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Era Zbyszka
Motto:
Kraj bezprawia
coraz trudniej się naprawia.
Przyszło nowe, a z nim Zbyszko,
robi w kraju widowisko.
Gębą silny, uśmiechnięty,
niebywale kompetentny.
Tytan wiedzy, zbiór cnót wszelkich,
gwarant praw obywatelskich.
Marzy rządzić przewspaniale
z cud-Temidą w Trybunale.

Na prawicy sprawnie mieszam,
już na smyczy mam Prezesa.
Inni pójdą moim tropem:
Czas opuścić Europę!

Sprawiedliwy, generalny,
niezniszczalny, nietykalny,
z woli narodu wybrany.
Dziecko szczęścia! Pan nad pany!

Kiepski tego widać finał,
z TSUE płynie kar lawina,
a Izba – KRS nowy
cofa fundusz odbudowy.

Opanował prawie wszystko,
je chochelką, a nie łyżką,
swój porządek wciąż zachwala:
„Będzie w Polsce jak za cara!”.

Epilog
Tuż-tuż, bliżej, bardzo blisko
grozi nam pogorzelisko.
Czy Polakom się opłaca
tracić markę przez pajaca?

Siódmy roczek funkcjonuje,
co chce, to Sejm przegłosuje.
Bez umiaru i honoru
poniża swych profesorów.
– Co? – twierdzicie – błądzę, kluczę?
Jam jest prawem, ja dziś uczę!

PS
Czas obudzić się, Polanie,
pokazać, że w Lechistanie
przyjdzie prawdziwa odnowa.
A tej władzy podziękować!
Przygotować rząd foteli,
nie na tronie, ale – w celi!

Krok do tyłu, to jest klęska,
dobrze o tym wie Przyłębska
i Stanisław oraz Krysia,
PiS-u duma nie od dzisiaj.

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła
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I
Ty zgubiłaś nasze szczęście nocą,
ty odeszłaś z innym, powiedz, po co?
Patrz, w oczach mych stanęły gorzkie łzy,
na zawsze już umarły nasze sny.

Czas ukoi zmysły, uczuć wielką moc,
to rozstanie w bólu zaczaruje noc.
Miłości żar rozbłyśnie w nowym dniu,
gdy spotkam znów dziewczynę moich snów.

Ty zniszczyłaś naszą miłość drogą,
ty rzuciłaś mnie, przejęłaś trwogą.
Me serce drży i z bólu nie chce bić,
odejdę, nim nastanie blady świt.

Refren
Już słońce za górami,
nowe nadzieje z nami
i niebo wraz z gwiazdami,
i księżyc w górze lśni.

Refren
Już słońce za górami,
nie ma już nic przed nami,
niebo usłane łzami
i księżyc w chmurach drży.

Bez ciebie pójdę dalej
przez życie z nowym czarem,
co świeci słońca żarem
od świtu aż po zmierzch.

Bez ciebie życie szare,
nie wiem, co będzie dalej,
zostań ze mną przez chwilę,
nim prysną dawne sny.

Coda
Zostań, nie odchodź,
wszystko wybaczam ci...

II
Ty mówiłaś, że mnie kochasz szczerze,
ja w twe czary dzisiaj już nie wierzę.
Pozostał żal, wspomnienia jasnych chwil,
za tamte dni szczęśliwe, dzięki ci.

Przedwojenne tanga... Ile w nich uczuć, smutku
i rozpaczy, rzadziej radości i pogody ducha. Kręte
są ścieżki do miłości. Na ogół nie obywa się bez
dramatu. A wszystko ujęte w nastrojowe melodie
i wzruszające słowa – mniejsza o to, czy prawdziwe...
		Wiśniowa 16.05.2022

JAK HARTUJE SIĘ STAL

Czerwiec 2022, nr 6 (200) Rok XVIII

Rok 1975 był szczególny dla rzeszowskiej piłki nożnej, albowiem Stal Rzeszów w meczu finałowym o Puchar
Polski w piłce nożnej na stadionie Wisły w Krakowie pokonała ROW Rybnik w rzutach karnych (3:2), zdobywając
to cenne trofeum, i reprezentowała Polskę w rozgrywkach europejskich.
Kolejne lata to nieustanna huśtawka, sinusoida wygranych i porażek w rozgrywkach piłkarskich Stali od I ligi
(nie było wtedy ekstraklasy) aż do IV ligi i wielka bojaźń kibiców o przyszłość piłki. Dopiero w roku 2018, kiedy
na czele piłkarskiej spółki Stal Rzeszów SA stanął prezes Rafał Kalisz z grupą działaczy i sponsorów kochających tę dyscyplinę i pamiętających rok
1975, odżyły nadzieje kibiców. Sprawne działanie zarządu, dobre zarządzanie i szkolenie, właściwa atmosfera wśród zawodników i pracowników,
przy nieustannym wsparciu kibiców, doprowadziły do tego, że w sezonie 2021/2022 zapukaliśmy do bram ekstraklasy. I wierzymy, że w następnym
etapie wejdziemy na stałe do najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich.

Jerzy
Maślanka

ZASŁUŻONY AWANS

Rzeszów w rankingach idzie na całość,
są innowacje i rozbudowa,
STALI nareszcie się udało
o jeden szczebel awansować.
Brawo działacze, biznesmeni,
czas niektórych praw nie zmienił,
ludziom będzie wciąż potrzeba
dobrych igrzysk, tak jak chleba.
Marzenia się faktem stały,
to nagroda dla wytrwałych.
Kiedy piłki objął ster
prezes Kalisz – poparł mer.

I świętuje Rzeszów cały,
bo to sukces niebywały,
który na piłkarskiej scenie
wieloletnim był marzeniem.
Epilog
Dobry sezon już za nami,
spieszmy więc z gratulacjami,
niech tak dalej w piłce idzie –
Stal z Resovią w I lidze.
Dopilnujmy! Nie w podwórkach,
ale w futbolowych szkółkach
młodzież ucząc się tak „kopie”,
by być sławnym w Europie.

Temu również się nie dziwię,
że pozostał coach Myśliwiec.
Prysła prawda zakłamana,
co miesiąc trenera zmiana.

PS
Kibic
A mnie wczoraj się przyśniło,
jakże to już dawno było:
Puchar Polski zdobyć przyszło
nad Wisłokiem, a nie Wisłą!

Dudnią werble, brzmią fanfary,
szampan – wielka radość nasza!
Łzy ociera kibic stary:
Za rok będzie ekstraklasa.

I nie będę złym prorokiem
przed 25. rokiem.
Zaskoczy nas STAL kochana,
wystrzelimy znów z szampana.

Drużyna Stali Rzeszów. Od góry od lewej: Bartłomiej Poczobut, Damian Michalik, Andreja Prokić, Sławomir Szeliga, Bartosz Snopczyński, Wiktor
Kaczorowski, Gerard Bieszczad, Krystian Stępniowski, Krystian Wrona, Łukasz Góra, Marcel Kotwica, Samuel Kuc, Kacper Piątek; środkowy rząd
od lewej: Konrad Kustra, Kamil Kot (kierownik drużyny), Sławomir Nazaruk, Karol Zniszczoł, Daniel Myśliwiec (trener), Grzegorz Nalepa, Zbigniew
Dąbek, Łukasz Strzępek, Mateusz Stolarski, Michał Kordas; dolny rząd od lewej: Paweł Oleksy, Krzysztof Danielewicz, Jakub Szczypek, Igor Ławrynowicz,
Bartosz Wolski, Kacper Sadłocha, Dominik Marczuk, Franciszek Polowiec, Piotr Głowacki (kapitan), Rafał Maciejewski, Benedykt Piotrowski
3

Czerwiec 2022, nr 6 (200) Rok XVIII

WSCHÓD KULTURY

Europejski Stadion Kultury 24–26 czerwca 2022 r. w Rzeszowie

Z daleka
dochodzi pomruk wojny
Wieczność
niespodziewanie łatwo
oswaja dzień

będzie się działo eż między innymi na Skwerze
Kultury na Rynku, w Rzeszowskich Piwnicach,
Galerii Nierzeczywistej, Rzeszowskiej Galerii
Fotografii, Teatrze Maska.
ESK 2022 to edycja przyjazna środowisku,
dlatego część wydarzeń dotknie tematów dotyczących natury, ekologii i ekologii w sztuce –
przykładowo w jednym z projektów znalazła się
m.in. łąka kwietna, która już została wysiana na
terenie Bulwarów.
Rzeszowski festiwal od 2013 roku jest
częścią większego projektu – festiwalu Wschód
Kultury integrującego środowiska artystyczne
miast Polski wschodniej (Rzeszów, Lublin, Białystok) i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (m.in. Ukraina, Gruzja, Armenia).
Wszystkie wydarzenia w ramach Europejskiego
Stadionu Kultury są bezpłatne.
Andrzej OSIŃSKI
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Czas pogrąża się w mroku
– traci swój rytm
zabiera naszą radość istnienia
Krzysztofie Kamilu Baczyński
i Ty Andrzeju Trzebiński
– z pokolenia Kolumbów
powiedzcie
jak oddalić
lęki i niepokoje
jak przywrócić dawny świat
Moja gołębico
zanieś wołanie Kijowa
do miast Europy i świata
aby każde miejsce
było przyjazne
ludziom pokoju
i dobrej woli
		

Towarzystwo Kultury Teatralnej jest prawnym spadkobiercą i kontynuatorem działań
swych poprzedników. A TKT w Rzeszowie jako

Rzeszów, 25.05.2022 r.

samodzielne stowarzyszenie ideowo jest jednym
z wielu ogniw w federacyjnym ruchu, skupionym pod przewodnictwem zarządu głównego
w Warszawie, któremu przewodzi prof. Lech Śliwonik, były rektor Akademii Teatralnej w Warszawie.
Rzeszowską działalność TKT dokumentują publikacje prasowe i wydawnictwa TKT. Na
szczeblu krajowym periodyk idei teatralnych
Fot. Przemek Wiśniewski

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

Zielone gałęzie
rozsłonecznionymi cieniami
konturują ulice miasta

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Rzeszowie

owarzystwo Kultury Teatralnej w Rzeszowie stanowi ogniwo w dziejach stowarzyszenia, którego istnienie zapoczątkowane zostało utworzeniem Związku Teatrów i Chórów
Włościańskich w 1907 r. we Lwowie, a w odrodzonej Rzeczypospolitej – Związku Teatrów
Ludowych w 1919 r. w Warszawie. Po II wojnie
światowej działalność stowarzyszenia została
wznowiona w Towarzystwie Teatru i Muzyki
Ludowej Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonym w 1946 r. i zlikwidowanym w 1948 r. Reaktywowana w 1957 r. organizacja przyjęła nazwę
Związek Teatrów i Chórów Ludowych, którą
w 1962 r. zmieniła na Związek Teatrów Amatorskich, a w 1971 r. na obecną – Towarzystwo
Kultury Teatralnej.

Walczącej Ukrainie

W Rzeszowie
kwiaty kasztanów
dotykają
blasku południa
w kolorze białego złota

MIŁOŚNICY MELPOMENY
T

Wobec apokalipsy
		

W

ostatni weekend czerwca w Rzeszowie
odbędzie się 12. edycja Europejskiego
Stadionu Kultury – festiwalu organizowanego
przez Narodowe Centrum Kultury, miasto Rzeszów i Estradę Rzeszowską przy współudziale
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czeka nas kilkadziesiąt wydarzeń z różnych dziedzin sztuki, w tym jak co roku koncert
główny i wiele innych atrakcji!
– Europejski Stadion Kultury to największe tego typu wydarzenie na Podkarpaciu.
Podczas festiwalu co roku w różnych miejscach
w przestrzeni Rzeszowa odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń – koncertów, spektakli teatralnych, performance’ów, warsztatów dla starszych i młodszych, wystaw, spotkań i nie tylko.
Tak będzie i tym razem. Gorąco zapraszam na
to wydarzenie – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.
Tradycyjnie pierwszego dnia festiwalu
zaplanowano koncert główny pod hasłem „Odzyskać równowagę”, na którym wystąpią gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej
(z krajów Partnerstwa Wschodniego) – wykonają własne utwory i zagrają w tzw. kolektywach, czyli duetach. Koncert odbędzie się
w tym samym miejscu co w ubiegłym roku,
czyli w rzeszowskim Parku Sybiraków. Zmieni
się natomiast miejsce klubu festiwalowego –
Bulwary zostaną zastąpione przez fosę zamku
Lubomirskich i teren przy fontannie multimedialnej. To właśnie tam odbędzie się kilkanaście
wydarzeń, między innymi silent disco, czyli
dyskoteka ze słuchawkami, która na stałe wpisała się już w program festiwalu, szereg atrakcji
dla najmłodszych, zlot food trucków, koncerty
artystów z Polski i zagranicy w ramach wydarzenia Electro East, Przestrzeń Wymiany Myśli,
Festiwal Działań Oddolnych.
Wydarzenia festiwalowe będą się odbywały w aż 11 miejscach. W Instytucie Muzyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się kolejna edycja koncertu Art Celebration. Sporo

Mieczysław A. Łyp

Działacze rzeszowskiego TKT
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– Ryszarda Szeteli, Zygmunta Czechowskiego
i Tadeusza Wlazełka – aby upamiętnić ich na
ścianie Starego Cmentarza przy ulicy Targowej,
gdzie jest już wiele takich znaków.
Zgromadzenie miłośników teatru postanowiło: wzmacniać poczucie wartości i ważności
tego, co robimy • pracować nad słowem i rozwijać ruch recytatorski m.in. poprzez Ogólnopolski Konkurs Recytatorski • prowadzić edukację,
głównie wśród dzieci i młodzieży, przybliżającą
teatr • dokumentować życie teatralne poprzez
publikacje i wydawnictwa zwarte • kontynuować nowoczesne techniki kontaktu i informacji z wykorzystaniem Internetu • kontynuować
we współpracy z instytucjami kultury, teatrami
i samorządami ideę benefisów aktorskich • pod-

ZŁOTA TRZYNASTKA
Finaliści Carpathia Festival

O

siemnasta edycja „Carpathia Festival”
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
2022 odbędzie się w Rzeszowie w dniach 11–13
sierpnia. To wielkie i prestiżowe wydarzenie jest
już na stałe wpisane w kalendarz imprez kulturalnych Rzeszowa i Podkarpacia.
Do udziału w festiwalu napłynęła rekor-

dowa ilość zgłoszeń z takich krajów, jak Litwa,
Malta, Szkocja, Polska, Słowacja, Ukraina,
Łotwa, Rumunia, Włochy. Jury kwalifikacyjne pod przewodnictwem Tomasza Filipczaka,
z udziałem Macieja Gnatowskiego i Macieja
Błażewicza, wyłoniło Złotą Trzynastkę. Finaliści powalczą o nagrodę Grand Prix w wy-

Weronika Bochat-Piotrowska Malwina Ciesielska

Andre’ Curmi

Khrystyna Dutchak

Kamil Franczak/Franky

Szymon Grzybacz
i Gabriela Grzybacz

Paulina Kut/Baddie

Karolina Lizer

Anastazja Nowak

Jakub Rajman

Jakub Gaber-Zaborski

Karina Zaiets

Marcin Zawora

Solomiia Zhekalo

Toms Vero

Magdalena BiałoruckaOgorzelec

jąć próby wskrzeszenia idei Ogólnopolskiego
Konkursu Poezji im. Juliana Przybosia O Złoty
Lemiesz • podjąć próby dotyczące ustanowienia
corocznej Nagrody Tespisa (Théspis, żył w VI w.
p.n.e., gr. poeta i aktor; uważany za twórcę tragedii greckiej) dla najlepszego w roku spektaklu,
aktora i pomysłu zbliżającego widzów do teatru.
Wybraliśmy nowy zarząd w składzie:
Elżbieta Winiarska – prezes, Ryszard Zatorski
– wiceprezes, Barbara Szura – sekretarz, Alicja
Trzyna – skarbnik, Roman Adamski – członek.
Komisji rewizyjnej przewodzi prof. Janusz Pokrywka, a członkami są Małgorzata Hołowińska
i Alina Bosak.
 Ryszard ZATORSKI
sokości 15 000 zł, pamiątkową statuetkę i zaproszenie do udziału w przyszłorocznej edycji
festiwalu, a także o nagrody za I, II i III miejsce
oraz nagrody specjalne – za najlepszą kompozycję i dla największej osobowości scenicznej.
W tym roku uczestnicy będą mieli okazję zdobyć również prestiżowe nagrody ufundowane
przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, Stowarzyszenie Autorów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP w Warszawie, Fundację Wspierania Kultury i Sztuki
Carpathia oraz sponsorów i darczyńców festiwalu.
Do tegorocznego finału Carpathia Festival zakwalifikowani zostali: z Polski Weronika
Bochat-Piotrowska (Białystok), Malwina Ciesielska (Łowicz), Kamil Franczak/Franky (Chorzów), Szymon Grzybacz i Gabriela Grzybacz
(Podwilk), Paulina Kut/Baddie (Warszawa),
Karolina Lizer (Stręgielek), Jakub Rajman &
Anastazja Nowak (Poznań), Jakub Gaber-Zaborski (Kraków), Marcin Zawora (Pustków)
oraz Andre’ Curmi z Malty i z Ukrainy Khrystyna Dutchak (Lwów), Karyna Zaiets (Kijów),
Solomia Zhekalo (Kałusz). Na liście rezerwowej znaleźli się: Toms Vero (Ryga, Łotwa) oraz
z Polski Magdalena Białorucka-Ogorzelec (Sędziszów Małopolski) i Kamil Kilian (Magnuszowice). Te osoby otrzymają nominację do
finału w przypadku, gdy ktoś z uczestników
zrezygnuje.
Organizatorem festiwalu jest Fundacja
Wspierania Kultury i Sztuki Carpathia, a patronat honorowy sprawują: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Prezydent
Miasta Rzeszowa i Collegium Humanum. Festiwal dofinansowano z budżetu Gminy Miasto
Rzeszów. Partnerem festiwalu jest Województwo Podkarpackie. Podkarpackie – Przestrzeń
Otwarta, a mecenasem ZAiKS.
Wśród patronów medialnych jest i nasz
miesięcznik. Przypomnieć należy, że pomysłodawczynią festiwalu
i dyrektorem tej znakomitej imprezy jest
od początku dr Anna
Czenczek, zarazem dyrektor Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie.

