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Zespół Weny przeprasza Panią
Jolantę Więcław za zamieszczenie
niepodpisanej pracy Artystki
w nr. 1/2022 Weny (okładka - tył).
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
ZESPÓŁ WENY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
na festiwal DALEKOSIĘŻNI, który odbędzie się
4 i 5 CZERWCA w Centrum Sztuki Mościce, w Tarnowie.
Dalekosiężni to letnie spotkania podróżników. Na festiwalu oprócz pięknych zdjęć, filmów i opowieści, będziecie mogli pozyskać także cenną wiedzę oraz wskazówki do realizacji własnych planów i marzeń.
Rafał Król poprowadzi warsztaty survivalowe, a także wskaże najczęściej popełniane
błędy w turystyce. Witold Palak przewiezie nas skuterem przez Sri Lankę. Marek Gronowski opowie o ludziach Afryki, ukazując tysiąc odcieni czerni. Znajdzie się także coś
dla miłośników spływów kajakowych: o swoich przygodach na otwartym nurcie opowie Jacek Pałubicki.
Piotr Strzeżysz już od 30 lat przemierza rowerem świat. Przepedałował kilkadziesiąt
krajów na pięciu kontynentach i wciąż nie może się zatrzymać.
Max Cegielski do Indii wraca regularnie. Jak mówi, to kraj wielu kontrastów i mieszanka wszystkiego, gdzie wszystko może się zdarzyć.
Festiwalowi towarzyszą także wystawy, jedną z nich jest reportaż z Sudanu, 50 czarno-białych fotografii, autorstwa Jacka Poremby. Autor wraz z Maciejem Kurczem opowiedzą o tym niezwykłym kraju.
W programie znajdą się również konkursy z nagrodami,
promocje książek i projekcje filmów.
Zatem rezerwujcie czas:
4-5 CZERWCA i przybywajcie do Centrum Sztuki Mościce
w Tarnowie na festiwal „Dalekosiężni”.
Szczegóły na stronie internetowej:
WWW.CSM.TARNOW.PL
i na facebooku – ZA HORYZONT DOMU

DO ZOBACZENIA NA FESTIWALU!
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Jak mieszkańcy
Mościc uchodźcom
(i nie tylko)

dawniej pomagali
MAREK SMOŁA

Kiedy 1 września 1939 r. Niemcy zaatakowali Polskę, a ponad głowami mieszkańców
Mościc pojawiły się wrogie samoloty, nikt
jeszcze nie chciał przypuszczać, jak losy
tej wojny się potoczą, i jakie okrucieństwo
ujawnią. Już po kilku dniach na wschód
ruszyły tłumy mieszkańców, zostało może
50-60 osób i wyjące z głodu i strachu psy,
zamknięte w domach lub ogródkach.
Z inicjatywy mościckiego proboszcza, ks.
Stanisława Indyka, powołano specjalny
komitet, składający się z po dwóch przedstawicieli każdej z części Mościc. Przewodniczącym został proboszcz, sekretarzem
Wilhelm Waleszczyński. Zadaniem komitetu był m.in. rozdział zapomóg dla rodzin
pracowników Fabryki, którzy z powodu
wojny nie otrzymali wrześniowej pensji,
wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu,
zatrudnieniu, czy też wykształceniu. Proboszcz przekonał niemieckich oficerów,
że w tak spokojnej okolicy nic im ze strony
Polaków nie grozi i Niemcy odstąpili od
wzięcia zakładników. Komitet działał do
połowy października, gdy z ucieczki wrócili członkowie dawnych władz gminy.
Pod koniec roku na teren parafii zaczęli przybywać Polacy wysiedleni z Poznańskiego.

I znów z inicjatywy proboszcza zawiązał
się komitet niosący pomoc wysiedlonym.
W 1940 roku w Mościcach przebywała
grupa 73 osób wysiedlonych z Oświęcimia,
ale ci – wg kroniki parafialnej – pozostawili
po sobie wyjątkowo niedobre wrażenie.
Kolejne miesiące wojny pogarszały sytuację mieszkańców Mościc. Fabryka została
wprawdzie otwarta, ale Niemcy ograniczyli zatrudnienie, przede wszystkim wśród
kadry inżynierskiej. Zgodnie ze swoją polityką likwidacji polskiej inteligencji, kilkunastu inżynierów wywieźli do obozu w Auschwitz. Narastał głód i terror. Aby przeżyć,
mieszkańcy Mościc jeździli na wieś, gdzie
kupowali nielegalnie żywność.

W pierwszych
tygodniach 1942 r.
w Mościcach szalała
epidemia tyfusu.
Zmarło kilka osób.
Kaplica, ochronka i szkoła były zamknięte
ze względu na niebezpieczeństwo zarażeń. Proboszcz ogłosił kilka zasad postępowania: 1. nie robić psychozy; 2. czystość
osobista i mieszkania; 3. woda, mleko

w stanie gotowanym; 4. nie odwiedzać chorych, bez względu na jaką chorobę; 5. ograniczyć podróże pociągami; 6. unikać zbiorowisk (kolejki); 7. przy temperaturze 38
stopni zgłosić się do lekarza; 8. ograniczyć
jazdę rowerami, ze względu na ciężkie warunki drogowe, aby nie męczyć serca. Dwa
lata później, w 1944 roku, obowiązkowymi
szczepieniami [pozwalam sobie podkreślić dowód mądrości ówczesnych mieszkańców Mościc – MS] przeciwtyfusowymi
objęto wszystkich mieszkańców w wieku
od 8 do 50 lat.
Pod koniec 1944 r. do Mościc trafili kolejni
wysiedleńcy – ok. 170 osób ze Wschodu
oraz okolic Dębicy i Jasła, gdzie zatrzymał
się front, a także 560 Warszawiaków wysiedlonych przez Niemców ze stolicy po
upadku powstania. W ciągu kilku dni rozdzielono wszystkich do mieszkań w kolonii
fabrycznej, na Świerczkowie i Dąbrówce.
Pomoc dla uchodźców organizowano już
od początku wojny. Z inicjatywy proboszcza powstał Komitet niesienia pomocy
wysiedleńcom. Ponieważ wielu z wysiedleńców znajduje się w skrajnej nędzy, Komitet pragnie przyjść im z pomocą i w tym
celu przyjmuje dary w gotówce oraz żywność, ciepłe ubrania, pościel, kuchenne
naczynia, ubranka i obuwie dla dzieci.
Pomocą charytatywną objęto również
wszystkich tych, którzy mieli kogokolwiek na tzw. robotach w Rzeszy.
Szczególnie po wybuchu wojny wzrosła
rola ochronki prowadzonej przez Komitet złożony z parafian. Tu koncentrowała
się akcja dożywiania dzieci i starszych,
wysiedlonych i miejscowej biedoty. Gdy
kuchnia ochronki okazała się zbyt mała –
korzystano z kuchni i magazynów szkoły
powszechnej. Nieocenioną pomoc dawali ochronce mieszkańcy Mościc składając
ziemniaki i kapustę. Właściciel piekarni,
Ożga, oddawał codziennie 10 kg chleba.

Masarze – Pikul, Flak i Solakiewicz – bezpłatnie dostarczali tłuszcz i mięso.
W Komitecie działali jeszcze: Józef Kozioł,
szef biura obrachunkowego Fabryki, inż.
Marian Bicz, kierownik chlorowni oraz
przedstawiciele Rady Głównej Opiekuńczej
Marian Kłosowski i Józef Kocjan. Pomagał
Caritasowi sekretarz gminy, Tadeusz Twardy, który dostarczał kartki żywnościowe
i ubraniowe, a dla ukrywających się „kenkarty”. Dla działalności Caritasu niezwykle pomocny był inż. Zygmunt Schiller,
kierownik „Polminu”, który skonstruował
młynek elektryczny do rozdzierania rzepaku i przez gazolinową absorpcję fabrykował olej rzepakowy, co przy braku tłuszczu,
było niezwykle ważne. Pomagał również
inż. Franciszek Żaba, kierownik gospodarstwa rolnego należącego do Fabryki.
Przekonał nawet niemieckiego dyrektora
Fabryki, iż lepiej jest sprzedać świnie Caritasowi, aniżeli odstawić do rzeźni. Kupowano więc na potrzeby Caritasu ok. 200
kg świnie, które w kuchni szkolnej nocami
zabijał i oprawiał pan Pikul wraz z synami.

Kierująca pracami „Caritasu”
pani Rojowa wyrobiła sobie
u Niemców taki szacunek
i uznanie dla pracy
charytatywnej,
że udawało się jej
uzyskiwać zapomogi
w gotówce i naturze.
Spowodowała również, iż robotnicy
przyłapani na wynoszeniu czegoś z Fabryki nie byli oddawani w ręce policji,
ale wpłacali karę na Caritas. Pomagali
bezinteresownie lekarze – dr Kazimierz
Myśliwy, dr Stanisław Świerczewski oraz
Seweryn Dzieciuchowicz, kierownik służby zdrowia w Fabryce, który bezpłatnie
dostarczał Caritasowi wiele lekarstw.

z okazji gwiazdki ogłosił proboszcz przed
Świętami Bożego Narodzenia. Zebrano
wówczas 100 kg mąki, 26 kg cukru, 350 kg
chleba, 10 kg kaszy, 750 jajek, po parę kg
mięsa, tłuszczu, ryb, grochu, jabłek i innych
artykułów spożywczych oraz przeszło 300
zł gotówką. Rozdano podarunki gwiazdkowe 57 biednym rodzinom. Okazuje się, że
mimo ogólnej biedy jest dużo dobrych serc,
rozumiejących potrzeby Caritasu i popierających jego starania celem ulżenia nędzy
najbiedniejszych. Kilka tygodni później
proboszcz ogłosił, że parafia nasza bardzo
żywo interesuje się Caritasem i czuła jest
na nędzę ludzką. Ostatnio przeprowadzona zbiórka na najbiedniejszych przyniosła
bardzo pokaźne rezultaty w odzieży, pieniądzach i żywności. Liczba ofiarujących
wyniosła 262. [...] Zebrane dary nie pójdą
na potrzeby prowadzonej kuchni, lecz będą
rozdzielane indywidualnie po stwierdzeniu
na miejscu potrzeby.

Ks. proboszcz, pragnąc ożywić działalność
organizacji, 20 października 1940 roku poprosił wiernych o zgłaszanie się do pracy
w tej organizacji, która z założenia była
skierowana na niesienie pomocy najuboższym. Również dla Caritasu organizowano
zbiórki produktów rolnych, jak np. ziemniaków na początku listopada 1940 r. Ta
pomoc była nieoceniona dla 527 osób dożywianych przez Caritas. Pracownicy Fabryki złożyli na rzecz organizacji kwotę 861
zł 47 gr. Członkowie wspierający, czyli zwykli ludzie „... nie mniejszą złożyli kwotę”.
Caritas podejmował różne działania, aby
zdobyć środki na pomoc dla najuboższych.
Zarząd organizacji namawiał parafian, aby
zamiast ozdabiania grobów z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, pieniądze
przeznaczyć na datki dla biedoty. Wezwanie to powtórzono w 1942 r. Apel o pomoc

Akcją charytatywną
podczas wojny
kierowała
w Mościcach „Caritas”.
Na jej czele stał
Komitet, którym
kierowała
Eleonora Rojowa.
Oddział Caritas w Mościcach współpracował z oddziałem Czerwonego Krzyża w Tarnowie, którym kierowała pani
Czajkowa. Korzystano z jej pomocy przy
poszukiwaniu zaginionych, wysyłaniu
paczek do obozów koncentracyjnych,
czy obozów jenieckich w Niemczech. Ale
i Mościce pomagały. We wrześniu 1943
roku Czerwony Krzyż zwrócił się do „Caritas” w Mościcach z prośbą o pomoc w wysłaniu paczek żywnościowych dla jeńców
polskich w trzech obozach na terenie
Niemiec. Potrzeby były ogromne (łącznie kilka tysięcy jeńców), a Czerwony

Krzyż i „Caritas” miały wówczas ogromne problemy finansowe i organizacyjne.
Długo szukano w Mościcach rozwiązania tego problemu. Im więcej upływało
czasu, tym bardziej okazywało się, jak
beznadziejna jest sytuacja. W akcie desperacji proboszcz udał się do Konsumu
Fabrycznego, gdzie spotkał wójta gminy,
wspomnianego już Karola Nowaka, który
z ramienia Fabryki był jednocześnie kierownikiem zaopatrzeniowym Konsumu.

W dwie godziny później
do Tarnowa wyjechała
wyładowana po brzegi
furmanka wioząca
potrzebne na
przygotowanie
paczek towary.
W „Sprawozdaniu z działalności Oddziału Caritas i Delegatury RGO w Mościcach
za czas od 1939 do 10 lutego 1945 roku”
zestawiono bardzo dokładne informacje
o formach i rozmiarach pomocy organizowanej w ramach tych instytucji w latach II wojny światowej.
Zasięg akcji charytatywnej rozrastał
się w kolejnych latach i objął akcję
dożywiania dzieci w Ochronce i w szkole,
akcję wyżywienia względnie dożywiania

biednych i wysiedlonych, akcję kwaterunkową, pomoc finansową (zasiłki pieniężne, pożyczki), pomoc w naturze (za-siłki
w produktach żywnościowych i ubraniu), pomoc lekarską (lekarze, leki, szczepienia, dezynfekcja), pomoc poza terenem Mościc (jeńcy, więźniowie, obozy pracy).
Na rzecz potrzebujących zebrano 95 t
ziemniaków; 50 t chleba; prawie 31 t jarzyn; ponad 19 t mąki; 6,5 t kaszy; 4,8 t
grochu; 1,5 t mięsa; 1,2 t soli; 1 t marmolady; 767 kg cukru; 746 kg makaronu; 605
kg tłuszczu; 562 kg kawy; 415 kg słodyczy;
400 kg herbaty. Trzeba do tego doliczyć
prawie 12,7 tys. litrów mleka i 7867 jajek.
Potrzebujący otrzymali prawie 400 par
butów, ponad 110 swetrów, a także 850 kg
drewna i ponad 85,5 t węgla.
Na przestrzeni całej okupacji mościcki
Caritas wydał łącznie prawie 621 tys. posiłków, w tym trudną do przeliczenia liczbę posiłków dla przybyszów z zewnątrz.
Z akcji opieki społecznej korzystało przeciętnie 400 dzieci, 120 starszych miejscowych oraz wysiedlonych: z Wielkopolski 88
osób, z Warszawy 206 osób oraz z kresów
wschodnich 186 osób – razem 1002 osoby.
Wysiedleni oprócz pomocy finansowej czy
w naturze, otrzymywali również w przeważającej części bezpłatne mieszkania.

reklama
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scenę grupie “Znów wędrujemy”. Jest
to formacja realizująca w Centrum Sztuki
Mościce warsztaty wokalne prowadzone
przez Sławka Ramiana i Grzegorza
Gawlika (finałowy koncert odbędzie się
w czerwcu).

Zaprezentowane piosenki
opowiadały o nadziei i o tym,
że mimo przeciwności warto
odnaleźć w sobie siłę,
by iść naprzód.

GRZEGORZ GAWLIK

W czasie, w którym zło wywraca
świat do góry nogami, są różne
sposoby mierzenia się z przeciwnościami. Znamy dzisiaj
przykłady bohaterskich czynów, wytrwałości i odwagi, słów,
które już przeszły do historii. Są
różne sposoby i narzędzia, aby
walczyć. Tarnowscy artyści na
scenie Centrum Sztuki Mościce
pokazali, że zło można starać się
pokonać nie tylko bronią. Zło
można osłabić również pieśnią.

Koncert Solidarni z Ukrainą, który
odbył się 23 kwietnia w Centrum Sztuki
Mościce, był wyrazem wsparcia dla tych,
którzy pozostali w swoim kraju i walczą
o wolność. A także tych, którzy znaleźli
schronienie w Polsce i każdego dnia tęsknią za swoją ojczyzną. Zorganizowany
został przez cztery tarnowskie instytucje
kultury: Centrum Sztuki Mościce, Teatr
im. L. Solskiego, Tarnowskie Centrum Kultury oraz Pałac Młodzieży. Podczas koncertu prowadzona była zbiórka środków
finansowych na rzecz pomocy Ukrainie.
Muzyczne spotkanie rozpoczęło się
od hymnu narodowego Ukrainy, który
wykonała Karolina Szymańska-Maziarz.
Następnie zaprezentowali się artyści
Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy.

