygotować duety Sergiusza Prokofiewa oraz
Eugène'a Ysaÿe’a…
wołane z powodu pandemii.
Marta: Chcemy także sięgnąć po Mieczysława
 Polish Violin Duo pracowicie spędziło mie- Weinberga. Najbardziej jednak cieszy nas fakt,
siące, podczas których koncertów nie było. że współcześni kompozytorzy chcą komponoMarta: Cały czas staraliśmy się pracować nad wać dla nas utwory, jak ten napisany specjalnie
nowymi utworami oraz rozwijać się, aby wy- dla nas przez Michała Janochę.
startować po tej przerwie z nową energią.
 Czy laury zdobyte w ubiegłym roku w Rze Pewnie wiele radości sprawiła Wam wiado- szowie zaowocowały?
Robert: Na pewno Międzynarodowy Konkurs
mość o wygranym konkursie w Atenach.
Robert: Owszem, otrzymaliśmy I nagrodę Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki
w konkursie w Atenach, ale mamy jeszcze w Rzeszowie ułatwił nam start, bo otrzymaliświeższą wiadomość, że dostaliśmy Grand Prix śmy wiele zaproszeń koncertowych. Coraz intensywniej działamy i nasza kariera stopniowo
w konkursie w Belgii.
Marta: Otrzymaliśmy także I nagrodę w kon- się rozwija.
kursie OPUS w Krakowie. W czasie pandemii
wszystkie konkursy zostały odwołane albo  Krosno czy Sanok to nie są metropolie,
odbywały się w formule online i w ten sposób a Strzyżów piękny, ale mały. Pewnie inaczej
czujecie się w większych salach koncertowych,
byliśmy w stanie pokazać się nawet w Atenach.
Robert: Na te konkursy trzeba było wysłać a inaczej w kameralnych warunkach?
nieedytowane nagrania, wykonane z jednego Robert: Energia, która jest w utworach i któnieprzerwanego ujęcia. Oceniało je międzyna- rą chcemy przekazać publiczności, zawsze jest
taka sama. Stale staramy się grać na wysokim
rodowe jury.
poziomie. Oczywiście wspaniale koncertuje się
 Skrzypce zawsze inspirowały i inspirują dla ogromnej publiczności, ale zawsze dajemy
z siebie wszystko, obojętnie czy jest to koncert
kompozytorów, ale duet skrzypcowy także?
Robert: Jest w czym wybierać, mamy w planie w filharmonii, czy kameralny.
poszerzyć nasz repertuar o wiele utworów. Nie- Marta: Bardzo doceniamy wszystkich słuchadługo będziemy pracować nad resztą duetów czy. Jak w sali gromadzi się mała publiczność, to

 Słuchając Was podczas Konkursu w Rzeszowie i dzisiaj, przekonałam się, że na pulpitach
leżą nuty, przewracacie kartki, ale tak naprawdę znacie wykonywane utwory na pamięć.
Robert: Generalnie gramy z pamięci, a nuty są
jedynie ściągą i planem „b”. Zdarzają się
bowiem newralgiczne momenty w niektórych utworach wymagające zerknięcia
w nuty. Mamy ustalenia interpretacyjne,
jednak nigdy nie zagramy dwa razy tak
samo, zawsze słuchamy się nawzajem,
a nasze porozumienie na scenie jest zaskakujące nawet dla nas (śmiech). Grając
z Martą, mam ogromne poczucie bezpieczeństwa. Jestem pewien, że cokolwiek
wymyślę, to Marta zawsze będzie ze mną
w sensie muzycznym i będzie to spójne.
Nuty to dla nas tylko mała pomoc i dodatkowe oparcie.
Marta: Mam takie same odczucia jak
Robert. To, że znamy wszystkie wykonywane utwory na pamięć, bardzo nam pomaga w stałym kontakcie, bo możemy na
siebie patrzeć, nie musimy grać „z nosem
w nutach” i możemy sobie pozwolić na tak
wielką swobodę.
 Z ogromną przyjemnością Was słuchałam
i patrzyłam na Was. Odnosiłam nawet wrażenie, że Wasze instrumenty rozmawiają ze sobą?
Robert: Bardzo miło nam to słyszeć, bo zależy
nam, aby publiczność w ten sposób nas odbierała. Zależy nam na całkowitej komunikacji muzycznej między dwoma instrumentami.
Marta: Oprócz tego jesteśmy także bardzo
szczęśliwi, gdy czujemy podczas występu integrację z publicznością.
 W październiku musicie powrócić na zajęcia. Pani jest studentką Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
w klasie skrzypiec prof. Bartosza Bryły, natomiast pan Robert studiuje w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi w klasie dr hab. Kariny Gidaszewskiej. I wtedy nie można będzie robić wspólnych prób tak często?
Robert: Okaże się na początku roku akademickiego, bo pandemia ciągle trwa i nie wiadomo,
jak to wszystko się ułoży. Na pewno jednak nie
przestaniemy pracować w duecie i szykować
programu na kolejne wydarzenia. Nawet gdyby
zostały odwołane albo zmieniły się ich terminy na późniejsze, to i tak warto pracować nad
programem. Zamierzamy sięgać ciągle po nowe
utwory.
Marta: Zawsze udaje nam się wspólny czas na
próby organizować i sądzę, że nic się pod tym
względem nie zmieni. Zazwyczaj raz Robert
15

KULTURA  SZTUKA

P

wiemy, iż są to osoby, które przyszły specjalnie,
aby nas posłuchać, nie z przymusu. I zawsze
staramy się dać im jak najwięcej satysfakcji.

Fot. Izabela Kaszyca

Zofia Stopińska
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przyjeżdża na jakiś czas do Poznania, a następnym razem ja jadę do Łodzi. Staramy się, aby
każde z nas mogło podołać wszystkim obowiązkom na uczelniach i nie tylko.
 Wiem, że każde z Was prowadzi także solową karierę.
Robert: Ostatnio grałem w Toruniu wraz z pianistą Marcinem Sikorskim koncert kameralny, ko-

lejny będzie w Bydgoszczy i także w Toruniu mam
mieć koncert z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną.
Marta: W moich planach są koncerty w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej i koncert w Poznaniu. Staramy się to wszystko harmonijnie
łączyć z graniem wspólnym.
Robert: Bardzo nam zależy na graniu w duecie,
bo dla nas ta forma muzykowania jest wyjątkowa i chcemy ją kontynuować jak najdłużej.

WARHOL W KROŚNIE

Bliżej niż w Medzilaborcach, Londynie i Nowym Jorku
Andrzej Piątek
ystawa „Andy Warhol’s
life and death” w BWA
w Krośnie uderza skromnością. Mimo niewielkiej
przestrzeni jednak udało się
pokazać dzieła świadczące wymownie o najważniejszych nurtach w twórczości
światowej sławy jednego z twórców pop-artu.
Kompozycje zwracają uwagę prostotą
i niecodzienną kolorystyką. Warhol używał
technik, które dały początek sitodrukom. Często prezentował produkty z lodówki: puszki coca-coli, banany, pudełka proszku do pieczenia
ciasta. Tworzył stylizowane portrety Bardot,
Monroe, Presleya, Brando i Taylor. Także Lenina i chińskiego przywódcy Mao. Traktował to,
co tworzył, przedmiotowo, bez żadnych emocji.
Proszek do prania czy banknoty dolarowe miały dla niego identyczną wartość co podobizny
gwiazd. Były produktami szeroko rozumianej
konsumpcji.
Zobaczył świat, przeżył i zakończył życie
w Ameryce, ale rodzice pochodzili z zapadłej
łemkowskiej wioski na Słowacji. Stąd w Krośnie wystawa wizualnie i tematycznie pomy-

 Zofia STOPIŃSKA

wieku neurotycznym i nieśmiałym, mimo to
pragnącym uznania i sławy – podkreśla dr Michal Bycko, autor koncepcji i jeden z kuratorów
krośnieńskiej wystawy, obok Martiny Cubjakowej i Carmen Cilipovej z Medzilaborców.
Warto odwiedzić Krosno i zobaczyć tę
niezwyczajną wystawę. A także zahaczyć o Medzilaborce. Przy okazji też Modern Tate Gallery
w Londynie i Gallery Guggenheim w Nowym

Warhol i jego malarstwo na wystawie w Krośnie

niedaleko miasta Medzilaborce. Tam istnieje
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.
Stamtąd, z tego muzeum sztuki nowoczesnej,
pochodzą eksponaty prezentowane w Krośnie.
– Jeden z najsłynniejszych Amerykanów,
ale z rusińskiej rodziny na Słowacji, a geny i wychowanie musiały odegrać ogromną rolę w czło-

