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Jak siê okazuje, sêdziszowski konkurs jest
najstarsz¹ tego typu imprez¹ o tematyce
religijnej w Polsce. W kolejnych jego edy-
cjach na scenie w Sêdziszowie prezentuje
siê „kwiat rycerstwa” sztuki ¿ywego s³owa
z terenu ca³ego województwa. Dziœ wielu
z nich to aktorzy, pracownicy instytucji kul-
tury, nauczyciele. Niektórzy wracaj¹ do Sê-
dziszowa jako opiekunowie nastêpnych
pokoleñ uczestników tego artystycznego
wydarzenia.

Wœród uczestników konkursu byli miê-
dzy innymi: Andrzej Paœkiewicz – lider gru-
py Manitou, Ewa Lubacz – absolwentka
Akademii Teatralnej w Bia³ymstoku, aktor-
ka Teatru Lalkowego „Kubuœ” w Kielcach,
Anna Karamon – laureatka Festiwalu Pio-
senki Studenckiej w Krakowie, Magdalena
Bieroñska – pieœniarka scen krakowskich,
Kacper Burda – absolwent Akademii Te-
atralnej w Warszawie.

Wiele sukcesów w konkursie odnios³a ze
swoimi uczniami d³ugoletnia nauczycielka
jêzyka polskiego w Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie
M³p., pani Otylia W³odarska. To spod jej

To już 25 lat Konkursu Poezji Religijnej
Ćwierć wieku temu zrodziła się idea organizacji

w Sędziszowie Małopolskim Konkursu Poezji
Karola Wojtyły. Inspiracją dla inicjatorów konkursu
– Edwarda Zolowskiego i Czesława Drąga – była
wizyta w Rzeszowie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Pierwsze edycje obejmowały swoim zasięgiem te-
rytorialnym dawne województwo rzeszowskie, Kon-
kurs ewoluował przez lata, by w XXI wieku zaist-
nieć jako Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej.

skrzyde³ wysz³a czterokrotna laureatka kon-
kursu w kategorii recytacji – Barbara Twar-
dowska.

Na deskach sêdziszowskiej sceny docho-
dzi³o niejednokrotnie do ciekawych spo-
tkañ artystycznych: obok siebie wyst¹pi³y
Magdalena Maruszak i Sylwia Krówka –
uczennice z Le¿ajska oraz ich nauczyciel-
ka Ma³gorzata Bucior, a innym razem: Ju-
styna So³ek – mama, i Filip So³ek – syn.

W trakcie dwudziestu czterech dotych-
czasowych edycji konkursu, podczas pre-
zentacji fina³owych, odbywaj¹cych siê co
roku w drugi pi¹tek grudnia w sali widowi-
skowej MGOK w Sêdziszowie M³p., zapre-
zentowa³o siê 967 wykonawców – m³odzie-
¿y i doros³ych, oznacza to, ¿e w tym roku
na scenie stanie tysiêczny finalista konkur-
su.

Spoœród autorów, których utwory prezen-
tuj¹ m³odzi  i doroœli artyœci, wymieniæ nale-
¿y: Karola Wojty³ê, ks. Jana Twardowskiego,
Annê Kamieñsk¹, Agnieszkê Osieck¹, Ro-
mana Brandstaettera, Krzysztofa Kamila
Baczyñskiego, Boles³awa Leœmiana.

Atmosferê konkursu buduje równie¿
scenografia oraz wystawy towarzysz¹ce pre-
zentacjom artystycznym, przygotowywane
niegdyœ przez pani¹ Halinê Filipek, a obec-
nie przez pani¹ El¿bietê Chor¹¿y. Prezen-
towane s¹ na nich prace uznanych arty-
stów z Podkarpacia – tak¿e zwi¹zanych na
naszym miastem i okolicami. Warto wymie-
niæ w tym miejscu nazwiska rzeŸbiarzy: Zdzi-
s³awa Pêkalskiego z Hoczwi, Bogus³awa
Kêdzierskiego z Dynowa, Kazimierza Czap-
ki z Wolicy £ugowej, malarza, rzeŸbiarza
i metaloplastyka Ryszarda GwoŸdzia z Bor-

ku Wielkiego, ikonografów i malarzy Joan-
ny Dumy i Andrzeja Kijowskiego z Jasiono-
wa, Jadwigi Denysiuk z Cisnej.

Od kilku lat dodatkow¹ propozycj¹ dla
mi³oœników poezji z Sêdziszowa Ma³opol-
skiego i okolic s¹ koncerty laureatów orga-
nizowane w koœcio³ach na terenie miasta.

Konkurs Poezji Religijnej jest imprez¹
œci¹gaj¹c¹ do naszego grodu najlepszych
recytatorów z ca³ego województwa. O ich
dobre samopoczucie i mi³e wspomnienia
dbaj¹ pracownicy sêdziszowskiego oœrod-
ka kultury. Jest to bowiem znakomita oka-
zja do promocji miasta i gminy Sêdziszów
Ma³opolski

Wioletta Czapka �
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By³ poet¹, d³ugoletnim pracowni-
kiem sêdziszowskiego oœrodka kultury.
Urodzi³ siê 11 maja 1934 r. w Skrzyszo-
wie. II wojna œwiatowa wypêdzi³a go wraz
z rodzicami na roboty do Niemiec.
W 1949 r. rozpocz¹³ naukê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Ropczycach. Od
1957 r. pracowa³ w Zarz¹dzie Powiato-
wym Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej, a tak-
¿e w Zak³adach Tworzyw Sztucznych
„Pustków” jako pracownik radiowêz³a
zak³adowego. Z Powiatowym Domem
Kultury (obecnie Miejsko-Gminnym
Oœrodkiem Kultury) w Sêdziszowie
M³p. zwi¹za³ siê w 1963 roku i pracowa³
w nim przez 31 lat, a¿ do przejœcia na

emeryturê. By³ instruktorem do spraw
kulturalno-wychowawczych, instrukto-
rem ds. artystycznych, a od 1971 r. spra-
wowa³ funkcjê instruktora teatralnego.
Da³ siê poznaæ jako cz³owiek szczerze
oddany swej pracy. Jako pracownik
Domu Kultury sprawowa³ opiekê nad
terenowymi klubami, rozsianymi po wio-
skach ówczesnego powiatu ropczyckie-
go. Zak³ada³ i prowadzi³ teatrzyki, uczy³
sztuki recytacji, przygotowywa³ do kon-
kursów, które te¿ organizowa³. Przez wiele
lat aktywnie dzia³a³ w sêdziszowskim
kole Towarzystwa Kultury Teatralnej.

By³ wspó³pomys³odawc¹ i organizato-
rem pierwszych edycji Wojewódzkiego
Konkursu Poezji Karola Wojty³y prze-
prowadzonego po raz pierwszy 24 maja
1991r. Z czasem przekszta³ci³ siê on na
Miêdzywojewódzki, a potem Podkarpac-
ki Konkurs Poezji Religijnej.

Równoczeœnie z prac¹ zawodow¹,
Edward Zolowski pisa³ wiersze. By³y one
publikowane miêdzy innymi w „Nowi-
nach Rzeszowskich”, „Nowinach”, „Wid-

Edward
Zolowski

nokrêgu”, „¯yciu Literackim”, „Zielo-
nym Sztandarze”, „Nowej Wsi”, „Prome-
teju”.

Zmar³ 30 czerwca 1994 r. w konsekwen-
cji tragicznego wypadku drogowego.

Edward Zolowski pisa³ wiersze pro-
ste, spokojne, nasycone liryzmem i œci-
œle zwi¹zane z jego stronami rodzinny-
mi. S¹ pe³ne szacunku do ziemi i do
wsi. Jego marzeniem by³o wydanie to-
miku poezji. Spe³nili je przyjaciele
i rodzina Edwarda Zolowskiego, wyda-
j¹c rok po jego œmierci tomik pt. „S³owa
wyorane z ziemi”. W roku 2014 zosta³
wydany drugi tomik poezji Edwarda
Zolowskiego pt. „Zwierzenia liryczne”.

W 2015 roku przypada XXV edycja
Podkarpackiego Konkursu Poezji Re-
ligijnej, którego fina³ odbêdzie siê
w dniu 11 grudnia w sali widowiskowej
MGOK w Sêdziszowie M³p. Pragniemy
w tym w³aœnie dniu uhonorowaæ Edwar-
da Zolowskiego, twórcê Konkursu, na-
daj¹c jego imiê sali widowiskowej.

�

Sędziszowski Dom Kultury przez wiele lat był miejscem pracy Edwarda Zolowskiego.

 (1934-1994)
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Przez 6 lat poznawa³am Cz³owieka, bo-
wiem pracowaliœmy w miejscowym
M-GOK w Sêdziszowie M³p. By³ ju¿ do-
œwiadczonym pracownikiem – instruk-
torem teatralnym, wiêc uwa¿nie obser-
wowa³am, s³ucha³am, rozmawia³am, pro-
si³am o radê. Umia³ wesprzeæ s³owem
i gestem. PóŸniej wspólna praca, wza-
jemne uzupe³nianie siê. Konkursy re-
cytatorskie wymaga³y oprawy plastycz-
nej, teatrzyki – scenografii, a ja oczeki-
wa³am pomocy przy organizacji wystaw,
takiej mêskiej rêki.

Zastanawiam siê, jakie wspomnienie
przywróciæ. Tyle ciep³ych s³ów napisa-

Zachowane w pamięci
Helena Filipek – plastyk, długoletni pracownik MGOK, koleżanka z pracy

W
 czerwcu 1994 roku nikt nie przy-

puszczał, że życie Pana Zolowskie-

go zbliża się do kresu. Najpierw żal, który

dotknął wszystkich, potem już tylko wspo-

mnienia od czasu do czasu.

no ju¿ o Jego osobie, tyle uznania dla
Jego dokonañ, ¿e trudno coœ jeszcze
napisaæ. Od pocz¹tku spotka³am siê
z ¿yczliwoœci¹ z Jego strony. By³ cz³owie-
kiem zaanga¿owanym w wiele spraw,
tych zawodowych i spo³ecznych. Nie
trwoni³ czasu. Praca i to, co tworzy³ po
cichu, by³y ca³ym Jego œwiatem. Pierw-
sze Konkursy Poezji Religijnej, które
odbywa³y siê w MGOK prze¿ywa³ bardzo,
mia³ poczucie wielkiej odpowiedzialno-
œci, gdy¿ by³ wspó³pomys³odawc¹ przed-
siêwziêcia.

