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WSTĘP
Narrator
Minął roczek z przygodami,
starego zastąpi nowy,
mało kto już jest przed nami,
by dorównał Rzeszowowi.

Rośnie nasze drzewko szczęścia,
z nim nadzieja coraz większa,
powyborcze idzie nowe
lokalno-samorządowe.

Siedzą tam ptaszki wybitne,
zasłużone i ambitne.

Marszałek, Starosta, Mer
Kiedy wszystko ustalone,
kiedy wszystko zatwierdzone,
niczego się nie boimy,
kiedy trzeba będzie, gałązki zmienimy.

Narrator
Trzej królowie monarchowie
to nasi hrabiowie,
dożywotnio zaklepani w kochanym Rzeszowie.
Z różnych partii przynosili dobre referencje,
no to mają zapewnioną kolejną kadencję.

(wszyscy śpiewają)
Władza, władza, władza
proponuje, awansuje i nagradza.
Zawsze myśli, zawsze czuwa,
nieraz życie też zatruwa,
by się lepiej żyło nam.

Władza, władza, władza
wciąż korekty personalne przeprowadza.
Gdy wyborów czas się zbliża,
prosi – nawet się poniża,
abyś krzyżyk przy niej dał.

Marszałek
A ja jestem kniaź Władysław,
co na tron marszałka przystał,
za mną pójdzie samo nowe:
PiS-owe, nie PO-PiS-owe!
Mówią o mnie szczwany lis,
Podkarpackie mam na bis.
Przerzedziłem kadry stare,
nie ma Burka, a Kuźniarek
już mi prawie z rączki je,
zaufanym zostać chce.

Starosta
Hej wio, wiśta wio, kto to jedzie do nas, kto?
Kto to jedzie do nas, kto?
Jeszcze prężny, prawie młody
w gmachu krąży wojewody,
chociaż chętnych było wielu,
utrzymał się na fotelu.

Wyróżniony, namaszczony 
i poparcie ma od żony.
Powiatu liderem został
Józek, Józek, nasz starosta!
Hej wio, wiśta wio!

Narrator
Gdy do wyborów szedł Rzeszów cały
z nizin i elitarnych wyżyn,
które po prostu postawić chciały
przy przyszłym merze krzyżyk.

Jerzy Maślanka – SZOPKA 2014

Nagle wyrosła koncepcja nowa,
że Rzeszów trzeba zaszlachtować,
przewrotny powstał to PiS-u pic,
że Jędrek z Tadkiem będą się bić.

Kto będzie rządził w ratusza włościach,
no a być merem to fura gościa,
więc pojedynek zaczęli bratni,
wiadomo, że bój to był ich ostatni.

I taka była tego odnowa,
że Tadzio Jędrka wprost zaszlachtował.

Mer
Kiedy tylko będzie zdrowie,
to odważnie głośno powiem:
metropolia jest w Rzeszowie!

Biskup
Hosanna, hosanna, hosyja,
niech łaska pańska wam sprzyja
i się wyzwoli ludzkim zachwytem,
mirrą, kadzidłem i dobrobytem.
I działań sprytem.
Hosanna, hosanna, hosyja,
niech to, co dobre, nam nie przemija
i w sercach, domach wszystkich zagości
miłość i szczęście, ogrom radości i obfitości.
Hosanna, hosanna, hosyja!

Trzej królowie: Marszałek, Starosta i Mer
Patrzcie, patrzcie, jasność w górze,
przyszedł do nas ktoś w purpurze,
pokornie nachylmy głowy,
On zapewni czas odnowy.

Pokłon Ci, Panie, pokłon Ci, Panie!
I zapewniamy nasze oddanie.
Tyś jest opoką w każdej potrzebie,
dzisiaj tu w mieście, w przyszłości w niebie.

(wszyscy)
Hosanna, hosanna, hosyja…

Wchodzą szefowie rad: miasta, gminy i sejmiku
Sercem wielcy, władzą władni,
zapewniamy jako radni,
że w Rzeszowie i regionie
połączymy nasze dłonie
i rzeczowo, i swawolnie, 
i odgórnie, i oddolnie.
Niechaj region, obraz miasta,
kwitnie oraz się rozrasta.
Precz potyczki i układy,
w jednolitym peletonie
nasze rady dadzą radę
przy poparciu na ambonie.

(wszyscy śpiewają)
Hosanna, hosanna, hosyja,
niech łaska Pańska nam sprzyja!
Za to, że ćwierkamy, tak jak ćwierkać mamy,
to choć nieurodzaj pszeniczkę zjadamy.

(wchodzi przedstawiciel związków zawodowych)
Prężnie działamy przez rok okrągły,
nasza robota prosta i czysta,
strajk ostrzegawczy, a czasem ciągły,
i przysługuje pensja ministra. 
Hosanna, hosanna, hosyja…
Gdy na nasze drzewko chcą wejść inne ptaszki,
to im podrzucamy garść zatrutej kaszki.

Jasio, Ryszard, Marta (śpiewają) 
A gdybym ponownie urodzić się chciał,
tylko w Rzeszowie.
I najpiękniejsze marzenia wciąż miał,
tylko w Rzeszowie.
O swój interes, ambicje wciąż dbał,
tylko w Rzeszowie.

Jasio
Ni chwalić, ni ganić tu moją Jedynkę,
no przesadziłem tutaj odrobinkę,
jej rozmach zaskoczył wszystkich oczywiście,
lecz jedynka pewna jest tylko na liście – wyborczej.

Ryszard
Mówią, że nade mną czarne chmury wiszą.
I gazety o tym coraz częściej piszą,
że wolniej iść mogłem w te przeróżne spółki,
głośno już ćwierkają nam o tym jaskółki.

Marta
Przy moim Millenium galerie są w cieniu,
mam klientów tyle, co kropek motylek,
tłumy wciąż się kręcą z wieczora i rana,
chociaż tak przeważnie to do oglądania.

Chór
Pojawili się znienacka na rzeszowskiej ziemi
znakomici i dostojni biznesmeni.
Wciąż cenimy ich odwagę, przedsięwzięcia,
szał otwarcia oraz smutek w czas zamknięcia.

OŚWIATA I KULTURA
Narrator
Reform oświaty kolejny czas,
by szkołę mieć wydajną,
bo nauczyciel Judym nasz
wychowa nam Einsteinów.

Rozpacz matek i płacz dziatków,
nie męczcie nam sześciolatków,
bo w przedszkolach w naszym mieście
mają uczyć już o seksie.

Kiedy nadchodzi ten czas odnowy,
a temat przecież jest osobliwy,
jak to rozwiązać, rwie włosy z głowy
nasz pełnomocnik Henryk Wstydliwy.

(wchodzi) 
Oświadczam to wszystkim 
donośnie i dumnie,
problem ten jest w Polsce, 
nie u nas, nie u mnie.
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Z podręczników kartki
każę powydzierać,
co opowiadają 
o jakichś genderach.

A sprawy te wkrótce 
rozwiążą się same,
tak to uzgodniłem 
z merem i plebanem.

Temat to kluczowy
i codzienna troska,
a mnie nie przestraszy
nawet i Rostkowska.

KULTURA
Narrator
W odnowionej filharmonii
premiera premierę goni,
zachwyceni melomani
chcą wciąż więcej, ale taniej.

A łańcuckie festiwale
wypadają okazale,
w całym świecie dzisiaj słyną,
pani Marta ich hrabiną.

A w teatrze znów po zmianach,
gdy kurtyna się odsłania,
na pewno przyznacie sami,
różne sztuki teraz mamy.

Obywatel ciągle czeka
w ramach troski o człowieka,
wierzy w siłę naszej sceny,
a tu teatr niemy.

SPORT
(kibice śpiewają)
Niech żyje sport, niech żyje sport,
niech żyje sport, sport, żyje nam!
Dziś do otwarcia sukcesów bram
to tylko szczęścia brakuje nam,
brakuje nam.

Kibic piłki nożnej
Miasto za sportem idzie na całość,
gdy czas jest dobrej koniunktury
marzy, by piłce się też udało
o dwa szczebelki skoczyć do góry.

Futbolowi biznesmeni
sytuację by odmienić,
w cichej z merem będąc zmowie,
ustalili, że w Rzeszowie
pierwsza liga musi być.

A pomoże nam w tym Flota,
która ciągle jest w kłopotach
i potrzebna Flocie „flota”.

By rozjaśnić piłki cień
szturm rozpoczął prezes Greń.
I dla dobra miasta sprawy
mercem śmignął do Warszawy.
Tam pokornie złożył dłonie:
Pomóż, pomóż, panie Boniek!

Boniek gościa zmierzył okiem,
– To ty, Kaziu, nad Wisłokiem
coś nowego znowu knujesz?
Ale mnie nie sprowokujesz.
Zamiast handlem się zajmować, 
to spróbujcie coś wychować.

Kibic żużla
Warczą motory, radosne dzwony,
bo ekstraliga znowu w Rzeszowie.
Hancock i Larsen prawie kupiony,
czy to ma służyć żużla odnowie?

Nagle gdzieś z boku jest pani Marta.
I płacze za nią grono potężne,
choć w swych działaniach była uparta,
nie wypalały armie zaciężne.

A stary kibic, ten od Kapały,
wtedy zwycięskie tytuły były,
usiadł, powiedział: dajcie gorzały,
bo stare czasy mi się przyśniły.

Przecież to żadne są czary-mary,
trzeba odwagi, hartu i siły.
I gromko zagrzmią trąby fanfary,
gdy rzeszowianie będą jeździli.

Kibic siatkówki
Pięknie nam Asseco działa,
ta melodia już przebrzmiała, 
mało kto się nią zachwyca,
zapytaj o to kibica.

W prasie głośna polemika,
głód gry Głoda, zniknął Mika,
Stąd są nasze żale, troski,
gdzie jest Stępień i Masłowski?

Krzywdę robi się młodzieży,
co wysoko w Polsce mierzy,
kolejna nadejdzie pora,
znowu znikną jak kamfora.

Kowalu, czy ci nie żal,
z twej kuźni szybują w dal.
Góralu, czy to cię nie męczy,
że coś cię kiwają zastępcy.

Ferenc
Skoczkom zbuduję wieżę do nieba,
czas nad tym w końcu się pochylić,
bo taka w mieście jest potrzeba,
bo dotąd było – prima aprilis…

(wszyscy śpiewają)
Dni nadejdą zwycięstw chwały,
doniosą gazet nagłówki,
żużla kupim team wspaniały
i jeszcze droższy siatkówki.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ
Narrator
A w Rzeszowie prężnie, dzielnie
prosperują nam spółdzielnie.

I budują i handlują,
we wszystko zaopatrują.
W kraju nimi się szczycimy,
bez nich sztycha nie zrobimy.

Prezesi spółdzielni
To my dźwigamy Rzeszów w górę,
to my robimy koniunkturę,
że gród nasz rośnie, 
na świat otwiera swych dokonań drzwi,
a innym to się śni.
To my, to my, to my!

To my jesteśmy oczkiem i przyszłością miasta,
to dzięki nam pięknieje ono, się rozrasta
i niewątpliwy prymat w Polsce nam zawdzięcza.
To spośród nas prawdopodobnie wyrośnie już kandydat na Ferenca.
To my, to my, to my!

SŁUŻBA ZDROWIA
Pacjent
Piąta rano, budzi żona
trochę jakaś zniesmaczona,
znowu kwękasz, boli głowa,
idźże się zarejestrować.

Panie doktorze, panie doktorze,
pan przecież tylko pomóc mi może.
Tyle chorób w sobie noszę,
że wydam ostatnie grosze.

Kolejka, kolejka w Rzeszowie,
po leki, po rady i zdrowie.
Kolejka to raj pacjenta,
by mogły udane być święta.

Lekarz
Służba zdrowia niebogata,
najwcześniej za cztery lata
tutaj miejsce pani trzymam,
na razie polopiryna.

Mamy limit wyczerpany,
leczymy otwarte rany,
pacjencie, z tym się licz,
wszystkich czeka przecież znicz.

Pacjent
Stąd panowie, drogie panie, 
odpowiadam na pytanie.
By chorować, tu w Rzeszowie,
to trzeba mieć końskie zdrowie.

FINAŁ
Narrator
Marzę, że może obecna władza,
obym był tego dobrym prorokiem,
i swoim wnukom wreszcie pokażę,
jak rośnie Paryż, tu nad Wisłokiem!

(wszyscy śpiewają)
Ref.
To idzie nowe, samorządowe,
co wyrosło w tej krainie,
w której Wisłok, w której Wisłok
pod nowymi już mostami rwąco płynie.
Dzisiejszego dnia zaradzić chcę chorobom,
my musimy, potrafimy rządzić sobą.

Wkrótce znikną troski, stresy, niepokoje
i poprawią codziennego dnia nastroje,
niosąc z sobą wiarę jutra i nadzieję,
że co piękne znowu nam odbrązowieje.

Ref. To idzie nowe, samorządowe…

Biskup 
Kto na lepsze miasto zmienia,
Pan Bóg zawsze to docenia.
Ważne tylko, by w tych sprawach
ze mną były uzgodnienia.

SAMORZĄDOWE DRZEWKO SZCZĘŚCIA
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Moje refleksje

Jerzy Maślanka

SZLACHETNE 
ZDROWIE

Prolog
Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
tak je smakujesz aż się zepsuje.
A morał z tego:

Nie ma nad zdrowie nic wspanialszego,
nic piękniejszego.
Po co ci premie, perły, kamienie,
gdy ledwo dychasz.
I ani baby, ani kielicha
to siła złego.

Pacjent
Panie ministrze, panie doktorze,
to pan jedynie pomóc mi może!
Tyle chorób w sobie noszę,
że wydam ostatnie grosze.

Panie ministrze, panie ministrze,
tyś dla nas wzorem, tyś dla nas mistrzem.
Kto nam otworzy przychodni drzwi?
Tylko ty, tylko ty, tylko ty…

Minister
Nie wiem to już po raz który
Mędrcom, tym z Zielonej Góry,
w głowach ktoś im pewnie miesza,
mają gdzieś Hipokratesa.

Lekarze
Tylko forsa, tylko forsa,
sytuacja coraz gorsza,
słabość władzy, gdy wyczujem,
zablefujem, zastrajkujem.

Dla nas pacjent wyleczony
to praktycznie jest stracony,
stąd jedynie w dobrej cenie
długotrwałe jest leczenie.

Aby ruch był w interesach,
to potrzebna niezła kiesa,
ciągle na nas się złorzeczy,
a przecież 
czasem kogoś się wyleczy.

PS
Dobry doktor Oj Boli
siedzi w cieniu topoli,
nie wyleczy on nas już,
do przychodni zgubił klucz.

KOLĘDY I PASTORAŁKI
Jeszcze z nastaniem Nowego Roku kolędujemy i słuchamy takich koncertów. W prezencie przeka-

zujemy naszym czytelnikom płytę Zadumany cały świat, którą anonsowaliśmy w grudniowym 
wydaniu miesięcznika. Przyda się teraz i na następne święta także. 

Do kolędowania z pomocą tego krążka, którego nagra-
niu także i  nasza redakcja patronowała medialnie, za-
prasza młodzież z Centrum Sztuki Wokalnej w Rze-
szowie, absolwenci CSW oraz soliści i absolwenci 
Gimnazjum im. Jana Pawła w  Nowej Sarzynie 
oraz zespół Manitou. To oni są bohaterami 
tego nagrania, przygotowanego i  opracowa-
nego wokalnie pod opieką artystyczną Anny 
Czenczek, dyrektorki CSW w  Rzeszowie 
i  festiwalu Caparthia. Aranżacje instru-
mentalne są natomiast dziełem Andrzeja 
Paśkiewicza, wokalisty, gitarzysty i  lidera 
zespołu Manitou. 

Płyta z kolędami powstała dla uczcze-
nia 15-lecia Centrum Sztuki Wokalnej 
w  Rzeszowie. Zapraszamy 31 stycznia 2015 
o godz. 18.00 na koncert pt. „Zadumany cały 
świat” do Teatru Maska przy ul. Mickiewicza 13. 
Anna Czenczek informuje, że wejście tylko za za-
proszeniami, które można otrzymać w godz. od 16.00 
do 19.00 w  siedzibie Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
OSW przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie. 

ORSZAK TRZECH KRÓLI
W Rzeszowie po raz trzeci masze-

rował 6 stycznia orszak Trzech 
Króli. Była wielbłądzica z  cyrku Arena 
oraz konie i  kucyki, a  uczestnicy z  ko-
ronami na głowach i  ze śpiewnikami 
w ręku oraz dwórki, rycerze z chorągwia-
mi i  odtwórcy ról na ulicznych scenach 
szli w  tym wielobarwnym radosnym 
korowodzie. Kacper, Melchior i Baltazar 
prowadzili swoje zastępy, symbolizujące 
Azję, Europę i Afrykę. 

Fot. Aleksander Baranowski

7 HEJT CODZIENNY 
 Dorota Dominik

7 BEZ WNOSZENIA  
 SPRAWY DO SĄDU 
 Bogusław Kobisz

8 KOLEJĄ DO WARSZAWY 
 Edward Słupek

8 BLIŻEJ DOLINY KRZEMOWEJ 
 Andrzej Piątek

9 KIERMASZ GALICYJSKI 
 Andrzej Grzywacz

9 PODKARPACKA HISTORIA 
 Zbigniew Grzyś

10 DOKUMENTOWANIE FOLKLORU 
 Jerzy Dynia

11 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA

12 W OBRONIE LUDZKIEJ WSPÓLNOTY 
 Zofia Brzuchowska

12 KARTKI Z PAWLACZA 
 Stanisław Dłuski

 Wers  – magazyn literacki 
	 Mirosław	Osowski	•	Dawida	Ryll	 
 Urszula Kopeć-Zaborniak

13 NIEŁATWE ŻYCIE WIRTUOZA 
 Andrzej Szypuła

14 POTRAFI SŁUCHAĆ KOLORÓW 
 Piotr Rędziniak

15 JUBILEUSZOWO Z BALLADYNĄ 
 Ryszard Zatorski

16 KLAPSEM PO FILMACH 
 Adam Kus, Dominik Nykiel

17 NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 
 Ryszard Zatorski

17 JAK BYĆ POGODNYM 
 Andrzej Piątek

18 KONCERTY I WSPOMNIENIA 
 Dorota Kwoka

18 RAZEM PIĘKNIEJ JEST 
 Małgorzata Hołowińska

19 CZY JEST NAM POTRZEBNY? 
 Ryszard Zatorski

19 OD POMYSŁU DO PROJEKTU 
 Ireneusz Balawender

20 WIROWANIE NA PLANIE 
 Roman Małek

20 ODPRYSKI 
 Zbigniew Grzyś

21  ROZMAITOŚCI



Minister
Nie wiem to już po raz który
Mędrcom, tym z Zielonej Góry,
w głowach ktoś im pewnie miesza,
mają gdzieś Hipokratesa.

Lekarze
Tylko forsa, tylko forsa,
sytuacja coraz gorsza,
słabość władzy, gdy wyczujem,
zablefujem, zastrajkujem.

Dla nas pacjent wyleczony
to praktycznie jest stracony,
stąd jedynie w dobrej cenie
długotrwałe jest leczenie.

Aby ruch był w interesach,
to potrzebna niezła kiesa,
ciągle na nas się złorzeczy,
a przecież 
czasem kogoś się wyleczy.

PS
Dobry doktor Oj Boli
siedzi w cieniu topoli,
nie wyleczy on nas już,
do przychodni zgubił klucz.

W  rzeszowskim około 20-tysięcznym 
orszaku, który rozpoczął na parkingu przy 
hali na Podpromiu i przeszedł ulicami Szope-
na, 3  Maja do symbolicznego żłóbka Jezusa, 

Fot. Aleksander Baranowski

MUZYCZNIE, KOLĘDOWO

by złożyć pokłon Dzieciątku w  szopce posta-
wionej na rzeszowskim Rynku. Świętowanie 
dopełnił wspólny śpiew kolęd. W  orszaku 
brali udział przede wszystkim uczniowie rze-

szowskich i  okolicznych szkół, wśród których 
organizacyjnie prym wiodły Liceum i Gimna-
zjum Sióstr Prezentek oraz Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum Sióstr Pijarek w Rzeszowie.  

