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POLSKI ŁAD
Siła prawa czy prawo siły?

Na początku poszły sądy,
tu nie wiedza, lecz poglądy,
a kto nie wie, dziś się dowie:
bierny, wierny – to ich człowiek.

Oj dożyliśmy czasów niestety,
nikną nam władzy autorytety.
Znika siła prawa, rośnie prawo siły,
choć podobne czasy już w przeszłości były.

Stąd pan Zbyszek w stylu Jaki-m
swych podwładnych jak ziemniaki
wykopuje i przesadza.
Bo dziś rządzi, jego władza.

Po co w Polsce trzecia władza?
Prezesowi ma przeszkadzać?
TSUE robi z nas ułomków,
„Wolnoć Tomku w swoim domku”.

Gdy sądy, Trybunał mają,
to wszystko pozamiatają,
utwierdzając dogmat silny,
że Prezes jest nieomylny.

Dziś praworządności duma
to KRS i Trybunał,
a Izba Dyscyplinarna
jako karna jest bezkarna.

Po co im Bruksela, Unia?
Z Nowogrodzkiej i Torunia
są wytyczne i rozkazy
państwa prawa, gospodarzy.

Jakby tego było mało
w Polski Ład wkracza KaKaO,
prawu dając wartość nową
swą ustawą kagańcową.

Epilog
A kiedyś przyjdzie ocena skutków,
Ładu przekopów w prawa ogródku.
I się zakończy dziwna zabawa
zamiany prawa w prawo bezprawia.

W Trybunale dama pik
pragnie, aby zniknął NIK.
Problem to niebagatelny,
bowiem rządzi tam Pancerny.

Bowiem dostrzeże strudzony Polak,
jaka to była władzy swawola.
Wreszcie przepędzi te czarne owce,
co kraj prowadzą nam na manowce.

Nowość w naszym Lechistanie,
aby rządzić w tym organie,
musi być zasada nowa:
trzeba umieć żur gotować.

PS
Z Radia Maryja to usłyszymy,
radosny Ładu mija już rok,
że nad przepaścią już nie stoimy,
bo zrobiliśmy do przodu krok.

Magister Julia z magistrem Ziobrą
tworzą w tym Ładzie parę ozdobną,
w nich cała prawda jest i uczciwość,
prawdziwe prawo i sprawiedliwość.

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

NIE ODCHODŹ

I

Nie umiałem żyć
ani z tobą być
nie odchodź
Tamte trudne dni
dziś podaruj mi
nie odchodź
To co było w nas
porozwiewał wiatr
nie odchodź
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Chodźmy jeszcze raz
znaleźć tamten czas
nie odchodź
Ref. Patrz w mych oczach żal i łzy
wszystko dziś podaruj mi
II Wiosna dobre dni
zamyślone sny
nie odchodź
Lato tyle barw
roztańczony świat
nie odchodź
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Jesień cichy żal
wszystko mija tak
nie odchodź

Nokturnowy czas
twoich oczu blask
nie odchodź

Zima jeszcze raz
tylko ty i ja
nie odchodź

Widzę jak we mgle
jesteś blisko mnie
nie odchodź

Ref. Patrz w mych oczach
żal i łzy…

Nie to nie był sen
znowu kocham cię
nie odchodź

III Znowu Chopin gra
tylko jedna łza
nie odchodź

Ref. Patrz w mych oczach
żal i łzy…
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PREZYDENT KONRAD FIJOŁEK
Zaprzysiężony na nadzwyczajnej sesji 21 czerwca 2021 roku
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że potem jako jedyny spośród
ekundowaliśmy od początznaczących tam gości oficjalnie
ku Konradowi Fijołkowi
nie rzekł ani słowa. Konrad Fiw staraniach o prezydenturę
jołek nie zapomniał wymienić
Rzeszowa po tym, gdy 10 lutewszystkich swoich poprzednigo Tadeusz Ferenc zrezygnował
ków. A przed drzwiami ratusza
z tej funkcji. W tej najdłuższej
– po spotkaniu na Rynku, gdzie
kampanii wyborczej w noworozmawiał i bratał się nieopoczesnej Europie – jak żartował
dal z mieszkańcami – prezypod jej koniec ów rodowity
dent Fijołek znowu podszedł
rzeszowianin i samorządowiec,
do byłego prezydenta, który
jedyny taki wśród kandydatów
tam stał, i chwilę z nim rozma– z każdym dniem zyskiwał nowiał. Można było usłyszeć, jak
wych zwolenników. W efekcie
prezydent Ferenc powiedział:
znokautował rywali, uzyskując
– Staraj się przekonać tych,
56,51 proc. ważnie oddanych
którzy są przeciwni budowaniu
głosów przy 54-procentowej
mieszkań w centrum miasta, że
frekwencji. Następna w tym
one są potrzebne, aby ludzie tu
szeregu wojewoda Ewa Leniart,
przyjeżdżali, chcieli pracować
wspierana przez PiS i rządowe
i mieszkać w Rzeszowie.
autorytety z premierem na czele Przewodniczący rady miasta Andrzej Dec wręcza Konradowi Fijołkowi łańcuch prezydencki.
A nowy prezydent – co moi prezesem Kaczyńskim, otrzy- Obok wicemarszałek Marek Bajdak i wojewoda Ewa Leniart
mała 23,62 proc. głosów, a wiceminister sprawie- kampanii, gdy przybyło ich tu kilkudziesięciu, by gli nie tylko radni oraz goście, ale i mieszkańcy
dliwości – od początku z widocznym na każdym wymienić wśród nich tak znanych w całej Polsce Rzeszowa zobaczyć na telebimach i usłyszeć podmiejscu poparciem T. Ferenca – tylko 10,72 proc., prezydentów, jak Rafał Trzaskowski z Warszawy, czas zwięzłego wystąpienia po ślubowaniu – pozaś Grzegorz Braun z Konfederacji 9,15 proc. Aleksandra Dulkiewicz z Gdańska, Hanna Zda- wtórzył cele, które akcentował w wyborczym maDwóch ostatnich z naszym regionem wiążą uzy- nowska z Łodzi, Jacek Jaśkowiak z Poznania, Jacek ratonie, ich realizacja ma być kierunkiem zmiany
skane tutaj mandaty poselskie, bo pracują i miesz- Sutryk z Wrocławia, Krzysztof Żuk z Lublina, Ta- Rzeszowa w coraz nowocześniejsze miasto, w któkają poza Podkarpaciem.
deusz Truskolaski z Białegostoku czy Jacek Kar- rym żyje się wygodnie i zdrowo.
Dla Konrada Fijołka, rodowitego rzeszowiaPrzez wiele tygodni Rzeszów był w centrum nowski z Sopotu, który zresztą 21 czerwca przyjezainteresowania, mimo że w tych przełożonych chał i uczestniczył w zaprzysiężeniu Konrada Fi- nina z młodego pokolenia, idea miasta mądrze
z 9 maja przez premiera wyborach uzupełnia- jołka na prezydenta Rzeszowa podczas uroczystej urządzanego jest tym, co czyni od dawna. Ma dojących w różnych gminach w Polsce startowało nadzwyczajnej sesji rady miasta, podczas której piero i aż 45 lat. Młody, wykształcony i z ogromkilkadziesiąt osób. Ale tylko Rzeszów ogniskował jej przewodniczący Andrzej Dec ten znamienny nym już doświadczeniem zawodowym i społeczemocje, jakby to były wybory nie prezydenta mia- akt wprowadzenia nowego gospodarza do ratusza nym, zwłaszcza samorządowym. Zna doskonale
sta, ale kraju. I gościł codziennie w medialnych potwierdził udekorowaniem go łańcuchem prezy- nasze realia i ma precyzyjną wizję Rzeszowa jako
nowoczesnego miasta. Urodził się w Rzeszowie
przekazach, z czego oczywiście telewizyjne mia- denckim.
ły największą skuteczność, a w TVN24 był nawet
To było ciekawe wielorako wydarzenie hono- na osiedlu Kmity, wychował na Nowym Mieście.
specjalny wieczór, specjalne wydanie poświęcone rujące wybór rzeszowian, czego – jak powiedział W Rzeszowie mieszka i pracuje, tutaj się edukowyborom w Rzeszowie. A wcześniej debaty kan- wzruszony Konrad Fijołek – w najśmielszych wał od Szkoły Podstawowej nr 23, poprzez IV LO
dydatów tamże, ale i w Polsacie oraz TVP3 Rze- snach dzieciństwa i młodości się nie spodziewał, im. Kopernika, aż do statusu magistra socjologii
szów i kilku radiowych stacjach. Zapewne każdy ani wtedy nawet, gdy na tej samej mównicy stawał na Uniwersytecie Rzeszowskim. I już wtedy – jak
z nas, mieszkający tutaj, odbierał w trakcie kam- do przysięgi jako radny około 20 lat temu. Z wiel- twierdzi – wybrał pracę samorządową jako kiepanii i po jej finale te dziesiątki esemesów oraz ką serdecznością i estymą wzajemną się to działo, runek specjalizacji i pomysł na życie. Zawodowo
gratulacji w telefonicznych rozmowach i przeka- gdy witał i gratulował mu pełniący przez prawie zaczynał to realizować od pracy w kancelarii sazach mailowych. Rzeszów zaś piękniał w każdym cztery miesiące obowiązki prezydenta Marek Baj- morządu województwa podkarpackiego, potem
obrazie telewizyjnym. A niektórzy mieszkańcy dak, ale szczególnie, gdy niedawna rywalka do był dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy
odnajdywali nagle, w jak wspaniałym żyją mie- ratusza wojewoda Ewa Leniart życzyła mu dużo w Rzeszowie. Trzy lata temu uzyskał tytuł Execuście. Słusznie też wielokrotnie z dumą podkreślał siły i wytrwałości w realizacji założonych celów tive Master of Business Administration w Apsley
Konrad Fijołek, że o takim rozsławieniu Rzeszowa dla Rzeszowa, wszak stolicy podkarpackiego re- Business School of London i WSM w Warszawie,
za darmo wcześniej można było tylko pomarzyć.
gionu. Poseł Lewicy Wiesław Buż, wcześniej też ukończył studia podyplomowe z zarządzania na
Stało się tak, bo w tym wyścigu o serca rzeszo- radny Rzeszowa, podkreślał zwycięstwo jedności Uniwersytecie Jagiellońskim, był także stypenwian i miejsce do najwyższego stanowiska w ra- politycznej i samorządowej oraz wyraził życzenie, dystą w Fachhochschule w Bielefeld, siostrzanym
tuszu startowali wyraziście oznaczeni partyjnie aby „ten ciąg Konrada do zwycięstw” pozostał mieście Rzeszowa. Myśli i działa nowocześnie. To
kandydaci. Wśród nich chyba najmniej w takich i owocował w kraju. A nowy prezydent Rzeszo- on stworzył i podejmuje między innymi z grupolitycznych barwach był kojarzony jedynie Kon- wa kilkakrotnie powtórzył w sali ratuszowej, jak pą miłośników naszego miasta ważne tematy
rad Fijołek, chociaż wszystkie ugrupowania ak- i potem na Rynku, gdzie wyszedł podziękować dla Rzeszowa pod hasłem Smart City – dyskusje
centowały tę jedność jako wzorzec postępowania raz jeszcze mieszkańcom miasta i zapewnić, że z mieszkańcami o kierunkach nowoczesnego rozdla całej opozycji w Polsce – jego kandydaturę po- zamierza pracować dla rzeszowian z rzeszowia- woju stolicy Podkarpacia. Przez prawie dwadzieparły bowiem Platforma Obywatelska i szerzej na- nami, kierując się ich wskazówkami i potrzebami. ścia lat był radnym, w obecnej i minionej kadencji
wet, bo KO, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica, Z niewymuszoną elegancją przypominał swoich wiceprzewodniczącym Rady Miasta Rzeszowa,
Polska 2050 Szymona Hołowni i szereg rzeszow- wychowawców ze szkoły podstawowej, średniej a w poprzedzającej je czteroletniej kadencji przeskich organizacji społecznych, samorządowych i profesorów uniwersyteckich, którzy pomogli mu wodniczącym rady. Kierował zarazem w radzie
i stowarzyszeń, w tym Nasz Dom – Rzeszów. Ale zdobywać wiedzę, a wśród przewodników w dzia- klubem Rozwój Rzeszowa. Ma potwierdzone posam kandydat najbardziej chyba rad był z poparcia łaniach społecznych nie omieszkał wspomnieć parcie 19 spośród obecnych 28 radnych Rzeszowa.
polskich samorządowców, których liderzy przy- o Wiesławie Ciesielskim, byłym wiceministrze Z marszu może sprawnie wypełniać zadania prejeżdżali do Rzeszowa i ręczyli za niego. Zwłaszcza finansów i oczywiście obecnym podczas ślubowa- zydenckie w miejskim samorządzie.
w tym spotkaniu z mieszkańcami Rzeszowa na nia prezydencie Tadeuszu Ferencu, po którego na
 Ryszard ZATORSKI
rzeszowskim Rynku prawie w końcowym etapie powitanie przemierzył wręcz całą salę, choć ten-
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MIASTO TO WYTWÓR
CYWILIZACJI
Potrzebna umowa społeczna na sto lat

Edward Słupek

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

P

o, miejmy nadzieję,
trwałym
zluzowaniu
obostrzeń związanych z covidem czas na bez wewnętrznego napięcia spojrzenie na
piękny wiosenno-letni świat.
Nigdy nie przyszło mi do
głowy, że sam będę się ograniczał wolnościowo
w zakresie przemieszczania, kontaktów towarzyskich, w takich naturalnych poczynaniach.
Jakby spojrzeć wokół i na porządek społeczny,
który stworzyliśmy przez wieki, mający nam
uprzyjemniać życie, stanowi to z jednej strony
dobrodziejstwo, a z drugiej zakazy i ograniczenie swobody naszego funkcjonowania. Także
i małżeństwo jest wszak dobrowolnym ograniczeniem wolności, bo to jest taka dobrowolna niby sielskość, ale z potężnymi osobistymi
ograniczeniami.
Miasto jako wytwór cywilizacji, gdzie
większość populacji świata chce mieszkać,
również jest ograniczeniem wolności jednostek
w porównaniu do mieszkania na wsi. Tym wywodem chcę uprzytomnić, że żyjąc w powiększonym administracyjnie Rzeszowie, jesteśmy
zobowiązani z tego bycia rzeszowianami do
pewnych ograniczeń. Przyłączone miejscowości (ich mieszkańcy) muszą odbyć odpowiednią
adaptację do bycia miastem. Administracyjny

fakt przyłączenia do Rzeszowa jest najprostszym aktem bycia mieszczuchem. Jak teraz
zurbanizować przyłączone miejscowości w zakresie poszerzenia dróg kosztem posiadaczy zagród, posesji o charakterze wiejskim? Gdy przemyka się po tych nowych miejskich już z nazwy
obszarach, to rzucają się w oczy powszechnie
pozagradzane posesje i dróżki, po których można jeździć furmankami. Samochody, gdy przychodzi im się minąć, muszą cofać się po kilkaset
metrów.
Jak stworzyć plan studium organizacji
Rzeszowa, w którym przekona się właścicieli
posesji do likwidacji ogrodzeń o charakterze
obronnym. Po to, aby ustanowić parkingi, drogi o odpowiedniej szerokości. Tutaj przywołuję
już śp. byłego prezydenta Rzeszowa, zwanego
burzycielem, Alfreda Żądłę, który wiele głównych uliczek miasta uczynił szerokimi alejami
poprzez wyburzenie małomiejskich zabudowań. Czy w obecnym czasie jest to możliwe
w rozszerzonym o wsie Rzeszowie? Sądzę, że
potrzebna nam umowa społeczna na sto lat. Na
pewno nie obędzie się bez partykularnych protestów. Wstępnie będziemy zgodni co do marzeń o wygodnym mieście. W jaki sposób przeprowadzić zdobycie terenu w celu stworzenia
sieci dróg miejskich, wspólnych przestrzeni?
Przyszły kodeks urbanistyczny Rzeszowa powinien w formie prawa miejscowego zawierać
nasze rzeszowskie uregulowania co do np. wy-

sokości płotów, parkanów, ich wyglądu. Przemierzając dzisiaj poszerzony Rzeszów, odnosi
się wrażenie, że potężnie ogrodzone posesje
są upodobnione do haremów z racji wysokości
płotów albo indywidualnych fortec obronnych,
bez możliwości parkowania na dróżce o szerokości furmanki. Jak z dróżki uczynić naszą
miejską drogę, wytyczyć wspólne place i parkingi? Każdy prezydent, który się na to zamachnie, nie ma szans na elekcję. Potrzebne jest uniwersalne porozumienie. Demokracja to debata
i spór. W tym przypadku miastotwórczy. Jak to
uczynić i kto ma to przeprowadzić? Może stworzyć urząd wiceprezydenta Rzeszowa o kompetencjach ponadkadencyjnych, dotyczących unifikacji urbanistycznej. Sprawa trudna i otwarta.
Po covidzie byłem na wczasach za granicą.
Jestem oszołomiony i dumny z tego, co zobaczyłem. Otóż zawsze utyskujemy na zachowanie rodaków za granicą. Teraz po trzydziestu
latach nowej Polski zobaczyłem rodaków, z których byłem dumny. Nienagannie ubrani, ze
świetną kulturą zachowania. Powiedziałbym,
że jesteśmy lepsi od innych nacji. A już nasze
panie Polki to istny szał, aż się boję, że obcy
rzucą się na to nasze dobro narodowe. Szałowo
odziane, seksowne, szczególnie przy wieczornych wyjściach do kafejek, barów, miejsc zabaw
tanecznych. To efekt otwartej Europy, gdzie
podglądając obcych, nabywamy od nich to, co
dobre. Gdy spojrzymy wokół, widać to dobitnie.
Przyszło nowe, bezkompromisowe pokolenie
Polaków, nazywane erasmusowym z racji staży
zagranicznych podczas studiów. Jeszcze tylko ta
nasza piłka nożna nie weszła do Europy z racji
blamażu podczas mistrzostw Europy. Ale jeżeli
całe społeczeństwo się poprawi, to i przyjdzie
czas na piłkę nożną, którą zachwycimy świat
i nas.


