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Europa zadrży cała,
gdy nić marzeń będą snuć.
Myśl to piękna, doskonała,
gorące żelazo kuć.

Podstawowa nr 2 w Słupsku
Aleksandra Żyłkowska l. 13, Szkoła
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
– I miejsce (kl. IV–VI) w konkursie
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Jerzy Maślanka

PSiK
To wiadomość niesłychana,
z „matmy” o niej wiemy już,
rzecz na ogół wszystkim znana,
dwa minusy dają PLUS.
Każdy sobie rzepkę skrobie,
Siwiec, Kwachu i Januszek.
Nam chcą pomóc – trochę sobie
I w Brukseli tuczyć brzuszek.
Pójdzie w bój rój krewkich VIP-ów,
echo niesie dźwięczny krzyk
doświadczonych dostojników.
Polskie nowe – to jest PSiK!

Silna będzie to lewica,
jak AURORA nam wystrzeli,
Lenin by się nią zachwycał,
poprze ją Janek i Nelly.
Sąsiad już zębami zgrzyta,
te chłopaki to obrotne!
Znajdą drogę do koryta,
bo są przecież dożywotni.
PS
A tymczasem, gdzieś pod lasem
świnia razem z świniopasem
znów zaczęła wszystkich uczyć
jak najłatwiej się utuczyć.
Ja nie widzę nic w tym złego,
patrząc co z tego wyniknie,
a jeśli nic ciekawego,
po prostu się na to kichnie.
A psik!

OSWOIĆ MISTRZÓW
W Dyskusyjnym Klubie Filmowym WDK

Justyna Adamiec

jemy prezentację fi lmów właśnie takim alfabetycznym kluczem. Jeśli klasycy będą się
cieszyć zainteresowaniem naszych widzów,

C

zy w kinie musi
być lekko, przewidywalnie i ulotnie? Nie
musi. Dla wszystkich,
którzy szukają w fi lmie czegoś więcej niż
prostej rozrywki, Wojewódzki Dom Kultury przygotował coś specjalnego – Dyskusyjny Klub Filmowy Klaps.
W czasie kiedy lekkie treści i zabawa
królują na ekranach wielu kin i w telewizji, WDK wraca do korzeni fi lmu i serwuje
śmietankę w postaci klasyki. Od stycznia 2013 r. w każdy drugi poniedziałek
miesiąca za porządkiem alfabetycznym
prezentowane są dzieła wielkich reżyserów, a wybiera – korzystając także z uwag
uczestników – zespół DKF-u, czyli Rafał
Kaplita, Adam Kus i Dominik Nykiel.
Jak do tej pory zostały zaprezentowane fi lmy: Antonioniego, Bunuela,
a w marcu Chaplina. Konstrukcja, forma,
tematyka, muzyka czy zdjęcia, a czasami
mieszanka kilku tych elementów wykorzystanych w fi lmach pomaga odpowiedzieć, dlaczego każdy z wybranych reżyserów, choć całkowicie inny w podejściu
do fi lmu, sprowadzany jest do wspólnego
mianownika wielkości. Choć od powstania przedstawianych dzieł upłynęło sporo
czasu, klasyki pozostają na długo w głowie widza jako wypadkowa do refleksji
na temat współczesności. – Mamy świadomość, że jest wielu mistrzów na każdą
literę alfabetu, a każdy z nich może repertuarowo wypełnić cały miesiąc – mówi
Adam Kus – jednak do końca roku planu-

Fot. Monika Zając-Czerkies
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Liderzy DKF Klaps przed projekcją. Od lewej:
Rafał Kaplita, Adam Kus i Dominik Nykiel

to w przyszłym sezonie oczywiście będziemy kontynuować taką wyliczankę fi lmową.
Jednak sama projekcja to nie wszystko.
Jak sama nazwa wskazuje, do fi lmów przygotowywane jest każdorazowo wprowadzenie przez Dominika Nykla i Rafała Kaplitę,
a po seansie zainteresowani widzowie mogą
włączyć się do dyskusji nie tylko między
sobą, ale i z zaproszonymi ekspertami. I to,
oprócz starannie dobranego repertuaru,
odróżnia DKF od standardowego kina.
– Zawsze staramy się zapraszać ciekawych
i zróżnicowanych gości, profesorów oraz
wykładowców wyższych uczelni, specjalistów i miłośników z różnych dziedzin,
którzy podczas dyskusji po fi lmie pomagają
lepiej zrozumieć podejmowane w nim zagadnienia – wyjaśnia Adam Kus.
Wysiłek podjęty przez organizatorów
opłaca się, co widać na sali w każdy poniedziałek. – Plusem DKF jest to, że repertuarem przypomina kina studyjne – podkre-

Marzec 2013

RAZEM DLA MARTY
W pełni przeżyć każdy kolejny dzień
wykle spełnienie marzeń tych wielkich, mało osiągalnych oraz tych
najmniejszych w jakimś stopniu zależy od
innych ludzi. Czasem musimy o nie walczyć
i wspierać się, ale znacznie częściej wystarczy
współpracować.
Kilka lat temu Marcie Pluczyńskiej wydawało się, że może osiągnąć wszystko, czego
pragnie. Rozumiała świat, rozumiała siebie,
planowała życie. Życie ją zaskoczyło, nagle
przyszła choroba. Ale trafi ła na osobę silną
i waleczną. Na drodze do szczęścia stanęła
koszmarna diagnoza SLA (o ironio, Marta
studiowała pielęgniarstwo). Od tego momentu zaczęła się walka o życie.
Marta w tym roku kończy 23 lata, choruje na SLA – stwardnienie zanikowe boczne.
Jest to postępująca, neurologiczna choroba,
która prowadzi do niszczenia grupy komórek
nerwowych odpowiedzialnych za pracę mię-

śla Justyna Tobiasz, jedna ze stałych bywalczyń DKF-u. – Często prezentowane są
niszowe, niełatwe fi lmy, których nie można
zobaczyć w rzeszowskich multipleksach,
produkcje sprzed kilku lat, które jakoś
„uciekły” i nie zdążyło się ich obejrzeć. Dlatego też, jak zwraca uwagę Dominik Nykiel,
z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób
i to w różnym wieku odkrywa DKF Klaps,
a niektórzy jedynie żałują, że tak późno.
Wielcy mistrzowie kina to nie wszystko, co oferuje Klaps. – Proponujemy różnorodne produkcje fi lmowe, które niejednokrotnie były nagradzane i wyróżniane
na światowych festiwalach, jak np. Miłość
czy Artysta. Sięgamy po wartościowe fi lmy,
które z różnych przyczyn omijały Rzeszów
– dodaje Adam Kus.
W każdy poniedziałek w WDK o godzinie dziewiętnastej prezentowane są docenione na międzynarodowych wydarzeniach projekty fi lmowe, a w ostatni
poniedziałek dokumenty, co – jak mówi
Justyna Tobiasz – jest dodatkowym plusem
DKF-u i dodaje: – Dobrze, że organizatorzy
nie skupiają się tylko na popularnych fi lmach fabularnych, ale również w każdym
miesiącu można obejrzeć fi lm dokumentalny i te propozycje, jak dla mnie, są zwykle
najciekawsze.
Dyskusyjny Klub Filmowy przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie jest
jednym z najstarszych w Polsce. Został wpisany do rejestru Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych już w styczniu
1959 r. Od tamtej pory działa z sukcesem –
z mniejszymi i większymi przerwami. Od
września 2012 DKF został reaktywowany
po siedmioletniej przerwie, a jego półroczna działalność już teraz została doceniona
i nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki
Filmowej.

Justyna ADAMIEC

śni. Podczas rozwoju choroby dochodzi do
systematycznego pogorszenia się sprawności
ruchowej. Pierwsze objawy dotyczą rąk i nóg,
następnie występują zaburzenia mowy i połykania, upośledzenie oddychania. Pojawiają
się skurcze i bóle mięśni. Jest to najpoważniejsza choroba neuronu ruchowego, ponieważ w każdym przypadku kończy się śmiercią. Mimo to chora się nie poddaje. Uśmiecha
się. Nie stroni od ludzi. Cieszy się każdym
drobiazgiem, każdym dniem, o który walczy.
Każdy kolejny dzień jest ważny i trzeba go
w pełni przeżyć.
Trzeci marca tego roku, dzień jak co
dzień, ale dla Marty był to wieczór wyjątkowy. W klubie Red Zone odbył się koncert Kamila Bednarka. Dzięki staraniom przyjaciół
i uprzejmości wokalisty Marta mogła spotkać się osobiście z całym zespołem, który
podpisał specjalnie dla niej płytę. Spotkanie
to było dla niej czymś wyjątkowym. Pozwoliło jej zapomnieć choć na chwilę o chorobie,
która odebrała jej normalność. Wyjątkowa,
wręcz magiczna atmosfera tego wieczoru
oraz serdeczność, z jaką zespół przyjął Martę
za kulisami, pozwoliły nabrać sił na dalszą
walkę. Dały jej nadzieję, iż mimo choroby
spotka na swojej drodze wielu ciekawych ludzi i przeżyje wiele ciekawych i pełnych radości chwil.

Marta Pluczyńska po koncercie z zespołem Kamila Bednarka

Marta dla swoich przyjaciół to Tuśka, na
którą zawsze mogą liczyć. Nigdy nie skąpiła
swojej serdeczności, uśmiechu i ciepła. Teraz
to ona potrzebuje pomocy. Rodzina i przyjaciele zbierają pieniądze na terapię, która
pozwoli przedłużyć jej życie. Marta bardzo
potrzebuje funduszy na leczenie w Indiach.
Koszt tej terapii to 100 tys. zł. Niestety, sami
nie są w stanie zebrać takiej kwoty, więc szukają pomocy. Każdy, kto chciałby pomóc,
może to uczynić wpłacając dowolną darowiznę na konto: 47 1240 2571 1111 0010 4969
0139 Bank PKO SA z dopiskiem – pomoc
dla Marty Pluczyńskiej. Na rzecz Marty
można przekazać także 1% podatku dochodowego: nr KRS 0000020967; cel szczegółowy: Pluczyńska Marta. Jeśli chcesz więcej
dowiedzieć się o Marcie, możesz ją spotkać
na Facebooku: „Razem dla Marty”.

Joanna SZAŁAJKO
Katarzyna ŁUKASZ

Patronat medialny

PTAKI CUDAKI NA START
Międzynarodowy konkurs plastyczny

R

zeszowski Dom Kultury zaprasza
dzieci z całego świata do udziału
w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ptaki Cudaki”. Pomysłodawcą tematu
jest Agnieszka Łubkowska, plastyczka RDK,
a pierwszy konkurs został zorganizowany
w 2010 roku. Impreza systematycznie zwiększa swój prestiż oraz zasięg, w tym roku
ma charakter międzynarodowy. Konkurs
jest skierowany do uczniów w wieku 4–15
lat z przedszkoli, szkół podstawowych oraz

Prace laureatów ubiegłorocznego konkursu (od lewej:
Hubert Waszak, Natalia Majchrzak, Mateusz Walkowski,
Marta Pieróg)

gimnazjów. Inspiracją do powstania konkursowych prac jest obserwacja świata ptaków.
Ważna jest pomysłowość młodych artystów,
dobór zastosowanych materiałów, rozmiar
prac oraz różnorodność technik plastycznych.
– Spodziewamy się, że udział w konkursie wezmą dzieci ze wszystkich zakątków kuli

ziemskiej. Regulamin konkursu został przetłumaczony na języki: norweski, szwedzki, ukraiński, słowacki, czeski, niemiecki,
francuski, włoski, hiszpański, angielski oraz
chiński. Informacje o konkursie zostały
przesłane do szkół i przeszkoli na wszystkich
kontynentach oraz do polskich placówek dyplomatycznych, szkół i mediów polonijnych.
Nie zapominamy o dzieciach z Polski i liczymy, że chętnie wezmą udział w naszym konkursie nadsyłając swoje prace – mówi Marzena Styga, kierownik RDK, fi lia Wilkowyja.
„Ptaki Cudaki” to impreza, która co
roku cieszy się dużym zainteresowaniem
twórców, a każda edycja to 4–6 tysięcy zgłoszonych płaskich i przestrzennych prac plastycznych. Nie brakuje także „Ptaków Cudaków” wykonanych przez podopiecznych
z placówek specjalnych. Jest to dowód, że
impreza integruje całe środowisko młodych
plastyków. Regulamin konkursu jest na stronie internetowej http://www.rdk.rzeszow.pl/
zaproszenie-do-konkursu.html. Prace należy
przesyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym
do 2 kwietnia 2013 r. pod adres: Rzeszowski
Dom Kultury – filia Wilkowyja, ul. Olbrachta
120, 35-614 Rzeszów.
Rafał BIAŁORUCKI
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PIOSENKA W MELONIKU

podzielonych na trzy kategorie wiekowe.
– Liczył się talent, walory głosowe, interpretacja oraz muzykalność, łatwość śpiewu
i osobowość sceniczna – powiedział przewodniczący jury.
miasta – mówi Anna Kniaziewicz, organizaW kategorii wiekowej 13–15 lat I miejsce
tor festiwalu z RDK.
otrzymała Aleksandra Mielcarek z Krosna,
II – Michał Stryczniewicz z Krosna, III – Maja Piskadło z Jasła,
a wyróżnienia: Julia Szczepek
i Julia Kowalska (obie z Rzeszowa)
i Monika Mazur z Krosna. W kat.
16–19 lat I miejsce zajęła Katarzyna Mielnikiewicz z Przemyśla, II – Mateusz Buż z Rzeszowa,
III – Natalia Niedziela z Krosna,
a wyróżnienia otrzymały: Kamila
Mokrzycka i Magdalena Bukała
(obie z Rzeszowa), Aleksandra Dyl
z Krosna. W kat. powyżej 19 lat
Najlepsi wokaliści festiwalu Piosenka w Meloniku. Od lewej: Nata- jury przyznało I miejsce Justynie
lia Niedziela, Justyna Świder, Diana Ciecierska, Agnieszka Podub- Świder ze Zgłobnia, II – Agnieszce Grębosz z Rzeszowa, III – Diany, Mateusz Buż
nie Ciecierskiej z Tarnobrzega,
Na scenie Instytutu Muzyki Uniwera wyróżnienia Małgorzacie Boć z Rzeszowa
sytetu Rzeszowskiego wystąpiło 5 lutego
i Justynie Żarów z Tarnobrzega. Nagrodę
podczas festiwalu prawie stu uzdolnionych
specjalną, Grand Prix dla najlepszego artywokalistów z całego Podkarpacia. Komisja
sty festiwalu otrzymała Agnieszka Podubny
artystyczna, której przewodniczył Paweł
z Rzeszowa za wykonanie piosenki Tango
Czachur, wokalista i gitarzysta, lider zespołu
Tandres.
muzycznego Ratatam, oceniła uczestników
Rafał BIAŁORUCKI

Uhonorowani festiwalowymi statuetkami
Rafał Białorucki
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akończył się III Podkarpacki Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej
i Musicalowej – Piosenka
w Meloniku. Najlepsi wykonawcy zostali uhonorowani festiwalowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi. – Celem festiwalu jest
wspieranie najzdolniejszych wokalnie młodych mieszkańców naszego regionu i umożliwienie im prezentacji umiejętności oraz dorobku artystycznego – mówi Mariola Cieśla,
dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury.
Festiwal jest następstwem ogólnopolskiego konkursu Dom z Wyższą Kulturą,
którego głównym organizatorem w 2010
roku był Alior Bank. To wtedy projekt RDK
pn. Musical w Meloniku okazał się jednym
z czterech najlepszych pomysłów na imprezę
kulturalną w Polsce spośród 240 pozostałych
propozycji. – Impreza co roku wyłania muzyczne talenty oraz rozwija talenty estradowe. Festiwal zachęca także młodych ludzi do
aktywnego włączania się w życie kulturalne

DROGA
DO GWIAZD
Sukcesy rzeszowskich wokalistek
w Sankt Petersburgu

U

czennice Anny Czenczek z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie w finale Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki „Droga do gwiazd”, który odbył się
w Sankt Petersburgu w Rosji 20–25 lutego
br., wyśpiewały aż trzy nagrody. Pokonały 80
solistów i 10 zespołów z 20 krajów. Były jedynymi reprezentantkami Polski.
Nagrodę specjalną zdobyła Julia Kawa,
która została nominowana do finału Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Rumunii.
Otrzymała również nagrodę międzynarodowego jury i będzie reprezentować Polskę
w Istambule w Turcji w konkursie piosenki
Eurowizji dziecięcej. Marysia Socha otrzymała wyróżnienie za najlepsze wykonanie pieśni

narodowej oraz wyjazd do Estonii.

Od lewej: Ksenia Luiza Świderska (wokalistka z Rosji, która zakochała się w Polsce tak, że aż zaczęła
uczyć się polskiego i nawet zaśpiewała piosenkę po
polsku), Anna Czenczek, Julia Kawa, Marysia Socha
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ZASŁUGUJE NA UZNANIE
Kocha pracę z dziećmi i młodzieżą

D

ominika Stachowicz, uczennica
Gimnazjum nr 9 oraz Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, zdobyła wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie pn.
„Moje miasto i mój region za 100 lat”, ogłoszonym w Białymstoku, w którym wzięło
udział ponad 1200 osób. Wybierając temat
„Osoba, która według mnie zasługuje na
uznanie”, opisała działalność artystyczną
Anny Czenczek, dyrektora CSW w Rzeszowie, pomysłodawczyni i szefowej Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Rzeszów
Carpathia Festival, międzynarodowego jurora, polskiego przedstawiciela Międzynarodowej Organizacji WAFA TV z siedzibą na
Malcie.
Dominika przypomniała, że A. Czenczek jest muzykiem, wokalistką, laureatką
wielu ogólnopolskich i międzynarodowych
konkursów wokalnych, nauczycielką emisji
głosu. Kocha pracę z dziećmi i młodzieżą.
Prowadzi warsztaty wokalne, reżyseruje,
aranżuje wokalnie i muzycznie spektakle
i musicale, m.in.: Co nam zostało z tamtych
lat, Nie ma jak pompa, Jak długo w sercach
naszych, Źli ludzie, Moda i miłość, Gwiazdo świeć, kolędo leć, LO.BO.GA. Chłopaki,
Let’s Twist Again, Zadumany cały świat,
O miłości i nie tylko, Gdy tak w kołysce,
Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny, Kolędowania – polski zwyczaj, Kaziu
zakochaj się.
Od 2000 roku uczniowie Anny Czenczek
zdobyli ok. 650 nagród w ogólnopolskich

i międzynarodowych festiwalach piosenki,
m.in.: Grand Prix Światowego Festiwalu Talenty – Litwa 2007, I wyróżnienie w 46. Krajowym Festiwalu Piosenki Debiuty – Opole
2009, Grand Prix Międzynarodowego Festi-

Dominika Stachowicz

Anna Czenczek

walu Piosenki – Bułgaria 2009, Grand Prix
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki – Wygraj Sukces 2012, Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu – Tomaszów Mazowiecki
2012. Jej podopieczni śpiewają w musicalach, współpracują ze znanymi artystami
oraz uczestniczą w nagraniach studyjnych
radiowych i telewizyjnych. Byli uczestnikami i zdobywali najwyższe laury, m.in.
w programach: „Szansa na sukces”, „Droga
do gwiazd”, „Twoja droga do gwiazd”, „Od
przedszkola do Opola”, „Imiennik dwójki”,
„Przebojowe dzieci”, „Fabryka gwiazd”, „X
Factor”, „Mam talent”. Za profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków oraz
pracę na rzecz dzieci i młodzieży Anna Czenczek otrzymała wiele nagród.