Jorku. Tam jest najwięcej Warhola. Dzięki
Warholowi Krosno stoi teraz przez chwilę obok
Medzilaborców, Londynu i Nowego Jorku. Rzeszów za sprawą Szajny mógłby trwale tak stać
obok Warszawy, Krakowa i kilku stolic świata.
Ale nie stoi.
 Andrzej PIĄTEK

KUNSZTOWNIE AKTORSKO

Fot. Maciej Rałowski
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W

ślana jest tak, by wywołać wrażenie następstw
światów towarzyszących artyście od narodzin
do śmierci. Ważne miejsce ma wieś Miková,

 Wspomnieli Państwo o koncercie w Rzeszowie w październiku.
Robert: Zaplanowany jest na 17 października.
Mamy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie i koncert się odbędzie. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Na transmisyjnym Wschodzie Sztuki

Ryszard Zatorski

T

egoroczne Trans/Misje
w samym końcu wakacji
miały także dosłowny transmisyjny moment, bowiem
spektakl Mariaż idealny
litewskiego Teatru Dramatycznego w Szawlach zobaczyliśmy na scenie
w WDK jako filmowy przekaz, nawet nie bezpośredni, ale nagrany i wyświetlony z projektora.
Brakowało tej żywej bliskości wspaniałych aktorów (Gintarė Ramoškaitė, Aidas Matutis, Severinas Norgaila) w tej komedii absurdu, w tym
szaleństwie we dwoje, by powtórzyć to określenie
z tytułu oryginału sztuki Eugène'a Ionesco, którą
mistrzowsko wykorzystał Paulius Ignatavičius,
budując farsowo, ale jednak obraz koszmaru starości dwojga skłóconych osób, które rozpogadza
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dopiero śmierć, bo potem wstępują do nieba niestety znowu razem.
Starości blaski i cienie powtarzały się
w tematyce tegorocznych spotkań kilkakrotnie, ale jakże odmiennie. W baśniowej białości
inscenizowanej przez Ninę Dimitrową, która
zarazem występuje w tej opowieści Andersena
jako Mama ze swym scenicznym partnerem
Tatą (Dimitr Nestorov), dwoje starych ludzi
odmładza miłość, aż do szczęśliwego w sumie
finału. To zabawna inscenizacja, utkana z ciekawych pomysłów dramaturgicznych, sytuacyjnych scenek i scenograficznych zagadek
z ogromnym talentem aktorskim przekazana
widzom przez owych twórców i wykonawców
w tym spektaklu Tata ma zawsze rację, z mądrym żartobliwym przysłowiowo przesłaniem,
który można grać z równym powodzeniem dla
dorosłych, jak i dzieci.

Karolina Dańczyszyn i Tomasz Dajewski w "Tangu and
Piazzolla"

Wreszcie w tym nurcie tematycznym starości na zakończenie dramatycznych prezentacji
Trans/Misji, tego festiwalu, który w przedłużeniu
miał miano Wschód Sztuki, podziwialiśmy artystów rumuńskich z Teatru Narodowego w Jassach
w sztuce Furio Bordona Szczęście, które minęło
w reżyserii Radu Ghilasa. Dziękując organizato-

W spektaklu Jerzego Satanowskiego „Show and Go!"

Fot. Wiktoria Cieśla

na widowni w pierwszym rzędzie siedziała nie- ru, powinien zobaczyć tę sztukę w Teatrze im. W.
spodziewanie jego młodziutka żona Joasia Baran- Siemaszkowej, a polubi i takiego Szekspira, i jego
-Marczydło, za którą już widzowie się też stęsknili, bohaterów, a na pewno kreatorów tych postaci.
radzi ją ujrzeć znów na scenie. Jakże charakteryW przestrzeni industrialnej na najwyższym
styczną aktorsko postać sługi Tumana stworzył jej poziomie Galerii Rzeszów obejrzeliśmy takiż
Stanisław Twaróg. W tym przedstawieniu, którego kunsztowny w swym artystycznym wyrazie taakcję Aigner uformował, jakby wszystko działo się neczno-pantomimiczny spektakl Tango and Piazw huraganowym biegu i zawirowaniu, wszystkie zolla. Uniwersalny w formie obraz sceniczny, któsceny miały zarazem swój smak artystycznej lek- ry powinien być początkiem również i takiego
kości i niezbędności środ- oblicza Teatru Siemaszkowej. Zagrany z wykwintków teatralnych, w tym nością i subtelnością przez mistrza Tomasza Dascenograficznych i ko- jewskiego i jego muzę sceniczną Karolinę Dańczystiumowych do tego uży- szyn, która tak znakomicie spełniła się aktorsko
tych, do czego wykwintnie w tej opowieści o miłości wyrażonej tylko tańcem,
przyczyniły się Magdalena gestem i ruchem. Ale i oczywiście niezrównanym
Gajewska i Zofia de Ines. równolegle koncertem, który składa się na ten
W tym ogromnym wido- spektakl. Kontrabasista Stan Michalak urzekł swą
wisku i takiejże obsadzie wirtuozerią muzyczną. Zawsze podziwiam komwszyscy zasługują na po- pozytorów i wykonawców, którzy ożywiają wierdziw, bo oprócz już wspo- sze pisaną do nich muzyką. Tomasz Dajewski,
mnianych także Piotr Na- znany rzeszowskim widzom z opracowań choreopieraj jako prowincjonalny graficznych do wielu już przedstawień, stworzył
sędzia Spłyć, Karolina widowisko, gdzie obraz taneczno-pantomiczny
Dańczyszyn w roli Anny, poszerza estetycznie muzyczne dzieło Piazzolli,
córki Page’ów, i oczywiście którym się inspirował jako twórca tego wydarzePrzy owacjach w finale „Wesołych kumoszek z Windsoru"
jej sceniczny ojciec miesz- nia teatralnego.
Falstaff to wręcz mistrzowski pokaz aktorstwa, czanin Page z Windsoru, którego zagrał wybornie
Na końcu – choć spektakl Show and Go!
podobnie Kacper Pilch jako walijski pleban Sir Adam Mężyk, oraz cała plejada sług, drabów, pija- był raczej pośrodku transmisyjnych propozycji,
Hugo Evans zachwyca nie tylko niełatwą wymową ków i współtowarzyszy poz „cudzoziemska”, ową specyficzną interpretacją staci głównych bawiących
fonetyczną, co i aktorską maestrią, i niezmordo- setnie widzów, w których to
waną witalnością chwilami wręcz w akrobatycz- rolach wystąpili: Wojciech
nych scenach. Tak jak i jego interlokutor, a potem Kwiatkowski jako Bardolf,
kompan Doktor Caius, francuski medyk, którego Paweł Gładyś jako Pistol,
z wrodzoną rzec można wirtuozerią komiczną gra sługa Forda, wielki nie tylMichał Chołka. Mistrz Szekspir obdarzył oczywi- ko z postury aktor Waldeście te postaci obszerniej i wyraziściej, podobnie mar Czyszak w roli Nyma,
jak to jest w przypadku Pani Chybcik, jak zwie Paweł Majchrowski jako
się w rzeszowskim przedstawieniu ochmistrzyni paź Robin, Karol Kadłubiec
w domu Caiusa, którą Anna Demczuk podno- w roli młodego szlachcica
si na wyżyny aktorskiego rzemiosła. Nie sposób Fentona, a także rewelacyjsię też nie zachwycić jak zawsze perfekcyjnym ny Michał Kurek jako Miscenicznie Robertem Chodurem, wpasowanym zerk, krewniak sędziego.
w rolę Oberżysty, jakby napisaną na zamówienie
Paweł Aigner kolejny Nina Dimitrowa i Dimitr Nestorov w spektaklu „Tata ma zawsze rację"
dla niego. Albo jak wspaniale wystąpił Mateusz raz dowiódł, jak ciekawie,
Marczydło w roli Franciszka Forda, mieszczanina barwnie, żywiołowo można porwać i zachwycić zagrany na scenie w przestrzeni dziedzińca tez Windsoru. Jakże podwójnie znacząco zabawnie widzów swoją wyobraźnią sceniczną. Jeśli ktoś atru – chciałbym wyrazić podziw dla Jerzego Sawybrzmiał jego monolog o niewierności żony, gdy znużył się lekturą Wesołych kumoszek z Windso- tanowskiego, muzyka i reżysera tego widowiska,
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rom jednego z nielicznych obecnie w świecie festiwali na żywo, był on rad, że jego zespół mógł wystąpić w Rzeszowie. W tym planie rzeczywistym,
ale i z postacią zmarłej żony, którą tak wspaniale
kreuje Doina Deleanu, podziwiamy jej partnera
– scenicznego męża, którego z tak wykwintnym
artyzmem grał profesor Emil Coșeru, a w roli syna
wystąpił Dumitru Georgescu. Wspomnienie wielkiej miłości i rzeczywistość starczej samotności,
która jest jak dożywocie albo czekanie skazańca
na śmierć.
I rzeszowskie premiery. Trzy i każda inna
w formie, treści i przekazie. Paweł Aigner, zgodnie
ze swą naturą artystyczną reżysera i doświadczeniem aktorskim, uraczył nas modelowo teatrem
czystej postaci, gdzie aktorstwo jest na pierwszym
planie i każdy z wykonawców jest jak instrument
muzyczny – wspaniały i niepowtarzalny. Tak było
i w tym trzygodzinnym spektaklu Wesołe kumoszki z Windsoru Szekspira, który mija jakby trwał
chwilę i z każdą sekundą czeka się z ciekawością na
kolejną scenkę, na każdy dowcipny pomysł, których jest moc w tej intrydze, gdzie starego lowelasa, jakbyśmy współcześnie określili Sir Johna Falstaffa, ogrywają zręcznie dwie mężatki, Pani Ford
i Pani Page, które on jednocześnie uwodzi, nie
zdając sobie sprawy, że one o tym wiedzą. Z wielkim wdziękiem i lekkością humorystyczną kreują
te postaci Małgorzata Pruchnik-Chołka i Małgorzata Machowska. A Tomasz Schimscheiner jako

