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W rankingu 15 naj-
lepszych prezy-

dentów miast polskich 
zwycięzcą został prezydent 
Rzeszowa Tadeusz Ferenc. 
Nagroda została wręczona 
w  czerwcu na corocznym 
Kongresie Regionów we 
Wrocławiu. 

To był już ósmy 
ranking „Newsweeka”. 
W  pierwszej edycji zwycię-
żył Piotr Przytocki, prezy-
dent Krosna, przed Rafałem 
Dutkiewiczem, prezyden-
tem Wrocławia, oraz Tade-
uszem Ferencem, prezy-
dentem Rzeszowa. Ranking 
powstał na podstawie ankiet 
rozesłanych do prezydentów 
miast, którzy wskazywali na 
najlepszych prezydentów. Ostatecznego wy-
boru dokonywało jury złożone ze specjali-
stów z tematyki samorządowej. 

– Nie spodziewałem się tak dobrego 
miejsca. To bardzo miła niespodzianka. 
Nie traktuję tego wyróżnienia jako osobis- 
tej nagrody. To nagroda dla całego mia-
sta, dla wszystkich mieszkańców, którzy 
je tworzą i  decydują o  rozwoju. Bez nich 
niewiele dałoby się zdziałać. Jestem z nich 
bardzo dumny – stwierdził prezydent Ta-
deusz Ferenc.

PREZYDENT FERENC 
NAJLEPSZY

W rankingu „Newsweeka” 

W  kolejności za naszym prezyden-
tem byli: Zygmunt Frankiewicz (Gliwice), 
Krzysztof Żuk (Lublin), Roman Szełemej 
(Wałbrzych), Jacek Karnowski (Sopot) i Woj-
ciech Szczurek (Gdynia) ex aequo, Wadim 
Tyszkiewicz (Nowa Sól), Jacek Majchrowski 
(Kraków), Tadeusz Truskolaski (Białystok), 
Robert Biedroń (Słupsk), Andrzej Dziuba 
(Tychy), Zbigniew Matyjaszczyk (Częstocho-
wa), Zbigniew Podraza (Dąbrowa Górnicza), 
Tomasz Andrukiewicz (Ełk), Piotr Przytoc-
ki (Krosno).    

 4 PO BIESZCZADACH I ROZTOCZU 
  Kinga Zawisza
 4 URZEKAJĄ NATURALNYM PIĘKNEM 
  Renata Babiarz
 5 MALEŃKIE GWIAZDECZKI 
  Elżbieta Stępień
 6 IRENA KRAWCZYK 
  Andrzej Szypuła
 6 OSTATNIA CESARZOWA 
  Andrzej Piątek
 7 NIELOT 
  Dorota Dominik
 7 SPOKÓJ JEST BEZCENNY 
  Edward Słupek
 8 KOLEJNY STAŻ W HISZPANII 
  Magdalena Kołodziej
 8 LAURY UCZNIÓW 
  Ryszard Mścisz
 9 WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA 
  Adam Szeląg
 9 Z PIÓREM WYOBRAŹNI 
  Dorota Kwoka
10 NA STARYCH PŁYTACH BABUNI 
  Rozmowa z Magdaleną Małaczyńską
11 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA
12 KARTKI Z PAWLACZA
 Wers  – magazyn literacki 
 Mieczysław A. Łyp  Marta Świderska-Pelinko  
 Mirosław Welz  Stanisław Dłuski  
 Joanna Kłaczyńska
13 EUROPEJSKO W RZESZOWIE 
  Ryszard Zatorski
14 OCALIĆ OD OWEJ ULOTNOŚCI 
  Piotr Rędziniak
15 WYŻEJ NIŻ POŁONINA 
  Martyna Kasprzak
16 WARTO POSŁUCHAĆ 
  Jerzy Dynia
16 ARTYSTA Z MUSICALEM 
  Ryszard Zatorski
17 DOBRY ANIOŁ NA LITWIE 
  Andrzej Szypuła
17 NA KRAWĘDZI KICZU 
  Radovan Brenkus
18 KLUB FILMOWY W WDK 
  Dominik Nykiel i Adam Kus
19 WIROWANIE NA PLANIE 
  Roman Małek
19 ODPRYSKI 
  Zbigniew Grzyś
20 ROZMAITOŚCI
21 LEK BISOCARD 
  Piotr Biernacki

Połajanki prezydenta elekta
Drodzy rodacy, wysoki Sejmie!
Nic nie potępiam, ja tylko radzę,
zanim faktycznie pałac obejmę
to udawajcie, że macie władzę.

Wprawdzie do sierpnia jest trochę czasu,
lecz nie zamierzam wcale się nudzić,
bez wiecowania oraz hałasu
muszę troszeczkę naród pobudzić.

Co obiecałem, pewnie dotrzymam,
doskonałości droga daleka,
lecz mam na razie wspaniały klimat,
no i nie muszę „udawać Greka”.

Gdy złota era zbliża się PiS-u,
w pień trzeba wyrżnąć układ obecny,
beż żadnych wahań i kompromisów,
tak podpowiada mi Ojciec Chrzestny.

Wydanie dofinansowane  
z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

Ponadto utwórz radę seniorów, 
co się ochroni od kroku złego,
sprawdź prawdomówność adoratorów,
węch i proroctwa M. Antoniego.

Działać należy, by do jesieni,
bo dni nadchodzą bardzo gorące,
powołać prężny gabinet cieni,
póki przyjazne świeci nam słońce.

Będzie wspaniale na polskiej scenie,
kraj się rozwinie, to nie ułuda,
młode wykrzyknie tak pokolenie:
nasz wynalazek to Andrzej Duda!

PS
Przed nami przełom jest epokowy.
Tyś jest nadzieją – z tobą odnowa.
Kiedy obejmiesz pałac zimowy,
zacznie się nasza październikowa.
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Od dawna czuliśmy potrzebę, aby po-
kazać inny obraz Bieszczadów, bliższy 

mieszkańcom tego regionu, a  jednocześnie 
nieznany dla wielu 
sympatyków na-
szych gór – zachęca 
wydawca do sięgnię-
cia po świeżą książ-
kę Cisna. Ocalić od 
zapomnienia autor-
stwa Tomasza Rejz-
drowicza. 

Potrzeba ta 
o  tyle była paląca, 
że świat, o  którym 
staramy się przypomnieć, powoli znika wraz 
z ludźmi, którzy go tworzyli. Ludźmi, którzy 
wymykają się kategoriom bieszczadzkich 
pionierów i zakapiorów, a których rodzinne 
historie od wieków toczyły się w  tej krainie 
i którzy tworzyli ducha i ciało tego miejsca. 

Książka ta jest swoistego rodzaju hoł-
dem dla tych, o których niewiele się czyta czy 
mówi, gdyż nigdy nie szukali rozgłosu, a ich 
życiową dewizą było robienie tego, co trzeba. 
My również utożsamiamy się z nieformalny-
mi patronami naszych działań – patronami, 
których zasługom może kiedyś uda się nam 
dorównać.   

Siódma edycja Muzycznego Festiwalu Na-
tchnieni Bieszczadem w Cisnej trwać bę-

dzie od 6 do 8 sierpnia br. Nasz miesięcznik 
patronuje tej wspaniałej imprezie kulturalnej 
o  dobrze zapisanej już tradycji i  utrwalonej 
renomie. Kto raz tam był, wraca i namawia 
innych do udziału. Warto. W tym roku pro-
gram również jest bogaty i ciekawy. 

W  czwartek 6 sierpnia przy ognisku 
o godz. 19.30 będzie promocja tomiku poezji 
Poza dotykiem świata prof. Marcina Rapa-
cza, a spotkanie to poprowadzi dr Mirosław 
Welz, poeta, laureat Złotego Pióra 2014. Mu-
zyczną oprawę wieczoru stanowić będą pio-
senki zaproszonych muzyków bieszczadz-
kich i nie tylko.

Festiwalowy piątek (7 sierpnia) prze-
biegać będzie pod hasłem ,,Zaśpiewajmy 
Bieszczadom”. O  godz. 17.00 przewidziany 
jest spektakl Teatru Fredreum z  Przemyśla 
Oświadczyny w reżyserii Krystyny Maresch-
-Knapek, a  pół godziny później promocja 
nowej książki Cisna. Ocalić od zapomnienia 
autorstwa Tomasza Rejzdrowicza, wydanej 
nakładem Fundacji Tylko Bieszczady. Mu-
zyczną oprawę zapewniają zespoły Nad Po-
rami Roku oraz Bez Jacka. O 18.10 – uroczy-

NATCHNIENI BIESZCZADEM
Muzyczny festiwal w Cisnej

ste otwarcie VII edycji Festi-
walu Natchnieni Bieszczadem 
i  w  pięć minut później spek-
takl Kuzynek w  reż. Krysty-
ny Maresch-Knapek w  wy-
konaniu aktorów Fredreum. 
A  o  godz. 18.45 przemówi 
Ryszard Szociński, wybitny 
bieszczadzki poeta, i ogłoszo-
ne zostaną wyniki ogólno-
polskiego konkursu ,,Dźwię-
kosłowa”, wręczone nagrody 
laureatom i  zaprezentowane 
nagrodzone utwory, które opublikujemy 
w  naszym miesięczniku w  magazynie lite-
rackim „Wers”. Zakończy zaś wszystko ty-
tułowy koncert Zaśpiewajmy Bieszczadom 
w  reżyserii Bogusława Wojciecha Maciasz-
ka z Krakowa, który rozpocznie się o godzi-
nie 19.15. W  części pierwszej zatytułowanej 
Wiersze i piosenki „Wuki” – Wiesławy Kwin-
to-Koczan z  udziałem autorki i  wspólnym 
prowadzeniem z B.W. Maciaszkiem piosenki 
zaśpiewają: Piotr „Rogalik” Rogala, Henryk 
Jaskulski, Zbigniew „7” Siudy i zespół Nad 
Porami Roku. Część II to nowe piosenki 
twórców bieszczadzkich. Zaśpiewają m.in.: 
Maria Teresa Lamers, Marzena Nowakow-
ska, Henryk Jaskulski, Adam „Łysy” Glin-
czewski, Piotr „Rogalik” Rogala, Wojciech 
Szczurek, Duet Gajda z Olszanicy i inni.

Koncertowa sobota (8 sierpnia) 
o  godz. 14.00 rozpocznie się panelem dys-
kusyjnym nt. wykorzystanie rodziny Fre-
dry w  rozwoju gminy Cisna, połączonym 

z  otwarciem ścieżki przyrodniczo-histo-
rycznej ,,Nad Sztolnią”.

W  panelu udział wezmą m.in. prof. 
Marcin Rapacz, prof. Kazimierz Wiech 
z UR z Krakowa, dr Maciej Mendecki z Uni-
wersytetu Śląskiego. O  15.00 – II etap kon-
kursu piosenki, o  18.30 – występ zespołu 
z Cisnej Łemkowyna Plus, o 19.00 – występ 
zwyciężczyni ubiegłorocznego konkursu pio-
senki Ani Ciaszkiewicz z zespołem, o 20.15 
– wręczenie nagród zwycięzcom tegorocznej 
edycji konkursu piosenki, o 20.30 – koncert 
Pawła Orkisza z  zespołem, o  21.45 koncert 
zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu pio-
senki i na zakończenie o 22.00 rozpocznie się 
koncert wieczoru – wystąpi legenda polskiej 
poezji śpiewanej zespół Bez Jacka. W trakcie 
festiwalu odbędzie się jarmark różnorodno-
ści. A  koordynatorem planu festiwalu jest 
mgr inż. Paweł Wierzbicki.

   Elżbieta STĘPIEŃ 

Inny obraz 
Bieszczadów

Ocalić od zapomnienia

Międzynarodowa Agencja Ratingowa 
Fitch potwierdziła międzynarodowe, 

długoterminowe ratingi dla Rzeszowa na po-
ziomie BBB, a krajowy rating na poziomie A+. 
Oznacza to, że sytuacja finansowa miasta jest 
na dobrym poziomie, a wskaźnik zadłużenia 
jest bezpieczny. 

Nadwyżka operacyjna mia-
sta w 2014 r. wyniosła 7,6 proc. 
(64 mln zł), podczas gdy średnia 
w latach 2010–2013 była na po-
ziomie 6 proc. – czytamy w ra-
porcie Fitch. Fitch przewiduje, że 
w latach 2015–2017, w związku z 
realizowanymi inwestycjami, za-
dłużenie miasta może osiągnąć 
wciąż umiarkowany poziom. 
Fitch spodziewa się również, że 
wskaźnik obsługi oraz spłaty 

RZESZÓW W DOBREJ 
KONDYCJI FINANSOWEJ 

Krajowy rating na poziomie A+

długu pozostaną bezpieczne. – Dynamicznie 
rozwijająca się gospodarka lokalna w dal-
szym ciągu będzie wspierać rozwój bazy po-
datkowej Rzeszowa, co powinno prowadzić 
do szybkiego wzrostu dochodów podatko-
wych – podsumowuje swój raport Fitch.   

Patronat
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Wędrówki po najpiękniej-
szych zakątkach Bieszcza-

dów i  Roztocza, pomysły na cie-
kawe spędzenie urlopu, atrakcje 
turystyczne Podkarpacia, najcie-
kawsze wydarzenia, kontakt z dzi-
ką przyrodą – to wszystko czeka 
na widzów w nowych programach 
przygotowanych przez Telewizję 
Rzeszów specjalnie na letnie mie-
siące. Wakacyjne programy z Rze-
szowa będzie można zobaczyć 
w całej Polsce.

Aż przez osiem wakacyjnych sobót i nie-
dziel kamery TVP Rzeszów będą pokazywać 
Podkarpacie widzom w  kraju w  ramach cy-
klu „Lato w regionach”, który emitowany jest 
w  pasmach wspólnych wszystkich telewizji 
regionalnych w  formie kilku antenowych 
wejść na żywo. Wóz satelitarny i kamery po-
jawią się tam, gdzie dzieje się coś ciekawego 
i  wartego naszego uczestnictwa. Ekipa TVP 

Wojewódzka i  Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w  Rzeszowie zaprasza na 

wystawę „Parki narodowe i  krajobrazowe 
w  województwie podkarpackim”. Ekspozy-
cję można zwiedzać od 1 lipca do 7 września 
br. w budynku WiMBP w Rzeszowie przy ul. 
Sokoła 13 w  godzinach otwarcia biblioteki. 
Wstęp wolny!

Województwo podkarpackie należy do 
regionów wyjątkowo cennych pod względem 
wartości przyrodniczych. O jakości walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych województwa 
świadczy istnienie wielu form ochrony przy-
rody, które łącznie zajmują blisko połowę po-
wierzchni całego województwa. Podkarpacie 
posiada 2 parki narodowe, 94 rezerwaty przy-
rody, 10 parków krajobrazowych, 13 obsza-
rów chronionego krajobrazu, 1262 pomniki 
przyrody oraz setki ścieżek przyrodniczych.

PO BIESZCZADACH I ROZTOCZU
Wakacyjna oferta Telewizji Rzeszów

ne (relacja z Dnia Żubra 9.08), Ustrzyki Dolne 
(16.08) i Jasło (28.08).

Inną wakacyjną propozycją są nowe cy-
kle programów. Pierwsza seria to „Szlakami 
podkarpackiej przyrody”, czyli wędrówki 
z kamerą po najciekawszych ścieżkach przy-
rodniczych południowo-wschodniej Polski. 
Drugi cykl to „Ścieżką przez las”. Jego czte-
ry odcinki ukażą się od 15 lipca co tydzień 
na ogólnopolskiej antenie TVP Regional-
nej. Emitowane będą także na antenie TVP 
Rzeszów. Autorki programu – Beata Pardel 
i  Anna Sabat przedstawią miejsca słynące 
nie tylko z niezwykłych i malowniczych kraj- 
obrazów, ale także z bogactwa roślin i zwie-
rząt. Ostoje dzikiej zwierzyny, malownicze 
bagna i  torfowiska, unikatowe okazy pod-
karpackiej przyrody – wszystko to stanie się 

bliższe widzom. Będą też oni mogli zapoznać 
się z  historią regionów i  z  zakątkami, gdzie 
wśród lasów wciąż jeszcze ukryte są ślady wo-
jen – cmentarze, pozostałości umocnień. 

Między leśnymi ostępami czeka na nas 
wiele niespodzianek. Będzie więc o poznawa-
niu lasu z siodła, o śladach przeszłości, o tym, 
gdzie z bliska zobaczyć zwierzęta, czy o  tym, 
jak aktywnie spędzać czas w lesie. Znajdą się 
również informacje o możliwościach dojazdu 
w dane miejsce, zorganizowania wypoczynku, 
wynajęciu przewodnika i inne, ważne dla osób, 
które zechcą tam przyjechać. W rolę gospoda-

Edward Marszałek

rza programu wcieli się Edward Marszałek, 
podkarpacki leśnik, mistrz mowy polskiej, 
który o lesie i przyrodzie wie niemal wszystko.

Programy będzie można oglądać nie 
tylko w tradycyjnej telewizji na antenie TVP 
Rzeszów, ale także w  Internecie, na Face- 
booku, smartfonach, tabletach oraz w aplika-
cji TVP Stream i w specjalnym serwisie TVP 
Bieszczady na Platformie Hybrydowej Tele-
wizji Polskiej.

W  przypadku serwisu  TVP Bieszcza-
dy  widzowie znajdą tam wszystko, co war-
to wiedzieć o  tym pięknym zakątku Polski, 
a także o dowolnej porze zobaczyć programy 
o tematyce bieszczadzkiej realizowane wcze-
śniej jak i tego lata. 

   Kinga ZAWISZA

Rzeszów zaprosi m.in. na Festiwal Kresowego 
Jadła, zachęci do odwiedzenia żubrów w Lu-
towiskach czy do wędrówki szlakiem winnic. 
Widzowie zobaczą najpiękniejsze zakątki 
Bieszczadów i  Roztocza, dowiedzą się, gdzie 
można tanio i ciekawie spędzić czas oraz ak-
tywnie wypocząć. Na trasie „Lata w  regio-
nach” odwiedzimy Basznię i Roztocze (2.08), 
Bieszczady (18.07 i 25.07), Lutowiska i Mucz-

URZEKAJĄ NATURALNYM PIĘKNEM
Parki na wystawie w bibliotece wojewódzkiej 

Część obszarów chronionych w  woje-
wództwie objęta została ochroną w  ramach 
światowych sieci obszarów chronionych. 
Unikatowe w skali europejskiej walory przy-
rodnicze Bieszczadów przyczyniły się do 
utworzenia na tym terenie Międzynarodo-

wego Rezerwatu Biosfery – Karpaty Wschod-
nie. Powstał on w  1992 r. pod patronatem 
UNESCO w  ramach programu „Man and 
Biosphere” („Człowiek i Biosfera”). Rezerwat 
obejmuje sąsiadujące ze sobą tereny w Polsce, 
na Słowacji i  na Ukrainie. Po polskiej stro-
nie w skład rezerwatu wchodzą: Bieszczadzki 
Park Narodowy i  będące jego otuliną Parki 
Krajobrazowe: Ciśniańsko-Wetliński i Doli-
ny Sanu.

W Podkarpackiem są dwa parki naro-
dowe: Bieszczadzki – trzeci co do wielkości 
w Polsce oraz Magurski. Obejmują obszar, na 
którym ochronie podlega cała przyroda oraz 
walory krajobrazowe. Najważniejszym celem 
parków narodowych jest zachowanie róż-
norodności biologicznej, zasobów, tworów 
i  składników przyrody nieożywionej oraz 
walorów krajobrazowych, a  także odtwo-
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rzenie zniekształconych siedlisk przyrodni-
czych roślin, zwierząt i grzybów.

Bieszczadzki Park Narodowy utwo-
rzony w 1973 r. zajmuje obszar 29 tys. 202 ha. 
W  jego granicach znajdują się najwyższe 
i najciekawsze pod względem przyrodniczym 
i krajobrazowym partie górskie Bieszczadów. 
Występują tu lasy mieszane z  bukiem kar-
packim, jaworem, jodłą i  świerkiem. Szatę 
roślinną reprezentują endemity karpackie: 
pszeniec biały i lepnica karpacka. Flora parku 
zawiera wiele gatunków wschodniokarpac-
kich, charakterystycznych dla Bieszczadów. 
Do nich należą, m.in. wilczomlecz karpacki, 
goździk skupiony oraz chaber Kotschy’ego. 
Z  flory wysokogórskiej na uwagę zasługuje 
alpejska turzyca skalna i pierwiosnka długo-
kwiatowa. Bardzo bogaty jest świat zwierząt. 
Z  ssaków występują: żubr, niedźwiedź bru-
natny, żbik, wilk, ryś, jeleń. Osobliwością jest 
reliktowy wąż Eskulapa. Logo Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego to ryś.