BARBARZYŃCA W SZKOLE
Nie ma skutecznych narzędzi

Dorota Dominik

T

y k…, ty dziwko – powiedział gimnazjalista do nauczycielki, gdy
ośmieliła się zwrócić mu
uwagę, że przeszkadza jej
w prowadzeniu lekcji. Sprawa została skierowana przez dyrekcję szkoły
do rozpatrzenia przez sąd rodzinny. Niby
już wiemy, czekamy na postanowienie sądu,
ale… no właśnie. Chyba mamy problem i to
niemały, a obrzydliwa pyskówka piętnastolatka to czubek góry lodowej. W normalnym
świecie, jeśli jeden dorosły użyje tych słów
w celu obrażenia innego dorosłego, sprawa
trafia do sądu i jakoś nikogo to nie dziwi,
wszak rzecz to chamska, podła i niedopuszczalna, a sprawca powinien odpowiedzieć za
ów czyn. W tej konkretnej sprawie okazuje
się jednak, że gdy zrobi to małoletni uczeń,
nie bardzo wiadomo co robić. Szkoła staje się
coraz bardziej bezradna wobec eskalacji brutalnych i wulgarnych zachowań dzieci, mających często znamiona przemocy.
Nie ma skutecznych narzędzi i mechanizmów eliminujących czy choćby ograniczających tę patologię. Niechby dyrektor szkoły
podjął wewnątrzszkolne działania restrykcyjne, choćby spróbował wymierzyć surową karę,
natychmiast do gry wkroczy z Uwagą TVN,

Chamstwu w życiu należy się
przeciwstawiać siłom
i godnościom osobistom.
Kabaret Dudek „Ucz się Jasiu”
a w ślad za nią kuratorium i inne organy nadzorczo-kontrolne. Na koniec pokaże się jeszcze rzecznik praw dziecka Michalak, człowiek
o wiecznie zdziwionych oczach, uf… żadnemu
z dyrektorów nie życzę takiej zadymy. Nie dziwota, że na podobne, jak sądzę, coraz liczniejsze incydenty nie reagują, sami zaś nauczyciele
przywdziewają maskę obojętności i coraz grubszy pancerz, starając się nie drażnić tych szkolnych bestii. W tych trudnych dla szkoły czasach, bo niż demograficzny, walka o każdego
ucznia czy groźba zamykania placówek, żadna
szkoła nie może pozwolić sobie na skandal
obyczajowy i niską ocenę ewaluacji zewnętrznej. Zachowuje się więc szkoła (jej pracownicy,
naturalnie) jak typowa ofiara przemocy, uwikłana w system zależności i bezradna. Bestie
tymczasem coraz śmielej sobie poczynają…
Co ciekawe, polityka edukacyjna na bieżący
rok szkolny wyznacza jako jeden z priorytetów
właśnie bezpieczeństwo w szkole.
Problem bezradności instytucji edukacyjnych to jedno. Kilka sensownych rozporządzeń czy nawet wytycznych, dających
błogosławieństwo reakcji na problem, pomo-

NIE ZATRZYMAMY CZASU
Ochrona należy się wszystkim ludziom
Bogusław Kobisz

W

ydawać
by
się
mogło, że zapisy
w konstytucji nie budzą
żadnych wątpliwości, że
jej treść jest jasna i zrozumiała dla każdego obywatela i nie stanowi powodu
do żadnych sporów interpretacyjnych. Życie
pokazuje, że tak jednak nie jest. Okazuje się,
że różne osoby publiczne i partie polityczne
próbują odczytywać jej treść w wygodny dla
siebie sposób. Przypomnijmy, że po akceptacji w referendum Zgromadzenie Narodowe
uchwaliło Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 roku. W artykule 18.
zapisano: „małżeństwo jako związek kobiety
i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką
Rzeczypospolitej Polskiej”.
Co do tego, że te wartości należy chronić, nikt w naszym kraju nie ma wątpliwości.
Ale nie wszyscy zawieramy związki małżeńskie, płodzimy, rodzimy i wychowujemy
dzieci. Od wieków wśród kobiet były lesbijki,
a wśród mężczyzn geje – określenia z pewnością przez lata się zmieniały, ale bez wątpienia
takie osoby się rodziły, żyły i żyją wśród nas.

Może 20 tysięcy lat temu to właśnie związki
jednej kobiety z jednym mężczyzną należały
do rzadkości i musiały wywalczyć sobie odpowiednie miejsce w układzie społecznym.
Kto i na jakiej podstawie zagwarantuje, że
30 tysięcy lat temu w ogóle związki kobiety
z mężczyzną nie należały do rzadkości, jeśli
rzekomo było znacznie więcej mężczyzn niż
kobiet. Według opinii demografów, mężczyzn z roku na rok jest na świecie mniej
i gdy ta tendencja będzie się utrzymywać,
to podobno za 100 tysięcy lat mężczyzn na
świecie nie będzie.
Cóż zatem znaczy okres jednej czy kilku
kadencji Sejmu, okres jednego pokolenia? Niewiele! Jesteśmy zaledwie małym ziarenkiem
piasku na ogromnej plaży czasu. Rzecz w tym,
aby każdy swoje życie przeżył godnie, wedle
własnych wyborów, szczęśliwie, pozostawiając po sobie jakiś dorobek, a w szczególności
dobre imię i dobrą pamięć. Nie możemy odbierać prawa do szczęśliwego, wygodniejszego
życia innym. Odmienne preferencje seksualne
nie są chorobą, związki na tzw. kocią łapę czy
związki partnerskie przestały bądź przestają
już szokować. I skoro nie szukamy lekarstwa
na tego typu zachowania, to nie traktujmy
ludzi jak pacjentów, którzy na razie muszą
pogodzić się ze swoim losem, do czasu aż

głoby częściowo przeciwdziałać takim zdarzeniom. Warto pomyśleć jeszcze o czymś.
Ten 15-letni cham skądś do tego gimnazjum
przyszedł. Gdzieś mieszka, jest czyimś dzieckiem. Ciekawi mnie, czy w podobny sposób
odpowiada swojej matce, gdy ta próbuje go
oderwać na przykład od komputera, wołając
na obiad. Niektórzy rodzice zawiadomieni o takim wypadku idą „w zaparte”, tłumacząc, że to na pewno nie ich dzieciątko,
bo ten aniołek brzydkich słów nauczył się
w szkole. Inni bezradnie rozłożą ręce przed
wychowawcą: „no niech pani coś z nim zrobi, ja już nie daję rady”. Jeszcze inni „oleją”
sprawę, ciesząc się, że potomek nie daje sobie
w kaszę dmuchać. A niby każdy chce mieć
fajne, szanujące ludzi dziecko, tylko zapominają, że podstawową nauką dla dzieci jest
modelowanie i przykład idący z góry, czyli
od najbliższych dorosłych. Bez zrozumienia
tej zależności nic się sensownego w tej kwestii nie zrobi, bo na pewno nieskuteczne jest
przerzucenie odpowiedzialności za wychowanie dziecka na szkołę. Rodzic zajęty swoim życiem, topiący je w biznesie, pracy czy
alkoholu nie dostrzega, na jaki chwast wyrasta niezaopiekowane emocjonalnie dziecko i obudzi się z ręką w nocniku, gdy synuś
(czy córunia) potraktuje go podobnie jak ową
nauczycielkę. Szkoda, że przy okazji takich
paskudnych zdarzeń odium „chamskiego
nastolatka” spada na populację dzieciaków,
które przecież są fajne, mądre i także, jak my
wszyscy, narażone na brutalne traktowanie.

Dorota DOMINIK
wynajdziemy lekarstwo. Tak jak dzieje się to
w stosunku do chorych na HIV czy raka.
Opracowanie i wprowadzenie przepisów, które ułatwiłyby życie związkom partnerskim w najmniejszym stopniu nie godzi
w zapisy konstytucji. Ochrona należy się
wszystkim ludziom bez względu na płeć,
narodowość, wyznanie, kolor skóry, status
materialny i społeczny. Jeżeli sprawa jest
jednostkowa, odosobniona, to załatwia się ją
najczęściej poprzez różnego rodzaju szczególne interpretacje przepisów czy też wyjątkowe, tymczasowe regulacje prawne. Sprawa
związków partnerskich nie jest już jednostkowa, dlatego wymaga trwałych uregulowań
prawnych. Kilka czy kilkaset tysięcy ludzi
chce żyć szczęśliwie i nie mamy prawa im
tego odmawiać. Jesteśmy przecież dziećmi
jednego, tego samego Boga.
Nikt przecież nie domaga się, aby zrównać i nazywać związek dwóch pań czy panów
małżeństwem. Przeciwnicy regulacji prawnej
statusu związków partnerskich – Kościół i ci,
którzy dzięki jego wpływom w polityce zostali
wybrani do parlamentu, władz samorządowych i piastują wysokie stanowiska, albo czerpią z tego układu korzyści – błędnie uważają, że
utrudniając wprowadzenie wyżej wspomnianych zmian prawnych w jakikolwiek sposób
chronią rodzinę. Przecież w wyniku tych utrudnień gej nie będzie szukał sobie żony, a lesbijka
męża i małe jest prawdopodobieństwo, żeby
płodzili czy też rodzili dzieci. Jeśli jednak państwo będzie utrudniać im życie, nie jest wy- 
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 kluczone, że lesbijka urodzi dziecko dla siebie

spłodzone przez geja, a gej spłodzi dziecko lesbijce. Wszystko jest możliwe. I po co wówczas
adopcja? Pary tej samej płci będą wychowywać
swoje dzieci, tzn. jednego z partnerów. Czy
w takiej sytuacji państwo odbierze im te dzieci?
Moim zdaniem, tak jak nie zatrzymamy
czasu, tak nie zatrzymamy przemian społecznych. Konstytucja w żaden sposób nie
zabrania (art. 18) wprowadzania uregulowań
prawnych dotyczących innych związków niż
małżeństwo. Jedynie podkreśla, że małżeń-

stwo jest tym związkiem, który podlega największej, szczególnej ochronie, co wcale nie
wyklucza ochrony innych związków. Jeżeli nie
chcemy używać tych samych słów, jak ochrona, obrona, żeby wykazać, że małżeństwo jest
tym najważniejszym, podstawowym związkiem, to przecież można używać innych słów
i określeń. Ale po co udawać? Wszystkie tego
typu regulacje umniejszają wpływy i rolę Kościoła, a co za tym idzie umniejszają jego kasę.
A wystąpienie ministra Gowina w Sejmie w trakcie głosowania nad skierowaniem

LUDZKIE NAMIĘTNOŚCI
Mądrość i tolerancja dla odmienności

Edward Słupek
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D

oskonale zdaję sobie
sprawę, że na temat
wartości ogólnoludzkich
wypowiadają się w Polsce
zawsze te same, powiedzmy, najwyższe autorytety,
przeważnie kojarzone z warszawską polityką.
Lokalnie, bez względu na wyznawaną opcję
polityczną, nikt nie ujawnia chęci wypowiadania się na drażliwe tematy. Dzieje się tak
dlatego, że jest to problematyka związana
z ludzką namiętnością. A polityka w zestawieniu z racjami religijnymi jest czystej wody
namiętnością.
Szczególnie interesuje mnie stosunek
do ludzkiej seksualności, stosunek do kobiet
i inne ostatnio nośne medialnie od wieków
nierozwiązywalne problemy. Konsekwentnie
jesteśmy jako społeczeństwo nakręcani do
opowiedzenia się w tej czy owej sprawie. Społeczeństwo w swej mądrości znosi to ze spokojem
i znudzeniem, np. sprawę odmienności seksualnej. Nie chcę się na ten temat wypowiadać,
uznając to za niezbadane tajniki natury ludzkiej. W ten sposób ujawnia się mądrość i tolerancja dla odmienności, choćby w sferze seksualnej. Słyszę i koncypuję, że eksploatowanie tej
problematyki jest brakiem elegancji w społecznym życiu poprzez uporczywe jej narzucanie
i prowadzi do społecznej obmierzłości.

Im większy człowiek, tym większe jego
namiętności
Feliks Weissglas
Tutaj podzielę się widokiem z parady
równości w Rzymie, gdzie w żarze sierpnia
znudzone towarzystwo odmienności seksualnych siedzi albo beznamiętnie wyleguje
się w „zdobycznym” cieniu. Dopiero gdy my,
czwórka Polaków, przypadkiem wchodzimy miedzy nich, „wybuchają” ukazywaniem
walorów swoich odmienności związanych
z seksualnością. Przywołując tę scenę, chcę
podkreślić ekshibicjonizm ludzkiej osobowości, zwłaszcza tej związanej z seksualnością.
Przez wieki wykształciła się zasada eleganckiej powściągliwości związanej z uczuciowością i seksualnością, bo, jak mi się wydaje, są
to uczucia intymne, gdzie ich natężenie jest
niestałe, zależne od chwili i nie wiem, bo nikt
nie wie od czego, a odpowiednio niekiedy
wzniośle nazwane.
Dlatego nazywanie wszystkiego co dotyczy seksualności miłością drażni mnie
osobiście. Bo co się stanie, gdy nieznane uczucie pojawi się. Mnie odpowiada,
zwłaszcza w wydaniu męskim, taka elegancka powściągliwość w uczuciowości. Tym
się zresztą różnią generalnie mężczyźni od
kobiet, że paniom prawie wszystko przystoi
mówić, a nawet zapłakać. Od mężczyzny
wymaga się więcej powściągliwości i niech

POLE DLA OSZUSTÓW
Uwaga na transakcje internetowe

Adam Szeląg

W

raz z rozpowszechnianiem się dostępu
do Internetu obserwujemy
dynamiczny rozwój transakcji kupna i sprzedaży za
jego pośrednictwem. Pojawiło się wiele portali aukcyjnych, przez które
możemy kupować lub sprzedawać interesujące nas artykuły. Również większość dużych
sprzedawców, sieci handlowych oferuje możliwość zakupów internetowych. W sieci można kupić już niemal wszystko, począwszy od
artykułów spożywczych, poprzez bardzo popularny sprzęt elektroniczny czy sportowy,
6

na samochodach kończąc. W Internecie oferowane są również usługi, wyjazdy wakacyjne krajowe i zagraniczne, bilety na ciekawsze
imprezy masowe. Transakcji dokonywanych
przez Internet przybywa z miesiąca na miesiąc.
Ten dynamiczny rozwój zakupów w sieci
stworzył również nowy obszar działania dla
osób nieuczciwych – oszustów. To ludzie, którzy oferują do sprzedaży określony towar, nie
mając jednak zamiaru dotrzymać warunków
transakcji. Pobierają od kupującego należność w całości bądź jej część w formie zaliczki
i w tym momencie kontakt z oszustami urywa się. Kupujący nie otrzymuje zakupionego
towaru ani zwrotu przesłanych pieniędzy.

projektów ustawy o związkach partnerskich
do prac w komisji oceniam negatywnie. Zawsze twierdziłem, że jest on najbardziej upolitycznionym (prawicowym) ministrem. Nie
powinien występować przed głosowaniem
i powoływać się na opinię prezesa Sądu Najwyższego. Nawoływanie członków „swojej”
partii do bojkotu – przemilczę. Moim zdaniem, powinien zagłosować tak, jak nakazuje
mu sumienie i tyle.

Bogusław KOBISZ,
prawnik

tak zostanie, bo inne mamy fi zjologicznie
role.
W życiu społecznym Polki są światowym fenomenem, gdyż posiadają jako jedne
z pierwszych w Europie, bo od 1920 roku, prawa wyborcze, gdy np. w Szwajcarii uzyskały je
dopiero w 1970 r. Dlatego podpisywanie niedawno konwencji, niby wynikającej z naszej
akcesji do Unii, „że nie wolno bić kobiet” –
uważam dla naszych pań i dla nas facetów za
uwłaczające. Nigdy nie było w Polsce na takie
postawy przyzwolenia. Tutaj należało wykorzystać okazję i pokazać naszą polską tolerancję w tej sprawie.
Zatem szanujmy mniejszości i odmienności, gdy nie wiąże się to z cierpieniem innych ludzi. Zamilczmy trochę (czytaj: politycy
celebryci), nie obnośmy się z odmiennością.
Niech to będzie taki język tolerancji, nieobnoszenie się. W Polsce od przedwojnia nie było
karania uczciwych homoseksualistów, w odróżnieniu od innych państw Europy, uważanego za przykładne. Nawet nie wypada ich
wymieniać, będąc dumnymi i powściągliwymi z naszej polskiej tolerancji. Wielu przywołuje inne uregulowania prawne na Zachodzie
i w USA dotyczące homofonii, mówiąc, że
tam są uregulowania demokratyczne. Trochę
to zawstydzająca dyskusja wobec faktu, że
do tej pory Polacy uwłaczająco muszą prosić
o wizę w amerykańskich konsulatach. Dlatego
przyszedł czas, w prawie już ćwierćwiecze od
transformacji, że to my Polacy mamy prawo
historyczne do głoszenia naszej tolerancji wobec wielu narodów i spraw świata.