Edward SŁUPEK

POSADZILIŚMY ŁĄKĘ KWIETNĄ
Akcja Stowarzyszenia Polska 2050 na osiedlu Kmity

Kamil Łuka
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czerwca
bieżącego
roku, czyli w dniu
kończącym
kampanię
w przyspieszonych wyborach
na prezydenta Rzeszowa,
członkowie i wolontariusze
Stowarzyszenia Polska 2050
Szymona Hołowni, któremu w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim mam zaszczyt współprzewodniczyć wraz z Krzysztofem Stańką, Anną
Kisałą oraz Pawłem Lasotą, zorganizowali akcję
sadzenia łąki kwietnej na osiedlu Kmity (skwer
przy ulicy Witkacego 3). W akcji pracowaliśmy
ramię w ramię wraz z Konradem Fijołkiem
– wtedy jeszcze kandydatem, a dziś już prezydentem Rzeszowa, wspólnie z członkami jego
sztabu.
Do przygotowania był teren o powierzchni około stu metrów kwadratowych. Zabraliśmy z domów łopaty, grabie, kosiarkę oraz
rzecz jasna świetne humory. Pojawiły się nawet
dwie glebogryzarki, które zdecydowanie po4

mogły poradzić sobie
z przedsięwzięciem.
Pogoda przez cały
czas
rozpieszczała
przyjazną aurą. Zaczęliśmy od skoszenia
trawy, a tym samym
wyznaczenia granic
i kształtu obszaru,
który za kilka godzin
miał stać się gotowym
placem pod zasianie
traw i kwiatów. Drugim etapem było skopanie gruntu – tutaj
najbardziej
sprawdził się wymiar pracy zespołowej, gdyż Uczestnicy akcji ukwiecania miasta, wśród nich wtedy jeszcze kandydat na
prezydenta Konrad Fijołek
ziemia była bardzo
sucha i twarda, nie ułatwiając podjętego proce- a nie odwrotnie. Zostało jeszcze zgrabienie trasu. W dobrych nastrojach i z zapałem daliśmy wy i ostateczne rozprowadzenie w sposób rówradę. Wtedy do akcji wkroczyły glebogryzarki. nomierny ziemi, która za chwilę miała przyjąć
Chwilami ich potężna moc sprawiała wrażenie, specjalne, ręcznie wyselekcjonowane nasiona.
iż to maszyna ma kontrolę nad jej operatorem, Wstępnie teren ogrodzony został tasiemką
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przymocowaną do niskich palików, wbitych
w granice łąki.
Docelowo planowane jest stworzenie stałego ogrodzenia łąki kwietnej wraz z zamontowaniem tablicy informacyjnej. Nasze stowarzyszenie skłania się także do postawienia

w niedalekiej przyszłości tak zwanych domków
dla zapylaczy, czyli ,,hoteli” dla dzikich pszczół.
Aspekty ekologiczne są nam niezwykle bliskie,
stąd też zwracamy uwagę, aby posadzona łąka
kwietna jak i domki dla owadów stanowiły dla
nich warunki do rozwoju. Przed nami kolejne

fantastyczne przedsięwzięcia, dlatego serdecznie zachęcam do śledzenia działalności Polski
2050 w mediach społecznościowych – profil na
Facebooku: Polska 2050 Podkarpackie. Dołącz
do nas, zapraszamy do wolontariatu!


Kamil ŁUKA

WAKACJE Z NASZYM ŚPIEWNIKIEM
Jadwiga Kupiszewska

P

Fot. Henryk Nicpoń

o dość długiej przerwie
spowodowanej pandemią
koronawirusa w Klubie Zodiak odbyło się pod koniec
czerwca spotkanie członków
i sympatyków Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów. Połączenie spotkania z kontynuacją obchodów 15 lat działalności
na rynku wydawniczym miesięcznika „Nasz
Dom Rzeszów” było okazją do przypomnienia
sylwetek ludzi, redaktorów, którzy przez lata
współpracując, piszą do miesięcznika artykuły,
wywiady, prezentują poezję, fraszki, aforyzmy.
Także poinformowaniu o nagrodach i medalach przyznanych na wniosek Stowarzyszenia
Nasz Dom – Rzeszów, o czym powiedział prezes Jerzy Maślanka, zarazem redaktor naczelny
naszego czasopisma. Nagrody przyznane przez
prezydenta Rzeszowa otrzymali: Małgorzata
Prokop, Zbigniew Grzyś, Roman Małek, Piotr

Rędziniak i Ryszard Zatorski. Natomiast minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu
prof. Piotr Gliński przyznał Brązowe Medale
Zasłużony Kulturze Gloria Artis członkom
naszego zespołu redakcyjnego – redaktorowi
Józefowi Ambrozowiczowi oraz Jadwidze Kupiszewskiej, a Odznaki Honorowe Zasłużony
dla Kultury Polskiej seniorowi podkarpackich
literatów Czesławowi Piotrowi Kondraciukowi
(zmarł 9 kwietnia 2021 r.), dziennikarce muzycznej red. Zofii Stopińskiej, literaturoznawcy i społecznikowi w środowiskach literackich
i kulturalnych dr Zofii Brzuchowskiej, kompozytorce, pedagogowi, wokalistce i działaczce
kultury Renacie Kątnik, zasłużonej w muzealnictwie i społecznej działalności dla dzieci
Katarzynie Lubas, zaś Dyplom prawnikowi,
społecznikowi i publicyście Bogusławowi Kobiszowi. Wyróżnieni zostali uhonorowani
30 czerwca przez marszałka podkarpackiego
Władysława Ortyla na dorocznej uroczystości
wojewódzkiej nagradzania ludzi kultury z regionu.

Pisząc te kilka słów,
chciałam podkreślić radość, z jaką witaliśmy
się po tej długiej przerwie, radość bycia razem,
rozmów
dotyczących
planów działalności na
najbliższą przyszłość, tym bardziej że otrzymany
z rąk prezesa Jerzego Maślanki prezent w postaci książki zatytułowanej Nasz śpiewnik przypomniał, że zbliżają się wakacje. Śpiewnik to książka dość okazała, bo zawierająca teksty piosenek
śpiewanych od ponad pół wieku. Opracowana
przez Bogusława Kobisza i Zbigniewa Orzechowskiego, wydana z inspiracji Edwarda Słupka,
a pod redakcją Ryszarda Zatorskiego prowadzi
nas słowami piosenek przez Kawiarenki Ireny Jarockiej, piosenki Czerwonych Gitar, Budki Suflera do piosenek Krzysztofa Krawczyka. Piosenki
z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku Czesława
Niemena, w tym Czy mnie jeszcze pamiętasz,
piosenka Wojciecha Gąsowskiego Gdzie się podziały tamte prywatki czy Niech żyje bal do słów
Agnieszki Osieckiej, wyśpiewanych przez Marylę
Rodowicz wciąż się podobają.
Zabierzmy Nasz śpiewnik na biwaki
w Bieszczady, do ogrodów działkowych, śpiewajmy piosenki biesiadne. Cichy i pogodny wieczór majowy, choć chłodny maj już przeminął.
W śpiewniku znajdziemy piosenki turystyczne
– kabaretowe Nie płacz, kiedy odjadę czy Cichą
wodę do słów Ludwika Jerzego Kerna. Wydawcy nie zapomnieli o piosenkach harcerskich
i żołnierskich, a także o kolędach, które znamy
wszyscy, ale czasem tylko pierwszą zwrotkę.
Jestem zauroczona śpiewnikiem i słowami na
wstępie: „Jeżeli nie pasują ci akordy – graj jak
potrafisz”. Myślę, że w zabieganiu codziennym
zaśpiewajmy lub choć zanućmy którąś z piosenek, bo tego nam brakuje.


Członkowie zespołu redakcyjnego i stowarzyszenia na spotkaniu w Zodiaku

Jadwiga KUPISZEWSKA

WARSZTATY WOKALNE

Organizowane dla dzieci i młodzieży przez Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie

P

omysłodawczynią Ogólnopolskich Mistrzowskich Warsztatów Piosenkarskich jest dr Anna
Czenczek. Cieszą się one bardzo
dużym zainteresowaniem. W tym
roku będą się odbywać po raz
dziewiąty. Do tej pory warsztaty
prowadzili: Danuta Błażejczyk, Tomasz Filipczak, Bartosz Listwan,
Jerzy Petersburski, Michał Rudaś,
Anna Czenczek

Danuta Błażejczyk

Kasia Łaska

Tomasz FIlipczak

Tomasz Steciuk
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Jeżeli nie pasują ci akordy – graj jak potrafisz
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Danuta Szpetkowska, Prof. Jadwiga Gałęska-Tritt, Barbara Tritt, Szymon Tritt.
W programie tegorocznym (26–30 lipca
2021) przewidziane są zajęcia dotyczące zrozumienia tekstu, interpretacji, artykulacji i wyrazistości,
pomysłów na postać, pracy w studiu nagrań, na-

grania klipu, pracy na planie, poznawania, czym
jest musical, o znaczeniu szkoły aktorskiej w przyszłym życiu zawodowym oraz pracy aktora dubbingowego. Wykładowcami będą: Danuta Błażejczyk, Tomasz Steciuk, Kasia Łaska, Tomasz Filipczak i Anna Czenczek – kierownictwo muzyczne.

TOAST URODZINOWY
Dla Tomasza Stańki

Fot. Aleksander Baranowski

Małgorzata Prokop

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

E

strada Rzeszowska zaprasza 10 i 11 lipca 2021
na trzecią już edycję Toastu
Urodzinowego – koncertów
celebrujących życie i twórczość Tomasza Stańki. Ten
unikatowy muzyczny projekt,
w który angażują się czołowe postacie świata
jazzu, powstał z inspiracji Anny Stańko, córki
i wieloletniej manedżerki artysty. Tym razem
wydarzenia upamiętniające mistrza odbędą się
w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Sobieskiego i na dziedzińcu zamku Lubomirskich.
Tomasz Stańko jest obecny codziennie u nas
swoją muzyką, bo m.in. to on skomponował
hejnał Rzeszowa grany w południe z ratusza.
Inauguracja cyklu Toastu Urodzinowego
dla Tomasza Stańki miała miejsce w 2019 roku
w Rzeszowie i Warszawie. Symbolicznie, bo
w miastach początku i pożegnania artysty. To
coś więcej niż tylko wydarzenie muzyczne. To
przywołanie ducha wielkiego trębacza. W zeszłych latach wystąpili m.in. Wadada Leo Smith,
Skalpel feat. Piotr Damasiewicz, David Virelles,
Reuben Rogers, Gerald Cleaver, Skalpel feat.
Piotr Damasiewicz, Marcin Wasilewski Trio
feat. Tomasz Dąbrowski. W tegorocznej edycji
czekają nas aż dwa nietuzinkowe koncerty.
Skubisz / Lemańczyk Cooperation
w pierwszym dniu jest nowym muzycznym
projektem łączącym północ z południem i muzykę improwizowaną ze słowem. Autorskie,
nieoczywiste kompozycje wybitnego kontrabasisty i basisty jazzowego Piotra Lemańczyka

Tomasz Stańko

(w tym przypadku na 6-strunową gitarę basową), w połączeniu z tekstami i spokenword Bartłomieja Skubisza „Eskaubei” będą ciekawym
nowym dokumentem w tradycji polskiej muzyki improwizowanej łączonej ze słowem. W składzie zespołu jest również doświadczony i utytułowany trębacz Tomasz Nowak, a także czołowy
perkusista młodego pokolenia Grzegorz Pałka.
Ten premierowy koncert połączy świat
jazzu elektrycznego i akustycznego, muzyczne
tradycje i doświadczenia zarówno trójmiejskiej,
jak i krakowskiej sceny jazzowej oraz poetycką
wrażliwość. Bo Bartłomiej „Eskaubei” Skubisz
jest autorem tekstów, raperem z ponad dwudziestoletnim stażem, pionierem hip-hopu na
Podkarpaciu i czołową postacią na polskiej scenie muzycznej w zakresie fuzji muzyki jazzowej
ze słowem mówionym, dziennikarzem muzycznym, animatorem i managerem kultury.

CISNA BĘDZIE MIAŁA RONDO
Atmosfera piknikowa, radosna

S

pragnieni imprez masowych wybraliśmy się
w dniach 25–26 czerwca do Cisnej na „ZEW
się budzi Festiwal 2021”. Cisna przywitała nas
na wjeździe ogromnym placem budowy, rzekomo ma tam być rondo. Wyburzono kilka
starych zabudowań i urządzono duży parking.
Pogoda była piękna, turystów jeszcze niewielu. Między orlikiem a polem namiotowym
Tramp stanęła mała scena, kilka straganów
z jedzeniem, stoisko firmowe ZEW i kilka stoisk
z bieszczadzkim rękodziełem. Atmosfera piknikowa, radosna.
Przybyła dość spora grupa fanów zespołu
KSU, zespół ten rozpoczął występy. Zgromadzona publiczność mogła więc posłuchać dobrej skocznej muzyki i poskakać przy niej, co
czyniła spora grupa fanów pod sceną. Ludzie
6

starali się zachowywać odległości, a spory teren
na to w zupełności pozwalał. Po wielokrotnych
bisach KSU występowała grupa Fanfara Awan-

Zapisy: anna.czenczek@op.pl; +48 604 117 433.
Można napisać w wiadomości prywatnej na Facebooku Centrum Sztuki Wokalnej.


Elżbieta STĘPIEŃ

Tomasz Nowak jest trębaczem, kompozytorem, producentem, wykładowcą akademickim. Podczas kilkuletniego pobytu w Londynie
nawiązał współpracę z czołówką tamtejszej sceny okołojazzowej. Grzegorz Pałka to perkusista
jazzowy, wielokrotnie nagradzany na konkursach i festiwalach perkusyjnych oraz jazzowych
o znaczeniu zarówno międzynarodowym, jak
i krajowym.
A 11 lipca na dziedzińcu zamku Lubomirskich uczestników imprezy czeka muzyczna
uczta w postaci koncertu Ambrose Akinmusire
Quartet i duetu Tomasz Dąbrowski feat. Jan
Młynarski (projekt specjalny na jazzowe combo i elektronikę). Tomasz Dąbrowski to trębacz,
kompozytor, improwizator. Wielokrotnie nagradzany artysta zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jan Młynarski to kompozytor, wokalista,
multiinstrumentalista. Ambrose Akinmusire
– amerykański muzyk, obecnie jeden z najciekawszych i najbardziej docenianych trębaczy
współczesnego jazzu. Informacja dotycząca
bezpłatnych wejściówek na koncert 11 lipca na
dziedzińcu zamku Lubomirskich zostanie podana już wkrótce.
I już od 26 czerwca można odczuwać
klimat mistrza – Tomasz Stańko na wystawie
fotografii muzyka autorstwa Jarka Wierzbickiego. Wystawa fotografii Jarka Wierzbickiego
jest wyjątkowa nie tylko ze względu na kunszt
autora, ale również dlatego, że dokumentuje
ostatnie koncerty, które zagrał Tomasz Stańko.
Spotkanie z autorem wystawy prowadził Bartłomiej Skubisz przy ekspozycji na
ul. 3 Maja w sobotę 26 czerwca br. Pasją Jarka
Wierzbickiego jest fotografia, a miłością muzyka. Artysty stara się uchwycić emocje, które
niesie ze sobą jazz. Prawda zaklęta w jego zdjęciach wzrusza, wzbudza entuzjazm, inspiruje
i pomaga.


Małgorzata PROKOP

tura. Na drugi dzień wystąpił zespół Punched
Orange, Topinambur Transgresja, Fabryka
Snów, 4 Szmery, SIQ, Witek Muzyk Ulicy i Moskwa.
Sporo dobrej muzyki na żywo, dziesięciokilometrowy spacer i bardzo dobra kuchnia
zarówno w Szynku na Zamościu, jak i w Restauracji u Karnasów – palce lizać. Po tych
pandemicznych izolacjach prawdziwa frajda
dla duszy i ciała. Organizatorzy festiwalu korzystali z pomocy właścicieli pola namiotowego Tramp z uwagi na bliskość terenu jak i duże
zaangażowanie rodziny Wierzbickich, którzy
samodzielnie w wiacie na polu namiotowym
są często organizatorami wieczorów poetycko-muzycznych. Kolejna już edycja koncertów
w ramach festiwalu, jaką przyjęła firma kosmetyczna ZEW (kosmetyki dla mężczyzn), bardzo
mi się podoba – taka reklama przekonuje.


Bogusław KOBISZ
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Iście szatański pomysł i wizja

Dorota Dominik

O

d kilku dni, jadąc do
pracy, obserwuję ze
zdziwieniem proces zdzierania trawy z pasów zieleni
dzielących jezdnie i zastępowanie ich iglastymi bieda-krzaczkami wyłaniającymi się z upiornie czarnej folii oraz kamieni.
Nie wiem, komu zaświtał w głowie iście szatański pomysł i wizja, że tak będzie pięknie
i estetycznie? Zapewne ktoś gorliwy a nienawidzący wszystkiego, co naturalne i nie
na wymiar, tak sobie zaprojektował, a inny,
równie gorliwy, zatwierdził do realizacji.
Bez ref leksji, bez zastanowienia – wykonać,
a potem bronić tej wizji jak niepodległości.
W dobie walki (także o prezydenturę naszego miasta) o każdy skrawek zieleni i każde
drzewo, inwestycja taka co żywo przypomina
podcinanie gałęzi, na której się siedzi…
Jest takie stare powiedzonko, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstało i kto jest
jego autorem, zasługuje jednak na uwagę ze
względu na trafność obserwacji natury ludzkiej. Wiele złych i bardzo złych zdarzeń czy
decyzji pewnie nie miałoby racji bytu, gdyby

nie nadgorliwi wykonawcy i interpretatorzy
szalonych pomysłów czy idei. Bez nadgorliwości wykonawców, połączonej z niechęcią do uruchamiania procesów myślowych,
faszyzm i komunizm zapewne w ogóle nie
miałyby szansy powstać. Według definicji
Słownika języka polskiego człowiek nadgorliwy jest „nadmiernie żarliwy, pilny, staranny”. Na pozór odczytamy tę charakterystykę
pozytywnie (vide: pilny uczeń), ciesząc się,
że pracownik z oddaniem wykonuje swoją
pracę, a dziecko błyskawicznie sprząta swój
pokój. Nic bardziej błędnego! Nadgorliwe
działanie przynosi więcej szkody niż pożytku, w istocie swojej jest niebezpieczne, często pozbawione empatii czy ludzkiego oglądu faktów. Plaga nadgorliwości sięga daleko,
a zaczyna często w domach, gdzie rodzice
w imię miłości do dziecka wyręczają go dosłownie we wszystkim: w myśleniu, obowiązkach, w odrabianiu zadań domowych czy –
jak w edukacji zdalnej – nawet w sprawdzianach. W efekcie nadgorliwości rodzicielskiej
wyrasta osobnik niesamodzielny, bezmyślny
i pozbawiony motywacji do czegokolwiek.
Nadgorliwi urzędnicy z kolei bywają
istną zmorą petentów, interpretując nadmiarowo przepisy tak, aby mnożyć wymagane
papiery, bez względu na to, czy są faktycznie