Fot. Maciej Rałowski
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które w muzyczno-wokalnej warstwie jest znakomitym koncertem spójności artystycznej poezji
Doroty Kassjanowicz i muzyki kompozytora Satanowskiego. Z wykonawcami, tymi z pierwszego planu sceny gwiazdami – zawsze oczekiwaną
przez jej fanów Dagny Mikoś, zawsze urzekająco
czarowną w roli śpiewającej aktorki, z Justyną
Król, zachwycającą niepowtarzalną jazzującą
barwą śpiewu i aktorskim kunsztem, oraz Pauliną Sobiś, debiutującą u nas gościnie młodziutką
aktorką, którą można było od razu polubić. Ale
wszak i owo jury, które w tym spektaklu napisanym przez Dorotę Kassjanowicz, z każdą chwilą
aż do bólu się nienawidzi za samouwielbienie
oraz arogancję i pogardę dla kwalifikowanych do
konkursu kandydatek – tak bowiem sugestywnie
te role z górnej półki, bo i tak usytuowanej scenograficznie, grają Mateusz Mikoś, Mariola Łabno-Flaumenhaft i Robert Żurek. Ale serce rośnie,
gdy tamże, albo schodząc na plan niższy, dają oni

solowe i wspólne popisy kunsztu wokalno-aktorskiego. Wybornie w tym widowisku zostało
ośmieszone powszechne wszak w rzeczywistości
podłe wręcz postępowanie wobec debiutantów
w różnych śpiewaczych konkursach, zwłaszcza
telewizyjnych i ich przedbiegach w terenie. Ten
spektakl jest niepowtarzalny aktorsko i jako koncert zarazem, w którym wbrew wybrzmiałemu
podczas występu prześmiewczemu stwierdzeniu,
że nie wolno śpiewać piosenek nieznanych, ma tę
wielką wartość artystyczną mierzoną właśnie nowymi utworami z oryginalną muzyką Satanowskiego i znakomitą wykonawczą interpretacją
aktorską, jak choćby wtedy, gdy Dagny śpiewa, że
„już nic nie będzie takie samo/ – bo miłość leczy”.
W gruncie rzeczy jest to spektakl właśnie o potrzebie empatii i poszukiwaniu miłości.
Kolejne, drugie już rzeszowskie Trans/Misje
– wymyślone przez dyrektora Siemaszkowej Jana
Nowarę i Jagodę Skowron, która była ich kura-

Zaproszenie na Trans\Misje na Litwie

torem i wspaniałym dla widzów przewodnikiem
– miały też inne ważne i ciekawe odsłony – np.
fotograficzne czy plastyczne, konwersacje z artystami po spektaklach moderowane przez Tomasza
Domagałę i cały nurt muzyczno-wokalny, o czym
obok w relacji red. Jerzego Dyni.
 Ryszard ZATORSKI

TRANSMISJE NA PIĘCIOLINII
W aurze romantycznego letniego wieczoru
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Jerzy Dynia

O

tym, co się działo
w Rzeszowie w ostatni
weekend sierpnia, wiadomo
z licznych informacji prasowych i medialnych. Znów, niczym w toto-lotku, mieliśmy
do czynienia z kumulacją. Zamiast hamletowskiego „być albo nie być” padało pytanie, gdzie
gonić, na jaką imprezę, co wybrać, z czego rezygnować? Do tego trzeba było mieć tzw. nosa,
gdzie będzie najlepiej.
W ramach zorganizowanego przez dyrekcję Teatru im. Wandy Siemaszkowej 2. Międzynarodowego Festiwalu Trans/Misje – Wschód
Sztuki już w piątkowy wieczór, a właściwie noc,
odbył się – początkowo zagadka – recital pod
nazwą „Folk kolor – różne oblicza muzyki ludowej”. Zagadka, bo zapowiadana została Gaba
Janusz, wokalistka jeszcze nie z pierwszej linii,
chociaż?
Urodziła się w Rzeszowie, tu ukończyła
Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w klasie skrzypiec, ale studia podjęła na Wydziale Wokalnym
w klasie jazzu w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Po ukończeniu studiów przez jakiś czas
pracowała na tej uczelni, ale sprawy rodzinne
sprowadziły ją do rodzinnego miasta. Rzadki
to przypadek, żeby osoba uzdolniona artystycznie wracała po ukończeniu studiów w rodzinne strony. Najczęściej bywa odwrotnie i są na
to dowody, że zasilają swoim potencjałem największe ośrodki. Jak do tej pory Gaba Janusz
zaistniała dość skutecznie w kraju, wygrywając
konkursy, wydając płytę. W Rzeszowie życie
rodzinne godzi z działalnością pedagogiczną
i sprawuje wokalną pieczę nad zespołem aktorskim rzeszowskich Siemaszków.
W piątkowym recitalu w niekonwencjonalnym wnętrzu restauracji Lord Jack zaprezentowała – jak zostało zaanonsowane – odcienie muzyki ludowej różnych nacji. Były
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klimaty bałkańskie, ocierające się też o Kayah
i Gorana Bregovicia, ale były też rodzime polskie, z rodzącą ciarki interpretacją ludowej
piosenki wylansowanej kiedyś przez zespół
Mazowsze Dwa serduszka, cztery oczy. To nie
były dosłowne cytaty oryginałów, ale utwory
opracowane i poparte szeroką wiedzą muzyczną oraz zdolnościami improwizatorskimi.
Gaba jest zafascynowana muzyką etniczną,
śpiewa w języku polskim. Cały ten premierowy recital stworzyła Gaba Janusz, łącznie z doborem repertuaru, zamysłem aranżacyjnym.
Do tego doszły jej znakomite warunki wokalne, interpretatorskie zdolności, wykonawcza
ekspresja i umiejętność nawiązania kontaktu
z publicznością. A wszystko to z niebywale
skromnym akompaniamentem, jeśli chodzi
o obsadę instrumentalistów. Tworzyli zespół
świetni wykonawcy: akordeonista, gitarzysta akompaniujący i osobisty mąż wokalistki
„obsługujący” perkusyjne przeszkadzajki, na
szczęście bez dużego bębna, zestawu czyneli
itp. To pozwoliło przenieść słuchacza w klimaty bałkańskie, zwłaszcza że instrumentaliści też wykazali się znajomością wybranej
z Orientu stylistyki, zaawansowaniem technicznym i zdolnościami improwizatorskimi.
Na program złożyły się m.in. wspomniana już
Dwa serduszka, Śpiewam życie, Kiedyś byłam
różą, Tabakiera, Nie ma, nie ma ciebie, 100 lat
młodej parze. Nie dziw zatem, że na zakończenie były trzy bisy.
Recital zatytułowany „Vintage – piosenki międzywojenne”, który odbył się w sobotni wieczór na teatralnym dziedzińcu, mógłby
mieć podtytuł „To samo, ale inaczej”. Występująca w roli głównej wokalistka, zarazem aktorka i na co dzień pedagog Anna Sroka-Hryń
pochodzi z podrzeszowskiego Trzebowniska.
Ukończyła w Rzeszowie IV Liceum Ogólnokształcące i następnie zdała pomyślnie egzamin
do Akademii Teatralnej w Warszawie, gdzie też
osiadła w stolicy na stałe. Para się pracą pedago-