Po nich młodzi wokaliści z pracowni
wokalnej Pałacu Młodzieży prowadzonej
przez Małgorzatę Boruch. Byli to laureaci
międzynarodowych i ogólnopolskich
festiwali oraz uczestnicy programów
telewizyjnych (Szymon Chatała, Paulina
Ignac, Antosia Łakomy i Nikodem Liro),
jak również duet pochodzący z Ukrainy:
Marko Pavliuk i Solomiya Romaniv.
Występ gości zza wschodniej granicy był
szczególnie wzruszającym momentem tego
spotkania. Zaproszenie do udziału w tym
koncercie przyjął również dobrze znany
tarnowskiej publiczności zespół MONK:
pięciu dżentelmenów o nienagannych
manierach, niezapomnianych głosach,
niesamowitej charyzmie i – oczywiście –
niepowtarzalnym stylu. Zaśpiewali dwie
wiązanki piosenek, następnie oddali

Następnie ze sceny popłynęła pieśń
Ignacego Jana Paderewskiego do słów
Adama Asnyka Gdy ostatnia róża zwiędła
w zjawiskowym wykonaniu Karoliny Szymańskiej-Maziarz. Artystce towarzyszyli
na scenie Katarzyna Wrona (wiolonczela)
i Bartłomiej Szułakiewicz (instrumenty
klawiszowe). A później rozpoczęła się
seria występów tarnowskich chórów.
Jako pierwszy na scenie pojawił się Oratoryjny Chór PARADISO, działający przy
kościele ks. Filipinów w Tarnowie, który
rozpoczął swoją regularną działalność
jesienią 2015 r. po koncercie w Katedrze
Lwowskiej. Wykonał utwory: Cała ziemio
wołaj, Christus resurrexit (solo: Damian
Jarmuła) oraz Minęły cienie. Chórem
dyrygowała jego założycielka Katarzyna
Wrona. Wokalistom towarzyszył zespół
smyczkowy (Karolina Konieczko, Sara
Cyz, Gabriela Plebanek, Zofia Gacoń,
Julia Jakubiak, Jagoda Kowalska,
Zofia Olszewska). W pieśniach zaprezentowanych przez PARADISO
była mowa o nadziei, o drodze
do niebieskiej ojczyzny, a przede
wszystkim o zwycięstwie dobra
nad złem. Wielkanocną atmosferę
muzycznej radości kontynuowali
artyści znanego, lubianego i nagradzanego tarnowskiego chóru Gos.pl. Zaśpiewali o bardzo

ważnych, szczególnie dzisiaj, sprawach.
O sercu, które ciągle bije i nie poddaje
się bez walki. O tym, że jest Ktoś taki,
kto poświęcił swoje życie po to, by ktoś
inny mógł być wolny. Partie solowe
brawurowo wykonała Katarzyna Kalita.
Chórem dyrygowała Katarzyna Wrona, a przy instrumentach klawiszowych
zasiadał kierownik muzyczny formacji,
Bartłomiej Szułakiewicz. Towarzyszyli
mu Grzegorz Nosek (gitara basowa),
Norbert Pajek (gitary) i Bartek Rojek (zestaw perkusyjny). Ci znakomici muzycy
występowali wcześniej również z grupą
“Znów wędrujemy”. A później wydarzyło
się coś, czego nigdy wcześniej nie było!
Na scenie do chóru Gos.pl dołączyli
wokaliści z grupy PARADISO oraz SOLski
Chór. Artyści połączonych trzech zespołów wykonali wspólnie Dumkę na dwa
serca, a początkowy fragment solowy
wykonała aktorka pochodząca z Ukrainy,
pani Natalia Belozor. Był to wzruszający
finał koncertu, przypieczętowany przez
tarnowską publiczność owacjami na
stojąco. Koncert – prowadzony przez
Karolinę Wójs oraz Krzysztofa
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Drwala – zakończył się wspólnym wykonaniem przez wszystkich artystów piosenki
Kocham wolność.
Gratulacje należą się wszystkim, którzy pojawili się na scenie, a także tym,
którzy przyczynili się do sukcesu tego
wydarzenia: wolontariuszom w tarnowskiego Teatru, pracownikom obsługi
(CSM), technikom, oświetleniowcom,
a szczególne brawa dla Mateusza Lupy,
który odpowiadał za realizację dźwięku!
Organizacją techniczną kierował Bartek
Rojek (CSM), a sprawnym przebiegiem
próby oraz reżyserią koncertu zajmował
się Grzegorz Gawlik.

Przy okazji tego wydarzenia przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na wsparcie
dla obywateli Ukrainy przybywających
w Tarnowie i okolicznych miejscowościach. Ogółem udało się zebrać 5,7 tys.
zł. Kwotę tę dyrektor CSM Anna Chmura
przekazała Tomaszowi Kicie, prezesowi
Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, która w naszym regionie zajmuje się
udzielaniem niezbędnej pomocy naszym
przyjaciołom z Ukrainy.
Zebrana w Mościcach kwota zostanie
przeznaczona na sfinansowanie leków na
podstawie recept i okularów dla osób,
które tego potrzebują.

sprzętu ma tylko obrazki. Symbole i piktogramy umożliwiają porozumiewanie z otoczeniem
osobom niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu. Za pomocą systemów obrazkowych, zwanych komunikacją alternatywną i wspomagającą (AAC – Augmentative and
Alternative Communications), porozumiewają
się osoby z autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym, ALS lub innymi chorobami neurologicznymi.
Karty komunikacji alternatywnej i wspomagającej dedykowane CSM, powstały dzięki
współpracy z Małgorzatą Stankowską – neurologopedką z Przedszkola „Mały Książę” (Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro) w Tarnowie.
OPRACOWAŁYŚMY SPECJALNY
SYSTEM ZNAKÓW GRAFICZNYCH,
BAZUJĄCY NA SYMBOLACH
PIKTOGRAMÓW AAC POD KĄTEM
POTRZEB ODBIORCÓW, OFERTY
I PORUSZANIA SIĘ PO BUDYNKU.

WSPIERAMY
KOMUNIKACJĘ
DZIECI TESTUJĄ NOWE NARZĘDZIA I UDOGODNIENIA W CENTRUM SZTUKI MOŚCICE

Obraz jest wszechobecnym nośnikiem, za
pomocą którego przekazujemy informacje,
wiedzę i emocje. To podstawowy i najstarszy
– po mowie – sposób komunikacji. Nasze mózgi

najpierw „czytają” obrazki, a dopiero później litery. Emotikony to symbole emocji, znaki drogowe określają zasady poruszania się na drodze. Najlepsza instrukcja złożenia mebli czy

Powstały karty do kasy, kawiarni, małej sali
kinowej. Stworzyłyśmy też dodatkowy system piktogramów w budynku, aby łatwiej się
w nim poruszać. Nowe narzędzia komunikacyjne i udogodnienia – takie jak kącik zabaw,
pokój wyciszeń i sofy w holu – przetestowała
grupa dzieciaków z przedszkola: Emilka, Miłosz, Feliks i Tymek wraz z mamami i specjalistkami z przedszkola.
Wprowadzamy poprawki, ułatwiamy dostęp
i oswajamy przestrzeń.

W Centrum od kilku lat odbywają się seanse
kina sensorycznego. To specjalne pokazy dla
osób mocniej reagujących na bodźce fizyczne
i psychiczne. Światło jest przyciemnione, dźwięk
ściszony. W czasie filmu można spacerować między fotelami. Dzieci korzystają z miękkich poduszek i koców do leżenia przed ekranem, mogą
użyć słuchawek wyciszających i poduszek obciążeniowych, zmniejszających stres przez docisk.
W przypadku szybkiej potrzeby wyjścia z seansu
i chwili odpoczynku, nieopodal kasy dostępne
jest miejsce z sofą, fotelami, zabawkami i delikatnym światłem – pokój wyciszeń.
Jasna i przestronna przestrzeń holu początkowo budziła niepokój dzieci. Oswoiły się
z nią po krótkim czasie, jednak egzamin zdały najszybciej miejsca kameralne i ciche. Okazało się też, że piktogramy służące komunikacji w budynku trzeba umieścić niżej, w zasięgu ręki dzieci.
Nowe karty komunikacji alternatywnej z grafikami dedykowanymi instytucjom kultury
udostępniamy bezpłatnie na licencji CC-BY-NC-SA. Oznacza to, że możecie z nich śmiało skorzystać w celach niekomercyjnych z zaznaczeniem autorstwa. Karty są udostępnione
na stronie internetowej Centrum Sztuki Mościce w zakładce DOSTĘPNOŚĆ. W przypadku plików otwartych, które można dopasować do
własnych potrzeb, piszcie na adres: d.omylska-bielat@csm.tarnow.pl

reklama

DOROTA OMYLSKA-BIELAT
KOORDYNATORKA PROGRAMÓW DOSTĘPNYCH CSM
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PIKTO-BAJKI

Pojęcia takie jak miłość czy idea nie
mogą być przedstawione w sposób jednoznaczny, dlatego używamy tzw. ideogramów, stworzonych na podstawie koncepcyjnych podobieństw lub skojarzeń
w naszej kulturze.

WYSTAWA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

W komunikacji z dziećmi autystycznymi
oprócz piktogramów stosujemy także gestykulację i wszelkie przejawy empatii
tj. uśmiechy i cierpliwość, zapewniające
uczestnikom komfort odbioru przekazu.

Osoby ze spektrum autyzmu często są niezdolne
do komunikacji i zamknięte we własnym świecie.
Kluczowe jest tutaj zrozumienie ich potrzeb i dotarcie z określonymi narzędziami i terapiami. Jednym ze
sposobów są piktogramy – obrazki ilustrujące i opisujące czynności.
Wg badań naukowców treści zawarte
w bajkach i wierszykach najlepiej kształtują rozwój zainteresowań dzieci, pełnią funkcję terapeutyczną, prowadzą do
poszukiwań nowych emocji i pobudzają wyobraźnię.
Literatura ma olbrzymi udział w rozwoju
osobowości najmłodszych. Bajki i wierszyki łączą fikcję z rzeczywistością, przenoszą dzieci w świat fantazji, rozwijają
wyobraźnię, kreatywność, pozytywnie

Na potrzeby wystawy przystosowaliśmy
kilka utworów znanych polskich pisarzy:
Jana Brzechwy i obchodzącej swój rok
jubileuszowy poetki Marii Konopnickiej.

wpływają na rozwój emocjonalny, moralny i społeczny.
Piktogramy pozwalają na komunikację
i rozwój mowy dla osób ze spektrum autyzmu. Piktogramy stosowane są przez terapeutów i nauczycieli w procesie edukacyjnym i wychowawczym.
Każdy piktogram to prosty rysunek przedstawiający słowo lub pojęcie, np. chłopiec,
jeść, szczęśliwy.

Percepcja wzrokowa towarzyszy nam niemal we wszystkich działaniach, dlatego
przekazanie niektórych informacji w sposób obrazkowy znacznie ułatwia ich odbiór.
Każdemu piktogramowi towarzyszy tekst
zamieszczony pod symbolem. Głównie używane są to rzeczowniki i czasowniki, ale
także zaimki, przymiotniki, liczebniki, spójniki, przyimki, wykrzykniki i przysłówki.
reklama

Wystawa czynna:
1.04-8.05.2022
Korytarz
Centrum Sztuki Mościcie,
ul. Traugutta 1
Wstęp wolny
Kurator wystawy:
Bogusław Hynek

M O Ś C I C E
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MIODEM
PŁYNĄCE

B o g u s ł a w

H y n e k

Pszczoły to fantastyczny symbol natury. Bez
tych owadów, jak dowodzą uczeni, nasz ekosystem skazany jest na zagładę. Pszczołom
zawdzięczamy dużo więcej niż tylko miód.
Pszczoły są doskonale przystosowane do zapylania, pomagając roślinom rosnąć, rozmnażać
się i wytwarzać pokarm. Robią to przenosząc
pyłek między kwitnącymi roślinami, tym samym utrzymując cykl życia. Bez owadów zapylających nie byłoby owoców, warzyw, kwiatów.
Niestety, postępujące zanieczyszczenia oraz ingerencja w naturalne środowisko zagrażają życiu tych owadów. Na całym świecie rośnie niepokój wymieraniem pszczół. Sytuacja ta spowodowana jest m.in. degradacją środowiska,
utratą siedlisk oraz źródeł żywności, używaniem pestycydów, czy też skutkami załamania
klimatu. Musimy sobie zdać sprawę, jak ważna
jest rola pszczół dla przyrody i naszego życia.
Pszczoły oraz ich doskonałe wytwory w postaci geometrycznej struktury woskowego plastra stały się źródłem inspiracji dla artysty Stanisława Bracha do rozważań nad kondycją natury i katastrofalnym wpływem działalności
człowieka na środowisko. W swoich porcelanowych odlewach Stanisław Brach tworzy
dialog pomiędzy naturą i cywilizacją. Wystawa „Miodem płynące” jest tym samym wyrazem zainteresowania artysty szeroko pojętą
problematyką ekologii i ochrony środowiska.
Stanisław Brach pokazuje nie tylko piękno
pszczelich wytworów, lecz zwraca także uwagę
na kruchość ich życia. Jest to wyraźnie widoczne w działaniach performatywnych artysty, kiedy
tworzy on szklany sarkofag dla martwych pszczół.
Na wystawie możemy zobaczyć dostojny blask
złotej patyny, ale także elementy, które uległy
„korozji”, czy wręcz zostały zmutowane na skutek nieodpowiedzialnej i bezmyślnej działalności człowieka.
Idealne struktury pszczelich arcydzieł są
spękane, odkształcone, czy wręcz spalone.
„Płuca Europy” (eksponaty str. 54-55 katalogu) ze swoją białą idealną formą plastra miodu, w złotym otoku, szlachetnym i, wydaje
się, trwałym okuciu, zostały zakłócone, skażone wgnieceniami, dziurami, uzupełnionymi
złotymi plombami.
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Stanisław Brach
współtworzy swoje
dzieła z owadami.
Podkreśla ich
wspólnotę,
integrację
i współpracę
na rzecz
jednego celu.

Bez dominacji władzy, współzawodnictwa i własnych korzyści. Jest to ważne w kontekście
choćby dzisiejszych wydarzeń:
ochronie przez zagrożeniem,
wspólnocie i solidarności.
„Miodem płynące” to manifest artysty i wyraźny sygnał
do odbiorcy o zagrożeniach,
jakie ze sobą niesie człowiek
i cywilizacja.

Kurator wystawy:
Bogusław Hynek
Wystawa czynna
do 31 sierpnia 2022
Wstęp wolny
* wystawie towarzyszy katalog

STANISŁAW BRACH
Urodzony 1972 roku w Gorlicach. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2010 roku kieruje Pracownią Ceramiki na Wydziale Rzeźby warszawskiej
ASP. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 2000
roku oraz Technikum Ceramicznego w Łysej Górze (1987-1993). W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Rzeźby
ASP w Krakowie. Laureat nagrody Rektora
ASP w Warszawie (2011), stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014) za projekt artystyczny „Dwie
przestrzenie”. Finalista międzynarodowego
konkursu Taiwan Ceramics Biennale 2016
oraz złotego medalu za prace Miodem płynące na 45 Apimondia 2017, International Apicultural Congress, Istambuł, Turcja.
Organizator kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, uczestnik
wielu plenerów i konkursów międzynarodowych m.in. we Włoszech, Japonii
i Tajwanie i 46 Apimondia 2019, International Apicultural Congress, Montreal, Kanada.
Prace w zbiorach Muzeum Rzeźby
Współczesnej Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku, Międzynarodowego Muzeum Ceramiki w Faenza we Włoszech,
New Taipei City Yingge Ceramics Museum w Tajwanie, w Pałacu Sztuki we
Lwowie oraz w zbiorach prywatnych.

RED GALLERY
2012-2022

10 LAT

Mówi się, że sztuce współczesnej potrzebny jest krytyk, przewodnik i tłumacz, ale ja sądzę, że dobra sztuka obroni się sama. Jest ona bowiem wyrazem
naszych myśli, emocji, intuicji i pragnień, jest odzwierciedleniem tego, jak
doświadczamy świata, jest naszą manifestacją. Sztuka sprawia przyjemność naszym zmysłom, przemawia swoim własnym językiem, niezależnie od doznań estetycznych czy intelektualnych.
Czy sztuka współczesna spotyka się
ze zrozumieniem szerokiego grona
odbiorców?
Ufam, że w naszej epoce „obrazów”,
sztuka, również ta „trudniejsza”, staje się
nieco bardziej zrozumiała.
RED GALLERY już od 10 lat wychodzi
naprzeciw adresata, również tego przypadkowego – przechodnia. Początkowo na czerwonych ścianach kawiarni,
a z czasem (w dobie pandemicznych obostrzeń) w szklanej witrynie Centrum Sztuki Mościce.
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PASJA WG GABRIELA
Joanna Niedbałowska
(olej na płótnie)

RED Gallery jest

galerią otwartą na działania w obszarze różnorodnych
form artystycznych, od klasycznych dziedzin sztuki, jak
malarstwo, grafika, rzeźba, czy
fotografia, poprzez performance,
instalacje, aż po najnowsze działania w obszarze nowych mediów.
Zapraszamy artystów
do prezentowania swoich prac.
Zgłoszenie należy przesłać w wersji
elektronicznej na adres mailowy:

b.hynek@csm.tarnow.pl
z tytułem e-maila:

RED Gallery

Joanna Niedbałowska
ukończyła z wyróżnieniem
malarstwo na krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych.
Studiowała w pracowni
prof. A. Brinckena i prof.
S. Rodzińskiego, a także w pracowni liternictwa
u prof. B. Oleszki.
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Niedziela?
Z tatusiem!
Super pomysł i myślę,
że jeżeli będzie to kontynuowane,
to na pewno będziemy przechodzić!
Było tyle fajnych rzeczy,
że aż sam nie wiem, co wybrać!