KONIEC Z NACIĄGANIEM
Zmiany uzasadnione i oczekiwane

Bogusław Kobisz

B

ywają dni, w które od
samego rana dzwoni telefon i słyszę: „Wygrał pan
itd., należy jedynie zgłosić się w dniu tym a tym,
w hotelu takim a takim po
odbiór nagrody”, „Nasza
firma ma dla pana prezent w postaci kompletu garnków itp., należy jedynie itd.”, „Zapraszamy pana na spotkanie podczas którego
wylosować będzie można telewizor itd., itp.”,
„Organizujemy bezpłatne badania kwaśności organizmu, zapraszamy, każdy uczestnik otrzyma nagrodę itd.”. Na turnusach
wczasowych, w sanatoriach, po południu lub
wieczorem organizowane są różnego rodzaju pokazy robotów kuchennych, garnków,
pościeli. Doszło już do tego, że podczas tych
spotkań obecny jest przedstawiciel jakiegoś
banku, który bez nadmiernych formalności
udziela od ręki pożyczki na tego typu zakupy.
Wracają więc dziadkowie z sanatorium czy
ciocia z wczasów obładowani pościelą, która
ma zapewnić im błogie sny, bądź garnkami,
które mają zapewnić zdrowe żywienie, bez
względu na to, co się w nich ugotuje. Emeryci
później dochodzą do wniosku, że dokonali
nieprzemyślanego zakupu, nie z potrzeby,

lecz pod wpływem chwili, reklamy, namowy.
Często żałują swojej zakupowej decyzji, bo
muszą zaciskać pasa, żeby spłacić kredyt, ale
nie potrafią z tej transakcji się wyplątać.
Producenci, handlowcy, firmy medyczne i farmaceutyczne oraz inne firmy usługowe prześcigają się w organizowaniu różnego rodzaju spotkań, na które nagminnie
zapraszają ludzi z losowo wybranych grup
wiekowych. Często, chyba z rozpędu, zaproszony zostałem do Krakowa, Warszawy, Bielska-Białej. Czasami nawet zapraszała mnie
sama automatyczna sekretarka. Parę lat temu
kilkakrotnie wziąłem udział w tego typu pokazach, kierowany ciekawością. Na zakupy
dałem się naciągnąć jedynie, gdy pokazy dotyczyły markowych alkoholi, bo zawsze zakup okazywał się być udany. Innych rzeczy
z reguły nie kupowałem. Żona dała się namówić dwukrotnie w ramach pokazów tzw.
domowych na jakiś robot i odkurzacz, ale
jestem przekonany, że gdyby nie ten domowy pokaz i namowy koleżanek, tych rzeczy
nie kupiłaby w sklepie do dzisiaj i życie nasze
na tym by nie ucierpiało. Dziś odpowiadam
na takie telefony, że wszystko mam, niczego
nie potrzebuję, że nie jestem zainteresowany.
Z inicjatywy Unii Europejskiej nasz rząd

Głupi a nadgorliwy,
do ognia dolewa oliwy.
Jan Sztaudynger

potrzebne. Nadgorliwi zawodowi „pomagacze” (asystenci rodziny, pracownicy socjalni,
czasem nauczyciele i psychologowie) próbują
organizować ludziom życie według własnego
pomysłu, zapominając, że udzielana pomoc
jest skuteczna tylko wówczas, gdy sam zainteresowany jej chce. Ale dobrymi chęciami wszak piekło wybrukowano. A propos
piekła – na samym szczycie, a raczej na samym dole crème de la crème nadgorliwości
stanowią więksi i mniejsi funkcjonariusze
partyjni i polityczni, klaszczący i potakujący
choćby najbardziej poronionym pomysłom.
To ci, którzy mają swoje miejsce w VIII kręgu piekła (Dante Alighieri, Boska Komedia):
uwodziciele i pochlebcy, hipokryci, fałszywi
doradcy i siewcy niezgody… Bezmyślni, aktywni, „cisi i gęgacze” (T. Szpotański). Czy
na pewno bezmyślni? W pewnym sensie tak,
jednak sporo gorliwców czyni tak w pełni
świadomie i cynicznie, aby przypodobać się
swojemu panu i wykonać zadanie na dwieście procent. Do czasu. Bo „gdy wieje wiatr
historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną
skrzydła, natomiast trzęsą się portki pętakom” (K.I. Gałczyński).


Dorota DOMINIK

zapowiada zmiany w przepisach prawa. Ma
być znowelizowana ustawa o prawach konsumenta i inne ustawy. Zapowiadane zmiany
mają na celu w pierwszym rzędzie wzmocnić ochronę konsumentów korzystających
z internetowych platform handlowych (implementacja dyrektywy 2019/2161 Omnibus). Drugim celem zmian jest eliminacja
nieuczciwych praktyk rynkowych podczas
sprzedaży poza lokalem. Jest propozycja
wprowadzenia przepisów pozwalających na
odstąpienie od umów o świadczenie usług
medycznych zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa. Nowelizacja ma uniemożliwić
zawieranie umów o świadczenie usług finansowych podczas pokazów, wycieczek w celu
dokonania zakupu produktów lub usług.
Planowane jest także wprowadzenie zakazu
sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsument rzekomo
będzie miał łatwiej rozwiązać umowę, powołując się na fakt, że wprowadzono go w błąd,
że wywarto na niego presję, że zapewniono
mu dojazd na pokaz, a następnie do banku,
gdy na zakup wyrobu czy usługi zabrakło mu
pieniędzy.
Są to z pewnością zmiany uzasadnione i oczekiwane. Trzymajmy jednak kciuki
za to, żeby w praktyce nie były to przepisy
martwe, ignorowane, pomijane – bo więcej
wówczas przyniosą one szkody niż pożytku.


Bogusław KOBISZ,
notariusz
7
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GRZECH ÓSMY – NADGORLIWOŚĆ
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URZĘDNICZY UPÓR CZY IGNORANCJA?
Ulica dla profesora Reczka

Józef Ambrozowicz
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W

majowym numerze
„Echa Rzeszowa” Roman Małek przedstawił sylwetkę profesora Stefana Reczka,
wybitnego językoznawcy, jednego z twórców rzeszowskiej
polonistyki. Lektura artykułu
spowodowała, że powróciły we mnie wspomnienia z czasów znajomości z profesorem, a także
moich bezskutecznych działań o nadanie jednej
z rzeszowskich ulic nazwy jego imienia.
Przypomnę, że Stefan Reczek urodził się
28 sierpnia 1923 r. w Nowym Sączu. Jego starszy
brat, Eugeniusz (1916–1971), późniejszy ksiądz
jezuita, historyk i bibliograf, był twórcą Instytutu
Studiów Kościelnych w Rzymie.
Po ukończeniu szkoły powszechnej i początkowych klas gimnazjum naukę przerwała
wojna. W czasie okupacji, aby uniknąć wywózki
do pracy przymusowej w Niemczech, podjął pracę w warsztatach kolejowych, gdzie pracował do
1943 r. W tym też roku wstąpił do Armii Krajowej.
Walczył w partyzantce w okolicach Tuchowa, jako
żołnierz, a później podoficer w batalionie „Barbara” 16 pp. ziemi tarnowskiej. W partyzantce był do
1945 r. W latach osiemdziesiątych za zasługi w AK
został odznaczony Krzyżem Partyzanckim i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Ponieważ po 1945 r. żołnierzy AK prześladowano, w obawie przed represjami wyjechał na Ziemie Zachodnie, gdzie łatwiej było się ukryć wśród
przybyszów z całej Polski. Podjął naukę w wieczorowym liceum w Kamiennej Górze i równocześnie, aby zapewnić sobie środki do życia, pracował
w miejscowej administracji. Po maturze w Świdnicy rozpoczął studia filologiczne na Uniwersytecie
Wrocławskim. Już na II roku studiów doceniono
jego wiedzę i został zatrudniony jako asystent i st.
asystent. W 1951 r. uzyskał stopień magistra w zakresie filologii polskiej, a w 1962 r. obronił pracę
doktorską (promotor prof. Stanisław Rospond).
W 1964 r. przyjechał do Rzeszowa, z którym
związał się na zawsze. Początkowo pracował w filii
krakowskiej WSP, a od 1965 r. już w samodzielnej rzeszowskiej uczelni na stanowisku starszego
wykładowcy. W 1969 r. za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał tytuł docenta, a w 1990 r. dostał
nominację na profesora. Był jednym z inicjatorów
samodzielności uczelni i współorganizatorem
ośrodka humanistycznego w Rzeszowie.
Pracę dydaktyczną i naukową łączył z pełnieniem funkcji organizacyjnych na uczelni. Był
pierwszym dziekanem Wydziału Filologicznego
(w latach 1965–1968), pierwszym kierownikiem

Katedry Literatury i Języka Polskiego (1973–1975);
trzykrotnie pełnił funkcję prorektora: ds. nauki
(1973–1975), ds. dydaktyki i wychowania (1975–
1978) i ds. dydaktyki (1981–1984).
W ciągu 30 lat pracy w WSP w Rzeszowie
wychował kilka pokoleń magistrów językoznawstwa. Prowadził wykłady i seminaria z gramatyki
historycznej, historii języka polskiego, wykłady
monograficzne i językowe seminaria magisterskie.

Prof. Stefan Reczek

Dużo czasu poświęcił środowisku naukowemu
i kulturalnemu Rzeszowa. Był współzałożycielem
„Kwartalnika Rzeszowskiego” (później przemienionego na „Profile”) i Rocznika Naukowo-Dydaktycznego. Był także współzałożycielem Rzeszowskiego Towarzystwa Naukowego i został jego
wiceprezesem. Współpracował z radiem, prasą,
towarzystwami naukowymi i kulturalnymi regionu. W rzeszowskim radiu wygłosił ponad 400
felietonów w programie „Poradnik językowy”. Na
łamach lokalnej i ogólnopolskiej prasy zamieścił
wiele artykułów na temat poprawności i kultury
języka polskiego. Za całokształt działalności na tej
niwie otrzymał Nagrodę imienia Witolda Doroszewskiego.
Szczególnie ważną dziedziną jego badań była
kultura i poprawność języka. W książce pt. W naszym języku powszednim (Ossolineum, 1957) uczył
poprawnego myślenia językowego na przykładach fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, frazeologii
i słownictwa. W 1966 r. wydał Przycinki i przecinki
(Ossolineum), a sprawami kultury i poprawności

Listy

NIENAWIŚĆ
Pokłosie artykułu Józefa Ambrozowicza
Głos spod Jasnej Góry
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rtykuł pt. Nienawiść bardzo mnie zaskoczył, a nawet zasmucił. Zawsze my-

ślałem, że sukcesy, jakie od wielu lat odnosi
województwo podkarpackie, biorą się z tego,
że osoby sprawujące tam władzę rządową czy
samorządową potrafią ze sobą współpraco-

językowej zajął się w wydanej w 1988 r. książce Słowo się rzekło, czyli monolog o kulturze języka.
Ukoronowaniem jego prac nad staropol-szczyzną stał się Podręczny słownik dawnej
polszczyzny (Ossolineum, 1968). Do dziś nie ma
innej pracy, która by ukazywała bogactwo słownikowe staropolszczyzny.
Mało kto wie, że prof. Stefan Reczek był pomysłodawcą nadania nazw „Laura” i „Filon” Domom Studenckim w Rzeszowie, zaś w głównym
gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego jego imieniem nazwana jest jedna z sal wykładowych.
Odszedł w pełni sił twórczych 31 marca
1993 r., do końca planując nowe prace. Kilka dni
przed śmiercią układał bibliografię do przyszłego
Staropolskiego słownika frazeologicznego. Pozostawił niedokończony słownik, który miał zatytułować Tysiąc razy poprawnie po polsku, nad którym
pracował z wielką cierpliwością przez kilkanaście
lat. Dorobek naukowy stawia go w gronie najsubtelniejszych znawców historii i kultury języka pol
skiego. Rzeszów może być wdzięczny losowi, że
osobowość tej klasy, jaką był prof. Stefan Reczek,
tworzyła zręby rzeszowskiej polonistyki.
O tym wszystkim napisałem 10 maja 2013
roku w piśmie do prezydenta Rzeszowa Tadeusza
Ferenca i przewodniczącego rady miasta Andrzeja Deca. Pismo to podpisałem obok red. Szymona
Jakubowskiego, jako że złożyliśmy je w imieniu
zarządu oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP w Rzeszowie. Niestety, odpowiedzi nie było.
Kiedy minęło dostatecznie dużo czasu, żeby nastąpiła jakaś reakcja, pojawiliśmy się w ratuszu
i usłyszeliśmy, że dobrze byłoby „wzmocnić” nasz
wniosek podpisami „zwykłych” rzeszowian. Było
to dziwne, gdyż stowarzyszenia mogą składać tego
rodzaju wnioski bez „wzmacniania”. Ale zebraliśmy podpisy ok. 200 osób, z czym nie było większych trudności, i ponownie odwiedziliśmy ratusz. Złożyliśmy nasz wniosek i... niestety sprawa
utknęła. Na pięć lat. 28 listopada 2018 r. złożyliśmy
nowy wniosek. Tym razem zostaliśmy skierowani
do Wydziału Spraw Obywatelskich, gdzie ówczesny dyrektor powiedział, że dobrze byłoby, żeby to
była ulica w pobliżu uniwersytetu, ale że zmiana
nazwy nie wchodzi w rachubę, trzeba poczekać, aż
się uniwersytet rozbuduje i wtedy może powstanie
jakaś nowa ulica. Wtedy się pomyśli…
I tak się myśli do tej pory.
Powstaje pytanie: czy urzędnikom w ratuszu
nie podoba się niedoszły patron ulicy w Rzeszowie, profesor Stefan Reczek, czy wnioskodawca?
Może spróbujemy po raz trzeci, bo właśnie nadarza się okazja. Jest nowy prezydent...
 Józef AMBROZOWICZ
wać dla wspólnego dobra, bez względu na to,
jaką reprezentują opcję polityczną.
Słowa, o których przeczytałem w artykule, zostały wypowiedziane przez prominentnego urzędnika w stosunku do osoby
dawno nieżyjącej i nie powinny nigdy być
użyte, zwłaszcza w takim miejscu i w takich
okolicznościach. Nazwanie kogoś publicznie
i bezpodstawnie zbrodniarzem, którego grób
należy zlikwidować, to wypowiedź, która
nie może być usprawiedliwiona nawet naj-
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Trzeba mieć tupet
Szanowna Redakcjo!

W

czerwcowym numerze Waszego miesięcznika jest bardzo ciekawy artykuł red. Józefa Ambrozowicza o Władysławie
Kruczku, byłym sekretarzu KW PZPR w Rzeszowie pt. Nienawiść. Czy ten chocholi taniec się
nie skończy?
Odniosę się tylko do słów pani wojewody

tylko to, co zmieściło się na furmankę. Jeszcze
długo po wojnie mama i dziadkowie bardzo
często ciepło wspominali tę rodzinę. Pamiętam,
bo byłem już dorosły, jak mama, widząc pana
Kruczka w telewizji, powiedziała: „Dobry i mądry człowiek, to daleko zaszedł”. Jak wobec tego
pogodzić te słowa razem z opisem tego człowieka dla Rzeszowa z tym, co zostało powiedziane
na cmentarzu w Zwięczycy?
W tym miejscu rodzi mi się refleksja: jak
wielki wpływ na zachowania niektórych ludzi
ma brudna polityka. To dlatego przez jednych
ktoś może być oceniany jako dobry, zasłużony człowiek, a przez drugich ten sam człowiek
może być nazwany zbrodniarzem. Cieszę się, że
miałem to szczęście, że nigdy nie umoczyłem
się w tej brudnej politycznej wodzie, choć moja
praca zawodowa w jednostkach rządowych
i samorządowych mogła temu sprzyjać. Jakoś
udało mi się doczekać do emerytury bez przy-

należności do partii czy innej organizacji społeczno-politycznej. Zawsze podkreślałem, że
dobrą pracą, odpowiedzialnym i przyzwoitym
zachowaniem można również dobrze przysłużyć się rodzinie i Polsce. Sam jednak nie mogę
zrozumieć, jak to się stało, że będąc tak „obojętnym” politycznie przez ostatnie 23 lata pracy
zawodowej, pozwolono mi kierować wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną (Częstochowskie Biuro Geodezji). Ale dość o tym,
bo mam jeszcze w pamięci także inny artykuł
w „Naszym Domu Rzeszów” pt. Samochwała,
zamieszczony na tej samej stronie co Nienawiść.
Życzę Redakcji dużo zdrowia i sukcesów,
a całemu Podkarpaciu wspaniałego rozwoju
pod rządami nowego gospodarza miasta Rzeszowa.

wypowiedzianych na cmentarzu w Zwięczycy
podczas pogrzebu szczątków żołnierza wyklętego. Ta pani śmiała powiedzieć, że Władysław
Kuczek to zbrodniarz komunistyczny i spoczywa na tym cmentarzu, i to jej się bardzo nie podoba, że należałoby ten grób zlikwidować. Ona
ma decydować, kto ma spoczywać na cmentarzu w Zwięczycy? Oprócz głupoty, trzeba mieć
tupet, by coś takiego zaproponować w czasie
uczestnictwa w innym pogrzebie. Proponu-

ję dać jej łopatę i niech grób usunie sama, bez
niczyjej pomocy. Satysfakcja będzie i sława na
zawsze. Może jakiś pomnik jej się postawi za ten
wyczyn, najlepiej obok urzędu wojewódzkiego
lub na tym cmentarzu w miejscu grobu Władysława Kruczka.
Być może tą wypowiedzią wysoko przegrała wybory. Oby tylko to było przyczyną.
(A.K.) 

GIPSOWY SŁOŃ
Za sterami makiety samolotu

K

iedy wspominałem
na tych łamach
swoje dzieciństwo, a potem
pisałem o odnowionym parku przy
ulicy Dąbrowskiego w Rzeszowie
kolejno w numerach 185/21 i 188/21,
naszła mnie też refleksja, jak i czym
bawiliśmy się jako dzieci w latach
50. minionego wieku. A czym i jak
bawią się dzieci obecnie?