Magurski Park Narodowy zajmujący 
powierzchnię 19 tys. 439 ha został utworzony 
w 1995 r. Obejmuje on lesistą, silnie pociętą 
dolinami potoków część Beskidu Niskiego. 
Na jego obszarze dominują niewysokie, ła-

godne, zalesione grzbiety górskie. Chronione 
są w nim przede wszystkim unikatowe walo-
ry Beskidu Niskiego. Przeważającą część par-
ku zajmują lasy, znajdują się tu także liczne 
łąki i pastwiska oraz torfowiska. Wśród ssa-
ków występują: niedźwiedź, ryś, żbik, wydra, 
bóbr, sarna, ale także rzadko spotykany w te-
renie górskim łoś. Spośród ptaków występu-
ją: orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz, 
drozd obrożny, bocian czarny. Licznie by-
tują tutaj płazy i  gady: salamandra, kumak, 
gniewosz oraz traszka górska i  endemiczna 
dla Karpat traszka karpacka. Logo Magur-
skiego Parku Narodowego stanowi wizeru-
nek orlika krzykliwego. Na uwagę zasługują 
osobliwości geologiczne i  malownicze prze-

łomy Wisłoki. Na terenie parku znajduje się 
rezerwat skalny Kornuty i pomnik przyrody 
Diabli Kamień.

W województwie podkarpackim ustano-
wiono również 10 parków krajobrazowych: 
• Jaśliski Park Krajobrazowy,
• Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy,
• Park Krajobrazowy Doliny Sanu,
• Czarnorzecko-Strzyżowski Park Kraj- 

obrazowy,
• Park Krajobrazowy Gór Słonnych,
• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego,
• Południoworoztoczański Park Krajobra-

zowy,
• Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,
• Park Krajobrazowy Lasy Janowskie,
• Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.

Na wystawie pokazano fotografie, głów-
nie z  wydawnictw albumowych, prezentu-
jące unikatową różnorodność krajobrazu 
oraz bogactwo flory i  fauny podkarpackich 
parków narodowych i  krajobrazowych. To 
miejsca, które urzekają naturalnym pięknem 
i  świadczą o  niezwykłym bogactwie przy-
rodniczym regionu.

   Renata BABIARZ

Uczennice Centrum Sztuki Wokalnej 
w  Rzeszowie reprezentowały nasze 

miasto i Polskę w XVII Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki „Maleńkie Gwiazdecz-
ki” w  Bułgarii, a  Anna Czenczek zasiadała 
w  jury. Oczywiście nie mogła głosować na 
swój kraj, a mimo to aż 5 nagród wyśpiewały 
reprezentantki Rzeszowa. 

Alicja Rega w kategorii 8–12 lat otrzy-
mała I  miejsce oraz nagrodę specjalną od 
bułgarskiego jurora (zaproszenie do udziału 
w  Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
Popowej „Światło Polarne”), Oliwia Skóra 
także I  miejsce w  kategorii 13–15 lat, Ma-
rysia Socha II miejsce, a  Natalia Rabczak 
III w kategorii 16–19 lat. – Poziom festiwalu 
był bardzo wyrównany, dlatego bardzo się 
cieszymy, że tak wysoko zostaliśmy ocenie-

Jeśli masz od 14 do 19 lat i szukasz pomysłu 
na ciekawe spędzenie wakacji – zgłoś się do 

nas! Podczas dwutygodniowych BEZPŁAT-
NYCH warsztatów Teatr Maska i  Polskie 
Radio Rzeszów otworzą przed tobą miejsca 
na co dzień niedostępne. Zaczynamy już 3 
sierpnia! 

Prowadzone przez aktorów, dziennika-
rzy i  plastyków warsztaty będą inspirować 
do poszukiwania własnych środków wyrazu, 

MALEŃKIE GWIAZDECZKI
Sukces wokalistek Anny Czenczek w Bułgarii

ni – powiedziała Anna Czenczek, dy-
rektor CSW oraz pomysłodawczyni 
i  dyrektor Międzynarodowego Festi-
walu Piosenki Rzeszów Carpathia Fe-
stival. Także jej uczennica Aleksandra 
Kędra w  Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek” 
w  Nowym Sączu wyśpiewała II miej-
sce, wyróżnienie oraz nagrodę specjal-
ną od red. Małgorzaty Bartas-Witan 
z Polskiego Radia.

W  roku szkolnym 2014/2015 
(wrzesień–czerwiec) uczniowie przygoto-
wani i  zgłoszeni przez Annę Czenczek do 
konkursów i  festiwali, gdzie reprezentowali 
Polskę i  Rzeszów, wyśpiewali aż 60 nagród. 
W sumie od 2000 roku mają na swoim koncie 
ponad 700 nagród oraz udział w ok. 27 pro-

Oliwia Skóra, Alicja Rega, Natalia Rabczak, Marysia Socha, 
Anna Czenczek, Klaudia Czenczek

gramach telewizyjnych. Studiują na najlep-
szych uczelniach w kraju i za granicą. W tym 
roku Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie 
obchodzi 15-lecie działalności artystycznej.

   Elżbieta STĘPIEŃ 

ZACZYNAMY JUŻ 3 SIERPNIA! 
Bezpłatne warsztaty teatralno-dziennikarskie

uczyć dialogu z  tekstami i  zjawiskami kul-
tury, otwierać na odbiór i rozumienie sztuki 
– w szczególności tej kryjącej się pod nazwą 
teatr ożywionej formy. W planie zajęć między 
innymi gra w żywym planie, techniki anima-
cji, teatr przedmiotu, sposoby na tworzenie 
scenografii i  lalek teatralnych z  ogólnodo-
stępnych, zwykłych materiałów oraz poszu-
kiwanie, nagrywanie i montowanie materiału 
dziennikarskiego.

Będziemy bazować na niesamowitych, 
powtarzanych szeptem i z wypiekami na twa-
rzy historiach, czyli zjawisku określanym mia-
nem legendy miejskiej. Któż nie słyszał o kro-
kodylu w kanalizacji albo o tym, że Szymbor-
ska nie zdałaby matury z  analizy własnego 
wiersza. Razem wyruszymy tropem tych i wie-
lu innych niesamowitych opowieści – śmiesz-
nych i strasznych, a przede wszystkim… nie-
prawdziwych. Efektem końcowym będzie 
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 pokaz pracy warsztatowej i emisja w Polskim 
Radiu Rzeszów materiału przygotowanego 
przez uczestników warsztatów dziennikar-
skich. Dobra zabawa gwarantowana!

Zajęcia odbywać się będą w Teatrze Ma-
ska i Polskim Radiu Rzeszów od poniedział-
ku do piątku, przez cztery godziny dziennie 
w następujących grupach tematycznych:
•  aktorska (w programie zajęć znajdą się 

m.in.: poszukiwanie ekspresji ruchowej, 
nauka animacji, praca z  formą, praca 
nad interpretacją tekstu, ćwiczenia po-
szerzające granice wyobraźni, próby 
budowania postaci, praca nad emisją 
głosu, ćwiczenia wokalne, ćwiczenia na 
koncentrację, metody zwalczania tremy 
i stresu, praca na emocjach);

•   scenograficzna (sekrety teatralnej sce-

nografii, środki plastyczne w  niej sto-
sowane, proste sposoby na tworzenie 
masek, lalek, rekwizytów i  elementów 
scenograficznych z  ogólnodostępnych 
materiałów, rola światła i  sposoby jego 
zastosowania w budowie nastroju spek-
taklu, kostium teatralny jako sposób 
przedstawienia charakteru postaci); 

•  dziennikarska (zajęcia będą odbywać 
się w  Teatrze Maska i  Polskim Radiu 
Rzeszów i będą miały formę warsztatu 
dziennikarstwa radiowego – obejmą 
część teoretyczną i  ćwiczenia pozwa-
lające zapoznać się z  gatunkami i  for-
mami radiowymi. Praktyczna formuła 
zajęć, m.in. redagowanie informacji, 
słuchanie i  omawianie materiałów ra-
diowych, nagrania reporterskie, mon-

taż, ćwiczenia mikrofonowe, umożliwi 
samodzielne przygotowanie, zrealizo-
wanie i zaprezentowanie audycji radio-
wej. W  programie zajęć m.in.: charak-
terystyka radia na tle innych mediów, 
oczekiwania i  potrzeby słuchaczy, za-
sady etyki zawodowej, źródła i sposoby 
zdobywania informacji, konstrukcja 
i  rodzaje informacji radiowej, zasady 
pracy przed mikrofonem: wymowa, ak-
centowanie, modulacja głosu itp.).
Zgłoszenia i  dodatkowe informacje: 

17  862 57 17, koordynator@teatrmaska.pl. 
O  przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność 
zgłoszeń. Warsztaty dofinansowano ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura – Interwencje 2015. 

Zapamiętałem ją w  uroczym kapeluszu 
z  dużym rondem. To był konkretny 

dzień, początkiem lat 90. Nagle wyłoniła się 
– życzliwa i uśmiechnięta, w kapeluszu o zło-
tojesiennym kolorze – z małej uliczki Deker-
ta, przy której rezydował instytut muzyki 
(wtedy jeszcze chyba katedra wychowania 
muzycznego WSP), zmierzając w  kierunku 
ulicy 3 Maja w Rzeszowie.

Już się znaliśmy. Na moją prośbę czyta-
ła nostalgicznie fragmenty esejów Zygmunta 
Mycielskiego (że „muzyka kładzie się w  ci-
szy…”) podczas koncertu monograficznego 
tego kompozytora w rzeszowskiej filharmo-
nii w 1989 roku. Potem także w salonie My-
cielskich w Wiśniowej.

Wiedziałem, że jako aktorka pracowała 
na scenie Teatru Zagłębia w Sosnowcu, w No-
wym w Zabrzu, Dolnośląskim w Jeleniej Gó-
rze, a  w  latach 1976–1989 W. Siemaszkowej 
w  Rzeszowie. Pięknie recytowała poezje. 
Skromnie, bez egzaltacji, z pokorą właściwą 
wielkim mistrzom.

IRENA KRAWCZYK
Została pustka, którą trudno wypełnić

Odeszła zbyt wcześnie. Została pustka, 
którą trudno wypełnić. Żal tych lat 90., kiedy 
wydawało się, że wielka sztuka rządzi świa-
tem. Irenka wnosiła niepowtarzalny nastrój 
artystycznego skupienia i zamyślenia. Przed 
końcem wieku i tysiąclecia.

I nagle przyszła uśmiechnięta i szczęśli-
wa – w letni wieczór lipcowy 2015 roku – do 
mojej ukochanej Betanii (dom duszpasterski 
diecezji rzeszowskiej) w  Hucie Polańskiej 
w Beskidzie Niskim, gdzie najlepiej odpoczy-
wam i pisuję moje skromne wiersze. 

Już wiem dlaczego. Nie pamiętałem, że 
dwadzieścia lat temu, 26 stycznia 1995 roku, 
odeszła na zawsze. Nie sposób zapomnieć Jej 
miłości do sztuki i ludzi.

przyszła dziś do mnie
Irena Krawczyk

położyła kapelusz na stole
zapytała co słychać

cóż mogłem odpowiedzieć
że nic nowego

tylko na horyzoncie
wytęskniony księżyc

czeka na pieśń miłości
która nigdy nie zgaśnie

 Andrzej SZYPUŁAIrena Krawczyk podczas koncertu w salonie Myciel-
skich w Wiśniowej, 23 listopada 1989 r.

Z sygnaturką oficyny „Znak” pojawi się 
w księgarniach książka wybitnej chiń-

skiej pisarki Jung Chang Cesarzowa wdowa 
Cixi. Konkubina, która stworzyła współcze-
sne Chiny, w tłumaczeniu Anny Gralak. Do-
skonała lektura w czasach, w których kobiety 
zajmują najważniejsze stanowiska w różnych 
państwach. Idealny przyczynek do męskiej 
refleksji nad czekającym nas losem, panowie. 

Historycy europejscy porównują Cixi 
do brytyjskiej królowej Wiktorii, twór-
czyni potęgi kraju znad Tamizy. Chińska 
władczyni jako kilkunastoletnia nałożnica 
po śmierci poprzedniego cesarza sprawnie 
i  sprytnie dokonała przewrotu pałacowego, 
podporządkowując sobie gigantyczne Chiny. 

OSTATNIA CESARZOWA
Konkubina, która stworzyła współczesne Chiny

W późniejszych latach okazała się skuteczną 
i  zdeterminowaną cesarzową. Za jej rządów 
w  Chinach rozwinął się przemysł, powstała 
pierwsza kolej, zmodernizowa-
no armię, wprowadzono elek-
tryczność, telegramy i fotografię. 
Zniesiono karę „śmierci przez 
tysiąc cięć” oraz zwyczaj ban-
dażowania stóp dziewczynkom. 
Rządziła ukryta za zasłoną, ota-
czali ją eunuchowie. W  jednym 
z  nich zakochała się na zabój – 
z tragicznym skutkiem. 

Ogromnej większości cy-
towanych w  książce źródeł nie 
przeglądał dotąd nikt oprócz 

Jung Chang, autorki m.in. słynnych Dzikich 
łabędzi oraz monumentalnej biografii Mao 
Tse-tunga. Pisząc Cesarzową wdowę Cixi 
korzystała z  zawierającego około 12 milio-
nów dokumentów Narodowego Archiwum 
Historycznego Chin w  Pekinie. Książkę 
z  chińskiego przetłumaczyła Anna Gralak. 
Dzięki niej można mówić o  potoczystości 

w  czytaniu, rozumieniu zawi-
łości chińskich intryg i  filozofii. 
Panowie, w  obliczu tego, jak już 
jest w  wielu państwach, jak jest 
i pewnie będzie u nas i być może 
wkrótce w  Stanach Zjednoczo-
nych, a możliwe, że i w Chinach 
za jakiś czas jako powtórka z hi-
storii, bo czemu nie, najwyższy 
czas pomyśleć o parytecie!

 Andrzej PIĄTEK
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Dorota Dominik

Wiążemy im buciki, 
nosimy tornister, 

wozimy z  jednych zajęć na 
drugie. Wszystko za nie 
załatwiamy. Chronimy je, 
ale jak one mają się ochro-

nić przed naszą małpią miłością? – pisze 
o dzieciach i rodzicielskiej nadopiekuńczości 
Wojciech Staszewski, dziennikarz tygodnika 
Newsweek. On to właśnie użył pojęcia „nie-
lot” w odniesieniu do młodego pokolenia. 

Obserwujemy od kilku lat stały wzrost 
liczby dzieci, które otoczone kloszem rodzi-
cielskiej opieki, czy raczej „nadopieki”, zwol-
nione ze wszelkich obowiązków wyjąwszy na-
ukę, wyizolowane z naturalnych grup rówieś- 
niczych mają coraz lepsze mózgi, ale coraz 
wątlejsze ciała i  słabsze emocje. Tymczasem 
rodzice wspomagani przez dziadków w  do-
brej wierze i  poczuciu, że robią dla dziecka 
to, co najlepsze, podcinają mu już na starcie 
skrzydła… No bo kto to widział kiedyś, aby 
sześcioletnie dziecko nie potrafiło złapać pił-
ki, stanąć na jednej nodze, nie mówiąc o ska-
kaniu na niej czy zrobieniu „jaskółki”. Na 
problemy motoryczne wielu dzieci zwracają 
uwagę także pracownicy poradni psycholo-

Edward Słupek

Mamy rok poważnych 
wyborów do orga-

nów zarządzających pań-
stwem polskim. Pierwszy 
wybór rodacy dokonali, 
wybierając Andrzeja Dudę 

prezydentem Polski. Najważniejszy urząd 
w państwie. Głowa państwa uosabiająca ma-
jestat Rzeczypospolitej. 

Czy będzie to prezydent nas wszystkich 
– obywateli państwa, czy też tylko partii po-
litycznej, z  której się wywodzi? Czy będzie 
zakładnikiem dyktatury partyjnej, czy też się 
od niej odizoluje? Czy stworzy swoisty ośro-
dek prezydencki emanujący niezależną my-
ślą polityczną, jak to czynili niektórzy jego 
poprzednicy, np. Lech Wałęsa czy Aleksan-
der Kwaśniewski. Jakoś nie wyobrażam so-
bie dłuższego niż dwa tygodnie okresu, gdzie 
partyjny telefon będzie „ustawiał” prezyden-
ta w zasadniczych sprawach wynikających ze 
sprawowanego urzędu. 

Bo prezydenturę Bronisława Komo-
rowskiego można by nazwać notarialno-
-ceremonialną. Nic w  tym pejoratywnego, 
po prostu taki styl wybrał odchodzący pre-
zydent, nie chcąc wpływać na zasadnicze 

Nielot (def.) – ptak, który wtórnie 
w wyniku ewolucji utracił zdolność lotu.

NIELOT
Otoczone kloszem rodzicielskiej opieki

giczno-pedagogicznych badających obecnie 
sześciolatki. Rodzice informowani o tym fak-
cie dziwią się, mylą bowiem nadruchliwość 
ze sprawnością ruchową (No bo, proszę pani, 
przecież wszędzie go pełno!).

Poprzednia generacja, wychowana po-
dwórkowo, doskonale pamięta, jak biegało 
się od świtu do nocy z  przysłowiowym klu-
czem na szyi w  miejscach niekoniecznie ak-
ceptowanych przez rodziców, meldując się 
w  domu dopiero po zapadnięciu zmroku, 
ewentualnie po „mamo, rzuć mi kanapkę!”. 
To „podwórkowe wychowanie” (a nie jest to, 
moim zdaniem, określenie pejoratywne) mia-
ło niekwestionowany walor – uczyło dzieci 
życia w grupie rówieśniczej, naturalnych spo-
sobów rozwiązywania konfliktów, budowa-
nia relacji z  innymi, współpracy, akceptacji, 
pomagania sobie czy solidarności. Nikomu 
z dorosłych nie wpadłoby do głowy ingerowa-
nie w dziecięce czy młodzieżowe spory, a ich 
rozwiązanie było dowodem właśnie na to, że 
dziecko potrafi współpracować, być solidar-
ne, akceptować różnice. Dziś rodzice chronią 
dziecko przed innymi dziećmi (no, chyba że 

są to dzieci skrupulatnie „wyselekcjonowane” 
przez nich z  grona osób o  podobnej pozycji 
społecznej), a  wiele dziecięcych konfliktów 
ma swój finał nie na boisku, a  w  gabinecie 
dyrektora szkoły czy wręcz w kuratorium (Bo 
on, proszę pani, opluł i uszczypał MOJE dziec-
ko!). Mamy oto najkrótszą drogę do tego, aby 
dziecko nie tylko fizycznie, ale i  społecznie 
stało się owym „nielotem”…

Nadeszły wakacje, a  to dobry czas na 
to, aby wypuścić, wręcz „wypchnąć” dzieci 
z rodzicielskiego inkubatora. Poza tym, fajne 
wakacje dla dziecka to niekoniecznie Tene-
ryfa czy Riwiera Turecka, choć tak to widzą 
rodzice. Dziecko może równie fajnie (albo 
fajniej) spędzić czas u babci czy cioci na wsi, 
gdzie brudne i spocone przeżyje swoje wielkie 
przygody. Ważne, że z innymi dziećmi, najle-
piej z całą ich gromadą. Czas wolny dziecka 
niekoniecznie musi być czasem wypełnionym 
wychowawczo i  poznawczo do ostatniej mi-
nuty. Psychologia już od lat wyraźnie pod-
kreśla znaczenie swobodnie zagospodarowa-
nego czasu przez dzieci dla ich prawidłowe-
go rozwoju emocjonalnego, aby nie stały się 
psychicznymi „nielotami”. Dowolne zajęcia 
w  wolne dni powinny być wypełnione tria-
dą: zabawą (przebywaniem) z rówieśnikami, 
ruchem na świeżym powietrzu oraz… nudą. 
A przed komputer dziecko zawsze zdąży wró-
cić, zwłaszcza że za dwa miesiące znowu za-
czną się jesienne i zimowe wieczory.

 Dorota DOMINIK

SPOKÓJ JEST BEZCENNY
Demokracja czy protest przeciwko demokracji?

sprawy Polski i  nie będąc przy tym spraw-
cą sporów politycznych. Dodatkowo nowo 
wybrany prezydent swoją nadaktywnością, 
wynikającą ze złożonych obietnic podczas 
kampanii wyborczej, może rozkołysać na-
stroje społeczne w  nieznanym nam kierun-
ku i  przez to wpłynąć na jesienne wybory 
parlamentarne. A  w  naszym województwie, 
jedynym w  Polsce rządzonym przez Prawo 
i  Sprawiedliwość, na razie nie widać oznak 
do optymizmu. Rzeszów jako nieliczne 
miasto wojewódzkie nie ma perspektyw na 
bezpośrednie, szybkie połączenie kolejowe 
i  drogowe ze stolicą Polski. Buduje się cen-
trum konferencyjne przy lotnisku o  roz-
miarach bizantyjskich, które może być dla 
województwa ciężarem. Przecież nie brakuje 
nam powierzchni i  sal w  Rzeszowie o  po-
dobnym przeznaczeniu, jak choćby piękne 
i nie w pełni wykorzystane aule politechniki 
i uniwersytetu oraz te o niewątpliwej urodzie 
w hotelach. Do tego można dodać halę wido-
wiskowo-sportową i  budynek filharmonii. 
Jest w  czym wybierać, myśląc o  imprezach 
i konferencjach z rozmachem. 

Myśląc o  jesiennych wyborach parla-
mentarnych, widać w  społeczeństwie zna-
czące milczenie, a nawet taki podskórny pro-
test przeciwko całej klasie politycznej, która 

może potencjalnie objąć władzę. Młodzież 
zadaje pytanie, co daje jednej osobie akt wy-
borczy. Skłaniam się do tezy, że przyszłe gło-
sowanie będzie aktem protestu poprzez za-
głosowanie na polityków w stylu piosenkarza 
Pawła Kukiza, w żaden sposób nieprzygoto-
wanego do sprawowania rzeczywistej władzy 
w państwie. Ten akt protestu, głosowanie na 
inny niż dotychczasowy układ polityczny 
może sprawić niepowetowane spustoszenie 
na scenie politycznej. Zatem jak dotrzeć do 
pokolenia protestu i  choćby wciągnąć mło-
dzież do dyskusji o naszym państwie. Bo na 
razie myślenie jest takie, że w ten sposób za-
protestujemy i narozrabiamy. 

