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Moje 
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WYSZŁO SZYDŁO  
Z WORKA
Z worka nam Szydło wyszło. 
Siłę, energię czuję
i Polski wspaniałą przyszłość,
którą Wam zreformuje.

W wichurze czy upale
odwiedzę miasta, wioski,
odprawię gorzkie żale 
po Bronku Komorowskim.

Nie będę portretami
autobus swój obstawiać,
bo mój, mówicie sami,
ładniejszy od Jarosława (vide autobus).

Cacanek-obiecanek
mam wachlarz coraz szerszy,
bo są oczekiwane
tak jak niemowlę piersi.

Emeryt będzie syty
i z perspektywą piękną,
lat ujmę, dam profity,
by stos pigułek przełknął.

Nie płaczcie babcie, matki,
wycofam sześciolatki,
bo to za wcześnie jeszcze
uczyć o gender, seksie…

Na każde polskie dziecię
po pięćset dostaniecie.
I tu mi trochę przykro,
z wyjątkiem tych z in vitro.

Zadbam o polskie lasy,
gdzie grzyby i na randkę.
A gdyby gorsze czasy,
miejsce na partyzantkę.

Autobus, gdy kraj cały
objedzie w każdą stronę,
przed Sejmem pobyt stały,
bo szydłem dam w oponę.

PS
Zrobię w kraju trochę raju
i zasadzę szczęścia drzewka.
To nie żadne baju, baju,
ze mną jest Andrzej dratewka.

Nowy plac targowy powstanie na prawym 
brzegu Wisłoka – w  lewo od mostu na 

ul. Lwowskiej. Przeniosą się tam m.in. kupcy 
z obecnego targowiska przy ul. Dołowej. Jest 
już projekt i  w  tym roku zapewne poznamy 
wykonawcę, a handlować będzie się tam pew-
nie dopiero za dwa lata.

By do nowego targowiska dojechać, wy-
budowany jest już trakt uliczny o  szerokości 
7 m i długości 700 m. Jest on jakby przedłu-
żeniem al. Rejtana i wiedzie od skrzyżowania 
przy Lwowskiej w  kierunku Ciepłowniczej. 
W przyszłości, gdy zostanie on do niej dopię-
ty, powstanie nowa ulica nazywana już Wisło-
kostradą. Prezydent Tadeusz Ferenc zabiega 
na ten cel o 116 mln złotych funduszów unij-
nych z programu Polska Wschodnia. 

Wisłokostrada miałaby około 2 km 
długości i  zdecydowanie odciążyłaby ruch 
w  śródmieściu. Jeśli uda się zrealizować za-
mierzenia, będzie ona biegła wzdłuż Wisłoka, 
z ominięciem osuwisk przy ul. Konfederatów 
Barskich przerzuconą tam sześciusetmetro-
wą estakadą, czyli 
faktycznie kolejnym 
ciekawym, także wi-
dokowo, swoistym 
mostem. A  potem 
mają powstać kolejne, 
związane z  przebu-
dową ulicy Ciepłow-
niczej – od punktu 
włączenia w  nią Wi-
słokostrady aż do 
mostu Załęskiego, 

który także będzie przebudowany, podobnie 
jak i ul. gen. Maczka. W kreślonych planach 
finał miałby być w 2020 roku.

Roboty drogowe trwają już także po 
przeciwnej stronie miasta, jeszcze na razie 
poza jego granicami, bo w  Kielanówce. Wę-
zeł ten budowany jest dla trasy szybkiego 
ruchu S19 w  kierunku przejścia granicznego 
w Barwinku. I  też środki unijne, już z nowej 
perspektywy, mają być źródłem sfinansowa-
nia tej inwestycji. Węzeł w  Kielanówce ma 
być gotowy za dwa lata,  zaś pół roku wcze-
śniej dopięta tamże ekspresowa droga S19, 
która pobiegnie dalej do ulicy Podkarpackiej 
i ów czterokilometrowy odcinek ma być wy-
budowany do jesieni 2017 roku. To są kolejne 
korzystne dla Rzeszowa inwestycje drogowe, 
które odciążą ruch w samym mieście. Chociaż 
zapewne obligować będą zarazem do przesu-
nięcia także i granic miasta w tamtym kierun-
ku za Kielanówkę.

   Sławomir KRAIŃSKI 

WAŻNE DROGOWE TRAKTY
Wisłokostrada i fragmenty ekspresowej S19

Początek przyszłej Wisłokostrady – od skrzyżowania ul. Lwowskiej z al. Rejtana

Fot. Ryszard Zatorski
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Chwałę wieszczowi niech głosi pieśń,
co starł z narodu wiekową pleśń.
Chwała wieszczowi, chwała mu cześć!
On zdołał Polskę z niemocy wznieść…*

Jerzy Dynia 

Było to w czasach, kiedy 
na terenach pozosta-

jącej pod zaborami Polski 
zorganizowane zostały ob-
chody towarzyszące spro-
wadzeniu prochów Adama 

Mickiewicza na Wawel. W  dniu pogrzebu, 
4 lipca 1890 roku, Rzeszów przybrał uro-
czysty wygląd, miasto zostało udekorowa-
ne, zamknięte zostały sklepy, a do Krakowa 
wyjechała delegacja złożona z mieszkańców 
miasta. 

Po nabożeństwie w  kościele farnym 
i synagodze uczestnicy rzeszowskiej uroczy-
stości zgromadzili się na dziedzińcu I  gim-
nazjum, gdzie po wygłoszeniu prelekcji na 
temat życia wieszcza, rozdano bezpłatnie 
1100 egzemplarzy Pana Tadeusza. Powołany 
został również komitet budowy w  Rzeszo-
wie pomnika poety. Pomnik wykonał jeden 
z  najwybitniejszych ówczesnych polskich 
rzeźbiarzy Stanisław Roman Lewandow-

KANTATA
W hołdzie Adamowi Mickiewiczowi

ski, a  odsłonięcia mo-
numentu dokonano 
w dwa lata później – 26 
listopada 1892 roku. 
W  październiku 1940 
roku Niemcy zniszczyli 
pomnik – zachował się 
tylko mosiężny napis: 
„Adam Mickiewicz” przechowywany w Mu-
zeum Okręgowym w  Rzeszowie. Obecny 
pomnik, dzieło rze-
szowskiego artysty 
rzeźbiarza Krzysztofa 
Brzuzana, odsłonięto 
w 1986 roku.

Z  posiadanego 
przez Zbigniewa Ty-
burę materiału wy-
nika, że w  programie 
uroczystości odsłonię-
cia pomnika wieszcza 
w  1892 roku znalazła 
się Kantata wykonana 
przez czterogłosowy 
męski chór, skompo-
nowana przez Jana 
Czubskiego do słów 

Henryka Stroki. Nuty ukazały 
się staraniem Księgarni J.A. Pe-
lara (H. Czerny) w  Rzeszowie, 
a ten muzyczny rzeszowski rary-
tas dotarł do mnie dzięki Emilii 
Jakubiec-Lis z  Muzeum Etno-
graficznego im. F. Kotuli w Rze-
szowie. 

Pozostaje zadać pytanie, 
który ze współczesnych rzeszow-
skich chórów przypomni tę Kan-
tatę?

   Jerzy DYNIA

* Zob. Dzieje Rzeszowa, tom II, wyd. z roku 1998, str. 430. 



We wrześniu tego roku Dziewczęca Or-
kiestra Dęta święci 40 lat swojej dzia-

łalności. Niech metryka was nie zwiedzie. 
Średnia wieku dziewcząt w niej grających to 
18 lat. Część z nich kończy w tym roku pod-
stawówkę, część broni prac magisterskich. 

DZIEWCZĘCA ORKIESTRA DĘTA
Przepełniona energią, młodością i wigorem

w  tym na zagranicznych tournée. Na przy-
kład w  czerwcu tego roku uczestniczyła 
w  Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Villefranche de Rouergue we Fran-
cji, a w sierpniu weźmie udział w podobnym 
we Włoszech.

łatwe. Dziewczęta rekrutowane do orkiestry 
nie kończyły szkół muzycznych, nie znały więc 
nut. Instruktorzy, pochodzący m.in. z lokalnej 
orkiestry garnizonowej, stanęli zatem przed nie 
lada wezwaniem. Do tego jeszcze skompletowa-
nie instrumentów. Swój pierwszy utwór dziew-

Jak doszło do powstania tego zespołu? 
Pomysł zrodził się w  Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie w 1975 roku. Zauważono, 
że brakuje tego typu zespołu w regionie, więc 
zainicjowano jego istnienie. Początki nie były 

częta nie wykonały na instrumentach, lecz 
śpiewając, tworząc chór. Od 30 lat Dziewczęca 
Orkiestra Dęta działa nieprzerwanie przy Ze-
spole Szkół nr 1 w Rzeszowie, a od kilku lat przy 
Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie. 

Orkiestra zatem w dalszym ciągu prze-
pełniona jest energią, młodością i  wigorem, 
co można łatwo zaobserwować, uczestni-
cząc w jej koncertach. A koncertuje niemało. 
W  ciągu roku koncertów jest kilkadziesiąt, 

1 maja 1976 r. Pierwszy przemarsz orkiestry; aleja Piłsudskiego (wówczas Lenina) 26 lipca 2014 r. podczas XVI Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 
na  ul. 3 Maja w Rzeszowie 

Fot. Ewa Krupa
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Od dziewięciu lat uczy się w Zespole Szkół 
Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskie-

go w  Rzeszowie. Ta uzdolniona wokalistka 
nie próżnuje nawet w  wakacje. Przykładem 
tego jest jej ostatni cover do piosenki Avicii 
Waiting for Love nagrany w otoczeniu zamku 
w Łańcucie. 

Wiktoria Bialic ma dopiero 15 lat, ale 
ciekawy już dorobek twórczy. Od roku pro-
wadzi kanał muzyczny na YouTube wraz ze 
swoim bratem Patrykiem. – Nazwa naszego 
kanału The Siblings oznacza rodzeństwo – 
mówi Wiktoria. – Wspólnie ustalamy reper-
tuar, który chcemy nagrywać. Nasze role są 
podzielone. Ja zajmuję się dobraniem 
instrumentów do wybranego utwo-
ru, obmyślam miejsce teledysku oraz 
montuję wszystko. Patryk zajmuje się 
realizacją dźwięku, nagrywaniem kli-
pu oraz grą na gitarze. Samo nagranie 
muzyki i  wokalu zajmuje nam kilka 
dni.

Wiktoria sama poszukuje udo-
skonaleń jakości dźwięku oraz efek-
tów wizualnych do klipów. Wdraża 
je na bieżąco. – Jest to bardzo praco-
chłonne zajęcie – wyznaje – ale da-
jące wiele satysfakcji, gdyż wiąże się 

WARTO SPEŁNIAĆ MARZENIA 
The Siblings oznacza rodzeństwo

to z naszą pasją. Nie korzystamy z gotowych 
podkładów tylko sami je nagrywamy, gdyż 
chcemy kreatywnie tworzyć. 

Na swoim kanale mają już ponad 10 
tysięcy wyświetleń ich ciekawych aranżacji 
i  wykonań znanych utworów muzycznych. 
YouTube jest bardzo dobrym miejscem pro-
mowania talentu i doskonalenia się, twierdzi 
Wiktoria, która ma zamiar nadal tworzyć 
i  realizować swoje pomysły poprzez kolejne 
covery. – Wakacje są doskonałym momentem 
do aktywnego spędzania czasu z przyjaciółmi 
i rodzeństwem przy tworzeniu muzyki – prze-
konuje Wiktoria Bialic. – Przykładem tego 

jest właśnie mój ostatni cover do piosenki 
Avicii Waiting for Love. Zachęcam wszystkich 
do odwiedzenia naszego kanału The Siblings 
i  posłuchania naszych coverów. Warto mieć 
w życiu jakąś pasję, ja uwielbiam to muzyczne 
zajęcie. Warto mieć marzenia i je spełniać.

Jej koleżanka równolatka, Alicja Suma-
ra, która gra na altówce i współuczestniczyła 
w  nagraniu Waiting for Love, dodaje, że od 
dawna chciała z Wiktorią nagrać jakiś wspól-
ny cover, aż w  końcu znalazła się ta idealna 
piosenka. – Od razu zabrałyśmy się do pla-
nowania wszystkiego – przypomina szczegóły 
powstania coveru. – Zaproponowałam udział 
w nagraniu jeszcze dodatkowego instrumen-
tu – pianina, i tak powstało nasze trio. Przed 
nagraniem piosenki jak i teledysku bardzo się 
stresowałam, lecz dzięki przyjaciołom strach 
znikł. Teledysk nakręcony w  Łańcucie dodał 

uroku temu utworowi, który stał się 
moim ulubionym coverem.

Tym pianistą z  owej muzycznej 
triady jest także ich rówieśnik i kolega 
szkolny, pianista Bartłomiej Piwowar. 
– Gdy Wiktoria zaproponowała mi 
nagranie z nią i Alą piosenki, najpierw 
czułem zdenerwowanie, a nawet lekki 
strach – wyznaje. – Wiedziałem, że co-
ver zobaczy wielu naszych znajomych. 
Jednak na pierwszej próbie przekona-
łem się, że podjąłem dobrą decyzję, 
zgadzając się na to. Muzykę nagrali-
śmy, więc przyszedł czas na teledysk. Wiktoria Bialic z bratem Patrykiem

 Do dziś tak się dzieje, że w skład zespo-
łu wchodzą dziewczęta, które swój pierwszy 
kontakt z nutami mają właśnie w orkiestrze. 
Tylko nieliczne z  nich uczęszczały do szkół 
muzycznych. Nie przeszkadzało to zdobywać 
na przestrzeni lat licznych wyróżnień i  na-
gród na festiwalach krajowych i  zagranicz-
nych. Ostatnim takim docenieniem zasług 
zespołu jest doroczna Nagroda Zarządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego za całokształt 
twórczości, przyznana w czerwcu tego roku. 

Przez 40 lat działalności zespół wy-
kształcił około 1500 dziewcząt, rozwijając ich 
zdolności muzyczne i  artystyczne, dając im 
poczucie wspólnoty. Poza zgłębianiem tajni-
ków muzyki młodzież ma również możliwość 
poznawania innych krajów, ich kultury i  ję-
zyka. Część dziewcząt po skończeniu kariery 

w orkiestrze kontynuuje 
dalej swoje muzyczne 
zainteresowania, nie-
które podejmują nawet 
studia muzyczne. – Nie 
wyobrażam sobie, żeby 
nie było spotkań orkie-
stry. Piątek jest w moim 
grafiku zawsze zare-
zerwowany na próbę. 
Wybija godzina czter-
nasta i  z  mojej głowy 
„ulatniają się” wszelkie 
problemy, obowiązki, 
a  przychodzą dźwięki 
ulubionych utworów 
i  przyjemność gry na instrumencie – opo-
wiada orkiestrantka z 10-letnim stażem.

Dziewczęca Orkie-
stra Dęta jest zespołem, 
o  którym można powie-
dzieć, że jest „do tańca 
i do różańca”. Od samego 
początku swojego istnie-
nia uświetniała wystę-
pami uroczystości o cha-
rakterze patriotycznym, 
rozrywkowym, obchody 
świąt lokalnych, oko-
licznościowych, parady. 
Umożliwia to repertuar 
zespołu, który stanowią 
marsze pochodowe, di-
xielandowe, wiązanki 
popularnych melodii, 
utwory estradowe oraz 
musztry paradne. 

Czas jubileuszu to czas wspomnień. 
Nie można mówić o  historii zespołu, nie 
wspominając osób dla niego ważnych. Jed-
ną z nich jest Bronisław Borciuch. Przez 38 
lat działalności orkiestry sprawował nad nią 
kierownictwo artystyczne. Swoim zaanga-
żowaniem i pracą uczył dziewczęta nie tylko 
gry na instrumentach, ale również kształto-
wał u nich odpowiednie postawy i wartości. 
Od 2013 roku opiekę nad zespołem objęli 
Ewa Krupa, Ewelina Dubaj i Konrad Pasch, 
którzy kultywują tradycje orkiestry. 

W  tym roku Dziewczęca Orkiestra 
Dęta obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia. 
Nie obejdzie się bez wspomnień, przegląda-
nia albumów ze zdjęciami i kronik zespołu. 
Koncert jubileuszowy odbędzie się 12 wrze-
śnia 2015 roku w Filharmonii Podkarpackiej 
im. A. Malawskiego w Rzeszowie. 

  Ewelina DUBAJ i Ewa KRUPA
8 marca 1978 r. podczas Dnia Kobiet – dziewczęta stoją na schodach przy 
pomniku Czynu Rewolucyjnego od strony placu

FestivalZiuaEuropei w Bukareszcie (Rumunia), 9 maja 2014 r.

Fot. Ewa Krupa
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Kierunek – zamek w  Łańcucie! Samochód, 
aparat, kierowca (brat Wiki) i  nic więcej nie 
było nam potrzebne! Nie sądziłem, że kręce-
nie teledysku będzie takie ekscytujące. Drugim 
szokiem przeżytym dzięki filmikowi był dla 
mnie szturm wyświetleń. Nawet nie myślałem, 
że tak duża fala oglądalności nas zaleje!

Koleżanki młodziutkich muzyków 
z  uznaniem patrzą na ich dokonania. Edy-
ta Czekaj, która z  Wiktorią przyjaźni się od 
dziewięciu lat, najbardziej podziwia jej ambi-
cję i  zapał w  kreowaniu własnego stylu mu-
zycznego, który przejawia się w  nagranych 
przez nią coverach. – Imponuje mi umiejęt-
nościami, zarówno wokalnymi, jak i  w  grze 
na instrumencie – mówi z zachwytem o Wik-
torii. – Z uwagą będę obserwować jej karierę 
muzyczną. Życzę jej nieustającego pasma suk-
cesów. Także Ada Dziopak, która Wiktorię 
zna od prawie ośmiu lat, bo chodziła z nią do 
podstawówki, od zawsze wspierała ją w  tym, 
co robi. – Wiktoria jest niesamowicie uzdol-
niona – podkreśla z uznaniem Ada – wygrywa 
duże konkursy i robi genialne covery znanych 
utworów. Naprawdę dużo czasu zajmuje jej 
sam montaż, nagrywanie piosenek oraz ich te-

ledysków. Wkłada w to 
dużo wysiłku, ale czer-
pie z tego ogromną ra-
dość. Należy wspierać 
właśnie takich arty-
stów. Rzeszów powi-
nien hołubić jej talent!

Brat Wiktorii, 
Patryk Bialic, nie 
ukrywa, jak bardzo 
jest dumny ze swojej 
młodszej siostry. – Od 
zawsze – przypomina 
– marzyła o śpiewaniu 
i  tworzeniu muzyki. 
Gdy miała 8 lat już, nagrywaliśmy pierwsze 
piosenki na dyktafon. Z  czasem dyktafon 
przerodził się w covery YouTube i oto cała hi-
storia. Podziwiam ją za upór i  determinację, 
że swoje marzenia chce i  potrafi realizować 
i  nigdy się nie poddaje, mimo że nie zawsze 
jest łatwo. Widzę, że Wiki chce udowodnić, że 
w Polsce też da się coś zrobić i osiągnąć, tylko 
trzeba na to naprawdę długo i  ciężko praco-
wać, bo w życiu nic nie przychodzi łatwo. Przy 
ogromie czasu, który poświęca na śpiew, grę 

Bartłomiej Piwowar, Alicja Sumara i Wiktoria Bialic przed zamkiem w Łańcucie

na perkusji, jest także w  stanie pogodzić to 
wszystko z wzorową nauką w szkole – mówi 
z podziwem Patryk i zapewnia, że zawsze bę-
dzie wspierał siostrę.

A  owoc ich twórczej muzycznej pracy 
można sprawdzić i  podziwiać na YouTube. 
A oto link do wspomnianego na wstępie cove-
ru: https://www.youtube.com/watch?v=Y9r-
bh40exoo

  Elżbieta STĘPIEŃ

Około 1000 stypendystów 
Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” przebywało na in-
tegracyjnym obozie w  Rzeszo-
wie od 17 do 28 lipca. Wcześniej 
odbyło się już 12 takich spotkań 
w innych miejscach Polski. 

Poznawali miasto, region, 
jego zabytki, historię i  kultu-
rę, byli słuchaczami wykładów 
profesorów uniwersytetu i  poli-
techniki. Koncertowali na rze-
szowskim rynku i  przekazywali 
innym specjalne wydawnictwo 
„Niecodziennik. Rzeszów”, przy-
gotowany pod redakcją Anny 
Tyki, studentki biotechnologii Politechniki 
Rzeszowskiej, w  dużej części mające cha-
rakter przewodnika po mieście, a w połowie 
będące informatorem o  ich misji religijnej, 
z  integralnym w  tej książeczce „Modlitew-

DUCHOWA RODZINA
Bądź chrześcijaninem naprawdę

Uczestnicy „Dzieła Nowego Tysiąclecia” w katedrze rzeszowskiej

nikiem” i „Śpiewnikiem”. Przybliżyli w tym 
wydawnictwie m.in. sylwetkę patrona obo-
zu św. Józefa Sebastiana Pelczara, a hasłem 
tegorocznego obozu papieskiego, powtórzo-
nym w wezwaniu ordynariusza rzeszowskie-

go biskupa Jana 
Wątroby, zachęca-
li: „Bądź chrześci-
janinem napraw-
dę”. 