Z

espół Innspace, którego członkiem jest
Hubert Gross, student lotnictwa i kosmonautyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, po raz trzeci
zaprezentował się w finale zawodów Student
Aerospace Challenge – międzynarodowym
konkursie skupiającym się na tematyce lotów
suborbitalnych. Tym razem zespół podjął się tematu dotyczącego ochrony przeciwradiacyjnej
pasażerów samolotu suborbitalnego, a za swoją
pracę otrzymał Suborbital Day Special Prize.
W 2019 r. zespół Innspace zdobył główną
nagrodę – ESA Grand Prix za projekt kabiny
pasażerskiej samolotu suborbitalnego, a rok

My mieliśmy swój trzepak, piłkę gumową
„zośkę” z dętki od roweru, scyzoryk, metalowe
kółko, drewnianą palestrę do palanta. Wcześniej piaskownicę, łopatkę, grabki i wiaderko.
W parku przy ul. Dąbrowskiego puszczaliśmy wodze fantazji, prowadząc metalowe autko,
lecąc makietą samolotu, głaszcząc gipsowego słonia i niedźwiedzia z uczuciem, jakbyśmy
dotykali żywych. Często dla pamiątkowej fotografii.
Obecnie w tej samej części
tego samego parku poustawiano
nowoczesne urządzenia służące
zabawom. Są tak atrakcyjne, że
bierze ochota samemu spróbować...
Fot. Andrzej Grzywacz

Andrzej
Grzywacz

 Józef CHMIEL
Wrzosowa pod Częstochową

 Andrzej GRZYWACZ

SUKCES STUDENTA
POLITECHNIKI
W planach baza do badania Wenus

później – Ariane Group Prize za analizę rynku. W tym roku został nagrodzony za projekt
osłony przeciwradiacyjnej z uwzględnieniem
struktury samolotu, jego wymiarów oraz maksymalnej masy. Nad nagrodzonym projektem
pracowało pięć osób – Hubert Gross (Poli-

technika Rzeszowska), Magdalena Łabowska
(Politechnika Wrocławska), Dominik Tokarz
(Politechnika Warszawska), Małgorzata Popiel
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
i Renata Ferduła (Politechnika Poznańska). –
Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia. Tema9
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bardziej brutalną walką polityczną o władzę
w Rzeszowie.
Ten artykuł poruszył mnie w sposób
szczególny jeszcze z innego powodu. Tak się
złożyło, że los połączył moją najbliższą rodzinę
(rodziców, dziadków i starszego brata) z rodziną opisanego w artykule Władysława Kruczka
w dramatycznym okresie II wojny światowej.
Wieś, w której mieszkali moi rodzice i dziadkowie (Stasiówka), znalazła się w pewnym okresie
wojny w pasie frontu i wszyscy jej mieszkańcy
zostali wysiedleni na okres działań wojennych
w okolice Rzeszowa. Moja rodzina została zakwaterowana u rodziny Kruczków i jak zawsze
mama i dziadkowie podkreślali (ojciec mój
zmarł w 1946 r.) był to bardzo szczęśliwy przydział. Państwo Kruczkowie otoczyli moją rodzinę bardzo troskliwą opieką i pomocą w zakresie
żywności i innych rzeczy. Ta pomoc była bezcenna, gdyż wysiedleńcy mogli ze sobą zabrać
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 Piotr BIERNACKI

Fot. Marcin Zieliński

tyka lotów suborbitalnych zyskuje na popularności dzięki sukcesom takich firm, jak Virgin
Galactic czy Blue Origin. Jest to też temat, który
ogromnie interesuje nasz zespół, gdyż obecnie
jest to najtańszy sposób na realizację turystyki
kosmicznej. Ochrona przed promieniowaniem
kluczowa w rozwoju turystyki kosmicznej
Osłona przeciwradiacyjna w pojazdach przekraczających linię kosmosu pełni kluczową rolę
dla zdrowia pasażerów – powiedział lider zespołu Hubert Gross.
To nie jest ostatni projekt zespołu Innspace, który rozpoczyna pracę nad projektem
związanym z Wenus. Teraz jego członkowie
chcą sprawdzić, czy są w stanie zbudować bazę
unoszącą się w atmosferze Wenus, która pozwoli dokładniej zbadać tę planetę.
Od lewej Hubert Gross, Renata Ferduła, Małgorzata Popiel, Magdalena Łabowska, Dominik Tokarz

LIRYKI DĘBOWIECKIE

Nowa książka poetycka Stanisława Dłuskiego
Jan Belcik

KULTURA  SZTUKA

U

kazała się nowa książka poetycka Stanisława
Dłuskiego Lirnik Dębowiecki,
wydana niezwykle estetycznie przez redakcję „Krytyki
Literackiej”. Wypada zauważyć, że tytułowe „liryki dębowieckie” tego autora posiadają niepowtarzalne
nuty. Mają one właściwości wręcz endemiczne,
zaprawione krztą goryczy, wzbogacone przez
Cioranowską rozpacz, ale też unikają wszechobecnego relatywizmu i sceptycyzmu. Jak zauważa poeta, żyjemy w świecie zwątpienia, gdyż
filozofia ani sztuka nie zdają się nam proponować niczego poza odpryskami humanizmu,
fragmentami jakiejś pozornej Całości, po której
zostają niesmak i pustka. Według niego nawet
religie mają niewiele wspólnego z wiarą, ale bardziej z rytuałem, tradycją, której nie ożywia nic
poza skandalami.
Można powiedzieć, że tomik ten, w opracowaniu redakcyjnym Jacka Świerka, przybrał
formę dialogu z filozofią, kulturą, literaturą
i religią (Dłuski inspiruje się myślą takich postaci, jak np. Husserl, Cioran, Beckett, Witkacy,
Herbert, Miłosz czy Karasek). W nawiązaniach
do mitologii często poruszany jest motyw Eurydyki. Nowym wierszom poety towarzyszą
w tym tomiku także jego wcześniejsze utwory,
co czyni przygotowaną kompozycję ze wszech
miar udaną.
W lirykach dębowieckich mamy do czynienia z mitem poety autsajdera. Za przykład
może posłużyć tu wiersz Piosenka skowronka,
w którym osoba mówiąca wyznaje: „Zdradzałem i byłem zdradzany/ Spadałem głową w dół/
I dotykałem stopami nieba”. Po czym dodaje:
„Zdobywałem Himalaje codzienności/ I gniłem w podmiejskim śmietniku/ Nienawidziłem
mojej nory/ I kochałem smak pokrzyw. […]
Mniejszy od siebie/ Wyżej niż dym z komina/
Nie wzlecę pogodzony/ Ośmieszony oswojony/
Buntem poję wnętrzności/ Szaleństwem trawy
na wiosnę”.
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Ujawnienie
wewnętrznych
sprzeczności wydaje się nie tyle
udaną strategią poetycką twórcy (bo
sama nasza rzeczywistość jest pełna
dysonansów), co silnym przejawem
przeciwstawienia się konsumpcyjnej rzeczywistości. Zarazem zostaje wpisana w krwiobieg tej
poezji potrzeba poszukiwania ładu i harmonii.
Bo każdy rozwój technologiczny – bardzo często
na pierwszym etapie – skazuje część ludzi na frustrację, nieprzystosowanie do udoskonalonego
świata. Ów progres dla wielu stanowi też asumpt
do uprawiania sztuki dla sztuki, pogoni za nowym celem w postaci pokazania swojej wyjątkowości, majętności. Po tym wszystkim zostaje depresja, kolejki do psychologów i psychiatrów. Bo
czy też „wszystko jest na sprzedaż”? Czy zawsze
musimy płynąć tylko z prądem? Jak wiadomo –
co zauważył Zbigniew Herbert – „z prądem płyną tylko śmiecie”…
Jak już zostało wspomniane – ta poezja
zawiera elementy, które wydają się sobie zaprzeczać. Dowiadujemy się z niej np. tego, że
czasem, żeby dostrzec piękno, trzeba odkryć je
w nieoczywistych sytuacjach. Potwierdza to np.
wiersz Pelargonia dla najstarszej kurwy na Placu
Wolności, w którym podmiot liryczny wyznaje:
„Wolność zawsze mnie onieśmielała,/ jak kobieta, matka, kochanka,/ ale ten lekki, wrześniowy
zmierzch/ mnie ośmielił, jak sama się przedstawiła:/ Jestem kurwą, zabili mi psa, konkubenta/
zabrali do szpitala i nie wiem co/ mam robić,
gdzie iść, jak żyć,/ może da Pan zakurzyć?. Nie
chciała pieniędzy, tylko kilka/ cygarów, które właśnie nabyłem,/ oddałem jej pół paczki
i chciałem/ ofiarować pelargonię, bo jej twarz/
przypominała mi kochankę Rimbauda”.
Oto pod wpływem niewinnej próby nawiązania dialogu pojawia się światełko w tunelu,
choć mimika bohaterki na to nie wskazuje, bo
jak zauważa podmiot liryczny: „nie znała smaku
uśmiechów,/ ale coś zajaśniało w jej oczach, zaiskrzyło/ zakurzyliśmy”. W zaistniałych okolicznościach nikt nikogo ani niczego nie zmienia,
brak choćby cienia zachęty do resocjalizacji, ale

mimo to nawiązuje się nić porozumienia. Najprostszego porozumienia, które wieńczy wymowne
podsumowanie, zawarte w słowach
„zakurzyliśmy”. A więc daliśmy sobie czas na refleksję, uniknęliśmy
zbyt szybkiego przypisania drugiego człowieka tylko do określonej
profesji, tej uważanej za najstarszą.
Tom kończy bardzo wnikliwe i erudycyjne posłowie Jarosława
Jakubowskiego, który postrzega poetę jako wędrownego śpiewaka, odbywającego
swoją wędrówkę w czasie i przestrzeni, ale nade
wszystko – w wyobraźni. I jest w owej wyobraźni
zawarta jurodiwość „szaleńców Bożych”. Możemy to dostrzec np. w wierszu – poemacie Pijani
Bogiem, w którym Dłuski porusza tematykę religijną, traktując o życiu pustelniczym: „Do starca
przychodzi uczeń i prosi go o «słowo»./ «Słowo»
stanowi wielką łaskę i dar Boży,/ na który musi
czekać, nieraz długo,/ i na który musi zasłużyć
pokorą, wytrwałością, wiarą.[…] Droga trudna,
droga męczeństwa, na której człowiek/ napotyka
pokusy, zniechęcenie, oschłość ducha./ Ale ona
prowadzi do życia niebiańskiego – jest/ drogą
prawdziwej filozofii”.
Sądzę, że poeta w tym poemacie wykłada
swoiste credo swojej drogi życiowej. Dąży również do Słowa, które stanie się miarą jego jestestwa, miarą wszechrzeczy. Ale ta droga bardzo
często zawęża się, prowadzi ku przepaści. Towarzyszą jej nieustanne upadki, stąd jego bezustanne sponiewieranie: światłem (Pochwała głupoty),
kobietami (SPONIEWIERAŁEM w życiu wiele
kobiet, PORA TOBIE DO PIACHU, DZIADU),
używkami (Barbarzyńcom pochylonym z troską
nad nicością, Chrystus na rzeszowskim rynku,
Murzynek na nowy wiek i inne).
Są też w tym tomie pożegnania, elegie do
przyjaciół: Wiesława Setlaka, Andrzeja Topczyja,
Zbigniewa Guzego. W jednej z nich pojawia się
pytanie: „Jak płakać po stracie przyjaciela/ kiedy łzy wyschły?/ Jak pocałować wiatr w chłodne
usta?”. Po czym poeta dodaje: „Najważniejsze
jest poza naszymi granicami./ Szyja słońca ścięta
w kwietniowe południe./ W oddali motory głośno krzyczą. Kosy/ kwilą w trawach cmentarza./
Z Ciebie została, przyjacielu, garstka,/ Popiołu
i serdeczne przesłanie:/ Z Bogiem! Nikt nie woła,
tylko wieczność/ szumi u Twych stóp,/ Saletyńska
Pani” (Elegia za Wiesława Setlaka).
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wadzą nas do katharsis (na płaszczyźnie formy zwracają uwagę też rymy wewnętrzne).
Wiemy, że bez tego oczyszczenia bylibyśmy
kimś innym, mniej autentycznym. Dlatego
czytając wiersze Dłuskiego, musimy liczyć
się z tym, że ta lektura może nas ranić. Ale
przecież tylko po to, żebyśmy mogli zdać sobie sprawę z tego, że można wyjść z zaklętego

kręgu sprzecznych wartości. Jest nim poszukiwane Słowo. I Prawda.
Stanisław Dłuski, Lirnik Dębowiecki, Biblioteka „Krytyki Literackiej”, Editions Sur Ner, Łódź 2021.

 Jan BELCIK

CZYTANIE LASU
Podkarpacki Salon Literacki
z Edwardem Marszałkiem
Stefan Żarów

W

odmiennej scenerii
leśnych kniei, pośród
tysiącletnich kurhanów i wyniosłych jodeł odrzykońskiego lasu, w urokliwej gminie
Korczyna, w porze wiosennego przebudzenia w dniu 26 maja 2021 roku zagościł Podkarpacki Salon Literacki Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zorganizowany
przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury
w Korczynie. Tym razem z przydawką „Leśny”,
co uwarunkowane było otaczającą scenerią, poszumem drzew i migotliwych słonecznych promieni oraz ckliwym odgłosem ptaków.
W przyciszonej konwersacji niosły się wspomnienia publicysty, poety, rzeźbiarza, Mistrza
Mowy Polskiej (XIV edycji) dr. Edwarda Marszałka, byłego długoletniego leśniczego w leśnictwie Odrzykoń, a obecnie rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie. Inspirowany przez Czesława Drąga
– moderatora Leśnego Salonu, wiódł opowieści o naturze, czasach minionych, ale i zarazem

o teraźniejszości problematyki leśnej
przeplatanej historią miejsca. Zaprezentował wiersze ze swojej bogatej twórczości poetyckiej, w tym z książek: Ballady
o drzewach, W wielkim szałasie Bieszczadów, Dębiną buczyną połoniną. Wokół
pobrzmiewały strofy przedstawianych utworów
w tym: Dłubana kapela, Na ojcowym strychu
i Matka Boska Żywiczna ,,We wnęce sosnowego
pnia / Matka Boska Żywiczna wypłakuje / dla
Syna swego kalinowe wieńce / jarzębinowe korale / grzechotkę kłokoczkową / i gorycz głogu //

Nie poeta, kto śpiewa i patrzy,
Czy słuchają, czy patrzą słuchacze;
Lecz kto piersią do ziemi przypadłszy,
Sam dla siebie śmieje się i płacze.
Władysław Syrokomla

Noc zapada / stygnącą kroplą żywic”. Wiersze
przeplatane melodiami wykonywanymi na harmonijce ustnej przez nestora korczyńskich muzyków Zbigniewa Mięsowicza, m.in. Za Wisłokiem górka gdzie słońce zachodzi…
Ze spotkania powstał interesujący materiał filmowy https://www.
yout ube.com /watch? v= SRy nS -E_7wc zrealizowany przez pracowników WDK Marka Grzebyka,
Radosława Cichowskiego i Kacpra
Biela. W nagraniu oprócz wcześniej wspominanych osób udział
wzięli: Marek Kępiński – aktor,
który czytał wiersze autora, Wojciech Tomkiewicz – dyrektor GOK
w Korczynie i Stefan Żarów – WDK,
członek ZLP. Spotkanie zaaranżowała i czuwała nad jej przebiegiem
oraz nagraniem filmu Danuta Pado,
koordynatorka Podkarpackiego Salonu Literackiego.
 Stefan ŻARÓW

Edward Marszałek i Czesław Drąg

Panorama literacka Podkarpacia
ŁĄCZENIE SZTUK
rośnieńskie Biuro Wystaw Artystycznych
i Teatr im. Wandy Siemaszkowej zorganizowały 8 czerwca 2021 roku spotkanie artystów
związanych z południowo-wschodnią częścią
Polski. Reprezentowali oni różne dziedziny
sztuki – poezję, malarstwo, teatr i muzykę pod
nazwą art_przecięcia Teatru Siemaszkowej, realizowane w ramach ogólnopolskiego programu Przestrzenie Sztuki. Wzięło udział w tym
projekcie czterech poetów: Jan Tulik, Jan Belcik, Stanisław Dłuski i Jakub Pacześniak oraz
dwóch malarzy: Rafał Pacześniak i Grzegorz
Wnęk. Wszystko to pod patronatem Juliana
Przybosia, poety wywodzącego się również
z tej ziemi. Poezja ta wybrzmiała w mistrzowskiej interpretacji aktorów Teatru im. Wandy
Siemaszkowej Joanny Baran-Marczydło i Pawła Gładysia, a całość muzycznie zilustrowały
jazzowe improwizacje krośnieńskiego pianisty
Macieja Łukaszewicza. Wprowadzenie do spotkania miały: Ewelina Jurasz (BWA Krosno)
i Jagoda Skowron (Teatr Siemaszkowej). Rozmawiano o idei łączenia sztuk (muzyka, malarstwo, poezja), kojarzenia różnych jej obszarów
w bardziej pojemne przedsięwzięcia.

K

 Jan BELCIK

GLORIA DLA WŁODZIMIERZA
czerwca br. odbyło się w mieleckiej Miejskiej Bibliotece Publicznej Samorządowego
Centrum Kultury, zainicjowane przez prezesa
oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie Małgorzatę Żurecką, uroczyste spotkanie
z okazji przyznania znakomitemu polskiemu pisarzowi i członkowi oddziału Włodzimierzowi
Kłaczyńskiemu brązowego medalu Zasłużony
Kulturze Gloria Artis. W związku z tak wyraźnym dowodem uznania dla twórczości literackiej
autora, m.in. sfilmowanej potem słynnej powieści Popielec, w spotkaniu tym wzięli udział liczni
znakomici goście z Mielca i regionu. W tym prowadzący mieleckie
organizacje literackie Zbigniew Michalski i Aleksandra
Piguła. Rzeszowskie
środowisko
twórczo-literackie reprezentowali kierownik
ODK Karton RSM
w Rzeszowie Józef
Tadla oraz przyjaciel literat Jerzy S.
Nawrocki i Dominik
Ćwik w RSTK. Wraz Włodzimierz Kłaczyński
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z Małgorzatą Żurecką zaprezentowaliśmy gościom fragmenty Pudełka, najnowszej, autobiograficznej powieści W. Kłaczyńskiego. Niestety,
87-letni laureat wskutek niedyspozycji zdrowotnej nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości, ale
reprezentowała go małżonka Joanna, poetka,
która odebrała to zaszczytne odznaczenie dla
niego.
 Jerzy Stefan NAWROCKI
PIEŚŃ BIESZCZADZKIEJ BRZOZY
o spotkaniach literackich w Galerii Art.-Vici rzeźbiarza, malarza i literata Tadeusza
Masłyka w Górkach k. Brzozowa z Wiesławem
Hopem, Jerzym Stefanem Nawrockim, Barbarą Śnieżek, Agnieszką Mrozek i Jadwigą Buczak
w maju zagościła tam nowo przyjęta do oddziału
Związku Literatów Polskich w Rzeszowie poetka
z Lęków Dukielskich Maria Łukaszewska – pseudonim literacki – Maria Brzoza. To bardzo ciekawa twórczo, ale też wymagająca od czytelnika
w odbiorze skupienia, uwagi oraz wyobraźni poetka. Jej poezja – zawarta już w kilku tomikach,
szeroko zaprezentowana przez nią podczas tego
spotkania – pełna jest zadumy nad człowiekiem
wędrującym przez życie i wyboje rozczarowań,
a zakochanego w naturze, jej wzniosłości i pięk-

P
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KULTURA  SZTUKA

Ciekawy jest też Tryptyk z mistrzem świętego
związku w tle. Zawarte w nim trzy wiersze dedykowane są Krzysztofowi Karaskowi, jak się wydaje, mistrzowi duchowemu Dłuskiego w jego egzystencjalnych peregrynacjach – po zaułkach historii, filozofii i mitologii, a czasem nawet fizjologii.
Te wiersze, pełne aluzji i nawiązań do
kultury (oraz popkultury), przemilczeń, pro-

Fot. Józef Tadla
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Maria Brzoza gościła w galerii Tadeusza Masłyka

TOMIKI MARII RUDNICKIEJ
o długiej przerwie wynikającej z zakazów
pandemicznych Klub 21 BSP w Rzeszowie
rozpoczął swą działalność. 8 czerwca br. odbył się
wieczorek autorski Marii Rudnickiej, poetycko-muzyczne spotkanie z promocją trzech tomików
wierszy poetki: Odkrywaj radość życia, Blaski
i cienie życia, Niespodzianki i uroki życia. Imprezę
prowadziła Ewa Jaworska-Pawełek, która przybliżyła twórczość autorki. Odczytano listy od
pełniącego funkcję prezydenta Rzeszowa Marka
Bajdaka oraz list byłego prezydenta miasta i europosła dr. Mieczysława Janowskiego. Wybrane
Fot. Aleksander Baranowski

KULTURA  SZTUKA

P

Maria Rudnicka

Stanisław Dłuski

S

powolnienie
rozwoju
technologii, czy to jedyna recepta, by uratować
człowieka, uratować naszą cywilizację? Czy to jest
w ogóle możliwe w skali
globalnej? Francis Fukuyama dawno już przestrzegał przed niekontrolowanym rozwojem biotechnologii, eksperymentów na żywym człowieku, manipulacji genami, jeśli tego nie zatrzymany, nastąpi koniec człowieka, jakiego
dzisiaj jeszcze znamy. Czy możliwy jest dialog
między największymi państwami, zamiast
wyścigu zbrojeń, bezwzględnej walki ekonomicznej? Czy nauka powinna mieć ograniczenia moralne, bo największą wartością pozostaje człowiek, miłość, przyjaźń, współpraca,
pomnażanie dobra?
12

REGIONALNY KONKURS
czerwca został rozstrzygnięty, organizowany już od lat w Osiedlowym Domu
Kultury Karton RSM i znany na Podkarpaciu,
XXII otwarty Regionalny Konkurs Dziennikarzy
Młodzieżowych i Twórców. Patronowali tej inicjatywie spółdzielcza Administracja Osiedla Baranówka RSM, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP,
oddział ZLP w Rzeszowie, a medialnie redakcja
miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”. Dziennikarsko-literackiemu jury przewodniczyła członkini Sądu Koleżeńskiego ZG ZLP Marta Pelinko.
A wśród gości honorowych uroczystości byli pre-
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Fot. Józef Tadla

nie. Tak dzieje się m.in. w jej tomiku W górach bliżej nam nieba, wydanym w 2017 roku. Znana już
na literackim Podkarpaciu Galeria Art.-Vici, pełna obrazów i rzeźb Tadeusza Masłyka, wytwarza
– mimo skromnej przestrzeni – ciepły i twórczo
uduchowiony nastrój, a jej gospodarze Tadeusz
z Teresą emanują szczerą przyjaźnią.
 NEY

wiersze z promowanych tomików
prezentowała sama poetka oraz
Jadwiga Buczak, Grażyna Ślipiec
i Stanisław Dworak. Z jej utworów
emanuje nie tylko nadzieja, radość
i miłość, ale i smutek. Oznajmia,
że życie to same niespodzianki, ale
dopóki promyk słońca lśni, warto
żyć. Te trzy tomiki wierszy są najlepszym dowodem, że mimo czasu
pandemii pisała wiersze o życiu
i o tym, aby cieszyć się każdą chwilą, jaką daruje nam los. Imprezę
wzbogacił śpiew solowy w wykonaniu samej autorki i grupy wokalnej 21 BSP w Rzeszowie.
 Z.R.