Dobrze się bawiłem,
a najbardziej
podobała mi się iluzja!

To tylko niektóre komentarze dzieci i dorosłych, którzy wzięli udział w pierwszej po
latach przerwy odsłonie NIEDZIELI Z TATUSIEM. Idea od samego początku, a pierwsze spotkanie miało miejsce w 1973 roku, była bardzo prosta: skoro tatusiowie w ciągu tygodnia pracują i nie mają czasu spędzać czasu z dziećmi, to należy stworzyć im
taką możliwość. Czasy się zmieniły, zmieniła się być może specyfika pracy, ale jest
coś, co pozostaje niezmienne: wspólnie spędzone chwile są bezcenne. Są tacy, którzy pamiętają jeszcze te dawne Niedziele z tatusiem. W ich wspomnieniach rzeczywiście był to czas szczególny – chwile dzieciństwa naprawdę spędzone z tatą. Czy
powrót do tych spotkań okaże się dzisiaj również sukcesem? Trudno to stwierdzić,
bo przed nami, w maju, dopiero drugie spotkanie, ale pierwsze cieszyło się dużym
zainteresowaniem, które można było zaobserwować nie tylko na podstawie pełnej
sali w CSM, lecz także po komentarzach i uśmiechach na twarzach dzieci.
Nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu! Wiedzieliśmy, że będzie zainteresowanie,
ponieważ jest to wydarzenie, które ma swoją tradycję. Jednak parę dni przed nim okazało się, że już zabrakło biletów. Bardzo nas to ucieszyło, bo świadczyło o tym, że nasz
pomysł – nowa odsłona tej imprezy – cieszył się popularnością. Będziemy starać się
tak przygotowywać kolejne programy, żeby zawsze było atrakcyjnie, radośnie i ciekawie – podsumowała pierwszą, nową Niedzielę z tatusiem dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura.
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PIĘKNO
TRZYDZIEŚCI LAT OGNISKA BALETOWEGO W TARNOWIE

UKRYTE

W

RUCHU

Rafał Kubisztal
Od trzydziestu lat uczy swoich wychowanków tańca klasycznego, ale także stara się przybliżyć im tajemnicę muzyki klasycznej, światowej sławy spektakle baletowe i uwrażliwić na

piękno ukryte w ruchu. To w nim swoją karierę rozpoczynała Magda Studzińska, pierwsza polska absolwentka Akademii Baletu im. Agrippiny Waganowej w Sankt Petersburgu. Nauka w tej szkole dla wielu tancerzy jest nieosiągalnym marzeniem.
Ognisko Baletowe rozpoczęło swoją działalność
w 1992 roku w Tarnowskim Centrum Kultury. Od
początku uczęszczały do niego dzieci i młodzież
z Tarnowa i okolic. Na początku otwarto dwie
pierwsze klasy. Następnie – wraz z upływem czasu – w zajęciach brało udział już pięć roczników.
W kolejnych latach zajęcia odbywały w kamienicy
przy ul. Wałowej w Tarnowie oraz w budynku dawnego internatu w Mościach. Obecnie – już od przeszło dwudziestu lat – dziewczęta poznają podstawy tańca klasycznego oraz uczą się układów choreograficznych w Centrum Sztuki Mościce, które
dysponuje salą baletową wraz z zapleczem.
Zadaniem Ogniska jest kształcenie dzieci i młodzieży pod względem tanecznym w stopniu
podstawowym oraz przygotowanie do dalszej
nauki zawodu – tancerz zawodowy.
– Nasza działalność to nie tylko nauka tańca klasycznego. Staramy się również przybliżyć naszym
wychowankom tajemnicę muzyki klasycznej, światowej sławy spektakle baletowe oraz uwrażliwić
na piękno ukryte w ruchu – mówi prowadząca
Ognisko Baletowe Edyta Korus. – Na zajęciach
kształcimy i rozwijamy muzykalność, pamięć

?

CO DAJE UCZESTNICTWO

W ZAJĘCIACH BALETOWYCH

Przede wszystkim idealną postawę ciała. Zmiany w sposobie poruszania widoczne są
już po kilku zajęciach, a wszelkie wady postawy są szybko korygowane. Polepsza się
umiejętność skupienia i koncentracji, co widoczne jest w innych dziedzinach, takich
jak choćby obowiązki szkolne i nauka. Polepszają się takie cechy jak gibkość, zwinność, wytrzymałość czy zręczność. Zwiększa się świadomość własnego ciała, dziewczęta mają smuklejszą i zgrabniejszą sylwetkę. Przełamują nieśmiałość, wewnętrzne
bariery oraz budują silniejszy charakter.

taneczną oraz sprawność ruchową. Nasze najzdolniejsze uczennice kontynuują naukę w ogólnopolskich szkołach baletowych, głównie w Bytomiu i Warszawie, które dają możliwość kariery
zawodowej i związania swojego życia z tańcem.
W Ognisku realizowany jest program pięciu
klas baletowych w oparciu o „Zasady tańca
klasycznego” Waganowej. Ma także dwie filie
– w Brzesku i Bochni. Współpracuje z Przedszkolem nr 32 w Tarnowie, gdzie jest klasa „0”.
Wiele uczennic stawiających pierwsze kroki baletowe w przedszkolu kontynuuje naukę w następnych klasach Ogniska Baletowego.

baletu musi rozpoczynać się
bardzo wcześnie, dlatego staramy

Nauka

się umożliwić kontakt z muzyką oraz ruchem od najmłodszych lat. Poznajemy predyspozycje i dostosowujemy
zajęcia do możliwości dziewcząt.
– informuje pedagog tańca klasycznego
Adam Kawa.

Dzięki Ognisku Baletowemu zyskałam pewność siebie. Taniec sprawia mi radość i jest świetną zabawą, choć to wymagające zajęcie,
któremu trzeba poświęcić dużo czasu. Poznałam tutaj też wiele innych
osób, z którymi mogę podzielać zamiłowanie do wspólnej pasji.
– zauważa Maja Korman, uczestniczka zajęć Ogniska Baletowego w Tarnowie.
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Wszystkie chętne uczennice biorą udział
w koncertach organizowanych na zakończenie każdego roku artystycznego. Praca
nad przygotowaniem koncertu uczy wychowanki dyscypliny, zapoznaje z tajnikami wystąpień publicznych oraz ma wpływ na nawiązanie bliskich więzi koleżeństwa, które
później trwają przez wiele lat.
W tym roku przygotowywany jest jeszcze
inny, wyjątkowy koncert. Odbędzie się on
29 maja z okazji 30-lecia istnienia Ogniska
Baletowego. Zaprezentowane zostaną fragmenty z różnych baletów i bajek z ostatnich
lat. Zaproszone zostaną wszystkie wychowanki Ogniska, a gościem specjalnym będzie Magda Studzińska.

Przez trzydzieści lat
działalności Ogniska najważniejszym
elementem, dzięki któremu nasza
praca była możliwa to zaufanie
rodziców. Wsparcie jakie od nich
otrzymywaliśmy i otrzymujemy
pozwala rozwijać i kształcić
kolejne pokolenia uczennic.
Obecnie w zajęciach biorą
udział córki naszych
wychowanek.
– dodaje Edyta Korus.
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Katarzyna Piszczek
Specjalnie dla naszych najmłodszych widzów od 6 maja przygotowaliśmy IGRZYSKA ZWIERZAKÓW. Urodzona optymistka Daisy marzy o tym, żeby wygrać wielkie
zawody dla „Najstraszniejszych zwierząt
świata”. Problem w tym, że będąc uroczym
ssakiem z gatunku kuoka, przypominającym skrzyżowanie chomika z… kangurem
ma nikłe szanse na rywalizację z największymi i najgroźniejszymi drapieżnikami planety. Ale od czego są upór i wierni przyjaciele? Aby dokonać niemożliwego, Daisy rozpocznie trudny trening pod okiem starego
mistrza – Croco Dilla. Ćwicząc siłę, zręczność
i intelekt, zrobi wszystko, żeby udowodnić
światu zwierząt, że wola walki i szansa na
medale wcale nie musi iść w parze z muskułami, groźnym wyglądem i długością
paszczy, szpona czy ogona. Dorosłych widzów w tym samym czasie zapraszamy
na film, który powstał na bazie jednego
z najpopularniejszych w Polsce audiobooków i zdobył prestiżową nagrodę „Bestselleru Empiku” w 2021 roku – F_CKING
BORNHOLM. Grupa przyjaciół wybiera
się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu
w ich relacjach. Każda z par
sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest
naprawdę? Czy żyją
pozorami? Bohaterowie „F_cking
Bornholm” w reżyserii Anny Kazejak
przekonają się, że

jeden incydent może uruchomić prawdziwą
lawinę… W KINIE MILLENNIUM OD 6

DO 19 MAJA.

Obraz DOKTOR STRANGE W MULTIWERSUM OBŁĘDU wprowadza i rozwija pojęcie wieloświata do uniwersum Marvela. Wyruszcie z nami w nieznane z doktorem
Strangem, który z pomocą starych i nowych
nadnaturalnych sojuszników, przemierza
zaskakujące i niebezpieczne alternatywne
światy tocząc walkę z tajemniczym wrogiem.
Film nie tylko dla fanów kina science fiction
w naszym kinie także od 6 maja!
Od 20 maja zapraszamy na komedię opartą na niesłychanych, lecz prawdziwych wydarzeniach! W rolach głównych zobaczymy zdobywców OSCARÓW Jim Broadbent
i Helen Mirren. Film KSIĄŻE to zabawna
i wzruszająca opowieści o tym, że o swoje przekonania warto walczyć nawet z całym państwem. Wielką Brytanią wstrząsa
szokująca wiadomość o zuchwałym skoku na Galerię Narodową. Policja twierdzi,
że za kradzieżą bezcennego portretu Księcia Wellingtona pędzla wielkiego Goyi, stoi
prawdopodobnie potężna międzynarodowa szajka. Czytając te wiadomości skromny taksówkarz Kempton Bunton nie może
powstrzymać śmiechu. Bezcenny Książę
ukryty jest, bowiem w jego własnej szafie w skromnym domu w Newcastle…. Dla
młodszych widzów w tym samym terminie pełna przygód, humoru i wzruszeń opowieść o przyjaźni popularnego gwiazdora
filmowego z jego największym, choć bardzo
młodym fanem. Zabawa w poszukiwanie

skarbów czasem może prowadzić do niespodziewanego, ale bezcennego odkrycia: nie ma większego skarbu niż prawdziwy przyjaciel…Czego może się nauczyć
rozpieszczony gwiazdor od swojego małoletniego fana? Na przykład tego, że dopiero wtedy jesteś prawdziwy, gdy ktoś w ciebie uwierzy. Polski film familijny DETEKTYW BRUNO w kinie Millennium od 27
maja. Od 17 CZERWCA zapraszamy całe
rodziny na kolejną animację Disneya – film
„Buzz Astral”. Młody pilot testowy zostaje
bohaterem w kosmosie i dzięki temu dostaje swoją własną zabawkę – Buzza. Ta animacja to naszpikowana przygodami produkcja science-fiction opowiadająca o początkach Buzza Astrala – postaci, która była
pierwowzorem zabawki z filmu „Toy Story”.
Na dobry początek wakacji zapraszamy
na polską czarną komedię pod tytułem:
SAMIEC ALFA. Pięciu mężczyzn spotyka
się na kursie samorozwoju, prowadzonym
przez charyzmatycznego coacha, który obiecuje, że naprawi ich relacje z partnerkami.
Kontrowersyjne metody samozwańczego
specjalisty stawiają ich życie na głowie, co
prowadzi do serii zabawnych, niekiedy mrożących krew w żyłach konsekwencji…

24 CZERWCA do naszego kina trafi efektowna opowieść o spektakularnej
karierze samego Króla – Elvisa Presleya,
legendarnego artysty i posiadacza niezwykle charakterystycznego, rozpoznawalnego barytonu. Historia widziana z perspektywy jego skomplikowanych relacji
z enigmatycznym menadżerem „Pułkownikiem” Tomem Parkerem (w tej roli Tom
Hanks). W roli Elvisa absolutnie powalający AUSTIN BUTLER, który w tym filmie po
prostu jest Elvisem! Musicie to zobaczyć!
Od 15 lipca zapraszamy na animację NIEZGASZALNI. Georgia od najmłodszych lat
marzy o tym, aby iść w ślady ojca i pracować
w nowojorskiej straży pożarnej. Niestety, żyje

w czasach,
gdy kobiety
nie mogą jeszcze
wykonywać przypisanych
mężczyznom zawodów. Wszystko to zmienia
się jednak, kiedy tajemniczy sprawca zaczyna
podpalać budynki na Broadwayu, a strażacy
z Nowego Jorku – jeden po drugim – znikają
w tajemniczych okolicznościach. W tej sytuacji zdesperowany burmistrz przywraca do
służby ojca Georgii, który ma za zadanie przeprowadzić śledztwo i zatrzymać podpalacza.
Aby pomóc tacie w trudnej misji, dziewczynka przebiera się za chłopaka i jako ochotnik
„Joe” wstępuje w szeregi strażaków. Te wakacje będą naprawdę gorące także za przyczyną najnowszej polskiej komedii romantycznej – „NA CHWILĘ, NA ZAWSZE”. Pola
jest u szczytu popularności – w wieku zaledwie 22 lat wypełnia sale na swoich koncertach i odnosi ogromne sukcesy w branży muzycznej. Pewnego dnia, po jednym ze swoich
występów, dziewczyna pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku samochodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec (Ireneusz
Czop), a zarazem menadżer gwiazdy umieszcza ją w ośrodku terapii i leczenia uzależnień, gdzie piosenkarka zostaje zmuszona
do pracy społecznej. Wkrótce poznaje tam
Borysa (Paweł Domagała) – charyzmatycznego instruktora, słynącego z niekonwencjonalnych metod pracy. On również był kiedyś
popularnym muzykiem, ale wpadł w pułapki wczesnej sławy. Mimo początkowej nieufności, para zbliża się do siebie dzięki wspólnej muzycznej pasji. Czy dla dwójki osób, które tak wiele dzieli, jest szansa na szczęście
i prawdziwą miłość? Aby się tego dowiedzieć
zapraszamy do kina Millennium.
Aktualny repertuar: www.kino.tarnow.pl

Galeria
Weny

31

GALERIA

PLASTUSIOWY
PAMIĘTNIK I PLAMY

TEATR MŁODYCH WIDZÓW
20 II 2022 r.

WITEK MUZYK ULICY
GRANIE NA POMAGANIE
KONCERT CHARYTATYWNY
13 II 2022 r.

MAŁGORZATA FOREMNIAK

GOŚCIE ŁUKASZA MACIEJEWSKIEGO
3 III 2022 r.

NIEDZIELA Z TATUSIEM
27 III 2022 r.

CSM

KRZYSZFOF CUGOWSKI

KONCERT CHARYTATYWNY
NA RZECZ HOSPICJUM „VIA SPEI”
1 IV 2022 r.
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PECTUS

GRANIE NA POMAGANIE
KONCERT CHARYTATYWNY
13 II 2022 r.

DŻEM

28 IV 2022 r.

DARIA ZAWIAŁOW
26 III 2022 r.

KOCHANE
PIENIĄŻKI

SPEKTAKL TEATRU CAPITOL
6 III 2022 r.

SENIOR
W CENTRUM
27 III 2022 r.

KRZYSZTOF
WIELICKI

FESTIWAL GÓRNOLOTNI
5 II 2022 r.

STANISŁAW BRACH
MIODEM PŁYNĄCE
WYSTAWA DO
31 VIII 2022 R.