W i z u a l n i e 
wyróżniali się 
wśród mieszkań-
ców miasta sto-
sownymi żółtymi 
strojami, a  ideowo 

budowali symbolicznie żywy pomnik św. Ja-
nowi Pawłowi II, patronowi fundacji Dzieło, 
m.in. swymi czynami, a także poznając jego 
poetycką twórczość oraz uczestnicząc w du-
chowych skupieniach, kręgach biblijnych, 
codziennych nabożeństwach w rzeszowskich 
świątyniach. Zachęcali innych – o  człon-
kostwo SAD (Stowarzyszenie Absolwentów 
Dzieło) może się ubiegać każdy, kto jest ab-
solwentem studiów licencjackich lub magi-
sterskich i  nie pobiera już stypendium (in-
formacje na www.s.a.dzielo.pl). 

  Andrzej OSIŃSKI

Odbyły się już po raz dziewiąty (11–12 
lipca). Organizatorzy – sołtys Futomy 

i  Rada Sołecka, Stowarzyszenie Kultywowa-
nia Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej, OSP, 
miejscowa szkoła i GOK w Błażowej – zadba-
li, żeby impreza odbyła się ze zwykłym sobie 
rozmachem. 

W  pierwszym dniu na koncercie w  fu-
tomskiej świątyni wystąpił kwartet smyczko-
wy z rzeszowskiej szkoły muzycznej. Młodzi 

OCALANIE PAMIĘCI ZBIOROWEJ
Dni Futomy mają wieloletnią tradycję

artyści urzekli słuchaczy standardami muzy-
ki klasycznej Mozarta, Pachelbela, Haydna, 
Bacha i Vivaldiego. Wystąpił też zespół Mło-
da Harta. Oba koncertowały potem w szkole. 
Tamże urządzono imponującą wystawę. Swe 
prace prezentowali: Janusz Świst z  Futomy 
(kowalstwo artystyczne, piękny krzyż), Ma-
rek Twardy z  Futomy (rzeźba), Zygmunt 
Drewniak z  Piątkowej (figurki z  porcelany), 
Władysław Panek (gazety wydawane na emi-

gracji przez Obóz Londyński w latach wojny), 
Augustyn Rybka z Błażowej (albumy, książki, 
foldery, płyty o gminie Błażowa, ordery, me-
dale, odznaczenia), Zbigniew Nowak, szkoła 
w  Futomie, Jerzy Panek, Stanisław Pecka 
(zdjęcia, nagrody, wyróżnienia, figury kapeli 
ze styropianu dokumentujące 25-lecie ka-
peli), Anna Rząsa, Jerzy Panek (oryginalne 
stroje członków kapeli), Mieczysław A. Łyp 
z  Rzeszowa (wystawa Moje ogrody), Michał 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9rbh40exoo
https://www.youtube.com/watch?v=Y9rbh40exoo
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Pleśniak, Bogdan Kardasiń-
ski z  Błażowej Dolnej, Jurek 
Kolbusz z  Ujazd-Wesołej 
(wystawa rzeźby ogrodowej), 
Stanisław Mierzwa z Futomy, 
Lucjan Kościółek (wystawa 
instrumentów muzycznych), 
Adam Groszek (prezentacja 
Power Point dotycząca histo-
rii futomskiej kapeli), Lucyna 
Baj, Małgorzata Kawa, Joan-
na Pępek, Zdzisław Chlebek, 
Adam Groszek (gazetki i  ga-
bloty – 25-lecie kapeli z  Futomy oraz Muzy-
ka łączy pokolenia). Przybyłych gości witali 
dyrektor szkoły Zdzisław Chlebek i  sołtys 
Futomy Małgorzata Drewniak. Wszyscy 
z  zainteresowaniem oglądali zgromadzone 
eksponaty.

Drugi dzień świętowania w  Futomie 
rozpoczął się od uroczystej liturgii sprawowa-
nej przez księży Jana Czaję, Mariana Homę, 
ks. prof. Aleksandra Kustrę, Jana Pępka. 
Uroczystość kontynuowano na placu przed 
remizą. Sołtys i radna Rady Miejskiej w Bła-
żowej Małgorzata Drewniak powiedziała 

m.in.: „Futoma jest naszym domem, do któ-
rego zawsze wracamy. Zarówno my, futomia-
nie, jak i nasi rodacy, którzy chętnie z nami 
świętują. Pielęgnujemy tradycję, ocalamy 
pamięć zbiorową. Wiara w  sens przechowy-
wania tradycji jest gwarantem naszego trwa-
nia w przyszłości. Futoma szczyci się ludźmi 
wielkimi, jak np. słynny w świecie rzeźbiarz 
Antoni Rząsa, żołnierz AK ppłk Józef Ma-
ciołek, budowniczy współczesnej Futomy 
Ferdynand Wyskiel, wielki społecznik. Ta-
kich zasłużonych osób znalazłoby się wiele. 
Jesteśmy dumni z osiągnięć naukowych pani 

profesor Grażyny Jeżewskiej-
-Witkowskiej. Cieszymy się, 
że naszym jubilatem jest kape-
la ludowa z Futomy. To już 25 
lat jej dźwięki na ludową nutę 
bawią i wzruszają kolejne po-
kolenia miłośników folkloru.

W  części artystycznej 
wystąpili: orkiestra dęta z Bła-
żowej, przedszkolaki z  Futo-
my, solistki zespołu Margośki 
z GOK w Błażowej (Ola Osin-
ko, Weronika Mazur, Ewa 

Leśniak, uczniowie szkoły w  Futomie). Wy-
słuchaliśmy jubileuszowego koncertu kapeli 
ludowej z Futomy. Widzowie obejrzeli także 
pokaz sztuk walki i  posłuchali koncertu ze-
społu Ratatam z  udziałem Jerzego Panka 
i  Mieczysława Rybki z  futomskiej kapeli. 
Przy dźwiękach zespołu The Lux tańczono 
długo w noc. Atrakcją był pokaz sztucznych 
ogni, widoczny również w  Błażowej, jeśli 
wejść na górkę…

   Danuta HELLER i Zbigniew NOWAK

Od lewej: ks. proboszcz Jan Czaja, red. Danuta Heller, Mieczysław A. Łyp, Joanna Pępek, 
burmistrz Jerzy Kocój
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Pogoda raczyła nas upalnym słońcem, co 
jednak nie przeszkadzało ani widzom, 

ani artystom, bowiem cały program wspól-
nego świętowania Dni Gminy Niebylec (4–5 
lipca) został z powodzeniem zrealizowany.

W  pierwszym dniu na nowym placu 
sportowym w Konieczkowej zostały rozegra-
ne towarzyskie mecze piłki nożnej. W pierw-
szym bezapelacyjnie drużyna z Wesołej po-
konała Grunwald Połomię 5:0, a  w  drugim 
Gmina Niebylec wygrała z OSP Konieczkowa 
3:2. Wszystkie drużyny otrzymały okazałe 
puchary. Wręczyli je sołtys wsi Konieczko-
wa Tadeusz Stanisławczyk oraz dyr. GOK 
w  Niebylcu Wiktor Bochenek. Wieczorem 
bawiono się na festynie pod chmurką z  ze-
społem Hornets Brothers, którego organiza-
torem byli strażacy z Konieczkowej. 

Drugi dzień rozpoczął się na stadionie 
w  Niebylcu występem parafialnej orkiestry 
dętej z  Gwoźnicy Górnej, której kapelmi-
strzem jest Marian Bocek, a  prezesem To-
masz Kozdraś. W tym roku orkiestra w XVI 
Podkarpackiej Paradzie Orkiestr Dętych 
w  Tyczynie zajęła pierwsze miejsce. Po niej 

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE
Sportowo, muzycznie, z nagrodami

zaprezentowali się soliści ze studia piosen-
ki z Domu Kultury Sokół w Strzyżowie pod 
kierunkiem Barbary Szlachty oraz zespoły 
taneczne z GOK Niebylec: Mażoretki, grupa 
starsza młodsza oraz promyczki, które pro-
wadzi Agnieszka Cynar. Ponadto wystąpili 
uczniowie ze szkoły podstawowej w  Jawor-
niku w układzie tanecznym pod kierunkiem 
Eweliny Rak. Na ludową nutę można było 
posłuchać kapeli Jany z  Niebylca. Gościn-
nie wystąpił zespół The Friends z  Iwonicza-
-Zdroju. Wręczono też nagrody laureatom 
konkursu literackiego „O Niebylecki Miecz” 
poświęconego Julianowi Przybosiowi. 

Jak co roku wręczono również Nagrody 
Honorowe Wójta Gminy Niebylec. Rolniczą 
otrzymał Leszek Kempa, za działalność spo-
łeczną Koło Gospodyń Wiejskich z  Jawor-

nika, któremu przewodniczy Halina 
Parys, w kat. gospodarka Wacław Rę-
dziniak, bezpieczeństwa publicznego 
Ochotnicza Straż Pożarna w Gwoźni-
cy Dolnej (prezesem jest dh Mieczy-
sław Kołodziej, a  naczelnikiem dh 
Grzegorz Jakóbski), służby publicznej 
Stanisław Mazur, wieloletni sołtys wsi 
Baryczka, w  dziedzinie kultury na-
grodzono Gminny Ośrodek Kultury 
w  Niebylcu z  dyrektorem Wiktorem 

Bochenkiem, a  w  sportowej Klub Sportowy 
SMS Neobus Raf-Mar Niebylec z  prezesem 
Łukaszem Liskowiczem, zaś w  kat. troski 
o  człowieka nagrodę otrzymał Jan Wojta-
szek. Odrębnie jeszcze wójt przyznał nagro-
dę Oliwii Krupie, uczennicy Zespołu Szkół 
w Lutczy, która osiąga wysokie wyniku spor-
towe w karate. Po wręczeniu nagród obejrze-
liśmy pokaz karate grupy z Wyżnego. Następ-
nie na scenie pojawił się zespół Boskie Torsy, 
przy którym wszyscy bawili się do późnych 
godzin nocnych. 

   Agata SOŁTYŃSKA 

Tym, którzy lubią spędzać wakacje z dala 
od modnych kurortów, polecamy odwie-

dzić znajdujący się niecałe 50 km od Rzeszo-
wa Gród Słowiański w Stobiernej. To wyjąt-
kowe miejsce, w  którym przeniesiemy się 
w czasie nieomal 1000 lat wstecz i poczujemy 
prawdziwie średniowieczną atmosferę. Mimo 

WAKACJE Z HISTORIĄ
Gród Słowiański w Stobiernej

że gród ten zbudowano niedawno, to jego 
drewniano-ziemna konstrukcja, a  także for-
muła działania nawiązuje wprost do licznych 
grodzisk wczesnosłowiańskich oraz miejsc 
kultu słowiańskiego znajdujących się na te-
renie Polski południowo-wschodniej, np. 
w  miejscowościach Trzcinica, Golesz, Prze-

czyca, Braciejowa (Głodomank) czy w Żyra-
kowie pod Dębicą.

W  Grodzie Słowiańskim w  Stobiernej 
zapoznamy się zatem z dawnym rzemiosłem, 
spoglądniemy, jak żyli w  tamtych czasach 
nasi przodkowie, jakich używali sprzętów, 
jakie hodowali zwierzęta, jak się ubierali, 
a  także jakiej broni używali podczas najaz-
dów wroga. Sam gród składa się z kilku oczy-
wiście drewnianych chat pokrytych strzechą 
i  otoczony jest kilkumetrową palisadą. Każ-
da chata mieści w swoich izbach inny rodzaj 

Laureaci konkursu literackiego
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narzędzi i przedmiotów codziennego użytku. 
Zobaczymy tu m.in. ręcznie robioną biżu-
terię, gliniane naczynia, wyroby kowalskie, 
tkackie, dawne uzbrojenie, tarcze, kolczugi, 
strzały itp. Natomiast spacer wzdłuż palisady 
zaprowadzi nas do wieży wartowniczej, z któ-
rej roztacza się przepiękny widok na okolicę. 

Jednak osada słowiańska to nie tylko 
miejsce dla pasjonatów historii średniowie-
cza. To przede wszystkim świetny pomysł 
na niedzielny wypad dla całej rodziny, bo-
wiem liczne atrakcje czekają tu zwłaszcza 
na najmłodszych. Wizyta w grodzie to także 
niecodzienna lekcja historii, której może-
my doświadczyć w  namacalny sposób. Każ-
dy rekwizyt, który nas zaciekawi, możemy 
również wziąć do ręki. Ale to nie wszystko. 
Wszyscy chętni mogą spróbować swoich sił 
w  lepieniu garnków z gliny, przędzeniu weł-
ny, strzelaniu z łuku, samodzielnym wykona-
niu ozdób czy biciu monet. Co więcej, można 
przymierzyć słowiańskie stroje oraz nabyć 
niepowtarzalne pamiątki w postaci wyrobów 
rękodzielniczych. Ponadto w  sezonie letnim 
w grodzie organizowane są liczne pokazy np. 

walk słowiańskich wojów, 
tańca z ogniem i kuglarstwa. 

Dla zorganizowanych 
grup dostępne są w  osadzie 
„żywe lekcje historii”, a  tak-
że różnego rodzaju warsztaty 
m.in. garncarstwa, tkactwa, 
łucznictwa, kowalstwa, kuch-
ni słowiańskiej, malowania 
tarcz oraz wiele innych. Raz 
do roku organizowana jest 
rekonstrukcja bitwy, decydu-
jącej o  losach mieszkańców 
tych terenów, czyli „atak Mo-
rawian na Wiślan”. Ma ona za 
zadanie przybliżyć historię naszych przod-
ków. Bowiem mało kto wie, że jeszcze przed 
oficjalnym przyjęciem przez Polskę chrześci-
jaństwa, tereny te w 882 r. na krótko dostały 
się pod władanie Morawian, a co za tym idzie, 
poddane zostały już wtedy pierwszej próbie 
chrystianizacji. 

Grodem zarządza Fundacja Educare et 
Servire z Dębicy, której misją jest dostarcza-
nie w sposób entuzjastyczny i rzetelny wiedzy 

oraz doświadczeń pozwalających zrozumieć 
życie, mentalność i  tło historyczne naszych 
wielkich słowiańskich przodków. Warto śle-
dzić na bieżąco aktualności na stronie inter-
netowej osady – www.osadaslowianska.pl – by 
nie przeoczyć naprawdę interesujących wyda-
rzeń.

   Piotr BIERNACKI

„Powolnie umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten kto nie podejmuje ryzyka spełnienia swoich marzeń, ten 
kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności. Więc od dzisiaj zacznij żyć! Zaryzykuj siebie od dzisiaj! Zacznij działać od zaraz! Nie pozwól sobie na powolne 
umieranie! Nie zabraniaj sobie być szczęśliwym!”

Pablo Neruda, Literacka Nagroda Nobla 1971

Dana Brzuzan

Dlaczego ludzie są nie-
szczęśliwi, co ich po-

wstrzymuje przed realizacją 
swoich marzeń. Dlaczego 
nie mają odwagi podążać 
za tym, co dla nich ważne, 

dlaczego odkładają to na później… Odpowiedź 
jest bardzo prosta, boją się zmian. A zmiana jest 
czymś naturalnym wpisanym w życie człowie-
ka. Kiedy akceptujemy zmiany i za nimi podą-
żamy, to płyniemy w nurcie życia w naturalny, 
harmonijny sposób. 

Ważne jest, żeby umieć rozpoznawać 
sygnały, inspiracje, które do nas docierają 
i  informują nas, co jest ważne na dany czas 
w życiu, za czym należy podążać, jakiej zmia-
ny dokonać. Ważne, żeby zaufać sobie, życiu 

pracować. Dzięki zmianie i  poradzeniu sobie 
z  nią możemy skontaktować się na nowo ze 
swoim potencjałem, talentami, nowymi jako-
ściami, które pracują w nas i dla nas.

Zmiana to taki szczególny znak czasów, 
w  których żyjemy. Potrzebujemy go zaak-
ceptować i nauczyć się z nim żyć. To tak na-
prawdę akceptacja życia, jego różnorodności 
i tymczasowości. To nauka nieprzywiązywa-
nia się do nikogo i  do niczego. To działanie 
z poziomu serca, wewnętrznej mądrości, by-
cie w stanie uważności na to, co do nas przy-
chodzi. Ważne, żeby słuchać siebie, swojej in-
tuicji co, gdzie, kiedy, jak, z kim? I podążać za 
tym, i  pozwalać sobie doświadczać życia we 
wszelkich jego przejawach.

  Dana BRZUZAN
www.danabrzuzan.pl

 kontakt@danabrzuzan.pl

CZAS  
NA ZMIANY

i  podjąć decyzję dotyczącą zmiany. Może 
dotyczyć to np. pracy, związku, miejsca za-
mieszkania, stylu życia. 

Niezależnie od tego, czego dotyczy 
zmiana, jakiego obszaru życia, jest zawsze 
zaproszeniem do rozwoju. Do znalezienia jak 
najlepszych rozwiązań w  danej sytuacji. Do 
kreatywności i działania. Nie bójmy się zmian, 
wręcz przeciwnie, bądźmy wdzięczni za nie, bo 
dzięki nim możemy przechodzić przez różne 
doświadczenia, uczyć się, rozwijać i  wzmac-
niać. Lepiej siebie poznawać, swoje możliwości 
i słabości, które mamy szanse poznać i je prze-

DUMA Z RZESZOWA
Szanowna Redakcjo!
Czytam z zainteresowaniem Wasz mie-

sięcznik. Szukam w  nim zawsze informacji 
o  ważnych rzeszowskich firmach i  uczel-
niach, które według mojej oceny są podsta-
wą gospodarki i sukcesów Rzeszowa. Takich 
mianowicie, jak WSK, Zelmer, Politechnika 
Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Ośro-
dek Kształcenia Lotniczego PRz. Pracowa-
łem w WSK Rzeszów kilkanaście lat i  te te-
maty są mi szczególnie bliskie. Niezależnie 
od tego, co jest mi bliskie, to przecież gospo-
darka jest podstawą każdego domu.

A nasz Rzeszów, ten nasz dom, jest za-
dbanym, ładnym, czystym miastem, z  któ-

Listy rego rzeszowiacy mogą być dumni. Jego 
wygląd świadczy o  tym, że zaliczanie tych 
terenów do tzw. Polski B jest błędne. Wiele 
miast w  Polsce może pozazdrościć Rzeszo-
wowi i tego wyglądu, i tej kondycji.

Podstawą sukcesów Rzeszowa są – 
jak wspomniałem – zakłady zapewniające 
mieszkańcom pracę i  dochody. Zakładów 
takich jest wiele. Jednym z  najstarszych 
i  bardziej znanych jest Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A., 
która istnieje już ponad 75 lat. Dzięki mą-
dremu zarządzaniu zakład nie upadł i  nie 
został zlikwidowany, a obecnie jest jednym 
z  filarów tzw. Zagłębia Lotniczego. WSK 
ma udział w  produkcji silników lotniczych 
najwyższej klasy światowej. W tym silników 
turbośmigłowych firmy Pratt &Whitney 
i  silników odrzutowych używanych w  my-
śliwcach F-16. Śmigłowce Mi-2 i Sokół oraz 

część samolotów AN-28 są napędzane sil-
nikami wyprodukowanymi w  rzeszowskiej 
WSK. Sprzęt wyprodukowany w zakładach 
Zelmer jest używany niemal we wszystkich 
gospodarstwach domowych w  Polsce. Rze-
szowskie szkoły i  uczelnie przygotowują 
nowe kadry do pracy w  wielu polskich za-
kładach.

Można liczyć na to, że włodarze Rze-
szowa, którzy potrafią tak dobrze zadbać 
o wygląd miasta, będą nadal wspierać budo-
wę kolejnych zakładów, a  tym samym two-
rzenie nowych miejsc pracy, by rzeszowianie 
mogli wytwarzać dobra, dzięki którym mia-
sto będzie jeszcze piękniejsze, a mieszkańcy 
żyli dostatnio. 