Laureaci z poetką, prezesem oddziału ZLP Małgorzatą
Żurecką

zes oddziału ZLP w Rzeszowie Małgorzata Żurecka, przewodniczący oddziału Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP Szyman Jakubowski. Tegorocznymi laureatami pierwszych nagród w poszczególnych dziedzinach i kategoriach konkursu zostali: w kat. poezji – Filip Zygmunt, uczeń PSP im.

Jana Pawła II w Rudniku n. Sanem, w kat. opowiadanie – Weronika Kozłowska z PSP w Leszczawie Dolnej gm. Bircza, w kat. publicystyka,
dziennikarstwo, recenzje – Jakub Berechowski
z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
(ul. Hetmańska 120) oraz Julia Kosar ze Szkoły
Mistrzostwa Sportowego „Resovia” w Rzeszowie w kat. artykuł – Marcelina Kowalczyk z ZSE
w Rzeszowie, (ul. Hetmańska 120) oraz w kat.
sprawozdanie sportowe – Kasandra Schmidt
z SMS „Resovia”. Nagrody specjalne ODK Karton otrzymali: za twórczość s.f. – Kacper Wereskla (szkoły średnie) i Bartłomiej Pankiewicz
(szkoły podstawowe), a za scenariusz widowiska
Droga Matki Pauli do Boga – Krystian Urbański
i Magdalena Rak. Całość uroczystości prowadził
kierownik ODK Karton Józef Tadla.
 JSN
U PROGU KRESÓW
gólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów” w Chełmie ma długą historię.
W ubiegłym roku organizowany już po raz trzydziesty drugi z inicjatywy Nadbużańskiego Towarzystwa Kultury – Środowiska Rodzin Kresowych. Nawiązuje do tematyki Kresów – dziejów,
tradycji, malowniczości oraz wydarzeń XX i XXI
wieku. Zawiera także wątek literacki, przywracający corocznie pamięć dawnych poetów i pisarzy
związanych z tą ziemią. Ubiegłoroczny regulamin
konkursu wprowadził nowe spojrzenie na wydarzenia Białorusi, przywołał historię Żydów z Lubomla na Wołyniu oraz twórczość pieśniarza białoruskiego Władysława Syrokomli (1823–1862).
Od lat uczestniczką konkursu jest poetka Maria Stefanik z Żarnowca, członkini ZLP
Oddziału w Rzeszowie, która doczekała się już
udziału i nagród w 10 odsłonach konkursowych.
W czerwcu br. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. Maria Stefanik została
laureatką I nagrody za cały zestaw wierszy, w tym
także Nagrody Specjalnej. Uroczystość miała
miejsce w Muzeum Okręgowym w Chełmie im.
Wiktora Ambroziewicza z udziałem laureatów
oraz przedstawicieli Rodzin Kresowych. Konkurs odbył się przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Polonica
oraz Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.

O

 Mieczysław A. ŁYP

KARTKI Z PAWLACZA (93)
Potrzebna jest w naszym rozwoju zarówno wiara, jak i rozum. Fides et ratio, dwa
skrzydła naszej cywilizacji. Jedno bez drugiego może prowadzić do katastrofy, do tworzenia zbrodniczych ideologii. O niebezpieczeństwach tzw. postępu pisali wybitni katastrofiści, Witkacy, Władysław Sebyła czy Czesław
Miłosz. Powrotu do życia w naturalny sposób
nie ma, ale nieograniczony rozwój „sztucznej
inteligencji” prowadzi do zniewolenia i zaniku ludzkich relacji, uczuć, wszelkich więzi,
które budujemy, żyjąc w rodzinie, w każdej
wspólnocie. Pozostaje zawsze ta Nadzieja,
że się w tym opamiętamy, zmierzając do katastrofy. Potrzeba tak bardzo uważności dla
każdego istnienia, prawdy, kontemplacji Piękna i bezinteresownego czynienia dobra. Naiwny jestem, wiem, taki zostanę.
(11.05.2021)

Z naszej okolicy chcemy widzieć świat
żyjący w nieustannym zagrożeniu, z rzeszowskiej ziemi chcemy też czerpać i czerpiemy siłę,
przekonanie, że czasopismo literackie (poezja)
nie jest tylko snobistycznym wytworem przeintelektualizowanych, znerwicowanych bubków, ale jest ściśle związane z naszą obolałą
tożsamością, jest ością w gardle estetów i wulgarnych, zarozumiałych „barbarzyńców”,
otwarte na przeszłość i proponujące duchowe
idee dla ciemnej przyszłości. Podstawowa idea
to próba przezwyciężania w kulturze obrazów rozpaczy i dekadencji, próba budowania
za pomocą słowa moralno-filozoficznej wizji
świata, powrót do źródeł naszej metafizycznej
tożsamości.
(27.06.2021)

Wers
magazyn
literacki

Wers

Usłysz echo

U

rodziła się w Krośnie, mieszka w Żarnowcu. Wydała sześć tomików wierszy. Członkini ZLP, laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich.

Kresowe ołtarze

inspirowany widokiem kościoła w Zbarażu

Zjednoczeni w białoruskiej opozycji
otwierajcie wolność carskich wrót,
zmywajcie falsyfikat z ogłoszeń
prezydenckich wyborów
i wcześniej nadane ordery,
niepokorni dziennikarze nie przemilczcie,
aby gazety prawdę drukowały!
To nie uśpiony naród –
dzisiaj pragnie nowej demokracji.
Kolejne miesiące trwa „Marsz bohaterów”
ulicami śmiałych miast
falą wzniesionych rąk –
kres obecnej władzy i przemocy,
powrót do wolności!
		

Przejęte z ciasnych magazynów
milczących składów ciszy,
rozmodlone w kawałkach,
stoją w litanii obrony i ataków,
w ranach historii,
oczekują ludzkich powrotów
i nabożeństw duszy.

Pochyl się nad wołyńską ziemią
w pięciu wiekach Nowego Jeruzalem
przyswojonego etnicznie.
Wstąp do Lubomla do szkoły rabinów
po dożywotnią funkcję kapłaństwa,
może kamienie na zgliszczach
renesansowej synagogi wymodlą echo
świąt i żałoby przy świecach i winie.
Spopielone zwoje ksiąg Mojżesza
przywołają wojenne zniszczenie,
a ruiny świątyni – symbol godności
rękę miejscowej zagłady.
Usłysz dzielnicę z celebrą żydowską,
z własnym prawem, wymową,
w odrębności języka i kultury –
dziś zamarłą…

Ocaleni święci bojaźliwych oczu
niepewni dalszych losów,
rozdają autoportret.
Wyglądają jutra, świeczek, ołtarza,
wiary kroków i szeptu młodych.

Może naprowadzi handlowy szlak
mieszkańców z przywilejem
w ciasnych sklepach, w zapachu śledzi z cebulą,
w karczmach z anyżem i miętą –
dziś w żałobie...

Kroplą święconej wody
wprowadzają ciekawską duszę
w otwarte drzwi –
w dzieło baroku i prawdę przeszłości.

Gdzie odeszli ze swojego miejsca,
kto zabrał im życie?

		

(25 II 2019)

Odpowie Ściana Płaczu w Kołkach i Kowlu,
wykrzyczy ból zabijania i zło Holocaustu
a lament ostatnie pożegnanie.
Utrwalone w „Księdze wspomnień
o Lubomlu” w języku hebrajskim i jidysz,
mieszkańców Jakuba Hetmana,
Nathana Sobela, Aarona Ziegelmana –
kustoszów miejsca.

(21 XI 2020)

		

Jan Belcik

U

rodził się w 1960 r.
w Dukli. Mieszka
w Krośnie. Autor siedmiu
tomików poetyckich i laureat wielu ogólnopolskich
konkursów
literackich.
Wiersze ogłaszał w radiu,
telewizji, prasie literackiej
i regionalnej oraz w almanachach poetyckich. Jego
poezja była tłumaczona na
języki węgierski, słowacki
i serbski. Jest autorem artykułów o literaturze i recenzji.

Góra Oliwna

Cisna jest spojrzeniem

Twa skalistość i nagość
jak mówi legenda
ma przyoblec się
ogrodem oliwnym
dopiero
przy końcu świata

Tak –
chciałbym tylko zapisać
ten błysk lipca
pomiędzy ścieżką dźwiękową
biesiady
natchnionej Bieszczadem
ze sceny w Cisnej
i wiatrem od Okrąglika

To tutaj
zatrzymała się Chwała Jahwe
i mają stanąć stopy Boga
w dniu ostatecznym
by rozwikłać
każdy teologiczny
i najzacieklejszy spór
historyczny

a twoim – jak sama potwierdziłaś –
rzeszowskim spojrzeniem
którego będę mógł szukać
już w przyszłym życiu –
wszak skromność jest wciąż
naszym przywilejem

Cmentarzysko oczekujących
synów Jakuba
Zbiegowisko targujących się
i kupujących dewocjonalia

chciałbym tam powrócić
– choćbym w ostateczności
miał się tylko dopiąć
do ostatniej nadziei

i jakby już wszystkim
i Wszystko
było Jedno

ostatniego wagoniku

Jerozolima, 7.04.2013

przegrzanych lipcowych szyn
– wciąż czynnej
kolejki wąskotorowej

(16 XI 2020)

Dedykacja kołobrzeska
			

Do…

Słoneczne pozdrowienia
znad Bałtyku
rozrzucającego kruche muszelki
i rybie ości
dławiące
spokojne prądy morskie
Z łagodnym wiatrem bryzy
rozkrzyczanymi stadami
mew i rybitw
– z kołobrzeskiego molo
śle
zaskoczony samym sobą
i rzucony na plażę
cień

Poezja

Maria Stefanik

W imię nowej demokracji
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Kamil Flaga

Zdzisława Górska

U

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

Jesteśmy

Poezja

Jesteśmy do czasu
jakby nieobecni
Dom się opatrzył, ale
jest ostoją
Ulica dymi samochodami
kroki ludzi szybkie
i tylko konieczne
Zasłaniamy usta
przed niewidzialnym
Wchłaniamy
ze strzykawek mililitry
ochrony
Czekamy niecierpliwie
na unicestwienie
wrogiej drobiny
i to już nie jest grzechem
8.03.2021

W białej poświacie zapachu
Tonę z rozkoszą w zapachach
białego bzu, który zawładnął ogrodem
siłą wznoszącą duszy...
Tyle mojego w maju
Wszystkie olejki eteryczne świata
zdobyły się na zapach euforyczny,
jak eliksir i balsam dla oddechu
Ta chwila dla mnie?
Bez zasługi?
Himalaje śnieżnych kiści panują nad
aurą domu, pokoju,
nad kryształem wazonu, który przeciął
po skosie szabelką czerwieni
świetlisty, życiodajny promień
Cóż my, bez jego światła?
Spienione bielą kwiaty ułożyły się
ściśle obok siebie i w takiej mnogości
jakby chciały stworzyć kwiatową siłą
barierę braterstwa na całe
kwitnienie chwili,
ciężkiej od zapachu,
nie do zatrzymania na dłużej
Cudem zapachu oddycha wrażliwy
wędrowiec i koronawirus
Chwilo trwaj
5.05.2020

U

rodzony w 1997
roku w Rzeszowie. Student filozofii, przewodniczący
Sekcji
Twórczości
Literackiej przy Kole
Naukowym
Polonistów Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Dwukrotnie wystąpił
podczas
festiwalu
Najazd
Awangardy
na Rzeszów. Opublikował w almanachu literackim młodych poetów: Ścięta szyja słońca (2019),
Trzecia strona księżyca (2020), w druku Kwaśne
jabłka. W 2019 roku ukazał się jego folder poetycki Czarna poświata zbawienia.

Infantylny
Wyszedłem żeby nie być sam
W śniegu odbijał się strach
Obco znajomy z bramy głos
I ślad niewdzięcznych dusz
Bieg z odwróconą pochodnią
Zmrożoną pustą rozmową
Srebrzysty nóż w brzuch
Czy celem było serce?
W kręgu spalonych dusz
Mozaika mojego odbicia
Skrępowana szczerością
O rakotwórczej treści
W sercu królestwa ciszy
W komorach delirycznych oddechów
Czarna poświata zbawienia
Zduszona trującym świtem

Małgorzata Wioletta Lipecka

M

ieszka w Jarosławiu. Nauczycielka, absolwentka jarosławskiego
Liceum Sztuk Plastycznych, WSPiA w Rzeszowie, Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wiersze publikowała w „Kurierze Błażowskim”, „Wersie”, rumuńskim „Taifas Literary
Magazin” i na forach internetowych.

I płynę z nurtem wódki
Od lat znajomym szlakiem
I nie mam już pojęcia
Kto ogniem jest a kto benzyną

W centrum
Zamknięta

Życie dla życia
W lamencie udręczonych dłoni
dostrzegasz miłości nieskończoność
i cenę poświęcenia
zaszytą w pustych miejscach
wyrwanych strzępów mięśni
Biel kości skąpana w purpurze
krwi ciepłej i krzepnącej
darem bezgranicznej ofiary
i pot z ostatkiem oddechu
zjednoczone w uwielbieniu
nie śmierci lecz narodzenia
Życia dla życia
Człowieczego

Zamknięta ze swymi myślami
w czterech ścianach mieszkania
szukam podstaw twego istnienia
choć brakło już scenariusza
tych chwil które nadejść miały
Wciąż osamotniona z rosnącą skalą
zgubnie dyszącego przerażenia
wypatruję śladów twoich kroków
fałszywą nadzieję niosących
Sen nie przychodzi jak kiedyś cicho
gdy każda twa myśl pieściła me skronie
popiołem nocy zakryłeś wspomnienia
świt już nie zedrze wstydu kurtyny
***
Czekam na słowa spełnienie
Ciałem przykryta dobranoc
Każdy świt pisany szczęściem
Na drabinie przyszłych chwil

Tu w centrum – spadanie
Wyobraź sobie świt
Wyobraź sobie dzień
Tak bardzo pusty, niegdyś starań warty
Powiedz – czy warto odchodzić?
Obejrzyj się – czy jeszcze pamiętasz?
Zgubione w drodze słowa szczere
Na pożółkłych drogach stare trasy
Rysuję na ścianie wspomnienia blade
Wyrywam bruk już nieaktualny
Na którym nadzieję nakreślałem
A potem szkic ten dewastowałem
Lawiny tych zdarzeń spadać wciąż będą
Nie zatrzymają jej piękne puste słowa
Macie swoje szczyty, macie dusze pełne
Pojadę pod prąd, o nie się rozbiję
Ból podpala lont bezradności
A życia tlen podsycać go będzie
Z natury złośliwy nie spali doszczętnie
Zwęglonej agonii kresu nie stawi
Pomóc mu? Na tej autostradzie?
Któż by chciał rozpędzać się dalej
Gdzie droga przedwcześnie skończona
Kanionem, znakami zapytania
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W POSZUKIWANIU IDEAŁU EKSPRESJI
Muzyczny Festiwal w Łańcucie 2021

Fot. Filharmonia Podkarpackia

Zofia Stopińska

W

Koncerty w Rzeszowie
Inauguracja odbyła się 20 czerwca w Filharmonii Podkarpackiej. Wieczór miał formę
hybrydową, bowiem w części pierwszej odtworzony został koncert nagrany specjalnie na zamówienie Muzycznego Festiwalu w Łańcucie
przez Orkiestrę Kameralną I Virtuosi Teatro
alla Scala pod batutą Massimiliano Caldiego,
a partie solowe wykonali oboista Fabien Thouand i klarnecista Fabrizio Meloni. W programie znalazły się dzieła: G. Rossiniego, G. Verdiego, K. Pendereckiego i N. Roty.
Przed projekcją filmu wzruszony maestro
Massimiliano Caldi powiedział: – Znalazłem
się na moście pomiędzy dwoma miastami: Mediolan, miasto, gdzie się urodziłem i mieszkam,
oraz kochany Rzeszów, gdzie mam okazję często pracować z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej. Chcę bardzo podziękować dyrektorkom Filharmonii Podkarpackiej pani Marcie
Wierzbieniec i pani Marcie Gregorowicz, bo
ten koncert był zaplanowany już rok temu, ale
nie mogliśmy zorganizować podróży mediolańskiego zespołu do Polski, nie było to możliwe także w tym roku. Dzięki ich przychylności
i realizacji tego pomysłu mamy La Scalę w Rzeszowie. Z wielkim zainteresowaniem wspólnie
z państwem będę oglądał ten film i jestem z tego
powodu bardzo szczęśliwy.
W części drugiej maestro Caldi stanął za
pulpitem dyrygenckim i poprowadził drugą
część koncertu w wykonaniu świetnych polskich śpiewaków Iwony Sochy (sopran) i Adama Zdunikowskiego (tenor). Solistom towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej. W programie tej części usłyszeliśmy
arie i duety z najsłynniejszych oper G. Verdiego,
CH. Gounoda i G. Bizeta.