Recital Anny Sroki-Hryń

giczną, współpracuje z warszawskimi teatrami,
no i śpiewa. I to jak! Podczas wspomnianego
recitalu zaprezentowała rzeszowskiej publiczności piosenki z lat 20. i 30. ubiegłego wieku,
a więc z okresu międzywojnia, kiedy to w Polsce rozkwitały kabarety. Zaprezentowała nie
dosłowne wersje, jakie były w tamtych latach
prezentowane na scenach, w filmach i na radiowych antenach. Artystka zapewniła oryginalnym kompozycjom własną, współczesną wizję
i współczesny akompaniament, unowocześniając je także dzięki aranżacjom Urszuli Borkowskiej. Były więc wersje z bossa novą, beguinem,
walcem, z okolic bluesa, ale też i z brzmiącym
współcześnie tangiem. Dysponując w swoim artystycznym arsenale aktorstwem, znakomitymi
warunkami głosowymi, a przy okazji umiejętnością jazzowego opracowywania linii melodycznych utworów oraz czucia swingu, stworzyła znakomite widowisko przy wsparciu wielkiej profesji czterech instrumentalistów. Zasłuchana tego wieczoru widownia, w większości
z „plusami”, jeśli chodzi o wiek, na nowo przeżywała utwory, przy których ich babcie, a może
i mamy wzdychały w przeszłości do wybranków
swoich serc. Miłość ci wszystko wybaczy, Już nie
zapomnisz mnie, Ta ostatnia niedziela, Uliczka
w Barcelonie, kilka innych z tego gatunku i dla
odmiany żartobliwa Zrób to tak pouczająca, jak
mężczyzna powinien postępować z kobietą, czy
Jutro będzie lepiej. Recital przedłużył się o trzy
utwory, bo nie obyło się bez bisów.
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na Bocur oraz skrzypek Ioan Ursulescu.
Tych dwoje artystów przygotowało specjalnie opracowany na tę okazję pogram,
na który złożyły się ludowe pieśni rumuńskie. Diana jest śpiewaczką operową
i tak ma ustawiony głos, o czym widownia
mogła przekonać się podczas wykonania
pierwszej pieśni. W dalszej części skłoniła
się w kierunku śpiewu naturalnego, nie
mniej pięknego, sugestywnie tworząc temat liryki, wewnętrznego ciepła. W tworzeniu tego nastroju głos i dźwięk skrzypiec znakomicie splatały się i uzupełniały.
W aurze ciepłego, romantycznego letniego wieczoru tworzyły się skojarzenia
z najlepszymi okresami ludzkiego życia.

TEATR JANINY SZAREK

rze było wielu polityków Bundestagu. Przybył
również na nią Tadeusz Różewicz, który bardzo
wspierał ten teatr swoim autorytetem. W 2014
roku, po śmierci poety, Teatr am Salzufer zostaje przemianowany na Teatr Studio am Salzufer
– Tadeusz Różewicz Bühne. Do roku 2020 odbyło się tam ponad czterdzieści premier. Połączenie szkoły z teatrem to jedyna tego rodzaju
konstrukcja w Niemczech, a może i w Europie.
Scena skupia polskich i niemieckich plastyków,
muzyków, pisarzy, dając im możliwość artystycznej wypowiedzi. Wystawiane spektakle
spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem
berlińskiej społeczności i uznaniem niemieckiej i polskiej krytyki.
Teatr Janiny Szarek również i dla naszego kraju pełni ważne kulturotwórcze funkcje.
Jego celem jest promowanie polskiej kultury
w Berlinie i w Niemczech, ale też niemieckiej
dramaturgii w Polsce. Warto przypomnieć, że
w Berlinie mieszka 150 tysięcy Polaków. Teatr
stworzono również dla nich, chociaż scena nie
stała się polskim gettem. Oprócz światowego repertuaru gra się tu polskich autorów, ale
głównie w języku niemieckim. Janina Szarek
podkreśla, że jej teatr powstał m.in. z niezgody
na rzeczywistość, jako protest przeciwko temu,
co polskich emigrantów w Berlinie i Niemczech
otacza w wymiarze ludzkim, politycznym, historycznym i artystycznym.
Jako twórca teatralny wniosła Janina
Szarek we współczesny krajobraz artystyczny
Berlina swój własny oryginalny styl. Jest laureatką wielu polskich i niemieckich nagród
w dziedzinie teatru i kultury, m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczyło ją w roku 2014 Srebrnym Medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2015
roku została laureatką jednej z najważniejszych nagród teatralnych – Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – przyznawanej przez polską sekcję krytyków teatralnych
Międzynarodowego Instytutu Teatralnego
(PO ITI) za upowszechnianie na świecie polskiej kultury teatralnej. Niemieccy krytycy
też nie kryją uznania dla dokonań jej teatru.

J

anina Szarek odniosła międzynarodowy
sukces. W Niemczech jest ambasadorem polskości. Od 16 lat prowadzi w Berlinie założoną
przez siebie szkołę aktorską i teatr promujący
polską kulturę i działający na rzecz polsko-niemieckiego zbliżenia. To fenomen na skalę europejską. Jest też aktorką, autorką tekstów poetyckich, scenariuszy teatralnych, prac naukowych
z dziedziny teorii aktorstwa.
Artystka urodziła się 24 czerwca 1946
roku w Rudzie Różanieckiej w powiecie lubaczowskim. Rodzice jej ojca, żołnierza Armii
Krajowej, pochodzą z Boguchwały i Tyczyna,
a rodzina matki była w czasie wojny mocno
zaangażowana w konspirację akowską. Na Uniwersytecie Jagiellońskim Janina Szarek ukończyła polonistykę i teatrologię oraz Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. L. Solskiego w Krakowie (1968– 1972). Jest
doktorem habilitowanym Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
i profesorem sztuk teatralnych Berliner Transform Schauspielschule.
W 1981 roku Janina Szarek wyjechała do
Berlina Zachodniego, gdzie w rok później założyła i prowadziła do roku 1989 szkołę aktorską
i scenę Studio 44, i gdzie była współzałożycielką
berlińskiego Teatru Kreatur, w którym została
laureatką prestiżowego wyróżnienia Friedrich-Luft-Press (1994) przyznanego przez dziennik
„Berliner Morgenpost”. Grała i reżyserowała też
w niemieckim teatrze, filmie i telewizji. Pracowała jako wykładowca w niemieckich wyższych
uczelniach teatralnych i filmowych oraz berlińskiego Freie Universität, na Wydziale Wiedzy
o Teatrze.
W 1999 roku wspólnie z literatem prof.
dr. Olavem Münzbergiem, grupą niemiecko-polskich intelektualistów oraz ludzi sztuki założyła ITW – Internationale Theater Werkstatt
(Międzynarodowy Warsztat Teatralny), którego głównym celem było utworzenie polsko-niemieckiej sceny w Berlinie. We wrześniu
1999 roku ITW dało w Instytucie Kultury

Prof. Janina Szarek

Polskiej w Berlinie premierę W małym dworku Witkacego. To ryzykowne przedsięwzięcie
okazało się dużym sukcesem zarówno u niemieckiej publiczności, jak i krytyki. Po trzyletnim szukaniu sponsorów, wspólnie z profesorem Olavem Münzbergiem założyła w roku
2002 szkołę aktorską Transform Schauspielschule. W szkole tej oprócz Niemców, którzy
stanowią większość, są lub byli studenci z Turcji, Francji, Polski, Rosji, Ukrainy, Anglii, Albanii, Grecji, Serbii, Maroka, Algieru, Iraku,
Syrii, Iranu, Brazylii i Chile. Dyplom szkoły jest
traktowany na równi z dyplomem wyższych
szkół aktorskich. Nauka w niej trwa siedem semestrów. Studenci już od pierwszego semestru
grają w spektaklach polsko-niemieckiej sceny.
Dysponując zapleczem aktorskim i odpowiednimi pomieszczeniami, Janina Szarek
tworzy w 2004 roku polsko-niemiecką scenę
Teatr Studio am Salzufer, którego działalność
inicjuje w swojej reżyserii premierą Białego
małżeństwa Tadeusza Różewicza 28 lutego
2004 roku pod patronatem ówczesnego burmistrza Berlina Klausa Wowereita i ambasadora
Polski w Berlinie Andrzeja Byrta. Na premie-
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W Niemczech jest ambasadorem polskości

