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NOWOROCZNE MYŚLI I MARZENIA 
NASZYCH OBLUBIEŃCÓW

Putin
Być potężnym i ostrożnym,
moim wzorem Iwan Groźny.

Tusk
Cała Polska na to czeka,
abym w trosce o człowieka
zrobił wreszcie coś dobrego,
wziął do siebie Kaczyńskiego.

Poroszenko
Nie ma rady na układy,
czas wrócić do czekolady.

Kopacz
Ma nadzieja wciąż nie gaśnie,
wkrótce znikną w Polsce waśnie,
ale brykać mi zaczyna
niebezpiecznie pan Schetyna.

Komorowski
Sytuacja, gdy napięta,
to huzia na prezydenta.
Szybko, by zaradzić złu,
to zmieniłem PKW.

Miller
W SLD czas na odnowę,
coraz bielszą mam już głowę,
a kalendarz ciągle bieży,
muszę wrócić do młodzieży.
By się partia pięła w górę,
postawiłem na Ogórek.

Kaczyński
Więcej ciepła, więcej słonka
i doczekać się potomka.
Wtedy razem w chwale, glorii 
przejdziemy do kart historii.

Palikot
Od dawna mnie boli głowa:
co zburzyłem – odbudować!
Moja przyszłość w moich dłoniach,
trzeba przykład brać z Biedronia.

Mikke
W kariery mej momencie,
gdy przysnąłem w parlamencie,
to się rozpisała prasa
„Nie dla psa kiełbasa”.
Po tym w partii niewypale
nową erę czas zaczynać,
teraz już na pewno trwale
pokochacie znów KORWINA.

Piechociński
Najważniejszy życia cel:
ciągnąć w górę PSL.
Trochę prozą, trochę wierszem,
moje to zadanie pierwsze.

Ziobro
By się czegoś znów dochrapać,
muszę dalej pluć i łapać.

Pawłowicz
Wciąż wspaniały mam apetyt.
Na mnie prawie nikt, niestety. 

Kurski
Powróciłem na kolanach
w łaski poprzedniego pana.
Taka życia jest potrzeba, 
dla chleba, bracia, dla chleba.

Wipler
Zmieniam partie i krawaty,
u nowego jestem taty.
Wódeczkę się pije,
w deseczkę się żyje.

Trzej muszkieterowie
Do Brukseli i Hiszpanii,
wciąż w rozrywce zakochani,
my i nasze cudne damy
na wyjazdy szlaban mamy (na razie).

PS
Nowy Roku, Nowy Roku,
dodaj wszystkim im obroku,
tempus fugit, świat się zmienia,
pobłogosław te marzenia.
Hosanna, hosanna, hosyja!

W tym roku prezydent Tadeusz 
Ferenc i przewodniczący Rady 

Miasta Rzeszowa Andrzej Dec wyróż-
nienie Zasłużony dla Miasta Rzeszowa 
wręczyli ks. dr. Ireneuszowi Folcikowi 
i  Zygmuntowi Solarskiemu. Honoro-
wani są w taki sposób od roku 2013 ci, 
którzy swoimi talentami, pracą zawo-
dową lub działalnością społeczną wnie-
śli znaczący wkład w rozwój Rzeszowa 
w  różnych dziedzinach. Dyplom i  sto-
sowny medal wręczane są podczas gali 
w  Filharmonii Podkarpackiej w  rocz-
nicę nadania Rzeszowowi (19 stycznia 

ZASŁUŻENI DLA RZESZOWA
Ks. dr Ireneusz Folcik i Zygmunt Solarski

Ks. dr Ireneusz Folcik i Zygmunt Solarski
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4 TEATR LETNI NA ZAMKU 
 Andrzej Grzywacz
4 FESTIWAL PAKOSŁAWICA 
 Elżbieta Stępień
5 ODSŁANIANY PONOWNIE 
 Ryszard Zatorski
6 W SŁUŻBIE PODKARPACIA 
 Gabriela Kaszowska
7 NIE PORA UMIERAĆ 
 Dorota Dominik
7 RZESZOWSKIE CIEPŁO 
 Edward Słupek
8 BRAK SZACUNKU DLA STARSZYCH 
 Bogusław Kobisz
8 WNUCZEK ZNOWU ZAATAKOWAŁ 
 Adam Szeląg
9 JA – MÓJ NAJWIĘKSZY RYWAL 
 Rozmowa z Marleną Duliban
9 „KURIER” I JEGO NACZELNA 
 Dorota Kwoka
10 NA SWOJSKĄ NUTĘ 
 Jerzy Dynia
11 NOWA JAKOŚĆ W RZESZOWIE 
 Rozmowa z Jolantą Kaźmierczak
12 WSPOMINAJĄC PROFESORA 
 Andrzej Piątek
12 NASZ NIEZAPOMNIANY MAESTRO 
 Stanisław Żyracki
13 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA
14 KARTKI Z PAWLACZA 
 Stanisław Dłuski
 Wers  – magazyn literacki 
	 •	Edyta	Pietrasz		•	Janusz	Pasterski	 
	 •	Mirosław	Grudzień		 
	 •	Dominika	Piotrowska		•		Aleksandra	Piguła
15 WOBEC TAJEMNICY ISTNIENIA 
 Stanisław Dłuski
15  BOGATY KALENDARZ MUZYCZNY 
 Anna Wiślińska 
16 ŚWIAT SARKAZMU I PARADOKSU 
 Edward Winiarski
16 SCENA DLA DZIECI
 Ryszard Zatorski
17 PAN KORNEL JAK PAN KLEKS 
 Andrzej Piątek
17 MUZYCZNE PTAKI 
 Jerzy Dynia
18 KLAPSEM PO FILMACH 
 Adam Kus, Dominik Nykiel
18 KRZEWIENIE SZTUK PIĘKNYCH 
 Piotr Rędziniak
19 MUZYCZNE PRZEZNACZENIE 
 Bogusław Kotula
20 WIROWANIE NA PLANIE 
 Roman Małek
20 ODPRYSKI 
 Zbigniew Grzyś
21 Rozmaitości
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1354 r.) praw miejskich przez króla Kazimie-
rza Wielkiego. Księgę zasłużonych otwiera 
zmarły w ub. roku artysta, erudyta i bibliofil 
Ryszard Ziemba. 

Były prezydent Rzeszowa dr Mieczy-
sław Janowski przedstawił sylwetkę ks. 
Ireneusza Folcika. Wskazując zasługi lau-
reata, podkreślił m.in., że jest to przykład 
żarliwego kapłana i zatroskanego obywate-
la, który swoją pracą duszpasterską i osobo-
wością wiele wniósł do diecezji rzeszowskiej 
i  dał się poznać jako człowiek szczególnie 
wrażliwy dla ludzi potrzebujących pomocy. 
Zawsze był wierny ewangelicznej zasadzie: 
tak-tak, nie-nie. 

Zygmunta Solarskiego zaprezentował 
sam przewodniczący Andrzej Dec, rozpo-
czynając słowami: „Dzisiaj znów Pigmeja 
święto”. Bo laureat znany jest powszechnie 
pod mianem „Pigmeja”, zwłaszcza wśród 
turystów i  jego przyjaciół. Przewodniczący 
podkreślił, że organizując, uprawiając i pro-
pagując turystykę laureat czerpał z niewzru-
szonego fundamentu wiary i patriotyzmu.

Gala została uświetniona artystycznie 
recitalem Sebastiana Pecznika z  Argen-

Wicemarszałek Wojciech Buczak, były prezydent Mieczysław Janowski, ks. bp Kazimierz Górny  
i prezydent Tadeusz Ferenc z żoną Aleksandrą 
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tyny, koncertem zespołu Opus Absolutus 
założonego przez Vitolda Reka, wybitnego 

jazzmana rodem z Rzeszowa i wystawą pla-
styczną prof. Wiesława Grzegorczyka.  

3

Luty 2015

Andrzej Szypuła

Nastrój wigilii, betle-
jemskiego żłóbka, 

a  i  po trosze beztroskiego 
karnawału, ożył na nowo 
podczas uroczego wie-
czoru muzycznego w  rze-

szowskim ratuszu w środę 21 stycznia 2015 r. 
zorganizowanego przez Rzeszowskie Towa-
rzystwo Muzyczne, Szkołę Muzyczną I stop-
nia w Głogowie Małopolskim i Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie.

I  choć śniegu i  mrozu tej zimy jak na 
lekarstwo, to przecież w poezji i muzyce pre-
zentowanych utworów brzmiały prawdziwie 
grudniowo-styczniowe, świąteczne jeszcze 
nastroje, inspirowane tą ewangeliczną praw-
dą, że Chrystus przyszedł na świat i spoczął 
w ubogim żłóbeczku… 

W  sali posiedzeń zabytkowego rze-
szowskiego ratusza niosły się 
najpierw serdecznym echem 
kolędy śpiewane przez wszyst-
kich, wspierane wytrawnymi 
głosami Chóru „Santa Familia” 
Parafii Świętej Rodziny w  Rze-
szowie: Gdy ziemię cichym snem, 
O gwiazdo betlejemska, Nie było 
miejsca dla Ciebie.

A  tuż potem przy pulpi-
tach koncertowych zasiedli naj-
młodsi adepci sztuki muzycznej 
ze wspomnianej głogowskiej 
szkoły. W  wykonaniu orkiestry 
szkolnej pod dyrekcją Andrze-
ja Wziątki wysłuchaliśmy mi-

WSPANIAŁE TALENTY ARTYSTYCZNE 
Muzycznie w rzeszowskim ratuszu

łych, nastrojowych utworów: Cicha noc, Hej 
w dzień Narodzenia, Be Born in Me, The Bells 
of Christmas.

No a potem prawdziwą gwiazdą wieczo-
ru stał się znakomity, wręcz rewelacyjny ze-
spół wokalno-instrumentalny złożony z na-
uczycieli wspomnianej szkoły, który w  po-
rywający, prawdziwie profesjonalny sposób 
w  znakomitych aranżacjach zaprezentował 
ratuszowej publiczności kilka utworów ze 
swego bogatego repertuaru: Majest is Born, 
White Christmas, All I Want for Christmas is 
You, Hallelujah L. Cohena, Voice Lift up Your 
i  wspólnie z  publicznością Przekażcie sobie 
znak pokoju, który to utwór stał się puentą 
całego wieczoru.

Cóż pisać o  tym zespole? To świetni 
wokaliści i  instrumentaliści, młodzi, pełni 
twórczego zapału i  pasji, poświęcający swój 
wolny czas na uprawianie wartościowej mu-
zyki. Wszyscy po studiach muzycznych, są 
pedagogami wspomnianej szkoły, a  także 

pracownikami innych instytucji artystycz-
nych i naukowych. W zespole realizują swoje 
artystyczne marzenia, są też prawdziwymi 
autorytetami dla swych podopiecznych.

Szkoła Muzyczna I  stopnia w  Głogo-
wie Małopolskim ma już 10 lat i pełni waż-
ną kulturotwórczą rolę w swoim środowisku 
i  poza nim. Jej inspiratorem i  założycielem 
był obecny dyrektor szkoły Andrzej Suszek, 
wykształcony muzyk, niegdyś uczeń Zespołu 
Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanow-
skiego w  Rzeszowie, całym sercem oddany 
swej placówce. Nie tylko pilnuje ładu i  po-
rządku w  szkole, ale też śpiewa w  zespole 
i pomaga w jego działalności koncertowej.

„Gdzie są Andrzeje, tam się dobrze 
dzieje” – to staropolskie przysłowie przyto-
czyłem podczas wieczoru, pełnego bożona-
rodzeniowej poezji i anegdot. Tak się bowiem 
stało, iż zarówno niżej podpisany, prowadzą-
cy wspomniany wieczór, jak i dyrektor szko-
ły, a także dyrygent orkiestry szkolnej i soli-

sta wokalista Borkowski, noszą 
to samo imię… 

Pełen wrażeń i  ciepłych 
nastrojów wieczór skłonił mnie 
do refleksji, iż mamy w  Rzeszo-
wie i  regionie podkarpackim 
naprawdę wspaniałe talenty ar-
tystyczne, w  tym młodych ludzi 
z  autentyczną pasją i  zaangażo-
waniem, których warto częściej 
pokazywać szerszej publiczności.

 Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, pedagog, 

dyrygent, wiceprezes Rzeszowskiego 
Towarzystwa Muzycznego
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Andrzej Grzywacz

Z satysfakcją i nadzieją 
przeczytałem w „No-

winach” z 13 stycznia br., że 
prezydent Tadeusz Ferenc 
porozmawia z  ministrem 
sprawiedliwości Cezarym 

Grabarczykiem, i nawet z prezydentem Bro-
nisławem Komorowskim, o dalszych losach 
zamku Lubomirskich w Rzeszowie. 

Zamek jest w rękach resortu min. Gra-
barczyka i mieści się tam już tylko Sąd Okrę-
gowy w  Rzeszowie. Zamiar, by – po prze-
niesieniu siedziby tegoż sądu w  inne, godne 
miejsce – w  zamku utworzyć centrum kul-
turalne, zyskuje aprobatę, jak sądzę, chyba 
każdego mieszkańca Rzeszowa. Ten projekt 
popiera także Ministerstwo Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego. Eksperci szacują, iż na 
opracowanie koncepcji utworzenia na zamku 
centrum kulturalnego i  adaptację zamko-
wych pomieszczeń trzeba około dwóch lat. 
Konkretnych propozycji wykorzystania po-
wierzchni zamkowej już jest wiele, od prze-
niesienia tam instytucji kulturalnych aktu-
alnie działających w  Rzeszowie, z  Muzeum 
Okręgowym i  Muzeum Diecezjalnym, po 
mające powstać na zamku Muzeum Kresów 
Wschodnich.

Osobiście jestem bardzo przywiązany 
do myśli przeznaczenia części zamkowego 
centrum kulturalnego rzeszowskim teatrom 
i  filharmonii. Latem mogłyby one na zam-
kowym dziedzińcu organizować spektakle 

TEATR LETNI NA ZAMKU
Co wypełni centrum kulturalne?

i koncerty, a o innej 
porze roku to samo 
wewnątrz zamku 
w  historycznej sali 
balowej i  kaplicy. 
Przyznaję od razu, 
że są to pomysły 
nienowe, niemniej 
zdecydowanie war-
te kontynuacji. 
Przed kilkunastu 
laty za prezesury 
Stanisława Rewery 
w  mieszczącym się 
na zamku Sądzie 
Wojewódzkim i dy-
rekcji w Teatrze im. 
Wandy Siemasz-
kowej Bogdana 
Cioska, w  dawnej 
sali balowej, na tak 
zwanej „Scenie na 
Zamku”, odbywały 
się spektakle, gatunkiem i formą przynależ-
ne temu miejscu. A na dziedzińcu w czerw-
cu Rzeszowskie Letnie Spotkania Teatralne, 
których było około dziesięciu edycji i groma-
dziły one spektakle z  teatrów z  całego kra-
ju, również gatunkiem i  formą przynależne 
temu miejscu. Jedne i  drugie cieszyły się 
u  rzeszowian i  mieszkańców innych miast 
i  rejonów województwa wielkim powodze-
niem. Czy w zamkowym centrum kultural-
nym należałoby do nich wrócić? Tak, zdecy-
dowanie!

Już teraz, skoro jest myśl o zamkowym 
centrum kulturalnym, warto się do tego przy-
mierzać. Poddaję to pod rozwagę przyszłym 
właścicielom zamku, najprawdopodobniej 
z  ratusza. Skoro mamy w  Rzeszowie Kino 

Letnie, miejmy 
również Teatr Letni. 
To, że pomysł wy-
korzystania dzie-
dzińca zamkowego 
na podobne im-
prezy nie jest nowy 
i  nie tak bardzo 
odległy, że mamy 
już w  Rzeszowie 
doświadczenie, sta-
nowi okoliczności 
bardzo sprzyjają-
ce. Doświadczenie 
mamy nie mniej-
sze niż Przemyśl 
i  Krasiczyn, gdzie 
w  obu tych mia-
stach w zamkowych 
obiektach od lat od-
bywają się świetne 
imprezy kulturalne. 

Poddając tę 
propozycję w  Rze-

szowie z  myślą o  miłośnikach Melpomeny 
i melomanach, robię to z lekkim niepokojem, 
czy aby za chwilę, kiedy rzeszowski zamek 
po wielu latach straci status siedziby sądowej, 
a  nie powstanie w  nim centrum kulturalne, 
nie pozostanie już tylko w pamięci historycz-
nej i we wspomnieniach tych, którzy w sądzie 
przepracowali lat wiele. Jak podpisany niżej, 
który spędził w  nim jako obrońca i  pełno-
mocnik stron bez mała czterdzieści lat!

 Andrzej GRZYWACZ

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 
Rzeszowa, popartej przez Urząd Miasta  

Rzeszowa, jesienią obecnego roku odbędzie 
się pierwszy w historii miasta festiwal „Rze-
szów w piosence” o statuet-
kę Jana Pakosławica.

Wszystko zaczęło się 
ponad dwa lata temu, kie-
dy staraniem TPRz przy 
wsparciu finansowym 
urzędu miasta ukazał się 
opracowany przez rze-
szowskiego dziennikarza 
Jerzego Dynię zbiorek 
piosenek zatytułowany Za-
kochani w  Rzeszowie. Zna-
lazło się w nim 18 piosenek 
z  różnych lat i  o  różnym 
charakterze tematycznie 
związanych z  Rzeszowem. 
Są wśród nich utwory zna-

FESTIWAL O STATUETKĘ 
JANA PAKOSŁAWICA

Śpiewanie o Rzeszowie pod patronatem prezydenta
lezione w  archiwum Radia Rzeszów, które 
przed laty nagrali rzeszowscy aktorzy Zdzi-
sław Kozień i  Wincenty Zawirski, piosen-
karz z gitarą Jerzy Jaronik, a  także śpiewa-

jąca niegdyś z rzeszowskim 
zespołem Jedynka Stenia 
Dyniowa. Znalazły się po-
nadto w  tym wydawnic-
twie – opracowane w  sty-
lu piosenek tzw. środka 
– piosenki ludowe, a  także 
skomponowane współcze-
śnie na potrzeby zbiorku. 
Większość z  tych piosenek 
nagrana została ponad rok 
temu w studiu muzycznym 
Radia Rzeszów na płytę CD 
przez grupę uzdolnionych 
muzycznie i  estradowo 
młodych rzeszowskich wo-
kalistów oraz muzyków. To 

przedsięwzięcie zrealizowane oraz sfinanso-
wane zostało dzięki dyrekcji Rzeszowskiego 
Domu Kultury. Mieszkańcy Rzeszowa mieli 
okazję posłuchania tych piosenek oraz ich 
wykonawców 18 sierpnia ubiegłego roku na 
estradzie obok rzeszowskiego ratusza pod-
czas uroczystego koncertu zorganizowanego 
z okazji 70. rocznicy utworzenia wojewódz-
twa rzeszowskiego, a Rzeszowa awansowania 
do rangi miasta wojewódzkiego.

Wiele miast na świecie, a  także w Pol-
sce, sławionych jest w  piosenkach. Tym ra-
zem, podczas planowanego festiwalu, będzie-
my mogli śpiewać o  Rzeszowie. W  tej spra-
wie zapadły już wiążące decyzje. Jest zgoda 
Wydziału Kultury i Sportu UM w Rzeszowie, 
pomysłowi przyklasnęła też Komisja Kultu-
ry Rady Miasta Rzeszowa. Organizatorem 
festiwalu pod nazwą „Rzeszów w  piosence” 
będzie Rzeszowski Dom Kultury i w dyrek-
cji tej placówki można zasięgać wszelkich 
informacji na temat tej planowanej pod 
koniec listopada konkursowej imprezy, jej 
regulaminu, daty i  miejsca realizacji. Nuty 
oraz teksty piosenek znajdujące się w zbior-
ku Zakochani w  Rzeszowie dostępne na  
www.echo.erzeszow.pl/kultura

 Elżbieta STĘPIEŃ
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Luty 2015

Miałem wrażenie, że 15 stycznia br. 
w  Hotelu Rzeszów, skąd roztacza się 

widok na centrum miasta, jakby ponownie 
po ponad 40 latach był odsłaniany stojący na-
przeciw pomnik Czynu Rewolucyjnego. Bo 
w tymże dniu i tamże ten najbardziej znany 
wszędzie, charakterystyczny dla Rzeszowa 
monument, był w  centrum uwagi licznie tu 
zgromadzonych osób na spotkaniu z  twór-
cą pomnika prof. Marianem Koniecznym. 
Zaprosił go prezydent Tadeusz Ferenc. Go-
spodarz miasta był także gospodarzem tego 
zdarzenia.