Edward SŁUPEK
Mimo iż zjawisko ma dopiero kilka lat, policjanci już obserwują zmianę sposobu działania oszustów. Początkowo oszuści przesyłali
kupującemu towar nieodpowiadający zamówieniu lub wręcz coś bezwartościowego, np.
kawałek cegły zamiast telefonu, puszkę z colą
w miejsce kosmetyków, puste opakowanie
po grach komputerowych lub płytach CD.
Teraz już tylko inkasują przesłane pieniądze
i zrywają kontakt z kupującym. Dodatkowo
oszuści budują tzw. „legendę”, zamieszczając pozytywne komentarze i opinie na swój
temat, starając się w ten sposób osłabić czujność kupującego. Rosnąca liczba transakcji
internetowych powoduje tym samym wzrost
związanej z tym przestępczości.
Różny jest też rozmiar oszustwa. Zdarzają się przypadki, gdy kupujący zostaje
oszukany nawet na kilka tysięcy złotych.
Jednak nie zawsze są to duże kwoty. Bardzo
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Zbrodnia NKWD
Rozstrzelanie we Lwowie
tysięcy więźniów

Z

zainteresowaniem przeczytałem artykuł
Bogusława Kotuli w NDR nr 1 (87) – „Dziunek. Ze Lwowa przez Rzeszów do Salzburga”, który
przypomniał mi moje młode lata spędzone w Rzeszowie po wojnie, w niezapomnianej atmosferze, której
trochę zostało, mimo tak wspaniałego rozwoju tego
naprawdę uroczego miasta. Dlatego tutaj najchętniej
przyjeżdżam od czasu do czasu, wybieram to miejsce
ze wszystkich polskich miast. W tym artykule autor
poruszył sprawę rozstrzelania w 1941 roku we Lwowie przez sowieckie NKWD mojego ojca Eugeniusza
Szyłkiewicza. Zbiegiem okoliczności prokurator Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie prowadzi
w tej sprawie śledztwo. Ta część artykułu wymaga
uzupełnienia i dodatkowego wyjaśnienia.
W czerwcu 1941 roku sowieckie NKWD rozstrzelało we Lwowie kilka tysięcy więźniów. Na
podstawie dokumentów więziennych NKWD, odnalezionych w 1993 roku we Lwowie, zlokalizowano masowy grób 66 obywateli polskich rożnych narodowości rozstrzelanych 26 czerwca 1941 roku.
W roku 1994 odbyła się ekshumacja imiennie
zidentyfi kowanych ofiar oraz uroczysty pogrzeb, ze
złożeniem szczątków ofiar do wspólnego grobu na
Polu Marsowym obok Cmentarza Łyczakowskiego. Wśród tych ofiar jest mój ojciec Eugeniusz Szyłkiewicz, prawnik i chorąży Wojska Polskiego oraz

Trzy podziękowania
Ziemba, Ożóg, Domino

D

la red. Ryszarda Zatorskiego za przypomnienie wielkich dokonań artystycznych
Ryszarda Ziemby, który nadał głębszy, artystyczny
sens literaturze dzięki przemyślanym, syntetycznym
oprawom książek. Jest to jedyny zapewne miłośnik
słowa, który skrótem artystycznej wypowiedzi podnosi książkę na wyżyny sztuki. Ile przy tym pracy,
godzin spędzonych nad misternym zamierzeniem,
kosztów własnych, bez wsparcia odpowiednich instytucji? Nikt nie zliczy! Popieram pana słowa, aby
jeszcze za życia autora wykupiono cały zbiór, bo jest
jedyny w świecie i niepowtarzalny! Aby autor odczuł
zainteresowanie swoją sztuką. Mam to szczęście, że
i mnie pan Ziemba oprawił dwa tomiki wierszy. Jeden z nich jest w zbiorze artysty. Osobiście żal mi
sytuacji tego artysty, który powinien doczekać muzeum swoich prac. Właśnie w Rzeszowie. I gratyfikacji. Pieniądze na kulturę są i mówił o tym niedawno sam minister Zdrojewski w obszernym wywiadzie w „Przekroju”. Promuje się Polskę w Brukseli
kiełbasą i żurkiem. Dobre to i swojskie. Ale czy nie
można pokazać rewelacji Ryszarda Ziemby?
rugie podziękowanie dla pana Edwarda
Winiarskiego za tekst „Autentysta z Nienadówki” – przypomnienie wielkiego dla mnie poety,
którego tomik Wyjazd wnuka stał się dla mnie, 15-letniej wówczas, drogowskazem poetyckim. Jan Bolesław Ożóg jest dla mnie poetą bliskim i często wracam do jego twórczości. Jeszcze w 2006 roku, w prasie
lokalnej „Waga i Miecz” opublikowałam obszerny
esej „Jan Bolesław Ożóg – poeta jakby zapomniany”. Jest też w mojej książce Przylądki mojej nadziei.

D

jego brat Sławomir Szyłkiewicz, student. Z odnalezionych dokumentów imiennych NKWD mojego
ojca Eugeniusza Szyłkiewicza i jego brata Sławomira – poświadczeń aresztowania, zdjęć więziennych
oraz rozkazu rozstrzelania wydanego przez ówczesnego prokuratora sowieckiej Ukrainy – wynika
jednoznacznie, że za te zbrodnie ludobójstwa odpowiedzialne są najwyższe władze sowieckie, a w tym
wypadku ówczesny prokurator sowieckiej Ukrainy.
Wymaga też wyjaśnienia opisana historia mojego spotkania z żołnierzem niemieckiej jednostki
Strzelców Górskich, która na początku lipca 1941
roku wkroczyła do Lwowa. Otóż tym żołnierzem
był Ignaz B. (dane personalne wraz z adresem i telefonem przekazałem prokuratorowi IPN), obywatel
austriacki. Był zwykłym żołnierzem, kierowcą pancernego wozu i fotografem amatorem, który dla prywatnego archiwum fotografował swoją drogę frontową. Przekazał mi na moją prośbę makabryczne zdjęcia pomordowanych kilka dni wcześniej więźniów,
leżących przed więzieniem we Lwowie. Te zdjęcia
przekazał mi w 1991 roku, a więc jeszcze przed odkryciem dokumentów więziennych NKWD we Lwowie.
Niestety, ten świadek nigdy nie został przesłuchany
przez prokuratura IPN. Niestety, mimo tak twardych
dowodów w tej konkretnej sprawie, prokuratur IPN
w Rzeszowie nie postawił jeszcze nikomu zarzutu dokonania tej zbrodni ludobójstwa. A jest to wyjątkowo
(i może jedyna) tak dobrze udokumentowana zbrodnia sowieckiego ludobójstwa.

Józef SZYŁKIEWICZ
Austria

I właśnie tam jest moje spotkanie z nekrologiem poety w Krakowie przy kościele Franciszkanów. Byłam
wtedy w Krakowie, nie wiedząc, że Jan Bolesław Ożóg
nie żyje. Był rok 1991, może 3, a może 4 marca; nie pamiętam. Było ciepło jak tegorocznego 2 marca, padał
lekki deszcz. Bezwiednie zatrzymałam się przy dużej
tablicy nekrologów przy ul. Franciszkańskiej. Nagle,
w dolnym lewym rogu tablicy dostrzegłam znajome
mi nazwisko: Prof. Jan Bolesław Ożóg zmarł… Pogrzeb odbędzie się... Wymieniono wszystkie tytuły
naukowe, odznaczenia... Data wskazywała, że było już
po pogrzebie. Słowa w czerni zawirowały wraz z deszczem czy łzami... W pierwszym odruchu miałam chęć
zdjąć ważny dla mnie nekrolog, na pamiątkę... Jednak
nie potrafię brać niczego bez pytania, a zapytać nie
było kogo. Myślałam po swojemu. Jeśli ten nekrolog
doczeka, aż będę wracać z ważnego spotkania, wtedy
go zdejmę. Wracałam po godzinie z nadzieją. Niestety, nekrolog poety zaklejono bez skrupułów innym,
bardziej aktualnym. Nie została mi żadna pamiątka po ulubionym poecie. Zostało bogactwo wierszy,
wzruszeń, obrazów poetyckich. Jan Bolesław Ożóg
otworzył we mnie nieznaną przestrzeń, przeczuwaną,
ale nieujawnianą. Temu poecie wdzięczna zostanę po
kres. Pierwszy tomik Wieczne źródło zawiera kilka
wierszy z 1968 roku napisanych pod wpływem poezji
J. B. Ożoga. Przeleżały niepublikowane aż do roku
1996! Tak byłam krytyczna wobec siebie!
rzecie podziękowanie za nagłośnienie fi lmu Syberiada polska na podstawie książki
Zbigniewa Dominy. Filmu jeszcze nie widziałam,
piosenka promująca fi lm – przejmująca i stanie się
przebojem.

T

Zdzisława GÓRSKA
Strzyżów, 3 marca 2013
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często to zaledwie kilkadziesiąt,
czasem nieco ponad sto złotych.
Oszuści liczą tu na skalę obrotu, a nie na jednorazowy zysk.
Innym niebezpieczeństwem dla
kupującego jest groźba kupienia za pośrednictwem Internetu przedmiotów pochodzących
z przestępstwa. Atrakcyjna
(niska) cena kusi wiele osób
nieświadomych, że dokonując
takiej transakcji mogą zostać
oskarżone o przestępstwo nieumyślnego paserstwa.
Jak uchronić się przed
oszustami internetowymi, zapytaliśmy podkomisarza Piotra
Preisnera, eksperta z Wydziału do Walki z Przestępczością
Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. – Nie
ma jednej złotej zasady, która
pozwoli ustrzec się przed nieuczciwym kontrahentem. Robiąc zakupy w sieci, kierujmy
się przede wszystkim zdrowym
rozsądkiem. Oto kilka wskazówek, dzięki którym zmniejszymy ryzyko oszustwa:

nie dajmy się zwieść nierealnym promocjom;

zwróćmy uwagę na jakość oferty – sposób opisu
przedmiotu, jakość zdjęć
i ich realizm;

przeanalizujmy formę oraz
język prowadzenia korespondencji;

prześledźmy fora internetowe poszukując informacji
dotyczącej oferenta;

sprawdźmy
rzetelność
i wiarygodność kontrahenta – oceny sprzedających,
opinie, punkty, komentarze;

przeanalizujmy dostępne
formy odbioru i płatności –
preferując odbiór osobisty,
przesyłką kurierską pobraniową z możliwością sprawdzenia zawartości;

czytajmy dokładnie opisy ofert – nawet te bardzo
drobnym drukiem;

korzystajmy ze sprawdzonych źródeł zakupów (np.
już korzystaliśmy z wybranego źródła sami lub korzystali z niego nasi znajomi);

załóżmy odrębne konto
z przypisaną do niego kartą
płatniczą do zakupów w sieci – przelewając na niego
kwotę transakcji;

korzystajmy ze sklepów
oraz portali aukcyjnych
oferujących różnego rodzaju formy zabezpieczenia
transakcji.

Nr 3(89) Rok IX

BRONISŁAW BORCIUCH
Muzyk, pedagog, humanista

rodzony w 1941 r.,
zmarł 10 listopada
2012 r. Liceum ukończył
w Przedborzu. Absolwent
Akademii
Muzycznej
w Krakowie. Nauczyciel
muzyki, wieloletni dyrektor szkół muzycznych w Przeworsku i Przemyślu, wizytator
szkolnictwa artystycznego. Pracownik rzeszowskiego WDK, wykładowca w Studium
Nauczycielskim w Rzeszowie, nauczyciel
muzyki w rzeszowskim VI Liceum Ogólnokształcącym.

rozmówca, pogodny, niezwykle dowcipny
– bardzo wymagający przede wszystkim od
siebie. Nie znosił działań pozornych i fałszu.
Perfekcyjny, taktowny, o dużej kulturze osobistej, ale zdecydowany i konsekwentny.
Pedagog – kochający swój zawód i swoją
orkiestrę – kochany przez pokolenia dziewcząt z zespołu. Przy pomocy swojej żony
prowadził zespół z rozmachem, z uczestniczkami od drugiej klasy szkoły podstawowej
po studentki. Ta artystyczna rodzina liczy
ponad 1200 osób.
Wzorowy nauczyciel, wychowawca wielu roczników nauczycieli. Nauczyciel jest sercem edukacji – takim właśnie był nasz kole-

Od 1975 roku Bronisław Borciuch związany był z Dziewczęcą Orkiestrą Dętą WDK
w Rzeszowie, w której prym wiodą uczennice naszego liceum, które wchodzi w skład
Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie. Współzałożyciel i kierownik artystyczny zespołu niespotykanego w skali europejskiej. To dzięki
takim osiągnięciom naszym impresario europejskim jest firma z Rzymu. Dziewczęca
Orkiestra Dęta prezentowała swój kunszt
i urok w najpiękniejszych miejscach Hiszpanii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i przede
wszystkim w kraju. Dawała nam powód do
dumy i radości.
Stworzył to człowiek o wielu talentach,
wielkiej wiedzy humanistycznej, znakomity

ga. Wspaniały ojciec (swojego stracił w obozie hitlerowskim, gdy miał trzy lata) i mąż.
Jego radością i dumą są wspaniali synowie.
Energia, żywotność i poziom pracy
sprawiły, że wydawał się być nieśmiertelny.
Odszedł wielki człowiek, ale pozostało jego
wielkie dzieło, o którym zaświadczają pokolenia dziewcząt z zespołu, nauczyciele pracujący w szkołach, wielkie i małe koncerty oraz
pamięć nas wszystkich o niezwykłym człowieku, który swoim życiem potwierdził maksymę, że „życia nie mierzy się ilością oddechów, tylko ilością chwil, które zapierają dech
w piersiach”. Takiego będziemy go pamiętać.
Elżbieta Murias, która przez 9 lat
grała w Dziewczęcej Orkiestrze Dętej, tak

Tadeusz Bajda
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Bronisław Borciuch

ROCZNICOWA GALA
Jubileusz „Kuriera Błażowskiego”

Dorota Kwoka

O

d ponad 20 lat samorządowi terytorialnemu gminy Błażowa towarzyszy „Kurier Błażowski”
i służy budowie demokracji w swoim środowisku.
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Uroczystość jubileuszowa odbyła się 9 lutego
br. w zajeździe GAJ Grzegorza Woźniaka.
Spotkanie prowadzili radni miejscy Małgorzata Drewniak i Paweł Kruczek.
– Po co są jubileusze, czyli okrągłe rocznice? – zastanawiała się Małgorzata Drewniak. – Po to, aby przy okazji spojrzeć na własne życie z perspektywy minionych ponad 20

go wspomina dzisiaj: „Podczas koncertów
i przemarszów profesor Bronisław Borciuch stał zwykle z boku, ale tak naprawdę
to on był najważniejszą osobą w tej orkiestrze. To on nas nauczył, jak czytać nuty,
jak wydobywać dźwięki z instrumentów,
co to jest bemol i inne znaki chromatyczne.
Nauczył nas także czegoś ważniejszego –
życia, pokonywania problemów, współpracy, pomocy drugiej osobie, wrażliwości...
Stworzył orkiestrową rodzinę, do której
chciało się wracać. Profesor miał niesamowitą pamięć do nazwisk i twarzy. Nawet po
kilkunastu latach potrafił powiedzieć, jak
dziewczyna się nazywa, jakie nosi nazwisko po mężu, na jakim instrumencie grała
i w którym rzędzie, po której stronie stała.
Do niektórych zwracał się pseudonimami,
które sam wymyślał. Potrafił dać każdej
dziewczynie poczucie, że jest ważną częścią orkiestry. Podziwiałam go zawsze za
anielską cierpliwość, jaką do nas w gruncie
rzeczy miał.
Wiadomo, że czasem nasze granie
i zachowanie nawet anioła wyprowadziłoby
z równowagi. Nie pozwolił dziewczynom
rezygnować i poddawać się. Największym
komplementem było usłyszeć z ust profesora: grasz jak stara. Gdy próba się kończyła
i dziewczyny opuszczały salę ze słowami do
widzenia, odpowiadał na to pożegnanie. Ale
gdy dziewczyna zmierzała już do wyjścia –
wołał ją po imieniu. Gdy ta się odwróciła, sądząc, że coś się stało lub czegoś zapomniała,
profesor szeptał: pa! Ile lat by dziewczyna nie
spędziła w orkiestrze, zawsze dawała się na
to nabierać.
Profesor miał swoje powiedzenia. Często staż orkiestrantki można było poznać
po ilości haseł, sformułowań, dowcipów,
które przez te lata zapamiętała. Oto kilka
Jego żartobliwych powiedzonek: * Jeżeli nauka przeszkadza ci w orkiestrze, to zrezygnuj... z nauki. * Kto tak pięknie gra? Kto tak
pięknie gra? To ja... * Nie dziękuj, wyznam
ci szczerze, pierwszy bym pałkę strzaskał
na twej głowie, gdyby nie dziatek pacierze.
(przeróbka ballady Powrót taty A. Mickiewicza) * Oj baby, baby, kto z wami wytrzyma, to
święty będzie, albo co najmniej błogosławiony między babami. * Muszę zmienić okulary,
bo nie mogę na was patrzeć. * Dziewczyny,
macie mieć nuty w głowie, a nie głowę w nutach. * Byli sobie trzej Bronisze, dwóch jest
głuchych, ja nie słyszę.

Mgr Tadeusz BAJDA,
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie

lat. Bo tu większość z nas urodziła się, założyła rodziny, tu żyjemy i pracujemy. – My,
mieszkańcy małych środowisk, lubimy świętować swoje sukcesy, nawet te drobne – podkreślił Paweł Kruczek i powitał zacne grono
gości, w tym m.in.: posła Stanisława Ożoga,
prezesa Radia Rzeszów dr. Henryka Pietrzaka, naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego, literatów, radnych miasta i powiatu,
burmistrza Wojnicza Jacka Kurka i Błażowej
Zygmunta Kustrę oraz przewodniczącego
RM Jerzego Kocója.

NOTATNIK AKADEMICKI
wi Walatowi, prorektorowi ds. studenckich
i kształcenia.

Redaguje
Andrzej Piątek

Laur dla najmilszych

W

Hotelu Rzeszów podczas Gali
„Laur Studenta 2013” samorząd
Uniwersytetu Rzeszowskiego po raz czwarty
wyróżnił szczególnie zasłużonych dla społeczności akademickiej pedagogów uczelni,
firmy, instytucje i organizacje.
Statuetkami Przyjaciel Studentów wyróżniono dr Annę Pasternakiewicz z Wydziału Biologiczno-Rolniczego, dr. Piotra
Cyrka z Wydziału Ekonomii, prof. UR, dr.
hab. Zenona Ożoga z Wydziału Filologicznego, dr. Waldemara Liba z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, dr. Juliana Skrzypca z Wydziału Medycznego, dr Teresę Piątek
z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego,
dr. Pawła Majkę z Wydziału Prawa i Administracji, dr Agatę Kotowską z Wydziału
Socjologiczno-Historycznego, dr Magdalenę Uchman z Wydziału Sztuki, dr. Pawła
Króla z Wydziału Wychowania Fizycznego,
mgr. Leszka Potockiego z Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii
Stosowanej i Nauk Podstawowych i dr. hab.
Krzysztofa Bochenka z Pozawydziałowego
Instytutu Filozofii.
W kategoriach – „Promotor kultury studenckiej” laur otrzymało Studio Fotografii
Zebra, „Firma przyjazna studentom” – PZU,
„Instytucje wspierające studentów” – Podkarpacki Bank Żywności i Radio Rzeszów.
„Odkryciami roku” okazały się studentki
Ewa Bulanda – mistrzyni Polski w kick-boxingu i Monika Gorzynik – zdobywczyni
Lauru Rektora 2012. Wyróżnienie ProStudent przypadło prof. UR, dr. hab. Wojciecho-

Zastrzyk na lotnictwo

M

inisterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
wsparło Ośrodek Kształcenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej dotacją 9,5 miliona złotych. Przed rokiem OKL otrzymał
5,3 mln złotych. Pięć lat temu 2,8 mln złotych. Obecne pieniądze są przeznaczone
na podniesienie jakości szkoleń pilotów
i instruktorów oraz na remonty, a zwłaszcza na utrzymanie i eksploatację samolotów
szkolnych (paliwo, naprawa sprzętu, ubezpieczenia, utrzymanie hangarów) i wydatki
związane z kosztami Ośrodka Kształcenia
Lotniczego i szkoleniami studentów oraz
personelu.
W Ośrodku Kształcenia Lotniczego studenci z kierunku pilotażu zdobywają wiedzę
praktyczną, teoretyczny program studiów
realizując na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa. W kilku ostatnich latach dzięki
pieniądzom z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zbudowano hangar,
pas startowy, budynek symulatorów lotów
i kupiono dziewięć samolotów, co pozwoliło
zwiększyć ich liczbę do dziewiętnastu.