Głogów Małopolski 6 stycznia uczcił święto 
Trzech Króli uroczystym pochodem uli-

cami głogowskiego Rynku. 
Orszak zakończył się koncertem kolęd 

w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Mu-
zycznej I st. w Głogowie Małopolskim. Trady-
cyjne kolędy i pastorałki zostały przeplecione 
utworami o tematyce świątecznej w stylu ame-
rykańskiego Jingle Bells. Koncert zakończył się 
gromkimi brawami i bisem zespołu wokalnego 
złożonego z nauczycieli szkoły muzycznej i na-
szych przyjaciół muzyków. 

Serdecznie zapraszamy do Głogowa Młp. 
na muzyczne uczty wszystkich, którzy lubią 
posłuchać dobrej muzyki nie tylko klasycznej. 

   Andrzej SUSZEK,
dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie Młp.

Fot. Tadeusz Poźniak

KOLEJNE SUKCESY 
Wokalistki Anny Czenczek

Na V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Filmowej i Musicalowej – Żory 2014 Ali-

cja Rega, uczennica Anny Czenczek z  Cen-
trum Sztuki Wokalnej w  Rzeszowie wyśpie-
wała I miejsce. Do konkursu zgłosiła się rekor-
dowa liczba młodych artystów. 

Na XX Konkursie Kolęd i  Pastorałek 
„Na nutę kantyczek” w  Jaśle, który odbył się 
18 grudnia w  Jasielskim Domu Kultury, jury 
pod przewodnictwem Lory Szafran też nagro-
dziło młode wokalistki, przygotowane przez 
Annę Czenczek. W kat. przedszkolnej nagrodę 
otrzymała 6-letnia Jagoda Leś z  Publicznego 
Przedszkola nr 6 w Rzeszowie, III miejsce zajęła 
Alicja Rega (kat. szkoły podstawowe), także III 
Julia Nowak (kat. gimnazjum), a  wyróżniona 
została Klaudia Zarzycka, III miejsce otrzyma-
ła Aleksandra Domaradzka (kat. liceum), a II 
miejsce soliści i  grupa Artystyczna Centrum 
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie (kat. zespoły).

Tylko od września 2014 roku do grudnia 
2014 roku wokaliści CSW wyśpiewali 31 nagród. 
W roku 2015 Centrum Sztuki Wokalnej w Rze-
szowie obchodzi 15-lecie swojej działalności.   Laureatka Alicja Rega
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SZLACHETNY CEL
Finał na rzeszowskim Rynku

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy Jurka Owsiaka zagrała po raz 23. 

W  tym roku wolontariusze zbierali datki 
na podtrzymanie wysokich standardów le-
czenia dzieci na oddziałach pediatrycznych 
i onkologicznych oraz godnej opieki medycz-
nej seniorów. Nie zabrakło też licytacji na ten 
szlachetny cel, pokazów służb mundurowych 

i  światełka do nieba. W  Rzeszowie impreza 
ogniskowała się z finałem w rynku. Na sce-
nie przy ratuszu wystąpiły grupy muzyczne: 
Chaos, Pani K., Blues Perspective, Kobranoc-
ka, Inity Sounds, Krzywa Alternatywa, Gabi, 
Lady D Funk. Gwiazdą wieczoru był zespół 
Brathanki.   

Fotografował Aleksander Baranowski Serduszko dla prezydenta Tadeusza Ferenca

6

Nr 1 (111) Rok XI



KO
M

EN
TA

RZ
E 


 O
pI

N
IE

pR
AW

O

Dorota Dominik

Jest coś przerażająco 
prawdziwego w  dowci-

pie o tym, że w piekle jedy-
ny kocioł, którego diabły 
nie pilnują, to ten z  Pola-
kami – oni bowiem pilnują 

się sami, aby nikt z  tego piekła nie uciekł. 
Coraz trudniej oglądać telewizję, korzystać 
z  Internetu, nie narażając się na oglądanie 
wykrzywionych z wściekłości twarzy i czy-
taniu podobnych komentarzy. Każdego dnia 
jest ktoś, kogo można bezkarnie i  ku ucie-
sze innych hejtować. O ile celebryci, czyli ci, 
którzy znani są z tego, że są znani, mają nie-
chęć/sympatię wpisane w kontrakt, ale inni? 

Przed świętami (pisałam o  tym) od-
bywało się plucie na nauczycieli, z  począt-
kiem roku – na lekarzy, teraz na tapecie są 
górnicy i  sympatyczna pani dr Ogórek. No 
i oczywiście (to już taka nowa, świecka tra-
dycja) jak co roku Jurek Owsiak i Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bez 
której nie można byłoby uratować wie-
lu dzieci. Dostaje się nawet samotnym 
matkom, które korzystają z  funduszu 
alimentacyjnego na dzieci, bo ich tatu-
siowie unikają utrzymywania swojego 
potomstwa – „nie będziemy cudzych 
bachorów utrzymywać” (cyt. za A. 
Graff, która mądrze o  tym pisze) czy 
opiekunkom bezdomnych kotów, które 
za własne pieniądze pomagają zwierzę-

Jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze przeszkody.
Jakie to lekkie dla niej – skoczyć, dopaść (…)
Niezła i sprawiedliwość na początek
Potem pędzi sama.
   Wisława Szymborska

HEJT CODZIENNY
Kto jutro oberwie – kto to wie?

tom. Kto jutro oberwie – kto to wie? 
Dajcie mi człowieka, a hejt się znaj-
dzie… mógłby dziś powiedzieć Piotr I. Ktoś 
jest ambitny, mądry? Buch! Ładny? Buch! 
Dobry? No to go… Nie daj Boże, bogaty? Pif-
-paf!

Możliwość swobodnego wypowiada-
nia się, wygłaszania swoich opinii, jaką dała 
nam demokracja i nowe media, nie mają nic 
wspólnego z  wolnością. Jeżeli wolność to 
wzajemne opluwanie się, szukanie słabych 
stron, haków, pryszczy i  cellulitu, to ja wy-
siadam. Jeśli ma to być łamanie zasad przy-
zwoitości, kultury, szacunku wobec drugie-
go człowieka – dziękuję. Nie bez winy są też 
(niektórzy) politycy, dziennikarze, którzy 
nawet tam, gdzie nie trzeba szukają sensacji 
i  „kontrowersji” – co tłumaczone jest „spe-
cyfiką współczesnych mediów”, czytaj: oglą-
dalnością. Mniej odporni, szczególnie mło-
dzi ludzie, którzy niekoniecznie dysponują 
wiedzą i doświadczeniem, kierując się głów-

nie emocjami, w  internetowym sianiu zło-
śliwości albo znajdują sporą przyjemność, 
albo – ku przestrodze – stają się jej ofiarami. 
Dość wspomnieć przypadki samobójstw na-
stolatków, które zamieściwszy na portalach 
społecznościowych swoje profile i  zdjęcia 
w  ciągu kilku godzin otrzymały kilkaset 
obelżywych i  wulgarnych komentarzy. Do-
rosły zapewne poszukałby administratora 
sieci, zawiadomił policję, a następnie oddał 
sprawę do sądu, ale dzieci nie wiedzą o tym, 
a nawet jeśli wiedzą, siła negatywnego prze-
kazu jest tak wielka, że nie ma miejsca na 
racjonalne działanie. 

Konstruktywna krytyka w  życiu jest 
potrzebna: daje dystans, wskazuje słabe stro-
ny, najczęściej jest początkiem dyskusji. Hej-
towanie tym się różni od konstruktywnej 
krytyki, że jest tchórzliwe, anonimowe, nie 
dyskutuje i wie lepiej. No i jest chamskie – im 

więcej bluzgów, tym pyszniej. Czy ludz-
ki troll, klepiący obelgi na klawiaturze 
komputera zrobiłby to, gdyby musiał się 
podpisać? Wątpię. Cyberprzemoc tego 
rodzaju, podobnie jak przemoc bez-
pośrednia, także karmi się tajemnicą. 
Więc może warto uświadamiać, że i TY 
możesz stać się ofiarą hejtowania, sam 
nawet nie wiesz kiedy i za co…

   Dorota DOMINIK
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Bogusław Kobisz 

Już sześć lat mija od 
wejścia w  życie prze-

pisów wprowadzających 
notarialne poświadczenie 
dziedziczenia, ale patrząc 
na wokandy w sądach rejo-
nowych, zauważyć można, 

że ludzie nadal często o stwierdzenie nabycia 
spadku wnoszą sprawy do sądu. 

Faktem jest, że u notariusza za przepro-
wadzenie sprawy spadkowej zapłacić trzeba 
około 400 złotych, a w sądzie jedynie 50 zło-
tych, ale myślę, że nie to jest główną przyczy-
ną kierowania tych spraw do sądu. Podczas 
rozmów ze znajomymi dowiaduję się, że nie 
wiedzieli, przynajmniej do czasu rozmowy ze 
mną o tym, że mogą sprawy spadkowe zała-
twić u notariusza.

Dlatego tym, którzy wiedzą, przypo-
mnę, a tym, którzy nie wiedzą, wyjaśnię, na 
czym polega notarialne poświadczenie dzie-
dziczenia. 

Otóż 2 października 2008 roku weszła 
w  życie ustawa wprowadzająca instytucję 

BEZ WNOSZENIA SPRAWY DO SĄDU
Spadek można przeprowadzić u notariusza

notarialnego poświadczenia dziedziczenia 
(ustawa z dnia 24.08.2007 r. o zmianie usta-
wy Prawo o  notariacie oraz niektórych in-
nych ustaw Dz.U. nr 181, poz. 1287). Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami każdy obywatel 
ma możliwość sprawę o stwierdzenie nabycia 
spadku według swojego wyboru wnieść do 
sądu lub do notariusza. Przy czym pamiętać 
należy o tym, że do notariusza wnieść może 
sprawę o przeprowadzenie spadku wyłącznie 
po osobach zmarłych po dniu 1 lipca 1984 
roku i w  sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy 
są zgodni na załatwienie sprawy u notariusza.

Aby notariusz mógł sporządzić pro-
tokół dziedziczenia i  poświadczenie dzie-
dziczenia, należy przedłożyć mu: akt zgonu 
spadkodawcy, potwierdzenie nadania nume-
ru PESEL spadkodawcy (adnotacja na akcie 
zgonu, dowód osobisty lub zaświadczenie 
z  urzędu miasta lub gminy), akt ślubu (dla 
żony) lub akty urodzenia potwierdzające 
więzi rodzinne ze spadkodawcą, testament 
lub testamenty pozostawione przez spadko-
dawcę, jeżeli takie istnieją.

Nie będę wgłębiał się w  szczegóły do-
tyczące różnic pomiędzy sądowym i  nota-

rialnym stwierdzeniem nabycia spadku, bo 
jak zwykle w świetle przepisów naszego ro-
dzimego prawa bywa, są one i można byłoby 
pisać na ich temat prace doktorskie, ale nie 
o to mi chodzi. Pragnę jak najprościej zain-
teresowanym tą problematyką wyjaśnić, że 
w  sytuacji gdy w  rodzinie wszyscy są zgod-
ni i nie chcą „włóczyć” się po sądach sprawę 
mogą załatwić u notariusza bez najmniejsze-
go stresu w pół godziny i w czasie kiedy im to 
jest wygodne (w czasie uzgodnionym z nota-
riuszem). W sądzie wprawdzie jest nieco ta-
niej, ale wyznaczana jest rozprawa w termi-
nie, który nie zawsze wszystkim odpowiada 
i na orzeczenie należy czekać niekiedy kilka 
miesięcy.

Notariusz niezwłocznie po spisaniu 
aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje 
jego wpisu do rejestru aktów poświadczenia 
dziedziczenia i  generalnie ma to taką samą 
moc jak postanowienie o stwierdzeniu naby-
cia spadku wydane przez sąd.

   Bogusław KOBISZ,
prawnik
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Edward Słupek

Taki wierszyk mantra 
przychodzi mi do gło-

wy, aby scharakteryzować 
pomysł, który chciałbym 
zrealizować. Po prostu 
chciałbym wynająć szyno-

bus, którym dysponuje Urząd Marszałkow-
ski w Rzeszowie i pojechać nim na wycieczkę 
do Warszawy. Kto byłby jeszcze uczestni-
kiem tej eskapady, to sprawa do ustalenia. 

Otóż, gdy ostatnio służbowo byłem 
w  Warszawie, obudziło się we mnie uczu-
cie zazdrości. Zagadnięty kolega z Krakowa 
stwierdził, że przyjechał koleją do Warszawy 
w 2 godz. 20 min., natomiast ja, narażając się 
na mandaty z  fotoradarów, jechałem z Rze-
szowa 5 godzin. Jest to nasza symboliczna 
odległość, którą winniśmy pokonać, aby 
dogonić cywilizacyjnie choćby Małopolskę. 
Jesteśmy jednym z  nielicznych miast woje-
wódzkich, albo jedynym, które nie ma bez-
pośredniego połączenia kolejowego ze stoli-
cą. Wydaje mi się, że odpowiednie nakłady 
na wykonanie takiego połączenia są w  jakiś 
sposób blokowane przez „sympatyczne” lob-
by krakowskie. 

Każde szanujące się państwo dba o  to, 
aby stolice regionów administracyjnych 
miały szybkie i  wygodne połączenie ze sto-
licą państwa. Czytając o nowej perspektywie 
podziału środków unijnych, dowiedziałem 
się o słusznej idei rozwoju kolei wokół Rze-
szowa, w tym połączenia z portem lotniczym 
w  Jasionce. Cieszą te zapowiedzi. Ale co 
z bezpośrednim połączeniem do Warszawy, 

KOLEJĄ DO WARSZAWY
Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę…

stolicą. Szybkiego kontaktu drogowego na 
razie nikt realnie nie planuje. Kontakt lotni-
czy jest szybki, ale drogi. Biorąc pod uwagę 
uciążliwości ruchu lotniczego, to też do cen-
trum stolicy wychodzi stosunkowo długo 
i drogo. Już kiedyś o tym pisałem, ale trzeba 
nam przeorientowania z  myślenia galicyj-
skiego na inne. Temu służyłoby połączenie 
kolejowe ze stolicą. Tam jest miejsce innego 
myślenia nieskażonego prowincjonalizmem. 
Kształcenie w Warszawie sprzyja nawiązaniu 
kontaktów owocujących na lata dorosłe. Tam 

stanowi się prawo i  mieszczą się instytucje 
oraz urzędy decydujące o  naszych nawet 
podstawowych sprawach. A my po prostu nie 
bywamy w stolicy, bo do niej nie po drodze. 

Jadąc na wycieczkę swoim szynobu-
sem, chciałbym sprawdzić, czy to możliwe 
oraz w jakim stanie jest szlak kolejowy z Rze-
szowa do stolicy. Dobrze by było, gdyby je-
chał z nami ekspert kolejnictwa z Rzeszowa, 
mogący przybliżyć problematykę połączenia 
kolejowego ze stolicą. Mając takie połączenie 
podróżujący establishment, nasi biznesmeni 
mogliby twórczo spędzić czas na kontaktach 
z ludźmi, których nam prawie brak, bo każ-
dy podróżuje męczącym samochodem albo 
busem. Może udałoby się obudzić wielu war-
szawiaków, wywodzących się z  Rzeszowsz-
czyzny, do stworzenia naszego lobby, które 
zawsze jest niezbędne. Marzy mi się także 
obcowanie z  wydarzeniami kulturalnymi 
stolicy. Mamy tylko kontakt poprzez to, co 
pokaże w skrótach telewizja. 

Nie ma sensu uruchamiać wodzy in-
teresownej fantazji. Zróbmy wszystko, aby 
być pełnoprawnym województwem. Niech 
to będzie takie gospodarcze marzenie na 
najbliższą perspektywę. Sądzę, że klucze do 
sprawy to uporczywe i  bezkompromisowe, 
swoiste nękanie odpowiednich decydentów, 
aby sprawa przy pomocy środków unijnych 
została załatwiona. Efekty społeczne i gospo-
darcze na pewno są możliwe. Ale najpierw 
jedziemy do Warszawy, aby po swojemu i na-
ocznie sprawdzić, jak to obecnie wygląda. 
Oczywiście swoim podkarpackim szynobu-
sem. Jeżeli uda mi się zorganizować tę in-
spekcyjną wycieczkę, zdam z niej subiektyw-
ną relację. Subiektywną, gdyż liczę na udział 
środowiska dziennikarskiego z Podkarpacia. 
Liczę na wsparcie w organizacji stosownych 
środowisk.

   Edward SŁUPEK

Andrzej Piątek

Wyższa Szkoła Infor-
matyki i  Zarządza-

nia w  Rzeszowie zawarła 
porozumienie z  Polsko-
-Amerykańską Radą 

Współpracy, na dobry początek kooperacji 
z Doliną Krzemową, położonym w północnej 
Kalifornii centrum amerykańskiego przemy-
słu nowych technologii, głównie komputero-
wych. 

Dolina Krzemowa leży w pobliżu waż-
nych uniwersytetów i  rządowych centrów 
badawczych. Skupia wybitnych naukowców 
z  całego świata. WSIiZ będzie teraz współ-
pracowała z  czołowymi amerykańskimi 
uczelniami w  obszarze komercjalizacji wie-
dzy i  kooperacji nauki z  biznesem na rzecz 
rozwoju gospodarki innowacyjnej. – Chce-

BLIŻEJ DOLINY KRZEMOWEJ
Ważne porozumienie rzeszowskiej uczelni

Prof. Piotr Moncarz i dr Marta Czyżewska cieszą się z czekającej ich 
współpracy

my stworzyć platformę współpracy środo-
wisk badawczych i biznesowych, stymulować 
wymianę informacji oraz inicjować wspól-
ne projekty. Wdrażać innowacyjne metody 
analizy biznesowej, transferu wiedzy oraz 

sposobów komercjalizacji po-
mysłów związanych z  najwyż-
szym wskaźnikiem sukcesu – 
wyjaśnia dr Marta Czyżewska, 
dyrektor Centrum Innowacji 
i Przedsiębiorczości WSIiZ. 

Porozumienie zakłada też 
pozyskiwanie środków z  fun-
duszy strukturalnych na lata 
2014–2020. – Młode polskie fir-
my, także rzeszowskie, gotowe 
do wejścia na rynek mogą dostać 
tego rodzaju wsparcie – zachęca 
prof. Piotr Moncarz ze Stanford 
University w  Dolinie Krzemo-
wej, współzałożyciel i przewod-
niczący Polsko-Amerykańskiej 
Rady Współpracy. 

   Andrzej PIĄTEK

przez Ocice choćby, w około trzy do czterech 
godzin. Ekscytujemy się perspektywami 
kontaktów z  Florydą, co też jest chwalebne, 
ale kontakt koleją do Warszawy jest w moim 
przekonaniu najważniejszy. Zamiast tworzyć 
przyczółki zagraniczne, wpierw należy stwo-
rzyć przyczółek w Warszawie. 

Takich kontaktów ze stolicą na pozio-
mie biznesowym, naukowym, turystycznym 
bardzo nam trzeba. Jesteśmy w regionie po-
nad dwumilionową populacją mieszkańców 
bez prostego kontaktu komunikacyjnego ze 
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Andrzej Grzywacz

Święta, święta i  po 
świętach! (Jak mawia-

ły nasze mamy – trochę 
z  żalem, trochę z  ulgą, bo 
wszak tęgo zawsze się na-
pracowały). Wkroczyliśmy 

w Nowy Rok 2015 kolorową fetą i muzyczną 
galą na rzeszowskim rynku. Ale choć słusznie 
zgromadziły one rzeszowian, nie były i nie są 
w  stanie zatrzeć i  przykryć wrażenia pustki 
panującej niepodzielnie w  tymże miej-
scu w  grudniu i  tak samo odczuwalnej 
w styczniu po każdym Nowym Roku.

W  tym czasie od lat odwiedzam 
krakowski rynek, który od końca listo-
pada do stycznia następnego roku, od 
rana do późnego wieczora tętni życiem, 
urzeka klimatem i atmosferą świąteczną, 
nawet przy aurze skąpiącej śniegu. A to 
za sprawą od lat organizowanych Targów 
Bożonarodzeniowych. Na znacznym 
obszarze rynku w  lesie prawdziwych 
choinek stoi kilkadziesiąt straganów 
kuszących oczy ręcznie malowanymi 
bańkami, pięknymi wyrobami ze słomy, 
siana, sukna i  drewna. Z  porozstawia-
nych tu i ówdzie doraźnie restauracyjek 
kuszą podniebienie zapachy świątecz-
nego jadła, z  grzańcem galicyjskim na 

KIERMASZ GALICYJSKI 
Jak ożywić zimą rynek

czele. Kiermaszowi temu towarzyszą parada 
mikołajów, korowód kolędników, wystawa 
szopek i inne atrakcje. Można wspólnie poko-
lędować, mając za słuchacza nie byle kogo, bo 
samego wieszcza Adama!