Pisząc, nasłuchuję informacji w sprawie 
Grecji. To przecież kolebka demokracji o ge-
nezie sprzed kilku tysięcy lat. Sytuacja grecka 
może rozmontować Unię Europejską tak mi-
sternie budowaną przez wiele dziesięcioleci. 
Przypomina mi się pokolenie wojenne, które 
przy każdej nadarzającej się okazji przy skła-
daniu życzeń napomykało, ażeby był spokój 
w ojczyźnie. Warto by było przy okazji wybo-
rów, abyśmy o tym pamiętali. Cena spokoju 
w ojczyźnie jest bezcenna.

 Edward SŁUPEK 
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Magdalena 
Kołodziej

Przez trzy tygodnie trzy-
dziestu uczniów z  Ze-

społu Szkół Technicznych 
w Rzeszowie uczestniczyło 
w praktykach zawodowych 

w  hiszpańskiej Granadzie w  ramach projek-
tu „Europejskie kompetencje zawodowe na 
plus!”. W  wyjeździe uczestniczyli technicy 
informatycy i  technicy organizacji reklamy. 
Młodzież pod opieką opiekunów zdobywała 
nowe doświadczenia w swoich zawodach. 

Praktyki w ramach stażu odbywały się 
w Szkole Projektowania i  Sztuk Wizualnych 
– Estación Diseño w  Granadzie. Zadaniem 
informatyków było zaprojektowanie odpo-
wiednich komponentów strony internetowej, 
które po złożeniu stanowić miały spójną ca-
łość. Strona ta miała informować o  historii, 
zabytkach, ciekawych miejscach, życiu co-
dziennym, kulturze i  tradycji Granady. Na-
tomiast uczniowie z klasy o  specjalności or-
ganizacja reklamy mieli opracować przewod-
nik z  ciekawymi miejscami w  tym mieście. 
Uczestnicy stażu podczas wielu wycieczek po 
mieście robili zdjęcia, które później stanowiły 
wspaniałe tło graficzne ich prac.

Ryszard Mścisz 

Finał XVI Regionalne-
go Konkursu Dzien-

nikarzy Młodzieżowych 
i  Twórców, odbył się 19 
czerwca w  Osiedlowym 
Domu Kultury RSM Kar-

ton w Rzeszowie.
Nad kolejną edycją konkursu patro-

nat medialny objęła redakcja miesięcznika 
„Nasz Dom Rzeszów”, ponadto patronowała 
mu Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Baranówka”. W skład jury wchodzili twórcy 
z rzeszowskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich: Jerzy Nawrocki, Adam Decowski 
i  Janina Ataman-Gąsiewicz oraz redaktor 
miesięcznika NDR Ryszard Zatorski. Przy-
znali oni wyróżnienia i nagrody w kategorii 
dziennikarskiej i  literackiej dla najlepszych 
spośród 61 młodych twórców. 

W  kategorii dziennikarskiej główną 
nagrodę otrzymała Jagoda Niewczas z Gim-
nazjum Integracyjnego nr 17 w  Rzeszowie. 
Tryumfatorami w kategorii literackiej zostali 
Kinga Gierlak z LO ZDZ w Rzeszowie (po-
ezja), Maksymilian Myśliwiec z ZSE w Rze-
szowie (miniatura literacka) oraz Maria Ple-
śniak z Gimnazjum Integracyjnego nr 17. Za 

KOLEJNY STAŻ W HISZPANII
Uczniowie z ZST w Rzeszowie

Oprócz praktyk 
– w  ramach progra-
mu kulturowego – 
młodzież miała okazję 
poznać Granadę, mia-
sto położone w  połu-
dniowej części Hiszpa-
nii, pomiędzy Morzem 
Śródziemnym i  gó-
rami Sierra Nevada. 
Uczniowie zachwycali 
się urokami dzielnic 
Albayzin i  Sacromon-
te, podziwiali archi-
tekturę Alhambry.
Wędrując po mieście, 
odkrywali na murach budynków wspaniałe 
graffiti Raúla Ruiza, bardziej znanego w Hisz-
panii jako El Niño de las Pinturas. Podczas 
wycieczki do Cordoby wśród wielu pięknych 
zabytków uczestnicy stażu zobaczyli m.in. 
zespół fortyfikacji Alkazar z pięknymi ogro-
dami, sadzawkami i  fontannami oraz rzym-
skimi mozaikami, a  także przebudowany 
na katedrę meczet Mezquita. Spacerując po 
Puente Romano – 16-łukowym moście nad 
Gwadalkiwirem – można było podziwiać 
wspaniałą panoramę miasta. Pobyt na Pół-
wyspie Iberyjskim dostarczył uczniom wielu 

niezapomnianych wrażeń, pozwolił nawiązać 
nowe znajomości oraz poznać kulturę i men-
talność mieszkańców południowej Hiszpanii.

Uczestnicy odbyli staż w  ramach pro-
jektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absol-
wentów szkół zawodowych oraz szkolenia ka-
dry kształcenia zawodowego” realizowanego 
ze środków PO WER na zasadach Programu 
Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Za-
wodowe, Konkurs 2014.

   Magdalena KOŁODZIEJ

bajkę nagrodzono Mateusza Nędzę 
z ZSE w Rzeszowie.

Kolejne zaś laury dla liceali-
stów z  Jeżowego potwierdzają wy-
soki poziom ich twórczych dokonań 
i  pracy z  utalentowaną młodzieżą 
w  tej szkole. Główną nagrodę za 
opowiadanie fantasy Świeży Gra-
min. Prolog otrzymała Agnieszka 
Peszt z  II LO, która w  tej kategorii 
nie miała większej konkurencji. 
II nagrodę za wywiad ze starostą 
Robertem Bednarzem otrzyma-
ła Gabriela Pikor z  klasy II LO, 
III  nagrodę za opowiadanie Nieza-
pomniany czas przyznano Ewelinie 
Błądek – tegorocznej maturzystce. Wyróż-
nienie za tekst publicystyczny przypadło Sa-
binie Przybysz z II LO, zaś pierwszoklasistkę 
Magdalenę Sobieszek nagrodzono za Dzien-
nik Maj(k)owy.

W  sympatycznej atmosferze i  dobrych 
humorach (tym bardziej że był to niemal 
koniec roku szkolnego) młodzi twórcy i  ich 
opiekunowie wzięli udział w  tym ostatnim 
konkursowym akcencie roku szkolnego 
2014/2015. Prowadzący uroczystość fina-
łową (zarazem juror) Jerzy Nawrocki oraz 
kierujący Kartonem Józef Tadla podkreślili 

wysoki poziom literackich dokonań młodych 
twórców i wraz z władzami osiedla Baranów-
ka oraz szefem oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP Szymonem Jakubowskim 
wręczyli nagrody i  wyróżnienia dla najlep-

LAURY UCZNIÓW
Dziennikarskie i literackie

Gabriela Pikor, Agnieszka Peszt, Sabina Przybysz 
i Magdalena Sobieszek

szych z  nich. Artystycznym akcentem uro-
czystości był sceniczny występ grupy dzie-
cięcej. Jury konkursowe i  patroni konkursu 
podziękowali także za pracę z młodzieżą jej 
opiekunom, polonistom uczącym w  szko-
łach, z których wywodzili się laureaci. Wie-
le ciepłych słów padło pod adresem Liceum 
Ogólnokształcącego w  Jeżowem i  twórczej 
młodzieży, która w tej szkole się kształci. Tak 
duża ilość laurów, jaka po raz kolejny przypa-
dła jeżowskim uczniom, potwierdza, że jest 
to „literackie zagłębie”. 

   Ryszard MŚCISZ
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Adam Szeląg

Na zaproszenie poli-
cjantów zrzeszonych 

w  Międzynarodowym 
Stowarzyszeniu Policjan-
tów IPA Region Rzeszów 
przy Komendzie Miejskiej 

w Rzeszowie gościli policjanci IPA Presov na 
Słowacji i IPA Oradea w Rumunii. Partnerem 
wydarzenia jest województwo podkarpackie.

Wizyta zagranicznych gości jest wy-
nikiem wieloletniej współpracy pomiędzy 
zaprzyjaźnionymi policjantami z  Rzeszowa, 
Słowacji i Rumunii. Współpraca zainicjowana 
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Poli-
cjantów IPA Region Rzeszów, działające przy 

WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA
Policjanci ze Słowacji i Rumunii odwiedzili Rzeszów

Współpraca zaowocowała również wy-
jazdami policjantów z Rzeszowa do kolegów 
z sąsiednich krajów. W maju tego roku dele-
gacja z rzeszowskiej komendy gościła na Sło-
wacji. Oprócz walorów turystycznych wizyta 
połączona była z  poznaniem metod i  form 
pracy słowackich kolegów oraz prezentacją 
wykorzystywanego przez nich sprzętu. 

W  ostatni weekend czerwca Rzeszów 
odwiedziły delegacje Policjantów IPA ze 
Słowacji i  Rumunii. Wizyta rozpoczęła się 
w  czwartek od konferencji „Bezpieczeństwo 
w Ruchu Drogowym Euroregionu Karpackie-
go”. Kolejne dni goście poświęcili na zwiedza-
nie miasta i regionu. 

W  piątek odwiedzili Muzeum Energe-
tyki Podkarpackiej, mieszczące się w  siedzi-

oraz komendant miejski policji w Rzeszowie 
inspektor Witold Szczekala. Następnie go-
ście mogli spróbować swoich sił grając w tur-
nieju służb mundurowych. 

Sobotę goście ze Słowacji i  Rumunii 
spędzili w Sandomierzu. Zwiedzili m.in. sta-
rówkę, trasę podziemną i bramę opatowską. 
W kamienicy Oleśnickich w zbrojowni Cho-
rągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej po-
dziwiali repliki uzbrojenia i umundurowania 
z  różnych epok. Oprowadzani przez kaszte-
lana chorągwi Karola Burego usłyszeli wiele 
ciekawostek z historii miasta. Tłem dla opo-
wieści był pokaz tańców dworskich z począt-
ku XVII wieku zaprezentowany przez Zespół 
Tańca Dworskiego.

W niedzielę policjanci ze Słowacji i Ru-
munii odwiedzili Garbów. Zobaczyli najcie-
kawsze miejsca w regionie, zwiedzając m.in. 
lokalną winnicę. Wspólnie z  policjantami 
z Rzeszowa wzięli udział w Turnieju Piłkar-
skim im. Zawiszy Czarnego organizowanym 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Garbowie. 

rzeszowskiej komendzie, trwa od 2003 roku. 
Wtedy po raz pierwszy gościli u nas policjan-
ci z sąsiednich krajów. Rozwijająca się z roku 
na rok współpraca jest połączona z  wymia-
ną doświadczeń. Podczas każdej z  wielu już 
wizyt zagraniczni goście uczestniczą w kon-
ferencjach poświęconych bezpieczeństwu na 
drogach Euroregionu Karpackiego. Delegacje 
poznają również najciekawsze miejsca w Rze-
szowie, województwie oraz w regionie. 

bie PGE Obrót S.A. w  Rzeszowie. Grupę po 
muzeum oprowadzali rzeczniczka zakładów 
energetycznych Agnieszka Szczekala i dzien-
nikarz Radia Rzeszów, popularyzator nauki 
Paweł Pasterz. Popołudnie zarezerwowane 
było dla aktywności sportowej. Słowaccy i ru-
muńscy policjanci mieli okazję bezpośrednio 
poznać nietypową dyscyplinę sportu – golf. 
Na polu golfowym w Trzcianie przywitał ich 
przedstawiciel marszałka podkarpackiego 

Dorota Kwoka

Tym razem, gdy chcia-
łam poczynić słów kil-

ka o  Włodzimierzu Kła-
czyńskim, pióro zadrżało, 
gdy szukałam materiału 
na jego temat, bo tak wie-

le można o tym zacnym pisarzu powiedzieć 
i  jeszcze więcej napisać. Mimo wielu wio-
sen, a urodził się w 1933 roku, Włodzimierz 
Kłaczyński jest pełen wigoru, z głową pełną 
wciąż nowych pomysłów i  ogromną wy-
obraźnią literacką. 

Jako lekarz weterynarii pracował w po-
łudniowo-wschodniej Polsce w  warunkach, 

Z PIÓREM WYOBRAŹNI
Z głową pełną wciąż nowych pomysłów

które krytyk jego twórczości Henryk Bereza 
określił jako „życie biologiczne”, zaś pisać 
zaczął wtedy, kiedy zrozumiał, co przeżył, 
o  czym sam wspomina z  uśmiechem, przy-
taczając opowieści z tamtego okresu podczas 
licznych spotkań autorskich czy jubileuszy, 
w których i mnie dane było uczestniczyć. 

W  rozmowie z  nim dowiaduję się, że 
w  roku 1968 wziął udział w  konkursie na 
wspomnienia Brzozowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego – otrzymał drugą nagro-
dę (pierwszej nie było) i  propozycję druku 
w  rzeszowskich „Profilach”. Praca nosiła 
tytuł Między Magierowem a Poprawką (przy-
siółki w  gminie Domaradz). Następnie brał 
udział w  kolejnych konkursach literackich, 

jak chociażby „O Bieszczadzki Laur”, co jak 
mniemam stanowiło zachętę do dalszej twór-
czości literackiej. 

Większości osób Kłaczyński kojarzy się 
jako autor powieści Popielec, na podstawie 
której powstał serial do dzisiaj emitowany 
przez TVP. Następnie poczynił Kłaczyński 
Wronie Pióra i Anioł się roześmiał. Jak przy-
stało na szeroką wyobraźnię, w międzyczasie 
mieszkając już w  Tarnobrzegu i  w  dalszym 
ciągu prowadząc praktykę weterynaryjną, pi-
sał dzienniki, które od roku 1986 drukowane 
były w warszawskiej „Sycynie” jako Dzienniki 
weterynarza. Po przeniesieniu się do Miel-
ca podjął się napisania powieściowego cyklu 
mieleckiego, którego bohaterem była zbioro-
wość miasta i  lasowiackiej okolicy, Puszczy 
Sandomierskiej, od lat „Wielkiej Wojny Świa-
towej” do roku 1948, w którym ginie ostatni 
z  bohaterów powieści. Cykl ten zawiera sie-
dem tomów i  nosi tytuł Miejsce oraz Zasiek 

Pomysłodawcą i  wieloletnim patronem oraz 
współorganizatorem zawodów upamiętniają-
cych słynnego polskiego rycerza jest również 
insp. Witold Szczekala. 

Kilkudniowa wizyta jak zawsze była 
okazją zacieśnienia przyjaźni, wymiany do-
świadczeń, a dla gości okazją do lepszego po-
znania Rzeszowa i regionu.

  Komisarz Adam SZELĄG

W Sandomierzu pod bramą opatowską
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Na początku XX wieku, a  ściślej w  roku 
1905, jeden ze znanych kompozytorów 

polskiej muzyki rozrywkowej Adam Ka-
rasiński skomponował w  trakcie towarzy-
skiego spotkania walca do słów Andrzeja 
Własta zatytułowanego François. Walc ten 
był pierwszą polską kompozycją z  gatunku 
rozrywkowych, który zdobył światową sła-
wę, po pewnym przepracowaniu go przez 
syna kompozytora, Zygmunta – niezwykle 
wszechstronnego artystę skrzypka, pianistę, 
kompozytora. Tekst pierwszej zwrotki tego 
walca zaczynał się słowami: „W starych nu-
tach babuni walc przechował się ten”.

Spotkaniu z  panią Magdaleną Mała-
czyńską można nadać strawestowany tytuł: 
na starych płytach babuni. Pani Magdalena, 
mieszkanka Kolbuszowej, na co dzień para-
jąca się fotografią, mająca oprócz tego kilka 
niekonwencjonalnych zainteresowań, posia-
da niezwykle ciekawy zbiór winylowych płyt 
gramofonowych. 
 Pani Magdaleno, skąd u Pani w domu 
znalazły się płyty, które wydawane były nie 
tylko w  Polsce, ale także poza granicami 
naszego kraju?

– W latach 60. moja babcia Maria, jak 
wielu rodaków z  naszych terenów, wyemi-
growała na Zachód. Do przejścia na emery-
turę mieszkała i pracowała w Luksemburgu. 
Pamiętam, jak ze łzami w oczach opowiadała 
o  pierwszych latach na obczyźnie. Ogrom-
na tęsknota za krajem, domem oraz rodzi-
ną sprawiła, że gromadziła książki, płyty 
i wszystko, co kojarzyło się jej z Polską. 
 Kiedy i jak to się stało, że płyty 
znalazły się u Pani?

– To był przypadek. Kilka mie-
sięcy temu, robiąc porządki na stry-
chu rodzinnego domu, dotarłam do 
tajemniczego pudła wypełnionego 
winylowymi płytami. Spora część 
to folklor wydany w  Polsce, Francji 
oraz w USA.
 Widzę tu edytorskie „smako-
łyki”. Zacznijmy od tych wydanych 
w Polsce. Na pierwszy plan wysuwa 
się unikatowa dziś płyta z tytułem 
Rzeszowskie, a na okładce jest zdję-

NA STARYCH PŁYTACH BABUNI
Z Magdaleną Małaczyńską o winylowych płytach gramofonowych rozmawia Jerzy Dynia

cie słynnego ludowego cymbalisty z Piątko-
wej ze znanej rodzinnej kapeli Sowów.

– Płytę wydały Polskie Nagrania, ale 
niestety nic mi to nie mówi.
 Materiał na tę płytę został nagrany 
przez Jadwigę i  Mariana Sobieskich w  la-
tach 50. podczas ich badań folkloru na 
Podkarpaciu. Dziś jest to unikat. Co mamy 
dalej?

– Kolejna płyta z  cyklu Polski Folklor 
Muzyczny zawiera nagrania autentycznych 
kapel, m.in. z Bachórza, Piątkowej, Trzciany, 
Siedleczki, Wysokiej Strzyżowskiej, a zawie-
ra materiał nagrany w  Rozgłośni Polskiego 
Radia w Rzeszowie i częściowo w Warszawie. 
Są tu m.in. okółki, sztajerki, oberki, polki. 
 W cyklu Polish Folk Music mamy na-
grania ZPiT Rzeszowiacy z  Mielca, nazy-
wanego wówczas reprezentacyjnym zespo-

łem Związku Zawodowego Metalowców. To 
była duma tego miasta.

– Tu opis jest obszerniejszy. Wiadomo, 
że zespół powstał na fali przykładów, ja-
kie dały wówczas państwowe zespoły pieśni 
i tańca Mazowsze i Śląsk, dzięki wielkim sta-
raniom ówczesnego dyrektora Domu Kultury 
Franciszka Duszlaka i  kierownika muzycz-
nego Janusza Meyzy. To była pierwsza płyta 
Rzeszowiaków działających w Mielcu do dziś.
 Przejdźmy teraz do płyt wydanych 
poza granicami Polski. Są na nich napisy 
w  języku francuskim i  angielskim, ale też 
i polskim.

– Vive la Pologne, Ballade en Pologne, 
Larry Cheskey’s Orchestra Polish Party. La 
Fete Polonaise – Francis Kmiecik, Un Di-
manche au Bal Polonais – Bolesław Nowak. 
Soirée Polonaise – Francis Kmiecik, dla przy-
jemności – pour le plaisir. Uwagę przykuwają 
okładki płyt, na których widnieje elegancki 
pan z wąsikiem, pod muszką bądź krawatem 
Stephane Kubiak. Tu już są tytuły w  języku 
i polskim, i francuskim np. Zapomniane me-
lodie (Melodies Oubliees). 
 Orkiestry są profesjonalne, grają zna-
komicie. W  ich składach oprócz pełnej 
sekcji rytmicznej są i  klarnety, i  trąbki, 
i puzony, a także skrzypce. Słucha się tego 
z  uśmiechem, bo w  ich wykonaniu nasze 
polki brzmią niczym ekspresyjne charlesto-
ny amerykańskich big-bandów. Są jednak 
wyjątki w postaci argentyńskich tang. Zna-
komicie opracowane, w tamtym stylu. Ko-
lorytu dodają wprowadzone do składu or-

kiestry bandeony, tak charaktery-
styczne dla tamtego argentyńskiego 
brzmienia... Język wokalistów to 
archaiczna polska gwara, podobnie 
jak i  często rubaszne teksty. Ot na 
przykład: „Poszed dziadek na zaba-
we, wytańcował starą babe…”, albo: 
„Hej dziewcyno ruszaj sobą, bo tań-
cować ciężko z tobą…”.

