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SKOK NA KASĘ

Tu nie będę żadnym wieszczem,
osiągnięciem tej epoki,
zachwycają Polskę jeszcze
nieprzeciętne nasze SKOK-i.

Kozakiewicz kiedyś w Moskwie,
gdy stał pierwszy na podeście,
to dziś każdy Polak powie,
złączył skok z ciekawym gestem.

Aby lepiej nam się żyło,
dobrobytu mieć możliwość,
wiele SKOK-ów założyło
Prawo, a z nim Sprawiedliwość.

Z myślą o tych najbiedniejszych,
co w bieżącej są potrzebie,
dać nadzieję na grosz większy
i zostawić coś dla siebie.

Do dziś fajnie i dostojnie,
robiąc przy tym „niezłe boki”
i się nagradzając hojnie,
wykonują różne SKOK-i.

I tak kręci się dokoła
świat obłudy przeuroczy,
a uczyła przecież szkoła,
wyżej pasa nie podskoczysz.

Może gdzieś po wielu latach
obywatel będzie słyszał,
najpiękniejszy z naszych skoków
to był Stocha i Małysza.

PS
Skok marzenie to jest w cenie,
znając możliwości nasze,
każde młode pokolenie
pragnie zrobić SKOK na kasę.
Odrzucając wzory stare,
prawnie i bez kominiarek.

31 marca br. w Zespole Szkół Technicz-
nych w Rzeszowie odbył się uroczysty 

apel poświęcony 75. rocznicy mordu w Katy-
niu. Na uroczystość przybyli członkowie Ro-
dzin Katyńskich i Związku Sybiraków, kom-
batanci, przedstawiciele władz miejskich, sa-
morządowych, 21. Brygady Strzelców Podha-
lańskich, nauczyciele i młodzież. Wszystkich 
zebranych powitała dyrektor szkoły Edyta 
Niemiec, która podkreśliła, jak ważne miej-
sce w narodowej świadomości zajmuje Katyń.

Interesujący i poruszający nie tylko ser-
ca program słowno-muzyczny pt. „To działo 
się naprawdę – w 75. rocznicę zbrodni katyń-
skiej”, którego autorem była pani Jadwiga 

apeL paMIĘCI
W 75. rocznicę zbrodni katyńskiej

Kupiszewska (córka zamordowanego w Katy-
niu oficera WP Bolesława Karola Marszałka), 
poświęcony został także pamięci synów pod-
karpackiej ziemi, których nazwiska przypo-
mniano w trakcie podniosłego apelu poległych.

W programie wykorzystano teksty Zbi-
gniewa Herberta, Jadwigi Kupiszewskiej i jej 
mamy Stefanii Marszałek-Guniewskiej oraz 
Mieczysława A. Łypa. Były też wzruszające 
odwołania do listów pomordowanych, wspo-
mnień ich bliskich i zabrzmiały kompozycje 
Tomaso Albinoniego, Jana Sebastiana Bacha, 
Krzysztofa Klenczona, Tomasza Struzika. Na 
scenie pojawili się: Diana Beniw, Bartłomiej 
Ciosek, Mateusz Dziepak, Konrad Garba-
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Andrzej Piątek

Tomasz Stańko, świa-
towej sławy muzyk, 

„król trąbki”, stale koncer-
tujący w Stanach Zjedno-
czonych i zachodniej Euro-
pie, na stałe nowojorczyk, 

został Honorowym Obywatelem m. Rzeszo-
wa. – Tam, gdzie się człowiek urodził, otwo-
rzył oczy i zobaczył słońce, jest jego ziemia 
– mówił o rodzinnym Rzeszowie. – To coraz 
piękniejsze miasto, o ślicznym rynku i atmos-
ferze jedynej! – podkreślał.

Koncert Stańki w Filharmonii Podkar-
packiej, gdzie na specjalnym posiedzeniu 
Rady Miasta otrzymał honorowe obywatel-
stwo (akt i medal pamiątkowy) od jej prze-
wodniczącego Andrzeja Deca i prezydenta 
Tadeusza Ferenca (rówieśnika, z którym 
– o czym wspominał Ferenc – „nie tak daw-
no” ganiali po Dąbrowskiego i Chrzanow-

czewski, Olimpia Leniar, Samuel Madej, Be-
ata Magierska, Karol Nabożny, Aleksander 
Sikora, Anna Stanek, a opiekę artystyczną 
nad całością pełniły Jadwiga Kupiszewska, 
Magdalena Kołodziej i Bożena Mazurkow. 
Pięknym akcentem był występ przyjaciół Ja-
dwigi Kupiszewskiej z RSTK, którzy przypo-
mnieli pieśń patriotyczną odwołującą się do 
katyńskiej karty historii.

Jadwiga Kupiszewska, jako przedstawi-
cielka wielkiej Rodziny Katyńskiej, otrzymała 
również z rąk dyrektora ZST srebrną monetę, 
wybitą przez Skarbnicę Narodową dla uczcze-
nia 75. rocznicy zbrodni katyńskiej, i podzię-
kowała odtwórcom i organizatorom apelu za 
poruszający program, który skłaniał do reflek-
sji nad naszą niedawną, jakże bolesną historią.

   Józef STALEC

Jadwidze Kupiszewskiej list od prezydenta Rzeszo-
wa wręcza jego pełnomocnik ds. edukacji Henryk 
Wolicki

CZaROdZIeJ TRĄBKI
Stańko honorowym obywatelem Rzeszowa

mglistej konsystencji, chwilami ponurawej, 
zawsze lirycznej, momentami świdrującej. 
Było w niej wszystko, co w jego grze podo-
ba się nam od zawsze: bogactwo tonu, obfi-
tość barw i odcieni, magia i zaczarowanie. 
Skłonni byliśmy ulec iluzji i nie odbierać tego 
jako wrażeń słuchowych, ale niewyczerpany 
bezmiar smaków i zapachów. Długą owacją 
dziękowano artyście. Na bis podarował roda-
kom nastrojową kołysankę Komedy z filmu 
Polańskiego Rosemary’s Baby. Stańce partne-
rował Marcin Wasilewski, świetny pianista 
młodego pokolenia.

– Jestem bardzo 
wzruszony, że dosta-
łem od rodzinnego 
Rzeszowa honorowe 
obywatelstwo – mó-
wił Stańko po kon-
cercie. – Wprawdzie 
wyjechałem wcześnie 
i mieszkałem w Rze-
szowie krótko, zawsze 
jednak czułem się 
rzeszowiakiem. Wie-
lokrotnie zastanawia-
liśmy się z Witkiem 
Szczurkiem, basistą, 
z którym długo pra-
cowałem, a który też 
pochodzi z Rzeszo-
wa, na czym to polega, że nie mieszkamy 
w Rzeszowie, a to, że się tu urodziliśmy, jest 
tak ważne. Ale chyba to nic dziwnego, skoro 
Rubinstein, który również bardzo wcześnie 
wyjechał z Łodzi, przez całe życie czuł się 
łodzianinem. To jest widocznie naturalne. Ja 
jestem koczownikiem, kręcę się po świecie, 
jestem cały czas na walizkach, koncertuję, ale 
Rzeszów jest mi zawsze bliski. Mój ojciec po-

Prezydent Tadeusz Ferenc i przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 
honorują Tomasza Stańkę 

Koncert Tomasza Stańki
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chodził z Rzeszowa, mama ze Zwięczycy, i do 
dziś mam w Rzeszowie liczną rodzinę.

Stańko urodził się w Rzeszowie w 1942 r. 
Do szkoły muzycznej chodził w Krakowie 
i choć nie uczył się gry na trąbce, lecz na 
skrzypcach i fortepianie, już wtedy fascyno-
wał go jazz, który znał z amerykańskich au-
dycji radiowych. Trąbką zachwycił się w har-
cerstwie, kiedy na obozie kazano mu grać na 
sygnałówce. Gdy wybrał studia w klasie trąb-

ki na krakowskiej 
Akademii Muzycz-
nej, u pochodzące-
go z podrzeszow-
skiej Słociny prof. 
Ludwika Lutaka, 
wiedział, że chce 
grać jazz, jako 
opozycję wobec 
„naszej małej sta-
bilizacji”. W wieku 
20 lat z pianistą 
Adamem Mako-
wiczem założył ze-
spół Jazz Darings. 
W rok później 
dołączył do kwin-
tetu Krzysztofa 
Komedy. – Grałem 
z kimś, kto był ge-
nialny – wspomi-

na. Z założonym w 1967 r. własnym zespołem 
zaczął koncertować samodzielnie. 

Przełomem był debiut na festiwalu Ber-
liner Jazztage ’70. – Graliśmy pośród samych 
gwiazd – mówi. Zespół nagrał trzy płyty, 
i to był początek międzynarodowej kariery, 
szczególnie w Niemczech, Finlandii i w Sta-
nach Zjednoczonych. Nagrał mnóstwo płyt, 
łącznie z kultowymi dziś zrealizowanymi dla 
prestiżowej ECM Balladyną, Matką Joanną 
i The Soul of Things. Ukazało się pięć jego al-
bumów, w tym poświęcony powstaniu war-
szawskiemu Wolność w  sierpniu. Nadal jest 

bardzo aktywny twórczo, dużo komponuje 
i występuje w całych Stanach. Jest 53. honoro-
wym obywatelem Rzeszowa. Trzecim, w gro-
nie wybitnych muzyków, po kompozytorze 
Wojciechu Kilarze i pianiście Adamie Hara-
siewiczu, wyróżnionymi przed kilkoma laty.

   Andrzej PIĄTEK

skiej) był błyskotliwym popisem niezwykłych 
umiejętności artysty. Z estrady popłynęły cu-
downe dźwięki jego trąbki – długie, powolne, 
liryczne, innym razem krzykliwe i pełne eks-
presji. O typowej dla niego przydymionej, 
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Jan Kusiewicz urodził się 21 wrze-
śnia 1921 roku na podkarpackiej 

ziemi, w Rzeplinie koło Jarosławia. 
Wkrótce zamieszkał w Toruniu, gdzie 
śpiewał w katedrze pod okiem organi-
sty Ludwika Rutkowskiego. 

W czasie wojny za udział w ruchu 
oporu był więziony w Malborku i Stutt- 
hofie. Po wojnie kształcił się w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Sopocie. Debiutował w 1950 roku 
rolą Leńskiego w Eugeniuszu Onieginie 
pod batutą Zygmunta Latoszewskiego 
w Studio Operowym w Gdańsku, które 
wkrótce stało się Operą Bałtycką.

OdSZedł JaN KuSIeWICZ

Jan Kusiewicz w filmie „Pamiętnik pani Hanki”, 1963 r.

Potem kariera artysty potoczyła się 
wspaniale! Obok pierwszoplanowych ról 
operowych, warto wspomnieć o kreacji 
filmowej w Pamiętniku pani Hanki w 1963 
roku, w którym grał rolę Jana Kiepury. 

Jan Kusiewicz to ojciec słynnego te-
nora Piotra Kusiewicza, artysty o wspa-
niałej technice wokalnej, znanego ze zna-
komitych wykonań, zwłaszcza muzyki 
barokowej, także pedagoga uczelni mu-
zycznych.

Jan Kusiewicz odszedł do wieczności 
5 kwietnia 2015 roku. Pozostanie w pamię-
ci jako wspaniały, dobry człowiek, wielki 
artysta, wzór i drogowskaz dla młodych 
adeptów wokalnej sztuki muzycznej.

   Andrzej SZYPUŁA

Pomysłodawczynią Gimnazjalnych Spo-
tkań Teatralnych jest polonistka Jadwi-

ga Żak, a wspiera ją plastyczka Magdale-
na Kawa, która przygotowała scenografię 
i nastrój kawiarnianej atmosfery w sali, gdzie 
26 marca br. prezentowali się uczestnicy dru-
giej już edycji konkursu. Informatyczka Jo-
lanta Lasota sprawiła, że Maria Snakowska, 
dyrektorka Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka 
w Rzeszowie, gospodarz tej imprezy, mogła 
wręczać laureatom dyplomy już w kilkana-
ście minut po zakończeniu owego powiatowe-
go konkursu, któremu patronują prezydent 
Rzeszowa i podkarpacki kurator oświaty. 

TeaTRaLNe paSJe uCZNIóW
W gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka

Oczywiście można było w tym wszyst-
kim dostrzec także obecność polonistki 
i poetki Haliny Hospod, której zespół w kat. 
małych form teatralnych za spektakl Kto ty 
jesteś, człowieku? zdobył pierwszą nagrodę 
równorzędnie z uczniami Zespołu Szkół nr 5 
w Rzeszowie (opiekunka Marzena Grzebyk). 
Ponadto jury pod przewodnictwem Roberta 
Nowaka wśród monodramów I miejsce przy-

znało wykonawcom 
z Gimnazjum nr 9 
w Rzeszowie (opiekun 
Andrzej Kluz), a II 
otrzymał Zespół Szkół 
Muzycznych nr 1 
w Rzeszowie (opiekun 
Rafał Mazur). Naj-
wyżej oceniony został 
kabaret Zespołu Szkół 
nr 6 w Rzeszowie 
(opiekunki Barbara 
Łukasik i Małgorzata 
Buczak), a dwa równo-
rzędne drugie miejsca 

przypadły uczniom Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 4 w Rzeszowie (opiekunowie 
Jolanta Stefańska-Wacław i Danuta Wnęk) 
i Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie (opiekunka 
Jadwiga Żak). 

Ponadto przyznano nagrodę za szcze-
gólne walory artystyczne dla wspomnia-
nego już spektaklu Kto ty jesteś, człowieku? 
przygotowanego przez uczniów Gimnazjum 
nr 2 w Rzeszowie pod kierunkiem Haliny 
Hospod. Za najlepszy scenariusz nagrodzo-
no spektakl Chodź na słówko przygotowany 
przez uczniów z Zespołu Szkół nr 5 w Rzeszo-
wie, a nagrodę dla najlepszego aktora odebrał 
Józef Marczak grający Ewę w spektaklu Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rze-
szowie.

Konkurs wyzwolił w uczniach sceniczne 
pasje. Uczestnicy zespołów rozwijają się twór-
czo, kształtują wyobraźnię artystyczną oraz 
wrażliwość pod kierunkiem swych znakomi-
tych nauczycieli, którzy przybliżają im teatr.

   Ryszard ZATORSKIUczestnicy i jurorzy, z prawej przewodniczący jury Robert Nowak
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W okresie związanym ze świętami Wiel-
kiej Nocy odbywały się w Rzeszowie 

koncerty muzyki sakralnej. 6 kwietnia w ko-
ściele pw. Chrystusa Króla zabrzmiała muzy-
ka kompozytorów włoskich. Stało się to z ini-
cjatywy i za sprawą związanego od jakiegoś 
czasu z Rzeszowem włoskiego artysty Gu-
glielmo Callegariego, a wykonawcami byli 
Chór Polifoniczny Gorlice oraz Rzeszów 
Young Orchestra. 

W pierwszej części zabrzmiały utwory 
Giuseppe de Marziego, Giacomo Puccinie-
go, Lorenzo Perosiego i Pietro Mascagniego, 
natomiast dugą część wypełniła trwająca 
około pół godziny Missa Secunda Pontifica-

ŚWIĄTeCZNe MuZyKOWaNIe
Koncerty muzyki sakralnej

lis Lorenzo Perosiego. Guglielmo Callegari, 
koncertujący tenor i w tym przypadku dy-
rygent, przygotował do omawianego kon-
certu utwory dostosowane do możliwości 

niezawodowych wykonawców, ale atrakcyjne 
pod względem brzmieniowym. Chór z Gor-
lic zrzesza wybranych wokalistów nie tylko 
z tego miasta, ale też z okolicznych miejsco-
wości. Rzeszów Young Orchestra to nowy 
zespół założony niedawno przez G. Calle-
gariego, składający się z bardzo młodych 
instrumentalistów. We wspomnianym kon-
cercie wystąpił dziewięcioosobowy zespół 
smyczkowy złożony, z wyjątkiem młodego 
trębacza, wyłącznie z nastoletnich młodych 
instrumentalistek – 3 skrzypaczek, alto-
wiolistki, 3 wiolonczelistek i kontrabasistki. 
Udział w zespole utrwala ich zdobyte w szko-
łach muzycznych umiejętności. 

Podczas koncertu odbyła się zbiórka 
pieniędzy na leczenie młodego, 24-letniego 
rzeszowskiego muzyka Michała Grzywy, 
chorego na miopatię.

   Jerzy DYNIA
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Edward Słupek

Nikt z rzeszowian nie 
kwestionuje przyłą-

czenia okolicznych miej-
scowości do naszego mia-
sta. Z drugiej strony, to 
znaczy potencjalnie przy-

łączanych, wygląda to całkiem inaczej. Po-
wtarzane po wielokroć referenda dają wynik 
negatywny dla ochoczych władz samorządo-
wych Rzeszowa. 

Spróbuję dokonać analizy przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy. W interesie Rzeszowa jest 
przyłączenie po pierwsze części gminy Trze-
bownisko. Części, dlatego że odległe miejsco-
wości powinny powiększyć okoliczne gminy 
przy likwidacji samorządu Trzebowniska. 
Taki swoisty rozbiór gminy. Jak się powia-
da, likwidacja samorządu Trzebowniska to 
bonus dla Rzeszowa w wysokości 100 mln 
złotych, które powinny być przeznaczone na 
inwestycje w przyłączanych miejscowościach. 

Ale dlaczego wynik referendum jest 
niekorzystny dla Rzeszowa. Sprawa jest zło-
żona. Odnosi się wrażenie, jakby tylko pre-
zydentowi Ferencowi zależało na powięk-
szeniu Rzeszowa? Takie ujęcie sprawy, jako 
potencjalny sukces prezydenta, czyni ją nie-
załatwialną. Jest wielu polityków z różnych 

pRZyłĄCZaNIe TRZeBOWNISKa 
potrzebna jest debata w tej sprawie

partii, którzy są za poszerzeniem Rzeszowa, 
tylko nie pozwolą, aby był to sukces prezy-
denta Ferenca. Jeżeli dalej sprawa będzie 
miała być czyimś osobistym sukcesem, to nic 
z przyłączenia nie będzie. Tutaj trzeba zgod-
nego dogadania się wszystkich ważnych in-
stytucji i sił politycznych. Taki „okrągły stół” 
w sprawie Rzeszowa z udziałem marszałka 
województwa, wojewody, biskupa, władz 
Trzebowniska, przedstawicieli wszystkich 
partii politycznych województwa, wszyst-
kich parlamentarzystów Rzeszowszczyzny. 
Efektem dogadania winno być poszerzenie 
Rzeszowa o Trzebownisko bez formuły za-
sługi dla kogokolwiek z polityków. 

Czy to jest możliwe, aby nasi lokalni 
ważniacy nie wypinali piersi do zasług za 
powiększenie Rzeszowa o gminę Trzebow-
nisko? Niewątpliwie społeczeństwu Trze-
bowniska należy się odpowiednia nagroda. 
To jest do dogadania. Już teraz powinno się 
mówić na przykład o budowie nowego ra-
tusza na granicy Rzeszowa i Trzebowniska. 
Siedzibę władz powiatu winno się zbudować 
w Trzebownisku. Trzeba się wystrzegać apo-
dyktyczności w kontaktach z władzami Trze-
bowniska. To bardzo dobrze zorganizowana 
społeczność mądrych ludzi. Oni dobrze zdają 
sobie sprawę z potrzeby powiększenia Rze-
szowa. Chodzi według mnie o sposób, w jaki 
się to uczyni. To takie moje ujęcie sprawy. 

Potrzebna jest debata w tej sprawie. 
Środowisko naukowe powinno też zabrać 
głos. Jak sprawić, aby elita Trzebowniska 
nie została zmarginalizowana w przypadku 
przyłączenia do Rzeszowa. Tylko poważna 
debata wszystkich, na odpowiednim pozio-
mie, da szansę Rzeszowowi. Mądre spojrze-
nie na sprawę, z wyłączeniem dotychczaso-
wej pychy ze strony władz Rzeszowa, gwa-
rantuje powodzenie. Na pewno nie odbędzie 
się to szybko. Prawie wszystko powiedziano, 
jaka jest to szansa dla stolicy województwa 
z lotniskiem i autostradą. Wielu w Polsce 
nam zazdrości potencjalnego rozwoju Rze-
szowa. Tylko mądrość zbiorowa elit może 
załatwić sprawę przyłączenia. To sprawa ja-
kości funkcjonowania stolicy województwa.