  Andrzej RANIECKI
Rzeszów

mailto:kontakt@danabrzuzan.pl
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Dorota Dominik

Hitem tegorocznego, 
wyjątkowo upalnego 

lata stał się „parawaning”. 
Zarówno słowo, jak i  zja-
wisko obrazują nasz sen-
tyment do tego, co anglo-

saskie, aktywne i  zdrowe (czyli „fit”), więc 
koniecznie kończące się na owo „-ing”. Po 
karawaningu, joggingu, trekkingu, a  nawet 
reklamie piwa, do której genialne dzieci re-
klamy także wykorzystały końcówkę „-ing” 
(oczywiście nie mogę tu robić jakiejś krypto-
reklamy, więc nazwę owego browaru taktow-
nie pominę), mamy parawaning. 

Osoby z  mojego plus-minus pokolenia 
doskonale pamiętają, że wyjazd nad Bałtyk 
nieodłącznie związany był z wożeniem płach-
ty materiału (na miejscu człowiek udawał 
się na poszukiwanie kijków), której jedynym 
celem była ochrona przed zim-
nymi podmuchami wiatru oraz 
przed drobinami typowego dla 
plaż bałtyckich piachu, które nie-
sione przez wiatr na naoliwione 
ciała plażowiczów, wciskały się 
dosłownie wszędzie. W  żaden 
jednak sposób nie ograniczało 
to kontaktów towarzyskich: „Czy 
może pan pożyczyć kamień?” (do 
wbijania palików; dziś nikt nicze-
go nie pożycza, każdy ma swój 
młotek!) lub „Czy mogę zostawić 
u  pani swój plecak, idę do skle-
pu, przynieść coś?”. Najczęściej 

GRODZIMY SIĘ
Zwyczaje nie tylko wakacyjne

wspólnie grało się w piłkę lub budowało naj-
większe zamczysko do przypływu. 

Współczesny parawan zmienił funk-
cję z towarzyskiej na izolacyjną. Nasz polski 
parawan stał się też przedmiotem analiz dla 
tęgich głów socjologicznych i  psychologicz-
nych, z  marsowymi minami tłumaczącymi 
do kamery jego sedno i istotę oraz kulturowe 
znaczenie „parawaningu”. Na naszych oczach 
parawan staje się – dosłownie – polem bitwy 
o terytorium, nadaje rangę osobie i określa jej 
plażową pozycję społeczną. Oglądam w sieci 
obrazki z plaż i widzę parawan obronny (pa-
rawan plus wały obronne), parawan towarzy-
ski typu ranczo (kilka parawanów otaczają-
cych sporą przestrzeń w centralnym punkcie 
plaży, parawan prorodzinny (tu zagrodę two-
rzą: parawan, basenik, wózki, nosidła, zada-
szenia i co tam jeszcze przemysł wymyślił dla 
ochrony niemowlaka… A  nad każdą z  tych 
budowli unosi się duch i  ciało budownicze-

go, który z poświęceniem mościł to gniazdo 
już od 5 rano, wykazując się nie tylko hartem 
ducha, ale i  sprytem, zapobiegliwością i… 
chciwością (jak najwięcej terenu dla mnie) ty-
pową dla pierwszych osadników. 

Plaża przejęła codzienność, bo nic in-
nego nie może wydarzyć się tam, gdzie przy-
jeżdżają ludzie mieszkający okrągły rok na 
strzeżonym osiedlu czy w domu nazywanym 
ironicznie chyba „wolno stojącym” (bo wokół 
ciasno pobudowane podobne i  takie same), 
ale otoczonym wysokim, ostrym płotem, 
zamkniętym na głucho i  z  bramą na pilo-
ta. Dobrze, że w Polsce nie można ogrodzeń 
podłączyć do prądu, bo gdyby tak było, pose-
sje przypominałyby jakąś koszmarną kolonię 
karną…

Śmieszny w  sumie pretekst, jakim 
jest zjawisko owego „parawningu”, stał się 
przyczynkiem do niezbyt wesołej refleksji: 
oto skończył się stereotyp Polaka – osoby 
otwartej, towarzyskiej, gościnnej. Na własne 
życzenie stajemy się wyizolowani, wycofani, 
niechętni nie tylko emigrantom z Afryki, ale 
i  każdemu innemu, także rodakowi. Coraz 
trudnej zagadać, nawiązać rozmowę, w oba-
wie przed złością, a  nawet obelgą. Podryw 

przeniósł się do sieci. Nawet zaga-
dując do dziecka, natrafiamy na po-
nurą i gniewną twarz jego matki, bo 
a nuż zboczeniec jakiś. Czasami wy-
daje mi się, że marzeniem wielu ro-
daków jest ogrodzenie się wysokim 
na trzy metry murem, zatrudnienie 
ochroniarzy i 24-godzinny monito-
ring. Pisząc te słowa w sierpniowym 
skwarze, myślę o Wigilii i o tym, jak 
bardzo absurdalny jest dziś zwyczaj 
stawiania pustego nakrycia dla wę-
drowca…

   Dorota DOMINIK

Edward Słupek

Po incydencie demo-
kratycznym, jakim 

było uzyskanie przez ruch 
Kukiza 20 proc. głosów 
w pierwszej turze wyborów 
prezydenckich, wielu ob-

serwatorów politycznych zaczęło się zżymać 
na rozumienie demokracji przez wyborców. 

Najbardziej przemawia diagnoza pro-
testu przeciwko obecnym „okupantom” 
sceny politycznej trwająca od 1989 r. Społe-
czeństwo zamanifestowało znudzenie tymi 
samymi twarzami polityków z  drobnymi 
modyfikacjami, oglądanymi przez 25 lat. 
Wytworzyła się atmosfera ciśnienia na zmia-
ny bez względu na to, czy to będzie zmia-
na jakościowa znamionująca poprawę, czy 
zmiana dla samych zmian. Bez względu na 
orientację polityczną. Taka demokratyczna 
rewolucja raz na 25 lat. 

OBLICZA DEMOKRACJI
Waga indywidualnego głosu wyborczego

Moim zdaniem uwidoczniło się po-
czucie bezsensu demokratycznie oddanego 
głosu jako niedoskonałość demokracji. Nowe 
pokolenie urodzone już po 1989 r. tym wska-
zaniem na Kukiza daje do zrozumienia, że 
indywidualny głos demokratyczny nic nie 
znaczy. W  ten sposób podważają podstawę 
demokracji, jaką jest głos wyborczy obywa-
tela w wyborach. Gdyby się zastanowić nad 
jego wagą, to niewiele on znaczy. To był także 
protest nad niekiedy beznadziejnością przy-
szłości młodego pokolenia, które w  żaden 
sposób nie widzi możliwości pozbycia się sta-
rych twarzy w polityce, a także samorządach 
i zajęcia ich miejsca. 

Tutaj zachwycam się zasadami ujętymi 
w Prawie kanonicznym, polegającym na tym, 
że proboszcz z chwilą ukończenia 70 lat skła-
da rezygnację na ręce swego przełożonego, 
czyli biskupa. Zaś biskup czyni to wobec pa-
pieża po ukończeniu 75 lat. Rezygnacja może 
być przyjęta albo odrzucona, z  możliwością 

nieznacznego przedłużenia sprawowanego 
urzędu. Takie rozwiązanie powinno funk-
cjonować na wszystkich szczeblach pracy – 
w  samorządzie i  służbie publicznej – jeżeli 
chodzi o  pracę opłacaną. Byłaby to zasada 
etyczna pracownika, który uzyskując okre-
śloną cezurę, powinien się stosownie zacho-
wać. W praktyce bywa różnie, czyli pobiera 
się emeryturę, a  także wynagrodzenie za 
pracę. 

Recepta na stosowną wagę indywidu-
alnego głosu wyborczego to uprzytomnienie 
wyborcom, zwłaszcza z  młodego pokolenie, 
zasady zrzeszania się w różnego rodzaju or-
ganizacje społeczne, niekoniecznie partie 
polityczne. Wtedy przy grupowej sile popar-
tej wspólnymi poglądami można liczyć na 
swoistą opcję w  głosowaniu. Utożsamiamy 
się z grupą wyborców reprezentującą wspól-
ne idee albo interesy. Z  tą zasadą organiza-
cyjności bywa w  społeczeństwie bardzo źle. 
Zwłaszcza w  młodym pokoleniu nie lansuje 
się postawy działalności społecznej. Scenę 
polityczną zawłaszczyły partie, które mają na 
to pieniądze z budżetu i w ten sposób ustano-
wiły prawie trwały układ polityczny, zerka-
jąc, a także przymilając się do Kościoła, który 
nie zawsze przed tymi niecnymi praktykami 
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się broni. Przyczyną takiego stanu jest poli-
tyka wodzostwa w partiach, co przeniosło się 
z życia gospodarczego. 

Ta ogólna tendencja nie dotyczy jesz-
cze spółdzielczości, gdzie obowiązuje zasada 
jednego głosu bez względu na ilość udziałów. 
Takiego stanu nie akceptują przedstawicie-
le partii rządzącej, którzy dziwią się, jak to 
możliwe, że w  strukturach spółdzielczych 
o  znacznym majątku nie głosuje się kapita-
łami. Czyli chodzi o całkowite wyzucie spo-
łeczeństwa ze spraw gospodarczych, tych 
najbardziej żywotnych dla naszej egzystencji. 
Dlatego będziemy obserwować uwodzenie 
społeczeństwa w  wyborach, co może prze-

łożyć się na gospodarcze ubezwłasnowolnie-
nie społeczeństwa poprzez stosowne zmiany 
w prawie, choćby spółdzielczym. Ten proces 
twardy kapitał realizuje od przemiany sys-
temowej w Polsce w 1989 r. Na takie dictum 
nie było przyzwolenia w  ideałach przemian 
1989 r. Zatem jak sprawić, aby społeczeństwo 
zrozumiało, że tylko poprzez zrzeszanie się 
można wykształcić poczucie siły demokra-
tycznego głosu przy wyborach w  różnych 
sprawach nas dotyczących. Inne podejście 
rodzi obserwowane poczucie beznadziejno-
ści indywidualnego głosu wyborczego. Tyl-
ko mocny, zorganizowany zespół społeczny 
może decydować w demokracji. 

Jak młodemu pokoleniu, nieźle wy-
kształconemu, przywrócić zasadę zespoło-
wego działania. Protest dla protestu w stylu 
„fenomenu” Kukiza, gdzie zakłada się po-
gardę dla organizacji i struktur, jest prostym 
błędem prowadzącym do absurdu. Jeszcze 
zostaje nam chuchanie nad nowym prezy-
dentem Andrzejem Dudą – czy wyzwoli się 
z kleszczy partyjnych, z których się wywodzi, 
czy jeszcze bardziej zantagonizuje scenę po-
lityczną na pięć lat. A były to wybory osobo-
wości, a nie partyjnych opcji.

   Edward SŁUPEK

Bogusław Kobisz

Wydawać by się mo-
gło, że jest po-

wszechnie znane znaczenie 
słowa mobbing, ale życie – 
jak to zwykle bywa – przy-
nosi więcej niespodzianek 

i wątpliwości, niż moglibyśmy się spodziewać. 
Teoretycy prawa, socjologowie i inni specjali-
ści, opisując rzeczywiste zdarzenia tą nazwą, 
też nie mogli wszystkiego przewidzieć. Nawet 
komputer wyraża swoją wątpliwość co do pi-
sowni, bo zamienia je na lobbing, a  później 
podkreśla mi to słowo na czerwono.

Kodeks pracy w  artykule 94 ze znacz-
kiem 3 stanowi, że mobbing oznacza dzia-
łania lub zachowania dotyczące pracownika 
lub skierowane przeciwko pracownikowi, 
polegające na uporczywym i  długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu go, wywołujące 
u niego zaniżoną ocenę przydatności zawo-
dowej. Powodujące lub mające na celu poni-
żenie lub ośmieszenie pracownika, izolowa-
nie go lub wyeliminowanie z zespołu współ-
pracowników. Zgodnie z  Kodeksem pracy 
pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania 
mobbingowi.

Pracownik, u którego mobbing wywołał 
rozstrój zdrowia, może dochodzić od praco-

MOBBING dawcy odpowiedniej sumy tytułem zadość-
uczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 
Pracownik zaś, który wskutek mobbingu roz-
wiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić 
od pracodawcy odszkodowania w wysokości 
nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę ustalone na podstawie odrębnych prze-
pisów. Oczywiście pracownik musi podać 
w  pisemnym rozwiązaniu umowy o  pracę 
jako przyczynę mobbing. Niby wszystko pro-
ste, ale zarówno sądy, jak i  teoretycy prawa 
„rozsiewają” liczne wątpliwości, zarówno co 
do określania uporczywości, jak i  długości 
okresu działań uznawanych za mobbing. 
Wątpliwości dotyczą również rozróżnienia 
mobbingu od naruszenia dóbr osobistych. 

Ostatnio śledząc orzecznictwo Sądu 
Najwyższego (przyzwyczajenie zawodowe) 
natrafiłem na wyrok (IIPK 166/14), z  któ-
rym powinien zapoznać się każdy, kto uwa-
ża, że był ofiarą mobbingu i  chciał by coś 
z  tym zrobić. Pracownik rozwiązał umowę 
o pracę twierdząc, że padł ofiarą mobbingu, 
i  wystąpił do sądu o  zadośćuczynienie. Sąd 
rejonowy zasądził zadośćuczynienie w  wy-
sokości czteromiesięcznego wynagrodzenia 
pobieranego uprzednio przez pracownika. 
Sąd ustalił, że przez okres pięciu tygodni (bo 
później pracownik z uwagi na podwyższone 
ciśnienie i  stres zaczął się leczyć) przełożo-
ny zachowywał się w  stosunku do tego pra-
cownika napastliwie, używał wulgarnych 
słów, publicznie go poniżał, podważał jego 
kompetencje w  obecności pozostałych pra-

cowników, kierował do niego złośliwe uwagi, 
ignorował go, podważał jego wszystkie decy-
zje i kompetencje, ośmieszał go, kazał napisać 
mu prośbę o  zwolnienie bez daty, które jak 
uzna to wstawi datę i wykorzysta rozstając się 
z pracownikiem „na stacji Urząd Pracy”. Oce-
nę tę potwierdził sąd okręgowy, który oddalił 
apelację pracodawcy, uznając, że pracownik 
był poddawany działaniom mobbingowym, 
że nic nie może usprawiedliwić działań prze-
łożonego, które miały na celu poniżenie, za-
straszenie pracownika.

Skargę kasacyjną wniósł pracodawca 
i  Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok, 
poddając pod wątpliwość, czy faktycznie 
przełożony przekroczył granice racjonalnej 
krytyki w  sytuacji, gdy zagrożona była in-
westycja i  związane z  nią wielomilionowe 
dotacje, czy okres pięciu tygodni to okres nie 
nazbyt krótki, żeby mówić o mobbingu. Sąd 
Najwyższy między wierszami powiedział, że 
pracownik powinien być na stanowisku kie-
rowniczym w budownictwie bardziej odpor-
ny na krytykę, a  w  tym przypadku bardziej 
wygląda to na naruszenie dóbr osobistych niż 
mobbing i zbyt krótko to trwało. 

Po to przedstawiłem ten wyrok, aby 
potencjalni zainteresowani ochroną swoich 
praw nie uważali, że wszystko, co dla nich jest 
oczywiste, takim samym będzie dla sądu. 

   Bogusław KOBISZ,
prawnik 

Było to w maju 1961 roku. W Rzeszowie, 
wzorem innych miast, panowała wów-

czas moda na teatr żywego słowa. I właśnie 
w maju owego roku doszło do fuzji zespołów 
żywego słowa istniejących do tej pory w Za-
kładowym Domu Kultury WSK w Rzeszowie 
oraz Wojewódzkim Domu Kultury. Z „dwoj-
ga rodziców” powstała Meluzyna i ulokowała 
się w  domu kultury przynależnym fabryce, 
a szopkowe premiery i występy działy się na 
scenie w kawiarni Piwnica. 

Twórcą Teatru Słowa Meluzyna był 
Erazm Buchelt, w jednej osobie reżyser, sce-
narzysta, a tak w ogóle to niezwykle skutecz-

MELUZYNA, MELUZYNA
Andrzej Listwan – muzyk i autor

ny w  swoich działaniach animator kultury, 
absolwent krakowskiego Studia Teatru Rap-
sodycznego Mieczysława Kotlarczyka. Od 
klasycznego żywego słowa Meluzyna coraz 
częściej odchodziła do satyry, żartów, kpi-
nek, a  spektakle te cieszyły się wielką sym-
patią. Tak rodziła się kabaretowa tradycja 
tego zespołu. W  1963 roku pojawiła się po 
raz pierwszy satyryczna Szopka noworoczna, 
autorstwa Władysława Szwai, i  tak kolejno 
przez następne lata. Ostatnia szopka jego 
autorstwa powstała w 1966 roku. Wszystkie 
reżyserował Erazm Buchelt, a oprawiał mu-
zycznie i  akompaniował Andrzej Listwan. 
Kiedy Władysław Szwaja, ów jeden z prekur-
sorów rzeszowskiej satyry, wyjechał z  Rze-
szowa, po raz pierwszy na plakatach pojawiło 
się nazwisko Andrzeja Listwana jako autora 
szopki, działającego pospołu z Karolem Nie-
zgodą. Na scenie liderował niezmiennie „Py-Andrzej Listwan 
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niu”, czyli Roman Konieczkowski, później 
nie tylko aktorsko, ale i reżysersko przygoto-
wywał kolejne programy kabaretowe. Wszy-
scy – Szwaja, Buchelt, Listwan, Konieczkow-
ski, Niezgoda – już pomarli, niestety.

 Początkowo w  programach Meluzyny 
pojawiała się tematyka nawiązująca do macie-
rzystego WSK. Z czasem to spektrum poszerza-
ło się o miasto, region, a także sprytnie przemy-
caną problematykę krajową, polityczną…

Lecz gdy nadchodzi taki czas,
że trzeba razem popchnąć w przód,
to wtedy nagle – nie ma nas,
bo wszyscy modlą się o cud.

Tekstów Andrzej Listwan napisał bez liku. 
Urodził się w Strzyżowie w 1930 roku. Z czasem 
zamieszkał w  Rzeszowie. Etatowo był związa-
ny z rzeszowską WSK. Był kreślarzem w TT-2. 
Wykonywał precyzyjne rysunki techniczne. 
Ale spod jego ręki wychodziły również inne ry-
sunki – satyryczne. Ponadto fotografował, grał 
na fortepianie, akordeonie, kontrabasie, a nawet 
ponoć skrzypcach. Był niezwykłym człowie-
kiem, człowiekiem renesansu XX wieku.

Andrzej Listwan, Wojciech Kulawski, Teresa Moch 
Sowa, Władysław Kulawski, Roman Konieczkowski. 
W dolnym rzędzie Ryszard Kudzian i Ryszard Kozdrań-
ski. Zdj. z 1980 r.

W  Meluzynie „ugrzązł” w  satyryczne 
słowo pisane. Był autorem 24 szopek saty-
rycznych, 9 programów kabaretowych. Pisał 
piosenki, skecze, nie tylko dla Meluzyny, ale 
też dla Łódzkiej Estrady, tarnobrzeskiego ka-
baretu Tapima, dla kapeli z Wygnańca, Baro-
busu. Miał swój specyficzny język. Mówiono, 
że posługuje się „listwanem”. Meluzyna za 
Jego czasów była podziwiana, nagradzana, 
wcześniej również. Za motto kabaretu wyra-
żane słowami Andrzeja można przyjąć frag-
ment jednego ze skeczy:

Bo to wszystko proszę państwa jest do śmiechu,
bo kabaret to nie sędzia ani kat.
My nikogo nie leczymy z jego grzechów
My poprawiać nie umiemy żadnych wad. 

A  że nic na tym świecie nie może 
wiecznie trwać, 22 lipca 1995 roku Andrzej 
Listwan odszedł tam, skąd się nie wraca. 
W  rocznicę śmierci, przyjaciele z  Meluzyny 
pojechali na cmentarz na Wilkowyi, aby za-
palić na jego grobie znicze.

   Jerzy DYNIA

Suki Kim napisała książkę Pozdrowienia 
z Korei, która najpierw ukazała się w Ame-

ryce, a w Polsce niedawno nakładem krakow-
skiego Znaku. W  podtytule książki wyznaje: 
Uczyłam dzieci północnokoreańskich elit.

Książka z pogranicza pamiętnika i repor-
tażu jest zbiorem jej przemyśleń i spostrzeżeń, 
opowieścią o życiu w strachu i podsycaniu wro-
gości. Ludzie przypominają sterowane mario-
netki. Indoktrynowani, obserwowani, przygo-
towani i gotowi do donoszenia na innych. Nie 
narzekają, okazują zadowolenie ze stosunków 

REŻIM KIMÓW Z BLISKA
Przygnębiający obraz świata bez kolorów

w pracy, poziomu życia, poświęca-
nia się dla ukochanego kraju. 