Profesor Konieczny nie tylko kurtuazyj-
nie, choć z humorem, rzekł już na wstępie, że 
gdyby ten pomnik tworzył teraz, zapewne 
musiałby mu nadać kształt dużo wyższy, by 
oddać skalę rozwoju miasta. Czym poniekąd 
nawiązał do opinii niedawno zmarłego urba-
nisty, architekta Władysława Henniga, któ-
ry zwykł podkreślać, że i hotel w poprzedniej 
formie, i  pomnik, i  przebudowane komuni-
kacyjnie centrum, i  wyrosłe niedaleko wie-

ODSŁANIANY PONOWNIE 
Pomnik stworzony przez prof. Koniecznego

że pomnik rzeszowski obronił się 
w dyskusji na temat burzenia takich 
symboli przeszłości, bo paradoksal-
nie na przemianach po 1945 roku 
Rzeszów bardzo skorzystał i  roz-
winął się w tych ponurych czasach. 
Nadal tak się dzieje od 25 lat, już 
w innej rzeczywistości. Pomnik się 
broni jako dzieło artystyczne, cieszy 
oko bardziej niż kłuje czy wywołu-
je złe emocje, podkreślił rektor. Były rektor 
i  twórca uniwersytetu prof. Włodzimierz 
Bonusiak opononował, że nie można na-
zwać ponurym okresem czasów, gdy pomnik 
powstawał, przekreślać osiągnięć i  nadziei, 
które Polacy wiązali z Gierkiem i postępem, 
jaki się wtedy dokonywał. Stwierdził też 
dobitnie, że burzenie pomników nigdy nie 
było świadectwem kultury. Co byśmy zwie-
dzali w  świecie, gdyby ich nie było. Można 
zmieniać miejsca obelisków, ale nie wolno 
ich niszczyć – wtórowała takiej opinii Maria 
Sarnik-Konieczna, żona rzeźbiarza, zachwy-

że jako rodak tego regionu pamięta i strajki 
chłopskie z 1937 roku, i maleńki Rzeszów po 
wyzwoleniu, do którego „jeździło się przez 
Jasło”. Pomnik wystawiony w 1974 roku ob-
razuje te rewolucyjne zmiany, jakie tu zaszły.

I  taka była w  gruncie rzeczy ogólnie 
ocena tych, którzy przyszli na to spotkanie, 
w czym nie dało się ich zachwiać nawet ry-
tualnymi, ideologicznymi uwagami młodego 
pracownika IPN na temat minionego ustroju 
i  promotorów pomnika. Na zaczepne pyta-

nie, czy prof. Konieczny wiedział, że wśród 
pięciu osób obecnych przy odsłanianiu po-
mnika, trzy z nich to byli dawni pracownicy 
UB, profesor odrzekł spokojnie, że znał tylko 
Władysława Kruczka, który jego zdaniem 
był rozumnym, wielkim gospodarzem i  pa-
triotą – rozbudował miasto i  region, cieszył 
się, gdy coś nowego tu powstawało, zapra-
szał ludzi, którzy stąd wyrośli. Kolejne próby 
dezawuowania przeszłości i  tego pomnika 
zebrani wybuczeli gromkim śmiechem, a ró-
wieśnik IPN-owskiego przedstawiciela skwi-
tował tę doraźną politycznie poprawność: 
może za 20 lat pojawi się inny IPN, który bę-
dzie rozliczał ten obecny. 

Było jeszcze wiele wystąpień, które to 
metaforyczne „odsłanianie pomnika” doku-
mentowały i utrwalały. A nawet spór powstał 

żowce – to było jakby symboliczne wyrażenie 
wtedy rzeczywistej przemiany niegdysiejszej 
powiatowej postury miasta w  wojewódz-
ką perspektywę. A  prof. Konieczny swym 
porównaniem wyniósł Rzeszów w  obecną 
rzeczywistość zmierzania do metropoli-
talnych celów, jakie miasto chce osiągnąć. 
Z  niezwykłą dynamiką rozwoju w  różnych 
dziedzinach, w tym akademickiego środowi-
ska (największa w Europie liczba studentów 
w stosunku do stałych mieszkańców miasta) 
i  ponad dwukrotnego zwiększenia obszaru 
terytorialnego za włodarzowania prezyden-
ta Ferenca. Nawet rektor uniwersytetu prof. 
Aleksander Bobko, zasiadający prezydialnie 
na tym spotkaniu obok prezydenta i  prof. 
Koniecznego, a  który jest bardzo krytycz-
ny wobec PRL, nie omieszkał stwierdzić, 

1970 r. Prof. Marian Konieczny w swojej pracowni 
z projektowanym pomnikiem

Pomnik w budowie 2015 r. W tle pomnika nowy Hotel Rzeszów
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cona Rzeszowem po wcześniejszym spacerze 
po mieście, którego nie znała. 

Sam prof. Konieczny nie omieszkał 
przypomnieć, że pomniki są obrazem cza-
sów, w  których powstawały. I  wrócił także 
do genezy pomnika w Rzeszowie. Projektu-
jąc go, nawiązał nie do staroegipskich wzor-
ców męskości obelisków, ale z  rozmysłem 
wybrał żeńską formę mandroli z wczesnych 
tradycji chrześcijańskich, umieszczania Ma-
donny w aureoli. Zagrał tą formą żeńskości 
wyrażoną w  40-metrowych pionowych be-
tonowych kręgach laurowych liści, spiętych 
powiewającym sztandarem rewolucji, który 
uosabiają „jakby wyszły z  pochodu” postaci 
Żołnierza, Chłopa i Robotnika z jednej stro-
ny monumentu, a z drugiej zwycięska bogi-
ni Nike. Profesor nie omieszkał wspomnieć, 

Na spotkaniu w Hotelu Rzeszów. Prof. Marian Konieczny z żoną 
Marią i prezydent Tadeusz Ferenc
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pomiędzy obecną za prezydialnym stołem 
Agnieszką Dziunycz, która wymyśliła ak-
ceptowaną przez prof. Koniecznego minia-
turkę pomnika i  sprzedaje takie upominki 
z  Rzeszowa, a  studentami z  politechniki, 
którzy mają podobny pomysł i cyfrowe moż-
liwości z  wykorzystaniem techniki 3D. Nie 
brakło też uwag, aby należycie zadbać o po-
mnik zawłaszczony przez gołębie, aby odzy-
skać go z władzy bernardynów, którym nie-
opatrznie przekazano grunt, a  tym samym 

pomnik, na którym on stoi. Prezydent Ferenc 
poinformował, że takie starania są w  toku, 
a póki co przyrzekł pomnik podświetlić. 

Nie tylko pomnik rzeszowski stworzył 
prof. Konieczny, bo m.in. i  Nike Warszaw-
ska, także Lenin z Nowej Huty, który znalazł 
dziś lokum w  Szwecji, i  postać Jana Pawła 
II w Licheniu też są jego dziełem, a obecnie 
rzeźbi marszałka Piłsudskiego. – Marian na-
wet wąsy sobie zapuścił na ten czas tworzenia 
– żartowała żona Maria. Znani rzeszowscy 

rzeźbiarze, uczeń prof. Koniecznego Krzysz-
tof Brzuzan i  Leszek Kuchniak, wyrazili 
nadzieję, że profesor zechce może w  Domu 
Sztuki rzeszowskiego BWA wystawić swoje 
dzieła, projekty i  zaprosili go tym przesła-
niem ponownie do Rzeszowa. Tak dyskusja 
zatoczyła krąg i  powróciła do sedna, czyli 
wartości sztuki, która dziełami twórców do-
kumentuje historię.

 Ryszard ZATORSKI 

Już od 25 lat TVP Rzeszów emituje dla 
mieszkańców Podkarpacia program re-

gionalny, w  tym od 20 we własnym paśmie 
programowym. W  naszym województwie 
to jedna z  najchętniej oglądanych stacji te-
lewizyjnych. Największym uznaniem cieszą 
się „Aktualności” oglądane przez około 300 
tys. widzów. Z udziałem marszałka Włady-
sława Ortyla, wojewody Małgorzaty Cho-
mycz-Śmigielskiej i  prezydenta Rzeszowa 
Tadeusza Ferenca odbyły się 17 stycznia br. 
uroczystości jubileuszowe.

Za symbol podkarpackiej telewizji jest 
uważana wieża na Suchej Górze koło Krosna. 
Jej budowę rozpoczęto w 1960 roku, a pierw-
szy sygnał telewizyjny popłynął z  niej dwa 
lata później. Pierwszym reporterem i  ope-
ratorem telewizyjnym w  Rzeszowie był Da-
mazy Kwiatkowski, który pod koniec lat 60. 
rozpoczął tu swoją pracę. Kolejnymi pracow-
nikami rzeszowskiej telewizji byli oddelego-
wany z Krakowa operator Tadeusz Metz i Lu-
cjan Góźdź, który w  TVP Rzeszów pracuje 
do dziś. Pierwszy rzeszowski program regio-
nalny został nadany w 1972 roku w Telewizji 
Kraków. Rok później siedziba podkarpackiej 
telewizji została przeniesiona już na rzeszow-
skie osiedle Baranówka. To właśnie tu obok 
wieży nadawczej powstało małe studio tele-
wizyjne działające w  ramach rozgłośni Pol-
skiego Radia w Rzeszowie. 

Pierwszą audycję rzeszowskiego ośrod-
ka przygotowaną w  roku 1982 wyemitowa-
ła Telewizja Polska w  Krakowie. Rok 1990 
przyniósł jedno z najważniejszych wydarzeń 
w historii telewizji w województwie podkar-

W SŁUŻBIE PODKARPACIA
Jubileuszowy rok Telewizji Rzeszów 

packim – powołanie Ośrodka Telewizji Pol-
skiej w  Rzeszowie. Wówczas funkcjonował 
on jeszcze w  strukturze Polskiego Radia, to 
właśnie wtedy TVP Rzeszów rozpoczyna 
nadawanie samodzielnego programu regio-
nalnego w  paśmie 2 programu telewizji pu-
blicznej. Trzy lata później po wejściu w życie 
ustawy o  radiofonii i  telewizji ośrodek staje 
się Oddziałem Terenowym Telewizji Polskiej. 

Kolejną ważną datą dla rozwoju telewi-
zji na Podkarpaciu jest rok 1995. To właśnie 
wtedy TVP Rzeszów otrzymuje własny kanał 
telewizyjny, który można oglądać w Rzeszo-
wie i  w  okolicach. Kilkugodzinny program 
sprawił, że zarówno telewizyjne pomieszcze-
nia, jak i studio stały się zbyt małe. Rozwią-
zaniem była decyzja o budowie nowego więk-
szego budynku z  odpowiednim zapleczem 
i nowoczesnym studiem. Został on ukończo-
ny w 2001 roku i siedziba Telewizji Rzeszów 
została przeniesiona na ulicę Kopisty, gdzie 
mieści się do dziś. 

Niewielki zasięg był problemem rze-
szowskiej TVP aż do przejścia na nadawanie 
cyfrowe. Po zakończeniu tego procesu w roku 
2014 program stacji jest dostępny w całym wo-
jewództwie podkarpackim. Obecnie dzienni-
karze i  reporterzy TVP Rzeszów codziennie 
śledzą najważniejsze i najciekawsze wydarze-
nia na Podkarpaciu. Dzielą się z widzami wia-
domościami z  polityki, gospodarki, a  także 
życia codziennego. Pamiętają, by zawsze „Być 
bliżej widza”. Zespół redakcyjny robi wszyst-
ko, żeby utożsamić się z ludźmi oglądającymi 
telewizję, którą tworzą. Podczas trwania „Ak-
tualności” i  pół godziny po ich zakończeniu 
trwa dyżur telefoniczny, podczas którego wi-
dzowie mogą dzwonić i zgłaszać własne pro-
pozycje kolejnych tematów do programu.

Dużą popularnością wśród mieszkań-
ców regionu cieszy się „Pogoda” emitowana 
codziennie po „Aktualnościach”. Widzowie 
mogą śledzić osiągnięcia podkarpackich 
sportowców w „Wydarzeniach sportowych”. 

TVP Rzeszów oferuje swym widzom 
m.in. „Spotkanie z folklorem”, „Odkrywanie 
Podkarpacia” i  inne programy podejmujące 
najprzeróżniejsze dziedziny życia społeczno-
-kulturalnego. Warto zwrócić uwagę również 
na: „Kwartet” – magazyn regionów czwór-
ki wyszehradzkiej, mający zasięg zarówno 
ogólnopolski, jak i międzynarodowy. Poszu-
kujący aktywnych form wypoczynku i  róż-
nych form rekreacji na pewno są sympaty-
kami autorskiego programu Pawła Pezdana 
„Rusz się człowieku”, emitowanego również 
na antenie ogólnopolskiej. Miłośnicy kul-
tury w  „Parnasie” i  „Stacji Rzeszów Głów-
ny” mogą się dowiedzieć o  najważniejszych 
i  najbardziej interesujących wydarzeniach 
kulturalnych. Stosunkowo młodym progra-
mem jest „Moje Miasto”, które pokazuje, jak 
zmienia i  rozwija się Rzeszów. Pokazywane 
są w nim na pozór drobne sprawy, którymi 
żyją mieszkańcy, ale i też te dla nich najważ-
niejsze, jak na przykład kolejne inwestycje 
czy innowacje Rzeszowa. 

Telewizja Rzeszów stawia dziś na nowe 
technologie, które stają się równie ważne jak 
tradycyjna emisja sygnału telewizyjnego. 
Emitowane przez nią programy są dostępne 
na żywo, a  także można je odtwarzać cały 
czas dzięki stronie internetowej www.rze-
szow.tvp.pl.

 Gabriela KASZOWSKA 

Prezydent Tadeusz Ferenc przekazuje gratulacje na 
ręce dyrektora ośrodka TVP Rzeszów Jacka Szarka

Na uroczystości jubileuszowej TVP Rzeszów
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NIE PORA UMIERAĆ * 
Opuszczeni i lekceważeni

Edward Słupek

Los sprawił, że żyjemy 
na takiej szerokości 

geograficznej, gdzie wy-
stępują znaczne różnice 
temperatur między porami 
roku, a  nawet pomiędzy 

nocą i dniem. Aby przeżyć, musimy zadbać 
o  opał do ogrzania naszych siedzib, zabez-
pieczyć odpowiedni ubiór oraz zgromadzić 
pożywienie na zimę. Z pozoru lepiej by było 
żyć gdzieś na upalnym południu globu, gdzie 
nie trzeba się ogrzewać, bo natura za nas to 
czyni. Dlaczego zatem mówi się w  pojęciu 
ekonomicznym o bogatej północy i biednym 
południu. Nawet w Europie krainy północne 
jawią się jako synonim bogactwa w stosunku 
do krain południowych słynących z  ciepłej 
aury. Wytłumaczeniem tego paradoksu są 
potrzeby energetyczne północy w  stosunku 
do południa. Po prostu przy produkcji ener-
gii powstaje wartość dodana – zysk. Obra-
zowo przy każdym obrocie rotoru, wirnika 
powstaje jakaś miliardowa część dolara. 

W  naszym Rzeszowie bez ogrzewania 
w zimie i na jesieni naszych mieszkań nie ma 
możliwości normalnego życia. Ogrzewamy 
nasze mieszkania z  miejskiej sieci ciepłow-
niczej albo przy pomocy domowych urzą-

RZESZOWSKIE CIEPŁO
Dobre, ekologiczne, bezpieczne i ekonomiczne

dzeń gazowych; zostaje jeszcze ogrzewanie 
przy pomocy własnych pieców i  kominków 
na paliwo stałe. Ukułem nawet tezę, że tam 
jest normalny Rzeszów, gdzie jest dostęp do 
sieci miejskiej administrowanej przez Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
(MPEC), które rozprowadza ciepło z  EC 
Załęże oraz EC Fenice. Taki system jest bez-
pieczny i  najtańszy, bo ogrzewanie ok. 50 
mkw. mieszkania wraz z ciepłą wodą to wy-
datek do 1500 zł. 

Bezpieczeństwo polega na tym, że nie 
mamy do czynienia z  piecykami łazien-
kowymi do podgrzewania wody na cele 
domowe. Co rusz dochodzą do nas infor-
macje o  wybuchach gazu, a  także o  śmier-
ciach w  łazienkach z  powodu zaczadzenia. 
Dlatego kilka lat temu wespół z  rzeszow-
skim MPEC-em podjęliśmy jako pierwsi 
(Spółdzielnia Zodiak) zadanie wyrugowa-
nia piecyków łazienkowych z  bloków wy-
sokich. Swoisty eksperyment powiódł się, 
co sprawiło, że Spółdzielnia Nowe Miasto, 
Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
rzeszowski MZBM prowadzą na wielką 
skalę usuwanie piecyków gazowych z admi-
nistrowanych mieszkań. Uzasadnienie jest 
logiczne, jeżeli w  obecnie projektowanych 
wysokich blokach nie można sytuować pie-
cyków gazowych, to znaczy tam, gdzie one 

były zamontowane, należy je wyeliminować 
ze względów bezpieczeństwa. 

Mogę również zareklamować, że na 
budowanym osiedlu Staromieście Ogrody 
nie ma sieci gazowej, co mieszkańcy akcep-
tują z  wielu względów. Kuchnie elektryczne 
są bardziej „czyste” w  obsłudze codziennej. 
Ciepło do celów bytowych jest dostarczane 
przez rzeszowski MPEC. Służy do ogrzewa-
nia mieszkań i  podgrzewania wody do ce-
lów bytowych. To ciepło powstaje przy oka-
zji produkcji energii elektrycznej na Załężu 
i  w  WSK. Cena ciepła tak produkowanego 
jest konkurencyjna do wszystkich innych 
form powstawania ciepła. 

System zaopatrzenia w ciepło systemowe 
w Rzeszowie jest dużym dobrodziejstwem pod 
względem ekologicznym, bezpieczeństwa, na 
razie nie ma sobie równych pod względem 
ekonomicznym. Należy tylko chuchać i dmu-
chać, aby MPEC rzeszowski został jak dotych-
czas w rękach rzeszowian. Dobrze by było, aby 
Urząd Regulacji Energetyki (URE) mający 
siedzibę w Krakowie, decydujący m.in. o ce-
nach ciepła, znalazł się w  Rzeszowie. A  była 
po temu szansa, tylko komuś w  przeszłości 
nie stało wyobraźni. Wiem, że poruszyłem 
problemy mające najwyższą wagę finansową 
w naszych budżetach domowych, bo wszędzie 
występuje energia jako element potrzebny do 
powstania wyrobów, od tych najbardziej ba-
nalnych po złożone i skomplikowane. 

 Edward SŁUPEK,
prezes zarządu Spółdzielni Zodiak w Rzeszowie

Dorota Dominik

Kilka dni temu setne 
urodziny obchodziła 

Danuta Szaflarska. Wspa-
niała, piękna aktorka, któ-
rą równie wielki Janusz 
Gajos nazwał zjawiskiem. 

Jest ona bodaj jedyną europejską aktorką, 
która wciąż i z sukcesem jest aktywna zawo-
dowo. Kilka dni temu także 93-letni Antoni 
Huczyński, emerytowany weterynarz, bliżej 
znany jako Dziarski Dziadek, po opubliko-
waniu bestsellera Mój sposób na długowiecz-
ność stanął w  szranki z  królową polskiego 
fitnessu, Ewą Chodakowską. Starcie składało 
się z  kilku rund, podczas których nacierali 
się śniegiem, wyciskali i  robili dynamiczne 
obroty. Carmen Dell’Orefice (lat 83) od lat jest 
topową modelką domu mody Dior. Ingvar 
Kamprad, który ma lat 88, wciąż jest aktyw-
ny zawodowo, zarządzając swoją globalną fir-
mą (IKEA). Michael Haneke (lat 72) nakręcił 
genialny film Miłość – czułą historię miłości 
i oddania osiemdziesięcioletnich małżonków. 
Co łączy tych ludzi, prócz tego, że są znani, 
odnieśli sukces, a  ich wiek i  plany na przy-
szłość zadziwiają? Wszystko wskazuje na to, 
że energia, aktywność i pracowitość towarzy-
szą im przez całe życie. No i optymizm. „Mu-
sisz być uśmiechnięty, bo jeśli jesteś ponury, to 

Znajdź pracę, jaką lubisz, a do końca życia 
nie będziesz musiał pracować.

Konfucjusz

odpychasz od siebie ludzi. Gdy jesteś radosny, 
budujesz mosty”, jak mówi Dziarski Dziadek. 

W Polsce osoba w sędziwym wieku czę-
sto jest postrzegana jako uciążliwa, marudzą-
ca i narzekająca. To ktoś, kto swoim zrzędze-
niem zatruwa życie innym. Tylko czy to jest 
wina seniorów? Stawiam hipotezę, że charak-
ter to jedno, a życie w stereotypach to drugie. 
A owe stereotypy sprawiają, że życie polskiego 
seniora w większości przypadków faktycznie 
pozostaje smutne. Od seniora wręcz ocze-
kuje się, że odejdzie, usunie się w  cień, zaj-
mie wnukami, ewentualnie ogrodem, a  jego 
skromna i  tak emerytura ma zasilać budżety 
dzieci i  wnuków. Opuszczeni i  lekceważeni, 
traktowani jak duże dzieci w  naturalny spo-
sób wycofują się z życia lub stają się ofiarami 
oszustów od marketingu lub wręcz złodziei 
(metoda „na wnuczka”). Na domiar złego, 
jak podała dwa dni temu prasa, gwałtownie 
kurczy się rynek pracy dla osób 55–60+. I to 
mimo podniesienia wieku emerytalnego. Coś 
nie działa, albo działa źle i bezmyślnie. GUS 
od dawna podaje, że w bieżącym roku już jed-
na czwarta Polaków będzie miała powyżej 65 
lat. Trąbienie o polityce prorodzinnej ograni-
cza się u nas wyłącznie do zachęt prokreacyj-
nych. Nie istnieje równocześnie żadna forma 
tzw. polityki senioralnej, a  jeżeli ktoś o  niej 
mówi, to głupio. Najczęściej o tym, że trzeba 
staruszkom postawić ławki na skwerku albo 

wybudować kolejny dom opieki. Oczywiście, 
że i one są potrzebne, ale sens myślenia o lu-
dziach 65+ to przede wszystkim utrzymanie 
ich aktywności we własnych domach jak naj-
dłużej, zapewnienie dobrej opieki medycznej, 
polegającej nie na odrębnym, specjalistycz-
nym leczeniu coraz liczniejszych schorzeń, 
ale opartej o rehabilitację, ruch i dietę, opie-
kę lekarza geriatry (znów jesteśmy w  ogonie 
Europy pod względem ich liczby). Mnóstwo 
pieniędzy w  Polsce jest marnowanych kom-
pletnie bez sensu na ruchy pozorne nazywane 
polityką senioralną. Zamiast wyrzucać je na 
„parki seniora”, lepiej wyłożyć na kształce-
nie dobrych geriatrów. Seniorzy mają jednak 
głowę na karku i… ratują się sami. Są najlicz-
niejszą w naszej części świata grupą aktywnie 
uczestniczącą w  uniwersytetach trzeciego 
wieku (tych też jest w  Polsce najwięcej), ka-
pitalnej towarzysko-intelektualnej instytucji, 
gdzie nawiązują się przyjaźnie, ludzie skutecz-
nie i z zapałem uczą się (patrzcie, studenci!), 
ćwiczą. Może więc warto pomyśleć też o rewi-
talizacji zawodowej seniorów, bez wmawiania 
im wciąż, że nadają się tylko do siedzenia na 
ławce i niańczenia wnuków.