Fot. Jerzy Dynia

Doina i hora to najpopularniejsze formy rumuńskiej muzyki
ludowej. Doina śpiewana bądź grana
jest powoli, bez dyscypliny rytmicznej, ad libitum. Wyrażana jest w niej
miłość, tęsknota, piękne przeżycia.
Hora dla kontrastu bywa szybka,
nawet bardzo szybka, pozwalająca
wykazać się wykonawcom ich możliwościami technicznymi – wirtuozerią.
Ostatni, z 18 pozycji programowych tegorocznego międzynarodowego festiwalu, wypełnił trwający Koncert Gaby Janusz
około pół godziny spektakl muzyczno-plastyczny przywieziony z Rumunii, a ściś- białym ekranie kompozycję z tematem twarzy
lej mówiąc z Mołdawii. Stronę plastyczną pre- i dawnego klasztoru. Muzykę tworzyli śpiewazentował Sebastian Ratiu, tworząc na dużym, jąca i akompaniująca sobie na akordeonie Dia-

POWROTY DO ZDARZEŃ (1)

Józef Ambrozowicz

DĘBICKIE LATA

zimierz Salachna. Konferansjerkę prowadził kilkanaście lat był idolem kibiców piłkarskich.
Jako napastnik Wisłoki był niemal noszony na
przez wiele lat Janusz Ożóg.
początkach lat sześćdziesiątych telewiMelo-dix cieszył się ogromną popular- rękach, strzelał gole i zadziwiał wszystkich niezwykłymi zagraniami. To był
zja ledwie raczkowała: były dwa progra- nością. Był zapraszany do wietalent czystej wody. Równoczemy TVP, wyłącznie czarno-białe. Odbiór, mimo lu ośrodków, wystąpił m.in.
śnie, kiedy studiował na Polistosowania rozmaitych i czasem przedziwnych w Berlinie i Lwowie (także
technice Łódzkiej, wysyłano po
anten, był kiepski. Nikt nie miał dobrego obra- w tamtejszej telewizji). Gdzieniego... wołgę. Także wołgą odzu, pytanie było: komu najmniej „śnieży”. Ale kolwiek wystąpił, wszędzie
jeżdżał do Łodzi po meczach.
magia srebrnego ekranu działała: oglądało się wzbudzał entuzjazm widowOczywiście, nie wchodziły
do północy, aż do hymnu narodowego, który ni. Przez zespół w ciągu 45 lat
w grę gwiazdorskie maniery,
rozbrzmiewał po zakończeniu programu.
przewinęły się 52 osoby wielce
ale oszczędności czasu i troska
W tej sytuacji kwitło życie gastronomicz- zasłużone dla dębickiej kultuo zdrowie najlepszego zawodne. Po pracy wypełniały się dębickie knajpy, ry. Wielka szkoda, że już nie
nika Wisłoki, a może także...
niejeden dżentelmen przychodził do domu do- grają, chyba że świętym w nietestowanie opon Stomilu. Było
piero po zamknięciu lokalu. My, młodzi, czę- bie...
powszechnie wiadomo, że firściej okupowaliśmy Bajkę – kawiarnię z danDrugim zespołem artymowe auta fabryki opon jeździcingami. Ale też się zdarzało się, że po 22.00 stycznym, który zasłynął dały niemal bez przerwy, aby batylko nasz stolik trwał niewzruszony. Kierow- leko poza granicami Dębicy,
nik, pan Wojtunik, stał z kluczami w drzwiach był kabaret Skra. Założyli go Joanna Ożóg – wokalistka nie- dać stopień zużycia bieżników.
istniejącego już zespołu MeloMaślanka był wychowani pobrzękując nimi, mówił: dobranoc, panowie, w 1958 r. Jerzy Maślanka i An- dix, animatorka kultury i radna
kiem klubu i grał w Wisłoce
a my: dobranoc, dobranoc, panie kierowniku!
drzej Smetana, jeszcze w dębic- miejska
od trampkarza, czyli od roku
Ale też trudno było tylko wysiadywać kim ogólniaku. Oprawę muw knajpach. W mieście działał Klub Fabrycz- zyczną zapewniali Kazimierz Salachna i Jerzy 1954, do końca kariery w 1970 r. Mimo wielu
ny WSK z biblioteką i kinem Gryf. Mieścił się Szymaszek, a później Janusz Haluk. Wszyscy propozycji z innych klubów nigdy nie dał się
w budynku dawnego Sokoła, wtedy przy ulicy byli moimi rówieśnikami, jedynie Jerzy Maślan- skusić i pozostał wierny biało-zielonym barWielkiego Proletariatu (przed wojną Wilusza, ka, który z czasem przejął w pełni stery zespołu, wom Wisłoki. Był swego czasu najbardziej
był kilka lat starszy. Podobnie bramkostrzelnym piłkarzem w województwie
z wykonawcami. Z niektóry- rzeszowskim.
W Wisłoce grało wielu doskonałych zami chodziłem do jednej klasy.
Byli to: Lucyna Błocka, Maria wodników. Ja szczególnie zapamiętałem StaLis, Danuta Parat, Danuta Bo- nisława Pollera, z którym znałem się osobirowiecka, Maciej Góra, Adam ście, a zapamiętałem go nie tylko jako bardzo
Stasicki, Andrzej Tylutki, Jan dobrego piłkarza, ale także jako wyjątkowego
Maślanka, i później, nieco dżentelmena. Kiedy zdarzyło się, że dostał
młodsi: Barbara Samborska, upomnienie od sędziego, co przecież zwłaszcza
Mirosława Jabłońska i Woj- wśród obrońców było dość częste, pan Staniciech Micek. Skra zdobywała sław, z rękami ułożonymi wzdłuż ciała, przenagrody w ogólnopolskich praszał, składając w stronę sędziego głęboki
przeglądach
kabaretowych ukłon. Był przy tym człowiekiem życzliwym
i wystąpiła w niezwykle popu- i zawsze uśmiechniętym. Kiedy dowiedziałem
larnym programie telewizyj- się o jego śmierci (2012 r.), byłem bardzo poDom Kultury Śnieżka (niegdysiejszy Sokół) po remoncie i przebudowie
nym „Tele-echo” prowadzo- ruszony.
Dziś, kiedy oglądam w telewizji mecze
nym przez Irenę Dziedzic.
a dziś Bojanowskiego). Obecnie mieści się tu
Wszystkie programy Skry były w Dębicy z najwyższej półki i widzę niejednego gwiazDom Kultury Śnieżka, wchodzący w skład wielkim wydarzeniem. Świetne teksty, wpa- dora ukaranego przez sędziego jak odwraca
Miejskiego Ośrodka Kultury. Budynek prze- dające w ucho melodie i przede wszystkim się plecami i ma gdzieś arbitra i jego upomnieszedł ostatnio gruntowny remont i prezentuje ostrze satyry dotykające różnych zjawisk w ska- nie, myślę o Stasiu Pollerze i jego niezwykłych
się bardzo okazale. Szkoda tylko, że duch daw- li makro i mikro, a wszystko to podane przez przeproszeniach. A w ogóle dawne mecze
nego Sokoła zginął gdzieś w odmętach historii uzdolnioną młodzież, gwarantowało powo- i dawna atmosfera na stadionie Wisłoki to coś,
co odeszło i nigdy nie wróci.
i jedynie pan profesor Andrzej Mol, emeryto- dzenie. A owo „ostrze satyry”
Na mecze przychodzili kibice,
wany nauczyciel I LO w Dębicy, kołacze w ra- nie dotyczyło spraw błahych.
to oczywiste, ale przychodzituszu, aby go znów przywołać w miejsce niko- Pamiętam, jak podczas jednego
ły też eleganckie damy, mamy
mu nic już niemówiącej Śnieżki.
z premierowych przedstawień,
z pociechami na wózkach i inKierownikiem Klubu Fabrycznego był miejscowy dygnitarz, nowy
telektualna elita Dębicy: lekawówczas Alfred Maciuba, który zaskarbił sobie I sekretarz komitetu powiatorze, farmaceuci, adwokaci itp.
duże uznanie młodzieży, organizując tzw. wie- wego partii, nie wytrzymał naDo rzadkości należały wrogie
czorki, czyli potańcówki, w epoce przeddysko- pięcia i skierowanego w niego
okrzyki pod adresem sędziego,
tekowej. Maciuba był cenionym animatorem wzroku widowni i... wyszedł
a jeśli, to raczej dowcipne niż
kultury. Na początku lat 50. wraz z Józefem Alt- z sali. Zespół wykonywał wtewulgarne.