PRESTIŻ I NOWE
PERSPEKTYWY
ROZWOJU

JESTEŚMY
POSTRZEGANI
JAKO DOBRY
PATRON
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RAFAŁ KUBISZTAL

GRUPA AZOTY ZOSTAŁA MECENASEM CENTRUM SZTUKI MOŚCICE W 2022 ROKU.
TO KONTYNUACJA WIELOLETNIEJ WSPÓŁPRACY. MOŚCICKA PLACÓWKA KULTURALNA PODPISAŁA RÓWNIEŻ UMOWĘ O WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ NAUK
STOSOWANYCH W TARNOWIE.
Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc
powiedział, że CSM z sukcesami kontynuuje
działalność otwartego w 1971 roku Domu Kultury Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach,
a następnie Mościckiej Fundacji Kultury, której
chemiczna Spółka była jedynym fundatorem.
– Centrum od lat buduje i upowszechnia kulturowe dziedzictwo Małopolski, prowadząc działania edukacyjne z obszaru kultury. To miejsce
wyjątkowe w historii Grupy Azoty, dlatego z pełnym przekonaniem kontynuujemy naszą owocną współpracę – stwierdził prezes Tomasz Hinc.
W ramach realizowanych działań promocyjnych Grupa Azoty uzyskała m.in. możliwość emisji swojego spotu przed każdym seansem filmowym w kinie „Millennium” oraz przed wydarzeniami organizowanymi przez CSM. Logo Grupy
Azoty jest umieszczone na stronie www.csm.tarnow.pl i znajduje się na materiałach reklamowych dystrybuowanych przez Centrum. W budynku CSM rozstawiane są stałe materiały promocyjne Spółki.
– Bardzo się cieszę, że kultura stanowi jeden
z filarów, na których Grupa Azoty opiera swoje

działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To ważne, że biznes wspiera kulturalne przedsięwzięcia i wydarzenia, bo dzięki
temu można z przekazem dotrzeć do szerszego
grona odbiorców – podkreśla dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura.
Mościcka instytucja kultury podpisała również porozumienie o współpracy z Akademią
Nauk Stosowanych w Tarnowie. Współpraca
trwa już od lat, ale teraz została potwierdzona
oficjalnym dokumentem, co pozwoli na podejmowanie nowych, wspólnych inicjatyw.
– Cieszę się bardzo, że nadajemy formalne
ramy naszej współpracy. Ułatwi to wzajemne
relacje i realizację wspólnych przedsięwzięć –
zauważa rektor ANS, dr hab. Małgorzata Kołpa.
Współpraca zakłada m.in. możliwość odbywania praktyk w CSM przez studentów z tarnowskiej szkoły wyższej, wspólną organizację
wydarzeń kulturalno-naukowych i promocyjnych. Zacieśniona została współpraca z wydziałem sztuki, którego studenci będą wspierać działalność CSM swoimi umiejętnościami.
RK

ROZMOWA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRUPY AZOTY I DYREKTOREM GENERALNYM

ZBIGNIEWEM PAPROCKIM

Dlaczego Grupa Azoty wspiera kulturę?
Jest to jedna z naszych misji pozaprodukcyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy
w dużym mieście – Tarnowie i środku aglomeracji, że oddziałujemy na środowisko. Czujemy tę społeczną odpowiedzialność biznesu. Chcemy być nie tylko dużym producentem, ale też podzielić się naszymi zyskami ze
środowiskiem i mieszkańcami żyjącymi w naszym otoczeniu.

Jak oceniana jest przez zarząd chemicznej Spółki działalność Centrum Sztuki Mościce, które jest w pewnym sensie kontynuatorem dawnego Domu Kultury Zakładów Azotowych?
Warto tutaj sięgnąć do historii. Rzeczywiście
był to dom kultury wybudowany i prowadzony przez Zakłady Azotowe, zresztą jak wszystkie
dawniej obiekty użyteczności publicznej w Mościcach. Ludzie wtedy dostawali wszelkie wygody
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od „Azotów”. Kiedy staliśmy się spółką
Skarbu Państwa i przeszliśmy prywatyzację kapitałową zaczęliśmy przekazywać
aktywa nieprodukcyjne w inne ręce. To
było spowodowane ówczesną sytuacją
ekonomiczną firmy i nowymi realiami gospodarczymi. Chcieliśmy, aby dom kultury trafił do takiego właściciela, który będzie gwarantował, że działalność w tym
pięknym obiekcie nie będzie wygaszana.
Wybór z naturalnych względów padł na
samorząd województwa małopolskiego.
Z perspektywy lat widać, że była to bardzo słuszna decyzja, ponieważ po licznych
przeobrażeniach Centrum Sztuki Mościce
dobrze się rozwija. Bardzo nas to cieszy.
Dowodem na to, że zależy nam na współpracy z tą instytucją jest podpisana umowa, w wyniku której Grupa Azoty została
mecenasem CSM na 2022 rok. W dłuższej
perspektywie będziemy chcieli nawet tę
współpracę rozszerzać. Choćby ze względu na bardzo dobrą lokalizację ten obiekt
stanowi dla nas doskonałą bazę do organizacji różnych wydarzeń, na przykład corocznej gali-święta pracowników Zakładów Azotowych.

Został Pan wybrany do zarządu Grupy Azoty przez pracowników jako
ich reprezentant. Jaki jest zakres
Pana obowiązków?
Odpowiem szerzej na to pytanie. Przez
cztery kadencje byłem członkiem rady
nadzorczej „Azotów” z ramienia pracowników, a przez ostatnie pięć lat byłem sekretarzem tej rady. To była funkcja czasochłonna i trudna, ale też nadała
mi doświadczenia. Na tej kanwie postanowiłem zmienić miejsce, aby nie być
tym nadzorującym, oceniającym różne
działania, ale przejść na stronę zarządzania. Ze skutkiem pozytywnym wystartowałem w wyborach na członka zarządu,
otrzymując duże poparcie pracowników.
A zakres obowiązków? Pracuję w Zakładach Azotowych przeszło 27 lat. Zawsze
byłem związany z obszarem produkcji,
więc niejako „z urzędu” zarządzam właśnie tym obszarem. Odpowiadam również za infrastrukturę produkcyjną i nieprodukcyjną, łącznie z infrastrukturą
krytyczną. Oprócz tego powierzono mi
bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska. To jest mój obszar zarządzania
jako członka zarządu. A oprócz tego, co
jest dla mnie dużym prestiżem, bo jako
jedyny w tej chwili ze środowiska tarnowskiego członek zarządu Tarnowa,
jestem także dyrektorem generalnym

„Azotów”. Mówiąc górnolotnie – gospodarzem tej firmy.
Jakie cele stawia Pan sobie do zrealizowania jako członek zarządu XII
kadencji z wyboru pracowników?
Przede wszystkim jest to rozwój firmy,
rozwój Tarnowa. Mamy tutaj dwie podstawowe gałęzie produkcji czyli nawozy i tworzywa sztuczne. Bardzo mi zależy, aby pojawił się trzeci obszar produkcyjny, który byłby dopełnieniem, takim
bezpieczeństwem na różne koniunktury.
Ja bym widział rozwój tworzyw sztucznych o jeszcze inny produkt, jak również
szeroko pojęty recykling tworzyw. To potrzeba chwili, gdyż jest ogromny nacisk
na to, aby producenci zajmowali się później również przetwarzaniem tych tworzyw. Szansy upatruję również w rozwoju nowych form nawozowych, bardziej
specjalistycznych. Pragnę podkreślić, że
w strategii rozwoju firmy do 2030 roku
znajduje się kilka takich znaczących zadań rozwojowych. W najbliższych latach
będziemy również realizować projekty
związane z transformacją energetyczną.
Zależy mi ponadto, aby podejmowane
decyzje były dobre dla pracowników, aby
rozwój grupy kapitałowej nie miał dla nich
niekorzystnych konsekwencji. Choć muszę to wyraźnie podkreślić, że członek zarządu z wyboru pracowników nie zastąpi

FOT. PAWEŁ TOPOLSKI

Wspomniał Pan o przywiązywaniu przez władze Spółki dużej
wagi do społecznej odpowiedzialności biznesu. Na czym ona jeszcze polega w odniesieniu do regionu tarnowskiego?

Wachlarz udzielanego przez nas
wsparcia różnym instytucjom i przedsięwzięciom jest bardzo szeroki. To
służba zdrowia, domy spokojnej starości, Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach…
Wspieramy szkoły. Mamy podpisane
w tej sprawie umowy, m.in. z Zespołem Szkół Technicznych w Mościcach
i Akademią Nauk Stosowanych w Tarnowie, a mam nadzieję, że taką podpiszemy wkrótce również z IV Liceum
Ogólnokształcącym, które też było budowane przez „Azoty” do kształcenia
kadry przedsiębiorstwa. Pomagamy instytucjom kulturalnym – nie tylko CSM,
ale także na przykład Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Pomagamy klubom sportowym. Nie tylko dyscyplinom tworzącym kiedyś wielosekcyjny zakładowy klub sportowy Unia
– żużlowi, piłce ręcznej czy piłce nożnej, ale również siatkarkom występującym na bazie wyższej uczelni w Tarnowie. Obejmujemy patronatem mnóstwo
jednorazowych wydarzeń w regionie,
takich jak choćby dożynki czy różnego rodzaju koncerty. Trudno jednak
zabezpieczyć wszystkie potrzeby. Postrzegani jesteśmy jako dobry patron,
każdy chciałby aby logo „Azotów” pojawiało się na różnych wydarzeniach,
ale nasz budżet na reklamę i promocję
nie jest nieograniczony.
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związków zawodowych, bo ma inne obowiązki i kompetencje. Oczywiście mam to w głowie
i mam pełną świadomość, że reprezentuję pracowników, ale muszę działać w zgodzie z zapisami kodeksu spółek handlowych i statutu spółki.
Jak to się stało, że został Pan przewodniczącym Rady Uczelni Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, przekształconej teraz w Akademię
Sztuk Stosowanych?

FOT. PAWEŁ TOPOLSKI

Gdy weszła w życie zmieniona ustawa
o szkolnictwie wyższym postały tak zwane
rady uczelni, które skupiały w sobie trzy osoby spoza szkoły wyższej, zwykle ze świata biznesu, trzy osoby z uczelni i jedną z samorządu
studenckiego. Grupa Azoty dostała propozycję wydelegowania swojego przedstawiciela
i w 2020 roku zarząd Spółki mnie rekomendował. Byłem wówczas jeszcze sekretarzem rady
nadzorczej Grupy Azoty. Pierwsza kadencja
rady uczelni szybko się zakończyła, a do drugiej ponownie „Azoty” mnie zaproponowały,

zaś Senat PWSZ na przewodniczącego wybrał moją osobę. Tarnowska PWSZ, teraz już
Akademia Sztuk Stosowanych to największa
uczelnia zawodowa w Polsce, która działa
w trudnym otoczeniu dwóch dużych ośrodków akademickich – Krakowa i Rzeszowa.
Udało się jej znaleźć nisze, takie obszary, którymi te ośrodki się nie zajmowały. Ma duże
szanse rozwojowe jeśli dobrze rozpoznawać
będzie zapotrzebowania i kształcić pod potrzeby biznesu. Cieszę się, że udało mi się doprowadzić do podpisania umowy o współpracy między uczelnią a Grupą Azoty. Zachęcam
kolegów z innych firm w regionie do pójścia
w te ślady i nawiązania współpracy z największą tarnowską szkołą wyższą.
Porozmawiajmy teraz o Pana aktywności społecznej. Przez wiele lat był Pan
m.in. prezesem tarnowskiego oddziału
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego, najliczniejszego w Polsce, od dawna związanego z Mościcami i mościcką fabryką.

Owszem, przez jedenaście lat byłem prezesem tarnowskiego oddziału i członkiem
zarządu głównego w Warszawie. Gdy zostałem członkiem zarządu Grupy Azoty z bólem
serca zrezygnowałem z tych funkcji, aby nie
było konfliktu interesu. Nadal jednak aktywnie działam w tej organizacji, która w Tarnowie liczy ponad 500 członków. Jest to rzeczywiście najliczniejszy oddział w Polsce i wiodący w naszej chemicznej grupie kapitałowej.
A czym się zajmujemy? To jest przede wszystkim dobra forma integracji inżynierów i techników. W pracy mamy podległości służbowe,
natomiast w stowarzyszeniu jesteśmy praktycznie przyjaciółmi. Zależy nam na losie fabryki, ale dbamy również o swój prestiż inżyniera i technika. Kiedyś inżynierowie z Zakładów Azotowych to była elita Mościc i Tarnowa.
Staramy się być spadkobiercami tej tradycji,
tej elitarności. Choć musimy się też dostosowywać do wymogów bieżących czasów.
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Zapewne nie każdy wie, że przez wiele lat udzielał się Pan również w samorządzie, będąc radnym Rady Miejskiej
w Pilźnie. Czy dzięki temu samorządowcy z ziemi tarnowskiej będą mogli znaleźć z Panem łatwiej wspólny język jako
członkiem zarządu Grupy Azoty?
Oczywiście, że będzie łatwiej znaleźć
wspólny język, bo doskonale rozumiem
uwarunkowania w jakich funkcjonują samorządy. Z drugiej strony będąc w zarządzie Grupy Azoty mogę te doświadczenia
biznesowe przekazać tutejszym samorządowcom. Mnie osobiście, a także całemu
zarządowi Spółki zależy na bardzo dobrej
współpracy z władzami powiatu tarnowskiego, gmin ościennych, staramy się też
budować dobre relacje z samorządem miasta Tarnowa.

reklama
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KOSMOS
MILLENNIUM
JAK

STAŁ SIĘ

Łukasz Maciejewski
CIESZY MNIE AKTUALNA KONDYCJA KINA „MILLENNIUM”
– PRZETRWAŁO GORSZE CZASY, ALE I PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA
UDAŁO SIĘ NAM ZACHOWAĆ PION.
Mamy własną, dobrą i sprawdzoną widownię, która świadomie wybiera oglądanie filmów w Mościcach. Czujemy, że
dla części widzów jesteśmy ulubionym
kinem w Tarnowie, a nawet w regionie.
Na taki kredyt zaufania pracuje się latami.
Z mojej perspektywy, były to lata pracowite, pełne niepokojów, ale także lata, przy
wszystkich możliwych trudnościach, wspaniałe. I dlatego, po przepracowaniu ponad
dwudziestu lat w tym miejscu, chciałbym
napisać o początkach kina: o tym, jak kino
„Kosmos” stało się „Millennium”.
Nietrudno odkryć etymologię nazwy:
konkurs na zmianę nazwy kina, ogłosiliśmy u progu nowego milenium. Było
to wówczas najpopularniejsze słowo.
Konkurs był powszechny, każdy mógł
wziąć w nim udział. Razem z Adamem
Prucnalem, ówczesnym szefem Centrum Sztuki Mościce (wówczas wciąż
jeszcze Mościckiej Fundacji Kultury),
wybraliśmy zwycięzcę. Myślę, że postąpiliśmy słusznie, nie pamiętam już,
kto ten konkurs wygrał (może zgłosi się
do „Weny”?), ale nazwa starego-nowe-

go kina, utrwaliła się na dobre. Dzisiaj
prawie każdy tarnowianin wie dobrze,
gdzie jest kino Millennium, jaki mamy
repertuar, i czym się wyróżniamy na tle
innych tego rodzaju miejsc.
Początki były jednak trudne, pionierskie,
moje początki również. Trzeba było zorganizować dzialalność kina w zasadzie
od początku. I to wszystko w czasach dopiero raczkującego internetu, pierwszych
telefonów komórkowych, kina w pełni
analogowego.
Kopie były ciężkie, przywożone pociągami czy autokarami (kurierów również
nie było). Wielu rzeczy nie znaliśmy, ale
mieliśmy za to mnóstwo zapału i dobrej
energii. Mnie to zaskakiwało i cieszyło.
W porównaniu z dniem dzisiejszym,
kiedy Centrum Sztuki Mościce jest dobrze zorganizowaną, świetnie pracującą instytucją, u zarania działalności
kina, pracowała nas zaledwie garstka.
I z tej pierwszej, pionierskiej ekipy,
przetrwaliśmy chyba tylko we dwoje
– Agnieszka Latałowa wciąż pracująca
w CSM, no i ja.