– Na płycie Musique Populaire 
Polonaise, którą nagrał Marian Bli-
charz i Gus Viseur, mamy duży „roz-
rzut” repertuarowy. Są tu: Jarzębina, 
Krasne jarzębiny, Przepióreczka, dla 

Polski. Bliżej na ten temat napisał Janusz 
Termer w swojej książce Z przełomu wieków. 
Literatury dzień powszedni. Następnie wydał 
dużą powieść radiową pt. Skorpionada oraz 
napisał dwie sztuki teatralne Oficyna i Moral-
ność Pani D. Ta ostatnia sztuka jest właśnie po 
premierze w reżyserii Alicji Jachiewicz i Ste-
fana Szmidta – Fundacja Kulturalna „Kresy” 
Nadrzecze koło Biłgoraja. Został też wydany 
przez wydawnictwo Ston w  Kielcach wy-
wiad-rzeka pod tytułem Zobaczyć rzeczywi-
stość, w którym Janusz Termer omawia z W. 
Kłaczyńskim jego życie, dokonania, poglądy, 
wartości, którymi się kierował i „co go zapro-
wadziło na kruchy lód literatury”.

Dane mi było poznać tę zacną postać 
nie tylko od strony jego twórczości literac-
kiej, ale również jako wspaniałego weteryna-
rza. Z sentymentem wspominam zdarzenie, 
gdy Włodek, udzielając mi telefonicznej po-
rady, uratował życie ukochanemu psiakowi 
mojej córki. 

Muszę w tym miejscu wspomnieć rów-
nież o  żonie pisarza Joannie Kłaczyńskiej, 
która na co dzień jest lekarzem medycyny, 
zaś od niedawna ujawniła się jako poetka. 
W  roku 2014 wydała swój debiutancki to-
mik wierszy pod tytułem Przed zmierzchem, 
a  w  br. ukazał się drugi zbiór poetycki Me-
lancholia elegancka siostra smutku. Jej wy-

obraźnia poetycka zyskała uznanie krytyków 
(posłowia J. Termera i  L. Żulińskiego) jako 
„filozoficzne komunikaty” z codzienności (R. 
Zamojski). Ostatnio autorka miała promocję 
w Polskim Radiu Rzeszów, prowadzoną przez 
Andrzeja Żmudę, wydawcę (Sowello). Była też 
uczestniczką dwugodzinnej audycji radiowej 
prowadzonej przez Jerzego J. Fąfarę, pisarza 
i poetę, twórcę wielu słuchowisk radiowych.

Mam nadzieję, że zarówno Włodzi-
mierz Kłaczyński, jak i Joanna Kłaczyńska 
jeszcze nieraz zaskoczą czytelników i  dane 
nam będzie zapoznać się z  ich wyobraźnią 
pióra.

 Dorota KWOKA
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SAME SIĘ ŚPIEWAJĄ
Spotkanie z Mirosławem Welzem, laureatem 
najnowszej edycji Złotego Pióra w dziedzinie 
poezji za tomik Po drodze (2014), modero-
wane z  lekkością i zawodową doskonałością 
przez poetę, krytyka i  eseistę Jana Tulika 
było prawie niezmącone głosami pozaliterac-
kimi. Już od gratulacji poczynając, które lau-
reatowi, a  od niedawna również członkowi 
ZLP, składali wiceprezesi rzeszowskiego od-
działu Małgorzata Żurecka i Wacław Turek, 
po sowicie serwowane cytaty z poezji Welza 
przez samego autora jak i prowadzącego spo-
tkanie. Kraszone fraszkami i aforystycznymi 
miniaturami bohatera popołudnia 12 czerw-
ca w  gościnnym literatom Kartonie w  Rze-
szowie, które zapadają w  pamięć: „Wiedzę 
zdobywamy, mądrość przychodzi sama. Jeśli 
przychodzi” czy „Poezja jest sztuką wyższą. 
Mało kto doleci”. I wszystko już biegło w tym 
nastroju, poczynając od bluesowego wstępu 
bieszczadzkiego barda Piotra „Rogalika” 
Rogali, który z  gitarą i  harmonijką nastrój 
poetycki utrwalał wokalnie i  muzycznie, 

korzystając z tekstów Welza. „Rogalik” z So-
liny, zarazem przewodnik beskidzki i laureat 
festiwali, twierdzi, że „piosenki Mirka same 
się śpiewają”, co potwierdzał dowodnie, przy-
wołując nastroje „nocy pod Otrytem”, albo 
tęskne pragnienia „coraz dalej mi do was, 
bieszczadzkie anioły” lub te z  odleglejszych 
czasów o „mojej koszuli”. „Mojej” jednako dla 
obydwóch – poety i barda.

   Ryszard ZATORSKI 

NOWE WŁADZE ZLP

Po rezygnacji z funkcji prezesa zarządu, 
złożonej przez Edwarda Bolca, człon-

kowie rzeszowskiego oddziału Związku Li-
teratów Polskich na walnym zebraniu spra-

wozdawczo-wyborczym 4 lipca 2015 roku 
w tajnym głosowaniu wybrali nowe władze 
na czteroletnią kadencję. Prezesem nowego 
zarządu został Mieczysław Arkadiusz Łyp, 
wiceprezesem Wacław Turek, sekretarzem 
Zdzisława Górska, a skarbnikiem Teresa 
Paryna. W skład komisji rewizyjnej weszli: 
Adam Decowski – przewodniczący oraz 
Wiesław Hop i Ryszard Mścisz – członko-
wie, a do sądu koleżeńskiego wybrani zostali: 
Małgorzata Żurecka – przewodnicząca oraz 
Tadeusz Masłyk i Joanna Turczyn – członko-
wie. Zebraniu przewodniczył pisarz Zbigniew 
Domino, nestor rzeszowskich literatów. 

   adec

Mieczysław A. Łyp

Wacław Turek

Zdzisława Górska Teresa Paryna

Adam Decowski Małgorzata Żurecka

Jan Tulik, Piotr Rogala „Rogalik" i Mirosław Welz
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TAM GDZIE ŁKAJĄ SKRZYPCE
17 czerwca 2015 r. w  Wojewódzkiej i  Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w  Rzeszowie 
przy ul. Sokoła 13 odbyło się 
spotkanie autorskie z  Mar-
tą Świderską-Pelinko. Syl-
wetkę i  twórczość pisarki, 
poetki, krytyka i  tłumacza 
tekstów literackich, nagra-
dzanej w  wielu ogólnopol-
skich konkursach literackich 
przybliżyła Monika Ohar-
-Pawiak, zastępca dyrektora 
WiMBP. Na początku autor-
ka wraz z  poetką Jadwigą 
Kupiszewską i  prozaikiem 
Jerzym Nawrockim zapre-
zentowali jej ostatnią książ-
kę Tam gdzie łkają skrzypce (Wyd. Ablilion, 
2014), czytając fragmenty powieści, wzboga-
cone dźwiękami pieśni żołnierskich i muzy-
ki klasycznej. Podczas spotkania można było 

wysłuchać też wierszy z  tomików: Zatrzy-
many czas, Refleksje, Poza ramami, czytane 
przez samą poetkę. Marta Świderska-Pelinko 

opowiadała o swojej twórczo-
ści, mówiła o pisarstwie jako 
ciężkiej, aczkolwiek przyjem-
nej i satysfakcjonującej pracy. 
Wspominała o wątkach auto-
biograficznych, które w więk-
szości dominują w jej prozie. 
Przykładem jest powieść 
Tułaczy smak Edenu, będąca 
próbą odreagowania przy-
krych doświadczeń autorki 
podczas pobytu w  Anglii. 
Pisarka zdradziła również, że 
losy głównej bohaterki książ-
ki W labiryncie bólu są inspi-

rowane jej osobistymi przeżyciami. Urzekła 
gości naturalnością, ciepłem i skromnością.

   Elżbieta SZELIGA

Marta Świderska-Pelinko

DRAGA
Grupę literacką Draga, rodowodem tkwią-
cą w  końcówce lat 80. w  środowisku polo-
nistycznym jeszcze preuniwersyteckim, bo 
w WSP – przypomniał dr Stanisław Dłuski, 
poeta, krytyk literacki i eseista, wykładowca 
uniwersytecki i  lider klubu rzeszowskiego 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zwołując 
16 czerwca br. Dragę do pubu Underground 

przy Kopernika, ożywił ją na te kilka godzin. 
Chwilami nostalgicznie. – Byliśmy krótko-
trwałym wybrykiem, potem każdy poszedł 
w  swoją stronę – stwierdził nieco autoiro-
nicznie Józef Stalec, nauczyciel polonista. 
A Mariusz Kalandyk, dziś poeta o uznanym 
dorobku, od razu tę myśl dopełnił: – Roze-
szliśmy się, ale bez gniewu, natomiast Draga 
żyła nadal literacko we „Frazie” – co obecna 

odmiany Marsz kosynierów i Paryżanka, no 
i Czerwone jabłuszko oraz Krakowiaki. Cały 
ten zestaw nagrań świadczy o  tym, że nasi 
rodacy na saksach nie tylko ciężko pracowa-
li, ale też potrzebowali chwili oddechu, za-
bawy i to zabawy w duchu polskim. To zapo-
trzebowanie, tę koniunkturę wykorzystywa-
li polscy muzycy i tak powstało na emigracji 
coś, co można nazwać np. we Francji polsko-
-francuskim stylem muzyki tanecznej. Po-

lacy na emigracji, zwłaszcza tej dawniejszej, 
bardzo często ciężko przeżywali rozstanie 
z krajem rodzinnym. Mamy na to mnóstwo 
przykładów. We Francji, w  Wielkiej Bryta-
nii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i  na 
kontynencie południowoamerykańskim 
dzięki temu działają polonijne zespoły folk-
lorystyczne. Od lat przyjeżdżają na rzeszow-
skie festiwale zarówno dorośli, jak i  dzieci. 
W tym roku w Iwoniczu będą zespoły dzie-

cięce. To przywiązanie do polskości o czymś 
mówi.
 Tak, to bywa coś, co w coraz bardziej 
konsumpcyjnym świecie nie zawsze moż-
na racjonalnie wytłumaczyć. Bardzo Pani 
dziękuję za spotkanie przy starych płytach 
babuni.

– Ja również dziękuję. 

 Rozmawiał Jerzy DYNIA
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KARTKI Z PAWLACZA (21)
Chcę rozkoszować 
się czasem, który 
mi został. Wszystko 
w  gwiazdach zapi-
sane, trzeba umieć 
w  nich czytać, i  te 
straszne sny. Ostatnio 

śnię wędrówki po cmentarzu w  Dębowcu, 
gdzie leżą moi rodzice. Cioran miał abso-
lutnie rację, pisząc o  „niedogodności naro-
dzin”. Jeszcze parę wieczorków, beznadziej-
nych rozmów przy piwie, które do niczego 
nie prowadzą, poczucie zmarnowanego 
czasu, tylko te wiersze wciąż przychodzą, 
dręczą, męczą, nie dają odpocząć, na prze-
gryzkę kasza gryczana, która pachnie moim 
przaśnym dzieciństwem. Czy wydawanie 
kolejnych tomików ma jeszcze sens; po 1989 
roku nie widzę w polskiej literaturze i sztu-
ce nowych form artystycznych, powielanie, 
naśladowanie, małpowanie, kto mówi od 
siebie, bebechami, przynajmniej jest auten-
tyczny, reszta to makulatura. Nie obchodzi 
mnie zupełnie, czy coś z mojego pisania zo-
stanie, nie czytam nowych rzeczy, wracam 
do starych form; realizm, modernizm, me-

Stanisław Dłuski

tafizyka, tragizm, katastrofizm, wciąż aktu-
alne. Widzę moich kolegów z rodzinkami, jak 
oni jeszcze wierzą w literaturę, czemu ja tego 
nie mam w sobie, robię spotkania literackie, by 
pożytecznie czas spędzić, nie mogę ciągle dzia-
łać, bo w tym też nie widzę urody i smaku, choć 
już mi parę kobiet wyrobiło opinię chuligana, 
niech znikną we mgle, same nic nie dokona-
ły, tylko bezczelnie podsumowują moje życie. 
Ta chora pogoń za formą, nic piękne i święte, 
zalew grafomanii, którą firmuje nawet Pol-
skie Radio Rzeszów; katastrofa. Uciec od tego 
świata, raz na zawsze, może mi się uda?

27 maja 2015; po nieprzespanej nocy. 
(Cioran cierpiał na chroniczną bezsenność, nocami 

wędrował bez celu po swoim rumuńskim miasteczku; 
a ja siedzę, piszę te bazgroły, żeby was oburzyć, obudzić, 

zaniepokoić; co z tym Dłuskim się stało, każdy artysta 
to egoista.)

*
Aleksander Fiut, wybitny historyk literatu-
ry, profesor UJ, w  swojej najnowszej książce 
„We władzy pozoru” stawia ważkie dla nas 
wszystkich pytania: „jak to się stało, że kultura 
europejska, legitymizująca się tak znakomi-
tą, wielowiekową tradycją, wydała na świat 

systemy totalitarne?”; „czy cały jej rozwój 
nie prowadził, krok po kroku, do faszyzmu 
i komunizmu?”; i dalej bolesne: „czy można 
zrozumieć katastrofę? Katastrofę własnego 
państwa, społeczeństwa, całej cywilizacji?”. 
Uwierzyliśmy zbyt łatwo, że postęp uczyni 
człowieka mądrzejszym, przewidywalnym, 
otwartym na Innego. Kultura, która uczyła 
wiary i nadziei, nie dała nam jednak opar-
cia, zostaliśmy sami wrzuceni w absurdalny 
byt, bo czyż nie jest tragicznym absurdem, że 
po transformacji (tzw. upadku komunizmu) 
nie wyciągnęliśmy wniosków na temat kon-
dycji człowieka; wojna na Bałkanach (obozy 
koncentracyjne), 11 września, terroryzm, 
wojna na Ukrainie. Demokracja liberalna 
wydawała się najlepszym ustrojem, jaki 
człowiek wymyślił, a  tak naprawdę współ-
czesny kapitalizm doprowadził do wielkie-
go rozwarstwienia, bogaci stali się jeszcze 
bogatsi, a  większość została zepchnięta na 
margines, powstała cała „armia” wykluczo-
nych. Artysta powinien stać zawsze po ich 
stronie.

3 lipca 2015

redaktor naczelna kwartalnika prof. Mag-
dalena Rabizo-Birek z  żywością potwier-
dzała, a dragowcy obsiedli ją potem niczym 
kurczęta matkę, chłonąc jej uwagi i komen-
tarze. Wydaje się, że Draga w nazwie nawią-
zywała po słowiańsku do serbskiego, albo 
bardziej rumuńskiego znaczenia tego słowa. 
Draga – kochanie. Kochali i kochają poezję, 
i  nie tylko, nadal. Z  przyczyn losowych nie 
było na spotkaniu poety i krytyka Grzegorza 
Kociuby, którego każdy z nich co rusz przy-
woływał. Przyjechał aż z Biecza, też teraz za-
wodowo polonista, Andrzej Topczyj, autor 

WYTWORNA ELEGANCJA

Kameralne grono uczest-
ników wzięło udział 

w  promocji tomiku poezji 
Melancholia elegancka siostra 
smutku Joanny Kłaczyńskiej, 
poetki Grupy Literackiej „Sło-
wo” 14 czerwca 2015 r. w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
w Mielcu. Uczestników powi-
tała Joanna Strycharz, dyr. bi-
blioteki, zaś sama uroczystość 
zgromadziła członków „Sło-

wa”, innych też miłośni-
ków poezji oraz kilka zna-
komitości mieleckich, ze 
zdobywcą tytułu Mielcza-
nina Roku 2014 tygodnika 
„Korso” Jerzym Andru-
siewiczem. W  sposób cie-
kawy zaprezentował swój 
warsztat artystyczny duet 
akordeonowy PSM im. M. 
Karłowicza w  Mielcu Da-
niel Nowak i  Jacek Jam-
rozy. Jako prezes Grupy 

kilku tomików, nieustająco tryskający hu-
morem, jak choćby, gdy odwracając pamięć 
w studenckość rzekł: „Jestem nadal szczupły, 
tylko się z tym nie obnoszę”. Staszek Dłuski 
był i pozostał liderem Dragi – tak go widzą 
oni i ci, którzy przyszli pocieszyć wrażliwość 
własną poetyckim słowem ich utworów. Tak-
że w wokalnym przekazie gitarzysty Waldka 
Lenkowskiego, który śpiewał wiersze Stasz-
ka, albo gdy sam poeta Dłuski je wygłaszał 
na tle muzycznego przekazu grupy o mianie 
Chuligani z  Adamem Słowikiem, b. kier. 
literackim w  Teatrze Siemaszkowej i  jego 

kolegą Maćkiem Bednarzem. – Łączyła nas 
mitologia małych ojczyzn, ale i  tzw. mały 
neoklasycyzm – określił Dłuski. Chcieli być 
alternatywą dla pokolenia „bruLionu” – do 
dziś spaja ich trwale, zgrzebnie wtedy w roku 
1992 wydany almanachowy tomik poetycki 
Ślepcy. Także dobrze zapamiętany pozostaje 
wciąż z nimi nieżyjący już prof. Józef Nowa-
kowski, który patronował naukowo ich lite-
rackim wzlotom studenckim.

   Ryszard ZATORSKI 

W PODKARPACKIEJ  
IZBIE POETÓW

26 czerwca w  Klubie Turkus WDK 
w  Rzeszowie w  ramach Podkar-

packiej Izby Poetów odbyło się spotkanie 
z Martą Hanus, nauczycielką o wykształce-
niu językoznawczym. Mieszka w  Posadzie 
Górnej koło Rymanowa. Jest autorką dwóch 
tomików wierszy: za rogiem niebo i  na kra-
wędzi zawsze. Jak mówi o  sobie, na poważ-
nie zaczęła pisać dopiero na studiach, kiedy 
publikowała w „Horyzontach Krakowskich” 

i  „Między Sąsiadami”. 
W  Krakowie w  klubie 
studenckim Wernyhora 
odbyły się jej pierwsze 
spotkania poetyckie. 
Obecnie publikuje wier-
sze m.in. w „Naszym Ry-
manowie” i  na różnych 
portalach poetyckich. 
Uczestników spotka-
nia zachwyciła śpiewem 
Katarzyna Furmańska 

przy współudziale gitaro-
wym Sebastiana Stachur-
skiego. Oprócz autorki jej 
wiersze czytała Danuta 
Pado oraz utwór wybrany 
przez poetkę Stefan M. Ża-
rów, wiceprezes RSTK. Spo-
tkanie prowadził gospodarz 
Izby Czesław Drąg. 

   Stefan ŻARÓW

„Słowo” wskazałem zalety poezji bohaterki 
spotkania, przywołując ocenę autora recenzji 
tomiku, znakomitego polskiego krytyka lite-
rackiego Leszka Żulińskiego. Słowa te zdała 
się potwierdzić recytacja wybranych wierszy 
tomiku przez Marię Orłowską. W rozmowie 
z  autorką uczestniczyli żywo Maria i  Jerzy 
Andrusiewiczowie, Zofia i  Kazimierz Sza-
niawscy, znakomity prozaik Włodzimierz 
Kłaczyński – mąż poetki, Maria Orłowska, 
Joanna Strycharz i inni. 

  Zbigniew MICHALSKIJoanna i Włodzimierz Kłaczyńscy
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Mieczysław Arkadiusz Łyp
Poeta, krytyk literacki, edytor, fotogra-

fik, aktywny promotor kultury i  sztuki 
Podkarpacia. Autor książek poetyckich: Na 
ścieżkach pamięci (2005), Ars longa, vita bre-
vis (2008), Genius loci (2009), W krainie zło-
tej muzyki. Impresje z Futomy (2010), Orbis 
pictus (2010), Wiersze z Turcji (2011), In Ar-
kadia (2011), Panta rhei (2012), Witraż z Fu-
tomy (2012), Wiersze na Wigilię (2012), Dale-
kie światła Radomska (2013), Wiersze zebra-
ne (2013), Zaklęte w lipowym drewnie (2013), 
Różane lśnienie lata (2013). Laureat Złotego 
Pióra (1992, 2010). Od 4 lipca 2015 r. prezes 
rzeszowskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich. Drukowany wiersz otrzymał I na-
grodę w turnieju poetyckim, którego wyniki 
ogłoszono podczas II Rzeszowskiej Nocy 
Poezji – 29 maja 2015 r.

Pisarka i  poetka. Urodzona w  Katowi-
cach. Mieszka i  tworzy w  Rzeszowie. 

Jest członkiem Związku Literatów Pol-
skich. Zajmuje się krytyką literacką. Tłu-
maczy teksty literackie z języka słowackie-
go na polski. Wydała tomiki poetyckie Za-
trzymany czas (1996), Refleksje (2006), Poza 
ramami (2012) i powieści W labiryncie bólu 
(2003) [nagroda Złotego Pióra], Tułaczy 
smak Edenu (2007), Za drzwiami deszczu 
(2010) i  Tam gdzie łkają skrzypce (2014), 
z  której pochodzi drukowany fragment. 
Laureatka wielu nagród. Tłumaczona na ję-
zyk angielski, słowacki, ukraiński, litewski 
i  serbski. Redaktor naczelna literackiego 
czasopisma „Shyhta”. 