Kamil Kilian

 Małgorzata
PROKOP
5
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„Scena”, a u nas w regionie między innymi leksykon działaczy TKT pt. Miłośnicy Melpomeny
(na 80-lecie TKT) oraz wydawnictwa W kręgu
sceny (na 90-lecie i 100-lecie), publikacja dokumentująca dorobek towarzystwa w regionie,
a także szereg wydawnictw pn. Twarze teatrów
rzeszowskich z okazji kolejnych benefisów – 18
postaci artystów rzeszowskich. Wśród nich był
nasz do niedawna prezes Dariusz Dubiel, który
zmarł 14 kwietnia 2022 r.
Na zjeździe – konferencji sprawozdawczo-wyborczej Towarzystwa Kultury Teatralnej
w Rzeszowie w dniu 14 maja 2022 r. postanowiliśmy m.in. wystąpić do władz miasta o ufundowanie tablicy dla niego i innych zmarłych
niedawno działaczy TKT, rzeszowskich aktorów
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DZIESIĄTE, JUBILEUSZOWE
Rzeszów zamienia się w centrum artystycznej edukacji
Małgorzata Prokop
Ogólnopolskie Mistrzowskie Warsztaty
Wokalne dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie to wydarzenie dla tych, którzy marzą
o scenicznej karierze. Od
ponad dekady stolica Podkarpacia zamienia się w centrum artystycznej
edukacji, do którego przyjeżdżają znakomici
specjaliści od emisji głosu, muzycy i artyści, by
pomóc utalentowanym adeptom śpiewu w doskonaleniu umiejętności i poznaniu tajników
pracy przed kamerami oraz przy wielkich muzycznych produkcjach. Warsztaty zapoczątkowane przez dr Annę Czenczek, dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, cieszą się
ogromną popularnością. Zajęcia prowadzone są
w grupach dziecięcych, dla uczniów od siódmego roku życia oraz młodzieżowych. Ze względu
na duże zainteresowanie utworzono także grupy dla dorosłych.
– Uczestnicy doskonalą umiejętności wokalne, uczą się interpretacji utworów polskich
i zagranicznych wykonawców oraz współpracy z zespołem akompaniującym. Mistrzowskie
warsztaty służą rozwijaniu kreatywności mło-

 Małgorzata PROKOP

PĘDZLEM I DŁUTEM

Fot. Andrzej Błoński (2)
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dych artystów, inspirują ich do poszukiwania
i budowania wartościowego repertuaru. Promują polskie piosenki o ponadczasowej wartości artystycznej – mówi dr Anna Czenczek,
sprawująca kierownictwo muzyczne nad tym
wydarzeniem, nauczycielka emisji głosu i menedżerka, której dziełem są festiwalowe i telewizyjne sukcesy młodych gwiazd. Czyni to wespół z Tomaszem Filipczakiem, pianistą i kompozytorem, kierownikiem muzycznym Teatru
Syrena w Warszawie, aranżerem i dyrygentem
wielu produkcji telewizyjnych, m.in. „Tańca

z gwiazdami”. Artysta ten od lat współpracuje
z Januszem Stokłosą i Januszem Józefowiczem
oraz wieloma gwiazdami polskiej sceny.
Warsztaty wokalne odbędą się w salach
konferencyjnych Urban Lab, Centrum Sztuki
Wokalnej oraz Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie w od 11 do 15 lipca 2022 r. Grono instruktorów współtworzą wybitni praktycy
sztuki scenicznej, wśród nich wspomniani już
Tomasz Filipczak i dr Anna Czenczek, Danuta
Błażejczyk – jedna z najbardziej oryginalnych
polskich wokalistek, laureatka wielu festiwali
krajowych i zagranicznych, Tomasz Steciuk –
aktor musicalowy i dubbingowy, wykonawca
głównych ról w najbardziej znanych i cenionych
musicalach.
Warsztaty zostaną zakończone koncertem pt. „Moje serce to jest muzyk” z utworami
specjalnie zaaranżowanymi na to wydarzenie,
który odbędzie 15 lipca 2022 r. o godz. 17.30
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
Młodzi artyści zaśpiewają z towarzyszeniem
Zespołu Muzycznego składającego się ze znanych muzyków z całej Polski.
Organizatorem warsztatów jest Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, którym kieruje dr Anna Czenczek, we współpracy z Urban
Lab Rzeszów, Wojewódzkim Domem Kultury
w Rzeszowie, Szkołą Podstawową nr 16 w Rzeszowie i Fundacją Wspierania Kultury i Sztuki
Carpathia. Jednym z patronów medialnych jest
nasz miesięcznik.

Inspirowane hyżneńskim krajobrazem

W

dniach 25–28 maja 2022 r. odbył
się plener rzeźbiarsko-malarski pn.
„Hyżneńskie Krajobrazy Pędzlem i Dłutem”.
Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury
w Hyżnem przy współpracy z WDK z Rzeszowa, a patronat honorowy sprawował wójt gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta. W plenerze wzięło udział 12 uczestników, a wśród nich zarówno lokalni artyści, jak i przybyli z innych regionów Polski, m.in. z Krakowa, Bieszczadów,
Rzeszowa oraz miejscowości podrzeszowskich:
Jadwiga Kupiszewska, będąca komisarzem pleneru, Jadwiga Buczak, Wiesława Tais, Helena
Jasieniak, Krystyna Perlak, Magdalena Nahirny, Józef Pałac, Mieczysław Rożek, Magdalena
Kunas, Monika Wróbel, Antoni Ossoliński,
Robert Nocula.

Uczestnicy, goście i organizatorzy

6

Plener był znakomitą okazją do twórczego rozwoju, aktywnego wypoczynku
w pięknym otoczeniu oraz integracji ze środowiskiem artystycznym. Poza pracą twórczą,
która odbywała się wśród malowniczych łąk
i pagórków gminy Hyżne, każdego wieczoru
odbywały się integracyjne spotkania inspirowane poezją, malarstwem, rzeźbą, muzyką
i lokalną historią.
Ciekawą akcją kulturalną podczas pleneru okazała się wystawa obrazów i rzeźb uczestników pleneru przy budynku Urzędu Gminy
Hyżne, gdzie mieszkańcy załatwiający sprawy
urzędowe, a także inni ludzie mogli przystanąć, porozmawiać z artystami i zaczerpnąć z tej
pięknej sztuki, która zachwyca, inspiruje i zatrzymuje czas…
28 maja w Gminnym Ośrodku Kultury
w Hyżnem odbył się
wernisaż wystawy poplenerowej, uświetniony obecnością artystów
biorących udział w plenerze, w tym Jadwigi
Kupiszewskiej, mieszkańców, przyjezdnych
i zaproszonych gości.
Byli wśród nich m.in.
wójt Bartłomiej Kuchta, przewodniczącego
Rady Gminy Hyżne Bo-

Na wystawie poplenerowej

gusław Kotarba i prezes Stowarzyszenia Nasz
Dom – Rzeszów, redaktor naczelny miesięcznika Jerzy Maślanka, patron medialny pleneru.
Zaprezentowano 31 wspaniałych prac powstałych w ramach pleneru, w tym 25 obrazów na
płótnie oraz 6 rzeźb. Wszystkie inspirowane
oczywiście pięknym hyżneńskim krajobrazem. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Pieśni i Tańca Hyżniacy, prezentując uczestnikom
spotkania przyśpiewki regionu rzeszowskiego.
Zespół, który tworzą ludzie z pasją i z zamiłowaniem do folkloru, w przyszłym roku będzie
obchodził 50-lecie swojej działalności.
Te kilka dni obcowania ze sztuką, artystami i wyższą kulturą w gminie Hyżne, takie przedsięwzięcia pełne pasji, wrażliwości
i doskonalenia siebie są wyrazem sentymentu
i miłości do dziedzictwa kulturowego tej ziemi
i zdecydowanie zmieniają obraz współczesnego
świata. Dzięki takim inicjatywom sztuka żyje
i nie istnieje sama dla siebie.
 Anna LORENZ-FILIP,

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem
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KONSTYTUCJA, KONSTYTUCJA!
25 lat najwyższego aktu prawnego Rzeczypospolitej

uż ćwierć wieku minęło od
uchwalenia obecnej Konstytucji
Rzeczypospolitej
Polskiej. Większość obywateli odnosi się do jej zapisów
jak do czegoś naturalnego
społecznie, co niewątpliwie
stanowi sukces wręcz ogólnonarodowy. W dobie krytykowania wszystkich instytucji wokół
nas ustawa zasadnicza – czym jest konstytucja
– staje się dokumentem, zwornikiem Polaków.
Miarą sukcesu aktu zasadniczego z 2 kwietnia
1997 r. jest skandowanie: konstytucja, konstytucja… przy różnego rodzaju protestach społecznych przeciwko różnym decyzjom władz,
w których społeczeństwo upatruje naruszenia
swoich wolności, wolności zasadniczych. Wręcz
mitycznym jest obnoszenie się przez Lecha Wałęsę koszulką z napisem konstytucja, gdzie jak
wielu pamięta, był on jej przeciwnikiem w procesie uchwalania.
Uniwersalizm aktu prawnego podkreśla
również odwoływanie się do niej, oczywiście
niekiedy z pokrętnym uzasadnieniem przez
opcję obecnie rządzącą w kraju, gdy tymczasem
symbol obecnej władzy, swoisty wódz Jarosław
Kaczyński był głosującym przeciwko uchwaleniu tejże konstytucji. Stąd odnotowuję z satysfakcją uroczystą sesję Towarzystwa Przyjaciół
Rzeszowa poświęconą rocznicy uchwalenia
konstytucji. Głównym punktem programu był
gość konferencji mec. Ryszard Kalisz, były minister i szef Kancelarii Prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego, przedstawiciel prezydenta
w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W interesujący sposób, ze swadą go
charakteryzującą, przybliżył licznie zebranym
członkom Towarzystwa i młodzieży tło prawie
sześcioletnich prac nad konstytucją, gdy komisja złożona ze wszystkich ugrupowań politycznych debatowała nad ustrojem państwa,

Fot. Aleksander Baranowski
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najwyższą kartą praw
i obowiązków obywatelskich, świadectwem
suwerenności i niezawisłości państwa polskiego, aktem zasadniczym
na tyle uniwersalnym,
aby w kompromisowy
sposób zadowolił na
lata obywateli państwa.
Przyjęta niejednomyślnie w parlamencie
konstytucja została jed- Poseł Wiesław Buż, prezes TPRz Roman Małek, mec. Ryszard Kalisz i zastępca
nak prawomocnie po- prezydenta Rzeszowa Krystyna Stachowska
parta w ogólnonarodowym referendum przez […]”. Prawda, że to uniwersalne opisanie nas
rodaków. Interesujący był wywód ministra na Polaków.
temat ciągłości państwa polskiego, kiedy po
Dla wszystkich uczestników miłym moklęsce wrześniowej 1939 r. istniał rząd emigra- mentem było pokazanie przez Stanisława
cyjny w Londynie, a ostatnim prezydentem był Rusznicę, byłego posła Zgromadzenia KonstyRyszard Kaczorowski, który przekazał insy- tucyjnego (Sejm plus Senat), pamiątkowego,
gnia państwa prezydentowi Wałęsie 20 grudnia numerowanego wydania konstytucji. Wyraź1990 r. Interesująca była refleksja, czy w obecnej nie wzruszony pan Stanisław długo wdawał
dobie jako państwo bylibyśmy w stanie dopro- się we wspomnienia z uchwalenia konstytucji.
wadzić do porozumienia w sprawie tak ważkiej Organizacja spotkania, zaproszenie przez pojak konstytucja, uzyskując narodowe porozu- sła Lewicy Wiesława Buża uczestnika procesu
mienie. To już dyskusja o postawach, patrioty- legislacyjnego ministra Ryszarda Kalisza stało
zmie pewnej odpowiedzialności za nasze zbio- się nie tylko wspomnieniem, ale i lekcją, że coś
rowe dobro, jakim jest państwo.
tak ważnego udało się uchwalić wspólnie i ten
Odczuwało się podziw dla tamtych twór- najwyższy akt prawny służy i obowiązuje.
ców konstytucji, którzy reprezentując różne
Mając na uwadze obecne podziały polispojrzenie i marzenia o swoim państwie, potra- tyczne w Polsce, niemożliwą wydaje się poważfili znaleźć genialny kompromis. Pan minister na zmiana konstytucji przez dziesiątki lat. Stąd
wysnuł konkluzję, że obecna konstytucja nie chwała jej twórcom za uniwersalizm i przewijest doskonała, ale przez lata nie uda się znaleźć dywanie, czego nie można powiedzieć o obecatmosfery w narodzie do jej zmiany; no może nych legislatorach, gdy prawo uchwalają i zmiew przypadku sytuacji oczywistej. Mnie zachwy- niają natychmiast permanentnie. Prowadził
ca zapis preambuły konstytucji przypisywany i moderował spotkanie Roman Małek, prezes
autorstwu Tadeusza Mazowieckiego „[…] Na- TPRz. Spotkanie odbyło się po młodszej stroród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospo- nie Rzeszowa – w Spółdzielczym Klubie Zodiak
litej, zarówno wierzący w Boga będącego źró- przy ulicy Mieszka I.
dłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary, a te wartości
 Edward SŁUPEK
wywodzące z innych źródeł równi w prawach

KAPITUŁO, DO DZIEŁA!
Honorowe obywatelstwo dla Łukasiewicza
Andrzej Grzywacz

O

bchodzimy 200. urodziny Ignacego Łukasiewicza – konstruktora lampy
naftowej, twórcy kopalnictwa
i przemysłu naftowego, związanego m.in. z Rzeszowem.
Ślady jego na Podkarpaciu są w Krośnie,
Jaśle, Bóbrce, Chorkówce i Zręcinie. W Rzeszowie mieszkał, pobierając nauki w I Gimnazjum
(obecnie I LO), terminował w aptece, konspirował, uczestnicząc w przygotowaniach niepodległości Polski. W I LO przypomina to tablica pamiątkowa. Politechnika ma jego imię. Konspirację potwierdza tablica w budynku d. hotelu Luftmaszyna, opodal ratusza. W nim Łukasiewicz

spotykał się z Edwardem Dembowskim w okresie przygotowywania powstania galicyjskiego.
Chcąc uczcić Łukasiewicza, Narodowy
Bank Polski wypuścił srebrną monetę 10-złotową. Ukazała się książka Ignacy Łukasiewicz
i jego rodowód. W Rzeszowie ma powstać mural
i ławeczka z Łukasiewiczem, a pod koniec roku
Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”.
Ale czy nie równie trwałym i zaszczytnym
akcentem byłoby przyznanie Łukasiewiczowi
tytułu Honorowego Obywatela Rzeszowa? Za
życia otrzymał takowe w Krośnie i Jaśle. Rzeszów go pominął. Teraz ma szansę to naprawić.
Czy to prawnie możliwe? Wydaje się, że tak.
Procedura przyznawania takich tytułów
jest w uchwale Rady Miasta Rzeszowa z 2014
roku. Przyznanie godności Honorowego Oby-

Ignacy Łukasiewcz

watela Miasta Rzeszowa odbywa się uchwalą
Rady Miasta po uprzedniej rekomendacji Kapituły Rady Miasta. Czy można taki tytuł przyznać
osobie nieżyjącej? Moim zdaniem tak, chociaż
7
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Edward Słupek
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lista dotychczasowych honorowych obywateli
naszego miasta wskazuje, że te tytuły nadawano
im za życia. Ale wspomniana uchwała rady nie
zakazuje przyznawania tego tytułu pośmiertnie.
Być może jest to tak zwana luka w prawie, gdyż
w niektórych miastach są wyraźnie wprowadzone zakazy. A zatem mógłby to być w Rzeszowie
precedens, niejedyny w Polsce. Pośmiertnie tytuły honorowego obywatela miast przyznawano
prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi i rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.

Jak stanowi przepis uchwały Rady Miasta
Rzeszowa „Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa jest nadawany osobom znanym ze
swych osiągnięć szeroko poza granicami Miasta Rzeszowa, w jakikolwiek sposób działalnością lub życiem z Rzeszowem związanym, a ponadto mogącym lub chcącym przyczynić się do
popularyzacji naszego Miasta w Polsce i świecie”. Ignacy Łukasiewicz wszystkie te przymioty
posiada i wymagane warunki spełnia.
Osobie uhonorowanej takim tytułem
wręcza się go na uroczystej sesji Rady Miasta

HOMO FABER ODPUSZCZA
No świat się kończy!

Dorota Dominik
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kazuje się, że dla najmłodszego pokolenia
wchodzącego obecnie na rynek pieniądze nie są najważniejszym wyznacznikiem do
podjęcia pracy i czerpania
zadowolenia z niej. W pracy
najważniejsza jest dobra atmosfera, praca ma
być interesująca, a w niej możliwość realizacji
swoich zainteresowań i wolność w korzystaniu
z wolnych dni, gdy przyjdzie na to ochota, oraz
swoboda w decydowaniu, czy pracuję zdalnie,
czy nie. No świat się kończy! Wychowane w komunie bądź kieracie dzikiego kapitalizmu i posłuszeństwie wobec przełożonych poprzednie
generacje otwierają szeroko oczy. No bo jak to
tak: gdzie się podziały odwieczne przekazy, jak
to praca uszlachetnia, a człowiek oszczędnością
i pracą się bogaci?
Sytuacja jest o tyle ciekawa, że po raz
pierwszy w historii ludzkości żyją w tym samym
czasie cztery generacje dorosłych – obecnych
lub byłych pracowników. Silent generation, milcząca generacja, czyli seniorzy urodzeni w trakcie lub zaraz po II wojnie; pokorni i cisi odbudowywali swoje kraje ze zgliszcz wojennych, pracowali ciężko, nie protestując, gdy obiecywano

im tylko „krew, pot i łzy”. Następne pokolenie
wchodzące w wiek emerytalny to boomersi,
pokolenie powojennego wyżu demograficznego (nazywanego u nas swojsko dziadersami).
Również dla tych praca stanowiła sens życia,
podstawę relacji międzyludzkich i dążenia do
dobrobytu, realizowanego różnie w Europie:
od protestanckiego etosu pracy na zachodzie po
przełamywanie ubóstwa systemowego poprzez
siermiężne jego atrybuty w bloku wschodnim. Wreszcie pokolenie X; generacja wciąż
aktywnych zawodowo 40–50-latków, którzy
jak w masło weszli w wyścig szczurów w trakcie zmiany ustrojowej. Tak łatwo uwierzyli,
że biorąc sprawy w swoje ręce i harując po 16
godzin wejdą do królestwa sukcesu, pieniędzy,
rezydencji rodem z Dynastii (młode pokolenie
nie wie, co to takiego). Niedawno napisał o tej
harówce po sukces profesor Marcin Matczak, co
zostało bezwzględnie wyśmiane przez następną
generację: „sam se, Tata Maty tak pracuj, my
chcemy jeszcze pożyć”. „Iksy” są rodzicami dorosłego już pokolenia Y. Dali im to, na co ciężko
pracowali, plus przekonanie, że cały świat jest
ich: wyjątkowych, genialnych, a frukta podawane są na srebrnej tacy. No, życie w końcu to też
fajna zabawa, nawet na wysoki kredyt.
Przygodę z dorosłym życiem zaczynają
obecnie „zetki”, czyli pokolenie Z. Wrażliwcy,