Bez wątpienia tradycja ta ma istotny, do-
datkowy wpływ na ogólną kulturę Krakowa 
i obyczajowość jego współczesnych obywateli. 
A także wpisuje się na listę podobnych imprez 
organizowanych w wielu stolicach i miastach 
europejskich, do odwiedzenia których w tym 
czasie próbują nas skusić biura podróży. 

Wędrując po krakowskim rynku, wi-
działem oczyma wyobraźni podobny wystrój 
i nastrój na rzeszowskim. Gdzie obok propo-
nowanej w poprzednim numerze ślizgawki – 
w magicznej scenerii bajecznego oświetlenia 
i równie kolorowych dźwięków dobiegających 
z  głośników Straussowskich walców i  polek 
– mogłoby istnieć świąteczne miasteczko, 
rodzaj galicyjskiego kiermaszu adwentowe-
go, na który spoglądałby z  pomnika też nie 
byle kto, bo sam naczelnik Kościuszko! Takie 
miasteczko byłoby ku uciesze rzeszowian, 
radości odwiedzających nasze miasto gości, 
a  także artystów i  handlowców wystawiają-
cych na kiermaszu swoje towary i  wreszcie 
właścicieli lokali otaczających rynek. Byłem 
na rzeszowskim rynku, wyludnionym przed 

Bożym Narodzeniem. Straszył pojedyn-
czy namiot w  miejscu sugerowanej śli-
zgawki, a w nim kilka stołów z mniej niż 
skromną ofertą świąteczno-gastrono-
miczną. W porównaniu z tym, co od lat 
wielu w tym czasie oferują Kraków i inne 
miasta, był to widok godny pożałowania. 

A można i warto go zmienić. Jeżeli 
pomysł takiej odmiany zyskałby apro-
batę, prosiłbym rzeszowskich decyden-
tów miejskich, by w  kalendarzu swoich 
zamierzeń na ten Nowy Rok zaznaczyli 
wspomnianą inicjatywę w czasie umoż-
liwiającym jej właściwe przygotowanie 
i  realizację. Bo Kraków i  Rzeszów to 
dawna Galicja, a  zatem wspólna trady-
cja. Warto się od siebie wzajemnie uczyć 
i czegoś nauczyć. 

 
   Andrzej GRZYWACZ

Tak mógłby wyglądać kiermasz galicyjski przed rzeszowskim 
ratuszem

Ponad dwa lata temu po-
wstał w  Rzeszowie portal 

historyczny, który dzisiaj do-
ciera do 90 tysięcy internau-
tów. Jego grupa dyskusyjna na 
Facebooku skupia około 1500 
miłośników lokalnej historii. 
Dziś chcemy zarekomendo-
wać i przedstawić nowe pismo, 
które powiększyło rzeszowski 
rynek prasowy. Jest to dwu-
miesięcznik „Podkarpacka 
Historia”, którego redaktorem 
jest Szymon Jakubowski, mi-
łośnik regionu, dziennikarz. Na ponad 140 
stronach pierwszego wydania tego starannie 
wydanego pisma znajdujemy kilkadziesiąt 
ciekawych artykułów o  ludziach i  historii 
Polski południowo-wschodniej. Pismo jest 
bogato ilustrowane, co jest jego dodatkowym 
atutem.

Wydawca w pierwszym numerze przy-
pomina sylwetkę Zdzisława Beksińskiego 
10 lat po śmierci. W  bloku tekstów „Wojna 
i miłość” przedstawione są niezwykłe związ-
ki międzyludzkie, które rodziły się w okrut-
nych czasach wojny. Znajdziemy tam gali-

PODKARPACKA HISTORIA
Pierwszy numer nowego dwumiesięcznika

cyjski felieton Leszka Mazana 
i  spojrzenie na Podkarpacie 
oczami węgierskiego pisarza. 
W  okruchach historii pozna-
my m.in. podkarpacką miłość 
Adama Mickiewicza, nieuda-
ne wskrzeszania zmarłych 
w  Bieździedzy i  wybitnych 
pilotów z  Mielca. Przeczyta-
my o  Władysławie Wardydze, 
synu emigrantki z  Medyni 
Głogowskiej poległym w  cza-
sie nalotu na amerykańską 
bazę, o  jednej z  najgłośniej-

szych bitew Legionów Polskich z  udziałem 
podkarpackich ochotników i  śmierci „Ję-
drusia”, pierwszego partyzanta po „Hubalu”. 
I wiele innych ciekawych materiałów.

Mimo powszechnego narzekania na 
małe zainteresowanie naszą przeszłością, ru-
gowaniu historii ze szkół, jest bardzo wielu 
prawdziwych miłośników historii. I dla nich, 
lecz nie tylko, powstało to pismo. Gratulując 
redakcji, polecamy go wszystkim i  zachęca-
my do lektury. 

   Zbigniew GRZYŚ

NA MARGINESIE
W kraju, a jak na emigracji

Coraz częściej słyszy się lament, że 
w  kraju ubywa nam obywateli, którzy 

emigrują, nie mając szans na w miarę godne 
życie. Tam gdzieś na Zachodzie, dość często 
nie znając języka, załapują się do pracy, któ-
ra wprawdzie nie zaspokaja intelektualnych 
aspiracji, ale pozwala w  miarę bezpiecznie 
finansowo egzystować. Praca to oczywiście 
stanowisko przy zlewozmywaku, opieka 
nad wiekowymi mieszkańcami i szeroki za-
kres usług. 

Żeby się poczuć emigrantem, nie trze-
ba wyjeżdżać. Wystarczy włączyć telewizor. 
Niedawno w polskiej telewizji odbywała się 
wielka gala, podczas której uhonorowano 
najwybitniejszych polskich sportowców za 
zasługi w  sławieniu naszego kraju. Niektó-
rzy zostali nawet uhonorowani dodatkowo 
piosenkami. Dla nich laureaci programu 
The Voice of Poland – programu polskiej te-
lewizji – kilkakrotnie wystąpili. Śpiewali po 
angielsku. Poczułem się, jakbym już miesz-
kał na emigracji, bez wyjeżdżania z Polski.

   Jerzy DYNIA
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Jerzy Dynia

Zorganizowany w  maju 
1949 roku Ogólnopol-

ski Festiwal Muzyki Ludo-
wej w Warszawie otworzył 
w powojennej Polsce nowy 
rozdział w narodowej kul-

turze. Mówiąc w  dużym skrócie, wiejska 
kultura wyszła z kurnych chat na koncerto-
we estrady. Oprócz ożywienia życia koncer-
towego, w roku 1949 zorganizowana została 
wielka akcja zbierania i  dokumentowania 
ludowego folkloru muzycznego, trwająca do 
1954 r. Wzięły w niej udział nie tylko insty-
tucje naukowe. Do akcji tej bardzo aktywnie 
włączyło się Polskie Radio. 

Zarządzeniem nr 56/52 z 25 lipca 1952 
roku ówczesny Komitet ds. Radia i Telewizji 
powołał do życia we wszystkich miastach 
wojewódzkich Ekspozytury Polskiego 
Radia. Dało to w  październiku te-
goż roku początek radiofonii w Rze-
szowie. Rzeszowska Rozgłośnia też 
włączyła się do akcji dokumentowa-
nia folkloru z południowo-wschodniej 
części Polski. W maju 1955 roku doszło 
do historycznego nagrania pierwszego 
zespołu ludowego. Na magnetofonowej 
taśmie utrwalono program zespołu re-
gionalnego z  Fabryki Obuwia w  Krośnie. 
W  grudniu 1955 roku zatrudniony został 
w  rzeszowskiej placówce Tadeusz Hejda, 
który rozpoczął profesjonalne opracowy-
wanie programów muzycznych, w  tym tak-
że z  udziałem zespołów ludowych. Audycje 
promujące kulturę rzeszowskiej wsi opraco-
wywali również inni dziennikarze rozgłośni 
rzeszowskiej: Zbigniew Wawszczak, Wie-
sław Głowacz, Włodzimierz Wal, Tadeusz 
Sokół. W lutym 1962 r. na rzeszowskiej an-
tenie zagrała po raz pierwszy kapela ludowa 
Władysława Łobody. Dużą popularnością 
cieszyły się audycje: „Klub miłośników folk-
loru”, „Folklor wczoraj i dziś”, „Śladami Kol-
berga”. Często na rzeszowskiej antenie gościł 
Franciszek Kotula.

Od kwietnia 1974 zaczął ukazywać się 
na radiowej antenie cykl programów autor-
stwa Jerzego Dyni „Z  mikrofonem przez 
rzeszowską wieś”. Część tych audycji ukazała 
się w ogólnopolskim programie I PR w War-
szawie. Dzięki współpracy z  Wojewódzkim 
Domem Kultury, kierowanym wówczas 
przez Czesława Świątoniowskiego, w latach 
70. doszło do nagrania w  radiowym stu-
diu kilkudziesięciu kapel, a  także zespołów 
pieśni i  tańca prezentujących folklor opra-
cowany artystycznie z  terenu ówczesnego 
województwa rzeszowskiego, przemianowa-
nego następnie na podkarpackie. Od 1969 r. 
rzeszowskie radio dokumentowało również 
Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych. W  lutym 1972 roku Ta-
deusz Hejda przekazał obowiązki dokumen-
towania folkloru Jerzemu Dyni. Od 1985 

DOKUMENTOWANIE FOLKLORU 
Nagroda im. Oskara Kolberga dla Radia Rzeszów

roku działalność tę kontynuowała Zofia Sto-
pińska, a następnie, do dziś Jolanta Danak-
-Gajda.

Zmieniały się czasy, zmieniali się lu-
dzie dokumentujący folklor w  rzeszowskim 
radiu, a także zmieniały się technologie. Na-
grania analogowe zastąpiła, mówiąc ogólnie, 
rejestracja cyfrowa. Poszerzył się również za-
kres działalności radia. Realizacja projektów 
finansowanych przez Ministerstwo Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego to nowa forma 
działalności Polskiego Radia w  Rzeszowie. 
Powstały one z  inicjatywy Jolanty Danak-
-Gajdy. Efektem pierwszego projektu w 2008 
roku był dwupłytowy album multimedialny 
Tańce regionów Podkarpacia. Zawiera on 
opracowany przez znaną rzeszowską choreo- 
grafkę Alicję Haszczak opis tańców rzeszow-
skich – z okolic Rzeszowa i Przeworska oraz 

dr. Andrzeja Karczmarzewskiego, a  także 
Muzyka w obrzędowości rodzinnej opracowa-
na przez Jolantę Danak-Gajdę oraz nigdzie 
niepublikowane fotografie archiwalne i  do-
kumentalne. Również i  ten krążek trafił do 
zespołów w regionie i też nie jest osiągalny.

Najnowszym projektem finansowanym 
przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego są Obrzędy doroczne na Pod-
karpaciu. Jest to swoisty multimedialny Ka-
lendarz obrzędowy Podkarpacia. Wydawnic-
two płytowe zawiera opracowanie etnogra-
ficzne i  muzykologiczne oraz sześć audycji 
radiowych opowiadających o  obrzędowości 
i  zwyczajach na każdą porę roku w naszym 
województwie. Bazą do audycji były materia-
ły archiwalne zgromadzone w Polskim Radiu 
przez 60 lat działalności rozgłośni. Na po-
trzeby projektu zdigitalizowano olbrzymie 
zbiory radiowego archiwum. Całość uzupeł-
nia dokumentacja fotograficzna zawierająca 
zdjęcia zarówno archiwalne, jak i  współ-
czesne. Równolegle przygotowany został 

poświęcony tej tematyce folder i aplikacja 
internetowa www.tradycjepodkarpacia.pl. 

Płyty i foldery trafiły do istniejących 
w  województwie zespołów regionalnych, 

a  także do polonijnych zespołów folklory-
stycznych oraz szkół, w  których progra-
mach jest przedmiot edukacja regionalna. 
W  ramach projektu odbyły się warsztaty 
dla przedstawicieli zespołów obrzędowych 
i zajęcia edukacyjne w wybranych szkołach 
podstawowych, gimnazjach i  szkołach mu-
zycznych całego województwa. W  radio-
wych planach jest przygotowanie podobnych 
wydawnictw traktujących o  zwyczajach 
gospodarskich na wsi oraz prezentujących 
sylwetki twórców ludowych. Oby zostały 
zrealizowane. 

Od 30 lat Ministerstwo Kultury i Sztuki 
(dziś MKiDN) przyznaje nagrody im. Oska-
ra Kolberga za wybitną działalność na rzecz 
polskiej kultury ludowej. Nagrodę taką, jako 
pierwszy muzyczny dziennikarz w  Polsce, 
otrzymał związany od 1989 roku z  Telewi-
zją Rzeszów niżej podpisany, za emitowany 
ponad 20 lat cykl programów „Spotkanie 
z  folklorem”, zaś honorową taką nagrodę 
otrzymał dwa lata temu Ośrodek Telewizji 
Polskiej w  Rzeszowie za cykl tych progra-
mów. 11 grudnia 2014 roku w Studiu Koncer-
towym Polskiego Radia w Warszawie odbyła 
się uroczystość wręczenia dorocznych, przy-
znanych przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego prestiżowych nagród 
im. Oskara Kolberga. Tym razem nagrodę 
honorową za całokształt działalności nie-
wyobrażalnie wartościowej na rzecz polskiej 
kultury ludowej otrzymała Rozgłośnia Pol-
skiego Radia w Rzeszowie. Dobrze się dzieje, 
jeśli ludzka praca, połączona z wielką pasją, 
zostaje dostrzeżona i nagrodzona. 

   Jerzy DYNIA,
artysta muzyk, dziennikarz

lasowiackich i pogórzańskich z okolic Krosna 
i Gorlic. Ponad 120 melodii z przyśpiewkami 
do nich nagrała kapela Gacoki z Gaci Prze-
worskiej. Całość uzupełniły fotografie po-
kazujące charakterystyczne ujęcia tancerzy 
w  układach tanecznych oraz tekst poświę-
cony kulturze ludowej całego województwa. 
Wydawnictwo trafiło przede wszystkim do 
zespołów polonijnych, które goszczą co trzy 
lata w  Rzeszowie na światowym festiwalu. 
I rozeszło się jak świeże bułeczki.

W  kolejnym projekcie zrealizowanym 
ze środków ministerialnych była płyta Ob-
rzędy rodzinne na Podkarpaciu. Znalazły 
się na niej quasi-słuchowiska radiowe zre-
alizowane na podstawie inscenizacji tzw. 
obrzędów przejścia: narodzin, zamążpójścia 
i  śmierci. Obrzędy i  zabiegi magiczne zwią-
zane z  narodzeniem dziecka przygotował 
zespół regionalny Lasowiaczki z  Baranowa 
Sandomierskiego, natomiast wesele i  staro-
dawne lamenty pogrzebowe wykonał zespół 
regionalny Grodziszczoki z Grodziska Dol-
nego. Co ważne, do projektu wykorzysta-
ne zostały lamenty z  radiowego archiwum, 
nagrane wiele lat temu. Jest to cenne, bo 
uczestniczyły w  nich osoby dziś już nieży-
jące, a kiedyś zajmujące się tym na co dzień. 
Uzupełnieniem do słuchowisk były Trzy eta-
py ludzkiego życia rzeszowskiego etnografa 
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ADWENTOWE pEjZAŻE DuSZY

Ostatnie w minionym roku spotkanie li-
terackie w Wojewódzkim Domu Kultu-

ry, zorganizowane w ramach Podkarpackiej 
Izby Poetów, odbyło się 4 grudnia, a zostało 
zatytułowane „Adwentowe pejzaże duszy”, 
zważywszy na przypadający właśnie okres 
roku liturgicznego. Nieprzypadkowo też 

bohaterką była s. Dawida Ryll, mieszkająca 
obecnie w  Przemyślu, michalitka, która do 
Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła 
wstąpiła w 1981 roku. S. Dawida Ryll od wie-
lu lat jest członkiem ZLP.

Biografię poetki przybliżył, a  także 
przedstawił jej dorobek twórczy, Czesław 
Drąg, gospodarz i  pomysłodawca Izby. 
S.  Dawida Ryll ukończyła filologię polską 
i  teologię na KUL-u. Opublikowała zbiory 
wierszy: Małe wędrowanie, Przestrzeń ofiaro-
wana, Bez poziomek, Ścieżki niedalekie i Czy-
tanie z księgi lat. Jest też autorką książki Dom 
w  cieniu skrzydeł, powieściowo skonstru-
owanej biografii Anny Kaworek, współza-
łożycielki Zgromadzenia Sióstr Michalitek. 
Powieść ta w tym roku została opublikowana 
w języku hiszpańskim, jak też doczekała się 
wydania w wersji audio.  

W  wielkim skupieniu zebrani wysłu-
chali wierszy zaprezentowanych przez Danu-
tę Pado oraz samą autorkę. W swoich utwo-
rach poetka łączy liryczną niepowtarzalność 
obrazu ze stale obecnym dążeniem umysłu 
i woli do świata nadprzyrodzonego. 

   Adam DECOWSKI

Z EpICKIM ROZMACHEM

W Osiedlowym Domu Kultury Karton 
RSM na wieczorze autorskim w dniu 

12 grudnia zorganizowanym wspólnie z rze-
szowskim oddzia-
łem Związku Li-
teratów Polskich 
swoją twórczość 
z a p r e z e n t o w a ł 
Wiesław Hop, 
prozaik zamiesz-
kały w Birczy. 

Sylwetkę pi-
sarza oraz jego 
dorobek literac-
ki przedstawił 
Edward Bolec, 

prezes oddziału ZLP. Wiesław Hop uzyskał 
tytuł licencjata filozofii na Uniwersytecie 
Rzeszowskim. Początkowo pracował jako 
nauczyciel, a następnie do przejścia na eme-
ryturę w policji. Jest autorem powieści: Spa-
cer ze śmiercią (2012) i  Wbrew woli (2013), 
które ukazały się drukiem. Trzecia pt. Pora-
nek pełen nadziei (2011) to powieść opubli-
kowana w formie e-booka. Od niedawna jest 
członkiem ZLP. – Wiesław Hop z  epickim 
rozmachem kreśli losy swoich bohaterów na 
tle skomplikowanej i uwikłanej w zależności 
historii naszego kraju w XX wieku – powie-
dział Edward Bolec. 

Opowiadanie Doświadczenie życiowe 
w  całości zaprezentował zebranym Mar-
cin Drzewiecki. Pisarz barwnie opowiadał 
o swojej pracy zawodowej, z której wątki czę-
sto wykorzystuje w twórczości. Zdradził też, 
że ma gotową do druku powieść W pułapce 
życia, a nad drugą W dolinie rozkoszy i magii 
(tytuł roboczy) jeszcze pracuje. 

   Adam DECOWSKI

OSTATNIA DROgA 

Biciem w kościelne dzwony 18 grudnia br. 
rozpoczęły się w  Stalowej Woli uroczy-

stości pogrzebowe Stanisława Siekańca, po-
ety i  satyryka, uhonorowanego tytułem Za-
służony Działacz Kultury. Był on członkiem 
oddziału rzeszowskiego Związku Literatów 
Polskich, ale zarazem inicjatorem, współza-
łożycielem i pierwszym prezesem Stowarzy-
szenia Literackiego „Witryna” w  Stalowej 
Woli. 

Delegacje literatów z  „Witryny” i  ZLP 
złożyły kwiaty na grobie kolegi. Podczas ce-
remonii pochówku urny z  prochami prezes 
oddziału ZLP Edward Bolec przypomniał 
życie, twórczość i  sylwetkę Stanisława Sie-
kańca oraz odczytał jeden z  jego wierszy. 
Jako wiceprezes „Witryny” wspomniałem 
inicjatorską rolę zmarłego w powstaniu sto-
warzyszenia, porównując ją do „zaczynu na 
chleb” i wyraziłem w imieniu naszej społecz-
ności twórców wdzięczność za dokonania dla 
środowiska literackiego Stalowej Woli.