Nie mia³ wielkich wymagañ czy ocze-
kiwañ, ale nie by³ pozbawiony marzeñ.
Zdarzy³o siê pewnego dnia, ¿e pod-
sun¹³ mi kartkê zapisan¹ wierszem, co
wprawi³o mnie w zdumienie, gdy¿ uwa-
¿a³am Go za osobê skryt¹. Pragn¹³ by
Jego utwory ujrza³y œwiat³o dzienne
w szerszym krêgu. W Jego planach na
przysz³oœæ by³o wydanie wierszy dru-

kiem. Czasem ods³ania³ swoje wnêtrze
wyjawiaj¹c osobiste odczucia, pragnie-
nia, refleksje, np. kiedy to drêcz¹ca myœl
nie pozwala³a mu spokojnie czekaæ na
ukazanie siê wiersza w ,,Widnokrêgu”.

Skromny i taktowny, wa¿¹cy s³owa w ka¿-
dej sytuacji. Podejmowa³ przemyœlane de-
cyzje. Równoczeœnie delikatny w sposo-
bie bycia, doskona³y obserwator, zachwy-
cony zapachem ziemi i lasu. Nieraz przy-
wo³ywa³ jak¹œ historiê, zdarzenie i z dy-
stansem opowiada³, œmiej¹c siê z samego
siebie. W takich sytuacjach towarzyszy³o
mu poczucie humoru.

Poeta ze Skrzyszowa, który móg³ za-
dziwiæ nas jeszcze niejednym wierszem.
Niby zwyk³y cz³owiek na rowerze, bo ta-
kim Go zapamiêtaliœmy, a pe³en nieod-
gadnionej tajemnicy.

Mo¿na by powiedzieæ, taki… pouk³a-
dany, blisko Boga i ludzi.

�
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Gdy siê urodzi³em ON mia³ 20 lat,
gdy zgin¹³ tragicznie, ja mia³em 40-stkê.
Mieszkaliœmy wspólnie w jednym domu
(wybudowanym po II wojnie œwiatowej
przez jego rodziców, a moich dziadków)
prawie przez 15 lat. W³aœnie z tym okre-
sem wi¹¿¹ siê moje najpe³niejsze wspo-

mnienia, bo okazuje siê, ¿e wiêcej pa-
miêtam z dzieciñstwa ni¿ z póŸniejsze-
go okresu.

Pamiêtam wyprawy rowerowe. Rower
mêski, czyli „z ramk¹” by³ na ca³¹ rodzi-
nê. Ale z racji tego, ¿e zabiera³ mnie,
6-letniego turystê, mia³ do niego pierw-
szeñstwo. Nawija³ koc na ramê, zabez-
piecza³ sznurkiem i mo¿na by³o ruszaæ.
Po jakimœ czasie i tak mnie gniot³o
w cztery litery, ale nie narzeka³em. Stra-
ci³bym nastêpne wyprawy. Wozi³ mnie
tym rowerem na „Górê Œmierci” (zwa-
na równie¿ „Królowa Góra”) do Ocie-
ki, gdzie by³y bunkry niemieckiej obro-
ny z II wojny œwiatowej czy te¿ do Blizny,
by ogl¹daæ pozosta³oœci po wyrzutniach
rakiet V1, te¿ z tego okresu.

Być jak Pan żniwa
Pamiêtam GO jak nosi³ dla ca³ej ro-

dziny wodê ze studni u s¹siadów (u nas
nie by³o studni). Musia³ zabezpieczyæ

wodê na gotowanie, mycie i pranie. Trze-
ba by³o niekiedy zrobiæ 2-3 kursy, aby
wystarczy³o. Stara³em siê mu pomagaæ
(zas³u¿yæ na nastêpne wyprawy rowero-
we), co przewa¿nie koñczy³o siê tym, ¿e
przynosiliœmy du¿o mniej wody ni¿ kie-
dy by³ sam.

Pamiêtam wujka Edka podczas ¿niw,
którym podporz¹dkowany by³ rytm
¿ycia ka¿dego z domowników. Wujek
jako kosiarz zawsze kojarzy³ mi siê jako
„Pan ¿niwa”. Wysoki, silny, z kos¹ 90-tk¹,
jednym zamachem k³ad³ ¿yto, pszenicê
czy owies w promieniu 3 metrów, czyli
praktycznie zbli¿a³ siê do zasiêgu pierw-
szego polskiego kombajnu „Bizon”, któ-
ry pojawi³ siê wiele lat póŸniej. By kie-
dyœ zostaæ takim jak On, wytrwale æwi-
czy³em jego „kosiarskie” ruchy drew-
nian¹, zagiêt¹ ga³êzi¹. Nie mo¿emy tu
mówiæ, ¿e uczeñ przerós³ mistrza. Na
razie moja rola 6-, 7-latka ogranicza³a
siê do przynoszenia wody do picia ukry-
tej w cieniu, a wiêc oddalonej nieco od

Mój wujek Edek

E
dward Zolowski – dla mnie wujek

Edek, jestem synem jego siostry Wła-

dysławy. Wujkiem Edkiem był również dla

mojej kuzynki Grażyny i córki jego brata –

Stanisława. Był moim chrzestnym, był

świadkiem przy bierzmowaniu, a także

świadkiem przy zawieraniu związku mał-

żeńskiego. Był więc przy mnie podczas naj-

ważniejszych wydarzeń mojego życia. Bóg

mi świadkiem jak ciężko jest pisać tak

proste słowo „był”.

Jerzy Zięba – siostrzeniec
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„centrum ¿niwnego”. Pamiêtam jak dziœ
– najlepsza by³a woda ze studni i roz-
puszczony sok z czarnej borówki (jago-
dy leœnej). Niezast¹piony by³em rów-
nie¿ przy higienie po¿niwnej. Mia³em
za cel udawaæ wodê bie¿¹c¹, tzn. nabie-
ra³em wody z wiadra mniejszym garnusz-
kiem i równomiernie polewa³em cien-
kim strumieniem na spracowane rêce
¿niwiarzy. Wujek twierdzi³, ¿e by³em w
tym dobry. Czasem k³ama³, ¿eby zrobiæ
komuœ przyjemnoœæ.

Pamiêtam jego fascynacjê fotografi¹.
Kupi³ aparat (nie pamiêtam marki)
i wtedy siê zaczê³o. Wygl¹da³o na to, ¿e
najbardziej zawzi¹³ siê na przyrodê i na
mnie. Zosta³o wiele zdjêæ z tego okre-
su, ale nie ma mnie na nich w pozycji
statycznej. Ja musia³em siê gdzieœ tam
przeciskaæ, le¿eæ na psiej budzie, prze-
ginaæ jak siódmy paragraf (takie by³o
okreœlenie). Ca³e szczêœcie, przyroda te¿
musia³a siê dostosowaæ do jego zachcia-
nek. Zdjêcia te z czasem wywo³ywa³ we
w³asnym studio fotograficznym. Gdy
mia³ zrealizowane kilka klisz, warsztat
szewski jego ojca stawa³ siê ciemni¹ fo-
tograficzn¹. Uczestniczy³em parê razy
w takich seansach. Kuwety z wywo³ywa-
czami, utrwalaczami, rzutnik naœwietla-
j¹cy i ciemnoœæ sprawia³y wra¿enie pra-
cowni alchemika. Z³ota z tego nie by³o,
ale prze¿ycie na ca³e ¿ycie. Bezcenne!

Edward Zolowski jako treser? Tak,
prawie niemo¿liwe, a jednak prawdzi-
we. Nauczy³ kotkê Kiciê (tak nazwa³ j¹
sam treser) skakaæ przez obrêcz, zro-
bion¹ ze z³¹czonych d³oni i ramion.
Sk³ada³ rêce przed kotem, wypowiada³
s³owo „hop” i kot skaka³ na coraz wy-
¿szym poziomie tak, ¿e z czasem doszli
do poziomu oko³o 70 cm. To by³ popi-
sowy numer wujka i Kici. Próbowa³em
mu ten numer odebraæ i zaw³aszczyæ,
ale Kicia biernie i lekcewa¿¹co reago-
wa³a na moj¹ obrêcz i komendê „hop”,
albo w tempie sprinterskim oddala³a
siê pod moimi d³oñmi, a nie nad nimi.

Świat wujka Edka
Pamiêtam pokój wujka Edka. Po-

mieszczenie o wymiarach oko³o 2,5 m x
3 m z jednym ma³ym oknem, wychodz¹-
cym na po³udnie, by³o sypialni¹, miej-
scem pracy twórczej, a póŸniej równie¿
sal¹ audio-wizualn¹. Panowa³ tam zawsze
nienaganny wrêcz pedantyczny porz¹-

dek i atmosfera nieznanej tajemniczo-
œci. Myœlê, ¿e mo¿na by³o to przypisaæ
zgromadzonemu tam ksiêgozbiorowi,
obrazom, czasopismom i ró¿norakim
gad¿etom nieokreœlonego zastosowa-
nia. To by³o coœ dla mnie. Po przyjœciu
ze szko³y, kiedy On by³ w pracy, wcho-
dzi³em i buszowa³em w tej Jego „œwi¹ty-
ni”. Nasyciwszy swoj¹ ciekawoœæ, wycho-
dzi³em staraj¹c siê zachowaæ status quo
tego pomieszczenia (nie wyciera³em
tylko linii papilarnych). Daremne sta-
rania, pró¿ny trud – nigdy nie uda³o
mi siê ukryæ œladów mojej tam bytnoœci.
Jasnowidz czy co? Na szczêœcie ta pedan-
teria okaza³a siê zgubna podczas naszych
wypraw na grzyby. Gdy on ka¿dego zna-
lezionego grzyba musia³ obraæ z igie-
³ek, resztek mchu czy liœci – ja znajdo-
wa³em trzy nastêpne. Rezultat by³ taki,
¿e  ja wraca³em zawsze z dorobkiem 50%
wiêkszym ni¿ wujek. To by³ jedynym
triumf jaki nad nim odnios³em. Nale-
¿a³o Mu siê to, choæby za Kiciê. PóŸniej
na grzyby jeŸdziliœmy w trójkê – wujek
i ja z ¿on¹ Krystyn¹. Edward organizo-
wa³ wtedy konkursy – kto pierwszy znaj-
dzie grzyba na otwarcie grzybobrania
i kto ostatni na jego zamkniêcie. Prze-
wa¿nie wygrywa³a moja ¿ona, ale to dla-
tego, ¿e obaj z wujkiem byliœmy dobrze
wychowani i nasze grzyby zatajaliœmy a¿
do jej okrzyku „Mam!”. Nagrod¹ by³y
przewa¿nie cukierki krówki, które i tak
dostawa³ ka¿dy. A zatem, po co by³o wy-
grywaæ?