Balcerowicz o wolności

W

rzeszowskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania prof.
Leszek Balcerowicz, twórca reformy gospodarczej, która wzmocniła złotówkę, były
dwukrotny wicepremier i minister finansów oraz b. prezes Narodowego Banku Polskiego, promował swoją najnowszą książkę
Odkrywając wolność – przeciw zniewoleniu
umysłów. Zbiór tekstów własnych oraz m.in.
Jamesa Dorna, Davida Humea i Johna Milla.
– Trzeba bronić wolności, zwłaszcza
gospodarczej – przekonywał. – Mojej najnowszej książce przyświeca właśnie taka

Fot. Jakub Heller

bardzo dynamiczną i dzięki jej staraniom odbywa się wiele imprez artystycznych. Jest nade
wszystko działaczką społeczną na różnych
płaszczyznach. Burmistrz Zygmunt Kustra
wyraził uznanie dla zespołu redakcyjnego
i dla Danuty Heller za ogromny, niepoliczalny
wkład w proces integrowania się społeczności
gminy i inspirowanie rozwoju intelektualnego
na ziemi błażowskiej. Podziękował za współpracę z czasopismem członkom ZLP: Zdzisławie Górskiej, Mieczysławowi Łypowi i Adamowi Decowskiemu, a także Stanisławowi
Drewniakowi, językoznawcy z Wrocławia za
pomoc merytoryczną.
Małgorzata Drewniak z wielką przyjemnością i sentymentem zapowiedziała koncert
swoich rodaków – kapeli ludowej z Futomy,
która towarzyszy „Kurierowi” przy wszystkich jubileuszach. A potem Orkiestra Olka
Cygana umilała czas, zapraszając do tańca
w tę ostatnią sobotę karnawału.

Dorota KWOKA
misja i dlatego oprócz rewelacyjnej treści,
ma rewelacyjną cenę, niecałe 25 złotych! –
żartował.
Deklarował, że uprawia politykę obywatelską i nie zamierza wpisywać się na żadną
listę partyjną. Przewodniczy Forum Obywatelskiego Rozwoju, które głosi hasło: Nie
dajmy się ogłupiać, nie bądźmy bierni, nie
narzekajmy, brońmy wolności – zwłaszcza
gospodarczej! – Wolność jest jak zdrowie –
mówił prof. Balcerowicz. – Wiemy, ile jest
warta, gdy jej nie mamy.
Po spotkaniu ze studentami i nauczycielami akademickimi udał się na plac rzeszowski umownie swego imienia, gdzie kupił jabłka, pomarańcze, miód i rękawiczki.

Polszczyzna prawników

21

lutego w Międzynarodowym
Dniu Języka Ojczystego ustanowionym przez UNESCO dwustu studentów
i nauczycieli akademickich rzeszowskiej
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji pisało dyktando, sprawdzające swą wiedzę z ortografii i interpunkcji. – Na naszej uczelni
kształcenie w zakresie posługiwania się poprawną polszczyzną jest jednym z priorytetów. Studenci prawa, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego mają zajęcia z kultury języka polskiego. Zależy nam, by każdy
kończący studia w eleganckiej polszczyźnie
wyrażał swoje myśli – podkreśla prof. dr hab.
Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA.
Piszący zmierzyli się z tekstem „Utyskiwania sfrustrowanego zwisowca” (tematem
były zmagania się przeciętnego studenta z sesją
egzaminacyjną). Dyktando zawierało elementy
języka charakterystyczne dla środowiska studenckiego. M.in. pojawiły się w nim wyrazy,
jak społeczność facebookowa. Trudność sprawiło zapisanie zwrotu lekce sobie ważył, słów
hipochondryczny, hardy, chojrak i chimeryczny. Nagrodami za najlepsze dyktanda są zwolnienia z czesnego. Za pierwsze miejsce – na trzy
miesiące, drugie – na dwa, trzecie – na jeden.
Za dalsze są nagrody rzeczowe. Także dla nauczycieli akademickich, jeśli odnieśli sukces. 
9
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niło. Dr Małgorzata Kutrzeba prezentując
slajdy opatrzyła je ciekawym komentarzem,
jako że jest członkiem redakcji od wielu lat. Następnie wystąpił prof. dr hab. Kazimierz Ożóg,
językoznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
który zwrócił uwagę na służebną rolę czasopisma wobec środowiska lokalnego. Pochwalił
redakcję za poprawną polszczyznę publikowanych
tekstów, za różnorodność
podejmowanych tematów.
Redaktor naczelna Danuta
Heller, mówiąc o swoich
priorytetach w pracy wydawniczej, zwróciła uwagę
na znaczenie promowania
literatury i sztuki w prasie lokalnej Podkarpacia.
Podziękowała zespołowi
W imieniu stowarzyszenia i redakcji miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów” ju- redakcyjnemu za wieloletbileuszowe gratulacje przekazali Jerzy Maślanka i Dorota Kwoka. Od lewej nią współpracę, za trwanie
przy prezydialnym stole goście: Henryk Pietrzak, prof. Kazimierz Ożóg, poseł na niełatwym posterunku.
Stanisław Ożóg, Danuta Heller
Danuta Heller jest osobą

Jubileusz „Kuriera Błażowskiego” to niezwykła okazja do wzruszeń i pięknych wspomnień – stwierdziła Małgorzata Drewniak.
Pokaz historii w slajdach przygotowała Danuta Heller z synem Jakubem. Owa prezentacja
pozwoliła przenieść się w czasie do roku 1991.
Zobaczyliśmy, jak dużo w tym okresie się zmie-

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE
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Miss WSIiZ

Z

oryana Ruda, studentka z Ukrainy,
uzyskała koronę i tytuł najpiękniejszej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz została Miss Foto.
Kończy ekonomię, interesuje się fotografi ką,
muzyką i tańcem. Ma 172 cm wzrostu. Jej
wymiary 89/67/95. Jej rodaczki, Yana Blyashuk i Kateryna Nazarova, obroniły tytuły
pierwszej i drugiej wicemiss, a Maria Roksolana Guk i Veronika Krynychna zostały
miss internautów i Radia Eter.
Finalistki wyboru Miss 2013 prezentowały się w strojach koktajlowych, wieczoro-

Miss Zoryana Ruda (w środku) i dwie wicemiss –
Yana Blyashuk oraz Kateryna Nazarova

wych, przygotowanych indywidualnie oraz
w odsłonie sportowej, w układzie tanecznym

do hitu Gangnam Style. Oprócz gracji, umiejętności tanecznych i obycia ze sceną, oceniano ich inteligencję i poczucie humoru.
Miss oraz obie wicemiss otrzymały korony, kwiaty i upominki od rektora WSIiZ, prof.
dr. hab. Tadeusza Pomianka, a także specjalne bony zwalniające z czesnego. Faworytka
słuchaczy uczelnianego Radia Eter płytę z 365
komplementami, nagranymi przez męską
część redakcji rozgłośni na każdy dzień roku.
Miss internautów kwiaty i upominki. Galę
zakończyła widowiskowa prezentacja Miss
WSIiZ 2013 w blasku zimnych ogni.

Andrzej PIĄTEK

NOWOCZESNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

SPORT  TRADYCJE

UCZELNIE  STUDIA

Wizyta studyjna w University of Florida Gainesville

W

ramach projektu Uniwersytetu
Rzeszowskiego „Nowoczesność
i Przyszłość Regionu”, grupa nauczycieli akademickich Wydziału Wychowania Fizycznego przebywała we wrześniu 2011 r. z wizytą
studyjną w Stanach Zjednoczonych (University of Florida Gainesville). Tak zaczęło się
przecieranie drogi do obecnego partnerstwa
miast – Rzeszowa i Gainesville. Ten amerykański uniwersytet ma 16 wydziałów oraz
ponad 150 ośrodków naukowych i instytutów. Studiuje tam ponad 50 tysięcy studentów, a zatrudnionych jest 5434 pracowników
naukowych, w tym kilku noblistów. UF jest
liderem w dziedzinie badań i odkryć, które permanentnie ulepszają życie człowieka.
W latach 2010–2011 uczelnia ta otrzymała
ponad 619 mln dolarów nagrody za badania
naukowe.
Głównym celem wizyty w uniwersytecie
na Florydzie było zapoznanie się z nowymi
technikami badawczymi w wychowaniu fizycznym, sporcie i turystyce, a w szczególności z nowoczesnymi metodami badawczymi
w zakresie biomechaniki ruchu i motoryczności człowieka. Podjęto także wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie interesujących
tematów badawczych. Wiele uwagi poświęcono działalności dydaktycznej i organizacyjnej
stanowiącej przedmiot wspólnego zaintere-

sowania oraz zapoznaniu się z praktykami
dotyczącymi rozwoju aktywności fizycznej
i sportu wśród młodzieży akademickiej wizytowanego uniwersytetu.
Pięcioosobowy zespół (prof. UR, dr
hab. Wojciech Czarny, prof. UR, dr hab.
Sławomir Drozd, dr Marta Niewczas, dr
Paweł Król, dr Marian Rzepko) spotkał się
w Gainesville z pracownikami wydziałów zaangażowanych w wychowanie fizyczne i badania z tego zakresu z następujących uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wyższej
Szkoły Zdrowia, Wyższej Szkoły Zdrowia
Publicznego i pracownikami służby zdrowia
oraz College of Liberal Arts and Sciences, aby
przedyskutować trendy i metody nauczania
szeroko rozumianego wychowania fizycznego. Nasza delegacja wzięła również udział
w zajęciach na wydziałach fizjologii stosowanej i kinezjologii, edukacji zdrowotnej i zachowań, turystyki, rekreacji i sportu. Podczas
pobytu zwiedziliśmy Centrum Nauki University of Florida, Instytut Rehabilitacji i Instytut Ortopedyczny oraz Urządzeń Medycyny Sportowej, obiekty sportowe i rekreacyjne
dla studentów. Uczestniczyliśmy też w zajęciach grupowych fitness i meczach ligowych
futbolu amerykańskiego oraz piłki siatkowej
kobiet. Były w tym programie także naukowe
dyskusje z wymianą doświadczeń dydaktycz-

nych i badawczych z pracownikami wydziałów, ale również atrakcje wodne na jeziorze
Wauburg (narciarstwo wodne, żeglarstwo).
Wyjazd w ramach wizyty studyjnej w jednej z najlepszych uczelni na świecie pozwolił
na zbliżenie i poznanie najnowszych trendów
naukowych. Dał szanse oceny poziomu dydaktycznego uniwersytetu, w którym studiuje
około 50 tysięcy studentów. Pozwolił na spotkania i wymianę poglądów z wybitnymi naukowcami, co w dalszej perspektywie może
skutkować wspólnymi projektami badawczymi lub zainspiruje do rozpoczęcia nowych
poszukiwań badawczych. Najistotniejszą
kwestią jest duże zainteresowanie władz uniwersyteckich z Florydy podjęciem współpracy
z naszym uniwersytetem, przede wszystkim
w ramach realizacji wspólnych problemów
badawczych, jak również wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów. W związku z powyższym z inicjatywy
dziekana seniora Wydziału Wychowania Fizycznego prof. zw. dr. hab. Kazimierza Obodyńskiego ustalono wstępny termin przyjazdu władz uniwersyteckich z Florydy (Steve M.
Dorman, M.P.H., Ph. D., James Zhang Ph. D.)
w celu omówienia i ewentualnego podpisania
umowy o dalszej współpracy.

SIATKÓWKA

1936 r. w Błażowej (artykuł pt. Turniej koszykówki i siatkówki w Błażowej). Do turnieju zgłosiło się 8 zespołów. Regulamin nakazywał zgłoszenie odrębnych zawodników
w siatkówce i koszykówce.
Drużyna siatkarzy i koszykarzy prezentowała wówczas niezły poziom, o czym
świadczą wyniki.

Koszykówka – w eliminacjach: Resovia – Błażowianka (37:9), KPW Wieliczka –
Strzelec Rzeszów (28:16); w półfi nałach: 20.
Pułk Ułanów – Bar-Kochba Rzeszów (24:8),
KPW Wieliczka – Resovia Rzeszów (31:27).
W fi nale KPW Wieliczka zwyciężyła drużynę 20. Pułk Ułanów Rzeszów 35:21.
Siatkówka – w eliminacjach: KPW
Wieliczka – KS Zalesie (2:0), KS Resovia
– KS Model Dynów (2:1); w półfinałach:
KS Błażowianka – ZS Strzelec Rzeszów
(2:0), KS 20. Pułk Ułanów – KPW Wieliczka (2:0), KS Błażowianka – KS Resovia
(2:1). W finale KS Błażowianka wygrała
z KS 20. Pułk Ułanów 2:1. Do zwycięstwa
KS Błażowianki w finałowym spotkaniu
przyczynili się sędziowie („Zew Rzeszowa”
z 28.07.1936 roku).

Początki sportowych gier
zespołowych w Rzeszowie
(1920–1939) cz. III
Stanisław
Zaborniak

P

ierwsze zapiski o siatkarzach Klubu Sportowego Resovia znajdują
się w kronikach klubu
z 1932 r. oraz z 1936 r.,
kiedy to reporter czasopisma „Zew Rzeszowa” opisywał turniej gier sportowych w siatkówce i koszykówce zorganizowany 26 lipca
10

1936 r. Drużyna siatkówki ZS Strzelec Rzeszów, która
zwyciężyła w turnieju siatkówki w Rzeszowie, „Raz
Dwa Trzy”, 1936 nr 4, s. 4

Dr Paweł KRÓL i dr Marian RZEPKO

Prof. dr hab. Stanisław ZABORNIAK
Uniwersytet Rzeszowski

DRZEWA PĘKAŁY
Szyk, dryg, glanc pomada

T

a już minęła, ale gdzie
tym dzisiaj do tamtych
prawdziwych,
powojennych zim rzeszowskich.
Niesolonych, niepiaskowanych. Gdy to drzewa pękały z mrozów w ogrodzie miejskim i na Lisce.
No właśnie. Dzisiaj wydaje się to dziwne.
Grube pończochy, ciepłe majtki, robione na
drutach wełniane swetry, szaliki i rękawiczki. A buty, a czapki? To była rzeczywiście

Zima 1946/47 Rudki (ob. osiedle Piastów)
w głębokim śniegu

trudna ubiorowo kombinacja alpejska. Odmrożenia, katary, zawiania, chrypki. Węgiel
„pod blachę” i do pieców, drzewo, szczypy
i smolaki na rozpałkę. Odśnieżanie, odwalanie metrowych zasp, przebijanie się przez ten
„sybir”, sypanie przeciwślizgowego popiołu,
rąbanie lodu i długaśnych sopli. Nie było ani

nistrach, teczkach, butach i oczywiście na
sankach, nartach i „łyżgach”. Były i wyczynowe trasy. Na Kaplitówce, kopcu Konfederatów, na Ogrodniku i Huculaku. Komu tam
w głowie był sztuczny lód. Na panczenach
i holenderkach jeździli lepsi, i to na Sokole.
Cała resztówka ślizgała się na stawku w parku, na gliniankach w Zwięczycy i Drabiniance, na przyulicznych rowach, po chodnikach
i jezdniach. Za nielicznymi autami, sankowymi dorożkami i zwykłymi wozami. Boże,
byłbym zapomniał – Wisłok i jego gładka
zamarznięta wodna tafla. Wspaniała trasa do
Lisiej Góry, do mostu drogowego na Wisłoku. Żagiel z rozpiętego płaszcza albo kurtki
i ta szybkość… Trzeba było omijać miejsca,
gdzie wypływały ciepłe kanały i… boiska
hokejowe z pogiętymi, blaszanymi puszkami
i hokejkami z podgiętych gałęzi.
Najwspanialszą zdobyczą były niemieckie wojskowe narty kandahary, białe z zielonym pasem przez całą długość. Dobrzy ojcowie strugali niby-narty z jakimiś zapięciami,
czasem był to kawałek buta. Mistrz dratwy,
Materna z ulicy Naruszewicza, chyba jako
pierwszy robił kunsztowne narciarki, był to
ósmy cud świata. Obnosili je nieliczni, bo to
i białe szycie, bukacik i, co najszykowniejsze,
sznurowadła przykryte językiem na pasek.
Do tego kwadratowy śpic i wąskie jak hamletowskie gacie, granatowe spodnie wpuszczane w tę obuwniczą drożyznę. Szyk, dryg,
glanc pomada. Szedł taki elegant przez Paniagę jak na protezach albo szczudłach, ale
czego się nie robi dla wyondulowanej kawalerki. Te rurkowate kalesonki lubiły trzasnąć
w tańcującym wypuszczanym. Bo powojenny karnawał grał, tańczył, „grzał” i śpiewał.
Szramę na tyłku zapinało się agrafk ami
i dalej do polki. Juchtowe, wojskowe trzewiki miały i sportowe walory. Doczepiano
do podeszwy żabkowe „łyżgi” albo insze na
blaszki. A bałwanów nie brakowało i wtedy,
i dzisiaj.

Powojenny pejzaż z krami na Wisłoku,
w tle domy Drabinianki

Zamek Lubomirskich pod koniec zimy 1945 r. Czyż
nie można byłoby przywrócić tamtego otoczenia
zabytkowi?