 Dorota DOMINIK

* Pora umierać (2007) – film Doroty Kędzierzaw-
skiej z 93-letnią wówczas Danutą Szaflarską.
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Adam Szeląg

Wielokrotnie na tych 
łamach przestrze-

gałem przed oszustami. 
Specjaliści z  różnych pio-
nów komendy przypomi-
nali o  podstawowych za-

sadach bezpieczeństwa, które mogą pomóc 
w zminimalizowaniu zagrożeń. Zminimali-
zować, bo nie ma złotej metody czy jakiegoś 
specjalnego sposobu zapewnienia nam w stu 
procentach bezpieczeństwo. Tym bardziej że 
(na co zawsze zwracaliśmy uwagę), inwencja 
i  pomysłowość przestępców jest nieograni-
czona.

Tym razem chciałbym powrócić do 
przestępstwa, o  którym niejednokrotnie 
było głośno w  mediach. To oszustwo na 
tzw. wnuczka. Skłonił mnie do tego fakt, że 
w  styczniu oszuści ponownie zaatakowali. 
Jak zawsze, na swoje ofiary wybrali osoby 
starsze. Zaatakowali jednak pod zmienioną 
legendą, w  której pojawił się nowy element 

WNUCZEK ZNOWU ZAATAKOWAŁ 
Na ofiary wybrali osoby starsze

– „policjant” tropiący oszustów. Jemu nale-
żało przekazać pieniądze, co miało pomóc 
w  schwytaniu sprawców. Pamiętajmy, poli-
cjanci nigdy tak nie działają!

Do dwóch takich zdarzeń doszło 
w  Rzeszowie. W  każdym przypadku do 
dwójki mieszkańców telefonowała osoba 
podająca się za członka rodziny, prosząc 
o pieniądze. Dzwoniący nie podawali nawet, 
na co je potrzebują. Bezpośrednio po tej roz-
mowie, również telefonicznie, kontaktował 
się z  nimi mężczyzna podający się za poli-
cjanta. Rzekomy „funkcjonariusz” przedsta-
wiał się z  imienia i  nazwiska oraz podawał 
numer identyfikatora. Informował, że do-
szło do przestępstwa w banku, z którego ko-
rzysta rozmówca. Policjanci już wiedzą, kto 
jest oszustem, ale do jego zatrzymania po-
trzebna jest pomoc rozmówcy. W kolejnych 
rozmowach „policjant” wypytywał o środki 
zgromadzone w  banku. Następnie polecił 
wybrać pieniądze i przekazać je w ustalone 
miejsce. 

Niestety, w jednym z przypadków oszu-
ści okazali się skuteczni i osoba pokrzywdzo-
na straciła kilka tysięcy złotych. Gdy zawia-
domiła policję, było już za późno. W drugim 
przypadku sprawcy postępowali identycznie. 
Na całe szczęście w  ostatniej chwili osoba 
pokrzywdzona rozmyśliła się i  odmówiła 
przekazania pieniędzy, a o całym zdarzeniu 
poinformowała rzeszowskich policjantów.

Już po napisaniu tego artykułu w Rze-
szowie doszło do dwóch kolejnych przypad-
ków oszustw „na wnuczka”. Niestety, po-
krzywdzeni przekazali pieniądze nieznanym 
osobom i  stracili kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych. Policjantów zawiadomili po fakcie, gdy 
zorientowali się, że zostali oszukani.

Zatem, biorąc pod uwagę powtarzające 
się przypadki podobnych oszustw, apeluję do 
wszystkich osób o ostrożność, czujność oraz 
stosowanie zasady ograniczonego zaufania 
w stosunku do osób kontaktujących się telefo-
nicznie w sprawie pożyczek lub przekazania 
pieniędzy. Proszę o  dokładne sprawdzanie 

Bogusław Kobisz

Mama kupiła nam na 
pokazie koc za je-

dyne 1500 złotych, poka-
załem jej identyczne w  In-
ternecie za 600 złotych, ale 
i tak musieliśmy się cieszyć 
– co będzie, jak przyprowa-

dzi nam wielbłąda? 
Idąc niedawno ulicą, zauważyłem jak 

trzech młodych ludzi roześmianych, wpa-
trzonych w  telefon komórkowy, wpadło na 
starszą panią. Potrąconej kobiecie wypadła 
torba i rozsypały się zakupy, a gdy zwróciła 
im uwagę „uważajcie chłopcy, jak idziecie”, 
usłyszała „odwal się, stara krowo”. Podobne 
zachowania wobec starszych ludzi zauważy-
łem również, jadąc pociągiem czy autobu-
sem. Nie mówię o  tym, że rzadko młodzież 
ustępuje miejsca starszym, lecz o  wulgar-
nych, lekceważących odzywkach wobec nich 
typu: „posuń się, babciu”, „coś ci się, stary, 
nie podoba”, „wal się, dziadek” itp. Nie jest 
tajemnicą, że wielu uczniów w  szkołach 
wulgarnie odzywa się nie tylko do swoich 
kolegów, ale i do nauczycieli, a ci w imię źle 
pojętego „świętego spokoju” tolerują takie 
zachowania. I tak słowa obraźliwe, wulgarne, 
lekceważące, pełne pogardy są pierwszym 
przejawem braku szacunku dla starszych lu-
dzi, po tym często przychodzą chuligańskie 
zachowania wobec nich, a  następnie czyny 
karalne.

W pierwszej kolejności rodzice, a póź-
niej szkoła, muszą uczyć i wymagać od mło-

BRAK SZACUNKU DLA STARSZYCH
Należy pilnie zainicjować akcję bezpłatnych porad prawnych dla emerytów

dzieży szacunku dla starszych. Jeżeli my nie 
będziemy ich szanować, to kiedyś i nas nikt 
nie poszanuje. Taka jest kolej rzeczy.

Ten brak szacunku przejawia się nie tyl-
ko w zachowaniu młodzieży. Ostatnio przy-
biera niemalże charakter instytucjonalny. 
Przejawem braku szacunku jest wykorzysty-
wanie nieporadności, łatwowierności, żeby 
nie powiedzieć, ich naiwności, i  wciskanie 
im przez różne firmy foteli z masażem, garn-
ków, robotów, kompletów pościeli z wielbłą-
dziej wełny itp., których wartość przekracza 
niekiedy ich całoroczną emeryturę. Media 
codziennie donoszą o  przypadkach utraty 
mieszkań i domów przez ludzi, którzy myśle-
li, że tylko zaciągają pożyczkę i że nie wiąże 
się z  tym utrata całego dorobku ich życia. 
Najczęściej okazuje się, że to właśnie ludzie 
starsi padli ofiarą swojej naiwności i niepo-
radności.

Przejawem braku szacunku są przy-
padki namawiania starszych ludzi na kredy-
ty w wielu bankach. Znam liczne przypadki 
udzielania emerytowi kilkunastu kredytów, 
wydawać by się mogło, że niewysokich, bo po 
kilka tysięcy złotych, ale w sumie z odsetkami 
sięgającymi po czasie kilkuset tysięcy złotych. 
Znam przypadki samobójstw popełnionych 
przez takich kredytobiorców i pozostawienia 
z problemami najbliższej rodziny, która o kre-
dytach nic nie wiedziała, a przynajmniej nie 
o  wszystkich, rodziny mieszkającej w  spół-
dzielczym mieszkaniu o  wartości niższej 
od sumy zaciągniętych kredytów. Uważam, 
że w  wielu takich przypadkach banki (pra-
cownicy banków) wciągali świadomie osoby 

starsze w taką spiralę zadłużenia. Jak inaczej 
można o tym myśleć w sytuacji, gdy kobieta 
zaciąga dziesiąty czy dwunasty kredyt w wy-
sokości kilku tysięcy złotych, gdy jedynym jej 
dochodem jest emerytura, a zabezpieczeniem 
nabyte w  małżeństwie własnościowe miesz-
kanie, w którym mieszka z mężem, dwojgiem 
dzieci i wnukami. 

Dzisiaj wprawdzie banki raczkują w za-
kresie umów o odwróconej hipotece, raczkują 
też fundusze i renty mieszkaniowe, ale strach 
pomyśleć, co będzie, jak emeryci się rozkręcą 
i zapragną uzyskać dodatkowo kilkaset zło-
tych do emerytury, wiedząc, że stracą swoje 
mieszkanie dopiero po śmierci. Żeby za parę 
lat nie doszło do podziału społeczeństwa na 
trzy grupy: zadłużonych we frankach, bez-
domnych emerytów i pozostałych obywateli, 
od których wszyscy oczekiwać będą pomocy.

Uważam, że rząd we współudziale 
wszystkich korporacji prawniczych (adwo-
kaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci, 
w tym także sądowi i prokuratorscy ostatnie-
go roku, referendarze) powinien zainicjować 
akcję bezpłatnych porad prawnych dla eme-
rytów. Na przykład dyżury w  kancelariach 
i  innych wskazanych miejscach po dwie go-
dziny dziennie w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca lub inny dzień raz w  miesiącu 
pod hasłem: „Bezpłatne porady prawne dla 
emeryta”. Byłby to przejaw szacunku dla 
osób starszych i  lekcja dla młodszych na te-
mat: „W życiu nie tylko szmal się liczy”.

 Bogusław KOBISZ
prawnik 



W
Yd

a
Rz

eN
Ia

 
 O

pI
N

Ie
 

 L
U

d
zI

e

9

Luty 2015

wiarygodności dzwoniących osób. W  każ-
dym przypadku upewnijmy się, czy osoba, 
która podaje się za członka rodziny, jest nią 
w rzeczywistości. Najlepiej zatelefonujmy do 
kogoś z  rodziny i  potwierdźmy zdarzenie. 
Nigdy nie przekazujmy również żadnych 
pieniędzy pośrednikom, osobom nieznanym 
nam, a mającym działać w imieniu rzekomo 
potrzebującego pomocy krewnego. 

W  razie jakichkolwiek podejrzeń na-
leży niezwłocznie skontaktować się z  naj-
bliższą jednostką policji, osobiście lub tele-
fonicznie pod numerem 997 lub 112.

Przypominam również, że policjanci 
nigdy nie pośredniczą w przekazywaniu pie-
niędzy. Oczekując Państwa pomocy w  pro-
wadzonym przeciwko oszustom postępowa-
niu, funkcjonariusze zawsze nawiążą kontakt 

osobisty. Nigdy też nie będą żądali przekazy-
wania jakichkolwiek kwot. W  przypadku, 
gdy rozmówca podaje się za policjanta lub 
innego funkcjonariusza, należy niezwłocz-
nie skontaktować się z  najbliższą jednostką 
policji, dzwoniąc pod numer 997.

 Kom. Adam SZELĄG

Marlena Duliban 
była współorga-
nizatorem konfe-
rencji „Coaching 
w  edukacji”, która 
odbyła się 15 stycz-
nia w  Rzeszowie 
w  Urzędzie Mar-
szałkowskim i  22 
stycznia w  Podkar-

packim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w  Krośnie. Tematy, które zostały podjęte, 
to: „Coaching jako metoda budzenia poten-
cjału”, „Przywództwo w  pracy dyrektora”, 
„Coaching sztuką zadawania pytań – moż-
liwości i wyzwania”, „Narzędzia coachingo-
we w  pracy pedagoga”, „Systemy reprezen-
tacji jako strategie efektywnego nauczania 
i uczenia się ucznia”.
Więcej informacji: www.coachingwedukacji.pl

 Czym jest coaching? 
– To metoda pracy, która wywodzi się 

ze sportu, a jej źródła sięgają lat 70. Jej auto-
rem jest trener tenisa Timothy Gallwey, któ-
ry zauważył, że dotychczasowe metody jego 
pracy, polegające na krytyce i  dawaniu rad, 
są nieskuteczne. Pomimo iż jego podopiecz-
ni deklarowali, że rozumieją, co robią źle, 
w  momencie konfrontacji z  przeciwnikiem 
wiedza ta nie zapewniała im wygranej. Po 
szeregu obserwacji i rozmów z zawodnikami 
Gallwey zrozumiał, że prawdziwymi prze-
ciwnikami nie są ich rywale, ale ich własne 
ograniczenia i słabości.

 Co rewolucyjnego jest w  nowym po-
dejściu?

– W coachingu chodzi o wspomaganie 
ludzi w  zdobywaniu tego, czego chcą, bez 
robienia tego za nich lub mówienia im, co 
mają robić. Kluczem do sukcesu jest prze-
zwyciężanie ograniczeń umysłowych, które 

JA – MÓJ NAJWIĘKSZY RYWAL
Rozmowa z Marleną Duliban, wicedyrektorem Zespołu Szkół nr 6 w Rzeszowie

powstrzymują osiąganie najlepszych rezul-
tatów. 

 W jaki sposób można przełożyć to na 
pracę z uczniami?

– Coaching, podobnie jak w sporcie, tak 
i w edukacji, przynosi niewyobrażalne zmia-
ny. Najważniejszym zadaniem nauczycieli 
zgodnie z tą metodą jest pomaganie uczniom 
w  przezwyciężaniu ograniczeń, które sami 
sobie stawiają. Najlepsze rezultaty nasz wy-
chowanek osiągnie wówczas, gdy nie będzie-
my używać ocen i osądów. A my jesteśmy po 
to tylko i aż, żeby wspomagać uczniów w dro-
dze do osiągnięcia celu. Coaching w edukacji 
uwalnia potencjał ucznia, wspiera jego roz-
wój, pomaga lepiej postrzegać samych siebie, 
motywuje i odkrywa nieograniczone możli-
wości dziecka.

Rozmawiała 
 Justyna ADAMIEC
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Dorota Kwoka

Wędrując po Podkar-
paciu, niejednokrot-

nie dane mi było zawitać 
do Błażowej i  uczestniczyć 
tam w wielu wydarzeniach. 
Z  sentymentem wspomi-

nam atmosferę dożynkową z  zaprzęgami 
konnymi ciągnącymi strojne bryczki i wozy, 
owe wieńce dożynkowe i uśmiechnięte twa-
rze błażowian.

Z  jeszcze większą sentymentalną nutą 
wspominam mój benefis i  inne tego typu 
spotkania, organizowane z  ogromną pasją 
i zaangażowaniem wielu osób, a wśród nich 
jakże niezastąpiona i  perfekcyjna w  tym, 
co robi, jest zawsze Danuta Heller – absol-
wentka I  LO w  Rzeszowie, potem biblio-
tekoznawstwa i  informacji naukowej WSP 
w  Krakowie, która od 1982 r. jest dyrekto-
rem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Błażowej. To laureatka wielu nagród i wy-
różnień, a  tą jak mniemam najważniejszą 
jest dla niej nagroda Zarządu Województwa 
Podkarpackiego za wkład w rozwój kultury 
Podkarpacia. 

„KURIER” I JEGO NACZELNA
Ocalić od zapomnienia ludzi, fakty, historię

Na co dzień boryka się z  problemami 
związanymi z  pozyskiwaniem i  remontami 
lokali na potrzeby biblioteki i podległych jej 
filii wiejskich.

W  rozmowie ogromne ożywienie roz-
mówczyni wywołuje temat wydawanego 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w  Błażowej „Kuriera Błażowskiego”, gdyż 
Danuta Heller jako redaktor naczelna tego 
czasopisma od 1991 r. kładzie ogromny na-
cisk na poziom edytorski. Stworzyła je od 
podstaw, nie mając żadnych 
wzorów, i dziś „Kurier” jest 
czytany nie tylko w  kraju, 
ale i  poza jego granicami 
oraz nagradzany w licznych 
konkursach. Zatem należy 
podziwiać zaangażowanie 
redaktor naczelnej i  całego 
zespołu redakcyjnego.

– Nie jest łatwo wyda-
wać czasopismo, gdy brak 
struktur organizacyjnych 
i  nie ma środków na ho-
noraria autorskie – oce-
nia Danuta Heller. Zespół 
redakcyjny tworzy grono 
przyjaciół, podobno dość 

krótko przeze mnie trzymanych. Nikt jednak 
na moją dyktaturę nie narzeka, bo wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że nie jest rzeczą łatwą 
zapełnić niemal sto stron (nie mniej niż 70) 
sensowną treścią i  dobrymi zdjęciami. Dla 
mnie oznacza to uczestnictwo w życiu gmi-
ny, by zdobywać ciekawe materiały do gazety. 
Ale nie tylko o to chodzi. Lubię swoje środo-
wisko lokalne i  chętnie uczestniczę w  życiu 
miasta i  gminy. Zawsze doceniam wysiłek 
organizatorów imprez, którzy starają się jak 
najlepiej przyjąć gości. Staram się bywać na 
wydarzeniach poza gminą, żeby przybliżyć 
czytelnikom „Kuriera” kulturalne spektrum 
Podkarpacia.

Członkowie zespołu to 
głównie nauczyciele, ale i le-
karz medycyny oraz wetery-
narii, pracownicy kultury, 
strażak. Słowem, ludzie wie-
lu profesji. „Kurier Błażow-
ski” chlubi się współpracą 
z  członkami ZLP, o  czym 
też wspomina D. Heller, 
przywołując liczne posta-
ci, dzięki czemu czytelnicy 
poznają poezję i prozę Pod-
karpacia oraz nowe trendy 
w  literaturze. Jak mawia D. 
Heller, gazety i  czasopisma 
miejscowe są nie tylko sto-
sunkowo wiernym zwiercia-Danuta Heller 

http://www.coachingwedukacji.pl
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dłem rzeczywistości społecznej, politycznej, 
kulturowej, ekonomicznej. Często są tak-
że ważnym i  jednym z  podstawowych – ze 
względu na możliwości oddziaływania na 
społeczeństwo, kształtowania nastrojów, po-
staw i zachowań ludzi – środków komuniko-
wania i  porozumiewania się jednostek oraz 
grup społecznych. 

– Myślą przewodnią „Kuriera” jest 
ocalić od zapomnienia ludzi, fakty, historię 
– podkreśla redaktor naczelna. – Mamy udo-
kumentowaną historię najbliższej okolicy, 

bohaterów II wojny, żołnierzy Armii Krajo-
wej. Wprawdzie nie wszyscy trafią na karty 
podręczników historii, ale pamięć o  nich 
przetrwa dzięki naszemu czasopismu. „Ku-
rier” wywarł też niewątpliwie wpływ na moje 
życie osobiste. Angażował wiele mego czasu. 
Był obecny w naszym domu jako temat roz-
mów. Determinował wszelkie inne sprawy, 
zawsze wygrywał np. z wyjazdem do rodzi-
ców. Mam wyrzuty sumienia, że za mało 
czasu poświęcałam najbliższym. Staram się 
mieć nad tym kontrolę. Ponieważ jestem do-

brze zorganizowana (a przynajmniej tak my-
ślę o  sobie), „Kurier” zawsze ukazuje się na 
czas. Od kilku lat przygotowuję następców, 
którym kiedyś przekażę redagowanie pisma.

Postrzegam też Danutę Heller jako 
pełną ciepła, dobroci mamę i babcię, a nade 
wszystko wielką społecznicę, która dzię-
ki swojemu zaangażowaniu jest widoczna 
i rozpoznawalna w środowisku błażowskim, 
gdzie dane jest jej mieszkać i pracować. 

 Dorota KWOKA

Jerzy Dynia

Otaczający nas świat 
ciągle się zmienia i to 

w  coraz szybszym tempie. 
Dotyczy to wielu dziedzin, 
jak chociażby folkloru, 
muzyki ludowej. Jednym 

z tego objawów jest rosnące zapotrzebowanie 
na muzykę folkową. Motywy zaczerpnięte 
z  tradycyjnej muzyki ludowej przetwarzane 
są na różne sposoby, aranżowane do granic 
nierozpoznawalności i  wykonywane na in-
strumentach elektronicznych, które przyszły 
do nas z innych narodowych kultur. Jest jed-
nak w tej muzyce coś, co można by określić 
mianem ducha narodu.

