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Robert Żurek , Mariola Łabno-Flaumenhaft
i Marek Kępiński
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w spektaklu „Wiśniowy sad” Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie prezentowanym
w październiku br. na 7. Festiwalu Nowego Teatru 59. Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych.
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WOJENKA
Grzmią fanfary, biją dzwony,
ze Strasburga przyszło pismo.
Premier niezadowolony,
forsy będzie brak nad Wisłą.

I wystrzelił jak z armaty.
To, co w Unii prawem, siłą,
a u nas wszelkie traktaty
są – a jakby ich nie było.

Zdjąć kaganiec i ustawy,
co bezprawia są podnietą,
sądów nadszedł czas naprawy,
Ziobrze, Kowalskiemu – weto!

Bo…
Nieomylny cud-Trybunał
w orzeczeniu postanawia,
że dotąd kochana Unia
nie ma prawa nas naprawiać.

Wypowiedzią swą rozzłościł
posłów, zgromadzonych gości.
Ci odrzekli mu najprościej:
W Polsce brak praworządności!

PS
Na to patrzył naród cały,
z rozżalenia łzy ocierał,
że parlament doskonały
i premiera sam wybierał.

Bowiem Julia, Stasio, Krysia
(zasób wiedzy bliski zera),
cała trójka nie od dzisiaj
prawo Unii poniewiera.

Nasz Mateusz zmoczył pióro
w sympatycznym atramencie,
by z tupetem i brawurą
tak wystąpić w Parlamencie.
My z Orbanem pójdziem w szranki,
uderzymy w działań mafię,
Polak Węgier dwa bratanki,
on już zaczął, ja potrafię!

Na wojenkę! – pokrzykiwał,
odbudowie dał obstrukcję.
No a potem, jak to bywa,
zatwierdzono rezolucję.

Słowa: Zbigniew Michalski, muzyka: Andrzej Szypuła
Powoli

PIEŚŃ DLA ERATO
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I

która zadziwiasz odgłosem kitary
sercom wyciszonym
przynosisz dreszcz emocji

II trącasz powoli struny rozedrgane
chcąc niespokojne sny otulić
kaskadą melodyjnych dźwięków
powiewem charakteru
III ubierasz myśli w wytworne szaty
by nawet wśród dalekich krain
zachwycały blaskiem
a także odgłosami świetności

IV dodaj mi skrzydeł
ponad szczytami cnych tęsknot
i niespokojnych marzeń
powiej porywistym wiatrem
Rzeszów, 1 października 2021 r., Międzynarodowy
Dzień Muzyki
Erato – w mitologii greckiej muza poezji miłosnej.
Tekst wiersza pochodzi ze zbioru Klangor złotych myśli
Zbigniewa Michalskiego, Mielec 2021.

Patronat miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”

TEATR ANETY ADAMSKIEJ
Dwadzieścia lat razem z Przedmieściem

eatr Przedmieście Anety Adamskiej, a od
pewnego czasu Adamskiej-Szukały, ma
skromne lokalowo, ale głośne artystycznymi wydarzeniami miejsce nie tylko na mapie
Rzeszowa. Zadziwia i wzrusza emocjonalnie
widzów w kraju i w Europie. Wzbudza podziw
wiernych miłośników i koneserów scenicznej
sztuki i nierzadko zazdrość u tych, którzy za
wielkie pieniądze państwowe często zaledwie
podążają za inicjatywami Anety.
Pamiętam, jak twórczyni Przedmieścia, jego animatorka – dyrektorka tej sceny,
aktorka, reżyserka, scenarzystka i organizatorka wydarzeń kulturalnych, we właściwy
sobie sposób opisała jedno ze swych wielkich
osiągnięć: – A zrobił to mój mały teatrzyk
– rzekła pod koniec pierwszych wydarzeń
artystyczno-naukowych spiętych hasłem źródła pamięci i nazwiskami trzech nieżyjących
wybitnych artystów, owych magów teatru,
których rodowód sięga Rzeszowa i naszego
regionu – Jerzego Grotowskiego, Tadeusza
Kantora i Józefa Szajny. I tak trwa ten corocz-

ny festiwal od 2011 roku, który wymyśliła
i programuje właśnie Aneta.
Taki kantorowski ryt ma Obietnica, autorska i reżyserska propozycja Anety i jej Teatru
Przedmieście. W niej – niczym ów patron artystyczny w Umarłej klasie czy Wielopolu, Wielopolu – sięga pamięcią wyobraźni do własnych
narodzin, opowiada je obrazami scenicznymi,
które splata z teraźniejszością. Do Obietnicy ma
Fot. Tadeusz Poźniak

T

Aneta Adamska i Irena Jun
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BARWNYMI PEJZAŻAMI
Malarska jesień w Hoszowie

Jadwiga Kupiszewska

P

aździernikowe słońce razem z twórcami ogólnopolskiego pleneru malowało
Hoszów barwnymi pejzażami.
Plener pt. „Malarska jesień
Hoszowa 2021” pod patronatem medialnym i organizacyjnym Rady Programowej Stowarzyszenia
Nasz Dom – Rzeszów i miesięcznika „Nasz Dom
Rzeszów” przebiegał z udziałem Biesów, Czadów
i Aniołów bieszczadzkich. Przesłaniem pleneru
było malowanie Hoszowa, Bieszczadów w tle
z legendą, skąd wzięła się nazwa Bieszczady.
Przez ostatnie trzy lata odbyło się sześć
plenerów, każdy inny, z innym składem artystów, z innym programem poetycko-muzycznym. Namalowane i pozostawione w Zajeździe
Bieszczadzka Ostoja obrazy zdobią jego korytarze i pokoje. Powstała w ten sposób niepowtarzalna galeria obrazów. Przybywający z różnych stron Polski, a nawet świata goście są zauroczeni tym pięknem zatrzymanym na płótnie.
Wspaniali artyści: Maria Wiktoria Mostek i Małgorzata Grodecka z Głogowa Młp.,
Anna Lewińska z Krakowa, Ewa Podgórska-Igła oraz Wiesława Tais mieszkająca w Bieszczadach w Kwaszenicy, Marianna Grabowska
i Elżbieta Przybysz z Koła (woj. poznańskie),
Monika Mazur-Mitrowska z Radomia, Władysław Zych z Medyki oraz Maria Drzał-Grych,
Ewa Wilska i Jadwiga Kupiszewska z Rzeszowa.

szczególny sentyment. – Była
bowiem takim pierwszym
spektaklem, gdzie odważyłam się wszystkie teksty ze
swojej głowy, z pamięci, z wyobraźni użyć na scenie – wyznała mi niegdyś twórczyni
pytana o swój teatr.
Potem były kolejne spektakle, długi ich szereg, bo razem 24, i w większości ze scenariuszem
pisanym przez Anetę, budowane na wspomnieniach własnych i bliskich jej osób, ale i z tworzywem czerpanym z wielkich dzieł literackich, wielkich pisarzy. Taki osobisty jest i najnowszy obraz
sceniczny tej artystki pt. Kiedyś ci opowiem…,
który znów zobaczymy w jubileuszowym ciągu
wydarzeń, podobnie jak i spektakl Święto według
prozy Wiesława Myśliwskiego. Bo Teatr Przedmieście od 11 do 13 listopada br. święci 20-lecie
twórczej obecności, z czego większość tej tradycji
ma związek z Rzeszowem, gdzie przy ulicy Reformackiej 4 jest siedziba teatru. I tamże zaprasza
teraz gości na ów jubileusz ze wspomnieniami,
dyskusjami, koncertem dla przyjaciół i spektaklami – własnymi oraz gościa szczególnego,
od lat zaprzyjaźnionej z tym teatrem, wybitnej
artystki krakowskiej Ireny Jun, z jej prezentacją
sceniczną monodramu Stara kobieta wysiaduje
Tadeusza Różewicza.
 Ryszard ZATORSKI
bieszczadzkich szlakach. W trzecim dniu pleneru odbyło się spotkanie z gawędą, muzyką
i piosenką bieszczadzkiego zakapiora Andrieja
Lachu, który w ciekawy sposób przybliżył legendę bieszczadzką, a jego muzyka stworzyła
ciepły, serdeczny klimat spotkania.
Wyjątkowo nastrojowy był czwarty wieczór, gdy odwiedzili plener prezes Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów Jerzy Maślanka
oraz Bogusław Kobisz, prawnik, miłośnik
Bieszczadów. Rozwinęły się dyskusje dotyczące
tej formy działalności, jaką jest organizowanie
plenerów połączonych z poezją, muzyką. Bogusław Kobisz przybliżył uczestnikom tematy dotyczące prawa, a szczególnie zawodu sędziego.

Wszyscy uczestnicy, oprócz tego, że malowali,
wcielali się w postacie Biesów, Czadów i Aniołów, aby wspólnie uczestniczyć w spotkaniach
literackich, poetyckich, muzycznych.
Szczególnym gościem był muzyk Jan Pelczar, który dał się poznać na poprzednich plenerach z ciekawym repertuarem muzycznym.
Pozwolę sobie w tym
miejscu podziękować jako komisarz
pleneru panu Gwidonowi Piotrowskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Ustrzykach Dolnych za
tradycyjne
już
otwarcie pleneru Laską Plenerową, którą Ewa Wilska, Małgorzata Grodecka, Maria Drzał-Grych, Paweł Sęk (menadżer zajazdu),
wyrzeźbił Józef Pa- Jadwiga Kupiszewska, Maria Wiktoria Mostek, Ewa Podgórska-Igła, Anna Lewińska,
łac na poprzednich Wiesława Tais, Władysław Zych, Marianna Grabowska, Andrzej Rodak (pełnomocnik
właściciela)
plenerach.
Spotkanie z poezją Moniki Mazur-Mi- Obecność prezesa Jerzego Maślanki na plenerze
trowskiej na wieczorze zatytułowanym „Je- jest sygnałem, że stowarzyszenie otwarte jest na
sienność zostawiam liściom – tylko dla tych co różne formy działalności, a medialne wsparcie
kochają”, wędrówką myśli z tomików Krajobraz miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów” promopo baśni oraz Legenda o świętym chaosie, wkom- cją tej działalności oraz promocją dla Zajazdu
ponowało się w bieszczadzkie tematy wątkami Bieszczadzka Ostoja, jego właściciela Zdzisława
płynących chmur, obłoków, księżyca. Słowa Pietryki, który wspiera artystów, ale także poz jej wierszy „czeka nas podróż do środka ka- dziękowaniem dla osób, które wkładają trud
mienia,/ a serce z kamienia zapada się w wodę”, organizacyjny – dla Andrzeja Rodaka, pełnostały się przesłaniem, wędrówką pędzlem po mocnika właściciela i całego personelu zajazdu.
3
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Anioły będą czuwały nad zajazdem, będą prowadziły do niego bieszczadzkim szlakiem, aby
strudzeni turyści tam odpoczywali. Do zobaczenia na bieszczadzkich szlakach, życzyła go-

ściom wernisażu, artystom komisarz pleneru
podpisana niżej.
 Jadwiga KUPISZEWSKA
Fot.Damian Homa (2)

Po wernisażu biesom różki zmalały, powędrowały w góry, które są ich żywiołem,
aby nie dokuczały turystom podążającym
szlakiem wiodącym przez malarski Hoszów.

Patronat miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”

ŚWIEŻA URODA ARTYSTYCZNA
Premierowy koncert płyty Dagny/Osiecka

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

G

dyby Agnieszka Osiecka doczekała swej
85. rocznicy urodzin – w którą to dokładnie, bo 9 października 2021 r. w Sali Kongresowej G2A Arena w Rzeszowie (Jasionka), koncertowała nasza wspaniała aktorka i wokalistka
Dagny Mikoś, prezentując utwory, które znajdziemy na jej debiutanckiej płycie muzycznej
Dagny/Osiecka – zapewne odebrałaby z równym co publiczność wzruszeniem i podziwem
to wydarzenie kulturalne. Bo Osiecka była
zawsze niekonwencjonalna w swej twórczości,
postępowaniu i emocjach. Wyprzedzała w tym
innych o krok albo kilometry.
Był to bowiem porywający artystycznie
koncert. Wokalno-aktorski przekaz Dagny
Mikoś, emocjonalny, podkreślony wyborną
techniką jej śpiewania i współtworzącego to
widowisko chórku. A muzyczny zwornik tworzyli trzej artyści pod kierownictwem pianisty
Mikołaja Babuli, który swą aranżacją wymuszał wręcz na Dagny nowy kształt i blask prezentowanych piosenek. Mikołaj Babula wraz
z Marcinem Chatysem (bas, moog) i Bartkiem
Bąkiem (perkusja) to wielkiej klasy artyści,

z którymi zapewne jeszcze nieraz spotkamy
się, podziwiając ich kunszt muzyczny. Dagny
Mikoś wielokrotnie podczas koncertu wyrażała podziw i wdzięczność wszystkim partnerom
artystycznym, w tym chórowi „o anielskich głosach” występującemu w bieli kostiumów zaprojektowanych przez Monikę Gładyś. Podkreślała, iż przygotowanie wokalne koncertu i nagrań
na płycie jest dziełem wybitnej kreatorki Dominiki Kindrat, która w owych współbrzmiących
i wzbogacających muzycznie solistkę partiach
wystąpiła z Gabą Janusz i „najbliższym sercu” Dagny Mateuszem Mikosiem. Poznaliśmy
przypomniane w finale także i pozostałe nazwiska współtwórców widowiska – reżysera dźwięku Adriana Kasprzyka, autorki grafiki Justyny
Wiśniowskiej i wykonawcy fotografii Damiana
Homy.
Dagny dziękowała wszystkim, którzy
wsparli ją w wydaniu płyty, w tym m.in. samorząd jej rodzinnych Ustrzyk Dolnych. Widać
było jej radość, gdy nasz młody prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, nie tylko emocjonalnie
sekundował jej z widowni, ale w finale wbiegł
również na scenę z bukietem
kwiatów, by pogratulować
i podziękować artystce.
Pewnie nieprzypadkowo Dagny rozpoczęła koncert piosenką A ja wolę swoją
mamę, a gdzieś pośrodku
wybrzmiała Tato, tato. Spotkaliśmy znowu ze wzruszeniem poezję Osieckiej i tę
bardziej znaną już z wokalnych przebojów śpiewanych
wcześniej, zwłaszcza przez
Marylę Rodowicz, ale i może
mniej powszechnie słyszane
piosenki, jak np. Jak pięknie
jest umierać między gołębiaU dołu Dagny Mikoś i Bartek Bąk, stoją od lewej Marcin Chatys, Mikołaj
mi czy Kto tam u ciebie jest,
Babula, Dominika Kindrat, Mateusz Mikoś i Gaba Janusz

DWIE ROCZNICE ŁUKASIEWICZA
Szkoda, że nie jest Honorowym Obywatelem Rzeszowa
Andrzej Grzywacz

W

przyszłym roku
200. urodziny i 140.
rocznica śmierci Ignacego
Łukasiewicza (1822–1882),
farmaceuty i przedsiębiorcy, założyciela pierwszej na
świecie kopalni ropy naftowej, wynalazcy
lampy naftowej, pioniera przemysłu nafto4

wego w Europie, działacza na rzecz niepodległości Polski.
Jego ojciec Józef sprowadził się do Rzeszowa z rodziną z miasteczka Zaduszniki w 1830
roku. Tu spędził pozostałe życie. Spoczywa na
Starym Cmentarzu w Rzeszowie.
W latach 1832–1836 Ignacy uczęszczał do
popijarskiego gimnazjum – obecnie budynek
ten zajmuje I Liceum Ogólnokształcące im. ks.
S. Konarskiego. Tam nauczył się dobrze łaciny

Dagny Mikoś

który to utwór Dagny wykonywała dwa lata
temu w ogólnopolskim konkursie „Pamiętajmy
o Osieckiej” w Poznaniu, po którym narodził
się u niej pomysł wydania płyty Dagny/Osiecka.
Od dziesięciu lat podziwiamy Dagny, absolwentkę rzetelnie przygotowaną na studiach
aktorskich w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, a później wokalnych na Wydziale
Wokalnym Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, laureatkę wielu nagród.
I zawsze, gdy owa aktorka Teatru im. Wandy
Siemaszkowej występuje indywidualnie czy
w licznych spektaklach, zaznacza się wyróżniająco artystycznie. Tak było i owego wieczoru
październikowego w kongresowej Arenie, gdzie
olśniewała urodą i talentem, których nie skąpiła
w szczerym wokalnym i aktorskim przekazie ze
sceny. A że piosenki Osieckiej w interpretacji
Dagny brzmią nieco inaczej, niż mamy to zapamiętane, jest właśnie ich nową, świeżą urodą
artystyczną.
 Ryszard ZATORSKI
i niemieckiego, co potem młodemu farmaceucie ułatwiło karierę. Kilka lat był w Rzeszowie
pomocnikiem Edwarda HÜbla, właściciela apteki przy ul. Pańskiej, obecnej 3 Maja, która
istniała dokładnie w tym miejscu, co dzisiejsza
apteka na rogu z Jagiellońską.
Następnie Ignacy Łukasiewicz pracował
we Lwowie, Krośnie, Jaśle, Bóbrce i Chorkówce niedaleko Krosna. Tam zmarł i pochowano
go w pobliskim Zręcinie obok żony Honoraty,
gdzie do dziś znajduje się ich grobowiec.
– W Roku Łukasiewicza nasza szkoła, której poprzedniczki był absolwentem, ma szczególne powody, by włączyć się w rocznicowe obchody i zaproponować kilka ciekawych inicjatyw
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budynku są dwie pamiątkowe tablice, jedna na
korytarzu szkoły i wreszcie portret Łukasiewicza
pędzla Pawła Jakubowicza w pokoju nauczycielskim. Przy ul. Słowackiego naprzeciw ratusza
inna tablica przypomina o konspiracyjnym spotkaniu Łukasiewicza z Edwardem Dembowskim.
Odbyło się ono w słynnym Hotelu Luftmaszyna,
gdzie przygotowywano powstanie galicyjskie.
Jeszcze za życia Łukasiewicz został Honorowym Obywatelem Krosna i Jasła. Szkoda, że
nie wzbogaca listy rzeszowskiej.
Fot. Roman Lach

PEŁNO ICH NIGDZIE

N

Pamięć o tych, którzy kiedyś żyli wśród nas

a przełomie października i listopada br.
w Rzeszowie można było oglądać wystawę
pod nazwą „Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach
w przestrzeni miejskiej”.
Wystawa ta była eksponowana w Oslo i Zagrzebiu,
a w Polsce oprócz Rzeszowa zawitała do Warszawy,
Krakowa, Lublina i Łodzi.
Na wystawie pokazano 30 murali przedstawiających obecność Żydów w dawnych miastach
i miasteczkach II Rzeczypospolitej. W okresie
tym żyło ich w Polsce 3,5
miliona, z czego 3 miliony
pochłonął Holocaust. Do- Fot. Józef Ambrozowicz

brze, że powstają takie murale i takie wystawy
i że utrwalana jest pamięć o tych, którzy kiedyś
żyli wśród nas.

Dla kogo ten projekt?