   Edward SŁUPEK

Dorota Dominik

Nowe rzeszowskie osie-
dle. Pod śmietnikową 

wiatę podjeżdża eleganc-
ka limuzyna, duże czarne 
audi, rejestracja podrze-
szowska. Kierowca, który 
właśnie wytaszczył z auta 

dwa potężne wory śmieci, okazał się „śmiet-
nikową kukułką”. Przyłapany na niecnym 
procederze podrzucania swoich odpadów 
mieszczuchom, na zwróconą uwagę reaguje 
wściekłością i przekleństwami, po czym za-
trzaskuje drzwi samochodu i z piskiem opon 
odjeżdża…

Niedziela, wielka galeria handlowa. 
Tłum ludzi, niektórzy z konieczności, ale 
raczej z upodobania płyną wraz z innymi, 
smakując świąteczną konsumpcję przy mu-
zyce, klaunach, promocjach. Osoba, z którą 
wybrałam się na zakupy, w pewnej chwili 
mówi: popatrz, my faktycznie jesteśmy kra-
jem smutnych albo wściekłych ludzi. Wokół 
zacięte twarze, bez kontaktu wzrokowego. 
potrącony mężczyzna klnie, co się k... pchasz. 
Tylko sprzedawczynie miłe i uśmiechnięte, 
ale one to raczej z obowiązku. 

Pierwsze, co widzisz, to nieprzyjazna morda 
drugiego człowieka, który by ci widły wbił w plecy, 

jak tylko się odwrócisz.

Prof. o. Jan Kłoczkowski, dominikanin  
(wywiad z 11.03.2015 r., GW)

ZRóBMy COŚ Ze SOBĄ
Czyżbyśmy byli aż tak zawzięci?

I tak co dzień, bez względu na porę 
roku i dnia, bez względu na status społecz-
ny, wiek i wykształcenie. Polaka-cwaniaka 
zastąpił Polak wściekły. Rodzice warczą na 
dzieci, nauczycieli, przełożeni na podległych 
im pracowników, pielęgniarki na pacjentów. 
Kierowcy z wściekłością trąbią, zajeżdżają 
sobie drogę, albo na odwrót, stoimy w kor-
kach godzinami, bo złośliwie nikt nikogo nie 
przepuści. Wieczorem w domach oglądamy 
wściekłych polityków czy choćby jurorów 
rozmaitych talent-show, którzy prześciga-
ją się w złośliwościach i dokuczaniu swoim 
dobrowolnym ofiarom. Im więcej, ostrzej, 
tym szybciej pojawią się łzy i jest zabawa. 
Ostrze szyderstwa wymierzone jest w coraz 
młodszych, wystarczy spojrzeć na ostatni, 
oprotestowany przez pedagogów show „Mali 
Giganci”. Maluchy wypuszczone do wyścigu 
i bezsensownej rywalizacji za kilka lat nadal 
będą się rozpychać łokciami, zamiast praco-
wać zespołowo. 

Socjologowie postawili dziesiątki dia-
gnoz tego smutnego stanu – że brak zaufania 
do ludzi, że komunizm, a potem XX-wieczny 
feudalizm, i tak dalej. Nikt jak do tej pory nie 
wymyślił recepty na tę chorobę. Doprawdy, 
czy potrafimy poczuć ducha solidarności 
z innymi ludźmi tylko w chwilach smutku? 
Czy do tego potrzebujemy śmierci naszego 
papieża czy katastrofy samolotu, aby choć 
przez chwilę uścisnąć dłoń obcego człowie-
ka? Solidarność ludzka ulotniła się gdzieś, 
zastąpiła ją nazwa związku zawodowego, 
którego szefowie myślą raczej o swoich syne-
kurach. Jak na ironię, nawet ustawa z nazwy 
antyprzemocowa budzi u niektórych sprze-
ciw i złość. Czyżbyśmy byli aż tak zawzięci?

Czas coś ze sobą zrobić, bo zniszczą 
nas nie wojna czy kryzys gospodarczy – 
zniszczymy się sami. Zacząć od pytania, czy 
ten stan naprawdę nam odpowiada, czy za-
mknięcie się na strzeżonym osiedlu, w domu 
za wysokim murem to szczyt naszych ma-
rzeń. Nie zmieni nas przecież przepis czy 
ustawa o ogólnej szczęśliwości. Czas samemu 
nauczyć się empatii, wrażliwości. Czas po-
prosić o pomoc i czas tej pomocy drugiemu 
udzielić. Zastąpić rywalizację współpracą, 
a izolację wspólnotą. Czas ustąpić miejsca, 
docenić pracę i starania, nauczyć się rozmo-
wy półgłosem, a nie wrzeszczeć. Cieszyć się 
ze szczęścia innych. Radować z nadchodzącej 
wiosny, a nie wciąż narzekać na klimat. 

   Dorota DOMINIK
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Andrzej Grzywacz

Czasy świetno-
ści dawnej Galicji 

słusznie kojarzą się nam 
z koleją, która będąc waż-
nym środkiem transportu, 
niejako przy okazji służyła 
regulowaniu zegarków, bo-

wiem przyjazdy i odjazdy pociągów odbywa-
ły się nad podziw punktualnie!

Rzeszów otrzymał połączenie kolejowe 
z Krakowem i Lwowem 15 listopada 1858 r. 
Wtedy oddano budynek dworca mieszczące-
go się do dzisiaj w centrum Rzeszowa, cho-
ciaż obecnie w zupełnie zmienionym kształ-
cie architektonicznym. W roku 1891 otwarto 
dworzec Rzeszów-Staroniwa, na odcinku 
linii do Jasła, który zachował dawny wygląd. 
Czasy dawnej Galicji były złotymi dla 
kolei. Z nostalgią wspomina się nie tyl-
ko jej punktualność, ale i pozycję spo-
łeczną zawodu kolejarza, który cieszył 
się uznaniem, a to z racji posady pań-
stwowej gwarantującej stabilność i do-
bre uposażenie. O randze kolejarskiej 
profesji świadczyć miała wypowiedź 
Franciszka Józefa podczas podróży in-
spekcyjnej we wrześniu 1880 r. po Ga-
licji i Lodomerii: „Kto ma w głowie olej, 
ten idzie na kolej!”. 

Ówczesne dworce olśniewały 
pyszną architekturą, przytłaczały ogro-
mem i dawały wygodę podróżnym. Do 
takich zaliczyć można te w Krakowie, 

gdZIe NIe Ma JuŻ LOKOMOTyW
Może restauracja na stacji Rzeszów-Staroniwa

Lwowie i Przemyślu. Gdzie indziej stawiano 
budynki mniej okazałe, ale również w stylu 
opartym na jednym projekcie, co najwyżej 
budowle te różniły się w szczegółach (były te 
same, ale nie takie same!). W tym stylu do-
brze zachowany budynek przetrwał w Rze-
szowie na stacji Staroniwa. Choć niestety 
kryzys na kolei dotknął i ją, i jej podobne. 
Na dworcu Staroniwa w grudniu 2004 r. zli-
kwidowano kasy biletowe. Stacja służy dziś 
jako postojowa dla pociągów towarowych. 
Przetrwała poczekalnia, peron dla pociągów 
pasażerskich i dwie nastawnie z bocznicami. 
Stacja ta, tak rzec można, została zepchnięta 
„na boczny tor”. O jej istnieniu i historii przy-
pomina jedynie coroczny „Marsz żywych”, 
upamiętniający fakt, że na niej miała swój 
tragiczny finał licząca pół tysiąca lat historia 
rzeszowskich Żydów, których stąd wywożo-

no podczas hitlerowskiej okupacji do obozu 
w Bełżcu.

Dzisiaj nieliczni pasjonaci myślą o oży-
wieniu dawnych, zapomnianych, leżących na 
uboczu dworców kolejowych. Przykładem 
przedsiębiorcza kobieta, która na małej sta-
cyjce Gorlice-Zagorzany otworzyła restaura-
cją „Stary Dworzec”. Nawiązując do kolejo-
wych tradycji, z wnętrzem powstałym z po-
czekalni i kas biletowych, przypominającym 
czasy świetności Franciszka Józefa. W restau-
racji zawieszono jego zdjęcie, równie stylowe 
inne fotografie, kolejowe pamiątki i bibeloty. 
Odrestaurowano również prywatną pocze-
kalnię dworcową hrabiów Skrzyńskich, któ-
rzy w pobliżu mieli swoje włości. Na stacji tej, 
tak jak na Staroniwie, pasażerów ze świecą nie 
uświadczy. Ale jest sporo chętnych do skorzy-
stania ze smacznego posiłku w tym niepo-

wtarzalnym, klimatycznym miejscu, 
wyśmienicie służącym odpoczynkowi 
w drodze do i z Krynicy.

Przykład wart naśladowania, jak 
zagospodarowywać opustoszale bu-
dynki stacyjne. Może warto pomyśleć 
o takim bądź podobnym zagospoda-
rowaniu naszego, rodzimego dwor-
ca Rzeszów-Staroniwa? Zwłaszcza że 
Zarząd PKP w Krakowie, któremu ta 
stacja podlega, sprzyja komercyjnym 
wynajmom często opustoszałych po-
wierzchni dworcowych.

   Andrzej GRZYWACZ

Bogusław Kobisz

Czytałem ostatnio książ- 
kę Henriego Troyata 

Straszne caryce, opisującą 
sytuację w Rosji po śmier-
ci cara Piotra Wielkiego 
(1725 r.) i rządy trzech ko-
biet, jego żony cnotliwej 

inaczej Katarzyny I, a następnie cesarzowych 
Anny i Elżbiety. Autor opisał relację rządzący 
– poddani w Rosji. Despotyzm jest jak narko-
tyk, nie tylko dla tego, który rządzi, lecz rów-
nież dla tych, którzy się temu poddają. Mega-
lomanii rządzącego odpowiada masochizm 
poddanych. Przyzwyczajony do niesprawie-
dliwej polityki przymusu lud obawia się, że 
może zostać jej gwałtownie pozbawiony. Wy-
daje się, że rozluźniając chwyt władca, na któ-
rego niegdyś narzekali, odbiera mu nagle swą 
opiekę i miłość. Ci, którzy wczoraj po cichu 
krytykowali cara, dzisiaj nie wiedzą, na której 
nodze tańczyć. Zastanawiają się nawet, czy to 

CaR puTIN WIeLKI
despotyzm jest jak narkotyk

odpowiedni moment na „taniec” i czy „zatań-
czą” znów pewnego dnia po tym długim ocze-
kiwaniu w cieniu tyrana odnowiciela.

Analizując sytuację społeczno-politycz-
ną w tym ogromnym kraju, zauważyć można, 
że przez te kilkaset lat rządy zmieniały się tam 
w wyniku intryg, mordów i zamachów stanu. 
Poddani strach tam mieli i mają we krwi. Re-
wolucje, które miały przynieść poprawę bytu 
robotników i chłopów, tak naprawdę popra-
wiały byt tylko elitom. Cara zastąpili kolejni 
pierwsi sekretarze partii, później prezydenci, 
obecnie prezydent Putin. W czasie, gdy coraz 
więcej ludzi na tym świecie myślało, że Hitler 
i Stalin to przeszłość, że to się nie może po-
wtórzyć, że demokracja się utrwala i rozsze-
rza – Putin zajmuje Krym i grozi, że zajmie 
lub nie jeszcze kawałek Ukrainy.

Bez względu na to, jak skończy się ta 
historia, nie ulega wątpliwości, że rząd Rosji 
zachował się jak zgraja bandziorów. Putin 
dopuścił się ciężkiej zbrodni na obywatelach 
w wielu krajach, na milionach młodych ludzi, 
którzy wojnę znali tylko z książek i filmów, 

wierząc w to, że nigdy się ona nie zdarzy, oraz 
na milionach dorosłych, którzy wojnę prze-
żyli i modlili się, aby nigdy więcej. Oszukał 
i zdemoralizował również miliony obywateli 
w swoim kraju, fundując im sny o potędze. 
Putin zachwiał też wiarę w trwałość umów 
i paktów międzynarodowych.

Ukraina w 1994 roku zgodziła się na 
usunięcie broni jądrowej ze swego terytorium 
w zamian za gwarancję suwerenności i inte-
gralności udzieloną w memorandum buda-
pesztańskim. Stany Zjednoczone, Federacja 
Rosyjska i Wielka Brytania zostały gwaranta-
mi bezpieczeństwa Ukrainy po przystąpieniu 
tego kraju do traktatu o nierozpowszechnia-
niu broni nuklearnej w grudniu 1994 roku. 
Ukrainie zagwarantowano, że te trzy kraje 
będą pilnie zabiegać o reakcję Rady Bezpie-
czeństwa ONZ, gdyby Ukraina jako kraj wol-
ny od broni nuklearnej stała się ofiarą agresji 
lub gróźb użycia takiej broni.

Historia oceni każdego człowieka, przy 
czym surowszej ocenie zawsze podlegają 
osoby sprawujące ważne funkcje publiczne. 
Takiej ocenie poddany zostanie Putin i jego 
świta. Może się okazać, że wyrządzili światu 
większą krzywdę niż Stalin. 

   Bogusław KOBISZ,
prawnik

Dworzec PKP Rzeszów-Staroniwa
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Na rynku muzycznym od siedmiu lat 
istnieje chór Cantilena, złożony ze 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szybko stał 
się on rozpoznawalny, lubiany, chętnie 
słuchany i oglądany. Chór prezentuje się 
znakomicie. Kto był 20 marca br. na kon-
cercie w Wydziale Muzyki w Rzeszowie, 
przyzna mi rację. Estetyka stroju, nawet 
jednakowe perełkowe kolczyki w uszach 
pań rzucają się w oczy. Artyści wyglądają 
pięknie. Ogromna to zasługa menadżerki 
zespołu Alicji Borowiec.

Piosenką Powróćmy jak za dawnych 
lat – delikatnie, z rozrzewnieniem rozpo-
czął koncert chór Cantilena. Nastrojową 

BISOM NIe ByłO KOŃCa 
Rozpoznawalny i chętnie słuchany

muzykę podkreślały słowa prowadzącego 
spotkanie Jacka Ścibora. Powroty komenta-
rzem do lat 30. ubiegłego wieku sprawiły, że 
publiczność poddała się fali znanych, lubia-

nych, ponadczasowych piosenek i śpiewała ra-
zem z chórem przy dźwiękach fortepianu Pa-
tryka Moszkowicza. Niespodzianką była su-
ita tang do słów piosenek Mieczysława Fogga, 
Adama Astona i Stefana Witasa, którą za-
śpiewał konferansjer, tenor Jacek Ścibor, przy 
akompaniamencie Pawła Węgrzyna. Płyn-
ność melodyczna, wyśpiewana pod skrzy-
dłami dyrygentki Bożeny Słowik, która po-

trafi nawiązać kontakt z publicznością, 
spowodowała, że bisom nie było końca. 
Koncert uświetniła swą obecnością pani 
Aleksandra Ferenc, żona prezydenta na-
szego miasta.

Jedno jest pewne, na koncert chóru 
Cantilena idziemy z przyjemnością, aby 
przenieść się w świat muzyki, odpocząć 
i spędzić czas radośnie. 

   Jadwiga KUPISZEWSKA
Chór Cantilena

 Złotym Piórem nagrodzona zo-
stała Pana powieść Ten tętent ka-
rych koni: Cienie. Jest to powieść 
bardzo osobista. Jakie doświadcze-
nia życiowe i przemyślenia złożyły 
się na powstanie tego utworu? 

– W powieści starałem się wy-
razić zarówno swoje poglądy histo-
riozoficzne, jak i osobiste doświad-
czenia repatriowanej ze Lwowa ro-
dziny.
 W Pana powieści bardzo widocz-
ne jest spojrzenie makrokosmicz-
ne (o  czym świadczy wątek walki 
Polaków o  wyzwolenie narodowe 
– powtarzający się tętent karych 
koni) i spojrzenie mikrokosmiczne 
dotyczące rzeszowskiego podwór-
ka autora. Co skłoniło Pana do ta-
kich ujęć?

– Prawdopodobnie malarstwo 
historyczne Kossaków, Brandtów i innych. 
To chyba pod wpływem tych malarzy, z któ-
rymi obcuję na co dzień, moja świadomość 
historyczna galopem karych koni przebiega 
spod Raszyna i Grochowa poprzez Lwów do 
Rzeszowa. Sam też maluję. Malował również 
mój ojciec. Malarstwo patriotyczne uważam 
za wielki nośnik literacki. Poza tym przyczyn 
motywu historycznego w moim utworze jest 
kilka. Historia Polski mocno zapisała się 
w mojej rodzinie. Znaczący był udział po-
przednich pokoleń w walkach o niepodległość 
Polski, tak ze strony ojca, jak i matki. Ojciec 
był piłsudczykiem z przekonań. Najbardziej 
wykorzystałem w powieści swoje doświad-
czenia jako mieszkańca Rzeszowa. Na moich 
oczach to miasto się rozwijało i zmieniało 
swoje oblicze, przeobrażało się najbliższe 
moje otoczenie. Chciałem to wszystko upa-
miętnić. Nie mogłem pominąć nakładającej 
się na moją teraźniejszość historii.

Z KuLTuRĄ Na Ty
Z Jerzym Nawrockim – kierownikiem sekcji literackiej RSTK w Rzeszowie,  

redaktorem biuletynu „Kultura i pieśń”, członkiem ZLp – rozmawia Józef Kawałek

 To właśnie ten historyczny motyw spra-
wia, że Pana utwór ma znamiona powieści 
parabolicznej. Ona przecież znaczy coś wię-
cej niż zabawy chłopca szmacianą piłką.

– Być może dlatego tak się stało, że 
w moje życie wpisana jest historia przodków, 
głównie Chłopickich, która mi wciąż towa-
rzyszy. Nie mogę się pogodzić z opinią histo-
ryków, którzy Chłopickiego – najuczciwsze-
go i niekoniunkturalnego wodza – starają się 
wyraźnie zdezawuować.
 Na przyznanie Panu nagrody Złotego 
Pióra zadecydował też chyba pokaźny wcześ- 
niejszy dorobek literacki.

– Prawdopodobnie tak. Trochę nazbiera-
ło mi się różnych utworów. W 1981 roku opu-
blikowałem zbiór opowiadań Karty na stół, 
w następnych latach wydałem Wielkie... trzy 
(1987), Dzieci kosmitów En (1989), Każdy może 
na ćwierć guru (1993), Piramid największa ta-
jemnica (1993), Targ bardzo starych monet.

 Wiele Pana utworów znalazło 
się w antologiach i almanachach. 
Czy mógłby Pan wskazać, które 
z dystansu szczególnie Pan ceni?

– Moje utwory włączono do 
opracowań zbiorowych, takich 
jak Wszystkie barwy tęczy (1979), 
Współczesny mężczyzna jako mąż 
i ojciec (1976), antologia Rubinowej 
Hortensji 1965–1987 (1987), alma-
nachy ZLP w Rzeszowie Wspólna 
obecność (2000), 40 lat wspólnej 
obecności (2007). Każde z tych 
opracowań jest mi w jakiś spo-
sób bliskie, bo znajdują się w nich 
utwory o odmiennym charakterze 
i każde trzeba by oceniać pod ką-
tem moich stałych zainteresowań 
i dociekań sedna spraw.
 Ma Pan też swoje zasługi 
jako kierownik sekcji literackiej 

Regionalnego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury i  redaktor Biuletynu „Kultura 
i Pieśń”.

– Cieszy mnie to, że członkowie RSTK, 
do którego należę, mogą się realizować na ła-
mach redagowanego przeze mnie biuletynu. 
Staram się, żeby nic nie uronić z tego, co dla 
kultury regionu jest cenne i żeby biuletyn był 
stymulatorem różnego rodzaju twórczości 
członków RSTK. Aby stworzyć pełny obraz 
działalności stowarzyszenia, biorę w mia-
rę możliwości udział we wszystkich jego 
przedsięwzięciach. Uważam, że im szersza 
jest działalność twórczo-kulturalna, tym jest 
silniejsza pozycja polskiego intelektualizmu 
w Europie i mocniejsza tożsamość narodowa. 
Ja stawiam szczególnie na młodzież.
 Jako czytelnik „Kultury i  Pieśni” do-
strzegam, jak Pan doskonale wykorzystu-
je swoje doświadczenia z  redagowanego 
„Osiedlowego Świata” i  kulturotwórczej 

Jerzy Nawrocki w WDK w Rzeszowie prezentuje kolejny numer redagowane-
go przez siebie biuletynu RSTK „Kultura i Pieśń”. Przewodniczący RSTK Józef 
Kawałek gratuluje mu wysokiego poziomu wydawnictwa
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Dorota Kwoka

Wielokrotnie powra-
cam pamięcią do 

roku 2008, kiedy to dzięki 
Stachowi Ożogowi dane 
mi było poznać Józefa Ka-
wałka. Wówczas wiedzia-

łam jedynie, że Józef Kawałek jest prezesem 
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury, które zrzesza w swych szeregach ludzi 
pióra i nie tylko, i które przygarnęło, że tak 
powiem, moją osobę na samym początku 
mojej działalności kulturalnej. 