manem i Kazimierzem Puzonem założył zespół dy utwór w scenerii hiszpańByły czasy!
muzyczny Sport-Jazz, który później zmienił skiej, ale w realiach dębickich,
nazwę na Melo-dix i stał się bardzo popularną o pewnym fircyku, niejakim
 Józef AMBROZOWICZ
orkiestrą taneczną. Do zespołu dołączyli wtedy markizie Caetano. Po 22 latach,
Antoni Darłak, Wojciech Christoff, Bogusław w 1983 r., Skra zagrała ostatni
-----------------------------Stasiński i Adam Malinowski. Po kilku latach spektakl i zrobiło się ciemniej.
Jerzy Maślanka jako student Po- Fragmenty wspomnień obejmujązespół zasiliła znakomita wokalistka Joanna
Jerzy Maślanka odegrał litechniki Łódzkiej i wyróżniający ce lata 1950–2020 przygotowywaLenkiewicz-Ożóg, a muzykami byli okresowo znaczącą rolę w rozwoju dębic- się piłkarz Wisłoki Dębica (ok. ne do druku w książce pt. Powroty
także Jerzy Szymaszek, Zbigniew Ciurkot i Ka- kiej kultury, ale nie tylko. Przez 1961 r.)
do zdarzeń.
Fot. Józef Ambrozowicz
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WIROWANIE NA PLANIE
SZARGAĆ NASZĄ ŚWIĘTOŚĆ?
nternetowa tegoroczna edycja Owsiakowego festiwalu była także udana. Pojawił się w niej i Janusz Gajos.
Zapytany, co go w Polsce uwiera, szczerze odpowiedział.
– Chcieliśmy zmiany. Nie wiemy, dlaczego tak to się skończyło. Może zadziałały jakieś siły, które nam to uniemożliwiły. Coś takiego, czego dokonał, przepraszam za wyrażenie, mały człowiek, który jednym ruchem ręki
podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części. To jest zbrodnia. Znamy
takie przykłady z historii. W ten sposób powstawały najgorsze sprawy na
świecie. Tak powstawało to, co później nazwano hitleryzmem.
Trudno z taką oceną nie zgodzić się. Wśród prominentnych wyznawców myśli Prezesa I Ogromnego jednak zawrzało. Jak to, chcą szargać naszą
świętość? Na pierwszy ogień poszła Beata Mazurek. Naubliżała aktorowi
od prostaków, ale po ludzku. Według niej. Mam wątpliwości, czy ogarnia
sens przysłówka po ludzku. W dodatku dostrzegła, że mózg Gajosa został
na trwałe zainfekowany Czterema pancernymi i psem oraz PRL-em. Ja nie
pokusiłbym się o zdiagnozowanie stanu mózgu europosłanki. Natomiast
Janusza Gajosa za prostaka może uznać tylko ktoś niezrównoważony, albo
ktoś, kto uprzednio wypił wiadro jadu, a nie eliksiru miłości. Miłości bliźniego swego, ma się rozumieć. Z odsieczą Beacie Mazurek podążył specjalista od rozmowy stylem grzbietowym, Ryszard Terlecki. Ten mistrz finezyjnej retoryki rąbnął w aktora małym, śmiesznym ludzikiem, któremu tylko
wydaje się, że gra na narodowej scenie, a przecież to tylko teatr marionetek.
Mam poważne wątpliwości, czy wicemarszałek słyszy swoje myśli i zna pojęcie marionetka. Porównywać nasz uznany w świecie Teatr Narodowy do
teatrzyku marionetek może wyłącznie totalny dyletant, albo ktoś, kogo nienawistna złośliwość wykracza poza granice możliwości. Panie marszałku,
Janusz Gajos jest w stanie zagrać nawet pana, a pan dobrze nie jest w stanie
podołać nawet wymogom tradycyjnej marionetki.
Głos zabrał także wicepremier od kultury Piotr Gliński. Tu należało
spodziewać się czegoś sensownego, co złagodziłoby surrealistyczny atak na
Gajosa. Nic z tych rzeczy. Przyłożył jeszcze aktorowi, że nie może być świętą
krową. Premier huknął w Gajosa argumentem nie do odparcia. Otóż jego
wypowiedź jest niegodziwa z tego powodu, że zbiegła się z jakimś przemysłem pogardy wymierzonym w świeżo upieczonego prezydenta, a przecież
on mianował go profesorem. Coś tu nie trzyma się kupy. Gajos nawet aluzyjnie nie dotknął prezydenta. Nominacja profesorska też w żaden sposób
nie zależy od widzimisię prezydenta. Teatr zaś od zawsze był wyrazicielem
jakiegoś buntu, nigdy nie był zjawiskiem ugłaskanym. Czyżby wicepremier
od kultury tego wszystkiego nie zauważył? Nie zapamiętał, przynajmniej
z literatury, Kazimierza Dejmka czy Adama Hanuszkiewicza? Nie do wiary!
Oczywiście, była zdecydowana reakcja w świecie artystycznym – od
Jana Englerta i Daniela Olbrychskiego po Krzysztofa Lufta i Wojciecha
Manna. Zawrzało także w Internecie. Oburzenie było ogromne, ale i sytuacja niezwykła. Czy ktoś z władzy tym się przejął? Nie sądzę.
RŻNĄĆ GŁUPA NA CAŁOŚĆ!
yle zdarzeń wesołych zafundowali nam ostatnio politycy, że obawiam się o przyszłość rodzimych kabareciarzy. Weźmy dla przykładu wicerzecznika Radosława Fogla, absolwenta Sorbony o nazwie szkoła
podstawowa i LO, z zawodu piekarza. On nie ma żadnych obaw o uczniów
rozpoczynających rok szkolny, bo nie jest wróżką, aby obawiać się epidemii. Ktoś rezolutnie zauważył, że Fogiel to nowa jakość w PiS-ie. On nie
wypowiada się, on się intelektualnie wypróżnia.
Mój ulubiony ekspert od awiacji, który wie, dlaczego samolot spada, ale nie, dlaczego lata, Antoni Macierewicz, uknuł rewolucyjną teorię
historyczną z okazji wojskowego święta. Ponoć dla Piłsudskiego powstanie warszawskie było symbolem i źródłem odbudowy Wojska Polskiego,
zaś dla Dmowskiego to samo powstanie było symbolem odbudowy siły
patriotyzmu. Ja poszedłbym dalej! Dowodziłbym ciemnemu ludowi, że
powstanie warszawskie było również symbolem dla Władysława Jagiełły,
a nawet Bolesława Chrobrego. Jak rżnąć głupa, to już na całość!
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gotyzm to pęd do utrzymywania i rozwijania
korzystnej opinii o własnej osobie. Zazwyczaj
towarzyszy mu wyolbrzymiona pozytywna opinia
o swoich cechach osobistych i własnej ważności, a opiera się ona na
kłamstwie i intelektualnych oraz własnych społecznych przeszacowaniach. Już Ezop twierdził, że marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy. A Monteskiusz w XVII wieku uważał, że każdy
ma obowiązek umrzeć za ojczyznę, ale nikt nie ma obowiązku kłamać
dla niej. Minęło 400 lat. W tym czasie nasz wieszcz Adam nauczał, że aby
kraj mógł żyć, trzeba, aby żyła prawda, ale jakoś i jego słów „wdzięczny
naród” nie potraktował poważnie. Bo prawda często boli. A kłamstwo
niczym cudowny eliksir sprawia, że czujemy się zadowoleni, lepsi jacyś.
Zwłaszcza elity. Te rządzące przede wszystkim.
Ich obecny szef, zwany gdzieniegdzie „brylantem”, prawdą nigdy
nie grzeszył. Największym jego kłamstwem było oczywiście „kłamstwo
smoleńskie”, ale są jeszcze inne równie perfidne. Choćby zanegowanie
sukcesu ekonomicznego w czasie rządów PO-PSL w kampanii wyborczej pod hasłem „Polska w ruinie” i szereg populistycznych obietnic,
przekraczając tym wszelkie granice odpowiedzialności za własne słowa.
Naród na własnej skórze odczuł to, co wyprawiał i co znaczy dla niego
słowo ojczyzna. Bo dla niego, dla osiągnięcia władzy, wszystkie chwyty
były dozwolone. Żadnego honoru, bo najpierw musiałby wiedzieć, czym
honor jest.
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EGOTYZM PO POLSKU