P

rzeczytałam interesującą ofertę kierowaną do
kobiet: „Akademia Liderek”.
Firmuje ją znana polska bizneswoman, osoba z pewnością
wyposażona w te cechy, które
mają wspomagać naszą przedsiębiorczość, kreatywność, zdolność pociągania
innych i zmienianie świata na lepszy… O, myślę
sobie, bliskie mi wszelkie projekty wspierające
kobiety, uważam, że wciąż jest ich za mało. Partie polityczne zdominowane przez mężczyzn, na
dodatek uporczywie dryfujące w kierunku coraz
szerszego ograniczenia praw kobiet. Bo jak nie
z jednej flanki „pielęgnowanie cnót niewieścich”,
czyli transfer starego, niemieckiego 3 x K (Kinder,
Kűche, Kirche), to z drugiej flanki postępujące
wypychanie kobiet z zarządów partii i stowarzyszeń, gdzie wciąż pełnią wyłącznie funkcję „paprotek”, figurantek dla ozdoby skaczących sobie
do oczu samców alfa.
Kobiety, dziewczyny, matki, żony, partnerki
w większości populacyjnej są lepiej wykształcone niż mężczyźni, zagonione, pracują na dwóch,
a nawet trzech etatach, wliczając w to nadal etat
„domowy”, częściej też angażują się społecznie, jak choćby w pomoc dzieciom i matkom na

Wystawa powstała w 2017 r. w wyniku
współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich
„Polin” w Warszawie i norweskiego Centrum
Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami
w Oslo. W Rzeszowie umieszczono ją na placu
Ofiar Getta, w miejscu, gdzie w XVIII w. znajdował się żydowski cmentarz. Dziś nie ma po nim
śladu, gdyż został całkowicie zniszczony przez
Niemców w 1942 roku.
Ekspozycji
towarzyszył program działań
edukacyjnych
organizowanych przez Estradę
Rzeszowską i Rzeszowski
Inkubator Kultury. M.in.
odbyły się spacery i wykłady prowadzone przez
Joannę Kluz, Martę Wójcik i prof. Wacława Wierzbieńca.
 Józef AMBROZOWICZ

KAWIOROWY FEMINIZM
Dorota Dominik

 Andrzej GRZYWACZ

granicy polsko-białoruskiej. Pełno nas, a jakoby
nikogo nie było… Może istotnie brakuje nam fachowych, liderskich umiejętności? A może słabo
pracujemy nad własnym „pijarem”, bo choć często
robimy więcej i lepiej, klatę do orderów wypinają
mężczyźni. Projekt, który wzbudził zainteresowanie, cytuję: to program dla kobiet, które nie tylko chcą być sprawnymi menadżerkami, prezeskami czy polityczkami, ale – po pierwsze – chcą być
przywódczyniami! Świat rozpaczliwie potrzebuje
dziś przywódców, którzy swoją władzę opierają na
autorytecie, zaufaniu i pracy zespołowej. Pięknie,
tego nam tu na prowincji potrzeba! Wspaniały
program, szkolenia w Warszawie i na Mazurach,
znakomici prowadzący, postaci damskie i męskie
znane ze swoich niewątpliwych osiągnięć, no i te
treści! Już oblizywałam się, smakując interesujące tematy: jakie przemiany będą definiowały
rolę kobiet w najbliższych dekadach, jak odzyskać równowagę w życiu, aby nie doprowadzić do
wypalenia zawodowego, kim jestem we własnych
oczach, a jak widzą mnie inni, jakie są wizje ładu
społecznego i wartości, jak mówić o tym, co jest
naprawdę ważne i osiągnąć swój cel, dlaczego kapitał społeczny jest tak ważny dla lidera, co nas
czeka, pokój czy wojna. I wiele, wiele innych. No
gdzie jak gdzie, ale im dalej od Warszawy, tym
trudniej zachęcić rodaczki do prospołecznej aktywności. Oczywiście bez generalizowania, bo

Zajęło mi trochę czasu odnalezienie własnego głosu,
więc teraz, gdy już go mam, nie zamierzam być cicho.
Madeleine Albright, sekretarz stanu USA (1996–2001)

w końcu z Cisnej pochodzi najskuteczniejsza
podkarpacka europosłanka, wcześniej aktywna
w swojej gminie. Ale to wyjątek.
A niech tam, wygenerowałam wniosek,
poczekałam na odpowiedź. Może jestem za stara
na liderkę, ale warto zawsze mądrych posłuchać,
aby móc dawać moc kobietom, nauczycielkom,
pielęgniarkom, studentkom, działaczkom pozarządowym i samorządowym. Odpowiedź przyszła po chwili: zapraszają, oczywiście na kolejną
edycję, koszt uczestnictwa to 15 000 zł. Netto!
Brutto to prawie 19 000 zł, jak wyliczyłam sobie
szybko. Co najmniej trzy przyzwoite, dwusemestralne studia podyplomowe. Dla kogo więc ten
niewielki, kilkuspotkaniowy projekt? Zapewne
dla kogoś, kogo swobodnie stać na tak duży wydatek. Pytanie tylko, po co? Czy kobieta sukcesu
w wielkim mieście, brylująca wśród polityków,
twórców i biznesu tego potrzebuje? Nie wiem.
Wiem, że dla znacznie skromniej żyjących kobiet,
mających pomysły i marzenia oraz chęć działania
na rzecz środowiska i demokracji nie ma takich
ofert. I tu być może znajdziemy odpowiedź, dlaczego ta demokracja nam się w Polsce nie udała.
Jak się okazuje, droga kobiet do sukcesu i demokracji wiedzie przez pieniądze.
 Dorota DOMINIK
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WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

adresowanych mieszkańcom Rzeszowa. Już
ogłosiliśmy wśród uczniów konkurs na pomysł
upamiętnienia obu rocznic związanych z Łukasiewiczem – mówi Piotr Wanat, dyrektor I LO
w Rzeszowie.
Dyrektor Wanat chce w sposób szczególny
upamiętnić postać Łukasiewicza na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Jagiellońskiej, w miejscu dosyć
ruchliwym. Ale jak? Niech to będzie dla mieszkańców niespodzianką. W Rzeszowie jest kilka
miejsc naznaczonych pamięcią Łukasiewicza.
Politechnika nosi jego imię. Ale rzeczywiście
najwięcej śladów jest w I LO. Na frontowej ścianie
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MARZENIA
O NASZYM
RZESZOWIE
Edward Słupek

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

R

zeszów został siedzibą
województwa
jeszcze
w sierpniu 1944 r. Usankcjonowano to dekretem PKWN
z 7 lipca 1945 roku, który
formalnie wszedł w życie
18 sierpnia. Dla niespełna wówczas 30-tysięcznego miasta była to niesamowita szansa i awans
administracyjny. Dzisiaj po 77 latach Rzeszów
rozrósł się do prawie 200 tysięcy mieszkańców.
Czy jako najsłabszy ówcześnie ośrodek o randze
wojewódzkiego miasta tę szansę wykorzystał,
szczególnie w ostatnim trzydziestoleciu? Tutaj
należałoby przeprowadzić analizę porównawczą w stosunku do innych miast – siedzib województw. Czy nie jesteśmy czerwoną latarnią
wśród województw ściany wschodniej?
Obecnie, jak komunikują władze naszego
miasta, trwa opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do roku 2045. Bardzo ważny dokument planistyczny i kampania informacyjna,
w której powinni uczestniczyć wszyscy, którzy
mają na uwadze troskę o przyszłość Rzeszowa.
To kampania marzeń o przyszłym Rzeszowie. Na
pewno nie jest to pierwszy dokument planistyczny w Rzeszowie i o Rzeszowie. Współczesne pla-

ny perspektywiczne powstały Nasz dom, nasz dom, nasz dom,
austriackie i niemieckie. Rzejuż przed wybuchem II wojny tu z twoich marzeń ściany.
szów ma problem z tak zwaną
światowej, późniejsze zaś w la- Nasz dom, nasz dom, nasz dom,
komunikacją dowozową i odtach sześćdziesiątych ubiegłego wystawny i zadbany.
wozową. Do miasta, jak się szawieku. Należałoby się nad nimi
cuje, dojeżdża dziennie może
Jerzy Maślanka – fragment hymnu drugie tyle mieszkańców,
pochylić i sprawdzić choćby,
Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów
czy ówczesny planista był na
uczniów i studentów. Do Rzetyle sprawny i przewidział wszystkie uwarunko- szowa ciążą strefy podmiejskie i całej aglomeracji.
wania, jakie niosła przyszłość. Zamierzchłe plany Zamarzę trochę, proponując budowę linii kolejoto duża skarbnica dla przyszłości.
wej w kierunku Tyczyna, a w perspektywie aż do
Marzenie o Rzeszowie, o mieście w obec- Dylągówki linią Strugu i Tatyny. Stamtąd się wynych granicach administracyjnych, to zdecy- wodzę, bo ze Szklar, gdzie Austriacy stworzyli kodowanie za mało. Bo jest to miasto wyjątkowe lej wąskotorową Dynów – Przeworsk, podupadłą
w regionie jako jego stolica administracyjna. Dla- po stworzeniu stolicy województwa w Rzeszowie.
tego ta wizja zagospodarowania przestrzennego Inne kierunki to tylko wodze wyobraźni. Ścieżki
powinna być swoistą nakładką planu perspekty- rowerowe i ciągi spacerowe są ważne, ale proste
wicznego dla całego województwa jako coś wy- w planowaniu i budowie. Transport publiczny do
jątkowego. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że pracy i szkół jest naszą codziennością, stanowi
mógłby zostać przyjęty w niektórych aspektach o wygodzie mieszkańców miasta i okolic.
jako uchwała wspólna Rady Miasta Rzeszowa
Lotnisko w pierwszej kolejności, jak się
i Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Ta- zapowiada, będzie skomunikowane szynowo.
kie ustalenia pozwoliłyby nam żądać więcej od Zatem studium Rzeszowa, dyskusja o nim powojewódzkiej władzy samorządowej, bo teraz winna być areopagiem władz miasta i sąsiadująnie bardzo odczuwa się troskę samorządu wo- cych z nim samorządów gminnych. Nie bójmy
jewództwa o swoją stolicę regionu. Oczywiście się wybrania moderatora do takiej długotrwałej
samorząd województwa powinien ze swoimi debaty. Chcieć, znaczy mieć, tak mnie instruował
służbami planistycznymi mocno zaangażować życiowo mój tato. Należy trafić do źródeł, z któsię w opracowywanie studium. Bez obrazy, ale rych można pozyskać pieniądze na rozwój i urząbez takiego potraktowania owego problemu stu- dzenie przyszłego, wygodnego Rzeszowa. Należy
dium dla Rzeszowa może stać się planem dla… stworzyć mocne lobby stojące ponad jazgotem
Rzeszówka.
politycznym, zainteresowane tym zagadnieniem,
Najważniejsze wydaje się opracowanie do- a nie jedynie przyszłymi wyborami. Marzy mi
tyczące komunikacji z regionem. Inni w Polsce się, aby większość naszej społeczności czuła się
już bardzo dawno szeroko sprawę załatwili, upo- obywatelami Rzeszowa, a nie tylko jego mieszwszechniając na przykład komunikację szynową. kańcami.
Gdańsk, Trójmiasto mają ją w spadku po Niemcach, a już zapowiadają jej rozwój za niebotyczne
 Edward SŁUPEK
pieniądze. Warto podglądać choćby rozwiązania

BOŻE, CHROŃ POLSKIE DZIECI
Przed nauką polskiego Kościoła

Bogusław Kobisz

S

woją wypowiedź kieruję
do rodziców i dziadków,
którzy mają dzieci lub wnuki
w wieku szkolnym, uczęszczające na lekcje religii. Na biurku koleżanki leżała książka
do nauki religii, którą kupiła
ona swojej córce. Z ciekawości przeglądnąłem
wyrywkowo to wydawnictwo i ręce mi opadły.
Tytuł: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej; na stronie 141 czytam: „Początki inkwizycji
papieskiej sięgają roku 1184, a jej powstanie wiąże się z ówczesną sytuacją w zachodniej Europie,
gdzie od blisko 150 lat szerzyła się herezja. Władcy świeccy w walce z herezją dopuszczali się
okrucieństw i niesprawiedliwości i Inkwizycja
miała na celu ograniczenie tych nadużyć. Trybunał Inkwizycyjny w Tuluzie przez cały XIII wiek
przekazał władzy świeckiej 1% osądzonych. Kara
więzienia, jaką mógł wydać trybunał kościelny,
niemal zawsze polegała na przymusowym pobycie w klasztorze i stosowanie się do reguł życia
zakonnego. Nie stosowano tortur, a przypadki
nadużyć ze strony ludzi Kościoła były nieliczne.
Właśnie za nie przepraszał Papież Jan Paweł II
w Roku Jubileuszowym”. Koniec!
6

Pominięto, że Inkwizycja działała w Europie blisko 600 lat. Usprawiedliwienie, że Kościół
chciał pomóc władzy świeckiej w walce z heretykami, to moim zdaniem tylko 1 procent prawdy. Przez wiele lat Kościół wymuszał na władzy
świeckiej, aby surowo karała tych ludzi, którzy
wykazywali jakąkolwiek niechęć do Kościoła,
bądź odważyli się na jego krytykę. Po pewnym
czasie Kościół zorientował się, że zarządzanie
strachem jest dobrym narzędziem do trzymania społeczeństwa „za mordę”. Pod pretekstem,
że to niby sądy kościelne będą sprawiedliwsze
niż świeckie, utworzono Trybunały Inkwizycyjne. Trybunały pomagały w zwalczaniu różnych
odłamów Kościoła katolickiego. Nastał czas strachu, grozy, tortur i palenia na stosach, a wszystko
po to, by ludzie bali się Kościoła i nie odważyli się
go krytykować. Ramy tej publikacji nie pozwalają na to, żeby dokładniej rozwinąć ten temat.
Gdy chodziłem do szkoły, ucząc się wierszy
o Leninie czy Stalinie, przez kilka czy kilkanaście lat wierzyłem w to, że byli to ludzie, którzy
zrobili dużo dobrego dla innych. Na studiach,
a w zasadzie już w szkole średniej, zacząłem bardziej krytycznie oceniać te postacie. Zaznaczam,
urodziłem się kilka lat po śmierci Stalina, a rodzice w zasadzie chwalili sobie socjalistyczny
dobrobyt. W tym czasie w większości młodzi
ludzie, szczególnie ci, którzy opuścili swoje wsie,

wykształcili się w mieście, dostali mieszkania
oraz pracę i chwalili sobie „nowe”, lepsze życie.
Ekonomii socjalizmu na studiach uczyłem się
z przymrużeniem oka, bo miałem okazję naocznie przekonać się, że wyższość naszej ekonomii
socjalizmu nad ekonomią kapitalizmu to tak
zwany „pic na wodę, fotomontaż”. Odwiedzała
nas rodzina z Francji (przywozili, opowiadali)
i sam też miałem okazję wyjeżdżać za granicę,
odwiedzając większość krajów tzw. demoludów
i kilka zachodnich. O Katyniu dowiedziałem się
dopiero w połowie studiów. Później nadrabiałem
te braki w znajomości historii na własną rękę
i zacząłem samodzielnie oceniać różnego rodzaju historyczne wydarzenia.
Byłem zły na system edukacji, który pozbawił mnie rzetelnej, obiektywnej wiedzy. Byłem
zły na siebie, że dość późno zacząłem uczyć się
prawdy. Może dlatego jestem wyczulony na przejawy złej edukacji, zakłamywanie historii, tzw.
gumkowania w podręcznikach pewnych zdarzeń
i postaci. Wiem, że „zła nauka”, nauka niepełnej,
nieprawdziwej historii wyrządza dużą szkodę
młodym ludziom. Kilkaset tysięcy zamordowanych i udręczonych ludzi w czasie Inkwizycji,
zagrabianie majątków ich ofiar nie zasługuje na
takie potraktowanie ich przez autora podręcznika do nauki religii. To skandal. Rodzice i władze
oświatowe nie powinny zgadzać się na to, żeby
Kościół prowadził w ramach religii w szkołach
naukę zmanipulowanej historii.
 Bogusław KOBISZ,

prawnik

AMBITNIE DĄŻYĆ DO CELU
Szkoła w międzynarodowym programie edukacyjnym

Z

espół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie dołączył do międzynarodowego
programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH,
uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. Porozumienie dotyczące współpracy uroczyście podpisali partnerzy programu:
przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.
W ramach programu uczniowie ZST Rzeszów po
pięciu latach nauki będą mieli możliwość uzyskania poszukiwanej na rynku kwalifikacji z zakresu
programowania.
Jakie będą korzyści dla samych uczniów ZST?
Przede wszystkim w ramach P-TECH będą m.in.
śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. job
shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste
środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w wykładach i płatnych stażach. Firmy i instytucje partnerskie we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły
wyposażą uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy. Co ważne, uczniowie ZST
uczestniczący w programie P-TECH po zdaniu
matury otrzymają świadectwo dojrzałości, które
jest na IV poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji
(PRK) oraz dodatkowo po spełnieniu wymagań

określonych dla kwalifikacji technik programista
uzyskają certyfikat potwierdzający posiadanie tej
kwalifikacji. Dla uczniów rzeszowskiej szkoły niewątpliwie atutem będzie możliwość zdobywania
realnych kompetencji zawodowych we współpracy z liderem z zakresu nowoczesnych technologii,
jakim jest Asseco. Jak podkreśla Justyna Sawicka,
kierownik ds. rekrutacji w Asseco Poland S.A.,
„Asseco od lat aktywnie współpracuje z środowiskiem akademickim. Wspieramy je w przygotowywaniu programów nauczania zgodnych z bieżącymi trendami rynkowymi i potrzebami biznesu,
prowadzimy zajęcia dydaktyczne na uczelniach
oraz oferujemy staże i praktyki dla studentów.
Dostrzegamy też duży potencjał w uczniach szkół
średnich i dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do
programu P-TECH, który startuje w Technikum
nr 9 w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie”.
Również Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny
IBM Polska i Kraje Bałtyckie, akcentuje korzyści
Fot. Eugeniusz Bury

Karolina Litwin

 Karolina LITWIN

STYL I MALARSKI CHARAKTER
Jestem – tworzę – prezentuję

Ewelina Łopuszańska

P

współpracy, mówiąc: „Rzeszów od lat stanowi centrum nowoczesnych technologii, gdzie uczelnie
techniczne szkolą przyszłych specjalistów IT. Jako
IBM jesteśmy dumni, że możemy inspirować tutaj
młodych adeptów sztuki IT już na poziomie szkoły średniej, dając im możliwość zdobycia realnych
kompetencji zawodowych. Sektor IT nieustannie się rozwija, a umiejętności pracy z nowymi
technologiami są wymagane niemal na każdym
stanowisku niezależnie od branży. Dlatego tak
ważne jest dostosowanie edukacji do najnowszych
trendów technologicznych i wspieranie procesów
ustawicznego kształcenia”.
Partnerem projektu jest współpracująca od
wielu lat z ZST firma Asseco Poland S.A., która jest
patronem klas w zawodzie technik programista.
Radości z przyłączenia do programu
P-TECH nie kryje Edyta Niemiec, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego
w Rzeszowie: „ZST to szkoła z pasją. W naszej
pracy mamy odwagę ciągle się zmieniać i ambitnie dążyć do celu, którym jest rozwój umiejętności i pasji młodego pokolenia. Ważnym
obszarem naszych działań jest współpraca z firmami i uczelniami, jesteśmy dla nich partnerem
realizującym inspirującą edukację. Pozyskujemy
skutecznie środki unijne, by unowocześniać bazę
dydaktyczną i sportową, dzięki temu uczniowie
mają dostęp do nowych technologii i mogą efektywnie rywalizować na współczesnym rynku
pracy. Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych
są poszukiwani i zatrudniani w renomowanych
firmach podkarpackich i krajowych”.

ska, Małgorzata Kwolek, Maria Wiktoria Mostek, Krystyna Niebudek, Maria Paszczyńska,
Małgorzata Polit, Lucyna Sanecka, Anna Solecka, Jolanta Szpunar, Danuta Turbacz, Małgorzata Wójcik, Kinga Ziobro-Działo wyruszyły
na swoje artystyczne ścieżki i dwadzieścia lat
temu wspólnie zadecydowały, aby w DRODZE
cyzelować swój styl, sposób realizowania tematu, rozwijać swój malarski charakter.
W obchodach jubileuszu wziął czynny
udział dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury Damian Drąg, gratulując malarkom i życząc im pasji i zapału w dalszym poszukiwaniu własnej drogi. A mnie przypadł poetycki
zaszczyt uhonorowania malarek swoim wierszem z tomiku Dym z komina, zatytułowanym
Droga i dedykowanym właśnie tej Kobiecej