Gdyby powiedzieć słów kilka o Józefie 
Kawałku, to należy wspomnieć, iż jest on 
redaktorem pięcioczęściowego dzieła Prze-
strzenie wyobraźni. Almanach Regionalnego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury w  Rzeszo-
wie i  środowisk twórczych Podkarpacia, na 
które składa się wyselekcjonowany materiał 
85 autorów, ujęty w pięciu częściach: cz. I 
Poezja, cz. II Proza, cz. III Muzyka, cz. IV 
Plastyka, cz. V Publicystyka, a nad którym ze 
względu na ogrom materiału Kawałek pra-
cuje od 7 lat. Mam nadzieję, że uda nam się 
pozyskać środki na jego wydanie.

Osobiście Józefa Kawałka postrzegam 
jako energicznego i otwartego na wszelkie 
formy działacza kultury, bez reszty poświę-
cającego się pracy kulturalnej, a nade wszyst-
ko podającego dłoń wszystkim tym, którzy 
próbują swoich sił twórczych piórem, pędz-
lem czy śpiewem, by wspólnie pielęgnować 
patriotyzm i tradycje. Prowadził koła zainte-
resowań dla trudnej młodzieży. Dla młodych 
niedoświadczonych rodziców organizował 
uniwersytety dla rodziców. Współpracował 
ze świetlicami, muzeami i domami kultu-
ry. Obejmował opieką pracujących uczniów 
szkół zaocznych. Organizował terenowe koła 

działalności w  Klubie Kultury Karton 
RSM.

– Każdy człowiek przy podejmowa-
niu kolejnej działalności korzysta ze swoich 
poprzednich doświadczeń. Oczywiście, że 
w pełnieniu funkcji kierownika sekcji literac-
kiej RSTK i redagowaniu „Kultury i Pieśni” 
wykorzystuję dziennikarskie umiejętności 
nabyte przed laty oraz przy redagowaniu 
„Osiedlowego Świata”.
 Jak Pan zaczynał swój literacki i dzienni-
karski start?

– Debiutowałem na łamach dodatku 
literackiego „Żołnierza Polskiego” w 1972 r. 
W 1974 r. wziąłem udział w ogólnopol-
skim konkursie Ministerstwa Obrony 
Narodowej na wspomnienia-pamiętniki 
z okresu czynnej służby wojskowej i zdo-
byłem II nagrodę. W tymże roku zostałem 
wyróżniony w ogólnopolskim konkursie lite-
rackim „Rubinowej Hortensji” w Piotrkowie 
Trybunalskim na opowiadanie. W tym 
konkursie byłem jeszcze nagradzany w la-

tach 1976 i 1977. Wyróżniono mnie także 
w ogólnopolskim konkursie „Pejzaże wiej-
skie”, organizowanym przez zarząd głów-
ny Związku Młodzieży Wiejskiej i ogólno-
polski tygodnik „Nowa Wieś”.
 Znacząca jest Pana rola jako działacza 
kulturalno-oświatowego. Karton zyskuje 
na rozgłosie. Organizuje się tutaj wystawy 
plastyczne, spotkania autorskie, promocje 
wydawnictw itp.

– Że Karton jest, jaki jest, to zasługa 
Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
administracji osiedlowej RSM, którą kie-
ruje mgr Maria Kuźniar, i kierownika klu-
bu – Józefa Tadli. To na tych szczeblach 
zaakceptowano obecny profil działalności, 
dano mi szansę. Udało mi się wiele zrobić 
dla młodzieży najbardziej utalentowanej, 
której twórcze grono zostało zgrupowane 
przy Kartonie w ramach powołanego do 
życia Klubu Dziennikarzy Młodzieżowych 
i Twórców. Opracowałem i wydałem syste-
mem społecznym kilka almanachów i to-

mików poetyckich. W OKK Karton RSM 
od kilku lat prowadzę cykl otwartych spo-
tkań z twórcami, literatami i artystami 
z Rzeszowa i woj. podkarpackiego, zarówno 
z debiutantami, jak i twórcami nobilitowany-
mi oraz uznanymi artystami.
 Bardzo widoczne są efekty Pana pracy.

– Nie wypada mi się chwalić, ale pro-
wadzona przeze mnie młodzież zdobyła 
w latach 2005/2006 pięć nagród w otwartym 
konkursie na „Jeden utwór o Rzeszowie” 
(organizator: UM Rzeszów), w tym 4 w ka-
tegorii do lat 18 oraz główną nagrodę w kat. 
dorosłych. Troje młodych, w tym Kasia 
Pajdak, przebiło się do grona dojrzałych 
twórców.
 Dziękuję Panu za rozmowę, życzę kolej-
nych osiągnięć twórczych i dalszej owocnej 
pracy kulturalno-oświatowej w naszym sto-
warzyszeniu.

   Józef KAWAŁEK

SZuKaNIe pIĘKNa 
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury

samokształceniowe i kierował pracą tych kół, 
zaś swoimi doświadczeniami dzielił się na 
ogólnopolskich konferencjach. 

Należy wspomnieć, że jego najwięk-
szą pasją jest śpiew. Już w latach 60. przy 
współpracy ze Stefanią Ćwiek zorganizował 
pierwszy w Rzeszowie chór nauczycielski, 
którym dyrygowali: Zdzisław Putyło, Jan 
Wołowiec, Andrzej Jakubowski, Otylia Pie-
chowska. Chór ten koncertował w Rzeszowie 
i w wielu miastach Podkarpacia. 

J. Kawałek zreorganizował w 2007 r. 
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultu-
ry. Skupił w nim młodzież, emerytów, ren-

mocy kierowników sekcji: Stefanię Budę, 
Alicję Borowiec, Gretę Jagiełłę, Zygmunta 
Kiełbowicza, Emilię Wołoszyn, Zofię Kra-
wiec oraz Stanisława Dworaka jako prze-
wodniczącego komitetu organizacyjnego 
jubileuszu 35-lecia RSTK. Jak podkreśla sam 
Kawałek, wspomagają go swoimi pomysłami 
również Stanisława Bylica, Jadwiga Górska-
-Kowalska, Maria Rudnicka, a nade wszyst-
ko wiceprezes RSTK Stefan Michał Żarów.

Nieocenioną rolę w stowarzyszeniu 
odgrywa Jadwiga Kupiszewska przez wielu 
doceniana jako autorka scenariuszy i prowa-
dząca spotkania autorskie. Dla mnie Jadzia, 
a na taką bliskość mi zezwoliła, to pełna 
ciepła i dobroci matka, babcia i żona, pielę-
gnująca tradycje rodzinne i patriotyczne jako 
córka oficera, który zginął w Katyniu. Pozna-
łam ją dzięki Bogusławowi Kotuli. W 2009 
roku połączyła nas praca nad wspólną książ-
ką Jestem rzeką, której jestem współautorką 
wspólnie z Jadwigą Kupiszewską i Adamem 
Jańcem.

J. Kupiszewska to rodowita rzeszo-
wianka, absolwentka Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, cytolog, obecnie na emeryturze, z zami-
łowania malarka, poetka rozpoznawalna nie 
tylko w środowisku rzeszowskim i znana 
z wielu zdarzeń artystycznych. Opubliko-
wała kilka książek: Wieniec dożynkowy, 
Moja Bernardyńska, W  prześwicie wieżow-
ców, Karnawałowy Olimp, Makagigi, Kom-
puterowe sny – bajka dla dzieci, Zostawić 
dzień, Nie rozbieraj tęczy, a ostatnio książkę 
z okazji 660. rocznicy lokacji rodzinnego 
miasta – Co mówią ulice Rzeszowa. Książka 
ta zamyka cykl wędrówki poezją i prozą uli-
cami Rzeszowa, brzegami Wisłoka, nowymi 
dzielnicami rozbudowującego się miasta, co 
niewątpliwie stanowi swoisty wkład w jego 
promocję.

Jeśli powrócić do biografii, to w latach 
80. była wiceprzewodniczącą Krajowego 
Klubu Kultury Wsi Scena Ludowa w Krako-
wie. Brała udział w ogólnopolskich konfron-
tacjach artystycznych, plenerach, warszta-

cistów i osoby niepełnosprawne, powołując 
różnego rodzaju sekcje i działając we współ-
pracy z Wojewódzkim Domem Kultury, osie-
dlowymi domami kultury, domami pomocy 
społecznej, z Centrum Polonus Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku, z gminnymi ośrodkami kultury, od-
działem Związku Literatów Polskich, a tak-
że z redakcjami czasopism „Nadwisłocze”, 
„Nasz Dom Rzeszów”, „Echo Rzeszowa”, 
„Krajobrazy”.

Obecnie Józef Kawałek mimo sędzi-
wego wieku jest inicjatorem wielu poczynań 
kulturalnych, które są realizowane przy po-

Józef Kawałek Jadwiga Kupiszewska
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tach, które stanowiły inspirację nie tylko do 
poczynań malarskich, lecz również działal-
ności animatorskiej. I to przełożyło się, jak 
mniemam, na jej zaangażowanie w aktywną 
pracę w RSTK w Rzeszowie. Uczestnicząc 
w organizowanych przez nią spotkaniach, 
postrzegam, że każde jest inne, pełne treści 
i koloru, zaś współpraca z WiMBP oraz jej 
Filią nr 9 zaowocowała poszerzaniem krę-
gu słuchaczy, czytelników, stała się bazą do 
wielu spotkań, m.in. takich jak Jesienne no-
stalgie, Barwy zimy, Sposób na słoneczność – 
autorskie spotkanie z Eweliną Łopuszańską, 
z fraszkami Adama Decowskiego, czy mają-
ce się odbyć w kwietniu spotkanie z poezją 
M.A. Łypa. – Szukam sposobu piękna – ob-
jaśnia J. Kupiszewska. 

Wszystkie te wydarzenia są niepowta-
rzalne w swej treści i oprawie. Każde jest oka-
zją do zaprezentowania zainteresowań twór-
czych członków poszczególnych sekcji RSTK, 

bowiem scenariusze łączą poezję z muzyką, 
z prezentacją malarstwa, rękodzieła arty-
stycznego. Kolorowe cekiny, korale członków 
zespołu Nosowiany, z którym RSTK współ-
pracuje, a z którymi przyjeżdża na spotkania 
Stefania Buda, przewodnicząca sekcji folk-
lorystycznej RSTK, dodają blasku i energii. 
Uświetniają jej imprezy również członkowie 
Grupy Wokalnej pod kierunkiem Zygmun-
ta Kiełbowicza i przy współpracy z Edwar-
dem Sądejem. Przywołaj pamięć to cykl 
prezentacji patriotycznych tekstów, piosenek 
i recytacji własnych wierszy członków Gru-
py Poetyckiej RSTK. Wieczór wspomnień 
o Rzeszowie „I tak się rodzi z naszej i na-
szych dziadów pamięci historia”, zorganizo-
wany w Klubie Wojskowym 21. BSP, wpisał 
się w urodziny naszego miasta programem 
opracowanym przez J. Kupiszewską według 
książek Jerzego. S. Nawrockiego i Ryszarda 
Lechforowicza. 

Programy artystyczne związane z ko-
lejnymi rocznicami tragicznego Katynia, 
opracowywane przez Jadwigę, stwarzają nie-
zapomniane wrażenia artystyczne nie tylko 
dla środowiska wojskowego, bowiem zwykle 
odbywają się przy współpracy ze szkołami 
– III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. 
Norwida w Rzeszowie czy Zespołem Szkół 
Technicznych w Rzeszowie, gdzie odbył się 
wzruszająco przygotowany przez pedago-
gów i młodzież Apel Katyński w 75. roczni-
cę zbrodni. Grupa poetycka Stacha Ożoga 
i muzyczna Ewy Jaworskiej-Pawełek Klubu 
Wojskowego 21. BSP każdego roku pamięta 
o oficerach, którzy pozostali w dołach Katy-
nia, Miednoje i Charkowa. I tutaj w program 
wplatane są wiersze własne o Katyniu oraz 
piosenki członków RSTK.

   Dorota KWOKA

Gustaw Ostasz

Tomik poetycki Lesła-
wa Granata Wtopieni 

w bursztyn (2013) dedyko-
wany jest „pamięci ofiar 
katastrofy pod Smoleń-
skiem 10 kwietnia 2010 

roku”, zdążających do Katynia w siedem-
dziesięciolecie zbrodni sowieckiej na kilku-
nastu tysiącach polskich oficerów. Książecz-
ka budzi wzruszenie u czytelnika za sprawą 
niekłamanego szacunku dla prawdy i war-
tości najwyższych, patriotyczno-religijnych. 
Otwiera ją rzeczowy, biograficzny wstęp Jac-
ka Kawałka o autorze, a kończy – imitując 
dwukrotne domknięcie klamry materiałowej 
– najpierw krótki esej filologiczny Małgorza-
ty Jandy o wierszach, a tuż za nim fragment 
tekstu z wcześniejszego szkicu Jacka Kawał-
ka do katalogu wystawy prac Granata w kate-
drze rzeszowskiej z 10 kwietnia 2011 r. 

Książeczka Wtopieni w  bursztyn, ilu-
strowana przez autora i jego córkę Magdale-
nę, skupia się refleksjami słowno-wizualny-
mi na naszej świadomości narodowej. Ściśle 
rzecz biorąc, refleksjami, które uzasadnia, 
sygnalnie, migotliwy wątek wojny z 1939 
roku, mający w wierszach amorficzne – pod 
względem rozwoju fabuły – ciągi dalsze i do-
pełnienia w zbrodni Katynia (1940 r.) oraz 
w tragedii smoleńskiej (2010 r.). Nic dziwne-
go, że impresje o Katyniu – Wojenne egzeku-
cje, Ręce anioła, Katyński bursztyn, Dlaczego? 
– z łatwością przechodzą w impresje o Smo-
leńsku. To utwory: Szach i mat, Orszak żałob-
ny, Stół, Archeolodzy, dwa wiersze bez tytułu 
„roztańczona łza” (inc.) i „cień chybotliwych 
świeczek” (inc.), a także Wieniec smoleński, 

WIaRa W dOBRO I pIĘKNO
pamięć i wyobraźnia o właściwościach bursztynu

Musimy wracać. Spoiwo Smoleńska z Ka-
tyniem ma wymiar głębszy niż tylko prze-
strzenny, niż tylko geograficzny. Figurę tego 
spoiwa kojarzymy od razu. Męka i śmierć 
oficerów w roku 1940 i ekipy prezydenckiej 
10 kwietnia 2010 roku uobecniają krzyż 
Chrystusa. Sacrum daje o sobie znać w chwi-
lach najcięższych. Wszakże 
teraz – relacjonuje osoba mó-
wiąca – „Zygmunt z Wawe-
lu/ obwieszcza i przyjmuje/ 
kondukt żałobny/ Oficerów 
i Obywateli z Katynia/ Smo-
leńska/ Mogiły Nieznanej// 
Orszak żałobny kroczy/ […] 
w modlitwach i ciszy szuka 
pomocy/ utrwala polskość 
pieczęcią swej mocy” (Orszak 
żałobny).

Granat monologuje na 
dwa sposoby. Po pierwsze, 
narzędziami poezji, mowy 
wiązanej o rodowodzie 
awangardowym, wygłaszanej ze ściśniętym 
gardłem, preferującej zestawienia obrazów 
ewokowanych przez odpowiedni dobór słów, 
niekiedy obrazów przenikających się wza-
jemnie, filmowo, wprost fantasmagoryjnych. 
A po drugie, pozwala przemawiać znakom 
sztuk wizualnych, reprodukcjom swoich 
plakatów sporządzanych na ważne rocznice 
narodowe oraz fotografiom zdarzeń o ran-
dze historycznej. Zdarzeń, w których Leszek 
Granat uczestniczył ciałem i duchem. On, 
samorodny artysta-malarz, poeta. Artysta 
apoteozujący prawdę, uczciwy i przejrzysty 
wewnętrznie, jak bursztyn znad Bałtyku. Ar-
tysta, który nie lęka się wyznać, że w czasach 
osaczającej, wrzaskliwej mody na kosmo-

polityzm kocha białego Orła bezgranicznie 
(Orzeł). I zadaje każdemu z adresatów kra-
jowych i zagranicznych pytanie: „jesteś ślepy 
na polskość?” (Dlaczego?).

Naprawdę o polskość chodzi tutaj. 
Główne znaki w świecie wewnętrznym utwo-
rów przypominają o konieczności szacunku 
dla pamięci historyczno-kulturowej, dla 
duchowych wyróżników naszej odmienno-
ści. Odnoszą się do rzeczywistych zdarzeń, 
mianowicie tych dawniejszych, z lat drugiej 
wojny światowej, i tych nie tak dawnych, 
począwszy od 10 kwietnia 2010 roku. Stąd 
wrażenie, jakby Granat wtórował Konra-

dowi, postaci z dramatu 
Wyzwolenie Stanisława Wy-
spiańskiego, bowiem sztuka 
mu nie wystarcza. Od sztuki 
ważniejsze jest życie i wiara 
w dobro i piękno. Tę wiarę 
zawdzięczamy trudnej histo-
rii, dla której lustrem bywają 
duchowe fundamenty chrze-
ścijaństwa. Toteż ani wierszy, 
ani prac plastycznych nie 
sporządza Granat według 
ciągle żywego – wbrew po-
zorom – modernistycznego 
hasła sztuka dla sztuki. Nie 
musi epatować odbiorcy wy-

myślnymi obrazami. Rzeczywistość poza-
artystyczna okazuje się paradoksalną fanta-
smagorią.

Niefikcjonalne obrazy, obecne w wier-
szach Granata, ewokowane mową wiązaną – 
a wraz z nimi fotografie – zdają się zawierać 
zbiór niezmiennych prawd o naszym wczo-
raj, o naszym dziś, o naszym skazaniu na tra-
gizm, lecz bynajmniej nie na los pozbawiony 
nadziei. „Pod schowanym słońcem/ mieści-
my się w Chrystusowej męce i/ śmierci”. To-
też w poetyckiej refleksji trzeba dostrzec an-
tycypację zwycięstwa nie tylko duchowego. 

   Prof. dr hab. Gustaw OSTASZ
Uniwersytet Rzeszowski
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Stanisław Dłuski

KARTKI z PAWLACzA (18)

Właściwie co to 
znaczy dzisiaj 

„dobry wiersz”? Miłosz 
uważał, że taki, który 
nie jest zanadto poezją, 

ani zanadto prozą. Coś pomiędzy? „Forma 
bardziej pojemna”? Po 1989 roku krytyka 
wpisywała mnie w  nurt neoklasycyzmu, no 
ale okazało się, że piszę też brudne, barba-
rzyńskie, turpistyczne wiersze, więc jak mnie 
przyszpilić? Tak robią „badacze owadzich 
nóg”, muszą poetę wrzucić do jakiejś szuflad-
ki, wpisać w  konwencje, zresztą większość 
wpisuje się w konwencje, bo chce nadążyć za 
modą, dostawać nagrody, być w  podręczni-
kach, ja wolę zawsze „płynąć pod prąd”. Naj-
lepiej określił mnie Jerzy Gizella, sam świetny 
poeta, w  jakiejś książce, że jestem po prostu 
outsiderem (zewnętrzny, niewłączony). 

Od pewnego czasu świadomie piszę 
„złe wiersze”, mam gdzieś, czy ktoś mnie bę-

dzie drukował, już dość drukowałem, mogę 
funkcjonować w podziemiu czy drugim, trze-
cim obiegu, ważne, że tych paru wiernych czy-
telników zawsze miałem. Po co pisać? Po tym, 
co dokonali poeci romantyczni czy moderniści 
francuscy, amerykańscy, po tym, co napisał 
Fernando Pessoa czy Octavio Paz, co moż-
na dodać, Panie i  Panowie? Nie bawmy się 
w trampkarstwo. Albo Himalaje, albo zabawa 
w piaskownicy. 

Lubię jednak portal, gdzie każdy może 
zamieścić wiersz (nieszuflada), bo ludzie tu 
mówią szczerze i  ostro, co im się podoba, co 
dla mnie, poety w średnim wieku, który wiele 
razy drukował w „Kulturze” paryskiej i wielu 
znanych czasopismach, jest ciekawą przy-
godą, więc rozmawiajmy, po męsku, ostro. 
Tylko błagam, nie wymyślajcie, że jestem 
mizoginistą, od dziecka uwielbiam kobiety, 
że lubię pedałować na rowerze, to znaczy, że 
nie kocham kobiet i  jestem „pedałem”, sorry, 
gejem? Kocham ludzi, i  kobiety, i  mężczyzn. 
Po chrześcijańsku, do cholery, miłuj bliźniego, 

nie osądzaj, nie jesteśmy sędziami, a jak wie-
my, nawet sądy się mylą...