Podobnie, czyli na kłamstwach i to dość bezczelnych, funkcjonuje pupil wodza, przez niego namaszczony premier. Twierdzi on choćby,
że Polska pomaga 25 tysiącom Czeczenów, kiedy zezwolenie na pobyt
u nas ma 12 tysięcy Rosjan, w tym 4 tysiące Czeczenów. Twierdzi też,
że dotacje dla osób z niepełnosprawnością wzrosną o połowę, a wzrosną tylko o 28 proc. Na pomoc humanitarną według niego wydaliśmy
166 mln, a tak naprawdę to statystycznie każdy beneficjent otrzymał 30
złotych na rok. Pupil „brylanta” tworzył też miejsca pracy. Dwie trzecie miejsc w UE powstało właśnie w Polsce, chwalił się. A w tym czasie
powstało 111 tys. miejsc, kiedy w całej Unii przybyło 591 tysięcy. Więc
dwie trzecie to 394 tysiące. A to nie tworzyło z nas lidera, jak mówił
kłamczuszek. Lepsze wyniki miały choćby Estonia, Cypr czy Malta.
Ostatnio Pan M. dał upust swojemu ulubionemu zajęciu, czyli kłamaniu, bo nadarzyła się ku temu świetna okazja: pandemia Covid-19 i wybory prezydenckie. Jeszcze 22 czerwca wirus według niego
był bardzo groźny, natomiast już 2 lipca wirus był całkowicie niegroźny.
Twierdził, że wirus jest w odwrocie i trzeba pójść tłumnie na wybory.
Wszyscy, zwłaszcza seniorzy najbardziej podatni na zakażenie. Z pełną premedytacją kłamał, namawiając ludzi do nieodpowiedzialności
w imię doraźnych politycznych celów związanych z reelekcją Andrzeja
Dudy. On i minister zdrowia narazili zdrowie i życie milionów Polaków.
Pierwszy wprowadził nas w błąd, drugi nie sprostował jego słów, mając
pełną świadomość, że są fałszywe. A swoją drogą zastanawiająca ta mutacja ministrów. Zapewne nie dowiemy się nigdy, czy nie chcieli kłamać,
czy potrzebne było miejsce dla znajomego premiera?
 Tekst i grafika
Zbigniew Grzyś
21

Jerzy Maślanka

RESOVIA PANY
Prolog
Mój wnuczek, kiedy się do snu kładzie,
a już mu w piłce nieźle idzie,
czy na tym Miejskim, no powiedz dziadziu,
zagramy kiedyś w pierwszej lidze?
Wstęp
Tak się zaczęła historia cała,
przed kilku laty na Radzie stała
w sprawie futbolu taka uchwała:
„koniec stresów i frustracji
Rzeszów – miasto innowacji
w piłce stworzyć ma struktury,
by dwa szczeble iść do góry”.
Futbolowi biznesmeni
sytuację aby zmienić,
w cichej z Merem będąc zmowie.
ustalili, że w Rzeszowie
I liga musi być!

ROZMAITOŚCI

Odżyła koncepcja nowa,
nie kupować, lecz wychować.
W naszych chłopcach drzemie siła,
przecież Stal puchar zdobyła,
a był to 1975 rok.
Młodzież zamiast na podwórkach
niechaj ćwiczy w piłki szkółkach.
Jasio, Krzysio balon kopie,
by być sławnym w Europie
jak Domarski Jaś.
A czas taki się nadarzył,
bowiem doszło do baraży.
Los wyznaczył nam bój bratni,
do awansu start ostatni.
W ten lipcowy dzień.
Wyzwolili chłopcy żądzę,
pokazali nie pieniądze.
Wola walki, honor, męstwo
dały radość i zwycięstwo.
Spełnił się ich sen.
Były race i szampany,
Rzeszów w piłce zakochany
składał do oklasków ręce,
wykrzykiwał wciąż w podzięce:
Brawo Stal! Resovia Pany!
Czas zagoić gniewu rany,
stwórzmy klub kibica zgrany,
zapalmy fajkę pokoju,
niech w radosnym tym nastroju
przyjaźń łączy nas.
Zaglądnijmy do ratusza,
Rady biur i Tadeusza,
zdopingujmy teraz chłopa,
który kiedyś w balon kopał,
o potrzebny grosik dziś,
by do przodu dalej iść.
PS
Dla działaczy jest nauczka,
doceniajmy talent wnuczka.
W zjednoczonej Europie,
kiedy football jest na topie,
gole strzela Zdziś.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

SZCZĘŚCIE Z KSIĄŻKI

C

oraz więcej poradników czy wręcz pojedynczych rad pojawia się w związku z pojęciem
szczęście. Jeśli zinterpretujemy pojęcie szczęścia podane przez WHO, to wiemy, że to
dobrostan fizyczno-psychiczny. O ile stosunkowo łatwo ocenić stan fizyczny naszego ciała,
czyli wiemy, co gdzie nas boli i jak to się leczy, to pojawiają się problemy ze zdefiniowaniem
naszego szczęścia psychicznego w aspekcie społecznym. Dla jednych szczęście będzie mieściło się w kontaktach z innymi: wspólne przebywanie w miejscu pełnym odgłosów przyrody, dla innych to indywidualna
kontemplacja. Pandemia przechyliła szalę na rzecz dystansu i ograniczenia kontaktów w pomieszczeniach
ogólnodostępnych, jak restauracje, puby, kina, teatry, filharmonie. Wielu z nas w swoich czterech ścianach
niemal nieustannie zmieniało pilotem kanały telewizyjne, śledziło strony internetowe, grało w różnego
rodzaju gry, inni mieli czas na porządki w swych domostwach, a niektórzy odnajdywali pasję czytania
książek i, co dziwniejsze, właśnie ci ostatni poprzez kontakt z książką czuli się spokojniejsi i szczęśliwsi od
innych. Książka od niepamiętnych czasów przenosi zapisanymi na wydrukowanych kartkach wyrazami
w inny świat. Zapach dawnych książek pachnących farbą drukarską był jedyny w swoim rodzaju, ale także
obecne mają w sobie pewną magię i terapeutyczne znaczenie (o ile nie działają negatywnie na psychikę).
Liz Hoggard, brytyjska dziennikarka publikująca swoje felietony w „Times” i „The Telegraph”, a także autorka popularnej książki Jak być szczęśliwym, podkreśla, że przeczytanie choćby jednej książki czyni nas
szczęśliwszymi, szczególne ma to odniesienie do obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, kiedy nie
możemy sobie pozwolić na wyjazdy do innych, często odległych krajów. Książka uruchamia naszą wyobraźnię, przenosi nas do odległych miejsc i ludzi. Nasza szara rzeczywistość przez moment zamienia się
w podróż dookoła świata, a jak coś nas szczególnie zainteresuje, to można odwracając kartki powrócić do
tego. Książka to inny świat. 

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

TRADYCYJNA SZARLOTKA

Kruche ciasto: 6 żółtek • 10 łyżek
cukru pudru • 2½ szklanki mąki
pszennej • 1 kostka schłodzonego
masła. Dodatkowo: pół paczki biszkoptów drobno
pokruszonych.
Mąkę przesiać na stolnicy, dodać pokrojone masło
i dobrze posiekać nożem. Dodać żółtka, cukier puder i wszystko razem połączyć. Ma powstać zwarte,
lśniące ciasto. Włożyć do lodówki na co najmniej
godzinę. Połowę ciasta rozwałkować, wyłożyć na
dno blachy wyłożonej papierem do pieczenia (25 x
30 cm), ponakłuwać widelcem i piec ok. 12–15 minut w temperaturze 200°C. Ciasto lekko ostudzić,

posypać połową biszkoptów, nałożyć jabłka i przykryć drugą częścią rozwałkowanego ciasta. Boki połączyć, wyrównać i piec ok. 50 minut w 180°C.
Nadzienie: 1½ kg jabłek (antonówki, papierówki,
reneta) • 3–4 łyżki cukru pudru w zależności od
kwaśności jabłek • cynamon.
Obrane jabłka pokroić w plastry, posypać cukrem
i pozostałymi pokruszonymi biszkoptami, delikatnie wymieszać i wyłożyć na podpieczone ciasto. Posypać cynamonem.
Przepis na kruche ciasto jest podstawą do przygotowania ciast także z innymi dodatkami.

FRASZKI

Czesław P. Kondraciuk

TWIERDZENIE
Władza codziennie twierdzi niezbicie,
że stworzy ludziom bajkowe życie…

Adam Decowski

O MASECZKACH
Jeżeli już pandemia
pójdzie w siną dal,
maseczki nam zostaną
na maskowy bal.

GŁĘBOKA STUDZIENKA
Rozdajemy, wszystko gra!
A głupota sięga dna…

AFORYZMY

Małgorzata Żurecka

Mirosław Welz

KAŻDY POWIE
Mądrej głowie dość dwie słowie,
każdy głupi ci to powie.

Złote myśli są różnej próby.
		***
Ambulans na sygnale wymiguje się śmierci.
		***
Uczymy się na swoich błędach,
kolejny rok w tej samej klasie.