Co mnie uderzyło podczas 
lektury, to wszechogarniający 
smutek. Autorki i  opisywanych bohaterów. 
A także bezbarwność, nijakość. Ludzie podob-
ni do siebie, niczym nieróżniące się dni. Przy-
gnębiający obraz świata bez kolorów. No i na-
suwa się dosyć oczywista refleksja, której u nas 
się nie przywołuje często, że trzeba cieszyć 
się z tego, gdzie się jest i jak się żyje. Że za nas 
nikt nie decyduje, kto z kim ma się przyjaźnić, 

jakich piosenek słuchać, co oglądać 
w teatrze, kinie i telewizji, jak spędzać 
wolny czas. 

Jest nie do opisania, jaką krzyw-
dę wyrządzono i  wyrządza się Kore-
ańczykom z  północy, czyniąc z  nich 
inwalidów odstających od świata 
rządzącego się prawami demokracji 
i  wyposażonego w  najnowsze zdo-
bycze cywilizacji. Suki Kim udaje się 

to opisać. Przekonująco i  komunikatywnie, 
w  przekładzie Agnieszki Sobolewskiej przy-
bliża nam świat ponurych i zarazem komicz-
nych zakazów i wzajemnie wykluczających się 
zasad. Skłania do zamyślenia, zastanowienia 
i nie pozwala zapomnieć o nim po lekturze.

  Andrzej PIĄTEK

Dominik Nykiel

Dokładnie rok temu 
o  tej porze pisałem 

w tej rubryce o klapsowym 
profilu na Facebooku (face-
book.com/dkfklaps). Sku-
piłem się na tym, jak wy-

gląda i co się na nim dzieje, podkreślając przy 
tym to, że niepodobny jest do żadnego profilu 
innego DKF-u w Polsce.

Dzisiaj, po trzech latach poreaktywacyj-
nej działalności KLAPSA w WDK w Rzeszo-
wie (i tym samym funkcjonowania jego pro-
filu na fb), zastanawiam się, co tak naprawdę 
decyduje o tym, że niemal każdego dnia ktoś 
polubia (świadomie nie używam słowa „lajku-
je”) nasz profil?

W dniu, w którym piszę te słowa (4.08) 
mamy już 1904 polubienia. A  pamiętam, 
kiedy trzy lata temu zastanawiałem się, czy 
zdobędziemy 500 „kciuków skierowanych 
w górę”? I zdobyliśmy. Potem zastanawiałem 
się, czy dojdziemy do 1000 polubień? I dotar-
liśmy. Następnie 1500? I też się udało. 

A  teraz spoglądam na te wspomniane 
wcześniej liczby i zadaję sobie pytanie: Osią-
gniemy status okrągłych 2000 polubień? Co 
najważniejsze, polubień niewymuszonych 
żadnym konkursem itp.

Zastanawiam się nad takimi kwestiami 
nie dlatego, że żyję Facebookiem (prywatnie nie 
jest mi on do szczęścia potrzebny), ale dlatego, że 
jestem ciekaw – po pierwsze – co kieruje ludźmi 
w chwili, gdy klikają „Lubię to!” na profilu KLAP-
SA, i – po drugie – co idzie za taką „deklaracją”?

Czy jest to tylko chęć orientowania 
się w  repertuarze kina ambitniejszego/arty-
stycznego/niszowego, jak się okazuje, nie tyl-
ko w swoim mieście? Może jest to – co dla nas 
cenniejsze – jedna z form okazania sympatii, 
przywiązania i/lub poparcia tego, co robimy? 
A może coś jeszcze zupełnie innego? Bo każ-
dy z jakiegoś powodu lubi profil KLAPSA. 

Stawiam jedynie pytania, ponieważ 
bez przeprowadzenia jakiegoś szczegółowe-
go wywiadu, zrobienia ankiet (przyznam, że 

SKŁANIA DO REFLEKSJI
KLAPS na Facebooku
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PRZEZ HISTORIĘ FILOZOFII
Z tomikiem Lesława Jana Urbanka

Tytuł zbioru Szukam z najnowszymi wiersza-
mi Lesława J. Urbanka wydaje się tajemni-

czy, a nawet intrygujący. Jest to liryka refleksyjna 
o wyraźnym zabarwieniu filozoficznym. 

W  jednym z  pierwszych wierszy autor 
stwierdza: „życie nie jest ani różowe ani czar-
ne w  swojej nieokreśloności” (Pod wronim 
niebem). Jest to pogląd bliski sceptycyzmowi 
Pirrona, który zakładał, że człowiek jest nie-
zdolny do trafnego rozstrzygania jakichkol-
wiek kwestii, zatem należy się wstrzymać od 
wydawania sądów na temat otaczającej nas 
rzeczywistości. Z  kolei echa egzystencjali-
zmu, filozofii niepokoju człowieka, który boi 
się własnej wolności, słychać w wierszu Noc: 
„w  niezgłębionej ciszy mijają chwile samot-
ności” czy też „jasno świecą tylko gwiazdy 
wiecznego paradoksu niedomówień”. Do 
głosu dochodzi tu Kierkegaardowskie poczu-
cie lęku wynikające ze świadomości osamot-
nienia. Kontynuuje tę myśl poeta w utworze 
Pod wronim niebem: „a  obok 
mnie płynie niekończąca się 
rzeka zwątpienia”, bo poznanie 
ludzkie jest niepewne również 
w kwestiach etycznych.

W  wierszach L. Urbanka 
można spotkać nawiązania do 
poglądów Pascala, np. kiedy 
stwierdza: „z  nieskończoności 
wypływają kolejne znaki zapy-
tania” (Znaki zapytania). Tym 
znakiem zapytania może też być 
słynny „zakład Pascala” o  ist-
nienie Boga. Idąc tym tropem 
poeta w innym wierszu zauwa-
ża: „w ciszy można by porozmy-
ślać nad kondycją świata i duszy” (Puszczyk). 
Odwołuje się tu do poglądów Karla Jaspersa, 
który pojmuje egzystencję jako rozdarcie mię-
dzy naszą obecnością w świecie a naszą aspi-
racją do transcendencji, aby „dokonać refleksji 
nad sobą i wybrać rozpacz lub wiarę”.

W  wierszu Granice L. Urbanek napi-
sał: „chociaż po świecie drepczą wytrwale 
buty zła/ (…) jakby na przekór wszystkiemu 
pulsuje piękno życia”. Tu poeta przywołuje 
poglądy św. Augustyna, w  których zawarta 
jest wizja człowieka pełnego sprzeczności, 
zgubionego przez grzech i zbawionego mocą 
łaski bożej. Są to ślady maniheizmu, systemu 
religijnego, powstałego w  starożytnej Persji, 
głoszącego odwieczną walkę dwóch sił: do-
bra (światła) i zła (ciemności).

W  utworze Toast czytamy: „jeszcze się 
łudzimy że mamy mnóstwo czasu do strace-
nia”. Zauważamy tu echa poglądów Schopen-
hauera, jego pesymizm odnośnie postrzegania 
człowieka i społeczeństwa, bowiem życie czło-
wieka przedstawiał Schopenhauer jako ciągłą, 
nigdy niekończącą się pogoń za zachcianka-
mi, prowadzącą do nieustannego napięcia 
i cierpienia. Podobny problem podjął L. Urba-
nek w  wierszu Pejzaż grudniowego poranka 
w sentencji: „coś się skończyło coś się zaczy-
na”. Nawiązuje tu do stwierdzenia Heidegge-
ra, który uważał, że człowiek zastanawiając 
się nad swoim życiem, dochodzi do wniosku, 
iż jego urodzenie jest czymś przypadkowym, 
a  rozmyślając nad swą przyszłością, przewi-
duje nieuniknioną śmierć. Zatem egzystencja 
człowieka „jest byciem ku śmierci”.

O innym dręczącym człowieka uczuciu, 
zatruwającym jego życie, a  rzadko postrze-
ganym przez etyków, L. Urbanek napisał 
miniaturowy traktat filozoficzny: „nienawiść 
rodzi się w bezgwiezdnych zaułkach kosmo-
su/ i rośnie długo w zapomnieniu karmiona 

pogardą/ potem wędruje przez 
szare przestrzenie nieba/ gdzie 
nasycona niezrozumieniem/roz-
pełza się po wioskach i miejskich 
blokowiskach” (Pokarm). Tak 
poeta ukazał genezę poglądów 
Nietzschego, które prezentowały 
ideał silnego człowieka. Miały 
w  opinii swego twórcy wyzwo-
lić ludzkość z  zaklętego kręgu 
cierpienia, a zawłaszczone przez 
totalitaryzmy, rozpełzły się falą 
nienawiści. Ich skutki ludzkość 
odczuwa do dzisiaj. Stwierdze-
niem: „bezduszny wiatr uderza 
w  nasze twarze/ a  my brnie-

my w  podmokłym gruncie rzeczywistości” 
(poeta nawiązuje do poglądów Bergsona, 
według którego centralną kategorią filozofii 
jest „trwanie”, stanowiące najgłębszy wymiar 
rzeczywistości. L. Urbanek w  wierszu Piel-
grzym przemijania ponownie przypomina 
największe dylematy ludzkości: „i  niepokój 
zarzuca swe sieci na wylękłego pielgrzyma 
przemijania/ a jedyną klarowną odpowiedzią 
jest wielkie niedopowiedzenie”. Tu do głosu 
jeszcze raz dochodzą poglądy Pascala, który 
uważał, że człowiek znajduje się na granicy 
dwóch bezmiarów: wielkości i  nicości, zba-
wienia i potępienia i  stąd „wielkie niedopo-
wiedzenie”.

Lektura tego zbioru wierszy Lesława Jana 
Urbanka jest pasjonująca. Utwory głębią prze-

myśleń i doskonałością kształtu artystycznego 
zachwycają i przywołują czytelnika ponownie.

 Ryszard WOJTOWICZ

czasem mnie kusi, by tak zrobić) nie jestem 
w  stanie miarodajnie odpowiedzieć sobie 
i  Państwu na te pytania. W  każdym razie 
chciałbym, żeby profil KLAPSA nie był tylko  
źródłem informacji, ale przede wszystkim 
dodatkową formą komunikacji z  osobami, 
które go polubiły i  które często przychodzą 
na coponiedziałkowe seanse. Jednak nade 
wszystko chciałbym, żeby ten profil był miej-
scem odważnej i chętnej wymiany filmowych 
myśli. Najczęściej po poniedziałkowych spo-

tkaniach. W myśl zasady, że jeśli coś nie zo-
stało zapisane, to tego nie ma.

Kiedyś już to pisałem, że dzisiaj chcąc 
działać w różnych dziedzinach i – jak w na-
szym przypadku – robić coś dla innych, bez 
Internetu i  Facebooka nie obejdzie się. Bo 
teraz to są główne narzędzia komunikacji 
i miejsce formowania się najszczerszych od-
czuć i  opinii. Owszem, Internet wraz z  Fa-
cebookiem nie zastąpią spotkań „na żywo”; 
nie zbudują prawdziwej i owocnej relacji; nie 

oddadzą temperatury emocji wynikających 
z pofilmowej wymiany myśli – zaraz po fil-
mie, tak na gorąco; i nie nauczą nas rzetelnej 
dyskusji o tym, co obejrzeliśmy. 

Dlatego profil KLAPSA jest i  ma być 
atrakcyjnym dodatkiem i  możliwością dla 
odwiedzających go. Dla mnie natomiast jest 
i będzie to jeszcze coś, co skłania do refleksji. 

 Dominik NYKIEL

ODSZEDŁ CENIONY PROZAIK

18 lipca br. w wieku 84 lat zmarł Zbigniew 
Prostak – znany i  ceniony prozaik. 

Mieszkał w  Przemyślu. Debiutował w  1973 r. 
Autor powieści i  opowiadań science-fiction: 
Kontakt (1979), Planeta zielonych widm (1983), 
Spłacony dług (1985). Wiele jego opowiadań za-
mieszczono w  polskich antologiach s.f.: Wehi-
kuł wyobraźni, Spotkanie w przestworzach, Gość 
z głębin, Kroki w nieznane, Wołanie na mlecznej 
drodze. Jego proza była tłumaczona na język 
bułgarski, czeski, rosyjski, serbski. Talentem, 
niesamowitą wyobraźnią i  fantazją wyrastał 
ponad przeciętność. Przez kilkanaście lat złożo-
ny ciężką chorobą przebywał w Domu Pomocy 
Społecznej w Przemyślu. Nigdy nie rozstawał się 
z książką. Była dla niego prawdziwym skarbem. 
Inżynier, absolwent Oficerskiej Szkoły Wojsk 
Inżynieryjnych. Pracował jako technik dro-
gowo-mostowy, marynarz we flocie rybackiej 
i na liniach oceanicznych, również jako górnik 
w  kopalni. Jego barwne, ciekawe życie, bogate 
doświadczenie przekładały się na twórczość 
literacką. 22 lipca 2015 r. został pochowany na 
Cmentarzu Głównym w Przemyślu. W ostatniej 
drodze pisarza kolegów ze Związku Literatów 
Polskich reprezentowała Teresa Paryna, czło-
nek zarządu rzeszowskiego oddziału.

 tp

HONOROWE WYRÓŻNIENIE

31 lipca br. w  cyklu uroczystości 35-lecia 
powstania „Solidarności” w  Muzeum 

Narodowym w  Przemyślu otwarto wystawę, 
ukazującą kapłańską drogę patrona związ-
ku bł. ks. Jerzego Popiełuszki, aż do męczeń-
stwa. Uczestniczyli w tym członkowie i władze 
związku z  przewodniczącym NSZZ „Solidar-
ność” Piotrem Dudą oraz gospodarze miasta, 
przedstawiciele władz wojewódzkich, parla-
mentarzyści. Nie zabrakło przy tym okolicz-
nościowej poezji w  autorskim wykonaniu Te-
resy Paryny. Poetka otrzymała też honorowe 
wyróżnienie Zasłużony dla Miasta Przemyśla 
„za aktywność w rozwijaniu społecznych i pa-
triotycznych postaw, pielęgnowanie tradycji, 
kształtowanie wrażliwości oraz promocję mia-
sta poprzez swoją twórczość”. To honorowe wy-
różnienie, wprowadzone w  życie z  inicjatywy 
prezydenta miasta Roberta Chomy, przemyska 
poetka otrzymała jako jedna z pierwszych.

 mł

Lesław Jan Urbanek, Szu-
kam, Drukarnia Styl Anna 
Dura, Kraków 2015.
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KARTKI Z PAWLACZA (22)

Odkrywcze myśli 
Juliana Przybo-

sia (Zapiski bez daty, 
1970): „Krytyk mark-
sistowski winien by 
tedy (...) zbadać do-
kładnie, procentowo, 

co w dziele sztuki służyło sprawie postępu, 
i  być może na tej podstawie zdołałby do-
wieść, że dzieło, w którym przeważają ele-
menty postępowe, dzięki temu, dzięki tej 
przewadze, jest piękne...”. Przyboś dał re-
ceptę na piękno w  sztuce i  literaturze, jak 
wam się podoba?

Julian Przyboś, racjonalista i materia-
lista, ale wierzył w Słońce jako istotę myślą-
cą? Kiedyś słońce, na przykład w  religiach 
prasłowiańskich, było bogiem. „Niewysło-
wiona jasność” w  jego poezji kieruje uwa-
gę w  stronę mistyki i  transcendencji. Miał 

Stanisław Dłuski

świadomość ułomności słowa, stąd dążenie 
do przemilczeń i zamilknięć. Każdy poeta jest 
pełen sprzeczności, rozum dyktuje co innego, 
a ręka zmierza w inną stronę.

Nad placem Farnym jerzyków świsty do-
palają się w ognisku słońca, czemu Twoja cisza 
jest taka gorąca? Drzewo samotne przy wieży 
już nie wierzy w nasze wschody o zmierzchu...

Wrażliwość ewangeliczna nie ma barwy 
politycznej, proste przesłanie: nie rób drugie-
mu, co tobie niemiłe… Kazanie na Górze to 
rewolucja moralna, która pozostaje aktualna 
do dzisiaj, inna rzecz, że w człowieku jest po-
kusa władzy nad drugim, pokusa narzucania 
jedynie słusznej ideologii, kiedy ścieżka jest 
prosta: „miłość miłosierna” (Caritas).

Pewnego mądrego człowieka zapytano 
kiedyś, co jest celem życia? Samo życie, odpowie-
dział. A jeśli tracimy wiarę w życie? Miłość i wol-
ność. Krzysztof Karasek powiedział mi kiedyś, 

że miłość go nie odnalazła. Mnie też. Pozosta-
je wolność. Ale co zrobiliśmy z naszą wolno-
ścią. „Radość z  odzyskanego śmietnika”, jak 
pisał przed wojną Juliusz Kaden-Bandrowski. 
Teraz też jesteśmy takim „śmietnikiem” Eu-
ropy. Dosłownie i w przenośni, przyjmujemy 
bezkrytycznie różne „śmieci”, kiedy wykształ-
cona elita stąd ucieka… 

Napisałem dawno w pewnym wierszu: 
„wolność jest sercem naszej miłości”. Dla 
wielu miłość oznacza zniewolenie i podpo-
rządkowanie drugiego, poddanie go naszym 
subiektywnym regułom gry. A więc tylko gra 
pozostała: „jasno-ciemno”?

Dawno mi nie smakowała tak czarna 
herbata, to prawdziwy napój bogów, piję 
litrami, cóż tam wszystkie alkohole świa-
ta; ten ciemny, aromatyczny, lekko cierpki 
smak – jak dobry sonet i pieśń słońca.

29.07.2015

O NIEBYLECKI MIECZ
Komisja konkursowa II Ogólnopolskie-

go Konkursu Literackiego „O  niebylecki 
miecz”, poświęconego Julianowi Przybosiowi, 
pod przewodnictwem prof. Zenona Ożoga 
w  kat. młodzieży I  nagrodę poetycką przy-
znała Maciejowi H. Modzelewskiemu z  Bia-
łobrzegów, II Marii Strzale z  Gwoździanki, 
a  III Ewelinie Bieryle z Konieczkowej. Wśród 
prozaików I  nagrodę otrzymał Eryk Długosz 
z Połomi, II Marcin Kozak z Baryczki, III Ewa 
Białek z  Połomi. W  kat. dorosłych I  nagrodę 

PIKNIK POETYCKI W HUSOWIE
W Husowie w gminie Markowa w gościn-

nym gospodarstwie wiejskim Grażyny 
Sordyl, poetki i  malarki, odbyła się 14 lipca 
2015  r. całodzienna biesiada zorganizowana 
przez Podkarpacką Izbę Poetów WDK w  Rze-
szowie i  Koło Poetów Gminy Łańcut. Piknik 
Poetycki zgromadził twórców z  różnych śro-
dowisk Podkarpacia. Z  WDK w  Rzeszowie 
byli  Czesław Drąg,  Danuta Pado  i  Katarzy-
na Furmańska, z  rzeszowskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich  Janina Ataman-
-Gąsiewicz,  Edward Guziakiewicz,  Mieczy-
sław Arkadiusz Łyp  (prezes) i Marta Pelinko, 
a  Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kul-

POEZJA SIOSTRY DAWIDY
Spotkanie autorskie z s. Dawidą Ryll 11 lip-

ca 2015 r. w  czytelni Miejskiej Biblioteki 

poetycką otrzymała Anna Piliszewska z Wie-
liczki, II Wiktor Bochenek z Niebylca, III Mie-
czysław Łyp z Rzeszowa. W prozie zaś I nagro-
da przypadła Beacie Mazurek ze Stalowej Woli, 
a  II Annie Piliszewskiej z  Wieliczki. Zarząd 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej 
postanowił przyznać pozakonkursowe wyróż-
nienie Zdzisławie Górskiej ze Strzyżowa.  

tury w  Rzeszowie reprezentowali:  Jadwiga 
Kupiszewska,  Barbara Śnieżek  i  Stefan Ża-
rów (wiceprezes). Z  Łańcuta przybyli:  Roman 

Od lewej Urszula Pantoła, Jolanta Michna, Grażyna 
Sordyl, Andrzej Łobaza, Jan Baran
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Prof. Zenon Ożóg wręcza nagrody Annie 
Piliszewskiej, Wiktorowi Bochenkowi 
i Mieczysławowi Łypowi

Publicznej w Mielcu, zakończył pierwszą część 
dziewiątego sezonu działalności Grupy Lite-
rackiej „Słowo” przy Towarzystwie Miłośni-

ków Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera 
w Mielcu. Pochodząca z Dąbrówki k. Ulanowa 
s. Dawida – członkini rzeszowskiego oddziału 
ZLP, poetka i prozatorka, polonistka i katechet-
ka, sekretarz generalny i rzecznik Zgromadze-
nia Sióstr św. Michała Archanioła, redaktorka 
kwartalnika „Zwiastun” – zaprezentowała 
znakomitą poezję z  tomiku Czytanie z  księ-
gi lat, a ponadto tomik Ścieżki niedalekie oraz 
powieść Dom w cieniu skrzydeł skonstruowaną 
na biografii służebnicy bożej matki Anny Ka-
worek, założycielki zgromadzenia michalitek. 
Ciekawe opinie o  poezji siostry przedstawił 
prezes mieleckiej formacji literackiej Zbigniew 
Michalski, a  Stach Ożóg wspaniale recytował 
wybrane wiersze poetki. Goszcząca po raz 
pierwszy w Mielcu michalitka sama także od-
czytała kilka utworów. 

  sw

Skomra, przewodniczący Rady Gminy Łań-
cut, i  Andrzej Łobaza, dyr. Centrum Kultury 
Gminy Łańcut. Koło Poetów Gminy Łańcut 
obok Grażyny Sordyl prezentowało się w skła-
dzie:  Jan Baran,  Alfred Budzyński,  Maria 
Fleszar, Maria Lorenc, Jolanta Mach, Jolanta 
Michna,  Roman Skomra  i  Urszula Pantoła, 
która prowadziła spotkanie. Było też wiele in-
nych osób, m.in. Radovan Brenkus ze Słowacji. 
Uczestnicy m.in. zwiedzili chałupę Jana Raka, 
żyjącego w  XIX wieku tutejszego włościanina 
i  poety ludowego. Miłym akcentem było po-
dziękowanie złożone odchodzącemu na emery-
turę Czesławowi Drągowi. 

 egz
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Zdzisława Górska

Urodziła się i  mieszka w  Strzy-
żowie. Poetka, malarka, au-

torka licznych felietonów i  esejów, 
pomieszczonych m.in. w  książce 
Przylądki dobrej nadziei (2010). Wy-
dała tomiki wierszy: Wieczne źródło 
(1996), Przesiewanie czasu (1999), 
Po rajskim jabłku ziemi idę (2002), 
Atlantycka huśtawka (2006 – na-
groda Złote Pióro), Ojcu Św. Janowi 
Pawłowi w darze (2007), Warto być 
(2007) Odlatuje czas (2012), Wyprze-
daż złudzeń (2012), Ponad czasem. 
Święty Jan Paweł II (2014). Jest se-
kretarzem rzeszowskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich, nale-
ży także do Polish American Poets 
Academy w Wellington N.J. 