Grupie Plastycznej przy WDK: „przy brzegu
drogi/ w korowodzie stoją,/ oczy ich bławatne/ dla motyli,/ jestem kobietą/ ja, która piszę,
InKa/ idę pośród miasta,/ idę po kamieniach/
idę…/ jestem kobietą/ ja, która maluję/ seledynowe szale wiatru,/ błękitne krople zapachu/
mgły…/ palcami promiennymi/ obejmują
słońce/ zamawiają szeptem kolory/ kaczeńcowy dla łąki,/ wrzosowy dla melancholii,/ makowy dla żniw,/ różowy dla miłości,/ srebrzysty dla śniegu nocą/ i gwiazd lustrzanych,/
stąpam po nich/ w korowodzie/ ja, poetka/ ja,
malarka/ ja, InKa/”.
Następnie instruktorki i jednocześnie
członkinie DROGI – Kinga Ziobro-Działo i Jolanta Szpunar wraz z dyrektorem Damianem
Drągiem wręczyły okolicznościowe upominki malarkom i zaprosiły na poczęstunek. Był
smaczny tort, kanapeczki, soki i wino. Jubileusz
Kobiecej Grupy Plastycznej DROGA, połączony z wystawą obrazów malarek zrzeszonych
w tej grupie, jest powodem, czy może raczej
pretekstem, do przemyśleń, na
ile wewnętrzna potrzeba twórczości, szukania prawdy wśród
osobistych przeżyć i przetwarzania ich poprzez przeniesienie na obraz, jest dzieleniem
się z wrażliwym odbiorcą.
Cytując prezeskę Marię
Paszczyńską: „Twórcze kobiety
wyruszyły na ścieżki drogi 20
lat temu i są w DRODZE”.

od takim hasłem zawartym powyżej w tytule
Kobieca Grupa Plastyczna
DROGA świętowała 2 października br. swój jubileusz
20-lecia działalności wystawą w Galerii Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie. Cofnijmy się teraz do roku 2001,
gdy instruktorka plastyki w WDK, malarka Krystyna Niebudek, oraz jej koleżanka po
pędzlu Alicja Łątka-Lewandowska zadecydowały o narodzinach DROGI – Kobiecej Grupy
Plastycznej. – Jeżeli twórczość plastyczna jest
sprawą indywidualną, to po co organizować
grupę? Jeżeli sztuka nie zależy od płci, to dlaczego mają w niej być tylko
kobiety? – pyta pani Niebudek. – Każda z artystek ma
szansę swobodnie zaprezentować subiektywny sposób ujęcia i zinterpretowania danego
tematu poprzez swój własny
warsztat, upodobania, dążenia oraz ekspresję twórczą –
odpowiada obecna prezeska
Maria Paszczyńska.
Członkinie grupy: Henryka Boho, Krystyna Gniewek, Katarzyna Jurek-Decow- Malarki Kobiecej Grupy Plastycznej „Droga” podczas jubileuszowego spotkania

 Ewelina ŁOPUSZAŃSKA
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RZESZOWSKI BARD
Tomasz Sienkiewicz był niepowtarzalny

Józef Ambrozowicz

KULTURA  SZTUKA

T

o już trzy lata, jak nie ma
go wśród nas. Pozostał
żal i pustka, której nie sposób
wypełnić, gdyż był wyjątkowy i niepowtarzalny. Tomasz
Sienkiewicz – matematyk i informatyk, a równocześnie artysta: poeta, kompozytor, bard, dusza rzeszowskiej bohemy, czerpiący radość z życia i dający radość innym. Zmarł
11 listopada 2018 roku i spoczął na cmentarzu
Wilkowyja.
Urodził się w Krakowie, w Boże Narodzenie 1951 roku. Z Rzeszowem związał się w roku
1957, kiedy to jego ojciec, artysta malarz po studiach w krakowskiej ASP, z nakazem pracy pojawił się w naszym regionie, najpierw w Sędziszowie Małopolskim, gdzie uczył rysunku w Liceum
Sztuk Plastycznych, a od 1956 roku przez 35 lat
pracował jako redaktor graficzny w rzeszowskich „Nowinach”.
Tomek rozpoczął edukację w „Dziewiątce”
przy ulicy Obrońców Stalingradu (dziś Hetmańska), a kiedy dostał od rodziców gitarę, chodził
na lekcje do ogniska muzycznego w Domu Kultury WSK. Po jakimś czasie dołączył do niego
3 lata młodszy brat, Bohdan. Potem było I LO
Konarskiego i udział w szkolnych akademiach,
układanie kupletów, pierwsze własne piosenki,
a nawet zespół Hipers Lovers założony z czterema kolegami klasowymi. Maturę zdał w 1969
roku i rozpoczął studia na wydziale chemii
w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej. Z jakichś względów nie był to trafny wybór, gdyż
zmienił uczelnię (na WSP) i kierunek (na matematykę). W 1975 roku został nauczycielem tego
przedmiotu w Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim, a po dwóch latach, po
przeniesieniu tej szkoły do Rzeszowa, pracował
tu aż do emerytury. W tzw. międzyczasie ukończył studia podyplomowe z informatyki.
Był dobrym i lubianym nauczycielem. Nie
„piłował” nadmiernie, bo wiedział, że szkoła
kształci przyszłych artystów i na tym powinna
się skupić, chyba że ktoś wybierał się na architekturę, to wtedy poświęcał mu więcej uwagi. Ale
też sam nie tkwił wyłącznie w świecie matematyki. Odzywały się dawne fascynacje poezją i muzyką. Pierwsze piosenki pisał w rzeszowskich
kabaretach studenckich i zespołach muzycznych
w połowie lat siedemdziesiątych, a następnie
w jedynym w Polsce cyrku na scenie „Curiosum”
działającym w Domu Kultury WSK. Po kilku
latach zakiełkowała myśl o założeniu własnego
zespołu muzycznego.
Dziennikarka Radia Rzeszów, Elżbieta Lewicka, wspomina, że kiedyś, jakieś 25 lat temu,
spotkał przypadkowo kolegę z lat studenckich,

Tomasz Sienkiewicz

Jacka Szpunara, z którym dawniej lubili muzykować. Od słowa do słowa, doszło do pytania:
a może by znów zagrać? Dołączył do nich brat
Tomasza, Bohdan, i tak narodził się kabaret Dwa
Balony i Ten Trzeci. W skład zespołu wchodzili
jeszcze (w różnych okresach): Grzegorz Pliś (I),
Grzegorz Pliś (II), Izabela Bober, Agnieszka Kuźniar, Krzysztof Panas, Krzysztof Pisarek, Sławek
Rybczyński, Witold Walawender, Maria Siteń
i Marek Czarnota. Duszą zespołu, kompozytorem i aranżerem, autorem tekstów wszystkich
sześćdziesięciu piosenek (niektórzy twierdzą, że
osiemdziesięciu) był on: Tomasz Sienkiewicz.
Do najpiękniejszych należą piosenki o Rzeszowie, ale także wiele o zabarwieniu satyrycznym,
a także lirycznym, jak na przykład Twój akt, którą mógłbym słuchać bez końca.
Zaczęli od występów dla przyjaciół i znajomych. Jednym z pierwszych był koncert u rzeźbiarza Krzysztofa Brzuzana na działce letniskowej w Porębach koło Sędziszowa Małopolskiego.
Rzeszowski artysta plastyk Leszek Kuchniak
wspomina, że było to w święto 1 maja. Ponieważ
akurat lunęło, przenieśli się pod dach... do stodoły, a estradę zastąpiła fura na słomę. Występ
tak się spodobał Julianowi Ratajczakowi, organizatorowi popularnych wówczas „Wieczorów
z Muzami”, że zaprosił „Balony” do swojego programu. A jeszcze później udzielił zespołowi gościny dyrektor BWA Jan Lubas. I tak się to niosło.
Zespół występował tam, gdzie go zapraszano,
a widownię stanowili głównie znajomi: plastycy, dziennikarze, lekarze, biznesmeni i wszelkiej
maści bohema.
Z czasem ów prywatny charakter zespołu
zaczął nabierać cech zawodowych. Odbyły się
cztery koncerty w Radiu Rzeszów, które wyemitowało audycje Ryszarda Krużla i Elżbiety
Lewickiej (w latach 2000–2008), zespół wystąpił

DYLEMATY I DRAMATY
D

yskusyjny Klub Filmowy Klaps działający w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie zaprasza na listopadowe projekcje
8

połączone z prelekcjami i pofilmowymi dyskusjami. Pokazy zaplanowano w poniedziałki
o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 7. Karnety

na jubileuszu rzeszowskich „Nowin” oraz w literackim programie Janusza Koryla i Jerzego Dyni
w Telewizji. „Balony” stawały się coraz bardziej
znane i, co ważne, lubiane. Zdarzały się też występy na arenie ogólnopolskiej, na przykład na
prestiżowym Przeglądzie Piosenki Autorskiej
w Warszawie.
Tomasz Sienkiewicz określał swój zespół
jako skrzyżowanie kapeli podwórkowej z kabaretem. Określenie to było nad wyraz skromne,
a nawet deprecjonujące. Owszem, zespół nie
miał ambicji wysoce profesjonalnych, ale przecież reprezentował wysoki poziom. Tyle tylko,
że „Balony” bardziej chciały grać dla znajomych
niż dla tzw. szerokiej publiczności. Nawet Bohdan Sienkiewicz, brat Tomka, artysta malarz,
mówi dziś o zespole z uśmiechem i dystansem.
Bo był to – twierdzi – rodzaj zabawy, odskocznia
od codziennych zadań i obowiązków. I nie wyobraża sobie, żeby „Balony” mogły kiedykolwiek
w przeszłości przejść pod skrzydła np. Estrady
i zajmować się profesjonalnie szołbiznesem.
Andrzej Korzec, artysta plastyk, napisał
we wspomnieniu o Tomku: – Odszedł od nas
na zawsze nasz Kolega, nauczyciel, pedagog,
wychowawca, gitarzysta, kompozytor, aranżer,
poeta, pieśniarz i bard. Był pełen życia, aktywny
w wielu dziedzinach, zawsze blisko nas, z nami.
Lubiany przez uczniów, nauczyciel szanowany
przez dyrektorów, komputerowy mózg wielu wydarzeń szkolnych. Tomek był wyjątkowy, a zarazem skromny, nie zabiegał o zaszczyty i uznanie.
Będzie go nam brakować, jego uśmiechu i poczucia humoru.
Syn Tomasza Sienkiewicza, Damian, również uczy w „Plastyku”, tyle że projektowania
graficznego i informatyki. – Był dobrym ojcem –
wspomina – zawsze mnie wspierał i dbał o moją
edukację. Mieliśmy bardzo dobre relacje, ale ciągle się spieszył, jakby się bał, czy zdąży dać mi to
wszystko, co by mógł. Mimo że był otoczony
przyjaciółmi, nigdy mnie nie zaniedbywał. Na
jego pogrzeb przyszły tłumy ludzi. Nie miał wrogów i nie był konfliktowy, przy różnicach zdań
odpuszczał, jego nie musiało być na wierzchu, lubił ludzi, a oni jego. Choroba go nie załamała, był
dzielny do końca, pogodzony i spokojny. Bardzo
mi go brakuje...
Na cmentarzu usłyszeliśmy na pożegnanie
jego piękną piosenkę A ja idę przez Rynek: „Czy
pani czar wystarczy nam,/ czy pani wdzięk obroni się/ przed tą miłością mą największą,/ mojego
miasta, co rosło wraz ze mną”. W innej piosence
o Rzeszowie pisał: „Rzeszowie, kochany Rzeszowie,/ dla ciebie wciąż piszę i gram/ i zanim zamienię dzielnicę/ to zagram ci jeszcze nie raz”.
Nie ma go już wśród nas, ale gra. Ciągle
gra. Na YouTubie i na płytach wydanych kiedyś
przez Mitel, i pięknie zilustrowanych przez jego
brata, Bohdana. Szkoda tylko, że już nie można
ich kupić.
 Józef AMBROZOWICZ

miesięczne na cztery filmy dostępne w cenie 30 zł, a wejściówki pojedyncze w cenie 10 zł. Profil Klapsa: www.facebook.
com/dkfklapswdk
8 listopada – Zło nie istnieje, reż. Mohammad Rasoulof. Dramat produkcji czesko-
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skazanych. Jest głośno, wesoło i filozoficznie.
Wycieczki poza areszt zbliżają mężczyzn.
22 listopada – Ucieczka na srebrny glob,
reż. Kuba Mikurda. Dokument produkcji polskiej (2021). Film prezentuje największą tajem-

 Andrzej OSIŃSKI

Z WIZYTĄ NA SPEKTAKLU
Komedia z gwiazdorską obsadą

Kamil Łuka

P

rzyznam szczerze, że
moja
październikowa
wizyta w Miejskim Domu
Kultury w Łańcucie, gdzie
wystawiono świetną komedię pod tytułem Wiesz, że
wiem, była w istocie pierwszą
od bardzo dawna. I nie chodzi tu wcale o lockdown, podczas którego zamknięte były teatry
czy kina. Po latach zrozumiałem, że warto powrócić do tej formy odbierania sztuki. Absolutnie nie żałuję.
Komedia, którą wystawiono w łańcuckim
MDK, miała gwiazdorską obsadę. Wystąpili
m.in. Ilona Wrońska, Leszek Lichota czy Mi-

chał Czernecki. Sztuka bawi, ale przede wszystkim prawdziwie uczy, czym jest przyjaźń. Przy
okazji przypomina, że kłamstwo zawsze ma
krótkie nogi. Wspomniana bowiem przyjaźń
zawsze powinna mieć swój fundament, którym jest szczerość. Wiemy jednak, że w życiu
nie zawsze tak jest. Często jest to zastąpione
miłym usposobieniem i szerokim uśmiechem,
jednakże bywa, że za tymi gestami nie kryje się
nic autentycznego. Tak właśnie dzieje się w tej
sytuacji. Bohaterowie sztuki przypadkiem dowiadują się, co tak na prawdę myślą o nich ich
przyjaciele. Prawda okazuje się dość bolesna,
jednakże zamiast się załamywać, oni przygotowują plan. Postanawiają, że zabawią się kosztem nieszczerych znajomych, gdzie krok po
kroku będą odsłaniać ich nielojalność. Sympa-

WSPANIALE ŚPIEWAJĄ
36 lat Pueri Cantores Resovienses
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października 2021 r. w katedrze rzeszowskiej, po 21 miesiącach przerwy epidemicznej w koncertowaniu, wystąpił Katedralny
Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses, świętując 36-lecie swojego istnienia.
Rzeszowskie Słowiki, założone przez Urszulę Jeczeń-Biskupską, a od 2010 r. prowadzone przez znakomitego dyrygenta i pedagoga
Marcina Florczaka, to w obecnej chwili (choć
również i w przeszłości) prawdziwy fenomen
na polskiej mapie chórów chłopięco-męskich.
Mimo prawie dwuletniej przerwy w regularnych próbach, mimo braku występów czy wyjazdów zespół nadal liczy 100 chórzystów. Aż 30
spośród nich to chłopcy z naboru 2020 i 2021,
dla których październikowy koncert był scenicznym debiutem. Niezwykłość Katedralnego
Chóru polega też na tym, że jego działalność
zawsze była i jest oparta wyłącznie na bezinteresownej, wolontariackiej pracy całej chóralnej
społeczności. Należą do niej przede wszystkim
sami śpiewacy i ich rodzice, duchowni (opiekunem jest ks. prał. Krzysztof Gołąbek, a duszpasterzem ks. Julian Wybraniec) i członkowie
działającego na rzecz chóru Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego, którego prezesem od
2015 r. jest Stanisław Żyracki.

nicę i niespełnione marzenie polskiego kina.
Poznajemy także prywatne kulisy powstawania filmu Andrzeja Żuławskiego Na srebrnym
globie (1977/1987), który mógł stać się jednym
z najbardziej przełomowych filmów science fiction w historii kina.
29 listopada – Ballada o białej
krowie, reż. Maryam Moghadam,
Behtash Sanaeeha. Dramat produkcji irańsko-francuskiej (2020).
Wstrząsająca kameralna opowieść
o ludzkim dramacie i poszukiwaniu
sprawiedliwości tam, gdzie o nią wyjątkowo trudno.

Około tysiąca słuchaczy, którzy przyszli do
świątyni przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie wysłuchać jubileuszowego koncertu, mogło przekonać
się, jak wielki potencjał tkwi w naszym zespole,
jego solistach i instrumentalistach: Bartoszu
Czarneckim (tenor), Marcelim Kycu (bas i fortepian), Tomaszu Nowaku (sopran) i Maksymilianie Rogóżu (fortepian). Męska część Pueri Cantores Resovienses zaśpiewała m.in. Sanctus (część
Mszy Dominika Lasoty specjalnie napisanej dla
chóru przez tego znakomitego kompozytora) oraz
De profundis clamavi Piotra Jańczaka. Cały chór
natomiast wykonał m.in. Bogarodzico Dziewico
Jana Żukowskiego i Zdrowaś Królewno Wyborna
Andrzeja Koszewskiego. Największymi brawami
publiczność nagrodziła
wykonanie piosenki Taki
kraj Jana Pietrzaka, zaśpiewanej przez Tomasza
Nowaka z fortepianowym
akompaniamentem Maksymiliana Rogóża, oraz
niezapomniany hymn IX
Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores, który
odbył się w 2017 r. w Rzeszowie, czyli Da pacem,

tyczna z pozoru kolacja w pewnym momencie
stanie się pretekstem do wielu intryg. Fałszywi
przyjaciele mocno się zdziwią, gdy splot wydarzeń poprowadzi do punktu kulminacyjnego,
w którym gospodarze zapytają wprost – wiecie,
że wiemy?
Nowoczesna, lekka i śmieszna, lecz z całą
pewnością ponadczasowa sztuka teatralna, to
przepis na udane popołudnie. Zainspirowany
przedstawieniem, niebawem wybiorę się na kolejne. Tych w naszym regionie nie brakuje, co
niezmiernie cieszy. Pandemia wyraźnie pokazała, że ludziom doskwiera brak tego typu form
spędzania czasu wolnego. Jest to bardzo dobra
okazja do chwilowej ucieczki od problemów
życia codziennego, a także nabrania refleksji,
gdyż z reguły widz opuszcza gmach teatru właśnie z przemyśleniami. Te przemyślenia są uniwersalne i często odzwierciedlają nasze życiowe
losy. Warto więc z tego korzystać.
 Kamil ŁUKA
Domine Dominika Lasoty przyjęty owacjami na
stojąco. W Koncercie gościnnie wystąpili Marcin
Kasprzyk – fortepian, Jakub J. Kołodziej (były
chórzysta Pueri Cantores Resovienses) – baryton
i Jacek Ścibor, który od wielu lat współpracuje
z Rzeszowskimi Słowikami.
Jubileusz stał się znakomitą okazją do wyróżnienia pamiątkowymi statuetkami (zaprojektowanymi przez rzeszowskiego rzeźbiarza Konrada Kocha) najbardziej zasłużonych dla chóru,
zwłaszcza w ostatnich latach, współpracowników,
chórzystów i ich rodziców. Nagrodą był również
blisko 250-stronicowy album napisany z okazji
jubileuszu przez prezesa Stanisława Żyrackiego
przy współudziale zespołu redakcyjnego w składzie: Jolanta Cebula, Marcin Florczak, ks. Julian
Wybraniec i Bogumiła Żyracka. Publikacja została opracowana z wielkim pietyzmem przez
znakomitych grafików: Magdalenę Nowak-Harko
i Mieczysława Koryla, a wydrukowana przez die-
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-irańsko-niemieckiej (2021). W państwie, gdzie
za najcięższe występki prawo sankcjonuje karę
śmierci, potrzebni są ludzie, którzy ten wyrok
wykonają. To im, mierzącym się z trudnymi do
wyobrażenia dylematami, swój nowy film poświęcił ceniony irański reżyser.
15 listopada – Komedianci debiutanci, reż. Emmanuel Courcol. Komedia –
dramat produkcji francuskiej
(2021). Aktor prowadzący
warsztat teatralny w więzieniu
proponuje wystawić sztukę
Becketta Czekając na Godota.
W próby angażuje się kilku
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cezjalną Drukarnię i Wydawnictwo Bonus Liber.
Podczas koncertu Stanisław Żyracki przyjął z rąk
zastępcy prezydenta Rzeszowa Krystyny Stachowskiej nagrodę przyznaną przez prezydenta
Konrada Fijołka za całokształt 35-letniej wszechstronnej działalności kulturalnej na rzecz miasta.