Raptem kilka miesięcy przed ogłoszeniem
inauguracji kina, spotkał się ze mną wspomniany Adam Prucnal. Rzutki menadżer, ale
przede wszystkim muzyk bardzo wówczas
popularnego zespołu „Brathanki”. To było
tuż przed nagraniem ich największego hitu,
„Czerwone korale”, który za moment miała
nucić cała Polska. Adam spotkał się ze mną,
studentem filmoznawstwa, ale już pracującym, piszącym o kinie, w jednej z kawiarni
w Rynku tarnowskim. I od razu zaproponował pracę. Pan Jerzy Świtek, który pięknie
prowadził działalność kina „Kosmos” w tym
samym miejscu, ale była to działalność
efemeryczna, studyjna i festiwalowa, nie zdecydował się na kontynuowanie współpracy
i prowadzenie regularnego kina. A Adam taki
właśnie postawił sobie cel. Dla mnie było to
natomiast wyzwanie. Młody krytyk filmowy
postanowił sprawdzić się jako organizator.
Wszystko było nowe i ja byłem nowy. Nigdy nie zapomnę spotkania, kiedy Adam
wprowadzał mnie do zespołu i przedstawił
słowami: „Jesteśmy szczęśliwi, że jesteś
wśród nas”. I ja poczułem natychmiast to
ciepłe przyjęcie. I tak jest właściwie od zawsze, aż do dzisiaj. Miałem i mam szczęście
pracować w „Millennium” z fantastycznymi
osobami, wspaniałymi kobietami – obok
reklama

wspomnianej Agnieszki, także przez chwilę z Alą Mosur, potem przez kilka lat z Basią Kubisztal, a od piętnastu już lat tworzę
bezproblemowy duet z kierowniczką kina,
Kasią Piszczek. Wierzcie lub nie, ale nie wyobrażam sobie lepszej współpracy. Nasza
jest idealna. Z Kasią rozumiemy się w pół
słowa, może dlatego, że dążymy do tego,
żebyście państwo byli zadowoleni – i z nas,
i z kina Millennium. I tego i sobie – w dwudziestolecie mojej pracy w Millennium –
i państwu, życzę.
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i kończy, która ma jakąś swoją dramaturgię albo
jej nie ma. I podróż jest bardzo dobrą alegorią
tego wszystkiego, co nas dotyczy. I to jest właśnie boleśnie banalne, bo każdy z nas się z tym
mierzy. Nasze istnienie jest związane z ruchem,
z przemieszczaniem się i w przestrzeni, i w czasie.
Podczas dzisiejszego koncertu pojawią się
piosenki zarówno z wczesnego okresu pana
twórczości, jak i utwory zupełnie “świeże”.
Czy są wśród nich takie, które są szczególnie dla pana ważne?
Postanowiłem program tego koncertu ułożyć
w taki sposób, aby znalazły się w nim piosenki,
które lubię śpiewać, lubię grać, które sprawiają
mi przyjemność, są dla mnie ważne. Poprzez które mam coś do powiedzenia. Nie wybierałem ich
pod kątem tego, czy coś jest bardziej czy mniej
znane. To są piosenki, z którymi się nie męczę,
które nie są dla mnie jakimś bagażem, nie są jakimś garbem, tylko są dla mnie istotne.
A wobec tego są w pana dorobku takie piosenki, których pan nie lubi już śpiewać?

Grzegorz Gawlik:
Skąd tytuł koncertu “Znów wędrujemy”?
Dlaczego akurat ta piosenka została wybrana jako tytuł całej trasy?
GRZEGORZ TURNAU:
To było bardzo proste. Zostałem poproszony
o wymyślenie jakiegoś tytułu po prawie dwuletniej przerwie w normalnym koncertowaniu. Oczywiście w tym czasie zdarzały się jakieś
występy, ale to nie był normalny czas. Pomyślałem, że skoro już zaczynamy grać, to tytuł:
znów wędrujemy. Wędrówka jest to jeden

z najważniejszych motywów tego zajęcia. Kto
jest muzykiem o tym świetnie wie. Koncerty jakby gramy “w wolnym czasie”, a resztę wypełnia
nam podróżowanie. Więc zawód muzyka jest to
zawód podróżnika, który w wolnych chwilach
śpiewa albo gra.
Wyprzedził pan moje pytanie. W pana piosenkach bardzo dużo jest o wędrowaniu, o drodze. I tych pytań: skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy? Dlaczego jest to tak ważne?
To jest boleśnie banalne. Wydaje mi się, że każdy z nas jest jakąś opowieścią, która się zaczyna

Zdarzają się takie, którymi jestem znużony, które
uważam za słabsze. Człowiek ma prawo do powtórnej oceny swoich dokonań i rzeczywiście są
takie, których nie lubię. Ale nie dlatego, że chciałbym o nich zapomnieć. Po prostu uważam, że
są gorsze i są niedopracowane. Albo dopiero za
dziesięć lat je docenię. Malarz ma prościej. Sprzedaje swoje dzieła, wystawia w galerii, a one idą
w świat i on ma z nimi święty spokój. Nie musi do
nich wracać. A taki ktoś, kto odtwarza cały czas
coś, co wymyślił, zmienia swój stosunek. To zależy od bardzo wielu rzeczy, również od pogody.
Wspomniał pan o procesie tworzenia. Proszę powiedzieć, gdzie jest dla pana granica:
w którym miejscu kończy się wiersz, a zaczyna piosenka, produkcja i wreszcie reżyseria tego, co później otrzymuje publiczność?
Nie da się tego jasno określić, ale w moim przypadku jest to dosyć nietypowe. Bo większość osób, które są kojarzone z piosenkami, z estradą, albo same
piszą, albo ktoś im pisze, i to przeważnie jest tak,
że się wymyśla melodię, motyw muzyczny. Chwytliwy najczęściej. Taki, który będzie mógł piosenkę

ponieść jako szlagier. A potem dopiero się szuka
tekstu, zatrudnia się autora słów, żeby zobaczyć,
o czym to jest. Tymczasem ja odkąd zacząłem
w ogóle się tym zajmować, czyli od bardzo wczesnych lat licealnych, zawsze bazowałem na tekście. Czyli u mnie cały pomysł na piosenkę zawsze
wychodził od tekstu. Na tej drabinie literackiej budowałem swoje wyobrażenie o tym, co to ma być,
jaka to ma być opowieść, w jakim nastroju, w jakim
kolorze, w jakim klimacie. W związku z tym trudno mi jest powiedzieć, gdzie jest granica, bo jej tak
naprawdę nie ma. Jeżeli wiersz staje się piosenką,
wiersz wcześniej publikowany, kompletnie osobny i niezależny od jakiś zapędów takich właśnie, jak
moje, jeżeli to następuje w takiej kolejności, to granica przestaje istnieć. Po prostu ten wiersz jest jakby wchłonięty przez innego typu wehikuł muzyczny.
Najprościej byłoby powiedzieć tak: jeżeli podczas
słuchania piosenki nie mamy wrażenia monotonii
czy sztuczności, czy jakiegoś takiego niepotrzebnego napięcia w zmaganiu się wykonawcy, piosenkarki czy piosenkarza z tekstem, to znaczy, że ta granica została dobrze ustalona.
Jest pan artystą z ogromnym doświadczeniem. Spotkał pan na swojej drodze rzesze publiczności. I ona – tak podejrzewam
– zmieniała się przez te lata. Czy da się powiedzieć, czego dzisiejsza publiczność oczekuje od artysty? I czy to się jakoś różni od
tego, co pan pamięta sprzed lat?
Nie będę oryginalny i powiem, chyba najuczciwiej jak potrafię: zawsze tego samego, czyli nie
udawania kogoś, kim się nie jest. Autentyczności. I pewnego rodzaju poświęcenia. Oddania się
w maksymalnym stopniu temu, co się robi i tym
ludziom, którzy przyszli na koncert i za własne,
ciężko zarobione pieniądze, zapłacili za bilet. Czyli krótko mówiąc: pełnego oddania i autentyczności. Wydaje mi się, że tego oczekuje publiczność.
Dotyczy to także aktorów, a dotyczy to także ludzi, którzy tworzą coś, co potem jest już tylko ekspozycją, właśnie jak sztuki plastyczne, ale wydaje mi się, że to gdzieś jest pokrewne. Chyba nie
obroni się nigdy oszustwo, udawanie. Chyba nie.
Wobec tego życzę wszystkiego dobrego i samych udanych koncertów. A także, a może
przede wszystkim, takiej publiczności, która docenia autentyczność.
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W zieloności
wiosna się nurza
Spokojny spacer alejkami Parku Strzeleckiego, przerywany jest długimi przerwami poświęconymi na obserwację ledwo co wynurzającej się zieleni. Jedna wielka zawilcowa łąka rozpościera się – tak i na
północnym, głównym stoku – jak i w wielu innych połaciach. Te proste, leśne kwiaty
mają w sobie niezwykłą odwagę ryzykowania spotkania, co mroźniejszych jeszcze poranków. Może ten biały kolor pomagał im po
bratersku znosić resztki śniegu dokuczające
uporczywie jeszcze do niedawna. Spomiędzy nich wystają z rzadka niebieskie oczęta powabnych fiołków. Wyprzedziły jeszcze
przemarzniętą trawę, co powoli odzyskuje
miękkość i posłuszność wobec tej dużej ilości kropli miękkiego deszczu i wilgoci.
Klomb róży całkiem uśpiony. Malutkie
ledwie pączuszki próbują walczyć o większe ilości słońca i ciepła – choć trudne o nie
przez te dni. Latem będzie tu wielkie kłębowisko zapachów, pomieszane szarpnięciami czerwonego, amarantowego, różowego a i nawet biskupiego koloru. Gdzieś

w środku buszował będzie niejeden ptak.
Kolce dadzą dobrą ochronę dla młodych
ptaków, co przed niebezpieczeństwem
wpadać tam będą jak dzieciaki w ramiona
matek. Może dlatego też tak blisko na fontannie góruje grecka Hebe zrodzona ponoć
z zapachu namiętności. Czuwa nad zielenią
z dzbanem wypełnionym po kraj tryskającą
wodą. Zachodni wiatr zwiewa rosę na twarz.
Tarnina, ta to ma odwagę! Jeszcze nie
przyszła zmiana czasu, a ona już. Już
w kwitnącej postaci oferuje swe wdzięki
co odważniejszym pszczołom. Ten głęboki
i owocowy zapach oszałamia, kiedy jeszcze
wokół wszyscy w zimowych paltach, puchowych kurtkach a panie nie znalazły jeszcze
w pawlaczach wiosennych nakryć głowy.
Kolce dzielnie bronią się przed dłońmi, co
chętnie nałamały, naszabrowały tego kwiecia do flakonu na stół. Będą piękne owoce.
One znajdą się – i tak być może – w butelczynie nalewki późną jesienią.
A wiosna? Któryż to już raz pozwala zaskoczyć tym seledynem świeżości? Niech trwa!

RB

#najwazniejszejestdlanasdziecko
KRZYSZTOF DR WAL

Tym hasztagiem w mediach społecznościowych posługuje się Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.
Organizacja od blisko 20 lat pomaga dzieciom i młodzieży z niepełną sprawnością. W Tarnowie przy
ul. Jana Kochanowskiego 30 prowadzi m.in. terapeutyczne przedszkole
i poradnię. Z bezpłatnej pomocy korzysta już ponad 300 najmłodszych.
15 maja w Centrum Sztuki Mościce
odbędzie się koncert dobroczynny na
rzecz małych podopiecznych – „Artyści dzieciom”.
Blisko dwie dekady temu Stowarzyszenie powstało z potrzeby. Brakowało w Tarnowie miejsca, gdzie rodzice
– często zagubieni, zrozpaczeni i poszukujący – otrzymają pomoc dla swojego dziecka, które przyszło na świat
z deficytami rozwojowymi, niepełną
sprawnością, inne, ale nie mniej kochane. ICH LEPSZE JUTRO postawiło sobie za cel zmianę sytuacji życiowej dzieci i ich rodziców. Dlatego
jest organizacją pożytku publicznego.

Dzieci niewidome i słabowidzące, z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, zespołem Downa, niedosłyszące są otaczane
szczególną opieką, wsparciem, specjalną edukacją,
terapią i rehabilitacją.
Wszystko dzięki oddanym terapeutom, specjalistom, lekarzom, nauczycielom, dla których dziecko i jego dobro jest najważniejsze.
W placówkach Stowarzyszenia dzień
zaczyna się bardzo wcześnie. Już po godzinie 6.00 pierwsi podopieczni przyjeżdżają do Przedszkola Mały Książę. Tam –
oprócz codziennej nauki i zabawy – mogą
liczyć na specjalistyczne zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Dla małych podopiecznych organizowane są zajęcia logorytmiki, integracji
sensorycznej, sensoplastyczne, z neurologopedą, psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą, a nawet z psem terapeutycznym. Dla każdego ucznia przygotowane
są osobne materiały dydaktyczne, w zależności od jego potrzeb, możliwości, etapu rozwoju. Dzieci niewidome mają specjalne oznakowane zabawki. Uczniowie
z autyzmem, niekomunikujący się werbalnie, korzystają z protez mowy i obrazków.
A maluchy z zaburzeniami sensorycznymi
czują się bezpieczniej w sali odpowiednio
dla nich przygotowanej.
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Podobnie jest w Poradni, którą Stowarzyszenie prowadzi codziennie do
późnych godzin wieczornych. Rodzice,
uczestnicząc w zajęciach, dowiadują się
w jaki sposób sami mogą pomóc swoim dzieciom w domach. Program pod
nazwą „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” jest realizowany całkowicie
bezpłatnie i to do momentu, aż dziecko osiągnie gotowość szkolną. Dziecko
i rodzic są objęci wyjątkową opieką, również psychologiczną.

z myślą o rodzicach. Na takich spotkaniach można poznać ciekawe metody
pracy i zabawy ze swoją pociechą. Czasem potrzeba bardzo niewiele, by atrakcyjnie spędzić niejedno popołudnie.
Stowarzyszenie wychodzi ze swoimi
podopiecznymi na zewnątrz, zabiera
na wycieczki bliższe i dalsze, do teatru,
także do kina. A dzięki współpracy z Kinem Millennium i CSM kino stało się
dla nich przyjazne sensorycznie, gdzie
mały widz czuje się komfortowo, bez
względu na swoje ograniRodzic może zostawić dziecko pod czenia. Na takich seansach
są zapewnione odpowiedopieką przedszkola nawet na 10 godzin nie warunki – światła nie są
wyłączone, lecz tyldziennie. W tym czasie załatwia swoje wkopełni
przyciemnione, dźwięk
sprawy, idzie do pracy, a nawet zwyczaj- jest przyciszony, a sala nie
jest wypełniona całkowinie odpoczywa.
cie. Podczas seansów sensorycznych nie obowiąTzw. wsparcie wytchnieniowe jest zuje zasada całkowitej ciszy, a wejście
niezwykle ważne dla rodziców, którzy i wyjście odbywa się tą samą drogą, co
dzieckiem z niepełną sprawnością opie- zmniejsza lęk przed nowym miejscem.
kują się przez większość dnia, a nawet Jest to niezwykle ważne dla dzieci z auw nocy. ICH LEPSZE JUTRO to tak- tyzmem i zaburzonym przetwarzaniem
że szkolenia i warsztaty organizowane bodźców sensorycznych.

Każdy może pomóc maluchom z niepełną sprawnością. Co roku można
wspierać Stowarzyszenie ICH LEPSZE
JUTRO przekazując 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym
wpisać numer KRS 0000237677.

„Pytasz mnie co ci dam”, „Mamy tylko siebie”, „Dwa razy dwa” – utwory,
które przez lata gościły na listach przebojów Polskiego Radia.
Największa radość? Chyba to, że
pierwsi mali podopieczni rozpoczynają już dorosłe życie.
15 maja Stowarzyszenie powróci do cyklicz- Jeden z chłopców
po 10 latach zakońnych koncertów dobroczynnych na rzecz czył właśnie opiekę
Stopodopiecznych Stowarzyszenia. Zaprosze- terapeutyczną
warzyszenia i ponie do Tarnowa przyjął zespół Partita, któ- szedł do pracy.
Wcześniej Grzegorz
ry obchodzi właśnie 50-lecie działalności uczęszczał na zajęcia specjalistyczne
artystycznej.
i równolegle kończył liceum. On
Członkowie Partity, zaangażowani i jego rodzina, a także terapeuci Grzew pomoc osobom z niepełną spraw- gorza udowodnili, że nie ma rzeczy nienością, zaśpiewają w Centrum Sztu- możliwych. Mama Grzegorza, żegnając
ki Mościce swoje największe przebo- się ze Stowarzyszeniem nie bez emoje: „Kiedy wiosna buchnie majem”, cji wyznała: „uratowaliście mi dziecko”.
reklama

Na zdjęciu: Błażej w czasie zajęć terapeutycznych z psychologiem

RESTAURACJA TATRZAŃSKA
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ORGANIZUJEMY SPOTKANIA:
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Pierwszą relatywistyczną rewolucją w historii nauki było odkrycie, że pojęcia „góra” i „dół” są względne, tzn. mają
sens jedynie względem środka Ziemi. Na antypodach ludzie nie chodzą do góry nogami, bo pojęcie „góra” jest
inaczej określone. Ta rewolucja była dobrze znana greckim astronomom. Laktancjusz po prostu nie odrobił lekcji.
A Augustynowi zabrakło wyobraźni. Istota każdej rewolucji polega na konieczności pokonania własnych ograniczeń, na umiejętności wyjścia poza własny punkt widzenia.

KS. PROF. MICHAŁ HELLER

W dedykacji swojego dzieła De Revolutionibus papieżowi
Pawłowi III Mikołaj Kopernik wspomina wczesnochrześcijańskiego autora, Laktancjusza, sławnego pisarza, ale pożałowania godnego matematyka, który kpił sobie z poglądu, że
Ziemia jest kulą. Gdyby Ziemia była okrągła jak piłka, nogi
ludzi na antypodach byłyby ponad ich głowami a deszcz,
śnieg i grad padałyby do góry. Św. Augustyn z Hippony nie
miał wątpliwości co do istnienia antypodów, uważał tylko,
że są niezamieszkałe, ponieważ tak niezmierzonej przestrzeni oceanu, żaden człowiek od początku istnienia ludzkości
nie zdołałby pokonać.