Opowieść o Frasobliwym
Interpretacje

Czesławowi Drągowi,  
 wspaniałemu promotorowi  
 kultury i sztuki Podkarpacia

Frasobliwy na szkle malowany
raczej z teatru lalek
niż z Jerozolimskiej ulicy
i wiejskiego rozdroża

Główka przekręcona
zdecydowanie w lewą stronę
jak na balu manekinów w „Ateneum”
Tylko ptaszki z pobliskiej osiki
a może ojcowego Ogrójca
lub ludowego kiermaszu
spokojnie głoszą
urodę świata i kolor bólu

Z prawej strony
dłonie osobne
rozrzucone
odarte z gestu jedności
z wyraźnymi śladami ran
zawieszone w powietrzu

jakby z teatralnej animacji
lub etiudy o zastygłym
nieodwołalnym cierpieniu

Dookoła Ukrzyżowanego
łzy w kształcie czerwonych serduszek
– prawdopodobnie niegdyś oglądanych
na odpuście
w Miejscu Piastowym Krośnie
lub innym małym miasteczku

Ptak las droga biały latawiec
pasieka grzech staw los wzgórze
dolina zdziwienie pierwsze i ostatnie

Tu serduszkom jaśmin śni się pachnący
błękitnej drodze – szczęśliwy los
kozikowi – rana głęboka
gęstwinie – zieleń łąki majowej
gołębicy – gałązka oliwna i pokój

Krąg spraw ostatecznych przeczuty
tylko wieczność po raz pierwszy
kolorowa i barwna
jak łemkowska panna

Tu nawet korona cierniowa
w jasnych niebieskich purpurowych
pasmach znakach
Twarz przeniesiona z autoportretu 
z wąsami w kształcie liści tytoniu
upalonych przez wrześniowe słońce
znad Sanu

Ze wschodu
wiatr gna niepokój

Czy Frasobliwy
małego zadziornego
chłopa artysty z Wrocanki
wymodli
dzień słońce światło
obraz i wiersz?

Rzeszów, 12.04.2015 r.
* Z inspiracji malarstwem Stanisława Kuci (1937–1991)

Tam gdzie łkają skrzypce
Fragment powieści

W każdy sobotni wieczór kasyno nasączone oparami alkoholu, kłębiącym się nad głowami 
dymem papierosowym, gryzącymi nozdrza perfumami i  wodami po goleniu zaczynało tętnić 
beztroskim życiem. Beztroska ta jednak była złudna. [...] 

– Orkiestra tusz – krzyknęli dawni towarzysze broni i po chwili Jan czystym, dźwięcznym 
tenorem ciągnął: Niejedna panienka za wami poleci... 

Muzycy podjęli melodię i choć tak ognisty rytm wręcz podnosił z miejsc, wszyscy niczym 
magma zastygli ze wzruszenia. [...] 

– Mela, Mela, chodź do nas! – dziewczęta, które tego wieczoru towarzyszyły Janowi i jego 
dwóm kolegom zaczęły nawoływać wchodzącą do kasyna. 

Nie spodziewała się spotkać nikogo, a nawołujące jedynie mgliście pamiętała z czasów oku-
pacji. Bawiły się na podwórku sąsiedniej kamienicy. Nigdy z nimi nie przystawała. Nie miała na 
to ani czasu, ani ochoty. Zawsze po swojemu spędzała czas, w którym na zabawę nie brakowało 
miejsca. Od niechcenia podeszła i usiadła w wolnym fotelu. Chwilę coś do niej szeptały. Nie słu-
chała. Rozglądała się po sali. Lustrowała kobiece suknie. Niektóre wyjątkowo okazałe. Oczami 
wyobraźni pląsała pośrodku sali w  ramionach najprzystojniejszego oficera, na którym odkąd 
weszła do kasyna utkwiła wzrok. Poruszała się z gracją. Rozsiewała uśmiechy. Powoli wszystkie 
pary przestawały tańczyć i tworzyły wokół nich krąg. Na twarzach mężczyzn malował się podziw, 
spojrzenia kobiet parzyły. Tak właśnie jawił się jej wielki świat. O takim świecie marzyła. 

– Śmiem zauważyć, że zajęła pani moje miejsce – zażartował Jan, który wrócił do swojego 
towarzystwa. 

– Nie widzę, że jest podpisane. Może pan usiąść gdzie indziej – zareagowała, gdy przerwał 
z nim w roli głównej fantazję. 

– Nie jest pani zbyt spostrzegawcza. Wszystkie są zajęte – zakreślił szerokim gestem i puścił 
do niej oczko. 

– Co za gbur – żachnęła się i ostentacyjnie podeszła do baru. 
– Czupurna – cicho gwizdnął. 
Szczupła, niewysoka, gustownie ubrana dwudziestodwuletnia brunetka z dumnie podnie-

sioną głową kupiła po co przyszła, raz jeszcze, już nie tak butnie, utonęła w oczach Jana. Posłał 
uśmiech. Nie odwzajemniła. Na znak rozgniewania wzruszyła ramionami i zamiotła nogą. Szere-
gowy przy drzwiach otworzył je przed nią. Czmychnęła niczym spłoszona sarenka. 
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Kreska
Pamięci Tadeusza Różewicza

A kiedy zadrżało światło
Na grubym szkle okularów
Usiadła na chwilę mucha

To będzie początek wiersza
Hieroglif jakiegoś znaku
A może po prostu kreska

Która w bezruchu dnia czeka 
Na tego „…który odchodzi 
I… który odejść nie może”

Jego pies

Po jego śmierci
Wrogowie odetchnęli
Przyjaciół ogarnął smutek
Bliskich rozpacz

Jeszcze jego pies
Kładł się przy grobie
Jak na łóżku obok
Kiedy żył

Jeszcze przez jakiś czas
Dzwonił telefon
Milczało radio
Przychodziły rachunki

Potem znów wszystko 
Było jak dawniej
A jego pies zdechł
Chyba ze starości

Mirosław Welz

Joanna Kłaczyńska

Ur. 1966 r. w Krośnie, 
mieszka w  Iwo-

niczu-Zdroju. Wydał 
siedem tomików poezji: 
Bieszczadzka rapso-
dia (2005), Kapliczki 
i wiersze (2010), Żyje się 
(2012), Idziemy Biesz-
czadem (2012), Jeszcze 
(2013), Z  Norwidem idę 
(2013), Po drodze (2014) 
[tegoroczna poetycka 
nagroda Złotego Pióra], 
Bieszczady, poezja i blues 

(2015). Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich. 
Pisze także teksty piosenek. Członek Związku Literatów 
Polskich.

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi. Mieszka i pracu-
je w Mielcu. Należy do Grupy Literackiej „Słowo”. W roku 2014 

wydała tomik poezji Przed zmierzchem. Jej wiersze trafiły do prasy 
regionalnej, a także do „Poezji dzisiaj” i  mieleckich „Artefaktów”. To-
mik Melancholia elegancka siostra smutku jest drugą pozycją autorki.

Fo
t. 

Sy
lw

ia
 T

ul
ik

Poszukiwanie blasku

Córeczko moja, daleka i bliska,
gdzieś za siedmioma górami i rzekami,
liście o Tobie szepczą,
ptaki ponad matką ziemią
układają pieśni o Tobie,
a ja tutaj, w spalonym mieście, z chorym sercem,
wszędzie Cię widzę, w każdej
łzie nieba, w trawie posiwiałej
szukam miłości, blasku Twojego dzieciństwa,
zagubiony proszę Pana Zastępów
o świt z Tobą

Rzeszów, 2 maja 2015

Stanisław Dłuski
Ur. 1962 w Jaśle. Poeta, krytyk literacki, animator kultury, wykła-

dowca w Uniwersytecie Rzeszowskim. Współzałożyciel i były 
red. nacz. „Frazy” i „Nowej Okolicy Poetów”. Publikował w czaso-
pismach literackich, m.in. „Kulturze” paryskiej, „Periphery” (USA) 
i „Zeszytach Literackich”. Wydał siedem książek poetyckich, m.in. 
Stary dom (1995), Dom i świat (1998), Samotny zielony krawat (2001), 
Elegie dębowieckie (2003), Lamentacje syna ziemi (2006), Szczęśliwie 
powieszony (2009) oraz monografie Egzystencja i metafizyka. O po-
ezji Anny Kamieńskiej (2002) i Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. 
Idee – wartości – poezja (2014). Jego wiersze znajdują się w antolo-
giach polskich i włoskich. Tłumaczony na język angielski, arabski, 
czeski, francuski, serbski, ukraiński, włoski. Członek Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

„Zniszczenie to moja Beatrycze”

Wrzucają nas do dołu, a przecież
W naszych oczach jeszcze słońce kwili,
Jeszcze słowa w ustach się zielenią;
Nad nami życia ciemny blask,
Pod nami robaki odprawiają już rytuał
Pożerania i zniszczenia, posiwiałe
Ptaki zawodzą nad cmentarzem,
Odchodzą przyjaciele i kochanki,
Zostajemy sam na sam z tajemnicą 
Gnicia, przemiany, rozpadu ciał.
Słowik śpiewa hosanna.

Pożegnania, powitania

Alicja pojechała do Przemyśla,
Został jej zapach, wędruje ze mną
Po ulicach nocnego miasta,
Kwilą kwiczoły w koronach drzew;
Magnolie rozpoznają ślady miłości
Nawet w opuszczeniu, delikatnym
Podniebieniu gwiazd. Nocne kochanków
Rozmowy jak zorze nad czołem dębu;
Przemów do mnie serce, potargane,
Sponiewierane przez lata depresji,
Żebym uwierzył we wschody, 
Wciąż młody jak bóg z łąk Beskidu

12.04.2015 (noc na Pułaskiego)

Masz dom

Masz dom
I pozwalasz
By spłonął

Masz miłość
I dajesz
Jej odejść

Masz wszystko
I nie masz 
Prawie nic

Wciąż jesteś
Czy już
Nie ty

Nazwy

Otaczają nas nazwy
Tradycję nazywamy – WIARĄ
Cud – MEDYCYNĄ
Sex – MIŁOŚCIĄ
Czego nie rozumiemy – SZTUKĄ
Zła nie nazywamy wcale
Człowieka określamy cechami zwierząt
Przecież coś musi być – JASNE

Wierni przegranej
dla Godota

Kto wiele traci, wiele zyskuje.
Kto nie ma nic, ma wszystko.

Kto śpi na kamieniu, ma złote sny.
Kto je trawę, przetrwa głód serca.

Kto lubi ciszę, mieszka w pieśni.
Kto daje siebie, bogowie mu sprzyjają.

Kto odchodzi w cień, żyje w blasku.
Kto wyrzeka się gniewu, odnajdzie miłość.

2 maja 2015

Bezsenność

Księżyc 
gałązką światła 
puka w okno 
spać nie daje 
nadal pamięta 
że kiedyś 
moje ciało 
żyło w jego rytmie 
chociaż ja już 
o tym zapomniałam

Pytanie

Lustro
przyjacielu młodości 
powierniku
najtajniejszych sekretów 
pochlebco niezrównany 
kochanku najwierniejszy
dlaczego teraz 
patrzysz mi w oczy 
i syczysz wrogo...
Dlaczego?!

Erotyk
Dwa splecione oddechy krzyczą 
kocham.

Bezgłośnie.
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Ryszard Zatorski

Nadal na murach zam-
kowych od strony 

ulicy Szopena można oglą-
dać  rozwieszone wielko-
formatowe wydruki prac 
malarskich, które powstały 

w czasie pleneru przed festiwalem, a orygina-
ły w Estradzie przy ul. Jagiellońskiej. Trafny 
wybór miejsca tej ekspozycji i mogłaby taka 
wystawa w  sezonie letnim pojawiać się co 
roku ze zmiennymi tematami. Zaś w Domu 
Sztuki BWA przy Sobieskiego do 2 sierpnia 
br. podziwiać można unikatową wystawę 
dzieł plastycznych Franciszka Starowiey-
skiego, której wernisaż był jednym z kilku-
dziesięciu wydarzeń, bardzo ważnym w skali 
ponadkrajowej nawet, tegorocznego Euro-
pejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. 

EUROPEJSKO W RZESZOWIE
Wschodnie i orientalne klimaty artystyczne

nas muzycy w  orientalny klimat Armenii, 
a wokaliści pieśniami wyrażali nastroje bólu, 
radości, miłości i patriotyzmu.

Twórcą i  moderatorem Tryptyku był  
znany już rzeszowianom Mikołaj Blajda, 
ten sam, którego multimedialnie podaną 
muzyczną Symphonicę mogliśmy w  ubie-
głym roku podziwiać w Filharmonii Podkar-
packiej. A  podczas czerwcowego festiwalu 
ESK zachwycił wszystkich tamże swoistym 
spektaklem muzycznym pt. Szeherezada, 
widowiskiem multimedialnym, które kul-
turę i  historię orientu opowiada muzyką, 
tańcem, światłem i  obrazami plastycznymi. 
W  roli Szeherezady podziwialiśmy Rasm 
Al-Mashan rodem z Jemenu, też z korzenia-
mi polskimi ze strony matki, a  muzycznie 
obecna była również Orkiestra Filharmonii 
Podkarpackiej na czele z  naszymi koncert-
mistrzami Anną Naściszewską (wioloncze-
la) i  Robertem Naściszewskim (skrzypce)  
oraz poznani już z koncertu w rynku muzycy 
Blajdy – Mateusz Szemraj (oud), Wojciech 
Lubertowicz (darabukka, bębny obręczowe), 
Rafał Stępień (piano), Łukasz Adamczyk 
(gitara basowa), Mirosław Hady (perkusja), 
Leszek Hefi Wiśniowski (flety/saksofon so-
pranowy), Szymon Kamykowski (saksofon 
tenorowy), Dominik Mietła (trąbka). I  na 
flugelhornie sam Mikołaj Blajda, który wy-
myślił to widowisko literacko, napisał muzy-
kę inspirowaną orientem i baśniami z tysiąca 
i  jednej nocy, wyreżyserował i  dyrygował 
połączonymi zespołami oraz grupą taneczną 
(Joanna Czarnecka, Agata Glenc, Anna Ka-
rabela, Marta Mietelska, Stanisław Iwanic-

jest tym niezwykłym miastem, które bar-
dzo sprzyja spełnianiu marzeń. Tym spek-
taklem Mikołaj Blajda i  gospodarze miasta 
jako główni organizatorzy festiwalu m.in. 
poprzez swe instytucje kultury – Estradę 
i  Rzeszowski Dom Kultury, udowodnili, że 
możliwy jest teatr muzyczny w  Rzeszowie. 
Bo czymże była Szeherezada jeśli nie mu-
zycznym teatrem, w  którym wszystko było 
żywą grą na scenie – muzycy, tancerze, efekty 
wizualne nie za pomocą komputera, ale ka-
lejdoskopu przekazywane na ekran, czy ko-

lejne baśnie Szeherezady malowane piaskiem 
na ekranie niczym niegdyś opowieści telewi-
zyjne wspomagane na żywo piórkiem i  wę-
glem przez nieodżałowanego profesora Wik-
tora Zina. I  sama postać tytułowa wokalnie 
przede wszystkim obecna w utalentowanym 
przekazie Rasm Al-Mashan. Bardzo współ-
cześnie dobiegało to muzyczne widowisko 
baśniowe Blajdy. Niczym operowe spektakle, 
ale bez owych prawie bez wyjątku infantyl-
nych librett. Zwarte widowisko, porywające 
artystycznie przeżycie dla widzów. Godne 
zapamiętania i powielania.

Łamów miesięcznika by zabrakło, by 
opisać udział w festiwalu tych kilkuset arty-
stów z kilkunastu krajów nie tylko europej-
skich, ale także z Kanady. W tym także mu-
zyków klezmerów z Rzeszowa i Budapesztu. 
Ale trudno zapomnieć występ niepowtarzal-
nego teatru plastycznego ruchu i  muzyki, 
uniwersalnego w swym przekazie artystycz-
nym w każdym miejscu na globie. Na scenie 
Teatru Maska wystąpił z takim widowiskiem 
Teatr Ładne Kwiatki (Beautiful Flowers) 
z  Charkowa na Ukrainie, który przedstawił 
wymowne i  porywająco satyryczne obrazy 
społeczne w pantomimicznym spektaklu pt. 
Tłuszcz z  elementami teatru cieni.

Chciałoby się także na dłużej zatrzy-
mać atmosferę klubową białego namiotu 
rozbitego między synagogami przy ulicy 
Bożniczej z  różnorodnymi propozycjami, 
by wspomnieć o  kolejnym muzycznie swo-
istym teatrze kameralnym, jakim był występ 
Matragony, grupy multiinstrumentalistów 

Festiwalu, który dla trzech centrów 
wojewódzkich – Rzeszowa, Lublina i  Białe-
gostoku – przebiegał pod jednakim hasłem: 
Wschód Kultury. Imprezy bogatej w  wyda-
rzenia muzyczne, teatralne, literackie i  pla-
styczne, znaczonej mnogością koncertów 
i wystaw, ale i spotkań oraz dyskusji o kultu-
rze. Z koncertem 25 czerwca br. w rynku na 
otwarcie, zatytułowanym Tryptyk ormiański, 
bo tę wschodnią kulturę i jej ludowe tradycje 
w  jazzowych interpretacjach mogliśmy po-
dziwiać. Poczynając od porywającej uczucia 
słuchaczy pieśni Tęsknota w wykonaniu Aidy 
Kosojan-Przybysz i Hovsepa Paranyana. 
Artystka jest Ormianką z  rodziny mieszka-
jącej w  Gruzji i  bezbłędnie włada językiem 
polskim, bo jest żoną Polaka z  Lublina. Pa-
ranyan zaś mieszka w  Krakowie. Jazzem 
zdobionym dźwiękami tradycyjnych instru-
mentów, takich jak duduk czy oud przenosili 

ki). Scenografię i kostiumy wymyśliła Joan-
na Jaśko, choreograficznie widowisko wspo-
mogła Anna Karabela, a  wizualizacje były 
dziełem Szymona Kamykowskiego. Wypeł-
niały one zarówno owe stylizowane wieże po 
bokach sceny, wiodące do seraju, jak i wielki 
ekran filmowy z  tyłu, scenograficznie uzu-
pełniające nastrój muzyczny i taneczny. 

Blajda, który tym orientalnym baśnio-
wym widowiskiem spełnił swe marzenie 
twórcze, stwierdził również, że Rzeszów 

Kasia Kowalska

Maciej Harna, lider Matragony

Mikołaj Blajda, twórca „Szeherezady"

Spektakl „Tłuszcz” Teatru Ładne Kwiatki
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Piotr Rędziniak

Zakończył się najwięk-
szy i  najważniejszy 

festiwal, który Rzeszów 
wraz z  Narodowym Cen-
trum Kultury w  Warsza-
wie oraz Ministerstwem 

Kultury i  Dziedzictwa Narodowego zorga-
nizował w  dniach 25–28 czerwca br. Euro-
pejski Stadion Kultury – Wschód Kultury. 
Mieszkańcy Rzeszowa mieli okazję uczest-
niczyć w  rozlicznych koncertach, wydarze-
niach o charakterze warsztatów jazzu, tańca, 
fotografii, plastyki, nawet literatury. 
Jako człowiek sztuki, przywiązany do 
wartościowego przekazu wizualnego 
– nie tylko za pomocą obrazów i dzieł 
sztuki – czuję swego rodzaju niedosyt 
z niemożliwości uczestnictwa w wie-
lu z tych festiwalowych propozycji. 
Nikogo też nie zamierzam winić za 
ten stan, gdyż tego rodzaju festiwale 
z założenia mają charakter eventowy, 
żal, że znaczy to, iż są ulotne, krót-
kotrwałe, happeningowe. Dominują 
w nich, czemu też nie należy się dzi-
wić, wydarzenia muzyczne, znako-
mite w  mojej ocenie, choć zdaje się 
te bardziej kameralne Tryptyk ormiański czy 
Electro East – Onuka z Ukrainy przyćmiły tak 
bardzo lansowaną w mediach i zapowiedziach 
gwiazdę koncertu głównego. Ale ja się na mu-
zyce współczesnej nie muszę znać i nie o tym 
chciałem napisać, ale o ocaleniu od owej ulot-
ności zdarzeń plastycznych przygotowanych 
przez środowiska i instytucje, które mają kre-
ować plastyczną wrażliwość przysłowiowego 
Kowalskiego. Mam nadzieję, że przetrwa i bę-
dzie trwalszym śladem niż znikające ze słupów 
ogłoszeniowych plakaty i programy festiwalu. 
Chciałem zwrócić uwagę na trzy zdarzenia ar-
tystyczne z dziedziny sztuk wizualnych, które 
przygotowały Biuro Wystaw Artystycznych 
w  Rzeszowie, Związek Polskich Artystów 
Plastyków Okręg Rzeszowski we współpracy 
z  Inkubatorem Sztuki, mającym swoją sie-
dzibę w  Estradzie Rzeszowskiej oraz Galeria 
Fotografii Miasta Rzeszowa. Trzy zdarzenia 

w postaci wystaw, które choć będąc integralną 
częścią festiwalu Wschód Kultury na szczę-
ście trwały dłużej, jeszcze w  lipcu można je 
oglądać. Wpisały się w  program festiwalowy 
wysokim poziomem bądź innowacyjnością, 
a wreszcie szlachetnością warsztatu.