Muszê jeszcze raz wróciæ do pokoju
wujka, o którym wspomina³em, ¿e sta-
wa³ siê niekiedy sal¹, najpierw audio,
a potem wizualn¹. Edward jako jeden
z pierwszych w Skrzyszowie mia³ normal-
ne radio lampowe. Powszechne by³y
wtedy tzw. ko³choŸniki, g³oœnik zamon-
towany w ma³ym pude³ku, w³¹czony do
sieci ogólnej z programem propagan-
dowym, wychwalaj¹cym jedynie s³uszny
system na œwiecie. Wujek mia³ zwyk³e
radio „Eroica” z magicznym okiem (nie
wiem jaka by³a jego rola, chyba tylko
upiêkszaj¹ca) i a¿ dwa programy. Przy-
chodzili ludzie do Zolowskich, aby naj-
pierw ogl¹daæ ten „cud techniki”,
a potem pos³uchaæ cyklicznych s³ucho-
wisk takich jak „Matysiakowie” czy
„W Jezioranach”. To samo powtórzy³o
siê, gdy pojawi³a siê telewizja. Znów
Edek by³ w czo³ówce „zdobywców” tego

cudownego wynalazku. Znów zape³ni-
³a siê kuchnia i przez otwarte drzwi do
pokoju wujka, s¹siedzi i znajomi mogli
œledziæ losy bohaterów „Kobry”, „Œwiê-
tego”, czy „Dr Kidlera”. W latach 90. te-
lewizja by³a ju¿ powszechna, wiêc zrobi-
³o siê luŸniej w domu i przed telewizo-
rem. Mecze pi³karskie ogl¹daliœmy tyl-
ko My, sami, w zupe³nej ciszy. Wujek
stwierdzi³, ¿e komentator go denerwu-
je, bo jego komentarz znacznie odbie-
ga od tego, co On obserwuje na ekra-
nie. Podj¹³ jedynie s³uszn¹ decyzjê – wy-
³¹czamy dŸwiêk. Tak ju¿ by³o zawsze –
po podaniu sk³adów i odegraniu hym-
nów przechodziliœmy na odbiór tylko
wizualny. Myœlê, ¿e œp. Jan Ciszewski
nam to wybaczy³.

Zawsze dla innych
Pamiêtam go jako cz³owieka otwarte-

go na ludzi i dla ludzi. Ludzie przycho-
dzili do Edka (tak go wszyscy nazwali):
¿eby napisaæ podanie (bez podania nie
mo¿na by³o nic za³atwiæ),¿eby zrealizo-
wa³ receptê w aptece w mieœcie, ¿eby
kupi³ to, czego na miejscu kupiæ nie
mo¿na by³o.

Jego otwartoœæ na ludzi zapewnia³a
Mu sukces w pracy z m³odzie¿¹ przez te
wszystkie lata. Sk³ad grupy czy zespo³u
nieustannie siê zmienia³, nie zmienia³
siê te¿ stosunek nowych cz³onków do
Zolowskiego. Czuj¹c Jego szacunek do
nich, darzyli go takim samym.

Ceniony obecnie pisarz hiszpañski
Carlos Ruiz Zafon w powieœci „Cieñ
wiatru” pisze: „Istniejemy, póki ktoœ
o nas pamiêta”. Je¿eli jest to prawda, to
Edwardowi Zolowskiemu nie grozi za-
pomnienie. Zauwa¿am ze wzruszeniem
i wdziêcznoœci¹, ¿e wiele dobrego za-
czyna siê dziaæ wokó³ postaci i twórczo-
œci mojego wujka. W Sêdziszowie M³p.,
Ostrowie, a ostatnio w Pustkowie,
w gminie Dêbica, przyjaciele, znajomi
i ludzie zupe³nie obcy dla Edwarda po-
stawili sobie za cel wyrwanie z „popio-
³ów zapomnienia” i przybli¿enie po-
tomnym jego twórczoœci. Cel jest wiel-
ki, ale i „robotników” przybywa.

Ze swej strony i ca³ej rodziny Edwar-
da Zolowskiego zapewniam o gor¹cej
wdziêcznoœci dla ka¿dego, kto chocia¿
„ma³y palec” przy³o¿y³ do realizacji tego
przedsiêwziêcia.

�
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Z Edwardem Zolowskim po raz pierw-
szy spotka³em siê bêd¹c uczniem Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Ropczy-
cach. W czasie wakacji Zarz¹d Gminny
Ludowe Zespo³y Sportowe organizowa³

spartakiadê m³odzie¿y, w której bra³y
udzia³ wszystkie miejscowoœci Gminy
Ostrów. Ju¿ wtedy da³o siê zauwa¿yæ per-
fekcyjnie zgran¹ grupê m³odzie¿y ze
Skrzyszowa, której dowodzi³ wysoki,
szczup³y, szpakowaty mê¿czyzna – Edziu
Zolowski. Po raz drugi los zetkn¹³ mnie
z Edziem, gdy po skoñczeniu studiów
na Politechnice Rzeszowskiej, gdy za
namow¹ znajomych z Kamionki, podj¹-
³em siê zadania zupe³nie niezgodne-
go z moim kierunkiem studiów: zorga-
nizowanie Gminnego Oœrodka Kultu-
ry w Ostrowie z siedzib¹ w Kamionce,
którego by³em pierwszym dyrektorem.
W realizacji tego zadania ogromn¹ po-
moc zyska³em u Edzia Zolowskiego, któ-
ry póŸniej ju¿ jako instruktor, podj¹³ siê

prowadzenia zespo³ów: teatralnego
i estradowego w Skrzyszowie, groma-
dz¹c wokó³ siebie bardzo wartoœciow¹
grupê m³odzie¿y. Oczywiœcie jego
pierwszym miejscem pracy by³ Dom
Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Kiedy odchodzi³ na emeryturê ówcze-
sny dyrektor Domu Kultury w Sêdziszo-
wie Ma³opolskim – Lucjan Œliwa, Ed-
ward Zolowski z grup¹ wspó³pracowni-
ków, przyjecha³ do mnie z propozycj¹,
abym startowa³ w konkursie na dyrekto-
ra sêdziszowskiego Domu Kultury. Nie
pamiêtam jakich u¿y³ argumentów, ale
musia³ byæ przekonuj¹cy, poniewa¿ osta-
tecznie wystartowa³em w tym konkur-
sie…i uda³o mi siê go wygraæ. W pierw-
szych latach mojego dyrektorowania

Wspomnienia
o Edwardzie Zolowskim

Kazimierz Popielarz – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp.,
przyjaciel

G
dy przyszło mi napisać wspomnienia

o Edziu Zolowskim, długo się zasta-

nawiałem o czym pisać. Miałem to szczę-

ście, że mogłem się z nim przyjaźnić i pra-

cować, korzystając z jego ogromnego do-

świadczenia. Edziu był człowiekiem pra-

cowitym, do bólu skromnym, jednocześnie

miał niesamowitą osobowość, z której

mogłem czerpać pełnymi garściami. Ale

po kolei…
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w sêdziszowskim Domu Kultury do pra-
cy doje¿d¿a³em autobusem, wiêc by³em
na miejscu na godzinê 7.00. W tym sa-
mym czasie do pracy przyje¿d¿a³ Edziu
Zolowski. W lecie nieod³¹cznym rowe-
rem, zim¹ poci¹giem. Spotykaliœmy siê
w jego s³ynnej Bibliotece Repertuaro-
wej. Edziu zaparza³ wtedy herbatê i roz-
mawialiœmy na ró¿ne tematy – to by³ taki
codzienny rytua³… by³y rozmowy o tym,
co siê wydarzy³o, o polityce, o poezji,
o tym co dzisiaj musimy zrobiæ, jak przy-
gotowaæ imprezê, wystawê czy spotka-
nie. Czasem tak¿e przyje¿d¿a³ Adam
Ocha³ z Zagorzyc, m³ody niepokorny ar-
tysta – malarz. Uwielbia³em te wspólne
artystyczno-filozoficzne dywagacje.

Edward Zolowski mia³ kolegê, przy-
jaciela, z którym pracowa³, aby wspólnie
wydaæ tomik wierszy, co by³o chyba jego
najwiêkszym marzeniem. Nie by³ to do-
bry cz³owiek. Wiem, ¿e na ten cel
(mowa tu o wydaniu tomiku poezji)
wy³udzi³ od Edwarda Zolowskiego
pewn¹ kwotê pieniêdzy, jednak zamie-
rzonego celu nigdy nie zrealizowa³. Gdy
w przyp³ywie szczeroœci podczas pewnej
rozmowy zapyta³em o to Edzia, zbagate-
lizowa³ sprawê i z rozbrajaj¹cym spoko-
jem i szczeroœci¹ odpar³: - A mo¿e mu
by³o ciê¿ko i potrzebowa³ tych pieniê-
dzy?A potem, ju¿ na powa¿nie doda³: -
Nic nie dzieje siê przypadkiem. Jeœli
ktoœ stan¹³ na twojej drodze, to ma to
zawsze jakiœ sens, tylko ty musisz to zro-
zumieæ. Po to jest z³o, abyœ zrozumia³
dobro, po to jest smutek, abyœ cieszy³
siê szczêœciem, po to jest choroba

Pierwsze moje spotkanie z Edwar-
dem Zolowskim odby³o  siê jeszcze
w latach osiemdziesi¹tych, przy okazji
którejœ z moich wystaw i ju¿ wtedy za-
uwa¿y³em, ¿e na wiele spraw patrzymy
bardzo podobnie.  Pocz¹tek lat dzie-
wiêædziesi¹tych by³ dla mnie bardzo
pracowity: pierwsza wystawa („Moje spoj-
rzenie na wiarê”), a nastêpnie wystawa
karykatury („Œmiaæ siê czy p³akaæ? Czy
widzia³em jak rodzi siê paranoja”) spo-

Rozmowy, których się nie zapomina
Adam Ochał – artysta malarz, przyjaciel

wodowa³y, ¿e nasze œwiaty artystyczne
i œwiatopogl¹dowe zbli¿y³y siê na tyle,
¿e zaowocowa³y wspania³¹ przyjaŸni¹,
mimo du¿ej ró¿nicy wieku. Przynajmniej
dwa razy w tygodniu,  miêdzy godzin¹
9.00 a 10.00, w gabinecie pana Edwar-
da odbywa³y siê dyskusje, których nie
sposób zapomnieæ. Czêsto bra³ w nich
udzia³ tak¿e dyrektor Kazimierz Popie-
larz. Mieszka³em wtedy z rodzicami
w Domu Nauczyciela w Zagorzycach,

gdzie zagl¹da³ równie¿ pan Edward
z wieloma ciekawymi ludŸmi. Œwiat
i aurê jak¹ tworzy³ wokó³ siebie zjedny-
wa³y mu wiele osób. Jego spokój, otwar-
cie i dobro czêœciowo sk³ada³y siê na
jego poezjê. Jeszcze dzisiaj, gdy to, co
widzê, s³yszê i czujê zaczyna mocno
mnie przygnêbiaæ, siêgam po jego wier-
sze, w których znajdujê potê¿n¹ prze-
strzeñ i ukojenie. Tylko wielka prawdzi-
wa sztuka potrafi daæ coœ takiego.