Tekst, pierwotnie opublikowany jako zaproszenie na Festiwal Kopernika „Rewolucje”, Kraków 2014
(Katalog Festiwalowy, Tygodnik Powszechny nr 16 (3380) 2014). W obecnej wersji zostały wprowadzone jedynie nieliczne zmiany.
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Dziś rewolucje weszły nam
w krew. Każdy chce być rewolucjonistą: coś obalić, coś
postawić „do góry nogami”,
gdzieś wprowadzić nowy porządek. W nauce rewolucje nie
polegają na burzeniu wszystkiego, co się da. Góra i dół są
względne, zmieniają znaczenie
podczas podróży na antypody,
ale środek Ziemi pozostaje ten
sam. Jak mówią fizycy, podróż
na antypody to transformacja,
a środek Ziemi jest jej niezmiennikiem. Następny rewolucjonista,
chcąc wywołać przewrót, musiał poruszyć środek Ziemi. Dokonał tego Mikołaj Kopernik. Przeniósł układ odniesienia z Ziemi
na Słońce. Po nim inni poszli dalej. Wszechświat w ogóle nie ma
środka: ani na Ziemi, ani w Słońcu. Albo, jak kto woli, jego środek jest wszędzie. Układ odniesienia można związać z każdym
punktem przestrzeni.
Przeniesienie układu odniesienia z Ziemi na Słońce było zabiegiem niemal technicznym,
choć wymagającym niemałego kunsztu, ale wkrótce, gdy
uznano go za degradację pozycji człowieka we wszechświecie,
techniczny zabieg stał się kulturalnym szokiem. Właśnie ten szok
nazwano rewolucją. W znaczeniach słów niekiedy bywa zakodowany kawał historii. Po łacinie
revolvere znaczyło: obracam,
rozwijam, zwijam na nowo. Gdy
księgi były zwojami, należało je
rozwijać, revolvere. A we wczesnym średniowieczu rzeczownika revolutio zaczęto używać
w znaczeniu obrotu lub obracania. Dlatego słowo to znalazło

się w tytule dzieła Kopernika: O obrotach – de revolutionibus – sfer niebieskich. W ten sposób regularne obroty
sfer stały się synonimem ziemskich przewrotów.
Ale żeby Kopernikowski szok stał się rewolucją, jakiej naprawdę potrzebowała nauka, trzeba było określić transformację (odpowiednik podróży na antypody) i odnaleźć
niezmiennik względem tej transformacji. Wybór transformacji okazał się dość naturalny. Jeżeli wszystkie punkty
we wszechświecie są równouprawnione i z każdym można
związać układ odniesienia, to niech transformacja polega na przechodzeniu pomiędzy dowolnymi dwoma układami odniesienia. Ex post wiele rzeczy wydaje się oczywistymi, ale jakoś wcześniej nie widzi się ich oczywistości.
Nie spieszmy się jednak z wnioskami, bo można dostać zadyszki. Zacieśnijmy nasze rozważania: spośród wszystkich
układów odniesienia wybierzmy tylko te, które poruszają
się względem siebie bez przyspieszeń; nazwano je inercjalnymi układami odniesienia. I tylko przejścia wewnątrz tej
klasy układów odniesienia są transformacjami, które nas
teraz interesują. Na scenę musi wkroczyć matematyka,
ponieważ przechodzenie od jednego układu odniesienia do drugiego dokonuje się za pomocą równań.
Historia rozwijała się meandrami, ale jednak we właściwym kierunku. Meandrowanie polegało na tym, że najpierw odkryto układ równań tylko w pewnym uproszczeniu opisujący przejścia pomiędzy inercjalnymi układami odniesienia, zresztą nie zdając sobie sprawy z tego
uproszczenia. Równania te nazwano transformacjami Galileusza. Dopiero znacznie później Albert Einstein wytropił to milcząco przyjmowane uproszczenie (sprowadzało się ono do rozważania jedynie wolno – w porównaniu
z prędkością światła – poruszających się układów odniesienia), usunął je i nową klasę równań nazwał transformacjami Lorentza.
Jeżeli mamy już transformacje, to co z niezmiennikami?
Zawsze gdy o tym myślę ogarnia mnie podziw. Niezmiennikami względem transformacji Galileusza okazały się prawa fizyki Newtona, a niezmiennikami względem transformacji Lorentza prawa szczególnej teorii względności,
czyli prawa mechaniki relatywistycznej i elektrodynamiki. Ponieważ transformacje Galileusza są „uproszczonymi”
transformacjami Lorentza, fizykę Newtona można uważać za „uproszczoną” fizykę Einsteina. Szczegóły techniczne są bardzo eleganckie, ale chodzi mi o samą ideę.
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Podróżujemy na antypody, zmienia się nam pion, ale odkrywamy, że środek Ziemi
jest niezmiennikiem. Przechodzimy między różnymi inercjalnymi układami odniesienia; w każdym układzie mamy inny obraz świata, ale odkrywamy, że jest coś, co się
nie zmienia – prawa fizyki! Niesamowita logika tkwi w strukturze wszechświata i dlatego dzieje naukowych rewolucji, czyli zmaganie się z tą logiką, są tak fascynujące.
Jeżeli tak, to dlaczego w naszej kulturze jest więcej Harry’ego Pottera niż Einsteina?
Być może dlatego, iż zbyt łatwo uwierzyliśmy w to, że wszystkie układy odniesienia
są równouprawnione, że każdy punkt widzenia jest jednakowo dobry. Takie stanowisko jest równie niebezpieczne jak kurczowe trzymanie się tylko jednego układu
odniesienia: można nawet widzieć daleko, ale nie zdawać sobie sprawy z tego, że
istnieją inne perspektywy. Strategia prawdy jest odmienna: najpierw trzeba umieć
przenieść się z jednego układu do drugiego, wyjść poza swój punkt widzenia, spojrzeć wokół oczami drugiego, zachowując jednak krytycyzm, także pod swoim adresem; dopiero wtedy może zarysować się cień czegoś, co jest trwałe – niezmiennik.

W naszym śledzeniu rewolucji naukowych ograniczyliśmy się do
inercjalnych układów odniesienia. Myśl jednak nie toleruje ograniczeń, tylko chwilowo mogą one
spełniać konstruktywna rolę. Po
długim okresie zmagań, udało
się w końcu Einsteinowi rozszerzyć klasę układów inercjalnych
na wszystkie możliwe układy odniesienia. Wymagało to wprowadzenia nowego elementu do logicznej gry z wszechświatem –
oddziaływanie tego, co lokalne
z tym, co globalne. Wybierając
odpowiednio układ odniesienia
można lokalnie wyeliminować
pole grawitacyjne (w swobodnie
spadającej windzie nie czuje się
grawitacji), ale żeby wykryć coś,
co nie powinno się zmieniać, trzeba pomanipulować geometrią
wszechświata. Matematyka staje się coraz bardziej wyrafinowana, a logika kosmicznej gry coraz
bardziej subtelna. Współczesne
poszukiwania „teorii ostatecznej”
są dalszym ciągiem naszych zmagań z tą logiką. Czy stopień złożoności naszych mózgów wystarczy
do tego, by zmierzyć się ze złożonością wszechświata, by kiedyś
jego logikę złamać w całości?
Jeszcze jeden ważny aspekt kosmicznej logiki. Gdy coś pozostaje bez zmian, pomimo zmian
innych elementów, mówimy
o symetrii. Na przykład, moje
odbicie w lustrze zachowuje podobieństwo do oryginału (niezmiennik), pomimo tego, że strona lewa zmieniła się na prawą
(transformacja). Nazywamy to
symetrią zwierciadlaną. A zatem
z poszukiwaniem niezmienników
są związane symetrie. W tym
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sensie można mówić o symetriach Galileusza i symetriach Lorentza. Wielka grecka teoria piękna jako symetrii wplata się w logikę wszechświata.
Ale to przecież zamierzchłe czasy. Dziś łamiemy symetrie gdzie się tylko
da: w muzyce, malarstwie, architekturze… I w nauce robimy to samo. Einsteinowskie oddziaływanie tego, co lokalne z tym co globalne, stwarza
do tego wyjątkową okazję. Lokalne łamanie symetrii pociąga za sobą
pojawienie się globalnych „pól kompensujących”; fizycy nazywają je polami cechowania. I to one są odpowiedzialne za istnienie wielu cząstek

elementarnych i pól fizycznych. Innymi słowy, stosujemy do tych pól wypróbowane zabiegi matematyczne i wyliczamy, jakie cząstki powinny istnieć. Porównujemy wyniki naszych obliczeń z wynikami eksperymentów –
faktycznie istnieją. Co więcej, potrafimy przewidzieć ich istnienie, zanim
zostaną odkryte. Gdy tylko zdobywamy się na to, by wyjść poza rutynę,
ogarnia nas zdziwienie: to, co wyczuwamy jako piękne, działa we wszechświecie. Pod tym względem nauka nie różni się od sztuki. Gra z wszechświatem jest także grą w piękno.
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konkurs na projekt graficzny jubileuszowej zakładki do książki, na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo oraz międzyszkolny konkurs na
opowiadanie Biblioteczna opowieść świąteczna
to tylko niektóre z wielu przedsięwzięć zrealizowanych przez instytucję przy okazji jej 70-lecia.
Specjalnie na okoliczność jubileuszu przygotowana została również publikacja Abecedariusz.
70 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie – udostępniane bezpłatnie wydawnictwo autorstwa
Beaty Kani, Beaty Stelmach-Kutrzuby i Marka Czai
w oprawie graficznej Piotra Burdzyńskiego i Ewy
Matogi z fotografiami Tadeusza Koniarza.
NA UROCZYSTOŚCI WIEŃCZĄCEJ
JUBILEUSZ NIE OBYŁO SIĘ BEZ
GRATULACJI, WSPOMINANIA
I BEZ WZRUSZEŃ.
Spotkanie inaugurowała dyrektor biblioteki Beata Kania, która podsumowała rok obchodów,

JUBILEUSZ BIBLIOTEKI
PEDAGOGICZNEJ
W TARNOWIE
MAREK CZAJA
Zakończyły się obchody jubileuszu 70-lecia
biblioteki. Rozpisane na cały rok świętowanie obfitowało w bogactwo wydarzeń kulturalnych. Zwieńczeniem rocznicy była uroczystość nawiązująca charakterem do obchodzonego właśnie Roku Polskiego Romantyzmu
i 200-lecia wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

Wśród wielu atrakcji przygotowanych dla użytkowników biblioteki w zakończonym roku jubileuszowym znalazły się m.in. spotkania autorskie, imprezy, projekty i konkursy popularyzujące
książkę i czytelnictwo. Finansowany ze środków
Województwa Małopolskiego projekt „Najmłodsi Małopolanie Lubią czytanie” wraz z towarzyszącą mu publikacją „Bliżej książki, bliżej siebie”,

a imprezę objętą honorowym patronatem Marty
Malec-Lech – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego i Romana Ciepieli – Prezydenta Miasta Tarnowa poprowadził Jerzy Pal – aktor Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego.
Zgromadzeni na uroczystości przyjaciele i sympatycy biblioteki mieli okazję zwiedzić pomieszczenia biblioteczne oraz zapoznać się z wystawą „Historia i teraźniejszość Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie”. Imprezę uświetnił wykład
dr. Marka Smoły „7 dekad Biblioteki, 7 wieków
miasta Tarnowa”, a także koncert „(S)potyKania
z Mickiewiczem” – poezja wieszcza w wykonaniu
Matyldy Baczyńskiej, Ireneusza Pastuszaka, Jerzego Pala – aktorów Teatru im. Ludwika Solskiego i w oprawie muzycznej Zespołu Wojciecha Klicha. Kulminacyjnym momentem obchodów było
oficjalne zainaugurowanie działania zasponsorowanej przez firmę Arkan i zainstalowanej przed
gmachem Jubileuszowej Ławeczki Multimedialnej projektu architekta Piotra Burdzyńskiego.

MARZEC W TCK

30 LAT

58

TARNOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
TOMASZ

KAPTURKIEWICZ

TO DOBRZE,
że życie kulturalne miasta kwitnie po obu
brzegach Białej, a dostępność do szeroko
rozumianej kultury wyższej, rozrywki i edukacji kulturalnej, jest na wyciągnięcie ręki.
Wielość ofert kulturalnych, ich ranga, zasięg i częstotliwość, charakteryzują miasta o wysokim potencjale – nie tylko intelektualnym. Nie zawsze tak było i warto
sobie to od czasu do czasu przypomnieć.
Los sprawił, że na początku lat 90. ubiegłego wieku związałem się zawodowo
w nowopowstałym wówczas Tarnowskim
Centrum Kultury z siedzibą w Rynku pod nr.
5. Była to nie tylko najstarsza piętrowa kamienica na rynku z piwnicami z końca XV
w. przeznaczona przez samorząd tarnowski
dla działalności kulturalnej, ale także jedno
z najstarszych polskich kin – kino Marzenie
oraz Amfiteatr zwany letnim. W maju minie
równo 30 lat od uroczystego otwarcia TCK
w tym właśnie kształcie. Moje pierwsze ważne koncerty, pierwsze pomysły artystyczne,
pierwsze sukcesy, rodziły się właśnie tam
i wtedy. Prężne wówczas środowisko muzyków rockowych miało w TCK swoje miejsce – salę prób, gdzie grafik był wypełniony
po brzegi. Na bazie tego środowiska udało
się stworzyć Szkołę Muzyków Rockowych
S.M.Rock, która działa od 1993 roku do dziś.

FOT. PAWEŁ TOPOLSKI

OD POCZĄTKU
stawialiśmy na twórców lokalnych. Mogli tutaj rozwijać skrzydła i realizować swoje pomysły artystyczne ludzie tacy jak Krzysztof
Nowak, Wojtek Klich, Krzysiek Huber, stowarzyszenia twórcze, grupy nieformalne oraz
inni twórcy. Działa tu od początku pracownia plastyczna – najpierw pod kierunkiem
Witolda i Elżbiety Pazerów, a teraz pod kierunkiem Anny Śliwińskiej. Działa tutaj pracownia fotograficzna nowego formatu pod
kierunkiem Tomasza Sobczaka. Gra się tutaj
(choć już nie tak jak kiedyś) prawdziwy jazz,
rock; występują kabarety, zespoły, teatry.

TEGO ROKU
w marcu odbyły się trzy ważne dla nas
wydarzenia artystyczne, które sami wyprodukowaliśmy; powstawały od konceptu do realizacji scenicznej i, jak wiele
innych projektów trzydziestolecia TCK, zostały zrealizowane z tarnowskimi twórcami. Takie imprezy smakują najlepiej; dobry koncert (dźwięk, światła, prowadzący), dobra widownia, mile spędzony czas.

8 marca

w kinie Marzenie odbył się
koncert „Młynarski”, czyli kontynuacja naszej przygody z piosenkami do wielkich tekstów. Po koncercie poświęconym Agnieszce Osieckiej przyszedł czas na Wojciecha
Młynarskiego. Pamiętam dokładnie ten
dzień, kiedy Młynarski przyjechał do Tarnowa na zaproszenie TCK w 1996r. Jego recital w naszej Piwnicy był prawdziwym wydarzeniem artystycznym. Byłem wtedy zbyt
młody, by zrozumieć ciężar gatunkowy naszego gościa. Pewnie dlatego właśnie mnie
powierzono opiekę nad artystą. Teraz moje
spotkanie z Mistrzem było już tylko symbolicznym powrotem do tamtych chwil. Na
scenie zaprezentowali się młodzi i doświadczeni już wokalnie artyści z Tarnowa oraz
dwoje tarnowskich aktorów. Było więc dużo
dobrych i dobrze wyśpiewanych tekstów do
równie udanych aranżacji Piotra Niedojadły. Wystąpili Piotr Kita, Monika Stec, Ola Kurek, Julia Honkisz, Tomasz Wiśniewski i Jerzy
Pal. Koncert wspaniale poprowadził Sebastian Szafarz. Nasz kolejny plan to Jonasz
Kofta – legenda pokolenia pancernych motyli i trzeci z Wielkiej Trójki Wieszczów polskiej piosenki według Jeremiego Przybory.