31.10.2014, godz. 02:30

Miłość jest cierpliwa, daje szanse bez 
końca, nie osądza, nie stawia warunków, bo 
wierzy w  wartość osoby. Ktoś mi mówi, że 
mnie kocha i  stawia mi warunki, to znaczy, 
że nie wierzy we mnie, w moje serce, w moją 
walkę z  samym sobą. Wciąż jednak jest ta 
wiara we mnie w sprawczą moc miłości, do-
znałem opuszczenia w biedzie kilka razy, czy-
li pomyliłem się, bo komuś ufałem, dawałem 
serce na dłoni, prawdę, czasami bolesną, ale 
z  drugiej strony ściana i  interesy, spotykam 
ludzi, którzy mają interesy do mnie i  wciąż 
naiwnie daję, co mogę, a tu nóż i ostre cięcie 
na scenie teatru życia... O  tym mówią moje 
wiersze z nowego tomiku, który może będzie 
miał jednak tytuł „Palę Rzeszów”. Tyle tu mi-
łości dałem, tyle nieszczęść i chorób zaznałem 
dzięki kochanym ludziom...

29.12.2014

MALARSTWO I POEZJA 
Malarz i poeta, dziennikarz, któremu nieobca jest rzeźba. W obu dziedzinach znaczący, nie-
szablonowy, odważny, poza uznanymi na ogół konwencjami. Spotkanie z poezją i malarstwem 
Tadeusza Masłyka, które odbyło się 27.03. br. w Domu Kultury „Karton” RSM, było niezwykle 
interesujące. Józef Tadla zaprezentował drogę twórczą Tadeusza Masłyka z Górek k. Brzozowa, 
która – tak w poezji, jak i malarstwie – rozpoczęła się w 1982 roku, a wiodła od Krakowa, poprzez  
17 wystaw indywidualnych malarstwa (w tym w USA, Wiedniu, Warszawie i innych miastach) 
przez współzałożycielstwo Grupy Twórczej IN-TI oraz zakładaną dwukrotnie Galerię Jednego 
Obrazu i udział w ponad 150 wystawach zbiorowych po osiemnastą indywidualną 27 marca 
w rzeszowskim „Kartonie”. W poezji jako członek oddziału rzeszowskiego ZLP ma na koncie 
twórczym 4 tomiki: To Kocham, Azaria, Krok do jasności, Na serdecznych strunach, których wyso-
kie wartości literackie zaprezentował, omawiając jednocześnie walory wierszy autora, Stach Ożóg 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaś odczucia dotyczące twórczości malarskiej bohatera spotkania 
przedstawił Jerzy Nawrocki. Specjalny uroczysty list do autora w języku niemieckim przysłany 
ze znanej Galerii Obrazów w Wiedniu na adres „Kartonu” odczytała poetka i pisarka Marta Pe-
linko, członek komisji kwalifikacyjnej ZG ZLP i właściciel wydawnictwa Abilion. Poezja i obrazy 
Tadeusza Masłyka są kompatybilne. To jest twórczość dla dojrzałego odbiorcy. 
      NEY

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

Regionalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Rzeszowie po raz kolejny 

zorganizowało Biesiadę Poetycką w ramach 
obchodów Światowego Dnia Poezji. W tym 
roku spotkanie odbyło się w dniu 21 marca 
w gościnnych progach klubu Turkus WDK 
w Rzeszowie. Udział wzięło ponad 30 poetów 
z Podkarpacia z różnych środowisk. Oddział 
ZLP w Rzeszowie reprezentował Adam De-
cowski. Każdy z uczestników miał możliwość 
osobistego zaprezentowania swojej twórczo-
ści. Gościem honorowym była dr Małgorza-
ta Sieradzka, filolog z UR, która wykładem 
Czym jest poezja? wprowadziła w klimat spo-
tkania, odwołując się do uznanych twórców. 
Uczestnicy biesiady wysłuchali autorskich 
piosenek w języku polskim i francuskim 
w wykonaniu Marii Rudnickiej. Wystąpiła 
też Grupa Wokalna RSTK. Całość spotka-
nia prowadzili Stanisław Dworak i piszący 
te słowa. Za stronę kulinarną odpowiadały 
Stanisława Bylica, Ania Kocur oraz Greta 
Jagiełła. 

 Stefan ŻARÓW

W ROCZNICĘ PRZYBOSIA

5 marca br. w Zespole Szkół w Gwoźnicy 
Górnej uroczyście ob-

chodziliśmy rocznicę urodzin 
Juliana Przybosia – patrona 
szkoły, poety pochodzącego 
z Gwoźnicy. Dyrektor Marzena 
Haduch podziękowała wszyst-
kim za wspólną refleksję nad 
twórczością Juliana Przybosia. 
Wśród gości byli członkowie 
ZLP, Uta Przyboś, córka po-
ety, Mieczysław A. Łyp, Adam 
Decowski, Edyta Pietrasz 
oraz Małgorzata Pryć, eme-
rytowana dyrektorka szkoły, 
i ks. Mieczysław Szostak, pro-
boszcz parafii Rymanów, rodak 
z Gwoźnicy. Nasza młodzież w części arty-
stycznej, inspirowanej życiem i twórczością 
Juliana Przybosia, przybliżyła społeczności 
szkolnej osobę patrona. Literaci przedstawili 
autorskie utwory poetyckie nawiązujące do 
twórczości Przybosia. Po raz pierwszy usły-
szeliśmy też z płyty nagranie wiersza Mat-
ka Juliana Przybosia w wykonaniu samego 

autora. W dalszej części uroczystości nasi 
uczniowie recytowali, śpiewali, tańczyli, pre-

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

Organizatorem jest RDK filia „Załę-
że”, a koordynatorem Zofia Toll (tel.  

600 663 952, zofia.toll@rdk.rzeszow.pl, szcze-
gółowe informacje www.rdk.rzeszow.pl). Tur-
niej ma charakter otwarty, tematyka utworu 
jest dowolna. Nieprzyjmowane są prace wy-
słane pocztą elektroniczną. Ostateczny ter-
min zgłoszeń upływa 10 maja 2015 r. Kopertę 
z wierszem i godłem należy przesłać pocztą 
pod adres: Rzeszowski Dom Kultury filia 
„Załęże” ul. Księdza Jana Stączka 12, 35-322 
Rzeszów, z dopiskiem „Turniej Jednego Wier-
sza”. Z nadesłanych wierszy jury wybierze 15 
najciekawszych i ich autorów zaprosi na uro-
czyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
w czasie II Rzeszowskiej Nocy Poezji w dniu 
29 maja 2015 r.   

zentowali własne próby pisarskie, rękodzieło 
artystyczne i osiągnięcia sportowe. Na ko-
niec goście wraz z przedstawicielami samo-
rządu uczniowskiego złożyli na gwoźnickim 
cmentarzu pamiątkowe wiązanki i zapalili 
znicze na grobie Juliana Przybosia. 

 Barbara LESZCZAK

Adam Decowski, ks. Mieczysław Szostak, Uta Przyboś, Marzena 
Haduch, Edyta Pietrasz, Małgorzata Pryć, Mieczysław A. Łyp

mailto:zofia.toll@rdk.rzeszow.pl
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Lesław Granat 

Natalia Trojnar

Urodził się w 1958 roku w Rzeszowie. 
Absolwent rzeszowskiej WSP. W la-

tach 80. ub. wieku związany z opozycją de-
mokratyczną. Grafik (kilkadziesiąt wystaw 
plastycznych), poeta, autor m.in. tomików 
poetyckich: Drzazga wnętrza (1991), Wieko 
wieku (1991), Stygmat stacji (1996), Strofy 
milenijne (2000), Okna (2007), Wtopieni 
w bursztyn (2013). 

Urodziła się 1988 r. w Żołyni i tam miesz-
ka. Należy do Koła Poetów Gminy 

Łańcut. Absolwentka informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie War-
szawskim. Twierdzi, że wiersze są dla niej 
w pewnym stopniu „psychoterapią”. Wyraża 
w ten sposób swoje emocje. Lubi przyrodę, 
lubi czytać. Ciekawi ją świat, ludzie i ich psy-
chika.

utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@wbxstudio.pl 

 * * * 
Żyję dla chwil 
W życiu tylko one są piękne 
Nie odtworzę ich jak muzyki 
Jednak gorzkie wspomnienia 
Zostają na całe życie 
Chciałabym zatrzymać czas 
Cofnąć do fajnych momentów 
Chwycić chwilę w garść i nie puścić 
Nie widzę tego co chciałabym zobaczyć 
Twoją twarz 
Szkicuję ją z zamkniętymi oczami 
Bo nauczyłam się ciebie na pamięć 
 

dlaczego?

rozwertowana rzęsa nie chroni

otwarte wiatrem oko mknie
obrazem złamanych gałęzi i 
skulonych liści
układających się niechętnie
w laur zwycięstwa

krzykliwe słowo cichnie
echem
gubiąc słyszalny podpromień
głosu

zasuszona łza cierpi
płonącym gardłem

почему?

warum?

why?

jesteś ślepy na polskość?

„!”

cień chybotliwych świeczek
kołysze się na bruku
profilem rozkrzyczanego kwiatu

Nie!

To nie może być listopadowa
wróżba

Twojej twarzy

której nie potrafię 
dotknąć i pocałować

 * * *

roztańczona łza
umiera z przypływem wiatru

sól pozostaje na podnóżkach 
progów korzeni zmarszczek
piętrzących się ranami 
rozszarpanej skóry 

przerażona twarz szuka
ukojenia

oczekując na ten ostatni

taniec

 * * * 
Nie chcę popełniać tych samych błędów 
Więc oglądam się za siebie 
Widzę obojętność 
Znudzony wyraz twarzy 
Ukrywa moje emocje 
Nakładam maskę zwaną obojętnością 
Skierowane przed siebie 
Martwe spojrzenie 
Bezkresny horyzont 
To wygodny sposób na życie 
Mała zmiana dała duży efekt 
Zapalam iskierkę emocji  
Ściskam z całej siły zdejmując maskę

Granica 
Zatarta granica 
Między normalnością 
A anormalnością 
Ciągu słów trwałość 
Sprytna krecia robota 
Przemierzam drogę donikąd 
Mimo wyznaczonych celów 
Paradoks 
Życie jest ironią 
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Jerzy Stefan Nawrocki

Piąta. Ale prawidłowo według słońca czwarta i jeszcze by się pospało. Śpią jeszcze 
drzewa, ptaki, działki, a „chłopaki” już walą piwo na placu zabaw między bloka-

mi. Pewnie kupili w nocnym. Proszę, i radiowóz śmignął, ale po osiedlowej obwod-
nicy, na zewnątrz. Upał będzie. I dobrze, po to jest lato. Świat budzi się do życia. No, 
teraz jazda do łazienki.

Kurz. Pył. Ziemia. W wannie? Z wentylacji, bo skąd by? Bywa. Teraz wszystko 
może bywać. Jak u Orwella. Zabijesz w bójce człowieka, a oni ci dowiodą, że chłop 
padł na zwykły zawał. I git. Naprodukowali bezrobocia, bezdomnych, konkubentów, 
maczetników, narkomanów, pijaczek, partnerów-alkoholików, poszkodowanych 
dzieci, to teraz takich zagubionych, co biją, mus chociaż troszeńkę rozumieć: nie tak 
ostro, zaufać, podgłaskać, nie zauważyć. Uszanować humanitarnie, bo wciąż mają 
szansę zawrócić, a trup to już tylko trup: co z tego, że był porządny? Porządnych 
teraz od groma, porządni to niezaradni, porządny przebojem nie pójdzie. O, dać im 
czasem pokazówkę, ale nie na takich z „plecami”, po co komu ryzyko. A pod śmietni-
kiem „browar” już od rana, nawet radiowóz przejechał niedaleko: patrzcie, jak o wa-
sze bezpieczeństwo dbamy globalnie, bazowo.

Czyś ty się od rana wściekł?! Na podwyżki płac dla policjantów: chuda fara. 
Jaka płaca, taka praca. Za groszy parę obicie mordy ryzykować? Etaty są, kasy brak. 
Znaczy: ktoś kitą miecie. Biez pał litra nie razbieriosz. A dla mnie to tylko zmiana 
metodologii pracy. Niech sobie robią, jak chcą, a my winnego dorwiemy. Potem. Mo-
nitoringi mamy. Dane zbierają o każdym, wszystkie co niejawne być miały – wszyscy 
żądają, przygotowują baciska do zaganiania niezadowolonego bydła w stado, od razu 
już na gminnych pastwiskach. Sklepy, banki, obce, skarbówka, urzędy, policja, inne 
takie różne.

Zebranie związkowe ma być, o tym elastycznym czasie pracy, co w niewolnika 
nas zmieni za ochłap, bez własnego życia: trzeba to na nim wygarnąć, ale to jutro. 
Jutro. Wanna? Jak wrócę z pracy, teraz trzeba się ogolić. Baby to mają fajnie. Kiedy 
mają chłopa. Babcia stała na balkonie, dziadek dół jej depilował. Ledwie go zmaca-
ła, nieomal zemdlała, skrapiać trzeba było skronie... Baba zawsze musi mieć chłopa. 
Musi mieć na kogo ponarzekać. 

Dobrze rozpocząć dzień. 
– Słuchaj, ta pasta do zębów, którą kupiłeś, to jest chyba jakaś gorsza. Tamtej, 

w niebieskim opakowaniu, z tymi trzema napisami nie było?
– Opakowanie zmienili, nie ma teraz nic stałego, nawet pasty?... Może. Może... 
– Wcale nie przypomniałam sobie pasty sprzed dwóch lat! A jakbyś znowu ku-

pował pomidory, to uważaj, bo wczoraj jeden przyniosłeś miękki, a drugi zielonkawy 
spodem. […]

– Ty do roboty idź, nie filozofuj od rana, w dodatku przed śniadaniem. Jak neo-
folksdojcze dopuszczą wreszcie Niemców do kontroli naszych podatków, dopiero 
z tym bajzlem będzie fertig.

– Ty, od polityki won! Nasi nowi bracia są, zebranie związkowe dopiero będzie. 
Był Kain, jest Anielica, były dywizje i czołgi, a teraz są banki i kapitałowe udziały, za-
miast polskich fabryk dla nas, drogi dla nich budują, co z tego, że z naszych pożyczek 
i naszej gotówki, ale drogi, a tobie źle dalej. 

– Zebranie będzie, pogadasz.
– Zebranie. Prawda. Ale prywatne inicjatywy zbierają po śmietnikach puchy po 

piwie i inne surowce wtórne, podatku od tego nie płacą, bo nie są zakompiuteryzo-
wane nawet internetowo i stąd państwo nasze coraz bliżej bankructwa: wszystkie te 
Antyondraszki i Antyjanosiki. Nawet do roboty na saksy, jak za rozbiorów na staro-
słowiańskie ziemie, ani się im chce jechać.

– Idź ty już, idź, nie wydziwiaj, nie zazdrość grosza bezdomnym, co ich dobro-
byt wypchnął z domów na ulicę, z Majorków na działki zimą. Zahartują się, pożyją 
dłużej, a ciebie stres zeżre. Odkąd w Europie euro, odtąd kryzys jest, nie twoja to 
jednak rzecz, nie twoja! Ty czekaj. Od dwudziestu lat przecież mówią wyraźnie, że 
jest i będzie coraz lepiej, na razie niech się koń martwi: koń to ma duży łeb. Przestań 
już pieprzyć, bo się spóźnisz.

Urodził się 4 września 1941 r. we Lwowie, od 1945 miesz-
ka w Rzeszowie. Prozaik, dziennikarz. Członek Związku 

Literatów Polskich; drugą kadencję sekretarz zarządu rzeszow-
skiego oddziału. Laureat nagród ogólnopolskich konkursów 
literackich. Wydał 8 książek o tematyce literackiej i popularno-
naukowej. Za autobiograficzną powieść o Rzeszowie Ten tętent 
karych koni: Cienie otrzymał Nagrodę Miasta Rzeszowa (2008). 

MORDERCY PSZCZÓŁ
(fragment opowiadania)

Z Rzeszowem był związany 
ponad 40 lat. Urodził się 

01.08.1935 r., zm. 20.01.2011. 
Historyk i znawca literatury, 
uczony, humanista, wytraw-
ny badacz okresu oświecenia 
i wczesnego romantyzmu, 
autor wielu fundamentalnych 
książek i rozpraw historycz-
noliterackich. Profesor dr hab., 
nauczyciel akademicki WSP, 
a potem Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Był także poetą.

Piotr Żbikowski

Aneks do przyszłości

wszystko co przychodzi
to realizacja nieznanych planów
to pokonywanie kolejnych szczebli
po drabinie czasu
to szukanie drogi
którą ktoś dla nas wybrał

i nie wiadomo czyj to cel
do którego tak uparcie zdążamy
i gdzie meta 
i kto trzyma w ręku busolę

ale jedno jest pewne
wybory za nas podejmuje ktoś inny
i nie pozostaje nic innego
jak iść ciągle naprzód
aż do końca
i wierzyć
że idziemy pod rękę z przeznaczeniem
                               Włocławek, 11 lipca 2009 r.

Oto są znaki starości

niechętnie wychylam się poza siebie
wymaga to odwagi i czujności
bezpieczniej krążyć po znanym na pamięć
własnym ego
gdzie ani przepaści nie ma
ani szczytów wysokich

a przecież kiedyś było zupełnie inaczej
gardziłem tym ciasnym i pokrętnym tunelem
symbolem zaduchu i mierności
omijałem go w pośpiechu z daleka
aby, broń Boże, nie spóźnić się
na pilne wezwanie historii

ale historia
już dawno straciła swój heroiczny wymiar
zmiażdżona
przez stępory jałowej codzienności
zastąpiły ją
przetargi skorumpowanych polityków
żałosna krzątanina dwunogich termitów
walczących o przetrwanie
i okrucieństwo systemu
który trwa od stuleci

a ja
zamiast wywrotowych okrzyków 
i gorączkowego ratowania świata  
skrupulatnie odmierzam czas
do emerytury

Rzeszów, 23–26 września 2003 r.
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Ryszard Zatorski

W tym roku świę-
towanie Między-

narodowego Dnia Teatru 
rozpoczęli w Rzeszowie 
społecznicy z Towarzystwa 
Kultury Teatralnej, już 

w przeddzień, bo 26 marca. Wespół z Woje-
wódzkim Domem Kultury w klubie Turkus 
uczcili to spotkaniem artystów i przyjaciół 
teatru. Ważną rolę sztuki teatralnej i jej tra-
dycje na przestrzeni wieków przypomnieli 
zastępca dyrektora WDK Małgorzata Ho-
łowińska i prezes TKT Dariusz Dubiel. Pre-
zydent miasta Tadeusz Ferenc wyróżnił z tej 
okazji społeczników, a nagrody dla Barbary 
Szury, sekretarza TKT, oraz piszącego te sło-
wa, wręczyła Justyna Sokołowska, dyrektor-
ka wydziału kultury, sportu i rekreacji Urzę-
du Miasta w Rzeszowie.

Tegoroczne orędzie – prezentowane 
w teatrach na całym świecie –przygotował 
Krzysztof Warlikowski, dyrektor arty-
styczny Nowego Teatru w Warszawie. Na 
uroczystości w WDK odczytał je Ryszard 
Szetela, zasłużony aktor, reżyser i b. dyrek-
tor Teatru Kacperek (obecnie Maska). Nato-
miast podobne międzynarodowe przesłanie 

TeaTRaLNe ŚWIĘTOWaNIe
premiery i spotkania

ka, przybliżył widzom dr Jan Wolski z UR.

Teatr Przedmieście Anety Adamskiej już 
21 marca zaczął to świętowanie premie-

rą monodramu Odkąd zniknęła… w wyko-
naniu Edwarda Kotłowskiego, aktora od 
półwiecza związanego z Teatrem Drama-
tycznym im. Józefa Żmudy w Stalowej Woli.  
A 28 marca przypomniano na owej scenie 
przy ul. Reformackiej 4 w Rzeszowie Obiet-
nicę, autorską realizację Anety Adamskiej, 
tak literacko, jak i reżysersko. I w tenże so-
botni wieczór także dwa rzeszowskie teatry 
zawodowe wystąpiły z premierami – Ma-
ska z Jasiem i  Małgosią na podstawie baśni 
braci Grimm, którą adaptował i reżysersko 
przygotował Henryk Hryniewicki, a w zna-
komitym kształcie widowiska obserwować 
można było plastyczny talent i wyobraźnię 
Dagmary Jemioły-Hryniewickiej w sceno-
graficznym stworzeniu owej niezwykłej prze-
strzeni, w której aktorzy i lalki z żywego pla-
nu tak wspaniale przechodzą w przestrzeń 
filmową – teatru cieni. Widowiska w Masce 
zawsze zachwycają swą plastycznością, w Ja-
siu i  Małgosi ta funkcjonalność każdego 
elementu scenografii wzbudza podziw. Ten 
mikroświat baśniowy, który tworzy na sce-
nie Hryniewicki, wciąga widza i zachwyca. 
A dziecięca widownia współtworzy atmos-
ferę swymi przeżyciami, odgaduje i głośno 
nazywa bohaterów, a gdy zachodzi koniecz-
ność przestrzega. „Nie pokazuj!” – krzyczy 
dziecko z widowni, gdy Wiedźma nakazuje 
uwięzionemu Jasiowi pokazać palec, aby mo-
gła stwierdzić, czy tuczony przezeń chłop-
czyk nadaje się już na pieczeń dla niej. Hry-
niewicki zręcznie kieruje strachem, który 

bohaterowie ze sceny rozładowują 
słowami, że to tylko bajka przecież. 
Nastrój w tym widowisku podpie-
ra muzycznie Krzysztof Dzierma, 
a aktorzy (Emilia Sulej, Małgorza-
ta Szczyrek, Henryk Hryniewicki 
i Andrzej Piecuch) sprawiają, że 
na niecałą godzinę przenosimy się 
w ten wspaniały baśniowy świat, 
gdzie groza przeplata się z humo-
rem, a finał jak zawsze w bajce jest 
optymistyczny. 