Znaæ takiego cz³owieka by³o dla mnie
wielkim szczêœciem.

�

i œmieræ abyœ doceni³ zdrowie i ¿ycie.Te
s³owa – jak¿e trafne, s³yszê do dzisiaj.

A¿ nadszed³ rok 1994. Zaraz na po-
cz¹tku roku Edziu zakomunikowa³, ¿e
chce odejœæ na emeryturê we wrzeœniu.
Mia³ tylko jedn¹ proœbê, abym pozwoli³
mu pozostaæ w Bibliotece Repertuaro-
wej, gdzie móg³by przygotowywaæ sobie
do wydania tomik wierszy. Bardzo siê
ucieszy³em, bo nie wyobra¿a³em sobie
funkcjonowania Domu Kultury bez
Edzia Zolowskiego. Wszystko wydawa³o
siê byæ przemyœlane, zaplanowane i u³o-
¿one. A jednak los zadecydowa³ ina-
czej… By³ czerwcowy dzieñ. Edziu jak
zwykle wraca³ swoim ukochanym rowe-
rem z przeja¿d¿ki, gdzie szuka³ na-
tchnienia. W Lubzinie chcia³ skrêciæ
z krajowej E-4 do rodzinnego Skrzyszo-
wa. Wyci¹gn¹³ lew¹ rêkê, zjecha³ do
œrodka jezdni. Kierowca tira prawid³o-
wo odczyta³ manewr, zwolni³. Niestety
wyprzedzaj¹cy tira samochód osobowy
z ca³ym impetem uderzy³ w Edzia, od-
rzucaj¹c go kilkanaœcie metrów przed
siebie. Ktoœ wezwa³ karetkê, która od-
wioz³a go do szpitala w Rzeszowie. Stan
Edzia by³ bardzo ciê¿ki. Po kilku
dniach, nie odzyskawszy przytomnoœci,
zmar³ 30 czerwca 1994 roku. Msza Œwiê-
ta pogrzebowa odby³a siê w skrzyszow-
skim koœciele parafialnym, w którego
budowê bardzo siê anga¿owa³. Pamiê-
tam dok³adnie ten dzieñ. Po Mszy Œwiê-
tej wszyscy zebrani szli w kondukcie
pogrzebowym. Piêkny s³oneczny dzieñ.
B³êkitne niebo usiane ma³ymi, bia³ymi
ob³okami. Polna droga wi³a siê pomiê-

dzy szmaragdowymi ³anami zbó¿, w któ-
rych zatopione by³y b³êkitno – niebieskie
chabry i czerwone maki ko³ysz¹ce siê na
wietrze. By³o w tym jakieœ magiczne, nie-
samowite piêkno, nie by³o ¿alu, ¿e ktoœ
odszed³. Byæ mo¿e dobry Bóg chcia³ wte-
dy pokazaæ obrazowo, jak piêkne, proste
by³o ¿ycie Edwarda. Bo przecie¿ Edziu
pisa³: ,,Ptakami w drzewa odlecimy, w dale-

kie œwiaty zapomnienia. A po nas œpiewaæ

bêd¹ inni, w swoich nadziejach i wspomnie-

niach.” I jak napisa³ – œpiewaj¹…
Dzisiaj ktoœ inny przynosi mi swoje

wiersze do przeczytania… A w innym
wierszu, który powsta³ nied³ugo przed
jego œmierci¹ napisa³: „Chcê byæ tu, gdzie

pachn¹ jarzêbiny, gdzie wiatr otula sza-

lem promienia nasze ramiona…Chcê byæ

tu, gdzie deszcze obfite a my razem zmok-

niêci do ostatniej nitki…Chcê byæ tu, gdzie

³any s³oneczne daj¹ nam tyle uciechy, ¿e

nogi same id¹ do tañca… Chcê byæ tu,

gdzie staruszka pochylona jak brzoza przy-

dro¿na przerzuca zdrowaœki kamykami

ró¿añca, z których ju¿ uros³a pokaŸna gór-

ka…Chcê byæ tu, gdzie dzieci z latawcami

wywo³uj¹ ca³e ³¹ki beztroskiej uciechy, gdzie

tyle jest ciep³a jak w Matczynych d³oniach

i tyle pogodnego nieba oczu…Chcê byæ tu,

gdzie czasami piorun uderza a¿ lec¹ z hu-

kiem ca³e nawa³nice liœci, gdzie oracz cho-

wa g³owê w kapocie wiatrem szytej i tyle

skarg na ten Bo¿y œwiat s³ychaæ… Chcê byæ

tu, gdzie owoce cierni dojrzewaj¹ i kromki

chleba gorzkimi ³zami s¹ roszone…Chcê

byæ cz¹stk¹ tej ciê¿arnej ziemi…”

I cz¹stk¹ tej ciê¿arnej, skrzyszowskiej
ziemi na zawsze pozosta³. �
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Mimo, ¿e z Edkiem Zolowskim nie
zna³em siê osobiœcie, to w latach (1968-
1970) ³¹czy³o nas wspólne pisywanie do
tygodnika ZMW „Zarzewie”. Wynika³o
to z naszego obopólnego uprawiania
kultury w terenie „rzadziej zabudowa-
nym”- tj. w jego Skrzyszowie i mojej Bo-
guchwale. By³ to efekt naszej dzia³alno-
œci w macierzystych ko³ach ZMW, a na-
sze reminiscencje kulturalne w krêgach
tej po¿ytecznej wtenczas organizacji
znajdowa³y polemiki ogólnopolskie
w sta³ej, obszernej rubryce „co wy na to?”.
To bycie Edkowe w ZMW zaprowadzi³o
go do matecznika kolebkowego m³ode-
go i ambitnego ruchu literackiego Rze-
szowszczyzny –Korespondencyjnego
Klubu M³odych Pisarzy. Tam zaczê³o siê
dojrzewanie poetyckie Edka i za¿y³oœci
z wieloma póŸniejszymi znanymi litera-
tami. Wkrótce w ramach prê¿nego wów-
czas Towarzystwa Kultury Teatralnej
dane nam by³o siê spotkaæ osobiœcie.
Rajcowa³o nas obu wspó³tworzenie ama-
torskiej sceny teatralnej na wsi.

Na dobre poznaliœmy siê ju¿ jako eta-
towi animatorzy kultury-ja w rzeszow-
skim WDK-u, on w sêdziszowskim
Domu Kultury. Zaznacza³a siê wczeœniej
charyzma Zolowskiego w krzewieniu
sztuki teatralnej w rejonie ropczycko-
dêbickim. Z m³odymi zapalonymi akto-
rami zbiera³ oklaski w remizach i do-
mach ludowych, co by³o zreszt¹ opisy-
wane przez niego samego i innych
dziennikarzy w gazetach. Konsultowa-
liœmy razem m³odych, zdolnych adep-
tów sztuki recytatorskiej, sugerowaliœmy
dobór repertuaru dla teatrów wiejskich.
W roku 1988 z³¹czy³a nas pewna sce-
niczna przygoda. Otó¿, z nakazu w³adz
byliœmy odpowiedzialni za przebieg
uroczystej akademii wojewódzkiej z oka-
zji którejœ tam rocznicy podpisania uk³a-
du o przyjaŸni Polska-ZSRR. By³a to jak
siê póŸniej okaza³o, ostatnia ju¿ taka
oficjalna feta, bo historia w³¹czy³a inny
bieg. W scenariuszu by³y wiêc po prze-
mówieniach recytacje, œpiewy, taniec-

Zapewne niedocenione
Czesław Drąg – kolega, główny instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie,
kierownik Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami, współtwórca konkursu

jak to siê zwyk³o mówiæ: czêœæ artystycz-
na. Wszystko zaczyna³o siê zaœ odegra-
niem z taœmy magnetofonowej na g³o-
œniki hymnów: polskiego i radzieckie-
go. £adnie, donoœnie wybrzmia³ „na sto-
j¹co” mazurek D¹browskiego, zaraz po-
tem musia³ siê rozlec hymn naszych s¹-
siadów. 15 sekund i nic, 25 sekund
i nic… Cosik siê zaciê³o w myœl powie-
dzenia: z³oœliwoœæ rzeczy martwych.
Konsternacja, cisza, a tu owe sekundy
wlok¹ siê niczym minuty. Stoj¹cy z boku
sceny Zolowski i Dr¹g bledn¹ ze stra-
chu patrz¹c du¿ymi oczami na siebie.
Akustyk nerwowo wciska klawisze ma-
gnetofonu,  a my mamy go za chwilê
zabiæ… Po pó³ minucie ciach! Taœma
ruszy³a i „upojne” dŸwiêki sowieckiego
hymnu wype³ni³y zape³nion¹ salê wido-
wiskow¹. To nic, ¿e reszta programu
wypad³a celuj¹co. Czekaliœmy niczym
sabota¿yœci polityczni na skutki. Oczy-
wiœcie i mnie, i Edka odpowiednio po-
stawiono do pionu, ale wszystko siê po
koœciach rozesz³o. Teraz to rzecz w kate-
gorii dykteryjkowej, ale wtenczas mog³o
byæ wcale nie do œmiechu…

Edek umia³ dotrzeæ po pomoc i wspar-
cie do przeró¿nych instytucji. Powœci¹-
gliwie, bez namolnoœci, prosi³ i zawsze
coœ wyprosi³, st¹d i efekty animatorskie
osi¹ga³ coraz lepsze. Ka¿dy dzieñ jego
kreatywnego tkwienia w kulturze wycho-
dzi³ poza ramy 8-godzinnej normy pra-
cowniczej. Ile¿ wieczorów, nocy na to
trzeba by³o zarywaæ, ile¿ osobistych wy-
rzeczeñ. Pokonywa³ maratoniczne kilo-
metry na rowerze i w s³oñcu, i o zmierz-
chu, i w czas jesiennych szarug, i zimo-
wych wiatrów duj¹cych. £akn¹³em przy-
uczenia siê od niego stoickiego spoko-
ju, niespiesznoœci i wzorcowej systema-
tycznoœci. Nie zdarzy³o siê ¿eby przekl¹³,
choæ nieraz musia³ przywo³aæ do porz¹d-
ku m³odych, czasem niesubordynowa-
nych aktorów i dzia³aczy. Nie pi³ i nie
pali³. Goszcz¹c u Bronka Dryji, kumpla
po piórze, zniszczy³ mu kilka ³adnych
kwiatków doniczkowych, ukradkiem

wlewaj¹c do nich kieliszki wódki suto
przez gospodarza serwowanych i muso-
wo toastowych. Czyta³ du¿o ksi¹¿ek i za-
równo w pracy, jak i w domu, poœród
nich egzystowa³. Zwierza³ mi siê, ¿e
chcia³ mieæ w swoim ksiêgozbiorze Pi-
smo Œwiête z okaza³ymi ilustracjami –
reprodukcjami dzie³ wybitnych malarzy.
By³y to wtenczas rzadkie egzemplarze,
no i niesamowicie drogie. W obecnym
czasie nie by³by to ¿aden problem, wten-
czas sfera jego marzeñ.