Pueri Cantores Resovienses według opinii
wielu ich sympatyków nie tylko wspaniale śpiewają, ale należą (m.in. dzięki strojom sopranów
i altów) do najpiękniej prezentujących się na scenie chórów w Polsce. Właśnie z okazji jubileuszu
tym razem tenory i basy wystąpili w nowych ma-

rynarkach sfinansowanych ze środków Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego, Województwa
Podkarpackiego i Gminę Miasto Rzeszów, które
to instytucje były partnerami wydarzenia.
 Stanisław ŻYRACKI

PRZYPOMNIJMY W RZESZOWIE DEJMKA
Może ławeczka z postacią, do której można się przysiąść

Andrzej Piątek
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azimierz Dejmek, wybitny
reżyser teatralny, wśród
znakomitych innych dokonań
twórca m.in. spektaklu Dziady
Mickiewicza w Teatrze Narodowym w Warszawie w 1968
roku, których zdjęcie przez cenzurę bezpośrednio spowodowało eksplozję słynnych „wydarzeń
marcowych” – rozruchów i antysemickich czystek. Mieszkał w Rzeszowie w latach 1936–1945.
Stąd też zaczęła się jego kariera. Dotąd nie zostało
to jakkolwiek upamiętnione.
Dejmek nie zostawił w Rzeszowie takich
śladów jak Szajna. Szajna – którego setna rocznica urodzin przypadnie 13 marca przyszłego roku
– zaprojektował rzeźbę-pomnik Przejście 2001 na
placu Cichociemnych. Podarował bądź przekazał
w depozycie część swoich obrazów i elementów
scenografii do swoich sztuk dla Szajna Galerii w Teatrze Siemaszkowej. Tamże zrealizował
autorski spektakl Deballage, z którym objechał
Meksyk, Rumunię, Ukrainę, Słowację i Węgry.
Dejmek nie zrobił w Rzeszowie żadnego przedstawienia. Ale o Rzeszowie pamiętał.

Pamiętał zwłaszcza kolegów, z którymi za okupacji
niemieckiej uczył się w jedynej w Rzeszowie dostępnej dla polskiej młodzieży
szkole handlowej kształcącej
sprzedawców sklepowych.
Jednym z nich był mój ojciec,
który jak długo żył, z satysfakcją śledził sukcesy Kazia.
Dejmek chętnie też wspominał swój aktorski debiut
po wojnie w rzeszowskim
teatrze – rolę Jaśka w Weselu
Wyspiańskiego.
Opowiadał mi o tym
jako dziennikarzowi „Nowin” podczas pierwszego
i jedynego z nim spotkania Kazimierz Dejmek
na Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych, na
które przywiózł Zemstę Fredry z Teatru Polskiego w Warszawie. Był wówczas jego dyrektorem,
a spektakl Zemsta był jego dziełem. Koledzy z innych redakcji dziwili się, że tak łatwo dostałem się
do Dejmka, który słynął z nieprzewidywalnych
obraźliwych zachowań. Przyznaję, że zdecydowała

CZARNY RÓŻANIEC MAMY
Osobliwy poetycki pamiętnik

Jan Tulik
„Między niebem a ziemią/ jest
muzyka” – pisze poeta Andrzej Szypuła… Tak, to on,
muzyk, pedagog, dyrygent, redaktor „Kamertonu” etc. jest
także poetą, autorem znanych
mi sześciu zbiorów wierszy. Warto ukazać jego
wrażliwość, cytując choćby garść lirycznych zdań
jego autorstwa. Bo w każdym ze zbiorów jest coś
szczególnego do pokazania.
Tom Światło nadziei – z życzliwą dla mnie
dedykacją – zawiera m.in. takie ważne frazy:
„kołacze się Wiśniowa/ we łzach drewnianego
Chrystusa/ a nad nimi wszystkimi/ czarny różaniec mamy”. Jeśli Wiśniowa, to i wiersze dedykowane znakomitemu kompozytorowi i pisarzowi
Zygmuntowi Mycielskiemu z rodu władającego
Wiśniową. I na obecną porę roku słowa: „blask
świecy jesiennej”. W twórczości Andrzeja Szypuły ważne są daty i miejsca tworzenia – bo to jakby
osobliwy poetycki pamiętnik. Miejsc tych sporo,
w tym Międzyzdroje, Warszawa, Rzeszów, Niewodna i oczywiście jego, z pełnym szacunkiem
opisywana, Wiśniowa.
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W zbiorze Głogi przydrożne znajdujemy kolejny obraz z tamtej okolicy: „posyłam ci/ zapach
mokrych drzew/ znad Wisłoka”. Wody tej rzeki
pojawiają się nie raz, w nich przeglądają się gałęzie nadbrzeżnych krzewów i drzew.
Z pewną nostalgią prezentuje autor cienie
swoich emocji, zarówno dawno minione, jak i te
z „dziś” w tomie Dobre anioły, opatrzonym mottem, które jest de facto poetycką miniaturą: „gdy
pustka wokół/ są jeszcze/ dobre anioły”.
W dalszych strofach napotykamy wspomnianą nostalgię w postaci – wspomnienia? Aktualnie brzmiącej refleksji?: „możesz odejść/ tylko nie mów mi o tym”. I jakby kontynuując dopowiada: „dziękuję ci/ za próbę zrozumienia/ mojego poplątania”. Wyznanie szczere, może z kroplą
autoironii, ale i chyba subtelnego żartu: bo chodzi
zaledwie o próbę zrozumienia, nie o zrozumienie
zupełne. Choć to zarazem i moment wątpliwości,
wszak w uczuciach zazwyczaj nie mamy pewności co do emocjonalnego stanu rzeczy.
Zbiór Wielki Wóz eksponuje piękne obrazy
natury, choć to również ciąg dalszy urokliwych
widoków. Jednocześnie są w nim wyjątkowe przemyślenia. Jakby pod powierzchnią jesiennych
barw istniała jakaś większa moc, i zapewne ową

protekcja mojego taty. Dejmek poświęcił mi sporo czasu i był uprzedzająco miły.
Pamiętam, że kiedy
Teatr Siemaszkowej obchodził półwiecze – Dejmek
był wówczas ministrem
kultury – przysłał serdeczny list i sporą dotację, której
aż takiej nikt się nie spodziewał. Nawet ówczesny
dyrektor Bogdan Ciosek.
Wiem, że nie należy
porównywać życiorysów
artystów. A już na pewno
nie w temacie, który z nich
swojemu środowisku z lat
młodości dał więcej i czyj
ślad jest większy i trwalszy.
Myślę, że Dejmkowi, jak Szajnie, Grotowskiemu,
Kilarowi, czy jeszcze innym równie ważnym dla
Rzeszowa osobom, należą się trwałe wspomnienia. Pomyślmy o ulicach i placach. A może szczególnie o ławeczkach z siedzącymi postaciami, do
których można się przysiąść i pogadać.
 Andrzej PIĄTEK
moc autor wyeksponował. Refleksyjność pojawia
się w wielu innych wierszach, także „zielonych”
– bo nie tylko jesiennych. Piękny wiersz, którego
fragment początkowy warto przytoczyć, tchnie
niemal mistycznym duchem: „na czerwonych
liściach/ dzikiego wina/ zapomniany włóczęga/
maluje pejzaże/ nie z tego świata”. Kim jest zapomniany włóczęga, malujący widoki nie z tego
świata? Może to czas, który powrócił w barwach
burgundowych liści dzikiego wina? Czas, który
także na swój sposób pochodzi nie z tego świata… A sporo w tej twórczości odniesień do zjawisk nadprzyrodzonych, wiele odwołań do boskich mocy. Jedną z tych mocy wyrażonych przez
Szypułę jest stan jakby na krawędzi rozważań:
„wcześnie rano/ przyszedł do mnie/ pokój serca”.
„Tym, którzy pisali te wiersze w moim
sercu” – to motto zbioru Srebrny sen – poetycki
akcent wdzięczności złożonej bohaterom wierszy, i chyba nie muszą to być tylko ludzie: „słowa/ rozsypane myśli/ mgławice wspomnień/ na
drodze przeznaczenia”. Inny wiersz z tego zbioru
ma znamiona modlitwy, inwokacji: „jak znaleźć
pokorę/ wobec wyroków Twoich Panie/ gdy myśli
błądzą niespokojnie/ po labiryncie życia”. To motyw eschatologiczny, nad takimi trudzą się głowy
teologów. I znów tej rangi konstatacja, pytanie:
„Panie/ czemu pomieszałeś/ mądrych i głupich/
łotrów i prawych/ na nasze utrapienie”. W dalszej
części wiersza następuje niemal pobożne „napomnienie” Pana: „mało ci było/ awantury z aniołami/ z których te niespokojne/ ciągle krążą nad
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niewodzkim wszędzie/ niech chwała Boża na
ziemi będzie”. Wiersz pisany więc w Niewodnej
w 2014 r. k. Strzyżowa, modlitwa powyższa zrodziła się zapewne w tamtejszym kościele, wzniesionym w stylu gotycko-romańskim w latach 30.
minionego wieku. Św. Cecylia jest patronką muzyki, dzień wspomnienia o niej Kościół obchodzi
22 listopada – z dniem tym związanych jest wiele
legend, wróżb, i poeta Szypuła o tym wie, skoro
prosi Cecylię o zejście na ziemię wraz z aniołami.
Andrzej Szypuła nie byłby wielowymiarową postacią, gdyby patronki – także swojej – nie
wspomniał. Bo to także redaktor „Barbizonu Wiśniowskiego”, prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego i Towarzystwa im. Zygmunta
Mycielskiego w Wiśniowej. Niezmiernie ważne
jest nawiązanie do Barbizonu. To ogromna trady-

POEZJA OKRASZONA CIEPŁEM
O wierszach Katarzyny Hudy

Zbigniew Michalski

N

akładem
Mieleckiego
Towarzystwa
Literackiego ukazał się przed chwilą
trzeci tomik Katarzyny Hudy
Chleb posmarowany życiem –
jeszcze bardziej dojrzały niż
dwa wydane uprzednio. Młoda poetka, już dzięki strofom debiutanckiego tomiku poezji z 2019
roku Druga strona myśli, zawładnęła na dobre
sercami wielu czytelników, stawiając odważnie swoje pierwsze kroki w poezji. Udowodniła
wówczas, bez wątpienia, że potrafi dostrzegać
w wierszach złożoność ludzkiej natury, tworzyć
jedyne w swoim rodzaju myślowe gry słów, ażeby trafić do coraz szerszego grona odbiorców.
Ugruntowały jej pozycję starty w wielu konkursach poetyckich, jak również prezentacje internetowe. Potwierdziła własną niebanalność również w 2020 roku na łamach tomiku Zagubione
skrzydło. Na całość najnowszego
tomiku Chleb posmarowany życiem
składają się pięćdziesiąt cztery wiersze, których tematyka oscyluje wokół
życiowych rozterek człowieka. Do
wielu perełek w tomiku można zaliczyć wiersz butelka. Podaje w nim
obrazową definicję szczęścia, która
zachwyca zarówno swoją prostotą,

jak również celnie zbudowaną narracją, prowadzącą w finale do ciekawej puenty.
W wykonaniu Katarzyny Hudy uroda jej
poezji polega na umyślnym stopniowaniu napięcia, dostrzeganiu horyzontu piękna, a także
jego odważnemu przekraczaniu – bez najmniejszych kompleksów. Dowodzi tego wiersz (inc.
o której trzeba się obudzić...): „o której trzeba się
obudzić/ żeby zdążyć na życie/ niby wszystko
jest w porządku/ ręce i nogi”. Jak każdy człowiek zachwycający się naturą, wyraża twórczyni
swoje uwielbienie dla każdego zapachu, koloru,
i wszelkich form egzystencji, które sprawiają, że
życie staje się bardziej znośne – obfituje w ciekawe zwroty akcji i różnorakie pokłady piękna.
Są one dla autorki źródłem nieustannego uwielbienia, dają poczucie satysfakcji i spełnienie tak
niesłychanie potrzebne każdemu człowiekowi.
Świadczy o tym wiersz chleb: „choć mi skoszą
z łąki ostatni chaber i mak/ by sprowadzić zieleń
do jednego poziomu/ nigdy nie pożegnam się
z łąką”.
Autorka jest znakomitą piewczynią życia, bezstronnym i bystrym
jego obserwatorem, swoim ciepłym
przekazem wyraża oryginalny pogląd na miejsce człowieka w świecie, obfitujący w nagłe zwroty akcji.
Przede wszystkim bywa mistrzynią
miniatur poetyckich, których uroda

cja i uzasadniona, jeśli idzie o Wiśniową, przedwojenne centrum kultury, gromadzące także
znakomitych polskich malarzy. Na wzór ugrupowania wybitnych twórców, którzy w latach 30.
XIX w. w Barbizon, położonym na skraju Fontainebleau blisko Paryża, utworzyli artystyczną
kolonię. W Wiśniowej w sto lat później, w latach
30., właściciele dworu Mycielscy utworzyli podobną kolonię. Szypuła, nie tylko jako naczelny
redaktor pisma, jest szczerym orędownikiem
tej tradycji. W Wiśniowej obecnie, podobnie jak
w II RP, odbywają się również plenery malarskie,
w których uczestniczą artystyczne znakomitości.
Zaiste – „między niebem a ziemią/ jest muzyka”,
przypomina nam Andrzej Szypuła.
 Jan TULIK
nigdy nie przemija, stanowi niezwykłą wizytówkę tej poezji i dodaje znaczenia jej warsztatowi.
Można się przekonać o tym w wierszu diagnoza:
„badania przeprowadzone na otwartej pamięci/
wykazały/ że wszystko co przemija to zostaje/
czas nie leczy tylko przyzwyczaja”.
Wielobarwną cząstkę życiowego optymizmu można odnaleźć we wszystkich jej wierszach. Można spierać się o to, który z nich jest
piękniejszy, jakie składowe zasługują na wyróżnienie, a także co sprawia o ich sile, lecz nie
można odmówić tej poezji szczególnej wrażliwości, harmonii, subtelności i wszelkich oznak
kreatywnej wyobraźni. Bardzo łatwo znaleźć
piękne przykłady na pogodę ducha, wiele słonecznych myśli, potwierdzających co ma do zaoferowania światu jako poetka i człowiek Katarzyna Hudy. A jest zarówno wymagająca wobec
samej siebie i jednocześnie nie oferuje światu
banalnej recepty na sukces, a jedynie podpowiada, co powinno być źródłem satysfakcji każdego człowieka, jak to spotykamy w wierszu brak
zmartwień.
Wiele dobrego można by powiedzieć o wytworach wyobraźni autorki. Jedno jest pewne:
z każdym kolejnym tomikiem coraz wyżej zawiesza poprzeczkę, nie idzie na zbytnią łatwiznę, ale mozolnie się wspina jeszcze wyżej. Podaje duchową strawę, która okraszona ciepłem,
zdaje się potwierdzać, że jest to nietuzinkowa
poezja. Świat opisywany przez autorkę, nawet
gdy jest bardziej ponury, przynosi sporą porcję
nadziei.
 Zbigniew MICHALSKI

Panorama literacka Podkarpacia
NAJAZD AWANGARDY
eatr im. Wandy Siemaszkowej od dawna jest
otwarty na poezję. Sama jego patronka była
wielką orędowniczką i miłośniczką polskiej literatury. Od kilku lat spotkanie poetów i poetek
z podkarpacką publicznością jest stałym elementem życia kulturalnego nie tylko teatru, ale i miasta. 8 października br. wspomniana instytucja po
raz kolejny była miejscem IX Najazdu Awangardy
na Rzeszów, inicjowanego przez wykładowcę UR,
dra Stanisława Dłuskiego. Wśród zaproszonych
twórców znaleźli się: Jan Belcik, Joanna Chachuła,
Stanisław Dłuski, Piotr Durak, Kamil Flaga, Krystyna Lenkowska, Monika Luque-Kurcz, Ryszard
Mścisz, Leszek Mularski, Jakub Pacześniak, Jan
Tulik, Arkadiusz Tuziak i Małgorzata Żurecka.

T

Niestety, nie dotarli na spotkanie
Mariusz Kalandyk, YousefSh’hadeh,
a także gość honorowy Krzysztof Karasek. Wiersze w mistrzowski sposób
zinterpretowali aktorzy Justyna Król
i Józef Hamkało, a nad całością czuwała Jagoda Skowron – pełnomocnik
dyrektora teatru. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu
Przestrzenie Sztuki. Spotkanie dopełnił minirecital piosenki poetyckiej w fenomenalnym wykonaniu Justyny Król. Kuluarowe
rozmowy przy lampce wina potwierdziły potrzebę organizowania takich imprez – może nawet
nie tylko raz do roku. Obecna na spotkaniu dr
Aleksandra Smusz powiedziała: „Wyjątkowość

każdego Najazdu Awangardy na Rzeszów, a więc również i tegorocznego,
polega na jego swobodnej atmosferze.
Każdy z poetów otrzymuje pytanie
od prowadzącego, dra Stanisława
Dłuskiego, nie znając wcześniej jego
treści. Zatem nikt z występujących
twórców nie ma możliwości przygotowania się do wystąpienia, dzięki czemu wszystkie wypowiedzi są
szczere i autentyczne, a więc takie, jaka powinna
być poezja. Co ciekawe, pytań tych też często do
końca nie zna sam dr Stanisław Dłuski, przygotowując je spontanicznie, bezpośrednio przed
spotkaniem, lub nawet w jego trakcie, pod wpływem interpretacji wierszy przez aktorów. Pod
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nami/ niczym chmura gradowa”. Nie spotkałem
w literaturze, nie tylko w poezji, nazwania aktu
strącenia niepokornych aniołów „awanturą”.
Ta łagodność pretensji mogłaby znaleźć miejsce
w ustach św. Franciszka pewnie – bo na pewno
nie św. Augustyna czy Akwinaty, stojących na koturnach doktryny.
Dla Andrzeja Szypuły natura bywa Bogiem,
jak u Roberta Lowella, może raczej Bóg przejawia
się poprzez naturę. Oto akuratna strofa: „zobaczyłem Cię Chryste/ w lustrze wody/ odbitym
promieniem/ zesłanym z nieba/ na pocieszenie”.
W Białych tulipanach autor znów wyraziście
powraca do swego miejsca, najbliższych okolic.
Oto fragment utworu łączący miejsce z religijną
tradycją: „Święta Cecylio módl się za nami/ zejdź
tu na ziemię wraz z aniołami/ i śpiewaj z chórem
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tym względem w wielu momentach zaskakująca
impreza organizowana w rzeszowskim Teatrze
jaskrawo i w pozytywnym sensie tego słowa
różni się od szeregu spotkań literackich – realizowanych zgodnie z trudnym do negocjowania
scenariuszem i odbywających się w niełatwej do
przełamania, napiętej atmosferze”.
 Jan BELCIK
OBIECUJĄCY TOMIK
października br. w siedzibie Mieleckiego
Towarzystwa Literackiego odbyła się promocja trzeciego tomiku poezji Katarzyny Hudy
Chleb posmarowany życiem zredagowanego
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Katarzyny Hudy

przez prezesa MTL Zbigniewa Michalskiego, do
którego okładkę, w oparciu o obraz Doroty Łaz,
zaprojektowała Renata Cygan. Impreza rozpoczęła się muzycznym akcentem w wykonaniu
Zbigniewa Radłowskiego. Obszerny wybór wierszy, z książki wydanej nakładem MTL, przedstawiły jego członkinie Barbara Augustyn i Renata
Bik. Potem autorka opowiedziała o poetyckich
inspiracjach, także o tomiku Zagubione skrzydło z 2020 r., oraz podziękowała uczestnikom
spotkania i zaprosiła do spotkania z naturą w jej
miejscowości.
 Zbigniew MICHALSKI
O LUBEŃSKI DZWON
ozstrzygnięty został IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”, organizowany przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Lubeni w partnerstwie