Upalne lato

Wchodzę w lipiec bez pukania
pokorą poziomek wyschniętych
przy ziemi
Topię się jak woskowa świeca
z nadzieją ochłody
Ścinam przekwitłe róże nożycami
żalu
Płatki pompejańskiego różu sypią się
pod stopy w procesji lata
Lilie przelatują w bieli anielskich 
skrzydeł nad płonącymi nagietkami

Trwa jeszcze zieleń życiodajna
jak u Mehoffera /bez ważki/
ale i bez pobożnego brzęczenia
pracowitych pszczół
Cisza upalnego ogrodu
wwierca się w myśl jak przed
bolesnym upadkiem
plastikowego życia na dziś
Czy jutra nie będzie...?

  06.07.2015

Dobre jutro

upał drąży jak kornik nieustępliwie
zawłaszcza, rozkleja, przygniata, osłabia
spoglądanie w niebo nie daje ochłody
piekarniki aut dyszą zapaleniem płuc
tego świata

muszą podążać piekącym asfaltem
nakazem chwili drogim jak pieniądz
w ekonomii wymyślonej zawzięcie
jak chemiczna broń

my, zatopione okręty w upalnianym mule
z samopoczuciem pękniętej dętki roweru
ośmielamy się sami planować
następny dzień

wytrwałe dzwony rozpalonym sercem
piszą głośno ślad jednego życia
 
  07.07.2015, godz. 15.00
 

Smutny wiersz

upłynął rok
nie ma już twych dobrych oczu
radosnego uśmiechu spracowanych dłoni
odeszłaś tak jak żyłaś cicho i skromnie
jak gdyby nieśmiało

długo musiałaś czekać na ten wiersz
ugrzązł w oparach wielkiej pustki
w najcięższych chmurach przygnębienia
ale przyszedł do ciebie mamo
pod tę głuchą ciszę ciężaru kamiennych płyt

 2014

Lesław Jan Urbanek
Urodził się 27.07.1953 r. w  Korczynie k. 

Krosna, obecnie mieszka w  Skomielnej 
Czarnej. Członek Związku Literatów Polskich. 
Publikował w  prasie lokalnej i  w  ogólnopol-
skich pismach literackich. Autor siedmiu to-
mików poetyckich: Kto wie (1998), Odpryski 
cienia (1999), Czerwona plamka krwi w szcze-
linie wszechświata – wydanie polsko-włoskie 
(1999), Pejzaż w  cierniach (2000), Ironiczny 
uśmiech ciszy (2002), Oszołomienie (2003) 
i Szukam (2015). Obecny w kilku almanachach 
i antologiach poetyckich. Redaktor dwóch al-
manachów wierszy dzieci i młodzieży z Woł-
czyna pt. Słoneczne pudełko (2002) i  Zielony 
ogień księżyca (2005), a  także almanachu po-
etów ziemi kluczborskiej Zaplątani w  pędzie 
cyfr (2003) oraz dwóch almanachów pokon-
kursowych z  sześciu edycji organizowanego 
od 2010 roku w  Skomielnej Czarnej Ogólno-
polskiego Konkursu Poetyckiego „O  kwiat 
dziewięćsiła”. 

Szukam

pamiętam z dzieciństwa szaleństwa z kolegami na śniegu
które zawsze przerywał zmrok wypadając nagle z zarośli
nocami czytywałem ekscytujące książki
pozwalały mi wzlatać na ciężkich skrzydłach grudnia
w inne światy w ciemnych stronach gwiazd i księżyca

dziś w gęstej ponurości późnego popołudnia
nie obezwładnia mnie jeszcze ulga zapomnienia
przeglądam wszystkie swoje ścieżki
i w najdalszych zakamarkach tęsknoty
szukam tropu by wrócić w tamte lata

* * *
Otwarte okno.
Muskany ciepłym wiatrem
lipcowy księżyc
usiadł na parapecie
i nie pozwala zasnąć.

Przed północą

Zamknąłem okno.
Na podłodze psa w kłębek
ułożył księżyc.

W parku

Ćwierkają wróble.
W zeschniętej trawie rozkwitło
piórko gołębia.

Tak musi być

cisza wioski bywa tym co się wymyka spod kontroli
jak chwile samotności rzucone w nieogarniony szał wiosny
gdy wracają myśli o przypadkowości niespełnienia
i już nic nie można z tym zrobić
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Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@wbxstudio.pl 

 * * * 
 Kasi Andres
 
Za oknami jesień rdzawa 
w drzew ramionach się kołysze. 
Dzień tęsknotą mnie napawa – 
serce bije coraz ciszej. 

Trzymam w dłoniach strzępy lata, 
naznaczone piętnem czasu, 
a wspomnienia lotem ptaka 
uciekają z szumem lasu. 

Patrzę jak na tle błękitu 
paraduje klucz żurawi, 
niosąc z sobą resztki świtu, 
by je potem gdzieś zostawić... 

 październik 2011 roku 

Czesław Piotr Kondraciuk
Długoletni działacz kulturalny, współzałożyciel ogólnopol-

skiej grupy KKM (Korespondencyjny Klub Młodych – 
później KKMP). Członek Związku Literatów Polskich. Laureat 
nagrody literackiej Miasta Rzeszowa I stopnia za całokształt 
twórczości poetyckiej. Autor tomików Kojarzenie snu, Kare 
konie, Przepustka do słońca, Modlitwa ostów, Nie zamykajcie 
drzwi, Słoneczny koncert, Fraszkostrada, Wybór wierszy, Ślady 
serdeczne, Spowiedź, Różańce czasu.

 * * *
 Doktor 
 Joannie Wąsowicz-Sztembis 

Przylatują – odlatują 
moje myśli, niby ptaki,
zawieszone gdzieś wysoko 
jak skowronki nad polami.
 
Wśród szumiących łanów żyta
lśnią czerwienią polne maki, 
a przepiórka swym kwileniem
nieustannie serce rani. 

Przylatują – odlatują
nieuchwytne strzępy zdarzeń, 
kolorowe życia chwile 
i te szare – przeciw sobie. 
Czas w zawrotnym swoim tempie 
składa wszystko na ołtarzu, 
gdzie pulsuje trzaskający 
mej pamięci wielki ogień... 

Egzekucja brzóz 
 Doktor 
 Barbarze Wojnarowicz-Dmitruk 

Na szafocie wydarzeń 
stanęły dwie brzozy – 
smukłe mniszki osiedla 
pełne dostojeństwa. 
Dumnie patrzyły w niebo, 
gięły się w pokorze, 
aż się pojawił nagle 
nierozważny człowiek, 
wydając ciężki wyrok – 
obciął je w połowie... 
Teraz ku górze sterczą 
bolesne kikuty, 
a po korze spływają 
lśniące smużki łez... 

Zamiast kwiatów chleb

głód późną nocą dawał o sobie znać,
drążył dosyć długo w otchłani ciszy,
napierał coraz mocniej, równocześnie
przyzwalał na bierność ciału i sennemu
umysłowi. I nie wiedziałam czy w takiej
zaniedbanej nocy można cokolwiek spłodzić,
czy stanie się coś, słowo, które da początek,
będzie we mnie, u mnie i mną

                ***
Kiedy gaśnie w nas pamięć rzeczy
słów dźwięków twarzy
każda z ulic staje się mniej znajoma
mniej bliska
mniej więcej ciekawsza

Dominika Patrycja Wilk
Mieszka w  Malawie, 

studiuje na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim. Opu-
blikowała utwory w  dwóch 
tomikach poetycko-pro-
zatorskich: Dziki Teksas: 
almanach literacki młodych 
(2013) i  Dokąd płyniemy 
sterniku? Almanach literac-
ki młodych (2014), a  także 
w  kilku czasopismach li-
terackich. Zajęła I  miejsce 
w Podkarpackim Konkursie 
Literackim „Po pierwsze – 
wiersze” organizowanym 
w ramach festiwalu „Miasto 
Poezji” w Rzeszowie (2014).

Nowe odcienie
za wiele słów rozpłynęło się
między nami
zgęstniało zawisło
oderwało dźwięki od ruchów

nie przetrwały w nas decyzje
stany skupienia
utrwalania siebie

czas przeistaczał
w istoty potrzebujące
odrobiny snu
umierania i rodzenia się na nowo

może nie byliśmy
po to by odbijać spojrzenia
i pieścić zapachem nozdrza

Wraca 
wraca
jak zawsze 
o wyznaczonej porze 
przyjazdu autobusu 
z torbą 
z torebką 
z reklamówką 
albo 
ze zmęczeniem 
na ramieniu 
uśmiech przecież sam się 
nie ugotuje 
a życie  
nie posprząta 
i wraca 
mówiąc „dzień dobry” 
przechodniom 
wchodzi do domu 
i wraca do gotowania 
kolejnych zmartwień 
zamykania cząstek siebie 
w kolejnych łykach gorzkiej 
egzystencji 
a wieczorami 
wraca do starego fotela 
i dzwoni gdzieś do kogoś 
lub nie dzwoni nigdzie 
bo być może nie ma już do kogo dzwonić 
i wraca 
codziennie 
do powrotów

Debiut
Natalia Lelek

Uczennica II Li-
ceum Ogólno-

kształcącego im. płk. 
Leopolda Lisa-Kuli 
w Rzeszowie. Od kilku 
lat jej pasją jest pisa-
nie. Pragnie rozwijać 
się w  tym kierunku 
i dzielić z innymi swo-
imi emocjami.
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Władysław 
Serwatowski

Współczesne kinema-
tografie publikują 

starannie opracowane, 
dwujęzyczne i rozbudowa-
ne monografie. Eksponują 
osiągnięcia znanych reży-

serów, kolekcjonują albumowe wielojęzyczne 
przewodniki dotyczące filmów. 

Na filmowym rynku międzynarodo-
wym od 16 lipca 2015 jest okolicznościowy, 
polsko-angielski katalog-album Filmy Roma-
na Polańskiego w  światowym plakacie filmo-
wym wg koncepcji Krystyny Zamysłowskiej 
i wspólnej redakcji z Marzeną Bomanowską. 
Tom, 332 strony, jest dostępny w Górnym Pa-
łacu Sztuki w Krakowie w czasie trwania tam 
wystawy do 31 sierpnia 2015. Wystawę gigan-
tyczną od Noża w  wodzie z  1961 do Wenus 
w  futrze z  2013 zbudowano z  400 plakatów 
z 33 krajów. Kto nie widział pierwszego filmu 
Polańskiego z  1961 roku, może w  Krakowie 
zobaczyć 31 wielce zróżnicowanych plakatów 
do Noża w  wodzie. Pierwszy zaprojektował 
w 1962 w Polsce Maciej Hibner, a dla 15 fil-
mów pokazanych w  świecie Czeszka Mara-
nova, Brytyjczyk Strausfeld, Węgier Görög 
i w 1963 Jan Lenica. Plakaty filmu pokazywa-
nego w  Argentynie, Danii, Hiszpanii, Italii, 
Japonii, Jugosławii, Meksyku, RFN, Szwecji, 
na Węgrzech, w USA, Wielkiej Brytanii pro-
jektowali graficy, fotografowie i malarze.

Album wystawy zwiedzający prze-
mianowali w  pierwszym dniu ekspozycji na 
Filmową Encyklopedię Polań-
skiego. Jakość i  popularność fil-
mów powszechnych, elitarnych 
i niszowych zbudowano na pięciu 
kontynentach. Artystyczna sława 
nazwiska Polański stale rośnie. 
Plakaty były inspiracją dla przy-
gotowania wystawy międzynaro-
dowej i  zobaczenia „cytatu” dla 
każdego z  filmów Polańskiego 
w  albumie-katalogu. Te rekla-
my są wyjątkowe, bo milczące. 
Dysponowały ponad 50-letnim, silnym prze-
kazem wizualnym i  artystyczną intrygą wy-
obrażeniową. Jak filmy Polańskiego nas łączą 
i  zbliżają? Dlaczego obejrzane filmy często 
zostawiają swój ślad w naszej wrażliwości? Co 

ŚWIATOWE PLAKATY 
Muzeum Kinematografii w Łodzi Romanowi Polańskiemu – 

wystawa w Pałacu Sztuki w Krakowie

łączy filmy historyczne z kinematografią XXI 
wieku? Co kształtuje modę na chodzenie do 
kina? Jakie impulsy filmowe wydają się naj-
skuteczniejsze?

Plakaty na wystawie w Kra-
kowie, tak jak filmy Polańskie-
go, intrygują, kuszą, zadziwiają, 
a  często także zachwycają. Od 
wielu lat w świecie sztuki współ-
czesnej funkcjonuje pojęcie wyra-
ziste i wyróżniające: polska szkoła 
plakatu. Ten językowy, a  nawet 
naukowo-literacki komplement 
nie dotyczy żadnej konkret-
nej uczelni artystycznej. Jest to 
określenie spontaniczne, uznane 
międzynarodowo z  szacunkiem na początku 
lat 70. XX wieku. Określenie to językowo ho-

norowało bardzo wysoki poziom 
twórczej wyobraźni polskich 
plakacistów łączone z  odwagą 
lapidarnego projektowania. To 
było owocem wyobraźni, wie-
dzy, warsztatu, dawkowania sa-
tyry i  eliminowania nadmiaru 
pomysłowości w zdarzeniach ło-
wionych w różnych sferach życia 
społecznego i politycznego. 

Eksponowane w  Krakowie 
plakaty łączą się z  twórczością 

filmową o  wysokim poziomie atrakcyjności 
wizualnej. Otwarcie wystawy wywołało po-
znawanie i  przyglądanie się wnikliwie plaka-
tom do filmów Polańskiego. Plakaty są bardzo 
różne z racji czasu, autorstwa, formy wydania 

i odmienności filmowej. Plakaty wnosiły także 
cechy wspólne. Wielka ciekawość ekspozycją 
rokuje zachowanie na długo w pamięci układ 
pałacowy całej wystawy z preferencjami u po-
jedynczych widzów. Plakaty dla filmów Polań-
skiego intrygują zespolonymi, trzema funda-
mentalno-dyskusyjnymi cechami. Są to czy-
telne na plakacie informacja o filmie, przyjazna 
ilustracja z wybranego kadru i długotrwała in-
spiracja zapamiętana przez osoby, które filmy 
widziały. Ta niekonwencjonalna forma graficz-
no-malarska rozpoznana na plakatach pobu-
dza do obejrzenia filmów tych nowych jak i dla 
ponownego obejrzenia filmów inspirujących. 

Na każdym z  czterystu różnych plaka-
tów wystawy figuruje wyraziste nazwisko 
Roman Polański. Rozmaicie są eksponowane 
nazwiska aktorów, kompozytorów i  produ-
centów razem z malowanymi portretami syl-
wetek. Są też fotografie z  planów filmowych 
uznawanych w  wielu krajach jako plakaty 
inspirowane bezpośrednio nazwiskiem Po-
lańskiego. Plakaty te były inspiracją dla zoba-
czenia wielu autorskich filmów. Na wystawie 
w Krakowie są przypomnieniem o oryginal-
ności i wielkim prestiżu artystycznym Polań-
skiego. Wystawa w Pałacu Sztuki w Krakowie 
to plakatowe przypominanie lub poznawanie 
historii artystycznej Filmów Polańskiego na 

papierze. Atutem plakatów ad-
resowanych w  poszczególnych 
krajach, obok reklamy wizual-
nej, jest kuszenie do przyjścia do 
wybranego kina. Natychmiast. 
Polański wspominał, że w  Nożu 
w wodzie obsada była trzyosobo-
wa. Młodzież, poznając dwana-
ście plakatów dla Wenus w futrze, 
komentowała ze zdziwieniem, że 
film z  minimalną, dwuosobową 
obsadą ma aż dziesięć plakatów. 

Czy to edytorsko-reklamowa niegospodar-
ność plakatami? To była podobno filmowa 
i  rynkowa konieczność. Film okazał się dla 
jednych ironiczny, dla innych sarkastyczny, 
dla wielu feministyczny z  nasyceniem, gdy 
Wenus w  futrze wyświetlano niemal równo-
cześnie w  kinach Francji, Belgii i  w  Polsce 
w  2013; w  Chinach, Francji, Hiszpanii, Ja-
ponii, Rosji, Wielkiej Brytanii i USA w 2014 
roku, a w Japonii w 2015. Polański stwierdził, 
że „Wenus w futrze to przedstawienie teatral-
ne na dwie osoby z akcją w opustoszałym te-
atrze z rolami reżysera i aktorki”. 

Wystawa w  Krakowie do 30 sierpnia 
2015. Ekspozycja Filmy Romana Polańskiego 
w  światowym plakacie filmowym będzie po-
kazana w jesieni 2015 w Muzeum Gdyni.

 Władysław SERWATOWSKI

Fot. ProtJarnuszkiewicz.com

Emmanuelle Seigner z  mężem Romanem Polań-
skim, premiera „Wenus w futrze”

Andrzej Grzywacz

W Galerii ToTu na 
B a l d a c h ó w c e 

gości malarstwo znane-
go i  cenionego nie tyl-
ko w  Rzeszowie artysty 
Andrzeja Korca, ucznia 

świetnego kolorysty prof. Jana Szancenbacha 
z krakowskiej ASP.

RZESZÓW  
I WENECJA

Malarstwo Korca w ToTu
Tematyka obrazów Korca to kwiaty, 

pejzaże, portrety, akty kobiece, sceny figural-
ne. Na wystawie w  ToTu uwagę przykuwają 

jego obrazy o tematyce Rzeszowa i Wenecji, 
malowanej ze słynnego mostu Rialto. Korzec 
używa technik olejnych na płótnie i  dykcie. 
Swój styl określa jako ekspresyjny imposto-
wy, inspirowany naturą i dziełami dawnych 
mistrzów.

Brał udział w  wielu plenerach krajo-
wych i  międzynarodowych. Jego prace wy-
stawiano w Austrii, Czechach, na Ukrainie, 
w  Niemczech, Włoszech, Słowacji, Francji, 
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Piotr Rędziniak

Intrygujący jest tytuł wy-
stawy malarstwa Piotra 

Błażejewskiego W  drodze 
– razem ze mną, którą pre-
zentuje rzeszowskie BWA 
w  sierpniu br. Autora zna-

my i  pamiętamy jako laureata konkursu Je-
sienne Konfrontacje Rzeszów 2007, następnie 
jurora tegoż konkursu w roku 2010, uczestni-
ka plenerów malarskich „Leżajsk 2004”, a na 
międzynarodowy plener malarski w  Bogu-
chwale przyjeżdża od narodzenia się tej ini-
cjatywy w roku 2005.