U¿y³em z Edkiem Zolowskim wspa-
nia³ej wspó³pracy przy stanowieniu Pod-
karpackiego Konkursu Poezji Religij-
nej. Chcia³o siê z takim prawym cz³o-
wiekiem, artystyczn¹ dusz¹ docieraæ do
m³odych talentów, krzepiæ ich i promo-
waæ. Nie oczekiwa³eœ za to Bóg wie cze-
go. Uwa¿a³eœ to, podobnie jak ja, za po-
winnoœæ z racji pe³nionych funkcji
w kulturze. Dlaczego dopiero po œmier-
ci wydane zosta³y z fachowym aparatem
krytycznym zbiory Twoich wierszy? Mam
¿al sam do siebie, ¿e nie pochodzi³em
za tym za ¿ycia Twego – poeto miedz,
p³otów, tarnin, traw, zió³ , polnych grusz
i kwiecia, ró¿nopororocznoœci rz¹dzo-
nej prawem Bo¿ym.

Edek, jak Ci dostarczyæ to Pismo Œwiê-
te, jakie sobie z dawna wymarzy³eœ? Trzy-
mam je dla Ciebie.

�
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I Wojewódzki Konkurs Poezji Karola Wojtyły
I Edycja konkursu

24 maja 1991 r.
(31 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce � Ewa Romaniak – ZS Nowa Sarzyna
II miejsce � Barbara Smela – SP Konieczkowa
III miejsce ��Lidia Stachura – Czudec ��Stanis³aw Bo¿ek – Teatr
Poezji MDK £añcut ��Adam Kubiœ – SP Nr1 Kolbuszowa
Wyró¿nienia ��Anna Puty³o – SP nr 2 Sêdziszów M³p. ��Celina
Struzik – IV LO Rzeszów � Katarzyna Wielgus – I LO Mielec
� Zespó³ Recytatorski – LO Sêdziszów M³p.(w sk³adzie: Marta Char-
chut, Anna Feret, Ma³gorzata W³odarska)�� Krzysztof Pucha³a –
Teatr Poezji MDK £añcut � Marta Zaj¹c – MGOK Sêdziszów M³p.

Laureaci
Podkarpackiego Konkursu

Poezji Religijnej
III Edycja konkursu

10 grudnia 1993 r.
(26 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

Przyznano szeœæ równorzêdnych nagród:  ��Aleksandra G¹sior –
II LO Mielec ��Renata Cebula – LO Kolbuszowa  �� Agnieszka
Ciebiera – ZSG Rzeszów � Jagoda Skowron – ZS Strzy¿ów  �� Ilo-
na Stawarczyk – I LO £añcut � Barbara Twardowska – LO Sêdzi-
szów M³p.

Nagroda specjalna

ks. bp. Edwarda Białogłowskiego

��Barbara Twardowska – LO Sêdziszów
M³p.

Kategoria „Poezja śpiewana”

przyznano cztery równorzêdne nagro-

dy:  �� Magdalena Krata – Teatr Poezji
„Phoenix” MDK £añcut � Sebastian
Knurek – ZS Strzy¿ów ��Kinga Jemio³o
i Gabriela Bojda – ZS Muzycznych Rze-
szów ��Zespó³ Wokalny „Limbus Fatu-
orum” – GOK Chorzelów

IV Edycja konkursu
16 grudnia 1994 r.

(26 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Maciej Mat³ok – ZS Le¿ajsk
II miejsce ��Barbara Twardowska – LO Sêdziszów M³p.
III miejsce ��Rafa³ Ma³ecki – ZS Ropczyce
Wyró¿nienia ��Barbara Bartnik – LE Mielec.

W grupie dorosłych:

��Ma³gorzata Had³aw –
Zespó³ Placówek Oœwiato-
wo-Wychowawczych £añ-
cut ��Stanis³aw Bo¿ek –
niewidomy z £añcuta

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Monika Mar-
sza³ek, Bogna Pêkala – ZS
Muzycznych Rzeszów
II miejsce ��Anna Nizio-
³ek – SOKiS w Chorzelo-
wie
III miejsce ��¯aneta Œwi-
der – Technikum Ogrod-
nicze Mi³ocin
Wyró¿nienia ��Stanis³aw
Wojnar – ZS Strzy¿ów �
Bronis³awa Ocha³ – ZS
Ropczyce

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Sebastian Knurek – ZS Strzy¿ów – OK Strzy¿ów
II miejsce ��Ma³gorzata Staniszewska – III LO Rzeszów
III miejsce ��Bogus³awa Kozak – SP Konieczkowa
Wyró¿nienie:  ��solista Zespo³u Wokalno-Instrumentalnego „Ami-
gos” – ZSE Rzeszów

II Edycja konkursu
15 listopada 1992 r.

(20 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Barbara Sziler – I LO Kolbuszowa ��Jagoda Skowron
– ZS Strzy¿ów ��Gra¿yna Lechowska – I LO Kolbuszowa
II miejsce ��Marta Kie³basa – II LO Mielec ��Aneta Feret – LO
Sêdziszów M³p. ��Ma³gorzata W³odarska – LO Sêdziszów M³p.
III miejsce ��Magdalena Krata – Liceum Medyczne £añcut

Kategoria „Poezja śpiewana”

II miejsce ��Sebastian Knurek – ZS Strzy¿ów
III miejsce ��Magdalena Opiela – II LO Mielec

(1991-2014)



12 BIULETYN SĘDZISZOWSKI � nr 11/2015 (216) ��wydanie specjalne

VII Edycja konkursu
12 grudnia1997 r.

– (38 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Anna Fr¹czek – Teatr Po-
ezji „Phoenix” £añcut
II miejsce ��Iwona Taborek – LO Sê-
dziszów M³p. ��Ewa Lubacz – I LO Mie-
lec
III miejsce ��Sylwia Jab³oñska – MOK
Lubaczów ��Bo¿ena Ziemiñska – LO
Sêdziszów M³p. �� Piotr Kornaga –
MOK Lubaczów

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Zespó³ „Mama” z Agnieszk¹ Kus i Anna Forma – ZS
Muzycznych nr 1 Rzeszów
II miejsce ��Arkadiusz S³oñce – MOK Lubaczów
III miejsce ��Ewa Lubacz tym razem reprezentuj¹ca SOKiS Cho-
rzelów ��Magdalena Frydrych – ZS Spo¿ywczych Rzeszów

Nagroda specjalna dyr. Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

� Ewa Lubacz – SOKiS Chorzelów

VIII Edycja konkursu
11 grudnia 1998 r.

(46 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Krzysztof Kowal – ZSR Wysoka £añcucka
II miejsce ��Ma³gorzata Bryczek – I LO Krosno
III miejsce ��Witold S³otwiñski – LO Lubaczów
Wyró¿nienia ��Tomasz Wróbel – LO ¯o³ynia � El¿bieta Grabiec
– LO Kolbuszowa � Ewa Brzeziak – LO Lubaczów � Magdalena
G¹sior – ZSZ nr 1 Dêbica � El¿bieta Nieckarz – LE Lubaczów

Kategoria „Monodram”

� Anna Pogórska – GOK Lubenia

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Ewa Lubacz – SOKiS Chorzelów
II miejsce ��Zespó³ „Labirynt” – ZS Le¿ajsk
III miejsce ��Agnieszka Biel – ZS Strzy¿ów
Wyró¿nienia ��Jadwiga Huber – GOKSiT Przec³aw � Krzysztof
Zajdel – LO Korczyna � Kamil Latusek – LO Nowa Sarzyna

Grupa dorosłych

� Urszula Kramarz – Niebylec (WSP Rzeszów)

Nagroda specjalna za kompozycje muzyczne

� Tadeusz Wywrocki – Chorzelów

V Edycja konkursu
14 grudnia1995 r.

– (27 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

� Barbara Twardowska – LO Sêdziszów M³p.
� Joanna Drozd – I LO Mielec
� Rados³aw Pacosz – Teatr Poezji „Phoenix” £añcut
� Urszula Kramarz – OK i LO Czudec
� Olimpia Tereszko – ZS Le¿ajsk

Kategoria „Poezja śpiewana”

� Paulina ̄ urek – ZS Nowa Sarzy-
na
� Pawe³ Ziarnik – GOK Frysztak
� Dominika Zieliñska – WDKiB
Boguchwa³a
� Tomasz Piwowarski – ZSZ Kol-
buszowa

Kategoria „Monodram”

� El¿bieta Mierzejewska – LO Kol-
buszowa
Wyró¿nienia ��Magdalena Czopik i Katarzyna Banaœ – OK i LO
Czudec � Artur Biela – ZS Strzy¿ów � Mateusz Zembronia –
Teatr Poezji „Phoenix” £añcut

Nagroda specjalna Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej

ks. bp. Kazimierza Górnego

� Tomasz Piwowarski – ZSZ Kolbuszowa
� Magdalena Czopik i Katarzyna Banaœ – OK i LO Czudec

VI Edycja konkursu
12 grudnia 1996 r.

(35 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Olimpia Tereszko –
LO Le¿ajsk
II miejsce ��Anna Fr¹czek – Te-
atr Poezji „Phoenix” – £añcut �
Barbara Twardowska – LO Sêdzi-
szów M³p.
III miejsce ��Barbara Bartnik –
ZSE Mielec
Wyró¿nienia �� Joanna Klocek –
LO Czudec � Adam Fus – ZS Le-
¿ajsk � Iwona Taborek – LO Sê-
dziszów M³p. � Marta Trubas –
Pañstwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych Rzeszów � Jakub Tarnowski – LO Nowa Sarzyna �
Joanna Misiak – LO Nowa Sarzyna

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Marzena Pa³ys – IV LO Rzeszów
II miejsce ��Bo¿ena Szmyd – I LO Krosno ��Barbara Bojda –
ZS nr 1 Rzeszów
III miejsce ��Teresa Pomianek ZSE Rzeszów ��Ewa Lubacz –
SOKiS – Chorzelów
Wyró¿nienie  ��Magdalena Borcz – ZSR Wysoka £añcucka

Grupa dorosłych

� Stanis³aw Bo¿ek – Tow. „Sokó³” £añcut

Nagroda specjalna ks. bp. Edwarda Białogłowskiego

� Agnieszka Socha – I LO Krosno
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IX Edycja konkursu
10 grudnia1999 r.