W  roku 2001 powstała w  Rzeszowie 
wokalno-instrumentalna grupa pod nazwą 
Ratatam. Dość szybko zaistniała na rynku 
muzycznym nie tylko Rzeszowa, ale i kraju. 
Grała różną muzykę, która pozwalała jej wy-
stąpić zarówno na Woodstocku, jak i na Fe-
stiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, na Saba-
łowych Bajaniach i dla odmiany dla publicz-
ności norweskiej. Ponad rok temu muzycy 
zespołu postanowili sięgnąć po rzeszowski 
folklor muzyczny. Do realizacji tego pro-
gramu przystąpili z  wielką dozą odpowie-
dzialności, dbając o  prawdę merytoryczną, 
jeśli chodzi o dobór melodii i  tekstów przy-
śpiewek. W  ich opracowaniach ta muzyka 
nabrała innego wyrazu, z tej chociażby racji, 

że instrumentarium, podobnie jak w  całej 
muzyce folkowej, było współczesne – z kla-

NA SWOJSKĄ NUTĘ
Jest w tej muzyce duch narodu

sycznym zestawem perkusyjnym, „kibor-
dem”, elektrycznymi gitarami, saksofonami, 
akordeonem, który wszak 
nie jest rodzimym instru-
mentem ludowym, ale za to 
dla osłody ze skrzypcami. 
Ponadto podjęli się rze-
czy, wydaje się nierealnej, 
bowiem zaprosili do tego 
projektu, wspartego przez 
Urząd Miasta Rzeszowa, 
zespoły ludowe działające 
w  okolicznych ośrodkach 
kultury, w  sumie ponad 60 
osób. Rzeszowski muzyczny 
folklor nabrał zupełnie no-
wego brzmienia. Premiera 
tego niecodziennego pro-
jektu nazwanego „Ratatam 
& Folk Dream Team śpiewa rzeszowskie” 
odbyła się na estradzie przy ratuszu latem 
ubiegłego roku podczas Światowego Festiwa-
lu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. 
Rzeszowski rynek był wypełniony po brzegi, 
a  dynamiczny, bajecznie kolorowy koncert 
zakończył się pełnym sukcesem. 

W  połowie stycznia br. Ratatam za-
prezentował się rzeszowskiej publiczności 
dwukrotnie w  ciągu kilku zaledwie dni, ale 
z  zupełnie różnymi programami. Na sce-
nie WDK ponownie przedstawił program 
z  rzeszowskim folklorem. Inna była sceno-
grafia, inna akustyka, a  i publiczność, która 

potrzebuje takich właśnie 
muzycznych ludowych kli-
matów. I  znów z  zespołem 
śpiewali, a  nawet tańczyli 
w  rzeszowskich strojach 
artyści m.in. z Boguchwały, 
Lutoryża, Lubeni, Trzciany, 
Futomy, Frysztaka. I  finał 
był taki, jak podczas kon-
certu dla Polonusów.

Od chyba dziesięciu 
lat środowisko dziennikar-
skie Rzeszowa organizuje 
koncerty kolęd, z  których 
dochód przeznaczony jest 
dla dzieci z  Domu Dziec-
ka w  Strzyżowie. Oprócz 

dziennikarzy, występują aktorzy teatrów 
rzeszowskich i  zapraszani goście, którym 

towarzyszą rzeszowscy muzycy. Raz, w prze-
szłości, wystąpiła orkiestra dęta Podhalań-
czyków, innym razem zespół VIR, był też 
w ubiegłym roku Old Rzech Jazz Band. Or-
ganizatorzy tych koncertów ciągle zaskaku-
ją pomysłowością. W  tegorocznym, oprócz 
stałych wypróbowanych wykonawców, do 
udziału w  kolędowaniu udało się zaprosić 

samą wojewodę Małgorzatę Chomycz-Śmi-
gielską i  marszałka województwa podkar-
packiego Władysława Ortyla, który wystąpił 
w duecie z żoną. Wystąpili również m.in. rek-
torzy – uniwersytetu prof. Aleksander Bob-
ko i  politechniki prof. Marek Orkisz. Dy-
rektor rzeszowskiego Caritas ks. Stanisław 
Słowik zaintonował znaną kolędę, której 
jedna ze zwrotek zaczyna się od słów „Słowik 
zaczyna dyszkantem”. Niezłą „zadymę” zro-
biła w  trakcie koncertu grupa wykonawców 
w  mundurach z  gwiazdkami i  nawet belka-
mi na pagonach, tzn. przedstawiciele policji 
i  państwowej straży pożarnej, wpadając na 
scenę z  okrzykiem „Pali się, pali się!”, bo 
rzeczywiście przez chwilę puszczano w tym 
momencie „estradowe” dymy. Oczywiście 
w  takim towarzystwie można było koncert 
kontynuować. 

A koncert był niezwykle spontaniczny, 
dynamiczny, aż niektórym co bardziej leci-
wym dziennikarzom zazdroszczono „powe-
ra”. Nie obyło się bez stresu, bo nie pierwszy 
zresztą już raz trudno było zebrać na próbach 
komplet wykonawców. Pewne „wpadki” do-
skonale kamuflował jednak niezawodny 
w takich przypadkach zespół Ratatam, który 
w tym roku wziął na swe barki aranżację ko-
lęd i utrzymanie w należytym porządku ca-
łego koncertu. Trzon tego zespołu stanowią: 
Paweł Czachur – śpiewający gitarzysta, Jerzy 
Czeluśniak – też śpiewający gitarzysta baso-
wy, Waldemar Rzeszut – gitarzysta solowy, 

Śpiewają Barbara Jakubiec i Paweł Czachur 

Koncert  Ratatam w WDK – rzeszowskie melodie i przyśpiewki
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 Jak ocenia Pani dotychczasową polity-
kę kulturalną Rzeszowa i  pozycję naszego 
miasta na mapie kulturalnej Polski?

– Trudno wystawić inną ocenę niż 
dobrą. Prężnie działa Wydział Kultury i Es-
trada Rzeszowska. Przykładem trafionych 
pomysłów może być organizowany z rozma-
chem Europejski Stadion Kultury – finanso-
wany przez Ministerstwo Kultury, czy festi-
wal Carpathia, który stał się znakiem roz-
poznawczym Rzeszowa. Są to duże imprezy 
przyciągające liczną publiczność. Jednak nie 
da się ukryć, że brakuje w mieście ośrodka, 
który odważnie wyznaczałby nowe kierunki, 
nie dostosowując się do masowych gustów, 
a  prezentując to, co wartościowe artystycz-
nie. Myślę, że krokiem w tym kierunku bę-
dzie powstanie Rzeszowskiego Centrum 
Sztuki Współczesnej.

 Jaką rolę w mieście ma pełnić Centrum 
Sztuki Współczesnej? Czy nie będzie to ko-
lejne BWA, tyle że w innym miejscu?

– Powstanie Centrum w  zamyśle ma 
być trampoliną, która pozwoli wybić się rze-
szowskim twórcom. Artyści potrzebują miej-
sca, które będzie dla nich jak drugi dom, 
gdzie będą mogli się spotykać, pracować, 
rozmawiać, wystawiać i  otrzymać wsparcie 
w promocji swojej pracy. W Centrum będzie 
można korzystać bezpłatnie z bazy lokalowej, 
wsparcia dydaktycznego i  merytorycznego. 
Potrzebna jest również przestrzeń pod eks-
pozycję kolekcji sztuki współczesnej. Tego nie 
mamy w ofercie kulturalnej. Mamy natomiast 
wielu wybitnych i  utytułowanych artystów 
oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, gdzie kształci się młodych plastyków, 

NOWA JAKOŚĆ W RZESZOWIE
Rozmowa z Jolantą Kaźmierczak, radną Rzeszowa, przewodniczącą klubu PO

którym trzeba umożliwić działanie i  dobre 
warunki startu. Jednak co najważniejsze, Cen-
trum ma być nie tylko miejscem wystaw, jak 
jest to w przypadku BWA, ale instytucją orga-
nizującą festiwale, imprezy plenerowe, warsz-
taty, pokazy, realizującą programy edukacyjne 
przybliżające najmłodszym sztukę. Działania 
Centrum nie będą ograniczać się do samego 
budynku, ale obejmować przestrzeń całego 
miasta.

 Co w ostatnich czterech latach zrobiono, 
aby zrealizować ten cel?

– W  ostatniej kadencji skupiono się na 
projektach inwestycyjnych, które z  kulturą 
nie miały wiele wspólnego. Jednak mimo to 
nasz klub w Radzie Miasta Rzeszowa widział 
potrzebę inwestowania w ten obszar. Dlatego 
od dłuższego czasu zabiegliśmy o  przydzie-
lenie środków na powstanie wspomnianego 

Centrum, które two-
rzyłoby nową jakość. 
Nareszcie w  tegorocz-
nym budżecie została 
uwzględniona kwota 
225 tys. zł na opracowa-
nie koncepcji i  wstęp-
nych planów projekto-
wych tego obiektu, a na 
samą realizację Rze-
szowskiego Centrum 
Sztuki Współczesnej 
została zarezerwowana 
suma 12 mln zł w latach 
2015–2018.

 W  którym miejscu 
ma powstać Centrum?

– Centrum będzie się mieścić w istnieją-
cym zabytkowym budynku przy ulicy Refor-
mackiej (za kościołem garnizonowym), który 
zostanie poddany gruntownej przebudowie. 
Teren przy planowanym Centrum ma być 
przekształcony w ten sposób, aby połączyć go 
z parkiem przy ulicy Dąbrowskiego, który tak-
że zostanie poddany rewitalizacji. Najważniej-
sze, że pierwszy krok został postawiony – są 
przydzielone środki na realizację. Teraz trzeba 
ruszać z  pracami, aby miasto mogło sięgnąć 
po środki unijne na ten cel.

 Kiedy można spodziewać się realizacji 
projektu?

– Mam nadzieję, że najpóźniej w  2018 
roku będziemy przecinać wstęgę na otwarciu.

Rozmawiała  
 Justyna ADAMIEC

Jolanta Kaźmierczak przed budynkiem przyszłego 
Centrum Sztuki Współczesnej
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Wydawnictwo Literackie wydało cieka-
wą książkę Romanowowie Andrzeja 

Andrusiewicza, dotyczącą bardzo istotnego 
i  obszernego fragmentu dziejów Rosji. Au-
tor jest profesorem historii na Uniwersytecie 
Rzeszowskim. 

Ze swadą przynależną beletrystyce opi-
suje trzysta lat władania Rosją przez dynastię, 
która powiększyła jej obszar pięciokrotnie 
i  żadnemu sąsiadowi nie odstąpiła skrawka 
ziemi. Władając obszarem od Warty po Oce-
an Spokojny, zamieszkałym przez blisko 170 
milionów ludzi różnych narodowości. Roma-
nowowie – dumni twórcy potęgi Rosji– byli 

WAŻNA WIEDZA O SĄSIEDZIE
Nowa książka andrzeja andrusiewicza

zarazem ofiarami bolszewickiej rewolucji, 
stając się symbolem pogrzebanej przez nią 
epoki. Nadal budzą zainteresowanie, słabo 
znamy ich losy. 

Andrusiewicz przystępnie, posługując 
się językiem potoczystym i  barwnym, przy-
bliża nam tajniki wielkiej polityki i  prowa-
dzonych wojen, bizantyjski przepych i nigdy 
niekończące się gry o władzę, dworskie intry-
gi i krwawe porachunki. Ukazując Romano-
wów od początku dynastii, kiedy w  wyniku 
sprzeciwu wobec osadzenie na moskiewskim 
tronie przez hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego Dymitra Samozwańca bojar Michał 

Romanow się-
gnął po władzę, 
do wymordowa-
nia rodziny car-
skiej na rozkaz 
Lenina. Porusza 
wątki sensacyj-
ne życiorysów 
żyjących współ-
cześnie na ob-
czyźnie spadko-
bierców do tro-
nu Rosji. Warto, 

żeby każdy, kto chce wypowiadać się na temat 
dzisiejszej rzeczywistości tego kraju, a takich 
jest wielu, przeczytał tę książkę. 

 Andrzej PIĄTEK 

Seweryn Krzysztoń – perkusista, Grzegorz 
Nowak – skrzypek, i  jedyna płeć nadobna 
– wokalistka Barbara Jakubiec. Z  dzienni-
karskiego obowiązku należy poinformować, 
że we wcześniejszych koncertach, podczas 
których prezentowany był rzeszowski folk-

lor muzyczny, do zespołu Ratatam dołącza-
li znany jazzowy rzeszowski saksofonista 
Stanisław Domarski oraz akordeonista 
Zbigniew Stojek. Zarówno wykonawcy, jak 
i  widzowie bawili się znamienicie. Rozba-
wiona publiczność wrzuciła na zakończenie 

koncertu do kapeluszy kwestujących wyko-
nawców blisko cztery tysiące złotych. 

 Jerzy DYNIA,
artysta muzyk, dziennikarz
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Rocznicę śmierci prof. Jerzego 
Chłopeckiego – wybitnego 

socjologa kultury, politologa, pu-
blicysty, prywatnie konesera te-
atru i  muzyki klasycznej, jednej 
z  barwnych postaci Rzeszowa – 
Wyższa Szkoła Informatyki i  Za-
rządzania, z  którą był związany 
jako prorektor, upamiętniła 23 
stycznia uroczystym nadaniem 
jego imienia jednej ze swoich auli.

Tablicę upamiętniającą 
nadanie auli im. prof. Chłopeckiego odsło-
nili jego małżonka – pani Jadwiga i  rektor 
WSIiZ prof. Tadeusz Pomianek. Sylwetkę 
prof. Chłopeckiego nakreślił dr Wergiliusz 
Gołąbek, prorektor WSIiZ do spraw rozwo-
ju i  współpracy. Jeden z  uczniów profesora, 
dr Andrzej Rozmus, prorektor WSIiZ do 
spraw nauczania, zaprezentował poświęconą 

WSPOMINAJĄC PROFESORA
We WSIiZ nadano auli jego imię

Prof. Jerzy Chłopecki

zmarłemu monografię Teraźniejszość totalna. 
Tezy o  współczesności. Profesor Jerzy Chło-
pecki in memoriam i nową edycję felietonów 
Chłopeckiego Pocztówki z  Galicji. Goście, 
rodzina, przyjaciele i  uczniowie prof. Chło-
peckiego obejrzeli film dokumentalny o nim 
Czas panuje nad nami, ciekawie zrealizowa-
ny, pełen wspomnień, anegdot. Była zaduma, 

nie było smutku, było tak, jakby prof. Chło-
pecki chciał, żeby wspominać go bez zadę-
cia, takim, jakim był i  jak postrzegał świat, 
wnikliwie, z ironią. 

Prof. Jerzy Chłopecki wiele lat był pro-
rektorem do spraw nauki WSIiZ 
i  szefem Katedry Nauk Spo-
łecznych, sprawując nadzór nad 
projektami naukowymi uczelni. 
Ukończył socjologię, doktoryzu-
jąc się i habilitując na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Jako publicysta 
pisywał do kilku ważnych pism, 
m.in. „Państwa i  Prawa” i  „Ekra-
nu”, którego był redaktorem 
naczelnym. W  Radiu Rzeszów 
krótko pełnił funkcję dyrektora 
programowego. Do końca życia 

chętnie kontaktował się i  lubił rozmawiać 
z  dziennikarzami. Był autorem kilku waż-
nych książek naukowych, licznych artykułów 
i recenzji. Oprócz nauki, muzyki i teatru, pa-
sjonowała go jazda konna, narciarstwo i gra 
w tenisa. 

 Andrzej PIĄTEK

Stanisław Steczkowski (1935–2001) – chór-
mistrz, muzyk, wychowawca młodzieży, 

człowiek, jakiego chciałoby się spotykać na 
swojej drodze życia każdego dnia. Miałem to 
szczęście, podobnie jak wielu moich kolegów 
z Rzeszowa z lat 70. ubiegłego wieku. 

Doskonale zapamiętałem jego pięk-
ną, pogodną i  uśmiechniętą twarz, kiedy 
w  1970  r. pojawił się w  rzeszowskiej Szkole 
Podstawowej nr 19. Wówczas po krótkim 
muzycznym przesłuchaniu powiedział, abym 
przyszedł ze swoją mamą na zbiórkę. Nawet 
przez myśl mi nie przeszło, że to spotkanie 
tak bardzo wpłynie na moje życie. Po kilku 
dniach w sali gimnastycznej SP nr 5 przy ul. 
Orzeszkowej spotkałem kilkudziesięciu in-
nych chłopców. Ściśniętym na gimnastycz-
nych ławeczkach małym śpiewakom kazał 
wykonać znaną wówczas wszystkim piosenkę 
Szumi dokoła las. No i  stało się! Ten prosty 
utwór, chociaż zaśpiewany tylko unisono, 
zabrzmiał dla mnie jak najwspanialsza chó-
ralna muzyka. Niewątpliwe katharsis, jakiego 
wówczas doświadczyłem, miało się w  przy-
szłości powtórzyć jeszcze wiele, wiele razy 
podczas pięcioletniego śpiewania z  rzeszow-
skimi słowikami Stanisława Steczkowskiego 
i  29-letniego w  Katedralnym Chórze Chło-
pięco-Męskim „Pueri Cantores Resovienses” 
założonym przez Urszulę Jeczeń-Biskupską, 
a prowadzonym od 5 lat przez Marcina Flor-
czaka. 

„Jeśli ktoś raz zakocha się w  chórze 
chłopięcym, będzie go kochał zawsze” – ma-
wiał Stanisław Steczkowski. Pewnie dlatego 
w każdej miejscowości, do której rzucił go los, 
zakładał chóry mieszane, męskie lub przede 
wszystkim chłopięco-męskie. Te ostatnie 

NASZ NIEZAPOMNIANY MAESTRO
Chórmistrz, muzyk, wychowawca młodzieży

w  Sieniawie Jarosławskiej (1962), w  Dukli 
(1964), w Częstochowie (1966), w Rzeszowie 
(1970), w  Mielcu (1974) i  ostatni „Cantus” 
w Stalowej Woli, który prowadził od 1976 r. 

W  rzeszowskiej „piątce”, w  której Sta-
nisław Steczkowski uczył nas m.in. od pod-
staw solfeża, otwierania podczas śpiewu buzi 
przed lusterkiem i  m.in. pieśni Stanisława 
Moniuszki, nie zagrzaliśmy długo miejsca. 
Przenieśliśmy się po kilku miesiącach do bu-
dynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy 
ul. Towarnickiego, gdzie dołączyły do nas 
męskie głosy, głównie z  „budowlanki” przy 
ul. Sucharskiego, w  której internacie nasz 

chórmistrz pracował bodaj jako instruktor 
kulturalny czy wychowawca. „Starsi pano-
wie” w  chórze to był dla nas, chłopców, zu-
pełnie inny świat! Podczas wyjazdów grali na 
gitarach, okupując tylne siedzenia autokaru, 
śpiewali studenckie, często wymyślone przez 
siebie piosenki, mieli długie włosy, ubierali 
się w  kraciaste marynarki i  spodnie „dzwo-
ny”. A Pana Steczkowskiego nosili niemal na 
rękach. My też go uwielbialiśmy, bo jak może 
nie fascynować malucha człowiek, który na 
każdej próbie podaje każdemu, nawet 7-latko-
wi, rękę, śpiewa niebotycznie wysokie dźwię-
ki i za każdym razem daruje wszystkie winy 
nawet najgorszym łobuziakom.

Na koniec chór znalazł schronienie 
w  Wojewódzkim Domu Kultury, gdzie Sta-
nisławowi Steczkowskiemu zaproponowano 
etat instruktora dyrygenta. Poziom zespołu 
był coraz wyższy. Pieśni z naszego repertuaru, 
w  tym religijne i  prawdziwie patriotyczne, 
choć zakazane, np. o Piłsudskim, śpiewaliśmy 
pod kierunkiem pana Steczkowskiego do-
słownie wszędzie, gdzie cenzura nie docierała 
– w zwiedzanych kościołach, muzeach, obiek-
tach sportowych, a nawet w… restauracjach. 
Nigdy nie zapomnę wykonania m.in. Gaude 
Mater, Polonia w knajpie w dukielskim ratu-
szu. Obrazek niemal surrealistyczny – w jed-
nym kącie sali chłopcy śpiewający anielski-
mi głosikami przepiękną pieśń, a  w  drugiej 
części lokalu nieco już podchmieleni klienci 
restauracji siedzący w kłębach papierosowego 
dymu palonych „sportów” i w oparach wód-
ki z czerwoną kartką pomieszanych z wonią 
pałaszowanych śledzi, zaskoczeni, wpatrzeni 
w nas ze zdumieniem, ale przecież zasłucha-
ni  i, co najważniejsze, wyraźnie wzruszeni. 