(dyplom, medal i legitymacją). Jak mogłoby
być w przypadku Łukasiewicza? Przedmioty te
zostałyby przekazane w ręce prezydenta Rzeszowa i umieszczone na widocznym miejscu
w ratuszu.
Do końca Roku Łukasiewicza jest ponad
pół roku. Członkowie kapituły przyznawania
Honorowego Obywatelstwa Miasta Rzeszowa
– w waszych rękach rekomendacja kandydatury
Ignacego Łukasiewicza. Z nadzieją na pomyślną
uchwałę Rady Miasta!
 Andrzej GRZYWACZ
Moją największą życiową porażką jest fakt, że
nie mam pracy polegającej na czytaniu książek,
najlepiej w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu.
Woody Allen

neurotycy, płatki śniegu, martwią się o los Ziemi, czystość planety. Od nich po raz pierwszy
poprzednicy usłyszeli, że praca owszem, ale nie
za wszelką cenę, a na pewno nie za cenę swojego czasu, zdrowia, pasji, relacji z przyjaciółmi.
Że rower czy samochód można wypożyczyć,
zamiast kupować, a do ubrania wystarczą dwie,
trzy zmiany odzieży. Że żyje się chwilą, bo nie
wiadomo, ile ta chwila jeszcze potrwa. Pieniądze? Potrzebne są jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb, więc pracujemy wtedy, gdy
są potrzebne. Trochę to dekadenckie, choć nie
można mieć pewności, że młodzi nie mają racji.
Że koniec świata bliski, nie w biblijnym znaczeniu – ale kto w Europie spodziewał się wojny
w XXI wieku czy coraz to nowych plag w rodzaju Covida…
Chyba nie jest pozbawione sensu worklife balance, a zawodowy kręciołek kilkanaście
godzin na dobę w pogoni za większym domem
i wakacjami na Zanzibarze, czy chcemy, czy
nie, przypomina niewolnictwo, tyle że komfortowe. Oddając duszę diabłu pieniądza, czy tak
zwanego zawodowego sukcesu, tracimy z oczu
bliskich, przynależność i w gruncie rzeczy sens
istnienia. Dostajemy samotność i zawał serca,
tyle że w luksusowych warunkach. Idzie lato.
Czas odpocząć…

ULEGŁOŚĆ I DYSPOZYCYJNOŚĆ

 Dorota DOMINIK

Wymiar sprawiedliwości nadal jest demolowany

Bogusław Kobisz

M

inister Zbigniew Ziobro
konsekwentnie w KRS
i w sądach obsadza stanowiska funkcyjne swoimi ludźmi, tzn. zaufanymi, uległymi
osobami ze swojego otoczenia
politycznego oraz z kręgów
PiS-owskich. Za wierność, uległość i polityczną
dyspozycyjność nagradza awansami „miernych,
ale wiernych”. Rząd okłamuje Unię Europejską
i nasze społeczeństwo, że lada moment zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym
i przywróci sędziów do pracy, gdy tak naprawdę
niczego w sądownictwie nie reformuje, niczego
nie poprawia. Minister Ziobro jedynie upartyj8

nia wymiar sprawiedliwości i pozbawia sądy niezawisłości.
Takiej sytuacji jak dziś w polskim sądownictwie nigdy nie było. Miałem okazję pracować
kilkanaście lat w sądach jako sędzia, zarówno
w czasie PRL, jak i w Polsce po transformacji
ustrojowej. Na pierwszym miejscu przy ocenie
pracowników głównie brano pod uwagę doświadczenie i ich kompetencje, pozycję w środowisku sędziowskim. Przynależność partyjna
była zauważana, ale zazwyczaj na drugim miejscu. Duża liczba przewodniczących wydziałów
i prezesów sądów była bezpartyjna. Nie mówię
w tym miejscu o sądach wojskowych z czasu
stanu wojennego w Polsce, bo tamte w rzeczy
samej były polityczne. Mówię o sądownictwie
powszechnym.

Sędziowie w sądach obecnie podzielili się
na dwie grupy – na tych, którzy wierzą w trójpodział władz i niezawisłość sędziowską, i tych,
którzy są dyspozycyjni i ignorując wszelkie zasady i przepisy, wykonują polecenia ministra oraz
mianowanych przez niego prezesów. Sytuacja
taka szkodzi całemu wymiarowi sprawiedliwości, szkodzi naszemu państwu. Ministerstwo niewiele robi, żeby w sądownictwie coś poprawić, bo
ministrowi łatwiej się wojuje z sędziami, gdy społeczeństwo narzeka na opieszałość sądów i odległe terminy procedowania nad ich sprawami.
To, co się dzieje w sądach, oddziałuje na
wiele dziedzin naszego życia. Podam jeden przykład, w jaki sposób Ministerstwo Sprawiedliwości powinno pomagać społeczeństwu, a tego nie
robi. Na rynku deweloperskim od kilku lat jest

Czerwiec 2022, nr 6 (200) Rok XVIII
w sądzie. Do czasu wpisu hipoteki kredytobiorcy
oprócz wszelkich opłat bankowych opłacają dodatkowo ubezpieczenie kredytu po kilkaset złotych miesięcznie. Ministerstwo zamiast uruchomić szybką ścieżkę do wpisu hipotek mieszkaniowych, co ulżyłoby finansowo wielu młodym
ludziom, od lat nic nie robi w tym względzie,
przygląda się, jak banki z pomocą sądów drenują

BUDOWANIE ZDROWEJ WIĘZI
Rozmowa z psycholog Magdaleną Łuszczki

Fot. Kacper Katarzyński

Sylwia
Chodorowska-Kozień

F

ilmy prowadzą krok po
kroku do celu, a celem
jest budowanie dobrej relacji
ze sobą, ponieważ tylko tacy
stworzymy zdrowy związek
i będziemy bezpieczni w relacjach. Rozmawiam
z psycholog mgr Magdaleną Łuszczki – twórczynią programu „Ważni” – współpracującą
aktywnie ze szkołami, wspierającą uczniów, nauczycieli i rodziców
 Uczysz młodych ludzi umiejętności radzenia sobie ze sobą, ze swoimi emocjami, słabościami. Co obecnie oferujesz młodzieży województwa podkarpackiego?
– Podejrzewam, że w każdej klasie znajdzie
się osoba cierpiąca na depresję i niemal każdy
uczeń zna kogoś, kto się samookalecza albo ma
problemy z odżywianiem, zapija wieczory lub
życie zawęził do gier. Często jako rodzice nie
zdajemy egzaminu z dojrzałości emocjonalnej
i budowania zdrowej więzi. Sami, często niedojrzali emocjonalnie, nie radzimy sobie ze swoimi
lękami, więc jak mamy być wzorem dla naszych
dzieci? One obserwują i uczą się ucieczek najczęściej w świat wirtualny. Nie budujemy relacji.
 Opracowałaś i zrealizowałaś na nagraniach
Psycho-Edukacyjny Program dla Szkół –
„Ważni”...
– Jest to program wsparcia psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodzicówi, co
więcej, jest on już w całości dostępny dla wszystkich szkół, w których tylko dyrektorzy zechcą
wprowadzić i realizować program „Ważni”.
Program może być wsparciem dla pracy psychologów szkolnych, którzy jeśli są w szkole już
zatrudnieni, to mają tyle pracy indywidualnej
z uczniami, że często nie wystarcza czasu na zajęcia w klasach i rozwój umiejętności.

Magdalena Łuszczki

 Cały program został umieszczony na platformie szkoleniowej WebToLearn.
– Tak. Dodatkowo program „Ważni” ułatwia pracę pedagogom szkolnym, gdyż załączyłam ankiety na wejściu i wyjściu oraz formularze ankiet ewaluacyjnych. Czyli mamy podany
na tacy gotowy materiał do przeprowadzenia
badań na terenie placówki.
 Ciekawa inicjatywa z tymi filmami. Czego
uczniowie się z nich dowiedzą?
– Dla młodzieży opracowałam dziesięć około trzydziestominutowych filmów. Rozmawiam
z Wiki, dziewczyną młodego pokolenia. Przedstawiamy ćwiczenia, które każdy uczeń, zresztą nie
tylko uczeń, może sam ze sobą wykonać w formie
autorefleksji, obserwacji siebie i swoich myśli, odczuć czy zachowań. Na początku zaczynamy od
podstaw, od fundamentu zachowań nas samych
w stosunku do siebie, do innych. Dalej są stres,
lęki, smutki i złości. Tematy są poruszane w trakcie luźnej rozmowy, dlatego nazywam je rozmową
z psychologiem, a nie lekcjami z psychologii.

kieszenie, najczęściej młodych małżeństw. Wystarczyłaby jedna decyzja ministra, żeby sytuację
zmienić, ale ten nie ma na to czasu, bo musi walczyć z Unią Europejską i rozgrywać kolejnego
politycznego „seta” z PiS.
 Bogusław KOBISZ,

prawnik

 To są lekcje?
– Tak, to podstawowe cegiełki psychoedukacji, niezbędne do zdrowego funkcjonowania,
które dobijają się do szkół.
 Rozumiem, że w formie filmów szkoły mogą
je odtworzyć na lekcjach?
– Tak. Wystarczy rzutnik. W każdym miesiącu uczeń może przepracować ze sobą jakiś
obszar, materiał. Filmy mogą być też uzupełnieniem godzin WDŻ lub po prostu wykorzystane
na zastępstwach.
 Są też filmy dla nauczycieli i rodziców.
– Cały program sprzyja budowania poczucia wartości. Skupiłam się nie tylko na zarządzaniu emocjami i bezpiecznej interpretacji i komunikacji. Jeden odcinek w pełni poświęciłam na
ćwiczenie indywidualne i zbudowanie własnego filaru mocnego potencjału. Filmy prowadzą
krok po kroku do celu, a celem jest budowanie
dobrej relacji ze sobą, ponieważ tylko tacy stworzymy zdrowy związek i będziemy bezpieczni
w relacjach. Uzupełnieniem są ćwiczenia i około
22 filmy instruktażowe (około trzech minut),
instrukcje ćwiczeń integracyjnych dla klas oraz
instrukcje ćwiczeń umiejętności interpersonalnych w parach, a to po pandemii i odizolowaniu
od grupy jest hitem.
 Twoje filmy są kierowane również do nauczycieli i rodziców.
– W przypadku zdalnego nauczania
film można udostępnić uczniom, jak również
uczniom nieobecnym na lekcjach. Dotyczy to
również nauczycieli i rodziców, którzy z przyczyn losowych nie dotarli na wywiadówkę.
 Dziękuję za rozmowę.
 Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ
---------------Zachęcamy do odwiedzenia strony na platformie szkoleniowej, gdzie znajduje się szczegółowy opis poszczególnych filmów: https://psychesos.elms.pl/; dane do logowania: szkoła@test.
com; hasło: testtest

RZESZÓW ŁĄCZY NAS WSZYSTKICH
Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Kamil Łuka

5

maja 2022 roku w Rzeszowie obchodziliśmy
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami oraz Dzień Godności

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W tym dniu Fundacja „Aprobata” we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa zorganizowała
wydarzenie pod nazwą „Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością”. Odbyła się II Debata z udziałem prezydenta Rzeszowa Konrada
Fijołka, na której omawiane były postulaty na

rzecz osób z niepełnosprawnością. Głos zabrały
również osoby z niepełnosprawnością, przedstawiciele środowiska rzeszowskich NGO-sów
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Po raz pierwszy zaprezentowany został
innowacyjny projekt „Zakupy na jednym wózku
z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową –
9
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spory ruch, ludzie kupują mieszkania, niektórzy,
by w nich zamieszkać, inni bo nie mają zaufania
do rządzących i wolą swoje pieniądze przetrzymać w nieruchomościach niż w bankach. Banki
na zakup wielu z tych mieszkań udzieliły kredytów. Kupujący ustanowili ogromną ilość hipotek
na zakupionych mieszkaniach, hipoteki te miesiącami czekają na wpis do ksiąg wieczystych
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Lekabel”, którego innowatorką jest Jolanta Fień
z fundacji ,,Aprobata”.
W samo południe przy ulicy 3 Maja 13 odbył się marsz pod hasłem „Rzeszów przyjazny
osobom z niepełnosprawnością”. W pochodzie
uczestniczyli przedstawiciele administracji
lokalnej, liczna grupa dzieci oraz mieszkańcy Rzeszowa. Celem organizatorów było pokazanie, że rzeszowianie są społeczeństwem
otwartym na ludzkie potrzeby, w którym każda
osoba jest pełnoprawnym uczestnikiem naszej
społeczności. Obecni na marszu mieli w rękach kwiaty w kolorze białym, pomarańczowym i niebieskim, zrobione przez uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji
Rzeszowskiej.
Punktem kulminacyjnym było utworzenie na deptaku ulicy 3 Maja żywego łańcucha
„Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością” w ramach solidarności i integracji. Miałem ten niezwykły zaszczyt, aby wraz z radną
miejską Anną Skibą go zmierzyć. Łańcuch miał
aż dziewięćdziesiąt metrów długości.
W czasie wydarzenia można było skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez
ekspertów z NFZ Podkarpacki Oddział w Rzeszowie, ZUS Oddział w Rzeszowie, Fundacji

Marsz przyjaźni z niepełnosprawnymi ulicą 3 Maja w Rzeszowie

Aktywizacja Oddział w Rzeszowie, Wydziału
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa.
Były także stoiska przedstawicieli NGO-sów
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przy których można było przetestować
symulator odczuć wieku starczego, poprowadzić osobę z niepełnosprawnością wzroku lub
samemu przemierzyć trasę z użyciem białej laski, usiąść na wózku inwalidzkim i przejechać
wyznaczoną trasą, a także zmierzyć poziom

cukru i zapoznać się ze sprzętem rehabilitacyjnym. Na stoisku Warsztatów Terapii Zajęciowej
można było zakupić oryginalne, własnoręcznie wykonane prace. Organizatorzy dziękują
mieszkańcom Rzeszowa za obecność w tym
szczególnym dniu i już mówią do zobaczenia
w 2023 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze
środków Urzędu Miasta Rzeszowa.
 Kamil ŁUKA

POŻEGNALIŚMY PANIĄ IRENĘ
Była ulubienicą publiczności

KULTURA  SZTUKA

Z

marła Irena Chudzikówna, wielka dama
Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie. Była
jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości naszego miasta.
Dawno już nie grała. Pamiętam ją ze sceny
jak przez mgłę. Wspaniałą amantkę wielkiego
repertuaru w sztukach Szekspira, Moliera, Fredry, Ibsena, Czechowa, Millera i innych.
Zawsze po spektaklu dostawała najwięcej
kwiatów. Chodzono „na nią” do Siemaszkowej,
kiedy grała tam w Moralności pani Dulskiej Zapolskiej, Kartotece Różewicza czy Henryku VI
na łowach Bogusławskiego.
Znałem też osobiście Panią Irenę. Piękną kobietę starającą się z dobrym skutkiem

długo zachować urodę. Dla pań dawnymi laty
była wzorem mody i elegancji. Kiedy szła ulicą,
oglądano się za nią, niektórzy pozdrawiali. Odpowiadała, także nieznajomym, zawsze tym samym uprzejmym, trochę smutnym uśmiechem.
Czasami towarzyszył jej mąż i masywne psicho,
buldog angielski.
Teatr był jej życiem i miłością, ale jak to
w życiu, nie do końca odwzajemnianą. Najważniejszym zewnętrznym uhonorowaniem
był Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria
Artis.
Pięknie dziękujemy, Pani Ireno!
 Andrzej PIĄTEK

BĘDĘ SŁAWNY, BĘDĘ BOGATY
P

Opowieść o Bogusławie Kaczyńskim

od takim tytułem ukazała się książka
o nieżyjącym już znakomitym animatorze kultury muzycznej pióra Anny Lisieckiej
z radiowej Dwójki. Pani Anna była gościem
pleneru malarskiego w Wiśniowej w sierpniu
2020 roku wraz z byłą żoną Bogusława Kaczyńskiego, malarką i scenografką Jadwigą Marią
Jarosiewicz, która corocznie z zamiłowaniem
i sympatią uczestniczy w plenerach malarskich
w Boguchwale i w Wiśniowej. Razem przeglądaliśmy albumy o wspaniałym prezenterze muzyki, szczególnie operowej i operetkowej, które
udało mi się kupić w Międzyzdrojach, gawędziliśmy o muzyce i malarstwie, które to dziedziny
sztuki mają wiele wspólnych znaków i symboli
przemawiających do wyobraźni.
Pan Bogusław był dyrektorem Teatru
Muzycznego Roma w Warszawie, Festiwalu
10

im. Jana Kiepury w Krynicy,
a w latach 1980–1990 Festiwalu
Muzyki w Łańcucie, o czym napisał w książce pt. Łańcut moja
miłość. Cóż to były za koncerty!
Obowiązywały stroje wieczorowe, transmisje telewizyjne
zachwycały rzesze melomanów,
plotki, ploteczki krążyły wokół
łańcuckiego zamku i poza nim...
O najnowszej książce pisze
nasz wspaniały tenor Wiesław
Ochman: „Bogusław Kaczyński
był wybitną osobowością. Nie
tylko telewizyjną. Jego głęboka wiedza muzyczna, elegancja, prezencja, elokwencja i świetna
dykcja sprawiły, że cieszył się ogromną popularnością i uznaniem nie tylko melomanów. Był

Irena Chudzikówna

wielką gwiazdą promującą i popularyzującą
muzykę, w szczególności operową i operetkową. Sławnym został, a czy bogatym, dowiemy
się właśnie z tej opowieści o życiu i działalności tego zjawiskowego prezentera
telewizyjnego i popularyzatora
muzyki”.
Dawnych
wspomnień
czar... Takie książki jak ostatnia
pozwalają nam zatrzymać czas,
który zdecydowanie za szybko
ucieka, każąc ze łzą w oku wspominać niezapomniane chwile
z pięknem muzyki za sprawą jej
gorącego admiratora Bogusława
Kaczyńskiego.
 Andrzej SZYPUŁA
-------------Anna Lisiecka Będę sławny, będę bogaty. Opowieść o Bogusławie Kaczyńskim, Wydawnictwo
Muza, Warszawa 2022.