Piotr Błażejewski urodzony w  1950 
w Kluczborku – artysta malarz, pedagog. Stu-
diował w  Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięk-
nych im. E. Gepperta) we Wrocławiu. Dyplom 
z malarstwa obronił w 1975 r. w pracowni doc. 
Alfonsa Mazurkiewicza oraz z  malarstwa 
w architekturze i urbanistyce w pracowni doc. 
Mieczysława Zdanowicza. Pracę pedagogicz-
ną na macierzystej uczelni rozpoczął tuż po 
dyplomie. Obecnie jest profesorem zwyczaj-
nym ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi pra-
cownię dyplomującą z malarstwa. W 2000 r. 
rozpoczął pracę w nowo otwartym Instytucie 
Architektury Krajobrazu ówczesnej Akade-
mii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwer-
sytet Przyrodniczy).

Piotr Błażejewski to jeden z najważniej-
szych malarzy wrocławskiego strukturali-
zmu. Jest istotnym artystą polskiej abstrakcji 
geometrycznej. Jak sam mówi o swojej twór-
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na Węgrzech. W  2006 r. uczestni-
czył w polsko-francuskim projekcie 
„Piękno natury” w Les Arcys, Vol-
gre we Francji. Był stypendystą mi-
nistra kultury i sztuki w latach 1996 
i 1997, a w 2002 r. burmistrza Kla-
genfurtu. W latach 1996–2002 peł-
nił funkcję prezesa okręgu ZPAP 
z  siedzibą w  Rzeszowie. Inicjował 
cykl wystaw „Piórkiem i  pędzlem 
po Rzeszowie” oraz międzynaro-
dowy plener malarsko-rzeźbiarski Andrzej Korzec na swojej wystawie w Galerii ToTu

Fot. Andrzej Grzywacz

„Rakszawa i Orzechówka”. Z pasją 
łączy twórczość z dydaktyką, ucząc 
rysunku i  malarstwa w  rzeszow-
skim licem plastycznym.

Na wernisażu w ToTu atmos-
fera była bezpośrednia i serdeczna. 
Artysta umilał gościom czas grą na 
gitarze i harmonijce ustnej. Wysta-
wa potrwa trzy tygodnie. Gorąco 
polecam!

 Andrzej GRZYWACZ

SPOKÓJ I HARMONIJNOŚĆ
Artystyczna wspólnota myśli

czości: „Moja twórczość 
od samego początku oscy-
lowała wokół geometrii, 
ale nie tej konkretnej, lecz 
geometrii. Jeżeli miałbym 
określić zakres tematyczny 
mojego malarstwa, szu-
kałbym źródeł inspiracji 
w  chęci odtworzenia ryt-
miczności, cykliczności, 
pulsu, miarowości, powta-
rzalności. 

Słowo „rytm” w języ-
ku greckim oznacza miarę, 
takt, proporcje – odnosi 
się więc do wartości pla-
stycznych, muzycznych, 
matematycznych. Jest kontynuacją aspektu 
czasowego i przestrzennego. Rytm to powta-
rzalność, nieskończoność i bezkres; jednocze-
śnie to puls, cykliczność, życie i  odnawianie 
sił przyrody; a także miarowe tykanie zegara, 
bieg czasu, zapomnienie i śmierć...” 

Rozważania na temat tych zagadnień 
i  filozoficznych, i  bytowych artysta zamyka 
w  cyklach o  znamiennych tytułach: Interfe-
rencje, Refleksy/-je, Kolekcje, Nieprawdopo-
dobne Figury Geometryczne, Znaki Krzyża, 
Epitafia oraz ostatnio Obiekty Malarskie. 
Strukturalizm to rodzący się w latach 40. XX 
w. naukowy kierunek metodologiczny wystę-
pujący w językoznawstwie, w nauce o  litera-
turze, teorii kultury i  antropologii kulturo-
wej, a  nawet w religioznawstwie. Siłą rzeczy 
przeniknął do sztuki. Piotr Błażejewski obrał 
go za sposób komunikacji z odbiorcą. Z jego 

definicji znak jako pod-
stawowa jednostka języka 
staje się głównym narzę-
dziem porozumiewania 
się między ludźmi. I  po-
dobnie w  plastyce artysta 
używa znaku, swoistego 
fonemu malarskiego, za 
pomocą którego próbuje 
poznać świat, otoczenie, 
siebie, wreszcie owe rela-
cje zachodzące zarówno 
w  przyrodzie, jak i  nas 
samych. Na końcu tej 
drogi stoi jednak widz, 
który nie musi do końca 
tego rozumieć, zagłębiać 

się w  meandry procesów pracy autora. Stoi 
przed obrazami, które urzekają spokojem 
i harmonijnością, poskładane z wielu cząstek 
(plastycznych znaków) trójkącików, krzyży-
ków, powtarzających i przecinających się linii 

Piotr Błażejewski – „Epitafium III”, 2010, 80 x 120

Piotr Błażejewski – „Znak krzyża II” , 2013, 120 x 150, olej, akryl, na plakat

tworzą spójność, całość. Poszukiwaną przez 
artystę strukturę badanego problemu. Zdaje 
się być ona zwykle dowodem znalezienia jej 
w takim pozytywnym i pogodzonym stanie. 
Ale nie jest tak zawsze. 

Wspomniany wyżej cykl prac Znaki 
Krzyża to już nie emanacja ciszy czy szumu 
wiatru, ale epatacja pulsującej ekspresji zde-
rzenia elementu pionowego z  poziomym. 
I  choć oczywiście temat zakorzeniony głę-
boko w naszej kulturze z religią, to być może 
artysta poprawnie bada walkę zła z dobrem, 
aktywnego z pasywnym, gorącego z zimnym. 
Z  udziałem plastycznych fonemów w  całym 
cyklu pokazuje nam, do czego prowadzi 
skrzyżowanie dwóch linii prostych.

Na końcu stoi widz, który może sma-
kować struktury plastyczne, mapy estetyki 
prowadzące go przez zasugerowane tytuły do 
badania w sobie jakim jest ten jego świat?

Wystawie indywidualnej artysty towa-
rzyszą prace malarzy, których P. Błażejewski 
zaprosił do świętowania swojego jubileuszu 
40-lecia pracy twórczej. Stąd drugi człon ty-
tułu wystawy „razem ze mną” oznaczający 
więzi zarówno prywatne (współpracowni-
cy, przyjaciele profesora), jak i  artystycz-
ną wspólnotę myśli: A. Mazurkiewicz, K. 
Maliszewska, W. Gołkowska, K. Jarodzki, 
A. Klimczak-Dobrzaniecki, P. Lewandowski-
-Palle, S. Kortyka, P. Kielan, J. Jaroszewski, 
A.  Brudzińska.  Wystawę przygotował Ośro-
dek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach 
Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego.

 Piotr RĘDZINIAK 
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Dziś w Autorskiej Galerii Piotra Rędzinia-
ka zaproszenie do nowej galerii, która  

w sierpniu br. otworzyła swoje podwoje. 
R_Z Galeria mieści się przy znanej aptece 

na rogu ulic Jagiellońskiej i 3 Maja w Rzeszowie. 
Rzeszowski okręg Związku Polskich Artystów 
Plastyków od wielu lat zabiegał o lokal, do któ-
rego będzie można wejść z przysłowiowej ulicy, 
gdzie będą prezentowane wystawy podyktowa-
ne statutową działalnością najstarszego i  naj-

większego związku twórczego w Rzeszowie i na 
Podkarpaciu. Liczę, jako członek tego związku, 
że galeria umożliwi prezentowanie szerszej 
publiczności dokonań artystów zrzeszonych 
w rzeszowskim ZPAP, stanie się miejscem spo-

tkań i artystycznych konfrontacji różnych śro-
dowisk, pokoleń i gustów. Ze swej nazwy R_Z 
Galeria będzie godnie reprezentowała również 
nasz Rzeszów, zwłaszcza wśród licznie „depczą-
cych” po Paniadze turystów. Galeria rozpoczy-
na swoją działalność od prezentacji twórczości 
artystów będących w zarządzie ZPAP. Jak zapo-
wiada prezes Piotr Woroniec jr, drzwi do galerii 
będą szeroko otwarte nawet do godziny dwu-
dziestej.  

ZAPROSZENIE 
DO R_Z GALERIA

Andrzej Szypuła

Cóż to był za koncert! 
Na scenie krośnień-

skiego rynku w upalną 
niedzielę 9 sierpnia 2015 
roku, wśród kolorowych 
mieczyków zwiastujących 
już koniec lata, stanęły 

dwa portrety wybitnych śpiewaczek i peda-
gogów śpiewu, o których śmiało można po-
wiedzieć, iż wniosły wielki wkład w budowa-
nie podkarpackiej i polskiej wokalistyki po II 
wojnie światowej.

Lubomiła Bukowska – urodzona w Bo-
rysławiu, po wojnie ukończyła gimnazjum 
i liceum pedagogiczne w Rzeszowie, studia 
muzyczne ukończyła w Krakowie. W latach 
1957–1992 uczyła śpiewu w średniej szkole 
muzycznej w Rzeszowie, pełniąc funkcję kie-
rownika wydziału wokalnego. Wychowała 
wielu solistów operowych i operetkowych. 
Prowadziła emisję głosu w chórze Filharmo-
nii Rzeszowskiej, śpiewała partie solowe w 
Studio Operowym przy WDK w Rzeszowie.

Anna Budzińska – urodzona w Kro-
śnie, talenty muzyczne odziedziczyła po ro-
dzicach, znanych animatorach kultury, Sta-
nisławie i Helenie Chrzanowskich. Uczyła 
się śpiewu u Luby Bukowskiej, studia mu-
zyczne ukończyła w Katowicach. Wystąpiła 
w operze G. Pucciniego Turandot, dokonała 
nagrań radiowych, jednak jej głównym po-
wołaniem była praca pedagogiczna, którą 
prowadziła w latach 1967–2003, najpierw w 
szkole muzycznej w Przemyślu, a następnie w 
Rzeszowie. Spod jej ręki wyszło wielu świet-

WIELKA SŁAWA TO ŻART
Koncert pamięci Luby Bukowskiej i Anny Budzińskiej

nych solistów, by wymie-
nić Pawła Skałubę, zna-
komitego tenora Opery 
Bałtyckiej.

Koncert na kro-
śnieńskim rynku zorga-
nizowany staraniem Kro-
śnieńskiego Towarzystwa 
Muzycznego i Regional-
nego Centrum Kultur Po-
granicza w Krośnie mie-
nił się różnymi kolorami 
artystycznych prezentacji 
na najwyższym, profesjo-
nalnym poziomie. Wystą-
pili soliści: Małgorzata 
Busz-Perkins, Elżbieta 
Drążek-Barcik, Katarzyna Liszcz, Alicja 
Płonka, Sylwia Wojnar, Bartłomiej Bukow-
ski, Paweł Skałuba, w znakomitej większo-
ści uczniowie wspomnianych na początku 
śpiewaczek pedagogów, którym poświęcono 
ten niezwykły koncert. Solistom towarzyszył 
świetny, o soczystym, wyrównanym brzmie-
niu, Podkarpacki Kwartet Fortepianowy 
Team for Voices w składzie: Katarzyna Pio-
trowska i Olena Perepeluk – skrzypce, Ha-
lina Hajdaś – wiolonczela i Janusz Tomec-
ki – fortepian, zarazem aranżer i kierownik 
zespołu.

Przetańczyć całą noc, Aria ze śmiechem, 
Kto me usta całuje, Wilio o Wilio, Walca tań-
czy cały świat, Wiedeń miasto moich marzeń, 
Pod niebem Paryża… Nie sposób przedstawić 
wszystkie smakowitości repertuarowe tego 
niezwykłego, trwającego dwie i pół godzi-
ny koncertu, który zgromadził liczną rzeszę 

słuchaczy. Jako że był to „IX 
Wieczór z Operą i Operetką”, 
słuchaliśmy najwspanialszych 
dzieł kompozytorów tych 
dwóch gatunków muzycznych, 
także pieśni, takich jak: G. Ver-
di, J. Offenbach, J. Massenet, F. 
Lehár, J. Strauss, E. Kálmán, 
R. Friml, L. Delibes, F. Loewe, 
R. Sieczyński, M. Karłowicz, 
S. Moniuszko, A. Piazzolla, 
Z. Wichler, C. Lombardo, F. 
Obradors, H. Giraud. Nie bra-
kło, oczywiście, kupletów Ba-
rinkaya z operetki J. Straussa 
Baron cygański i wspólnego 
śpiewania z publicznością po-

pularnego fragmentu „Wielka sława to żart”.
Bo, jak mówiła Małgorzata Busz-

-Perkins, najlepiej uczcić pamięć muzyków 
poprzez żywy koncert, połączony ze wspo-

Od lewej Elżbieta Mach, Luba Bukowska, Anna Budzińska, Andrzej 
Szypuła (Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, 1994 r.)

Paweł Skałuba nie tylko pięknie śpiewał, ale i świetnie tańczył na scenie krośnień-
skiego rynku. W tanecznym wirze z Alicją Płonką („Walca tańczy cały świat”) 
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Aniu
znowu przychodzisz do nas
z tak daleka

połączyło nas na zawsze
nieśmiertelne piękno muzyki
które nigdy nie umiera

i ta Twoja cichość serca
co we łzach tonie
do dziś

poczekaj
jeszcze trochę
aż księżyc uśnie

nad Twoim Krosnem
razem z gwiazdami
muzyką ciszy

wtedy
zaśpiewamy razem
Najwyższemu Panu

na wysokościach
hymn wiecznej radości
hosanna

mnieniami. Na koncert przybyły rodziny 
bohaterek wieczoru, uczniowie, przyjaciele, 
a niżej podpisany odważył się na prezentację 
własnego poetyckiego wspomnienia o Ani 
Budzińskiej.

 Andrzej SZYPUŁA
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Ryszard Zatorski

W  niedzielny późny 
wieczór 9 sierpnia br. 

zawitał do Rzeszowa Wielki 
Teatr Świata w  spektaklu 
przygotowanym przez An-
drzeja Piecucha wespół 
z  Michałem Zaskórskim, 

w  połączonych siłach ich zespołów artystycz-
nych, które stworzyli. Teatry – Jaruga Piecucha 
i Animagia Zaskórskiego – siedemnastowiecz-
nym dramatem Pedro Calderóna de la Barcy 
ożywiły ideę zawsze obecną w relacjach ludzi, 
którzy wciąż grają wszak różne role życiowe 
i  ocena ich postępowania zależy od tego, czy 
robią to dobrze, a nie od ich funkcji i znaczenia 
w hierarchii społecznej. 

Przesłaniem spektaklu wyartykułowa-
nym już w jego początkowej części jest czynie-
nie dobra wedle zasady chrześcijańskiej – ale 
i  wszak uniwersalnej – że należy szanować 
bliźniego jak siebie samego. Zatem Bogacz, 
grany tak sugestywnie przez samego Andrze-
ja Piecucha, który zagląda do miseczki w wy-
ciągniętej dłoni Biedaka z chciwością jedynie, 
bez gestu wspomożenia bliźniego w potrzebie, 
kierowany jest przez Stwórcę w  piekielne od-
męty, gdy przychodzi czas śmierci, oceny i roz-
liczeń z  doczesnych uczynków. Do pańskiego 
stołu doproszone zostają postaci wskazane 
w  sztuce alegorycznie mianami Piękno, Roz-
tropność, Biedak czy Wieśniak, a nawet Król, 
który wsparł Roztropność mimo uprzedniego 
zbycia prośby Biedaka odesłaniem go do swego 
ministra. 

CZYNIĆ DOBRO
Teatralny przekaz przy fontannie

Ten alegoryczny obraz świata i wydarze-
nia poukładane wedle biblijnego porządku – od 
stworzenia, czyli nazwania postaci, po osąd ich 
życia – Andrzej Piecuch, jedyny w tym ogrom-
nym zespole zawodowy artysta z  korzeniami 
umocowanymi w  Teatrze Maska, gdzie na co 
dzień występuje, wzbudził podziw nie tylko 
aktorsko, ale i  reżysersko właśnie. Nie sposób 

reograficznym i  pantomimicznym. Kostiumy 
i  maski na twarzach aktorów, współbrzmiąca 
z nimi i ze scenografią muzyka przysposobio-
na przez Krzysztofa Bazana, budująca nastrój 
widowiska, sprawnie biegnącego i nienużącego 
widza, sprawiły, że te sowizdrzalskie w formie 
obrazy przemawiały i budziły emocje. W tym 
przekazie Piecucha pobrzmiewały i  stoickie 
echa jakoby człowiek był tylko aktorem w rę-
kach Boga, który kieruje jego losami, ale i arty-
stycznie kojarzone np. z Dziadami Mickiewicza 
obrazy sądu przed wskazaniem, gdzie kto ma 
trafić do wieczności. Mistycyzm idei i  ludycz-
ność w przekazie artystycznym dopełniały się 
pożytecznie. 

Widowisko bogate treściowo, zachwyca-
jące formą. Sztuka, w której dramaturg zapisał 
i  rozdał role, dopiero w  teatralnym spektaklu, 
w  tak bezpośrednim kontakcie z  widzem, jak 
na owej scenie przy fontannie, wypełniała 
adekwatnie swoje założenia. Andrzej Piecuch 
podziwem widowni w  Rzeszowie, a  wcześniej 
premierowo w  Siedliskach i  zapowiedzianym 
na niedzielę 16 sierpnia występem w Wielopolu, 
dowiódł, że pieniądze samorządowe wojewódz-
kie na projekt artystyczny nazwany „Ambalaże 
i kuglarze”, wykorzystał należycie. Rzec można, 
nomen omen, iż jest pochwałą roztropności 
władających i  powinna ciągle im towarzyszyć 
niczym owa alegoryczna Roztropność z drama-
tu Calderóna, która nie umiera, jak inne postaci, 
ale w finale uwrażliwia uczestników widowiska, 
że należy nieustannie poprawiać własne życie. 
Andrzej Piecuch z Michałem Zaskórskim tym 
plenerowym spektaklem ożywili i  wyzwolili 
z gnuśności nastroje przygwożdżone sierpnio-
wym żarem. Pobudzili emocje, a może i reflek-
sje, że warto czynić dobro z myślą nie tylko o so-
bie, ale i o innych wokół nas. 

 Ryszard ZATORSKI 

Dorota Kwoka

Jak to się dzieje, że jed-
nych natura obdarowała 

różnymi talentami i  potra-
fią np. malować, grać na 
różnych instrumentach, 
rzeźbić, zaś inni okazują się 

całkowitymi beztalenciami? Wiem, że nie-
kiedy talenty drzemią cichutko w nas, choćby 
w sferze marzeń, bo jakże często brakuje nam 
czasu, by oddać się swoim pasjom. Pęd życia, 
praca, codzienne obowiązki. 

Mój tato Jan Piątek, który mieszka 
w naszym rodzinnym domu w Chmielniku, 
odkąd sięgam pamięcią chwytał się różno-
rakich zajęć. Oprócz pracy na kuźni w WSK 
Rzeszów dorabiał sobie – jak się mawiało – 
murarką. Postawił ileś domów. Potrafił nie 
tylko murować, ciesielka też nie była mu 
obca. Domy stoją do dziś, choć wybudował 
je człowiek samouk, bez przygotowania za-
wodowego. Fachowiec złota rączka – jak o ta-
kich mawiają – dla którego żadna praca nie 

OCH TALENTY, TALENTY
Fachowiec złota rączka

stanowiła przeszkód. Pamiętam, jak powsta-
wał nasz rodzinny dom, w całości wzniesiony 
przez tatę. Pustaki wykonywane były ręcznie 
i  każdy z  nich nasiąknię-
ty był potem taty i  mamy. 
Tato, mimo sędziwego wie-
ku, krawcuje i obsługa ma-
szyny do szycia nie jest dla 
niego żadnym problemem. 
Szyje na starej maszynie, 
napędzanej ruchami stóp, 
która pamięta jeszcze okres 
mojego dzieciństwa, na 
której szył mi ubranka, 
oraz na nowej elektrycznej.

Pamiętam, jak kilka 
lat temu tato zaczął ozda-
biać swój ogród i całe obejście gospodarskie 
różnymi postaciami z  drewna. Nie były to 
wówczas typowe rzeźby, lecz pasja ta na 
tyle go wciągnęła, że kiedyś powiedział, iż 
gdyby miał dłutka, to mógłby robić wyraź-
ne twarze i  postaci. Przywiozłam mu kom-
plet naostrzonych już dłutek, dzięki którym 

tato zaczął realizować swoje plany twórcze. 
Z czasem zaopatrzył swój warsztacik w cały 
zestaw potrzebnych narzędzi, dzięki którym 
realizuje swoje wyobraźnie. Zbliżających się 
do jego domu witają kapliczki z  Jezuskami 
frasobliwymi. Gdzie indziej wiewiórki czy 
inne ptaki przycupnięte na drzwiach sto-
doły albo studni. Przed wejściem do domu 

najnowsze dzieło – twarz Je-
zusa w  cierniowej koronie 
z  prawdziwego krzewu cierni. 
W ganeczku kolekcja świętych, 
a także humorystyczne postaci 
z dopiskiem, jak chociażby ten 
kawaler do wzięcia czy gospo-
dynie w  długich spódnicach 
z wiaderkami. Sądząc po zapa-
sie drewna, jakie zgromadził, 
powstanie jeszcze niejedna 
rzeźba. Stwierdził niedawno, 
że chce stworzyć duże posta-
cie, ponaddwumetrowe.