Stanisław Steczkowski z żoną Danutą
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Zdjęcie pochodzi z  grudnia 1972 r. Zrobiono je prawdopodobnie 
w  WDK w  Rzeszowie. W  pierwszym rzędzie stoją od lewej: nn (za-
słonięty), nn, Paweł Dziurawiec, nn, Stanisław Żyracki, nn, nn. 
W  drugim rzędzie stoją od lewej: Radosław Wyrzykowski, Bogdan 
Gancarz, Krzysztof Trojnar, Roman Owsiak, Jacek Szner (Schner?), 
Bogusz Deręg

Zdjęcie zrobiono w Filharmonii Rzeszowskiej w 1975 r. chyba już po odejściu Stanisława 
Steczkowskiego. Jednak przedstawia soprany i alty pozostałe właśnie z chóru Steczkow-
skiego „wykorzystane” wówczas do wykonania partii chłopięcych „Carmina Burana” Car-
la Orffa. Stoją w  drugim i  trzecim rzędzie od lewej: Jacek Szner, Paweł Dziurawiec, Sta-
nisław Żyracki, Krzysztof Uściłowski, Bogdan Gancarz, Stodółka, Wiesław Chmiel, Rafał 
Ślusarz, Pawełek Piotr, nn, Roman Owsiak, Bogusz Deręg. Stoją w pierwszym rzędzie od 
lewej: Andrzej Żyracki, Marek Szela, Robert Witalec, Adam Bara, nn, Sławomir Binduga, 
Andrzej Kołcz, Bogdan Janiszewski, Krzysztof Bator, Bartek (?) Kudlek, Binduga

Kochany pan Steczkowski! Ile mu za-
wdzięczamy! Obcowanie z  muzyczną kultu-
rą wysoką, umiejętność czytania nut, emisję 
głosu, wrażliwość na muzykę chóralną, wi-
zytę w poznańskim chórze Jerzego Kurczew-
skiego, w częstochowskiej filharmonii i na Ja-
snej Górze, w nowiutkich halach sportowych 
Mielca i  jego słynnym stadionie z piętrowy-
mi trybunami, i  wreszcie niezapomniane 
ćwiczeniowe obozy w  Dukli i  rodzinna at-
mosfera w  zespole. Rodzinna także dosłow-
nie, ponieważ pierwsze czworo z dziewięcior-
ga muzykujących dzieci dyrygenta (Agata, 
Jacek, Krystyna i  Justyna), a  także żona Da-
nuta często nam towarzyszyli na próbach czy 
wyjazdach. 

Stanisław Steczkowski prowadził rze-
szowskie słowiki do 1974 lub 1975 r. (w 1974 r. 
na pewno rozpoczął już pracę z  założonym 
przez siebie kolejnym chórem chłopięcym 
w  Mielcu, ale przez jakiś czas prowadził 
te dwa zespoły jednocześnie). Pamiętam 
ogromny żal, z  jakim żegnaliśmy maestro 
(tak z szacunku dla jego osoby nazywaliśmy 
między sobą naszego dyrygenta). Po jego 
odejściu bodaj troje dyrygentów próbowało 
nas jakoś okiełznać, ale bez większego powo-
dzenia. Charyzma Stanisława Steczkowskie-
go była zbyt wielka, a nasze przywiązanie do 
niego zbyt mocne, abyśmy mogli zaakcepto-
wać nowych dyrygentów. W końcu w 1976 r. 
rozwiązano chór. 

panorama literacka podkarpacia

KOLORY zImY

12 stycznia 2015 r. Wypożyczalnia Głów-
na Wojewódzkiej i  Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w  Rzeszowie gościła Jadwigę 
Kupiszewską, rodowitą rzeszowiankę, poetkę 
i  malarkę, autorkę wielu tomików wierszy, 
m.in. Co mówią ulice Rzeszowa, Moja Ber-
nardyńska, W  prześwicie wieżowców, Karna-
wałowy Olimp, Nie rozbieraj tęczy. Dyrektor 
WiMBP Barbara Chmura z uznaniem wyrazi-
ła się o twórczości bohaterki spotkania. Był to 
wieczór autorski pełen kolorowej wyobraźni, 
bogaty w podróże po pięknych zakątkach na-

szego grodu, nasycony wspomnieniami o bli-
skich. Rozpoczął się prezentacją multimedial-
ną Wiesława Cuprysia „Barwy zimy”. Poetka 
recytowała swoje wiersze, opowiadała o plene-
rach malarskich, także o planowanym wydaniu 
wspomnień o  rodzinie – o  ojcu, który zginął 
w Katyniu, i mamie, która również malowała 
i  pisała wiersze. Atrakcjom nie było końca. 
Stanisława Bylica i Zofia Kuźniar z RSTK śpie-
wały z wigorem, podobnie Stanisław Dworak. 

 Krystyna MACZUGA-DŁUGOSZ
Jadwiga Kupiszewska na spotkaniu autorskim
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Na spotkaniu w  opłatkowej odsłonie goście twór-
ców – b. senator, europoseł i prezydent Rzeszowa dr 
Mieczysław Janowski z b. ministrem sprawiedliwości 
i posłem Aleksandrem Bentkowskim, pośrodku z tyłu 
ks. Zbigniew Czuchra, a obok nich z lewej wiceprezes 
oddziału ZLP poetka Małgorzata Żurecka 

A wracając do pierwszych rzeszowskich 
słowików i jego twórcy, Stanisława Steczkow-
skiego, chciałbym zaapelować do wszystkich 
dawnych jego chórzystów: ufundujmy pa-
miątkową tablicę poświęconą naszemu Ma-
estro i  umieśćmy ją na Starym Cmentarzu 
w  Rzeszowie, gdzie upamiętniono już wiele 
osób zasłużonych dla rzeszowskiej kultury, 
a niepochowanych w naszym mieście. Rozpo-
znajcie się na załączonych zdjęciach i napisz-
cie do mnie (zyrackis@gmail.com), co o tym 
sądzicie. Wierzę, że w  15. rocznicę śmierci 
Stanisława Steczkowskiego, przypadającą 
07.01.2016 r., odsłonimy taką tablicę. 

 Stanisław ŻYRACKI 

NOWOROczNe SpOTKaNIe 

Rzeszowski oddział Związku Literatów 
Polskich nowy rok działalności rozpoczął 

uroczyście 17 stycznia. Na spotkanie opłatko-
we w Osiedlowym Domu Kultury RSM Kar-
ton przybyli stowarzyszeni w związku twórcy 
oraz poeci z Mieleckiej Grupy Literackiej Sło-
wo i Stowarzyszenia Literackiego Witryna ze 
Stalowej Woli. Życzenia noworoczne złożyli 
zebranym m.in. prezes oddziału ZLP Edward 
Bolec oraz poeta ks. Zbigniew Czuchra i od-
czytano listy od marszałka podkarpackiego 
Władysława Ortyla, prezydenta Rzeszowa 
Tadeusza Ferenca, kierowniczki administra-
cji osiedla Baranówka RSM Marii Kuźniar. 

Zgodnie z  wieloletnią tradycją czytano wier-
sze i  teksty prozatorskie nawiązujące tema-
tycznie do świąt Bożego Narodzenia. Wystąpi-
ła kapela ludowa Jany kierowana przez Wikto-
ra Bochenka, dyrektora GOK w Niebylcu. Na 
spotkaniu Stanisław Krawiec, współwłaści-
ciel przedsiębiorstwa Izomet ze Stalowej Woli, 
otrzymał statuetkę Mecenas Kultury za wspie-
ranie finansowe oddziału ZLP. Mieczysław 
Łyp, poeta i krytyk literacki, wręczył Urszuli 
Kopeć-Zaborniak z Cieszanowa ufundowaną 
przez siebie Srebrną Statuetkę Calliope za to-
mik poetycki pt. Data ważności.

 Wacław TUREK
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Stanisław Dłuski

KaRTKI z paWLacza (16)

Wiem, że Face- 
book (gdzie nie-

stety jestem obecny), 
zrozumiałem to, nie 
jest dobrym miejscem 

do osobistych zwierzeń. Nie pasuję do kon-
wencji, nigdy nie pasowałem. Pewne osoby, 
które czytały na nim moje zwierzenia, były 
w szoku. Cóż na to poradzę? Nie mogę wszyst-
kich zadowolić. Nie rozumieją, że jest to też 
kreacja literacka. Nie oczekuję też pocieszanek 
lub haseł w stylu: „Weź się chłopie w garść”. Od 
czternastu lat walczę z  depresją, cztery razy 
byłem w  szpitalu (psychoterapia), od 2003 
roku, kiedy zostałem sam, próbowałem na 
nowo ułożyć sobie życie, nadać sens tej wal-
ce, znaleźć w kimś oparcie, zawsze to się koń-
czyło klęską, ale lubię walkę o  sens wyższy… 
Nie jestem sam. Są młode osoby, które robią 
coś ważnego, ostatnio Kasia Bolec i Sabina Le-
wicka zorganizowały Warsztaty Kreatywnego 
Pisania. Trzeba to kontynuować. Było dużo 
młodych ludzi, sam miałem wykład o metafo-
rze. Jedyna taka rzecz na Podkarpaciu. 

Mój przyjaciel, Adam S., który ostatnio 
przeszedł to, co przechodziłem przez 14 lat, 
wiele razy mi powtarzał, że wszystko to złudze-
nia. A co z wiarą? Przez większość życia byłem 
praktykującym katolikiem. Od 2003 roku, kie-
dy po 10 latach opuściła mnie żona i  zmarła 
mi matka, radykalnie zmienił się mój świato-
pogląd. Wcale nie stałem się nihilistą, to proste, 
znam takich podwórkowych nihilistów. Zawsze 
byłem człowiekiem wartości, stałem po stronie 
piękna, cokolwiek to dzisiaj znaczy. Śmieszą 
mnie zarozumiali ateiści, którzy są tacy pew-
ni, że człowiek to tylko zwierzę, które tylko żre 
i kończy w dole, a kosmos to jakiś przypadkowy 
Wielki Wybuch, spowodowany chyba przez zie-
lone ludziki Putina… 

Ale nie mam co już ludziom dawać z sie-
bie. Choć różni znajomi mają do mnie różne 
interesy, mnie się już nie chce. Dawałem komuś 
dużo z siebie, byłem gorący, a wyszło Nic. Ktoś 
po latach to doceni, kiedy mnie już nie będzie. 
Jak to pisał ks. Jan Twardowski: „Śpieszmy się 
kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Wielu to 
cytuje. Tylko cytuje. Nic z tego nie wynika. Wy-
grywa nienawiść i klęska. Chociaż, kiedy daje-
my dobro, to dobro też do nas powraca.

19.10.2014, godz. 03:15

pOeTa NagRadzaNY

W III Międzynarodowym Konkursie 
„O  Złote Pióro Papuszy”, organizo-

wanym przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie 
i  Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, jury 
pod przewodnictwem krakowskiego poety 
Leszka Długosza oceniło 290 utworów nade-
słanych przez 126 autorów i główną nagrodę – 
Złote Pióro Papuszy – przyznało Jarosławowi 
Jędraszczykowi, a  II miejsce rzeszowskiemu 
poecie Mieczysławowi Arkadiuszowi Łypo-
wi za wiersz Wspomnienie II oraz Agnieszce 
Marek za zestaw wierszy. III miejsce zajęli 
Andrzej Wołosewicz, Małgorzata Zielińska-
-Januszewska i Jerzy Frycowski.
Rozstrzygnięto również XV Ogólnopolski 
Agon Poetycki „O  Wieniec Akantu” – Byd-
goszcz 2014. Redakcja miesięcznika literac-
kiego „Akant” poinformowała, że jury pod 
przewodnictwem Stefana Pastuszewskiego 
drugie miejsce przyznało Mieczysławowi 
Arkadiuszowi Łypowi za zestaw 3 wierszy. 

Nagrodzone utwo-
ry są pomieszczone 
w  najświeższym tomi-
ku laureata pt. Moje 
ogrody (2015). To jego 
15 publikacja poetyc-
ka. Autor dwukrotnie 
(1992, 2010) był uho-

norowany Złotym Piórem – nagrodą oddziału 
ZLP w Rzeszowie, jest też laureatem Nagrody 
Wojewody Rzeszowskiego (1992, 1995) i Na-
grody Miasta Rzeszowa (1995). W  czerwcu 
2012 r. za całokształt działalności w  dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury otrzymał Nagrodę Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. Jest także lau-
reatem licznych regionalnych konkursów lite-
rackich.   

Mieczysław A. Łyp

Kolory wieczności  
  Pamięci brata Gienka

Od urodzenia od dzieciństwa
włóczy się za mną wieczność 
jak cygański tabor

Tabory pozostały
na przekwitłych polach
a wieczność
popiołem mojego Jestem
pragnie nasycić
swoje odwieczne pożądanie

Będzie biała będzie błękitna
i będę się z nią oswajał
jak Przyboś z wiosenną gałązką wierzbiny
jak Papusza ze swoim losem

Podarujcie mi jak dziecku
gwiazdkę z nieba 
– niech świeci
nad moją tęsknotą
za waszymi cygańskimi pieśniami
z taborami rozkwitających metafor

Rzeszów, 18.01.2015

SeNeKa RzeSzOWSKI
„Adam Decowski – Seneka rzeszowski”, tak 
zgrabną rymowaną sentencją, rzec by można 
mini-fraszką, bez chwili zasta-
nowienia opisał dr Jan Wol-
ski (literaturoznawca, krytyk 
i  samże literat) wymiar tego, 
co tworzy ów poeta, fraszko-
pisarz, aforysta i  autor lime-
ryków, gdy zapytałem, jak by 
można najkrócej ująć słowem 
spotkanie z Adamem Decow-
skim w Bibliotece Wojewódz-
kiej i  Miejskiej w  Rzeszowie 
przy ulicy Sokoła, promujące 
28 stycznia br. jego najnow-
szą książkę pt. Myślą, mową 
i  uczynkiem (2014), zdobioną 

grafikami Jakuba Atamana, a wydaną z wiel-
kim smakiem edytorskim przez krakowską Mi-
niaturę. I na tym by można poprzestać, ale kro-
nikarsko odnotujmy, że prezentacjom fraszek, 

limeryków i aforyzmów z nowego 
zbioru autora, ale i  jego wierszy 
z  wielu tomików, towarzyszyło 
zainteresowanie licznie zgroma-
dzonych znawców literatury i in-
nych wielbicieli twórczości Ada-
ma Decowskiego. Pomagał w  jej 
przeżywaniu eseistycznie i  recy-
tacyjnie Stach Ożóg, krytyczno-
literacki opis przedstawił Stefan 
Żarów, a gościnnym słowem kli-
mat spotkaniu nadawała dyrektor 
WiMBP Barbara Chmura.

 Ryszard ZATORSKI 

Laureaci Wrzeciona 2015

LaURY „WRzecIONOWe”
Pierwszą nagrodę XXI Międzynarodowych 
Spotkań Poetów „Wrzeciono 2015” w  No-
wej Sarzynie otrzymał Robert Kaszkiewicz 
z Litwy. Wśród najlepszych drugi raz z rzędu 
znaleźli się Katarzyna Dąbek i  Jacek Dąbek 

z Jeżowego. Trzecia nagroda przypadła Jolan-
cie Mach z Ożanny (wyróżniona także w Kon-
kursie Jednego Wiersza). Po raz kolejny – też 
już jako absolwentki jeżowskiej szkoły – laury 
„wrzecionowe” zdobyły Aneta Bąk (wyróż-
nienie) i Dominika Gil z Kamienia-Podlesia 
(wyróżnienie honorowe). Oprócz nich wy-

różnienia, wyróżnienia honorowe 
i  nagrody specjalne otrzymali m.in.: 
Agata Linek ze Stalowej Woli (z po-
dwójnym laurem), Danuta Mazur 
z Przemyśla (wyróżniona też w Kon-
kursie Jednego Wiersza), Ewelina 
Łopuszańska z Rzeszowa, Mirosława 
Contu z Włoch i Jan Fimiarz z Wie-
rzawic (zwyciężył dodatkowo w Kon-
kursie Jednego Wiersza). 

 Ryszard MŚCISZ

Adam Decowski podpisuje 
swoje książki
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Edyta Pietrasz

Janusz Pasterski

Słowa

Wiosną rzucone słowa
kiełkują najpiękniej,
więc dzielmy się słowem
jak chlebem,
albowiem wiosną
rzucone słowa,
dojrzeją jesienią. 

Spod brzemienia snu
 
Spod brzemienia snu 
po drabinie światła, 
przemyka życie nowe 
dziś bez jutra, 
jak psalm wiosenny 
zapisany w Bogu, 
jak nieokiełzana 
prawda – Kamasutra. 
Zadumane w sobie 
uśmiechem słońca, 
wśród wielkości pól 
rzeźbi dzieło chleba. 
I wszelkim mu dobrem 
sztuka miłowania 
i zmartwychwstanie 
i plejada nieba. 
Spod brzemienia snu 
po drabinie ziemi 
wspina się życie, 
jawnie pragnąc jutra. 
Czy to psalm istnienia 
zapisany w Bogu, 
czy nieokiełzana 
prawda – Kamasutra. 

Wieczór w Tebach 
(według Leszka Mądzika)

dwa ciała wygięte konwulsjami
w jasno oświetlonych grobach
a gdy promienie gasną
z mroku wyrastają kamienne głownie

Antygona jasna
czysta jak obłok
lekka jak ostatnie tchnienie

wierna nieposłuszna
z garścią piasku w dłoni
i gwiazdą srebrną
w oczach

Koniec historii

Chciałem napisać że opadło mnie zwątpienie
że zwalniam ląduję na zapasowym pasie
przestaję wypychać juki wielbłądów
w wędrownych karawanach z Buchary

Ale napisałem tylko że zaczął padać deszcz
i pukam do drzwi
za którymi zapadła cisza

Lekcja ciała Thomasa R.

Najpierw cisza
Skupienie 
Potem mięśnie napinają się 
Oddech wibruje
I zamienia się w śpiew

Ciało jest alfabetem
Bezimiennego języka

Likierek i wielki dzień

– To wielki dzień – Likierek wyraźnie poruszony
krążył po pokoju jak bąk
– Czy wiesz że 3 stycznia Nietzsche zamilkł na zawsze
Ten bezmyślny woźnica tak smagał swego konia
że Friedrich nie mógł nie zareagować

Likierek kręcił głową z niedowierzaniem
i nie potrafił znaleźć dla siebie miejsca
Z parapetu wyglądał na ulicę
ale zamiast dorożek czy chłopskich wozów
widział tylko samochody
sunące po rozjeżdżonym błocie

Poetka młodego pokolenia z  Baryczki 
w gminie Niebylec. Członkini Związku 

Literatów Polskich. W  dorobku poetyckim 
ma tomiki Moje nocne czuwania (2007), 
Na rozdrożach mojej duszy (2007), Sekrety 
mojego serca (2009), Na serwecie złotej dłoni 
(2014). Jej wiersze drukowane były w zbior-
ku „Głosu Niebylca”, almanachu poezji reli-
gijnej A duch wieje kędy chce (2008) i czaso-
pismach, ukazały się też płyty z wybranymi 
utworami pt. Krajobrazy słowa oraz Sekrety 
mojego serca w interpretacji Stacha Ożoga. 

Nauczyciel akademicki (Uniwersytet Rze-
szowski), historyk literatury, krytyk. 

Autor tomów poetyckich Plac Kromera (2009) 
i Mity i kamienie (2013). Opublikował również 
monografie: Tristiumliber. O twórczości literac-
kiej Stefana Napierskiego (2000), Inne wyzwa-
nia. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja 
Buszy w perspektywie dwukulturowości (2011).

Na serwecie złotej dłoni 

Przynieś mi... 
na serwecie złotej dłoni, 
smak i zapach tego chleba, 
który z wiernych ziaren pochodzi. 
Niech po trudach zakwasu 
dokona się w ogniu miłości... 

miłość

dwa serca
dwa kłosy
dwie łzy

Teraz wiem!
Miłość mi wszystko wyjaśniła 
        (Karol Wojtyła) 

Teraz wiem! 
Fałszywa myśl wiodła mnie 
złudną doliną. 
Chciałam żąć,  
a ziarno wydziobały ptaki. 
Teraz wiem! 
Komu zaufać, 
wzniosłym sercem 
szukając słońca, 
którego płomienność 
łzy zbłąkania osuszy. 
I wstyd mi swej naiwności,
i wiary słabej niepokojem 
z tchórzliwą fantazją przetrwania. 
Teraz wiem! 
Kto wskazał mi drogę. 
Prawda wystarczy za wszystko.
Już nie obejrzę się za siebie. 
,,Miłość mi wszystko wyjaśniła”. 
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Mirosław Grudzień Dominika 
Piotrowska 

Aleksandra Piguła 

Ur. w 1951 r. w Starachowicach. Polonista, 
absolwent UMCS, tłumacz języka angiel-

skiego, poliglota. Publicysta czasopism kultu-
ralnych. Pracował m.in. jako nauczyciel, dzien-
nikarz, redaktor czasopism. Autor wierszy, 
przekładów poetyckich, esejów literackich i hi-
storycznych. Członek Stowarzyszenia Literac-
kiego „Witryna” w Stalowej Woli. Powraca do 
poezji nowym tomikiem pt. Bezsenność przed 
świtem (2014) z refleksyjnymi lirykami dojrza-
łego wieku, z którego są poniższe wiersze.

Urodzona 22.07.1992 roku w  Staszo-
wie w  województwie świętokrzyskim. 

Ukończyła III LO w  Staszowie o  profilu hu-
manistycznym. Jej zainteresowanie poezją 
pojawiło się w  gimnazjum, wtedy właśnie 
powstały pierwsze liryki. Po szkole średniej 
podjęła decyzję o studiowaniu filologii polskiej 
w  Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie jest 
słuchaczką pierwszego roku studiów poloni-
stycznych drugiego stopnia. Inspirację czerpie 
z podróży do Włoch i fascynacji tym krajem. 