Monumentalnej wystawie Franciszka 
Starowieyskiego Paryskie przyjaźnie poświę-
cony był duży artykuł mojego autorstwa 
w  poprzednim numerze miesięcznika. Przy-
pominam o niej, gdyż jeszcze do 2 sierpnia na 
dwóch dużych salach BWA prezentowanych 
jest ponad 150 rysunków, szkiców, kartonów 
i płócien jednego z najznakomitszych współ-

Ukrainie. Projekt finansowo wsparła Gmina 
Miasto Rzeszów, nie odbyłby się również bez 
życzliwości kierujących Sądem Okręgowym 
w  Rzeszowie. To właśnie obok kameralnej 
wystawy w  Inkubatorze Sztuki przy Jagiel-
lońskiej 24 w  Rzeszowie wielkoformatowe 
wydruki tych obrazów do połowy lipca moż-
na było oglądać na murach zamku Lubomir-
skich od strony ulicy Szopena. Jak napisano 
w  projekcie i  koncepcji MUR-ART-u  miało 
być to swoistego rodzaju (ale i  dosłownie) 
wyjście artystów i  ich sztuki do ludzi. Sztu-
ka dziś stoi przed wyzwaniem docierania do 
swego odbiorcy. Stąd niezwykła popularność 

tzw. street-artu, rodzące się (również 
w  Rzeszowie) festiwale przestrzeni 
miejskiej. Z jednej strony to pozytyw-
ny przejaw docierania sztuki do szer-
szej publiczności, oswajania widza 
i jego w pewnym sensie edukowania, 
biorąc na siebie zadania, których nie 
spełniają instytucje do tego powołane 
– czytaj szkoły! Z drugiej jednak stro-
ny, niebezpiecznie, moim zdaniem, 
proces ten rozpoczął zacieranie się 
elitarności sztuki.

Krzemieniec w fotografii – tech-
nika szlachetna guma – pokaz foto-
grafii Wiesława Turny i kolaży foto-

graficznych Zofii Turno przygotowane zosta-
ły przez Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa. 
Wiesław i Zofia Turnowie, członkowie Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików, związani 
ze znanym i prężnym świętokrzyskim środo-
wiskiem fotografików, od wielu lat zajmują się 
twórczością fotograficzną w  technice gumy 
chromianowej. Byli współorganizatorami 
spotkań plenerowych w  całej Polsce, dzieląc 
się wiedzą o  „gumie” należącej do fotogra-
ficznych technik szlachetnych. I  tym razem 
w  Rzeszowie prowadzili warsztaty w  czasie 
trwania festiwalu. Jak wyjaśnia organizator na 
swojej stronie internetowej: do otrzymywania 
obrazów pozytywowych wykorzystuje świa-
tłoczułość roztworów dwuchromianu potasu 
lub amonu oraz gumy arabskiej jako koloidu 
organicznego. Pod wpływem światła roztwory 
te ulegają zgarbowaniu i  tracą zdolność roz-
puszczania się w wodzie. Jeżeli papier pokryty 

OCALIĆ OD OWEJ ULOTNOŚCI
Zdarzenia plastyczne na największym festiwalu w Rzeszowie

czesnych polskich artystów. Odszedł w 2009 
roku tzw. człowiek renesansu – malarz, gra-
fik, scenograf, aktor, autor telewizyjnych 
programów i  felietonów o sztuce, niemający 
sobie równych rysownik. Chwała organiza-
torom – BWA w Rzeszowie oraz PGS w So-
pocie (która sprowadziła wystawę z  Paryża 
do Polski), że mamy możliwość w Rzeszowie 
podziwiać jego dzieła. Mam wrażenie, że wy-
stawa ta przyczyni się do przedłużenia – jakże 
ulotnej – pamięci o tym niezwykłym artyście 
i człowieku.

MUR-ART to projekt przygotowany 
przez ZPAP Okręg Rzeszowski, jak już wspo-
mniałem we współpracy z  Estradą Rzeszow-
ską, integrujący profesjonalne środowisko 
plastyczne z młodymi studentami i artystami 
zgromadzonymi wokół Inkubatora Sztuki 
w  Rzeszowie, ale również artystami z  Iwa-
no-Frankowska – partnerskiego miasta na 

„Mur-Art" na wałach zamkowych, widok z ulicy Szopena w Rzeszowie

z  Sanoka, którzy opowiadają dosłownie, ale 
przede wszystkim muzycznie na wielorakich 
instrumentach o  tradycji różnych kultur. 
To legendarna już grupa wykonawców pol-
skiej muzyki tradycyjnej i orientalnej, której 
twórcą i liderem jest Maciej Harna. Jak sam 
określił – inspirację i energię czerpią z zapo-
mnianej legendy dzikiej bieszczadzkiej góry 
o  tej właśnie nazwie, będącej symbolem ich 
baśniowej krainy muzycznej.

Ten metaforyczny stadion miał umoco-
wanie w przestrzeni także autentycznego Sta-
dionu Miejskiego Stal przy ulicy Hetmańskiej, 
gdzie w piątek 26 czerwca był koncert główny, 
ale już w przeddzień cała dzielnica mogła tych 

artystów słyszeć prawie do północy podczas 
prób. Wystąpił support Mama Selita i Sophie 
Villy (Gruzja) oraz kolektywy muzyczne i wo-
kalistów z Polski oraz różnych krajów: Kasia 
Kowalska i  The Bambir (Armenia), Marika 
i Onuka (Ukraina), Natalia Przybysz i Dakh 
Daughters Band (Ukraina), Patrycja Mar-
kowska i Tanita Tikaram (Niemcy), Iza Lach 
i  The Airplane Boys (Kanada). A  gwiazdą 
koncertu finałowego byli The Fratellis.

Festiwal z  wielkim rozmachem, kosz-
towny i największy – jak na rzeszowskie wa-
runki – z trzymilionowym budżetem, z cze-
go nasze miasto pokryło jedną trzecią tych 
wydatków, a  resztę resort kultury. Festiwal 

sprawdzony w  latach poprzednich, z  pozo-
stawioną nazwą. Prezydent Tadeusz Ferenc 
na otwarciu zapewniał, że Rzeszów jest przy-
jaznym miejscem, gdzie warto mieszkać i go-
ścić, do czego serdecznie zapraszał.  Minister 
kultury prof. Małgorzata Omilanowska 
słusznie wyznała, że te dwa miliony z resortu 
to dobrze wydane pieniądze. 

Słusznie. Bo stokroć lepiej szukać wię-
zów ponad granicami, wspomagając arty-
styczne inicjatywy, niż marnotrawić je na 
miliardowe wydumane wojenne inwestycje. 
Po stokroć lepiej.

   Ryszard ZATORSKI
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Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka

przedsięwzięcia godne uwagi, takie, które 
niestety nieproporcjonalnie do ich znaczenia 
i  rangi, jaką zajęły na Europejskim Stadionie 
Kultury, nie były ogłaszane, zapowiadane 
i medialnie zauważane.

   Piotr RĘDZINIAK

Urodzony w  Przemyślu, absolwent LSP 
w Jarosławiu. Studia na ASP w Krakowie. 
Dyplom pod kier. prof. Zbigniewa Chudzi-
kiewicza w 1972 r. Był profesorem na Wy-
dziale Sztuk Uniwersytetu Technicznego 
w Koszycach na Słowacji. Prowadził Atelier 
Design produkt na studiach bakalarskich 
oraz autorskie Design Studio na studiach 
magisterskich. Od roku 2007 pracuje na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. W roku 2011 otrzymał nominację profe-
sorską od Prezydenta RP. Jest współzałoży-
cielem Organizacji Polonijnej „Klub Polski”, 
stowarzyszenia Polaków i  ich przyjaciół na 
Słowacji, która powstała w  1994 roku. Był 
mianowany ekspertem w  dziedzinie wzor-
nictwa w Czechosłowacji. Brał udział w pra-
cach jury w tej dziedzinie. Autor wielu reali-
zacji w zakresie designu. Urząd Wynalazków 
w Pradze udzielił mu 87 świadectw o autor-
stwie. Zrealizował przestrzenne obiekty, 
solitery – organiczne przestrzenne systemy: 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
w  Rzeszowie zaprasza na swój 

najnowszy bieszczadzki projekt 
„Wyżej niż połonina. Saga w VI ak-
tach” w reżyserii Tomasza Żaka.

Przedstawienie otwiera nową 
przestrzeń artystyczną, którą w no-
wej strategii „Siemaszkowej” określa 
klasyczne pojęcie genius loci. Wyżej 
niż połonina to zagrane i  zaśpiewa-
ne widowisko, zaczerpnięte z  życia 
legendarnych zakapiorów biesz-
czadzkich. Jest to historia zarazem 
tragiczna i wesoła, wypełniona śpie-
wem, zakręcona bieszczadzkimi bie-
sami, ale mocno wpatrzona ponad 
połoniny, czyli tam, gdzie prowadzą wszyst-
kie nasze ścieżki – Do Nieba Bram.

Premiera spektaklu odbędzie się w pej-
zażu, o którym opowiada. I to tam widowisko 
okrzepnie, wędrując po miejscach związanych 
z opowiadaną teatrem historią. Temu wędro-
waniu będą towarzyszyć działania dodatkowe, 
w które będą zaangażowani lokalni artyści.

Projekt Wyżej niż połonina ma na celu 
zaktywizowanie lokalnych środowisk twór-
czych powiatów bieszczadzkich i dotarcie do 
miejsc nader często oddalonych od możliwo-
ści korzystania z oferty kultury wyższej.

WYŻEJ NIŻ POŁONINA
Z życia legendarnych zakapiorów bieszczadzkich

Scenariusz i  reżyseria Tomasz A. Żak, 
scenografia Krzysztof Szczęsny. Obsada: 
Justyna Król, Mariola Łabno-Flaumenhaft, 
Robert Chodur, Waldemar Czyszak, Prze-
mysław Sejmicki (gościnnie), Robert Żurek. 
W  spektaklu wykorzystano utwory Wojcie-
cha Belona i zespołu Wolna Grupa Bukowi-
na. Realizatorzy dziękują Andrzejowi Potoc-
kiemu, znawcy Bieszczadów.

   Martyna KASPRZAK 
sekretarz literacki Teatru im. Wandy Siemaszkowej

Występy plenerowe
21 sierpnia  – cerkiew w Baligrodzie
22 sierpnia – Gminne Centrum Kultury 
  i Ekologii w Cisnej
23 sierpnia – remiza OSP w Wetlinie
28 sierpnia – Zatwarnica, kino „Końkret”
29 sierpnia – Ustrzyki Dolne, 
  Muzeum Młynarstwa i Wsi
30 sierpnia – Olszanica, pałac Biesa
4 września – Sanok, dziedziniec zamku
5 września – Zagórz, ruiny klasztoru
12 września – Polańczyk, przystań Unitry
13 września – synagoga w Lesku

Bilety będą do nabycia przez Internet oraz 
na miejscu na godzinę przed spektaklem. 
W  przypadku biletów zakupionych przez 
Internet wejście na spektakl będzie możliwe 
wyłącznie po okazaniu wydruku biletu!
Rezerwacja biletów: bilety@teatr-rzeszow.pl
Dział Sprzedaży i Marketingu: 
tel. 17 853 22 52 / 17 853 20 01 wew. 330, 341 
tel. 661 559 123/ 693 376 995
 
Zapraszamy na fanpage projektu 
www.facebook.com/wyzejnizpolonina
Szczegółowe informacje o spektaklu na 
www.teatr-rzeszow.pl/spektakle-all/7482-2/

 Na próbie prasowej spektaklu „Wyżej niż połonina”
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TADEUSZ Z. BŁOŃSKI
schody, poręcze, świeczniki i  inne 
obiekty rzeźbiarskie. Jego formy 
przestrzenne i  rzeźby kinetyczne 
funkcjonują w  przestrzeni archi-
tektonicznej i naturalnej.
Aktywnie działa w  obszarach 
sztuki wizualnej, designu, malar-
stwa, rzeźby, rysunku, fotografii, 
instalacji. Brał udział w  wielu wy-
stawach indywidualnych i  grupo-
wych w  Polsce, Czechosłowacji, 
Rosji, Włoszech, na Węgrzech, 
w  Niemczech, Japonii, Kazachsta-
nie, Francji, Anglii i  w  USA. Pra-
ce T.Z.B. znajdują się w  zbiorach państwo-
wych i  prywatnych w  Polsce, w  Czechach, 
Niemczech, Słowacji, Bułgarii, na Węgrzech, 
w Meksyku, Francji, Szwecji, Szwajcarii, No-
wej Zelandii, Austrii, Białorusi i USA. Bierze 
udział w  workshopach, plenerach i  podró-
żach studyjnych w  Polsce, Słowacji, Niem-
czech, Ukrainie, Chorwacji, Austrii, Szwecji, 

na Węgrzech i w USA. Realizuje działania 
plastyczne o charakterze wolnym i użytko-
wym, płaskim i  przestrzennym oraz mul-
timedialnym. Uczestniczył we wspomnia-
nym projekcie ZPAP „MUR-Art.” na ESK 
Wschód Kultury. Jego prace w lipcu może-
my oglądać w Galerii ICN Polfa Rzeszów, 
ul. Przemysłowa 2.   

Tadeusz Z. Błoński, „Chodziłem – upadłem – wstałem”, 70 x 100, 
akryl, 2012

takim roztworem, oczywiście po jego wysu-
szeniu, naświetlić przez złożony z nim nega-
tyw, to zgarbowaniu ulegną jedynie miejsca, 
na które padło światło, a więc odpowiadające 
jasnym miejscom negatywu. Po wywołaniu, 
czyli rozpuszczeniu w  wodzie emulsji nie-
naświetlonej, otrzymujemy obrazy gumowe, 
czyli gumę.

Wspominam o wystawach państwa Tur-
nów, gdyż to wystawa szlachetna i to nie tylko 
z  nazwy „guma-technika fotograficzna-szla-
chetna”. Jest to 340. ekspozycja galerii i trwać 
będzie do 31 lipca 2015 roku.

Zabrałem państwu chwilę na przeczy-
tanie tego tekstu, by nie rozpłynęły się w na-
tłoku eventów w  naszej pamięci artystyczne 

mailto:w:bilety@teatr-rzeszow.pl
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Jerzy Dynia 

Na masowych impre-
zach plenerowych do-

minuje dźwięk elektrycz-
nych gitar oraz „stopy” 
dużego bębna, jakby kul-
tura muzyczna świata nie 

stworzyła kilku setek innych instrumentów 
muzycznych. Ilość dawkowanych na „ple-
nerówkach” decybeli sprawia, że serca bądź 
inne wewnętrzne ludzkie narządy dostają 
nieoczekiwanych, niepokojących wibracji. 
W  jakim natomiast stanie będą nasze bło-
ny bębenkowe za 20 czy 30 lat, pokaże czas. 
I w tym przypadku trudno być optymistą. Na 
razie organizatorzy takich imprez są w stanie 
euforii i  mają satysfakcję oraz są dumni, że 
oferują nam taką właśnie kulturę.

Dla kogoś, kto szuka jednak innych ro-
dzajów muzyki, innych klimatów, pozostaje 
szukanie nagrań płytowych, z którymi może 
obcować w domowym zaciszu. Półki sklepów 
muzycznych wypełnione są różnoraką mu-
zyką zagraniczną. Coraz mniej jest na nich 
miejsca na nagrania krajowych artystów. Ale 
szukać trzeba i  jak się okazuje, można zna-
leźć. Oto przykłady.

Zupełnie niedawno wpadła mi w  ręce 
płyta zatytułowana Folk&Roll. Spokojnie! 

WARTO POSŁUCHAĆ
Na płytach polskich muzyków

To nie jest rock and roll. Na płycie są nagra-
nia grupy Zagan Acoustic, która powsta-
ła w  2006 roku przy Akademii Muzycznej 
w  Gdańsku. Tworzą ją akordeonista, skrzy-
pek, klarnecista i  kontrabasista. Grają bar-
dzo interesująco i  co ważne profesjonalnie 
zaaranżowaną muzykę inspirowaną folkiem, 
nie tylko polskim, ale też 
z  innych krajów Europy, 
a  nawet w  jednym przy-
padku country z Ameryki 
Północnej. Muzykę stwo-
rzyło na potrzeby zespołu 
siedmiu polskich kom-
pozytorów. Jest wśród 
nich m.in. Krzesimir 
Dębski. Ale jest również 
w  tym gronie twórców 
nasz człowiek, Krzysz-
tof Kubala, na co dzień 
pracujący w Młodzieżowym Domu Kultury. 
Jego pięknie skomponowany i zaaranżowany 
Kujawiak jest po prostu wzruszający.

Oto inny przykład, płyta zatytułowana 
L.S.D. Proszę nie mieć skojarzeń z narkoty-
kami. Album firmuje Andrzej Serafin kur-
sujący pomiędzy Kolbuszową a  Krosnem, 
multiinstrumentalista, któremu w  nagraniu 
towarzyszą harmonijkarz Robert Lenert 
oraz niezmordowany rzeszowski muzyk 

Stanisław Domarski. Na klimat dziewięciu 
nagrań w dużej mierze ma wpływ brzmienie 
wibrafonu, no i kompozycje A. Serafina. Jest 
to nagranie studyjne, oscylujące w kierunku 
nawet muzyki ilustracyjnej, z mnogością róż-
nych instrumentów, co wzbogaca całość.

Jeszcze jedna propozycja, tym razem 
zrytmizowana, wprawdzie nienowa, ale war-
ta zauważenia. Na płycie znajdują się nagra-
nia stworzonego przez gitarzystę Tomka Stę-
żalskiego w 2012 roku zespołu Bossa Nova 
Quartet. Na zarejestrowanej z  udziałem 

publiczności „na żywo” 
płycie znajdują się stan-
dardy rodem z Ameryki 
Południowej i  utrzy-
mane w  tym stylu. Wy-
konawcami są muzycy 
związani z  Rzeszowem, 
poza Tomkiem, kontra-
basista wszechstronny 
Witold Solarski, plastyk 
i  muzyk grający tu na 
cajon secie Paweł Cza-
chur. Wokal to w  tym 

przypadku domena Dominiki Kindrat, 
absolwentki Wydziału Muzyki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, na co dzień instruktor-
ki muzyki w  Rzeszowskim Domu Kultury, 
która ma już za sobą udane występy również 
z rzeszowskim zespołem jazzu tradycyjnego 
Old Rzech Jazz Band. Kto i kiedy ich słyszał 
ostatnio na koncertach w Rzeszowie?

   Jerzy DYNIA  

Zachwyciła widownię 
Magdalena Kozikow-

ska-Pieńko wymarzonym 
i  wyreżyserowanym przez 
siebie musicalem Ingonyama 
to znaczy lew. Historia Kró-
la Zwierząt, który zagościł 
premierowo na scenie Teatru 
im. Wandy Siemaszkowej 
26 czerwca br. i powtórzony 
był tam jeszcze trzykrotnie 
w kolejne dni. Znowu zatem 
teatr muzyczny, o  którym 
wiele osób marzy w  naszym mieście. Mi-
kołaj Blajda z muzyczną Szeherezadą dzień 
później w  filharmonii miał do dyspozycji 
zawodowych artystów. Magda i Kornel Pień-
ko, którzy wymyślili i  prowadzą edukację 
teatralną w  ramach stworzonej przez nich 
Akademii Aktorskiej Artysta, sprostali trud-
niejszej roli, bo to niezwykle skomplikowane 
zadanie artystyczne wykonali z amatorami – 
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pasjonatami, 
których przygotowali do tej gry teatralnej. 

Reżysersko Magdalena Kozikowska-
-Pieńko zadebiutowała w  pełni udanie na 
własnej wszak scenie, bo na co dzień jest 
aktorką w Teatrze Siemaszkowej, gdzie rów-
nież śpiewnie oraz tanecznie niejeden raz 

ARTYSTA Z MUSICALEM
Premiera wychowanków szkoły Pieńków

potwierdzała swój talent. W  tej muzycznej 
i  literackiej baśni, ze spójnie współgrającą 
scenografią Sebastiana Plęsa i obrazami fil-
mowymi, wirowało to widowisko na obroto-
wej scenie rzeszowskiego teatru, tak rzadko 
wykorzystywanej przez innych twórców 
spektakli. Akademia małżeństwa Pieńków to 
nie tylko wspaniała edukacyjno-wychowaw-
cza działalność codzienna, ale i  godna po-
dziwu nowatorska artystycznie nomen omen 
propozycja społeczna Artysty. 

Kilkadziesiąt osób na scenie, danie sa-
tysfakcji wystąpienia nawet po kilku osobom 
w tej samej roli, by wspomnieć choćby tylko 
kreatorów głównej postaci – Simby (Joachim 
Janota, Marika Kisilewicz, Jan Mróz, Nata-

lia Probola, Michał Stępniak) to w równym 
stopniu zabieg artystyczny co i  wychowaw-
czy. W obydwu tych odcieniach ze znakomi-
tym skutkiem. A  ileż sprawności tanecznej 

było w  tym przekazie baśnio-
wym z  choreograficzną opie-
ką wytrawnej baletmistrzyni 
Leili Arifuliny i  Katarzyny 
Paluch. A  jak brzmiały te in-
strumentalnie organizujące 
nastrój timbalesy wysterowa-
ne przez Jarosława Babulę, 
którego widownia mogła na 
żywo także widzieć i  słyszeć 
ze sceny instrumentalnie, albo 
jaką sprawnością wokalną wy-
kazali się wykonawcy, którym 
w tym bardzo pomógł Hubert 

Bisto. Ale powtórzę raz jeszcze, największa 
zasługa w  tym, że zaistniał przez dni kilka 
ten teatr muzyczny w Rzeszowie, była oczy-
wiście małżeństwa aktorskiego Magdaleny 
i Kornela Pieńków, którzy reżysersko udźwi-
gnęli znakomicie podjęte ogromne zadanie.