(42 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Ewa Lubacz – Chorzelów
II miejsce ��Witold S³otwiñski – Luba-
czów
III miejsce ��Dominika Wilk – Jas³o;
Marzena Jarosz – £añcut
Wyró¿nienia ��Jolanta Dudek – Strzy-
¿ów � Ewelina Czudecka – LO Sêdzi-
szów M³p. � Magdalena Chowaniec –
Nowa Sarzyna

Kategoria „Monodram”

Wyró¿nienie  �� Marzena Brzostowska – B³a¿owa

Kategoria „Poezja śpiewana” (soliści)

I miejsce ��Magdalena Wojciechowska – Przemyœl
II miejsce ��Kamil Latusek – Nowa Sarzyna
III miejsce ��Edyta Cho³oda – Nisko

Kategoria „Poezja śpiewana” (zespoły)

I miejsce ��Zespó³ „Cztery Szmery” – ZS Muzycznych Rzeszów
II miejsce ��Anna Karamon – Jas³o
II miejsce ��Ma³gorzata G¹siorek – II LO Mielec
Wyró¿nienia ��Agnieszka Ha³ka – I LO £añcut � Magdalena
P³ocica – Zarzecze � Zespó³ „Arka” – Kolbuszowa � Micha³ W³o-
darski – LO Sêdziszów M³p.

Nagroda specjalna

� zespó³ rodziny Totonów – Sêdziszów M³p.

X Edycja konkursu
15 grudnia 2000 r.

(53 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Aleksandra Wiœniewska –
LO Lubaczów
II miejsce ��Marzena Jarosz – Teatr
Poezji „Phoenix” £añcut ��Magdalena
£esak – ZSO Ustrzyki Dolne ��Lucyna
Bielatowicz – CKU Dêbica
III miejsce ��Joanna Nowak – LO Sê-
dziszów M³p. ��Dominik Wilk – I LO –
JDK Jas³o ��Magdalena Mastaj – II LO
– JDK Jas³o
Wyró¿nienia ��Joanna Fedyk – LE Lu-
baczów � Joanna Dudek – ZS Strzy-
¿ów

W kategorii „Poezja śpiewana” (zespoły)

I miejsce ��Joanna Ciepliñska – ZSM Rzeszów
II miejsce ��Barbara Furman – III LO Rzeszów
III miejsce ��Grzegorz Smêdra – ZSZ Le¿ajsk

W kategorii „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Magdalena Bieroñska I LO – JDK Jas³o
II miejsce ��Kamila Latusek – ZS Nowa Sarzyna
Wyró¿nienie ��Katarzyna Wojnarowska – ZS Ustrzyki Dolne

Kategoria „Monodram”

Wyró¿nienie ��Milena Kwiatkowska – Rzeszów

XI Edycja konkursu
14 grudnia 2001 r.

(50 finalistów)

Grand Prix

� Magdalena Mastaj – Dom Kultury Jas³o

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Ewa Kielar – I LO £añcut
II miejsce ��Lidia Czech – I LO Jas³o
III miejsce ��Aleksandra Wiœniewska –
LO Lubaczów ��Marek Staniewski – LO
nr 3 Mielec
Wyró¿nienia ��Dorota ¯muda – I LO
Rzeszów � Lucyna Bielatowicz – DK
„Œnie¿ka” Dêbica � Maria G¹siorowska
– LO Lesko � Aleksandra Madej – I LO
Jas³o � Agnieszka Pietras – V LO Mielec

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Anna Gorajska – Gimnazjum Trzcinica
II miejsce ��Dominika Skop – V LO Mielec
III miejsce ��Mariola Bochnak – II LO Rzeszów
Wyró¿nienia ��Barbara Furman – LO im. Jana Paw³a II Rzeszów
� Marlena Szpak – Gimnazjum Jas³o � Joanna Godniak – I LO
Jas³o

Nagroda specjalna ks. bp Kazimierza Górnego,

Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej

��Zespó³ „Labirynt” – Le¿ajsk

Nagroda Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

��Monika Pieni¹¿ek – LO Dêbica

Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

��Jadwiga Piêta – LO Sêdziszów M³p.

Nagroda Publiczności

��Katarzyna Liszcz – Gimnazjum w Wide³ce

XII Edycja konkursu
13 grudnia 2002 r.

(56 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Magdalena £esak – ZSL Ustrzyki Dolne ��Lidia Czech
– I LO – JDK Jas³o
II miejsce ��KingaFabiñska – LO Sióstr Prezentek Rzeszów �

Joanna Ma¿ – LO Lubaczów
III miejsce ��Joanna Pankiewicz I LO – JDK Jas³o
Wyró¿nienia ��Aleksandra Wiœniewska – LO Lubaczów � Jadwi-
ga Piêta – LO Sêdziszów M³p. � Jakub Mosior – DK „Œnie¿ka”
Dêbica � Dorota Haligowska – IV LO Jas³o
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Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Kinga Bosek – LO Le-
sko
II miejsce ��Anna Gorajska – JDK
Jas³o; Zespó³ „Labirynt” – LO Le-
¿ajsk
III miejsce �� Joanna Kusz – JDK
Jas³o ��Justyna Król – MOK Luba-
czów
Wyró¿nienia ��Barbara Toton – IV
LO Rzeszów – (mieszkanka Sêdzi-
szowa M³p.)� Ewelina Kuc³o – Le-
¿ajsk � Iwona Tomków – Jaros³aw
� Maria Koz³owska – GOK Giedla-
rowa

XIII Edycja konkursu
12 grudnia 2003 r.

(64 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Natalia Koczot – LO Strzy¿ów
II miejsce ��Marta Piecuch – ZS nr 2 Dêbica
III miejsce ��Magdalena Wo¿niak – ZSL Ustrzyki Dolne ��  Joan-
na Pankiewicz – I LO Jas³o – DK Jas³o ��Wies³awa Kiezun – Nisko
Wyró¿nienia ��Natalia Czeladka – MGOK Sêdziszów M³p. � Ewa
Sycz – Teatr Poezji „Phoenix” £añcut � Beata Buraœ – ZS ¯mi-
gród � Konrad Grabowski – I LO £añcut � Marta Trojanowska
– ZS nr 2 Tarnobrzeg

III miejsce ��Barbara Drachus – ZS – MDK Lubaczów ��Magda-
lena Wo¿niak – ZSL Ustrzyki Dolne
Wyró¿nienia ��Natalia Brze¿niak – LO Sióstr Prezentek Rzeszów
� Wies³aw Kie¿un – TKCH Nisko

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Joanna Wodniak – JDK Jas³o
II miejsce ��Dorota Papiernik – ZS nr 3 – JDK Jas³o
III miejsce ��Wojciech Godniak – I LO – JDK Jas³o � Artur
Bradliñski – ZS Strzy¿ów
Wyró¿nienia �� Justyna Król – LO Lubaczów � Dorota Pusz –
MGOK Sêdziszów M³p.

Nagroda specjalna ks. bpa Edwarda Białogłowskiego

��instruktorka JDK Jas³o – Ewa Grzebieñ za aran¿acje i piêkne
kompozycje.

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Anna Gorajska – JDK Jas³o
II miejsce ��Joanna Godniak – JDK Jas³o
III miejsce ��Aleksandra Matuszewska – ZS w Strzy¿owie; Ma³go-
rzata Boæ – Klub Garnizonowy Rzeszów
Wyró¿nienia ��Ewelina Jasiewicz – ZS Strzy¿ów � Joanna NiedŸ-
wiedzka – LO Lubaczów wyró¿niona równie¿ nagrod¹ specjaln¹
ks. biskupa Edwarda Bia³og³owskiego

Nagroda Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

��Anna Gorajska – JDK Jas³o

Nagroda publiczności

� Dorota Papiernik – Jas³o

XIV Edycja konkursu
10 grudnia 2004 r.

(33 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Paulina Jedynak – MGOK Sêdziszów M³p.
II miejsce ��El¿bieta Soszyñska – I LO Sanok ��Mateusz Gucwa
– I LO – JDK Jas³o

XV Edycja konkursu
9 grudnia 2005 r.

(34 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Alicja Zawrzykraj –
II LO Mielec
II miejsce ��Ewelina Jurasz –JDK
– I LO Jas³o ��Mateusz Mikoœ –
LO Dynów
III miejsce ��Barbara Banaœ –
Liceum Wojskowe – TP „Phoenix”
£añcut �� Justyna Czarnecka –
ZST Mielec ��Damian Jedziniak
– ZS nr 2 Dêbica
Wyró¿nienia ��Anna Æwika³a –
II LO Mielec � Rados³aw Kluz –
ZS Wysoka � Konrad Tabor –
II LO Mielec

Grupa dorosłych

I miejsce ��Joanna Jaremko – Sêdziszów M³p. ��Marek Urban –
Towarzystwo Kultury Chrzeœcijañskiej – Nisko

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Ewa Œrodoñ – ZS Strzy¿ów
II miejsce ��Grupa Wokalno-Instrumentalna „Labirynt” – ZSL
Le¿ajsk
III miejsce ��Artur Bradliñski – ZS Strzy¿ów
Wyró¿nienia ��Paulina Pogoda � Izabela Jaworska � Tomasz
Wicherski – I i II LO Mielec

Nagroda specjalna ks. bp. Edwarda Białogłowskiego

� Izabela Baran – LO Lubaczów
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XVI Edycja konkursu
8 grudnia 2006 r.

(30 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Jan Jasiñski – II LO Mielec
II miejsce ��Beata Kampinos – II LO Mielec
III miejsce ��Jadwiga Patryn – ZS Strzy¿ów � Ewelina Jurasz – I LO
Jas³o
Wyró¿nienia ��Rados³aw Kluz – ZS Wysoka � Arkadiusz Nepelski
– LO Lubaczów

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Ewa Œrodoñ i Artur Bradliñski – ZS Strzy¿ów
II miejsce ��Miros³aw Gotfryd – ZS nr 4 Jas³o
III miejsce ��Zespó³ Wokalno-Instrumentalny „Drogowskaz” –
dzia³aj¹cy przy Klasztorze OO. Bernardynów w Le¿ajsku
Wyró¿nienia ��Zespó³ Wokalno-Instrumentalny „Grupa Dobrych
¯yczeñ” – OK Wiœniowa � Anna Pliœ z zespo³em – II LO £añcut

XVII Edycja konkursu
14 grudnia 2007 r.