FEMINISTYCZNE OGRODY
Najnowszy tomik Marka Petrykowskiego
Jan Belcik

R

ok 2022 wydaje się dość
szczególny. Po okresie dwuletniego oczekiwania na uporanie się z pandemią, miejmy nadzieję, że już na trwałe wracamy
do normalności. Normalności
jednak na nikłą miarę, bo wojna
za wschodnią, ukraińską granicą i tłumy uchodźców skutecznie poskramiają nasze myślenie o teraźniejszości z optymizmem. Ale jeżeliby przyjąć, że
nadszedł moment odreagowania na czas zamknięcia – to świetną tego próbę przynosi najnowszy tomik Marka Petrykowskiego Fort Femina wydany
przez krośnieńską oficynę AGAZAH.
Nie wiem, czy można nazwać ten zbiór wierszy zapisem rozliczenia się z przeszłością, lecz
z pewnością można go uznać za przejaw rozrachunku z tym, co minione, w odniesieniu do tytułowego Fortu Femina. Bo czyż podsumowanie
własnych osiągnięć i niepowodzeń związanych
z relacjami z płcią przeciwną nie jest czymś kluczowym w życiu, determinującym często również
inne nasze wybory?
Fort ma sugerować coś niezdobytego, trwałego. W pewnym sensie forma ta uwodzi w poezji
Petrykowskiego. Życie mężczyzny wyznaczają
bardzo często tropy kobiet niezdobytych. Czasami
to może być gwiazda filmu, celebrytka, ale niekiedy także ktoś znacznie bardziej dostępny – miss
miasta, a nawet podwórka czy choćby pracownica
krośnieńskiej huty szkła wracająca do domu z nocnej zmiany. Bywa też, że pojawia się tu podążanie
ku istocie wyśnionej, ledwo odczutej, funkcjonującej w domyśle za sprawą tajemniczego spojrzenia,
niejednokrotnie nawet fałszywego.

W omawianym tomiku nie znajdziemy oczywiście analizy feminizmu.
Napotykamy tam natomiast miejsce dla
kobiet szczególnych, które poeta obdarza tyleż czułością, co umiłowaniem ich cielesności.
Tak we wstępie do tomiku napisała jego redaktorka
Elżbieta Bajer: „Autor ma poczucie wspólnoty, jedności z kobietą. On nie zawsze stoi z boku, nie leży.
On ją ma podskórnie, niekiedy identyfikuje się z nią,
wnika w nią w szczególnym celu: «zamieniliśmy się
na ciała, by zobaczyć się z innej perspektywy»”. I o tę
nową optykę nam chodzi. Miłość i erotyka to tematy
obejmujące sferę zagadnień trudnych do wyrażenia,
często opierających się tkance poezji. Dzieje się tak
również za sprawą tego, że zostały mocno wyeksploatowane – w dzisiejszych czasach trzeba nie lada
kunsztu, aby przedstawiając je, uniknąć stereotypów. Wydaje mi się, że autorowi Fortu Femina udało
się uniknąć owych pułapek, także dzięki muzycznej
wrażliwości i czułości. Dzieje się tak, mimo że niewątpliwie otwierają się nam w jego wierszach tyleż
wrota raju, co piekła i czyśćca. Bo jak każdy fort również i ten posiada miejsca mocniej obwarowane, ale
i słabsze, wymagające ukrycia, których obnażenie
może przynieść ból.
Tomik rozpoczyna wiersz adagio, w muzyce
oznacza on wolne, liryczne tempo. Utwór może
nam zasugerować, że w dalszej części tomiku
tempo będzie szybsze. I tak się już dzieje w wierszu andante, w którym podmiot liryczny wyraża
nadzieję na zstąpienie do rzeczywistości z owej
„zamglonej ciszy”, w tym przypadku z portretu: „z tobą odnajdę słodkie krople/ rzeki dobrej
wody// gdy zejdziesz z portretu/ winem napoimy
księżyc”. Tak, fragmenty te naznaczone są subtelnością poszukiwania ducha kobiety. Ale w tomiku występują również przykłady przedstawiające

obserwacje jej cielesności, zmysłowości. Bo właśnie tam, jak w tytułowym
wierszu: „Kobiety te chodzą w butach
wysokich do kolan,/ trzymają w rękach
pejcze i wszystko im jedno,/ czyje kaleczą ciało”. Tak, są takie kobiety, one też
działają na naszą wyobraźnię. Bardzo
często nie jest ona w stanie zerwać się
z owej smyczy. Wtedy idziemy za szaleństwem zmysłów, tracąc kontrolę nad swoim
zachowaniem.
Ale poeta jest w tej narracji przede wszystkim
liryczny, ściszony, bardzo często skłonny do weryfikacji dumy, która zostaje narażona na skazę, kiedy
się rozstajemy z kimś ważnym, jak choćby w wierszu kalejdoskop: „jestem/ nawet gdy mnie nie ma/
brak co najwyżej ciała/ by cię przekonać/ że zawsze
mogę odejść// najpiękniejsze miejsca/ są tam gdzie
jesteś/ najbardziej potrzebna/ do pożegnań”.
Ważną rolę w oswajaniu rzeczywistości
w Forcie Femina odgrywa czas. Podmiot liryczny
nie traci samokontroli, liczy się z przemijaniem.
Tak też możemy potraktować wiersz zatytułowany pod światłem gwiazd, w którym poeta wyraża
to metaforyczną refleksją: „gdybym umiał palcami/ zgniótłbym czas kalendarza/ jednak chwytam
tylko jego ruch/ zapewne zgubił ledwie mikron
wiatru […]”.
Cechą charakterystyczną tej poezji są też
odniesienia kosmologiczne. Gwiazdy wraz z innymi ciałami niebieskimi czy mgławice pełnią rolę
porządkującą, ale też wnoszą do niej refleksje o zagadkowości i tajemnicy życia. Notabene te same
cechy określają naturę kobiety. Cieszmy się zatem,
podążając tropem owych sekretów. Z czystym sumieniem mogę polecić lekturę tego tomiku zarówno kobietom, jak i mężczyznom, a zwłaszcza tym,
którzy szukają subtelnej gry z podtekstami. Należy
też dodać, że książka została wydana z niezwykłą
starannością.
 Jan BELCIK

Panorama literacka Podkarpacia
WIOSNA LITERACKA
„Cała sala...” – śpiewał niegdyś słynny piosenkarz Jerzy Połomski o balu „co się pamięta latami”. III Podkarpacka Wiosna Literacka zrodzona
przed pandemią w ODK Karton, teraz realizowana wspólnie z oddziałem Związku Literatów Polskich w Rzeszowie pod jego patronatem, okazała
się podobnym balem, ale dla twórców literatury
z całego Podkarpacia. Stalowa Wola, region Brzozowa, Leżajska, Mielec i okolice, twórcy z Przemyśla. Znane w województwie kulturotwórcze organizacje i osoby.
Ten wiosenny bal literatury był godzien
stolicy regionu i jej roli w województwie podkarpackim. Wzięła w nim udział zastępca prezydenta
Rzeszowa Krystyna Stachowska, która nie kryła
satysfakcji z tak zorganizowanego z rozmachem
spotkania oraz zadowolenia z jego kulturotwórczej
i integracyjnej wartości. Z Mielca przybył prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej Janusz
Chojecki. Była też obecna prezes rzeszowskiego
ZLP Małgorzata Żurecka. Powitani zostali również – m.in. przez prowadzącego całość imprezy
Józefa Tadlę wraz z przywódcami poszczególnych
grup literackich – zasłużony dla słowa, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego
Stach Ożóg oraz członkowie Rady Nadzorczej
RSM – Józef Uryniak i Michał Ziemliński.

Uczestnicy Podkarpackiej Wiosny Literackiej dowiedli chęci integrowania literackiego środowiska Podkarpacia, a każdy z nich
miał możność zaprezentować na scenie po dwa
wiersze bądź krótki fragment prozy. Około
70 twórców prezentowało się na ogół w regionalnych i organizacyjnych grupach. Literacka
(wraz ze Stachem Ożogiem) przez J. Nawrockiego, „Zgrzyt” z Brzozowa przez prezes Katarzynę Terchę-Frankiewicz, leżajskie „Perły”
przez Jerzego Welca, mieleckie „Słowo” przedstawiła prezes Aleksandra Piguła, a na koniec
wystąpiło liczne grono twórców Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury z Rzeszowa

pod batutą dr Jadwigi Buczak. Wiersze znanej,
a nieobecnej poetki z Przemyśla Teresy Paryny odczytała Jadwiga Kupiszewska. Inna znana członkini ZLP, Dorota Kwoka z oddziału
w Kielcach, czytała swoje utwory w grupie literatów, podobnie jak Ryszard Bilski i Dominik
Ćwik. Prezentacje rozdzielały znakomite występy wokalistów z Centrum Sztuki Wokalnej
dr Anny Czenczek – Dominiki Kamień, Izabeli
Kochman i Amelii Wilk. Zakończył je bardzo
udany program Grupy Wokalnej RSTK prowadzonej przez Andrzeja Warchoła.
 Jerzy S. NAWROCKI
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LIRYCZNE SZMARAGDY
maja 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu odbyła się promocja
siódmego tomiku Aleksandry Piguły Szmaragdy.
Prowadziła ją dyrektor Jolanta Strycharz. Muzycznie rozpoczął spotkanie Filip Łachut.
Recytacji wierszy z tomiku podjęły się Maria Orłowska i Elżbieta Witek, a wiersz poświęcony śp. Janowi Stępniowi Mistrz przeczytała Jadwiga Klaus, która również odczytała fragmenty
recenzji Andrzeja
Piskulaka. Miałem
honor, jako prezes
zarządu Towarzystwa Miłośników
Ziemi Mieleckiej,
przybliżyć sylwetkę
Aleksandry Piguły,
jej bogate literackie
dokonania oraz kreatywność nie tylko
w procesie tworzenia poezji i innych
Aleksandra Piguła
form działalności
literackiej, ale także w kierowaniu Mielecką
Grupą Literacką Słowo, a także aktywność w zarządzie TMZM. Były kolejne akcenty muzyczno-wokalne z udziałem solistek Laury Pazdro i Nicole Witek oraz recytacje wierszy z omawianego
tomiku i refleksje na temat poezji Aleksandry,
w tym jej rodziny, przyjaciół, znajomych i licznych miłośników poezji. Poetka podziękowała
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tomiku Szmaragdy i obecnym na spotkaniu
osobom za miłe słowa. Wyraziła nadzieję, że jej
wiersze znajdą nowe życie w sercach i umysłach
jej czytelników.

 Grażyna MYSZKA
ZŁOTE PIÓRA
maja 2022 r. w Osiedlowym Domu Kultury „Karton” RSM świętowano wyróżnionych i nagrodzonych członków rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Honorowali ich w imieniu zarządu prezes oddziału
Małgorzata Żurecka oraz wiceprezesi Marek Petrykowski i Ryszard Mścisz oraz skarbnik Maria
Stefanik.
Honorowe Nagrody Literackie Złote Pióra
2022 otrzymali poeci Marek Petrykowski z Krosna za tomik wierszy Fort Femina oraz Józef
Bilski z Przemyśla za tomik Miejsce, a Stefan Żarów z Mielca za dokonania krytyczno-literackie,
szczególnie zaś za książkę Podkarpackie ślady
Pegaza.
Uhonorowano także dwoje literatów dorocznymi Nagrodami Zarządu Oddziału ZLP
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„Książka Roku” – poetkę Teresę Parynę z Przemyśla za tomik Przy porannej kawie i Wiesława
Hopa z Birczy za powieść O północy w Bieszczadach. Uczestnicy uroczystości mogli poznać
fragmenty nagrodzonych książek m.in. w interpretacji autorów.
Ponadto Nagrody Honorowe Zarządu Oddziału ZLP w Rzeszowie otrzymali: Zbigniew
Michalski z Mielca za tomik poezji Klangor złotych myśli, Gabriela Rokosz z Manasterza za prozatorski debiut literacki książką Ostatnie istnienie, Małgorzata Kaczkowska z Jabłonicy Polskiej
za debiut poetycki tomikiem Gołębi na Rynku
nikt już nie karmi, Patrycja Machowska z Dębowca dostała wyróżnienie w kategorii blog literacki
za Lawendową Polanę Książek, natomiast Zofia
Dziedzic z Rzeszowa za działalność samorządową na rzecz literatury oraz krośnieńskie Wydawnictwo AGAZAH Agata Zahuta za promowanie
ambitnej poezji. Barbarę Mazurkiewicz z Lubaczowa uhonorowano pośmiertnie za całokształt
twórczości literackiej. Barbara Mazurkiewicz (ur.
5 lipca 1954 r., zm. 8 września 2021 r.) – poetka,
prozaik, felietonistka, fotografik, koordynatorka
kultury i wydawca, redaktor naczelna Dziennika
Literackiego „E-Literaci”. Wydała dziesięć tomików poezji, publikowała także w licznych antologiach, jest także autorką dwunastu publikacji
książkowych o różnej tematyce.
Nagrodę Honorową Prezesa Oddziału
ZLP w Rzeszowie otrzymała Katarzyna Michno z Rzeszowa za popularyzację twórczości poetyckiej nieżyjącej Zofii Tadli i wkład w kulturę
Podkarpacia, w tym za odkrycie twórczości Zofii
Tadli i wydanie w postaci albumu poetycko-fotograficznego pt. Z innej gliny.
 Ryszard ZATORSKI

 Janusz CHOJECKI
POETYCKO I MUZYCZNIE
maja 2022 roku odbył się drugi w tym
roku wieczór poetycko-muzyczny Marii Rudnickiej w Klubie 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich w Rzeszowie, z promocją dwóch
tomików – Świat niczym wir barw oraz W ramionach przyrody. Ewa Jaworska-Pawełek przedstawiła biografię autorki, wspominając o jej dorobku literackim – 34 tomiki wierszy, dwie książki
i śpiewnik. Ponadto Maria jest współautorką
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Stanisław Dłuski

W

iersze Jacka Świerka
z Bliznego wyróżniają
się n i e p o d o b i e ń s t w e m
do tego, co tworzy się obecnie w młodej polskiej liryce:
oryginalna wyobraźnia, odległe skojarzenia, niezwykły
słuch językowy, czułość dla człowieka, dla istnienia w ogóle, subtelna ironia, która czasami
przechodzi w gorzki sarkazm, ostra świadomość
i autoświadomość swojego miejsca w egzystencji.
Porusza mnie też w tych wierszach pokora wobec
tajemnicy istnienia.
Poeta opisuje proces kuszenia, jakiemu
jest poddawany chrześcijanin przełomu wieków
i początku XXI. I wbrew powszechnej tendencji
do rozmywania pojęć, do przekonania, że diabeł nie istnieje, wierzy w istnienia zła osobowego, stąd na samym wstępie wylicza różnego
12
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szesnastu antologii literackich, w tym pięciu o tematyce religijnej oraz książki pt. Poezja dzisiaj.
Po części oficjalnej grupa wokalna w składzie
Stanisława Bylica, Zofia Krawiec, Maria Rudnicka i Zygmunt Sibiga zaśpiewała dwie piosenki, po
czym Maria Rudnicka prezentowała swoje wiersze, a wspomagały ją członkinie RSTK Jadwiga
Buczak i Ewelina Łopuszańska. Wiersze były
przeplatane piosenkami zarówno w wykonaniu
grupy wokalnej RSTK pod kierownictwem Andrzeja Warchoła, jak i bohaterki spotkania oraz
dwóch dziewcząt z zespołu 21. BSP – Mariniki
Kisielewicz i Dominiki Próchnickiej. Spotkanie
zakończyła grupa wokalna RSTK miłym akcentem, a mianowicie piosenką z lat 60. Ach jak
przyjemnie, którą nuciła i publiczność.

Marek Petrykowski, Stefan Żarów i Józef Bilski

Teresa Paryna i Wiesław Hop

KARTKI Z PAWLACZA (104)
rodzaju demoniczne podszepty, jak np. zamykanie ust w imię błędnie rozumianej miłości do
grzesznika, czy stępianie wrażliwości na losy
ludzkości naznaczonej przez grzech: „Kneeebel
dla chrześcijanina! Kneeebel! Do wyboru, do
koloru!/Męski i damski! Świecki i duchowny!/
Przebierać! Wybierać! Wkładać! Się nie krępować! [„Kneeebel”]”.
Celem tych ataków są ludzie walczący
o godność człowieka. „Zły duch”, według młodego autora, próbuje ich zmiękczyć, ośmieszyć
i – dzięki swoim wyznawcom – zamyka ich do
więzień, wysyła na katorgę, na śmierć: „Nie podnoś głosu. Przecież nie wolno ci dźwigać./ Co powiedział lekarz?/ – Leżeć na pryczy, relaksować
się, oszczędzać krtań./ […] Z tobą jest gorzej, niż
z dzieckiem. Zabieram głos./ Rekwiruję też klawiaturę i ręce [„Kneeebel”]”.
Kneblowanie ust chrześcijanom i wszyst-

kim ludziom dobrej woli odbywa się bardzo
subtelnie poprzez media, które zakażają relatywizmem moralnym całe rodziny (NA NIEŻYWO
Z FAMILII). Cała debiutancka książka jest
zresztą ujęta w ironiczną i demaskatorską formę medialnego przekazu. Niezwykle „pomocni”
są w tym idole popkultury, którzy mają stanowić wzór do naśladowania (NA NIEŻYWO
Z GALI CELEBRYTÓW). Równie mocno i perfidnie atakowany jest patriotyzm i uczciwość,
jako „ciemnogród” i przeżytek (NA NIEŻYWO
Z POLANDU).
Stąd też popadamy w pustotę ducha, myśli
i uczuć. To największe niebezpieczeństwa duchowe w dzisiejszych czasach. Diabeł, w którego
przestaliśmy wierzyć, niszczy relacje międzyludzkie, zasiewa nienawiść, co powoduje rozpad
kultury chrześcijańskiej.
28.05.2022
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Są domy, gdzie kobiety długo myją ciała.
Nikt nie pyta, dlaczego i po co wsuwają palce do pochwy,
dotykają każdego członka.
Kobiety te chodzą w butach wysokich do kolan,
trzymają w rękach pejcze i wszystko im jedno,
czyje kaleczą ciało.
Noszą skóry zdarte ze zwierząt, palcami wyczuwają
wibracje fragmentów Ziemi, kontynenty,
czerwone samochody, monstrualne dilda.
Chodzą na spacery alejami, pędzą po autostradach,
uśmiechają się do byle jakich prezydentów i listonoszy,
w galeriach sztuki ćmią guluazy.
Potem wracają do domów na smycz.
W jacuzzi myją krocze, rozluźniają uścisk.

Przez cząstkę pamięci

śp. Staszkowi Nyczajowi

Pamięci Wojciecha Kilara

Ta miłość z ogrodów codziennych
Wygląda
przechadza się Bernardyńską
przy studni na rozdrożu
Przysiada
Ta miłość Ciemnooka
W odbiciu witryn butików
Ta miłość to Grunwaldzka
codzienna porcja przeżyć
Muśnięcie promieni
Wiedza dojrzałego drzewa
ospała Sowa
Gwarna w wieczornych uściskach
Ta miłość Poplątana
Wzajemnością uczuć
Angelus
biegnącego chłopca
Zapamiętane nuty
Modlitwa
Partytura niezwykłego życia
Chciałbym spotkać Ciemnooką
niezwykłego Mistrza…

Poeta, ur. w 1965 roku w Krośnie, gdzie mieszka i pracuje. Laureat
wielu konkursów ogólnokrajowych i międzynarodowych. Autor
tomików Cytrynowo (2012), Muzeum Złotych Rybek (2015), Iluminacje (2017), Fort Femina (Krosno 2021); nagrodzony Złotym Piórem za rok 2021. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, wiceprezesem zarządu oddziału rzeszowskiego. Członek krakowskiego
Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego „STAL” oraz
Klubu Literackiego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie. Jego wiersze tłumaczone były na język słowacki, ukraiński, łemkowski i drukowane w pokonkursowych almanachach
w Polsce i za granicą. Potem wracają do domów na smycz.
W jacuzzi myją krocze, rozluźniają uścisk.