Dla porządku muszę wyjaśnić, że wy-
łącznie przypadek zdecydował, iż premiera 
Ingonyamy miała miejsce w tym samym cza-
sie, gdy odbywał się w Rzeszowie Europejski 
Stadion Kultury. Przygotowania tego mu-
sicalu nie firmowali bowiem organizatorzy 
ESK, ani tym bardziej nie wspomogli finan-
sowo. 

   Ryszard ZATORSKI

Fot. Sebastian Fiodorek
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Radovan Brenkus

Minimalnie od czasów 
Kanta jest znane, że 

autor to najgorszy krytyk 
swojego wytworu, ponie-
waż nie ma do niego dy-
stansu. Zazwyczaj widzi 

w nim to, co chce widzieć, a nie interpretacje, 
jakie naprawdę wypływają z kontekstu. Z tym 

Andrzej Szypuła

Irenę Duchowską, wraż-
liwą poetkę, oddaną 

nauczycielkę i  niezwykle 
zaangażowaną działaczkę 
w  walce o  polską tożsa-
mość kulturową na Litwie, 
nazwałem ostatnio dobrym 

aniołem polskości. Jej autentyczna miłość do 
ojczyzny, tej małej, wileń-
skiej, i  tej dużej, litewskiej 
i  polskiej, budzi szacunek 
i uznanie.

Artystka była kilka lat 
temu w  Rzeszowie i  na Pod-
karpaciu, prezentowała swoje 
wiersze i  zachęcała do przy-
jazdów na Litwę. I choć z na-
szej podkarpackiej ziemi na 
Litwę sporo kilometrów, to 
przecież ciepło i  serdeczność 
kochanej Irenki tak poruszy-
ły serca animatorów kultury 
naszego regionu, że podczas 
tegorocznych dwóch festiwali 
na Żmudzi na Litwie, w Aka-
demii Datnowskiej koło Kiej-
dan i  Poniewieża, w  ramach 
Dni Kultury Polskiej na Żmudzi, wystąpiły 
aż cztery grupy artystyczne z naszych stron: 
Chór Mieszany „Sancta Familia” para-
fii Świętej Rodziny w  Rzeszowie pod moją 
dyrekcją, Zespół Pieśni i  Tańca „Wisznia” 
z Wiśniowej pod kierunkiem Grzegorza To-
maszewskiego, Zespół „Twierdzanie” spod 
pobliskiego Frysztaka pod kierunkiem Mag-
daleny Wiśniowskiej i Zespół „Trzcinicoki” 
z Trzcinicy koło Jasła pod kierunkiem Stani-
sława Marszałka.

Cóż to były za spotkania, występy, ko-
rowody, wycieczki, wzruszenia! Koncert XIII 
Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy”, który 
odbył się 6 czerwca 2015 roku w  Centrum 
Kultury w  Akademii Datnowskiej, poprze-
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DOBRY ANIOŁ NA LITWIE
O wierszach Ireny Duchowskiej

dzony występem orkiestr i  mszą 
świętą w  datnowskim kościele pw. 
Zwiastowania NMP, zgromadził 
17 zespołów artystycznych z  Litwy, 
Łotwy i  Polski – chóry, kapele, or-
kiestry dęte, zespoły pieśni i  tańca. 
A  nazajutrz – Koncert II Festiwalu 
Kultury Polskiej w Poniewieżu, po-
przedzony mszą świętą w  katedrze 
pw. Chrystusa Króla i  korowodem, pełnym 

ducha polskości i  radości. 
Wszystkiemu przewodziło 
Stowarzyszenie Polaków Kiej-
dan Oddział Związku Polaków 
Litwy „Lauda” z niestrudzoną 
prezeską Ireną Duchowską 
na czele, a  łaskawe niebiosa 
zesłały najcudniejszą pogodę 
towarzyszącą tym wszystkim 
serdecznym wydarzeniom.

Warto dodać, iż 6 czerw-
ca 2015 roku w  Kiejdańskim 
Centrum Wielokulturowym, 
w  zabytkowej synagodze, 
otwarto wystawę fotografii 
Zbigniewa Polita Pejzaż pol-
ski, odbyło się także spotkanie 
literackie, na którym miała 
miejsce prezentacja wierszy 

Ireny Duchowskiej z  tomiku Sentymenty, 
a  także wierszy obecnych na spotkaniu po-
etek strzyżowskich – Czesławy Szlachty-
-Pytko i Urszuli Rędziniak, a także, co wy-
znaję nieskromnie, wierszy z mojego pierw-
szego tomiku poetyckiego Białe tulipany, 
wydanego w Wiśniowej w 2015 roku. 

Nie sposób mówić i  pisać o  tomiku 
Ireny Duchowskiej Sentymenty wydanym 
w  2014 roku w  Bibliotece Świętokrzyskiej 
w  Zagnańsku, z  odniesieniem do ukocha-
nych Kiejdan, bez powyższego wstępu, zara-
zem relacji z żywej aktywności poetki w ży-
ciu społeczności polskiej na Litwie. To jej 
powołanie, pasja, temat zamyśleń, rozważań, 
wzruszeń, zapisanych w kolejnych tomikach 

poezji – ciepłej, wzruszającej, serdecznej. Jest 
tych tomików już pięć: Znad Issy (2004), Głos 
z Laudy (2005), Mój testament (2006), Miraże 
(2007) i Sentymenty (2014). 

W  Słowie wstępnym Maciej Andrzej 
Zarębski cytuje Tomasza Wroczyńskiego, 
recenzenta pierwszego tomiku poetki: „To-
mik jest widomym świadectwem bogactwa 
kultury polskiej na Litwie i jej żywych związ-
ków z najlepszymi tradycjami kultury naro-
dowej”. Ten duch przenika i  kolejne tomiki, 
z ostatnim włącznie. Jan Tulik, autor Posłowia 
– Polskość sercem wspominana – w wierszach 
Ireny Duchowskiej, na końcu wspomnianych 
Sentymentów pisze: „Duch romantyzmu uno-
si się nad chyba każdym poetą, który wybył 
z Polski – choćby w dzieciństwie – który oj-
czyznę nosi pod powiekami duszy”. 

Warto sięgnąć po Sentymenty Ireny 
Duchowskiej. W gruncie rzeczy wszyscy je-
steśmy romantyczni – taka już polska dusza, 
gdziekolwiek by się tułała po świecie. I jesz-
cze opinia Jerzego Waldorffa, muzykologa, 
erudyty, który twierdził, że granice Polski 
będą sięgać tak daleko, jak daleko sięgać bę-
dzie polska kultura. Dzięki Irenie Duchow-
skiej polskość na Litwie przemawia nie tylko 
historycznymi budowlami, ale także słowem, 
muzyką, pieśnią, serdecznym wzruszeniem. 
Bo jak pisał Adam Mickiewicz Płomień roz-
gryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spu-
stoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało.

   Andrzej SZYPUŁA,
kompozytor, dyrygent, pedagog, prezes 

Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego, 
redaktor naczelny kwartalnika „Kamerton”

Irena Duchowska 
Otwórz 

Otwórz swą 
duszę – dla wiary,
serce – dla uczucia,
ramiona – dla przyjaciela,
drzwi – dla przybysza,
uszy – dla Muz,
oczy – na światło.

Uzyskasz – spokój,
poznasz – sens życia,
dasz – ciepło, 
okażesz – gościnność,
usłyszysz – melodię,
ujrzysz – Słońce!

Chór „Sancta Familia” z Rzeszowa z dyrygentem Andrzejem 
Szypułą na Litwie

25 czerwca br. uczestniczyłem w organizowanym przez Podkarpacką Izbę Poetów spotkaniu 
autorskim pani Marty Hanus. Po wnikliwym zapoznaniu się z wierszami z drugiego tomiku tej 
autorki, nasunęły mi się pewne refleksje, które postanowiłem zawrzeć w kilku zdaniach do redakcji.

NA KRAWĘDZI KICZU
Znakomita przestroga, jak poezji nie pisać

mają bogate doświadczenia tłumacze i recen-
zenci, którzy z  takiego samego powodu nie 
oceniają samego autora, ale „autora” w dziele 
– liryczny czy prozaiczny podmiot. W recen-
zji nie ma sensu wpisywać nazwiska autora za 
każdym razem do cudzysłowu, gdyż stało się 
niepisanym prawidłem, że mowy o  autorze 
krytycy nie odbierają inaczej. Ryzyko niezro-
zumienia ze strony autora bywa tym większe, 
im bardziej autor identyfikuje się z  własnym 

wytworem. Wierzę, że Marta Hanus napisała 
drugi tomik poetycki Na krawędzi zawsze (Ar-
magraf, Krosno 2015) szczerze, że przy jego pi-
saniu dała z siebie wszystko. Niestety, czekanie 
na wartościowy wiersz jest czekaniem na cud, 
a recenzent nie może od autora chcieć więcej, 
niż autor potrafi. Co więcej, czytelnik nie ma 
zakazanego ironicznego podejścia do tekstu.

Skupiłem się na optyce podmiotu li-
rycznego, na tym, czy Marcie Hanus udało 
się skierować ją na oryginalne autorskie tory, 
a  nie na formalne braki, których przy więk-
szości początkujących jest niezmiernie dużo. 
Wspomnę, zamiast wielu, przynajmniej styli-
styczne inwersje („podczas o duszę moją ostat-
niego sporu”, str. 7), sztucznie, aż komicznie 
oddziałujące zdania („czajnik zgasł raniony 
spojrzeniem”, str. 43), niefunkcyjne dopełnia-
czowe metafory („pragnienie miłości”, str. 10), 
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Dominik Nykiel  
Adam Kus

Za nami trzeci już po-
reaktywacyjny sezon 

Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego KLAPS działające-
go w  Wojewódzkim Domu 
Kultury w  Rzeszowie. Po-
reaktywacyjny, ponieważ 
tak naprawdę to KLAPS 
może poszczycić się ponad 
półwieczną działalnością 
i  jest jednym z  najstar-

szych DKF-ów w Polsce. Dlatego dokładamy 
wszelkich starań, by nasz DKF, który nie ma 
charakteru komercyjnego, był atrakcyjną for-
mą działalności kulturalnej – na należytym 
poziomie. W  dodatku taką, która nie tylko 
trafia do ludzi w różnym wieku i o różnej fil-
mowej wiedzy oraz wrażliwości, ale również 
będzie budziła przyjemne skojarzenia i emo-
cje niczym ulubiona marka. I chyba nam się to 
udaje, o czym świadczy duże zainteresowanie 
proponowanym przez nas różnorodnym re-
pertuarem, a także zwykła ludzka życzliwość 
i sympatia.

„Dopiero co” (wrzesień 2012) roz-
pędzaliśmy na nowo i  w  nowej formule tę  
DKF-owską machinę, która wciąż z  tą samą 
formułą żyje własnym życiem. A  są nasi 
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nadużywanie abstrakcyjnych rzeczowników 
(dusza, tęsknota, miłość...), nawet wielkimi 
literami! W duchu folklorystycznej metafizyki 
został opracowany również wstęp, zbiór uzu-
pełnia pięć kiczowatych ilustracji. À propos, 
poezja nie jest o słowie, a minimalizm wiersza 
nie polega na używaniu małej ilości słów. Oczy-
wiście, słowo kaczka można pisać i  z dużej li-
tery, jeśli jej chcę oddać cześć, albo jeśli chodzi 
o nazwę własną, ale ciężko będzie dziecku wy-
tłumaczyć, że metafizyczna kaczka jest tą abs-
trakcyjną, która sobie pływa w stawie-nie stawie 
poza faktycznymi kaczkami.

Pisana poezja przeszła pewien rozwój 
i  nie da się pominąć tego, co udało się osią-
gnąć innym. Baudelaire dzięki estetyce brzy-
doty (i  złego!) pokazał naiwność platońskiego 
triumwiratu dobra, piękna i prawdy. Tak też nie 
da się patrzeć na miłość tylko jako na coś do-
brego, a  na nienawiść tylko jako na coś złego, 
chociaż wielu najchętniej widziałoby wyraźną 
linię pomiędzy dobrym a złym, tak jak w „wier-
szu” na str. 11. Na odwrót, kto w wierszu fruwa, 
zachwyca się światłem, tęskni za połączeniem 
z  ciszą (ulubione słowo początkujących!), naj-
różniejszymi porównaniami pokazuje potrzebę 
harmonii i upewnia na sposób „Nie martw się./ 
Jestem przy Tobie” (str. 34), przecież „słodki 
sok przecieka między słowa” (str. 17) i „pozbyć 
się ich (rozumieć smutków) nie będzie trud-
no” (str. 20). Pokrótce, kto się wciąż zwraca ku 
niebu i pogardza ziemią, jego przeświadczanie 
o czystości ma odwrotny skutek – nie wiem, czy 
się na koniec nie wykąpie pod prysznicami ko-
lejnego Oświęcimia. Poezja pisana po holokau-
ście nie zanikła, ale nie może już pełnić funkcji, 

jakie miała w  przeszłości. Cierpienie jest fak-
tem, który zostaje i zostanie. Chodzi o to, jak się 
z nim poeci potrafią zmierzyć. Czyżby w raju, 
nawet w takim, w którym się musi żyć na wieki, 
byłoby lepiej niż w piekle?

Lekarstwo przeciw rozpaczy nie ma struk-
tury pobudzania ani tak zwanych modnych re-
cept na szczęście, ba, nawet kłamliwej świado-
mości, że ktoś pozbył się rozpaczy. Wiarygodni 
poeci pokonują rozpacz paradoksalnie, poprzez 
jej pełne przeżycie. Marta Hanus zaczęła, gdzie 
wielu „poetów” kończy – jako pokutnicy ducha: 
„bym nie pragnął prawdy / ukrytej przed mymi 
oczyma // bym nie zwątpił / gdy zdołam zoba-
czyć // bym nie zwolnił kroku / u kresu drogi // 
by mnie nie zwiódł / blask fałszywy // byś mnie 
nie potępił Panie” (str. 48). Pokora, która przy-
pomina taplanie w błocie, gdy podmiot nieraz 
stylizuje się jako „niewolnik zbiegu ulic” (str. 
29), ma zbyt daleko od skromności, która ręka 
w rękę kroczy z godnością.

I  zdrożne autorskie stylizacje mogą być 
bardzo ciekawe, jednak zbyt wiele fałszywie 
dekadenckich tonów, brzmiących archaicznie 
niczym niektóre pasaże z  Biblii, nie przynosi 
niczego nowego. Marta Hanus polega na opi-
sowości, która wyłącznie fragmentaryczna, bez 
głębi myślowej, na wiersze nie wystarczy. Jedyny 
tekst, który dałby się nazwać wierszem, chociaż 
z wytykami, można znaleźć na str. 40. Bitnicka 
generacja poetów wprowadziła do poezji nowe 
elementy. Ich estetyka posługiwała się również 
chrześcijańską symboliką, Chrystusa zobrazo-
wała nieraz w  przeciwieństwie do biblijnego 
symbolu. Aż ciśnie się pytanie, czy autorka, 
której repertuar używanych środków jest oczy-

wisty, zna twórczość Ferlinghettiego, Ginsberga 
i innych. Nie myślę, że jej nie zna. Ze względu 
na wielowymowny fragment (str. 48), który 
reprezentuje większość jej tekstów, bardziej 
podejrzewam brak podpatrywania podczas 
czytania, wyczucia horyzontów, jakie przed-
stawili wspomniani autorzy, ale i  przemyśleń, 
dokąd udało się im dostać oraz jakie związki 
potrafili naruszyć i  wprowadzić inne dzięki 
własnej optyce. To oczywiście wymaga już ca-
łej osobowości. Przesuwanie optyki podmiotu 
lirycznego jest tak też wymagającą zależnością, 
która nie zależy tylko i wyłącznie od zręczności 
rzemieślniczej (językowej) autora, ale przede 
wszystkim od zdolności (talentu) operowania 
z  treścią, nieredukowalną na tekst. Zręczność 
w  tym przypadku ma zadanie marginalne. 
Skoro autorzy nie mogą wpływać na literackie 
dzieło inaczej jak za pośrednictwem tekstu, ich 
manieryzm, gdy drobnym poprawieniem tekstu 
mogą zmienić cały kontekst i znacznie wpłynąć 
na dzieło, jest zrozumiały tak, jak palenie ręko-
pisów, gdy u  największych można wykluczyć 
gest zwrócenia na siebie uwagi.

Jeśli chodzi o  bunt, jego znaczenie uka-
zał egzystencjalny typ literatury. Nie mam na 
myśli buntu z tendencjami ideologicznymi ani 
jako pustą pozę. Bez niego można łatwo upaść 
do sentymentu – fałszywego uczucia poza me-
lancholią. Ta autorska pozycja u Marty Hanus 
przejawia się tam, gdzie infantylnie nadużywa 
zdrobnień. Tomik, tak jak wiele innych z  nie-
zliczonej ilości, jest znakomitą przestrogą, jak 
poezji nie pisać.

   Radovan BRENKUS

KLUB FILMOWY W WDK
Jeden z najstarszych w Polsce

wierni klubowicze, którzy nie tylko raz w ty-
godniu przychodzą (nawet „w  ciemno”) na 
proponowane przez nas filmy, ale również 
zostają na pofilmowych dyskusjach (a te nie-
jednokrotnie bywają dużo bardziej emocjonu-
jące niż sam film, o czym już kiedyś pisaliśmy 
i mówiliśmy), w których – co jakiś czas – biorą 
udział zaproszeni przez nas goście. Prawdziwą 
przyjemnością jest to, że na każdym seansie 
jest przynajmniej jedna osoba, która w klubie 
pojawia się pierwszy raz i  zazwyczaj zostaje 
z nami dalej. I  to bardzo cieszy i dodatkowo 
nadaje sens temu, co robimy. Bo KLAPS jest 
dla ludzi, którzy lubią oglądać dobre, dysku-
syjne, często niszowe kino, nie potrzebując 
przy tym popcornu i  wszystkich żywienio-
wo-pitnych dodatków. I  lubią jeszcze o  tym 
wielokulturowym kinie pomyśleć i porozma-
wiać. A  jeśli nawet ktoś nie chce rozmawiać, 
to przynajmniej posłucha, co mają do powie-
dzenia inni, dopełniając sobie to, co zobaczył. 
Wtedy film ma jeszcze większą szansę „wyjść” 
z nami z mroku kinowej sali i żyć jeszcze dłu-
go w blasku naszych myśli. 

Ważne odnotowania jest to, że po ponad 
dwóch latach zakończyliśmy cykl Mistrzowie 
Kina, w  ramach którego – zgodnie z  alfabe-
tem – prezentowaliśmy filmy największych 
twórców światowych. I  w  tym sezonie poka-
zaliśmy: Nóż w  wodzie Romana Polańskie-
go, Buntownika bez powodu Nicholasa Raya, 
2001: Odyseję kosmiczną Stanleya Kubricka, 

Imperium słońca Stevena Spielberga, Ofia-
rowanie Andrieja Tarkowskiego, Buena Vi-
sta Social Club Wima Wendersa oraz Barwy 
ochronne Krzysztofa Zanussiego. Czy to 
oznacza całkowity koniec Mistrzów Kina? 
Otóż nie! W czwartym sezonie rozpoczniemy 
coś, co możemy na nasze potrzeby nazwać Al-
fabetyczną Ruletką Mistrzów Kina. Oznacza 
to, że dalej będziemy pokazywać najważniej-
sze filmy największych reżyserów, ale już nie-
koniecznie co miesiąc i niekoniecznie w kolej-
ności alfabetycznej. To daje nam większą swo-
bodę wyboru i  jeszcze większą repertuarową 
różnorodność.

Na koniec tych naszych posezonowych 
refleksji trzeba to głośno powiedzieć i wyraź-
nie napisać, że gdyby nie WDK w Rzeszowie 
i Wy, Drodzy Klubowicze, nie byłoby tego, co 
jest. Dlatego dziękujemy Wam, że jesteście, bo 
w ten sposób możemy dalej wspólnie uczest-
niczyć w  tej filmowo-kinowo-dyskusyjnej 
przygodzie, która – mamy cichą nadzieję – bę-
dzie trwała do końca świata i… o dwa dni dłu-
żej. Dziękujemy również naszym patronom 
i  partnerom medialnym, także i  Łukaszowi 
Baranowi za przygotowywanie (to już dwa 
lata!) w  każdy czwartek facebookowej zaba-
wy rysunkowo-filmowej, która od niejednego 
wymaga przyjemnej gimnastyki umysłowej. 
Ten klapsowy sezon zmagań zakończyliśmy 
z  wynikiem dziewięćdziesięciu rysunków. 
Zostało jeszcze dziesięć… Ostatnie odlicza-
nie ruszy od września. Pozdrawiamy serdecz-
nie i  do zobaczenia po wakacyjnej przerwie! 
A  tymczasem zapraszamy na nasz profil:  
facebook.com/dkfklaps

   Dominik NYKIEL i Adam KUS

http://sjp.pwn.pl/so/a-propos;4410700.html


WIROWANIE 
NA PLANIE   ODPRYSKI

CHCETA TO REFERENDUJTA!