(33 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

� Beata Kampinos – II LO Mielec
� Izabela Rêbisz – ZS nr 1 Nowa Dêba
� Dagna Cibora – II LO Sanok
� Agnieszka Baran – ZS Strzy¿ów
� Karolina Sroka – I LO Rzeszów
� Monika Madej – III LO Krosno
� Jan Jasiñski – Mielec
Wyró¿nienia ��Magdalena Momot – JDK Jas³o � Piotr Osak – ZS
nr 2 Dêbica � Katarzyna Szczerbinin – Lubaczów

Kategoria „Poezja śpiewana”

� Weronika ¯ó³koœ – JDK Jas³o;
� Sebastian Lesiczka – Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski, ZSM
nr 1, Studium Organistowskie)

� Aleksandra Hawro – ZS Nowa Sarzyna
� Rafa³ Tomkiewicz – I LO Krosno
� Aleksandra Maræ – LO Sêdziszów M³p. (zespó³ akompaniuj¹-
cy: Natalia Filipek – skrzypce, Piotr Jab³óñski – gitara, Kamil B³a-
chowicz – gitara, Pawe³ Gnacek – inst. klawiszowe)
� Zespó³ „Panta Rei” – OK Wiœniowa
Wyró¿nienia �� Ilona Jankowska – V LO Mielec � Magdalena
P³ocek – I LO Krosno � Gabriela Cioch – I LO Rzeszów – (miesz-
kanka Sêdziszowa M³p.)

Nagroda specjalna ks. bp. Edwarda Białogłowskiego

� Zespó³ Wokalno-Instrumentalny „Drogowskaz” – dzia³aj¹cy przy
Klasztorze OO. Bernardynów w Le¿ajsku.

Nagroda Senatora RP Zdzisława Pupy

� Zespó³ „Panta Rei” – OK Wiœniowa

XVIII Edycja konkursu
12 grudnia 2008 r.

(43 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Agnieszka Baran – ZS
Strzy¿ów ��Kacper Burda – ZSL
Le¿ajsk
II miejsce ��Sylwia Ciu³a – ODK
„EMKA” – Dêbica ��  Klaudia
Urban – MDK – £añcut
III miejsce ��Maria Skoby³ko –
LO Sióstr Prezentek Rzeszów �

Agata Wa³êga – ODK „EMKA”
Dêbica
Wyró¿nienia ��Lucyna Bielatowicz
– ODK „EMKA” Dêbica – (kat. do-
ros³ych)� Maciej Penar – I LO Sanok � Beata Nowak – I LO
Rzeszów � Piotr Madura – LO Pilzno � Anna £opatyñska – ZS
nr4 Jas³o � Katarzyna Serafin – ZS nr 2 Tarnobrzeg

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Aleksandra Hawro – ZS Nowa Sarzyna
II miejsce ��Rafa³ Tomkiewicz – I LO Krosno
III miejsce ��Zespó³ Wokalno-Instrumentalny – II LO Sanok;
Natalia Borek – ZS Strzy¿ów
Wyró¿nienia ��Agnieszka Grêbosz – I LO Rzeszów ��Magdalena
Bia³orucka – LO Sêdziszów M³p. ��Diana Dereniowska – LO
Dukla � Ma³gorzata Chruœciel – ZS Mechanicznych Rzeszów �
Zespó³ Wokalno-Instrumentalny „Drogowskaz” – przy Klasztorze
OO. Bernardynów Le¿ajsk

Nagroda specjalna Senatora RP Zdzisława Pupy

� Dariusza Kosaka nauczyciel ZS w Górnie (kat. doros³y)
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XIX Edycja konkursu
11 grudnia 2009 r.

 (37 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Maria Skoby³ko – LO Sióstr Prezentek Rzeszów
II miejsce ��Mateusz Odachowski – ZSL Le¿ajsk
III miejsce ��Kacper Burda – ZSL Le¿ajsk ��Agnieszka Baran –
LO Strzy¿ów
Wyró¿nienia ��Agnieszka Kobos – Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
¯yraków ��Karolina Abramowicz – MDK Lubaczów � Maria
Skiba – LO Sêdziszów M³p. � Maciej Penar – I LO Sanok
� Karolina Burek – ZS nr 1 Nowa Dêba

Kategoria „Recytacja – dorośli”

I miejsce ��Lucyna Bielatowicz – ODK „EMKA” Dêbica

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Paulina Mazepa – MDK Lubaczów
II miejsce ��Maja Stefanowska – LO Sióstr Prezentek Rzeszów
III miejsce ��Natalia Œwiniarska – ZS nr4 Mielec
Wyró¿nienia ��Patrycja Sanecka i Natalia Borek – LO Strzy¿ów
��Dominika S³omiany – ZSL Le¿ajsk

Kategoria „Poezja śpiewana – dorośli”

I miejsce ��Sylwia Tabaka – Wólka Nied¿wiecka
II miejsce ��Dariusz Kosak – nauczyciel ZS w Górnie

Kategoria „Monodram”

� Zofia ¯urawska – MDK £añcut

Nagroda specjalna ks.bp. Edwarda Białogłowskiego

� Karoliny Abramowicz – MDK Lubaczów

Nagroda Senatora RP Zdzisława Pupy

� Dominiki S³omiany – ZSL Le¿ajsk

XX Edycja konkursu
10 grudnia 2010 r.

(45 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Karolina Burek – ZS nr 1 Nowa Dêba
II miejsce ��Paulina Gronkiewicz – II LO Jas³o ��Anna ¯ydzik –
LO Strzy¿ów
III miejsce ��Katarzyna Mrozek – LO Sióstr Prezentek Rzeszów;
Weronika Wachel – Jasielski Dom Kultury
Wyró¿nienia ��Jakub Œliwiñski – ZS nr 1 Mielec ��Pawe³ Pêkosz –
LO Strzy¿ów

Kategoria „Recytacja – dorośli”

I miejsce ��Mateusz Odachowski – Uniwersytet Rzeszowski

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Monika Bubniak – I LO
Gorlice  ��Weronika Tocka – Jasiel-
ski Dom Kultury
II miejsce ��Katarzyna Naleœnik –
I LO Sanok
III miejsce �� Sylwester Duda –
II LO Dêbica
Wyró¿nienie ��Julita Dusza – I LO
Krosno

Kategoria „Poezja śpiewana – dorośli”

I miejsce ��Sylwia Tabaka – Wólka
NiedŸwiecka ��Sebastian Lesiczka –
Uniwersytet Rzeszowski

Kategoria „Monodram”

Wyró¿nienie ��Natalia Dudzik – Miejski Dom Kultury w £añcu-
cie

XXI Edycja konkursu
9 grudnia 2011 r.

 (54 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Karolina Burek – ZS nr 1w Nowej Dêbie
II miejsce ��Katarzyna Izdebska – LO Sióstr Prezentek w Rzeszo-
wie ��Ma³gorzata Kwiatkowska – Jasielski Dom Kultury
III miejsce ��Dorota Libuszowska – II LO w Jaœle ��Daniel Syjud
– I LO w Mielcu
Wyró¿nienia ��Maria Markiewicz – Osiedlowy Klub Kultury EMKA
w Dêbicy ��Aleksandra Augustynowicz – Osiedlowy Klub Kultury
EMKA w Dêbicy ��Magdalena Skibicka – MDK Lubaczów
��Kamil Kliœ – Szko³a Przysposabiaj¹ca do pracy w Dêbicy

Kategoria „Recytacja – dorośli”

� I miejsce Mateusz Odachowski – Le¿ajsk – nagroda specjalna
JE Ks. Biskupa Edwarda Bia³og³owskiego

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Katarzyna Motyka – ZS Ogólnokszta³c¹cych i Zawo-
dowych w Przeworsku
II miejsce ��Monika Bubniak – I LO Gorlice ��Katarzyna Nale-
œnik – I LO Sanok
III miejsce Monika Pos³uszna – LO Kolbuszowa ��Natalia Nie-
dziela – ZS Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
Wyró¿nienia ��Zespó³ wokalno-instrumentalny – I LO w Kroœnie
��Jolanta Margañska – LO Strzy¿ów

Kategoria „Poezja śpiewana – dorośli”

I miejsce ��Dominika S³omiany – Nowa Sarzyna

Kategoria „Monodram”

Wyró¿nienie ��Zofia ¯urawska – II LO w £añcucie
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XXII Edycja konkursu
14 grudnia 2012 r.

(44 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��agdalena Maruszak – Zespó³ Szkó³ Licealnych w Le-
¿ajsku
II miejsce ��Micha³ Kurek – Miejski Dom Kultury w Lubaczowie
III miejsce ��Mateusz Knapik – Jasielski Dom Kultury
Wyró¿nienie �� Ireneusz Organ – Gminny Oœrodek Kultury
w Niebylcu

Kategoria „Recytacja – dorośli”

I miejsce ��Ma³gorzata Bucior – nauczyciel jêzyka polskiego
w Zespole Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku
II miejsce ��Mateusz Odachowski – student Uniwersytetu Rze-
szowskiego

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Zespó³ CDG – Zespó³ Szkó³ Muzycznych w Kroœnie
II miejsce ��Jolanta Margañska i Patrycja Skalska – Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Strzy¿owie
III miejsce ��Mateusz Bu¿ – II Liceum Ogólnokszta³c¹ce Rze-
szów
Wyró¿nienia ��Sylwia Krówka – Zespó³ Szkó³ Licealnych Le¿ajsk
��Kamil Bambrowicz – I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gorlicach
��Anna Przyby³a – LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie ��Natalia
Niedziela – Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoni-
czu Zdroju ��Beata RzeŸnik – LO w Nowej Sarzynie

Kategoria „Poezja śpiewana – dorośli”

pierwszej nagrody nie przyznano
II miejsce ��Dominika S³omiany – studentka Wydzia³u Filologicz-
nego Uniwersytetu Rzeszowskiego
III miejsce ��Sylwia Tabaka – Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Soko³owie M³p.

XXIII Edycja konkursu
13 grudnia 2013 r.

(49 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Sylwia Drogoñ – LO w Strzy¿owie
II miejsce ��Agnieszka Górska – Osiedlowy Klub Kultury „EMKA”
w Dêbicy �� Filip So³ek – Miejskie Centrum Kultury w Le¿ajsku
III miejsce ��Weronika Czyrny – Zespó³ Szkó³ Licealnych w Le¿aj-
sku

Wyró¿nienia ��Alicja Skibicka – Miejski Dom Kultury w Lubaczo-
wie ��Patrycja Piotrowska – Jasielski Dom Kultury ��Lidia Ba-
chórz – Jasielski Dom Kultury

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��Alicja £abaj – Dom Kultury „Sokó³” w Strzy¿owie
II miejsce ��Dominika Sanecka – Dom Kultury „Sokó³” w Strzy-
¿owie ��Natalia Pitera – II LO w Rzeszowie
III miejsce ��Sylwia Krówka – Zespól Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku

Kategoria „Recytacja – dorośli”

I miejsce ��Magdalena Maruszak – Miejskie Centrum Kultury w Le¿aj-
sku Specjalna nagroda Marsza³ka Województwa Podkarpackiego
II miejsce ��Justyna So³ek – Miejskie Centrum Kultury w Le¿ajsku

XXIV Edycja konkursu
12 grudnia 2014 r.