Powojenna ulica Śreniawitów

Bogusław KOTULA
Ulica Obrońców Stalingradu
(obecnie Hetmańska) w 1948 r.

mechanicznych pługów, a gdzie tam do wirnikowych bajerów. Drewniana, okuta łopata,
zwykła sipa czy sztychówka, a przede wszystkim obowiązek, który leżał nie tylko na barach dozorców, stróżów i innych fizycznych.
Ale i radocha ze zjeżdżania. Na Cwajga,
na dołkach, koło sądu, na Kawie, nad rzeczką, na Garncarce i jeszcze…? Już dzisiaj nie
pamiętam. A na czym? Na pośladkach, tor-

Powojenna ulica Staszica

Ulica Zamkowa, z prawej dom Bieniaszewskich
(pierwsza siedziba PPR)

Przedwojenna ulica Mochnackiego
(widok od „Handlówki”)

Ulica Dąbrowskiego przed wyburzeniem budynków
przed zamkiem

TAMTEN RZESZÓW

Bogusław Kotula
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lutego br. na spotkaniu z poetą Stanisławem Dłuskim w przepełnionej
piwnicy Czeskiej Hospody przy rzeszowskim Rynku nastrój poetycko-muzyczny
znakomicie moderowała poetka Krystyna
Lenkowska, a doznania literackie pomnażali
muzycy. Wiersze Dłuskiego w śpiewnej postaci odczytywał na nowo ich kompozytor i gitarzysta Waldek Lenkowski z mistrzowskim
udziałem Vitolda Reka. A prezentacje twórczości autora wspomogli jego przyjaciele lite-

Fot. Michał Drozd

KULTURA  SZTUKA

Od lewej: Vitold Rek, Waldek Lenkowski, Stanisław Dłuski
i Krystyna Lenkowska

raci, by wspomnieć choćby tylko wystąpienia
Marka Pękali i Grzegorza Kociuby z kręgu
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, którego
liderem w Rzeszowie jest właśnie dr Dłuski.
Nie zabrakło też grona ze Związku Literatów
Polskich na czele z prezesem oddziału Martą Świderską-Pelinko. Stało się już tradycją
poniekąd, że te dwa środowiska literackie
właśnie za sprawą Stanisława Dłuskiego nie
pierwszy już raz spotykają się poetycko, także
z pożytkiem dla obserwatorów i miłośników
ich twórczości.
Ryszard ZATORSKI

NAMIĘTNA UCZCIWOŚĆ

O

gromną siłę oddziaływania posiada
wysublimowana, osobliwa, nasycona ładunkiem emocjonalnym poezja Marty
Świderskiej-Pelinko. Warto po nią sięgnąć,
zajrzeć w nakreśloną Poza ramami sferę autentycznych doznań
i refleksji. To trzeci
tomik poetycki tej
autorki, która nie
upaja się fałszywą
nadzieją, nie usiłuje
za każdą cenę przypisać sensu cierpieniu. Przyjmuje
udręczenie duchowe
bez zachwytu i błogosławienia rozpaMarta Świderska-Pelinko,
czy, tak znamien„Poza ramami”,
nych w społeczeńwyd. Abilion, 2012
stwie na podbudowie indywidualizmu. Właśnie balansowanie
na egzystencjalnej krawędzi sprawia, że jej
poezja jest poezją prawdziwą i uczciwą. I namiętna uczciwość, która poszukuje pocieszenia poza bezmyślnym zakotwiczeniem choćby
o najwyższą istotę, jest rzadkością, zwłaszcza
we współczesnych wierszokleckich próbach,
które są postrzegane jako poezja. 
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ECHA STRON RODZINNYCH
Zbiór wierszy Powiew rodzinnych stron (2012)
jest czwartą książką poetycką ks. Zbigniewa
Jana Czuchry MS, który wcześniej opublikował: Poezje wybrane (1996), Słowa sercem
pisane (2005) i Czasu srebrna nić (2010). Autor zawsze wiązał kapłaństwo z działalnością na rzecz kultury
i twórczością literacką.
Publikuje
artykuły
w pismach religijnych
i wygłasza swoje rozważania w rzeszowskim Radiu Via. Wiersze zawarte w najnowszym albumie są „echem rodzinnych stron”
poety urodzonego na ziemi krośnieńskiej,
który we wstępie wyznaje: „Tam dzieciństwo
i młodość, tam szczęśliwe powroty w rodzinne gniazdo, gdzie szept najczulszy matki,
ojca i sióstr radosne głosy… Groby pradziadów, przed którymi trzeba uklęknąć, bo szli
dumnie i pracowicie”. Autor nie używa wysublimowanych środków wyrazu, przez co wiersze są bardzo komunikatywne, co jest niewątpliwie zaletą tej książki. Całość dopełniają
fotografie Grzegorza Wilkonia i Waldemara
Sosnowskiego, które znakomicie korespon
dują z tekstami. (adec)

WIOSNA W GWOŹNICY
Zielony błysk! Strzeliły drzewa.
Bielmo śniegu spadło mi z oczu:
wiosna! Wyrosła mi nad głowę.
Julian Przyboś, Wiosna 1941
(Póki my żyjemy, 1944)

kategoriach: pierwszy temat – jesień w górach, drugi – straż pożarna, strażacy, pożary,
pożarnictwo. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych
konkursach. Wiersze muszą być podpisane
godłem (pseudonimem); takim samym należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną
kopertę z danymi autora: imię i nazwisko,
data urodzenia, adres, telefon, e-mail. Prace
należy nadsyłać do 15 maja 2013 r. pod adres
pomysłodawcy konkursu: Lesław Urbanek,
32-437 Skomielna Czarna 240, z dopiskiem:
„Konkurs poetycki”. Dodatkowe informacje
telefonicznie: 663 221 329.


W BARWACH MIŁOŚCI

10

lutego br. Klub Turkus WDK w Rzeszowie w cyklicznym Wieczorze Słowa
i Muzyki, tym razem zatytułowanym Tylko
miłość może zatrzymać czas, zaprosił na czar
słowa poetyckiego w wykonaniu Doroty Kwoki, Marka Petrykowskiego, Stefana Żarowa,
Stanisława Kornasiewicza oraz Stanisławy Bylicy i Władysława Waltosia.
Słowo poetyckie wspomagał śpiew i muzyka gitarowa Zofii Małek oraz duetu
Marii Mazurek i Władysława Waltosia przy
akompaniamencie AlberDorota Kwoka
ta Pacześniaka. Zarówno
w utworach poetyckich, jak i w wyśpiewanych
piosenkach i pieśniach dominował motyw
miłości, tęsknoty, zadumy. Inicjatorem spo
tkania była Jadwiga Orzechowska.

Z ŻONKILAMI W TLE

5

marca mija 112. rocznica
urodzin Juliana Przybosia – poety, eseisty,
tłumacza, jednego z najwybitniejszych poetów
Awangardy Krakowskiej, człowieka rodem
z Podkarpacia. Jego poezja zmieniła w polskiej
literaturze powojennej myślenie o poetyce.
Choć miał i ma tylu zwolenników, co przeciwników, wciąż odwołujemy się do Przybosia jako
punktu zwrotnego poezji XX wieku. Powyższy
cytat z wiersza Wiosna napisanego na Rzeszowszczyźnie pozornie brzmi sielankowo lecz
data „1941” jak oksymoron ambiwalentnie obwieszcza, że ten nagły wybuch wojennej wiosny
nie tylko eksploduje zielenią i nie tylko strzela
drzewami.

G

ościem Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. M. Wańkowicza, Filii nr 2 w Stalowej
Woli był 28 lutego br. rzeszowski poeta Mieczysław Arkadiusz Łyp. Przybyli na to spotkanie miłośnicy poezji, w tym członkowie
Stowarzyszenia Literackiego Witryna z prezes
Martą Gdulą-Żukowicz na czele. Dyrektor
MBP Ewa Biały przedstawiła barwną sylwetkę literacką poety, przybliżając jego najnowszy tomik Witraż z Futomy. Podkreśliła
zafascynowanie autora folklorem, sztuką ludową i fotografią. Nastrój wieczoru wzbogacił

Krystyna LENKOWSKA
(na blogu poetki)

KWIAT DZIEWIĘĆSIŁA

4

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat
dziewięćsiła” w Skomielnej Czarnej ma
charakter otwarty. Należy nadesłać zestaw
trzech wierszy w czterech egzemplarzach
wydruku komputerowego lub maszynopisu;
tematyka dowolna. Objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku). Uczestnik konkursu może dołączyć dodatkowo do
odrębnej oceny po jednym wierszu w dwóch

Wojciech Nalepa, młody utalentowany akordeonista, a wiersze poety recytował Wojciech
Micał. Autor odczytał wiersze szczególnie dla
niego ważne, zdobywając gorący aplauz słuchaczy. Wiosenny wystrój czytelni, ozdobionej świeżymi żonkilami, świetnie korelował
z kaczeńcami z fotografii M.A. Łypa na okładce tomiku.

Małgorzata ŻURECKA

Fot. Barbara Nowak
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Stanisław Dłuski

Fot. Michał Drozd

P

oeta, krytyk literacki,
dziennikarz,
wykładowca na Uniwersytecie
Rzeszowskim. Opublikował siedem tomików poetyckich, m.in.: Dom i świat
(1998), Elegie dębowieckie
(2003), Lamentacje syna
ziemi (2006), Szczęśliwie
powieszony (2009). Wydał
też książkę naukową Metafizyka i egzystencja. O poezji Anny Kamieńskiej (2002). Tłumaczony na angielski, czeski, francuski, serbski, ukraiński, włoski. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich.

Wiara
W samo południe.
Siedzimy w pociągu Jasło-Rzeszów:
ja, zanurzony w uczonej księdze
Kołakowskiego Jeśli Boga nie ma... i moja matka,
odmawiająca Anioł Pański

Elegia za Beskid Niski
Opowieści galicyjskie Andrzeja Stasiuka
czyli elegia dla wydziedziczonych.
Ja wydziedziczony mieszkaniec Syzmy,
noszę w sercu blizny ojcowizny, jak je
wyleczyć z libido, biedna dziewczyno?
Józek, traktorzysta PGR modli się
nad bimbrem, ojczyzna go uwiera, gra
wiejska kapela; Władek wiejski „fi lozof”
tańczy walczyka na klepisku;
na przystanku czeka na ostatni autobus
do Czarnego Kowal Kruk, kracze
o bezrobociu na Podkarpaciu;
Janek, robotnik leśny, w łemkowskim
lesie robi przecinkę do domu ojca,
który jest w niebie, w potrzebie przybywa
Niniwa. Święte miejsce niedaleko, Saletyńska
płacze nad tą ziemią, idzie Kościejny masarz,
zabójca nawrócony po pielgrzymce do Dębowca,
owca też wędrowała przez te wzgórza,
zakwitła mistyczna róża, będzie burza
w kosmosie, zderzą się planety, niestety
Dębowiec–Rzeszów, styczeń 2004 r.

Marta Świderska-Pelinko

U

rodzona w Katowicach. Wykształcenie
psychologiczne.
Prezes rzeszowskiego oddziału
Związku Literatów Polskich. Zajmuje się krytyką literacką. Tłumaczy z języka słowackiego na język
polski. Opublikowała: Zatrzymany
czas (1996), W labiryncie bólu (2003),
Refleksje (2006), Tułaczy smak edenu
(2007) – powieść ta ukazała się również w tłumaczeniu na język słowacki w 2010 roku, Za drzwiami deszczu
(2010). Poezja i fragmenty prozy w przekładzie na język angielski, słowacki, ukraiński, litewski, bułgarski, gruziński i serbski. Drukowane
wiersze są z najnowszej książki poetyckiej Poza ramami (2012).

ktokolwiek
ktokolwiek widział ją
w uśmiechu choćby jednego przechodnia
albo w oczach małej dziewczynki
której na ramieniu
usiadł paź królowej
ktokolwiek widział ją
pod parasolem
tych dwojga wtulonych w jedno
w dotyku pluszowego misia
tak wyjątkowego
chociaż bez jednego oka
ktokolwiek wie
jak obejmuje
cieszy rani ignoruje
niech da znak błądzącym na ślepo
którzy zatracili się w niej
jak kropla w kropli

melodia fortepianu
wpatrzona w zamknięte okno
słyszę jak niepokoi cisza
w oddali na kościelnej wieży
łkają dzwony
i niby pogodnie
a jakże żałośnie
w głuszy pokoju
melodia fortepianu
nadaje zmysłom pęd
delikatnie szepce do mnie
monsieur Chopin
a przecież nikt nie dotyka
śnieżnobiałej klawiatury

miasto portowe
ostatni raz
kiedy tutaj byłam
latarnia morska
się uśmiechała
a mała kwiaciarka
przeglądała się w morskiej tafli
i cichutko nuciła
o kwiatach
w swoich bezimiennych dłoniach
dzisiaj
portowe lampy
straszą kłamliwym cieniem
potargane żagle wirują w nieznane
a mała kwiaciarka
spogląda w dal
i cicho łka
o kwiatach co umierają
na falach bez imienia
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Zbigniew Jan Czuchra

Stach Ożóg

M

isjonarz, saletyn (obecnie
w Rzeszowie), urodzony
w Krośnie kocha góry i szerokie
przestrzenie wolności, gdzie rodzą się jego poetyckie zamyślenia. Opublikował tomiki: Poezje
wybrane (1996), Słowa sercem
pisane (2005) i Czasu srebrna nić
(2010), Powiew rodzinnych stron
(2012). Słuchać go można w katolickim Radio Via w Rzeszowie, publikuje w „Niedzieli” i „Posłańcu Matki Bożej Saletyńskiej”.

Miasto nad Wisłokiem
Miasto moje w objęciach dwóch rzek,
ozłocone południowym słońcem
jest jedyne na świecie.
Położone na wzgórzu,
jak podłużny bochen chleba,
zaprasza gościnnością i cieniem
odrzykońskich wzgórz.
Strzela w niebo wieżami kościołów,
złocistej bazyliki farnej,
wyniosłością franciszkańskich filarów
i zaciszem kapucyńskiej świątyni.
Uwielbia Boga i rozsławia piękno
głosem dzwonu o tęsknym sercu.
Snuje legendę w podcieniach rynku
i gdy staniesz pod pręgierzem
przemijania, zegar wystuka ci
czas przeszły dzieciństwa
co minęło jak złota nić,
młodości dźwięczącej radością
dojrzałych powrotów
wśród drżenia i jesieni życia,
którą zwiastuje srebrny całun ciszy.

Uciszenie
Zegar ciszy znaczony
wskazówką rytmu własnego serca.
Przez witrażowy kalejdoskop
blask, uciszenie i spokój
sączą się gdzieś w głąb.
Otwarte ramiona duszy
zachłannie zbierają
rozsypane chybotliwe promienie...
Na trudne dni.
Matka bielą posągu,
łagodnością ust
i ciepłym gestem rąk
ośmiela, prowadzi do Syna.
Dobrze, cicho
można tak trwać bez końca...
Dębowiec – polskie La Salette –
zmusza do refleksji i powrotów.
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Rzeszów zimą
Dagny
Dominice
Wyjechałem na zaśnieżoną drogę
mojego Wygnańca kołami tęsknot
z pogiętymi szprychami pamięci
za słoneczną piaskownicą
budującą moje dzieciństwo z fortec
w których bezpiecznie zasypiały
błyszczące resoraki
za pierwszymi naiwnymi zazdrościami
w których rude kompleksy
paraliżowały dotyki
podwórkowych zabaw

Laureat ogólnopolskich
konkursów poetyckich,
recytatorskich i teatralnych. Pracuje jako
wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej
w Uniwersytecie Rzeszowskim.

za giserskimi odlewami
w których projektowałem monumentalne
pomniki marzeń
za erudycją pozwalającą
budować potęgę wyznań
Delikatnie objechałem bławaty oczu
którymi rozścielałaś kobierzec Olszynek
by zdartymi oponami błękitnego roweru
nie zamazać pamięci wiosny miłości
Bym mógł z pękiem zielonych wspomnień
wjechać na wiszącą kładkę
twoich ust
Powróciłem
by ocalić skrawki wisłokowych zmroków
którymi wyszywałem narodziny Imion
choć wiem
że dziś już są tylko kilimem śnieżnego dnia
po którym nie przejdę bosymi stopami
Mówią o tym
stare koleiny zasypanych
asfaltowych alejek naszych serc
Powróciłem
by widownia przejezdnego cyrku
na Hetmańskiej jeszcze raz oklaskiwała moją
roześmianą twarz klowna
z zastygłymi łzami wczorajszych rozstań
Jeszcze trąbka
na kierownicy życia skomli zardzewiałymi dźwiękami
Polowego domu
choć wiem
że to tylko ślady opon depczących zaspane
w zimowym łkaniu śnieżynki tonów
Pora odstawić rower
Może jeszcze potrafię wydeptać
w rzeszowskim królestwie śniegu
małą wygnańcową komnatę
wielkości dwóch stóp
w której na powrót zamieszkamy
bez makijażu zimowych słów

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@wbxstudio.pl
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W SYBERIADZIE
I
NA
KRAWĘDZI
Rozmowa z Urszulą Grabowską, aktorką teatralną i filmową

Syberiada polska według powieści rzeszowskiego pisarza Zbigniewa Dominy to
fi lm o tragicznych losach Polaków, w roli
Tosi Dolinowej obcujemy z Panią jako widzowie tylko w części fi lmu. Jaki ma Pani
stosunek do tej roli i postaci powieściowej,
którą Pani zagrała?
– Zbigniew Domino napisał wspaniałą,
epicką powieść, tym dotkliwszą w przekazie,
że sam był uczestnikiem i świadkiem przedstawionych w niej wydarzeń. Postaci, o których pisze, żyły naprawdę. W powieści ich
wątki są znacznie bardziej rozbudowane, co
tworzy ich pełniejszy portret, ale fi lm rządzi
się swoim prawem. Tosia Dolinowa została
przez pisarza przedstawiona ze szczególną
czułością, ponieważ w jej osobie opisał własną matkę. Matkę, którą utracił tak tragicznie
i zdecydowanie za wcześnie. Czułam szczególną odpowiedzialność, wiedząc, że autor
będzie siłą rzeczy konfrontował moją rolę
z tak osobistym wspomnieniem.

o Czy rozmawiała Pani z pisarzem,
przygotowując się do fi lmu? I o tej rzeczywistej protoplastce, powieściowej
i fi lmowej Dolinowej, czyli o matce
pisarza, która zmarła i pozostała
na Sybirze na zawsze?
– Tak. Był to mój pierwszy
dzień zdjęciowy. Kręciliśmy dom
Dolinów na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Przy tej okazji poznałam pisarza
i jego żonę. Bardzo dobrze znałam
powieść, byłam po rozmowach z Januszem Zaorskim, przygotowana do zdjęć.
Świadoma oczekiwań, związanych z tym, że
mimo iż Tosia Dolinowa umiera tak wcześnie, musi pozostać w pamięci fi lmowego
Stasia, czyli jej syna, na zawsze, a w pamięci widzów przynajmniej do końca fi lmu.
Podeszłam do zadania bardzo emocjonalnie. Jak zwykle w sytuacji, w której opowiadana historia nie jest tylko wytworem

o Komu taki fi lm jak Syberiada, o tej tematyce jest dziś bardziej potrzebny – pokoleniu pamiętającemu wojnę, czy może młodzieży, równolatkom Pani fi lmowego syna,
Stasia Doliny?
– Na pewno dla pokolenia, które pamięta tamten czas, to fi lm szczególny. Ale myślę,
że właśnie dla młodych ludzi powinna być to
„lektura obowiązkowa”. I im właśnie Janusz
Zaorski szczególnie dedykował ten obraz.
Aby zrozumieć to, kim jako naród jesteśmy
teraz, musimy posiadać wiedzę i świadomość
tego, jak naznaczyła i tworzyła nas historia.
o Czy odwiedzi Pani Rzeszów z okazji
wyświetlania Syberiady polskiej, podobnie
jak to miało miejsce, gdy wszedł na ekrany
fi lm Falka Joanna z Panią w roli tytułowej?
– Mimo że fi lm wyświetlany jest w kinach od 22 lutego, wiem, że jest taki pomysł,

aby zorganizować specjalny pokaz z udziałem twórców fi lmu i autora powieści w Rzeszowie i Sanoku. Jestem w kontakcie z producentem. Jeśli tylko nie będę miała w tym
czasie żadnych zobowiązań zawodowych,
przyjadę na pewno.
o
Na krawędzi to wprawdzie klasyczny serial, który możemy śledzić w Polsacie, ale fi lmowo też kierowany do inteligentnego widza. I znowu zdecydowała się
Pani grać postać o przeżyciach traumatycznych, ale jednocześnie kobietę sukcesu?
– Bardzo lubię angażować się w produkcje, dzięki którym czuję, że jako twórca
także ja mam coś do powiedzenia. Serial Na
krawędzi, mimo że to historia sensacyjna,
niesie bardzo istotny społecznie przekaz.
Bardzo dużą uwagę poświęca kobietom, które doświadczyły psychicznej i fizycznej przemocy, a także problematyce handlu ludźmi.
A Marta Sajno, którą gram, w jakimś sensie
staje się sumieniem i głosem tych, którzy nie
mogą dojść sprawiedliwości zgodnie z literą
prawa wtedy, kiedy to prawo zawodzi. Stawia
bardzo ważne pytania na temat zasadności
zemsty, która miałaby wyrównać rachunki
poniesionych krzywd, a także jej przeciwwagi, czyli przebaczenia.
o

Filmowa bohaterka Joanny, serialu Tylko miłość i wielu innych po wspomniany Na
krawędzi. Kilkadziesiąt znaczących ról fi lmowych, by wspomnieć tylko chyba jedną
z pierwszych – Szarłatowiczówny w Przedwiośniu. Krytycy i widzowie podziwiają talent i urodę artystki, a jak Pani odczuwa tę
swą obecność w naszym życiu na co dzień
poprzez te fi lmy?
– Faktycznie można powiedzieć, że już
kilkadziesiąt, ale sumując przede wszystkim role teatralne, bo tych w moim dorobku
ciągle najwięcej. Dla mnie osobiście, aktorstwo, poza dużą dozą prywatnej przyjemności i pasji, niesie przede wszystkim pewien
rodzaj misji. Traktuję ten zawód niezwykle
poważnie. Daje mi on możliwość osobistej
wypowiedzi. Poczuwam się do odpowiedzialności za to, kim jestem i co robię. Dlatego dużo wymagam od siebie, a we wszystko,
czego się podejmuję, angażuję się uczciwie i na sto procent. Zawsze stawiam
sobie za cel tworzenie prawdziwych
ludzi, pełnokrwistych postaci, ze
wszystkimi ich rozterkami i pragnieniami. Jeśli wywieram emocjonalny wpływ na widza poprzez
swoje role, pobudzam go do refleksji,
to bardzo dobrze. Nadaje to sens temu,
co robię. A ostatnio dostaję od widzów
sporo potwierdzeń, w postaci listów
i innych wyrazów sympatii, że tak
właśnie jest. Dziękuję za nie.

