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Słonne rozstania i powroty
Rozstania - a może bardziej powroty, zawsze są traumatycznym przeżyciem. Niezależnie od
kontekstu - z jednej strony towarzyszy temu wydarzeniu, normalne w takiej sytuacji, uczucie
pewnego żalu, zwątpienia, beznadziejności czy zniechęcenia. Z drugiej - równie nieodparta
chęć szybkiego powrotu i odbudowania czegoś, co tak trudno odbudować...
Wprawdzie w tym przypadku - generalnie chodzi jakby tylko o miejsce, z którym związaliśmy
się na ponad trzydzieści lat, ale tak naprawdę - chodzi jednak o coś zdecydowanie bardziej
ważnego - silne emocje łączące ludzi, z którymi przeżyliśmy tak wiele…

Czym było i nadal jest dla nas Słonne - wie tylko ten, kto chociaż raz był tam z nami. Ta mała
wioska nad Sanem związała nas ze sobą tak silnie, że dzisiaj trudno jest pominąć czy
umniejszyć jej oddziaływanie.
Kilka lat temu pożegnaliśmy to miejsce i wszystko wskazywało na to - że na zawsze…
Wprawdzie Pan Zbigniew Blecharczyk - Wójt Gminy Dubiecko miał na ten temat inne zdanie,
ale znając realia, wydawało się to jako miła dla ucha kurtuazja i pocieszenie. Jednak Pan Wójt
nie żartował - w tym roku dzięki Jego uprzejmości WRACAMY DO SŁONNEGO!!!
Kto by przypuszczał, że w czasach marnych ktoś jednak pomyśli o sztuce i o artystach…
dziękujemy!
Wracamy do Słonnego z nowymi nadziejami i pomysłami. Wprawdzie „czas jak rzeka, jak
rzeka płynie…” ale to nas przecież zupełnie nie dotyczy…
Janusz J. Cywicki / kurator
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