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Podkarpackie  
Ślady Pegaza 

 
Podkarpackie Ślady Pegaza, to nowa 

pozycja wydawnicza na podkarpackim 
rynku wydawniczym. Książka ukazała się 
pod patronatem Związku Literatów Pol-
skich Oddział w Rzeszowie. Autorem i 
pomysłodawcą tej interesującej publikacji 
jest Stefan Michał Żarów, były długoletni 
wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Rzeszowie. 
 

W słowie wstępnym skierowanym do czy-
telnika pisze: ,,Podkarpacie poprzez swoje 
uwarunkowania historyczne stanowi magicz-
ne miejsce. Składają się na to różne czynniki, a 
o jego specyfice decydują w dużej mierze 
wielopokoleniowe rodziny zamieszkujące jego 
tereny. Ich obecność sprzyja podtrzymaniu 
tradycji kulturowej, co ma istotny wpływ na 
powstającą tu literaturę”. W niniejszej pracy 
Autor przedstawia własne odniesienia z za-
kresu poezji, prezentując twórców działają-
cych w grupach literackich, oraz wybrane 
dynamicznie funkcjonujące środowiska lite-
rackie i stowarzyszenia o charakterze kulturo-
twórczym. Ma również nadzieję, że przedsta-
wione zagadnienia znajdą kontynuację w 
kolejnych wydaniach. Książka ta jest jego 
autorskim projektem, a podzielona została na 
trzy części: „Eseje, Krytyka i omówienia” 
oraz „Z kart historii”. Podział ten wynika  z 
przedstawianego zakresu pracy i wiąże się z 

próbą klarownego usystematyzowania jej 
treści. Przyświecały mu dwa cele: zapoznać 
czytelnika z tematyką literacką, zwracając 
szczególną uwagę na twórczość poetycką z jej 
specyfiką oraz zarazem przybliżyć podkarpac-
kie środowisko kulturowe. 
 

Część I  Eseje 

Ta część książki składa się z trzech esejów 
tj. Kategorie tworzenia, Pamięć, nieistnienie i 
konieczność rekonstrukcji oraz Poeta i jego 
poezja.  Są one przedstawieniem odniesienia 
Stefana M. Żarowa do roli poezji, a zarazem 
stosunku twórcy do powstającego utworu. 
Zwraca uwagę na odpowiedzialność poety 
wynikającą ze słowa zawartego w wierszu, a w 
szczególności na siłę oddziaływania Słowa na 
czytelnika. 
 
 

Część II  Krytyka i omówienia 

Zawiera próbę analitycznego podejścia do 
szesnastu wybranych autorów i tytułów ich 
książek, które ukazały się drukiem w ostatnich 
latach na terenie Podkarpacia. Należą do nich 
znani i utytułowani twórcy, jak również adepci 
pióra, którzy mają w swoim dorobku zdobyte 
nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich 
konkursach literackich: Janina Ataman, śp. 
Marian Berkowicz, Stanisława Bylica, Adam 
Decowski, śp. Józef Kawałek, Joanna Kłaczyń-
ska, Ewelina Łopuszańska, Jolanta Michna, 
Edyta Pietrasz, Aleksandra Piguła, Marek 
Petrykowski, Jolanta Szal-Mach, Michał Wa-
rzocha, Bogusław Kotula, Jerzy Stefan Na-
wrocki i Maria Rudnicka. 

 

Część III  Z kart historii 

W artykule pt. Zastanawia mnie ta droga 
Autor przestawia patrona Podkarpackiej Izby 
Poetów, jakim był Stanisław Harla. W Izbie w 
jej ponad dwudziestoletniej działalności pre-
zentowało się ponad stu twórców z terenu 
Podkarpacia. Charakterystyczne jest to, że Izba 
rozpoczęła swoją działalność od wspomnienia 
twórczości nieżyjącego już wówczas Stanisła-
wa Harli z ziemi mieleckiej i zakończyła ją na 
spotkaniu innego jej przedstawiciela, poety 
Zbigniewa Michalskiego. Kontynuacją Izby ale 
już w zmienionej formule jest Podkarpacki 
Salon Literacki, autorski pomysł Marka Ja-
strzębskiego dyrektora Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie. Mielecki Klub Młodych 
Pisarzy to przedstawienie fenomenu kulturo-
wego, jakim była jego działalność w latach 
osiemdziesiątych minionego wieku, a z które-
go to wywodzi się kilku twórców do dzisiaj 
uprawiających działalność literacką. 
Kolejny artykuł to Mielczanie w Podkarpackiej 
Izbie Poetów, co jest odzwierciedleniem dyna-
micznego środowiska literackiego tego miasta. 
Na zakończenie przedstawiono wspomnienie 
ze Światowego Dnia Poezji w Rzeszowie, zaini-
cjowanego i od wielu lat organizowanego 
przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury. 
 

dr hab. Paweł Soroka 
 

_________________________ 
Stefan Michał Żarów, Podkarpackie Ślady Pegaza. 
Oddział ZLP Rzeszów 2019.  
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DZIAŁAJ LOKALNIE 2020 
Wyzwalamy społeczną energię 

 

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Jednym z takich ośrodków jest zelowskie Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” – organizator kon-
kursu, ogłoszonego w tym roku na obszarze 7 gmin: Buczek, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów. Program jest prowadzony z 
myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

W konkursie wspierane są projekty, które aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego i które służą 
pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Tegoroczna edycja konkursu została rozstrzygnięta w czerwcu; jej nowym celem była 
koncentracja na działaniach zmniejszających negatywne skutki epidemii. Okazało się , że nie zabrakło bardzo ciekawych pomysłów w obszarach 
edukacji, kultury, zdrowia, czy aktywności społecznej. 

Do naboru zgłoszono 15 wniosków; dofinansowanie, na łączną kwotę 55 tys. zł, otrzymało 10 najwyżej ocenionych projektów, dotyczących róż-
nych form społecznego zaangażowania.  

Na łamach „Gazety Kulturalnej” będziemy dzielić się informacjami z realizacji działań podejmowanych przez lokalnych animatorów w ramach 
konkursu Działaj Lokalnie 2020. 
 

Małgorzata Dębkowska 

 


