
ECHO RZE SZO WA Nr 08 (260) rok XXII sierpień 2017 r. 5

W tym roku w XVII Światowym 
Festiwalu Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych uczestniczyło 
37 zespołów z pięciu kontynentów. 
1130 Polonusów reprezentowało 14 
państw: Australię, Białoruś, Brazylię, 
Czechy, Kanadę, Litwę, Mołdawię, 
Niemcy, Rosję, Szwajcarię, Szwecję, 
Ukrainę, USA i Wielką Brytanię, w 
których do dziś kultywuje się polskie 
tradycje.

Festiwal rozpoczął się barwnym 
korowodem. Zanim on ruszył, nastą-
piło oficjalne otwarcie wyremonto-
wanej ulicy 3 Maja, którą wszyscy 
uczestnicy imprezy przeszli do ulicy 
Kościuszki, a następnie do rynku. 
Idąc ulicami Rzeszowa Polonusi 
tańczyli, śpiewali, rozdawali cukier-
ki. Demonstrowali piękne stroje i 
swoje taneczne umiejętności, budząc 
zachwyt i zainteresowanie rzeszo-

wian, którzy tłumnie wylegli na 
ulicę i gorąco oklaskiwali ich popisy. 
Na rynku zostali oficjalnie powitani 
przez Mariusza Grudnia – dyrek-
tora festiwalu. Tadeusz Ferenc – 
prezydent miasta Rzeszowa wręczył 
przedstawicielom czeskiego zespołu 
Olza symboliczne klucze do „Bram 
Miasta”. W powitaniu uczestników 
wzięli udział, m.in. Ewa Leniart – 
wojewoda podkarpacki i Władysław 
Ortyl – marszałek województwa. 
Gościom towarzyszyli także prof. 
Tadeusz Markowski – prezes rze-
szowskiego oddziału „Wspólnoty 
Polskiej” i Leszek Wais – dyrektor 
programowy festiwalu. Na scenie 
w części artystycznej odbył się 
koncert powitalny w wykonaniu 
zespołu Jerzego Dyni „Old Rzech 
Jazz Band”.

Przedstawiciele polonijnych 
zespołów folklorystycznych spotkali 
się w rzeszowskim klubie Bohema z 
przedstawicielami władz wojewódz-
twa. Podczas spotkania wymienione 
zostały okolicznościowe upominki. 
Festiwalowi towarzyszył na rzeszow-
skim rynku „Jarmark podkarpacki”, 
na którym mieszkańcy i goście 
mogli zaopatrzyć się w upominkowe 
wyroby rękodzielnicze. 

Polonusi zwiedzali region oraz 
odbywali różne spotkania. Oprócz 
występów na estradach na rze-
szowskim rynku i Millenium Hall, 
koncertowali w 35 miejscowościach 

regionu podkarpackiego prezen-
tując polskie tańce. Ciekawe było 
spotkanie integracyjne uczestników 
festiwalu przy polskiej muzyce fol-
kowej w miasteczku festiwalowym 
na Politechnice Rzeszowskiej. W 
Katedrze rzeszowskiej odprawiona 
została uroczysta msza święta w 
intencji Polonii i Polaków rozsianych 
po całym świecie.

W ostatnie dwa dni odbyły się 
na scenie w hali sportowej na Pod-
promiu dwa koncerty. W pierwszym 
koncercie „Folklor Narodów Świata” 
wystąpiły wszystkie zespoły i zapre-
zentowały tańce charakterystyczne 
dla ich kraju zamieszkania. Jedni 
przy piosence Michaela Jacksona, 
inni w rytm „Sokołów”. Kolejni 
przy ludowej muzyce szkockiej, 
jeszcze kolejni w akompaniamencie 
bębnów indiańskich, czy nordyckich. 
Nie zabrak ło marszu górników, 
gdzie jedyną muzyką był rytmiczny, 
zmienny stukot butów na scenie. 
Koncert przeplatały piosenki kreso-
we w wykonaniu solistów, a zakoń-
czyło wykonanie polonijnej pieśni 
„Domu matki mej”.

 Drugi koncert miał charakter 
galowy. Kluczowym jego punktem 
była ruchoma scena przedstawiająca 
bar w „Karczmie na Podzamczu”. 
Na tej scenie występowali soliści i 
zespoły prezentujące polskie tańce 
ludowe. Po prezentacji tancerze 
schodzili na płytę hali Podpromie, 
gdzie z czasem dołączali do nich 
kolejni artyści, i kolejni, by co jakiś 
czas wspólnie zatańczyć. Solistom 
przygrywała kapela rzeszowskich 

muzyków, ulokowana w swoistym 
„bocianim gnieździe” nad sceną. Na 
zakończenie dołączyli jeszcze polo-
nijni artyści-tancerze, by wspólnie 
wystąpić w finale. Reżyserii progra-
mu podjęli się Janusz Chojecki i 
Janina Wojturska.

Kolejna edycja festiwalu odbędzie 
się za 2 lata. W 2019 roku minie 
bowiem 50 lat od pierwszego Świa-
towego Festiwalu Polonijnych Zespo-
łów Artystycznych i trzeba to uświet-
nić, zapowiedział na pożegnalnym 
spotkaniu z Polonusami marszałek 
województwa, Władysław Ortyl.

Nastąpił powrót uczestników 
festiwalu do swoich krajów zamiesz-
kania. Wielu z nich zdecydowało się 
pozostać jeszcze nawet kilka tygodni 
w kraju przodków.