   Mirosław GRUDZIEŃ

pAMIĘCI BERKOWICZA

Sylwetką rzutowaną na ekran i  wierszem 
wygłoszonym przez Ryszarda Mścisza 

rozpoczął się 11 grudnia 2014 r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza 
w  Stalowej Woli wieczór poetycki poświę-
cony zmarłemu przed dwoma laty poecie 
Marianowi Berkowiczowi ze Stalowej Woli, 
członkowi nestorowi rzeszowskiego oddzia-
łu ZLP.

Był to jednocześnie wieczór prezentacji 
jego pośmiertnego tomiku wierszy pt. Pozory 
codzienności. Wydanie tego tomiku obiecała 
umierającemu w szpitalu poecie Małgorzata 
Żurecka, wiceprezes oddziału ZLP. Wsparli 

tę inicjatywę finansowo członkowie „Witry-
ny” i  ZLP. Skład i  projekt tomiku, a  także 
ilustracje wykonał bezpłatnie Jacek Kawa, 
stalowowolski wydawca i artysta plastyk. Dr 
Stanisław Dłuski napisał wnikliwy wstęp do 
tomiku, a  Anna Garbaczowa przygotowała 
redakcyjnie tomik. Spotkanie otworzyła dy-
rektor MBP Ewa Biały, prowadził je Tomasz 
Gotkowski. Zmarłego poetę wspominali 
przyjaciele literaci: Małgorzata Żurecka, 
Ryszard Mścisz, Anatol Diaczyński, Kazi-
mierz Linda, Marta Gdula-Żukowicz, Jacek 
Kotwica, Zdzisław Błoński i niżej podpisa-
ny oraz stalowowolski bard Piotr Sikorski. 
Prezes „Witryny” Agnieszka Bulicz podzię-
kowała wszystkim, a  zwłaszcza tym, dzięki 
którym wydanie tomiku i  spotkanie wspo-
mnieniowe było możliwe.

   Mirosław GRUDZIEŃ

MOjE OgRODY

Czego szu-
kam w  moich 

ogrodach? Wielu 
marzeń i  wielu na-
dziei. Spodziewam 
się znaleźć drzewo 
życia i  drzewo mą-
drości oraz subtelną 
granicę między życiem i  iluzją, aby upew-
nić się, w  której rzeczywistości egzystuję: 
własnej czy Calderona de la Barca? Znaleźć 
bezpieczne schronienie, ale i wymiar do po-
dróży w czasie i przestrzeni, aby uciszyć moje 
zaskoczenie przemijaniem. Uspokoić małe 
i  wielkie tęsknoty, znaleźć skarbiec barw, 
kształtów, zapachów, krajobrazów, emocji. 
Poznać wielkie tajemnice drzew, ziół, wyso-
kich traw, kwiatów, sekret imienia róży.

W  moich ogrodach ulegam niepoko-
nanej, atawistycznej pokusie personifikowa-
nia wszystkiego, co mnie otacza. Kocham 
się skrycie w  pan-
nach dziewannach, 
otaczam szacun-
kiem koper i  żarno-
wiec, pogrążam się 
w smutku po przed-
wczesnej śmier-
ci konwalii i  bzu. 
Rozważam sekret 
istnienia w  przed-
sennych rozmowach 
z  bursztynowodzim 
kotem, a  z  przy-
jacielem psem dzielę prostą radość życia. 
I cały czas prześladuje mnie myśl o wielkiej 
niesprawiedliwości tego świata: o fakcie wy-
kluczenia człowieka z  cyklu odradzania się 
natury, o skazaniu go na powolne umieranie 
już od momentu narodzin ze świadomością, 
że „z wiosną nie odkwitnie”. Dlatego staram 
się wchodząc do moich ogrodów uważnie śle-
dzić nieprzeniknioną zagadkę bytu.

   Mieczysław A. ŁYP

AUTORSKI ZESZYT POETYCKI 2015 NR 5

Mieczysław A. Łyp

Moje ogrody

Mieczysław A. Łyp, Wenecja 2010

Krystyna Baniowska-Stąsiek, Park Zamku w Łańcucie.
Łańcut 2014
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Nr 1 (111) Rok XI

Stanisław Dłuski

KARTKI Z pAWLACZA (14)

„Cała poezja Stani-
sława Piętaka – na-
pisał trafnie Józef No-
wakowski w  książce 
„Katastrofizm i mity” 

– jest „historią pewnej psychiki”, która sta-
je twarzą w twarz z Nicością. Poetycki świat 
Piętaka jest światem bez Boga”. Paradoksal-
nie, poeta wyrosły z  tradycyjnej chłopskiej 
kultury w  zderzeniu z  cywilizacją, okru-
cieństwem wojny, udręką egzystencji, traci 
wiarę w sacrum, próbuje w zdesakralizowa-

nym świecie po wojnie budować mit „nowego 
człowieka”. Ponosi klęskę, jak wielu pisarzy, 
którzy uwierzyli w  ideologię komunistyczną. 
Ostatnie wiersze, paraboliczne, filozoficzne, 
są próbą odbudowania wiary w litość, miłość, 
współczucie, ale brak im metafizycznej sank-
cji, w pustym świecie pozostaje jedno: skoczyć 
w dół bez dna.

Czy człowiek może żyć bez mitów? Jeśli 
wszystkie zostały potrzaskane, wiara w  czło-
wieka zawiodła, jedyny ratunek to odbudowa-
nie wiary w  Niepoznawalnego, Niewyrażalne-
go, w  porządek metafizyczny i  boski, można 
jeszcze heroicznie dźwigać, jak Syzyf, kamień 

na górę, z  poczuciem klęski i  ciemności ludz-
kiego losu. Poezja stanęła dzisiaj wobec dra-
matycznego pytania: dokąd zmierza człowiek 
po klęskach i  zbrodniach XX wieku, a  czas 
dzisiejszy wcale nie jest lepszy, niepokoje, woj-
ny, konflikty, odradzające się nacjonalizmy, 
nienawiść, fundamentalizm. Z  jednej strony 
odnajduję sentymentalne próby zbudowania 
mitu „małych ojczyzn”, z drugiej gry i zabawy 
z  formą, która jak pajęczyna zasnuwa pustkę 
duchową, brak mi heroizmu wiary pierwszych 
chrześcijan, Ojców Pustyni, wyrzeczenia się 
konsumpcji na rzecz ascezy i kontemplacji. Nie 
zmieni to całego świata, ale pozwoli ocalić ele-
mentarny głód transcendencji...

10 września 2014
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W OBRONIE LUDZKIEJ WSPÓLNOTY
Fragment wstępu do almanachu „Konkret i wyobraźnia”

Zofia Brzuchowska 

Almanach Związku 
Literatów Polskich 

w Rzeszowie Konkret i wy-
obraźnia (2014) sięga do 
ciekawej tradycji. Pierw-
szą publikacją tego typu 

był Almanach poezji rzeszowskiej wydany 
w  1961  r. pod redakcją Jana Grygla, który 
zgromadził imponującą ilość utworów po-
etyckich pióra młodych autorów zrzeszonych 
w  Korespondencyjnym Klubie Młodych Pi-
sarzy (KKMP). 

Z  tego środowiska pochodzili również 
autorzy prezentujący swoją twórczość w Al-
manachu „Gwoźnica” wydanym w  1969 r., 
którego redaktorem był Józef Nowakowski. 
Ten młodoliteracki ruch stworzył, jak pisał 
J. Grygiel, niemal na gołej ziemi, bez oparcia 
o  jakiekolwiek środowisko twórcze w  latach 
przedwojennych, warunki do powstania rze-
szowskiego oddziału Związku Literatów Pol-
skich, co nastąpiło w 1967 r. 

Warto tutaj przypomnieć, że oddział li-
czył wówczas pięciu członków. Byli to: Jerzy 
Pleśniarowicz, Stanisław Orzeł, Tadeusz 
Sokół, Roman Turek oraz Stanisław Stefan 
Gębala. Wkrótce zostali przyjęci: Maria 
Siedmiograj, Jan Łysakowski, Franciszek 
Lipiński i Zbigniew Domino. 

Na kolejny almanach trzeba było nieco 
poczekać. Znak tożsamości dany w  1976  r. 
przez Koło Młodych przy ZLP świadczył 
o dalszej twórczej ekspansji KKMP. To jego 
członkowie uczestniczyli w  comiesięcznych 
spotkaniach, pod wiele mówiącym zawo-
łaniem „Wspólna obecność”. Stworzyli oni 
cenną ideę integracji środowiska, która po-
służyła za tytuł pierwszego Almanachu wy-
danego przez ZLP w  2000 r. pod redakcją 
Zbigniewa Janusza. 

Do tej założycielskiej deklaracji, będącej 
zarazem programem działania, nawiązał ko-
lejny Almanach 40 lat wspólnej obecności wy-
dany w 2007 r. Była to publikacja jubileuszo-

wa, grupująca zarówno członków ZLP, jak 
i współpracujących ze związkiem literatów. 

Obecny Almanach 2014 zawiera pre-
zentację twórczości 38 autorek i  autorów 
będących członkami rzeszowskiego ZLP. Po-
nieważ na horyzoncie rysuje się już kolejny 
jubileusz, tym razem półwiecza, łatwo za-
uważyć, że wstępną liczbę członków związku 
zastąpiła obecnie jej wielo-
krotność. Oczywiście, na-
suwa się tutaj kwestia, czy 
tej ilości towarzyszy odpo-
wiednia jakość. Można jed-
nak uczciwie powiedzieć, 
że przynajmniej połowa 
autorów obecnych w Alma-
nachu dorobiła się znanych 
nazwisk i  rozpoznawalnej 
twórczości. Skala osiągnięć 
jest tu bardzo szeroka, od 
twórców obecnych i cenio-
nych w ogólnopolskim ży-
ciu literackim, po pisarzy 
znanych w regionie. Trzeba 
też powiedzieć, że ogólny 
poziom kultury literackiej 
wywołuje aprobatę, toteż 
wydaje się, iż redaktorzy 
postąpili słusznie publi-
kując również nieliczne 
kontrowersyjne teksty ze 
względu na potrzebę pełnej dokumentacji 
życia związku. 

Po tym zastrzeżeniu można stwierdzić, 
unikając grzecznościowej przesady, że ma-
teriał literacki zgromadzony w  Almanachu 
zaskakuje rozmaitością i  bogactwem za-
równo środków artystycznego wyrazu, jak 
i  zawartością myślową. Bibliografia zawarta 
w biogramach utwierdza czytelnika w podzi-
wie dla wielkości wykonanej pracy nie tylko 
w zakresie beletrystyki, ale także w licznych 
kontaktach z prasą, radiem i telewizją. 

Pora zapytać, na ile twórczość, którą 
poleca Almanach, wyraża doświadczenia 
współczesnego człowieka, do jakiej tradycji 

nawiązuje, kierując się intencją sporu lub 
kontynuacji. Niełatwo jest znaleźć wspólny 
mianownik dla „wspólnej obecności” 38 pi-
szących osób. Jednak trzeba tę próbę podjąć, 
regulując przynajmniej częściowo czytelni-
czy dług.

Wydaje się, że najbardziej poręczną 
ramą dla Almanachu 2014 będzie nawiązu-

jące do modeli literackich 
polskiego międzywojnia, 
określenie Edwarda Balce-
rzana: „literatura uczestni-
cząca”. Jest to kontynuacja 
koncepcji literatury jako 
służby narodowi przeciw-
stawiana tak zwanej „sztu-
ce czystej”, tak czystej, że 
wystarczała samej sobie, 
nie ryzykując kontaktu 
z rzeczywistością. 

Pisarstwo autorów 
skupionych wokół Konkre-
tu i  wyobraźni nie uchyla 
się od podejmowania naj-
ważniejszych problemów 
naszej epoki. Poszukuje 
sensu życia, sensu historii, 
wartości uniwersalnych 
chroniących przed pustą 
wolnością świata, który 
jak pisze Lesław Urbanek: 

„bylejakowieje” i ulega desakralizacji. 
Twórcy podejmują zatem perspektywę 

człowieka, który żyje w  konkretnym kra-
ju i  konkretnym czasie. Zgodnie z  ethosem 
naszej literatury ostrzegają przed duchową 
inflacją, związaną z  przemianami społecz-
no-kulturalnymi, tak w skali narodowej jak 
globalnej. Bronią ludzkiej podmiotowości, 
a nade wszystko związków międzyludzkich, 
którym zagraża dyktat wszechobecnego han-
dlu, rozumianego również jako wzór relacji 
międzyludzkich. 

   Dr Zofia BRZUCHOWSKA,
 Uniwersytet Rzeszowski

„Konkret i wyobraźnia”, redaktorzy 
almanachu: Edward Bolec, Adam 
Decowski, Edward Guziakiewicz, 2014, 
ZLP o. Rzeszów
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ZAWIEDZIONA MIŁOŚĆ
(fragment 2. części Sagi rodu Oryszów pod tytułem Zawiedziona miłość)

Autor 11 książek, w  tym 2 tomi-
ków poetyckich – Jesień (2009) 

i  Jesień 2 (2010) oraz utworów pro-
zatorskich: powieści Tomasz (2002) 
i zbioru opowiadań Tamte lata (2005), 
Domki z  kart (2004), Świniobicie 
(2003), Powołanie (2006), Z nieba do 
piekła (2007)), Saga rodu Oryszów. 
Cz. I. Powroty (2014) oraz wspomnień 
– W krainie dzieciństwa (2012) i Uni-
wersyteckie lata (2013). Laureat na-
grody Złotego Pióra. 

Mirosław Osowski

Maria ubrała swój jasny, niedawno uszyty płaszcz, wzięła podróżną skó-
rzaną torebkę i wyjechała z Grabowa. Najpierw kursowym autobusem udała się 
do Łęczycy, a stąd do Dworakowa. 

Był chłodny, majowy poranek, a niebo zachmurzone, tak jakby chciało pa-
dać. Siedząc w autobusie, zastanawiała się nad tym, co ją tam czeka i co ma po-
wiedzieć przy spotkaniu z córką. To będzie na pewno trudna rozmowa. Jeszcze 
nigdy o takich sprawach przecież ze sobą nie rozmawiały. „Boże jedyny, pomóż 
mi!” 

Renata mieszkała w dawnym, parterowym dworku, który w jednej części 
został zamieniony na szkołę z dwiema izbami i dom nauczyciela, a w drugiej 
mieszkali Stajudowie, dawni właściciele, gospodarujący obecnie na resztówce, 
trzydziestu hektarach ziemi. Poznała ich parę miesięcy temu podczas odwie-
dzin córki. Sympatyczni i szlachetni ludzie, córka miała w nich naprawdę opar-
cie. „Z pewnością jej kłopoty rozumieli i współczuli. Więcej przecież uczynić 
nie mogli. Bo skąd?”

Na widok matki Renata z widoczną już zaawansowaną ciążą zaczęła pła-
kać. Maria, choć miała jej czynić wyrzuty, powiedzieć tyle przykrych słów, za-
niemówiła.

– A co na to ten twój chłopak, ten narzeczony? – zapytała, przyglądając się 
córce. – Jak on tam?

– Szkoda mówić... Ktoś z naszych z Grabowa nagadał, że to nie jego dziecko.
– Tak?... A co ty na to?
– Mój Boże, i ty, mamo, mi nie wierzysz?
– To kto tak naopowiadał?
– Ponoć Borucki. Ten co dachy naprawia.
– Borucki?... Ten dekarz?... Jak się z nim spotkam, to porozmawiam i do-

wiem się wszystkiego. A  teraz musisz przyprowadzić tego twojego, jak mu 
tam?... No?

– Franek... Zybura.
– Tego Franka Zyburę, powsinogę... Jakoś nigdy wcześniej o nim nie wspo-

minałaś. 
– A co miałam wspominać. Myślałam, że jak przyjdzie czas, to go zaproszę 

do nas. Oświadczy się... to wtedy.
– A wyszło, jak wyszło, co? 
– No tak!
Renaty nie było blisko pół godziny. Maria siedziała w pokoju na krześle, 

spoglądając ze smutkiem na skromne wyposażenie. Znajdowały się w nim tylko 
dwa metalowe łóżka, stół i  cztery krzesła oraz stara szafa, a przed drzwiami 
na podłodze pomalowanej czerwonym lakierem leżał wytarty dywanik. Ale za 
to było czysto i panował w nim ład i porządek. To dobrze świadczyło o obu 
młodych nauczycielkach. Koleżanki, z którą córka mieszkała, nie było. „Sobo-
ta, pewnie pojechała do domu, do swojej rodziny. Boże, przecież to już blisko 
wakacje”. Pokiwała z przyzwyczajenia głową. „A no tak!”

Zaczynał się już wieczorny zmierzch. Przez okno doleciał ją duszny zapach 
kwitnących akacji. Maria poszukała zapałek, przetarła klosz i zapaliła naftową 
lampę, która oświetliła wnętrze pokoju małym, jasnym płomieniem. Zrobiło 
się jakby cieplej, przyjemniej.

– Franek przyjdzie, jak wszystko porobi w gospodarstwie. Dopiero co przy-
jechał z pola. Musi jeszcze obrządzić bydło. 

– Bydło? Tak powiedział? A to nie może kto inny?
– A no widać nie. Mieszka sam z matką.
Obie cierpliwie czekały, choć takie lekceważące zachowanie wiejskiego 

chłopaka wyraźnie się jej nie spodobało. To chyba coś znaczyło. Jakby zły znak.
– Zrób jakieś kanapki! A jak przyjdzie Zybura, poczęstuj też herbatą.
Gdy Renata przygotowywała poczęstunek, rozległo się głośne pukanie do 

drzwi. 
– Proszę.
W drzwiach pokazał się szczupły, wysoki mężczyzna, zwyczajnie ubrany. 

Miał na sobie przeciwdeszczowy szary płaszcz i wyglądał na typowego wiej-

skiego kawalera. Brakowało mu tylko strażackiego munduru ze srebrnymi ga-
lonami i koalicyjką oraz czapki z niebieskim otokiem na głowie. Ale był wysoki, 
postawny. Mógł się podobać dziewczynom. Dlatego pewnie zawrócił głowę jej 
córce. Bo cóż miała na tej wsi zabitej dechami. „Mój Boże, jaki młody człowiek 
jest naiwny! A potem tylko kłopoty i nieszczęścia”.

– To Franek! – powiedziała Renata.
Maria spojrzała przed siebie i wyciągnęła rękę do przywitania, którą młody 

mężczyzna schylając się niezgrabnie ucałował.
– Niech pan siada! – wskazała stojące przy stole krzesło z wypłowiałym 

zielonym obiciem. 
Mężczyzna wykonał bezwolnie jej polecenie.
– Renata, podaj nam herbatę i coś do zjedzenia – zaczęła Maria. – Pewnie 

pan Franiu jest głodny, bo nie jadł kolacji. – A gdy córka wyszła, po chwili do-
dała: – Wie pan, dlaczego tu przyjechałam?

Zybura przyjął jej słowa w  milczeniu. Cały czas zachowywał kamienną 
twarz, jakby nie wiedział, o co chodzi.

– Chciałam się dowiedzieć, co zamierzacie dalej robić... Bo Renata jest już 
w siódmym miesiącu ciąży.

– To moja wina? – głos Zybury zabrzmiał dość arogancko, nawet jak na jej 
skromne wymagania.

– Was obojga – odpowiedziała spokojnie, choć ten prostacki ton bardzo się 
jej nie spodobał. – Wypadałoby zatem pomyśleć o ślubie, bo to najwyższy czas. 
Nie można dalej z tym czekać... – Mówiąc to czuła w sobie niesmak poniżającej 
rozmowy i upokorzenia, jakie zgotowała jej własna córka.

– A ja wiem, czy to moje dziecko? – powiedział Zybura, mając nisko zwie-
szoną głowę.

– Jak możesz tak mówić? – wtrąciła mimowolnie, rezygnując z grzeczno-
ściowej formy „pan”.

– Mogę... Bo ktoś, kto mieszka w Grabowie, mi o tym powiedział.
– Tak, a to ciekawe?
Renata zaczęła płakać, a jej płacz wkrótce zamienił się w szloch. W pokoju 

panował półmrok. Naftowa lampa miała zakopconą koszulkę.
– Czy słyszysz? – zawołała dramatycznym głosem, sądząc, że tym przywo-

ła Zyburę do większego szacunku dla swojej córki.
– Mnie to nie wzrusza, bo wim swoje – Zybura patrzył tępo w podłogę.
– To znaczy?... 
– Wim swoje. I tyla.
– Naprawdę?... Chcieliśmy także tobie pomóc. Mąż dałby ci trochę gotów-

ki na spłatę sióstr. Wyprawiłby też Renacie wesele – jeszcze raz upokarzała się 
przed tym młodym mężczyzną dla dobra swej córki.