Rozjazdy

Elżbiecie Bajer

Jest we mnie kolor szminki z filiżanek,
kiedy porcelana była wszystkim, co nas łączyło.
Jest pamięć, która sięga głębiej do dłoni i warg.
Byliśmy wtedy zapachem popołudniowego
			
espresso,
peronem, na który wjechał pociąg.
Uczyłem się czekać na torach rozgrzanych
ciężarem lokomotyw aż do dnia, kiedy
odnalazłem twoje oczy w rozchylonych
			
semaforach.

adagio
chciałbym się tobą nasycić w zamglonej ciszy
jeszcze ciszej przenikać przez ściany
mógłbym wtedy twoje włosy zamienić
w wodospad i płynąć

marginalia
wybrałaś mnie bo nie byłem
odporny na smutek
w mojej dłoni rodziły się
nieziszczalne wróżby
byliśmy głodnymi zwierzętami
biegnącymi w nieokreślony błękit
czekając na wniebowzięcie
rozkosz i odpuszczenie
ziemskich doznań

Porto
moglibyśmy tańczyć
w deszczu spadających gwiazd
tylko niebo takie czarne
jak dno węglarki
zanim rozproszy się noc
przejdźmy przez bramy miasta
do ciepłej kawiarenki
na lampkę wina
niebawem uchyli się
kurtyna wschodzącego świtu

wracam
twój głos ciepły i jasny
niekiedy był uśmiechem
niekiedy surowym napomnieniem
wołaniem z oddali
słyszałem wiatr
tłukący się po oknach
bez sensu
hałaśliwie bezwładny i bezsilny
nie znalazłaś mnie w Paryżu
wtedy tak bardzo chciałem
zasmucony
wyjść z domu do zwyczajnego życia
przecież czekałaś

Poezja

oeta, animator kultury, publicysta, eseista i krytyk
literacki. Wiceprezes Mieleckiego Towarzystwa
Literackiego. Członek Związku Literatów Polskich,
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego. Autor dziesięciu książek, głównie poetyckich.

Miriam

Marek Petrykowski

Fort Femina

P

poeta emanujący wyobraźnią mikroświata
codziennego rozpoczynania
niestrudzony wędrowiec
nieustannej kreacji
podróżujący Karetą Mędrca
złotych wersów
wypełnienie przygodnych pejzaży
z plecakiem wierszy
soczysty kreator nowych krain
na ramionach przyobiecanej Ziemi Spełnienia
olśniony napotkanym rozmówcą
tchnieniem piękna
światło widnokręgów
sen białej mgły
pomieszkujący po drugiej stronie obłoków
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Zbigniew Michalski

P

Poezja

oeta, członek ZLP, aforysta, redaktor pism literackich i animator kultury. Współtworzył
mieleckie środowisko literackie. Długoletni prezes
Grupy Literackiej „Słowo”, od marca 2017 r. prezes Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. Wydał
dziewięć tomików poezji, w tym najnowszy Klangor złotych myśli dwa (2021).

Jacek Świerk

U

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

Amulet na całą wieczność

Uśmierciny

pójdę już sobie
jeszcze tylko posłucham nocą
nowej symfonii deszczu
przynoszącej oddech ziemi

Radość wydłubana z orzeszka
w sam raz na tort
z okazji pierwszej rocznicy śmierci.

pójdę już sobie
jeszcze tylko obejrzę za dnia
radosny taniec ptaków
szczęśliwszych niż cały świat
pójdę już sobie
jeszcze się tylko zatroszczę
o spokojny sen wnuczek
aby anioły czuwały nad nimi
pójdę już sobie
jeszcze tylko zabiorę ze sobą
ostatni promyk słońca
amulet na całą wieczność

Klangor złotych myśli
lubię stwarzać nieznane światy
na tysiące sposobów
poznawać co dnia nieodkryte ścieżki
choć nie znalazłem dotąd raju
wśród gmatwaniny dróg
penetruję ich zakamarki
by odkryć praktyczne sugestie
spotkać się twarzą w twarz
z aniołem o fizjonomii bogini
który puści do mnie oko
przysłoni wybornym humorem
obraz beznadziejnego świata
abym widział
dalej niż kiedykolwiek przedtem
słyszał lepiej od motyla barciaka
podziwiał wstające zorze
rozumiał porywczą naturę wiatru
i każdy wers słonecznego języka
rozanielony jak nigdy przedtem
odczytywał telepatycznie
klangor złotych myśli

Zbawieni wystrzelą z gardełek
serdeczny wykrzyknik:
Niespodzianka!
Minie 100 tysięcy ziemskich lat
na czułościach
i na otwieraniu podarków.
Będą brzmieć, jak świetny dowcip,
epidemie, nowotwory,
sierocińce, łagry i obozy,
ludzie wyjący w płonącej stodole,
reżimy, rzezie, kataklizmy, klęski głodu...
Odgłosy z tej imprezy
to podobno niezbędny składnik
mąk piekielnych.
Wyłącznie obsługa tego przyjęcia
z piekącego przejęcia
przemyca radość w tabletkach dla
			kosmonautów
i przerzuca przeklętych
za mury Hadesu, do tajnych skrytek,
u dobrych niebian, po
rajskiej stronie.

UFO
Po każdej wiosce globalnej
pałęta się jakiś wariat. Właśnie
wszedł do szafy zwierzeń jeden taki
po to, by miejscowych uwolnić
od drwin. Dlatego założył kitel i stetoskop
i ze współczuciem
odgoni muchę
i popuka się trzy raz w czoło,
żeby miejscowi mogli,
ławka za ławką, pchać się gęsiego
po Niebo, i z dłonią na sercu,
i po przyklęknięciu, komunikować
się z UFO.

Dominika Wilk

A

bsolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Utwory publikowała w almanachach:
Dziki Teksas (2013), Dokąd płyniemy sterniku? (2014), Struny serca (2016), a także w kilku czasopismach literackich. Autorka folderu
poetyckiego Czuwanie (2017).
***
Latarnie, dna butelek i drobne –
Nocna przechadzka
Dźwięki miasta po przebudzonym
Spoczynku jak bilet
Do filharmonii i miejsce w teatrze
Tak – to jest odgrywanie
Wariacji, przenikanie domysłów
Zrzucanie kapci, odstawienie
Pilota, rozdmuchanie
Fałszywych przemyśleń, ścian
Bez wyrazu, stanów
Bez wyjścia i czegoś
O czym pisał Hugo
Ukryte powieki bez kilku dni
Zamglone przez zimne szkła
I owady unoszące się przy świetle
Gdybym kiedyś mogła zgarnąć
Sześć liczb i wypłatę
Wzięłabym ławkę i Wisłok pod pachę
Jeszcze wdychać ciemne lokale
W centrum i zwiedzać sklepowe półki
Nocą, już gdzieś parę godzin później
Można wracać do domu
Już się zrobiło jasno, chłód
Ubiera ciszę, za wcześnie
Na śniadanie

Mała piosenka o różnych
dźwiękach codzienności
chodź
spłucz wodą odór codzienności
mokre skarpetki rzuć koło pralki
odcedź ziemniaki
zjedz mięso
mięso bez oddechu
bez głosu
bez zmartwychwstania
chodź
z mokrą podłogą obcuj pantoflami
zbieraj w kieszenie
drobne na masło
popatrz przez okno
zastukaj w okno
wywietrz przez okno
wyrzuć przez okno
siebie ślinę sąsiadów
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61. Muzyczny Festiwal w Łańcucie

Zofia Stopińska

Fot. Damian Budziwojski

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

T

15

KULTURA  SZTUKA

Fot. Damian Budziwojski

ła mezzosopranistka
Urszula Kryger, jedna
egoroczna edycja Mu- z najlepszych współzycznego
Festiwalu cześnie występujących
w Łańcucie dostarczyła me- polskich artystek, wylomanom wielu wspaniałych bitna interpretatorka
oratoryjnych,
wrażeń i wzruszeń. Na naj- dzieł
ważniejsze, znane w Polsce kameralnych, ale taki za granicą, święto muzyki że pieśni, w których
złożyło się 9 koncertów w sali balowej Mu- po mistrzowsku łązeum-Zamku w Łańcucie oraz w Filharmonii czy tekst i muzykę.
Podkarpackiej. Na uroczystej i efektownej in- Przy fortepianie zaauguracji w filharmonii serca podbił José Cura, siadł Paweł Cłapiński,
pianista,
światowej sławy argentyński śpiewak, który znakomity
zachwycił nie tylko pięknym głosem, ale także laureat wielu konkurumiejętnością nawiązania bliskiego kontaktu sów, współpracujący na
z publicznością oraz pozostałymi wykonawca- stałe z Urszulą Kryger. Berliner Barock Solisten
mi. Solistką była także chorwacko-słoweńska Natomiast fragmenty
sopranistka Martina Zadro, a Orkiestrą Sym- listów Marii Konopnickiej do córek: Zofii, Lau- dach, a szkoda, bo jest piękna. W drugiej goście
foniczną Filharmonii Podkarpackiej dyrygo- ry i Heleny, prezentowała aktorka Lidia Sadowa. z Niemiec zaproponowali nam dwa koncerty
wał David Giménez, hiszpański mistrz batuty Słuchając wspaniałych kreacji pieśni, łatwo było brandenburskie Johanna Sebastiana Bacha,
zauważyć, że Maria w tym nieczęsto wykonywany II Koncert branKonopnicka kocha- denburski F-dur, w którym pole do popisu mieli
ła także muzykę. wszyscy soliści oraz cały zespół. Wykonujący
Często jej wiersze partie solowe skrzypiec Kristof Polonek piękną
mają muzyczne ty- polszczyzną podziękował publiczności za stwotuły, a kilkudziesię- rzenie wspaniałej atmosfery i gorące przyjęcie.
ciu polskich kom- Znakomity skrzypek i koncertmistrz Berliner
pozytorów, pisząc Philharmoniker pochodzi z Krakowa. W świat
pieśni, sięgało po muzyki epoki baroku wprowadzał nas doskowiersze Konopnic- nale znany łańcuckiej publiczności Jan Popis,
kiej. Do programu popularyzator muzyki, muzykolog i krytyk
w Łańcucie wybra- muzyczny, który nie krył zachwytu festiwalem
ne zostały pieśni i koncertem: – Łańcut to jest rzeczywiście Meknawiązujące do mu- ka wspaniałej, artystycznej muzyki, do której
zyki i tematyki lu- z radością zdążamy.
Od pewnego czasu jeden festiwalowy wieMartina Zadro, José Cura z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej, pod batutą Davida Giméneza dowej. Po koncercie
Urszula Kryger nie czór poświęcony jest muzyce jazzowej. I takim
występujący z powodzeniem na całym świecie. kryła wzruszenia, mówiąc: – Jestem szczęśliwa, był koncert w sali filharmonicznej. Wystąpił
Program wypełniły arie, duety i fragmenty in- że pani dyrektor Marta Wierzbieniec namówi- Piotr Baron ze swoim zespołem, który tworzą:
strumentalne znanych oper, a rzeszowscy fil- ła mnie, żeby zrobić koncert poświęcony Marii Łukasz Żyta – perkusja, Maciej Adamczyk –
harmonicy spisali się na medal, akompaniując Konopnickiej, ponieważ odnalazło się wiele kontrabas, Michał Tokaj – fortepian, Robert
solistom, oraz pięknie wykonali solówki: Jago- ciekawych utworów. Wiadomo, że cykl Jaśkowa Majewski – trąbka, fluegelhorn oraz Piotr Bada Pietrusiak-Kasprzyk – flet, Robert Naści- dola Stefana Niewiadomskiego jest znany, cho- ron – saksofon tenorowy, saksofon sopranowy,
szewski – skrzypce oraz Anna Naściszewska – ciaż też rzadko śpiewany, ale odkryte zostały klarnet basowy. Program wypełniły utwory
bardzo ciekawe cykle Zygmunta Noskowskiego z płyt Wodecki Jazz i Moniuszko Jazz. Fanów jazwiolonczela i Robert Mosior – klarnet.
Kolejne koncerty odbyły się w sali balo- i przede wszystkim Henryka Mikołaja Górec- zu nie brakowało, wszyscy żywo reagowali na
wej Muzeum-Zamku w Łańcucie. Rewelacyjnie kiego. To jest coś niebywałego, jak ekspresyjna muzykę i koncert był bardzo udany.
wystąpiło Trio Con Brio Copenhagen, a Stefan i mocna jest ta muzyka.
Münch, znany publicysta i krytyk muzyczny, Skromne teksty nabierają
napisał: „To był jeden z najlepszych koncertów tu niezwykłej mocy.
Niezwykle pięknie
kameralnych, jaki słyszałem w ostatnich latach.
Trio Con Brio Copenhagen tworzą: południo- i szlachetnie zabrzmiały
wokoreańskie siostry Soo-Jin Hong – skrzyp- dzieła wielkich niemiecce Guarneri i Soo-Kyung Hong – wiolonczela kich mistrzów epoki
Amati oraz Jens Elvekjaer – fortepian. Muzycy baroku w sali balowej
pokazali nie tylko niekwestionowane i najwyż- Muzeum-Zamku w Łańsze kwalifikacje solistyczne, ale przede wszyst- cucie w wykonaniu zekim zachwycającą umiejętność gry zespołowej. społu Berliner Barock
Wszystko zabrzmiało w sposób fascynujący Solisten podczas wieczoru 27 maja.
i z naturalną świeżością”.
Pierwszą
część
23 maja 2022 r., dokładnie w 180. rocznicę
urodzin Marii Konopnickiej, odbył się koncert koncertu wypełniła mupoświęcony tej polskiej poetce, pisarce, publicyst- zyka Georga Philippa
ce i tłumaczce oraz wielkiej patriotce. Na sce- Telemanna, która dość
nie królowały poezja i muzyka. Pieśni śpiewa- rzadko gości na estra- Urszula Kryger podczas występu w sali balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie

Niezwykle udane były też kolejne w Łańcucie. W sobotni wieczór 28 maja na scenie
sali balowej wystąpiła Atlantic Opera Orchestra z portugalskiego Porto. Ten koncert miała
w całości wypełnić muzyka wybitnego hiszpańskiego kompozytora Manuela de Falli. Stało
się inaczej, ponieważ nie mógł przyjechać do
Łańcuta pianista i zamiast Nocy w ogrodach
Hiszpanii artyści z Porto wykonali w pierwszej
części wieczoru Cztery pory roku Buenos Aires
Astora Piazzolli, w aranżacji na skrzypce solo
z towarzyszeniem orkiestry. Po przerwie królowała już muzyka Manuela de Falli. Na scenie
pojawiła się Sandra Ferrández Penalva – wspaniała mezzosopranistka pochodząca z Andaluzji i wykonała z towarzyszeniem orkiestry,
którą dyrygował José Ferreira Lobo, Siedem
pieśni hiszpańskich. Na finał zabrzmiała Czarodziejska miłość, najczęściej wykonywane dzieło
Manuela de Falli. Po długich brawach publiczność wysłuchała jeszcze na bis żywiołowego
fragmentu z Czarodziejskiej miłości.
Podczas siódmego festiwalowego koncertu zachwycaliśmy się muzyką Wolfganga
Amadeusa Mozarta, którą bardzo ciekawymi
komentarzami przybliżał nam Stefan Münch.
Usłyszeliśmy dwa wspaniałe dzieła mistrza
w wykonaniu pianisty Tomasza Lisa i Polish
Art Philharmonic pod batutą Michaela Maciaszczyka. Pianista oczarował swą wirtuozerią. Obydwa koncerty zostały wykonane przez
solistę rewelacyjnie, ale trzeba dodać, że bardzo
dobrze towarzyszyła mu orkiestra. Tomasz Lis
od 24 lat mieszka w Londynie. Występował
przed publicznością w najbardziej prestiżowych

salach, ale w Polsce rzadko. – Po raz pierwszy
jestem w Łańcucie – powiedział w przerwie
koncertu. – Bardzo żałuję, że pałac jest zamknięty, bo z chęcią bym go zwiedził, a udało
mi się tylko parę komnat zobaczyć. To cudowne
miejsce i mam nadzieję, że kiedyś tu wrócę.
Dwa ostatnie koncerty festiwalu odbyły
się w Filharmonii Podkarpackiej. 2 czerwca
był to „Wieczór solidarności z narodem ukraińskim”, w wykonaniu Orkiestry Kameralnej
Opery Lwowskiej pod batutą Ivana Cherednichenko, a solistami byli: Justyna Bluj – sopran, Tatyana Vachnocska – mezzosopran,
Andriy Chaykovskyi – skrzypce i Mykchailo
Sosnovsky – flet. Mogliśmy się przekonać, jak
piękne są ukraińskie pieśni ludowe w opracowaniach artystycznych i poznać kilka utworów ukraińskich kompozytorów. Moją uwagę
zwrócił piękny sopran młodej wykonawczyni
Justyny Bluj, która przepięknie zaśpiewała niezwykle dramatyczną arię Halki z IV aktu opery
Halka Stanisława Moniuszki oraz pieśń w języku ukraińskim Rodymyj Kraju, która jest wspomnieniem rodzinnych miejsc i szczęśliwego
dzieciństwa. – To był mój pierwszy kontakt z tą
orkiestrą, dyrygentem i pozostałymi solistami,
ale jestem zadowolona, że mogłam wystąpić na
tak prestiżowym festiwalu – powiedziała Justyna Bluj po koncercie.
Koncert finałowy 5 czerwca wypełniła
w całości muzyka filmowa Rodrigo Leão, sławnego portugalskiego kompozytora i multiinstrumentalisty, który po latach współpracy ze
znakomitym zespołem Madredeus skupił się
na własnej karierze. W ostatnich latach odsło-

nił nowe obszary swojego talentu, występując
na żywo w najbardziej legendarnych miejscach
świata. W pierwszej części finałowego koncertu
Rodrigo Leão zaprosił do współpracy Orkiestrę
Filharmonii Podkarpackiej i przygotowany
przez Bożenę Stasiowską-Chrobak kameralny
skład Chóru Instytutu Muzyki Uniwersytetu
Rzeszowskiego. W części drugiej wystąpił ze
swoim zespołem, który tworzyli: Ângela Silva –
wokal/ syntezator/, Viviena Tupikova – wokal/
skrzypce, João Eleutério – gitara/ syntezator/
instrumenty perkusyjne, Carlos Tony Gomes
– wiolonczela i kompozytor dyrygujący przez
cały czas od fortepianu. Piękna muzyka w dobrym wykonaniu.
Prof. Marta Wierzbieniec, dyrektor Muzycznego Festiwalu w Łańcucie i Filharmonii
Podkarpackiej nie kryła satysfakcji. – W tym
roku mogliśmy w pełnej okazałości przedstawić
wszystkie koncerty. Wystąpiło kilka dużych zespołów orkiestrowych, jak chociażby te z Portugalii czy z Berlina, które miały gościć u nas
w poprzednich latach, ale z powodu pandemii
ich koncerty zostały przesunięte. Zawsze mamy
na uwadze oczekiwania publiczności. Pragniemy, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie – odpowiadający mu gatunek, formę, nurt muzyczny, bo muzyka to bardzo pojemna skarbnica
i wiele różnego rodzaju kierunków muzycznych, stylów tam się mieści. W tym roku mogliśmy się rozkoszować muzyką wykonaną przez
wspaniałych artystów.
 Zofia STOPIŃSKA