Mielczanka, ur. 12 sierpnia 1968 r. Człon-
kini Mieleckiej Grupy Literackiej „Sło-

wo”. Drukowała wiersze w prasie regionalnej 
i almanachach Zanurzeni w słowie oraz w Ar-
tefaktach i „Mieleckim Roczniku Literackim” 
nr 1 (2012) i nr 2 (2013) wydawanym przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej 
im. Władysława Szafera w Mielcu. Opubliko-
wała trzy zbiory wierszy: Kropla (2012), Dłonie 
(2013) i Skrzydła (2014). 

* * *
mój rodzie tułaczy
rozpięty między charkowem i dachau
zaparłem się ciebie
porzuciłem
chciałem być huckiem finnem
uciec z domu tańczyć na porębie
rozmawiać z rzeką górą i kwiatem
mokry ciemny liściasty król lasu
w malutkim teatrze
chciałem być twarzą ludzkich snów
w niepozornej wolnej gazetce
chciałem być głosem setek serc
teraz marnotrawny powracam
syn wielkiego zamętu
ugotowany w wielkim kotle czasu
na studnie podwórek o zapachu nicości
do suteren pod ściany gdzie
szara farba schodzi płatami
jak rybie łuski ze świątecznego karpia
pochylają się gałęzie czarnych drzew
przemykają się cienie które wypłasza świt
przynoszę wam różnobarwny kamień

bezsenność przed świtem

pusty ogród
czarna pokrzywa
upartych znaków zapytania
wyjęty z opakowania
jestem skazany na siebie
rwą się palące nitki mroku
świt jak sprzątaczka
zmiata pajęczynę nocy

* * *
moja klasa robi wycieczkę do nieba
przy wejściu każą nałożyć
czyste białe gumiaki
szukam i
nie ma dla mnie pary
błąkam się osobno na gapę
błądząc po omacku

A jednak

wszyscy mówili że nie przeżyję
jestem oddycham
mówię chodzę
zasypiam zmęczona
mówili że się nie uda
odbieram gratulacje i kwiaty
słuchałam głosu serca
ledwie słyszalnym szeptem
docierało do mnie
rób swoje
idź naprzód
nie przejmuj się
bądź sobą
dziś wszyscy mówią
ja słyszę śpiew ptaków

Święta wojna
  Zosi Nycek

idź na wojnę z ubezwłasnowolnieniem
jeśli chcesz odzyskać świeżość umysłu
jasność wypowiedzi światło w sobie
zacznij marzyć
stań się na tej ziemi
istotą nie z tej ziemi

Kryształ
    bratanicy Dominice 

jestem rozbitym kryształem
nim znajdziesz mnie
musisz poszukać co zginęło
być może w całość ułożysz mnie 
być może nie
blask pozostanie ten sam
rozbity kryształ
jest nadal kryształem
uwierzysz w to 
gdy spotkasz mnie
albo nie poznasz mnie wcale

* * *
Tak to moja słabość 
Moja wrażliwość 
Moje dobre serce 
Moja miłość 
To 
Dla Ciebie…

* * *
Rzecz
Wyśniona 
Zostawiona 
Porzucona 
Niepokochana 
Tak niechciana 
Przecież taka martwa
Twoja rzecz…

* * *
Może kiedyś odlecimy razem 
popatrzymy raz ostatni  
na to co było  
I już nigdy nie będziemy oglądać się za siebie 
I już nigdy nie będziemy żyć tym co było 
A wiesz dlaczego? 
Bo będziemy mieli siebie...

* * *
Podziękowania
Dziękuję za miłość
Za serce
Za troskę 
Za tę chwilę
DZIĘKUJĘ…
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Poeta staje wobec niepojętej i  nieobjętej 
ziemi, wobec znaków, obrazów i  tajem-

nic, ma bolesną świadomość, że język nie 
wyrazi tego, co czujemy. Poprzez opis i epi-
faniczne przeżycie jedynie zbliża się do nie-
wyrażalności. Porażony urodą i cierpieniem 
świata, zaznacza swój ślad na mapie ludzkiej 
wrażliwości. Stawia pytania sobie i  nam 
wszystkim, jak udźwignąć ciężar świata 
i światła?

W zakresie języka wyraźne tu jest dą-
żenie do czystości i jasności, pragnienie ładu 
i umiaru, ideałem jest język aforystyczny, in-
telektualno-pojęciowy, dlatego wolno tę po-
ezję widzieć w nurcie neoklasycyzmu, choć 
nie oznacza to, że autor nie dostrzega ciem-
nych stron ludzkiej egzystencji, wobec dra-
matu codzienności „coraz więcej patrzenia/ 
ciszy i  milczenia// coraz więcej pomiędzy/ 

WOBEC TAJEMNICY ISTNIENIA
O poezji Janusza Pasterskiego

coraz częściej kropka” (Z  poetyki doświad-
czonej).

Z  milczenia i  kontemplacji rodzi się 
trudne słowo i  pokaleczone obrazy, bohater 
to pielgrzym na „nieludzkiej ziemi”, poszu-
kujący uparcie sensu, który nie podda się 
sceptycznym pokusom współczesnym bar-
barzyńcom. Wierzy na swój sposób w  oca-
lającą moc języka, piękna, sztuki, i  stawia 
istotne dla niego pytania: „czy jednak zapi-
sałem was/ moi drodzy umarli/ zamienie-
ni w proch// czy zapisałem popiół/ i pychę/ 
i  śmieszność pożądania/czegokolwiek wię-
cej/ niż oddech// czy dźwignąłem/ srebrny 
sznur/ ciała i  światła” (Równanie). Nie jest 
to poezja słownych fajerwerków i  popisów 
wyobraźni, raczej próba przeniknięcia i nie-
ustanna pogoń za Rzeczywistością, którą 
poznajemy zmysłami; wiara, że zmysły nie 

kłamią, że kiedy zamkniemy oczy, świat nie 
zniknie, bo ktoś czuwa nad tym ziemskim 
bytem…

Dla Janusza Pasterskiego ważna jest 
wewnętrzna dyscyplina moralna, kontem-
placja piękna i  czułość dla drobiazgów, ob-
razów natury, drugiego człowieka, podróż 
pod prąd do źródeł, czyli kultury śródziem-
nomorskiej; w  tym sensie przeciwstawia się 
konsumpcjonizmowi i  antyestetyce współ-
czesnych barbarzyńców, buduje dom z kru-
chych słów, ma tego świadomość, że w tym 
domu jest mieszkań wiele, niewidzialni go-
ście przychodzą, by zasiąść do „uczty platoń-
skiej”, której istotą jest dialog nadający sens 
podniebnemu przemijaniu. W poharatanym 
życiu właśnie wrażliwość na drugiego. Lite-
ratura, piękno świata ocalają przed zanikiem 
w nas uczuć metafizycznych, ustanawiają na 
nowo hierarchię wartości, bo zawsze na koń-
cu zostaje poezja i dobroć.

 Dr Stanisław DŁUSKI,
Uniwersytet Rzeszowski

Anna Wiślińska

Filharmonia Podkarpac-
ka im. Artura Malaw-

skiego w  Rzeszowie, świę-
tująca w tym roku jubileusz 
60-lecia swego istnienia, 
zaprasza na koncerty, które 

wypełnią drugą część sezonu artystyczne-
go 2014/2015. Rozpocznie go symfoniczny 
wieczór będący mozaiką najpiękniejszych 
fragmentów z opery Cyganeria G. Puccinie-
go (13 II). Barwne obrazy dźwiękowe zna-
komicie charakteryzować będą świat arty-
stycznej bohemy, a w główne postaci dzieła 
wcielą się wybitni śpiewacy (Edyta Piasecka 
i Rafał Bartmiński), którzy wraz z orkiestrą 
wystąpią pod batutą Tadeusza Wojciechow-
skiego.

Jeszcze tego samego miesiąca usłyszeć 
będzie można jednego z  najznakomitszych 
polskich skrzypków – Krzysztofa Jakowicza, 
który wykona porywającą Symfonię hiszpań-
ską E. Lalo. Tym razem za pulpitem dyrygenc-
kim stanie holenderski kapelmistrz Ernst van 
Tiel (20 II). W kolejnym koncercie (27 II) po-
jawi się włoski wirtuoz fletu – Mario Carbot-
ta, w  interpretacji którego zabrzmią utwory 
niemieckiego kompozytora Carla Reinecke. 
Program koncertu 
dopełni jedna z  naj-
piękniejszych w histo-
rii IVSymfonia d-moll 
Roberta Schumanna 
pod batutą Vladimira 
Kiradjieva. 

Marcowy pro-
gram zapowiada 
m.in. legendarne, 
wielkie dzieła sym-
foniczne i  wokal-

BOGATY KALENDARZ MUZYCZNY
Rok jubileuszowy Filharmonii Podkarpackiej

no-instrumentalne: V Symfonię c-moll L. 
van Beethovena (6 III) i  I  Symfonię D-dur 
Gustawa Mahlera (13 III) oraz Oratorium 
„Pory roku” J. Haydna (20 III), które zabrzmi 
z udziałem Chóru Filharmonii Krakowskiej. 
Tego samego miesiąca pojawią się na scenie 
znakomici pianiści – Beata Bilińska (6 III) 
i Thomas Duis (27 III), a klarnecista Robert 
Mosior i grający na basethornie Roman Wi-
daszek wykonają dwa Konzertstücki Feliksa 
Mendelssohna (13 III). 

Ciekawą propozycją kwietniowego 
programu będą dwa utwory Andrzeja Pa-
nufnika, jednego z  najbardziej znaczących 
kompozytorów dla kultury polskiej XX stu-
lecia, którego twórczość pomału wychodzi 
z cienia zapomnienia. 
Przypomniany zosta-
nie Koncert na fagot 
(poświęcony pamięci 
księdza Jerzego Po-
piełuszki) i Epitafium 
katyńskie (10 IV). 
Koncertem zadyry-
guje mieszkający na 
co dzień w Londynie, 
doświadczony dy-
rygent Paweł Kotla, 
który poprowadzi 
również orkiestrę 
w  mistrzowsko zinstrumentowanym po-
emacie symfonicznym Śmierć i  wyzwolenie 
Ryszarda Straussa. W  kwietniu odbędą się 
również dwa uroczyste koncerty (28 i 29 IV) 
z okazji jubileuszu 60-lecia Filharmonii Pod-
karpackiej; w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Rzeszowie (w miejscu, gdzie odbywały się 
pierwsze koncerty rzeszowskiej orkiestry) 
oraz w  sali koncertowej Filharmonii Pod-
karpackiej. Koncertami zadyrygują zwią-
zani z  historią Filharmonii Podkarpackiej 

– Bogdan Olędzki 
i maestro Jerzy Mak-
symiuk. 

W  maju czeka 
melomanów wiele 
ciekawych muzycz-
nych wydarzeń. Pod 
znakiem gorących 
rytmów muzyki 
hiszpańskiej upłynie 
koncert z  udziałem 
portugalskiego dyry-
genta Jose Ferreira 
Lobo oraz Andrzeja Filończyka (baryton) 
i  Margarity Guerry, która zagra na kasta-
nietach (8 V). Usłyszeć będzie można także 
Jonathana Fournela, młodego francuskiego 
pianistę, laureata wielu konkursów piani-
stycznych, który wykona Koncert fortepia-
nowy b-moll Czajkowskiego, a orkiestra pod 
egidą Wojciecha Rajskiego zaprezentuje III 
Symfonię D-dur „Polską” również autorstwa 
rosyjskiego romantyka (15 V). Jak co roku 
w  maju Filharmonia Podkarpacka zaprasza 
melomanów na Muzyczny Festiwal w Łańcu-
cie, który odbędzie się w dniach 23–30 maja.

Bogaty kalendarz muzycznych wyda-
rzeń dopełnią „Koncerty plus…” z  udzia-
łem Lory Szafran (15 II), Haliny Kunickiej 
(10 III) oraz Andrzeja Piasecznego (14 III). 
Koncerty dla najmłodszych melomanów 
przewidziane są w  dniach 1–3 VI z  okazji 
Dnia Dziecka. Dla miłośników muzyki ka-
meralnej przygotowano koncerty w  ramach 
cyklu „Fil-kameralia” z udziałem wybitnych 
kameralistów i solistów. Orkiestra Filharmo-
nii Podkarpackiej koncertować będzie rów-
nież za granicą: w Austrii (19 IV), Niemczech 
i Francji (6–8 VI).

 Anna WIŚLIŃSKAEdyta Piasecka

Jerzy Maksymiuk

Roman Widaszek
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Ryszard Zatorski

Nowy dyrektor arty-
styczny Teatru Maska 

formalnie zacznie sprawo-
wać swą funkcję w połowie 
kwietnia. W  końcówce se-
zonu teatralnego, ale wy-

starczająco wcześnie, by nowy sezon przygo-
tować już według własnych planów. Jerzy Jan 
Połoński wygrał konkurs na to stanowisko. 
Jest na tyle młody (rocznik 1979), by nie za-
brakło mu sił ani zapału, i zarazem z dużym 
już dorobkiem artystycznym i  nagrodami 
jako aktor, reżyser teatralny, muzyk, arty-
sta kabaretowy. Miał do tej pory także wiele 
reżyserskich realizacji dla dzieci na scenach 
w  Będzinie, Lublinie, Wałbrzychu, Łodzi, 
Gdańsku, Gdyni i Warszawie. 

W styczniu J. Połoński przedstawił już 
swoje zamiary dotyczące rzeszowskiej sceny, 
która ma być przede wszystkim dla dzieci. 
Ba, zamierza nawet poszerzać ten właśnie 
krąg widzów o tych w wieku do lat czterech. 
Choć i  w  dotychczasowym repertuarze by-
wają sztuki tak adresowane. Jakby intuicyj-
nie chciał zaznaczyć rodowód i korzenie tego 
teatru lalki i  aktora, który tak miał właśnie 
nakierowany program, gdy był jeszcze Kac-
perkiem; dopóki nie nałożono nań maski, 
jak to metaforycznie wyraził były długoletni 
dyrektor tej sceny Zbigniew Umiński. Nowy 
dyrektor artystyczny zamierza wręcz takie 
przyjazne maluchom miejsce zorganizować 
na małej scenie, gdzie dotąd sporadycznie, ale 

SCENA DLA DZIECI
W Masce nowy dyrektor artystyczny

przecież nawet i premiery miały tam miejsce. 
A może by tak przy okazji przywrócić nazwę 
Kacperek, choćby tylko dla tej części działal-
ności teatru i utrwalić namacalnie ową więź 
rodowodową. To przecież zabieg czysto for-
malny, można rzec bez kosztów. Wystarczy 
dobra wola, którą się uszanuje tradycję. Były 
wszak przyrzeczenia, gdy teatr zamieniał się 
nazewniczo w  Maskę, że dla najmłodszych 
pozostanie w nim scena pod 
mianem Kacperek. 

Scena dla dorosłych tak 
naprawdę zaczęła się obja-
wiać w pełnym wymiarze za 
dyrektorowania artystycz-
nego Jacka Malinowskiego 
(w  jego reżyserii i  według 
jego scenariusza do dziś gra-
ny jest np. spektakl Niech żyje 
cyrk!), a  potem konsekwent-
nie realizuje to Monika Sze-
la, poczynając od konkurso-
wego wyboru jej na funkcję 
dyrektora naczelnego Maski. 
Dorosłym widzom zapro-
ponowała kilka ciekawych 
przedstawień, by wspomnieć w  reż. Joanny 
Zdrady sztukę Na pełnym morzu wg Mroż-
ka, czy Białe małżeństwo Różewicza, którą 
przygotował Oleg Żiugżda, białoruski twór-
ca, w ostatnim sezonie także dyrektor arty-
styczny teatru. 

Jerzy Połoński już poznaje teatr i  ze-
spół. Zapowiada współpracę z wielkimi arty-
stami sceny lalkowej i  ich obecność twórczą 

w  Rzeszowie. Urodził się w  Krakowie. Tam 
mieszka z  rodziną, której będzie poświęcał 
co najwyżej weekendy, bo mieszkać ma na co 
dzień w  Rzeszowie. Zresztą z  Krakowa jest 
przecież dużo bliżej niż z zagranicy. 

Kabaretowe doświadczenie zapewne 
sprawia, że nowy szef artystyczny ma zamiar 
młodego widza bardziej skłaniać do uśmie-
chu niż zatroskania czy lęku nawet propo-
nowanymi przedstawieniami. W  taką zwa-
riowaną przygodę chce już zabrać dzieci do 
Maski przygotowywanym przez siebie kon-
certem na Dzień Dziecka. Myśli np. o  tym, 
by zapraszać do teatru na próby generalne 

Dyrektor Monika Szela i jej nowy zastępca ds. artystycznych 
Jerzy Jan Połoński
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uczniów, studentów i  przede wszystkim na-
uczycieli, którzy przygotowują dzieci do ob-
cowania ze sztuką sceniczną.

To dobrze, że teatr będzie miał na co 
dzień związanego z tą instytucją artystę, któ-
ry ma nadawać ton sprawom programowym, 
najważniejszym w  tym miejscu. Dyrektor 
M. Szela, przy boku z  etatowym zastępcą 
ds. artystycznych, będzie mieć więcej czasu 

rze można się wzruszyć, 
uśmiechnąć, jak też dłu-
żej zadumać. Źródłem 
tworzenia jest uważna, 
wnikliwa obserwacja 
świata, zdarzeń, faktów, 
postaw indywidualnych 
i  społecznych. Pod pió-
rem Decowskiego oczy-
wistości skłaniają do 
refleksji, co tej twórczo-
ści rokuje perspektywę 
dotarcia do umysłów 
odbiorców.

Szeregu zjawiskom 
z  dziedziny polityki, 

obyczajowości i  stosunków międzyludzkich 
autor zwyczajnie dziwi się, gdyż – zważyw-
szy na naszą tradycję, uznane wartości i po-
wszechnie akceptowane zasady moralne 
– nie powinno ich być w  rzeczywistości re-
alnej. A są i nawet przejawiają tendencje na-
rastające. We fraszce pt. Wojna polsko-polska 
czytamy: „W  wojnie polsko-polskiej/ rodak 

ŚWIAT SARKAZMU I PARADOKSU
O tomiku Adama Decowskiego

W krakowskim wydawnictwie Mi-
niatura ukazał się tomik Adama 

Decowskiego, znanego rzeszowskiego po-
ety i  satyryka, opatrzony uroczym tytułem 
Myślą, mową i  uczynkiem, co niewątpliwie 
stanowi nawiązanie do klasycznej formuły 
teologicznego rachunku sumienia, jak też 
jest cytatem z przywołanej na wstępie frasz-
ki ulubionego mistrza autora – Jana Izydora 
Sztaudyngera. Pozycja zawiera, jak w podty-
tule zauważono: fraszki, limeryki, aforyzmy. 
Utwory te klasyfikuje się jako małe formy 
literackie, które wbrew pozorom stawiają 
niezmiernie wysokie wymagania piszącemu. 
Chodzi bowiem o  taki dobór słów, by przy 
ich minimum zawrzeć maksimum treści, 
które byłyby przy tym odkrywcze, dowcipne, 
łatwe do zapamiętania, a  w  przypadku fra-
szek – posiadały jeszcze rym i rytm. 

Adam Decowski opanował na tyle 
trudną sztukę doboru i  powściągliwości 
w selekcji słowa, by jego utwory emanowały 
świeżością spojrzenia, trafnością skojarzeń 
czy oryginalnością percepcji. Przy ich lektu-

na rodaka/ rzuca epitety/ albo szuka haka”. 
W umyśle czytającego mimowolnie pojawia 
się myśl: czy istotnie tak musi być i z  jakie-
go powodu? Do czego zaś prowadzi sytuacja 
opisana we fraszce pt. O  bliźnim – „Nawet 
karpiom ości / bliźni pozazdrości”.

Wielkie wątpliwości u  przekonanych 
o  istnieniu jednej, jedynej „świętej” racji 
zasiewają aforyzmy oparte głównie na pa-
radoksie. Np. „Na śmietniku historii można 
wygrzebać wiele pozytywnych wydarzeń”, 
lub „Bóg jest jeden, a tyle wyznań”, albo „Na 
kolanach też można trafić do piekła”. I któż 
powiedzieć może, że refleksje owe nie po-
szerzają myślowych horyzontów? Nie brak 
w tomiku też tego, co bawi, czyli limeryków, 
pełnych zaskakujących skojarzeń i sentencji.

W  książce Myślą, mową i  uczynkiem 
Adam Decowski wykreował autonomiczny 
świat zdziwień, sarkazmu i  paradoksu. Ze-
chciejmy być jego uczestnikiem, a może na-
wet obywatelem. Warto!

 Edward WINIARSKI
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na sprawy organizacyjne i  ogarnianie cało-
ści funkcjonowania tej instytucji. Chociaż 
sama jest wszak aktorką, wyrosłą z  tego te-
atru i pierwej widzowie oceniali i podziwiali 
właśnie te jej artystyczne walory. Stery na-
czelne dzierżył bowiem, póki nie odszedł na 
emeryturę, Antoni Borek, dobry ekonomista 
i organizator. Nic dziwnego, że za jego dyrek-
torowania rola dyrektora artystycznego była 
niewspółmiernie większa, co było widać już 
wtedy, gdy tę funkcję pełniła Ewa Piotrow-
ska. Gdy pałeczkę naczelną przejęła Moni-

ka Szela, miejsce dla artystycznego zastępcy 
mogło bez wielkiego uszczerbku wakować 
bardzo długo, chociaż aktorka była w  pełni 
świadoma, że rola dyrektora teatru nie była 
już przecież rolą sceniczną, ale rzeczywistą.