No i mamy zajerąbisty, jak mawiają małolaty, problem z natury swej 
polemiczny, zatem biez nikakich nadający się do politycznego darcia 

mordy aż do utraty wydolności gardzieli i cierpliwości tych, którzy zacho-
wali jeszcze zdroworozsądkowy ogląd rzeczywistości. Przecież partyjny 
pomyślunek sprowadza się w większości właśnie do tworzenia problemu 
tam, gdzie go nie ma i z tego, co jest jedynie jego miernym erzacem. Cóż 
my aktualnie widzim, proszę wycieczki, oprócz znoszenia przez rząd 
radosnego jaja z powodu zmagazynowania u nas kilkudziesięciu amery-
kańskich czołgów, które tak nas obronią przed czymkolwiek, jak Ame-
rykanie demokrację w: Iraku, Afganistanie, Państwie Islamskim, Libii 
i parunastu innych krajach tak niezależnych, jak niezależna jest premier 
Beata od Prezesa I Ogromnego.

Ogłoszone przez prezydenta Komorowskiego wrześniowe referen-
dum stało się właśnie kanwą zabawy propagandowej na ogromną, wybor-
czą nawet skalę. Wprawdzie wybory parlamentarne nie zostały jeszcze 
ogłoszone, ale kampania ruszyła jak się patrzy, chociaż wszyscy twier-
dzą, że to nie jest żadna kampania. W  referendum naród ma określić, 
co myśli o: wprowadzeniu JOW-ów (nie mylić z  jobami), finansowaniu 
partii politycznych z budżetu państwa oraz jednoznacznym tłumaczeniu 
prawnych niejasności fiskalnych na korzyść podatnika. Nie będę pisał, co 
myślę o tych trzech referendalnych pytaniach. Szkoda zdrowia. A i mój 
komputer robiący za maszynę do pisania mógłby doznać jakiegoś nie-
sprawiedliwego dlań uszczerbku na swoim technicznym zdrowiu. O wie-
le ciekawsza jest cała polityczna otoczka z  tym związana. Wpierw, gdy 
blado dla kandydata PO na prezydenta wypadła I tura wyborów, referen-
dum zostało zapowiedziane i od razu zbluzgane przez prawych i sprawie-
dliwych jako zwykła hucpa wyborcza. Ba, nawet w czasie senackiej debaty 
wszyscy senatorowie tej opcji wyniośle poszli na piwo na znak protestu 
referendalnego właśnie. Wiadomo, z jakim skutkiem.

Aż tu nagle na pisowskich władców spłynęło jakieś oświecenie 
polityczne i  zapragnęli dopisać do uchwalonego już, paskudnego dlań 
uprzednio, referendum swoje trzy grosze, czyli: obniżenie wieku emery-
talnego, sprawę edukacji szkolnej sześciolatków oraz zakaz prywatyzacji 
lasów państwowych. To jak to jest? Chcą referendum, czy nie chcą? Prze-
cież to przypomina panienkę, która przebiera nóżętami, bo chciałaby, ale 
boi się. Wszyscy spece od prawa konstytucyjnego zgodnie twierdzą, że 
do uchwalonej już treści wrześniowego referendum nie można dopisać 
nawet przecinka. Jedynie przypisowski prof. Muszyński jest odmienne-
go zdania, ale ponoć on zawsze jest po ichniej partyjnej linii, na bazie 
i w ramach.

Objeżdżająca dudowe zgliszcza i ruiny, czyli nasz kraj, kandydatka 
na prezesowskiego premiera, Beata Szydło, tłumaczy klasie robotniczej, 
inteligencji pracującej i wahającemu się chłopstwu, że uchwalone pytania 
referendalne niczego nie pchają do przodu, a nadają się do tego wyłącz-
nie te, które ona proponuje dopisać. Tak samo myśli poseł Mularczyk, 
chociaż w jego przypadku sam fakt myślenia już jest zjawiskiem wyjąt-
kowym, niczym urodzone niedawno na podlaskich piaskach dwugłowe 
cielę. Chociaż mnie wydaje się, że te sprawy będą pchać państwową nawę, 
ale nie do przodu, a bardziej na nowe boczne tory. Tym bardziej że nie 
słyszałem o tym, aby którykolwiek powojenny rząd zamierzał prywaty-
zować lasy państwowe, a  sześciolatkowe pacholęta dotychczas siedziały 
wyłącznie na lodach, u babci pod spódnicą i w piaskownicach. A z tym 
wiekiem emerytalnym poszedłbym dalej. Przecież na emeryturę można 
iść zaraz po ożenku i szlus! Robić dzieci, bawić je, chodzić do kościoła i na 
patriotyczne zbiegowiska, a nie zajmować się jakimiś głupotami i ganiać 
do roboty! 

Tylko dwa referenda w Polsce udały się – konstytucyjne i akceptują-
ce wejście do UE. Pozostałe, łącznie z regionalnymi, naród olał. To wrze-
śniowe czeka podobny los. Nie ma u nas takiej tradycji jak w Szwajcarii 
i  jeszcze długo nie będzie. Zaś pani Szydło, jeśli gustuje w referendach, 
może skrzyknąć odpowiednią ilość posłów i wystąpić o uchwalenie no-
wego. A może by tak zorganizować referendum w sprawie uchwalania re-
ferendum? Nie od rzeczy byłoby też, aby każdy dopisywał sobie pytania, 
jakie mu się podobają. Na przykład, w którą stronę mieszać herbatę. Ale 
najpełniejszą demokrację osiągnęlibyśmy, gdyby do referendum każdy 
szedł ze swoimi pytaniami. Jestem za a nawet przeciw!

 Roman MAŁEK 

SPADAMY

Krzysztof Jasiński, założyciel krakowskiego Teatru STU, 
w spektaklu Spadanie według Różewicza z 1970 roku, określa-

nym jako manifest pokolenia, użył takiego zwrotu: „Na początku 
było dno. Dno, do którego mógł stoczyć się człowiek”. 

No i wywieszczył. Po 45 latach to dno osiągnęliśmy. Zwłasz-
cza moralne. Moje pokolenie lat 70., protestując przeciw rzeczywi-
stości, wykorzystywało twórczość, a swą osobowość akcentowało 
kolorowym ubiorem i długimi włosami. Dzisiejsze pokolenie pali 
opony, zamyka Sejm łańcuchami, patronuje ogolonym głowom, 
chodzącym na „ustawki”, jeżeli awantury na stadionach nie wy-
starczą, i tym, którzy doktrynę sprawcy II wojny światowej reali-
zują za pomocą kostki brukowej, wyciągniętą ręką i przekonaniem 
o racji wodza mówiącego, że zniszczenie Polski jest jego pierwszym 
zadaniem. O  innych poczynaniach nie wspomnę. Określają oni 
siebie, a jakże, mianem patriotów. Owym patriotom, niepomnym 
na naszą historię, przez ćwierć wieku udało się skutecznie podzie-
lić naród i rozmontować państwo. Zaiste, czyn to godny prawdzi-
wego patrioty. 

I wygląda na to, że po jesiennych wyborach owi patrioci, owi 
prawdziwi Polacy osiągną ostateczny sukces. I  nic nie będzie im 
stać na przeszkodzie, by wrak dumnej Rzeczypospolitej oddać 
w wieczyste lenno „królestwu niebieskiemu”, które na to czeka od 
wieków. I to bez jednego choćby wystrzału. Przyszłym rządzącym 
parafianom, czy jak określa ich słownik języka polskiego ludziom 
zacofanym i ograniczonym, należy przypomnieć, że nigdy w tak 
haniebny sposób niepodległości nie oddaliśmy. Zawsze walczyli-
śmy, choć przyznać trzeba, że z nijakim skutkiem.Ale zawsze też 
w tym czasie obok wojsk carskich czy pruskich pojawiali się do-
stojnicy kościelni. Tak było po Sejmie Czteroletnim, za czasów Ko-
ściuszki i podczas II wojny światowej, kiedy to dobry „ojciec świę-
ty” pozostający w  dobrych stosunkach z  Hitlerem załatwił nam 
pasterkę wcześniej, byśmy nie mieli kłopotów z godziną policyjną.

Tak jest i dzisiaj. Choć zbrojny zabór nam nie grozi, bo Wa-
tykanowi to nie na rękę. Przecież im mniej ludzi, tym mniejsze 
wpływy. Logiczne. Trzeba więc swój cel osiągnąć inaczej, i w za-
sadzie dopięli swego. Jeszcze żeby tylko lud to zaklepał. I zaklepie. 
Głupi lud, jak mawiają zwolennicy zaboru, to kupi. Politycy w jego 
rękach przez ćwierć wieku robili w  tym kierunku wszystko, by 
się udało. Najważniejszy człowiek ponadtrzydziestomilionowego 
państwa całuje w rękę elekcyjnego króla państwa, które zajęłoby 
raptem połowę Rzeszowa. Warto było, bo wdzięczny Watykan dał 
mu miejsce na Wawelu. Przyszły najważniejszy z oszałamiającym 
bohaterstwem ratuje hostię. Wawel ma już załatwiony. Marszałek 
województwa bez pytania kogokolwiek stawia sobie przed biurem 
pomnik katyński z pieniędzy podatników. Bo co mu ktoś zrobi. On 
jest prawdziwym Polakiem i katolikiem i lepiej wie, czego narodo-
wi potrzeba. Miał taki kaprys i koniec. Przecież biskupi nie mieli 
nic przeciw temu. A to najważniejsze. Tylko obawiam się, że z tego 
Wawelu nie będzie.

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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Nasza leśna apteka
Latem chętniej niż kiedykolwiek lubimy zanurzać się w  leśne ostępy. Jest to in-

stynktowne dążenie do poprawy swego samopoczucia. Polska należy do dzie-
siątki najbardziej zalesionych państw Unii Europejskiej i jeśli nasze lasy nie zostaną 
bezprawnie sprywatyzowane, będziemy mogli długo cieszyć się ich dobrodziejstwem. 
Niemniej jednak, jak pokazują badania przeprowadzone przez Lasy Państwowe, 28 
proc. Polaków w ogóle nie chodzi do lasów, zaś 48 proc. robi to sporadycznie i naj-

częściej tylko latem. A przecież krótsze i dłuższe wyprawy do lasu mają przeogromną moc terapeutyczną. 
W Japonii dawno to odkryto. Niespieszne wędrówki w leśnym mikroklimacie, na które w kraju Kwitną-
cej Wiśni mówi się Shinrin-yoku, czyli „leśna kąpiel”, tamtejsi lekarze i  terapeuci zalecają znerwicowa-
nym, przepracowanym, chorym na nadciśnienie i osobom z osłabioną odpornością. Japońscy naukowcy 
od dawna uważają, że głębokie, świadome wdychanie leśnych aromatów, które emitują drzewa, grzyby, 
ściółka, wszelkie krzewinki uodparniają cały organizm. Związki lotne zawarte w leśnym powietrzu to tak 
zwane fitoncydy i mają one silne działanie bakterio- i grzybobójcze. Niektórzy naukowcy głośno już za-
czynają traktować las jako naturalny antybiotyk. Jeden z niedawnych eksperymentów naukowych prze-
prowadzonych równolegle w Japonii i w USA pokazał, że wystarczą tylko 2 godziny w leśnym klimacie, by 
w układzie odpornościowym człowieka podniósł się poziom komórek, które jako pierwsze stają do walki 
z patogenami chorobotwórczymi. Weźmy zatem to pod uwagę. Warto chodzić do lasu nie tylko po grzyby 
czy jagody, ale przede wszystkim po zdrowie. Bierzmy więc przykład z Japończyków, którzy słyną wszak 
z długowieczności.

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Będziesz w dobrym waka-
cyjnym nastroju i wiele spraw ułoży się dobrze.

Byk (21 IV–20 V) W nawale obowiązków do-
mowych nie zapominaj o sobie.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Zdobędziesz to, do cze-
go dążysz od dłuższego już czasu.

Rak (22 VI–22 VII) Nabierzesz sił i pozbędziesz 
się zobowiązań. Kilka wyjazdów przed Tobą.

Lew (23 VII–23 VIII) Zamiast pocieszać in-
nych, zadbaj o siebie.

Panna (24 VIII–22 IX) Mars dopomoże w roz-
kręceniu kariery, ale uważaj na ludzi.

Waga (23 IX–23 X) Zapowiada się rewolucja 
w uczuciach.

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski Marek Pelc

Edward Winiarski
Regina Nachacz

SEKRET Y ŻYCIA 

Nina Opic

Jerzy 
Maślanka
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TORT Z BISZKOPTÓW, 
OWOCÓW I GALARETKI

3 szklanki mleka • 1 szklanka cukru pudru • 2 
paczki budyniu śmietankowego • żółtko • olejek 
waniliowy • 25 dag masła • 2 galaretki owocowe • 
75 dag owoców (truskawki, maliny, poziomki, wi-
nogrona, morele) • biszkopty.
Masło utrzeć na pianę, dodając żółtko i  cukier. 
Ugotować budynie (3 szklanki mleka na 2 torebki), 

dodać olejek waniliowy, ostudzić i utrzeć z masłem, 
dodając stopniowo, aby składniki dobrze się połą-
czyły. Przygotować galaretkę z  2 szklanek wody. 
Tortownicę delikatnie wysmarować masłem. Spód 
wyłożyć biszkoptami, zapełniając szczelnie pu-
ste miejsca kawałkami i  pokruszonymi cząstka-
mi. Na warstwę biszkoptów nałożyć masę i  lekko 
przygnieść, aby dobrze przyległa do biszkoptów. 
Wyłożyć pionowo biszkoptami ścianki tortownicy, 
wciskając je tak, by dosięgały dna. Na krem nało-
żyć owoce (większe przekroić i wypestkować), lekko 
posypać cukrem pudrem. Całość zalać tężejącą ga-
laretką, pokrywając nią równo owoce. Wstawić do 
lodówki do całkowitego stężenia. Przed podaniem 
zdjąć ostrożnie boki tortownicy.   

LIMERYKI

Most budujemy  
przez Wisłok

Szedł sobie obywatel
po pięknym naszym mieście,
patrzy – o! – leży problem,
znalazłem go nareszcie.

Miało tu ciebie nie być,
tak stało już na Radzie,
tej nowej, po wyborach 
w ostatnim listopadzie.

Zgodne z tym nawet były
dwa Fijołki, Rady kwiatki,
które podobno teraz
kochają się jak „bratki”.

Prezydent, co ma refleks,
i merca też na chodzie,
wziął problem i podrzucił 
samemu Wojewodzie.

Rzuciła na to okiem,
ja już to gdzieś widziałam,
stanie to na Zarządzie,
we wtorek jest uchwała.

Marszałek westchnął ciężko,
nie chcę tu być prorokiem.
Problem – to pewno monstrum,
co rośnie nad Wisłokiem.

Sięgnie on prawie nieba,
potężne ma pylony,
kierowcom umożliwi
rajd w miasta różne strony.

Będzie to dla nas tryumf,
regionu też ozdoba,
by przęsło mu nie prysło,
pokropi go Wątroba.

Rozejdzie się po Polsce
fama i chwała wielka.
W Rzeszowie korków nie ma,
jedynie są w butelkach.

PS
W wielkim znoju, pracy trudzie
zrozumieli władzy ludzie,
ogłaszając wszystkim wprost:
łączyć będzie nas ten most!

Teraz natura

UMIEJĘTNOŚĆ
Chociaż nie zna geografii
do koryta zawsze trafi.

UKRYTA MOC
Ma w sobie tyle 
ukrytej mocy,
że z jedną żyje w dzień 
a z drugą w nocy.

Wicher dziejów burzy  
starą epokę, a zaśmieca nową.

***
Ci, co wodę ustawicznie mącą, zazwyczaj 

pierwsi narzekają na jakość przyrządzonej 
zeń herbaty.

***
Są tacy, co nic nie mają, bo wszystko rozdali 
i tacy, co rozdają wszystko, bo nie mają nic.

***
Sędziwy młynarz z miasteczka Dynów
zapisał włości dla swoich synów.
I chociaż równo podzielił,
nie każdy syn będzie mielił,
gdyż nie miał ojciec dziesięciu młynów.

***
Gruby przechrzta na Kraśniku 
zasmakował raz w pośniku.
Nagle się nawrócił,
obwód pasa skrócił, 
brykał żwawo na koniku.

***
Pod lasem we wsi Parzyce
Kuły interes złotnice
Broszki i pierścionki
Chwaliły skowronki
Dzieweczkom śmiały się lice

Skorpion (24 X–22 XI) Pewna osoba zrobi 
wszystko, by zdobyć Twoje względy i... pieniądze.

Strzelec (23 XI–21 XII) Zrób dobry plan zadań, 
a poradzisz sobie i zyskasz uznanie rodziny.

Koziorożec (22 XII–20 I) Zastrzyk gotówki po-
prawi Ci nastrój. Nie zapomnij o dentyście.

Wodnik (21 I–19 II) Wenus pomoże wyjaśnić 
jakieś sekrety i zawrzeć zawodowe sojusze.

Ryby (20 II–20 III) Teraz natura albo sztuka 
ukoją Twoje skołatane nerwy.



8 czerwca 2015 r. w Teatrze Wielkim w War-
szawie odbyła się XXV uroczysta Gala „Te-

raz Polska”, podczas której nagrodzone zostały 
najlepsze polskie produkty, usługi, innowacje 
oraz samorządy. W tym roku kapituła konkursu 
nagrodziła zaszczytnym godłem tylko 15 pro-
duktów, w tym lek Bisocard, 6 usług, 2 przedsię-
wzięcia innowacyjne oraz 2 gminy. Honorową 
nagrodę w  formie statuetki odebrał Tadeusz  
Pietrasz, prezes firmy ICN Polfa Rzeszów S.A.

Lek Bisocard to produkt leczniczy z grupy beta-
-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwo-
ści rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie 
ciśnienia tętniczego. Jest promowany i  sprzeda-
wany hurtowo poprzez firmę VALEANT Sp. z o.o. 
S. J, która zgłosiła lek do konkursu „Teraz Polska”. 

Godło „Teraz Polska” cieszy się zaufaniem, uzna-
niem społecznym i dobrą opinią publiczną. Jest 
gwarancją najwyższej jakości, jaką otrzymują 
konsumenci, nabywając produkt czy usługę. Dla 
przedsiębiorców nagroda ma charakter nie tylko 
prestiżowy. Daje poczucie odniesionego sukcesu 
biznesowego, a  także otwiera nowe możliwości. 
W  przypadku producenta leków udowadnia, że 
jakość i  skuteczność terapeutyczna produkowa-
nych tu leków jest jej fundamentem istnienia. 

Produkując między innymi nagrodzony lek Biso-
card – ICN Polfa Rzeszów S.A. należy do grona 
wiodących producentów wyrobów medycznych 
w  Polsce. Jest nowoczesną organizacją z  blisko 

sześćdziesięciopięcioletnim doświadczeniem 
w produkcji leków dla ludzi, która łączy wytwa-
rzanie leków z pełną ochroną środowiska. Stoso-
wany w firmie Systemem Zapewnienia Jakości, 
udokumentowany otrzymanymi certyfikatami, 
daje odbiorcom pełną gwarancję, że produko-
wane w Rzeszowie wyroby medyczne odpowia-
dają międzynarodowym standardom, a  jakość 
produktów oraz bezpieczeństwo pacjentów są 
dla producenta najważniejsze. 

ICN Polfa Rzeszów S.A. wytwarza produkty 
lecznicze dostępne w  bardzo wielu formach. 
Leki te stosowane są między innymi w leczeniu 
chorób kardiologicznych, psychiatrycznych, 
urologicznych, zakażeniach, alergiach i innych. 
Około 50 milionów opakowań produktów me-
dycznych wytwarzanych rocznie w  Rzeszowie 
trafia na rynek polski, do krajów europejskich, 
a  także do Australii, Nowej Zelandii, Japonii, 
Brazylii oraz na Bliski Wschód. Strategia funk-
cjonowania ICN Polfa Rzeszów S.A. opiera się 
na zasadzie zrównoważonego rozwoju w  opar-
ciu o  czynniki ekonomiczne, społeczne i  eko-
logiczne. Kierując się tą filozofią, organizacja 
działa prężnie na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej, angażuje się w ochronę środowiska na-
turalnego człowieka, rozwój nauki. Jest stałym 
sponsorem kilku instytucji kulturalnych i spor-
towych, wspiera także liczne akcje prospołeczne 
i charytatywne.

   Piotr BIERNACKI 
 

LEK BISOCARD 
Nagrodzony godłem konkursu „Teraz Polska”
Produkowany przez ICN Polfa Rzeszów S.A. 

Prezes Tadeusz Pietrasz  ze statuetką 
Nagrody Teraz Polska

Kino Zorza zaprasza na 
specjalne seanse dla 

dzieci w  wieku przedszkol-
nym, które odbywać się będą 
w  każdą środę przez waka-
cje od 8 lipca do 25 sierpnia. 
Będą to 66,5-minutowe ze-
stawy bajek animowanych, 
dostosowane specjalnie do 
wieku przedszkolnego. 

Seanse odbywać się 
będą o  godzinie 12.00, cena 
– jedyne 6 zł (na specjalne 
życzenie grup zorganizowa-
nych godzina seansu może 
ulec zmianie).
 • 15 lipca – Latające histo-

rie
 • 22 lipca – O zimie w środ-

ku lata
 • 29 lipca – Małe co nieco, 

w tle z hecą
 • 5 sierpnia – Bajki pełne 

magii
 • 12 sierpnia – W zdrowym 

ciele zdrowy duch
 • 19 sierpnia – Wielkie fa-

lowanie
 • 26 sierpnia – Jak fajnie jest maluchem być!

Wakacje w kinie Zorza
Dla dzieci w wieku przedszkolnym
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Fotografie Mieczysława Arkadiusza Łypa z cyklu Pyszne lato
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