17 marca w Piwnicach TCK odbył się
koncert działającej od 29 lat Szkoły Muzyków Rockowych. Po raz kolejny na scenie
pojawili się uczniowie w towarzystwie nauczycieli; Łukasza Wełny, Grzegorza Noska, Sławka Ramiana, Piotra Niedojadły,
Sebastiana Mnicha i Weroniki Kukli. Które to już pokolenie młodych na tej scenie,
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pomyślałem, patrząc na nich i ich rodziców, przyjaciół, siedzących na widowni… Za chwilę: miesiąc czy rok, część
z nich odleci do własnego muzycznego świata i zwiąże się ze sceną na wiele
lat. To wszystko cyklicznie się powtarza,
choć początki nie były spektakularne.
Przez wiele lat trzon nauczycielski tworzyli Paweł Mazur i Piotr Smoleń, a uzupełnienie stanowili zmieniający się nauczyciele gry na perkusji; Tomasz Fiołek, Leszek Łuszcz, Bartek Rojek, Gabek
Rękas. Wspomnieć należy basistę, producenta muzycznego i aranżera Piotra
„Quentina” Wojtanowskiego oraz gitarzystę Norberta Pajka, pianistę Macieja Pierzchałę oraz fenomenalną i jedyną w swoim rodzaju wokalistkę i nauczycielkę tej profesji Żanetę Luberę.
I tym razem sala była pełna po brzegi.
Znów przypomniały mi się tamte, dobre,
przedpandemiczne czasy. Był to pierwszy po ponad dwuletniej przerwie koncert
zrealizowany w legendarnej Piwnicy TCK.

I znowu radość i satysfakcja, że tworzymy
coś lokalnie; wychowujemy i edukujemy
młodzież, dajemy im sensowne podstawy do tego, by sprawdzili się na scenie
grając w zespole jeden obok drugiego.

25 marca

w galerii TCK odbył się
wernisaż wystawy Beaty Motuk zatytułowany „Brzmienie Czerni i Bieli”. Temu
wernisażowi towarzyszył odważny happening z udziałem autorki oraz grającego na scenie Oskara Cenkiera. Pomysł
polegał na tym, aby w czasie rzeczywistym pokazać proces twórczy artystki, sposób podejmowania decyzji i ich
ostateczny rezultat. Przygotowaliśmy
więc instalację AV sprzężoną z komputerem artystki ten zaś z aparatem. Widz
słuchając i oglądając koncert, mógł
na czterech monitorach obserwować
utrwalone kadry. Beata Motuk to artystka, którą niełatwo namówić do współpracy, na którą czekaliśmy cierpliwie
kilka lat, aż się w końcu udało. Beata
Motuk podąża za muzyką dosłownie

FOT. BEATA MOTUK

i w przenośni. Jest blisko
muzyków, coraz bliżej, nie
wiedząc nawet, że z każdym ujęciem staje się
w coraz większym stopniu częścią tego środowiska tak bliskiego jej duszy –
duszy fotografki. Jej cierpliwość bardzo często bywa
nagradzana wyjątkowymi kadrami – bo tylko tacy
artyści oferują najlepsze
dzieła, którzy niespiesznie
i z oddaniem kreują swój
świat. Zakochałem się
w tych czarno białych fotografiach nie tylko dlatego,
że są piękne, ale także dlatego, że dzięki nim mogę
słuchać, i słuchać wciąż,
w ciszy, tego wszystkiego co gra w moim sercu.
(“Słowo o wystawie” mojego autorstwa). Ten wernisaż po raz kolejny uzmysłowił nam wszystkim, że wystawa fotografii może być
wydarzeniem artystycznym
łączącym różne dziedziny
sztuki w jednym miejscu.

FOT. BEATA MOTUK

WSPOMNIENIA
tych koncertów i wystaw
zachęcają do refleksji
i analizy tego, co już się
wydarzyło w naszej trzydziestoletniej historii, by
z tych doświadczeń budować nowe, autorskie projekty. Przed oczami mam
twarze wybitnych artystów
i tych wspaniałych zapomnianych już amatorskich
twórców, którzy występowali tu, na jednej scenie.

Był więc Wojtek Klich i jego „Zaduszki Dżemowe”, „Bluesy i Bluzki”, „Rockowe O!Plateczki”, ale był też Wojciech
Młynarski, Wojciech Kilar, Wojciech Pszoniak (Tarnowska Nagroda Filmowa), Wojciech Plewiński. Był Jerzy Durał z zespołem Ziyo, solo i w duecie, ale i znakomity Jerzy Połomski, Jerzy Stuhr, Jerzy Kryszak, Jerzy Skolimowski
(w kinie Marzenie). Był Tomasz Sobczak i Tomasz Tomaszewski, Tomasz Stańko, Tomasz Sikora.

Artyści stąd i spoza.
To samo miejsce –
różne daty i tła.
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Rzeczywistość
jest ważniejsza od idei

W A Ż N Y
F E L I E TO N

BP ARTUR WAŻNY
Papież Franciszek często wspomina
o czterech zasadach, które umożliwiają tworzenie właściwych relacji
społecznych oraz pokoju. O dwóch
z nich była już mowa. Najpierw: procesy czy obsesje? Czyli działania
wspierające dobre procesy długofalowe są lepsze od działań doraźnych i wymuszanych, od obsesyjnego i krótkowzrocznego tu i teraz. To
pierwsza z tych zasad: „czas przewyższa przestrzeń”. Druga głosi, iż „jedność jest ważniejsza niż konflikt”. Nie
chodzi o to, by konflikt ukrywać lub
go ignorować, czy też doprowadzić
do zwycięstwa jednej ze stron. Trzeba szukać dróg do powstania „pojednanej różnorodności”, bez zwycięstwa
jednych nad drugimi. Kolej na trzecią zasadę: „rzeczywistość jest ważniejsza od idei”. Nie chodzi o to, żeby
idee wyrzucić do kosza. Ale nie mogą
one przesłaniać rzeczywistości.
Rzeczywistość po prostu jest, ideę
się wypracowuje. Trzeba doprowadzić
do stałego dialogu pomiędzy nimi,

unikając oddzielenia idei od rzeczywistości. Niebezpiecznie jest także żyć
w królestwie samego tylko słowa czy
obrazu (EG 231). Franciszek zestawia
nawet ze sobą działania w sferze polityki i religii. Porównuje, że są tacy politycy – a także przywódcy religijni –
którzy zastanawiają się, dlaczego lud
ich nie rozumie i za nimi nie idzie, skoro ich propozycje są tak logiczne i jasne. Prawdopodobnie dzieje się tak
dlatego, że usadowili się w królestwie
czystych idei i sprowadzili politykę
lub wiarę do retoryki. Inni zapomnieli o prostocie i ściągnęli z zewnątrz racjonalność obcą i niezrozumiałą dla ludzi (EG 232).
Mówiąc o rzeczywistości, o co tak naprawdę chodzi? Otóż, ilu ludzi, tyle
spojrzeń. Trzeba, owszem, być świadomym tego wszystkiego, co człowieka otacza, by móc powiedzieć,
że zna się rzeczywistość. Pewnie jednak nie jest konieczne ani możliwe, by
tę rzeczywistość znać ze wszystkimi,

„Idee jako opracowania konceptualne służą postrzeganiu, zrozumieniu i kierowaniu rzeczywistością
– tłumaczy Franciszek. – Idea oderwana od rzeczywistości rodzi nieskuteczne idealizmy i nominalizmy,
które w najlepszym razie klasyfikują i definiują, ale nie angażują. To, co angażuje, to rzeczywistość
oświecona rozumowaniem. Trzeba przejść od formalnego nominalizmu do harmonijnej obiektywności.
W przeciwnym wypadku manipuluje się prawdą, podobnie jak gimnastykę zastępuje się kosmetyką” (EG 232).

najdrobniejszymi szczegółami. Ale nie
może być tak, że troszcząc się o relacje społeczne i pokój próbuje się rzeczywistość wtłoczyć w jakieś wymyślone schematy, niejednokrotnie całkowicie lub częściowo obce rzeczywistości
społecznej. Stwierdzenia papieża może
wydają się wyjątkowo teoretyczne. Jeśli
jednak uważnie wczytać się w Evangelii Gaudium, łatwo zauważyć, że wybranie myślenia od realnej rzeczywistości
ku światu idei niesie ze sobą konkretne i wymierne skutki.

Dzieckiem tego samego ducha jest
„przesada diagnostyczna” (EG 50),
która każe się koncentrować wyłącznie na opisaniu „jak jest”, bez rozwiązań i bez gotowości wejścia w zastaną
rzeczywistość, by robić wraz z innymi
to, co jest możliwe.

„Niektórzy – pisze Franciszek – popadają w acedię – rodzaj pustki, obojętności, bezsensu, duchowego smutku –
podtrzymując projekty nie do zrealizowania i nie przeżywają chętnie tego,
co mogliby spokojnie robić. Inni wpadają w odrętwienie, dlatego, że nie
akceptują trudnej ewolucji procesów
i chcą, aby wszystko spadało z nieba. Jeszcze inni doświadczają tej duchowej depresji, ponieważ przywiązują się do niektórych projektów i snów
o sukcesie, podtrzymywanych swą
próżnością. Inni, żyją w izolacji, ponieważ stracili realny kontakt z ludźmi, tak że bardziej entuzjazmują się
«planem drogi» niż samą drogą” (EG
82). Czyż nie jest przejawem „idealizmu” rozmawianie o tym, „co powinno się robić”, i bycie mistrzem i ekspertem, który daje wyłącznie instrukcję pozostając na zewnątrz (EG 96)?

Z jednej strony prowadzi nas to do
docenienia historii jako nauczycielki
życia, pamiętania o naszych bohaterach, postaciach znaczących i wpływających na kształtowanie naszej narodowej i kulturowej oraz duchowej
tożsamości, nie mając zamiaru tworzenia nowych idei, całkowicie sprzecznych, oderwanych od źródeł kultury
greckiej, łacińskiej i chrześcijańskiej,
od tego skarbca wartości, na których
zbudowane zostały fundamenty naszych społecznych i narodowych więzi. Z drugiej strony, wydaje się jednak,
że papież nie ma tu na myśli powielania schematów, które już nie przystają
do naszej rzeczywistości. Nasze działania, przy całym szacunku do tradycji, zawsze być powinny odpowiedzią
na konkret czasów i miejsc, w którym
nam przychodzi żyć. Rzeczywistość
jest ważniejsza od idei.

Potrzebujemy respektować
rzeczywistość, fakty,
okoliczności i uwarunkowania.
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Spotkanie
z wojenną

I

historią
RAFAŁ KUBISZTAL

Tam historia wciąż jest żywa. W tarnowie od niedawna funkcjonuje nowe
muzeum – regionalne centrum edukacji o pamięci. Popularyzuje czyny
polskiego oręża, a także gromadzi
militaria oraz inne pamiątki związane
z tarnowskim środowiskiem żołnierzy
armii krajowej. Przypomina o losach
mieszkańców regionu z okresu ii wojny światowej. Co istotne: znajduje
się w budynku na terenie dawnych
koszar, w których w okresie międzywojennym stacjonował 16 pułk
piechoty wojska polskiego.

Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci to nowy oddział Muzeum Okręgowego
w Tarnowie, który powstał na gruncie dawnej
Izby Pamięci Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej. Pomysłodawcą i faktycznym jej
twórcą był gen. bryg. Zdzisław Baszak – żołnierz
16 Pułku Piechoty, uczestnik walk pod Pszczyną,
aktywnie zaangażowany w działalność konspiracyjną w ramach Związku Walki Zbrojnej i Armii
Krajowej. Po wojnie aresztowany i więziony
przez komunistów, organizator tarnowskich
struktur Światowego Związku Żołnierzy AK.
Na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia Zdzisław Baszak rozpoczął
tworzenie w Dąbrowie Tarnowskiej muzeum
Armii Krajowej, które przeniósł następnie
do pozyskanego budynku pokoszarowego
przy ul. Mościckiego 29 w Tarnowie. Powstała w ten sposób Izba Pamięci stawiała sobie
za cel popularyzację czynu polskiego oręża,
a także gromadzenie militariów oraz innych
pamiątek związanych z tarnowskim środowiskiem żołnierzy Armii Krajowej. Przed siedzibą Izby Pamięci zostały usytuowane dwa
pomniki: jeden upamiętniający żołnierzy
16 Pułku Piechoty poległych za Ojczyznę,
drugi żołnierzy Inspektoratu Tarnów AK.
Na przebudowę i rozbudowę budynku Izby
Pamięci AK wraz z dawną wartownią Muzeum Okręgowe pozyskało dofinansowanie
z Funduszy Europejskich. Całkowity koszt
wyniósł przeszło 3,3 mln zł. Nastąpiło już
otwarcie odnowionego obiektu.
Nowy oddział tarnowskiego muzeum przejął
eksponaty dotychczas zgromadzone przez
Izbę Pamięci AK i pozyskał nowe. Jest to
miejsce, w którym w sposób szczególny
honoruje się nie tylko żołnierzy AK, ale również innych formacji niepodległościowych.
Prezentowane są tam przykłady umundurowania, uzbrojenia, fotografie, dokumenty oraz unikatowe pamiątki, poświęcone
ważnym dla Tarnowa i regionu aspektom
związanym z II wojną światową.
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Na stałej wystawie – łączącej tradycyjną ekspozycję w gablotach z nowoczesnymi elementami w postaci np. multimedialnych ekranów – umieszczono treści
i eksponaty ilustrujące niemiecką okupację Tarnowa i regionu. Uwagę zwracają
muzealne aranżacje i makiety, m.in. wagony, którymi wieziono ludzi do Auschwitz
czy przedwojenne uliczki Tarnowa. Szczególnym miejscem jest salka kinowa z nawiązującym do okupacyjnej rzeczywistości napisem „tylko świnie siedzą w kinie”.
Zbiory muzeum zwiedzać można we wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele w godzinach od 9 do 15, a w piątki dodatkowo do 17. Dniem bezpłatnego
zwiedzania ekspozycji jest niedziela. Można wynająć przewodnika.
Ciekawa oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w tym miejscu poczuć mogą więź z historią i świadkami tej historii.
Proponowane są zajęcia edukacyjne i lekcje muzealne. Na przykład poświęcone
szlakom bojowym tarnowskich oddziałów – 16 Pułku Piechoty i 5 Pułku Strzelców
Konnych oraz zmaganiom zbrojnym żołnierzy polskich podczas wojny obronnej
1939 roku, wojennej odysei żołnierzy z naszego regionu (płk Adama Boryczki,
gen. bryg. Zdzisława Baszaka, gen. bryg. Zygmunta Odworąża Zawadzkiego i płk
Jerzego Pertkiewicza), modelom broni używanej przez żołnierzy i partyzantów
podczas II wojny światowej czy fenomenowi Podziemnego Państwa Polskiego
i Rządowi na Uchodźstwie.
Warto dodać, że oprócz omawiania wybranej tematyki pod kierownictwem
przewodnika uczniowie rozwiązują rebusy, krzyżówki i zagadki, uczestniczą
w innych grach i zabawach czy też wykonują np. graficzne projekty ulotek
propagandowych, przez co wczuwają się w ówczesne wojenne czasy.
W tegoroczne wakacje na terenach wokół nowego oddziału tarnowskiego
muzeum planowane są ponadto pikniki i festyny historyczne. Mają być zorganizowane we współpracy z krakowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.
Przypomnijmy, że Tarnów ma duże tradycje wojskowe, które sięgają XVI wieku,
a konkretnie osoby właściciela miasta – hetmana Tarnowskiego. Jego sława
jako niezwyciężonego wodza sięgała poza granice kraju.

W czasach zaborów w Tarnowie ulokowały się oddziały wojskowe i powstały
koszary. Polscy żołnierze, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo austriackim
dowódcom na wieść o tworzących się ojczystych oddziałach walczących
o wyzwolenie, w Tarnowie byli już 13 listopada 1918 roku czyli dwa dni po
oficjalnym odzyskaniu niepodległości.
A potem rozpoczęła się historia 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Piękna historia. Mieszkańcy bardzo zżyli się ze swoim odziałem, w okresie międzywojennym
był chlubą miasta i jego mieszkańców. Żołnierze 16 pp piękną kartę zapisali także
w II wojnie światowej – to oni stanowili w dużej mierze o sile batalionu „Barbara”,
który wsławił się przeprowadzeniem wielu spektakularnych akcji.
Obecnie Wojsko Polskie wraca do Tarnowa. Będzie w naszym mieście kompania
oraz batalion Wojsk Obrony Terytorialnej – piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP.
reklama
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Wychowałem się na pejzażu i malarstwie figuratywnym, co bez wątpienia jest wciąż wyczuwalne w mojej
twórczości. Jednak najbardziej interesuje mnie napięcie pomiędzy potencjalnymi znaczeniami moich prac,
ich niejednoznacznością a emocjami odbiorcy, którego refleksja prowadzi do zadumy nad ulotnością, kruchością bytu, pięknem i siłą natury, jej relacji z kulturą.
Kulturą, która tworzy, ubogaca, ale posiada jednocześnie moc destrukcji. Wszystko w zależności od naszych
intencji i wrażliwości.