Warto jeszcze poinformować, że przed 
nami kolejne premiery w  Masce, najbliższa 
28 marca – spektakl pt. Jaś i  Małgosia na 
podstawie baśni braci Grimm przygotowuje 
reżysersko Henryk Hryniewicki, uzdolnio-
ny, nagradzany aktor, a także m.in. animator 
własnej lalkowej sceny, czyli Cyrku Hrynek. 

Natomiast 9 maja na otwarcie szóstej już 
edycji Maskarady, festiwalu teatrów ożywio-
nej formy, zobaczymy Piotrusia Pana w reż. 
Anny Nowickiej, którą widzowie Maski zna-
ją już z realizacji Ptaka Fryderyka. Maskara-
da potrwa tydzień i należy się spodziewać, jak 
w poprzednich wydaniach, dobrych spekta-
kli (23 widowiska) dla dzieci, ale i dorosłych, 
z którymi przyjadą goście do Rzeszowa.

 Ryszard ZATORSKI 

Andrzej Piątek

Popularni i lubiani akto-
rzy, małżeństwo Mag-

da Kozikowska-Pieńko 
i Kornel Pieńko, prowadzą 
od jakiegoś czasu w  Rze-
szowie cieszącą się niema-

łym zainteresowaniem Akademię Aktorską 
„Artysta”. Dzieci i  młodzież mogą w  niej 
i dzięki niej rozwijać drzemiące gdzieś w ich 
wnętrzach talenty aktorskie. 

Najpierw były Filmowe Ferie, potem 
semestr regularnych zajęć, Wakacje Filmo-
we i  kolejny semestr. Wystarczył rok, żeby 
dowieść, iż młodych miłośników aktorstwa 
jest wielu. „Artysta” ma na koncie premiery 
kinowe krótkich filmów. A  godziny poświę-
cone na warsztaty i  solidne przygotowania 
pod okiem zawodowych aktorów pozwoliły 
ich sztukę przybliżyć rzeszy zainteresowanej 
i  często uzdolnionej młodzieży i  dzieciom. 
Ale oferta „Artysty” nie kończy się na warsz-
tatach czysto aktorskich. Są one uzupełnione 
o  śpiew i  taniec, przygotowania scenografii, 
a  od kolejnego semestru będą poszerzone 
o  dubbing i  casting. Nowością staną się za-
jęcia aktorskie przygotowywane dla szkół 
i  domów kultury, elastyczne pod względem 
terminów i  formy, każdorazowo oparte na 
odrębnym scenariuszu. Doświadczenia, jakie 
młodzi ludzie nabywają w  Akademii Aktor-
skiej „Artysta”, rozwijają nie tylko drzemiącą 
w nich aktorską pasję. Wyposażają też w ce-

PAN KORNEL JAK PAN KLEKS 
Uczą się ładnie i śmiało mówić

chy i umiejętności bardzo ważne i przydatne 
na co dzień, jak otwartość w kontaktach z in-
nymi, umiejętność współdziałania w grupie, 
koncentracja i  wymowa, po-
szerzanie zasobu słownictwa, 
ćwiczenia pamięci. 

Młodzi adepci Akademii 
„Artysta” nigdy nie mogą się 
doczekać każdego kolejnego 
występu i co oczywiste, bardzo 
przeżywają każdą premierę. 
Tak było również 26 stycznia 
br. na scenie Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej, na której dane 
im było zadebiutować. Widać 
było niepokój, nawet stres, ale 
również fantazję, determinację 
i wielką radość. I tak w Śpiącej 
królewnie Andersena, pod 
opiekuńczymi skrzydłami rze-
szowskiej aktorki Justyny Król 
wystąpiła grupa najmłodszych: Anastazja 
Dyderska, Jagoda Kaukun, Marika Kisile-
wicz, Tosia Skupniewicz, Michał Stępniak 
i  Wiktoria Śliwa. W  Pchle Szachrajce Brze-
chwy: Wiktoria Bartusik, Zuzanna Bartu-
sik, Staś Godawski, Daria Krempeć, Gabrie-
la Kumyta, Natalia Probola, Paweł Sowa, 
Piotr Śmietana, Julia Trojanowska, Milena 
Wiater, Miłosz Wiater i  Weronika Żelaz-
ko. W  Moralności pani Dulskiej Zapolskiej 
(część pierwszego aktu), w reżyserii Michała 
Chołki, w grupie młodzieżowej: Hubert Jan 
Bereś, Joachim Janota, Antonina Kaweńska, 

Julia Mazur, Karolina Mazur, Jakub Nosal, 
Dominika Pasoń, Julia Sroka, Aleksandra 
Świst, Anna Maria Śliwa, Hubert Walat 
i Aleksandra Życzyńska. W Przyjaznych du-
szach Valentine, w grupie młodzieży zaawan-
sowanej: Katarzyna Biesiadecka, Jan Go-
dawski, Paulina Grys, Oskar Hass, Wikto-
ria Jezuit, Jagoda Lekowska, Sandra Matwij, 

Antonina Kaweńska (Hanka) i Hubert Walat (Zbyszko) w „Moralności 
pani Dulskiej” Zapolskiej
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Anna Miś, Jan Mróz, Kaja Mucha, Andrzej 
Stańko i Gabriela Świętochowska. 

Którzy z  nich zostaną aktorami? Ilu 
zechce pójść i  dostanie się do akademii te-
atralnych z prawdziwego zdarzenia? Tak czy 
siak, wszyscy na pewno będą bogatsi o cechy 
i umiejętności, których bez Akademii Aktor-
skiej „Artysta” w życiu codziennym i  często 
szarej rzeczywistości szkolnej raczej by nie 
nabyli. 

 Andrzej PIĄTEK

Zenobiusz Kajda przyjechał do Rzeszowa ze 
Szczecina 30 lat temu i rozpoczął od szuka-

nia ludzi, z którymi mógłby realizować swoje 
muzyczne pomysły. Udało się. Pierwsza forma-
cja muzyczna nosiła nazwę Novo Group, na-
stępna Nova Grupa. Zrealizował z nią wiele na-
grań studyjnych, autorski program telewizyjny. 

Od lat Zenobiusz Kajda, współpracu-
jąc z saksofonistą Stanisławem Domarskim, 
współgospodarzył podczas organizowanych 
w Rzeszowie „Czwartków Jazzowych”. Na 
imprezie tej gościła czołówka polskich muzy-

MUZYCZNE PTAKI
Na Podkarpaciu są utalentowani artyści

ków jazzowych. Kajda i zaprasza-
ni przez niego muzycy z Podkar-
pacia tworzą opartą na jazzowej 
improwizacji muzykę, której nie 
można jednoznacznie zaszuflad-
kować. Ich twórczość łączy róż-
norakie inspiracje, od muzyki 
ilustracyjnej, sakralnej, po od-
głosy etniczne malowane harmo-
nicznymi plamami. Najnowszy 
przygotowywany na płytę projekt 
muzyczny nosi tytuł Ptaki. Two-

Koncert zespołu White Wind towarzyszący otwarciu wystawy 
Leszka Kuchniaka w Muzeum Diecezjalnym
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Adam Kus

Dyskusyjny Klub Fil-
mowy KLAPS w  Wo-

jewódzkim Domu Kultury 
w  Rzeszowie w  lutym na 
dobry początek zapropo-

klapsem 
po filmach

rzą go autor muzyki Zenobiusz Kajda, sak-
sofonista Stanisław Domarski, kontrabasi-
sta Szymon Frankowski, gitarzysta Tomasz 
Stężalski. Brzmieniowe spektrum wzboga-
cają instrumenty perkusyjne Jacka Rzyma 
oraz cajon pochodzący z Afryki, oryginalny 
instrument, na którym gra Mateusz Pęcak. 
Jest także miejsce w tej muzyce dla dyskret-
nie wprowadzanych partii wokalnych wyko-
nywanych przez Dagmarę Czechurę.


Każdy z 12 utworów jest inny, zarówno 

pod względem tempa, dynamiki, jak i nastro-
ju. Nie ma w nich monotonii. Wprowadzanie 
nowych motywów, solowych partii, modula-
cji czy łączników nie szokuje, ale zaciekawia 
i wciąga do słuchania. Zaskakuje bogactwo 
harmoniczne, a z drugiej strony, dla odmia-
ny surowość tematów nawiązujących nawet 
do średniowiecza. W ich muzyce rozpoznać 
też można inspirujące wykonawców klimaty 

znane z Azji Mniejszej i dla odmiany rytmy 
charakterystyczne dla Ameryki Łacińskiej. 
Ta płyta jest kolejnym dowodem, że na Pod-
karpaciu jest sporo utalentowanych arty-
stów, którzy z konieczności, a nawet wobec 
prowincjonalnej obojętności, muszą szukać 
akceptacji w innych częściach naszego kraju.

 Jerzy DYNIA

nował  film Lewiatan (reż. Andriej Zwia-
gincew),  interesujący dramat z  elementami 
czarnej komedii, metaforyczną 
satyrę o współczesnej Rosji, potem 
Imperium Słońca w  reż. Stevena 
Spielberga, jednego z  najwybit-
niejszych, współczesnych nam mi-
strzów kina. Na walentynkowym 
spotkaniu (14.02) zaprezentujemy 
film pt. Co się wydarzyło w Madi-
son County w  reż. Clinta Eastwo-
oda – jeden z  najsłynniejszych 

melodramatów ostatnich dekad z wyjątkową 
rolą Clinta Eastwooda i  Meryl Streep. Na 

kolejnej projekcji (16.02) filmową 
adaptację sztuki Doroty Masłow-
skiej pt. Między nami dobrze jest, 
reż. Grzegorza Jarzyny,  grotesko-
wą opowieść o polskim społeczeń-
stwie czasu transformacji. Zakoń-
czymy miesiąc (23.02) projekcją 
pt. Björk: Biophilia Live, reż. Nick 
Fenton i Peter Strickland. 

Dominik Nykiel

W Klapsie lubimy ekspery-
mentować. I nie boimy się 
tego. Przy czym słowo eks-
perymentować proszę ro-
zumieć tutaj jako urozma-
icać nasz repertuar; wpro-
wadzać do niego takie fil-

my, takie gatunki i takie filmowe – nazwę to 
– formy, jakich wcześniej nie pokazywaliśmy 
naszym klubowiczom. To z  kolei sprawia, 
że nie zamykamy się w  jakichś filmowych 
schematach i  ograniczeniach. Dzięki temu 
dzieła, które pokazujemy w każdym miesią-
cu, są zróżnicowane pod każdym względem 
i wywołują różne emocje. A ja ciągle czerpię 
satysfakcję z  tego, że w  zasadzie w  każdym 
miesiącu, prezentując nowy repertuar, mogę 
powiedzieć do publiczności licznie zgroma-

dzonej w WDK-owskiej kinowej sali: „Takich 
filmów jeszcze nie graliśmy”. I  jak każde 
pierwsze zdanie ustawia książkę, a  każde 
pierwsze pytanie ustawia wywiad, tak niech 
owo twierdzenie będzie wyznacznikiem pre-
zentowanych przez nas filmów i już na stałe 
przylgnie do Klapsa jak zmęczona głowa do 
miękkiej poduszki.

Wspominam o  tym teraz, ponieważ 
lutowy repertuar jest bogaty w  takie fil-
mowe „eksperymenty”. Bo jak nie widowi-
skowe i  emocjonujące kino z  wielką wojną 
w tle (Imperium Słońca – ale proszę nie dać 
się zmylić opisom: to nie jest kino wojenne), 
to rozrachunek z  polskim społeczeństwem 
przedstawiony i  zagrany jak sztuka teatral-
na, czyli taki teatr w kinie (Między nami do-
brze jest), aż po zarejestrowany przy użyciu 
16 kamer koncert Björk, bardzo charakte-
rystycznej islandzkiej artystki, która miewa 

czasem romans z  kinem (najbardziej zna-
na jest z  Tańcząc w  ciemnościach Larsa von 
Triera). W  tym miejscu zdaję sobie sprawę 
z  tego, że nie każdy kojarzy tę postać. Co 
dodatkowo potwierdziło moje pytanie o nią 
do dekaefowskiej publiczności. I  właśnie 
dlatego zwracam tutaj szczególną uwagę na 
nasz ostatni seans. Bo to okazja nie tylko do 
tego, by zapoznać się z twórczością Björk, ale 
również szansa na to, by dać się muzycznie 
i  wizualnie oczarować. Szczególnie, że to 
„multimedialny projekt poświęcony przy-
rodzie i  ginącemu pięknu natury”, pełen 
animacji i  zdjęć, który wspiera 24-osobowy 
chór, elektronika, specjalnie skonstruowane 
instrumenty oraz sam David Attenborough 
(na wstępie). Ale tego tak naprawdę nie da się 
opisać słowami. To trzeba zobaczyć, wysłu-
chać i poczuć. Wtedy dopiero będzie o czym 
rozmawiać. 

Piotr Rędziniak

Podkarpackie Towarzy-
stwo Zachęty Sztuk 

Pięknych zrzesza miłośni-
ków sztuki i artystów, dzia-
łając na rzecz krzewienia 
sztuk pięknych oraz ochro-

ny praw artystów. Powstało w  2008 roku 
z  inicjatywy kilku autentycznych miłośni-
ków sztuki i artystów. Jego pierwszy prezes, 
śp. Jerzy Gancarz wraz z  Jackiem Kawał-
kiem, Jackiem Nowakiem – obecnym pre-
zesem towarzystwa, Krystyną Białogłowicz 
oraz Janem Krygowskim postawili sobie 
szczytne zadania popularyzacji w społeczeń-
stwie dokonań artystów w dziedzinie kultury 
i sztuki, integrowanie ich i miłośników sztu-
ki, zapewnienie pomocy artystom, a  także 
promowanie Podkarpacia. 

KRZEWIENIE SZTUK PIĘKNYCH
Osiem lat z Zachętą Podkarpacką

Czynią to nader skutecznie poprzez or-
ganizację indywidualnych wystaw artystów 
związanych z  Rzeszowem i  Podkarpaciem. 
W późnych latach 90. XX wieku prawodaw-
ca „zwolnił” prywatny i  instytucjonalny 
business z  możliwości odpisania podatku 
z  kwot przeznaczanych na pomoc kultu-
rze. Jednak w Rzeszowie nie zniechęciło to 
dwóch dużych firm (Elektromontaż Rze-
szów S.A. i ICN Polfa w Rzeszowie). Więcej, 
firmy te użyczają swoich reprezentacyjnych 
pomieszczeń na nieformalne galerie sztuki, 
w  których Zachęta zorganizowała do dziś 
bez mała dziewięćdziesiąt wystaw. Sztuka 
była zawsze elitarna, i tak jest w przypadku 
wydarzeń i artystycznych przedsięwzięć Za-
chęty. 

Warto dodać, że działalność Zachęty 
to w  wielkim procencie praca i  inicjatywy 
jej długoletniego prezesa Jacka K. Nowaka. 

To jego zabieganiem i staraniami odbyła się 
większość wydarzeń, a podkreślić należy, iż 
każde z  nich zostało skromnie, acz staran-
nie, udokumentowane w  formie broszury 
czy folderu. Każdej wystawie towarzyszył 
plakat, a  roczna działalność dodatkowo 
podsumowywana jest drukiem kalendarza 
z  reprodukcjami prac artystów mających 
w  ustępującym roku wystawy. Godny przy-
pomnienia jest fakt, iż Zachęta wspiera ple-
nery malarskie, które odbywają się w Bogu-
chwale i są niewątpliwą formą propagowania 
naszego regionu wśród artystów z  różnych 
zakątków kraju i  zagranicy. Od samego po-
czątku ich komisarzem jest właśnie Jacek K. 
Nowak. Człowiek, który darzy wielką estymą 
artystów niezależnie od ich autoramentów 
i  przeróżnych cech. Najistotniejsza jest nie-
zwykła świadomość, że sztuka to wartość, 
która przetrwa wszystko, jest bogactwem 
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społeczeństwa. Trzeba o nie dbać, a nazwiska 
twórców ocalać od zapomnienia. 

Temu służy idea albumów poświęconych 
artystom i  sztuce Podkarpacia. Wydany przez 
Zachętę w  2015 roku czwarty już tom Sztuki 
Podkarpacia dokumentuje obecność i  twór-
czość kolejnych pięćdziesięciu profesjonalnych 
artystów sztuk wizualnych. Łącznie zatem 200 
artystów z  Rzeszowa i  Podkarpacia zostało 
przedstawionych potomnym w  sposób trwały 
i  przystępny. Przyczyniają się do tego kryty-
cy i  artyści, którzy fachowo, ale równocześnie 

Rzeszowscy artyści – galeria autorska piotra Rędziniaka
ZBIGNIEW POLIT

88. „Spotkanie ze sztuką”, które przygotowała Podkarpacka Zachęta, to 
spotkanie z miłośnikiem fotografii. O sobie i swojej pasji autor wystawy, 

prezentowanej na przełomie lutego i marca 2015 roku w Galerii na Najwyższym 
Poziomie w siedzibie Elektromontażu Rzeszów, tak mówi: „Jestem producentem 
maszyn, wynalazcą, nauczycielem i satyrykiem, mieszkam w Jarosławiu. Inte-
resują mnie w szczególności fotografia pejzażu, ruin zamków i starych maszyn, 
ostatnio również tematyka akrobacji lotniczych. Zawsze staram się jak najwier-
niej zarejestrować pejzaż polski, jego przestrzeń i zapach oraz dowieść, że nie jest 
gorszy od pejzaży innych landów… Ruiny zamków zawsze są dla mnie roman-
tycznym źródłem wyobrażeń o głębokich emocjach, jakie wypełniały te kiedyś 
pełne dostojności i godności budowle. Stare maszyny, kiedyś pełne energii, całą 
swą mocą pomagały człowiekowi, dzisiaj są już tylko wspomnieniem swej tech-
nicznej świetności. Ale na szczęście dzięki naszej wrażliwości na piękno, coraz 
częściej zaczynają pełnić funkcję estetyczną, kojąc nasze oczy i zmysły”.    Fotogram Zbigniewa Polita 

przystępnie piszą i oceniają ich twórczość: Mag-
dalena Rabizo-Birek – redaktor naczelna, Ja-
cek Kawałek, Piotr Rędziniak. Ostatnio dołą-
czyli do składu redakcyjnego Małgorzata Nie-
zgoda z Przemyśla i Piotr Wójtowicz z Krosna. 
Wydawnictwo od samego początku jest promo-
wane i wspierane przez Polskie Radio Rzeszów. 
Przeprowadzane przez redaktorów Krystynę 
Turek, Alicję Karłowską, Grażynę Bochenek, 
Romana Adamskiego i  Adama Głaczyńskie-
go wywiady z  artystami stanowią załącznik 
do albumów w formie krążka CD. Tegoroczna 

edycji tomu Sztuki Podkarpacia będzie miała 
swoją promocję w Hotelu Prezydenckim w Rze-
szowie 28 lutego. – Wyjątkowo okazała oprawa 
ma swój powód w tym – jak mawia prezes Za-
chęty Jacek Nowak – iżby miał być on ostatnim 
tomem. Mocno wierzę, że wszystkie wieczory 
promocyjne w  Rzeszowie, BWA w  Krośnie 
i  GSW w  Przemyślu dodadzą wszystkim wia-
tru w skrzydła i w 2016 roku ukaże się następny 
tom, czego państwu, artystom i Zachęcie życzę.

 Piotr RĘDZINIAK

Bogusław Kotula

Zeszłej jesieni zaprosi-
liśmy się wzajemnie 

z  profesorem Antonim 
Walawendrem do napicia 
czegoś zimnego i  popro-
siłem o  przeprowadzenie 

mnie przez tajniki powstania, rozwoju, swo-
istego posłannictwa i znaczenia muzyki po-
ważnej w  naszym Rzeszowie, z  którą nigdy 
nie chodziłem pod rękę, a nawet pod rączkę. 
Profesor Antoni Walawender, 
zawodowy artysta muzyk, kom-
pozytor i dyrygent, wydał mi się 
najodpowiedniejszym przewod-
nikiem po moich muzycznych 
białych plamach. Nie mogłem 
trafić lepiej. 

Zaczęło się to muzyczne 
„wszystko” już w  roku 1946. 
Niestety, do roku 1954 było róż-
nie. Takie nazwiska, jak Ludwik 
Łaszewski, Józef Makowicz, 
Alojzy Łazarek, Jan Gąsioro-
wicz, dyrektor Oskar Ruppel, 
niewiele już dzisiaj mówią. Mi-
nisterstwo Kultury i  Sztuki zdecydowało 
6 sierpnia 1954 roku o powołaniu Wojewódz-
kiej Orkiestry Symfonicznej, a w ślad za nią 
nastąpił też rozwój szkolnictwa muzycznego 
w  Rzeszowie. W  roku 1958 orkiestrę upań-
stwowiono. W roku 1952 Wojewódzki Dom 
Kultury w ramach upowszechniania kultury 

MUZYCZNE PRZEZNACZENIE
Grał, komponował, uczył i dyrygował

muzycznej zorganizował Studio Operowe. 
Wydarzeniem była Tosca Pucciniego. I zno-
wu nowe nazwiska ludzi, którzy z  wielkim 
oddaniem pracowali: Alojzy Łazarek, Kazi-
mierz Fic, Tomasz Pałka, Marian Wojtur-
ski, Józef Dziedzic, Jan Wołowiec. O  tych, 
dzisiaj już bez mała legendarnych muzykach 
i  działaczach społecznych, mówiono wtedy 
w Rzeszowie, oni byli po prostu dobrze roz-
poznawalni. 