MAGIA I MOC SCENY

Fot. Ryszard Zatorski

KULTURA  SZTUKA

Czerwiec 2022, nr 6 (200) Rok XVIII

Festiwal teatrów ożywionej formy

Ryszard Zatorski

T

egoroczna
Maskarada
– czyli 12. już Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Ożywionej Formy w Rzeszowie przygotowany przez Teatr
Maska (14–18 maja 2022 r.)
– miała repertuar adresowany głównie do młodego widza, do dzieci. Ale
widowiska teatralne mają zawsze swą moc uniwersalną, zatem i dorośli wielbiciele twórczości
scenicznej mogli być również usatysfakcjonowani. A zważywszy, że organizatorzy postarali
się także o propozycje w otwartej przestrzeni,
jak w dniu inauguracyjnym Para dziwolągów,
która wiodła nas staromiejskimi ulicami i placami Rzeszowa, czy przekaz teatru oryginalnego, jakim jest Biuro Podróży z Poznania, który
wystąpił trochę znienacka (bo wcześniej nie był
zapowiedziany w programie festiwalu) w poniedziałkową noc 16 maja na rzeszowskim Rynku
z interesującą interpretacją, a raczej współczesną reinkarnacją mitu Eurydyki i Orfeusza, bohaterów uwikłanych w aktualne zawiłości dotykające ludzkość pandemicznymi i wojennymi
konsekwencjami.
Teatralna interpretacja w widowisku Eurydyka osadzona jest w tych współczesnych dylematach. Poznańska grupa artystyczna, której
16

lideruje Paweł Szkotak, reżyser i wizjoner scenicznych obrazów, ciągle zaskakuje widzów niezwykłymi pomysłami teatru otwartego o monumentalnej, chwilami płomiennej wręcz dosłownie scenografii i spójności muzycznej. Sprawia
to, że czujemy się, jakbyśmy byli uczestnikami
niezwykłego koncertu, swoistego musicalu tworzonego gestami, muzyką właśnie i obrazami
plastycznymi występujących postaci oraz różnorakimi elementami materii nieożywionej. Bo
słowo wybrzmiewa rzadko, sentencyjnie jakby,
niczym oracje chóru w antycznym teatrze. Miało się wrażenie, jakby autorami scenografii byli
wszyscy artyści, natomiast dziełem Łukasza
Matuszyka była niezwykła muzyka, spajająca
i budująca ów plenerowy prawie godzinny spektakl o wielkiej miłości i zadawanych jej ranach.
Poznańscy artyści przywołali nim wspomnienie
sprzed pięciu lat z ich występu w tymże samym
miejscu podczas Maskarady, z równie urzekającym plastyką i rozmachem spektaklem Silence/
Cisza w Troi, mającym odniesienie do współczesnych dramatów ludzkich, jakie niosą wojny.
Tegorocznej Maskaradzie międzynarodowy ryt zapewniła obecność Zakarpackiego
Akademickiego Regionalnego Teatru Lalek
z Użgorodu ze spektaklem Mysz i różowa wstążka. Ale i recital śpiewaczy Galiny Pakhomovej
z Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu
Humanistycznego, też z Ukrainy. Liryczny

Zbigniew Umiński i Krystyna Stachowska

nastrój, jaki stworzyła owa artystka na Scenie
Kacperek w Masce, miał swe korzenie w repertuarze, w owych nostalgicznych pieśniach, którymi mimo woli przywiodła bolesne i tragiczne
dla jej kraju skutki toczonej wojny z rosyjskim
agresorem. Jak w tych strofach różnych pieśni:
Dobryj weczir diwczyno moja… Bez tebe ja żit
ne mogu.
Gospodarze powitali wszystkich premierą
spektaklu muzycznego o strachu i przyjaźniach
pt. Księżycowe opowieści, który adekwatnie
wpisywał się i otwierał ciąg propozycji scenicznych spiętych ideowym przesłaniem festiwalowym – gościnności i inności, barier i tolerancji.
Była to odpowiedź artystyczna, jak pokonywać
przeszkody w tym skonfliktowanym świecie
dotykanym wojnami i zarazą. Dramaturgiczny
kręgosłup musicalu uformował scenariusz Aleksandry Zielińskiej, a jego oblicze artystyczne
aktorzy pod reżyserskim kierunkiem Tomasza
Kaczorowskiego i w tej znakomitej plastycznie
oprawie scenografii, kostiumów i lalek na pierw-

szym planie, co jest dziełem zespołu kierowanego przez Martę Ożóg. Oczywiście muzyka
Miłosza Sienkiewicza to ów wiodący element,
scalający to barwne i mądre w swym przesłaniu widowisko, które jest artystyczną kalką lęków i koszmarnych przeżyć uciekinierów, szukających i znajdujących schronienie w pełnej
legend Transylwanii, wśród nowych przyjaciół
zdolnych oswoić najgorsze potwory. Anna Kukułowicz, Anna Złomańczuk, Jadwiga Domka,
Natalia Zduń, Kamil Dobrowolski i Bogusław
Michałek wyśmienicie wypełniają swe role, podobnie urzekają w tych zbiorowych chóralnych
scenach. A festiwalowe jury wyłowiło spośród
nich i wyróżniło młodą i utalentowaną aktorsko
Natalię Zduń, wyróżniając ją za kreację Abrahama – jak to wyrażono – „za zespolenie aktorki
z formą w kreowanej postaci w tym spektaklu”.
Był aplauz widowni. Kwiaty dla artystów,
a dyrektorka naczelna Maski Monika Szela ze
swym zastępcą ds. artystycznych Przemysławem
Jaszczakiem zanim ogłosiła oficjalne otwarcie
festiwalu, zwróciła się do Zbigniewa Umińskiego, który przybył tu z ośrodka w Skolimowie: –

Nabu w spektaklu „Wędrówka Nabu” Teatru Arlekin

szowskiej Maski. Łódzki spektakl, dla którego
tworzywem literackim jest znakomita książka
Jarosława Mikołajewskiego, dobrze obrazował
edukacyjno-artystyczne funkcje teatru, w którym rozmowa z dziećmi z widowni o tym, czym
jest dom i rodzina, stanowiła jakby prolog spektaklu zwieńczony rysunkami, którymi młodzi
widzowie interaktywnie zaistnieli potem w tym
widowisku. Hasło festiwalu „gośćINNOŚĆ”
wybrzmiało w tym spektaklu mocą przykrości
doznanych przez bohaterkę sztuki Nabu, uciekającą przez morze ze zniszczonej i spalonej
wsi, ogromem bólu i upokorzeń na granicach,
gdy zmierza ona do lepszego świata. A wszystko przekazane w czystej i niezwykle czytelnej
teatralnie formie, gdzie animowana lalka nie
jest dominowana żywą postacią. Adrianna Maliszewska z partnerami scenicznymi tworzy te
obrazy wręcz modelowo, rzec by można z metodyczną precyzją jak podczas wzorcowej lekcji dla
adeptów sztuki lalkarskiej.
Maskarada po pandemicznych zawirowaniach i przerwach potwierdziła potrzebę takich
konfrontacji artystycznych, poszerzonych w tym
roku m.in. o „Żywą bibliotekę”, ów poniekąd
performatywny kontakt ze sztuką w przestrzeniach prawdziwej uniwersyteckiej biblioteki.
A dla kronikarskiej rzetelności należy odnotować, że w jurorskiej ocenie dziewięciu spektakli
dwie równorzędne nagrody aktorskie za najlepsze role męskie otrzymali Artur Romański i Igor
Fijałkowski w spektaklu Ja, Bałwan Teatru Animacji z Poznania. A wyróżnienie także Marta
Stańczyk za wprowadzenie widza w inny świat
wrażliwości w spektaklu Królestwa Teatru Guliwer i Teatru 21 z Warszawy. Natomiast jurorzy
młodzieżowi nagrodzili spektakl Wykluczeńcy
warszawskiej Grupy Analog Collective wieńczący festiwalowe pokazy, który ujął ich „szczerością, kreatywnością i oryginalną formą”.
 Ryszard ZATORSKI

W PLENERZE STARÓWKI
Grecki mit współczesnym językiem

Andrzej Piątek

W

Rzeszowie w ramach
12. Festiwalu Maskarada w plenerze na tle starówki oglądano spektakl Eurydyka Teatru Biuro Podróży
z Poznania.
Piękną opowieść i przypowieść sceniczną,
z użyciem wszelkich środków teatru ulicznego,
stworzył Paweł Szkotak. Obierając za motyw
przewodni mityczną miłość Orfeusza i Eurydyki, pomieścił to w oprawie współczesnej:
wieczór kawalerski Orfeusza odbywa się przy

stole bilardowym w knajackiej knajpie, w której
leje się piwo, a Eurydyka żegna z życiem, stojąc z walizką na lotnisku w kolejce do odprawy,
skąd uda się w zaświaty, by nie wrócić już do
Orfeusza. A on nigdy nie pogodzi się z jej odejściem...
Rzeszowianie oglądający spektakl późnym
wieczorem na tle kamieniczek starówki mogli
być pod wrażeniem dynamicznie budowanych
scen, czytelności i wrażliwości osadzania w nich
metafor i nadawania fragmentom mitu wysmakowanie współczesnych odniesień. Widowisko
działało na zmysły agresywną plastyką, ujmowało szczerością i oryginalną formą.

AFERA W KRASNEM

I

Czas pełen ciekawych rozmów o sztuce i teatrze

Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Afera”
w Krasnem już za nami! W dniach od 20
do 22 maja 2022 r. w sali teatralnej Gminnego

Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem zaprezentowało się 10 spektakli konkursowych w wykonaniu teatrów z całej Polski (w sumie z 8 woje-

Służyło też refleksji, że taka opowieść
w nowych szatach o Orfeuszu i Eurydyce może
gruntować przeświadczenie, że miłość szeroko
rozumiana bywa czasem mocniejsza od śmierci.
A teatr formą odreagowywania alienacji i osamotnienia. O tym być może przekonali się też
w nocnym plenerze mieszkańcy Rzeszowa.
 Andrzej PIĄTEK
wództw). Wystąpił również gospodarz festiwalu
– Teatr A’propos z Krasnego z przedstawieniem
Ciemno, a jako gość specjalny – Teatr Przedmieście z wielokrotnie nagradzanym spektaklem
Obietnica. Drugiego dnia festiwalu uczestnicy
oraz wszyscy chętni mieli okazję do zapoznania
się z historią i aktualnymi działaniami teatrów
niezależnych, a to wszystko dzięki spotkaniu
17

KULTURA  SZTUKA

Abraham (Natalia Zduń) w „Ksieżycowych
opowieściach” Teatru Maska

Witamy gościa specjalnego, byłego wieloletniego dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru
Lalki i Aktora Kacperek, którego kontynuatorem jest Maska – powiedziała. Do życzeń dołączyła się zastępczyni prezydenta Rzeszowa Krystyna Stachowska i Agnieszka Kielar z wydziału
kultury, które zeszły na widownię i wręczyły
wielki bukiet kwiatów i upominki gościowi.
Ten rzekł: – Obiecałem i przyjechałem. Jestem
wzruszony, że mogę tu być w tym wspaniałym
teatrze, o którym z moim zespołem marzyłem
i o który się starałem.
Zbigniew Umiński niebawem będzie miał
90 lat, jest legendą tego teatru. Tylko nieliczni
obecni go pamiętali z tamtych czasów, choć nadal zachowuje on dobrą kondycję i ten sam wygląd. Wspaniały to był gest kierownictwa Maski, by sprowadzić na festiwal tego zasłużonego
rzeszowianina, aktora, reżysera i organizatora
teatralnych zdarzeń.
Nie dociekam, dlaczego w werdykcie jury
pod przewodnictwem Natalii Mołodczenko
i z Bożeną Sawicką oraz Beniaminem Bukowskim w składzie, nie było nagród za konkretne
przedstawienia. Ale z ogromną radością przyjąłem oznajmienie, że nagrodę aktorską za najlepszą rolę kobiecą przyznano Adriannie Maliszewskiej za postać Nabu w spektaklu Teatru
Lalek Arlekin z Łodzi pt. Wędrówka Nabu w reżyserii Przemysława Jaszczaka. Tak, to ten sam
artysta, który teraz współtworzy oblicze rzeFot. Ha-Wa

Fot. Ha-Wa
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wokół książki Offologia dla opornych autorstwa
Henryka Mazurkiewicza i Julii Lizurek.
Festiwal „Afera” to nowa inicjatywa Macieja Szukały, aktora, reżysera i prowadzonego
przez niego Teatru A’propos zrealizowana dzięki
wsparciu wójta gminy Krasne Wilhelma Woźniaka, GOKiB w Krasnem oraz starosty powiatu
rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. Na festiwal
zgłosiło się 20 teatrów, z czego do konkursu wybrano 10 zespołów.
Podczas finału imprezy jury Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Afera” w składzie: Aneta Adamska-Szukała (przewodnicząca), Roman Siwulak, Henryk Mazurkiewicz wyraziło najwyższy podziw i uznanie dla wszystkich uczestników festiwalu i zgodnie podkreśliło
wysoki poziom artystyczny zaprezentowanych
spektakli. Przyznano dwa równorzędne wyróżnienia: dla Pawła Sroki za pomysłową i precyzyj-

Fot. Jacek Wisz
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Teatr Stajni Metamorficznej w spektaklu „Mięso”

ną reżyserię spektaklu Nagle w głębi lasu Teatru
Plaster oraz dla teamu aktorskiego – Aleksandry
Czubińskiej i Nikoli Palej z Teatru Krzyk z Maszewa za niezwykłą energię sceniczną w spektaklu Hej, Ty. III nagroda powędrowała do Bielska

Podlaskiego i Teatru The M.A.S.K. za spektakl
Zielony Gil, II nagrodę zdobył Wojtek Kowalski za monodram Hrabalu Ty Mój, a I nagrodę
otrzymał Teatr Stajni Metamorficznej za spektakl Mięso.
Dodatkowo po przeliczeniu głosów widzów komisja wyłoniła szczęśliwego zwycięzcę
Nagrody Publiczności – Teatr The M.A.S.K. i ich
spektakl Zielony Gil według tekstu Tirso de Moliny.
Był to piękny artystyczny czas pełen ciekawych rozmów o sztuce i teatrze, panowała wspaniała atmosfera, a wszyscy uczestnicy byli pełni
podziwu dla organizacji „Afery”. Jak już zapowiedziano podczas wręczenia nagród, Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Afera” będzie kontynuowany i kolejna edycja odbędzie się za rok.
 Wiktoria CHCIUK

ZA BECKETTA I DIALOG Z EUROPĄ
W Siemaszkowej miał robić Czekając na Godota

ntoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser i krytyk, został odznaczony Orderem Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla kultury, szczególnie za dialog z europejskim dziedzictwem kulturowym”.
Jestem jego fanem od lat. Powieść Madame
nagrodzona „Nike” stanowi wyznanie wiary
mego pokolenia. Spolszczył całego Becketta i napisał o nim kilka książek. W Polsce i za granicą

inscenizował Becketta w licznych przedsięwzięciach uznawanych za odkrywcze i wzorcowe.
Miałem okazję dwukrotnie spotykać się i rozmawiać z nim w Teatrze Siemaszkowej. Za pierwszym pobytem przywiózł Ostatnią taśmę Krappa
Becketta z Tadeuszem Łomnickim. Za drugim miał
inscenizować Czekając na Godota (do tego nie doszło, choć była już obsada – Robert Chodur, Wojciech Kwiatkowski i Paweł Wiśniewski).

Może dojdzie do
trzeciego
spotkania
w naszym teatrze?
Panie
Antoni,
z duszy gratuluję i ściskam dłoń!
 Andrzej PIĄTEK
Antoni LIbera

ŚPIEWAK O NIEZWYKŁEJ OSOBOWOŚCI
Jan Kiepura – chłopak z Sosnowca

Andrzej Szypuła
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maja 2022 roku minęło
120 lat od urodzin Jana
Kiepury, znakomitego polskiego śpiewaka o niezwykłej osobowości. Był wspaniałym artystą, przy tym
człowiekiem skromnym i uczynnym. Śpiewał
dla wszystkich, nawet na dachach, balkonach
i samochodach, szeroko wspierał biednych
i ubogich. Kochał pieniądze, lecz używał ich do
ważnych celów społecznych, szanując przy tym
swój talent i każdego człowieka.
Toteż chłopak z Sosnowca, jak sam artysta
siebie nazywał, promując swoje rodzinne miasto i Polskę po całym świecie, w setną rocznicę
urodzin w 2002 roku doczekał się wspaniałego
pomnika w rodzinnym mieście z takim napisem: „Sercem sosnowiczanin, głosem obywatel
świata”. I choć muzykolog Dorota Szwarcman
przy okazji odsłonięcia pomnika nieco kąśliwie
wypominała mu różne grzeszki z przeszłości
i nadmierne zadęcie, to przecież sława cudownego talentu Jana Kiepury nadal trwa i zachwyca kolejne pokolenia melomanów.
Wydaje mi się wręcz niestosowne przypominanie drogi życiowej i artystycznej Jana Kiepury. Wspomnę tylko, iż jak to zwykle w ojczyźnie naszej bywa, żeby zabłysnąć pełnią talentu,
trzeba wyjechać z kraju. Toteż artysta wyjechał
18

i zachwycił cały świat! Chciał być
pochowany w Warszawie i tak się
też stało. 3 września 1966 roku spoczął na warszawskich Powązkach.
Kiedy czasem odwiedzam jego
grób, ciągle uczę się życiowej filozofii artysty, zapisanej literami na
kamiennej tablicy: „Gdy człowiek
umiera, nie pozostaje po nim na tej
ziemi nic oprócz dobra, które uczynił innym”. I jeszcze wpis do księgi
szkoły, do której chodził w Sosnowcu, gdzie napisał w 1958 roku podczas wizyty w Polsce: „Trzymajcie
wysoko sztandar muzyki polskiej”.
Jan Kiepura jako Jan Morena i Lien Deyers jako Susi w jednej ze scen
Pozwolę sobie zacytować kil- filmu „Kocham wszystkie kobiety”, 1938 r.
ka anegdot tyczących Jana Kiepury.
Oto pierwsza. Kiedy po skończonym w re- wyjątkowości tych, od których zależały jego
zydencji polskiego dyplomaty w Wiedniu kon- losy. Na początku swej kariery wtargnął niecercie, na którym zgromadziła się śmietanka proszony do gabinetu dyrektora wiedeńskiej
ówczesnego wiedeńskiego towarzystwa, stara Staatsoper Franza Schalka i od drzwi zaśpiewał
księżna Starhemberg, czołowa działaczka spo- wysokie „c”. Dyrektor zaniemówił, a Kiepura
łeczna i pierwsza matrona Wiednia, uraczyła wyszedł z jego pokoju z podpisanym kontrakKiepurę największym, według niej komplemen- tem.
I jeszcze jedna anegdota. Pewnej wiosentem, że zapewne zostanie drugim Caruso, nasz
rodak odpowiedział: „Co? Co!? Drugim Caru- nej nocy 1931 roku Kiepura znalazł się na graso? Ja? O, przepraszam! Nie drugim Caruso, ale nicy francusko-włoskiej w Ventimiglia. Jechał
z San Remo do Nicei dosłownie na chwilę, w japierwszym Kiepurą!”.
A oto kolejna anegdota. Kiepura na ogół kiejś pilnej sprawie. Nie zdążył więc otrzymać
nie miał kłopotów z przekonywaniem o swej francuskiej wizy. Strażnik graniczny, ujrzaw-

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)
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szy jego paszport, powiedział: „Jeżeli pan jest
sławnym śpiewakiem, to niech pan zaśpiewa”.
I Kiepura, o pierwszej w nocy, zaśpiewał. Strażnik znieruchomiał z podziwu i zawołał: „Taki
śpiewak z Bożej łaski może sobie jechać, gdzie
mu się podoba! I niech pan jak najczęściej przemyca swój cudowny głos!”
Tyle anegdot. Warto czasem posłuchać

cudownego głosu Jana Kiepury, oczywiście
– z nagrań płytowych czy filmowych, by chociaż spróbować zrozumieć, na czym polegał ten
rzadki fenomen jego cudownego głosu, czarującego tłumy wielbicieli, a zwłaszcza – co tu dużo
mówić! – wielbicielek, i to nie tylko w salach
koncertowych, ale wszędzie, gdzie tylko się pojawił.