BARTŁOMIEJ BAŁUT
tarnowianin, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, adiunkt na Wydziale Malarstwa, prowadzi pracownię liternictwa i typografii. Jest również wykładowcą
na Wydziale Sztuki Akademi Nauk Stosowanych w Tarnowie.
Zajmuje się malarstwem, projektowaniem komunikacji wizualnej, plakatem i liternictwem. Znakiem szczególnym twórczości Bartka Bałuta jest organiczna, ekspresyjna plama o bogatej
strukturze i intrygującej chromatyce, materializowana w postaci abstrakcyjnych, szeroko malowanych kompozycji na pa-

Fot .

JAN BYS TR ZO NOWS KI

pierze w technice akwarelowej.
bartekbalut.art

Okładka: Amstrong | watercolor | pigment printing

HARD STAINS 2 | watercolor | pigment printing | 40 x 40 cm

PEJZAŻ Z OKOLIC TUCHOWA | watercolor | 40 x 42 cm
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Degustacja, czyli sztuka
smakowania, ale najpierw o języku
Wino to napój wyjątkowy pod wieloma względami. Żaden inny trunek, czy też nie trunek, na świecie nie wzbudza takich emocji, takich
gorących dyskusji, o żadnym nie powiedziano i nie napisano tyle, nie
nakręcono filmów (patrz: kultowe „Bezdroża”! Koniecznie do obejrzenia, nawet jeśli nie jesteście fanami wina!), nie stworzono tak fascynującego i bogatego słownika.

No właśnie, słownik. Zobaczcie: aksamitna,
purpurowa suknia, dyskretne kwiatowe perfumy ze zmiażdżoną polską, czerwoną truskawką, mech i poranna, październikowa ściółka leśna, a w końcówce buchająca wiśnia z lekko pieprznymi akcentami. Co na to powiecie?
Co poeta miał na myśli?
Otóż, spieszę wyjaśnić, to opis wina, a nie jakiejś modelki, która wbiegła na grządkę, do sadu,
a potem do lasu i tam się turlała. Opis oczywiście
celowo przejaskrawiony, ale pokazujący możliwości, jakie daje wino w kontekście świadomej
degustacji, opisu, zabawy językowej. Bo przecież równie dobrze moglibyśmy to powiedzieć
tak: Czerwony kolor, gładkie, pachnie czerwonymi owocami i lasem, smakuje nieco pikantnie.
No właśnie, to może być opis tego samego wina!
Oczywiście, na co dzień nie bawimy się w tak
wyszukane formy, ale przy komentowanej degustacji, czyli próbowaniu win w mniejszym
lub większym gronie prowadzonym przez sommeliera, dlaczego nie?
Pamiętam, jak w ubiegłym sezonie jeżdżąc
z sympatycznymi grupami enoturystów po
winnicach regionu Dolina Dunajca i Białej, za
każdym razem bawiliśmy się świetnie m.in.
podczas rozmów o kosztowanych winach.
Najpierw język opisu jest nieśmiały, ale potem pięknie się rozwiązuje.
U Wieśka Chlipały w Winnicy Janowice siedząc na szczycie winnicy, z kapitalnym widokiem na meandrujący Dunajec i wzgórza po
drugiej stronie rzeki, z kieliszkami wina i bezbłędnym rzemieślniczym chlebem wypiekanym przez Bochny Bachny w nieodległej Dąbrówce Szczepanowskiej, mówiliśmy o Johanniterze. To białe, odmianowe (czyli zrobione
z jednego tylko szczepu – Johannitera właśnie) wino. Pojawił się i taki mniej więcej opis:
„Świetliście blade, jak lico panny, z kuszącymi
refleksami, w nosie mile łaskoczą papierówki
posypane skórkami grejpfruta, w ustach syfon
brzoskwiniowego soku zmiksowanego ze skórkami z cytryny…”.
Innym razem, w Winnicy Zadora w przepięknych okolicznościach przyrody, wczesnym wieczorem, tuż przed zmierzchem, gdy
różne psotne duszki zaczynają dokazywać, łapiąc ostatnie promienie zachodzącego słońca, zasiedliśmy w obrośniętej winem altanie,

by spróbować tutejszych specialite de la maison. A wiedzieć trzeba, że Zadora mając imponujące portfolio win białych, szczyci się przede
wszystkim i zasłużenie opinią winnicy, w której powstają wyborne czerwienie. Bene, Rondino, Sempre, to klasyki lubiane przez znawców win w Polsce (i nie tylko!).
I właśnie degustowaliśmy Bene, czyli odmianowy Regent (Regent to szczep, z którego
wino zostało zrobione). Ktoś porównał kolor do
bordowej, atłasowej kotary… ktoś inny określił, że wąchając wino czuje jakby nachylał się
nad rozwiniętą różą mocno skropioną sokiem
z wielkich, mega dojrzałych, fioletowych czereśni… ktoś, słusznie głośno mlaskając z zachwytu (mlaskanie jest ważną częścią degustacji, bo pozwala długo i dokładnie smakować
wino!), wyłapał: ciepłe, wręcz korzenne i słoneczne smaki utulone soczystą kwasowością…

Zabawa z winem to coś pięknego!
Tak czy inaczej warto wiedzieć, że świadomie degustując wino zwraca się uwagę na trzy
jego bazowe składniki: wygląd (barwa, suknia), zapach (aromat, nos) i smak (usta). Te trzy
elementy dają nam pełną wiedzę o winie, pozwalają je zrozumieć. Tak właśnie – zrozumieć,
bowiem degustowanie, smakowanie wina, to
poznawanie jego tajemnic, a jednocześnie poznawanie geografii, regionu, kultury, tradycji,
historii, terroir i winiarza, który wino robi. Bowiem wino to geografia i człowiek.
Warto też wiedzieć, że wino nigdzie nie smakuje tak dobrze, jak w miejscu, gdzie zostało
stworzone, czyli w winnicy. Pamiętajcie o tym
i gdy tylko możecie odwiedzajcie winnice, poznawajcie winiarzy, próbujcie ich win. Koniecznie w parze z lokalnymi produktami od okolicznych rolników, hodowców, sadowników.
Naturalnymi, nieprzetworzonymi, po prostu
smacznymi. I, co dla nas najistotniejsze pasującymi do wina.
Ale o tym, czyli o doborze win do potraw i odwrotnie, powiem Wam w następnym felietonie.

Paweł Piszczek
enologik.eu

CO SŁYCHAĆ
KĄŚNEJ DOLNEJ?

Ostatnie lata w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej obfitują
w jubileusze. W roku 2020 instytucja świętowała 30-lecie istnienia, a w 2021 – 25-lecie Bravo Maestro, uwielbianego przez melomanów i słynnego na całą Polskę festiwalu muzyki kameralnej.

W tym roku z kolei przypada 40. rocznica
powołania do życia Tygodnia Talentów,
wydarzenia na stałe wpisanego w kalendarz kulturalny regionu, którego celem
nadrzędnym jest promocja szczególnie
uzdolnionych młodych muzyków, stojących
u progu artystycznych karier.
Festiwal ten po raz pierwszy zorganizowany
został przez Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne w październiku 1982 roku pod nazwą
Spotkania Młodych Muzyków. Szybko przemianowany na Tydzień Talentów długo odbywał się w formule Ogólnopolskiego Konkursu Laureatów Konkursów Muzycznych,
następnie zaś jako Warsztaty z Mistrzami.
Kogo przez 40 lat słuchaliśmy podczas festiwalowych koncertów? Lista byłaby długa
– w Tygodniu Talentów brali udział wszyscy,
którzy dziś stanowią o wielkości polskiej sztuki muzycznej, m.in. pianiści: Waldemar Malicki, Karol Radziwonowicz, Rafał Blechacz;
skrzypkowie: Katarzyna Duda, Piotr Pławner,
Janusz Wawrowski, Jakub Jakowicz, Bartłomiej Nizioł; wiolonczeliści: Andrzej Bauer, Tomasz Strahl, Rafał Kwiatkowski…
Od ubiegłego roku w festiwalowe ramy
organizator wpisuje dwa konkursy: Konkurs

o Nagrodę im. Anny Knapik dla uczniów
małopolskich szkół muzycznych II stopnia
oraz Konkurs o Stypendium Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej dla studentów polskich uczelni artystycznych. Ogólnym założeniem obu jest zasada: jedna
specjalizacja w danej edycji. Specjalizacje konkursowe to wokal, fortepian i instrumenty smyczkowe. Konkursy zakładają
cykliczność poszczególnych specjalizacji,
a zatem w bieżącej edycji o atrakcyjne
nagrody finansowe powalczą pianiści.

pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego

15-21
MAJA
2022

Przesłuchania konkursowe przybiorą formę koncertów otwartych dla publiczności, co daje
uczestnikom niecodzienną możliwość występu w warunkach, w jakich koncertują dojrzali artyści.

www.centrumpaderewskiego.pl

W

As-dur op. 16 nr 1 i Krakowiaka fantastycznego
H-dur op. 14 nr 6 Ignacego Jana Paderewskiego. W trakcie festiwalu swoje estradowe „pięć
minut” otrzymają też tradycyjnie Tarnowskie
Talenty, czyli wyróżniający się uczniowie lokalnej szkoły muzycznej.

Festiwal, który odbywać się będzie
w dniach 15-21 maja, zainauguruje wybitny pianista Krzysztof Jabłoński, który wystąpi
z towarzyszeniem znakomitej Orkiestry Kameralnej Filharmonii Krakowskiej. Wspólnie
wykonają I Koncert fortepianowy e-moll
op. 11 Fryderyka Chopina. W pierwszej
części artysta zaprezentuje solo Legendę
Instytucja Kultury
Powiatu Tarnowskiego
współprowadzona przez
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Grupa Azoty
Partnerem Strategicznym
Centrum Paderewskiego
w Kąśnej Dolnej oraz
Patronem Sali Koncertowej

Ale nowy sezon w Centrum Paderewskiego to nie tylko majowy Tydzień
Talentów. W kwietniu w Kąśnej Dolnej
usłyszeć było można największe przeboje charyzmatycznego Stanisława
Soyki. W czerwcu jazzowe inspiracje
kompozycjami Paderewskiego wyśpiewane zostaną przez Dorotę Miśkiewicz z towarzyszeniem Atom String
Quartet. Lipiec zaowocuje największymi przebojami muzyki jazzowej
i popowej w wykonaniu Marty Król,
Wojciecha Myrczka i zespołu Paweł
Tomaszewski Trio. Jeśli sierpień, to festiwal Bravo Maestro, a w programie
Mistrzowska Małgorzata Walewska,
„Carmina Burana” przygotowana
przez artystów Opery Śląskiej w Bytomiu oraz tradycyjny Maraton Muzyczny – w tym roku jako maraton muzyki
filmowej, jak zwykle z udziałem najlepszych polskich solistów i kameralistów.
Międzynarodowy Dzień Muzyki w październiku instytucja świętować będzie
piosenkami Franka Sinatry w aranżacjach Chopin University Big Band pod
batutą Piotra Kostrzewy. W listopadzie nie zabraknie festiwalu Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc, podczas
którego w zaczarowany świat opery
i operetki według Bogusława Kaczyńskiego zabiorą melomanów: Grażyna
Brodzińska, Iwona Socha, Adam Sobierajski, Jacek Jaskuła oraz Strauss
Ensemble pod kierownictwem Artura
Jaronia, a niezapomniany klimat lat
20. i 30. przywołają: Anna Lasota, Jacek Wójciki, Marcin Jajkiewicz i Jakub
Milewski wraz z Orkiestrą Arte Symfoniko Mieczysława Smydy. Z okazji Roku
Romantyzmu Polskiego w ramach tegoż festiwalu uczniowie małopolskich
szkół podstawowych i ponadpodstawowych zobaczą spektakl „Pojedynek Wieszczów”, traktujący o legendarnej bitwie na improwizacje dwóch
największych poetów romantycznych
– Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Kąśna zaprasza!

77

R E G I O N

76

ODBUDOWUJĄ

ŚREDNIOWIECZNY
ZAMEK
Rafał Kubisztal
Z odbudowywanej wieży zamku w Melsztynie już teraz można
podziwiać malownicze krajobrazy doliny Dunajca i Beskidu
Sądeckiego. Przy dobrej pogodzie można nawet zobaczyć
szczyty Tatr. A to nie koniec – mury nadal pną się do
góry. Wieża ostatecznie będzie 25 metrów wysokości i zakończona będzie tarasem widokowym
oraz dachem.
Zamek w Melsztynie położony jest na wzgórzu
wśród licznych drzew. Jego pozostałości
można dostrzec gdy przejeżdża się drogą
główną w kierunku Jeziora Czchowskiego
i Nowego Sącza. Jak wynika z dostępnych
źródeł historia tego zamku rozpoczęła się
w latach 1347-1354, kiedy to wzniesiony
został przez kasztelana krakowskiego
Spycmira herbu Leliwa.
Początkowo pełnił funkcję rycerskiej
rezydencji. Kilkadziesiąt lat później
wybudowano basztę mieszkalnoobronną ora z mur łączący ją
z dotychczasowym zamkiem. To
właśnie resztki tej wieży, która teraz
jest odbudowywana zachowały się do
czasów współczesnych.
W 1511 roku Jan Melsztyński sprzedał
zamek, z okalającymi go dobrami, Mikołajowi
Jordanowi – kasztelanowi z Myślenic.
Jordanowie jeszcze bardziej rozbudowali zamek
o dwukondygnacyjną budowlę reprezentacyjno -

mieszkalną ze strzelnicami oraz
z a b u d o w a n i a g o s p o d a rc ze .
Podobno w tym czasie powstało
też podziemne przejście, które
z zamkowych lochów prowadziło
aż do Klasztoru Franciszkanów
w Zakliczynie. W 1597 roku
zamek przeszedł w ręce córek
Wawrzyńca Spytka Jordana –
Barbary i Magdaleny. Ich małżeństwa
doprowadziły do przejścia zamku
w ręce rodu Tarłów. W 1744 roku po
śmierci Jana Tarło, zamek odziedziczyli
Stanisław i Maciej Lanckorońscy. W 1771
roku został zdobyty i spalony przez wojska
rosyjskie podczas Konfederacji Barskiej.
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W ostatnim czasie popularność Melsztyna
wiąże się także z serialem historycznym
„Korona Królów”, w którym jednym
z głównych bohaterów jest Jaśko z Melsztyna.
Ruszyła również budowa przypory wieży, która będzie mieć trzy kondygnacje z klatką
schodową, a na szczycie także znajdzie się taras widokowy. Przypora będzie miała
16 metrów wysokości. Województwo małopolskie przekazało na ten cel 100 tys.
zł, ale potrzebne będą jeszcze fundusze z innych źródeł.
Pojawia się coraz więcej opracowań i reportaży odnośnie tego owianego tajemniczością miejsca.
Średniowieczny zamek w Melsztynie – po częściowej odbudowie – ma być atrakcją
turystyczną i dopełnieniem tzw. szlaku zamków w dolinie Dunajca. W promieniu
niespełna 15 kilometrów są już dwa zamki – Baszta w Czchowie i Tropsztyn w Wytrzyszczce.
reklama

Od tej pory zamek w Melsztynie popadał
już tylko w ruinę. W latach 1789-1796
Antoni Lanckoroński podjął się budowy
kościoła w Domosławicach. Materiał na
budowę pochodził ze zrujnowanego zamku.
Jeszcze tylko Karol Lanckoroński próbował później ratować zamek. W 1885 roku
zbudował tuż przy ruinach schronisko
dla turystów, ale wkrótce Lanckorońscy
przestali być właścicielami zamku.
Schronisko zostało zniszczone podczas
I wojny światowej. Po II wojnie światowej
zamek przejęło Nadleśnictwo Brzesko,
a w 2008 roku został oddany gminie Zakliczyn. Samorząd wreszcie zabezpieczył ruiny
przed dalszą dewastacją. Przeprowadzono
badania archeologiczne oraz opracowano
program konserwatorski i dokumentację
techniczną niezbędną do odbudowy wieży. Odsłonięto schody oraz tzw. wejście
do poziomu zerowego, znajdujące się od
bardzo dawna pod warstwą gruzu i ziemi.

Wykonany został wykusz przy murze arkadowym.
Do tej pory wykonano cztery etapy prac
budowlano-konserwatorskich, których
wartość wyniosła 1,7 mln zł, a na piąty etap,
który właśnie się rozpoczyna zakliczyńska
gmina otrzymała 740 tys. zł z MKiDzN.
Aktualnie mur budowli podniesiony został
do wysokości 11,60 m. Już teraz stamtąd
można podziwiać piękne krajobrazy na
dolinę Dunajca i Beskid Sądecki, a przy
dobrej widoczności zobaczyć można także
Tatry. Ci, którzy tam byli mówią, że tych
widoków nie da się opisać. Wieża ostatecznie ma mieć 25 metrów i zakończona
będzie dachem. Pomiędzy szczytem ścian
wieży a dachem powstanie punkt widokowy.
Dodatkowo odgruzowane i odrestaurowane
pomieszczenie przy wejściu na zamkową
wieżę w przyszłości wykorzystywane ma
być na cele wystawiennicze.
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