Po premierze w Masce należało 
spieszyć natychmiast do Teatru 

im. W. Siemaszkowej na premierę 
Sąsiadów Michała Bałuckiego w adaptacji 
scenicznej tego utworu i reżyserii Waldema-
ra Śmigasiewicza, profesora warszawskiej 
Akademii Teatralnej. Twórca ten zgrabnie 
odkurzył utwór pisarza z zamierzchłej epoki 
i nadał mu współczesny wymiar. Nietrudno 
o łatwe skojarzenia w takim jak obecnie cza-
sie wyborczych gonitw i absurdów. Bieg po 
godności poselskie sarmackiego bankruta 
Radoszewskiego (znakomity w tej roli Wal-
demar Czyszak), który swą biesiadną gościn-
nością przetracił majątek, nawet nie budzi li-
tości, gdy ci niedawni „przyjaciele” go opusz-
czają i na wyścigi łaszą się do cynicznego, 
wyrachowanego Hrabiego (Robert Żurek). 
Postaci sceniczne są jakby żywcem wyjęte 
z obecnej rzeczywistości, mimo że literacko 
usytuowane pod koniec XIX wieku. Kome-
dia, ożywiona współcześnie, śmieszy, obnaża 
głupotę, serwilizm, złudne i wyrachowane 
politykierstwo, ale zarazem wzbudza podziw 
i szacunek wobec odruchów bezinteresownej 
prawości, jakich główny bohater doświadcza 
stamtąd, skąd się wcale nie spodziewał.

Raduje też fakt, że w tej klasycznie poka-
zanej komedii można było zobaczyć na scenie 
wspaniałe aktorstwo. Utalentowanych arty-
stów rzeszowskiej sceny, bez sięgania po dru-
gorzędne w tym fachu „gościnne gwiazdy”. 
Może to od święta teatru stanie się regułą? 
Poczynając od wspomnianego już Waldema-
ra Czyszaka i jego scenicznej siostry Małgo-
rzaty Machowskiej, która gra Ciotkę Petro-
nelę, i od córki Stasi, w którą z takim talentem 
i urokiem wciela się Justyna Król, obcujemy 
przez ponad dwie godziny z misterium sztuki 
teatralnej. Jakże wspaniałe kreacje stworzyły 

Joanna Baran (Nacia) i Małgorzata 
Pruchnik-Chołka (Macia), scenicz-
ne siostry Gębalińskie, które tyle 
żywiołu, tyle wymyślnych skeczo-
wych min i obrazów namalowały 
w nachalnym szukaniu mężów przy 
boku ojca, którego podziwiamy we 
wszystkich wcieleniach, jakie ry-
suje niezrównany Robert Chodur. 
Także cały szereg pozostałych pa-
nów sąsiadów od kielicha i uciech 
to plejada osobowości aktorskich: 
Piotr Napieraj (Protasiewicz), Jó-
zef Hamkało (Doliwa), Marek Kę-Teatr im. W. Siemaszkowej – „Sąsiedzi”

Teatr Maska – „Jaś i Małgosia”, od lewej Henryk Hryniewicki, 
Andrzej Piecuch, Małgorzata Szczyrek, Emilia Sulej
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Dariusz Dubiel, Ryszard Zatorski i Małgorzata Hoło-
wińska honorują prof. Janusza Pokrywkę

dla artystów teatrów lalkowych, przygo-
towane w tym roku przez Behrooza Gha-
ribpoura, zaprezentowała legenda tegoż 
Kacperka, aktorka Jolanta Nord, zarazem 
wiceprezeska rzeszowskiego TKT. Na ręce 
profesora Janusza Pokrywki – twórcy Sce-
ny Propozycji, z którą już prawie trzy deka-
dy zadziwia widzów (od niedawna teatr jest 
pod szyldem Uniwersytetu Rzeszowskie-
go) – w tym dniu społeczność TKT przeka-
zała swoje przesłanie i pokłon wszystkim, 
którzy swym talentem sprawiają widzom 
intelektualną radość i kształtują ich wraż-
liwość. Przypomniano słowa René Clair’a, 
francuskiego reżysera, scenarzysty, akto-
ra filmowego i pisarza, że „widz także musi 
mieć talent”. Słuszne to i prawdziwe przeko-
nanie. Warto o tym pamiętać. Artyści sceny 
mają prawo liczyć na emocjonalną inteligen-
cję widzów i współudział w tworzonej przez 
nich sztuce. Co uczestnicy spotkania mogli 
objawić od razu w czasie spektaklu Kynolog 
w rozterce, przedstawionego przez teatr prof. 
Pokrywki. Autora sztuki, Sławomira Mroż-
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Nr 4 (114) Rok XI

Dominik Nykiel

Co jakiś czas w KLAP-
SIE pokazujemy fil-

my, które pojawiły się 
w rzeszowskich kinach, ale 
– według nas – nie zosta-
ły specjalnie zauważone, 
a tym bardziej nie zostały 

docenione. Tak było z Lockiem, którego wy-
świetliliśmy we wrześniu minionego roku, 
i tak też było z Wolnym strzelcem w reżyserii 
Dana Gilroya, którego nasi klubowicze zo-
baczą w kwietniowym repertuarze DKF-u. 
Dlaczego i ten film zasługuje, by wyciągnąć 
go z mroków niedocenienia? Istnieją co naj-
mniej trzy takie powody.

Po pierwsze, temat filmu: najogól-
niej ujmując tematem Wolnego strzelca jest 
bezwzględność mediów, które dla słupków 

Adam Kus

Miło nam Państwa za-
prosić do udziału 

w kolejnych projekcjach 
filmowych zaplanowanych 
w kwietniu przez Dyskusyj-

ny Klub Filmowy KLAPS działający w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Nasze poniedziałkowe spotkania roz-
poczęliśmy (13.04) pięknym i głęboko po-
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piński (Golski), Adam Mężyk (Tęgasiński), 
który z Mariolą Łabno-Flaumenhaft, swą 
sceniczną żoną, tworzą tak wspaniałe zwier-
ciadło dla naszych przywar. A jakimż ope-
rowym głosem popisuje się także ta znako-
mita aktorka. Są i postaci literacko wcale nie 
z pierwszego planu, jak Komornik Barbary 

Napieraj czy młody przedsiębiorca Wilski, 
którego utalentowany Mateusz Mikoś nawet 
w niemych scenach, gdy obserwuje maskara-
dę gości u Hrabiego, gra tak, jakby prowadził 
dialog. Albo Żyd Szmul Roberta Kwiatkow-
skiego np. w podobnej scenie, gdy pojawia się 
w drzwiach u Radoszewskiego i nikogo wtedy 

Z przyjemnością informujemy, że nasz 
spektakl Balladyna Juliusza Słowac-

kiego w reż. Radosława Rychcika został za-
proszony na festiwal Opolskie Konfrontacje 
Teatralne. Czterdziesta edycja odbędzie się 
w dniach 15–21 kwietnia 2015 r.

Czterdziesta edycja prestiżowego ogól-
nopolskiego festiwalu teatralnego jest dosko-
nałą okazją do promocji nie tylko naszego 
teatru, ale całego regionu. Zwłaszcza że jest 
to jedyny festiwal o charakterze monograficz-
nym, uznawany za jeden z najważniejszych 
festiwali teatralnych w Polsce. Wyjazd na tak 
znakomitą imprezę jest zaszczytem dla ca-
łego naszego teatru i zespołu. Nasz teatr po 
raz ostatni brał udział w opolskich konfron-
tacjach w 2007 roku. Wtedy to w ramach im-
prez towarzyszących zaprezentował spektakl 

BaLLadyNa dO OpOLa
Rzeszowski spektakl zaproszony na festiwal

Matka Courage i  jej dzieci Bertolta Brechta 
w reż. Katarzyny Deszcz. Natomiast w 1981 
roku Teatr im. Wandy Siemaszkowej wystą-
pił w konkursie i przedstawił Pastorałkę Le-
ona Schillera w reżyserii Leszka Czarnoty.

Balladyna w reż. Radosława Rychcika 
(laureat Paszportu Polityki 2014!) to opo-
wieść o praźródłach XX wieku, który z jednej 
strony był epoką wojen, a z drugiej rodzącego 
się ruchu emancypacji kobiet. Dramat Ju-
liusza Słowackiego ulokowany w trakcie lub 
tuż po horrorze I wojny światowej prezentuje 
mężczyzn w ekstremalnie trudnej sytuacji 
życiowej, a kobiety w chwili walki o prawo do 
posiadania własnego głosu. Przedstawiamy 
historię zbrodni, winy i kary, której bohater-
kami są kobiety.

Warto wspomnieć, że Balladyna w reż. 
Radosława Rychcika zostanie wystawiona 
w znakomitym, doborowym towarzystwie. 
Rzeszowskie przedstawienie zaprezentuje je-
dyną scenę spoza głównych metropolii, oczy-
wiście nie licząc offowego Teatru Wierszalin 
z Supraśla. 

   Martyna KASPRZAK, 
sekretarz literacki Teatru im. W. Siemaszkowej 

Dyrektor Jan Nowara i reżyser Radosław Rychcik
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klapsem 
po filmach

ruszającym filmem pt. Dwa dni, jedna noc, 
który zrealizowali bracia Jean-Pierre i Luc 
Dardenne – wybitni belgijscy twórcy, wspól-
nie reżyserujący, produkujący oraz piszący 
scenariusze własnych filmów. Ich ostatni 
projekt został uhonorowany główną nagrodą 
na Sydney Film Festival w 2014 r. i był ofi-
cjalnym belgijskim kandydatem do Oscara 
w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. 
Kolejna projekcja (20.04) to 
izraelski kandydat do Oscara 
Viviane chce się rozwieść w reż. 
Ronit i Shlomi Elkabetz. Bę-
dzie to przejmująca i pełna 
emocji opowieść o walce kobie-
ty o jej godność i niezależność 

we współczesnym Izraelu. Miesięczny pro-
gram (27.04) zakończy Wolny strzelec w re-
żyserii Dana Gilroya – amerykański film 
kryminalny klasyfikowany gatunkowo jako 
neo-noir. Wybitny aktor Jake Gyllenhaal 
wystąpi w swojej życiowej kreacji wolnego 
strzelca, którego będzie stać na wszystko, aby 
wspiąć się po szczeblach kariery kronikarza 
niebezpiecznych dzielnic Los Angeles.

Tradycyjnie już zachęca-
my Państwa do udziału w po-
filmowych spotkaniach dysku-
syjnych, a także do wyrażania 
swoich opinii na naszym profi-
lu ww.facebook.com/dkfklaps 


oglądalności nie cofną się na-
wet przed pokazaniem najbar-
dziej drastycznych scen – tutaj 
z miejsc wypadków. Bo ma 
być szybko i jak najbardziej 
krwawo. A im bliżej z kamerą 
miejsca ludzkiej tragedii, tym 
lepiej. Jest więc i medialna manipulacja, jest 
i cynizm telewizyjnych szefów. Ale to nie tyl-
ko opowieść o bezwzględności mediów. To 
również rzecz o ludziach, którzy pałają żądzą 
zrobienia kariery za wszelką cenę – takiej po 
trupach do celu. 

Po drugie, sposób opowiedzenia tej hi-
storii: mroczny, niepokojący, a nawet hipno-
tyzujący. Bo Wolny strzelec potrafi omamić 
nie tylko tym, o czym opowiada, ale również 
stroną wizualną. Z technicznego punktu wi-
dzenia to perfekcja, która kosztowała „zaled-
wie” 8,5 mln dolarów. Co tylko potwierdza, 

że za niewielkie jak na ame-
rykańskie warunki pieniądze 
można zrobić naprawdę dobry 
film, który wyśmienicie się 
ogląda i do którego chce się 
wracać. 

I po trzecie, niesamowita, 
wręcz genialna rola Jake’a  Gyllenhaala, na 
którym ta opowieść stoi. Bo Wolny strzelec to 
Jake Gyllenhaal od samego początku do sa-
mego końca. To, co ten aktor zrobił ze swoją 
rolą, jest wielkie. Aż dziw bierze, że nie do-
stał nominacji do Oscara (sic!). Samo patrze-
nie na jego bohatera wzbudza jednocześnie 
niepokój, dezorientację i irytację. Aż ciarki 
przechodzą po plecach, a żołądek się ściska. 
Nie życzyłbym nikomu znajomości z takim 
człowiekiem. 

Wolny strzelec to film, o którym myśli 
się jeszcze długo po seansie.  

nie widać tylko jego problemy. A wszystko 
w oprawie scenograficznej Macieja Preyera 
adekwatnej do tych obrazów, które wzbogaca. 
Komiczna to, ale i tragicznie pozwalająca się 
zadumać opowieść.

   Ryszard ZATORSKI 
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1  Już pan dyrygent daje znak,
w balowej sali na antrakt,
wśród tiulów i koronek
płynie stary walc.

Modne kreacje pięknych pań,
panów we frakach urok, czar,
wśród świateł i lampionów
płynie stary walc.

Ref.  Świat wiruje nam,
gdy orkiestra gra,
w rozświetlonej sali 
dla tańczących par.

Straussa walca czar
ukołysał nas,
wszak to w rytmie walca 
ten toczy się świat.

Andrzej Szypuła

Urocze panie, męscy pa-
nowie – tak witał mi-

łych gości znakomity twór-
ca Wieczorów z Muzami, 
nieodżałowanej pamięci 

red. Julian Ratajczak (1940–2002). 
Na moją prośbę tuż przed śmiercią 

napisał o tej sympatycznej imprezie z racji 
10-lecia słów parę, które ukazały się w „Ka-
mertonie” nr 1–2 (42–43) 2002, s. 196–199. 
Oto początkowy fragment tej wypowiedzi. 

„Początkowo pod nazwą Biesiada Li-
teracko-Muzyczna [Wieczory z Muzami] 
powstały w lutym 1992 roku, a więc to już 
10 lat… Miałem przyjemność być pomysło-
dawcą tej imprezy i jestem do dziś jej gospo-
darzem. Dobry duszek, widniejący na zapro-
szeniach to Barbara Pawelska-Balicka, zaś 
w pierwszym okresie istnienia współorgani-
zatorem była znakomita koleżanka i takaż 
dziennikarka – Anna Koniecka.

Wieczory odbywają się przynajmniej 
raz w miesiącu w zabytkowych wnętrzach 
i pięknych plenerach, skupiając kulturalną 
i opiniotwórczą elitę naszego miasta i re-
gionu (działacze kultury, artyści, politycy, 
dziennikarze, pracownicy urzędów, firm 
i instytucji etc.).

Początkowo stałą siedzibą Wieczorów 
był Zameczek Romantyczny w Łańcucie (na-
wiasem: mało kto wie, że został zbudowany 
zgodnie z zasadami architektury masoń-
skiej), imprezy odbywały się jednak również 
w innych miejscach, np. w pałacowych ogro-
dach.

Ze względu na stale rosnącą liczbę za-
interesowanych „Wieczory” przeniosły się 
do rzeszowskiego Zamku Lubomirskich i na 
zamkowy podwórzec. Sala zawsze pękała 
w szwach, ale – niestety – organizowanie tam 
jakichkolwiek imprez, poza sądowymi roz-
prawami, nie jest możliwe.

I wreszcie Wieczory znalazły przyja-
ciela w osobie dyrektora rzeszowskiego Biu-
ra Wystaw Artystycznych – Domu Sztuki, 
czyli Jerzego Lubasa, który udzielił im sta-
łego schronienia. Ale imprezy bywały tak-
że w ogrodzie Teatru im. W. Siemaszkowej, 
w Teatrze Maska etc. etc.

Patronem medialnym Wieczorów były 
Nowiny, Polskie Radio Rzeszów i Telewizja 
Rzeszów. Potem do ich propagowania włą-
czyły się także inne środki przekazu, zarów-
no regionalne, jak i krajowe i zagraniczne. 
Sympatia tzw. środków przekazu towarzyszy 
Wieczorom niezmiennie”.

Tyle Julian Ratajczak. Kogóż tam nie 
było na tych Wieczorach! Wymienię choć-
by z pamięci: Piwnica pod Baranami, Old 
Metropolitan Band z Krakowa, Dwa Balony 
i  Ten Trzeci z Rzeszowa, Irena Urbańska, 
Lesław Lic, Sława Przybylska, Zdzisława 
Sośnicka, Krzysztof Litwin, Iwona Ko-

SZaLONe LaTa dZIeWIĘĆdZIeSIĄTe
Wieczory z Muzami Juliana Ratajczaka

2      W łańcuckim zamku stanął czas,
w balowej sali płynie walc,
niczym wspomnienie dawno 
już minionych lat.

Lecz cóż to – słyszę znów ten walc,
w rzeszowskim zamku na antrakt,
jak błądzi echem dawno
już minionych lat.

Ref. Świat wiruje nam…

3  Na kandelabrach światła drżą,
po korytarzach cienie mkną,
w rzeszowskim zamku znowu
płynie stary walc.

Skąd muzy w zamku – nie wie nikt,
może z Julianem przyszły tu,
czas się zatrzymał, echem 
płynie stary walc.

Ref. Świat wiruje nam…

Rzeszów, 15.03.2015

nieczkowska, Leopold Kozłowski, Alosza 
Awdiejew, Krzysztof Daukszewicz, świe-
żo powstała Resovia Strauss Orchestra 
pod moją dyrekcją z muzyką wiedeńskich  
Straussów, co dodawało szczególnego uroku 
imprezie, jako że patronował jej zawsze duży 
portret miłościwie panującego w Galicji Naj-
jaśniejszego Pana Cesarza Franciszka Józefa 
autorstwa Krzysztofa Wójtowicza.

Szczególnie cenna była promocja mło-
dych rzeszowskich artystów, że wymienię 
choćby Annę Gutowską czy Pawła Staszczy-
szyna. Przez 10 lat przewinęło się ich przez 
Wieczory około czterystu! Do tego prezenta-
cje poetyckie, malarskie, promocje nowości 
wydawniczych, regionalnej prasy, a i trun-
ków regionalnych wszelakich nie brakowało, 
byle z umiarem.

Szalone lata dziewięćdziesiąte! Łza się 
w oku kręci… Drogi Julianie, dziękujemy ci 
za te niezapomniane chwile, za wielkie serce 
do własnej, rzeszowskiej tradycji i kultury, 

byśmy czuli się naj-
lepiej i najpewniej 
u siebie, tu, w je-
dynym i niepowta-
rzalnym grodzie 
nad Wisłokiem, 
najpięk niejszym 
i najszczęśliwszym 
miejscu na ziemi. 
Dlatego ze łzą w oku dedykuję ci mój ostatni 
Stary walc. Niczym wspomnienie dawno już 
minionych lat…

A pieniądze na kulturę? Brakowało ich 
i na Wieczory z Muzami. Cytuję przeto koń-
cowe zdanie ze wspomnianego już Twojego, 
Julianie, artykułu w „Kamertonie”: „Może 
jeszcze przed końcem świata będzie lepiej?”.

   Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, pedagog,  

prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Słowa i muzyka Andrzeja Szypuły

Stary walc
     Julianowi Ratajczakowi

Julian Ratajczak
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Władysław 
Serwatowski

Kontakty i konsulta-
cje stolic innowacji 

Rzeszowa i Gainesville na 
Florydzie, po dwóch latach 
starannej i intensywnej 
współpracy zaowocowały 

w lutym 2013 r. podpisaniem umowy. Doku-
ment ten określił perspektywy dla transportu 
publicznego w miastach partnerskich, zasila-
nia autobusów przyjaznym gazem ziemnym 
w nowych pojazdach hybrydowych, e-eduka-
cji, polityki energetycznej i przedsiębiorczo-
ści łączących Gainesville i Rzeszów. 

W konkluzjach zdefiniowano zakres 
korzyści od oczekiwanych wspólnych dzia-
łań. Współpraca objęła szeroką edukację, 
nowoczesną medycynę, sprawdzone tech-
nologie, ekonomiczny transport i wymiany 
biznesowe. Czy kulturę pominięto i dla-
czego? Omawiano tematy bezpieczeństwa 
energetycznego we współczesnych miastach 
średniej wielkości i wdrożenie konkurencyj-
nych, sprawdzonych źródeł energii dla miej-
skich wypożyczalni rowerowych. Burmistrz 
Florydy analizował wzór rzeszowski z moż-
liwością wprowadzenia w Gainesville bezob-
sługowych stacji rowerowych czynnych całą 
dobę.