Antoni Walawender bardzo pilnie 
uczył się muzyki w  wielkim, konserwatyw-

nym Krakowie. Zaczynał na 
trąbce, fortepianie, wreszcie 
na wiolonczeli, która okazała 
się jego bliźniaczą siostrą. To 
jedyny instrument, który ma 
nie tylko duszę, ale i  zdrowo 
bijące serce. Od maleńkości 
Antoś chciał być muzykiem. 
Nikt go do tego nie namawiał, 
nikt nie przekonywał. Grało 
w  nim przeznaczenie, olbrzy-
mia pasja i  talent. To coś, co 
zostaje na całe życie, bez czego 
nie można spełnić się do końca. 
Antoni Walawender wygrał dla 

siebie i dzięki sobie to muzyczne bycie arty-
stą. Grał, komponował, uczył i  dyrygował. 
Ze wzruszeniem wspomina ciężkie, długie 
zimowe noce koncertowe w różnych miejsco-
wościach Rzeszowszczyzny. I… ani słówecz-
ka jakiegoś narzekania. Posłannictwo, misja, 
społeczna konieczność? 

W  1961 roku z  inicjatywy Państwowej 
Orkiestry Symfonicznej w Rzeszowie, a wła-
ściwie jej kierownika artystycznego Janusza 
Ambrosa, zostały zorganizowane w  Łań-
cucie, jako pierwsze w  Polsce, Dni Muzyki 
Kameralnej. Od początku osiągnęły wysoki 
poziom, między innymi dzięki najwyższej 
klasie wykonawców. W  roku 1975 właśnie 
Antoni Walawender poprowadził tamże swój 
Kwartet Smyczkowy. Oklaskiwany na stojąco! 

Po prawie trzygodzinnej, wspomnie-
niowej wspaniałej „ustawce promuzycznej”, 
poszliśmy jak „bracia cwaj” na ulicę Słowac-
kiego pod Filharmonię Podkarpacką. Po 
tym, co usłyszałem od profesora Walawen-
dra, zupełnie inaczej teraz patrzę na tę insty-
tucję, inaczej ją widzę i inaczej słucham sie-
bie. Niby coś tam we mnie zagrało?  Przy Sło-
wackiego dyrektorska ręka profesor Marty 
Wierzbieniec nie drży z  niepewności jutra. 
Drżą tylko struny instrumentów i  delikat-
ne palce muzyków, drży wszystko pięknem, 
przenikane najczystszymi tonami. I drży rze-
szowskie serce z podziwu i wdzięczności.

 Bogusław KOTULA 

1975 r. Kwartet Smyczkowy Filharmonii w Rzeszowie 
pod kierownictwem Antoniego Walawendra. Od 
lewej Barbara Czopek-Branicka (I  skrzypce), Rudolf 
Jędrzejczyk (II skrzypce), Tadeusz Pelc (altówka), An-
toni Walawender (wiolonczela)

Antoni Walawender 
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WIROWANIE NA PLANIE     ODPRYSKI

GDY SIĘ BABY NIE BIJE...

Wróciła do naszego krotochwilnego Sejmu sprawa ratyfikacji unij-
nej konwencji w  sprawie przeciwdziałania przemocy w  rodzinie. 

Tym razem przegłosowano projekt ustawy, ale w jakich okolicznościach! 
Wpierw frontalną batalię na nie zorganizowali kościelni hierarchowie. Po-
mimo że 89 procent społeczeństwa, ponoć katolickiego, opowiedziało się 
przeciw przemocy w rodzinie, sto procent hierarchów dokładnie odwrot-
nie, czyli przeciw konwencji. Przy sposobności wygłaszając w tej sprawie 
tyle niedorzeczności, że aż ręce opadają szeleszcząc. Tak jakby żyjący w ce-
libacie posiedli przemocową mądrość rodzinną. Chociaż może i posiedli, 
bo księża niekoniecznie męskie oprzyrządowanie noszą wyłącznie do 
spuszczania wody. Gdyby tak było, to do czego służyłby kościelny fundusz 
alimentacyjny?

Ciągle zdumiewają mnie dwa lęki trapiące hierarchię kościelną. 
Z jednej strony prezentują postawę ludzi małej wiary w stosunku do wy-
trwałości swoich owieczek w kwestii poszanowania głoszonej przez nich 
nauki Kościoła. Dlatego zabiegają o  wymuszanie dla niej szacunku na-
kazami administracyjnymi. Z drugiej strony jakby zaświadczają o braku 
wiary w moc sprawczą własnej argumentacji. 

Wróćmy jednak do Sejmu. Zarówno w komisji, jak i podczas obrad 
plenarnych wszyscy mówili, ale nikt nikogo nie słuchał. Pożytek z  tego 
żaden. Z równym skutkiem można było debatować o wpływie ciąży spo-
żywczej u  chłopów pańszczyźnianych na urodę szlachcianek. Ponoć ta 
konwencja to gender i pierwszy krok do homoseksualizmu oraz związków 
partnerskich, chociaż o tym w konwencji ani słowa. A tak naprawdę to ja 
wolałbym związki partnerskie od obecnych związków zawodowych. Kępy, 
Pawłowicze, Mastalerki i inny folklor polityczny mnie nie zdziwił. Ale po-
seł Girzyński huknął z takiej kolubryny, że Matko Boska z którego bądź 
kościoła. Otóż z pełną mocą orzekł, że jest to mordowanie naszej cywi-
lizacji. Istotnie, nasza cywilizacja bez mordowania to jak smok wawelski 
bez dziewic. Ale żeby ktoś na nią zamachnął się? Niemożebne! Nic, tylko 
dodać Girzyńskiemu Korwin-Mikkego, wetknąć w ich waleczne dłonie po 
halabardzie i  niechaj walą uciąć łeb tej unijnej hydrze. Korwin przecież 
lubi prać po pysku. No, bo gdy się baby nie bije, to jej wątroba gnije. Tak 
mawiali ongiś męscy szowiniści. A poza tym wszyscy zdrowi.

KONIECZNE REKOLEKCJE

Po raz kolejny wyszły braki i niekompetencja nowych radnych. W do-
datku w zderzeniu z tak złożoną i delikatną materią, jaką jest uchwa-

lenie budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej. Może przesadnie 
ujawniło się to ze względu na dyskusyjną wyrywność niedouczonych rad-
nych bez żadnego doświadczenia. Widocznie przesadnie ambitni. A taki 
Mark Twain twierdził, że czasem lepiej siedzieć cicho i wyglądać jak idiota, 
aniżeli odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeśli Marcin z Lubczy 
koło Ryglic podejmuje krytykę, to powinien uprzednio gruntownie za-
poznać się z realiami miasta, a nie budować tez na podstawie wyssanych 
z palca, życzeniowych przesłanek, które nijak nie przystają do rzeczywisto-
ści. Jak mogą radni poważnie i rzetelnie, zgodnie z rotą ślubowania, dbać 
o dobro miasta i  jego mieszkańców, skoro dla przykładu: nie odróżniają 
budżetu od wieloletniej prognozy finansowej, oświadczenia od interpela-
cji, nie mają pojęcia o mechanizmach funkcjonowania rezerwy budżetowej 
oraz zadłużenia budżetowego i plotą bzdury o rolowaniu długu, nie potra-
fią sensownie zgłosić propozycji zmiany w projekcie uchwały budżetowej, 
a mają taką chcicę. Przecież to jest samorządowy elementarz! 

Jeśli do pracy przyjmowałem kiedyś ciecia, to podlegał on uprzednie-
mu szkoleniu, polegającemu na dokładnym zapoznaniu go z obowiązka-
mi i sposobem ich wykonywania, pouczeniu o poprawnym posługiwaniu 
się skomplikowanym zestawem roboczym (miotła, szmata, wiadro) oraz 
zasadami BHP, aby delikwent nie zrobił sobie i  otoczeniu krzywdy nie-
fachowym wywijaniem miotłą. A ktoś, kto w wyniku wyborów uzyskuje 
prawo współdecydowania o sprawach miasta, nie musi mieć o tym nawet 
zielonego pojęcia. Dlatego też ponownie proponuję zorganizowanie dla 
wszystkich nowo wybranych radnych solidnych rekolekcji samorządo-
wych, w czasie których znawcy poniosą wśród owych radnych stosowny 
kaganiec samorządowej oświaty. Im szybciej, tym lepiej. Bowiem za chwilę 
pójdą oni na rekolekcje wielkopostne i  sprawa odwlecze się, a dla dobra 
miasta nie powinna. To nie ta epoka, gdy nie wiedza, lecz chęć szczera...

   Roman MAŁEK

ABDERYTĄ BYĆ

W  obiegu społecznym dzieł literackich międzywojnia 
dominowały te, które ogólnie traktowane były jako dru-

gorzędne i bezwartościowe, określane jako trywialne, choć dziś 
by lepiej brzmiało: stały się popularne. Ich lektura jest łatwa, 
a słowa ulatują bezpowrotnie, nie obciążając mózgu. Warto więc 
zapamiętać słowa Marii Rodziewiczówny, że: „Polacy powinni 
się arystokratyzować a nie chamieć”. Choć ładniej by brzmiało 
abderyzować*. A  proces abderyzowania się rodaków postępuje 
zastraszająco szybko.

Niejaki pan Fijołek z  Lubczy został, choć nie powinien, 
radnym Rzeszowa. I się zaczęło. To atak polityczny na PiS i na 
niego! Ale gdy wieść gminna doniosła, że maczał w  tym palce 
kolega, niedoszły szef klubu tej partii i  jej poseł, rzeszowski 
Wespazjan, sprawa ucichła. Ale nie ucichł sam poseł. Rozjechał 
był bowiem zaparkowane auto studenta i chcąc zarobić na ubez-
pieczeniu, obiecał, że pokryje straty. Gdy okazało się, że to około 
jednego tysiąca złotych, narobił rabanu. To szantaż polityczny! 
Nie zapłacę! Dobre panisko. Przecież mógł wzorem arcybiskupa 
z Przemyśla kazać rektorowi wyrzucić studenta z uczelni.

Rekord pobił jednak pan z IPN, który z kulturą godną ab-
deryty zaatakował twórcę rzeszowskiego pomnika, prof. Ma- 
riana Koniecznego. Szafując nazwiskami ludzi odsłaniających 
pomnik, wręcz domagał się jego zburzenia. Zachował się jak ki-
bol, któremu to dzieło sztuki kojarzy się z intymną częścią ciała. 
Wykazał się przy tym nie tylko nieznajomością historii, ale też 
wszystkimi cechami abderyty. Ciekawe, czy gdyby pojechał cho-
ciaż do Asyżu i zobaczył fresk Chrystusa Pantokratora na fresku 
w  Bazylice św. Franciszka, albo do Barcelony, gdzie pisowcy tak 
lubią ostatnio jeździć. Tam też taki jest. I  na obu Chrystus stoi 
w takim samym obrysie co rzeszowski pomnik. W mandorli. Czy 
tam domagałby się też ich zniszczenia? Chciałoby się rzec słowami 
Magdaleny Samozwaniec. Milcz! Jeżeli nie chcesz, bym wyszedł 
wobec ciebie ze złoconych ram mego dobrego wychowania. 

W  literaturze trywialnej zawsze bawi mnie naiwność bo-
haterów. Nie znaczy to, że jej czytelnicy są naiwni. Bo naiwnością 
byłoby uwierzenie, że sprawa czystości wokół naszego pomnika 
jest nie do rozwiązania, dlatego że teren i pomnik to własność za-
konu. Kościół w Rzeszowie już tyle dostał, że można mu jeszcze 
coś podarować. Bezpłatne sprzątanie części jego terenu. Budżet 
miasta na tym tak bardzo nie ucierpi, a wizerunek zyska. Chyba że 
mnichowie swoje śmieci będą wyrzucać przez siatkę pod pomnik. 
Ale o to ich nie posądzam. Rodzi się pytanie. Czy miasto nie chce 
tego załatwić, czy się boi?

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

_____________
*Prostak (za słownikiem synonimów): grubianin, arogant, prymityw, 
abderyta, plebejusz, jaskiniowiec, troglodyta, barbarzyńca, pyskacz, 
krzykacz, impertynent, awanturnik, rubacha, gbur, prowincjusz, kołtun, 
cep, cham, ćwok, głupiec, nieuk.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pantokrator
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fresk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Franciszka_w_Asy%C5%BCu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Franciszka_w_Asy%C5%BCu


Zakryci maskami
Karnawał sprzyja przebieraniu się, wkładaniu masek na twarz, które 

zmieniają nie tylko naszą twarz, ale też zachowanie, głos, a nawet sposób 
myślenia. Psycholodzy są zgodni, że rodzaj wybranej maski ujawnia nasze 
wewnętrzne pragnienia, do których nie zawsze chcemy się przyznać. Każdy 
z nas nosi w sobie drugą stronę osobowości i ma „drugą twarz”. Często taką, 
której świadomie by się wstydził. Karnawałowy strój pomaga nam dopuścić 
do głosu ten wewnętrzny głos, gromadzonych pragnień bycia innym. Wielu 

terapeutów porównuje je do swoistej magii. Na uwagę zasługują maski szamańskie, które powstały 
dwanaście tysięcy lat temu. Używano ich w określonych rytuałach, w najważniejszych momentach 
życia. W ten sposób syciły się magią. Niektóre plemiona wierzyły, że zabierają „moc nosiciela”, za-
tem po zakończonych obrzędach niszczono je bezpowrotnie. Z maską na twarzy wchodzimy w świat 
naszych marzeń. Badania naukowe zwracają uwagę, że mężczyźni, jeśli tylko mogą, to przebierają 
się w kostiumy mundurowe, bo w ten sposób spełniają marzenia o wysokiej pozycji zawodowej, o po-
trzebie wyróżnienia się, bycia postrzeganym jako ktoś odważny, godny zaufania. Kobiety wybierają 
kostiumy idące w erotykę lub w świat pałaców. Obecnie tradycja karnawału weneckiego odżywa na 
nowo i coraz więcej osób chętnie kupuje maski, by przez chwilę być kimś innym. Najważniejsze, żeby 
wiedzieć, kiedy pokazujemy ludziom naszą prawdziwą twarz, a kiedy to tylko maska. Niestety, zbyt 
wiele osób ubiera na twarz nie tylko karnawałową maskę.   

SmaKI ROdzINNe
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Wenus będzie Ci sprzyjać w na-
wiązywaniu nowych i ciekawych znajomości.
Byk (21 IV–20 V) Stopniowo będziesz przychodzić 
do zdrowia, tym bardziej że ktoś z daleka będzie ciągle 
dzwonił i zapewniał o swojej miłości.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Pieniądze i właściwi ludzie 
wokół ciebie – to wszystko wypełni najbliższe dni.
Rak (22 VI–22 VII) Warto zastanowić się, co zrobiło 
się dla siebie i innych, nie tylko dla pracy.
Lew (23 VII–23 VIII) Mars odkryje przed Tobą 
nowe, ambitne cele.
Panna (24 VIII–22 IX) Nareszcie sytuacja rodzinna 
unormuje się. Czas na wizytę u dentysty.
Waga (23 IX–23 X) Oddziaływanie Merkurego za-
pewni zgodną współpracę z ludźmi i perspektywę wy-
jazdu.
Skorpion (24 X–22 XI) Dobry czas na naukę, prace 
domowe i... powiększenie rodziny.
Strzelec (23 XI–21 XII) Jowisz doda Ci odwagi i nie 
wystraszysz się trudnych zadań. Powodzenia!
Koziorożec (22 XII–20 I) Wspieraj innych, ale nie 
kosztem swoich bliskich.
Wodnik (21 I–19 II) Zaczniesz dostrzegać właściwe 
osoby, zaś zbędne odsuniesz.
Ryby (20 II–20 III) Dalszy ciąg atrakcji towarzyskich. 
W miłości szczęśliwe zakończenie. 

PARTYZANT W SAMO POŁUDNIE (17)
(powieść w odcinkach) 

FRASZKI

AFORYZMY

adam 
decowski

Bogdan Loebl

SEKRET Y ŻYCIA 

Nina Opic

Dziewczyna zaczęła zdzierać z siebie resztki ubrania, odsłaniając 
intymne rejony swego ponętnego ciała.           cdn.

jerzy  maślanka
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SeRNIK WIedeŃSKI 

• 75 dag zmielonego tłustego sera 
• 8 jaj • 10 dag masła • 40 dag 

cukru pudru • 3 gotowane ziemniaki • 1 płaska 
łyżka mąki pszennej • 1 płaska łyżka kaszy manny 
• zapach waniliowy • rodzynki.

Żółtka utrzeć z połową cukru, dodać ma-
sło, ser, zmielone ziemniaki, ucierając jesz-
cze przez pół godziny. Ubić sztywną pianę 
z resztą cukru, oprószyć ją mąką i kaszą 
manną. Do masy serowej dodać rodzynki 
(wcześniej sparzone wrzątkiem i przestu-
dzone), zapachy, wymieszać lekko z pianą 
i włożyć do przygotowanej formy (najlepiej 
do tortownicy). Piec ok. 1 godziny w śred-
nio gorącym piekarniku. Po wyjęciu ciasto 
przykryć ściereczką i nie otwierać tortowni-
cy aż ciasto całkowicie wystygnie.

LIMERYKI

Dobre znajomości

SZAŁ 
KARNAWAŁU

W karnawale znów wytrwale
zaszczycimy w mieście bale,
kiedyś cały rok się trudził
to się musisz napić wódzi. 
I zatańczy, i zaśpiewa
strona prawa, strona lewa,
w dobrym tonie, zgranym szyku,
dla rolników i górników.
Pan Marszałek rezolutnie
i podskoczy, i przytupnie,
pójdzie przodem, pójdzie bokiem
obereczkiem nad Wisłokiem.
A Starosta – nasz Starosta,
co ze stołkiem się nie rozstał,
wciąż wywija nam hołubce
gdzieś w Lubeni tam pod Czudcem.
Dzielna Pani Wojewoda,
prawie piękna, ciągle młoda,
zauroczy nas saniami,
kulig w Cisnej z pochodniami.
Cieszą – marzą wciąż dziewczęta
być na balu prezydenta.
I zatańczyć z animuszem
obertasa z Tadeuszem.
Ksiądz dobrodziej w dobrym stylu,
nie w sutannie, lecz w cywilu
wpadnie w rytmy też szalone
na studniówce w Odeonie.
A przeciętny obywatel,
zaoszczędzić chcąc wypłatę,
krzyknie: Zośka, nowy rok,
odwróć się na drugi bok.
W karnawału dzień końcowy
w Rynku będzie bal maskowy.
Wtedy nawet Barabasz
niewiniątka przyjmie twarz.
PS
Po szalonych dniach radości
przyjdzie czas, że trzeba pościć.
Pogodzi się góra z dołem
i posypią się popiołem.

* * *
Raz dziewczyny z wioski Laszki 
miały chęci na igraszki, 
ale chłopcy z zasady 
i towarzyskiej ogłady 
nie odchodzą od pełnej flaszki.

* * *
Raz młody żonkoś z Markowej 
zakochał się w swojej teściowej, 
więc zazdrosny teść 
przestał wtedy jeść 
i uległ śmierci głodowej.

* * *
Ginekolog-amator z Lichenia 
leczył kobiety poprzez zbliżenia. 
Choć to bezsprzecznie 
robił społecznie 
dostał za to kilka lat więzienia. 

* * *
Pan „pod wpływem” nad 
kolbuszowskim Nilem 
zapragnął spotkać się z krokodylem. 
Wyciągając dłoń 
wpadł w głęboką toń 
i popływał sobie przez chwilę. 

* * *
Pewną mężatkę z Raniżowa 
zbyt często bolała głowa. 
Mąż usłyszał u lekarza: 
Niechże pan się tym nie zraża, 
bo na to cierpi kobiet połowa. 

Najlepiej przelewać krew wyssaną z palca.
***

Nie wypowiadaj tego, co warte jest przemilczenia.
***

Węzeł małżeński może być bardzo luźny.
***

Nie dziel tego, co można pomnożyć.
***

Tępota umysłowa może się zaostrzyć.
***

Czasem skrót myślowy wydłuża drogę porozumienia.

NAJWAŻNIEJSZE  
DLA POLITYKÓW
Sondaże 
i gaże. 

NIEZDECYDOWANY
Dzielił serce między obie,
teraz leżą mu na wątrobie.

WYCIECZKA DO MADRYTU
Za wycieczkę do Madrytu
posłowie zapłacili słono.
Teraz wiedzą, że nie trzeba
w delegację jechać z żoną.

WIELKI ELEKTRYK
Wielki Elektryk wciąż dąży uparcie,
by spowodować jakieś nowe zwarcie.



PROJEKT  GRAFICZNY
DRUK

FOTOGRAFIA  REKLAMOWA

DRUK  WIELKOFORMATOWY

DRUK  CYFROWY

ulotki, katalogi, foldery,  
czasopisma, książki,  
kalendarze, albumy ...

fotografia produktów,  
zdjęcia  do katalogów,  
kalendarzy ...

banery, rolapy,  
plakaty, naklejki,  
cięcie po obrysie ...

wizytówki, ulotki,  
zaproszenia, dyplomy,  
papiery firmowe ...
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