R

Stanisław Dłuski

P

oezja Jana Tulika, który
w czerwcu skończył 70
lat, jest metafizycznym wyostrzeniem wszystkich zmysłów, przekracza wtedy granice i przyzwyczajenia, słowo dotyka niewyrażalnego,
jej autor zmaga się z demonami cywilizacji, wytycza drogę do sensu; przez
byt prześwieca to, co boskie, uniwersalne, otwarte
na tajemnicę bytu, w mądrym i wrażliwym patrzeniu ontyczne piękno łagodzi trwogę istnienia.
Odnajduję tu wizję immanentnego Boga, który
przenika całą Naturę. Towarzyszy naszym egzystencjalnym zmaganiom.
„W naturze rzeczy – jak zauważa Józef Życiński – kiedy odchodzimy od powierzchniowych
fascynacji i staramy się zgłębić ukrytą strukturę
stworzeń, odnajdujemy znaki wewnętrznej obecności Boga. Poznawanie świata staje się wtedy
formą t e o f a n i i – Bóg objawia się pełniej dzięki
12

ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Lubeni. Na konkurs wpłynęły 54 zestawy
wierszy. Jury w składzie: prof. Jan Wolski –
przewodniczący, Aleksander Bielenda i Adam
Decowski w I kategorii wiekowej (13–18 lat)
nie przyznało I nagrody, natomiast II nagrodę
za zestaw wierszy otrzymała Nikola Jastrzębska
z Aleksandrowa, III – za wiersz Piękno Alicja
Klimek z Gdyni, a wyróżnieniem został nagrodzony wiersz Wiejski spokój Julii Wiśniewskiej
z Leszna oraz wiersz Nie mogę się przyzwyczaić.
Nie mogę zrozumieć. Nie wytrzymuję Dawida
Popławskiego z Bielska-Białej. W II kategorii
wiekowej (powyżej 18 lat) uhonorowani zostali:
I nagrodą Agnieszka Mohylowska (Kazimierz)
za wiersz Kot, II – Marzenna Lewandowska
(Bydgoszcz) za wiersz Pieśń Salomona, a III
– Leszek Wójcik (Lubaczów) za wiersz Porządek. Ponadto jury zadecydowało o przyznaniu
dwóch równorzędnych wyróżnień (nagrody
rzeczowe), które przypadły Eugenii Zawidzkiej (Ostrów Wielkopolski) za wiersz Cisza
oraz Jolancie Michnie (Łańcut) za zestaw wierszy. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła
się 24 września w Gminnym Ośrodku Kultury
w Lubeni. (adec) 
„KRAJOBRAZY” 2020
o raz kolejny został
wydany nowy rocznik
„Krajobrazów”, związany
z oddziałem ZLP w Rzeszowie, zredagowany i opracowany literacko przez Mieczysława A. Łypa. Zawarte
w nim treści dotyczą roku
2020, z licznymi odniesieniami do wcześniejszych dokonań w zakresie
literatury i sztuki. Należy też podkreślić staranność edytorską i dbałość o szatę graficzną wydawnictwa. Na pierwszej stronie okładki znalazła się reprodukcja obrazu znanego rzeszowskiego malarza, Alfreda Kuda. Reprodukcja obrazu
Cezariusza Kotowicza, malarza z Przemyśla,
została umieszczona na przedostatniej stronie,
a pozostałe dwie strony okładki zawierają zdjęcia wydawnictw upamiętniających poetę Juliana

P

Przybosia i malarza, Franciszka Frączka. Całość
„Krajobrazów” jest bogato zdobiona starannie
dobranymi reprodukcjami obrazów takich malarzy, jak Jolanta Jakima-Zerek, Józef Mehoffer,
Maria Pruchnicka, Cezariusz Kotowicz, Janina
Ożóg-Czarnowska, Wojciech Weiss, Cezary Kotowicz, Teresa Paryna, Uta Przyboś, Julia Jaskuła.
Wśród czterech tematycznych rozdziałów dominują w numerze te, w których możemy poznać
najbardziej aktualne wydarzenia artystyczne,
relacje ze spotkań literackich, promocje najnowszych tomików, prezentacje nowych władz ZLP
w Rzeszowie i obchodów rocznicowych związanych z Julianem Przybosiem oraz wspomnienia
o tych, którzy odeszli. Rozdział ostatni w pełni
odzwierciedla jego tytuł: Wspomnienia, szkice,
artykuły, recenzje. Różnorodność tematów i form
literackich zawartych w „Krajobrazach” 2020 jest
także świadectwem bogactwa kulturowego regionu, intensywnego rozwoju literatury i sztuki,
w tym zwłaszcza malarstwa czy rzeźby.
 Adam DECOWSKI
POETYCKIE SPOTKANIE
kazją do obcowania z poezją i z poetami
oraz do wysłuchania wielu znakomitych
wierszy było „Jedlickie spotkanie z poezją”, które odbyło się 24 września br. w Jedliczu. Wieczór
rozpoczęli goście specjalni – poeci z regionu,
w mistrzowski sposób prezentując swoje własne
utwory. Uczestnicy spotkania wysłuchali wierszy
Haliny Kurek, Wacława Turka, Marka Petrykowskiego oraz niżej podpisanego. Nieobecnym
bohaterem wieczoru był zmarły w marcu bieżącego roku Adam Zagajewski, wybitny poeta, prozaik i eseista. O jego życiu i dorobku literackim
opowiedziała Agnieszka Grochowicz – artystka
z Krakowa, wokalistka i autorka licznych tekstów
piosenek, a także wielbicielka twórczości cenionego przedstawiciela pokolenia Nowej Fali. Wybrane wiersze poety zaprezentowali Katarzyna
Kochanek i Mateusz Buda, absolwenci jedlickiej
szkoły, studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Spotkanie zakończył recital piosenki poetyckiej
Agnieszki Grochowicz.

O

 Jan BELCIK

KARTKI Z PAWLACZA (97)
naszym wysiłkom poznawczym i dzięki otwartości na piękno stworzenia” (J. Życiński, „Ułaskawianie Natury”, Kraków 1992, s. 64).
Twórczość Tulika to właśnie nieskończony
„wysiłek poznawczy”, by odkryć, odczytać ten
ukryty „szyfr świata”, „ukrytą strukturę stworzeń”. Temu służy kreacja autonomicznego dzieła, które nie podlega doraźnym celom społecznym
czy ideologiom. To konieczny dystans, który jak
pisała Simone Weil, jest „duszą piękna”.
Bohaterem tej osobnej poezji jest „mąż
bogobojny”, któremu bliska jest prostota serca
i prostota źródła, nie jest on bywalcem współczesnych salonów, gdzie „ruchliwi szydercy” kpią
z ludowych i orfickich wyobrażeń o sensie życia,
świadom własnych ograniczeń wybiera osobną
drogę na peryferiach współczesnego świata, to
pozwala na dystans do modnych prądów i kultury masowej. Sakralność tej poezji wyraża się
nie w dogmatach teologicznych, lecz odgadywaniu intuicyjnie głębi bycia w chropowatym pniu

drzewa i najbardziej błahych przejawach życia,
„gdy wilgotne oczy kasztanów kruszą/ suche rzęsy traw”. „Mąż pobożny” wybiera ciche ścieżki
natury, daleko od barbarzyńskiego zgiełku miast,
„oszołomiony muzyką” broni ogrodu, w którym
wiara w cuda i sens istnienia umacnia człowieka
w czynieniu dobra.
Towarzyszę tej poezji od 1980 roku, wiele
pięknych spotkań i zawsze ważnych rozmów, to
taki nasz nieskończony dialog. Cieszy mnie, że
Janek wprowadzał mnie do literatury polskiej,
zauważył mnie – chłopaka ze szkoły rolniczej –
na początku mojej drogi. Krosno pozostaje dla
mnie ważne na mapie duchowych peregrynacji.
Większy szkic odnajdziecie, Drodzy Czytelnicy, w książce zbiorowej, która, myślę, niebawem
powstanie. Mamy z czego się cieszyć, szczęśliwy
naród, który idąc w ciemności ma swojego poetę.
Nie jesteśmy samotnymi wyspami.
Rzeszów, 30.10.2021
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magazyn
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utorka siedmiu tomików poezji, sztuk teatralnych, tekstów piosenek, prezes Mieleckiej
Grupy Literackiej Słowo działającej w ramach Towarzystwa
Miłośników Ziemi Mieleckiej im.
Władysława Szafera.

Las liści
Las liści lśni
lubisz listopad
lubisz las
ludzie lubią listy
latem
lądują latawce
ląduje lot Lizbona – Londyn
ludzie lubią latać
lecą lata
liczysz listopady
literujesz litanię
lecz lekarstwo liter
lekko lekceważysz
Ludzie lubią loterię
lubią luksus limuzyny
lecisz labiryntem losu
lśni lustro ludzkości
lśni las

Andrzej Szypuła

Prawda

Do Norwida

Powiedz poecie
przestań pisać – polegnie
powiedz prostakowi
pomyśl – pójdzie precz
powiedz panu
przekrocz przyzwoitość
pozostanie parobkiem
przemyśl
przemilcz
pozostaniesz
przyjacielem prawdy

przy Świętym Kazimierzu
za zieloną bramą
na paryskim bruku
gwiaździsty dyjament

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

zakochany w Weronie
los twój i nasz zbłąkany
wśród nędzy tego świata
zapłakany

M

uzyk, pedagog, dyrygent,
kompozytor, poeta. Wydał
sześć tomików wierszy: Białe tulipany (2015), Srebrny sen (2016),
Wielki Wóz (2017), Dobre anioły
(2018), Głogi przydrożne (2019),
Światło nadziei (2020). W przygotowaniu tomik Milczące kamienie, z którego pochodzą prezentowane wiersze.

Zobacz
liście zmieniają barwę
jest żółto czerwono rdzawo
zakochani pod parasolem
chronią intymność
tylko deszcz
zagłusza ich szepty
zobacz
pies tańczy w liściach
odpoczął na kolorowym dywanie
jesień zaczarowała park

Już jesień
Zbieram żołędzie
w dłoni rośnie mały ludzik
dumnie stoi na cienkich nóżkach
w śmiesznych butach i berecie z antenką
dzieło moich rąk
drużyna leśnych żołnierzyków
zagości na chwilę
przemaszeruje
przez kolejne pokolenia

Nie przychodź do mnie
czarny aniele
nie jesteś mile widziany
wiem
wszystko ma swój początek i koniec
jestem tylko iskrą w pożarze istnień
ale zapłonę
i nie ugasi mnie żadna łza

Wiśniowa, październik 2021

Koniec lata
Marcie funèbre

Jesienna zaduma

jakże mam ciebie słuchać
najczulszym westchnieniem
że to nie łzy są
a kamienie

brzmią jeszcze dźwięki
sonaty b-moll
ciężkie tony
marsza ze spiżu
padają
na niebo i ziemię
tu już
nie ma muzyki
tylko
mądrość ciszy
która ogarnia
ciało i duszę

koniec lata
osty powoje
maki rumianki
koniki polne
ciągle tu jestem
jak wtedy
gdy żniwa
pachniały ziarnem
złotej pszenicy
srebrnego żyta
smukłego jęczmienia
drżącego owsa
za tą górą
zamyślona jesień
plecie opowieści
na długie wieczory
Różanka, lipiec 2021

na wieczny sen
Wiśniowa, październik 2021
Fryderyk Chopin – Sonata b-moll op. 35
napisana w 1839 roku w Nohant, część 3:
Marcie funèbre: Lento

Milczące kamienie
za tę jedną chwilę
o której wiesz
oddałbym
wszystkie moje wiersze
nie mogę ich czytać
bolą
zostały tylko
milczące kamienie
Wiśniowa, sierpień 2021

Poezja
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Katarzyna Hudy

U

Poezja

rodziła się 21 lipca 1979 roku. Mieszka w Izbiskach w powiecie mieleckim.
Jest absolwentką filozofii na Uniwersytecie
Rzeszowskim oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Akademii „Ignatianum”
w Krakowie. Autorka tomików poezji Druga
strona myśli (2019), Zagubione skrzydło (2020),
Chleb posmarowany życiem (2021). Nagradzana i wyróżniana w konkursach literackich.

Ewelina Kut

U

rodziła się i mieszka w Rzeszowie. Z wykształcenia bibliotekarz, studentka psychologii, miłośniczka wszelkiego rodzaju literatury.
W 2015 roku zadebiutowała w naszym „Wersie”
wierszami Operacja i Miłość. Interesuje się filozofią oraz psychologią.

Więź

Dla śp. siostry Katarzyny Biedy

Siostro Ty moja
Ciało mego ciała, krew mojej krwi.

butelka wina potoczyła się
niechcący trąciła księżyc
który rozlał światło na ciemne niebo
nie widać gwiazd
a ta spadająca miała spełnić życzenie
znalazłam jedną
na dnie kieliszka
a może to tylko mała iskierka
z ledwo tlącego się jeszcze ognia smutku
tak
jestem szczęśliwa

Czuję Ciebie w opadającej powiece,
co czasami nie chce podnieść się ku górze.
Gdyż Twoje oczęta nigdy nieotworzone.

o której trzeba się obudzić
żeby zdążyć na życie
niby wszystko jest w porządku
ręce i nogi
pięć zmysłów w miarę sprawnych
woda ziemia powietrze
wschody i zachody
góry morza osiem cudów świata
noce i dnie poranki i wieczory
ludzie i cztery pory roku
jest co jeść i pić
a człowiek to potrafi
usiąść wśród tego wszystkiego
i poczuć tak potężny brak
a wystarczyłoby może na śniadanie
posmarować chleb życiem i…

jaskółka
jaskółka dziś ogłosiła że sercu najlepiej tam
gdzie akurat się znajduje
wystarczy mu jedynie nie wmawiać
że to dopiero jutro będzie piękna wiosna
trzeba czasem poprawić stare gniazdo
być cierpliwym i czekać
aż szczęście nauczy się latać

U

rodził się 5 lipca 1963 roku w Lubaczowie,
mieszka w Rzeszowie. Z wykształcenia
prawnik. Autor tomików poezji: Nie ma mnie
(1991), Ściany (2012), Mięso w duszy (2013), Kronikarz gazety codziennej (2014), Jest lustro we
wszechświecie (2016), Kochane moje ciało (2020).

Odbicie o poranku

butelka

***

Zdzisław Czop

Pukam kością w szybę lustra
obudź się moje odbicie
chcę żyć i oddychać dniem dzisiejszym

Kochane moje ciało

Siostro Ty moja
Ciało mego ciała, krew mojej krwi.

Codziennie tulę kości do snu
śpiewam kołysankę nad wątrobą i nerką
biorę w ręce mój oddech i kładę do kołyski

Czuję Ciebie w skrzywionym palcu,
co przypomina o ciągłym przemijaniu.
Gdyż Twoje ciało chorobą zdeformowane.

Usypiam samego siebie we śnie różowym
kocham ciebie moje ciało
do zobaczenia – do jutra

Siostro Ty moja
Ciało mego ciała, krew mojej krwi.

Kocham siebie moje ciało
i nie chcę śmierci we śnie

Czuję Ciebie w lewej stopie,
co wygląda na starszą od prawej.
Gdyż Twoje zaistnienie wcześniejsze.

Piąta nad ranem

Siostro Ty moja
Ciało mego ciała, krew mojej krwi.
Czuję ciebie w bolącym pęcherzu,
co wypiera zakodowaną w ciele pamięć.
Gdyż Twój pierwszy grób z cierpieniem dziedziczony.
Siostro Ty moja
Ciało mego ciała, krew mojej krwi…

Monolog

Nie kochaj się z ciałem nad ranem
ciało twoje musi odpocząć
musi być sprawne w nowym dniu
jak nakręcony zegarek
Nie kochaj się z ciałem nad ranem
niech odpoczywają wątroba i nerki
niech odpoczywają twoje płuca
jest piąta nad ranem
Zostaw ciało o piątej nad ranem
ciało musi dźwigać ciebie
cały dzień
do nocy wieczności

Mojej siostrze Katarzynie Biedzie

Nie mam po Tobie nawet skrawka papieru, strzępu nietkniętej zabawki,
czy choćby zastygłego świętym smutkiem rodzinnego wspomnienia.
Nie mam nic prócz tego wolnego miejsca, które dla mnie zostawiłaś.
Włosy twoje urosły poza tępym wzrokiem ludzkiego bydlęcia.
Nigdy nie przeczesze ich troskliwa dłoń naszej matki,
ani też nie zaciągnie się ich zapachem młodsza siostrzyczka.
Usta twoje zbyt zimne jak na dziecko, a dłonie zbyt nagie jak na uścisk przywitania.
Nigdy nie ubiorę cię do końca, nie osłonię, ani nie ogrzeję własnym ciałem,
nie dogonię cię już na żadnej ścieżce rojonej podświadomości kolejnego Freuda.
Nie znam nawet twojego języka, bym mogła przetłumaczyć te nieme obrazy.
Spójrz – włosy moje nie trzymają się głowy, a oczy patrzą w przeciwne strony.
Tak bardzo się boję tej ich tęsknoty nieznanej, co jeden los każe mi rozrywać na dwa.
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WSPANIALI SOLIŚCI I KAMERALIŚCI
V Rzeszowska Jesień Muzyczna

óżnymi barwami muzyki
kameralnej mieniła się
trwająca od 9 do 24 października 2021 roku V Rzeszowska
Jesień Muzyczna, organizowana przez Stowarzyszenie
Polskich Muzyków Kameralistów. Sześć wspaniałych koncertów odbyło się w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i w kościele
oo. Dominikanów. Podobnie jak w poprzednich edycjach, w programach koncertów było
dużo muzyki bardzo rzadko pojawiającej się na
estradach koncertowych, w wykonaniu znakomitych młodych muzyków.
Inauguracja odbyła się 9 października
w gościnnych progach kościoła oo. Dominikanów. Licznie zgromadzona publiczność miała
okazję posłuchać szlachetnego brzmienia instrumentów dętych. Znakomici krakowscy muzycy: Wiesław Suruło – flet, Monika Sęk – obój,
Piotr Lato – klarnet, Damian Lipień – fagot i Paweł Cal – waltornia wykonali dwa dzieła – Kwintet op. 56 nr 2 g-moll Franza Danziego i Partitę
Antyczną na Kwintet dęty op. 7 Sebastiana Perłowskiego. Po koncercie dr hab. Piotr Lato, znakomity klarnecista prowadzący działalność solową, kameralną i pedagogiczną, przybliżył nam
m.in. zespół i utwory. – Nasz skład wywodzi się
od tria stroikowego (obój, klarnet, fagot) i w nim
występujemy pod nazwą LLLeggiero Woodwind
Trio – poinformował prof. Lato. – Działamy
od wielu lat z tymi muzykami i nawet chcę się
pochwalić, że ostatnio zdobyliśmy w konkursie Medici International Music Competition
II miejsce. To trio jest trzonem i w zależności
od potrzeb, koncertów, zamówień kompozytorskich, zaproszeń na festiwale, powiększamy
skład zespołu. Tutaj powiększyliśmy o flet i waltornię i wystąpiliśmy w kwintecie. Wszyscy jesteśmy związani z Akademią Muzyczną w Krakowie, w większości jesteśmy pracownikami Katedry Instrumentów Drewnianych i Akordeonu,
którą mam przyjemność prowadzić.
10 października zagrano utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena oraz dwa mało znane dzieła Mieczysława
Wajnberga. To było bardzo ciekawe zestawienie
muzyki klasyków wiedeńskich z twórczością
XX-wiecznego kompozytora polskiego, który
obawiając się represji hitlerowskiego reżimu,
w 1939 roku wyjechał i zamieszkał w ZSRR.