Podczas inauguracji festiwalu w Filharmonii Podkarpackiej

W Filharmonii Podkarpackiej wystąpił
także legendarny pianista Ivo Pogorelich, który dzięki niezwykłemu talentowi, bezkompromisowym kryteriom i ciągłemu poszukiwaniu
ideału muzycznej ekspresji od ponad czterech
dekad grania jest artystą cenionym przez krytyków i publiczność na całym świecie. Festiwalowy recital wypełniły niezwykle osobiste i piękne
kreacje dzieł, które wieńczą wielką twórczość
Fryderyka Chopina: Fantazja f-moll op. 49, Barkarola Fis-dur op. 60, Polonez – Fantazja As-dur
op. 61 oraz III Sonata h-moll op. 58. Pomimo że
program był długi i wyczerpujący, gorące przyjęcie przez publiczność sprawiło, że na pożegnanie
zabrzmiała jeszcze Kołysanka, a później publiczność pożegnała artystę owacją na stojąco.
Podczas trzeciego wieczoru w Filharmonii
wystawione zostało dzieło, którego rękopis został odnaleziony wśród łańcuckich muzykaliów
zamkowej biblioteki. Jest to opera La forza del
merito, którą skomponował Marcello di Capua
– nadworny muzyk księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. – Dzieło to – jak przybliżył
jego genezę i wartość artystyczną dyrygent Jacek Brzoznowski – jest jedną z ostatnich oper
Marcella di Capui, który za życia cieszył się
znacznym rozgłosem i był we Włoszech ważną
postacią teatru operowego doby klasycyzmu.
W 1778 roku wstąpił na służbę księżnej Izabeli
z Czartoryskich Lubomirskiej, został nadwornym kapelmistrzem w Łańcucie i przez ponad
dwie dekady kształtował życie muzyczne dworu,
ale także na jego potrzeby wiele komponował.
Opera La forza del merito powstała w 1807 roku
na okoliczność zaślubin Henryka Lubomirskiego, który był ulubieńcem księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. Stąd tytuł dzieła można
dosłownie przetłumaczyć jako Siła małżeństwa.
Jest to dzieło kameralne, napisane w stylu klasycyzującym i można je porównać do niektórych
dzieł Mozarta czy Rossiniego. Obsada w kwintecie smyczkowym jest niewielka, z instrumentów
dętych mamy w orkiestrze tylko dwie waltornie,
podwójną obsadę we fletach i klarnetach i jeden
fagot.
Spektakl został bardzo staranie przygotowany i wyreżyserowany, a soliści wystąpili
w pięknych kostiumach. Partie solowe wykona-

li: Dawid Biwo, Gabriela Gołaszewska, Anton
Hrynevich, Jarosław Bielecki i Ewa Menaszek.
Bardzo się cieszymy, że spektakl spodobał się
publiczności i dziękujemy za gorące przyjęcie –
podkreślił maestro Brzoznowski.
Ostatni z festiwalowych wieczorów w Filharmonii Podkarpackiej wypełniła muzyka
Astora Piazzolli w wykonaniu Zespołu San Luis
Tango, który wystąpił w składzie: Luciano Torres
– bandoneon, Jose Torres Duval – gitara/ śpiew,
Lina Gómez Carvajal – flet, Javier Torres Duval
– śpiew, Magdalena Lechowska – śpiew, Mateusz
Krystian – piano oraz Jakub Grzybek i Patrycja
Cisowska – taniec. W programie znalazły się
m.in.: Oblivion, Balada para unloco, Buenos Aires
Adiós czy Nonino. Niezwykle ekspresyjna muzyka w połączeniu z tańcem fascynowała publiczność, co najlepiej świadczy, że kompozycje Astora Piazzolli cieszą się niesłabnącą popularnością.
Koncerty w Łańcucie
Niełatwo było kupić bilety na festiwalowe
koncerty, które odbyły się w sali balowej łańcuckiego zamku, i trudno się dziwić, bo to przepiękne wnętrze, w którym muzyka przemawia do
słuchaczy w sposób szczególny.
Podczas pierwszego wieczoru wystąpił rewelacyjny czeski kwartet smyczkowy o nazwie
Zemlinsky Quartet, a program wypełniły kwartety Antonina Dvořáka. Wykonując tę wspaniałą muzykę, zespół uczcił 180. rocznicę urodzin
kompozytora.
Główną bohaterką drugiego wieczoru
kameralnego w sali balowej była skrzypaczka
Liv Migdal, której towarzyszyła pianistka Egle
Staškute. Liv Migdal jest określana „[…] nową
gwiazdą w świecie gry na skrzypcach […] i jedną
z najwybitniejszych skrzypaczek swojego pokolenia”. Młoda i niezwykle utalentowana artystka
objawiła swoje zdolności już w wieku pięciu lat,
kiedy to zaczęła pobierać pierwsze lekcje gry na
instrumencie. W programie łańcuckiego koncertu znalazły się głównie sonaty – m.in. W.A. Mozarta, E. Griega czy S. Prokofiewa.
Serca łańcuckiej publiczności podbiło także holenderskie Duo Fortepianowe, które tworzą
Lucas i Arthur Jussen. W sali balowej wykonali m.in. utwory W.A. Mozarta, F. Schuberta i C.
15
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tym roku melomani
długo czekali na informacje o terminie Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, ale
wybrany przez organizatorów czas w ostatniej dekadzie
czerwca okazał się trafny.
Wprawdzie na widowni mogła być tylko połowa
zajętych miejsc, ale melomani, którym udało się
kupić bilety, doceniali możliwość obcowania
z muzyką wykonywaną na żywo.
Jubileuszowa edycja 60. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie zamknęła się cyklem ośmiu
koncertów, z czego połowa odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej, trzy z pozostałych w sali
balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie, a finał po
raz pierwszy zorganizowany został w Ogrodzie
Angielskim przy Miejskim Domu Kultury w Łańcucie. Podkreślić trzeba, że w czasie tych sześciu
dekad festiwal rozwijał się i dominowały różne gatunki muzyki, ale zawsze organizowany był przez
Filharmonię Podkarpacką. W tym roku pani prof.
Marta Wierzbieniec, dyrektorka festiwalu i Filharmonii Podkarpackiej, oraz jej współpracownicy zaproponowali bardzo różnorodny repertuar
w wykonaniu świetnych muzyków.
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Debussy’ego. Pomimo młodego wieku zyskali już
międzynarodową sławę kreacjami, w których łączą pasję z wyrafinowanym smakiem i brawurą
interpretacji.
Kończący 60. Muzyczny Festiwal w Łańcucie koncert plenerowy został zaplanowany
w nowym dla festiwalu miejscu, bo w Ogrodzie
Angielskim przy Miejskim Domu Kultury. Wybrane i zaaranżowane przez Krzysztofa Herdzina

wielkie, znane przeboje: Cz. Niemena, A. Zauchy, Z. Wodeckiego, M. Grechuty, Perfectu
i Lombardu złożyły się na koncert zatytułowany
„Kochajmy polskie piosenki”. Wystąpiła złożona
z wyśmienitych muzyków Filharmonii Łódzkiej
im. Artura Rubinsteina Grohman Orchestra,
śpiewał Jacek Kotlarski, a dyrygował autor świetnych aranżacji, czyli Krzysztof Herdzin. Jestem
przekonana, że wszyscy bawili się świetnie.

SIŁA MAŁŻEŃSTWA

Opera z łańcuckich zbiorów w Filharmonii Podkarpackiej

Zarówno w Łańcucie, jak i w Rzeszowie
codziennie witał melomanów zespół Da Camera, tworząc niepowtarzalny klimat przed każdym
koncertem. A wspominając jubileuszową edycję,
już marzymy o następnym Muzycznym Festiwalu w Łańcucie z nadzieją, że sale koncertowe
będą mogły być w stu procentach wypełnione.
 Zofia STOPIŃSKA

mi, wyważone brzmienia solistów i orkiestry,
oszczędna, nastrojowa scenografia, czytelność
akcji scenicznej (podziwiałem reżyserię, stroje
i scenografię Anny Zwiefki, udane oświetlenie
Pawła Iwaszka z naszej filharmonii), wszystko
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„Kształtem miłości piękno
jest”. Ten fragment z Promethidiona Cypriana Kamila
Norwida (w tym roku mija
200 lat od urodzin poety)
przypomniała dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, profesor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
w słowie wstępnym przed wystawieniem opery
Marcella di Capui pt. La forza del merito (Siła
małżeństwa), które miało miejsce w sali dużej
Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 25 czerwca 2021 roku w ramach 60. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie.
Dzieło odnalezione w zbiorach Biblioteki
Zamku w Łańcucie i opracowane źródłowo-krytycznie przez dra hab. Mirosława Płoskiego (partytura wydana została przez Stowarzyszenie Artystyczne „Horizon” w 2017 roku)
zajaśniało na rzeszowskim spektaklu pełnym
blaskiem. Jego autor to nadworny kompozytor
księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej,
który ułożył ten utwór w 1807 roku na okoliczność zaślubin Henryka Lubomirskiego, ulubieńca księżnej Izabeli z księżną Teresą z Czartoryskich. A przeniesienia tego dzieła do czasów nam współczesnych dokonali: kierownik
muzyczny i dyrygent Jacek Brzoznowski pod
artystyczną opieką prof. dra hab. Rafała Jacka
Delekty z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa
Pendereckiego w Krakowie, reżyser i scenograf
z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Fot. FP

Andrzej Szypuła

Scena z opery „La forza del merito”

w Krakowie Anna Zwiefka, soliści: Dawid Biwo
– Bonifazio, Gabriela Gołaszewska – Galatea,
Anton Hrynevich – Guglielmo, Jarosław Bielecki – Pigmalione, Ewa Menaszek – Venere,
orkiestra naszej filharmonii.
Mit Galatei, posągu kobiety z kości słoniowej wyrzeźbionego przez króla Cypru Pigmaliona i zakochanego w niej, ożywionego na jego
prośbę przez Afrodytę, daje okazję do rozważań i zamyśleń o sile i potędze miłości, która
nie zna granic, i sztuce, która je wyraża. Opera
w stylu klasycyzującym, świetnie przygotowana
od strony artystyczno-technicznej, zachwyciła
publiczność. Siedziałem zaczarowany... Mijają
wieki, zmieniają się kierunki i style, a prawdy w sztuce pozostają niezmienne. Jest w tym
tajemnica twórczości i odtwórczości, relacji
muzyki i słowa, nastroju, który pozwala skupionemu odbiorcy przeniknąć do istoty dzieła,
jego piękna, które kształtem jest miłości. Bo siła
małżeństwa to siła miłości.
Wykonanie dzieła w oryginalnym języku włoskim z dyskretnymi polskimi napisa-

W TANECZNYCH RYTMACH
30 lat Zespołu Instrumentów Dętych „Da Camera”

to sprzyjało kontemplacji, a także przekonaniu
o wysokiej wartości dzieła i jego współczesnej
realizacji.
Marcello di Capua zmarł w 1819 roku.
W tym właśnie roku w pałacu Czartoryskich
w Sieniawie, obecnie na Podkarpaciu, 40 km od
Rzeszowa, odbyła się premiera śpiewogry polskiego kompozytora Wincentego Lessla, nadwornego kompozytora i kapelmistrza książąt
Czartoryskich pt. Pielgrzym z Dobromila według opowieści napisanej przez księżnę Izabelę
z Flemmingów Czartoryską. Za sprawą dr Anny
Szałygi-Kuźmy i Rzeszowskiego Towarzystwa
Muzycznego to odnalezione dzieło prezentowane było wielokrotnie na Podkarpaciu, w kraju
i za granicą, także w Sieniawie i Puławach.
Oby jak najwięcej takich dzieł świadczących o żywym pielęgnowaniu kultury muzycznej w ośrodkach tchnących umiłowaniem sztuki w naszym regionie i nie tylko.
 Andrzej SZYPUŁA
monii. Żwawe walczyki i polki z czasów c.k.
austriackich wprowadziły wesoły, sympatyczny
nastrój” – pisały „Nowiny” z 13 maja 1991 r.
Pierwszy plenerowy koncert zespołu przed zamkiem w Łańcucie miał miejsce 11 maja 1991 r.

P

ierwsza próba rzeszowskiej „Da Camery”
miała miejsce 11 lutego 1991 roku w sali 101
naszej filharmonii. Wzięli w niej udział: Andrzej Szypuła – klarnet, Piotr Gajewski i Janusz
Szczęch – trąbki, Andrzej Kundys i Krzysztof
Ogorzelec – rogi i Jan Miłek – tuba. Wkrótce dołączyli do tej grupy: Wiesław Brudek i Henryk
Bobulski – klarnety, Marian Haduch – sakshorn
tenorowy, Marian Rzym – perkusja i w takim
dziesięcioosobowym składzie zespół wystąpił
z muzyką plenerową podczas Muzycznego Festiwalu w Łańcucie w 1991 roku. „Na zewnątrz
zamkowej rezydencji przygrywał spacerującym
uczestnikom festiwalowych spotkań zespół kameralny »Da Camera« z rzeszowskiej Filhar-
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Zespół „Da Camera”, 1991 r. Od lewej: Andrzej Szypuła, Wiesław Brudek, Henryk Bobulski, Piotr Gajewski, Janusz
Szczęch, Marian Rzym, Marian Haduch, Jan Miłek, Krzysztof Ogorzelec, Andrzej Kundys
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Przez pewien czas grali w zespole: Kazimierz Markowicz – klarnet, Antoni Grzebień
i Ryszard Ignarski – tuby, Bogumił Kloc – perkusja. Obecny skład zespołu to: Robert Mosior
i Henryk Bobulski – klarnety, Bogusław Kołcz
i Janusz Szczęch – trąbki, Mariusz Kozak –
sakshorn tenorowy i puzon, Andrzej Kundys
i Krzysztof Ogorzelec – rogi, Jan Miłek – tuba,
Marian Rzym – perkusja i Jacek Rzym – instrumenty perkusyjne (gościnnie).
Łza się w oku kręci! To już tyle lat? Na
wieczną muzyczną wartę odeszli z zespołu:
Piotr Gajewski i Marian Haduch. Grają w orkiestrze niebieskiej Bogu na chwałę. A „Da
Camera” gra dalej. Można było ją podziwiać
także podczas tegorocznego 60. Muzycznego
Festiwalu w Łańcucie.
Przywiozłem pomysł na taki zespół wraz
z opracowaniami nutowymi ze Stargardu Szczecińskiego, gdzie wraz z muzykami orkiestry
dętej wojskowej i kolejowej stworzyliśmy zespół

o nazwie „Dechovka”, nawiązujący do tego typu
zespołów u naszych południowych sąsiadów.
Spośród licznych występów rzeszowskiej
„Da Camery” wspomnę o koncertach w muszli koncertowej przy placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju, w zamku Lubomirskich w Rzeszowie
podczas Wieczorów z Muzami organizowanych przez śp. Juliana Ratajczaka, podczas
Manewrów Szwejkowskich w Przemyślu, na
Festiwalu Łowieckim w Leżajsku, na trasie kolejki wąskotorowej Przemyśl–Dynów, podczas
tygodniowego tourneé po Tyrolu w Austrii
w 2003 roku. Zespół nagrał płytę kompaktową,
występuje w radiu i telewizji, ma w repertuarze
oryginalne utwory czeskie i niemieckie, a także opracowania własne, transkrypcje znanych
utworów muzycznych, także religijnych.
Gratulujemy zespołowi pięknego jubileuszu, nade wszystko żywej muzyki, która w tanecznych rytmach dostarcza słuchaczom wielu
pogodnych wzruszeń, budzi optymizm, radość

ŻYCIE JEST SZTUKĄ

Cebulowe pole w rzeszowskim Domu Sztuki
Piotr Rędziniak

i nadzieję, że mimo wszystko ten świat jest
piękny i warto żyć. Niechże więc „Da Camera”
nadal się rozwija, często koncertuje i zyskuje
uznanie i podziw wiernych słuchaczy.
 Andrzej SZYPUŁA

R

„OLIMPIA” ZAPRASZA

zeszowski Teatr Muzyczny „Olimpia” zaprasza na pogodne, pełne humoru i pięknego śpiewu spektakle: 30 czerwca 2021 r. operetka Zaręczyny przy latarniach J. Offenbacha
w sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej,
20 i 21 lipca 2021 r. musical Papa się żeni w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
29 i 30 września 2021 r. opera komiczna La
serva padrona (Służąca panią) G.B. Pergolesiego w oryginalnej wersji językowej z polskimi
napisami w sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej. Informacje na stronie Estrady Rzeszowskiej i Teatru: rzeszowskiteatrmuzyczny.pl

stwa, fotografii rysunków pięciu artystów, których
połączyła Chorwacja. Jej piękno, ludzie, trudna
i bolesna całkiem współczesna historia. Wystawa
prac artystów chorwackich i polskich wykonanych
w czasie letnich plenerów na wyspie Hvar. Wszyscy

hoć nadszedł czas wakacji,
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie nie przestaje
działać. Właśnie w wakacyjnym
klimacie oferuje dwie wystawy,
które nieco lżejsze w odbiorze pozwolą naszym widzom
z uśmiechem na twarzy i urlopowym nastroju
przebywać w naszej galerii.
Wystawa znanego w naszym regionie głównie z rysunku satyrycznego i karykatur Henryka
Cebuli pod tytułem „Cebulowe pole” sugeruje
dosłownie, co uprawia jej autor i co prezentuje:
malarstwo, rzeźbę i wspomniany rysunek i karykaturę. Pozornie prowokuje do śmiechu, wywołuje uśmieszek na naszej twarzy, ale jak pisze
Tomasz Kisiel (historyk sztuki z Jarosławia) o rysunku – głównym nurcie twórczości tego artysty: „[…] Idea rysunków, obrazów, rzeźb czy też
innych form wypowiedzi artystycznych Henryka
Cebuli to bez wątpienia świadome kontestowanie
rzeczywistości, szukanie »soli życia«, wskazywanie na instynkty, popędy, głupotę itp. Henryk
Cebula, podobnie jak Francisco Goya, za cel swojej sztuki obrał krytykę błędów i przywar, spośród
których wybrał te, które jak myślę w jego oczach są
obrazem polskości i tzw. »swojskości«. Jest artystą
niepokornym. Swoją postawą zarówno w życiu,
jak i w sztuce wskazuje na wyraźne nawiązanie do
idei artysty-Stańczyka, czyli tego, który komentuje
rzeczywistość w sposób dosadny, prowokujący, ale
rzeczowy i autentyczny, nie krępuje się konwenansem czy formą, by dojść do zamierzonego efektu”.
Henryk Cebula urodzony w 1953 w Sieniawie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu (lata 1968–1973). Absolwent
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom
w pracowni rzeźby prof. Jerzego Bandury w 1981 r.
Zorganizował 108 wystaw indywidualnych, otrzymał 205 nagród i wyróżnień w Polsce i za granicą,
brał udział w ponad 2100 wystawach zbiorowych
w kraju i za granicą, publikował w ponad 30 tytułach prasowych. Nagrodzony trzema „Erykami”
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Henryk Cebula, „covid”, rysunek, karton

przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, Odznaczony Srebrną Szpilką, Brązowym
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gloria Artis, Złotą Odznaką
Zasłużony Działacz Kultury. Autor rzeźby Ławeczka Edwarda Kieferlinga w Jarosławiu. Przez 15 lat
prowadził Galerię Satyry w Jarosławiu. Od 1982
roku pracuje w Jarosławskim „Plastyku”. Nagrodzony „Jarosławem” i Przeworskim „Ratuszem”.
Były wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Artystów
Karykatury w Warszawie. W każdej z form, którą
zobaczą państwo na wystawie, czy to w obrazach,
w rzeźbach i rysunkach, artysta przesiąknięty jest
życiem, codziennością, odczuwaniem tego świata
wszystkimi zmysłami. Można w jego przypadku
powiedzieć, że jego życiem jest sztuka i sztuka jest
życiem. Rzadko tak jak w jego przypadku sztuka
jest tak blisko życia.
Druga wystawa, którą polecam naszym czytelnikom i gościom BWA, to prezentacja malar-

inspirowali się pejzażem Dalmacji, który w sposób szczególny rozbudza wyobraźnię, motywuje
do oryginalnych poszukiwań i rozwiązań formalnych. Nie są to jednak fotografie, szkice czy obrazy
z wakacyjnych podróży. Raczej niekiedy szorstkie
i dramatyczne przedstawienia Dalmacji w palącym
jaskrawym słońcu z kamienistymi plażami będące
alegoriami istoty tego skrawka ziemi.
Nie zapominając o tym, będziemy jednak
„zwiedzać” Chorwację oczami Barbary Bokoty-Tomali, Roberta Budy, Ivana Branko Imrovica,
Żelijko Lapucha i Jerzego Tomali. Jak można się zorientować po nazwiskach artystów, jest to międzynarodowa wystawa malarstwa, fotografii i rysunku
pod nazwą „Chorwacja po chorwacku i po polsku”.
Obie wystawy polecam i serdecznie zapraszam przez cały lipiec w grube, chłodne mury
Domu Sztuki – BWA w Rzeszowie.
 Piotr RĘDZINIAK,

dyrektor BWA w Rzeszowie
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Po raz jedenasty w Rzeszowie