Myślę, że tak jak i  u  mojego taty Jana 
Piątka, tak i u mnie czy u wielu innych zna-
nych mi osób, talenty są niczym dar, którego 
nie można zmarnować. Należy je pielęgno-
wać i rozwijać.

 Dorota KWOKA

Jan Piątek

bowiem przewidzieć, jak zachowa się po części 
zapewne i przypadkowa publiczność w owym 
teatrze ulicznym. Bo misterium to wystawione 
zostało na trawie, w przestrzeni obok rzeszow-
skiej fontanny multimedialnej. I  ów kontrast 
ciszy, w jakiej stojący krąg widzów chłonął wy-
darzenia na zaimprowizowanej, acz doskonale 
przemyślanej i  poukładanej artystycznie sce-
nie, wobec poprzedzającej ją krzykliwej emocji 
dzieci, gdy hasały w fontannie – doskonale wy-
rażał ciekawość tych, co przyszli i chłonęli sztu-
kę. W przekazie poniekąd uniwersalnym – bar-
dzo plastycznym, a  chwilami wyłącznie cho-
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Jan Wolski

Wobec kultury ludzie 
nie są równi. Jedni 

są utalentowani, inni tego 
talentu pozbawieni, niektó-
rych przepełnia pasja dzia-
łania, inni są na wszystko 

obojętni, jedni są w  stanie podejmować naj-
przeróżniejsze rodzaje aktywności, wcielać 
się w  przeróżne role, inni zawsze są puści 
w środku. 

Mimo wszystko – wbrew społecznym 
czy politycznym utopiom, dydaktycznym pa-
sjom ludzi aktywnych, próbom estetyzowania 
codzienności – kultura była, jest i pozostanie 
elitarną sferą życia.  Szansą na zmniejszenie, 
lecz na pewno nie na zniesienie tych nierów-
ności, jest demokracja. Demokracja bowiem 
zobowiązana jest, niejako z natury, otworzyć 
wszystkim ludziom dostęp do tej elity, zapew-
nić równe szanse w tej dostępności. Zatem jej 
pierwszym zadaniem jest nie przeszkadzać 
kulturze, to znaczy pozwolić artystom na 
swobodne działanie, nie cenzurować ich, nie 
szykanować, nie zamykać w jakichś teczkach 
czy innych kartotekach i  notesach, albo nie 
daj Boże w  więzieniach. Ta zasada postępo-
wania, zastosowana w  codziennym życiu, 
będzie już znaczyć bardzo wiele. Demokracja, 
która swoje zadania wobec kultury traktuje 
poważnie, musi iść jeszcze dalej: musi pozwo-
lić kulturze nie tylko istnieć, lecz wspierać ją, 
stwarzać warunki do jej wzrostu i  rozprze-
strzeniania na wszystkich możliwych pozio-
mach istnienia. Owo równanie szans musi 
się odbywać na każdym miejscu i  w  każdej 
sytuacji, jednakowo w wielkim mieście, pro-
wincjonalnym miasteczku i na wsi. Wspierać 
należy ją tam, gdzie się tworzy, gdzie powsta-
je, w  centrach wielkich miast i  w  odległym 
zakątku najbiedniejszego województwa.

Ale także artyści powinni stosować ta-
kie same demokratyczne zasady działania. 
Niestety często ulegają oni wzorcowi płyną-
cemu z  kręgów polityki i  miast twórczości 
zaczynają uprawiać politykę właśnie. Stosują 
więc uniki, prowadzą nieskończone dysku-
sje, dużo mówią, choć nie zawsze sensownie, 
przeprowadzają jakieś chaotyczne wybory 
i głosowania, w gruncie rzeczy mając na uwa-
dze nie samą kulturę, lecz pragnienie zdoby-
cia nowych lub zachowanie już posiadanych 
przywilejów, dostępu do kasy państwa, woje-
wództwa, miasta czy choćby gminy, stypen-
diów, domów pracy twórczej, itp., wytwarzają 
szum, który nie ma nic wspólnego z  istotą 
opieki nad kulturą czy rozsądnym mecena-
tem. 

Myślę, że kultura powinna znacznie 
poważniej traktować demokrację. Powinna 
ją rozumieć jako próbę umożliwiającą każ-
demu człowiekowi swobodne rozwijanie jego 
uzdolnień, wspierającą zdobycie odpowied-
niego do możliwości wykształcenia, rozumie-
jącą, że nie można wymagać od wszystkich 

RÓWNANIE SZANS
Kultura – demokracja i ryzyko

stworzenia jednego i tego samego wzorca, być 
przekonaną, iż solidnie umotywowany argu-
ment ma większe znaczenie niż ilość werbal-
nie deklarujących sprzeciw, która otwartości 
nie myli z  bezczelnością, zaś za podstawę 
działania przyjmuje odpowiedzialność, de-
batuje fair nad stanem i  losem kultury oraz 
twórczości, formułuje jednoznaczne wnioski 
i podejmuje takież decyzje, bez presji, bez nie-
jawnych, zakulisowych rozgrywek, bez chęci 
odwetu czy zemsty, gdy coś nie po czyjejś my-
śli się układa.

Decyzje w  dziedzinie kultury muszą 
mieć swoje konkretne nazwy, wyraźne gra-
nice kompetencji, proste hierarchie. Dysku-
sje przed ich podjęciem muszą być otwarte, 
rozstrzygnięcia następować szybko i wreszcie 
musi być stała możliwość korygowania. Kul-
tura bowiem tworzy, wskazuje, rozwija się, 
wymienia doświadczenia i przede wszystkim 
uczy się na błędach. Tymi samymi wska-
zówkami kieruje się także krytyka. To ona 
daje możliwość rozróżniania oraz rzetelnego 
sprawdzania. Jakkolwiek należy tu pamiętać, 
że rozwój mass mediów krytykę zdegradował 
do roli ledwie recenzji. Ta zaś jest niezobo-
wiązującym, często przypadkowym, luźnym 
omówieniem, kolportującym czyjąś stronni-
czą opinię. Trudno z  nią także dyskutować. 
Trudno stosować jakieś mechanizmy odwo-
ławcze, bo to byłoby tak, jakby dekarz z braku 
swego profesjonalizmu, chciał odwołać się od 
faktu, że w  wyniku tego stanu rzeczy spadł 
z dachu.

Pamiętajmy także i  o  takim aspekcie, 
że kultura i  kontrola właściwie się nie zno-
szą. Kontrolowanie jej w  systemie demokra-
tycznym jest wręcz śmieszne. Cóż bowiem 
miałoby być kontrolowane? Przecież nie to, 
co wynikałoby z  ustaleń jakiegoś urzędnika 
kontrolera, który zorientowawszy się, że w or-
kiestrze symfonicznej kilka instrumentów 
gra tę samą melodię, zaleciłby cięcia oszczęd-
nościowe? Demokratyczna kontrola kultury 
ośmiesza w  ten sposób samą demokrację, 
a z kultury robi jakieś przeciętne, małostko-
we zjawisko. Oczywiście, gdy wykorzystywa-
ne są publiczne pieniądze, kontrola finansowa 
musi mieć miejsce. Nie może jednak państwo 
(lub inny mecenas) poprzez to, że coś jest 
przez nie finansowane wpływać, czy rościć 
sobie prawa do wpływania na zawartość, albo 
kształt samej sztuki (i kultury). 

Przepraszam za cytat, ale to zdaje się Le-
nin powiedział, że „zaufanie jest dobre, lecz 
kontrola lepsza”. Nigdy za tą „złotą myślą” nie 
przepadałem. W  dziedzinie kultury nie ma 
racji bytu. Wychodzi ona bowiem z  błędne-
go założenia, że istnieje taka metoda, która 
jest w stanie nie dopuścić do zaistnienia nad-
użyć, czy wręcz przestępstw. Szukanie takich 
metod jest zajęciem jałowym. Dużo kosztuje 
i w efekcie nie przynosi niczego prócz zakła-
mania i oszustwa. Lepiej – i chyba taniej – gdy 
wśród dziesięciu osób zaufa się dziewięciu 
spośród nich, niż z powodu jednej, która nie 

postępuje honorowo, zmuszać się do wpro-
wadzenia (i stosowania) takich kontrolno-re-
strykcyjnych praw i zasad postępowania. 

Może oparcie się tylko na zaufaniu jest 
w  naszych polskich warunkach dość ryzy-
kowne, ale po to by „znormalnieć” innej dro-
gi nie ma. Rzekłbym po prostu i górnolotnie: 
zaufanie to wielka rzecz. Pamiętajmy i o tym, 
że kultura, zarówno jako pewna całość, jak 
i w swych pojedynczych przejawach, stanowi 
jedno wielkie ryzyko. Nieobliczalne, otwarte, 
bez granic, tajemnicze i  cudowne zarazem. 
Każda zmiana, każda nowa jakość, zapowia-
dają się w sztuce, nim jeszcze zdoła zaobser-
wować je jakikolwiek satelita, nim zmierzy je 
jakieś obserwatorium, a jakiś uczony je prze-
analizuje. Każdy nowy model społeczny wy-
próbowuje się najpierw w sztuce. Każda świa-
domość, każdy ruch obywatelski, tworzy się 
najpierw na terenie sztuki. Kto więc zabrania 
sztuce podejmowania ryzyka, czy uniemożli-
wia jego podjęcie, odcina się od naturalnego 
procesu rozwoju. Niestety, często państwo, 
ale także i my sami, tak właśnie postępujemy, 
popierając raczej to, co pewne, sprawdzone 
i  dające gwarancję jakiegoś sukcesu. Gwa-
rancje te zaś opierają się na kryteriach, które 
wszak zawsze tworzone są na podstawie tego, 
co jest aktualnie dostępne. Są one użyteczny-
mi środkami pomocniczymi w  podejmowa-
niu decyzji na obszarze kultury. Przy zało-
żeniu jednak, że nie są przyjmowane za coś 
absolutnego i nie są stosowane w sposób, by 
tak rzec, ciasno urzędniczy. Potrzebują nie-
ustannego sprawdzania i  dopasowywania, 
szczególnie jednak delikatnej oraz wywa-
żonej interpretacji. Mogą na nie wpływać – 
i wpływają – „duch czasu”, mody estetyczne, 
ale i tak zawsze pozostanie na przykład trwa-
ły stosunek między oczekiwanymi sumami 
dotacji a  będącymi do dyspozycji środkami, 
czy bieżący kształt polityczny albo społeczny 
w jakimś państwie, danym mieście czy regio-
nie. Wydaje się jednak, że można tu stosować 
takie pojęcia, jak twórczy, innowacyjny, ory-
ginalny i uznać za bezdyskusyjne w każdych 
czasach, niezależne od zmieniających się mód 
czy układów politycznych. 

W czasach kompleksowego podchodze-
nia do zagadnień, wąskiej i wysokiej specjali-
zacji oraz związanej z  tym dowolności uwo-
dzenia naszej świadomości przez reklamę, 
a  także, co tu dużo mówić, socjotechniczne 
kłamstwa, przynajmniej kultura musi być 
w stanie reagować na najprostsze sygnały: na 
osobowość artysty, jego zdolność porywania 
za sobą innych, jego wizje, umiejętności po-
budzania do refleksji, pasję, radość, ale i smu-
tek, a  nawet uśmiech, brzmienie głosu czy 
nawet mowę ciała.

Jeżeli więc nawet to nie miałoby się 
w  kulturze liczyć, przynajmniej w  jakiejś jej 
części, to co pozostanie do popierania de-
mokratycznemu państwu? Nie podejmuję się 
jednak rozwiązać tu tego nierozwiązywalne-
go zadania, nie chcę odkrywać bieguna pół-
nocnego, bo to zostało już zrobione, a  poza 
tym: kogo dzisiaj jeszcze to interesuje, gdzie 
leży biegun północny?

 Dr Jan WOLSKI,
Uniwersytet Rzeszowski
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Bogusław Kotula

Wielki Słonimski pytał: „Gdzie się podziały ży-
dowskie miasteczka? Berdyczów, Bełżec, Lu-

bartów! No i Reisza, Mała Jerozolima!” 
Mam całą „trymutkową” szufladę listów pi-

sanych przez rzeszowskich Żydów. Różna treść, 
różne refleksje. Jedno jest niezwykle interesujące. Z listów wychodzi 
międzywojenny Rzeszów widziany oczyma Żydów! My swoje miasto 
widzimy polskimi głazami, a oni, tamci?… Nikt już nie żyje z tych mo-
ich wielu przyjaciół. Nie tak dawno umarła Klara Mayaan i Mosche 
Oster. Szkoda… Odeszli Ci z Kanady, USA, Australii i Szwecji. Co zo-
stało z Raisze u ich synów, córek, wnuków? Nie wiem. Parę lat temu 
zmarł w Jerozolimie Chaimek C. To ten, co ze łzami w oczach całował 
ściany kamienicy przy Naruszewicza, w której mieszkał.

WASZE ULICE, NASZE KAMIENICE 
Gdzie jest Masarska, Niemcewicza czy Rzeźnicza? 

W międzywojennym Rzeszowie mieszkało ich ponad 15 tysięcy. 
Ilu z nich miało własne kamienice? W XVI wieku zaczęli się osiedlać 
w wyznaczonym fyrtlu poza miejskimi wałami. Nowe Miasto? Są dzi-
siaj aż dwa, no bo to wiadomo jaki Żyd był z natury? Była nawet w mie-
ście nad Wisłokiem i Mikośką ulica Żydowska, czyli obecna Króla Ka-
zimierza Wielkiego. Interesy, interesy, interesy! „Tu sze sprzedaje, tu 
sze kupuje…”

Przede wszystkim kamienica! Czasami byle jaka, ale hipotecznie 
moja! Dawne, pępkowe ulice Rzeszowa: Grunwaldzka, Mickiewicza, 
Matejki, Gałęzowskiego, Kolejowa i Grottgera. Najczęściej dwupiętro-
we, z drzewianym wnętrzem, wiszącymi balkonami i wychodkami na 
sucho. Czynsze to też dobry pieniądz! 

Drückerówka (w miejscu, gdzie stoi Szpital Wojewódzki im. Cho-
pina), Silberówka (w  dawnym Ogrodzie Dziadowskim, gdzie jest po-
mnik Mickiewicza), Shiperówka (miał składy drewna – na Staroniwie za 
torami i przejazdem od ul. Langiewicza). Wielopiętrowi właściciele: Re-
isner (kamienice nr 2, 4, 6 przy ul. Grottgera), Waang (dworek z tyłu 
obecnej Komendy Miejskiej Policji), Klarnet (kamienica przy Grun-
waldzkiej, wyburzona przez Niemców), Reich (miał młyn zbożowy, 

Teren żydowskiego cmentarza tuż po wojnie, gdzie obecnie jest pl. Ofiar Getta 
(d. plac Zwycięstwa). W  tle po lewej stronie d. Dom Kolejarza dziś użytkowany 
przez Uniwersytet Rzeszowski. Po prawej stronie komin młyna Legięcia. Przy ul. 
Sobieskiego dworek żydowskiego lekarza Leona Haara

Kamienica Żyda Rudolfa Klarneta przy ul. Grunwaldzkiej 24, wyburzona przez 
Niemców w 1943 roku przy poszerzaniu ulicy

Powojenna ul. Marszałkowska; przez pewien okres Rokossowskiego

tam gdzie teraz jest ZDZ przy ul. Lwowskiej) i  wielu, wielu innych, 
po których dzisiaj… utajniły się nazwy, zwyczaje, religia, a po starym 
kirkucie spacerują teraz pokolenia, dla których dwie synagogi to tylko 
BWA i wojewódzkie archiwum. 

Jak to było z tymi „naszymi” ulicami? Po dobrym deszczu kil-
kanaście z  nich było spławnych. Po brukowych łbach co właściwie 
stukało, koń czy jego podkute kopyta? Pierwszy kawałek jezdniowej 
smoły położyli dopiero Niemcy na ulicy Sobieskiego w 1943 roku. Pi-
sane i mówione bzdury zamykają międzywojenny Rzeszów w „dziel-
nicach” i „osiedlach”? Profesjonalni historycy, na Boga, kaj my sum? 

Wielki i mądry Kwiatkowski walnął w Rzeszów COP-em. („Mi-
choł? Godajo, że robisz w copie? Noo. A i w copie i bez copy”) Silniki 
z PZL-u i pelotki od poznańskiego Hipolita. Wysoko kwalifikowana 
kadra nie tylko inżynierska musiała się kąpać w  łazienkach, mieć 
ukwiecone balkony, zabezpieczone wejściowe bramy i  inne bajery. 
Sypnęło ładnymi, nowoczesnymi kamienicami przy Jagiellońskiej, 
Skarbowej, Sobieskiego. Kilka kamienic zaczęło być „naszo”. Kiedy 
Berisch Reisner przyjechał do Rzeszowa w roku 2000, cmokał koło 
swoich dwóch kamienic przy ulicy Grottgera. – Bogusław, tu na po-
dwórzu mój ojciec robił wodę z gazem. Co to była za woda. Przy piciu 
rozrywała nos…

Powojenna ul. Lwowska między Nowym Miastem (pl. Wolności) a mostem przez 
Wisłok. Później ulicę nazwano al. Lenina, ale za mostem dalej była Lwowską. 
Z lewej w głębi budynek Szkoły Rzemieślniczej (później ZDZ); z lewej za mostem 
narożnik „koszar kraińskich”, gdzie dziś ulokowana jest 21. Brygada Strzelcow 
Podhalanskich

Wiele ulic i ciasnych uliczek „zapadło się” pod równym asfaltem 
nowoczesnego Rzeszowa. Gdzie Masarska, Niemcewicza czy Rzeźni-
cza? Nawet w pamięci już przestały funkcjonować. Szkło, aluminium, 
beton! To nie takie te „ich” kamienice, nie takie! Na starych śmieciach 
stoi jeszcze kamienica Bergerowej (róg pl. Śreniawitów i ul. Zamko-
wej), Elsnera (na rogu Grunwaldzkiej i Sobieskiego – naprzeciw obec-
nego budynku prawa UR), Waanga i  Sternchussów (słynna „jajcar-
nia”, parterowa kamienica po prawej przy Lwowskiej, za restauracją 
Sabatini). Nic to! Zachowało się sporo zdjęć o  tamtych nogowych, 
przemieszczeniowych szlakach, po przejściu których mógł człowieka 
rzeczywiście „szlag trafić”. Tylko chyba w Staromieściu zachował się 
jako tako stary uliczkowy kompozyt. Nasze regionalne TVP i radio ja-
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Stanisław Zaborniak 

Tomasz Pańczyszyn (ur. 1918 r.) – ikona KS 
i  CWKS Resovia lat 50–80 XX w., oddany go-

spodarz, kierownik drużyny juniorów piłki nożnej, 
przyjaciel wielu sportowców rzeszowskiego klubu, 
zwłaszcza piłkarzy i  lekkoatletów. To dzięki niemu 
obiekt przy ul. Wyspiańskiego w latach 1953–1980 był 

przygotowany do wielu imprez mistrzowskich i ligowych lekkoatletycz-
nych, piłkarskich i żużlowych. 

Po zakończeniu II wojny światowej, 
w  latach 1944–1947, Tomasz Pańczyszyn 
włączył się w  działalność Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół Rzeszów, w  któ-
rym pełnił m.in. funkcje skarbnika, a tak-
że działacza sokolej sekcji piłki nożnej. Po 
zdelegalizowaniu w 1947 r. rzeszowskie-
go gniazda TG Sokół, popularny wśród 
zawodników wszystkich sekcji „Tomek” 
objął funkcję gospodarza obiektów prze-
jętych przez rzeszowskie kluby KS Spój-
nia, a następnie KS Sparta. W tym m.in. 
funkcjonujące wówczas obok budynku 
TG Sokół korty tenisowe, kręgielnię, 
lodowisko, boiska do siatkówki i  koszy-
kówki. A na stan wspomnianych klubów 
przyjął sprzęt gimnastyczny, szermierczy 
oraz inny sprzęt trwały i  ruchomy. Był 
także kierownikiem drużyny juniorów, 
która w piłkarskich mistrzostwach Polski 
juniorów zajęła III miejsce. Swoją misję w Spójni i Sparcie pełnił od je-
sieni 1947 r. do 1952 lub 1953 r.