Urszula Grabowska
w kinach w „Syberiadzie
polskiej” i w serialu telewizyjnym „Na krawędzi”
w czwartki w Polsacie
o godz. 22.00

Dziękuję za rozmowę.

Ryszard ZATORSKI
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o

fi kcji, ale wydarzyła się naprawdę. Spotkanie
i rozmowa z panem Zbigniewem wywarła
na mnie ogromne wrażenie. Wiedziałam, że
patrząc na mnie poddaje mnie szczególnej
ocenie, weryfi kuje tę obsadę, podzielił się ze
mną wspomnieniem, mówił dużo o czułości
matki, o tym na przykład, jak nigdy by się nie
zachowała… Miałam świadomość, że ten obraz przefi ltrowała tęsknota i czas. Chciałam
przede wszystkim dla niego jak najlepiej wywiązać się ze swojego zadania. Gdy spotkaliśmy się ponownie na premierze w Warszawie,
mocno mnie uściskał, zaakceptował, pochwalił. Duża to dla mnie satysfakcja.

Fot. Akpa/Polsat

o Niemal równocześnie spotkaliśmy
i podziwialiśmy Panią w niedawnych premierach na dużym i małym ekranie – w fi lmie Zaorskiego Syberiada polska i w serialu telewizyjnym Polsatu Na krawędzi Dutkiewicza. W teatrze też premiera. Jak to
Pani ogarnia i czasowo, i rodzinnie?
– Tak, w teatrze w marcu Pokój na godziny Śmigasiewicza. Rzeczywiście, wszystkie
te premiery miały miejsce w jednym czasie,
ale jest to tak naprawdę efekt dwóch lat pracy,
przeplatanych czasem intensywnego wysiłku
i tak zwanej ciszy zawodowej, która potrafi ła
trwać tygodniami. Z okazji premier wzmógł
się wokół mnie szum medialny, ale i ta fala
promocji za chwilę ustanie. Doba czasem
wydaje się za krótka, ale mam bardzo silne
wsparcie ze strony mojej rodziny, dzielimy się
obowiązkami. A zanim podejmę kolejne zawodowe wyzwanie, życie rodzinne wróci do
pełnej równowagi.

Nr 3(89) Rok IX

FILMOWA
SYBERIADA
Na podstawie powieści Zbigniewa Dominy

Fot. Jerzy Jawczak
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Fot. Józef Gajda

owieść Syberiada polska Zbigniewa Dominy, która pod takim
samym tytułem została
zekranizowana przez Janusza Zaorskiego (22 lutego
także i w kinach
rzeszowskich fi lm ten miał swą
premierę), może zatem w nowej
formie dotrzeć do świadomości
współczesnych pokoleń nie tylko
Polaków jako świadectwo czegoś,
co nie powinno nigdy się zdarzyć. Ta powieść rzeszowskiego
pisarza doczekała się już bowiem
przekładów na języki: ukraiński,
francuski, rosyjski i słowacki, a teraz w fi lmowym obrazie może być
przeżywana przez jeszcze szersze
kręgi.
W marcu ma być też pokaz
Zbigniew Domino z ojcem Stanisławem
tego fi lmu w Krasnojarsku, w bliskości Kaluczego – jeśli tak można określać nie jak i jego młodszego brata Tadeusza. Gdy
odległości odnoszone do bezmiarów syberyj- zatem po fi lmie wnuczka wołynieckiej kresoskiej tajgi – gdzie nad rzeką Pojmą był począ- wiaczki wyraziła swój podziw dla
tek zesłańczej gehenny ludzi z podolskiej wsi, młodego aktora Pawła Krucza,
która w powieściowej i fi lmowej relacji ma który gra rolę Staszka, że tak znanazwę Czerwonego Jaru. W filmie spotykamy komicie nauczył się rosyjskiego, jej
tę bezkresną tajgę, bo niektóre zimowe obra- babcia odrzekła na to ze wzruszazy kręcone były przez Zaorskiego w tych au- jącą szczerością i przekonaniem:
tentycznych plenerach Syberii. Ale widzowie jakże ma nie umieć, przecież on
znający sanocki skansen odnajdą Syberiadę tam w Rosji na Sybirze kilka lat
i w tymże pejzażu, gdzie kręcone były niektó- był na zesłaniu. Bo dla niej bohater
re sceny. Tam w Krasnojarsku niepotrzebne fi lmowy Staszek Dolina, to nie tyle
będą widzom napisy tłumaczące rosyjskie aktorsko przetworzona postać, ale
dialogi, od których bardziej niż w powieści tenże autentyczny Zbyszek Domino, dzisiaj godzien szacunku pisarz i prawie jej rówieśnik.
I niejeden widz zapewne sięgnie po obejrzeniu Syberiady polskiej po pierwowzór – po powieść
Zbigniewa Dominy, a potem po
kolejne tomy tej sybirackiej sagi:
Czas kukułczych gniazd, Tajgę (jako
suplement Syberiady) i najnowsze Młode ciemności, gdzie zapisane są powojenne losy owych
sybiraków. A może i kolejne części owej trylogii
doczekają się filmowego obrazu, bo są literacko
W Zorzy można było kupić najnowsze wydanie „Syberiady
i dokumentacyjnie warte podjęcia takiego zapolskiej”
dania. Oczywiście, filmu nie można traktować
tłoczno jest na ekranie, co potęguje jeszcze jako dosłownego odwzorowania książki, rzekłrealność miejsca i czasu oraz tragizm lo- bym nawet, że dla mnie powieść stwarza o wiele
sów mieszkańców podolskiej wsi z polskich szersze przestrzenie dla wyobraźni.
Gdy podczas kręcenia scen w Sanoku
Kresów, którzy stali się ofiarami pierwszych
czystek polityczno-etnicznych dokonanych rozmawiałem z reżyserem Januszem Zaorprzez NKWD. Ich losy na zesłaniu w tajdze skim, rzekł on wówczas: – Liczę na młodesyberyjskiej Zbigniew Domino ujął w powie- go widza. Pierwowzór fi lmu, czyli powieść
ściowej formie, ale z autentyzmem obserwa- Zbigniewa Dominy to rewelacyjny utwór
tora, bo z całą rodziną był ofiarą zsyłki. Ponad literacki i poniekąd zarazem zapis historyczsześć lat dziesięcioletniemu wówczas chłopcu ny. Oczywiście w fi lmie trzeba było ogranizabrał Sybir. Coraz mniej już tych sybiraków. czyć ilość wątków i postaci, zogniskować je
Nieliczni – jak pisarz czy młodszy od niego na głównych bohaterach. Zająłem się przede
brat Tadeusz – nadal świadczą o tamtych wszystkim losami Dolinów, dwóch głównych
przeżyciach znaczonych głodem, pracą ponad bohaterów – Jana i jego kilkunastoletniego

Fot. Józef Gajda
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siły i wycieńczeniem w syberyjskiej głuszy,
gdzie pozostały tysiące bezimiennych grobów, a wśród nich Antoniny, matki pisarza.
Na premierze w rzeszowskiej „Zorzy”
przy ulicy 3 Maja bohaterowie fi lmu byli obecni i realnie także, bo wszak nie da się ukryć,
że w losach powieściowego Stasia Doliny odnajdujemy przeżycia samego pisarza, podob-

Przed kasą w kinie Zorza

syna Staszka, na którego barki po wyjeździe
ojca do wojska polskiego spada cały ciężar
opieki nad rodziną. Bo musi młodszemu
Tadziowi zastąpić ojca, zmarłą na Sybirze
matkę i być zarazem w tej trzeciej roli, starszego brata. Ja chciałem pokazać, jak jest mu
niełatwo. Liczę na młodego widza, bo mam
nadzieję, że on zobaczy w tym fi lmie swojego
rówieśnika i być może pomyśli sobie: cieszmy się z Polski, jaką mamy naprawdę. Żyjemy w wolnym cywilizowanym kraju, a nasi
dziadowie musieli o nasz los tak walczyć.
I w związku z tym to jest fi lm o zwycięstwie,
bo się udało przecież wrócić do kraju i dotrzeć do dzisiejszego dnia. Więc zapraszam
do kina – powiedział reżyser – bo i sama
powieść jest bardzo interesująca, i aktorzy

Fot. Józef Gajda

Ryszard Zatorski

Kwiaty dla pisarza po premierze filmu w Zorzy

wybitni. Paweł Krucz, który zagrał Staszka
Dolinę, też wtórował przekonaniu, że fi lm
jest adresowany do jego rówieśników: – Pokolenie moich równolatków i bohatera, którego gram, zna tamte realia na szczęście tylko
z przekazów historycznych. Ogólnie wiedzą,
co to był gułag, co to był obóz zesłańczy, co to
była druga wojna światowa, która to wszystko spowodowała. W fi lmie zobaczą, przeżyją
z tym młodym Staszkiem wszystko, co wtedy
się tam w tajdze na Syberii działo.
Dobrze, że ten fi lm doczekał się wreszcie długo oczekiwanej premiery, bo godzien
tematu i zapewne oczekiwań, zwłaszcza tych
nielicznych jeszcze żyjących sybiraków. A być
może sprawi także, że młode pokolenie będzie miało okazję chociaż trochę poznać i zapamiętać jedną z najdramatyczniejszych kart
polskich wojennych losów.

Ryszard ZATORSKI

Marzec 2013

Andrzej Piątek

W

Rzeszowie w Kulturalnej Piwnicy przy
ul. Reformackiej 4 działa,
liczący sobie już prawie
12 lat, pierwszy w mieście
teatr prywatny. Nazwę
Przedmieście wymyśliła
mu jego założycielka Aneta Adamska, która
jest osobowością równie ciekawą jak jej teatr.
W wielu przypadkach sama pisze dla niego scenariusze, reżyseruje spektakle i wraz z innymi, takimi jak ona zapaleńcami
sceny, występuje na niej na ogół
w głównych rolach. Skupia wokół siebie aktorów – należących
do jej rodziny Krzysztofa i Jakuba Adamskich oraz przyjaciół Mariolę Bukowy, Łukasza
Lisowskiego, Igę Olszyńską,
Pawła Srokę, Macieja Szukałę,
Olgę Tralle i Iwonę Żytecką.
Każdy z nich bądź się uczy, bądź
ma zawód inny niż aktorstwo.
Uprawianie teatru jest przyjemnością po pracy, a dla niektórych poniekąd sposobem na
życie.
Założycielka Przedmieścia zarabia jako
neurologopeda w Szpitalu Wojewódzkim
nr 2 w Rzeszowie. Ale choć w tym fachu jest
ceniona, deszcz nagród spada na nią z tytułu
zajmowania się teatrem. A są one nie byle jakie, bo przykładowo nagroda dla instruktora
roku w konkursie Bliżej Teatru przyznana
przez Towarzystwo Kultury Teatralnej, laur
„Nowin” w kategorii kultura, laur „Kobieta
Przedsiębiorcza” za działalność artystyczną.
Organizowała Łańcuckie Noce Teatralne
i współtworzyła dwie edycje festiwalu nauko-

na Słowacji i Ukrainie. Teatr Przedmieście
współpracuje także z Theater Frankfurt, Accademią Internatzionale dell’ Attore w Rzymie, Studio Novecento w Mediolanie, Forn de
Teatre Pa’tothom w Barcelonie i Stowarzyszewo-artystycznego Źródła Pamięci. Grotow- niem Processus – Le Retour d’ Ulysse w Paryski – Kantor – Szajna. Prowadzi warsztaty żu. Ma w dorobku m.in. Grand Prix Festiwalu
teatralne w Polsce oraz w Grenoble, Rzymie, Spivograj w Teodozji na Krymie i dwukrotnie
Barcelonie i Frankfurcie nad Odrą.
zdobyty na Biesiadach Teatralnych w HoryńTeatr Przedmieście do pewnego stop- cu Zdroju Złoty Róg Myśliwski Króla Jana III.
nia jest alternatywą, choć nigdy nie był i nie Aneta Adamska i jej aktorzy indywidualnie
zamierza być konkurencją dla Teatru im. bywali laureatami licznych festiwalowych naWandy Siemaszkowej i Maski, których po- gród polskich i zagranicznych.
czynania artystyczne Aneta Adamska śledzi
Na scenie swojego teatru jego twórczyni
uważnie. Bardzo szybko sama umiała stwo- nie unika pytań niewygodnych i bolesnych,
rzyć niezależną i konsekwentnie realizowaną obnażających w nas to, co wstydliwe, przed
czym może lepiej by nam było
uciec w gonitwę codziennych
obowiązków. Jej spektakle bywają dość surowe, ale ten chłód
pozorny często skrywa buzujące nieokiełznane emocje. Teksty czasami stanowią pretekst,
by wyrazić bunt i niezgodę na
rodzaj sztucznej moralności,
jakiej jesteśmy poddawani. Postacie sceniczne na przemian
ogarniają fale miłości, poczucia
obowiązku, nienawiści i pożądania. Każda próbuje uporać się
ze swoimi demonami, zobaczyć
je i oswoić. Adamska szczerze
i zarazem emocjonalnie stara
Aneta Adamska w spektaklu „Opowieść“ się nas przekonać, że są historie
w życiu, które wymykają się dewizję artystyczną dla swojego teatru. Latem
2010 roku przeniosła go z Miejskiego Domu finicjom. Jej aktorzy i ona sama raczej nie staKultury w Łańcucie na Reformacką 4 do Rze- rają się grać nikogo konkretnego, grają stany
szowa, gdzie w atmosferze kameralnej małej emocjonalne kogoś. Czyli są w takim stanie
ducha, który jako forma przekazu może być
sali może spełniać swoje marzenia.
Przedmieście ma aktualnie w repertu- istotą aktorstwa. Lecz czy oni te stany emoarze Serenadę, Upał, Pokusę, Goplanę, Para- cjonalne grają, czy w nich one autentycznie są
dy, Obietnicę, Opowieść, Trzy historie o Ewie, z racji osobowości aktorów? To stanowi graTango, Niebo, Obietnicę, Święto, Tchnienie nicę cienką i niedopowiedzianą do końca. Ale
i zrealizowane w kooprodukcji z Ośrodkiem może również i z tego powodu widz nie wyTeatralnym CREARC w Grenoble spekta- chodzi ze spektakli Przedmieścia obojętny.
kle Pierwszy i Za szafą oklaskiwane w kraju,
Andrzej PIĄTEK
a także we Francji, Włoszech, Niemczech,

DREWNIANE
ŻYCIE
60. Firmowe Spotkanie ze Sztuką
Galerii Na Najwyższym Poziomie, czyli w rzeszowskim Elektromontażu, otwarto wystawę, która jest już
60. Firmowym Spotkaniem ze Sztuką organizowanym przez Podkarpackie Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych. Tym razem swoje
rzeźbiarskie wizje zaprezentował Piotr Woroniec, artysta mocno związany z Podkarpaciem i tutaj także osiadły, konkretnie w Woli
Sękowej u podnóża Gór Słonnych.
Nauki pobierał chociażby w Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie, w którym przed
jego pobytem tam miałem sporą przyjemność starać się być wykładowcą. Studiował
także filologię polską w rzeszowskiej WSP,
ja także. Dlatego ze zrozumiałym zainteresowaniem wybrałem się na wernisaż jego wy-

stawy w Elektromontażu. Gości tradycyjnie
z galanterią przywitał gospodarz, prezes Marian Burda, twórcę w stosownym anturażu

Fot. Roman Małek
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Na wernisażu, od lewej:
Jacek Nowak, Piotr Woroniec i Marian Burda

zaprezentował prezes Zachęty Jacek Nowak,
zaś dorobek artystyczny Piotra Worońca
przybliżyła zebranym Magdalena Rabizo-Birek.
Artysta rzeźbi w drewnie, w którym
z widoczną pasją zaklina swoją nieokiełznaną wyobraźnię. Równie ciekawe są średniowieczne postacie i te rycerskie, i te spośród zwykłego plebsu, jak i zniekształcone
sylwetki, jakby sponiewierane i zniszczone
przez mało łaskawy los. Sporo jest w tych
rzeźbach pesymistycznego egzystencjalnego nastroju, ale i dużo pogodnego, czasem ironicznego spojrzenia na otaczającą
rzeczywistość. Jedno jest pewne. Te dzieła
mają w sobie to coś, co nie pozwala na przejście obok nich obojętnie, bez emocjonalnego zaangażowania. One po prostu mają coś
odbiorcy do powiedzenia. O twórcy, o tobie,
o życiu, o świecie.