Piękny głos, usilna praca, mistrzostwo
techniki wokalnej, żywiołowy temperament,
umiłowanie muzycznego piękna, autentyczna
miłość do ludzi, radość życia uczyniły z Jana
Kiepury niezapomnianą postać artysty polskiej
kultury po wszystkie czasy.
 Andrzej SZYPUŁA

ARCYMISTRZ MUZYKI FILMOWEJ
Fot. Wit Hadło

Józef Ambrozowicz
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apisał muzykę do ponad
160 filmów. W tym jednym krótkim zdaniu mieści
się jego gigantyczna praca
twórcza i podziw milionów
ludzi na całym świecie.
Urodził się 17 lipca 1932
roku we Lwowie. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Jego ojciec był lekarzem, matka zaś
aktorką teatralną. Już jako sześciolatek rozpoczął naukę gry na fortepianie, jednak ćwiczył niechętnie, może dlatego że matka zbyt
wcześnie widziała w nim wirtuoza. Pod koniec
wojny, z obawy przed bolszewikami, rodzina
przeprowadziła się do Rzeszowa i zamieszkała
w kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej 6.
W latach 1946–1947 kontynuował naukę
gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej nr 2 w Rzeszowie. Tu uczył go Kazimierz Mirski, który rozbudził w chłopcu miłość do muzyki, ale przede wszystkim odkrył
w nim talent kompozytorski. Już wtedy, jako
15-latek, skomponował dwa pierwsze utwory:
Mazurek e-moll i Dwie miniatury dziecięce.
Następnie przez dwa lata uczył się w Krakowie, by na długie lata związać się z Katowicami. Ukończył tu szkołę średnią i studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, gdzie
w 1955 roku zdobył dyplom z wyróżnieniem.
Na przełomie lat 50. i 60. kształcił się
w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego.
W późniejszych latach, jako kompozytor, włączył się w ruch awangardowy i współtworzył go
w Polsce z Krzysztofem Pendereckim i Henrykiem Góreckim.
Z początkiem lat 70. zamknął ten okres
i zaczął w swoich utworach nawiązywać do motywów ludowych i religijnych. Przełomowym
dziełem w jego twórczości okazał się Krzesany
– poemat symfoniczny, który był pierwszym
z „tatrzańskiego” nurtu kompozycji. Następne
to: Kościelec 1909, Siwa mgła i Orawa – wszystkie powstały w drugiej połowie lat 80. Dzieła te
rozsławiły Kilara w świecie i cieszyły się wielką
popularnością.
Kolejnym etapem twórczości kompozytora stała się muzyka sakralna płynąca – jak
sam mówił – z potrzeby serca. Wielokrotnie
podkreślał też swoje przekonania religijne.
Najsłynniejsze utwory z tego nurtu to: Bogurodzica, Victoria, Angelus czy Missa pro pace.
Równolegle z muzyką autonomiczną
Wojciech Kilar komponował muzykę filmową. Lista filmów, do których stworzył ścieżki
dźwiękowe, jest imponująca. Od 1958 roku,
kiedy skomponował muzykę do filmu Nafcia-

Wojciech Kilar

rze, jest na tej liście 160 tytułów. Z całym szacunkiem dla reżyserów, ale wiele filmów bez
muzyki Kilara nigdy nie osiągnęłoby takiej
popularności i nie wbiłoby się tak w pamięć
widzów, jak dzięki talentowi kompozytora.
Współpracował z największymi reżyserami:
z Zanussim stworzył muzykę do 40 filmów,
z Wajdą (kto nie zna Ballady o małym rycerzu
w serialu Przygody Pana Michała, która stała
się hymnem kibiców polskiej siatkówki, i kto
nie zna Poloneza z Pana Tadeusza – czy można
sobie wyobrazić studniówkę bez tego utworu?).
Kto nie pamięta oszałamiającego walca z Trędowatej Hoffmana?
Jeśli wspominam Poloneza z Pana Tadeusza, to warto powiedzieć, że jest to najpiękniejszy utwór tego rodzaju od czasu Pożegnania
Ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego. Niezwykły polonez Kilara został „rozpisany” przez
kompozytora na obój, następnie na flet, trąbkę,
aż do pełnego tutti orkiestrowego. W części
środkowej na pierwszy plan wychodzą waltornie. Całość brzmi fenomenalnie. Wspominam
o tym, gdyż kiedy w Ameryce przygotowywano
honorarium dla Kilara (za Draculę), zapytano
go, kto rozpisał utwór na poszczególne instrumenty, gdyż dla niego jest także przygotowane
honorarium (notabene w kwocie kilkudziesięciu tysięcy dolarów), muzyk odparł, że jest przecież zawodowcem i sam to robi.
Znaczącą rolę jako kompozytor odegrał
także przy produkcji Pianisty Romana Polań-

skiego. Znów: Złota Palma dla reżysera, ale
i nagroda za najlepszą muzykę filmową dla Kilara. Można by długo wymieniać filmy ze znakomitą muzyką tego artysty (jeszcze choćby
Ziemia obiecana i Zemsta Wajdy, czy Zazdrość
i medycyna Janusza Majewskiego), ale nie można pominąć horroru Dracula Francisa Forda
Coppoli, rozgrywającego się w XV-wiecznej
Transylwanii. Znany na całym świecie reżyser
wybrał Kilara na twórcę muzyki do tego filmu
i był to w pełni trafny wybór. Wojciech Kilar,
tak jak wybitni aktorzy: Anthony Hopkins,
Gary Oldman, Winona Ryder i Keanu Reeves,
przyczynił się do sukcesu tego filmu, zdobywając za muzykę nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Producentów „ASCAP” Award w Los Angeles.
W 1954 roku spotkał swoją przyszłą żonę
Barbarę Pomianowską. Uchodzili za wyjątkowo zgraną, kochającą i wspierającą się parę.
Żona kompozytora zmarła w 2007 roku, a on
odszedł w 2013 roku i spoczywa na katowickim
cmentarzu.
Był odznaczony Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Orła Białego.
Jest patronem kilku szkół muzycznych (w tym
w Rzeszowie), otrzymał także honorowe obywatelstwo Rzeszowa i Katowic. Był doktorem
honoris causa Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego. Powstało o nim kilka książek oraz film Krzysztofa Zanussiego.
Wszyscy, którzy go znali, byli pod wrażeniem jego talentu i osobowości. Krzysztof Penderecki podkreślał, że Kilar, jak nikt inny, łączył muzykę ludową z klasyczną. Wśród dzieł,
które cenił najbardziej, wymienił Krzesanego
i Orawę. Nikt nie potrafił się tak zbliżyć i przetworzyć twórczo muzyki Podhala, nawet Szymanowski, twierdził Penderecki.
Dyrygent i przyjaciel Kilara, Antoni Wit,
powiedział, że był to niezwykle prawy człowiek, który w życiu kierował się wyśrubowanymi zasadami etycznymi. Dzielił się z innymi
tym, co miał.
Kazimierz Kutz mówił, że Kilar był genialnym kompozytorem, który ma wielkie
zasługi wobec kultury polskiej. Był niesłychanie inteligentny, był kinomanem, człowiekiem
jazzu, z głową pełną świeżych pomysłów. Tworzył muzykę, która miała wspaniałą zmysłowość.
Za dziecięce lata spędzone w mieście nad
Wisłokiem Wojciech Kilar podziękował w wywiadzie dla „Nowin”: – Dziękuję Bogu, że jest
Rzeszów, cudowne polskie miasto...
 Józef AMBROZOWICZ
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Wojciech Kilar był genialnym kompozytorem
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Piękno w życiu codziennym ludzkości

Piotr Rędziniak

W

KULTURA  SZTUKA

ystawa w rzeszowskim
Domu Sztuki Biura
Wystaw Artystycznych pn.
„Kolekcja, czyli 6 dekad współczesnej ceramiki unikatowej”
jest pierwszą tak dużą prezentacją rzadko pokazywanej
w naszej galerii ceramiki, ceramiki artystycznej. Ceramiki, która ciągle musi udowadniać, że
nie jest macoszą formą, a autonomiczną gałęzią
sztuki. W odbiorze społecznym pokutuje jej służebna rola naczynia, przedmiotu codziennego

Garbacz Lucyna, Formy rzeźbiarskie, 2011, szkliwo
redukcyjne, glina szamotowa, wys. 21, 28, 33 cm

użytku w każdym gospodarstwie domowym.
Ceramikę robią wszyscy, począwszy od dzieci
lepiących skorupy na warsztatach plastycznych,
przez amatorskie koła rzemiosł i miłośników
sensorycznych zajęć terapeutycznych.
W tym krótkim wprowadzeniu do wystawy nie sposób wszczynać dyskusji, która najbardziej wrze w środowiskach artystów ceramików
i artystów rzeźbiarzy, o wyższości jednej dyscypliny nad drugą. Ceramika, twórcy zajmujący się
tworzeniem dzieł w tej technice, tym warsztatem
– podobnie jak fotograficy, rysownicy – właśnie
od drugiej połowy XX wieku podejmowali działania, tworzyli dzieła, które miały bezsprzecznie
mówić o równoprawności ich dyscyplin wśród

Henryk Lula, muszla biała i czarna, 2014, 2002, masa
kamionkowa z szamotem, wys. 28 cm

sztuk. Zamykając temat, myślę, że nie każdy
rzeźbiarz stworzy w myśl sztuki panowania nad
trzema wymiarami w ramach materii, nad którą
ma panować dzieło sztuki ceramicznej. Nie każdy artysta ceramik musi być rzeźbiarzem. Tak
jak istnieje magicznie cienka granica pomiędzy
stworzeniem dzieła malarskiego a namalowaniem obrazu.
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Paradoksalnie, ceramika jest najstarszym
przejawem aktywności ludzkiej, a jej zdobienia
dowodem na potrzeby otaczania się pięknem
w życiu codziennym przez ludzkość. To sposoby jej zdobienia wyznaczały nazwy kultur
odkrywanych znalezisk stanowisk i siedlisk
prehistorycznych ludzi od Egiptu, przez obecną
Kanadę, Włochy, po Ukrainę, a nawet dzisiejszy
polski Śląsk. Trudno uwierzyć, że szczątkowe
ślady wypalanej gliny archeolodzy odkrywali
na każdym kontynencie. Obok suszonej gliny
do sezonowego użytkowania, wypalanych naczyń, często dla celów rytualnych, już w 3200
roku p.n.e. w Mezopotamii za pomocą wynalezionego koła garncarskiego mamy do czynienia
z jej produkcją na masową skalę. W starożytnym
Egipcie według pradawnej mitologii bóg Chnum
stworzył człowieka, ulepiwszy go na kole garncarskim, legenda ta miała świadczyć o wielkim szacunku, jakim darzono to rzemiosło.
W religii chrześcijańskiej Adam również powstał z prochu (gliny), co stanowi cechę żywota
człowieka i żywotności naczynia ceramicznego
– bytu kruchego, delikatnego, nieuchronnie zamieniającego się w proch.
Wróćmy jednak do wystawy i sprawczyni
tego wydarzenia. Myślę, iż bez niezwykłej świadomości miejsca, w którym się żyje, przywiązania do tradycji swojej ziemi Iwona Siewierska nie
stworzyłaby kolekcji. Wybrała kilkadziesiąt lat
temu drogę zbierania, kolekcjonowania ceramiki
artystycznej, kultywowania tej wyjątkowej sztuki, wreszcie stawania się mecenasem jej twórców.
I tak jak nazywała swoje etapy kolekcjonowania,
wystawiania i propagowania ceramiki, były to
najpierw emocje, które zobaczyła, zrozumiała
w akcie tworzenia z podłej materii dzieł doskonałych, subtelnych, które jednak lepią święci.
Pasja to kolejny etap poznawania prawdy, iż „nie
święci garnki lepią”, poznawania twórców, środowisk związanych z ceramiką w Polsce od Jeleniej Góry, Wrocławia, Bolesławca, po Gdańsk
i zagraniczne ośrodki i artystów z Łotwy, Rosji,
Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Izraela, Belgii,
Niemiec. Poznawania też technik, technologii,
tych różnic, które determinują dzieło i jego wyjątkowość. I tu pojawił się etap w kolekcjonowaniu, jakim stawał się konsekwentny i coraz
bardziej świadomy wybór. Owocem ostatniego
etapu kolekcjonerskiej pracy Iwony Siewierskiej
była monumentalna wystawa, niezwykle prestiżowa, zorganizowana i prezentowana na początku tego roku w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Wybór kilkuset dzieł z ponad 600 składających się na jej kolekcję. Podsumowanie ponad
czterdziestu lat tworzenia się kolekcji. Prezentacja innego wyboru, podyktowanego możliwościami (wielkością naszej sali wystawowej), historycznego przekroju sztuki ceramiki od 1962
roku wpisuje się w kalendarz jubileuszu 60-lecia
działania rzeszowskiego BWA. Jest to druga wystawa, która w przestrzeni naszej galerii, miasta
Rzeszowa (zbiorów BWA w Rzeszowie i kolekcji
współczesnej unikatowej ceramiki Iwony Siewierskiej) pokazuje rozwój i przemiany w sztuce
na przykładzie jednego z jej pełnoprawnych medium – ceramiki i tworzy dziedzictwo tak często

Fot. Eryk Tohl (4)

DZIEŁA SZTUKI CERAMICZNEJ

odmieniane od paru lat w naszym kraju przez
wszystkie przypadki.
Mam pomysł i nieodparte wrażenie, że
wystawa kolekcji ceramiki w rzeszowskim BWA
będzie początkiem nowej idei i myśli propagatorskiej zarówno prywatnej kolekcji pani Iwony
Siewierskiej, jak i naszych zbiorów. Bramą do
dalszego kierunku wystawiennictwa, dalszego
poznawania sztuki ceramiki wśród rzeszowskiej
publiczności, dalszego gromadzenia zbiorów,
które uzmysławia radosną prawdę, że to ma sens.
Za kilka lat może zobaczymy wystawę „Kolekcja,
czyli sens”.
W drugiej sali wystawowej ważna wystawa
dla środowiska rzeszowskich artystów, przegląd
twórczości twórców zrzeszonych w Związku
Polskich Artystów Malarzy i Grafików okręgu
rzeszowskiego. „Postawy 2022” to nazwa wysta-

Anna Malicka-Zamorska, „Wilk czerwony”, 2010,
szamot szkliwiony, porcelana, 27 x 36 x 15 cm

wy, która w rzeczy samej odzwierciedla postawy
twórcze jakże różnorodnych indywidualności
23 artystów prezentujących na wystawie swoje
dzieła. W tej edycji to głównie prezentacja malarstwa, a rodzynkiem na wystawie jest Aleksander
Majerski i jego rzeźby.
Dwie niezwykle barwne, różnorakie wystawy, na które serdecznie zapraszam do rzeszowskiego Domu Sztuki.
 Piotr RĘDZINIAK,

dyrektor BWA w Rzeszowie

Wojciech Baran, „Because I am”, iluminacja
złoto 24 k, 40 x 28 cm, 2021
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BOŻE CIAŁO W HISZPANII
zczęk szabel, wystrzały
z muszkietów, tętent koni
i porwanie księżniczki przez
Maurów. Czy to kręcą jakiś
film historyczny? Nie, to przez
hiszpańskie miasteczko idzie
procesja Bożego Ciała, której dodatkowo towarzyszy muzyka oraz śpiewy i tańce.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, zwana potocznie Bożym Ciałem, jest
jednym z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Po raz pierwszy obchodzono je w Liege
w Belgii w 1246 roku, a w 1317 roku zostało usta-

W Hiszpanii święto jest przeniesione na
niedzielę po tym czwartku, bo nie jest on wolnym
dniem. Inaczej wygląda też sama procesja, ponieważ w okresie wprowadzania tego święta duża
południowa część tego kraju znajdowała się pod
panowaniem muzułmańskich Maurów, którzy zabraniali takich demonstracji. Dopiero po przegnaniu ich z Półwyspu Iberyjskiego, co nastąpiło pod
koniec XV wieku, możliwe było swobodne świętowanie. Nastąpiło jednak dziwne połączenie tradycji i w procesjach, które przemierzają hiszpańskie
miasta i miasteczka, biorą udział także wyznający
islam Maurowie, a znany u nas spokojny przemarsz, połączony z sypaniem kwiecia, zmienił
się w odgrywanie scen walki, popisy tancerzy

Szczególnie pięknie wyglądają obchody
Bożego Ciała w miastach mających duże tradycje historyczne, jak Toledo, Sewilla, Kadyks,
Granada i Walencja, w których biorą udział
tysiące osób, a drugie tyle podziwia spektakl,
stojąc przy drodze lub wyglądając z okien i balkonów. Uczestnicy często przebrani są w różnokolorowe stroje charakterystyczne dla danych
historycznych grup społecznych, lecz zamiast
zwykłego marszu tańczą i śpiewają oraz odgrywają sceny zarówno z życia Chrystusa, jak i z lokalnych wydarzeń, czemu towarzyszą często
wystrzały z muszkietów i pokazy fajerwerków.
W wielu miastach istnieje też tradycja układania zjawiskowych dywanów z kwiatów oraz
ozdabiania nimi balkonów. W ogóle procesje
mają bardzo radosny charakter, są przepełnione zabawą i warto je zobaczyć na własne oczy,
nawet w małym miasteczku.