Artystycznym wzorem wzmocnie-
nia współpracy ma być fotografia rynkowo 
atrakcyjna dla znaczącej grupy odbiorców, 
a nie fotografia omawiana, wybierana lub 
wskazywana przez fotografików uznawanych 
i rekomendowanych z rzeszowskich struktur 
artystów fotografików. Dobrym przykładem 
osiągnięć są dynamiczne dokonania Sabi-
ny Szafrankowskiej, członkini Polskiego 
Związku Artystów Fotografików, tworzącej 
od 35 lat w Nowym Jorku i Warszawie. Jej 
fotografie zamieszczała prasa amerykańska, 
ale wzrost zainteresowania wywołał „Art in 
America” w edycjach w marcu i w kwietniu 
2014. Fotografie Szafrankowskiej obserwo-
wano z różnych perspektyw i w odmiennych 
warunkach atmosferycznych, porach dnia 
i miejscach. W Nowym Jorku i w Warszawie 

Fot. ProtJarnuszkiewicz.com
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FLORyda BLIŻeJ RZeSZOWa
Sztuka Rzeszowa bliżej Florydy?

(przy pomocy Ambasady USA) Szafrankow-
ska pokazała w 2005 gigantyczną dokumen-
tację ekspozycji „Szafranowe Bramy” autor-
stwa Bułgara Christo Javacheffa i Francuzki 
Jeanne-Claude Denat de Guillebon w ich 
70. rocznicę urodzin. Bułgara urodzonego 
w Gabrowie i Francuzki urodzonej w Casa-
blance (oboje 13 czerwca 1935). Ekspozycja 
zrealizowana po kilku latach przygotowań 
na 32 kilometrach kwadratowych w nowo-
jorskim Central Parku to największa w hi-
storii i najgłośniejsza manifestacja artystycz-
na zrealizowana w lutym 2005. Tworzyło ją 
7500 instalacji, w których do poziomego 
drążka na wysokości 487 cm przymoco-
wano niczym flagi szafranowe płaty tkane 
z winylowych, jaskrawych nici, powiewające 
swobodnie na wysokości 213 cm nad ziemią. 
Jednolite i intensywnie ostre barwy o zmien-
nych szerokościach od 182 do 548 cm rozsta-
wiono w odstępach od 3 do 4,5 metra w 73 
sektorach siedmiu stref administracyjnych 
Central Parku. Użyto 101 tysięcy mkw. sza-
franowej tkaniny zaprojektowanej specjalnie 
dla tej instalacji. Obserwowane z okien no-
wojorskich drapaczy chmur barwy zdawały 

Czy wiatr porusza szafranowe bramy, 
pytano tybetańskiego Lamę, obserwujące-
go dzieło Christo i Jeanne Claude. Nie, bo 
porusza się tylko umysł człowieka, odpo-
wiadał filozoficznie Lama, który inspirował 
Szafrankowską do kreowania historycznych 
fotografii.

Szafrankowska, artystka dynamiczna, 
poszukująca i wrażliwa, zapisała się też dla 
sportu balonowego, dokumentując szczegó-
łowe amerykańskie ślady i miejsca w histo-
rii Tadeusza Kościuszki. Bohatera dwojga 
narodów uhonorował amerykański sport 
balonowy. Amerykański pilot balonowy  
Harvey Hubbel IV ufundował balon „Ko-
ściuszko”, który upamiętniał zasługi Ko-
ściuszki w uzyskaniu niepodległości przez 
Stany Zjednoczone Ameryki. Był to sztan-
darowy, najpiękniejszy z polskich balonów, 
zdobiony ręcznie malowanymi portretami 
Kościuszki, Orła Białego oraz symbolami 
amerykańskich i polskich odznaczeń woj-
skowych. Balon rywalizował w wielu presti-
żowych zawodach sportowych i uroczystych 
ekspozycjach w USA, Kanadzie, Indiach, 
Włoszech (Monte Cassino), Belgii i w Polsce. 
Piękny balon na gorące powietrze – „Tadeusz 
Kościuszko” – po wykonaniu amerykańskiej 
misji podarowano Polsce w 1985 roku. Sza-
frankowska dokumentowała lot balonu „Ko-
ściuszko” i sztukę sakralną inspirującą boga-
tą tradycję polską. Pisze od wielu lat o foto-
grafii artystycznej w specjalistycznej prasie 
amerykańskiej i w prasie polonijnej.

Fotografie Szafrankowskiej oglądane 
na Manhattanie są gotowe, aby w Rzeszowie 
– w BWA lub Galerii Teatru im. Wandy Sie-
maszkowej – pokazać wystawę współczesnej 
fotografii amerykańskiej. Szafrankowska 
ma dokumentację na XVI Międzynarodowe 
Górskie Zawody Balonowe w Krośnie w ra-
mach Balonowego Pucharu Polski (29.04–
2.05.2015). Wdrożenie zależy od zaproszeń 
prezydenta Krosna, Fundacji Otwartych Serc 
im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, Regio-
nalnego Centrum Kultur Pogranicza i Ae-
roklubu Podkarpackiego – Szkoły Lotniczej.

   Władysław SERWATOWSKI

Balon „Tadeusz Kościuszko”

Fot. Sabina Szafrankowska, za: Art in America,  s. 82; marzec 2014
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Pomnik Króla Władysława Jagiełły w  Central Park, 
NYC. 
Król Władysław Jagiełło (1351–1434) poślubił Elżbie-
tę Granowską z  Pileckich 2.5.1417 w  Sanoku, w  ko-
ściele św. Michała Archanioła. Ślubu udzielił arcybi-
skup lwowski Jan Mikołaj z  Rzeszowa w  obecności 
zaproszonych, ale zdziwionych możnowładców, 
gdyż przybyłych na zjazd panów rady, a nie na ce-
remonię ślubną.

się harmonijne ze sobą. Central Park robił 
wrażenie barwnej, intensywnie szafrano-
wej rzeki, na wysokości 59 Ulicy NYC. Sza-
franowa, czasowa, artystyczna inwestycja 

intrygowała barwną formą 
tysiące zainteresowanych 
– dziennikarzy, młodzieży, 
turystów, kolekcjonerów 
fotografii i sympatyków no-
wej fotografii dla nowojor-
czyków. Szafranowa wstęga 
miała źródło w wyobraźni, 
silnej woli i wytrwałości 
Christo i Jeanne-Claude 
przy wsparciu medialnym 
Szafrankowskiej i szafrano-
wym strumieniu inspiracji, 
który niespodziewanie zni-
kał na wysokości 110 Ulicy 
Manhattanu.
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Piotr Rędziniak

Biuro Wystaw Arty-
stycznych od 10 kwiet-

nia do 10 maja proponuje 
rzeszowskiej publiczności 
wystawę twórczości artysty 
malarza, rysownika, sceno-

grafa znanego i niezwykle cenionego w jego 
rodzimym środowisku Polski północnej i Wy-
brzeża.

Henryk Cześnik – autor wspomnianej 
wystawy, urodzony 12.04.1951 r. w Sopo-
cie, studia artystyczne rozpoczął w PWSSP 
w Gdańsku w 1972 r., kończąc je dyplomem 
w 1977 r. w pracowni prof. Kazimie-
rza „Kacha” Ostrowskiego. Na ma-
cierzystej uczelni został zatrudniony 
od 1979 r. na podstawie mianowania. 
W 1991 r. uzyskał kwalifikacje II stop-
nia w dziedzinie sztuk plastycznych 
w dyscyplinie artystycznej malar-
stwo. W 1994 r. uzyskał tytuł profe-
sora nadany przez prezydenta RP. Od 
2003 r. pracuje na stanowisku profeso-
ra macierzystej uczelni, obecnej ASP 
w Gdańsku. Wypromował kilkunastu 
magistrów sztuki, jednego doktora 
sztuki, jest autorem kilkunastu recen-
zji w przewodach doktorskich, habili-
tacyjnych i profesorskich. 

Uprawia malarstwo, rysunek, sceno-
grafię, zajmuje się aranżacją wystaw, a tak-
że gra w filmach. Jest autorem kilkunastu 
esejów do katalogów twórczości artystycz-
nej, m.in. Jerzego Skolimowskiego. Był 
przewodniczącym Jury XVIII Festiwalu 
Malarstwa Polskiego w Szczecinie (2000), 
członkiem komisji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego ds. oceny szkół 
artystycznych (2007–2010). Brał udział jako 
aktor w polskich filmach fabularnych: Sztos 
(1997), Chłopaki nie płaczą (2000), Sztos 2 
(2011). Do 2011 roku miał kilkadziesiąt wy-
staw indywidualnych w znaczących gale-
riach, muzeach i innych instytucjach wysta-
wienniczych w kraju i za granicą. Jego prace 
znajdują się w zbiorach muzeów narodowych 

KuRTyNa eKSpReSJI
Spektrum dokonań Henryka Cześnika

m.in. w Warszawie, Gdańsku, Moskwie, So-
fii, Dreźnie oraz w wielu kolekcjach prywat-
nych w kraju i za granicą. 

Na wystawie w rzeszowskiej galerii arty-
sta prezentuje spektrum swoich artystycznych 
dokonań malarskich i rysunkowych. Ale czę-
sto obie te dyscypliny łączą się i uzupełniają na 
jednym płótnie czy kartonie. Choć początki 
artystycznej drogi Henryka Cześnika przy-
padają na koniec lat 70. i lata 80. XX wieku, 
nie odnajdziemy tam odniesień politycznych 
do ówczesnych wydarzeń społeczno-politycz-
nych. Od samego początku artysta ten sztukę 
wykorzystuje do osobistych, wypływających 
z podświadomości wypowiedzi i komentarzy 

cia, a zwłaszcza te dotyczące ekstremalnych 
doznań. Bo to cierpienie i zetknięcie z osta-
tecznością jest głównym tematem dzieł Hen-
ryka Cześnika. I nie przypadkiem znajdziemy 
w nich odwołania do dzieł dawnych – malar-
skich, literackich, w których te egzystencjalne 
pytania były już niejednokrotnie zadane. Naj-
bardziej znany taniec śmierci był jedną z naj-
popularniejszych alegorii w sztuce plastycznej 
i literaturze późnego średniowiecza. Przedsta-
wienia tego typu powstawały jako upomnienie 
przed nieuchronnym śmiertelnym losem, ale 
także jako wyraz rozczarowania marnością 
świata i skargi na przemijanie. Paradoksalnie 
związany z kultem i obrzędami żałobnymi był 
symbolem płodności i odradzania się.

Płaszczyzny płócien, kartonów i tkanin 
są dla H. Cześnika przestrzeniami, na których 
niekiedy równolegle rozgrywają się sceny swo-
istego spektaklu teatralnego. Owo uteatralnie-
nie przedstawień jest w moim odczuciu „od-
czarowywaniem” tego, co kojarzy się artyście 
i odbiorcy z bólem, chorobą, śmiercią. Złem, 
które czai się zarówno w rzeczywistości, jak i we 
śnie. Tu artysta kontynuuje, czy aby sceny te nie 
są jedynie sûrrèality doznawanym we snach. 
Koszmarne, zdeformowane, okaleczone człon-
ki ludzkie, ale również ułomne przedmioty, czy 
aby nie są tylko rekwizytami przedstawienia, 
które kończy się wraz z otwarciem powiek. 

Takie rozumienie przedstawień H. Cze-
śnika mogłoby sytuować go jako artystę – dziś 
to nieliczna grupa – nurtu swoistego post-sur-
realizmu. W moim odczuciu Henryk Cześnik 
to artysta, dla którego sztuka (bez znaczenia, 
jakim posługuje się medium) jest polem dia-
logu z samym sobą, a zarazem dyskursu po-
dejmowanego z odbiorcą. Pewnie ktoś zapyta, 
czy sztuka – jak chciał Norwid – nie po to jest, 
by piękno zachwycało? Czy w czasach, kiedy 
przez ponad sto lat artyści i społeczeństwo 
wyznaczało tyle kierunków i funkcji sztuce, 
po dzisiejsze, gdzie zdaje się być zabawką w rę-
kach każdego, kto od przedszkola opanowuje 
elektroniczne narzędzia mass mediów, jest to 
jeszcze możliwe? Henryk Cześnik wybrał ten 
rodzaj sztuki, która zaprasza do aktywnego 
uczestniczenia w teatrum przeżyć, przemy-
śleń, zagadnień podejmowanych przez arty-
stę. A każdy jego obraz to kurtyna ekspresji, 
obok której trudno przejść obojętnie.

   Piotr RĘDZINIAK 

Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka

BOHDAN MARIA SIENKIEWICZ

Urodzony w 1954 roku w Dębicy. Studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemy-
słowego ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecna ASP) 

w 1983 roku. Uprawia malarstwo sztalugowe. Znany w Rzeszowie jako malarz nastrojowych klasycznych 
pejzaży. Motywy polskich dworków, przydrożnych kapliczek to obrazy, których przedstawienia wiszą 
na ścianach wielu rzeszowskich domów i mieszkań. Zapewne nie tylko, gdyż artysta zorganizował kilka 
wystaw w kraju i za granicą. Jeden z dwóch synów artysty malarza i grafika Jerzego Sienkiewicza – zna-
nego rysownika, legendarnego „Jacusia Rzeszowiaka” – członek grupy muzyków Dwa Balony i Ten Trze-
ci, która słynie z piosenek związanych z Rzeszowem i środowiskiem artystycznym – bohemą Rzeszowa. 
Podobnie obecna wystawa, zatytułowana Rzeszowski charakterek, prezentowana od połowy kwietnia 
w galerii Na Najwyższym Poziomie w siedzibie Elektromontażu Rzeszów, składa się z najnowszego cy-
klu obrazów B. Sienkiewicza, w których artysta przedstawia swoje wyobrażenia i tęsknoty za kształtem 
i klimatem dawnego Rzeszowa.   

Bohdan Sienkiewicz – „Malarz i bankier”, 65 x 50, 2013

Henryk Cześnik – „W drodze na rentgen”, 100 x 70 cm, papier

dla relacji międzyludzkich. Sposób przedsta-
wiania postaci ludzkich, zwierząt i rekwizy-
tów przywodzi na myśl przebrzmiewający 
w tamtych latach ekspresjonizm, który artyści 
„niezaangażowani” wypierali konceptuali-
zmem i sztuką performansu. 

Ekspresja wypowiedzi zdaje się w twór-
czości Henryka Cześnika być nadrzędną war-
tością i zadaniem sztuki. Stąd zatem obrazy 
i rysunki Cześnika przypominają powięk-
szone zapisy ze szkicownika. Spontanicznie, 
ad hoc notowane sceny i sytuacje, których 
warstwa formalna zdaje się być drugorzędna. 
Najważniejszym jest ów wyraz ekspresji, która 
jest śladem targanych emocji, doznań, jakichś 
wspomnień artysty. Ale widz jak w zwiercia-
dle może przejrzeć i dostrzec emocje, które 
dotyczą każdego w różnych etapach jego ży-
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Jerzy Dynia

W ostatnią niedzielę 
marca w rzeszow-

skim kościele pw. Świętego 
Krzyża odbył się nieco-
dzienny koncert. Zebranej 
publiczności zaprezento-

wane zostało oratorium Siedem słów Chry-
stusa na krzyżu. Jego twórcą jest Dominik 
Lasota, młody kompozytor, student Uni-
wersytetu Muzycznego w Warszawie w kla-
sie prof. Zbigniewa Bagińskiego. 

Kilka lat temu był uczniem w klasie 
skrzypiec Oresta Telwacha Zespołu Szkół 
Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. W czasach 
szkolnych dość szybko wykazał się aktyw-
nością organizacyjną. Wspólnie z Marcinem 
Florczakiem, dyrygentem katedralnego 
chóru Pueri Cantores Resovienses, założył 
Kameralną Orkiestrę Spiccato złożoną z bar-
dzo młodych instrumentalistów. Pierwsze 
koncerty, na które złożyły się kolędy, odbyły 
się w styczniu 2011 roku w katedrze oraz sali 
koncertowej ówczesnego Instytutu Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Potem były 
następne koncerty, m.in. we Lwowie. 

Po ukończeniu rzeszowskiej szkoły 
rozpoczął studia w uczelni warszawskiej. 
I tu dość szybko uaktywnił się w twórczości 
kompozytorskiej. Skomponował m.in. Ado-
ramus Te Chryste, Pastorałkę dla Chrystusa, 
Uwerturę Makbet, Stabat Mater, Miniatury 
na klarnet i  fortepian, P.A. for Accordion, 
Kyrie oraz piękny Pożegnalny walc. Pod-

MłOdZI RZeSZOWSCy aRTyŚCI
dzieło dominika Lasoty zabrzmiało pięknie

czas Międzynarodowego Koncertu Kom-
pozytorskiego Neofonia, 24 listopada 2014 
roku, w Akademii Muzycznej w Warszawie 
wykonana została jego Sonata na trzy sak-
sofony i klawesyn amplifikowany. Na połowę 
kwietnia zaplanowane zostało w koncercie 
prawykonań w ramach konferencji nauko-
wo-artystycznej „Między tradycją a awan-
gardą – akordeon w kulturze muzycznej XX 
i XXI wieku” jego Allegro furioso na akorde-
on i klarnet. 

Podczas marcowego koncertu w Rze-
szowie doszło do prawykonania oratorium 
Siedem słów Chrystusa na krzyżu. Na począt-
ku partytury twórca umieścił słowa: „Niech 
serce zostawione w tej muzyce trafi do serca 
wrażliwego człowieka”. Składa się ono z 12 
części rozważających słowa ukrzyżowanego 

Koncert w kościele przy ul. 3 Maja. Na pierwszym planie z lewej strony stoi 
Dominik Lasota, a obok niego Małgorzata Walkiewicz

Chrystusa. Poszczególne 
fragmenty wykonywane są 
w sposób skontrastowany: 
skrzypce z towarzyszeniem 
fortepianu, samodzielnie 
śpiewający zespół wokalny, 
solowe partie wokalne wy-
mieniające się z grupą wo-
kalną. Z wyjątkiem dwóch 
fragmentów śpiewanych po 
łacinie, całość wykonywana 
jest w języku polskim. Ora-
torium jest utworem spój-
nym w nastroju z okresem 
pasyjnym, wykorzystują-
cym do rozwijania prze-
miennie emocji wykonaw-

ców, które tworzyli w tym koncercie: zespół 
wokalny Voci d’Oro, sopranistki Domini-
ka Celińska-Głogowska i Aneta Nurcek, 
kwartet smyczkowy oraz akompaniująca na 
fortepianie Ewa Orawska. Zespół wokalny 
przygotowała i dyrygowała całością Małgo-
rzata Walkiewicz – pedagog rzeszowskiej 
szkoły. Kwartet smyczkowy tworzyli rów-
nież uczniowie ZSM nr 1 w Rzeszowie: Anna 
Stępień – I skrzypce, Katarzyna Piotrowska 
– II skrzypce, Michalina Matias – altówka 
i Grzegorz Gerula – wiolonczela. We wnę-
trzu rzeszowskiej świątyni dzieło Domini-
ka Lasoty zabrzmiało pięknie. Duża w tym 
zasługa nie tylko jego twórcy, ale i młodych 
wykonawców. 

   Jerzy DYNIA

18 marca 2015 roku odbył się w Filhar-
monii Podkarpackiej wielki koncert, 

który przez dyrektora Zespołu Szkół Mu-
zycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego Jolan-
tę Niżańską został zadedykowany wszyst-
kim mieszkańcom Rzeszowa. Szkoła już od 
kilkunastu lat organizuje przedsięwzięcie, 
które należy do jej najbardziej prestiżowych 
projektów artystycznych. Koncerty „Mło-

uKłON dLa RZeSZOWIaN
Z bogatej palety barw sztuki muzycznej

dzież naszemu miastu”, organizowane cy-
klicznie, uważane są od lat za wizytówkę 
szkoły. Współorganizatorami tegorocznego 
koncertu zatytułowanego „Ludowe inspira-
cje” była Filharmonia Podkarpacka i Funda-
cja Szkolnictwa Muzycznego.