– Chcecie mnie przymusić do żeniaczki, co?... He-he! – w głosie Zybury 
słychać było prostacką drwinę. – Niedoczekanie!

Spojrzała jeszcze raz błagalnie, prawie z  rozpaczą na niedoszłego zięcia 
i zamilkła, gdyż bardzo ją ta niemiła i nierówna rozmowa zmęczyła. Naprawdę 
nie miała już więcej sił, by ją kontynuować, bo wszystko zdawało się daremne. 
Ileż mogła się jeszcze upokarzać, po to, by go przekonać do swoich racji?...

– Chcemy twojego i jej dobra, ale skoro tak mówisz, to... – nie dokończyła, 
bo to, co chciała powiedzieć, mogło jeszcze tylko sprawę pogorszyć. Poczuła 
naraz dziwną niechęć do swej misji. – Będziemy jeszcze czekać na twoją odpo-
wiedź... Zastanów się!

W pokoju zaległa głucha cisza. Zybura nic się nie odzywając, wziął płaszcz 
z wieszaka.

– Do widzenia! – A potem się poprawił: – Dobranoc! – powiedział obojęt-
nym tonem i wyszedł.

– Widzisz, kogo sobie wybrałaś?
– Widzę, widzę...
Nagle cisza została przerwana. Rozległ się ponownie głośny płacz Renaty. 

Marii też poleciały łzy. Ciężko jej było jak nigdy. Za oknem zapadł już zmrok. 
Na niebie pojawiły się pojedyncze gwiazdy.   



14

Urszula Kopeć-Zaborniak

WERS nr 85,  Styczeń 2015

Po
ez

ja
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Dawida Ryll

Siostra zakonna, michalitka (Przemyśl). 
Poetka, pisarka, publicystka, członkini 

rzeszowskiego oddziału ZLP. Opublikowała 
zbiory wierszy: Małe wędrowanie (1994), Prze-
strzeń ofiarowana (1995), Bez poziomek (1999), 
Ścieżki niedalekie (2002), Czytanie z księgi lat 
(2012) oraz powieść Dom w  cieniu skrzydeł 
(wyd. I 1998, wyd. II 2008). 

Po grzechu 

Stanęli na granicy Raju 
z widokiem na ziemię 

Teraz wiedzą jak smakuje 
owoc poznania 
śmierci 
Anioł bez miecza przychodzi 
przecież wystarczy ostrze żalu 
za utratą 

Jeszcze jeszcze
ten nerw wieczności szarpie 
pulsuje w nadziei 
że głos Ojca dobiegnie i pozwoli 
pozwoli 

zawrócić 

Wspomnienia staruszek 
     Michalitkom

Wspomnienia mają twarze 
imiona adresy 

Ostrożnie odwijają 
bandaże czasu 

Miejsca niewygojone 
sączą nadal lękiem 
Grudki zastygłych łez 
ropieją resztkami żalu 

A niemowlęca niewinność 
czeka na pocałunek miłości 
którego nikt dotąd nie złożył 

Otwieram tabernakulum 
Panie 
smakuję chleba 
ich życia 

Słyszę śpiewy 
uwalnianych aniołów 
z twarzą Tereski, Renatki, Marii 

Spod ciężkich zasłon smutku 
pod nowy adres światła 

Poetka, podróżniczka, dyrektorka biblioteki w  Cieszanowie. Laureatka 
ogólnopolskich konkursów poetyckich. Końcem września 2014  r. uka-

zał się jej debiutancki tomik poetycki Data ważności, na który przeznaczyła 
przyznane jej stypendium im. Olgi Rok. Starać się o nie mogły bibliotekarki 
z małych miejscowości. 

bezspływ 

utknęłam w wiadrze. dziurawym do bólu. 

wyrzucona za próg chałupy jak stara hucułka 
zaciągam się fajką. przypalam suszone dni. 
już dawno nie mają smaku dzikiej róży. 
dymi się. chwila rozdrapuje krtań. 

niczym szmaciana kukła pozwalam 
unosić się nad osmolonym jestem. 
kłuje mnie w stopy. rozbiera z jutra. 
naga opadam jak świerkowa kłoda 
w zamglony Czeremosz. 

prąd jest bezsilny. 

martwe nakrycie głowy

kiedyś wierzyła że włosów się nie wybiera.
po prostu są. rosną splatając myśli w warkocz. 
poruszają powietrze jak nasiona dmuchawca. 

ale dyskretnie wyszły tłumacząc się 
przewlekłą alergią na chemię otoczenia.

powietrze drżało gdy przymierzała inne życie.
czuła jeszcze zapach snu tamtej kobiety.

w lustrzanym odbiciu rozczesywała obce 
wspomnienia przyklejone do peruki. 
pojedyncze widokówki pamięci 
które w żaden sposób nie rozumieją świata 
ale chcą być nadane.

amazonka szukająca wiatru we włosach. 
te żyją nawet po ścięciu.

kadr ze Spartakusa

     mamie

posprzątałam grażdę ze swoich słów. gniazdo 
z szeptów matki silniejszych od uderzenia 
pioruna kradnącego ciszę z podwórka. 
zbudowaną bez użycia gwoździ. przemocy 
wygrzewającej rzucone kości na zapiecku.

wyszłam bez tarczy. została w izbie.

bezczelnie dotykam słowem tego co było. mam prawo. 
rymy z dzieciństwa maszerują białymi alejami.
happening? a może manifa? wybory. 
kolejna kartka papieru którą trzeba zapisać.

dziś to dwa miecze i walka by nie być
niewolnikiem.  

pytanie o wczorajszy oddech

pamiętam płot z malw 
tańczący wieczorową porą do sonaty świerszcza. 
nerwowo zdmuchiwał z ramienia desant spadochronowy 
siana uciekający przed wrogiem ukrytym w sąsieku. 
nieraz widziałam jak babcia wiesza na nim troski 
płynnie jakby zakładała garnki na sztachety 
żeby szybciej wyschły.

pamiętam dziadka 
siedział na tarasie i walczył z chwastami buszującymi 
w polu. zaciskał w dłoniach przestraszone kłosy
i badał ich tętno. był gotowy do natarcia. spojrzeniem 
inwentaryzował drzewa podpierające sklepienie. 

zapytaj mnie proszę
przynieść ci jeszcze takie chwile?
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Andrzej Szypuła 

Ozdobą i  chlubą Rze-
szowa jest Adam 

Harasiewicz, legenda rze-
szowskiej, polskiej i  świa-
towej pianistyki, Hono-
rowy Obywatel Miasta 

Rzeszowa. Tytuł ten artysta otrzymał w 1999 
roku.

Miałem wówczas okazję uczestniczyć 
w  uroczystym z  nim spotkaniu w  rzeszow-
skim ratuszu, a następnie w uroczystej kola-
cji, podczas której artysta wspominał swoją 
artystyczną drogę. A miała ona swój począ-
tek w Rzeszowie. Ku memu zdumieniu oka-
zało się, iż artysta od lat pasjonuje się... astro-
nomią, i to całkiem serio! Chociaż trudno się 
dziwić – wszak sam jest gwiazdą jaśniejącą 
pełnym blaskiem na wielkim firmamencie 
sztuki! 

Ojciec Adama, Antoni Harasiewicz, był 
znanym w Rzeszowie i regionie animatorem 
kultury muzycznej, wizytatorem szkolnictwa 
muzycznego, organizatorem szkół i  ognisk 
muzycznych. Żył w  latach 1898–1980. Pod 
jego troskliwą opieką kształcił się mały 
Adam w powojennym Instytucie im. Fryde-
ryka Chopina w Rzeszowie, najpierw u Kazi-
mierza Mirskiego, a następnie u Janiny Sto-
jałowskiej. Potem były studia w  Krakowie 
u prof. Zbigniewa Drzewieckiego, a w 1947 
roku podczas Konkursu Młodych Talentów 
w  Rzeszowie – I  nagroda w  znakomitym 
towarzystwie Wojciecha Kilara i  Tadeusza 
Wojturskiego. Przewodniczącym jury był 
wtedy Zygmunt Mycielski, który w  swoich 
Notatkach o  muzyce i  muzykach wydanych 
przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne 
w Krakowie w 1961 roku tak pisał: 

„Wirtuoz musi, w  miarę rozwijającej się 
pracy, coraz bardziej ulegać wykonywanemu 
dziełu i  zdobywać jednocześnie, wraz z  do-
świadczeniem, to wszystko, co go od innych 
różni. Wszystko to jest niezmiernie trudne dla 
młodego artysty. Czegóż to on nie musi poko-
nać? Cudowne dziecko nie dba o to wszystko. 
Obdarzone talentem i  cudownym instynk-
tem, biegnie poprzez sonatę Mozarta z  pro-
stotą i  pewnością ręki uzdolnionych dzieci-
-malarzy. Ale potem, gdy świadomość zaczy-
na pracować, jakież to powstają trudności.

Harasiewicz nie był – na szczęście – 
przedwcześnie rozwiniętym wunderkindem. 
Rozwijał się normalnie, choć bardzo szyb-
ko. Gdy go słyszałem w 1947 roku, gdy jako 
16-letni wychowanek z klasy prof. Kazimie-
rza Mirskiego i  Janiny Stojałowskiej wystę-
pował na konkursie w Rzeszowie – to było mi 
jasne, że słyszę urodzonego pianistę i w do-
datku pianistę, który jest w dobrych rękach.

Potem – wiemy już, jak Harasiewicz zo-
stał szachem perskim. Jury złożone z  pia-
nistów całego świata musiało mieć to samo 
wrażenie, skoro wypunktowało go tak wyso-
ko, że przypadła mu ta ciężka do uniesienia 
palma pierwszeństwa w postaci I nagrody na 
naszym chopinowskim konkursie”. 

Tyle Zygmunt Mycielski. O  Konkursie 
Młodych Talentów w Rzeszowie pisze w arty-
kule pt. Konkurs sprzed pół wieku w „Kamer-

NIEŁATWE ŻYCIE WIRTUOZA 
Jak Adam Harasiewicz został szachem perskim
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Ref.

1. Spójrz, miła, już zima, biały świat, 
na dachy kamienic szron już siadł, 
w tej ciszy nokturnu słychać ton, 
skąd, gdzie i jak, dziwne to...

Na Sobieskiego fortepian gra, 
czarowne tony roznosi wiatr,
przez okno na piętrze, jak sprzed lat, 
w dal płynie melodia ta. 

Ref. 
Znów pada puszysty, biały śnieg, 
na rzęsach znów twych zatrzymał się, 
w srebrzystych płateczkach nuty drżą, 
na białych klawiszach ręce mkną. 

Słowa i muzyka Andrzeja Szypuły

ZIMOWY NOKTURN
Adamowi Harasiewiczowi

Pan Adam zimowy nokturn gra, 
Chopina melodia w duszy łka, 
wędruje w rzeszowskich ulic gwar 
i niesie wspomnienia z dawnych lat.

 
2. Chodź, miła, gdzie kończy się ten świat, 

hen, za horyzont minionych lat,
aż ponad ziemię, do złotych gwiazd 
ten nokturn uniesie nas.

Przytul się mocniej, nim zgaśnie dzień 
i w śnieżnej ciszy rozpłynie się 
melodia, której nieziemski czar
na zawsze zostanie w nas.

 
Ref. Znów pada puszysty, biały śnieg ... 

Adam Harasiewicz
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 tonie” nr 42–43 z 2002 roku, wykorzystując 
zasoby Archiwum Państwowego w  Rzeszo-
wie i  notatki prasowe, dr Jolanta Wąsacz-
-Krztoń, rzeszowski muzyk i  pedagog Wy-
działu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Konkurs Młodych Talentów obejmował teren 
całego ówczesnego województwa rzeszow-
skiego. Zgłosiło się 55 uczestników, spośród 
których do finału doszło 22.

We wspomnianym artykule Jolanta 
Wąsacz-Krztoń tak pisze o atmosferze Kon-
kursu: „Powaga, dostojeństwo, romantyzm, 
niekiedy żywioł i tony radości napełniły salę 

teatru rzeszowskiego, gdy zabrzmiały monu-
mentalne sonaty Beethovena, przeplatające 
się z  delikatnymi i  nostalgicznymi mazur-
kami i preludiami Chopina. Wśród utworów 
Beethovena dominowały najbardziej znane 
sonaty. Patetyczną op. 13 c-moll cz. I wykonał 
Adam Harasiewicz, Wojciech Kilar zagrał 
I część Waldsteinowskiej op. 53 C-dur. Tade-
usz Wojturski zaprezentował I  część Sona-
ty d-moll op. 31. Każdy uczeń przygotował 
także inny fragment z  dzieł Chopina. Kilar 
urzekł publiczność Mazurkiem cis-moll op. 
31 nr 4, Harasiewicz zabłysnął Mazurkiem 

h-moll nr 4, Wojturski wystąpił z Preludium 
A-dur nr  17”. Tak oto Rzeszów, za sprawą 
świetnych, młodych talentów, stał się tuż po 
wojnie znaczącym dla kultury polskiej i nie 
tylko, miejscem na ziemi. 

Życzymy wspaniałemu Artyście Adamo-
wi Harasiewiczowi jak najlepszych układów 
gwiazd na firmamencie sztuki i w życiu oso-
bistym.

   Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, pedagog, dyrygent, wiceprezes 

Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Piotr Rędziniak

Malarstwo Anny Ba-
ran to niezwykle 

frapująca podróż po zaka-
markach ludzkiego umy-
słu, zmysłów i  uczuć. Za-
daniem ambitnym artystki 
jest ukazanie za pomocą 

malarstwa nieprzedstawiającego, abstrakcji 
niegeometrycznej abstrakcji organicznej zja-
wisk duchowych, emocjonalnych i intelektu-
alnych. Jak sama twierdzi, każdy obraz to ja-
kiś etap, moment, przeżycie, którego doznała 
w życiu. Czy zatem jej działania malarskie to 
nie pewien rodzaj terapii? Mam wrażenie, że 
autorka obrazów traktuje je jako wyjątkową 
„osobistą przestrzeń”, w  której zawsze jest 
czas i sposobność do obcowania ze sobą, for-
mowania i  przekształcania tego, co stanowi 
istotę jej osobowości, jak i tego, co dzieje się 
wokół niej. W tej wyjątkowej przestrzeni, bez 
zewnętrznych ocen może wreszcie prowadzić 
wewnętrzny, prawdziwy dialog, dokonywać 
przemyśleń i  rozwiązań nurtujących ją pro-
blemów. I  ten czas refleksji nad osobistym 
przeżyciem czy doznaniem prowadzi Annę 
Baran w  jej malarstwie do formułowania 
spostrzeżeń uniwersalnych dotyczących każ-
dego człowieka wrażliwego i świadomego ist-
nienia w nas sfer duchowych.

„Pejzaże wewnętrzne” to pierwszy cykl 
obrazów, gdzie artystka mówi o  intymnych 
sytuacjach, zdarzeniach i  przeżytych uczu-
ciach. Obraz Kobiecość to obraz dojrzałej 
kobiety, która ma świadomość, że te powaby 
i zalety bycia kobietą, tak po prostu, po ludz-
ku, z czasem odchodzą w cień. Również w Au-
toportrecie czy Po drabinie zdrowego rozsąd-
ku dopatrzymy się figuratywnych odniesień 
do sylwetki ludzkiej lub torsu ludzkiego. Do 
swojej kobiecości artystka powraca jeszcze 
w innych obrazach, ale najbardziej w obrazie 
Ukryte pragnienia, ukryte cierpienia, który, 
jak mówi jego autorka, „musiał być malowa-
ny w czerwieni”, bo zawsze te wnętrza ludzi 
(w  tym artystki) spalane emocjami określa 
w mocnych odcieniach czerwieni i cynobru. 
Czerwień w obrazach Anny Baran to nie tyl-
ko żar uczucia, miłości czy cierpienia, ale też 
i  melancholiii smutku, a  zieleń to nie tylko 
przesłanie nadziei. Świadomie i  niezwykle 

POTRAFI SŁUCHAĆ KOLORÓW
Sztuka obcowania ze sobą

umiejętnie Anna Baran stosuje kolor. Mam 
wrażenie, iż niejednokrotnie przypisuje mu 
nowe znaczenia i symbole.

Samotność, Odejście, Zmrok to obrazy 
wchodzące w skład drugiego cyklu pt. „Czło-
wieczeństwo”. Obrazy malowane w  ponurej 
kolorystyce, wyrażają sugestywnie refleksje 
i  stany emocjonalno-psychiczne człowieka 
doświadczonego przykrymi zdarzeniami 

lacji wzajemnych między nimi i  ich stosun-
ku do natury. Bo naturę, w tym ludzi, Anna 
Baran postrzega głównie jako otaczającą 
nas przyrodę z  jej zjawiskami, no i  przede 
wszystkim z  jej pięknem. W większości ob-
razów artystki, wielu, w  tym i  ja, próbuje 
porównać jej malarskie przedstawienia do 
właśnie tajemnych, ezoterycznych zjawisk 
w przyrodzie, na niebie, w czeluściach ziemi. 
Ale tytułami obrazów ich autorka wskazuje 
na odbieranie ich jako „portretów wewnętrz-
nych”, do których wciąż powraca. Choć trud-
no na pierwszy rzut oka ocenić obrazy Anny 
Baran jako malarskie reportaże, bo przecież 
nie przedstawiają żadnych sytuacji, ani ludz-
kich interakcji, to w moim odczuciu są repor-
tażami pewnych etapów życia artystki – pod-
sumowują je i nie zawsze zamykają…

I  takie są ostatnie prace Anny Baran, 
w  których miotana skrajnymi emocjami 
namalowała: Kamienie obojętności, Kobie-
cość, Zamykając zewnętrzne oraz moje dwa 
ulubione Erem i  Tylko tyle – te ostatnie ze 
względu na perfekcyjny warsztat i niezwykle 
oszczędne środki, którymi wyraziła zrozu-
miały dla widza przekaz spokoju, pewnego 
pogodzenia się i  prawdziwego zamknięcia 
jakiegoś etapu swojego życia. Choć opisane 
obrazy nie są dosłownie malowane ostatnio, 
to jednak jest tak, że artystka wraca do któ-
regoś z płócien i nie żałuje jego całkowitego 
nawet przetransformowania.

Z  biografii Anny Baran dowiadujemy 
się, że jest człowiekiem wszechstronnym, 
interesującym się różnymi dziedzinami wie-
dzy, a  szczególnie tej związanej ze sztuką 
i  projektowaniem zieleni. Myślę, że ukoń-
czone szkoły: Muzyczna II st. w  Rzeszowie 
(klasa fortepianu), Politechnika Rzeszow-
ska (inżynieria budowlana), Instytut Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz obecna 
praca na Wydziale Architektury ze specjal-
nością Projektowania Architektury Zieleni, 
pozwoliły artystce na zbudowanie swoich 
ogromnie szerokich horyzontów inteligencji, 
rozwinięcia innych umiejętności pozamalar-
skich i  rozbudzenia jeszcze innego rodzaju 
wrażliwości. Z  powodzeniem, zaskakując 
nas, potrafi grać zamkniętą w sobie muzykę 
duszy, przechadzając się po swoich ogrodach 
i placach miejskich z głową w chmurach, pro-
jektować „inżynieryjne” kompozycje malar-
skie na płótnach, a przede wszystkim słuchać 
kolorów.

   Piotr RĘDZINIAK

Anna Baran – „Człowieczeństwo"

codziennego życia. Autorka tych obrazów, 
doświadczając różnych smaków życia i prze-
żywając podobne emocje, w  malarskiej for-
mie świadomie buduje zauważone i ocenione 
przez nią światy innych.