Dzieci przedstawiają atak muzułmańskiej konnicy

Inscenizacja porwania księżniczki przez Maurów

Występy są na bieżąco oklaskiwane przez widownię

Przed monstrancją kroczą w odświętnych strojach dzieci, które przyjęły pierwszą komunię

Olbrzymia srebrna monstrancja przewożona jest z mozołem ulicami miasta

Dzieci i dorośli przedstawiają różne układy choreograficzne

Dzieci w strojach Maurów walczą na szable

Zespoły folklorystyczne odgrywają dawne tańce

Występom towarzyszy grana na żywo rytmiczna muzyka

nowione jako święto dla całego Kościoła rzymskokatolickiego. W Polsce po raz pierwszy obchodzono je w 1320 roku i kultywowane jest ono do
dziś. Zewnętrzną formą tego święta jest procesja
prowadzona do czterech ołtarzy, przy których czytane są, związane z Eucharystią, teksty z czterech
Ewangelii, w której przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem, zakończona
uroczystym błogosławieństwem. Odbywa się ona
w czwartek 60 dni po Wielkanocy, a dzień ten jest
ustawowo wolny od pracy.

wykonujących określone formy choreograficzne
i dziecięce występy. A wszystko to jest oczywiście
żywo oklaskiwane przez zgromadzoną widownię.
Ludzi z naszego kraju zadziwia także wielkość
monstrancji zrobionych ze szczerego srebra lub
złota, lecz nie powinniśmy się temu dziwić – przez
stulecia Hiszpania była mocarstwem kolonialnym
i te drogocenne metale spływały do niej szerokim
strumieniem z podbitych krajów. Tuż przed monstrancją zaś kroczą w odświętnych strojach dzieci,
które przyjęły pierwszą komunię.

Prezentowane zdjęcia zostały zrobione podczas procesji Bożego Ciała w niespełna trzydziestotysięcznej Olivie, miasteczku położonym nad
Morzem Śródziemnym około 80 km na południe
od Walencji. Maurowie żyli tam do XVII wieku
i mieli w nim swoją dzielnicę Raval, której krętymi i stromymi uliczkami wędruje obecnie procesja
Bożego Ciała.

Procesja z muzyką, śpiewem i tańcami

Wit Hadło

REPORTAŻ

S

 Wit HADŁO
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WIROWANIE NA PLANIE
KIEPSKIE POCZUCIE HUMORU

FELIETON

W

ojenna zawierucha ukraińska z pewnością zapłodniła naszych
ultraliberałów, którzy wszczęli od nowa jazgot o umożliwienie każdemu rodakowi dostępu do posiadania broni. Powtarzam swoją inicjatywę
w tej sprawie, ongiś artykułowaną publicznie – każdemu chętnemu giwerę gratis i obniżyć
cenę gorzały o połowę. Wszystkie narodowe spory wylądują na cmentarzach, czyli sądy i trybunały pójdą na bezrobocie.
Temu, że parlamentarzysta Korwin-Mikke pistolet w kieszeni faceta traktuje jako niezbity dowód męskości, nie dziwię się. Widocznie prawdziwemu swojemu atrybutowi męskości
nieszczególnie dowierza. Ale żeby idiotyzmy o strzeleckim szkoleniu małolatów wygłaszał
niedorzecznik praw dziecka? Zgroza. Odmawia im podstawowej, fachowo prezentowanej
wiedzy o seksualności, a namawia do doskonalenia kunsztu strzeleckiego. Wiadomo, kowbojskie skłonności niedorzecznika górą. Szczęść Boże!
Konfederaci wystąpili nawet z ustawową inicjatywą umożliwienia każdemu chętnemu
prawa do posiadania broni. Trudno dziwić się, bowiem poseł Braun jest klinicznie czystym
przypadkiem narodowego konfederata. Jego kumpel ideowy, Krzychu Bosak, widzi w takim
edukowaniu małolatów wzmocnione zaplecze dla naszej zwycięskiej armii, dowodzonej dalekowzrocznym geniuszem ministra Błaszczaka. Wtajemniczeni twierdzą, że ów niewiele
mówi, niewiele robi, tylko świeci przykładem. Nie wiem, czy poseł powąchał wojska, bo gdyby
tak było w istocie, fatalnie świadczyłoby to o jego kapralu.
Znowu wróciła dyskusja o naszej konstytucji, bo i okazja po temu jest. Naszemu najważniejszemu aktowi prawnemu stuknęło srebrne wesele. Władza – jak zwykle uroczyście raz
w roku obchodziła święto – bo na co dzień konstytucję obchodzi bokiem. No, ale skoro prezes
Obajtek „zabezpiecza bezpieczeństwo”, to prezydent może zabezpieczać konstytucję. Ktoś tam
wyliczył skrupulatnie, że złamał ją jedynie 17 razy. Wygląda na to, że specjalnie nie wysilał się.
Nasza umiłowana przez Prezesa I Ogromnego władza dba o dobre samopoczucie ludu
bożego. Wszystko zgodnie z sentencją – Panu Bogu chwała, że się kościół spalił, a karczma została. Wpierw premier, nieprawdopodobnie prawdomówny, obwieścił światu, że przed komisją dyscyplinarną stanęli w 90 procentach gwałciciele, złodzieje i jeżdżący po pijaku sędziowie. To taka sama prawda, jak to, że wiceminister Horała zbudował największy w Europie port
lotniczy pod Baranowem. Póki co pilnuje za duże pieniądze łąki, aby krowy jej nie brudziły.
Osobiście wolałbym, aby pan Horała zbyt dużo nie myślał, bo to dla niego bardzo bolesna
czynność. Okazało się, że przed wspomnianą komisję dyscyplinarną trafili po jednym podejrzanym o molestowanie i kradzież oraz kilku kierujących na podwójnym gazie. To raptem
niespełna 10 procent spraw. Reszta to kwestie czysto polityczne. Jaką technikę obliczeniową
zastosował premier, Pinokio, Morawiecki, trudno ustalić. Prawdziwym jednak geniuszem
błysnął nasz premier, gdy oskarżył Norwegów o bandyckie skubanie naszych finansów, gdyż
zarabiają na nas, sprzedając gaz. Czyżby uważał, że Norwegowie powinni nam dopłacać za
to, że łaskawie chcemy od nich kupować ów gaz? W dodatku jesteśmy przed negocjacjami
warunków handlu z nimi ropą naftową. Obrażanie ich w tych okolicznościach jest zwykłą
polityczną głupotą. Zresztą to nic nowego! Czyżby nasz premier nic nie słyszał o funduszach
norweskich? Przecież nasze samorządy często z nich korzystają. Oczywiście, z wyjątkiem
tych, które ogłosiły się strefami wolnymi od LGBT.
Niemal popłakałem się ze śmiechu, gdy oglądnąłem w telewizji wystąpienie wicepremiera, czyli premiera od opowiadania wiców, Henryka Kowalczyka, ministerialnego speca
od rolnictwa. Z należną powagą, w uduchowionej formie rąbnął tak oczywistą prawdą, że
zachowanie powagi było czymś wręcz niemożliwym. Ktoś mu doniósł, że niemieccy rolnicy
zazdroszczą naszym tego, jak nasz rząd wspiera polskich rolników, którzy mają wręcz cieplarniane warunki. Całe szczęście, że nie mówił tego na wsi, tylko w Warszawie. Pewnie co
najmniej jajami by go potraktowali. Za kiepskie poczucie humoru. Nie mogę pojąć, kto często
na traktorach protestuje, chociażby w stolicy? To z pewnością Tusk i jego ludzie poprzebierani
za polskie chłopstwo. Ale za to kibolski warchoł Bąkiewicz, ten z kijem bejsbolowym owiniętym w różaniec, dostaje, ile chce. Chłopstwo ma się cieszyć z tego, co dostaje, czyli niewiele.
Aby jednak zakończyć felieton czymś optymistyczniejszym, muszę podzielić się swoją
obserwacją polskiego dobrobytu. Inflacja sięga już 14 procent, czyli wszystko drożeje. A jednak nie wszystko. Coś nam poważnie staniało. To nasze pieniądze!
 Roman MAŁEK
22

ODPRYSKI
SKOK NA KASĘ

W

Sejmie odbyło się czytanie
zgłoszonego
przez Prawo i Sprawiedliwość
projektu zmiany w Konstytucji RP. Chodzi o możliwość przejęcia przez Skarb Państwa własności,
która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji,
a także niewliczanie wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego. Przejęty majątek miałby
w całości być spożytkowany na wsparcie ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainie.
Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber stwierdził, że musimy być przygotowani na trudniejsze czasy. Zachęcał do elastyczności w działaniu, odnosząc się do wyłączenia z limitu
długu wydatków na obronność. Klub PiS jak zwykle poparł projekt i apelował do opozycji o podobny
gest.
Jednak
przeciw
projektowi opowiedziały się wszystkie kluby
opozycyjne, uważając,
że jest to zwykła ściema,
a przede wszystkim pozorna aktywność legislacyjna.
Nagle
przypomnieliście sobie o konstytucji i chcecie przy
niej grzebać, podsumował w Sejmie Robert
Kropiwnicki z KO. A ta
dzisiejsza jest bezpiecznikiem
solidarności
międzypokoleniowej, bo zabezpiecza wnuki przed
głupotą dziadków. Po to, żeby nie obciążać przyszłych pokoleń waszą krótkowzrocznością, stwierdził. Nie zmienia się konstytucji w czasach zarazy.
A zaraza to covid, wojna i PiS-owski atak na praworządność. I to nie jest projekt o pieniądzach
na armię, to jest kolejny PiS-owski skok na kasę.
Bo PiS nie ma pojęcia, jak armię zorganizować. Pasie się na spółkach zbrojeniowych, nie prezentując
żadnej sensownej strategii.
Poseł Grzegorz Braun nazwał pomysłodawców „troglodytami”, twierdząc, że jest to kolejny
projekt z cyklu „oddzielamy światło od ciemności”.
Kto nie realizuje jedynie słusznej linii PiS w kwestiach nurtujących opinię publiczną, ten będzie zaliczony do grona ruskich agentów i wrogów ojczyzny. PiS stworzył już listę hańby, bo kto się podpisał
pod projektem, ten dał wyraz swojemu barbarzyństwu w podejściu do konstrukcji prawno-ustrojowej Rzeczypospolitej.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

Bogusława Maślanka

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA

ODA DO POLAKA

Zna tradycji chyba z siedem,
jedna z nich to... iść „za chlebem”.
Kocha swą ojczyznę szczerze,
lecz do innych krajów bieży.
Tam bogactwa przyrzeczono,
żegna się więc ze swą żoną,
trzeba jakoś trudy przeżyć
i głęboko w siebie wierzyć.
Jedzie Polak w obce strony,
bardzo tęskni do swej żony,
upokorzeń przeszedł wiele,
co nie wiedzą przyjaciele.
Tuła Polak się po świecie,
pisze listy do swych dzieci,
pisze, liczy i rachuje,
wciąż pieniążków potrzebuje.
Tak przez wieków kilka było,
teraz dużo się zmieniło.
Siedzi sobie Polak w domu
i nie mówi nic nikomu
o transakcjach z resztą świata,
jego chata już bogata.
Myśli sąsiad: jak to było?
Nie dla wszystkich się zmieniło.
W sklepach duży wybór jest,
ja nie zawsze mam co jeść.
Głowi sąsiad się na co dzień,
to nikogo nie obchodzi.
Ceny poszły w górę znowu
na wędlinę, na autobus…
Pociąg prosto do Paryża
może wziąć cię nawet dzisiaj.
Unia robi już porządki,
w sklepach kupisz polskie książki.
Złoto, srebro i „kamienie”
nie są dzisiaj zapewnieniem.
Co mam robić? Myśli sąsiad.
Co powiedzieć mam rodzinie?
Mnie wędrować przyszła pora,
więc tradycja nie zginie!

Nie odkładaj
Baran (21 III–20 IV)
Przed Tobą dobra passa zawodowa.
Byk (21 IV–20 V)
Nie chowaj głowy w piasek, a radość
i szczęście wrócą.
Bliźnięta (21 V–21 VI)
Los ma dla Ciebie miłą rodzinną niespodziankę.
Rak (22 VI–22 VII)
Skieruj teraz uwagę na zdobywanie wiedzy
i nowych umiejętności.
Lew (23 VII–23 VIII)
W relacjach osobistych zrobi się czule
i romantycznie.
Panna (24 VIII–22 IX)
Zajmij się działką i domkiem letniskowym.
Waga (23 IX–23 X)
Nie odkładaj przeglądu samochodu
Skorpion (24 X–22 XI)
A gdyby tak odwiedzić dentystę?
Strzelec (23 XI–21 XII)
Zapowiadają się interesujące spotkania.

O

DOBROCZYNNA SJESTA

rganizm człowieka tak
jest skonstruowany, że
po trybie pracy musi nastąpić
tryb odpoczynku, by znów nastąpił tryb pracy.
Każdy z nas doskonale zna uczucie zmęczenia w godzinach od 13 do 15. Jest to sygnał na
chwilowy choćby odpoczynek, na popołudniową sjestę, tak bardzo znaną i popularną w krajach z ciepłym klimatem. Wtedy to większość
sklepów, a nawet banków ma przerwę, ich pracownicy odpoczywają, aby pracować później
do wieczora. Jest to czas na posiłek spożywany
w spokoju, połączony wielokrotnie z krótkotrwałą drzemką. Owa drzemka nie może jednak trwać kilka godzin, bo traci sens i wybija
nas z biologicznej normy. Najlepszy czas popołudniowej drzemki to 20–30 minut i powinien
się zakończyć do godziny 15. Drzemka jest
definitywnie lepsza niż kolejna kawa czy czekolada. Owszem, te specyfiki poprawią nasze
samopoczucie, ale na krótki czas i nie zregenerują nas. Są kraje, które biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na krótkotrwały relaks podczas

SMAKI RODZINNE

pracy, zapewniają swoim pracownikom czas na
tego typu działania. Japonia posiada w swoich
zakładach pracy nie tylko pokoje relaksacyjne,
ale również przestrzeń otwartą na zewnątrz. Są
tam ławki, siedliska, a nawet hamaki. Nikogo
nie dziwi widok śpiącego pracownika kołyszącego się w hamaku. Żyjący pracą Japończycy
dołączają do pracowniczej sjesty jeszcze angielski termin mindfulness, czyli uważność.
Oznacza to technikę skupienia uwagi tylko na
tym, czego doznaje się w danej chwili: powiew
wiatru, śpiew ptaków, miękkość trawy pod stopami, płynące obłoki na niebie czy nawet liście
kwiatów stojących na parapecie okna i odbiera
się to w ciszy, jakiekolwiek słowa są niewskazane. Ma to ogromne znaczenie relaksacyjne, psychologiczne i zdrowotne. Warto się nad tym zastanowić i wprowadzić do naszego dnia choćby
kilka minut wyłączenia się z kołowrotu natłoku
myśli. Nie przyniesie to ujmy pracodawcom,
a podniesie pewien dobrostan pracowników,
gdy każdy uszanuje minisjestę w miejscu pracy
czy w pieleszach domowych. 

Iga Szumska poleca

RABARBAREK
Biszkopt: 6 jaj • 1 szklanka cukru • 1 szklanka mąki pszennej
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej • szczypta soli.
Białka ze szczyptą soli ubić na pianę. Ubijając
– stopniowo dodawać cukier, następnie po jednym żółtku. Na koniec wsypywać obydwie mąki
i całość delikatnie połączyć. Ciasto przełożyć do
formy (25 x 36 cm) i piec ok. 35 min w 180°C. Po
ostudzeniu ciasto przekroić na 2 blaty.
Masa rabarbarowa: 1 kg rabarbaru • cukier
• 1 opakowanie galaretki cytrynowej.
Rabarbar obrać, pokroić i rozgotować z dodatkiem ½ szklanki wody i cukru do smaku. Następnie zdjąć rozgotowany rabarbar, wsypać galaretkę i mieszać, aż się rozpuści w masie. Całość

LIMERYKI
Regina Nachacz

Chłop biedaczyna z Nowej Wsi
od dwóch tygodni ciągle śpi.
I kopie diamenty,
i ma spokój święty,
i nie wie, że to mu się śni.

AFORYZMY
Mirosław Welz

Bełkotać można w każdym języku.
***
Zło jest przewrotne,
szerzy się nawet przez milczenie.
***
Miłość pamięta tylko dobro.
***
Aforyzm jest królewskim błaznem.
Koziorożec (22 XII–20 I)
Łatwo pokierujesz teraz ludźmi.
Wodnik (21 I–19 II)
Nie daj sobie wejść na głowę.
Ryby (20 II–20 III)
W sferze finansów nie działaj pochopnie, po
prostu przeczekaj.

odstawić do ostygnięcia i lekkiego stężenia.
Krem śmietankowy: ½ l śmietanki 30% • cukier do smaku • 1 opakowanie galaretki cytrynowej.
Galaretkę rozpuścić w 1 szklance gorącej wody
i odstawić do stężenia. Śmietankę ubić z dodatkiem cukru. Następnie dodać tężejącą galaretkę
i jeszcze chwilę ubijać do połączenia się składników.
Poncz: przegotowana, przestudzona woda z dodatkiem cukru • sok pomarańczowy.
Ułożenie: blat ciasta delikatnie naponczować •
masa rabarbarowa • blat ciasta • poncz • krem
śmietankowy. Wierzch można posypać uprażonymi płatkami migdałowymi. 

ROZMAITOŚCI

Wykształcony, przemęczony,
jedzie Polak w obce strony.
Zdał maturę, studia zrobił,
nędzę klepie wciąż na co dzień.

FRASZKI
Adam Decowski

WĄTPLIWOŚCI
Szukając drugiej połowy,
wciąż takie wątpliwości snuł:
Wybrać od pasa do głowy,
czy może od pasa w dół.
MODLITWA ZAWISTNEGO
Dopuść wreszcie – Panie Boże –
aby innym było gorzej.
Czesław P. Kondraciuk

DYREKTYWA
Ta karuzela znana od lat:
kto z PiS-em kręci – ten Wielki Brat.
A kto przeciwny, ten się nie liczy,
trzeba go trzymać na krótkiej smyczy…
Zbigniew Michalski

UKŁADANKA
Na politycznej scenie
wszystkim wokół dają prztyka
ci, którym od dawna się marzy
pislamska... republika.