Stanisław Rusznica
Fot. A. Baranowski

POLONUSI WYJECHALI

W lipcu, a dokładnie 24, 1919 
roku, w niespełna rok po odzy-
skaniu niepodległości, ustawą 
sejmową powołana została Policja 
Państwowa. Corocznie w tym wła-
śnie dniu obchodzone jest święto 
naszych policjantów. Nie inaczej 
było teraz.

Obchody rozpoczęła uroczy-
stość w Komendzie Miejskiej 
Policji już 19 lipca. Z tej okazji 
pojawili się przedstawiciele władz 
samorządowych i innych miejskich 
służb mundurowych. Natomiast 
25 lipca funkcjonariusze zebrali 
się przed frontonem budynku 
komendy wojewódzkiej, przed 
tablicami upamiętniającymi poli-
cjantów poległych na służbie i 
pomordowanych podczas okupacji 
hitlerowskiej. Pojawiło się w kom-
plecie kierownictwo KW z nadin-
spektorem Krzysztofem Pobutą, 
który z tej okazji wygłosił okolicz-
nościowe przemówienie. Kapelan 
ks. Marek Buchman odmówił 
stosowną modlitwę. Później wieńce 
i wiązanki kwiatów złożyli: kie-

rownictwo komendy wojewódz-
kiej, przedstawiciele Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawo-
dowego Policjantów, organizacji 
IPA (miedzynarodowej organizacji 

policjantów), Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych, 
Stowarzyszenia Rodzin Policyj-
nych. Wszystko odbyło się zgodnie 
z obowiązującym ceremoniałem.

Główna świąteczna gala woje-
wódzka odbyła się w Nisku, gdzie 
miejscowa komenda powiatowa 
otrzymała sztandar ufundowany 
przez lokalną społeczność. Tutaj 
pojawiły się poczty sztandarowe, 
między innymi: Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Rzeszowie, 21. 
Brygady Strzelców Podhalańskich, 
Komendy Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej. Uczestniczył 
nadinspektor Krzysztof Pobuta. 
Były odznaczenia, awanse i inne 
wyróżnienia 

Roman Małek
Fot. A. Baranowski

POLICYJNE ŚWIĘTO

Marian Konieczny urodził się 
13 stycznia 1930 roku w Jasionowie 
koło Brzozowa na obecnym Podkar-
paciu. Podczas wojny jako gimnazja-
lista uczył się na tajnych kompletach. 
W 1946 roku zdał małą maturę w 
Brzozowie i jesienią tego samego 
roku rozpoczął naukę w Państwo-
wym Liceum Sztuk Plastycznych w 
Krakowie. Studia wyższe ukończył 
w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki, w której 
to w latach 1972-1981 był rektorem. 
W 1974 r. został profesorem nad-
zwyczajnym, a w 1988 r. uzyskał 
profesurę zwyczajną. Był znanym 
rzeźbiarzem, autorem wielu sław-
nych pomników, m.in.: warszawskiej 
Nike, marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Suwałkach, Jana Zamojskiego w 
Zamościu, Jana Matejki i Wincen-
tego Witosa w Warszawie, Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Bar-
tosza Głowackiego pod Racławicami, 
papieża Jana Pawła II w Licheniu, 
Tadeusza Kościuszki w Filadelfii. 
Zaprojektował też Epitafium Królew-
skie w Archikatedrze Poznańskiej.

Na Rzeszowszczyźnie jego autor-
stwa są pomniki Grzegorza z Sano-
ka w Sanoku i najbardziej znany 
pomnik Walk Rewolucyjnych w 
Rzeszowie. Rzeszowski pomnik to 
dzieło sztuki, jest on najbardziej roz-
poznawalny w całej Polsce i świecie. 
Jest symbolem miasta, najbardziej 
kojarzonym elementem architek-
tonicznym Rzeszowa. Przez wielu 
odwiedzających Rzeszów pomnik ten 
przyrównywany jest często do wieży 
Eiffla w Paryżu, czy Statuy Wolności 
w Nowym Jorku. Pod względem 
figur jest podobny do Łuku Trium-

falnego w Paryżu, jak i kolumny 
Zygmunta w Warszawie. W jednym z 
ostatnich plebiscytów „7 cudów Rze-
szowa” pomnik Walk Rewolucyjnych 
zajął pierwsze miejsce.

M. Konieczny wykształcił całe 
pokolenia artystów rzeźbiarzy. Jego 
rzeźby są rozpoznawalne natych-
miast, mają swoją genetyczną toż-
samość, przyciągają magiczną uwagę 
potężnego witalizmu i energii formy. 
Są uniwersalną ref leksją o losie, 
sensie i nadziei życia - mówił jeden 
z jego wychowanków. Sam Koniecz-
ny uważał, że rzeźbiarz pracuje w 
samotności, ale żyje w społeczeń-
stwie i tworzy dla społeczeństwa. 

Marian Konieczny był w latach 
1980-89 przez dwie kadencje posłem 
na Sejm. Odznaczony był Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski z Gwiazdą, posiadał Złoty 
Medal „Zasłużony Kulturze – Glo-
ria Artis, dumny był z posiadania 
Odznaki „Przyjaciel Rzeszowa”, 
przyznanej mu przez Towarzystwo 
Przyjaciół Rzeszowa.

Marian Konieczny zmarł 25 
lipca 2017 roku w wieku 87 lat w 
Krakowie.

Stanisław Rusznica

MARIAN 
KONIECZNY

WSPOMNIENIE

Zespół z Brazylii Zespół Kukułeczka z Australii

Członkini zespołu Mazury 
z Brazylii

Pokolenie przedszkolneZespół Łowicz z Kanady
Becikowe pokolenie, 6-mie-

sięczna Lea Ewa Pilat

Nadinsp. Krzysztof Pobuta, w głębi kierownictwo KW Policji
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