Na działalność artystyczną Zespołu 
Szkół Muzycznych nr 1 silnie oddziałują sło-
wa patrona szkoły. Karol Szymanowski, ge-

nialny polski kom-
pozytor, artysta, 
którego dzieła po-
dziwiane są na świe-
cie, ale i myśliciel, 
który swoimi re-
fleksjami chętnie się 
dzielił, zwracał uwa-
gę na rolę kultury, 
a zwłaszcza sztuki 
muzycznej w społe-
czeństwie. W swoim 
niewielkich rozmia-
rów dziele zatytuło-
wanym Wychowaw-

cza rola kultury muzycznej w społeczeństwie 
zapisał myśli o niezwykłej głębi: „Muzyka 
[...] to istotny pokarm duchowy, zawierający 
największą bodaj ilość odżywczych witamin 
i najłatwiej przytem przenikających w naj-
głębsze warstwy ludności”. Szymanowski 
uważał, że ludzie kultury powinni dokładać 
wszelkich starań, aby poprzez swoje planowe 
działania przekonywać jak najszersze kręgi 
społeczeństwa do muzyki wysokiej i podda-
wać je wspaniałemu oddziaływaniu sztuki. 
W pewnym okresie swojej twórczości Szy-
manowski bardzo docenił rodzimą muzykę 
ludową, osiadł na Podhalu i stamtąd – z tej 
kultury rdzennej, przyrody, atmosfery, kra-
jobrazów – czerpał inspiracje. 

Koncerty z cyklu „Młodzież naszemu 
miastu” mają co roku zwracać uwagę na inny 
aspekt muzyczny. Dlatego też każdy z nich 
jest wyjątkowy, na możliwie najwyższym 
poziomie artystycznym, za każdym razem 
prezentowane są odmienne odcienie z boga-
tej palety barw sztuki muzycznej. W minio-
nych latach koncepcje koncertów były różne, 
np. pierwszy został zatytułowany „Muzycz-
ne rozmaitości” (2003), kolejny „Kochany 
Rzeszów” (2004), „Casting” (2006), „Gramy 
i śpiewamy” (2007), „W tanecznych ryt-
mach” (2011), „Wiosenny koncert” (2013). 
W tym roku w programie koncertu znalazły 
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się kompozycje inspirowane muzyką ludową. 
Wybrane zostały utwory polskie, np. mazu-
rek, ale były również kompozycje reprezen-
tujące inne kultury, takie jak czeska polka, 
hiszpańskie bolero, węgierski czardasz. Kon-
cert rozpoczął się Boleras sevillanas E. Fabre-
za w wykonaniu chóru i orkiestry Zespołu 
Szkół Muzycznych nr 1. Następnie chór re-
prezentacyjny zaśpiewał Mazura E. Burego. 
Szkolna orkiestra przypomniała wspaniałe 
kompozycje W. Kilara – Orawę i J. Straussa 
– Polkę pizzicato. Orkiestrę poprowadził 
Robert Naściszewski, a chórem dyrygowała 
Beata Adamczyk. Zespół wokalny, pracują-
cy pod kierunkiem Małgorzaty Walkiewicz, 
wystąpił z Suitą utworów rzeszowskich (oprac. 
P. Bazan, tow. A. Mozgała, Sz. Tadla, M. Ja-
skot). Kwartet saksofonowy (T. Rebizak, A. 
Noga, M. Inglot, M. Samborski), przygoto-
wany przez Krzysztofa Kopcia, zagrał Ma-
zurka F. Chopina. Następnie zaprezentował 
się kwartet jazzowy (B. Pajęcki, D. Lisow-

ski, K. Bartusik, M. Puto), z którym pracuje 
Marcin Puto. Zespół zagrał jedną z najpo-
pularniejszych melodii ludowych Czerwone 
jabłuszko (oprac. M. Puto). Reischa Trio (M. 
Telwach, J. Adamski, Sz. Tadla), pracujące 
pod kierunkiem Oresta Telwacha, wykona-
ło słynnego Czardasza Zinoostrovsky’ego. 
Kwartet klarnetowy Roberta Mosiora (E. 
Oliwa, H. Lęcznar, P. Misiak, D. Banaś) 
przypomniał kultowy przebój S. Joplina  
Ragtime Dance. Trio akordeonowe (H. Skup-
niewicz, K. Marek, P. Machała), przygoto-
wane przez Wojciecha Wiązownickiego, 
zaprezentowało utwór pt. Por una Cabeza C. 
Gardela. Następnie wystąpił zespół rytmiki 
(U. Płonka, M. Kotwasińska, A.M. Kopeć, 
A. Rysz, E. Węgrzynowska, P. Widlarz, E. 
Polak), przygotowany przez Beatę Brzo-
zowską, który przedstawił układ ruchowy 
do tanga A. Piazzolli La muerte del Angel. 
A la Samba M. Petersa zabrzmiała w wyko-
naniu zespołu perkusyjnego, pracującego 

pod kierunkiem Norberta Budy, a na zakoń-
czenie koncertu zaprezentował się szkolny 
Big Band, nad którym opiekę artystyczną 
sprawuje Janusz Szczęch. Zespół wykonał 
wiązankę melodii rzeszowskich (aranż A. 
Mozgała). Uroczysty koncert poprowadzili: 
Bożena Martowicz i Łukasz Rusin.

Różnorodna paleta brzmień, nastrojów, 
stylów zauroczyła słuchaczy. „Ludowe inspira-
cje” były trzynastym koncertem z cyklu „Mło-
dzież naszemu miastu”. Przesądni obawiali 
się, że trzynastka może okazać się pechowa, 
ale koncert udał się wspaniale, a publiczność 
wypełniła wielką salę Filharmonii Podkarpac-
kiej. Słuchacze wypowiadali się w jak najlep-
szym tonie o koncercie w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. 
Wielką dla nas nagrodą jest fakt, że co roku ten 
projekt artystyczny przyciąga wielu słuchaczy 
i mamy nadzieję, że tak już zostanie.

   Aneta TEICHMAN

Pod takim tytułem ukazała 
się wydana przez Uniwer-

sytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina w Warszawie w 2015 
roku interesująca i ważna 
książka dr Anety Teichman, 
rzeszowskiej pianistki i peda-
goga fortepianu, autorki wy-
danej w 2013 roku monografii 
prof. Jana Ekiera.

„To książka, którą po-
winien poznać każdy pianista 
bez względu na przekonania 
artystyczne. Jest to barwny, 
różnorodny, bynajmniej nie 
nudny, a nawet wręcz frapujący opis teorii 
gry fortepianowej Artysty. Jego opinie i me-

pedagOgIKa JaNa eKIeRa
Refleksje i interpretacje

tody są przedmiotem rozwa-
żań wychowanków, przyjaciół 
i badaczy” – czytamy na ob-
wolucie książki dedykowanej 
przez autorkę profesorowi 
Janowi Ekierowi, wielkiemu 
artyście i pedagogowi. 

Książka była przygo-
towywana na 101. urodziny 
artysty. Stało się inaczej. Prof. 
Jan Ekier odszedł do krainy 
wiecznej szczęśliwości przed 
tym terminem. Ale zostało 
jego dzieło, które trwać bę-
dzie w kolejnych pokoleniach 

jego uczniów, wychowanków, mniemam, że 
i artystycznych wnuków. 

Chylę czoła przed wielką pracą dr Ane-
ty Teichman, zmierzającą do próby poznania 
tajemnicy wielkiej sztuki za sprawą wybitne-
go mistrza prof. Jana Ekiera. Prawda przeka-
zu artystycznego frapuje badaczy od wieków. 
Jak odczytać intencje twórcy, kompozytora, 
jak przekazać je szerokiej publiczności? 

Zadanie trudne. Czasami myślę, że 
sztuka dzieje się poprzez wybitnych arty-
stów, którzy za sprawą niebios pojawili się na 
tym ziemskim padole, by objawić nam istotę 
piękna, sens jego istnienia, oddziaływanie na 
nasze zmysły, intelekt, filozofię bytu… 

Myślę, że książka, o której mowa, jest 
nie tylko dla pianistów i pedagogów fortepia-
nu. To pełna refleksji opowieść o tajemnicy 
piękna, źródłach jego poznania i zachwytu, 
który jest nieodłączną częścią afirmacji życia 
i świata, w którym żyjemy. 

   Andrzej SZYPUŁA

O trudach bycia z apodyktycznym geniu-
szem Jerzym Grotowskim – jednym 

z czołowych twórców współczesnego teatru, 
który urodził się w Rzeszowie w będącym 
obecnie w stanie renowacji pałacyku Lubo-
mirskich na zwieńczeniu alei Pod Kasztana-
mi, a w nieodległej Nienadówce spędził dzie-
ciństwo – opowiada Ludwik Flaszen w ob-
szernej książce Grotowski & Company. Źródła 
i wariacje, wydanej przez Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego we Wrocławiu. 

Flaszen – wybitny teatrolog i kry-
tyk, bliski współpracownik Grotowskie-
go w okresie opolskiego Teatru 13 Rzędów 
i wrocławskiego Laboratorium – mieszka 
w Paryżu. Z tamtej perspektywy, trochę 
przymglonej, jego wspomnienia i oceny mają 
szczególny walor. Książka jest podsumowa-
niem wędrówki, jaką odbyli razem. Począw-

gROTOWSKI Według FLaSZeNa
O jednym z czołowych twórców współczesnego teatru

szy od recenzenckiego spojrzenia na początki 
działań Grotowskiego, teksty programowe, 
po dociekania i wspomnienia. Zawiera pu-
blikacje dawne trudno dostępne 
i zupełnie nowe. Flaszen, świetny 
stylista i mistrz krótkiej formy, 
pierwszy zaproponował słowa 
– klucz: „Teatr ubogi”, symbo-
liczne dla jakże istotnego wkła-
du Grotowskiego do światowego 
dziedzictwa sztuki performansu. 
Potrafił jasno wyłożyć głęboki 
sens jego radykalnych pomysłów. 
Pisał programy do spektakli. 
Dwa z nich zostały wcielone do 
kultowej książki Grotowskiego Ku teatrowi 
ubogiemu. Kierował w jego zastępstwie Te-
atrem Laboratorium, organizował Medytacje 
na głos, współtworzył spektakl Thanatos pol-

ski. Kiedy Laboratorium się rozpadło, wyje-
chał do Paryża. 

W książce Grotowski & Company. Źró-
dła i  wariacje zgłębia fenomen 
Grotowskiego. Warto po nią 
sięgnąć przed organizowaną 
w Rzeszowie we wrześniu kolej-
ną edycją ważnego wydarzenia 
teatralnego „Źródła Pamięci. 
Grotowski – Kantor – Szajna”. 
Ta książka to niemal obowiąz-
kowa lektura. Po jakże istotnych, 
ukazujących Grotowskiego jesz-
cze inaczej Spotkaniach z Jerzym 
Grotowskim Zbigniewa Osiń-

skiego, który stworzył podwaliny programo-
we i od kilku lat uczestniczy w rzeszowskich 
„Źródłach”.

   Andrzej PIĄTEK



Z okładki książki-nekrologu Piotr Żbikowski 
(1935–2011). Uczony i wykładowca, opraco-

wanej przez Lucynę Żbikowską, patrzy na mnie 
twarz, która właściwie niewiele zmieniła się 
od 1966 roku, w którym poznałem Piotra. […] 
Patrzy mi wprost w oczy i uśmiecha się. Skoro 
wspomniałem o uśmiechu, pora powiedzieć od 
razu o poczuciu humoru Piotra. Raz stałem się 
nawet bohaterem Jego znakomitego dowcipu. 
Było to pod koniec mojego siedmioletniego (dziś 
dodałbym – „zaledwie”, wówczas wtrącałem – 
„aż”) „okresu rzeszowskiego”. Kiedy wszystko 
już było postanowione, Piotr informował na-
szych wspólnych znajomych (ma się rozumieć, 
zawsze w mojej obecności, a nie „za plecami”): 
„Dwie uczelnie się o niego biją: rzeszowska WSP 
chce się go pozbyć, a Uniwersytet Śląski nie chce 
go przyjąć”. 

W roku 1966 dzieliła nas wtedy (w moich 
oczach) ogromna różnica wieku – 5 lat; Piotr 
miał lat 31, a więc wszedł już w conradowską 
smugę cienia. Ja – 26-letni – kąpałem się jeszcze 
(jak mi się wówczas wydawało) w pełnym słoń-
cu młodości. Jego lokowałem więc raczej w po-
bliżu 40-letnich „starych”. 

Nie pamiętam naszego pierwszego spotka-
nia. W każdym razie tematem rozmowy musia-
ło być bliskie sąsiedztwo; otrzymaliśmy miesz-
kania, które dzieliło tylko około dwudziestu 
schodów – On na drugim, ja na trzecim piętrze 
nowego bloku opodal ul. Marszałkowskiej, co 
brzmiało bardzo dumnie; ale nasza duma miała 
rychło jeszcze wzrosnąć, gdy błotnistą uliczkę, 
przy której faktycznie stał nasz blok, nazwano 
Rycerską. […] Nie chciałbym się za daleko po-
sunąć w domysłach, ale chyba bez ryzyka moż-
na przypuszczać, że te nazwy rzeszowskich ulic 
ugruntowały zawodowe zainteresowania Piotra 
epokami dość odległymi od rzeczywistości dru-
giej połowy lat 60. XX wieku, w której zdarzy-
ło nam się spotkać. Przede wszystkim musiały 
wzbudzić tęsknotę za etosem rycerskim, po 
którym w tamtej rzeczywistości nie został już 
nawet ślad. 

Z Piotrem, przynajmniej w pierwszym 
z tych siedmiu „rzeszowskich” lat, spotyka-
łem się raczej przypadkowo. Nasze rozmowy 
też musiały być dość zdawkowe. Tzw. kontakty 
sąsiedzkie nawiązaliśmy zapewne rok lub dwa 
później, gdy zamieszkała z nim żona Lucyna, 
ale nawet ona – z całą swoją bezpośredniością 
i żywiołowością – nie zdołała skrócić dystansu 
między Piotrem a mną. […] Pamiętam, że nader 
łatwo usprawiedliwiałem banalność tamtych 
rozmów, przekonując siebie samego, że na tzw. 
poważne i zasadnicze tematy mamy jeszcze bez-
miar czasu. Z rzadka jednak pojawiał się jakiś 
problem… hm… kontrowersyjny i wtedy tem-
peratura natychmiast niebezpiecznie się podno-
siła (a Lucyna błyskawicznie i skutecznie ją ob-
niżała). Tzw. „zasadnicze” rozmowy były jednak 
rzadkością w naszych siedmioletnich dobrosą-
siedzkich kontaktach. Realizowaliśmy zresztą 
skrajnie różne strategie życiowe; Piotr z Lucyną 
budowali najwyraźniej swoją rzeszowską „dużą 
stabilizację”, podczas gdy ja miałem wręcz ob-
sesyjne poczucie tymczasowości naszej sytuacji, 
a moja żona w pełni to poczucie podzielała. 

Gdy Żbikowskim urodziło się dziecko, 
uznałem to za przypieczętowanie dokonanego 
przez nich wyboru miejsca „dużej stabilizacji”. 
Tymczasem my, „ptoki” (w Rzeszowie po raz 
pierwszy spotkałem się z podziałem mieszkań-
ców na „pnioki”, „krzoki” i „ptoki”) zbieraliśmy 

WSpOMNIeNIe O pIOTRZe
Sentymentalna podróż do Rzeszowa

się do odlotu. Pechowo dla mnie złożyło się tak, 
że w dzień przeprowadzki (czy raczej powrotu 
po siedmiu latach) byłem sam – żona i syn (wów-
czas już trzynastoletni, a więc w pełni zdolny do 
pomocy przy załadunku przynajmniej lżejszych 
„gratów” na ciężarówkę) wyjechali wcześniej. 
Pamiętam lekką panikę, z jaką patrzyłem na stos 
pudeł z książkami […], nie mówiąc już o krze-
słach, rozłożonej na czynniki pierwsze szafie 
trzydrzwiowej i jeszcze paru innych domowych 
sprzętach. Przed kompletnym załamaniem psy-
chicznym broniłem się powtarzaniem sobie, że 
to wszystko będę tylko z trzeciego piętra znosił 
– a przecież mogłoby być odwrotnie.

Mimo to panika pewnie złapałaby mnie za 
gardło, gdyby niespodziewanie nie zjawił się 
Piotr. Nie spodziewałem się jego pomocy, bo 
nie śmiałem o nią prosić. Nie liczyłem, ile razy 
schodziliśmy i wchodziliśmy po schodach. Do-
piero gdy Piotr, skrajnie zmęczony, powiedział, 
że musi wracać do swoich zajęć, […] podzięko-
wałem mu i pożegnaliśmy się.

Nie pamiętam, o czym wtedy myślałem. 
Pewnie o niczym, poza tymi pudłami. A był to 
przecież jeden z najważniejszych momentów 
w moim życiu – w każdym razie jeden z tych, 
które decydują o dalszym jego biegu i prowoku-
ją do późniejszych jałowych dociekań: jakby się 
ono potoczyło, gdybym został? Piotr na pewno 
się uśmiechał, kiedy podawaliśmy sobie ręce na 
pożegnanie.

Natomiast okazję do uścisku dłoni mie-
liśmy niespełna dwa lata później na dworcu 
w Bielsku-Białej, skąd zabieraliśmy naszych 
gości – wszystkich trojga Żbikowskich, którzy 
przyjechali w dawno zapowiadane odwiedzi-
ny do Buczkowic. Był Wielki Piątek 1975 roku, 
a w poświąteczny wtorek żegnaliśmy się na pe-
ronie bielskiego dworca, nie podejrzewając, że 
na następne spotkanie przyjdzie nam czekać 
prawie jedenaście lat.

Na samym początku 1986 roku spotkaliśmy 
się w Łańcucie na zjeździe rocznika polonistyki, 
który studiował w latach 1966–1971, a następ-
ne nasze spotkanie z całą rodziną Żbikowskich 
odbyło się latem historycznego roku 1989. Było 
dość krótkie – pewnie trwało nie dłużej niż 
dwie godziny. Trochę czasu zabrało nam także 
znalezienie ul. Zbyszewskiego, gdzie przepro-
wadzili się z Rycerskiej. Śpieszyliśmy się z żoną, 
bo już wracaliśmy z sentymentalnej podróży 
do Rzeszowa. O czym rozmawialiśmy z Lucyną 
i Piotrem – nie pamiętam; pewnie o wszystkim, 
co się wydarzyło od ich odwiedzin w Buczko-

wicach przed czternastu laty. Mieliśmy zresztą 
okazję zobaczyć swoistą personifikację tych lat 
– siedemnastoletnią już ich córkę Patrycję. Nie 
pamiętam również, czy umawialiśmy się na ja-
kieś następne spotkanie; chyba powstrzymała 
nas przed tym ostrożność i zabobonny lęk, żeby 
nie prowokować Losu.

Tak więc wracaliśmy raczej z zapamiętany-
mi obrazami niż słowami – w tym z wyjątkowo 
przygnębiającym obrazem rozsypujących się 
(dosłownie) starych kamienic w Rynku. Wiem, 
że zostały one później pięknie odrestaurowa-
ne, ale do dziś nie dane mi było ich zobaczyć. 
A moja żona nie zobaczy ich już nigdy. Jej dany 
był – licząc od tamtej podróży – jeszcze tylko 
rok życia.

I wreszcie to ostatnie spotkanie z Piotrem, 
też latem – na sosnowieckim cmentarzu, gdzie 
złożono prochy prof. Ireneusza Opackiego. Naj-
krótsze z naszych spotkań. Ile mogło trwać? 
Dziesięć minut? Kwadrans? Zapytałem o Lucy-
nę. Pokazał mi ją, przeciskającą się między gro-
bami w stronę prof. Anny Opackiej, do której ja 
nie miałem odwagi podejść. Później rozmawia-
liśmy chwilę już we troje, zapowiadając napisa-
nie listu, przysłanie książki… Bo akurat tam, 
na cmentarzu dowiedziałem się, że jest wreszcie 
gotowa moja książka habilitacyjna (spóźniona 
o 20–25 lat – ale to już nie z winy wydawnictwa). 

Myślę o pracowitym życiu Piotra… W liście, 
który napisał do mnie nazajutrz po pogrzebie 
prof. Ireneusza Opackiego (datowanym 14 lipca 
2005 r.), bilansował swój dorobek dydaktyczny 
i naukowy. Do ukończenia 70 lat brakowało 
mu zaledwie dwóch tygodni. Z każdego zdania 
tchnie spokój i poczucie spełnienia. Czytając 
ten list, przypomniałem sobie inny, mój włas- 
ny, który napisałem do Piotra chyba dziewięć 
lat wcześniej. Tak, to było najprawdopodobniej 
w roku 1996. Od 1983 (z krótką, trzyletnią zale-
dwie, przerwą) siedziałem za biurkiem w pew-
nej bielskiej instytucji, w której znalazłem się, 
próbując rozpaczliwie przybliżyć miejsce pracy 
do miejsca zamieszkania (odwrotna operacja 
wydawała mi się wówczas niewykonalna). Po-
czucie beznadziejnego marnowania czasu wpra-
wiało mnie w panikę, a ta podsuwała coraz bar-
dziej karkołomne projekty ucieczki: do Szczeci-
na, do Zielonej Góry, wreszcie do… Rzeszowa.