Roman MAŁEK
15
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Anna Wiślińska
wiosną 2013 r. Filharmonia
Podkarpacka kontynuuje założenia
programowe, które przyświecały w pierwszej części sezonu koncertowego.
Z wielkiej symfoniki wybrano utwory klasyków wiedeńskich jak i romantyków, ale program zapowiada również
niespodzianki.
15 marca usłyszeć będzie można symfoniczną aranżację Masek słynnego cyklu
fortepianowego Karola Szymanowskiego;
będzie to pierwsze takie wykonanie tego
utworu w Rzeszowie. Tego samego miesiąca
podczas koncertu „Z wyżyn Parnasu” usłyszymy Koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego (w 100. rocznicę urodzin kompozytora), symboliczne dzieło porównywane
do spektaklu teatralnego, które z pewnością
nie pozostawi nikogo obojętnym, tym bardziej że solistą koncertu będzie znakomicie
przyjmowany przez rzeszowską publiczność Tomasz Strahl. Koncert poprowadzi
maestro Marek Pijarowski, który obchodzi
w tym roku jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Wiosennym akcentem programu
będzie VI symfonia Pastoralna Ludwiga van
Beethovena.

Prof. Marek Pijarowski

cje Romea i Julii w wykonaniu studia baletowego Laili Arifuliny oraz bajki muzycznej
Trzy świnki przygotowanej przez aktorów
Teatru Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Anna WIŚLIŃSKA

MIEJSCE CZŁOWIEKA
Malarstwo Dawidiuk i Kuszaj

Piotr Rędziniak

D

wie odmienne wystawy malarstwa proponuje rzeszowskie BWA
w miesiącu marcu i co ciekawsze to dwie odmienne
postawy artystek związanych z naszym regionem, Małgorzaty Dawidiuk z Przemyśla i pochodzącej z Nowej
Sarzyny Jolanty Kuszaj. Tytuły wystaw już
zapowiadają ową różnorodność tematyczną
i stylistyczną wystaw. Małgorzata Dawidiuk
swoją wystawę nazwała „Światło w ciemności”, a Jolanta Kuszaj obrazy i rysunki zamyka
w dwóch cyklach: „Miasto” i „Przestrzenie
miejskie”.
Małgorzata Dawidiuk – urodzona
w 1967 roku w Wisznicach na Podlasiu.
Ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne
w Nałęczowie. Następnie ukończyła studia
w Akademii Sztuk Pięknych im. I.E. Repina
w Petersburgu na Wydziale Malarstwa i Konserwacji – specjalizacja ikona. Jest twórcą
wielu realizacji sakralnych – ikon, ikonostasów, polichromii, m.in. w Chołowicach
k. Krasiczyna, Koszalinie, Krynicy, Olsztynie,
Zamienicach k. Legnicy, Niagou (Słowacja).
Współautorka realizacji ściennych w sanktu16

arium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Jej ikony znajdują się w zbiorach
prywatnych i muzealnych w Polsce, Niemczech, Rosji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie. Obecnie prowadzi Pracownię Konserwatorsko-Artystyczną Ikon
w Przemyślu.

na których jak cienie pojawiają się postacie
przybrane w przestrzenne „rogaliki” nimbów,
atrybuty świętości tych tajemniczych postaci.
Nie mogę odseparować od siebie skojarzenia
z malarstwem manieryzmu hiszpańskiego
mistrza El Greco, który dzięki, bodaj pierwszy
raz w historii sztuki, zastosowaniu deformacji – wydłużenia postaci ludzkiej
– spowodował tym skierowanie
wzroku odbiorcy ku górze, ku
„światłu”. I to, moim zdaniem,
po raz pierwszy obrazy malowane na płótnie stały się równie metafizyczne jak pisane ikony.
Wystawa Małgorzaty Dawidiuk wpisuje się doskonale
w okres poprzedzający święta,
które przyjdzie nam nie tylko obchodzić, ale może i przeżyć końcem marca tego roku.
Drugą wystawą zorganizowaną w tym czasie jest malarstwo
Małgorzata Dawidiuk – „Ikony – Cienie”, tech. własna, deska
i rysunek Jolanty Kuszaj. ArtystWłaśnie z pisania ikon, z których zna- ka, urodzona w 1983 r. w Leżajsku, ukończyła
na jest autorka, czerpie ona rodowód swoich Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Miobrazów, które są współczesną interpretacją kołaja Kopernika w Toruniu ze specjalnością
tradycyjnej ikony. Świadomie artystka odcho- grafika i malarstwo. Dyplom z wyróżnieniem
dzi od formy ikony ku laickiej, wręcz pogań- za malarstwo sztalugowe otrzymała w 2008 r.
skiej – totemicznej, wydłużonej formy desek, Kontynuuje studia podyplomowe w macieFot. Jacek Nowak
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Kolejną unikatową propozycją marcowego repertuaru będzie Via crucis Franza Liszta. Utwór niemający sobie równych
w literaturze romantycznej zaskakuje nowatorstwem dźwiękowym i ciekawą formą.
Kwietniowe koncerty rozpocznie klasyczno-romantyczna mozaika dobrze znanych i lubianych utworów Haydna, Mozarta i Czajkowskiego pod batutą
Tadeusza Strugały, a już w kolejnym tygodniu (12 IV) czeka
na słuchaczy słynna opera buffa
Wolfganga Amadeusza Mozarta
Cosi fan tutte w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie.
Mistrzowskie dzieło z przepiękną muzyką i doskonałym librettem otworzy przed słuchaczami
barwny świat opery długo wyczekiwany przez publiczność.
W kwietniu po raz kolejny
uczczona zostanie pamięć Lutosławskiego – tym razem zabrzmi
Łańcuch II w wykonaniu Piotra
Pławnera.
Drugą wielką rocznicę 200-lecia urodzin Wilhelma Richarda Wagnera obchodzić
będzie filharmonia, przypominając m.in.
fragmenty Tristana i Izoldy ze znakomitą
śpiewaczką Hjördis Thébault w roli głów-

Fot. Antoni Hoffmann

ODSŁONA
WIOSENNA
Utwory klasyków wiedeńskich i romantyków

nej. Wielka niemiecka muzyka zabrzmi również w majowych koncertach w postaci VII
Symfonii mistrza z Bonn. W czerwcu czekają
słuchaczy barokowe reminiscencje, bo w programie znajdzie się Koncert na dwa fortepiany
Jana Sebastiana Bacha w aranżacji na zespół
perkusyjny i Muzyka sztucznych ogni Haendla. Na zakończenie sezonu (21 VI) przygotowano efektowny projekt z muzyką baletową
i popisem wirtuozerii tanecznej wybitnych
tancerzy baletu klasycznego. Najmłodszych
melomanów z pewnością ucieszą propozy-

Fot. Jacek Nowak
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rzystej uczelni. Zorganizowała 6 wystaw indywidualnych, uczestniczyła
w 5 wystawach zbiorowych zagranicznych (USA, Słowacja, Rumunia, Belgia,
Niemcy, Grecja). Uczestniczyła w kilkunastu wystawach zbiorowych w kraju oraz w regionie, m.in.: II TPMW
– Jesienne Konfrontacje 2010; Obraz,
Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku – 2008,
2009. Ostatnio otrzymała nagrodę fundowaną w 8. Triennale Małych Form
Malarskich – Toruń 2010. Związana
z regionem, nadal uczestniczy w plenerach „Kolbuszowa”, reprezentuje podkarpackich artystów na wystawach zagranicznych Rzeszów w Satu Mare 2010

(Rumunia), Artyści Rzeszowa i Podkarpacia
– Termopile 2012 (Grecja). Prace artystki są
osobliwym połączeniem kompozycji geometrycznych inspirowanych miastem, architekturą, układami urbanistycznymi, w które
wkracza człowiek – postać ludzka zagubiona
i wyobcowana w natłoku pomników ludzkiej
myśli i konstruktorskich osiągnięć.
Paradoksalnie obie wystawy swoją różnorodnością skłaniają nas do zastanowienia się nad miejscem człowieka we współczesnym świecie i jego z nim relacjami,
którego nazwy ciągle szukamy i to wyznacza najlepszy kierunek tych poszukiwań.

Piotr RĘDZINIAK

Jolanta Kuszaj – „Miasto”, olej, płótno

Paweł Hałasa – „ Pejzaż”, olej, płyta, 80 x 100 cm

EMIGRANCI
Wykształceni, odważni,
zdecydowani
Jerzy Dynia

P

od koniec lutego jeden
z lokalnych rzeszowskich dzienników zapodał,
że każdego roku z Podkarpacia wyjeżdża na stałe za
granicę ok. tysiąca osób,
a 180 tysięcy – czyli tyle, ile w tej chwili liczy
Rzeszów – przebywa tam czasowo. Są to ludzie
wykształceni, odważni, zdecydowani polepszyć swoje życie.
Informacja ta przypomniała mi pewien
epizod z mojego zawodowego życiorysu. Był
rok 2001. W kierunku Frankfurtu zmierzał
służbowy bus rzeszowskiego oddziału TVP,
a w nim oprócz ekipy filmowej, osoby związane z folklorem: Kasia Pikor – wokalistka
z Resovii Saltans, rzeszowski skrzypek Łukasz
Pliś, klarnecista z okolic Kolbuszowej Ryszard
Bajor, cymbalista z okolic Grodziska Dolnego
Edward Markocki i instruktor z WDK w Rzeszowie, nieżyjący już Jan Zołoteńko. Czekało
na nich studio nagrań muzycznych, w którym
byli już: Sebastian Karpiel-Bułecka, znany
dziś jako Zakopower oraz grający najczęściej
na altówce, ale także cymbalista, ratownik
TOPR Marek Łabunowicz oraz mieszkający
od końca lat 80. ub.w. w okolicach Frankfurtu
„chłopak ze Staromieścia”, kontrabasista Wi-
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rodzony w 1961 roku w Nowej Sarzynie.
Jest samoukiem. W 1995 roku został
przyjęty na podstawie dorobku twórczego do
Związku Polskich Artystów Plastyków. Obecnie mieszka i pracuje twórczo w Rzeszowie.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką, rysunkiem oraz fotografią. Zorganizował
od 1987 roku ponad dziesięć wystaw indywidualnych, brał również cyklicznie udział
w wystawie Obraz, Grafi ka, Rysunek, Rzeźba Roku, BWA Rzeszów – 1997, 1998, 2003,
2004, 2005 i 2008 oraz w wystawach przeglądowych ZPAP, m.in. w 1998 i 2002. W 1999

roku otrzymał nagrodę od Związku w formie zakupu pracy.
Trwa właśnie wystawa prac artysty
przygotowana przez Telewizję Rzeszów
w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych przy ulicy Dąbrowskiego w Rzeszowie.
Wystawa pod sugestywnym tytułem: „Kolory życia” pokazuje optymistyczny, pomimo
sytuacji artysty, stosunek do świata.
Po zakończeniu ekspozycji obrazy Pawła
Hałasy będzie można kupić na aukcji, która
organizowana jest na zakup ortopedycznych
protez nóg dla tego niepełnosprawnego artysty.

told Szczurek, znany tu jako Vitold Rek. Czekali również jazzmani: legenda niemieckiego
jazzu, puzonista Albert Mangelsdorff, ciemnoskóry saksofonista duńskiego pochodzenia
John Tchicai, również czarnoskóry perkusista
z RPA Gilbert Mattews i Amerykanin włoskiego pochodzenia Charlie Mariano. Celem
tego spotkania było nagranie niecodziennej
płyty CD z polską muzyką ludową w wersji
jazzowej. Podczas rejestracji nagrania każdy
temat wykonywany był w wersji oryginalnej,
a następnie zaczynała się wielka improwizacja.
Powstała w ten sposób płyta z 13 utworami,
zatytułowana The Polish Folk Explosion. Powstał też reportaż Folklor i jazz, zaprezentowany w programie Telewizji Rzeszów. Pomysł był
szalony, ale efekt interesujący.
Kim jest Vitold Rek? Urodził się w 1955
roku w najstarszej dzielnicy Rzeszowa Staromieściu, blisko słynnego tam kościoła.
Spotkanie z muzyką rozpoczynał mając 8 lat
w ognisku muzycznym w swojej dzielnicy od
gry na akordeonie u prof. Fryderyka Rajzera.
Potem była gitara i znów kontrabas. Gdy miał
17 lat wyjechał do Krakowa, gdzie kontynuował naukę w Liceum Muzycznym im. F. Chopina w klasie kontrabasu klasycznego. Potem,
w okresie gdy rektorem uczelni był Krzysztof
Penderecki, studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończył w 1982 roku
z wynikiem bardzo dobrym.
Interesował się różnymi gatunkami muzycznymi: od klasyki po jazz. Jako dwudziestolatek otrzymał wyróżnienie w kategorii
solistów na festiwalu Jazz nad Odrą. Rozpoczął współpracę z zespołem Jana Ptaszyna
Wróblewskiego Sun Ship i z pochodzącym

z Rzeszowa jazzowym trębaczem Tomaszem
Stańką. Od 1984 roku prowadził własne zespoły Basspace i The Spark. Był też okres
współpracy z Ewą Demarczyk i Stanisławem
Sojką. Z roku na rok stawał się coraz bardziej
znanym w świecie mistrzem kontrabasu.
Pod koniec lat 80. osiedlił się w Niemczech. Obecnie uczy w Hochschule für Musik
w Mainz, gdzie ma klasę kontrabasu jazzowego i prowadzi zajęcia w zespołach. Ciągle
koncertuje. Nie traci też związków z rodzinnym miastem, nie zapomina o rodzinnym
Staromieściu. W 2009 roku grał z Johnem
Tchicai’em na Festiwalu RZESZoffart. W 2010
roku koncertował w sali balowej łańcuckiego
zamku podczas Muzycznego Festiwalu ze swo-

Fot. Petra Bruder

KULTURA  SZTUKA

Fot. Jacek Nowak

PAWEŁ PIOTR HAŁASA

KULTURA  SZTUKA

Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka

Vitold Rek

im zespołem East West Wind, a w 2011 na zakończenie Pleneru Malarskiego w Boguchwale
z akordeonistą Jarosławem Besterem. Do tej
pory nagrał około 100 płyt. Co Państwo na to?

Jerzy DYNIA
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ARTYSTA ZAPOMNIANY
Antoni Uruski – pianista, kompozytor, dyrygent, pedagog i animator kultury

O

KULTURA  SZTUKA

podaje Ilustrowany Przewodnik po Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie A. Medyńskiego (wyd. w 1937 r. we Lwowie), „nieco głębiej
na prawo grobowiec Uruskich: Antoni (1870–
1934) [rok urodzin podany prawdopodobnie
mylnie – winno być 1872, przyp. AS], kompozytor – muzyk. Na postumencie klęczący
aniołek (dł. Pawła Eutele’go)”.

roku, dzięki
ki
uprzejmości saletynaa ks.
tym zasłużonym muAntoni Uruski
Zbigniewa Czuchry,
zyku
działającym
z ukochaną córką Aliną
oddanego
kapłana
w Rzeszowie na początku
i wrażliwego poety, dowiedziałem się, iż do
XX wieku pisałem w artyparafii MB Saletyńskiej w Rzeszowie należy
kule pt. Historia jednej kolęJadwiga Sznajder, wnuczka Antoniego Urudy („Nasz Dom Rzeszów” nr 1/39/2009).
skiego. 16 stycznia 2013 roku odwiedziUruski jest autorem melodii popularnej
łem sympatyczną p. Jadwigę, by wysłukolędy pt. Zaśnij Dziecino, śpiewanej do
chać rodzinnych opowieści, szczególnie
dziś przez chóry i lud boży w kościołach
o uwielbianym przez nią utalentowanym
rzeszowskich.
muzycznie dziadziu Antonim Uruskim.
Ten znakomity artysta, pianista,
Była jego najukochańszą wnuczką. W rokompozytor, dyrygent, pedagog i anidzinnym Lwowie prowadził ją do cukiermator kultury od września 1903 roku był
ni Zalewskiego, do Opery Lwowskiej na
nauczycielem muzyki i śpiewu w Seminaspektakle dla dzieci, opowiadał bajki,
rium Nauczycielskim Męskim w Rzeszokupował prezenty, zabierał na wycieczwie. Mieszkał przy ul. 3 Maja, wówczas
ki, m.in. do Jugosławii. To dzieciństwo
na Pańskiej, nad cukiernią Ziemiańską.
szczęśliwe przerwała straszna wojna. PaW mieszkaniu tym na honorowym miejnią Jadwigę wywieziono do Kazachstanu,
scu stał fortepian, a tuż obok sporo miejskąd w 1945 roku powróciła do Polski.
sca zajmowała biblioteka muzyczna. Już
W Rzeszowie p. Jadwiga pracowała
wkrótce z mieszkania tego poczęły się
w Wojewódzkim Zjednoczeniu Przedwydobywać czarowne dźwięki muzyki
siębiorstw Gospodarki Komunalnej
fortepianowej i wokalnej. Początkowo
i Mieszkaniowej, pełniąc odpowiedzialną
śpiewał kwartet męski, a potem chóry –
funkcję starszego inspektora ds. finansonajpierw męski, a potem mieszany. A że
wych. Mąż pracował w WSK i był dobrym
w Rzeszowie ludzi utalentowanych muczłowiekiem. Córka p. Jadwigi, Alina – to
zycznie nigdy nie brakowało, toteż na
imię po babci – także mieszka w Rzeszosukcesy artystyczne nie trzeba było dłuwie, na Zalesiu. Mama p. Jadwigi, Alina,
go czekać. Widząc sprzyjającą atmosferę,
która wyszła za Stanisława KrysowskieUruski natychmiast założył Towarzystwo
go, dyrektora gimnazjum w Gródku
Muzyczne Lutnia, a wkrótce szkołę muJagiellońskim, także była utalentowana
zyczną, koncesjonowaną przez Namiestnictwo. Życie muzyczne w Rzeszowie na- Alina i Antoni Uruscy, z lewej – córka Jadwiga (obecnie Sznaj- artystycznie. Pisała piękne wiersze, pubrało niespotykanego dotąd ożywienia. der), na ręku – córka Zofia, z tyłu – syn Bolesław z drugiego blikowane w pismach kobiecych.
O muzycznych pasjach dziadzia AnKoncertowano w różnych salach, nawet małżeństwa Uruskiego
toniego p. Jadwiga mówi z wielkim wzruw Parku Miejskim, także w pobliskich
Kariera pianistyczna (był wybitnym
miejscowościach przy różnych okazjach.
chopinistą) stała przed Uruskim otworem. Po szeniem. Był oddanym artystą, pedagogiem,
Warto przypomnieć, iż Uruski stu- sukcesach w Dreźnie i Pradze miał być Paryż, społecznikiem. Wszędzie zakładał chóry
diował muzykę u Władysława Żeleńskie- Mediolan, USA… Śmierć młodej żony, Marii i orkiestry. Jego największe dzieło – oratorium
go w Krakowie, a także u Jerzego Foerstera z Dembowskich, opieka nad jedynym dziec- pasyjne Eli, Eli, lama sabachtani, wydane we
Lwowie w 1927 roku, p. Jadwiga słuchała w kow Pradze i swoje artystyczne posłannictwo kiem, córką Aliną, zniweczyła te plany.
traktował niezwykle poważnie. Obok ambitAle wróćmy do Rzeszowa. Po czterech ściele w Gródku Jagiellońskim, mając ok. 8–10
nej działalności koncertowej, jako pianista latach ambitnej i twórczej działalności (1903– lat. Tematyka pasyjna, teksty łacińskie, przeji dyrygent, był autorem i wydawcą licznych 1907), Uruski opuścił miasto i udał się do mująca muzyka robiły ogromne wrażenie. „Ze
kompozycji i opracowań, m.in. dla chórów Stanisławowa. Działacze rzeszowskiej Lutni strachu chowałam się pod ławkę!” – wspomiszkolnych i dorosłych. Jak podaje Słownik żegnali go z żalem, odprowadzając gremial- na dziś p. Jadwiga. Czynimy poszukiwania
muzyków polskich (wyd. przez PWM Kraków nie na kolej i wręczając uroczysty wieniec tego dzieła. Byłoby wspaniale, gdyby udało się
1967), Antoni Adolf Sas-Uruski urodził się laurowy, o czym barwnie pisze dr J. Kijas we je kiedyś wykonać w Rzeszowie.
4 XI 1872 r. w Stanisławowie, a zmarł 12 V wspomnianej publikacji.
Andrzej SZYPUŁA,
1934 r. w Czortkowie. Niektóre źródła podaDo mojej opowieści o Uruskim życie
artysta muzyk, pedagog, dyrygent, wiceprezes
ją, iż artysta urodził się i zmarł we Lwowie. dopisało dalszy ciąg. Oto niedawno, w 2012
Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego
Był nauczycielem muzyki
w seminariach nauczycielOD REDAKCJI
skich w Krośnie, Lwowie,
odczas wieczoru muzycznego w ratuszu w Rzeszowie w sobotę 2 marRzeszowie, Stanisławowie
ca 2013 roku uroczymi wspomnieniami o swoim ukochanym dziadziu
i Czortkowie, gdzie także
Antonim Uruskim dzieliła się jego pierwsza wnuczka Jadwiga Sznajder.
założył Towarzystwo MuW części oficjalnej wiceprezydent Stanisław Sienko, w imieniu ministra
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, udekorował
zyczne. Pochowany został
Andrzeja Szypułę Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
na Cmentarzu ŁyczakowW artystycznej części wieczoru wystąpili uczniowie, absolwenci i pedagoskim we Lwowie w części
dzy rzeszowskich szkół muzycznych, a także Chór Kameralny Collegium
północno-wschodniej leMusicum z WDK w Rzeszowie.
wej, przy drodze na cmenNa wieczorze muzycznym w ratuszu 2 marca 2013 – Andrzej Szypuła wręcza
tarz uczestników powstakwiaty Jadwidze Sznajder, wnuczce Antoniego Uruskiego
nia 1863–4 (krótszej). Jak