Luźny cykl stanowią miniaturowe 
prace, które Anna Baran nazywa „Z  głową 
w chmurach”. W porównaniu z pozostałymi 
obrazami, te małego formatu dzieła są wyra-
zem swoistej fobii przed światem, przed jego 
głupotą, bezdusznością – cechami, których 
Ania Baran nie znosi w  swoim życiu oraz 
w  swoim otoczeniu. Pisząc światem, mam 
na myśli sfery egzystowania artystki wśród 
ludzi, ale i obserwowanej wnikliwie sfery re-
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Ryszard Zatorski

Od tamtej premiery 
Balladyny 10 listo-

pada 1945 roku wyreży-
serowanej przez Wandę 
Siemaszkową, która za-
grała zarazem rolę Wdowy, 

do premiery Balladyny 12 grudnia 2014 r. 
w  reżyserii Radosława Rychcika przeminął 
prawie cały 70-letni okres istnienia 
rzeszowskiego teatru. Pierwszego 
w  wyzwalanej pookupacyjnej Polsce 
i  dlatego nazwanego u  zarania Te-
atrem Narodowym, bo tutaj właśnie 
już „mogła przysiąść myśl polska”, 
a Siemaszkowa „była najpiękniejszym 
jego uosobieniem”, jak to literacko 
Wyspiańskim określiła Krystyna 
Świerczewska trzydzieści lat temu, 
gdy na 40-lecie naszej sceny honoro-
wała ten jubileusz książką Teatr jaki 
był, w której swą rozległą wiedzą o te-
atrze – recenzjami utrwaliła rzeszow-
skie wydarzenia artystyczne. 

Z narodowych szczytów nazew-
nictwa rychło nasza scena powróciła 
do wymiarów regionalnych i  miana 
Teatru Ziemi Rzeszowskiej, by już wkrótce 
po śmierci dyrektorki i  niezwykłej artystki 
nazwać się Teatrem imienia Wandy Siemasz-
kowej. Z  tych początków Rzeszów dumnie 
odnotowuje też sławne później nazwiska 
sceny polskiej, Adama Hanuszkiewicza czy 
Kazimierza Dejmka, artystów, którzy się 
pojawili tutaj za frontem wojennym. Sie-
maszkowa do dziś patronuje tej artystycznej 
instytucji, co w Balladynie na jubileusz 70-le-
cia teatru miało także odniesienie w  tym 
swoistym prologu – metaforycznym liście 
twórcy dzieła do patronki teatru i  w  owym 
hymnie wieńczącym spektakl już na bra-
wach, co z przewodnim głosem Dagny Cipo-
ry cały zespół wyrażał śpiewnie, choć w tym 
przekazie tekstu literackiego trudno się do-
patrzyć, a  jedynie punktowo refrenowane 
zawołanie „Siemaszkowa, Siemaszkowa…”. 

Już w tych akcentach można było koja-
rzyć, jak realizowane jest przesłanie ideowe 
obecnego dyrektora teatru Jana Nowary 
o  budowaniu mostów między arcydziełami 
literackimi a  tym, co w  sieci wiązanej in-
ternetowo np. dzieje się współcześnie. Bal-
ladyna Rychcika ma być właśnie dowodem 
takiego otwarcia na dialog o współczesności 
arcydziełami. Stąd i usytuowanie akcji w bi-

JUBILEUSZOWO Z BALLADYNĄ
Teatr im. Wandy Siemaszkowej

tewnych odgłosach I  wojny światowej, bu-
dowanie scen w przestrzeni lazaretu wojen-
nego, gdzie okaleczonym pacjentom artyści 
przywiedli dzieło Słowackiego. I gdzie w ca-
łym tym widowisku bohaterowie pulsują, 
a to w np. gimnastycznej współczesnej prze-
strzeni i  takichż kostiumach, a  nie w  leśnej 
chacie, gdy Alina (Izabela Gwizdak) z  Bal-
ladyną (Julia Trembecka) prowadzą dyskurs 
o marzeniach, a  to na uczcie Grabiec (Wal-

skie i  prapoczątki lechickie znad Gopła? 
Kantor w  Wielopolu, Wielopolu okaleczenia 
moralne, psychiczne i cielesne wojny pokazał 
bez potrzeby sięgania do kalectwa dosłowne-
go, fizycznego. Po to teatr ma aktorów. I wrył 
się w pamięć widzów. 

Bezsprzecznie Rychcik złamał sce-
niczne konserwatywne konwenanse, a widz, 
zwłaszcza młody i często bez znajomości ory-
ginalnego utworu, potwierdzi swą obecno-

ścią, albo i nie, w teatrze, czy takie od-
czytanie i przekazanie arcydzieła Sło-
wackiego mu odpowiada. Podobnie 
reszta teatromanów. Czy tylko nowe 
spojrzenie i  nowy przekaz drama-
tu wybitnego romantyka będzie dla 
nich nowinką w  sam raz na festiwa-
lowe rozważania koneserów, żądnych 
niekonwencjonalnych rozwiązań sce-
nicznych. Ta Balladyna miała tydzień 
wcześniej swą premierę w  Krakowie 
na festiwalu właśnie. Gdyby nie nie-
dawna festiwalowa propozycja tego 
reżysera w  postaci Dziadów, którą 
przedstawił w  Rzeszowie z  zespołem 
z  Poznania, Balladyna mogłaby być 
odkrywczą artystycznie i  formalnie 
nowością. Po Dziadach jest tylko kon-

tynuacją tej samej konwencji reżyserskiej. 
Tamta świeżość artystycznej inności jest już 
wtórna.

Balladyna Rychcika w  moim odczuciu 
była bardziej Goplaną, by paralelnie spara-
frazować tytuł. Tak bowiem znakomicie te 
wątki zostały wydobyte za sprawą aktorstwa 
Dagny Cipory, ale i  jej otoczenia literackie-
go, wspaniale obecnego na scenie Skierki 
(Robert Chodur), Chochlika (Robert Żu-
rek) czy Grabca, zwłaszcza tej plastycznie 
pantomimicznej wierzby, którą tak wymow-
nie kreował Waldemar Czyszak. Ale i w sze-
regu innych miejsc. Także owego monologu 
dyktatora, gdy uczta usytuowana w odległej 
głębi sceny dla widzów z  lewej strony była 
bardziej radiowym słuchowiskiem, bo nie 
wiedzieć czemu z tej właśnie strony umiesz-
czony był na scenie rząd pustych stołów, 
które zasłaniały widok. Zasłaniały, ale jak ta 
przysłowiowa strzelba nie zagrały ani razu. 
Goplana Cipory przesłania wręcz Balladynę 
w  zapamiętanych obrazach tego widowiska 
pełnego dymu, widoków okrucieństwa, krwi 
i  kalectwa podsuwanego nam przed oczy. 
Z  ta wstrząsającą sceną, sugestywnie aktor-
sko wygraną przez Joannę Baran rolą ryce-
rza Gralona, posłańca od Kirkora, który ma 
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Scena z „Balladyny". Julia Trembecka, Robert Żurek,  
Waldemar Czyszak, Dagny Cipora

STANISŁAW KUCIA
Poszukiwanie prac artysty

Biuro Wystaw Artystycznych w  Rzeszowie 
przygotowuje wystawę malarstwa Stanisła-

wa Kuci. Pragniemy, aby prezentowała w miarę 
wszystkie zachowane prace artysty. Zwracamy 

demar Czyszak) monologiem z  filmowego 
Despoty jawi się znowu z bliższego współcze-
snym widzom świata. Albo gdy te odgłosy 
i cytaty jakby dobiegały z tonącego Titanica, 
i  ta wielość innych współczesnych symbo-
li, jak choćby to posilenie Kirkora (Tomasz 
Kowalski) przez Wdowę (Anna Demczuk) 
butelką coli. Albo ta wyświetlona na ekranie 
kopia dzieła malarskiego Eugene’a Delacroix 
Wolność wiodąca lud na barykady, którym 
widzowie są epatowani rewolucyjnie zanim 
rozpocznie się przedstawienie.

Czy ta Balladyna Rychcika – bo nie 
jest to utwór Słowackiego przeniesiony do-
słownie na scenę, choć tekst wieszcza jest 
pieczołowicie wykorzystywany – będzie za-
tem bliższa młodemu widzowi, uczniom czy 
studentom? Właśnie poprzez wystylizowanie 
Goplany na Shirley Temple, na współczesną, 
niedawno zmarłą gwiazdę kina amerykań-
skiego i polityki – co z maestrią wykorzystała 
na scenie Dagny Cipora – albo ubranie in-
nych bohaterów w austriackie (pruskie?) uni-
formy, Kirkora, Pustelnika (Piotr Napieraj), 
Filona (Grzegorz Pawłowski) czy Kostryna 
(Paweł Dobek) są bliższe młodemu dziś po-
koleniu, dla którego wszak pierwsza wojna 
jest tak samo odległa, jak pradzieje słowiań-

się z prośbą do osób posiadających jego obrazy, 
rysunki, malarstwo na szkle i rzeźby o udostęp-
nienie ich w celu zreprodukowania i umieszcze-
nia w  albumie, nad którego wydaniem pracuje 
obecnie BWA. 
Prosimy o kontakt:  tel. 17 853 36 67  (Władysław 
Matusz, Jacek Nowak), wystawy@bwa.rzeszow.pl



Stanisław Kucia, „Akt", olej
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klapsem 
po filmach

Adam Kus

Nowy rok w Wojewódz-
kim Domu Kultury 

w Rzeszowie rozpoczęliśmy 
dużą dawką niekonwencjo-
nalnych filmów prezento-

wanych od 2 do 8 stycznia przez DKF KLAPS 
w  ramach Międzynarodowego Festiwalu T-
-Mobile Nowe Horyzonty Tournée, organi-
zowanego przez Stowarzyszenie Nowe Ho-
ryzonty. W programie było aż siedem najlep-
szych obrazów, wyznaczających najnowsze 
trendy w światowym kinie: Biały Bóg, Biały 
cień, Dystans, Mały Quinquin, Pod ochroną, 
Zjazd absolwentów i Żona policjanta. 

Tradycyjny repertuar DKF KLAPS roz-
poczęliśmy jednym z najlepszych filmów no-
wohoryzontowych – Zjazdem absolwentów, 
pełnometrażowym debiutem znanej kontro-
wersyjnej szwedzkiej artystki Anny Odell, 
który jest jednocześnie fabułą, dokumentem 
i  performance’em. 12.01 br. zaprezentujemy 
film jednego z  największych mistrzów kina, 
jakim był Stanley Kubrick. Jego 2001: Odyse-
ja kosmiczna to arcydzieło gatunku science-
-fiction. W  1968 r. film otrzymał Oscara za 
efekty wizualne, był również nominowany 
za reżyserię i  scenariusz. W 1995 r., z okazji 
stulecia narodzin kina, 
znalazł się na watykań-
skiej liście 45 filmów fa-
bularnych, które propa-
gują szczególne wartości 
artystyczne. Kolejna 
propozycja (19.01) to We 
Are the Best! Nagrodzo-

na została na festiwalach m.in. w Göteborgu, 
Reykjaviku, Tokio i w Wenecji. Film opowia-
da o  grupce sztokholmskich nastolatków, 
przechodzących okres buntu we wczesnych 
latach 80. Na zakończenie miesięcznych spo-
tkań (26.01) mamy prawdopodobnie najgło-
śniejszą polską produkcję ostatnich lat. Bę-
dzie to Ida – polski kandydat do Oscara. Film 
w  2013 r. otrzymał Złote Lwy na Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz 
Europejską Nagrodę Filmową w  kategorii 
najlepszy film europejski 2014. Został nomi-
nowany do Złotych Globów w kategorii naj-

lepszy film zagraniczny, 
a  na swoim koncie ma 
również kilkadziesiąt 
innych nagród i wyróż-
nień, o  których z  pew-
nością podyskutujemy 
podczas pofilmowego 
spotkania.

Dominik Nykiel

Jak to się stało, że tak 
realizatorsko skromny, 

nieefektowny i  w  dodatku 
czarno-biały film zrobił 
(i nadal robi) taką furorę za 
granicą? Co tak naprawdę 

miało wpływ na to, że Ida jest najbardziej 
kasowym polskim filmem w  historii ame-
rykańskich kin?* Dlaczego polscy widzowie 
nie poznali się tak na dziele Pawła Pawli-
kowskiego, autora Lata miłości, jak poznali 
się widzowie zagraniczni? Skąd więc wzięła 
się w  naszej prasie tak zagorzała dyskusja 
o Idzie? Czy w toku tych medialnych sporów 
słusznym było (i  nadal jest) myśleć, mówić 
i pisać o Idzie w kategoriach filmu polskiego-
-antypolskiego? 

Czy jest to nasz filmowy materiał eks-
portowy, który pokazuje nas jako antysemi-
tów? Czy też może wątek morderstwa rodzi-
ny żydowskiej przez rodzinę polską, jaki po-
jawia się w tej historii, jest tylko niewinnym 
i  nic nieznaczącym dramaturgicznym do-

datkiem? Czy oglądając 
film należy skupiać się 
na tych kwestiach, czy 
tylko śledzić opowieść 
o  tytułowej bohaterce? 
Czy patrzeć na to, że Ida 
(Agata Trzebuchowska) 
poznaje losy swojej ży-
dowskiej rodziny (i tym 
samym odkrywa swoją 
tożsamość), czy też bar-
dziej zwracać uwagę na 
to, że staje ona przed ostatnią próbą, zanim 
całkowicie poświęci się Bogu? A co z osobą 
jej ciotki? Czy „Krwawa Wanda”, była proku-
rator stalinowska (Agata Kulesza), o  której 
niewiele w filmie się dowiadujemy, to postać, 
która wymaga zgłębienia, by lepiej ocenić tę 
opowieść? 

Czy Pawlikowski z  wyczuciem pod-
szedł do spraw Kościoła i wiary? Czy można 
mówić, że Ida to film religijny, czy też antyre-
ligijny? Czy po seansie pobudza do refleksji? 
Czy też obejrzeć go i puścić w niepamięć jako 
kolejny polski nieciekawy i nużący film? Czy 

Ida, która zdobyła już 
listę nagród tak długą 
jak paragon po przed-
świątecznych zakupach  
w  hipermarkecie, 
otrzyma nominację 
do Oskara w  katego-
rii najlepszy film nie-
anglojęzyczny? I  czy, 
kiedy już zdobędzie tę 
nominację**, dostanie 
najważniejszą nagrodę 

filmową na świecie? I ostatecznie: czy Idę te-
raz, kiedy jest już tak głośno o niej w świe-
cie, obejrzy w Polsce więcej osób? Tyle pytań, 
a na większość z nich i tak trzeba sobie samu 
odpowiedzieć. 
-----------------------------
*  Wpływy z samych Stanów Zjednoczonych wy-

noszą ponad 3,5 mln dolarów, natomiast Idę na 
całym świecie obejrzało już ponad 1,5 mln wi-
dzów.

** Nominacje do Oscarów poznamy 15 stycznia, 
natomiast galę wręczania nagród zaplanowano 
na 22 lutego. 

tu postać zgwałconej okrutnie kobiety w dro-
dze do celu, zamordowanej po przekazaniu 
swej misji. 

Nie tylko Goplana (Cipora), ale i  inne 
postaci sceniczne przesłaniają Balladynę 
(Trembecka) czy Kirkora (Kowalski), gdy 
tylko stają obok nich. Napieraj, Pawłowski, 
Chodur, a  zwłaszcza Anna Demczuk w  roli 
Wdowy są przy swych partnerach jak profe-
sorowie przy adeptach. Czy po to potrzebny 
był tzw. casting, czyli po prostu konkursowe 
wyszukanie w Polsce tych aktorów. W prze-
ciwieństwie do również gościnnie występu-
jących Pawła Dobka czy Izabeli Gwizdak, 
która rolą Aliny też przysłoniła debiutantkę 
Trembecką. 

Na pewno ową drogę rodzenia się 
zbrodni i usłanej zbrodnią w osiąganiu wła-
dzy Rychcik przekazał bardzo sugestywnie. 
To długie, ale nienużące widowisko bombar-
duje człowieka i  powraca w  rozważaniach. 

Zapamiętuje się je. Czy ten przekaz będzie też 
kojarzył się z dziełem Słowackiego? W dzie-
jach rzeszowskiego teatru, nie tak odlegle 
za dyrekcji Zbigniewa Rybki, oglądaliśmy 
Balladynę (2005 r.) w reż. Katarzyny Deszcz, 

z którego to spektaklu w zupełnie inną poety-
kę sceniczną zeszły do widzów Rychcikowego 
widowiska aktorskie postaci wręcz te same, 
choć w innej oprawie – zwłaszcza Anna Dem-
czuk znowu jako Wdowa i Piotr Napieraj jako 
Pustelnik. Ale i  Grzegorz Pawłowski, który 
grał wtedy Gralona czy Robert Chodur wów-
czas jako Filon. I tak sobie pomyślałem, jakby 
widzowie się zachowali, gdyby tak w  jubile-
uszowym sezonie urządzić im Balladynowy 
festiwalik i pokazać obie te wersje w jednym 
dniu, jedna po drugiej. Aktorzy są dostępni, 
a tych, co nie ma, jak np. Artura Hauke (Kir-
kor), mógłby z powodzeniem zagrać Mateusz 
Mikoś czy Michał Chołka albo Robert Żurek, 
Grabca nowego też już mamy znakomitego 
z  Rychcikowej odsłony i  konkursu na rolę 
Balladyny również nie trzeba urządzać, bo 
jest kilka kandydatek na miejscu.

   Ryszard ZATORSKI 

Goplana (Dagny Cipora) i Skierka (Robert Chodur)
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Grudniową premierą jed-
noaktówki Sławomira 

Mrożka Kynolog w  rozterce 
twórca spektaklu Janusz Po-
krywka – reżyser i autor sce-
nografii, którą współtworzą 
obrazy jego brata Marka, tak-
że artysty plastyka – znowu 
przypomniał Scenę Propo-
zycji Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, czyli swój autorski 
teatr znaków i  symboli pla-
stycznych oraz gestu. 

Scena, która wyrosła 
jeszcze z Kacperka i  funkcjo-
nuje już prawie trzy dekady, 
ciągle jest bliska poetyce te-
atru lalki i  aktora. Profesor 
Pokrywka jest mistrzem sto-
sowania plastycznych symboli i  ożywiania 
rekwizytów, narzędzi i  przedmiotów, które 
wprowadza scenograficznie i  kostiumowo 
na scenę. Tak było i tym razem. Tradycyjnie 
też na premierowe przedstawienie zaprosił 
widzów w  miejsce wprawdzie kojarzone ze 
sztuką – bo wszak w budynku Elektromonta-
żu na jedenastym piętrze gości od lat Galeria 
na Najwyższym Poziomie i prezentowane są 
tam wystawy firmowane przez Podkarpacką 
Zachętę, co i  przy tym wydarzeniu prezes 
tego stowarzyszenia Jacek Nowak po go-
spodarsku przypomniał – ale tę przestrzeń 
Janusz Pokrywka musiał dopiero teatralnie 
oswajać. 

Co nie było trudne, bo to scalone 
zwięźle w trzy kwadranse widowisko jest dla 
widzów znakomitą plastycznie teatralną pro-
pozycją. Od wspomnianych dwóch obrazów 
Marka Pokrywki poczynając, które są zara-
zem jakby piramidami, drzwiami i skrywają 
umowne kulisy tej zaimprowizowanej sceny, 
poprzez wszystkie konsekwentnie stosowane 
przez twórcę widowiska kolory – tylko czerń, 
biel, szarość i  czerwień kostiumów i  rekwi-

NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Premiera uniwersyteckiego teatru Janusza Pokrywki

zytów. I jakby filmowo zatrzymywane kadry, 
by widz mógł lepiej zapamiętać i utrwalić so-
bie obrazy tworzone grą aktorów. Jak choć-
by w  scenach przyjaciółek koni, posłańców 
(Magda Tlałka i Paulina Zając), które w tych 
plastycznie uformowanych kostiumach same 
konie wyobrażają i poruszają się z tanecznym 
wdziękiem rumaków, co jest choreograficzną 
zasługą Bernadetty Wojtuń-Sikory, która 
czuwała nad ruchem scenicznym widowiska. 
I  gdy zastygają na sekundy przed widzami 
z  ugiętymi nogami, to w  tej stop-klatce jak 
na obrazie utrwalają misternie wyszlifowaną 
podkowę na jednym bucie i drugą czystą po-
deszwę normalnego buta – konia i człowieka. 
Tych symboli jest moc – laska zwieńczona 
porożem, koc, który raz służy do okrycia, 
za chwilę jest kitlem lekarza, albo szczotka, 
wyobrażenie głowy lekarza, a w innym czasie 
jako dyszel wozu stworzonego z przewróco-
nego wcześniej siedziska. 