Ryszard Zatorski
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tym festiwalu teatrów ożywionej formy po raz jedenasty w Rzeszowie (16–20 czerwca 2021)
ujrzeliśmy wielość urzekających propozycji scenicznych,
w których nie tylko dzieci
mogły odnaleźć wartości im bliskie, ale każdy,
kto zechciał uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Międzynarodowym tylko z nazwy, bo warunki pandemiczne sprawiły, że tym razem wyjątkowo nie było żadnego spektaklu spoza kraju.
Maskarada wywodzi swe miano od nazwy organizatora tego wydarzenia – rzeszowskiego
Teatru Maska ukierunkowanego repertuarowo
na widzów najmłodszych, ale w każdym sezonie
pojawia się wszak na tej scenie wiele spektakli
przygotowanych z myślą o młodzieży i widzach
dorosłych, by wspomnieć tylko tak wspaniałe
widowiska, jak Niech żyje cyrk!, Zemsta czy Na
pełnym morzu. Z wielkim podziwem należy odnieść się do tych wszystkich osób, z dyrektorem
Maski Moniką Szelą na czele, które przyczyniły
się do tego, że znowu mogliśmy obcować z żywą
sztuką, z żywym teatrem w bezpośredniej bliskości jak dawniej.
Ta bliskość była odczuwalna wręcz namacalnie na spektaklu łódzkiej Grupy Gra/Nice
Bezimienny/Nieznany przygotowanym według
pomysłu i w realizacji Łukasza Batki, które to
widowisko jury festiwalowe nagrodziło najwyżej w nurcie off „za stworzenie spektaklu zaangażowanego społecznie i poetycką opowieść
o empatii oraz zachwycający plastycznie świat
na scenie”. Rzeczywiście, widzowie też umieszczeni tylko na scenie, jakby na przedłużeniu
tego artystycznie uformowanego żaglowca,
a nawet zaopatrzeni w specjalny bilet, wędrowali
i przeżywali z bohaterami wszystkie zagrożenia
i perypetie życiowe owych uchodźców. Wręcz
słyszalny był poświst wiatru w żaglach, skrzypiące reje i świszczące wanty. Widowisko, które
Łukasz Batko przygotował z zespołem, ma i ten
uniwersalny walor, że przemawia do widzów
obrazem, muzyką, scenicznym pantomimicznym ruchem ze zdawkowymi wręcz słownymi

Grupa Gra/Nice – „Bezimienny/Nieznany”
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kwestiami i planszowymi napisami. I może
dlatego ów przekaz ideowy Batki – pomysłodawcy, inscenizatora,
autora muzyki i jednego
z aktorów – tak mocno
wybrzmiał swym ideowym przesłaniem w tej
scenicznej kameralności
spektaklowej – kręgu
artystów i widzów owej
metaforycznej łajby. I ta
odyseja wygnańców tak
sugestywnie
właśnie
została opowiedziana.
Ten świat uformowany Teatr Maska – „Brzydkie kaczątko”
na walizkach i w walizkach, gdy któraś z nich się otwierała, pojawiał ska pobudzają widza emocjonalnie i kształtują
się plastycznie w akcji miniaturowych lalek, wrażliwość odczuwania cudzej krzywdy.
które niczym z otwartej księgi, niczym w filWarto też zapamiętać pokazane na scenie
mowych kadrach przenosiły naszą wyobraźnię Teatru im. W. Siemaszkowej przedstawienie pt.
i uświadamiały, czego doświadczali bohatero- Tutu w reżyserii Roksany Miner Teatru Lalek
wie spektaklu. W artystycznej metaforze, mu- Banialuka z Bielska-Białej, którym kieruje i zazyce i plastyce obrazów scenicznych wybrzmiał razem dyrektorem artystycznym jest znany dow widowisku łódzkiej grupy jeden z najbardziej skonale rzeszowianom Jacek Popławski. Znabolesnych i wstydliwych problemów współczes- komicie zapisał się on w tradycji naszej Maski
nej ludzkości.
właśnie jako szef artystyczny teatru i reżyser.
Drugi łódzki spektakl – Rutka Teatru La- W tym bielskim widowisku mądrze i artystyczlek Arlekin – pokazany na scenie Wojewódzkie- nie ciekawie artyści zaprosili widzów do krainy
go Domu Kultury jury dostrzegło w kreacjach wyobraźni, gdzie wszystko może się zdarzyć
aktorskich, nagradzając za najlepsze role ko- i zdarza – do krainy Wielkiej Gdyby. Lorka,
biece Teresę Kowalik i Katarzynę Pałkę. Owe bohaterka z tej pogmatwanej współczesności,
artystki żywego planu znakomicie potwierdziły z zapracowanymi rodzicami i problemami wirzasadę, iż teatr aktorem stoi. To bardzo przej- tualnych procesów wychowawczych, odnajduje
mująca i intrygująca opowieść niby ze współ- świat piękny i przyjazny, i znajduje go niczym
czesnych łódzkich Bałut, ale sięgająca w za- w tej realnej Banialuce właśnie w baśniowej
kamarki hitlerowskiej okupacji i zamkniętej Gdybie. Fantastyczne postaci strażników zaczaw getcie społeczności żydowskiego rodowodu, rowanej krainy – Tutu, Dunder i Świst – uforco symbolicznie przez cały czas przypominał mowane plastycznie jak w bajkowych rysunnapis „Litzmannstadt Ghetto 1940–1944” na kach dzieci, prowadzą ją tamże, gdy wypowiada
owym ogromnym stole-scenie. Spektakl wzru- zaklęcie, czyli pełne imię Tutu, niemożliwe zda
sza autentycznością, wartką akcją, scenami nie- się do zapamiętania, bo jest zlepkiem różnorapozbawionymi humoru, słowem i plastycznymi kich głosek. Wszystko w tym przedstawieniu
obrazami przestrzennymi miasta lokującymi można podziwiać – pomysły inscenizacyjne,
uwagę widza na fabule tego, co łódzka pisarka scenografię, kostiumy i uformowanie plastyczJoanna Fabicka wyraziła w książce Rutka i było ne bohaterów sceny oraz dobrą muzykę bez intworzywem dla reżyserującej to przedstawienie fantylizmu, jaki czasem spotykamy w propozyKaroliny Macie- cjach dla dzieci.
jaszek. Z dziesięNie sposób zapomnieć o samym otwarcioletnią Zosią ciu Maskarady, z pozakonkursowym, premieSardynką z ulicy rowym spektaklem Teatru Maska Brzydkie
Rybnej 13, pozo- kaczątko w reżyserii Anny Wolszczak. To było
stawioną w za- i jest celne przesłanie bajkowe na realny cosadzie samopas dzienny grunt, aby doceniać wartości tkwiące
przez rodziców w innej istocie nie na podstawie wyglądu, ale
pod opieką eks- jej zalet duchowych i innych. Bo jak w owej
centrycznej ciot- baśni Andersena zawsze może się okazać, że
ki Róży, poznaje- ignorowany przez współbraci-kaczęta brzydal
my jakby w świe- dorośleje i staje najpiękniejszym łabędziem.
cie
wyobraźni Przedstawienie dzieje się w urokliwym antuz wojennych cza- rażu plastycznym, w tej wysmakowanej scesów jej żydow- nografii autorstwa Marty Kodeniec, w której
ską
koleżankę każdy element pełni wielorakie zaskakująco
Rutkę, która nie- widza funkcje. Spaja poszczególne sceny muustannie zdąża zyka Katarzyny Bem i piosenki napisane i adado Diamentowej ptowane przez Magdalenę Mrozińską. A owe

Fot. HaWa (2)

TEATRY OŻYWIONEJ FORMY

Planety, bo jest przekonana, że spotka tam utraconych z nagła rodziców, którzy zniknęli z jej
życia w miejscu „Stacja Radegast”. Poetycko,
bez patosu, w tej „zabawie w chowanego”, jak
określa życie w getcie Rutka, twórcy widowi-
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lalki, które animują aktorzy Jadwiga Domka,
Anna Kukułowicz, Kamila Olszewska, Maciej
Owczarek, Robert Luszowski, Andrzej Piecuch
i Piotr Błędowski, są nie tylko w swej wielkości
przestrzennej i urodzie plastycznej formy na
pierwszym planie. Oczywiście ich animatorzy,
czyli artyści, w mistrzowski sposób wykorzystują swe talenty aktorskie.

I dla kronikarskiego porządku odnotujmy
jeszcze, że jury przyznało nagrodę dla najlepszego spektaklu nurtu głównego spektaklowi
Mamu-Ty w reżyserii Agi Olsztyńskiego Teatru
Lalek, a Anna Przygoda i Tomasz Kowol otrzymali nagrody za najlepsze role męskie w spektaklu Czy umiesz gwizdać, Joanno? z warszawskiego Teatru Guliwer. A pozaregulaminowo

wyróżniony został spektakl Ludzie/psy Analog
Collective z Warszawy. Zaś dziecięce jury też
nagrodziło spektakl Bezimienny/Nieznany.
 Ryszard ZATORSKI

bez patosu. Żartobliwie, by za chwilkę wrócić
do tragedii powstańczych przeżyć.
Aktorzy, Przemysław Tejkowski jako
Profesor i w roli Basi Baczyńskiej Adrianna
Kieś (młoda aktorka łączy już spore umiejętności warsztatowe
z ogromną naturalnością i wrażliwością)
udanie
i wiarygodnie kreują
na scenie przekaz,
który w podobnych historycznych
uwarunkowaniach
scenariusza często
bywa
patetyczny
i nachalnie dydaktyczny. Tejkowski,
konstruując spektakl, posługuje się
kreską
delikatną,
Adrianna Kieś i Przemysław Tejkowski w spektaklu „A ponad ziemią z kulami latały całość słusznie pobrylanty”
wierzając zwiewnej,
Tejkowski lekko opiera całość na po- ale czasem uderzającej jak kilka piorunów poezji i prozie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ezji Baczyńskiego. Tłem są rozwieszone suszące
świetnie rokującego poety, który zginął w po- się płótna. Może są to wyprane bandaże albo
wstaniu warszawskim w 1944 roku w wieku za- całuny. W istocie to kartki z kalendarza zakreśledwie 23 lat. W roku bieżącym skończyłby lat lające dni życia i śmierci.
Prócz znanych liryk Baczyńskiego, posto. Niewiarygodne!
To, o czym spektakl opowiada, nie jest danych także w muzycznej wersji Zygmunta
skomplikowane, ale przecież nie o fabułę tu Koniecznego, jak słynne Na moście w Avignon,
najbardziej chodzi. Żona Baczyńskiego spotyka dostajemy porcję mniej znanej prozy poety. Jedpo śmierci męża ich nauczyciela z gimnazjum. nego z przedstawicieli straconego (Potrzebnie?
W powstańczej zawierusze w Warszawie wspo- A może zbytecznie?) „pokolenia Kolumbów”.
minają lata szkolne i wspólne przeżycia. Obie Ta refleksja też wyłania się z tego poetycko
postacie mają swoje odrębne historie i istotnie wrażliwego spektaklu.
różnią się także wewnętrznie. Niemniej znako Andrzej PIĄTEK
micie porozumiewają się dzięki poezji. W sposób oczywisty, nie abstrakcyjny. Naturalnie,

BRYLANTY PONAD ZIEMIĄ
Andrzej Piątek

W

studiu im. Tadeusza
Nalepy Polskiego Radia w Rzeszowie po przerwie
z powodu Covid-19 ponownie
mogli gościć koneserzy spektakli kameralnych, w których
liczą się aktorstwo, klimat i intymność słowa
wypowiadanego w bliskim kontakcie z widzami i słuchaczami.
Te spektakle, i wskutek transmisji na antenę słuchowiska, od kilku lat wypełniają w Rzeszowie potrzebę teatru kameralnego i intymnego. Cieszącego się powodzeniem u widzów
i słuchaczy. W przypadku pierwszych znacząco
to przekracza progi z natury niewielkiego studia radiowego. Pomysłodawcą Teatru Polskiego
Radia w Rzeszowie jest Przemysław Tejkowski,
aktor związany niegdyś ze scenami Rzeszowa
i Krakowa, były dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej, od kilku lat prezes Polskiego Radia
Rzeszów.
Spektakl na dwoje aktorów A ponad ziemią z kulami latały brylanty to danie smakowite
i skrzące się od drogich kamieni poezji. Dostarcza emocji, lecz nie jest łzawy. Trudno po jego
zakończeniu nie być poruszonym, ale bardziej
jest się skłonnym do refleksji na temat zakończonego nagłą śmiercią życia młodego bohatera. Życia tak nagle przerwanego (Z jakiejś
potrzeby? A może bez potrzeby?). Poruszonym
emocjonalnie, ale nie do łez.

PROMOCJA SZTUKI TEATRALNEJ
17. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego

Monika Midura

T

eatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza
do udziału w 17. Międzynarodowym Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych
2021. W konkursie mogą wziąć
udział młodzi artyści plastycy, którzy do dnia
31 sierpnia 2021 roku nie ukończyli 30. roku życia.
Plakaty wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać drogą elektroniczną
do dnia 15 lipca 2021 r. Oceni je międzynarodowe
jury.
Celem Biennale jest przegląd twórczości
plakatowej, związanej z promocją sztuki teatralnej, operowej bądź wydarzeń okołoteatralnych,
powstałych od 2019 do 2021 roku. Otwarcie wystawy odbędzie się w sierpniu 2021 r. w Teatrze

im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie podczas
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Trans/Misje
– Trójmorze. Wystawa będzie prezentowana także
we wrześniu 2021 r. w Akademii Sztuk Pięknych
w Wilnie.
Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego organizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ma już ponad trzydziestoletnią tradycję. Jest najstarszym konkursem
na plakat teatralny na świecie. Pierwsze edycje

Biennale miały charakter konkursu skierowanego
do młodych twórców plakatu. Od trzeciej edycji
konkurs obejmował już wszystkich projektantów
działających na świecie. Po latach teatr postanowił
wrócić do swoich korzeni i zorganizować dodatkowy konkurs wyłącznie dla młodych twórców,
studentów i absolwentów szkół sztuk pięknych.
Począwszy od 2019 roku, prócz Biennale skierowanego do wszystkich twórców, realizuje „Konkurs
Młodych”, który po raz pierwszy odbył się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Trans/
Misje Rzeszów–Koszyce–Ostrawa–Debreczyn–
Lwów–Troki w słowackich Koszycach. Tym razem będzie częścią programu Międzynarodowego
Festiwalu Sztuk Trans/Misje – Trójmorze w Rzeszowie. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy
dostępne są na stronie www.teatr-rzeszow.pl
 Monika MIDURA
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Prócz liryk Baczyńskiego porcja mniej znanej prozy
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TAJEMNICZE TEOTIHUACAN
Czy to tam rozpoczął się czas?

Wit Hadło

N

REPORTAŻ

ie wiadomo, kto je zbudował, jak się na prawdę
nazywało, ani jakich bogów
w nim czczono. Jego mieszkańcy prawdopodobnie nie
używali pisma lub się nie zachowało, więc nie ma się skąd o tym dowiedzieć.
Nieznane są także przyczyny jego upadku. Ten
archeologiczny klejnot robi wrażenie nie tylko
na nas. Gdy trafili tam Aztekowie, uznali, że
świat i czas zaczęły się właśnie w Teotihuacan.
Leżące na płaskowyżu na północny
wschód od stolicy Meksyku starożytne Teotihuacan jest jednym z najbardziej tajemniczych
miast na kuli ziemskiej. Wiadomo tylko, że
powstało w II wieku p.n.e., istniało do X wieku naszej ery i żyło w nim około 200 tys. ludzi,
co czyni je największą metropolią obu Ameryk
do czasu gwałtownego rozwoju Nowego Jorku
w XIX wieku. W XIV wieku, gdy było już od
ponad czterystu lat opuszczone, zostało odkryte przez Azteków. Byli oni pod tak wielkim wrażeniem jego rozmachu, skali i rozplanowania, iż

której toczyło się codzienne życie mieszkańców
oraz ulokowano najważniejsze budynki rządowe oraz ekskluzywne rezydencje elit.
Trzecia największa piramida na świecie
Piramida Słońca ma 230 metrów szerokości i 60 metrów wysokości, a na jej szczyt
wiedzie 248 kamiennych stopni. Jest to największa budowla prekolumbijskiej Ameryki
i trzecia pod względem wielkości piramida
świata (większe od niej są tylko w Egipcie piramidy Cheopsa i Chefrena). Przypuszcza się,
że powstała między I a III wiekiem n.e. i na jej
szczycie umieszczona była świątynia, która nie
dotrwała do naszych czasów. Nie wiadomo jednak, jakiemu bóstwu była poświęcona ani czy
została zniszczona w sposób naturalny, czy też
celowy. Nie wiadomo również, czy podobnie jak
u innych ludów prekolumbijskich dokonywano
w niej ofiar z ludzi, a ciała zmarłych strącano
w dół schodami.
Piramida Słońca w starożytnych zapiskach pojawia się dopiero w czasach Azteków,
około XIV wieku, gdy stała się miejscem popularnych pielgrzymek, ponieważ uważano, że
jest to miejsce, od którego zaczęło się powstanie
świata i gdzie narodzili się pierwsi ludzie. Obecny wygląd zawdzięcza pracom rekonstrukcyjnym z początku XX wieku, jest udostępniona
turystom i można wspiąć się na jej wierzchołek,
co w wypadku starożytnych piramid jest dość
rzadką sposobnością.