Andrzej Szypuła

P
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WIROWANIE
NA PLANIE

ODPRYSKI

POSTRONNI NARODOWIE
ZNAJĄ!

Życie towarzyskie miastowsi

A

niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż
swój język mają”. Bardzo znany środkowy fragment, bardzo mało
znanej rymowanki Mikołaja Reja ma więcej emocjonalnego i filologicznego
zabarwienia aniżeli użytkowej logiki językowej. Rej nie porównywał
nas do gęsi. Użył tego wyrazu w formie przymiotnika dzierżawnego,
a nie rzeczownika. Tym bardziej że gęganiem wówczas, podobni Mikołajowi
Rejowi, nazywali paplanie po łacinie. Zatem imć Rej mawiał, iż nasi
protoplaści nie przemawiali językiem gęsim, lecz polskim. Ot co!
Nie zawracałbym jakiejkolwiek części ciała swoim zacnym
czytelnikom taką historyczną już duperelą, gdyby ONZ nie uchwaliło, że
2013 rok jest rokiem umacniania języków ojczystych. Cóż to z grubsza
znaczy? Mniej więcej to, że każda nacja winna coś przedsięwziąć
dla ugruntowania swojej kultury językowej. Współczuję jankesom
i Australijczykom, którzy nie mają swojego języka, bo takie dla przykładu
niecywilizowane plemiona, jak Bantu czy Ungurowie, a nawet Czukcze
– mają.
Nie jesteśmy gorsi, jak we wstępie. Zatem spójrzmy na rodzime
dobrodziejstwo językowe. Urzędniczy bełkot, ponoć podnoszący coś tam,
polszczyznę pisaną urzędowo uczynił tak pokraczną, że aż karykaturalnie
głupią. Aby ją pojąć, potrzebna jest niemała armia tłumaczy z urzędniczego
na polski, czyli różnego rodzaju papug i doradców. Nawet porządnie,
zgodnie z polską kulturą językową, nasza umiłowana władza nie potrafi
ponazywać nowych ulic, placów i skwerków, o czym niejednokrotnie
już wymądrzałem się. Nieskutecznie! Spójrzmy teraz wokół siebie. I co
my widzim, proszę wycieczki? – jak mawiał Wiech. Otóż tak czysto po
polsku brzmiące, świeże jeszcze nazwy, jak Capital Park, Millenium Hall,
Galeria Graffica, Media Markt, Pro Familia, Pro Medica, Capital Tower.
A w tych obiektach kto pracuje? Manager, marketing manager, office
boss, a nie jakiś tam kierownik albo i dyrektor. A ten polski manager już
nie posila się drugim śniadaniem, ale zasuwa na lunch, a co! Wiadoma
rzecz, Jewropa! A drużynę balona kopanego z Baraniej Górki kto trenuje?
Oczywiście coach.
Najbardziej destrukcyjnie na polszczyznę działają Internet
i telefonia komórkowa. Wypierają wszelkie charakterystyczne
dla polszczyzny: ó, ę, ą, ł, ś, ć, ź, ż. Zaczynają powszechnie w tych
urządzeniach panować skrótowe śmiecie językowe. Czasem odnoszę
wrażenie, że polszczyzną tam prezentowaną posługują się jacyś
troglodyci, którzy nigdy nie słyszeli o ortografii, jakiejkolwiek
odmianie gramatycznej, składni czy interpunkcji. Czuję się wówczas
jak partyzant z wyciętego lasu. To mnie przeraża. Tym bardziej
że niedostatki językowe masowo dotyczą ludzi młodych i bardzo
młodych. Coś tu jest nie tak! Z poprawnością jest jak z piękną żoną.
Same kłopoty. Zatem lepiej, aby miał ją sąsiad.
Cóż zatem da nam owa inicjatywa ONZ? Mniej więcej tyle samo,
co i obowiązująca już kilkanaście lat, zupełnie sensowna ustawa
sejmowa o ochronie języka ojczystego. Uchwalona przy ogromnym
zadęciu mediów i wszystkich nawet kanapowych sił politycznych, już
na samym początku została skazana na niepowodzenie i żywot zupełnie
martwego prawa. Sejmowa legislatura, komisje i podkomisje, Sejm oraz
Senat odwaliły znowu kawał świetnej, nikomu niepotrzebnej roboty.
Ponakładano określone zadania na urzędy i instytucje państwowe,
które nie zamierzały w tej sprawie nawet palcem kiwnąć. Bowiem za
ignorowanie postanowień ustawowych nie ma żadnych konsekwencji.
Wystarczy uważniej pod względem językowym prześledzić sejmowe
ustawy, aby znaleźć coś uciesznego. Powołana do roli strażniczki
językowej cnoty ludu polskiego Rada Języka Polskiego może tylko
gromadzić skargi i potupać sobie dla rozgrzewki. Praktycznie może tyle,
ile Żydzi w czasie okupacji. A w takiej Finlandii za sprzeniewierzenie się
ustawie o ochronie ich rodzimego języka grożą poważne konsekwencje
i dlatego wybudowanie w Helsinkach Millenium Hall albo Capital
Tower byłoby niemożliwe. Zresztą w Niemczech także. Ale przecież
powszechnie wiadomo, że Polak potrafi.
Roman MAŁEK

B

ywało onegdaj, co potwierdza choćby twórczość noblisty
Reymonta, że życie towarzyskie wsi ogniskowało się wokół
plebanii i dworu. Niedzielne wykwintne obiadki u właściciela majątku lub proboszcza, a po nich wzajemne uśmiechy, krotochwile, partyjka wista lub preferansa, z cygarem i naleweczką stały się tradycją.
Pamiętam, jak mój stryj, wiejski proboszcz, tradycyjnie
w czasach tuż postalinowskich, na niedzielnych obiadach podejmował kierownika szkoły, lekarza i sołtysa, ale już bez partyjki wista niestety, choć z naleweczką, a jakże. Bo stryj o wiście
pierwszy raz usłyszał od mojego ojca i jakoś w nim nie zagustował. Może i miał rację, bo z kim niby miałby grać, kiedy jego goście nad wista przedkładali oczko i zechcyka. Takie wtedy czasy
byli. I komu to przeszkadzało?

Dziś, w naszej miastowsi, gdy spotka się na obiedzie biskup z prezydentem, dziennikarska zgraja węszy różne podteksty o jakimś tam kupczeniu dobrem wspólnym, o przekrętach
i takich tam innych duperelach. Za nic nie uszanuje tradycji. Bo
taki proszony obiad, jak mnie uczyła mama, nie może obyć się
bez konwersacji. Podczas jego trwania kulturalni ludzie ze sobą
rozmawiają. Otwarcie. O wszystkim. I nie obowiązuje tu zasada,
że jak się je, to się nie mówi. Toteż nie widzę nic złego w tym, że
prezydent z biskupem, jak zawsze w trosce o dobro ogółu, pogadali sobie przy obiedzie o nowym budynku sądu dla Rzeszowa,
napomknęli o przejęciu zamku przez miasto, o kompleksie popijarskim i muzeum diecezjalnym. Ot, pogadali, z czego nic nie
wynika. Ale gazety manipulowały. Tylko po co?
Minęły już chyba czasy, kiedy to włodarze miastowsi Rzeszów oddawali za bezdurno dobra administracji kościołowej. Sam
obecny prezydent już raz się sparzył na boisku szkolnym. A i Kościół, mając na uwadze kłopoty z pomnikiem, symbolem Rzeszowa, nie pokusi się na aneksję fragmentu „Paniagi”, bo wie, że mu
się nie należy. Ale karuzela medialna miała swoje 5 minut. Nie
zastanawiając się nad tym, że sprawa jest tynfa warta, bo… Sam
zamek jest zabytkiem takim sobie. Zabytkiem są jego fortyfikacje.
By zrobić tam nowoczesne muzeum, dorównujące krakowskiemu
pod rynkiem – bo tylko takie ma sens, czegokolwiek miałoby dotyczyć – potrzeba niezliczonej kasy. Miasto jej nie ma i jej mieć
nie będzie. A ewentualne przeniesienie wszystkich rzeszowskich
muzeów do tego obiektu sprowadzi rzeszowski rynek do poziomu
piwiarni. A muzeum diecezjalne swoimi zbiorami nie jest w stanie
sensownie zapełnić powierzchni obiektu przy „Paniadze”.
Myślę też, że nawet radni PiS zgodzą się ze mną, że przejęty
ewentualnie zamek przez miastowieś Rzeszów powinien służyć
młodzieży. Dajmy go więc za symboliczną złotówkę uniwersytetowi.
Oczywiście jeśli będzie chciał. Pomóżmy w adaptacji obiektu. Takie
plany już były. Warto o tym pomyśleć. No i po co ta cała zadyma?
Tekst i grafika
Zbigniew GRZYŚ
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ROZMAITOŚCI

IDZIE
WIOSNA
Idzie wiosna, idzie wiosna,
ciepła, kwietna i radosna.
Myśl będziemy drążyć jasną,
że w Rzeszowie ciągle ciasno
jak na możliwości nasze,
czas poszerzyć się – choć w pasie,
spełnić wszystkie obietnice
i lewice i prawice
zadowolić.
Idzie wiosna, wiosna idzie,
będzie tak jak na Florydzie.
Pan Prezydent po podróży
coraz lepiej miastu służy.
Na Wisłoku, nie motyle,
ale będą krokodyle.
W przeróżnych handlowych spółkach,
nie na wodzie – lecz koszulkach
(szał dzieciaków).
Idzie wiosna, idzie wiosna
od Przemyśla, Mielca, Krosna,
Podkarpacie na to czeka,
że znów mistrzem jest Asseco.
W piłce taką daje radę:
stop – czas kończyć Greń-goladę!
Marta w żużlu to pokaże,
że nasi spadochroniarze
są na pudle.
Idzie wiosna, a wraz z wiosną
to dzieciaki szybciej rosną,
edukacji taka rola,
by nie brakło miejsc w przedszkolach.
A gdy będą później duże,
to po studiach czy maturze
musi nadejść czas nareszcie,
by robotę znaleźć w mieście.
Nie w Londynie.
PS
Przyjdzie wiosna, z nią nadzieje,
że co chwiało się, nie chwieje.
Rozkwita nasz gród kochany,
dom przytulny i zadbany.
Inni muszą nam zazdrościć,
a więc powiem to najprościej:
Zapraszamy, razem z nami
przyjdź, zamieszkaj TU!

Wiosenne uczucie
Baran (21 III–20 IV) Przed Tobą czas porządków
i to nie tylko przedświątecznych. Będą pewne zmiany
w pracy, w domu i w finansach. Uważaj na nerwy!
Byk (21 IV–20 V) Wyjazdy bliższe i dalsze zaowocowały nową energią, nowymi znajomościami, ale
też nowymi wydatkami. Czas teraz pomyśleć realnie
o domu, działce i pracy.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Porwie Cię życie towarzyskie i uczuciowe. Zachowuj jednak rozsądek.
Rak (22 VI–22 VII) Krzątanina wokół codziennych
spraw może przysłonić troskę o własne zdrowie.
Ważne więc, aby trzymać rękę na pulsie!
Lew (23 VII–23 VIII) Po okresie lenistwa ważne będą
pracowitość i rzetelność. Nadrób zaległości i zapanuj nad zamieszaniem, jakie pojawi się wokół Ciebie.
Panna (24 VIII–22 IX) Wiosenne uczucie trochę
zawróci Ci w głowie, co rodzina będzie podkreślać.

J

anusz Korczak bardzo często powtarzał zebranym przy nim
dzieciom: „Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia. Coś z tego zawsze się stanie, tylko nie pozwólcie tego zakopać w zwątpieniu. Pamiętajcie, każdy z nas dla normalnego rozwoju potrzebuje oprócz chleba i miłości, także odrobinę marzeń!” To
właśnie marzenia, towarzyszące wszak ludzkości od zarania dziejów, powinny towarzyszyć każdemu z nas przez całe życie. Człowiek bowiem tak długo pozostaje młodym, jak długo potrafi marzyć. Bez marzeń nie sposób żyć i nie sposób pracować.
Tylko wtedy wykorzystamy maksymalnie wszelkie swoje możliwości, jakie dała nam natura,
gdy to wszystko, co robimy, będzie wypadkową między zdolnościami i marzeniami. Trzeba
wiedzieć, że twórcza jest tylko ta praca, którą wykonujemy z wewnętrznej potrzeby, z siły swoich marzeń. Powinniśmy sobie uświadomić, patrząc na tysiące wybitnych, podziwianych ludzi,
że ci, którym się udało, mieli nie tylko śmiałe marzenia, ale też dostateczną porcję zapału, by
je zrealizować. Szlak ich życia znaczyła też umiejętność odczytywania ofert losu oraz odwaga
w podążaniu za nimi.
Ale ilu z nas ma odwagę przyznać się nawet przed samym sobą do najskrytszych pragnień? Boimy się marzyć, nie mamy wystarczającej odwagi, by podjąć wysiłek ich realizacji,
a także dlatego, że o marzeniach myślimy w kategoriach przyszłości. Bez względu na to, co nas
czeka po śmierci, nie wolno nam zmarnować tego, co jest tu i teraz. Odkładanie czegoś „do
jutra”, to odkładanie zapału i marzeń, to podcinanie skrzydeł naszej życiowej energii... Niech
budząca się wiosna będzie dla nas wiosną uśmiechu i marzeń, po której przyjdzie lato radości.
Pozwólmy marzeniom się obudzić!
Nina OPIC

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca
Mazurek
czekoladowy
25 dkg mąki  16 dkg masła  10 dkg cukru pudru
 2 żółtka  2 łyżki kakao.
Masło miksujemy z cukrem pudrem i żółtkami,
dodajemy mąkę, mieszamy. Kakao mieszamy
z dwoma łyżkami chłodnej wody, dokładnie łączy-

FRASZKI
Adam Decowski
PORAŻKA
Gdy wziął sprawy w swoje ręce
już w połowie drogi
musiał przerwać swe marzenia,
bo wyciągnął nogi.
WARUNEK
By ojczyźnie dawać cześć
trzeba najpierw mieć co jeść.
NIE LICZ
Wspomagaj bliźniego,
ale nie licz na niego.

AFORYZMY

my z ciastem. Formujemy kulę, owijamy folią
i wkładamy na godzinę do lodówki. Na przygotowaną formę wykładamy rozwałkowane
cienko ciasto i pieczemy przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 190 stopni.
Masa czekoladowa: ½ puszki gotowej masy
kajmakowej lub krówkowej  ½ tabliczki ciemnej czekolady deserowej  3 łyżki mleka.
Masę kajmakową, czekoladę i mleko rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Masę rozsmarowujemy na upieczonym cieście. Posypujemy smażoną skórką pomarańczową, rodzynkami i suszonymi śliwkami namoczonymi wcześniej
przez 10 minut w winiaku.

LIMERYKI
Marek Pelc
* * *
Pewien gospodarz z miasteczka Lesko,
malował swe kury na niebiesko;
twierdząc: „w niedzielne poranki,
błękitne zniosą pisanki”.
Zniosły, lecz na złość... z czerwoną kreską.

Regina Nachacz
Marynarz z portu Amsterdam,
wewnętrznie nienawidził dam.
Bawili go chłopcy,
szczególnie zaś obcy.
Wszystko co najlepsze – im dam.

Edward Winiarski
Zszedł na psy, kto szczekał na ludzi.
* * *
Są tacy, co nawet czas hańby wspominają mile.
Waga (23 IX–23 X) Najważniejsza rzecz to stanąć
obiema nogami mocno na ziemi i dobrze dobierać
współpracowników.
Skorpion (24 X–22 XI) Wiosenny weekend we
dwoje będzie właściwą decyzją i wiele się wydarzy!
Strzelec (23 XI–21 XII) W najbliższym czasie towarzyszyć Ci będzie Mars, zatem uważaj na spięcia
w pracy.

* * *
Przeminął bez echa, kto ani pisnął.
* * *
Ileż obiecujących nazw miewa absurd!
Koziorożec (22 XII–20 I) Trzymaj się z daleka od
gier i nieprzemyślanych zakupów.
Wodnik (21 I–19 II) Musisz sobie sam odpowiedzieć, co jest dla Ciebie priorytetem.
Ryby (20 II–20 III) Raz na wozie, raz pod wozem –
to będzie przesłanie gwiazd dla Ciebie.
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