Jak wymownie nasze, swojskie jest to 
podsłuchiwanie innych, wtrącanie się, co 
czynią bohaterowie sztuki, „w  rytmie polo-
neza” chłonący szamotaninę orgiastyczną 

u sąsiadów z piętra wyżej. Albo 
w końcowej scenie, gdy zaślubi-
ny i  nową drogę nowożeńców 
symbolizuje złota klatka dla 
ptaszniczki (Joanna Sitarz), 
a  kaganiec dla kynologa (Ma-
teusz Surówka), który w  innej 
scenie z  muszką jako prezen-
tem chce przyjaciółkę ptaków 
usidlić, albo może zarzucić nań 
jak na rybę przynętę w  tych 
zalotach? Ta para aktorów, Si-
tarz i Surówka, nie tylko w tym 
przedstawieniu wzbudza po-
dziw swym scenicznym prze-
kazem; tu zwłaszcza Surówka, 
który jest cały czas obecny na 
planie, bez chwili wytchnie-
nia, i czyni to dobrze. Ciekawie 

również wpisał się Szymon Dorak – nowy, 
młody uczestnik artystycznej przygody w te-
atrze J. Pokrywki w roli miłośnika zwierząt 
i  amanta w  przelocie, który z  ową laską ro-
gacza pojawia się, by kupić może te ptaki, 
a może psy.

Sam zaś Janusz Pokrywka także i  tym 
razem skutecznie swoją sztuką przynęca do 
obcowania z  teatrem. Ta kolejna propozycja 
jego teatru plastycznego nie nuży, nie morali-
zuje – bawi natomiast słowem, skojarzeniami, 
obrazowością i Mrożkową drwinę z naszych 
przywar podaje do przemyślenia. W samym 
zrozumieniu i przybliżeniu widzom twórczo-
ści Mrożka pomógł dr Jan Wolski w krótkim, 
treściwym, interesującym wykładzie wpro-
wadzającym przed spektaklem. A  miejsce 
premiery, według twórcy widowiska, miało 
być także swoistym podziękowaniem dla 
szefa Elektromontażu Mariana Burdy, który 
artystom różnych profesji szczerze i z sympa-
tią pomaga. Także Scenie Propozycji UR prof. 
Janusza Pokrywki.

   Ryszard ZATORSKI

Książka, którą krakowski „Znak” wydał 
całkiem niedawno, szybko stała się best- 

sellerem: Starsi Panowie Dwaj. Kompen-
dium niewiedzy  Moniki i  Grzegorza Wa-
sowskich (prywatnie syn i  synowa Jerzego 
Wasowskiego). 

Wspaniała podróż po świecie legendar-
nego Kabaretu Starszych Panów, przegląd 
jego dokonań i  niezapomnianych piosenek. 
Kompendium szczególnego poczucia humo-
ru, czaru i elegancji, projekcja nieokiełznanej 
wyobraźni. Przeżyć to ponownie jest nie lada 
gratką dla miłośników twórczości (a  jest ich 
jeszcze bardzo wielu!) Jeremiego Przybory 
i  Jerzego Wasowskiego. Moje pokolenie pa-

JAK BYĆ POGODNYM
mięta, że kiedy w  telewizji 
zaczynał się ich kabaret, 
ulice pustoszały. Na małym 
ekranie pojawiali się Kwiat-
kowska, Jędrusik, Gołas, 
Michnikowski, Czechowicz, 
Dziewoński, Łazuka, Le-
śniak i  Oni Dwaj – Starsi 
Panowie, zawsze w  niena-
gannie skrojonych frakach, 
uwodzicielskich cylindrach, z laseczkami.

Książka podzielona jest na skrzydła: 
radiowe, kabaretowe, teatralne i  telewizyjne. 
W  każdym znajdują się odpowiednie tek-
sty, scenariusze, anegdoty.  Pod niektórymi 

spostrzeżenia autorów, sugestie, 
wspomnienia, bądź po prostu 
NUL, czyli Nasze Ulubione (frag-
menty scenariuszy i  piosenek 
najbliższych ich sercom). Bar-
dzo urzekająca książka i  bardzo 
osobista. Piękna jest rekomenda-
cja na końcowej stronie okład-
ki: „Nigdzie indziej, niż tu, nie 
weźmiesz udziału w zabawie ryt-
micznej dla zdziecinniałych sta-
ruszków; nie prześledzisz ewolucji 
piosenki Ścieżką pośród łąk, nie 
usłyszysz o  Eldorado i  nie prze-

czytasz o  ogólnokrajowym kryzysie guziko-
wym”. Nic dodać, nic ująć. Polecam gorąco!

   Andrzej PIĄTEK

Magda Tlałka, Joanna Sitarz, Szymon Dorak, Paulina Zając, Mateusz Surówka
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RAZEM PIĘKNIEJ JEST
Małgorzata 
Hołowińska

Ludzie niepełnosprawni, 
dysfunkcyjni, sprawni 

inaczej, ludzie zdrowi, nor-
malni, sprawni – oto my 
wszyscy. W  dzisiejszym 

świecie ta granica często zaciera się, bo kto 
z nas może z pełną stanowczością stwierdzić, 
że jest naprawdę zdrowy i na ciele, i na umy-
śle? Przyjęliśmy, że wszelkie dysfunkcje, od-
biegające od tzw. normy nazywamy niepeł-
nosprawnością, od niewielu lat pokazujemy 
wreszcie publicznie „tych innych” i dziwimy 
się często, skąd ich tylu wśród nas. Często 
też nie zdajemy sobie sprawy jak trudny, ale 
i ciekawy, i zaskakujący jest świat „innych”. 

Sztuka – nierzeczywista rzeczywistość, 
w której dochodzą do głosu wyobraźnia i ta-
lent, jest przestrzenią także niepełnospraw-
nych, nie tylko profesjonalistów, ale również 
amatorów. Na co dzień ukierunkowują ich 

terapeuci i opiekunowie pracujący w domach 
pomocy społecznej, warsztatach terapii za-
jęciowej i  wspierających stowarzyszeniach 
społecznych. To trudne, wymagające wiedzy, 
cierpliwości i  poświęcenia powołanie. Nie-
zwykli pracują z niezwykłymi. Lubią to – jak 
twierdzą – bo w przeciwnym razie ich działal-
ność nie miałaby sensu. A podopieczni, choć-
by ci ze Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Wysokiej Głogowskiej mówią: „Po pro-
stu nasz ośrodek to nasze ulubione miejsce”.  

Od ośmiu lat Wojewódzki Dom Kul-
tury w  Rzeszowie zaprasza podopiecznych 
podkarpackich DPS-ów i WTZ-ów do udzia-
łu w Podkarpackim Święcie Niepełnospraw-
nych pod hasłem „Razem piękniej’’. Scena 
sali widowiskowej rozbrzmiewa w tym szcze-
gólnym dniu śpiewem, muzyką i  tańcem, 
prezentują się na niej zespoły teatralne i ka-
baretowe. W galerii tworzona jest ekspozycja 
będąca efektem akcji plastycznej budowanej 
przez gości na bieżąco. Podczas ostatniej 
edycji tematem owej wystawy były „Kolory 
naszych dni”.

Imprezie co roku towarzyszą warsztaty, 
których problematyka dotyczy arteterapii, 
a w  tym roku zajęcia dla terapeutów i opie-
kunów pt. „Muzykoterapia harmonią duszy 
i  ciała” poprowadził profesor Uniwersytetu 
Rzeszowskiego Mirosław Dymon. Następ-
nego dnia swoje programy artystyczne za-
prezentowało 20 grup z całego Podkarpacia, 
z  Rzeszowa, Zgłobnia, Dębicy, Wysokiej 
Głogowskiej, Babicy, Górna, Folusza, Łańcu-
ta, Jarosławia, Piskorowic, Moczarów, Prze-
myśla, Sośnicy, Tarnobrzega, Krosna, Rudy 
Różanieckiej i Wielkich Oczu. Obejrzeliśmy 
i wysłuchaliśmy w ich wykonaniu przedsta-
wienie kukiełkowe i  pantomimę, programy 
muzyczne, poetyckie, instrumentalne, ta-
neczne i parodystyczne. Na co dzień ci nie-
zwykli artyści w  ramach terapii zajęciowej 
pracują w różnych sekcjach, m.in. rękodzieła, 
haftu, szycia, plastyki, ceramiki, teatru, ku-
linariów, korzystają z  rehabilitacji zawodo-
wej, społecznej i  edukacyjnej. Dzięki temu 
ujawniają się ich talenty, wyzwala aktywność 
twórcza, nawiązują kontakty interpersonal-
ne i odreagowują negatywne emocje. Widać 
to szczególnie podczas spotkania w  WDK. 
Wówczas króluje wszechobecna radość, życz-
liwość i  ciepło. Nasi goście mają niezwykłą 
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Nr 1 (111) Rok XI

Dorota Kwoka

Koncert 7 grudnia 2014 
roku podsumował ob-

chody jubileuszowe 50-le-
cia Domu Kultury Sokół 
w  Strzyżowie. W  uroczy-

stościach jubileuszowych wystąpili artyści, 
którzy swoim talentem rozsławili strzyżow-
ski Dom Kultury na wielu znaczących sce-
nach w kraju i za granicą. 

Początki działalności kulturalnej pod 
adresem ul. Mostowa 2 sięgają znacznie da-
lej, bo roku 1910, kiedy to ten właśnie obiekt 
został wybudowany i  oddany do użytku 
Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół. Już 
wtedy stał się istotnym ośrodkiem kulturo-
twórczym. Jeśli chodzi o  Dom Kultury, to 
wszystko zaczęło się w  1964 r. od Powiato-
wego Ośrodka Instrukcyjno-Metodycznego, 
przemianowanego następnie na Powiatowy 
Dom Kultury, który z  kolei przyjął nazwę 
Miejskiego Domu Kultury, i  kolejno Domu 
Kultury Miasta i  Gminy, Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury, by w  1992 r. ostatecz-
nie przyjąć nazwę Dom Kultury „Sokół” 
w  Strzyżowie. Należy wspomnieć, iż dyrek-
torami placówki byli Stefan Kołodziejczyk, 
Stanisław Król, a  potem Janina Czarnik 
i Halina Utnicka.

W  przeciągu półwiecza działalności 
nie sposób policzyć koncertów, festiwali, wy-
staw, spotkań autorskich, recitali, wernisaży, 
czy spektakli. Jak również nie sposób poli-
czyć tych wszystkich, którzy na przestrzeni 
tych lat uczestniczyli w  zajęciach, próbach, 

KONCERTY I WSPOMNIENIA
Pół wieku strzyżowskiego Sokoła

koncertach, wyjazdach i korzystali z pomocy 
instruktorów oraz tych, którzy tworzyli życie 
kulturalne miasta i reprezentowali gminę na 
wielu prestiżowych imprezach wojewódz-
kich, ogólnopolskich, a także za granicą. So-
kół kultywuje tradycje, realizuje powierzoną 
misję, odpowiadając w jak najszerszym stop-
niu na potrzeby i aspiracje lokalnej społecz-
ności. Miłym zaskoczeniem było zaproszenie 
na finałowy koncert 
byłych pracowników 
domu kultury. Nie za-
brakło też władz miasta, 
gminy i powiatu strzy-
żowskiego. Byli obecni 
także dyrektorzy za-
przyjaźnionych placó-
wek kultury z Rzeszowa 
i sąsiednich gmin. 

Na początku kon-
certu wystąpiły woka-
listki z  kwartetu wo-
kalnego, Anna Rokosz-
-Zimny w  nastrojowej 
piosence Sama chciała, Barbara Szlachta 
z  piosenką Pogoda ducha Hanny Banaszak, 
zaś Beatę Oliwę podziwiano w  utworze 
Mietka Szcześniaka Twoja miłość. Nie obyło 
się bez wspomnień Międzyszkolnego Festi-
walu Piosenki i profesorów Kazimierza To-
karskiego i Marii Matuszewskiej. Artystką, 
która zadebiutowała na festiwalu i na dobre 
związała się z domem kultury (dołączając do 
grupy Drive Singers) była Jadwiga Pawlik, 
którą usłyszeliśmy w  utworze Ja wysiadam 
z  repertuaru Anny Marii Jopek i  w  duecie 
z Dariuszem Pawlikiem w piosence Na kra-

wędzi nocy i dnia, zaś Darka w brawurowym 
wykonaniu szlagieru zespołu Dżem Do ko-
łyski. Swój udział w  sukcesach grupy Drive 
Singers miała także Anna Muszyńska, która 
tym razem zaprezentowała rockowe brzmie-
nie swojego głosu w  piosence Dwa anioły. 
Następnie publiczność podziwiała skom-
ponowany przez Krzysztofa Ścierańskiego 
dla Ewy Bem utwór Pomidory. To właśnie 
ten utwór zadecydował o  występie zespołu 
na Festiwalu w Opolu. Kolejnymi wykonaw-
cami były Magdalena Miązek i  Katarzyna 
Rykała, reprezentantki grupy wokalnej Fair 
Play w piosenkach Rudy rydz oraz Tabakiera. 

Prawdziwą gwiazdą był Łukasz Baran w pio-
sence Dworzec.

Po wspomnieniach nie mogło zabrak-
nąć życzeń i  gratulacji na ręce obecnego 
dyrektora tejże placówki Jadwigi Skowron. 
W  tym od burmistrza Strzyżowa Mariusza 
Kawy, dyr. WDK Marka Jastrzębskiego, 
wieloletniego burmistrza Marka Śliwińskie-
go, starosty strzyżowskiego Roberta Godka 
oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych ośrodków 
kultury z Frysztaka, Wiśniowej i Niebylca.

   Dorota KWOKA 



umiejętność zjednywania sobie sympatii nie 
tylko organizatorów (w  imprezę zaangażo-

wani są wszyscy pracownicy, bez 
względu na charakter wykonywa-
nych obowiązków), ale i  wszyst-
kich uczestników zaproszonych 
do świętowania. Podsumowaniem 
całości jest wspólna zabawa inte-
gracyjna w  klubie Bohema, która 
trwa do wyjścia ostatniego uczest-
nika. 

Organizatorzy słyszą wielo-
krotnie piękne i  jakże proste sło-
wo „dziękuję” i  znów czekają do 

następnego roku, by przeżyć to wyjątkowe 
wydarzenie. Bo jakże miło mieć świadomość, 

Grupa artystyczna z Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
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us że jest się potrzebnym i  że można ubarwić 

szary świat nie tylko niepełnosprawnych, ale 
i własny. Jakże miło usłyszeć słowa piosenki, 
specjalnie ułożone na tę okoliczność przez 
podopiecznych i  terapeutów Domu Pomocy 
Społecznej w  Rzeszowie z  ul. Powstańców 
Styczniowych: „Dorzuć do życia śpiew, / 
w górę niech płynie śmiech, /wiatr poniesie 
go w  daleki świat, / każdy z  nas o  tym wie 
– znowu spotkamy się... / Wiemy, że razem 
piękniej jest”.

   Małgorzata HOŁOWIŃSKA 
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Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiat-
kowskiego w Rzeszowie zrealizował pro-

jekt, „Graphics Design – od pomysłu do pro-
jektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST 
Rzeszów w zakresie projektowania wspoma-
ganego komputerowo w  kontekście europej-
skiego rynku pracy”, w  ramach którego 48 
uczniów (techników organizacji reklamy, 
informatyków, mechaników, elektroników 
z Technikum nr 9) w czterech grupach odbyło 
trzytygodniowy staż w  Niemczech. Organi-
zacją przyjmującą była firma Vitalis GmbHz 
Schkeuditz. Uczniowie podczas codziennych 
zajęć podnosili swoje umiejętności. 

Podczas praktyki w  Saksonii nie tylko 
szlifowali umiejętności zawodowe, ale także 
przeszli krótki, ale intensywny kurs języka 
niemieckiego, pozwalający im na lepszą ko-
munikację w  pracy i  w  codziennym życiu. 
Zaś w czasie wolnym od zajęć zwiedzali Ber-
lin, Drezno i  pobliskie Lipsko. Dwudniowa 
wycieczka do stolicy Niemiec spowodowała, 
że szczególnie w pamięci wszystkim zapadły 

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza język 
najpotężniejszego sąsiada (choć gra-

niczymy z  nim teraz na niewielkiej długo-
ści) został skutecznie wyeliminowany z  po-
wszechnego użytku, poczynając od nauki go 
w szkołach, co powyższe konsekwencje przy-
nosi. Dużej determinacji wymaga od tych, 
którzy próbują nauczać języka rosyjskiego 
z  podniesionym czołem i  jeszcze się tym 
szczycić, jak to ma miejsce w Zespole Szkół 
nr 2 w Rzeszowie przy ul. Rejtana, gdzie nie-
strudzoną orędowniczką tej idei jest nauczy-
cielka Bożena Derewienko. 

W tejże szkole 10 grudnia ub. roku, przy 
wsparciu Podkarpackiego Oddziału Woje-
wódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Pol-
ska-Wschód, któremu przewodzi Stanisław 
Jucha, odbyła się konferencja pod znamien-
nym hasłem „Język rosyjski w  szkole, czy 
jest nam potrzebny”. Ci nauczyciele, którzy 
uzyskali placet dyrekcji swych szkół, nie ża-
łowali, że byli uczestnikami tego spotkania. 
Choćby dla tych ciekawych wystąpień znaw-
ców przedmiotu, jak dr Bartosz Gołąbek, kie-
rownik Zakładu Filologii Rosyjskiej Państwo-

wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku i dr 
Maria Kossakowska-Marias z Katedry Filo-
logii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, która wręcz wskazała konkretne ścieżki 
dostępu do współczesnej kultury rosyjskiej. 
Podała jak korzystać poprzez Internet z  naj-
nowszych filmów, audycji radiowych i  tele-
wizyjnych oraz tematycznych blogów, co i jak 
oglądać, co czytać bez ograniczeń wszelkich 
i koncesjonowania przez różne oficjalne prze-
kazy. Darmowa, najdoskonalsza żywa pomoc 
w nauczycielskiej pracy codziennej. Dr Gołą-
bek z rocznika, „który nie musiał już uczyć się 
rosyjskiego w  podstawówce” zaświadczał, że 
poznał ten język dzięki mądrym rodzicom, 
osiedleńcom z  naszych Kresów Wschodnich 
na Ziemiach Odzyskanych w Opolu. Przypo-
mniał ciekawą maksymę: kto zna jeden język 
więcej, ten dodaje sobie jedno życie. Dowo-
dził, iż kulturowo-biznesowe uwarunkowania 
historyczne sprawiają, że językiem rosyjskim 
posługuje się o wiele więcej ludzi na naszym 
globie niż mieszka obecnie na obszarze Fede-
racji Rosyjskiej. A w komunikacji wzajemnej 
znajomość języka partnera jest niezbędna, aby 

robić interesy, korzystać z  owoców kultury, 
być niezależnym w  ocenianiu wydarzeń, nie 
zdając się tylko na medialny przekaz. Polecał 
żywe kontakty bezpośrednie, ale żywe także 
i za pośrednictwem obrazu wideo, stosowane 
np. w  interaktywnych zajęciach jego studen-
tów z Krosna z ich kolegami z Jekaterynburga. 

Obecny na konferencji Aleksander 
Asikajew, dyrektor kursów języka rosyj-
skiego z  Rosyjskiego Ośrodka Nauki i  Kul-
tury w Warszawie, wyliczył m.in. dziesiątki 
możliwości darmowego skorzystania przez 
polskich nauczycieli ze stażów językowych 
bezpośrednio w  Rosji. Bo jest świadomy, że 
nauczanie j. rosyjskiego w polskich szkołach 
jest raczej domeną entuzjastów, w odróżnie-
niu od wielu krajów na świecie, gdzie traktuje 
się ten problem pragmatycznie. I do takiego 
podejścia w traktowaniu nauki języka sąsia-
dów, aby „ułatwić sobie życie poprzez komu-
nikowanie w globalnej wiosce”, zachęcał też 
Leszek Solarek, wiceprezes Stowarzyszenia 
Współpracy Polska-Wschód, który poinfor-
mował o ukonstytuowaniu się niedawno no-
wego stowarzyszenia Polska-Rosja. 

   Ryszard ZATORSKI 

CZY JEST NAM POTRZEBNY?