Sala Instytutu Muzyki UR – Robert Kowalski i Katarzyna
Wasiak

15

KULTURA  SZTUKA

R

Kotz – skrzypce, Mateusz
Doniec – altówka, Piotr
Mazurek – wiolonczela. Na
program wieczoru złożyły
się utwory Johanna Sebastiana Bacha oraz Ludwiga van
Beethovena. Wykonanie było
wirtuozowskie, szczególnie
Wariacji Goldbergowskich,
chociaż Trio c-moll Beethovena także zabrzmiało przepięknie. – Muzyka kameralna jest filarem mojego życia
muzycznego – stwierdziła
Kościół oo. Dominikanów – Wiesław Suryło, Monika Sęk, Paweł Cal, Damian w rozmowie Celina Kotz. –
Lipień, Piotr Lato
Jest przestrzenią, którą lubię
Solistami wieczoru byli: Robert Kowal- i najbardziej cenię, ponieważ z jednej strony
ski, skrzypek, urzekający swoim wyjątkowym daje mnóstwo swobody, której nie możemy
ciepłym brzmieniem, wspaniałą techniką oraz aż tyle zaznać w orkiestrze, daje możliwość
pełną ekspresji muzykalnością. Przy fortepianie do twórczych interpretacji współtworzonych
towarzyszyła mu Katarzyna Wasiak, ceniona z przyjaciółmi, którzy są wspaniałymi muzykaw kraju i za granicą jako solistka i kameralistka. mi. Jest to szalenie rozwijająca dziedzina muzyIch wspaniałe kreacje były gorąco oklaskiwane ki dla mnie. A Dariusz Doniec wyznał: – Jestem
altowiolistą w Sinfonii Varsovii, ale bardzo
przez rzeszowską publiczność.
Wykonawcami koncertu 16 październi- dużo gram muzyki kameralnej. Już po raz trzeka 2021 roku w Instytucie Muzyki byli: Jakub ci występuję na Rzeszowskiej Jesieni Muzycznej
Jakowicz – skrzypce, Joanna Kreft – skrzypce, i zawsze jest bardzo miła atmosfera.
Artur Rozmysłowicz – altówka, Dominik Płociński
– wiolonczela oraz Bartłomiej Wezner – fortepian. Są
to wspaniali, młodzi soliści
i kameraliści, występujący
w najsłynniejszych salach
koncertowych w kraju i za
granicą. U nas zagrali utwory Ignacego Friedmana oraz
Juliusza Zarębskiego. Po
koncercie zapytałam Jakuba
Jakowicza, jaką część w jego Robert Łaguniak, Marta Gidaszewska, Piotr Różański i Magdalena Bojanodziałalności
artystycznej wicz-Koziak
Doskonały był także koncert 23 paźstanowi muzyka kameralna. – Na pewno połowę, jak nie więcej w tej chwili – odrzekł artysta. dziernika w sali Instytutu Muzyki UR. Wy– Mam wrażenie, że czasami granie kameralne stąpił Bartosz Koziak, cudowny, charyzmajest ciekawsze niż solowe. W kameralistyce z in- tyczny wiolonczelista w duecie ze znakomitą
nymi partnerami to jest zawsze cudowna spra- pianistką Agnieszką Kozło, która zaliczana
wa. Zawsze jest także okazja nauczyć się czegoś jest do grona najwszechstronniejszych polskich kameralistów. Warto jeszcze podkreśnowego, podzielić się czymś nowym.
W tym składzie graliśmy po raz pierwszy. lić, że Bartosz Koziak grał na wspaniale
Bardzo się cieszę z tej współpracy także dlatego, brzmiącym wyjątkowym instrumencie, boże wszyscy są uroczymi ludźmi i przebywanie wiem dzięki uprzejmości Kai Danczowskiej
z nimi, wspólne granie i ciekawe rozmowy to ma do dyspozycji XIX-wieczną kopię instrumentu Joannesa Baptisty Guadagniniego, na
jest wspaniała część naszego życia.
Potwierdzali to pozostali muzycy. – Jak którym koncertował wybitny polski wiolontylko usłyszeliśmy, że nasze trio ma możliwość czelista Dezyderiusz Danczowski.
zagrać w kwintecie razem z Jakubem Jakowiczem i Arturem Rozmysłowiczem, to byliśmy
cali w skowronkach i teraz te emocje nadal nie
opadają – powiedziała Joanna Kreft. – Muzyka
kameralna jest dla mnie najważniejszym nurtem działalności artystycznej i gram ją z wielką
przyjemnością.
17 października w kościele oo. Dominikanów wykonawcami byli wspaniali, utytułowani młodzi muzycy, laureaci wielu konkursów,
uczestnicy festiwali krajowych i międzyna- Jakub Jakowicz, Joanna Kreft, Bartłomiej Wezner, Artur
rodowych. Wystąpiło Trio w składzie: Celina Rozmysłowicz, Dominik Płociński
Fot. Jakub Kwaśniewicz (4)

Zofia Stopińska

Mam dobrą informację dla wszystkich
wielbicieli Bartosza Koziaka, którzy nie mogli
być na tym koncercie. Artysta przyjedzie do Rzeszowa ponownie już 19 listopada, aby z Orkiestrą
Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Massimiliano Caldiego wykonać I Koncert wiolonczelowy Krzysztofa Meyera.
W tym samym miejscu równie ciekawy
i piękny był koncert finałowy 24 października. Było to jednocześnie spotkanie z młodymi,
utalentowanymi i wspaniałymi muzykami oraz
twórczością również młodych polskich współczesnych kompozytorów oraz z rzadko wykony-

Agnieszka Kozło i Bartosz Koziak

Fot. Jakub Kwaśniewicz (2)
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Celina Kotz, Mateusz Doniec, Piotr Mazurek

waną w Polsce muzyką Ericha Wolfganga Korngolda. Wykonawcami byli: skrzypkowie Marta
Gidaszewska i Robert Łaguniak, wiolonczelistka
Magdalena Bojanowicz-Koziak i pianista Piotr
Różański. Artyści zaprezentowali nam bardzo
różnorodne utwory, w których partia fortepianu napisana została na lewą rękę. Program był
wyjątkowy, a wykonanie mistrzowskie. Wieczór
zakończył się długą, gorącą owacją publiczności.
Dobrym podsumowaniem V Rzeszowskiej
Jesieni Muzycznej niech będzie wypowiedź dra

hab. Grzegorza Mani, świetnego pianisty, kameralisty i pedagoga oraz prezesa Stowarzyszenia
Polskich Muzyków Kameralistów, które organizuje m.in. festiwal w Rzeszowie: – Chcemy pokazać publiczności, że muzyka kameralna jest
przyjemna, pozbawiona dużego dystansu, bardziej personalna, intymna. Po koncercie można
do muzyków podejść i porozmawiać.
Powiem szczerze, że bardzo nam w tym
pomogła pandemia, bo ona nam uświadomiła,
że duże aparaty wykonawcze nie sprawdzają się
w każdych warunkach, a w przypadku muzyki kameralnej w niektórych miejscach w Polsce
nastąpił renesans koncertów domowych. Upewniliśmy się, że nasze działania podobają się publiczności i mają coraz szerszy rezonans. Ponadto ten festiwal zakotwiczył się w świadomości
wielu osób, w tym wielu muzyków w Polsce. Są
przekonani, że w Rzeszowie odbywają się niesamowite wydarzenia, niepowtarzalne i unikatowe
– powiedział prof. Mania.
 Zofia STOPIŃSKA

FESTIWALOWE SPOTKANIA
Ryszard Zatorski

D

Zapewne w powszechnym przekonaniu
festiwal stawiany jest wyżej znaczeniowo niż
spotkania, ale jako widz niekoniecznie dopraszałbym się ocen i wyścigu sportowego o miejsca na podium i dalsze. A formuła festiwalu takie wymagania stawia. I tak się stało. W teatrze
najważniejsi są zawsze aktorzy i widzowie – bez
interakcji obu stron spektakle nie mają należnego kolorytu. A pandemiczne, słuszne skądinąd
wymogi, np. obowiązkowego noszenia maseczek, wszak ograniczały obserwację całościowych reakcji. I ocena widzów, którzy głosowali
po spektaklach, jest ważną miarą. Oczywiście
ten wciąż niezrozumiały algorytm dziwnym
trafem zawsze punktuje najwyżej widowiska
oglądane przez kameralne grono.
I tak było i tym razem – nagroda publiczności powędrowała do Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu za spektakl Biblia: Próba, którego reżyserem jest Jernej Lorenci. Widowisko
w wymiarze plastycznym, solowych śpiewów
i innych wibracji głosowych, jak dźwięki instrumentów, jest doskonałe niczym koncert, bo
i w takim anturażu z pulpitami obserwowaliśmy
aktorów, którzy kilkakrotnie formowali swymi

woistość tego wydarzenia zasługuje na wielkie
uznanie. Mam na uwadze
7. Festiwal Nowego Teatru,
w którym zarazem w tej nowej formule zachowana jest
tradycja, sygnowana nawet
w poszerzonej nazwie tej imprezy, że były to
59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne. Owe doroczne spotkania organizowane przez Teatr im.
Wandy Siemaszkowej kojarzone były zawsze
z wielkimi nazwiskami aktorów i reżyserów
oraz znanymi polskimi teatrami. Idea nowego
teatru kojarzona jest ze zmarłą tragicznie Joanną Puzyną-Chojką, ale i dyrektorem naszej sceny Janem Nowarą, bo wraz z jego powrotem do
Rzeszowa i ponownym objęciem kierownictwa
tej instytucji kultury sprawił, że spotkania stały
się festiwalem nowoczesnych trendów w teatrze
polskim.
I obecna edycja łączyła ideę nowatorskich
poszukiwań także poprzez arcydzieła literatury
światowej, ciekawie dramaturgicznie i scenicznie przetransponowane do wrażliwości widzów spragnionych żywego
kontaktu z artystami i sceną. Wielki
ukłon dla dyrektora Nowary za artystyczną konsekwencję, dla jego
zastępczyni Jagody Skowron, która
organizacyjnie czuwała nad każdym
elementem festiwalu, i dla Tomasza
Domagały, aktora i znawcy teatru,
który jako kurator nurtu głównego
tych wydarzeń nie tylko współsugerował repertuar, ale i konkursowe
spektakle dopełniał ciekawymi rozmowami z ich twórcami i aktorami,
oczywiście z udziałem widzów, którzy mieli te wydarzenia na świeżo
w odczuciach.
Scena ze spektaklu „Biblia: Próba”
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Słupscy aktorzy Wojciech Marcinkowski , Anna Kończak i Igor Chmielnik w rozmowie z widzami po spektaklu "Kupiec wenecki"

ciałami obrazy niczym z płótna malarskiego
albo rzeźbiarskiego dzieła. W tej długiej ewangelicznej opowieści o Hiobie poprzez detaliczne
czytanie fragmentów Biblii, z naturalistycznym
obrazowaniem przez aktorów niezawinionego cierpienia i upodlenia tego człowieka, takie
ascetyczne średniowieczne przesłanie religijne
nie wiem, czy jest drogowskazem do naszego
współczesnego postępowania. Dla mnie nie.
Chyba że w niezamierzony sposób twórcy chcieli pokazać metaforycznie poprzez
Hiobowe cierpienie współczesne przejawy okrucieństwa, choćby
wobec ludzi na polsko-białoruskiej
granicy, i przestrzec przed apokaliptycznymi konsekwencjami, które
czekają ludzkość…
W ocenie spektakli z wielką
widownią, prezentowanych na dużej
scenie, wygrał oczywiście Wiśniowy
sad Antoniego Czechowa w reżyserii gruzińskiego Andro Enukidze
i przez niego dramaturgicznie opracowany, a wystawiony przez Teatr
im. Siemaszkowej w mistrzowskiej
obsadzie aktorskiej. Pisałem z uznaniem o tym przedstawieniu, które
Fot. Wiktoria Cieśla (2)
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Literackie dzieła w nowej odsłonie
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OGÓLNOPOLSKI CYKL KONCERTOWY
Zdobywanie doświadczeń artystycznych

Aneta Teichman

O

gólnopolski cykl koncertowy „Harasiewicz
w polskich zamkach i pałacach” został zainagurowany
13 lipca 2021 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Wydarzenie zostało objęte honorowymi
patronatami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu oraz prezydenta Rzeszowa
Konrada Fijołka. Patronat medialny objęła TVP
Kultura. Partnerem została Yamaha Music Europe. Patronat artystyczny sprawowali: Maestro
Adam Harasiewicz, prof. Krzysztof Jabłoński,
prof. Zbigniew Raubo i prof. Stefan Wojtas.

Zaszczytem jest włączenie się w realizację niniejszego cyklu szanowanych ośrodków
kultury, posiadających długą i bogatą tradycję.
Są to: Filharmonia Podkarpacka im. Artura
Malawskiego w Rzeszowie, Zamek Królewski
w Sandomierzu, Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu, Zamek Królewski w Sanoku,
Zamek Tarnowskich w Dzikowie, Zamek w Krasiczynie, Chodzieski Dom Kultury im. Stanisława Moniuszki. Podziękowania kieruję w stronę
dyrektorów tych instytucji: prof. dr hab. Marty
Wierzbieniec, dr. Mikołaja Getka-Keniga, Renaty Nowakowskiej, dr Jarosława Serafina, dr. hab.
Tadeusza Zycha, Magdaleny Ziemskiej, burmistrza Chodzieży Jacka Gursza i Marcina Kity.
Celem niniejszej inicjatywy artystycznej
jest umożliwienie młodym pianistom – uczest-

nikom i laureatom Ogólnopolskich Konkursów
Pianistycznych Młodych Talentów im. Adama
Harasiewicza w Rzeszowie – rozwijania uzdolnień i zdobywania doświadczeń artystycznych.
W tym duchu działa Fundacja Pianistyki Polskiej wspierana przez Radę Naukową w składzie: Maestro Adam Harasiewicz, prof. Alicja
Paleta-Bugaj, prof. Tomasz Bugaj, prof. Krzysztof Jabłoński, Paweł Motyl, prof. Piotr Paleczny,
prof. Antoni Wit.
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy,
czy to poprzez osobiste zaangażowanie, czy
działając z ramienia instytucji państwowych
lub kultury, przyczynili się do tego, że niniejszy
cykl koncertowy mógł zostać zorganizowany.
 Dr Aneta TEICHMAN
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Fot. Wiktoria Cieśla

Fot. Monika Solarska

Ale naprawdę podziwiam wszystkie
premierową odsłonę miało w tym
aktorki tego spektaklu, a najbardziej
roku na sierpniowych międzynaroich trud grania ról męskich.
dowych Transmisjach, festiwalu sztuk
Szkoda, że w festiwalowym
Trójmorza. Zatem przypomnę – Madzieleniu na tych, kto najlepszy, a kto
riola Łabno-Flaumenhaft wystąpiła
mniej nieco, nie zmieścił się Kupiec
w roli Lubow Raniewskiej, czyli wiowenecki Nowego Teatru im. Witkadącej postaci widowiska, Robert Żucego w Słupsku, widowisko Szymona
rek w roli przebojowego Łopachina,
Kaczmarka, znanego dobrze widzom
Dagny Mikoś w potrójnym wcieleniu
rzeszowskim, który z taką wytrawscenicznym – jako Ania, córka Ranością uformował dramat Szekspira,
niewskiej, oraz Waria i Szarlota, Mawybierając to, co niesie współczesną
rek Kępiński jako Gajew, Piotr Napieświeżość problemów. Widowisko
raj jako zabawny Simeonow-Piszczyk
przylegające wszystkimi cechami do
i Karol Kadłubiec, bakalarny filozof
formuły festiwalowej teatralnego noTrofimow. Ten zespół potwierdził
watorstwa, zagrane przekonująco, sugodny podziwu artyzm sceniczny. I to
ci aktorzy w dziennikarskiej ocenie Scena z „Winiowego Sadu”. Od lewej Robert Żurek, Mariola Łabno-Flaumen- gestywnie, z wielką klasą artystyczną
i szczerością, jaką ten młody zespół
zasłużyli także na Nagrodę Specjalną haft, Marek Kępinski i Dagny Mikoś)
„za wybitne role indywidualne i wysoką jakość się osobowości; a także za znakomitą grę zespo- emanuje. Będzie na pewno przypominany
kreacji zbiorowej”. Pozostałe konkursowe spek- łową i indywidualną” przyznana została spek- jeszcze w wielu dyskusjach. Z kronikarskiego
takle widzowie uszeregowali w następującej taklowi z Wrocławia w reżyserii Martyny Łyko, obowiązku należy tylko wspomnieć, że słupski
kolejności: Kupiec wenecki Nowego Teatru im. związanej i z naszą sceną propagatorki perfor- teatr za ten spektakl otrzymał Złotego Yoricka
Witkacego w Słupsku, Białe małżeństwo Teatru matorskich form teatralnych. Wybrała dramat Festiwalu Szekspirowskiego jako najlepsza inPolskiego we Wrocławiu, Komedia. Wujaszek Różewicza dla zobrazowania różnych przeja- scenizacja szekspirowska sezonu 2018/2019.
Także po to, aby podkreślić, że minione
Wania Teatru Zagłębia w Sosnowcu i Kto zabił wów przemocy, zwłaszcza wobec kobiet, i poKaspara Hausera Teatru im. Stefana Jaracza wierzyła wszystkie role wyłącznie kobietom. spotkania, ów festiwal, który dział się w Rzew Łodzi.
Uwięziła przy tym ich twarze w dziwacznych szowie w ostatnim tygodniu października,
Ale nota najwyższa dziennikarskiego gre- maskach, ale w tym genderowym przeobraże- przyniósł teatromanom wartości, po które mumium – Nagroda Główna im. Joanny Puzyny- niu ubrała jednak Dziadka, Ojca i Beniamina sieliby wędrować po całym kraju.
Brak miejsca, by przypomnieć najlepsze
-Chojki – „za zrealizowanie we współczesnej w męskie kostiumy, a ich twarze oznaczone
formie w sposób czytelny i dynamiczny przed- zostały brodami, wąsami i innymi atrybutami artystycznie obrazy każdego z owych widowisk.
stawienia podejmującego problem przemocy męskości, by zapewne widz nie pomylił, kto Zatem dodam tylko, że w nurcie OFF Rzeszów
niezależnie od płci oraz temat kształtowania zacz i w jakiej roli występuje. Dziwactwo tak Przestrzeni Sztuki, który biegł równolegle z Femodne współcześnie z ową zamianą ról nie wie- stiwalem Nowego Teatru na scenach Teatru
dzieć czemu ma służyć. Bo jeśli nieważne, kto Maska i WDK, też był wielki ładunek nowych
wyraża na scenie pewne archetypy, to można pomysłów, scenicznych szkiców i wspaniałego
by równie dobrze postawić postaci-słupy, które obrazowania. Jak w przypadku Teatru Brama
wypowiedzą te same kwestie. W tym widowi- z Goleniowa, który widowiskiem Positivo w resku o tworzywie z zamierzchłych czasów, wy- żyserii Daniela Jacewicza w artystycznej, swociągniętym niczym ubranie z szafy nasiąknię- bodnej, chwilami farsowej formie stosuje rodzaj
te zapachem naftaliny, wiodąco absorbowały terapii i oczyszczania umysłów poprzez ten
uwagę Aleksandra Chapko w roli Bianki i Beata swoisty seans na scenie. Wspaniały zespół paŚliwińska jako jej sceniczna siostra Paulina. sjonatów sztuki z różnych stron kraju i świata.
Obie niezrównane swobodą, szczerością i ży- Poznaliśmy ich w sierpniu w rewelacyjnym wiwiołowością gry aktorskiej. Chciałoby się wręcz dowisku muzyczno-teatralnym Ghost dance na
podpowiedzieć, że w dziwaczeniu inscenizacyj- dziedzińcu Teatru Przedmieście podczas Źródeł
nym można tę sztukę udramatyzować wyłącz- Pamięci. Warto się z tymi artystami spotykać.
Beata Śliwińska (Paulina) i Aleksandra Chapko (Bianka) nie z udziałem tych dwóch postaci. One i tak
 Ryszard ZATORSKI
niosły ze sceny główne przesłanie widowiska.
w „Białym małżeństwie” teatru z Wrocławia
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CUDOWNE DZIECKO MUZYKI
Adam Harasiewicz – legenda światowej pianistyki
Andrzej Szypuła
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O

zdobą i chlubą Rzeszowa
jest Adam Harasiewicz
– legenda rzeszowskiej, polskiej i światowej pianistyki,
Honorowy Obywatel Miasta
Rzeszowa. Tytuł ten artysta
otrzymał w 1999 roku. Miałem wówczas okazję uczestniczyć w uroczystym z nim spotkaniu
w rzeszowskim ratuszu, a następnie w uroczystej kolacji, podczas której artysta wspominał
swoją artystyczną drogę. A miała ona swój początek w Rzeszowie. Ku memu zdumieniu okazało się, iż artysta od lat pasjonuje się... astronomią. I to całkiem serio! Chociaż trudno się
dziwić – wszak sam jest gwiazdą jaśniejącą pełnym blaskiem na wielkim firmamencie sztuki.
Ojciec Adama, Antoni Harasiewicz, był
znanym w Rzeszowie i regionie animatorem
kultury muzycznej, wizytatorem szkolnictwa
muzycznego, organizatorem szkół i ognisk
muzycznych. Żył w latach 1898–1980. Pod jego
troskliwą opieką kształcił się mały Adam w powojennym Instytucie im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie przy ul. Sobieskiego, najpierw
u Kazimierza Mirskiego, a następnie u Janiny
Stojałowskiej. Potem były studia w Krakowie
u prof. Zbigniewa Drzewieckiego, a w 1947
roku, podczas Konkursu Młodych Talentów
w Rzeszowie – I nagroda w znakomitym towarzystwie Wojciecha Kilara i Tadeusza Wojturskiego. Przewodniczącym jury był wtedy
Zygmunt Mycielski, który w swoich Notatkach
o muzyce i muzykach wydanych przez Polskie
Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie w 1961
roku tak pisał: „Wirtuoz musi, w miarę rozwijającej się pracy, coraz bardziej ulegać wykonywanemu dziełu i zdobywać jednocześnie, wraz
z doświadczeniem, to wszystko, co go od innych
różni. Wszystko to jest niezmiernie trudne dla
młodego artysty. Czegóż to on nie musi pokonać? Cudowne dziecko nie dba o to wszystko.
Obdarzone talentem i cudownym instynktem,
biegnie poprzez sonatę Mozarta z prostotą
i pewnością ręki uzdolnionych dzieci-malarzy.
Ale potem, gdy świadomość zaczyna pracować,
jakież to powstają trudności. Harasiewicz nie
był – na szczęście – przedwcześnie rozwiniętym
„wunderkindem”. Rozwijał się normalnie, choć