(51 finalistów)

Kategoria „Recytacja”

I miejsce ��Sylwia Drogoñ – LO Strzy-
¿ów
II miejsce ��Weronika Czyrny – ZSL
w Le¿ajsku ��Alicja Skibicka – MDK Lu-
baczów
III miejsce ��Klaudia £ach – LO Dy-
nów ��Izabela Krubnik – MDK Luba-
czów
Wyró¿nienia ��Karolina Mrozek – I LO
w Kroœnie � Aleksandra Stelmaszczyk –
I LO w Przemyœlu

Kategoria „Recytacja – dorośli”

I miejsce ��Marta Cielêcy – MCK w Le¿ajsku
II miejsce ��Dominika Jarosz – MOK w Dêbicy
III miejsce ��Ewa Kubas – nauczyciel LO w B³a¿owej

Kategoria „Poezja śpiewana”

I miejsce ��duet Klaudia Kurpiel i Alicja £abaj – DK „Sokó³”
w Strzy¿owie
II miejsce ��Sylwia Krówka – ZSL Le¿ajsk ��Maria Socha – LO
Dêbica
III miejsce ��Tomasz Pi¹tek – ZSO i Zawodowych w Przeworsku
��Klaudia £opatkiewicz – Jasielski Dom Kultury
Wyró¿nienia ��Martyna Materna – LO Strzy¿ów ��Urszula Sowa
– ZSZ Przeworsku ��Szymon Ossowski – LO w Strzy¿owie

Nagroda specjalna ks. bp. Edwarda Białogłowskiego

� Mateusz Knapik – Jasielski Dom Kultury
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„Rano niech rêka twoja ziarno sieje,

A i wieczorem nie b¹dŸ zleniwiony,

Bo nie wiesz, który siew lepiej dojrzeje,

Czy ten co rano, czy wieczór rzucony.”

S³owa wiersza Kornela Ujejskiego sk³a-

niaj¹ do refleksji nad przemijaniem. Myœli

takie nawiedzaj¹ nas zazwyczaj pod koniec

roku kalendarzowego. Powy¿szy cytat prze-

strzega czytelnika przed marnowaniem

czasu czêsto wype³nionego b³ahostkami,

sprawami bezwartoœciowymi lub wrêcz

szkodliwymi.

W otaczaj¹cym nas œwiecie panuje ³ad
i porz¹dek. Ka¿dy element natury b¹dŸ tra-
dycyjna czynnoœæ maj¹ swój sens i przezna-
czenie. Od wieków ¿ycie cz³owieka deter-
minuj¹ rytmy przyrody, która nie zawsze
bywa ³askawa. Ró¿ne zjawiska budzi³y lêk
i uczy³y pokory. Zgodnie z przyjêtym kalen-
darzem ludzie od wieków obchodzili ko-
lejne œwiêta. W naszym kraju s¹ one zwi¹za-
ne przede wszystkim z tradycj¹ chrzeœci-
jañsk¹.

Od œredniowiecza do dziœ przetrwa³y licz-
ne zwyczaje i obrzêdy przechowane g³ów-
nie w pamiêci ludu. Kulturê ludow¹
w szczególny sposób docenili romantycy
w pierwszej po³owie XIX wieku. Zwrócili
uwagê na jej aspekt narodowy. Podkreœlili
wartoœæ literacko-artystyczn¹ niepisanych
utworów. Ówczeœni badacze folkloru inte-

NASZE KLIMATY

Lud – wiara, praca,
twórczość, inspiracje

resowali siê g³ównie duchowym dorobkiem
mieszkañców wsi: muzyk¹, pieœniami, legen-
dami, baœniami, opowieœciami o ró¿nej tre-
œci. W ich mniemaniu nasz lud przez wieki
by³ wiernym nosicielem s³owiañskiej, a za-
razem polskiej tradycji narodowej. Pod tym
wzglêdem przewy¿sza³ nawet szlachtê jako
bardziej podatn¹ na obce wp³ywy. W epo-
ce poprzedniej równie¿ ceniono osi¹gniê-
cia naszej rustykalnej rzeczywistoœci. Inte-
resowano siê zwykle stron¹ materialn¹: stro-
jami, sztuk¹ artystyczn¹ i u¿ytkow¹. Niektó-
rym elementom ludowej kultury przypisa-
no wartoœæ narodow¹ np. zaprzêgom kra-
kowskim oraz strojowi rozs³awionemu
przez Tadeusza Koœciuszkê. Umundurowa-
nie niektórych oddzia³ów wojskowych rów-
nie¿ nawi¹zywa³o do ludowoœci. Modne
damy chêtnie ubiera³y siê jak wiejskie pa-
sterki i œpiewa³y piosenki s³awi¹ce ¿ycie siel-
skie i anielskie. Dwa wieki wczeœniej tak¹
spokojn¹ wieœ zachwala³ Jan z Czarnolasu.

Muzyka oraz przekazywana drog¹ ustn¹
ludowa poezja inspirowa³y tzw. twórców
elitarnych. Malarstwo rodzajowe z tam-
tych lat coraz œmielej pokazywa³o obrazy
z ¿ycia wsi codziennej i odœwiêtnej. Po-
wiêksza³o siê grono etnografów zdumio-
nych bogactwem sztuki ludowej. Zwrócili
uwagê na religijnoœæ ludu uzewnêtrznian¹
w ró¿noraki sposób. G³êboka wiara ch³o-
pów zaznacza³a siê niemal w ka¿dym mo-

mencie ich egzystencji. Do dziœ przetrwa-
³y: „Bez Boga ani do proga”, „Szczêœæ
Bo¿e!”, „Bo¿e dopomagaj!”. Znakiem krzy-
¿a rozpoczynano ka¿d¹, wa¿niejsz¹ pracê
w gospodarstwie, a tak¿e – d³u¿sz¹ pod-
ró¿. W izbach nad drzwiami wyjœciowymi
zawieszano krzy¿yki z wizerunkami Chry-
stusa. „Po goœciñcach, po polach, przy
miastach, miasteczkach i wsiach wystawie-
niem krzy¿a to jest Bo¿ej Mêki zdobi¹ dla
otrzymania b³ogos³awieñstwa” – napisa³
w XVII wieku Kazimierz Haur. Krzy¿e usta-
wiono zwykle na miejscach uwa¿anych za
niebezpieczne; u rozstajnych dróg, na
skrajach lasów, wzgórzach, uroczyskach,
polach bitew, miejscach wypadków i – za-
pamiêtanych, gdzie ponoæ niegdyœ sta³a
Bo¿a Mêka. Najstarszymi tego typu obiek-
tami by³y œredniowieczne, kamienne krzy-
¿e pokutne usytuowane na terenach po-
pe³nionych morderstw. Powszechnie zna-
nym znakiem wiary ludu s¹ te¿ przydro¿-
ne figury i kapliczki. Przed nimi, podob-
nie jak i przed krzy¿ami dawniej, ¿egnano
zmar³ych, tudzie¿ ¿o³nierzy id¹cych na
wojnê. Modlono siê w czasie œwiêcenia pól,
w maju odprawiano nabo¿eñstwa i wie-
czorami œpiewano pieœni. W³aœciwie ka¿dy
móg³ uklêkn¹æ, przynosz¹c w³asne k³opo-
ty, troski i radoœci. Nasi przodkowie wszel-
kie wa¿ne czynnoœci uœwiêcali modlitwa-
mi. Wierzyli w ich moc oraz wp³yw na zdro-
wie ludzi, zwierz¹t i na rozwój roœlin. Uwa-
¿ali np. ¿e „zbo¿e obmodlone lepiej ro-
œnie”. Wszystkie zabiegi cz³owieka oka¿¹
siê daremne, jeœli zabraknie b³ogos³awieñ-
stwa Nieba. Wod¹ œwiêcon¹ kropiono ziar-
no siewne, a tak¿e byd³o pierwszy raz wy-
pêdzane na pastwiska. Jedno z licznych
zaleceñ mówi³o, i¿ ¿niwa nale¿y rozpocz¹æ
w sobotê, bowiem jest to dzieñ poœwiêco-
ny Matce Bo¿ej, najlepszej Opiekunce
pól, sadów, ogrodów oraz ludzi pracuj¹-
cych. Ka¿de zajêcie rolnika wplecione jest



19BIULETYN SĘDZISZOWSKI � nr 11/2015 (216) ��wydanie specjalne

w rytm natury i powi¹zane ze œwiêtami
koœcielnymi: „Kto szanuje niedziele i œwiê-
ta Bo¿e, temu Pan Bóg w ka¿dym razie
dopomo¿e”. Imiê Boga i Œwiêtych Pañ-
skich pojawia³o siê czêstokroæ nawet w for-
mu³ach wypowiadanych przez zamawia-
czy. Oddawano czeœæ Œwiêtym Postaciom
strzeg¹cym naród przed chorobami, g³o-
dem, morowym powietrzem, suszami, po-
wodziami, po¿arami i innymi nieszczêœcia-
mi. Œwiêci patronowali te¿ okreœlonym
zawodom i osobom potrzebuj¹cym pomo-

cy, a ich wizerunki widnia³y w kapliczkach
i na obrazach znajduj¹cych siê w wiejskich
chatach.

Polskie œwiêta doroczne obfitowa³y
w mnogoœæ obrzêdów, modlitw i pieœni.
By³y one i s¹ istotn¹ cech¹ naszego œwiêto-
wania. Wyra¿aj¹ gotowoœæ trwania w nie-
z³omnych wartoœciach. Dowodz¹ ci¹g³oœci
naszej tradycji i okreœlaj¹ nasz narodowy
charakter. Od XIX wieku nasi samorodni
twórcy zaczêli zamieszczaæ w czasopismach
teksty swych utworów literackich – nie byli

ju¿ anonimowi. Czytelnicy ze zdumieniem
stwierdzili, i¿ poezja ludowa jest szczera,
oryginalna, ¿arliwa i ujmuj¹ca sw¹ prostot¹.
Nie brak w niej zaskakuj¹cych symboli,
apostrof, porównañ i metafor. Przez dwa
stulecia opiera³a siê kolejnym konwencjom
literackim. Pozosta³a œwie¿a i uczciwa – jak
jej autorzy ciê¿ko pracuj¹cy na roli, która
ich wykarmi³a. Wci¹¿ dociera do wyobraŸ-
ni odbiorców, niezmiennie wzrusza ich
i zadziwia.

Tekst i ilustracje: Maria Wilczok �

Tomiki poezji

Edwarda Zolowskiego

wydane po śmierci

poety.