GADUŁA
Został mistrzem roku
od słowotoku.

Zaiskrzy
Baran (21 III–20 IV)
Czas na jesienne zakupy.

Waga (23 IX–23 X)
Zacznij doceniać siebie, nie licz zbytnio na innych.

Byk (21 IV–20 V)
Z ostatniego wydarzenia wyciągnij wnioski na przyszłość.

Skorpion (24 X–22 XI)
W związkach solidnie zaiskrzy.

Bliźnięta (21 V–21 VI)
Wrześniowy urlop okaże się nad wyraz udany.
Rak (22 VI–22 VII)
Przygotuj się, że wnuki mogą Cię zaskoczyć i to na
maksa.
Lew (23 VII–23 VIII)
Wybierz się ze swoim sercem do lekarza.
Panna (24 VIII–22 IX)
Wzrosną Twoje notowania w pracy.

Strzelec (23 XI–21 XII)
Wyraźnie sprzyjać Ci będzie w miłości sama Wenus.
Koziorożec (22 XII–20 I)
Przed Tobą droga do awansu.
Wodnik (21 I–19 II)
Najlepszy czas na myślenie o... dziecku.
Ryby (20 II–20 III)
Nie szukaj dziury w całym. Teściowej nie zmienisz.

SYSTEM
PŁATNOŚCI
ZBLIŻENIOWYCH

W komunikacji miejskiej w Rzeszowie
Tomasz Wesołowski

Z

arząd
Transportu
Miejskiego w Rzeszowie uruchomił
system płatności zbliżeniowych w kasownikach, dzięki któremu za przejazd autobusem
można zapłacić kartą płatniczą, telefonem lub
zegarkiem, bez konieczności posiadania papierowego biletu czy też Karty Miejskiej.
Autobusy są wyposażane w kasowniki
z wbudowanym terminalem płatniczym, za pomocą którego można dokonać opłaty za przejazd oraz jak to działa dotychczas, będziemy
mogli korzystać z Karty Miejskiej RKM. Prace
aktualizacyjne sukcesywnie trwają od końca kwietnia. W pierwszej kolejności w nową
funkcjonalność wyposażone zostały pojazdy
z ostatnich dostaw: 10 x Solaris 12m electric,
30 x Solaris 18m (przegubowe) ON, 10 x Autosan 12m ON oraz z najnowszej dostawy 60 x Autosan 12m CNG. W wyżej wymienionych pojazdach wszystkie kasowniki będą posiadały ową
funkcjonalność. Na koniec wyposażone zostaną
pojazdy zakupione w ramach RIST: 60 x Mercedes – Benz CITARO 12m ON oraz 20 x Autosan
10m ON, w tych pojazdach zainstalowane będą
po dwa nowoczesne kasowniki. Łączna liczba
kasowników, w których będzie można dokonać
płatności kartą, to 770 sztuk – największy procent taboru w skali kraju!
Te, w których jest
już możliwe zakupienie biletu za pomocą
karty bankowej, będą
oznakowane specjalną
naklejką przy drzwiach
lub na drzwiach w zależności od modelu
pojazdu.
W chwili obecnej
uruchomiony
został
model płatności KFT –
oznacza to, że można
kupić bilet jednoprzejazdowy w cenie biletu elektronicznego (normalny – 3,40 zł, z ulgą ustawową – 1,70 zł lub
ulgą samorządową – 2,04 zł). Skasowanie biletu
odbywa się poprzez przyłożenie karty bankowej
do czytnika kart w specjalnie oznakowanym kasowniku. Jeżeli podróżnemu przysługuje bilet
ulgowy, należy przed przyłożeniem karty płatniczej wybrać na ekranie kasownika „Inny bilet”,
a następnie odpowiednią, przysługującą ulgę.
Jeżeli tego nie wybierzemy, kasownik pobierze

nam opłatę jak za bilet
normalny.
Przy
korzystaniu
z biletów ulgowych
podczas kontroli należy okazać kontrolerowi
dokument uprawniający
do ulgi. Kontrola biletów
opłaconych w kasowniku będzie się odbywać
przy użyciu nowych
urządzeń – przenośnych
terminali
płatniczych.
Urządzenia te będą posiadały funkcje kontrolerskie, czyli kontrolę
biletów zapisanych na
Miejskiej Karcie RKM,
odczytanie uiszczonych
opłat za przejazd w kasowniku. To samo urządzenie może działać w trybie płatniczym – czyli
umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty
płatniczej.
Zależało nam na tym, aby funkcjonalność
obsługi karty płatniczej była jak najbardziej
zbliżona do obsługi elektronicznej portmonetki z karty RKM. Ten cel udał się i jako pierwsi
w Polsce, a może i na świecie, mamy możliwość
sprawdzenia dokonanych opłat w kasowniku.
Obsługa identyczna jak dla portmonetki – wybieramy na kasowniku „Sprawdź konto” i przykładamy kartę płatniczą. Funkcja sprawdza
w systemie FCS (Fare Calculator System), czy
dla przyłożonej karty zostały zakupione bilety,
wynikiem tego na ekranie kasownika zostaną
wskazane ilości i jakiego typu bilety zostały zakupione (normalny, ulgowy ustawowy czy też
ulgowy samorządowy).
Konsekwencją integracji tych funkcjonalności w kasowniku jest to, że obsługa karty RKM
wymagała dłuższego czasu przytrzymania jej
przy kasowniku, od 1 sekundy do 2 sekund.
Na tą niedogodność razem z partnerem odpowiedzialnym za oprogramowanie
kasowników dokonaliśmy zmian
w obsłudze karty RKM, co znacznie
skróciło czas obsługiwanej karty,
oraz dodaliśmy informację na ekranie kasownika w trakcie trwania
wymiany danych. Aktualnie trwa
aktualizacja oprogramowania w kasownikach.
Szczegółowe zasady korzystania z systemu płatności zbliżeniowych w kasownikach komunikacji
miejskiej w Rzeszowie opisane są

w Regulaminie zakupu biletu w kasowniku za
pomocą karty płatniczej dostępnym na naszej
stronie: www.ztm.erzeszow.pl
Kolejnym etapem będzie system MTT umożliwiający automatyczne dobranie dla podróżnego najtańszego biletu w zależności od ilości
przejazdów wykonanych w ciągu 24 godzin oraz
sposobu podróżowania (na przykład przejazdy
z przesiadką lub bez przesiadki, taryfa czasowa,
system check in – check out – taryfa przystankowa). To rozwiązanie jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, a także pierwszym
w Polsce. Wraz z modelem MTT uruchomiony zostanie portal pasażera, w którym będzie
można zarejestrować kartę płatniczą i przeglądać historię użycia tejże karty w kasownikach.
W Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie testowane rozwiązania są na odpowiednio
przygotowanym laboratorium, czyli kompletnym wyposażeniu w systemy ITS pojazdu. Na
nim możemy nie tylko testować nowe pomysły,
ale również nowe rozkłady jazdy czy też przygotowane informacje pasażerskie.

Partnerami tego innowacyjnego wdrożenia
dla Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie są: R&G Plus – partner technologiczny
odpowiedzialny za urządzenia takie jak kasowniki w pojazdach, VISA – partner merytoryczny
i biznesowy, eService – partner merytoryczny
i technologiczny – weryfikacja oraz rozliczenia
płatności, Solveo – partner technologiczny odpowiedzialny za moduł rozliczeniowy FCS (Fare
Calculator System).
Mgr inż. Tomasz WESOŁOWSKI,
zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
w Rzeszowie

tel. +48 17 866 03 83
ztm@ztm.rzeszow.pl
www.ztm.erzeszow.pl
ul. Stanisława Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów

MPEC Rzeszów - Twój dostawca ciepła

DLA RZESZOWA

www.mpec.rzeszow.pl

RESHAL
Wizytówką naszej
działalności jest wznoszenie
obiektów przemysłowych,
wielkopowierzchniowych
na obszarze całego kraju.
Zdobyte doświadczenie,
potencjał produkcyjny
oraz wykwalifikowana
kadra pozwalają nam na
podejmowanie realizacji
inwestycji w systemie
generalnego
wykonawstwa.

Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 18
35-301 Rzeszów
Tel. +17 850 16 00, e-mail: biuro@reshal.pl

Marki, które nam zaufały,
to m.in.:
 POLKEMIC
 FEERUM
 DA GLASS
 STALPARK
 KORAL
 ZPŚ w Palikówce
 SYLVECO
 SOLVERA GAWEŁ
TECHNOLOGY S.A.
i wiele innych
renomowanych firm.