Maestro Adam Harasiewicz

bardzo szybko. Gdy go słyszałem w 1947 roku,
gdy jako 16-letni wychowanek z klasy prof. Kazimierza Mirskiego i Janiny Stojałowskiej występował na konkursie w Rzeszowie – to było
mi jasne, że słyszę urodzonego pianistę i w dodatku pianistę, który jest w dobrych rękach.
Potem – wiemy już, jak Harasiewicz został szachem perskim. Jury złożone z pianistów całego
świata musiało mieć to samo wrażenie, skoro
wypunktowało go tak wysoko, że przypadła mu
ta ciężka do uniesienia palma pierwszeństwa
w postaci I nagrody na naszym chopinowskim
konkursie” (1955 r.).
Tyle Zygmunt Mycielski. O Konkursie
Młodych Talentów w Rzeszowie w „Kamertonie” nr 42–43 z 2002 roku, w artykule pt. Konkurs sprzed pół wieku, wykorzystując zasoby
Archiwum Państwowego w Rzeszowie i notatki
prasowe, napisała dr Jolanta Wąsacz-Krztoń,
rzeszowski muzyk i pedagog Instytutu Muzyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konkurs Młodych Talentów obejmował teren całego ówczesnego województwa rzeszowskiego. Zgłosiło się
55 uczestników, spośród których do finału doszło 22. We wspomnianym artykule dr Jolanta
Wąsacz-Krztoń tak pisze o atmosferze konkursu: „Powaga, dostojeństwo, romantyzm, niekiedy żywioł i tony radości napełniły salę teatru
rzeszowskiego, gdy zabrzmiały monumentalne
sonaty Beethovena, przeplatające się z delikat-

nymi i nostalgicznymi mazurkami i preludiami
Chopina. Wśród utworów Beethovena dominowały najbardziej znane sonaty. Patetyczną
op. 13 c-moll cz. I wykonał Adam Harasiewicz,
Wojciech Kilar zagrał I część Waldsteinowskiej
op. 53 C-dur. Tadeusz Wojturski zaprezentował
I część Sonaty d-moll op. 31. Każdy uczeń przygotował także inny fragment z dzieł Chopina.
Kilar urzekł publiczność Mazurkiem cis-moll
op. 31 nr 4, Harasiewicz zabłysnął Mazurkiem
h-moll nr 4, Wojturski wystąpił z Preludium
A-dur nr 17”. Tak oto Rzeszów, za sprawą świetnych, młodych talentów, stał się tuż po wojnie
znaczącym dla kultury polskiej i nie tylko miejscem na ziemi.
Dziś Rzeszów jest nadal znaczącym ośrodkiem pianistycznym, kształcącym młodych artystów w trudnej sztuce fortepianu. Tradycja
zobowiązuje. W 2020 roku Rzeszów powitał
nową i prestiżową inicjatywę – Ogólnopolskie
Konkursy Pianistyczne Młodych Talentów im.
Adama Harasiewicza. Wydarzeniu patronuje
sam Maestro Adam Harasiewicz, a przewodniczącym jury został profesor Krzysztof Jabłoński, światowej klasy pianista i laureat czołowych nagród w renomowanych konkursach,
m.in. III nagrody w Konkursie Chopinowskim
w 1985 roku. Warto nadmienić, że rzeszowski
konkurs jest drugim po Konkursie Chopinowskim i odbywającym się w Polsce, w którym zasiada Krzysztof Jabłoński. Konkursy odbywają
się co roku, w 2021 – odbyła się edycja online.
W jury zasiedli również prof. Marta Wierzbieniec i prof. Zbigniew Raubo. Organizatorem
konkursów jest Fundacja Pianistyki Polskiej.
Celem organizacji jest wspieranie młodych
pianistów oraz promowanie inicjatyw imienia
Maestro Adama Harasiewicza. Konkursy odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta
Rzeszowa. W tym roku w lecie został uruchomiony ogólnopolski cykl koncertowy „Harasiewicz w polskich zamkach i pałacach”, który
został objęty patronatem prezydenta Rzeszowa
Konrada Fijołka. Prezesem fundacji i dyrektorem konkursu jest dr Aneta Teichman, rodowita rzeszowianka, pianistka i pedagog.
Z satysfakcją obserwowaliśmy obecność
naszego wspaniałego rzeszowianina Adama
Harasiewicza w składzie jury tegorocznego
XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Życzymy mu jak najlepszych układów gwiazd na firmamencie sztuki i w życiu osobistym.
 Andrzej SZYPUŁA

ZACHWYTY NAD URODĄ ŚWIATA
Malarka Renata Niemirska-Pisarek

Piotr Rędziniak

W

listopadzie zawsze
wspominamy
naszych bliskich, znajomych,
którzy odeszli. Palimy znicze
nawet na grobach osób, których nie znaliśmy, ale czujemy taką potrzebę, by żaden grób nie był pusty.
W tym roku na kilka dni przed Wszystkimi
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Świętymi, bo 25 października, odeszła od nas
nestorka rzeszowskiego środowiska profesjonalnych artystów plastyków, malarka Renata
Niemirska-Pisarek.
Urodziła się 18 października 1927 roku
w Strzeszkowicach. Studiowała w latach
1946–1951 malarstwo w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie w pracowni malarstwa
prof. Jerzego Fedkowicza i pracowni malarstwa architektonicznego prof. Wacława Ta-

ranczewskiego. W latach 1952–1955 pracowała w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
w Sędziszowie. Brała udział w wystawach
okręgowych, ogólnopolskich i zagranicznych,
m.in. w Rzeszowie, Krakowie, Sopocie, Warszawie, we Lwowie, Koszycach, Budapeszcie,
Berlinie, Paryżu. W jej dorobku jest ponad
trzydzieści wystaw indywidualnych, m.in.
w Rzeszowie, Przemyślu, Łańcucie, Gdańsku,
Krakowie.

LIZBONA

Stolica na krańcu Europy
Wit Hadło

Ż

ółty rozklekotany tramwaj z trudem przeciskający się przez wąskie uliczki,
windy mozolnie wspinające
się na wzgórza, tęskny i melancholijny śpiew fado dobiegający z malutkich nocnych lokali, bajeczne
marmurowe budowle wzniesione w stylu architektonicznym, jakiego nie ma nigdzie indziej
na świecie, a wszystko to skąpane w słońcu
i aromatycznym dymie pieczonych kasztanów.
Taka właśnie jest Lizbona. Stolica Portugalii jest
piękna o każdej porze roku, zarówno nocą, jak
i podczas dnia.
Żółty tramwaj i cztery windy
Każdego dnia od wczesnego ranka do
późnych godzin nocnych przez wąskie i kręte uliczki Lizbony przeciskają się małe żółte
tramwaje liczące sobie często ponad sto lat. Najpopularniejszym z nich jest tramwaj linii 28.
Jego trasa to swoisty szlak turystyczny – płacąc
tylko zwykłą opłatę za przejazd można dokładnie zwiedzić miasto, gdyż przejeżdża koło jego
największych atrakcji turystycznych takich jak

Słynny żółty tramwaj

katedra Se, bazylika Estrela, klasztor św. Wincentego z Saragossy czy punkt widokowy Drzwi
Słońca.
Charakterystycznym środkiem transportu w Lizbonie są trzy windy (elevadores), które
wyglądają jak zakopiańska kolejka na Gubałówkę. Ponieważ stolica Portugalii położona jest na
siedmiu wzgórzach od ponad stu lat pomagały
one mieszkańcom pokonywać strome ulice.
Dziś korzystają z nich raczej turyści. Najstarszą
z nich jest winda Lavra, której inauguracja miała miejsce 19 kwietnia 1884 r. Niedaleko punktu
widokowego św. Piotra z Alkantary znajduje
się kolejna winda – Gloria. Jest to kolejka, która łączy dzielnicę Bairro Alto z położonymi na
wzgórzach rejonami miasta. Trzecią jest winda
Bica łącząca imprezowe centrum miasta z dzielnicami portowymi. Przebiega ona przez jedną
z najbardziej malowniczych ulic stolicy Portugalii – Rua da Bica. Inna jest winda – Santa Ju-

Renata Niemirska-Pisarek – „Odlot ptaka”, olej na płótnie, 121 x 90 cm

przycupnął na rzeźbionym stołku bieszczadzki
grajek, cerkiewka w Bóbrce, gdzie na piękno prymitywu kładzie się potężny cień współczesności
– zapora w Solinie […]”.
I słowa, którymi K. Sienkiewicz kończy
te rozważania, a z którymi w pełni się zgadzam i pozwalam sobie podpisać się pod nimi,
zmieniając czas teraźniejszy w przeszły – bo
Renaty Niemirskiej-Pisarek z nami już nie ma:
„[…] Ot, świat, w którym przyszło żyć kobiecie;
ona go ożywiała, dopełniała, z nim się borykała. W jego urodzie podejrzewała jednak przewrotność […]”.
 Piotr RĘDZINIAK
sta, której konstrukcja wygląda, jakby powstała
pod wpływem słynnej paryskiej wieży Eiffla.
Skojarzenie to jest o tyle prawidłowe, że twórcą
jej był uczeń Gustawa Eiffela, Raul Mesnier. Na
jej szczycie znajduje się punkt widokowy, z którego roztacza się piękna panorama Lizbony
oraz znajduje się dawny klasztor Karmelitów,
zniszczony podczas wielkiego trzęsienia ziemi.
Obecnie mieści się w nim ciekawe Muzeum
Archeologiczne Carmo posiadające w swoich
zbiorach azulejos i mumie. W samym kościele, który od momentu powstania w 1389 r. był
największy w Lizbonie, dziś niemającym dachu,
odbywają się koncerty muzyki dawnej pod gołym niebem.
Plac Rossio i dworzec
Ze szczytu windy Santa Justa pięknie widać położony w centrum Lizbony w dzielnicy Baixa Plac Rossio, jeden z najważniejszych
punktów tego miasta. Przez stulecia był miejscem egzekucji, sądów i walk byków, a obecnie
jest popularnym miejscem spotkań. Widoczny
w centralnej części budynek to pochodzący
z XV wieku pałac Estaus, pierwotnie goszczący
zagranicznych dyplomatów. Jego ponura sława
zaczęła się sto lat później, gdy na główną portugalską siedzibę wybrała go mrożąca krew w żyłach instytucja – Inkwizycja, która działała tam
przez kilkaset lat. W 1540 r. miała tam miejsce
pierwsza, lecz niestety nie jedyna, publiczna
egzekucja przez spalenie na stosie. Na Placu
19
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Wykonywała polichroPisarek. Z tej wystawy BWA
mie oraz prace konserwatorw Rzeszowie zakupiło jeden
sko-rekonstrukcyjne w koz jej starszych obrazów z 1968
ściołach Podkarpacia (we
roku – Odlot ptaka.
współpracy m.in. z synami
O twórczości Renaty
Krzysztofem i Łukaszem).
Niemirskiej-Pisarek miałem
Zajmowała się krytyką artyzaszczyt napisać tekst w pierwstyczną. Publikowała swoje
szym tomie Sztuka Podkarpateksty w pismach „Kamecia wydanym przez Podkarna”, „Widnokrąg”, „Nowipackie Towarzystwo Zachęty
ny Rzeszowskie”. Działała
Sztuk Pięknych w 2010 roku.
w Związku Polskich Artystów
Dlatego zacytuję słowa KryPlastyków, pełniąc w nim
styny Sienkiewicz, fragmenróżne funkcje – była członty jej recenzji „O kobiecie”
kiem zarządu kilku kadencji,
(„Widnokręgi”, 4.10.1969 r.):
komisarzem wielu plenerów
„[…] Jest ta wystawa zbudowamalarskich w Bieszczadach.
na z dwojakiego doświadczeJest laureatką wielu nagród Renata Niemirska-Pisarek
nia: z wiedzy o kobiecie i z wiei wyróżnień artystycznych na
dzy o malarstwie, może więc
wystawach i konkursach. Za całokształt twórczo- wydaje mi się ona tak bardzo jednolita. Jest w tej
ści była nagrodzona przez ówczesnego wojewodę wystawie miejsce dla oglądającego – zaproszenie
rzeszowskiego i prezydenta Rzeszowa. Posiada do współtworzenia: dałam ci obraz, zdaje się móm.in. odznaczenia: Krzyż Partyzancki, Krzyż wić jego autorka, przyjmij go do swojej wyobraźArmii Krajowej, Odznakę Żołnierzy AK Okręgu ni, wypełnij własną wrażliwością, dopowiedz.
Radomsko-Kieleckiego, Krzyż Kawalerski Odro- […] Galeria kobiet zmęczonych, w obnażonych
dzenia Polski. W dziedzinie kultury i sztuki Złotą wnętrzach sugerujących bądź nieprzystosowaOdznakę ZPAP i Zasłużony Działacz Kultury.
nie, bądź zatracających osobowość w nadmierJej prace znajdują się w wielu kolekcjach nym przystosowaniu się do warunków życia – to
prywatnych, jak również w zbiorach rzeszow- jest ta pierwsza prawda docierająca do widza.
skiego Biura Wystaw Artystycznych. Tu pre- […] Dopiero obok niej mieści się druga sfera kozentowała swoje prace na kilku ważnych wysta- biecego losu: próby ucieczek we własne wnętrze,
wach i w towarzyszących im publikacjach, jak próby wydarcia się z samotności, próby prote„Artyści Polski Południowo-Wschodniej 1950 stu przeciw okrucieństwu przemijania. […] Nie
–2000” (1999), „Wielka Wystawa w 100-lecie można jednak dojrzeć, że w warianty kobiecego
ZPAP” (2011). Ostatnią z nich była zorganizowa- dramatu przemijania przedzierają się zachwyty
na w 2017 roku w 90. rocznicę urodzin artystki nad urodą świata: rozsłoneczniony pejzaż letwystawa „Album Rodzinny”, gdzie pokazała ni, gdzie dojrzałe lato złoci zieloność, kopulaste
swoje obrazy wspólnie z synami Krzysztofem jak ogromniachne pierzyny Bieszczady, gdzie
i Łukaszem oraz wnukami Szymonem i Anną niczym rekwizyt ze świata ikon i świątków
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Rossio 25 kwietnia 1974 r. pewna kwiaciarka
podczas rozruchów mających na celu obalenie
dyktatury podarowała żołnierzowi bukiet goździków. Wsunął on jeden w lufę karabinu na
znak pokoju, co dało nazwę temu bezkrwawemu przewrotowi: „rewolucja goździków”.
Niedaleko tego placu znajduje się interesujący budynek dworca Rossio. Został on oddany do użytku w maju 1891 r. i początkowo
nazywał się Dworzec Centralny. Do 1957 r. najważniejszym dworcem kolejowym w Lizbonie,
lecz obecnie stracił on na znaczeniu i odchodzą
z niego w zasadzie jedynie pociągi do malowniczej i pełnej zabytków miejscowości Sintra,
w której swoje pałace miała rodzina królewska
i najważniejsze rody Portugalii.

z historii Portugalii, m.in. Vasco da Gamę, Wiriatusa i markiza de Pombal. Na szczycie łuku,
dokąd można dotrzeć windą, znajduje się punkt
widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta, a szczególnie dzielnicą Baixa z jej
regularną siatką ulic. Zaczynająca się pod tym
łukiem Rua Augusta to najsłynniejsza ulica
dzielnicy Baixa i całej Lizbony, główny deptak
miasta, będący również reprezentacyjnym miejscem, gdzie spotykają się najbardziej reprezentacyjne sklepy światowych marek z malutkimi
sklepikami z wyrobami rękodzielniczymi. Na
środku ulicy rozstawione są stoliki kawiarni
i restauracji oferujących potrawy kuchni z całego świata, a pod ścianami budynków uliczni artyści, grajkowie czy żonglerzy prezentują swoje
umiejętności tysiącom turystów spacerujących
nieśpiesznie liczącym 550 metrów długości deptakiem, pod nogami mając calcada portuguesa,
czyli charakterystyczne portugalskie wzory
z kostki brukowej. Cała ulica jest wyłączona
z ruchu, choć przecinające ją drogi już takie
nie są. Jedną z tych ulic przebiega nawet linia
tramwaju 28. Przy Rua Augusta mieścił się dom
rodzinny Amadeu de Prado, bohatera powieści
Pascala Merciera Nocny pociąg do Lizbony.