Największe szanse powodzenia miał pierw-
szy z projektów, ale w ostatniej chwili stchórzy-
łem. Drugi – nader obiecujący i równie, jak mi 
się wydawało, bliski sfinalizowania – spotkał się 
ostatecznie z czyimś sprzeciwem. I wtedy pomy-
ślałem o ucieczce-powrocie do Rzeszowa. Napi-
sałem do Piotra list, który zapewne dowodził 
tylko całkowitej utraty równowagi psychicznej. 
Wrzuciłem go do skrzynki pocztowej i – śmier-
telnie się przeraziłem. Po paru minutach krąże-
nia wokół nieszczęsnej skrzynki poszedłem do 
kierownika urzędu z prośbą o wycofanie listu. 
Z miną człowieka, który nigdy w życiu czegoś 
podobnego nie słyszał, najpierw zdecydowanie 
odmówił, ale po moich naleganiach i wyjaśnie-
niach (a może tylko po uważniejszym przyjrze-
niu się mi) wyciągnął jakiś formularz do wypeł-
nienia i kazał czekać, aż nadejdzie czas opróż-
nienia skrzynki. 

Szczerze mówiąc nie pamiętam, co zrobi-
łem z tym nieszczęsnym listem po jego odzy-
skaniu. Podarłem? Schowałem na dnie jakiejś 
szuflady? Może jeszcze gdzieś się znajdzie ten 
bilans moich klęsk, po kataklizmie ostatniej 
przeprowadzki z Bielska-Białej do Kołobrzegu. 
W każdym razie na myśl, że Piotr go nie czytał, 
odczuwam ulgę.

 Prof. dr hab. Stanisław GĘBALA 

Prof. zw. dr hab. Piotr Żbikowski
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NA PLANIE

    ODPRYSKI

PREZES JAK POGODA, ZMIENNY

I znowu nasz podkarpacki prezes od balona kopanego błyszczy medial-
nie niczym na nieboskłonie Syriusz jakiś, albo przynajmniej Kanopus. 

Bez tego jest on jak smok wawelski bez dziewic. Kazimierz Greń, bo o nim 
mowa, uznał bowiem, że sprzysięgły się przeciwko niemu międzynarodo-
we, niecne siły i manipulują oraz łżą na jego temat niczym Macierewicz 
o katastrofie smoleńskiej. A wszystko po to, aby zemścić się na prezesie, 
chociaż nie powiedział za co. To musiała być nie byle jaka akcja, aże-
by skoordynować tak paskudne poczynania: policji irlandzkiej, ichniego 
sądu, tłumaczki sądowej, irlandzkiego dziennikarza Toma Tuite’a, jakichś 
kibiców, prezesa Bońka i rzecznika Kwiatkowskiego, polskich pismaków 
sportowych i nie tylko. Prezes Greń w dodatku był niecnie inwigilowany, 
bo inaczej utworzenie tak rozległego frontu antygreniowego nie byłoby 
możliwe. A wszystko poszło o podejrzenie o nielegalne handlowanie przed 
stadionem wejściówkami na mecz Irlandia–Polska w Dublinie. Bo właśnie 
za to Kazimierza Grenia wsadzono do irlandzkiej paki, zresztą w znamie-
nitym towarzystwie generałowej Niny Błasikowej, a to przecież kawał nie-
tuzinkowej damy. A prezes chciał jedynie narobić kupę dobra dla rodaków 
na obczyźnie, fundując im ileś tam wejściówek na mecz. Nikt jednak nie 
docenił tych janosikowych skłonności.

Zbigniew Boniek też naraził się prezesowi Greniowi, bo nie wziął go pod 
opiekuńcze skrzydła oficjalnej delegacji i opowiadał o tym, jak ów zmieniał 
swoją wersję zdarzeń irlandzkich częściej aniżeli Hanka Bielicka kapelusze. 
Od zaprzeczenia po potwierdzenie. No i stało się! Nasz podkarpacki wódz 
balona kopanego, przybyły na posiedzenie zarządu PZPN w towarzystwie 
adwokata, bo nie lubi samotności, sam postawił wniosek o zawieszenie go 
w prawach członka zarządu do czasu wyjaśnienia sprawy. Uchwalono to jed-
nomyślnie. Coś mi się wydaje, że przypomina to zderzenie roweru z czołgiem. 
Jednakże najbardziej przypadła mi do gustu skrzyknięta w Warszawie kon-
ferencja prasowa prezesa Grenia. Przyniósł swój przyodziewek w dosyć roz-
budowanej wersji, aby udowodnić, że komuś tam popieprzył się kolor czar-
ny z granatowym, tak jakby miało to jakiekolwiek znaczenie. Coś pogadał 
o granatach i zawartości swoich kieszeni, i na tym koniec. Wszelkie pytania 
dziennikarze mogli kierować wyłącznie na Berdyczów, bo prezes Greń raczył 
je wyniośle olać. Forma samej autoprezentacji, gdyż nie miało to nic wspólne-
go z konferencją, świadczyła o dużym wyrobieniu głównego bohatera w sto-
sowaniu scenicznych środków teatru patetycznego. Można było dostrzec coś 
z Nerona, Mussoliniego, a nawet Konrada Wallenroda! Na pewno wrócę do 
kwestii w numerze lipcowym, jeśli tylko odpowiednie komisje władzy cen-
tralnej od balona uporają się z badaniem sprawy zdarzenia w Dublinie.

MARCIN Z LUBCZY KOŁO RYGLIC NA AUCIE 

Na ostatniej sesji rady miasta stanęła sprawa wygaszenia mandatu rad-
nego Marcina z Lubczy koło Ryglic. Aby było ciekawiej, umotywo-

wany wniosek w sprawie mandatu Marcina Fijołka prezentował Konrad 
Fijołek. Słodki bukiecik, ach! Zaś w swojej mowie obronnej Marcin z Lub-
czy koło Ryglic zaprezentował pełny wachlarz swojego prorzeszowskiego 
patriotyzmu oraz wytłumaczył, że wpisany w deklarację wyborczą adres 
zamieszkania pomylił z adresem do korespondencji. Interesująca mnogość 
adresów, gdyż dochodzi jeszcze adres zameldowania w owej Lubczy. Po co 
aż tak utrudnia sobie chłopisko życie, że po korespondencję musi dymać 
z Hetmańskiej aż za Wisłok? Nikt nie pojmie! Każdy wolałby, aby mu listo-
nosz, i nie tylko, przynosił co trzeba do jego domowego zacisza. Zaprezen-
tował także niemałą literaturę prawną oraz liczne orzeczenia sądowe. Prze-
mawiał długo, ale tym razem w miarę płynnie i logicznie. Po nim w rolę 
adwokata amatora wcielił się radny Jęczmienionka, który postanowił 
drobiazgowo rozbudować argumentację Marcina z Lubczy. Z pewnością 
zamierzał wziąć radnych na przetrzymanie, ale przewodniczący Andrzej 
Dec wykazał się rewolucyjną czujnością i płomienną mowę drastycznie mu 
skrócił. W konsekwencji trzynastoma głosami za, przy sprzeciwie dzie-
sięciu i dwóch wstrzymujących się, mandat Marcina z Lubczy koło Ryglic 
wygaszono. Zostało mu tylko szukanie sprawiedliwości w sądzie admini-
stracyjnym. Tak przygnębiającego nastroju już dawno nie widziałem w sze-
regach prawych i sprawiedliwych żon oraz mężów. Wywalili im lidera!
 

 Roman MAŁEK

GDY ROZUM ŚPI...

Wielki Tydzień. Czas postu, pokuty, refleksji, żalu za grzechy. 
W kościołach kolejki do konfesjonału niczym po mięso za 

Gierka. W nich prawie same kobiety. Stare, trochę młodsze, bied-
ne i jeszcze biedniejsze. Czego oczekują te zaharowane, często 
maltretowane, święte i bezgrzeszne stworzenia ludzkie, którym 
Kościół, matka ich, pozostawia miejsce tylko przy garach i w łoż-
nicy? Odpuszczenia grzechów? Jakich? Że żyją? Czy stojąc w ko-
lejce, ze strachu wymyślają grzechy, które zadowolą proboszcza? 
Bo proboszcz to dobry człowiek, tylko zapracowany ciągle, tak 
wiele ma na głowie. Prowadzi ważną działalność naukową, jaką 
jest walka z okropieństwem wszechczasów, z gender. Trzeba mu 
pomóc.

W Słowniku Oxfordzkim jest hasło o nazwie „prawo Godwi-
na”. Polega ono na tym, że im dłużej trwa wymiana zdań na jakiś 
temat, tym pewniejsze, że ktoś w końcu odniesie się do nazizmu 
albo Hitlera, czyli że prawdopodobieństwo takiego odniesienia 
dąży do liczby 1. My nie jesteśmy gorsi. Istnieje, dzięki naszym 
hierarchom kościelnym coś, co można nazwać „prawem gender”. 
Bo co by się nie działo, zawsze, nawet w najbardziej nieoczekiwa-
nych sytuacjach, jest on winien, a prawdopodobieństwo, że któryś 
z biskupów odwoła się do gender albo in vitro, „dąży do 1”. 

Oto dowód. Podczas jednej z uroczystości pogrzebowych 
ekshumowanych Żołnierzy Niezłomnych padły słowa: „W imię 
wolności zabiera się wolność człowiekowi lansując ideologię gen-
der. Ta ideologia jest o wiele gorsza niż faszyzm, nazizm i bol-
szewizm”. Hierarcha myślał, że mówi coś ważnego, a powiedział 
rzecz głupią, przy okazji napluł na grób bohaterów. Bo gdy rozum 
śpi, budzą się demony. I nic dziwnego, że gdy tzw. Kościół insty-
tucjonalny zajmuje stanowisko, rozlegają się kpiny. Bo szanowni 
duszpasterze sami sobie nagrabili. Ciężko pracowali na opinię 
oderwanych od rzeczywistości, niezbyt mądrych, jak mawia ich 
główny podnóżek, leśnych dziadków.

Symptomatyczne, że nikt z „wielkich” hierarchów nie chce 
pamiętać słów wielkiego autorytetu, księdza Józefa Tischne-
ra: „Religia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być 
głupi, nie powinien do tego używać religii, nie powinien religią 
swojej głupoty zasłaniać”. A Kościół właśnie tak robi. Ma do tego 
armię moherów i bezwolnych polityków, którzy za stołek zrobią 
dla niego wszystko. Bez mrugnięcia okiem. Za okupacji hitlerow-
skiej nazywano takich volksdeutschami. Jak nazwać ich dzisiaj? 
Rzeczywiście żyjemy w ciekawych czasach. Na własne życzenie 
zresztą.

Barbara Stanosz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 
usunięta z niego za sprzeciw wobec wprowadzonych w 1976 zmian 
w Konstytucji PRL, potwierdzających zależność Polski od ZSRR, 
pisała: „Najbardziej wymiernym zjawiskiem społecznym wystę-
pującym w państwie wyznaniowym jest materialne uprzywilejo-
wanie kleru w porównaniu z innymi grupami społecznymi oraz 
instytucji wyznaniowej w porównaniu z innymi instytucjami 
działającymi w państwie”. To też gender, panowie hierarchowie?

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ



Miej czas dla innych
Jeśli prześledzimy człowieka od najwcześniejszych momentów pojawienia 

się na Ziemi, widzimy, że nigdy nie był sam, zawsze byli też inni obok niego 
w jego pieczarze. Stanowili wspólnotę i nie potrzebowali słów, by stanowić 
jedność, by być dla siebie potrzebnymi. Mijały czasy, zmieniały się cywiliza-
cje, ale ciągle człowiek potrzebował drugiego człowieka. Nieco zapomniany 
polski bard Tomasz Szwed śpiewał kiedyś: „Miej czas dla innych, nim przyj-
dzie ten dzień, gdy przy sobie nie znajdziesz nikogo”. Niestety, model wielkich 

zżytych ze sobą społeczności stopniowo już zanika. Coraz bardziej słabną więzi rodzinne i przyjaciel-
skie. Przytłoczeni pogonią za pieniądzem, karierą, dobrami materialnymi, świadomie tracimy po-
trzebę spotykania się, wspólnej zabawy, a przede wszystkim tracimy istotę tak ważnej bezpośredniej 
rozmowy. Zaczynamy zadowalać się jej technicznym substytutem – SMS-ami, internetem, telefonem. 
Przestaliśmy słuchać, porozumiewać się, otwierać się na drugiego człowieka, obecnie potrafimy już 
ze sobą tylko konkurować. Jeśli ktoś z nami rozmawia, nie wystarczy go tylko słyszeć, musimy być 
gotowi, żeby go wysłuchać i odpowiednio zareagować całym sobą na to, co powiedział. Wystarczy 
być uważnym i otworzyć się na drugiego człowieka. Rozważmy to więc, znajdźmy czas dla innych, 
abyśmy i my mogli odnaleźć się w tych trudnych czasach.  

Wodnik (21 I–19 II) Będziesz zarażać innych do-
brym humorem.

Ryby (20 II–20 III) Relaks z rodziną wszystkim 
dobrze zrobi.

SmAKI RODzINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Nadchodzi czas refleksji 
i czas uczuciowych zrywów. Czuwaj nad wszystkim.

Byk (21 IV–20 V) Wyjazd gdzieś daleko przyniesie 
falę uniesień i falę rozterek. Ale taka miłość zdarza 
się tylko raz.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Zakupy, remont i wizyta 
rodziny – tym będziesz żyć w najbliższym czasie.

Rak (22 VI–22 VII) Trochę wyjazdów tych rodzin-
nych i tych zawodowych.

Lew (23 VII–23 VIII) Samochód wymaga troski, 
podobnie jak Twoje serce.

Panna (24 VIII–22 IX) Wenus zapewni Ci teraz 
pozytywne nastawienie.

Waga (23 IX–23 X) W pracy dobre wieści – moż-
liwość awansu.

Skorpion (24 X–22 XI) Staraj się teraz w rodzinie 
nie poruszać tematów trudnych.

PARTYZANT W SAMO POŁUDNIE (19)
(powieść w odcinkach) 

FRaSZKI

aFORyZMy

Adam Decowski

Bogdan Loebl

marek Pelc

Edward Winiarski
Regina Nachacz

SeKReT y ŻyCIa 

Nina Opic

Granat lądujący u stóp partyzanta zrobił to, na co od dawna czekał: 
eksplodował. A rozrywany na kawałki partyzant powierzył cudownej urody 
nieznajomej (a może nieznajomemu) dwa słowa: „proletariusze wszystkich…”

Koniec

Jerzy 
maślanka
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1 kostka masła roślinnego lub 
margaryny • 1½ szklanki cukru • 
¾ szklanki wody • 3 łyżki kakao 

• cukier waniliowy • 4 całe jaja • 2 szklanki mąki 
pszennej • 1 łyżka proszku do pieczenia.
Masło roślinne, cukier, wodę, kakao i cukier 
waniliowy włożyć do rondelka i ciągle mieszając 
gotować aż tłuszcz i cukier dobrze się rozpuszczą, 
a wszystkie składniki razem się połączą. Wówczas 

zdjąć z ognia, odlać ½ szklanki płynu 
i odstawić. Resztę  przestudzić i do 
chłodnego płynu dodać mąkę, proszek 
i kolejno po jednym jaju, stale mieszając, 
aż powstaną pęcherze powietrza. Masa 
powinna być lśniąca i pulchna, wówczas 
wylać ją do przygotowanej formy i piec 
w średnio nagrzanym piekarniku ok. 
35–40 min (patyczkiem sprawdzić, czy 
wypieczony). Ciasto lekko przestudzić, 
wyjąć z formy i jeszcze ciepłe polać po 
wierzchu odstawionym w szklance sosem. 
Wystudzić. Ciasto można ubrać płatkami 
migdałowymi tworząc „igły jeża”.  

LIMeRyKI
MOC KREDYTU
Dożyliśmy takich czasów,  
kiedy trwałość małżeństwa 
gwarantuje kredyt.

Z WIELOMA 
Z wieloma łoże dzieliła,
a majątek pomnożyła.

Pewna kurtyzana z Rzodkiewnicy
stuka, kiedy stoi na ulicy,
a ponieważ to jest modne,
to zalotnie kręci biodrem...
stuka przez to, bo ma luz w miednicy.

***
A jeden taki artysta w Rzochowie
chciał holenderskiej oświadczyć się krowie,
miał bowiem fetysz przed laty:
ciągnęło go do łaciatych,
zarówno na grzbiecie, jak i na głowie.

Młody rolnik w Osieczowie
Posiał proso wprost na głowie
Jesienią zboże ściął
Do serca sobie wziął
Leczyć nadszarpnięte zdrowie

Pełzającym do tronu nie grozi zwalenie z nóg...
***

Błąd w sztuce może okazać się gwoździem 
programu!

***
Czas jest dostępny wszystkim. Dlatego nikt nie 

ma go w nadmiarze.
***

Och, gdybyż tak móc schować się we własnym 
cieniu.

WIELKA 
WSYPA

Grunt to głowa, grunt to głowa
oraz dobrze kombinować.
Przecież życie znakomite
to nie przez uniwersytet.

Kiedy tyle do zrobienia
i pojętną ma się główkę,
swe pomysły wciąż zamieniam,
grosz do grosza, na gotówkę.

Piłka to jest sportu perłą,
do Dublina więc na EURO!
Z bojowości wielkiej słynąc,
poleciałem tam z dziewczyną.

Wziąłem też dla emigrantów
plik biletów, trochę fantów.
Stojąc u stadionu bram,
otworzyłem mały kram.

Ninie kilka brak podwiązek,
souvenirów pragnie związek.
Niechaj miłośników rzesza
wie, jakiego ma prezesa.

Mimo wspólnej Europy,
nagle przy mnie są dwa chłopy,
duże, krzepkie, krewkie, zdrowe:
targ to macie przy Dołowej.

Policjanci byli mili,
lecz gdy meczu przyszła pora,
mnie, prezesa, umieścili 
w celi bez telewizora.

Ranek zaczął się pogodnie,
sąd i szeryf razem – zgodnie
umorzyli sprawę całą,
bom biletów miał za mało.

Wypuszczony – oczyszczony,
wróciłem do dzieci, żony,
z satysfakcją i okrzykiem:
nie jestem już „konikiem”!

PS
W kraju o mnie coraz głośniej,
no i autorytet rośnie.
I zazdroszczą wszyscy tego,
żem jest dobry z angielskiego.
Handlowego.

dobre wieści

Strzelec (23 XI–21 XII) Uwierz, że masz większe moż-
liwości działania, niż myślisz.

Koziorożec (22 XII–20 I) Pomoc, której udzielisz in-
nym, wróci do Ciebie po wielokroć.



 • Budowa tradycyjna. Budynki 3-piętrowe, w drewnie skandynawskim, elewacja 
z cegły klinkierowej oraz drewna skandynawskiego. 

 • Infrastruktura techniczna: drogi, chodniki, place zabaw, fontanna. Skarpy 
otaczające budynki obsadzone krzewami oraz pięknymi różami.

 • W ofercie posiadamy mieszkania jedno- i dwupoziomowe z antresolami. 
Mieszkania posiadają duże tarasy, niektóre z nich przystosowane do zasadzenia 
zieleni.

 • Lokale oddajemy w stanie surowym zamkniętym: wybiałkowane, 
wyposażone w drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, piec dwufunkcyjny, płytki 
na tarasie. 

 • Do każdego mieszkania oddajemy pomieszczenie przynależne – piwnicę. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa geOdeCI 

w Rzeszowie

SMLW GEODECI
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 16 a/38

tel. 17 853 66 53, faks: 17 862 00 79, e-mail: geodeci@rze.pl, www.spoldzielniageodeci.pl 

Anna Ochalik-Pęcak, 
prezes spółdzielni

Spółdzielnia została założona  
w roku 1982. Na przestrzeni ponad 
30 lat wybudowaliśmy ponad 1000 
mieszkań w budynkach jedno- 
i wielorodzinnych. 
Administrujemy nasze osiedla  
przy ulicach:
Kolorowej  Cegielnianej  Wita 
Stwosza  Wincentego pola  Zabłociu 
 Lubelskiej  Kurpiowskiej oraz 
obecnie realizowany zespół budynków 
mieszkalnych w Kielanówce.

KIELANÓWKA
Osiedle budynków mieszkalnych
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Więcej o naszych roślinach dowiedz się na homarosliny.pl

ZAPRASZMY W GODZ:

pon. - pt. 8 - 17
sob. 8 - 14

ul. Podkarpacka 81A
Rzeszów

                

Centrum ogrodnicze

SPRAWDŹ NASZE 
ATRAKCYJNE CENY

                

ul. Moniuszki 1
Rzeszów

                

tel. 604 152 400
biuro@homarosliny.pl

                

Produkujemy wysokiej jakości:

                       DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE 

                       DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

                       RÓŻANECZNIKI I AZALIE

                       BORÓWKĘ AMERYKAŃSKĄ
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