Autor pod Piramidą Słońca
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na Majów, Azteków i inne ludy Mezoameryki,
która głosiła, że stwórcą świata jest właśnie Pierzasty Wąż.
Wokół Alei Zmarłych
W szczytowym okresie miasto było gęsto zaludnione, ponieważ przyciągało okoliczne ludy chcące zobaczyć rytualne święta lub
uczestniczyć w intratnych interesach. Swoje
bogactwo Teotihuacan zawdzięczał okolicznym
złożom podobnej do szkła skały wulkanicznej
– obsydianu, z której po rozłupaniu powstają

Na szczycie Piramidy Słońca turyści próbują poczuć
prastarą energię. W oddali Piramida Księżyca i masyw
Cerro Gordo

najlepsze naturalne ostrza, tnące lepiej niż skalpel. Miejscy rzemieślnicy produkowali z niego
zarówno broń – noże, groty strzał i włóczni, jak
i figurki bogów. Eksportowano je na teren całego dzisiejszego Meksyku, co przynosiło rządzącym dużo pieniędzy.

Na Piramidzie Księżyca odprawiano ceremonie poświęcone nieznanej dziś Wielkiej Bogini

uznali, że zostało zbudowane przez olbrzymów
jeszcze przed pojawieniem się ludzi i nadali mu
nazwę Teotihuacan, co znaczy „Miejsce, w którym ludzie stają się bogami”.
Najsłynniejszymi jego budowlami są trzy
piramidy: Słońca, Księżyca i Pierzastego Węża,
których umiejscowienie na płaszczyźnie jest
w zasadzie identyczne z rozmieszczeniem trzech
wielkich piramid w Gizie w Egipcie. Nazwy
te jednak nadali im Aztekowie kilkaset lat po
upadku miasta, więc tak naprawdę nie wiadomo, komu były początkowo dedykowane. Centralnym miejscem miasta była długa na ponad
kilometr i kończąca się Piramidą Księżyca Aleja
Zmarłych, główna arteria komunikacyjna, przy

Po 248 schodach z Piramidy Słońca zrzucano okaleczone ciała ludzi złożonych w ofierze dawnym bogom

Piramida Pierzastego Węża pokryta rzeźbami tego bóstwa była miejscem powstania nowej religii

Piramida Księżyca i Pierzastego Węża
Leżąca na końcu Alei Zmarłych Piramida
Księżyca jest jedną z najstarszych i drugą co do
wielkości budowlą prekolumbijskiej Ameryki.
Ma ona 150 metrów długości, 120 metrów szerokości i 43 metry wysokości. Swoim wyglądem
przypomina kształt pobliskiego masywu górskiego Cerro Gordo. Powstała między 200 a 450
rokiem n.e. na dużo starszych strukturach nieznanego pochodzenia. Na jej szczycie znajdowała się prawdopodobnie platforma, na której
odprawiano ceremonie poświęcone nieznanej
dziś Wielkiej Bogini. Również i ona dzisiejszą
nazwę zawdzięcza Aztekom, którzy prastarą
boginię utożsamili z Księżycem.
Najmłodsza, Piramida Pierzastego Węża
była prawdopodobnie poświęcona tej właśnie
postaci, ponieważ do dziś ozdobiona jest rzeźbami jego kamiennych głów, których kiedyś
było ponad 400. Prawdopodobnie tam właśnie
powstała nowa religia, mająca wielki wpływ

Wzdłuż Alei Zmarłych jak przed wiekami kwitnie handel

Prawdopodobnie w mieście nie było królów ani żadnej monarchii, bo nigdzie nie ma wizerunków władców, lecz rządy sprawowali kupcy
– handlarze obsydianem. I dziś, mimo upływu
ponad tysiąca lat, wzdłuż Alei Zmarłych królują
handlarze sprzedający turystom obsydianowych
bożków, ostrza robione prastarą techniką oraz
najprzeróżniejsze stroje, materiały, ubiory i inne
pamiątki, by każdy odwiedzający poza wspomnieniami zabrał ze sobą do domu fragment
tego wspaniałego tajemniczego miejsca.
 Wit HADŁO
wit.foto@wp.pl; zdjęcia autora

WIROWANIE NA PLANIE
KLĘKAJCIE NARODY!

W

czesną wiosnę mieliśmy raczej kiepską, mało
romantyczną, taką bardziej buraczaną i zasmarkaną. Nieco urozmaicali ją ministrowie Michał Dworczyk i Adam
Niedzielski, którzy po kilka razy dziennie marudzili w telewizorni
o ogromnych sukcesach w heroicznym boju z koronawirusem, a ludzie
coraz głośniej klęli na niewydolność systemu ochrony zdrowia. Ale wiosna wreszcie nadeszła, a wraz z należną tej porze roku aurą weselej zrobiło się w sferach politycznych. Wpierw swój ból wyartykułował tatuś
toruński, którego rozbolało wszystko z powodu drastycznego spadku
ofiarności wiernych i rządu. Wiernych rozumiem, ale rządzących? Później błysnął intelektualną erupcją pierwszy belfer Najjaśniejszej, minister
Czarnek. Ów z kolei zamierza, wespół zespół ze swoim krakowskim fraucymerem dowodzonym przez kuratorkę z bożej łaski, chrystianizować
polską naukę i edukację. Jestem pełen podziwu dla onego ponoć habilitowanego za coś mędrca, za jego niedostatek pomyślunku w pojmowaniu świata dwudziestego pierwszego wieku i retrospekcyjnego powrotu
do średniowiecza. Przy okazji pani kuratorka oświeciła ciemny lud, że
Uniwersytet Jagielloński to „agencja towarzyska”. Sądzę, że jej tam nie
przyjmą ze względu na drastyczny niedobór walorów fizycznych tudzież
intelektualnych.
Bohaterem internetowym w czerwcu stał się Prezes I Ogromny,
który na parteitag Bielana przybył ponoć w dwóch różnych butach. Nie
w dwu różnych parach, tylko dwu butach w różnych kolorach. Nieważne,
czy to prawda, czy tylko złudzenie, ale ubaw po pachy mieli nawet politycy. Okazało się, że te buty mogli zhakować mu Rosjanie. Chociaż najbardziej przypadło mi do gustu stwierdzenie, że wszystko było w porządku,
bo jeden but był prawy, a drugi sprawiedliwy.
Ci wredni Czesi uparli się, aby zafajdać nasz wzorcowy wizerunek
światowej ostoi praworządności i dobrosąsiedztwa. Od pięciu lat zawracają nam cztery litery jakimiś wyimaginowanymi nieszczęściami środowiskowymi spowodowanymi przez kopalnię i elektrownię Turów. A to
przecież same bzdury! Skoro nie udało się po dobroci, pepiki wysmażyli

skargę do Unii. Ta zareagowała poleceniem zamknięcia kopalni. Rozpoczęła się zabawa na cztery fajerki i dwie kiecki. Nasz premier ponoć od
razu dogadał się z ichnim premierem, o czym tamten nic nie wiedział.
Naszemu Pinokiowi nos znowu urósł. W końcu wydelegowano paru rządowych speców od niczego do negocjacji z Czechami. Mnie najbardziej
ubawiła postać ministra Sasina. Czarno widzę jego negocjacje. Ale to już
lepsze od mianowania go ministrem od gospodarki morskiej. Przecież
po trzech miesiącach jego rządów wody w Bałtyku zabrakłoby i gdzie
lud pracujący miast i wsi zażywałby należnego wywczasu? To wyjątkowo
zdolny i utalentowany człowiek. Najlepiej trzymać go z daleka od czegokolwiek!
Znowu czadu dał arcybiskup Jędraszewski, dla mnie namacalny
dowód omylności papieża, który go arcybiskupem mianował. Kazał nam
żarliwie modlić się za Kaczyńskich. Strojny w pstrokaty strój kościelny
walił znowu w tych wrednych gejów, lesbijki i komunistów. To jak to jest?
Przecież ktoś ich stworzył i tym kimś nie jest Jędraszewski. Zatem jeśli
to są stworzenia boże, to jakiś szacunek im należy się. Tako jest napisane
w Biblii! No, chyba że arcybiskup jej nie czytał i nikt mu o tym, co tam
jest napisane, życzliwie nie doniósł. Nawet podczas spowiedzi. A później tatuś z Torunia dziwi się, że ofiarność wiernych maleje, a kościoły
pustoszeją.
W najśmielszych snach i najbardziej pijanym widzie nie przyszłoby
mi do głowy, że sołtysem mizernej wioski może zostać arcybiskup, w dodatku generał dywizji naszej zwycięskiej armii. A jednak! W podlaskiej
wiosce Piasków jednogłośnie na sołtysa wybrano abp. Sławoja Leszka
Głódzia, przebywającego tam na papieskiej banicji z diecezji gdańskiej.
Ponoć obywatele zwracają się do niego – per ekscelencjo sołtysie! Tyz
piknie! Sołtysa obowiązkiem jest inkasowanie podatków. Czy będzie za
nimi chodził z tacą? A z jakim fasonem wparuje na sesję gminną, aby
uciułać należną dietę. Odziany w: mundur generalski, mitrę biskupią,
przy szabli i z pastorałem w dłoni – klękajcie narody! Każdemu sołtysowi, jak krowie miedza, przysługuje sołtysowa. Arcybiskup jej nie ma.
Zatem ogłaszam casting na funkcję sołtysowej. Wymogi nie są byle jakie.
Ma być słusznej postury niczym Jagienka z Krzyżaków, która siedzeniem
rozgniatała orzechy. Musi mieć niewyparzoną gębę, aby obronić męża
w razie potrzeby. Nie może być matroną ubogą, bowiem arcybiskup nie
cierpi ubóstwa. Szczęść Boże!
 Roman MAŁEK
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Jerzy Maślanka

SPOWIEDŹ
PREZYDENTA
ELEKTA

Prawo takie jest od Mieszka,
rządzi ten, co w mieście mieszka.
Tak stojąc kiedyś przy drabinie,
opartej o tylny gzyms ratusza,
marzyłem tak o dziewczynie,
jak sięgnąć szczebel Tadeusza?

Mir i szacunek mam u sąsiadów
i w radzie pobyt kilka kadencji,
nieźle wypadam w gadu-gadu,
czas więc pomyśleć o prezydencji.
Wcześniej mi dano urząd pracy
oraz w nim funkcje dość ambitne,
lecz podśmiewali się rodacy.
Fijołek w nim zwiędnie, nie zakwitnie.
Choć brak mi szabli i kontusza,
zgodnie orzekli rzeszowianie,
po ustąpieniu Tadeusza
na tym podeście Konrad stanie.
Gdy społeczeństwo chce odnowy
i czas wyborów już się zbliżył,
chociaż nie jestem kryształowy,
to postawili przy mnie krzyżyk.

ROZMAITOŚCI

Skończona rola pełnomocnika,
Rzeszów odetchnął w pełni nareszcie.
Dobra kampania, niezła taktyka
i fotel w ukochanym mieście.
Już się zaczęła prezydencja,
nie będę się w domysłach gubił,
grono przyjaciół wciąż się zwiększa,
kto mnie nie lubił – nagle lubi!
PS (Rzeszowianie)
Budzik nas budzi w kolejny ranek,
a myśl natrętna ciągle podnieca,
czy nasz prezydent, ten nasz wybranek,
tego dotrzyma, co nam obiecał?

Romantyczne spotkanie
Baran (21 III–20 IV)
Spokój pozwoli nabrać odpowiedniego dystansu do ważnych spraw.
Byk (21 IV–20 V)
U samotnych Byków romantyczne lipcowe spotkanie.
Bliźnięta (21 V–21 VI)
Z czasem wszystko zacznie układać się
po Twojej myśli.
Rak (22 VI–22 VII)
Pojawi się wiele propozycji wyjazdowych.
Lew (23 VII–23 VIII)
Czas pomyśleć o dentyście.
Panna (24 VIII–22 IX)
Ciekawa propozycja zmiany firmy.
Warto to rozważyć.
Waga (23 IX–23 X)
Zmierz siły na zamiary. Do pomocy
włącz rodzinę
Skorpion (24 X–22 XI)
Mars będzie sprzyjać zakupom.
Strzelec (23 XI–21 XII)
Uważaj na konkurencję w pracy.
Koziorożec (22 XII–20 I)
Nie rezygnuj ze swoich marzeń.
Wodnik (21 I–19 II)
Impreza rodzinna przyniesie trochę
zmian.
Ryby (20 II–20 III)
Wenus – patronka miłości – będzie Ci
bardzo sprzyjać.

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

LECZNICZA MOC OGRODÓW

P

andemia uwidoczniła wszystkim, jak bardzo istotny jest kontakt z przyrodą. Rola
przydomowych, a także działkowych ogródków bardzo wzrosła. Kiedy spotkania
w towarzyskim gronie gdzieś w lokalu nie mogły mieć miejsca, to rozmowy działkowe wypełniały tę lukę. Do tego dochodziła często indywidualna miniuprawa na
parapetach domowych. Nie jest to nowością. Jeśli prześledzimy okresy chorób, zaraz, różnego rodzaju
epidemii, to można dostrzec w tym czasie zainteresowanie własną uprawą i przetwarzaniem zielonego
środowiska. Dżuma, cholera, malaria, grypa „hiszpanka” uczyły społeczności korzystania z pokrzywy, wierzby, tataraku, kapusty, cebuli, czosnku i innych naturalnych leków. Ozdrowieńcy, a także ci,
którzy im pomagali, mieli często przykazane, aby sami coś uprawiali i nie chodziło o osiąganie dużych
zbiorów, ale o samą uprawę. Patrzenie na wschodzącą roślinkę i jej doglądanie, a nawet mówienie do
niej to sposób odsunięcia od swoich myśli chorobowej rzeczywistości. Sułtan osmański Sulem III
w XVIII wieku nie tylko budował twierdze i staczał liczne wojny, ale po wyczerpaniu fizycznym własnoręcznie zasadzał w pojemnikach w swoich apartamentach w Topkaj Saraju w Stambule ziarenka
arbuza, fasoli, gryki i czule się nimi zajmował. Po takich niesułtańskich działaniach jego stan psychofizyczny zawsze ulegał poprawie, co potwierdzali jego nadworni medycy, odwiedzający go goście,
a także kobiety zamieszkujące Harem, część pałacu za Wrotami Szczęśliwości... Sułtański ogrodnik
uczący władcę zasad uprawy był prawie na równi jego ministrom i tylko on mógł swemu panu powiedzieć, że postępuje niewłaściwie z daną rośliną i nie tracił za swe słowa głowy. Od połowy XX
wieku powstała nowa dziedzina medycyny niekonwencjonalnej – hortiterapia, czyli ogrodoterapia.
Metoda tej nowej terapii zyskała już duże zainteresowanie w Skandynawii, Japonii, USA, a także w...
Rosji. Polega na pewnej indywidualnej pracy fizycznej w ogródku przydomowym lub w pojemnikach
w pomieszczeniach domowych. Stosowana jest z pozytywnymi rezultatami w przypadku szeroko rozumianej rekonwalescencji po udarach, paraliżach, wypadkach, w depresjach, stanach lękowych, przy
autyzmie, ADHD, a nawet w problemach z alkoholizmem i otępieniem starczym. Agnieszka Osiecka
nie na darmo pisała: „Pamiętajcie o ogrodach”. 

SMAKI RODZINNE

Iga Szumska poleca

PODCHMIELONE CIASTO Z MALINAMI

Ciasto: 6 jaj • 15 dag cukru • 7,5
dag mąki pszennej • 7,5 dag mąki
ziemniaczanej • 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia. Żółtka utrzeć z cukrem
i 3 łyżkami ciepłej wody na pienistą masę. Z białek
ubić sztywną pianę. Wymieszać mąki z proszkiem
do pieczenia, dodać do ciasta. Wymieszać i nałożyć
do przygotowanej formy. Piec ok. 30 min w temperaturze 180°C.
Do nasączenia: po kieliszku rumu • wódki • portwajnu lub innego alkoholu • 1 czubata łyżeczka cukru. Alkohol wymieszać z cukrem i ucierać do momentu, aż cukier się rozpuści. Następnie nasączyć
ciasto i odstawić je najlepiej na noc do nasiąknięcia.

Krem: ½ l mleka • 1 torebka cukru waniliowego
• 4 żółtka • 10 dag cukru • 1 czubata łyżeczka mąki
ziemniaczanej • ⅛ litra śmietany • 40 dag malin
• 1 torebka cukru waniliowego • 2 czubate łyżki
cukru. Mleko zagotować z cukrem waniliowym.
Żółtka utrzeć z cukrem na pianę, dodać mąkę
ziemniaczaną. Otrzymaną masę połączyć z mlekiem, jeszcze chwilę gotować do zgęstnienia, ciągle
mieszając. Odstawić do ostygnięcia. Śmietanę ubić
na sztywno, dodać do ostudzonego kremu, bardzo
delikatnie połączyć. Tuż przed podaniem krem nałożyć na ciasto. Maliny obtoczyć w cukrze i cukrze
waniliowym i wyłożyć na ciasto.

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski

Małgorzata Żurecka

NIEJEDEN POLITYK
Najchętniej wyborców wspiera,
kiedy widzi go kamera.
BONUS
Od niebios ma bonus w darze –
jedną głowę, a dwie twarze.
TO PRZYCHODZI
To przychodzi do nas z wiekiem,
że najtrudniej być człowiekiem.
Czesław P. Kondraciuk

ODSTĘPCA
Nie kocha bliźniego,
lecz siebie samego.
APARATCZYK
Zbiera apanaże,
tańcząc, jak pan każe.
DYLEMAT
Ale z nich udana para:
ona sexy, on fufara…

Dusza i ciało tworzą człowieka,
samo ciało budzi lęk.
***
Poszedł człowiek szukać prawdy
i doprawdy… nie wrócił.

Mirosław Welz

Budzimy się starsi o sen.
***
Wróżę z wad.
***
Miłość własna nie jest miłością,
tak tylko mówi o sobie.

LIMERYKI

Regina Nachacz

***
Poruszenie w Szczepionkowie,
na tapecie nasze zdrowie.
Będziesz dzielny jak rydz
i nie czepi się nic.
Smutny covid ci to powie!

ZAPRASZAMY - JUŻ OTWARTE

Gelateria Bianca

to przede wszystkim ciasta i lody własnej produkcji.
Oferujemy lody: bez konserwantów, na bazie mleka i śmietanki, wegańskie i bezglutenowe sorbety pełne owoców.
Firmowym smakiem są lody Bianca,
czyli połączenie kokosa z nugatem.
W codziennej ofercie posiadamy 24 smaki lodów, w tym:
 owocowe: mango, truskawka, malina, arbuz,
ananas z miętą czy pomarańcza,
 inspirowane znanymi słodyczami: biała
czekolada studencka, reese`s, ferrero, snickers,
knoppers itp.,
 propozycje dla dorosłych: prosecco, cydr,
czerwone wino, whisky, aperol itp.
Zapraszamy również na aromatyczną włoską kawę Filicori,
koktajle i smoothiesy.
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