Dworzec Rossio

Alfama
Alfama jest dzielnicą, która nie ucierpiała podczas wielkiego trzęsienia ziemi, i dlatego
do dziś zachowała charakterystyczną średniowieczną zabudowę. Pełno w niej wąskich, krętych uliczek i zaułków, a także niewielkich barów, w których do późnych godzin przesiadują
zarówno mieszkańcy, jak i turyści, wsłuchując
się w melancholijną muzykę fado. Początkowo zamieszkiwali w niej Maurowie, a po ich
przegnaniu zasiedlili ją najbiedniejsi, głównie
rybacy. Ciekawą imprezą jest odbywający się
na placu św. Klary w każdy wtorek i sobotę od
godziny 6 rano do 15
Feirra da Ladra, czyli
„Targ złodziei”. Nieprzerwanie istnieje
już od 900 lat! Dziś
jest to jedna z atrakcji
turystycznych, gdzie
można kupić dosłownie wszystko – stare
butelki, płytki azulejo, ręcznie robioną
biżuterię, płyty winylowe, meble, a także najprzeróżniejsze
historyczne portugalskie pamiątki, wspomnienie, gdy kraj był

Łuk triumfalny
Górujący nad placem Comercio łuk triumfalny jest jednym z najpotężniejszych w Europie.
Jego budowa rozpoczęła się po wielkim trzęsieniu ziemi z 1755 r. Pierwsza konstrukcja nie
przypadła jednak mieszkańcom do gustu i została zburzona. Nowy łuk ukończono w 1875 r.
i ozdobiono na szczycie rzeźbami, personifikującymi Chwałę koronującą Geniusz i Odwagę.
Posągi poniżej przedstawiają wybitne postacie

Łuk triumfalny

Pomnik Odkrywców
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Krużganki klasztoru Hieronimitow

jeszcze potęgą kolonialną. Choć obecnie jest
to typowy targ staroci, w przeszłości w miejscu tym dokonywano transakcji nie do końca
legalnych, bo sprzedawane przedmioty najczęściej były niewiadomego pochodzenia, często
właśnie z kradzieży. Ponieważ jednak tradycja
w narodzie nie ginie, przewodniki ostrzegają,
by uważać tam na kieszonkowców.
Tuż przy stacji kolei i metra Świętej Apolonii na terenie nieczynnej dziś XVI-wiecznej
stoczni znajduje się Lizbońskie Muzeum Militarne, zwane również Muzeum Wojskowości.
Położone jest w budynku z piękną barokową
elewacją, a najciekawszą jego ekspozycją jest
kolekcja artyleryjska. Według fachowców jest
ona największa i najwspanialsza na świecie.
Zwiedzanie muzeum prowadzi odwiedzających
przez militarną historię Portugalii od prehistorii, przez walki z Maurami o wyzwolenie państwa spod ich okupacji po czasy późniejsze. Na
szczególne zainteresowanie zasługuje kolekcja
dotycząca podbojów kolonialnych – wśród eksponatów jest miecz słynnego odkrywcy Indii
Vasco da Gamy oraz dział poświęcony inwazji
Napoleona Bonapartego na Portugalię na początku XIX wieku. Całość dopełniają batalistyczne i marynistyczne obrazy.
Jednym z najłatwiej rozpoznawalnych
budynków w całej Lizbonie jest znajdujący się
nieopodal Panteon Narodowy. Budowę jego,
jeszcze jako kościoła, rozpoczęto w XVII wieku, lecz ukończono go dopiero 350 lat później,
w 1966 r. Nigdy nie stał się jednak miejscem
kultu religijnego, lecz został terenem, gdzie
składano szczątki osób szczególnie zasłużonych dla Portugalii. Wnętrze budowli wyłożone
jest kolorowym marmurem, a nad nią wznosi się olbrzymia kopuła, którą łatwo dostrzec
z różnych punktów widokowych. W specjalnych niszach mieszczą się sarkofagi m.in. króla
Henryka Żeglarza, odkrywcy Brazylii Pedro
Alvaresa Cabrala czy wielkiej śpiewaczki fado
Amalii Rodrigues. Ostatnią osobą, która dostąpiła zaszczytu pochówku w Panteonie, był Eusebio, zmarły w 2014 r. słynny piłkarz.
Podczas późnowieczornych spacerów po
Lizbonie, szczególnie w dzielnicach Alfama
i Mouraria, usłyszeć można z licznych małych
lokali dźwięki gitarowej muzyki, którym towarzyszy tęskny, melancholijny śpiew. To właśnie
jest fado, muzyka, która gra w duszach Portugalczyków, zwana też czasem portugalskim
bluesem.
 Wit HADŁO
zdjęcia autora
wit.foto@wp.pl

Wieża Belem
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WIROWANIE NA PLANIE

ODPRYSKI

NIE ZNA GRANIC ABSURDU

PAMIĘĆ TERAŹNIEJSZA

eśli ktoś z czytelników pomyślał, że weselej już w naszym
kraju być nie może, znowu spotkał go spory zawód. Jednak
może, ponieważ pomysłowość naszych wybrańców narodu
nie zna żadnych granic absurdu. Wielki wielbiciel cnót niewieścich i „reformator” narodowej edukacji z Lublina jest ministerialnym nieporozumieniem, taką
hybrydą intelektualną i polityczną kpiną z naukowej powagi. Przecież zachowuje się jak zwykły, mało sprawny celebryta, a nie poważny polityk, który może
być wiarygodnym partnerem dla świata nauki.
Zasłynął kilkoma nietuzinkowymi reakcjami. Ciekaw jestem, jak będzie
nauczał małolatów związków historii ze współczesnością, skoro nie ma pojęcia,
kiedy na Ziemi pojawił się człowiek? Według ministra kobieta i mężczyzna żyją
w wyłącznie heteroseksualnych stadłach od miliardów lat. Czegoś z naukowego
dorobku historycznego nie doczytał i plecie historyczne bzdury. Homo habilis,
po ludzku człowiek zręczny, praczłowiek, pojawił się około 2,5 mln lat temu.
Nie znał narzędzi i żywił się padliną, bo nie potrafił niczego upolować. Natomiast zbliżony do nas przodek zwany neandertalczykiem żył sobie 400 tysięcy lat temu, a ten najbardziej do nas zbliżony zamieszkał naszą planetę około
200 tysięcy lat temu – to homo sapiens, czyli człowiek rozumny. Albo nauczyciele naszego bohatera edukacyjnego zanotowali w skale drastycznej niepowodzenie pedagogiczne i powinni zwrócić bezzasadnie pobrane pieniądze, albo
był on wyjątkowo odporny na wiedzę i powinien wrócić do podstawówki.
Później naubliżał członkom Konferencji Ambasadorów RP, którzy ocenili, że to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej z humanitarnym dramatem
uchodźców w tle, nosi znamiona zbrodni na ludzkości i jest organizowane wyłącznie dla mobilizacji twardego elektoratu PiS, ponieważ trochę im w sondażach porypało się. Nasz minister znowu błysnął wiedzą historyczną, niczym
marszałek Terlecki męską, niepowtarzalną urodą prawdziwego macho. Stwierdził, że to nawet nie jest Targowica, gdyż targowiczanom chodziło przynajmniej
o interes prywatny i dlatego byli lepsi. Chociaż narodowy mieli mniej więcej
tam, gdzie minister ma interes edukacyjny. Ni mniej, ni więcej uznał oświadczenie ambasadorów za zdradę narodu polskiego, czyli Prezesa I Ogromnego
i jego Edukatora Jeszcze Bardziej Ogromnego. Wręcz intelektualnego kolosa.
Ma on przecież tyle spraw na głowie i jeszcze więcej przeciwpołożnie.
Nie znam cywilizowanego państwa, które nawet dla żartu zechciałoby
mieć takiego edukatora. Ale my jesteśmy przedmurzem chrześcijaństwa i opoką przenajświętszej wiary. Gdzie indziej mogłoby to wiązać się z decyzją podjętą
w pijanym widzie. A jak myślicie, kto kategorycznie ocenił, że gdyby nie taka
potęga intelektualna jak ojdoktor z Torunia i jego przenajświętsze narzędzia
w postaci: Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, to walec zachodniej laicyzacji przejechałby przez Polskę, ale
nie przejedzie? Pytanie zbyt łatwe! Oczywiście, nasz nieoceniony edukator narodowy, bo u nas wszystko jest albo prezesowe, albo rydzykowe, albo narodowe.
To nie wszystko, co zaimponowało mi ostatnio w Lublinie, mieście przeze
mnie lubianym, w którym mam sporo przyjaciół. Może mi jakoś wybaczą. Sama
stolica województwa i jej przyległości doświadczają istnych pandemicznych plag,
które ich nie chcą omijać, ani łaskawiej traktować. Radnicy Lublina zamiast pogłówkować trochę, jak tym plagom można zaradzić, zajęli się sprawą obecności
Polski w Unii Europejskiej, a raczej możliwej nieobecności, czyli kluczowego dla
lublinian problemu egzystencjalnego. Chodziło o ośmieszanie samej Unii, jak
i naszej obecności w tej wspólnocie. Aby było weselej, to mężowie prawi i sprawiedliwi zgłosili poprawkę do projektu uchwały, w której chcieli zagłosować za obecnością Ziemi w Układzie Słonecznym. Miało być śmiesznie, a wyszło jak zwykle.
Okazuje się, że pisowska logika ma się znakomicie i sięga już bruku. A dlaczego
nie zaproponowano, aby uchwalić, że Ziemia jest płaska? Przecież pewnemu posłowi odpowiada średniowieczny wizerunek naszej ojczyzny. Personalia owego
dżentelmena lepiej pozostawić w sferze anonimowości. Ja dla ubawu po pachy
zaproponowałbym dla odmiany uchwalenie przez radę dogmatu o nieomylności
Prezesa I Ogromnego i zakazu nazywania premiera Pinokiem. Przecież Pinokio
zreflektował się i przestał łgać, a premier tkwi nadal w Okopach Świętej Trójcy.
 Roman MAŁEK

R

az po raz zdarza się słyszeć, że ktoś wybiera się na groby w Święto Zmarłych.
Takie słowa wypowiadane zwłaszcza przez
katolików są znakiem, że ludzie nie mają pojęcia ani o kalendarzu liturgicznym ani o prawdach wiary.
Dwa pierwsze dni w listopadzie nierozłącznie wiążą się
z wyznawaną w Kościele katolickim prawdą o świętych obcowaniu. Dzień 1 listopada nie jest dniem smutku ani żałoby. Jest to
uroczystość, w czasie której wspominamy wszystkich tych, którzy odeszli. Znanych i nieznanych z imienia i nazwiska, którzy
w nagrodę za dobre życie i pokutę za grzechy dostali się do Królestwa Niebieskiego. Dzień 2 listopada, zwany Dniem Zadusznym, to wspomnienie wszystkich, którzy w czyśćcu oczekują na
wieczne szczęście w niebie. Nienaprawione krzywdy, nieodpokutowane grzechy są na razie przeszkodą wejścia do raju. Oni
sami już sobie nie mogą pomóc w żaden sposób. Ale my poprzez
modlitwę możemy sprawić, że ich czas oczekiwania na zbawienie wieczne będzie znacznie krótszy. Kościół daje wiele bardzo
skutecznych sposobów pomocy zmarłym, z których najskuteczniejszym jest modlitwa, a przynoszone na grób kwiaty, znicze
i wieńce są znakiem naszej pamięci i miłości do bliskich, którzy
odeszli. Jednak odmówienie nad grobem zmarłego „wiecznego
odpoczynku” jest więcej warte niż wszystkie kwiaty i znicze razem wzięte.

FELIETON

J

Tymczasem wódz Kaczyński robi swoje, cofając Polskę
do epoki autorytaryzmu. Wymyślił sobie hasło, które stało się
jego bojowym terminem. Imposybilizm. W słownikach takiego
słowa nie znajdziesz, więc wychodzi na to, że jest to wynalazek wodza. Istnieje natomiast pojęcie immobilizm, oznaczające paraliż polityczny, jako efekt słabej władzy wykonawczej
oraz podziałów społecznych. Imposybilizm jest jego bojowym
pojęciem, za pomocą którego ogranicza w Polsce demokrację.
Oznacza ono dla Kaczyńskiego biurokratyczną konstytucję,
przesadne zwracanie uwagi na mniejszości, a także tchórzostwo
i oportunizm. By go przezwyciężyć, wódz domaga się coraz
większych praw do interwencji. Także likwidację trójpodziału
władzy, aby uczynić politykę zdolną do działania. Narodowi
konserwatyści pozbawili już władzy Trybunał Konstytucyjny.
Ciąg dalszy zapewne nastąpi. Wtedy pozostanie nam jedynie
sojusz ze Stalinem.
PS
W II części Dziadów pan wioski nie okazał również litości
samotnej matce. Po rozmowie z Guślarzem Widmo wypowiada
te słowa: „Bo kto nie był ni razu człowiekiem,/ Temu człowiek
nic nie pomoże”. Tak to Adam Mickiewicz pokazuje, jak ludzie
są w stanie być bezlitośni dla siebie nawzajem.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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Jerzy Maślanka

GAPCIO
POLSKI KRÓL
MIDAS
Patrzcie, panie i panowie,
narodził się sławny człowiek
w naszym kraju, a nie w baśni,
Eldorado głosi właśnie.

Finansów wzór niedościgniony
w NBP dziś króluje,
dla niego laury są i ukłony,
na rynku złota tryumfuje.
To cudotwórca znakomity,
chyba przeskoczył Mateusza.
O polskim skarbcu krążą mity,
a RPP swą wiedzą wzrusza.

ROZMAITOŚCI

Gapcio ogłosił program twardy
bez dziwactw i społecznych zgrzytów,
kiedy w zapasie mamy miliardy
to jeden krok jest do dobrobytu.
Stąd Unia patrzy już zazdrośnie,
na pewno musi to docenić,
że u nas szybko wszystko rośnie,
a w gospodarce zwłaszcza ceny.
Inflacja, dla mnie drobny pikuś,
stopy podniosę – po kłopotach.
Choć wszędzie widać żniwo Covidu,
ważne, że władzy wciąż rośnie stopa.
My zamienimy szare na złote,
po co nam jakieś wątpliwe euro,
o czynach naszych zroszonych potem
fanfary zabrzmią: PIS świata perłą!
Prezydent:
Doceniając twe zasługi,
osiągnięcia ponad miarę,
nawet kiedy rosną długi,
są nagrody i medale.
Adaś, Adaś, w ciebie wierzę,
wszystkim głoszę wieść istotną,
narodowy bohaterze,
tyś prezesem dożywotnio.
To on, to on, to on
po Jarku weźmie tron.
To nasz od Boga dar,
finansów car,
władzy hybryda,
polski król Midas.
PS
A Polak, gdy benzynę wlewa
w coraz cenniejszą otchłań baku,
niepokojąca myśl dojrzewa,
na złocie siedzi czy tombaku?

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

JESIENNA SZAROŚĆ

J

esień zachwyca kolorem różnobarwnych liści, nitkami babiego lata, koszami pachnących
owoców. Chciałoby się powiedzieć: „Trwaj chwilo, jesteś piękna”. Ale jesień to
także krótkie dni, deszcz, wiatr i szarość. Nic, tylko siedzieć w ciepełku domowym i popijać gorącą
herbatę, bo nawet nie chce się nam nosa za drzwi
wystawić. Będąc emerytem, ma się dużo wolnego
czasu, z którym nie zawsze wiadomo, co zrobić.
Jeszcze niedawno goniliśmy do pracy, a w domu
pełno było gwaru dziecięcych głosów, prozaicznych domowych czynności i to wszystko jakoś zapełniało cały dzień. Teraz jest już trochę inaczej:
dzieci na studiach lub wyprowadziły się na swoje,
a my nie możemy sobie znaleźć miejsca we własnym mieszkaniu. Stajemy się rozdrażnieni, marudni i sami nie wiemy, czego chcemy. Jest to tzw.
syndrom pustego gniazda, pojawia się on w życiu

prawie każdej rodziny, chyba że jest to rodzina wielopokoleniowa (obecnie ogromna rzadkość). Jest to
swoista, ale przemijająca szarość w naszym życiu
i tak sobie trzeba tłumaczyć. Pustkę z najbliższymi
można wypełniać czasem spędzonym z innymi,
podobnymi nam osobami. Warto odwiedzać kluby
seniora, aby uczestniczyć w różnych spotkaniach,
wieczorkach tanecznych, wycieczkach, można
wpaść do domu kultury, gdzie też można coś ciekawego znaleźć, można z książką pójść na oddział
dziecięcy, aby poczytać bajki małym pacjentom,
a można też po prostu urządzać sobie spacery po
swoim mieście i odkrywać tyle różnych ciekawych
miejsc. Warto też wybrać się do cukierni na kawę
z przyjaciółką i „obgadać” wiele spraw. I wtedy
okaże się, że ta jesienna szarość wcale nie jest tak
przygnębiająca, jak się z początku wydawała. I najważniejsze – nie trwa nie wiadomo ile. I to jest najważniejsze! 

Iga Szumska poleca

SMAKI RODZINNE

CIASTO CHAŁWOWE Z WIŚNIAMI

Biszkopt: 6 jajek • 6 łyżek cukru • 6 łyżek mąki tortowej • ½ łyżeczki proszku do pieczenia • cukier waniliowy.
Białka ubić na sztywno, dodając po łyżce cukru. Następnie, cały czas ubijając, dodawać po jednym żółtku i kolejno po łyżce mąki wymieszanej z proszkiem
do pieczenia i cukrem waniliowym. Ciasto przelać
na blachę (24 x 36 cm) i piec ok. 35 minut w 180°C.
Po ostudzeniu ciasto przekroić na dwa blaty.
Krem chałwowy: 1½ szklanki mleka • 50 g cukru
• 1 łyżka cukru waniliowego • 5 żółtek • 40 g mąki
ziemniaczanej • 300 g miękkiego masła • 250 g
chałwy waniliowej lub sezamowej • 2 łyżki likieru
„Amaretto”.
W połowie szklanki zimnego mleka dokładnie rozrobić żółtka i mąkę ziemniaczaną. Pozostałe mleko

zagotować z cukrami, wlać rozrobione składniki
i – cały czas mieszając – gotować aż masa zgęstnieje. Budyń przykryć folią spożywczą i odstawić do
całkowitego ostygnięcia. Miękkie masło utrzeć na
puch i – cały czas ucierając – dodawać na przemian
po łyżce wystudzonej masy budyniowej i pokruszonej chałwy. Na koniec dodać likier, połączyć.
Poncz: przegotowana woda z cukrem.
Dodatkowo: podłużne biszkopty • konfitura wiśniowa • mocny napar z kawy • likier „Amaretto”.
Ułożenie: biszkopt, część kremu, biszkopty moczone krótko w kawie zmieszanej z likierem nakładać
i układane jeden obok drugiego. W luki pomiędzy
biszkoptami nakładać konfiturę, przykryć kolejną
częścią kremu, biszkopt, poncz, reszta kremu. 

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski

Mirosław Welz
Zawsze znajdzie się chętny
na trzydzieści srebrników.

DYLEMAT
Jaki wariant wybrać nie wie,
więcej brać czy dawać z siebie.
O BIUROKRACJI
W walce z biurokracją
w dobie komputerów,
coraz bardziej rośnie
stos zbędnych papierów.

***
Najtrudniej goją się rany
zadane drżącą ręką.

LIMERYKI

Czesław P. Kondraciuk

TAK JUŻ BYWA
Tak już bywa w tej piosence:
kto ma dużo – pragnie więcej…

Regina Nachacz
Przystojny kowboj z Toronto
na prerii zgubił chomąto.
Ach, gorzko zapłakał!
Nagle dał drapaka,
obecnie lansuje ponton.

Jesienna herbatka
Baran (21 III–20 IV)
Uważaj na oszustów w progach domu.
Byk (21 IV–20 V)
Jesienna herbatka we dwoje to nie tylko będzie romantyzm dusz.
Bliźnięta (21 V–21 VI)
W nawale pracy nie zapominaj o dentyście.
Rak (22 VI–22 VII)
Koszty paliwa umiejętnie dziel między całą rodzinę.
Lew (23 VII–23 VIII)
Nie poddawaj się żadnym naciskom z zewnątrz.
Panna (24 VIII–22 IX)
Odrobina szaleństwa w sypialni nie zaszkodzi.

Waga (23 IX–23 X)
Siła Twoich argumentów teraz zwycięży.
Skorpion (24 X–22 XI)
Jeśli chcesz mieć dobrą figurę, to ćwicz.
Strzelec (23 XI–21 XII)
Pełny sukces w rozmowie z... teściową.
Koziorożec (22 XII–20 I)
Zaimponujesz w pracy nowymi pomysłami.
Wodnik (21 I–19 II)
Zacznij myśleć o przyszłorocznej podróży do
Francji.
Ryby (20 II–20 III)
Młodość za Tobą, zacznij na serio dbać o zdrowie.
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