OD POMYSŁU DO PROJEKTU
zbiory Nowego Muzeum ze słynnym na ca-
łym świecie popiersiem królowej Nefretete 
z  XIV wieku p.n.e., Muzeum Techniki, Ka-
tedra Berlińska, siedziba kanclerza Niemiec 
i  wiele innych miejsc. Zaś w  Lipsku mieli 
okazję podziwiać spacerowo starówkę, m.in. 
zabytkowy ratusz, pasaż Mädler ze słynną, 
znaną z  Fausta piwnicą Auerbacha, kościół 
św. Tomasza z  grobem J.S. Bacha, kościół 
św. Mikołaja czy też budynek Uniwersytetu 
Lipskiego. Największe wrażenie robił jed-
nak Gondwanaland – kraina tropików, gdzie 
można było poczuć wszystkimi zmysłami 
klimat prawdziwej dżungli. Na zadaszonej 
powierzchni, większej niż dwa boiska piłkar-
skie, żyje 40 gatunków zwierząt, a wśród nich 
hipopotamy, tapiry, krokodyle.

Trzytygodniowy pobyt poza domem 
rodzinnym stworzył uczniom szansę do 
pokonania stresu wynikającego z  rozłąki, 
rozwijał samodzielność, umiejętność współ-
pracy w  grupie oraz umożliwił im uzyska-
nie cenionych na rynku pracy certyfikatów 

branżowych, w  tym zwłaszcza Europass 
Mobilność. Rzeszowska szkoła sfinansowała 
swoim uczniom wszystko. Zadanie to było 
realizowane w ramach systemowego projektu 
„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształ-
cących się i  szkolących zawodowo” umoco-
wanego w  zakresie Europejskiego Funduszu 
Społecznego

W trudnej sytuacji osób młodych na 
rynku pracy niezbędne są działania, które 
zapewnią im kompleksowe wsparcie. Instru-
mentem finansowym jest wspomniany Euro-
pejski Fundusz Społeczny i Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki. Stąd dla 58-osobowej 
grupy uczniów ZST przygotowano kolejny 
projekt pn. „Europejskie kompetencje zawo-
dowe NA PLUS!”, ukierunkowany na rozwój 
kompetencji w zakresie stosowania nowoczes- 
nych narzędzi graficznych i zastosowania ich 
na europejskim rynku pracy oraz uzyska-
nie nowych umiejętności do wspomaganego 
komputerowo programowania obrabiarek 
CNC. Projekt realizowany będzie w  Hisz-
panii (Granda) oraz w  Niemczech (Lipsk) 
w 2015 roku.

   Ireneusz BALAWENDER
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WIROWANIE NA PLANIE     ODPRYSKI

KUBUŚ ZBEREŹNIK

Znowu w świecie było o nas głośno, ale nie tylko ze względu na podziw 
dla naszych dokonań. Cały świat, nawet ten w Hondurasie i na Wy-

spach Tonga, pękał ze śmiechu, gdy dowiedział się, że nasi moraliści uznali 
Kubusia Puchatka za aż tak podejrzane indywiduum, że nie zasługuje na 
patronowanie przedszkolakom i żłobkowiczom. Dlaczego? Otóż chodzi to 
to po bajkach bez gaci, siejąc powszechne zgorszenie i demoralizację zdro-
wej, żłobkowej tkanki narodu. Zgroza! To taki wrzód na zdrowym ciele 
naszego bogobojnego ludu pracującego miast i wsi. Nikt w świecie, nawet 
tym mało cywilizowanym, nie jest w stanie tego pojąć inaczej, jak godny 
śmiesznego politowania przejaw ciemnogrodu. I jak tu teraz taką ciemnotę 
wpuścić do Bazyliki Świętego Piotra, gdzie na freskach, rzeźbach i malo-
widłach więcej golizny aniżeli tekstyliów? Przecież zdemoralizuje ich to do 
cna! A może zaczną nawet dla ratowania innych zamalowywać i odziewać 
nieobyczajne wizerunki? Goliznę można za przyzwoleniem tylko dotykać 
w celach prokreacyjnych, ale nie oglądać! Grzech! Chociaż są i tacy, którzy 
upierają się, że najlepszą częścią skruchy jest grzech.

ERZAC PREZESA

Poseł Grupiński z  Platformy dosyć uciesznie skomentował zamianę 
sztandarowego, ale już nieudacznie zgranego profesora Piotra Gliń-

skiego (każdy ma jakiś termin ważności), jako kandydata Prezesa I Ogrom-
nego do wszystkiego, na jeszcze w niczym nieumoczonego Andrzeja Dudę, 
który jednak politycznym dziewicem już nie jest. Otóż uznano, iż tenże 
będzie teraz tyrał, jako erzac prezesa. Tę właśnie prezesowską atrapę na 
stosownym parteitagu mężowie prawi i  sprawiedliwi zgodnie wysłali do 
boju o  fotel strażnika żyrandola w  Pałacu Namiestnikowskim, zwanym 
obecnie Prezydenckim, chociaż aktualny prezydent woli przytulniejszy 
Belweder. Wcale się nie dziwię! Sam Prezes I  Ogromny nie odważył się 
osobiście przegrać z Bronisławem Komorowskim po raz drugi. Tym razem 
już sromotnie. Dlatego będzie za niego sromotnie przegrywał ów erzac. 
I nie pomoże mu nawet solidne wsparcie ojdoktora z posłanką Pawłowicz. 
Chociaż posłanka ostatnio zabrała się za solidne jedzenie, zamieniając 
sejmową salę posiedzeń w bar mleczny. Jedzenie zdecydowanie wychodzi 
jej na dobre, gdyż wówczas nie mówi w obawie o utratę zdolności odde-
chowej. Dlatego, gdyby zechciała odwiedzić Rzeszów, jestem w stanie bez 
szemrania ugotować jej w darze 2 wiadra przyzwoitej, a nawet wykwintnej 
zupy z dodatkiem ćwiartki rumiano pieczonej, smakowitej maciory, albo 
innego bydlątka. 

Wróćmy jednak do naszego kandydata PiS do prezydenckiej elekcji. 
Robi chłopisko, co może, chociaż może niewiele w  takim towarzystwie. 
Powinien też zdecydowanie unikać wyjazdów do Madrytu, Smoleńska 
i innego Rzymu. Podróże w tych kierunkach politycznie szkodzą. Nie bę-
dzie jednak erzacowi prezesa smutno na wyborczej liście, bo przewodni-
czący SLD dorzucił swój w dniu śmierci Józefa Oleksego, Magdalenę Ogó-
rek. Z pewnością dla złagodzenia żałobnego bólu.

COŚ TU NIE GRA!

Mężowie prawi i sprawiedliwi importowali do naszego miasta wybit-
nego samorządowca, Marcina z Lubczy koło Ryglic. Tak wybitnego, 

że ani o nim, ani o Lubczy koło Ryglic nikt nie słyszał. Wśród miejscowej 
młodzieży takiego geniusza nie znaleźli, chociaż ponoć szukali ze świecą. 
Prezes I Ogromny i jego dwór grzmieli i słali skargi na to, że dopisywano 
do list wyborczych ludzi niemieszkających tam, gdzie głosowali. To po-
noć było fałszowaniem wyborów, chociaż nijak nie mogę pojąć, jak to było 
możliwe.

Prawdziwe jaja wyborcze pojawiły się dopiero z  owym prawym 
i sprawiedliwym Marcinem. Wszystko dlatego, że do Rady Miasta mogą 
kandydować tylko stali mieszkańcy Rzeszowa, a nie dopisani. Ten imigra-
cyjny zaś kandydat stwarza sporo w tym względzie wątpliwości, oględnie 
rzecz ujmując. Wygrał wybory, bo startował z pierwszego miejsca na liście. 
Z tej pozycji wygrałby nawet ów paskudny Kubuś Puchatek. Teraz zaczęła 
się zabawa z łamaniem albo prawa wyborczego, albo podatkowego i takich 
drobniejszych jeszcze wymogów. Czyli, jakby się nie obrócić dupa zawsze 
z  tyłu. Wszystko zaś wskazuje na to, że w  PiS toczy się walka prawa ze 
sprawiedliwością. 

   Roman MAŁEK

Stan umysłu, czyli jaja jak berety

Dawno, dawno temu, przed ćwierćwieczem określani byliśmy 
jako najweselszy barak w obozie państw układu. I tak jest do 

dziś, choć właściciel baraku się zmienił. Teraz jego dysponent nie 
straszy nas już zaplutą nacją obszarników, a przestrogą przed cier-
pieniem wiecznym, które stawia przed sloganem o tym, że wybili-
śmy się na niepodległość. Dozgonnie. Ale jest w wielkim błędzie. 
Nasze poczucie humoru wytrzyma wszystkie próby i hasła.

Otóż niedawno na mieleckim rynku stanął gryf obdarzony 
pokaźnymi genitaliami. Genitalia jak genitalia. Rzecz nie tylko 
ludzka. Ale posypała się lawina oburzenia. W  naszym baraku? 
Takie świństwa? Może by je zakryć beretem, by dzieci nie gorszyć! 
A sprawa jest prosta. Gryf jest rodzaju żeńskiego. Ten męski jest 
bezskrzydły. Kto więc zażartował? Zleceniodawca czy wykonaw-
ca? I co mu teraz trzeba uciąć? Jaja czy skrzydła.

W  stolicy Podkarpacia problem jest poważniejszy. Miasto 
zamówiło nowe wiaty przystankowe komunikacji miejskiej. I nie 
podobają się one. Aż strach dociekać dlaczego. Przecież zlecenio-
dawca takowych musiał się konsultować z administratorem obo-
zu. A ten, jak sądzę, wskazał na ten projekt po bardzo głębokim 
namyśle. A głupi lud takich nie chce? Nie rozumie, że w każdej 
chwili można je przykryć atłasem i baldachim jak znalazł. A jak 
wzrośnie wtedy atrakcyjność miasta. No i prestiż. Dziesiątek ty-
sięcy studentów na przykład, czy innych dziennikarzy. Żyć i two-
rzyć w  takim mieście. Marzenie. Póki co ci ostatni próbują po-
prawić sobie samopoczucie i wzmocnić wizerunek miasta, przy-
taczając szereg cytatów z prasy krajowej, w których jawi się w niej 
miasto nasze ukochane jako miejsce mlekiem i miodem płynące. 
Przychodzi im to tym łatwiej, bo najgorzej jest w okolicach Kro-
sna i Przemyśla. Wątpliwy to powód do dumy, ale jak tak lubią?

Owszem, Rzeszów jest ładnym miastem, nawet bardzo jak 
na systemowo niszczony galicyjski ośrodek trzeciej kategorii. Bo 
dziś z czasów galicyjskich najlepiej zachowała się nasza mental-
ność. Stan umysłu, jak ktoś woli. A  nasi dziennikarze, śledząc 
różnego rodzaju rankingi i  publikacje, tylko to potwierdzają. 

Utożsamili się bowiem z wypowiedzią jednego ze studentów, że 
„Rzeszów to stan umysłu”, podając liczne tego przykłady. Tyl-
ko że ten slogan nie jest nasz, a krakowski z 2012 roku, kiedy to 
gród Kraka promował swoje szkolnictwo wyższe. Szkoda więc, że 
i dziennikarze, i studenci rzeszowscy tak łatwo nim się posługują 
jak swoim. Wprawdzie wnosi on coś ważnego do polskiej kultury 
komunikacji publicznej, choć do końca nie jestem pewien, czy nie 
jest on aby przetłumaczony z innego języka, jak sławny cytat tele-
wizyjny „Kultura głupcze” czy jak on tam brzmiał.

Ale ja to rozgrzeszam. „Kraków to stan umysłu” czy „Rze-
szów to stan umysłu”, to w sumie wszystko jedno. Jesteśmy bar-
dzo podobni. Krakusy nienawidzą wszystkiego, co jest związane 
z Warszawą, my siebie nawzajem.

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ



Obłoki marzeń
Na progu Nowego Roku życzymy sobie spełnienia marzeń i  dobrze by 

było, by spełniły się jak najprędzej. Marzenia towarzyszą nam od dziec-
ka. Z biegiem lat jednak bardzo szybko zaczynamy żyć teraźniejszością, ma-
rzenia schodzą na dalszy plan, a  nawet czasem i  zanikają. Z  badań CBOS 
wynika, że prawie 20 proc. Polaków nie marzy o niczym. Czy obecna sytuacja 
w kraju wpływa na to, czy negatywne podejście do marzeń w wieku doro-
słym? A przecież, jakie by nie były, marzenia są naszym życiowym kompa-

sem, ukierunkowują nasze działania i plany. Z wiekiem następują zmiany i  to jest jak najbardziej 
naturalne. To, co było dla nas ważne 10 lat temu, nie musi być dzisiaj aktualne. Warto też na bie-
żąco aktualizować swoją mapę marzeń. Marzenie to nic innego jak wyobrażanie sobie, że można 
żyć ciekawiej, lepiej. Czy i w jakiej części się spełni, zależy od naszego zaangażowania. Trzeba się 
zastanowić, czy realizujemy swoje marzenia, czy zostały nam przez kogoś narzucone. Jeśli nie są to 
nasze marzenia, to tracimy na nie energię i najczęściej okazuje się, że nic z tego nie wychodzi. Włas- 
ne marzenia są bardzo ważne. Dają nam zaczerpnąć innego oddechu w różnych momentach dnia 
i życia. Marzenia są jak dobry film lub książka, a przy tym nic nie kosztują. Marząc, nieświadomie 
uśmiechamy się, rozluźniając mięśnie twarzy, a tym samym stajemy się piękniejsi. I pamiętajmy, nie 
ma marzeń głupich lub mądrych, są tylko marzenia osiągalne lub nieosiągalne. Nie ma też limitu 
wieku dla naszych marzeń. Na obłokach marzeń każdy może się unieść ponad tę szarą codzienność. 
I tego życzę wszystkim przez cały ten i kolejny, kolejny rok!  

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Zaufaj wpływom Merkurego, 
jego oddziaływanie przyniesie poprawę sytuacji finan-
sowej.

Byk (21 IV–20 V) Rozpoczniesz start ku nowemu, 
chociaż będą też chwile zwątpienia.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Wenus obiecuje szczęście 
w miłości i dobre relacje w pracy.

Rak (22 VI–22 VII) Poznasz kogoś, kto odmieni Twe 
życie.

Lew (23 VII–23 VIII) Harmonijny wpływ planet za-
powiada w tym roku wielkie powodzenie.

Panna (24 VIII–22 IX) Czekają Cię ciekawe propozy-
cje biznesowe i finansowe.

Waga (23 IX–23 X) Szczęście dopisze w  miłości 
i w szukaniu pracy.

Skorpion (24 X–22 XI) Skup się na swoim zdrowiu.

Strzelec (23 XI–21 XII) Samotni już wkrótce przesta-
ną być samotni, a pod koniec roku piękny ślub.

Koziorożec (22 XII–20 I) Sprzyja Ci Jowisz, zatem 
śmiało planuj swe zagraniczne wyjazdy.

Wodnik (21 I–19 II) Zbierzesz zasłużone uznanie 
i pochwały w pracy i w domu.

Ryby (20 II–20 III) Po tak pracowitym roku przyda 
Ci się trochę wypoczynku w dobrym towarzystwie.

PARTYZANT W SAMO POŁUDNIE (16)
(powieść w odcinkach) 

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski

Bogdan Loebl

Marek pelc

Edward Winiarski

Regina Nachacz

SEKRET Y ŻYCIA 

Nina Opic

Piękna kobieta, mrówki i jakiś Tadeusz… 
Skąd ja ich znam? – usiłował sobie przypomnieć partyzant.          cdn.

jerzy  Maślanka
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CIASTO MAKOWE 
Z KREMEM Z BIAłEj 
CZEKOLADY

Ciasto: 5 jaj • 15 dag cukru • 12 dag mąki • 2 łyżki 
mąki ziemniaczanej • 2 łyżki mielonych migdałów 
• 20 dag surowego maku • 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia. Białka ubić na sztywną pianę, stopnio-
wo dodawać cukier i po jednym żółtku. W misce 
wymieszać wszystkie suche składniki, tj. mąki, 
migdały, mak, proszek do pieczenia. Do ciasta żółt-

kowego delikatnie dodawać suche składni-
ki, wymieszać, wyłożyć na blachę bądź do 
tortownicy. Piec ok. 45 min. (170–180 stop-
ni C).
Krem: 400 ml śmietanki kremówki i  300 
g białej czekolady podgrzewać razem do 
rozpuszczenia. Wyłączyć na 2–3 min, wy-
mieszać, krótko jeszcze podgrzać. Chłodzić  
co najmniej 4–5 godz. 200 ml schłodzonej 
śmietanki kremówki ubić ze śmietan-fik-
sem. Połączyć delikatnie ze schłodzoną 
czekoladą, następnie dodać niecały serek 
mascarpone, wymieszać i schłodzić.
Poncz: woda z rumem. Ciasto przekroić na 
dwa placki (tort na 3 blaty), każdy nasączyć 
ponczem, przełożyć kremem.

LIMERYKI
NIEKTÓRYCH
Niektórych omija
każdy koniec kija.

POSELSKIE SŁOWA
Wykorzystam pewne słowa
i przypnę do słupa,
bo to definicja posła:
„Ch…, d…, i kamieni kupa”.

O ZOSI
Każdy chciałby coś od Zosi,
lecz o rękę nikt nie prosi.

Głupota, choć uskrzydlona, fruwać nie potrafi.
*** 

I na ramionach świecznika można zawisnąć.
*** 

Sytuacja bez wyjścia, wejść miewa bez liku.
*** 

Chwała Bogu na wysokościach nie wyklucza 
koszmaru ludzi na ziemi.

Start ku nowemu

Monarchistyczna 
Republika 
Podkarpacka

Choć wybory sfałszowane,
to mamy konkretne dane,
może powstać nam znienacka
Republika Podkarpacka.
Lud tu skromny i posłuszny,
pobożny i wielkoduszny.
I wrażenie dobre sprawia,
chce mieć króla Jarosława.
By nie powstał chaos, zamęt,
sejmik – to będzie parlament.
I należy postanowić: 
na marszałka – hop Pawłowicz.
Z Rzeszowa aż do Łańcuta
królewska pójdzie marszruta,
w zamku tron wraz z gwardią pewną,
i starostów hołd i lenno.
Na uczelniach oraz szkołach,
Antoniego i idola
portrety ze złotą myślą
określą nam światłą przyszłość.
Lecz Jarosław, lis przechera,
musi skaperować mera,
który „znana fura gościa”,
rządzi na Rzeszowa włościach.
By ta para była zgrana
to potrzeba kapelana,
aby kontrakt ten ustawił,
a biskup pobłogosławi.
Na świat cały zabrzmią dzwony,
i z ratusza, i z ambony.
Już nagłówki widzę w prasie:
Republika jak w Donbasie.
Mlekiem, miodem nam popłynie
Wisłok – no a w tej krainie,
tu gdzie Lesko, Cisna, Rytro,
król potomka da in vitro.
I to już historia cała,
jak w Bieszczadach nam powstała
cudna, sielska i anielska,
wspaniała, obywatelska
republika. 
PS 
A ponadto w trudnych sprawach,
to w obrębie Jarosławia,
kiedy stres czy niż psychiki,
drzwi otwarte są kliniki. 
A nasz orzeł, chłopak swojski,
przyjmie tytuł 
książę Jarek Koniec-Polski. Raz babcię Stasię ze wsi Żyraków

dziadek Antoni leczył z żylaków.
Przykładał do nóg pijawki,
niestety... jedynie czkawki
dostała babcia częstych ataków.

Cud tablet Lenovo Yoga
ma czarne łapy i roga.
Ja mam patent na to:
polej go herbatą,
a wyjdzie piękna stonoga.

* * * 
Ludzie mówią, że Całownia
znana z wewnętrznego ognia.
Namiętności płoną
między mężem – żoną.
Przecież to nie żadna zbrodnia!

  ***
Żył raz dentysta gdzieś w Nowej Dębie,
co wiercił gwoździem pacjentom w zębie.
W sobotę przed kolacją
ktoś przyszedł z reklamacją.
Doktor ma teraz sześć szwów na gębie.



Zakład Produkcyjny: 39-207 Brzeźnica 395 A
tel./fax 14 662 00 30, tel. 14 677 11 31, 682 04 42

e-mail: hermal.tel.debica@wp.pl

FABRYKA FARB I LAKIERÓW
HERMAL-DĘBICA

BUDOWNICTWO 
FARBY
LAKIERY
KLEJE

®

Hotel
Pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe

(łazienki, TV, telefon, internet)

Restauracja
Wesela, studniówki.

Imprezy okolicznościowe,

biznesowe i towarzyskie.

Sylwester, catering.

Boguchwała

ul. Techniczna 1

tel. 017 872 01 00
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