Od 1955 r. do przejścia na emeryturę pod koniec lat 80. XX w. był 
gospodarzem stadionu Klubu Sportowego Resovia przy ulicy Sporto-
wej  1, a  po zmianie wjazdu na stadion – przy ul. Wyspiańskiego 22. 
W tym czasie przygotowywał boisko główne, 2 boiska treningowe, tor 
łuczniczy, korty tenisowe (w zimie pełniące funkcję lodowiska), 2 bo-
iska do siatkówki i koszykówki oraz obiekty lekkoatletyczne (żużlowa 
6-torowa bieżnia, 2 skocznie w dal, wzwyż oraz rzutnie do pchnięcia 
kulą i do rzutu oszczepem). 

IKONA RESOVII
O Tomaszu Pańczyszynie na 110-lecie klubu

Jak ciężka to była praca, doświadczyłem sam, kiedy w  1971 r. 
powierzono mi funkcję trenera koordynatora sekcji lekkoatletycznej 
i  razem z Tomaszem, a  także przy pomocy jego synów, starszego Jan-
ka i  młodszego Romka, i  córki Marysi wyznaczaliśmy tory na bieżni 
żużlowej przed imprezami lekkoatletycznymi „Mistrzostwa Rzeszowa” 
(22 lipca), lekkoatletyczne i piłkarskie zawody II-ligowe i liczne zawody 
szkolne – miejskie i wojewódzkie.

Tomasz był jednym z najbardziej rozpoznawalnych ludzi Resovii 
aż do swojego odejścia na emeryturę. Wielu nam brakowało jego porad 
i dyskusji, a także gorących herbatek po treningach. Swoje obowiązki go-
spodarza KS Resovia pełnił z sercem i oddaniem, a oprócz tego ojcował 
wielu nam – sportowcom. 

  Prof. dr hab. Stanisław ZABORNIAK
Uniwersytet Rzeszowski 

1954 r. Drużyna marszu patrolowego KS Spójnia Rzeszów; wśród zgromadzonych 
stoją: Bizan, Rejus, T. Pańczyszyn (nr 180), Marian Zwoliński, Jan Ulm, Pacześniak, 
Władysław Wiercioch; siedzą od lewej: Kazimierz Brudeki, osoba nierozpoznana 
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Tomasz Pańczyszyn w 1955 r. 
po objęciu funkcji gospodarza 
stadionu przy ul. Sportowej 1, 
późniejszej ul. Wyspiańskiego 
22, jeszcze z bieżnią i torem 
żużlowym

Lewa strona placu Wolności wchodząca w ulicę Kolejową. Po lewej stronie słyn-
na restauracja Inglota i nieistniejąca kamienica Halbersztamów, gdzie obecnie 
biegnie al. Piłsudskiego (d. Lenina)

koś niechętnie wracają do tamtego. Tak ulicznego, jak i mieszkanio-
wego z tych ceglanych i drzewianych. Bo ja wiem, to pewnie „wina” 
tego, że oni z  „ptoków” i  „krzoków”? Chociaż? Trudno włazić do 
młodych z hasłem, że „tylko stąd do wieczności”. I coraz mniej czują 
zapach tamtego Rzeszowa, coraz mniej ostro widzą tamten rzeszow-
ski bruk, bo i końskich łbów brak, nie tylko tych dorożkarskich. 

Był Rzeszów jaki był, jest kwatowy, gładki, wysoki! A będzie? 
My, prawie osiemdziesięcioletni, musimy sobie uzmysłowić, że 30, 
40 lat do tyłu wielu z nas od paru lat spoczywałoby na pobicińskiej 
górce. Tamto miasto za szybko chyba przeniosło się z Rynku przez 
Pobitno na Wilkowyję.

  Bogusław KOTULA

Wzruszająca ulica Bernardyńska. XVIII-wieczną zabudowę wyparł biurowiec 
NOT. Dom przysłupowy był rodzinną siedzibą Marcinkiewiczów; w tle ogrodze-
nie klasztoru bernardynów

Ulica Grottgera w czasach powojennych. Po lewej stronie budy miejskiej bie-
doty – obecnie jest tam dworzec PKS. Jezdnia wybrukowana białą granitową 
kostką. Na prawo balkony kamienic Żyda Berisha Reisnera

Skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Gałęzowskiego. Po lewej stronie dom, na miej-
scu którego stoją dziś szalety miejskie



WIROWANIE NA PLANIE   ODPRYSKI

       PREZYDENT WSZYSTKICH BUCZĄCYCH

Buczenie, gwizdy i  obraźliwe okrzyki wymyślili, po kibolach balona kopa-
nego, fani Prezesa I  Ogromnego, jako finezyjny sposób wyrażania swych 

uduchowionych religijnie uczuć, ukierunkowanych na prezesowych przeciwni-
ków politycznych. Wszystko zgodnie z przykazaniem bożym o miłości bliźniego 
swego jak siebie samego. No, ten Pan Bóg to trochę zapędził się. Żeby od razu b. 
prezydenta Komorowskiego, jakiegoś tam Bartoszewskiego, Donalda Tuska czy 
premier Kopacz kochać tak samo jak Prezesa I  Ogromnego i  jego protegowa-
nych? W życiu! Obojętne, czy pojawiają się oni na spotkaniach z ludem bożym, 
pod pomnikami czy na cmentarzach. Przysługują im obelgi i buczenie. Aby było 
ciekawiej, tę formę politycznego wyrazu uprawiają głównie nie jakieś młoko-
sy zbliżone do kibolskich kręgów, lecz dżentelmeni w stanie poprokreacyjnym 
i pełną gębą damy w wieku moherowym. No i teraz mają swojego wybuczonego 
prezydenta, trzeba przyznać, prezentującego się nieźle.

Nowy prezydent z  namaszczeniem Prezesa I  Ogromnego, tak pożądany 
przez buczącogwizdnych, zdołał wykazać się sportowym zacięciem. Wpisał się 
znakomicie w atmosferę Wyścigu Dookoła Polski. Rozpoczął 6 sierpnia od pro-
logu, czyli kryterium ulicznego od siedziby Sejmu do Pałacu Namiestnikowskie-
go. Poszło nieźle. Na wejściu dostał takie brawa, jakby kończył. Założył żółtą 
koszulkę i  wyruszył w  prawdziwy Tour de Pologne. W  ściganiu się z  premier 
Ewą Kopacz wspiera go drużyna proturowska znanej stajni wyścigowej firmy 
Beata, sponsorowanej przez wzmiankowanego prezesa i jakieś tam skaczące biz-
nesy. Ponoć udział prezydenta wszystkich buczących w tym wyścigu nie ma nic 
wspólnego z kampanią wyborczą do polskiego parlamentu, lecz służy wyłącznie 
dziękczynnej pielgrzymce do wyborców, gromadzeniu środków dla głodujących 
polskich dzieci i na podnoszenie naszych miast i wsi ze zgliszcz i ruin, a także 
rozwijanie zwiniętej uprzednio Polski. Po prostu współczesny Mojżesz naszego 
udręczonego ludu pracującego miast i wsi.

W wyścigu biorą udział i słabsi sportowo konkurenci. Zdecydowanie prze-
trenowani: Leszek Miller, Janusz Palikot i Janusz Korwin-Mikke wraz ze swoimi 
trochę zmęczonymi drużynami oraz zdecydowanie roztrenowany, albo i niedotre-
nowany Ryszard Petru. Ale to już tylko peleton albo i tyły wyścigu. Czołówka paszła 
w pieriod i zdecydowanie im uciekła. Na starcie jeszcze nie pojawiły się koniczyny.

Owo buczenie dało o sobie znać w Sejmie także z innej strony. Widać nie 
ma monopolu! Na razie nieśmiałe, ale jakże ostro i  agresywnie napiętnowane 
przez protektorów dotychczasowego buczenia, choćby naszego Stanisława Ożo-
ga. To dopiero początek. Znawcy twierdzą, że tendencja jest dynamiczna i ro-
kująca zdecydowany rozwój tej bucząco-obelgowej formy politycznego wyrazu. 
Jeśli tak, to możemy mieć do czynienia nie z kampanią wyborczą, a raczej z kam-
panią buraczano-wykopkową.

KAMIEŃ JAK POMNIK

W Rzeszowie nie najlepiej rokuje wmurowywanie kamienia węgielnego pod 
budowę pomników. Trudno dziwić się, bo gdzież taka konstrukcja może 

mieć ów budowlany węgieł (nie mylić z węglem)? Ostatnio, kto trzeba donosił 
o inicjatywie marszałka Ortyla budowy, obok swojej siedziby, pomnika smoleń-
skiego w  postaci złamanego skrzydła. Trochę uciesznie będzie się to kojarzy-
ło, skoro po przeciwnej stronie stoi inny pomnik. Tylko, panie marszałku, nie 
zaczynajcie od kamienia węgielnego. Broń Boże! Rzeszowskie pomniki mają 
fatalne z tym doświadczenia. Już w 1927 roku, w przeddzień przywiezienia na 
Wawel doczesnych szczątków wieszcza Słowackiego, po uroczystej celebrze tej 
okoliczności w kościele farnym, z ogromnym zadęciem patriotycznym i ze sto-
sownym pokropkiem wmurowano kamień węgielny pod monument wieszcza 
w Ogrodzie Miejskim przy ul. Dąbrowskiego. Na sam pomnik Słowacki musiał 
czekać całe 75 lat. W dodatku postawiono go nie tam, gdzie tkwił ów kamień. 
Zatem oprócz owego pomnika mamy dodatkowo pomnik kamienia węgielnego.

W 2005 roku uroczyście w naszym grodzie celebrowano 70. rocznicę śmier-
ci marszałka Piłsudskiego. Wówczas postanowiono wznieść mu także okazały 
monument, koniecznie godnie, z buławą w ręku i na Kasztance. Tylko żeby nie 
wyszło tak, jak w Katowicach, gdzie za kobyłę Kasztankę robi bezczelnie ogier. 
Po przepychankach z  lokalizacją wmurowano z wielką pompą kamień węgiel-
ny na przedwojennym placu Wolności im. Marszałka Piłsudskiego. Powołano 
komitet, którego szef, Andrzej Kaźmierczak, zadeklarował wzniesienie monu-
mentu w ciągu trzech, czterech lat. Minąło okrągłe 10-lecie i nic. A zainicjowane 
później pomniki: Żołnierzy Wyklętych, Sybiraków, Pakosławica, a nawet Urwisa 
Rzeszowskiego stoją. Ale bez kamieni węgielnych. Ot co! Przestroga dla mar-
szałka województwa. 

 Roman MAŁEK 

TARGOWICĘ CZAS 
ZACZĄĆ, EPISKOPAT RUSZA…

20 lat po pierwszym rozbiorze, w rok po uchwaleniu 
Konstytucji 3 maja, zawiązana została konfederacja 

targowicka, pozostająca po dziś dzień synonimem działa-
nia na szkodę ojczyzny, symbolem zdrady narodowej, która 
doprowadziła do II rozbioru Polski. Powstała z inicjatywy 
prorosyjskiego ugrupowania sejmowych pieczeniarzy, przy 
poparciu i czynnym udziale ówczesnych hierarchów Ko-
ścioła katolickiego. Warto wspomnieć biskupa Kossakow-
skiego, którego Tadeusz Kościuszko nakazał powiesić jako 
zdrajcę i na nic się zdały słowa hierarchy, iż osoba każdego 
biskupa jest święta i nietykalna. Podobny los spotkał innego 
biskupa, Ignacego Massalskiego, powieszonego przez tłum 
warszawski. Innych, których nie dało się ująć, wieszano in 
effigie. Nie powieszono biskupa Wojciecha Skarszewskiego, 
ponieważ w jego sprawie interweniowali u Kościuszki: król, 
dwie kochanki biskupa i nuncjusz papieski, a prymas Polski 
Michał Poniatowski popełnił samobójstwo.

Czasy drugiej targowicy rozpoczęły się w momencie 
pojawienia się w Polsce organizacji niejakiego księdza Jose-
marii Escrivá o wdzięcznej nazwie Opus Dei. Tej mafijno-
-szpiegowskiej organizacji nieobce są żądza władzy i pienią-
dza, a swe cele realizuje według wskazań dzieła Josemarii 
Droga, które jest instrukcją prania mózgów i ubezwłasno-
wolniania ludzi przez członków tej katolickiej mafii. Jej 
macki oplątały u nas finanse i środki masowego przekazu. 
Doszły już do samorządów lokalnych, wymuszając koncesje 
i inne dobra na rzecz Kościoła. Cyniczni radni i posłowie, 
pieczeniarze jedynie słusznej partii, w zamian za iluzorycz-
ne poparcie kleru oddają majątek narodowy Watykanowi, 
który nigdy nam przyjazny nie był, sami najgłośniej krzy-
cząc o wyprzedaży Polski.

A ksiądz Wojciech Góralski  znalazł już nawet paragraf 
na urzędującego wtedy jeszcze prezydenta Rzeczypospolitej 
Bronisława Komorowskiego. Ów nieszczęśnik wbrew na-
uczaniu Kościoła poparł ustawę o in vitro, popełniając pu-
bliczny grzech ciężki i stał się źródłem zgorszenia wiernych. 
Trzeba go więc ukarać zgodnie z kanonem 915. Kodeksu i za 
jego czyny nie udzielać mu komunii świętej. Dobry ksiądz, 
bo za to, że poparł coś, co od samego początku do końca 
niezgodne z prawem bożym, można go zatem od razu eks-
komunikować. Albo księżulo, choć profesor, nie zna historii 
Polski, albo już wie, że Duda Polskę sprzedał.

Jak mawiał zapomniany dziś Kościuszko: „Księża będą 
zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą po-
sługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się obłuda i 
zbrodniczość ich poczynań”.

Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ
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Kalejdoskop łez

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Trochę słońca, trochę cie-
nia, ale nie jest tak źle, jak się zapowiadało.

Byk (21 IV–20 V) Kolejna rozłąka, kolejna pró-
ba tęsknoty. Czas to zmienić. Ktoś młody na-
prawdę Cię kocha.

Bliźnięta (21 V–21 VI) To będzie czas z rodziną 
i dla rodziny.

Rak (22 VI–22 VII) Kilka wyjazdów, ale i kilka 
pretensji.

Lew (23 VII–23 VIII) Nadchodzi czas wypo-
czynku, ale i czas większych zakupów.

Panna (24 VIII–22 IX) Dobry czas na staranie 
się o... dziecko.

Waga (23 IX–23 X) W firmie zawirowanie, po-
dobnie w rodzinie.

Skorpion (24 X–22 XI) W dni wolne zapomnij 
o pracy, ale nie o dentyście.

Strzelec (23 XI–21 XII) Twoja kariera nabierze 
przyśpieszenia.

Koziorożec (22 XII–20 I) Wprowadzisz w 
swoje życie wiele nowości.

Wodnik (21 I–19 II) Czeka Cię wielkie szczę-
ście w miłości.

Ryby (20 II–20 III) Sprzyja Ci Mars i ciekawe 
transakcje finansowe.

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski Marek Pelc

Edward Winiarski

Regina Nachacz

SEKRET Y ŻYCIA 

Nina Opic

Jerzy 
Maślanka
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LEKKIE CIASTO 
MORELOWE

25 dag masła • 22,5 dag cukru • 2 łyżki soku 
cytrynowego • starta skórka z  1 pomarańczy  
• 4 jaja • szczypta soli • ½ kg maki • płaska 
łyżka proszku do pieczenia • 1 mała szklanka 
maślanki • 1 kg moreli.

LIMERYKI

EPITAFIUM 
PREZESA

Odchodzę od was w chwale i glorii,
kiedy stworzyłem związku fundament
wielkich dokonań, pięknych historii.
Niech świadczy o tym ten testament.

Zawsze uczciwy, prężny, uparty,
gdy tylko była piłka w potrzebie,
walczyłem dla niej jak Bonaparte,
no i czasami troszkę dla siebie.

Moich sukcesów zliczyć nie sposób,
z wybranej drogi nigdy nie zboczę,
sprytnych podchodów, trafnych donosów
oraz niewinnych drobnych wykroczeń.

Trochę słońca

Kamień spadający z serca  
może przygwoździć stopę. 

***
Wyszedł obronna ręką. Zawczasu umytą.

A jeden mądrala spod Cmolasu
w komisie kupił wehikuł czasu.
Chciał spotkać Słowackiego,
lecz stówa już nie jego…
bo przez to wszystko nie zapiął pasów.

Pani Emilia ze Lwowa,
artystyczna białogłowa,
tak śpiewnie zaciąga,
chwaląc smaki pstrąga –
kotu została połowa!

Dziękuję ludziom, co ze mną byli
w walce z korupcją dzielni, wytrwali,
w geniusz prezesa to nie wątpili
i zawsze wierni mi pozostali.

W związku panują dobre nastroje,
dalej działają stare układy.
Nie czas na trwogę i niepokoje,
gdy pozostały pyszne posady.

Prawda – Irlandia to mi nie wyszła,
ale się czuję czysty jak kryształ,
choć otrzymałem przydomek Nowy
Rzeszowski Baron Poli-handlowy. 
Na czteroletnim urlopie okolicznościowo-futbolowym.

Kiedy nieznane wyroki boskie,
przyjdzie handlować w sex shopie troszkę.
Kara skrócona szybko zostanie
za nienaganne me sprawowanie.

Ruszę do boju, odnowę wskażę,
z pomysłów stworzę do nieba wieżę.
I niedowiarkom wówczas pokażę,
jak zmartwychwstaje Kazio, wasz prezes.

Muszę się tylko dobrze okopać,
skrycie wystawić swe czujki przednie.
Znowu doceni mnie Europa,
a przeciwnikom to mina zrzednie.

PS
Chór kibiców i działaczy

Ach, cyrk to nasza pasja,
trąb tusz i lampy gasną,
gdy na arenę wkroczy nasz ulubiony klaun.
Ach, cyrk kochamy wszyscy!
I w sporcie niech zabawa też zostanie. 
Ale czy stare numery 
zmieszczą się w nowym programie?

Mało kto wie, że 
łzy nie tylko 

mają różną wymowę 
emocjonalną, ale i zu-
pełnie inną strukturę 
biochemiczną. Zaj-

mująca się badaniem molekularnym cieczy 
doktor Rose Nelly Lynn-Fashert dokonała 
zdumiewającego odkrycia – otóż łzy wypła-
kane przy krojeniu cebuli pod bardzo czu-
łym optycznym mikroskopem przypominały 
skute mrozem okno, łzy wylane z  powodu 
zmian były jak zabudowania otoczone lasem, 
zaś łzy szczęścia przypominały rozkwitający 
kwiat. A  więc łzy są częścią ludzkiej tajem-
nicy, o której nie mieliśmy do tej pory poję-

cia. Doktor Fashert potwierdza tezę angiel-
skiego biologa Ruperta Sheldrake’a, że łzy 
są łącznikiem między naszą podświadomo-
ścią a  polem morfogenetycznym, który jest 
czynnikiem kodu genetycznego. W  mitach 
i w legendach łzom przypisuje się moc uzdra-
wiającą. Łzy magicznych stworzeń, jedno-
rożców, nie tylko leczyły, ale też przywracały 
do życia nawet martwych. Łza potrafiła też 
wypłukać zło z czyjegoś serca, jak łzy Gerdy 
w baśni Królowa Śniegu roztopiły lód w sercu 
jej przyjaciela Kaja. Wiedźmy duńskie uży-
wały łez dziewic do tworzenia mikstur prze-
ciw demonom i trollom. Nie trzeba sięgać do 
magii. Każdy chyba zauważył, że po dobrym 
płaczu w chwilach stresu czuł ulgę. Tak jakby 

ze łzami wypłynęły jakieś psychiczne blo-
kady. Kto zaś nie może płakać, magazynuje 
w  sobie stres, który zwęża naczynia krwio-
nośne, napina mięśnie, co prowadzi do wielu 
chorób. W naszej kulturze wmawia się przez 
wieki, że mężczyznom nie wypada płakać. 
Mężczyźni w Japonii żyją średnio 85 lat, bo 
nie żałują sobie łez w chwilach napięcia, zaś 
Europejczycy żyją średnio 72 lata, znacznie 
częściej chorują na serce, wrzody żołądka, 
zaburzenia depresyjne. Łzy wyrównują na-
sze nastroje, uwalniają napięcie, pomagają 
złagodzić przeżywany smutek czy stratę, 
oczyszczają duszę, a  łzy szczęścia są w  swej 
strukturze takie piękne, i oby tych ostatnich 
było w naszych oczach jak najwięcej.

Masło utrzeć z  cukrem i  żółtkami na pu-
szystą, jednolitą masę. Dodać mąkę zmie-
szaną z  proszkiem do pieczenia, maślankę, 
sok z  cytryny i  startą skórkę pomarańczo-
wą, wszystko razem połączyć i utrzeć. Ubić 
białka z  solą na sztywną pianę, delikatnie 
połączyć z ciastem. Na przygotowaną blachę 
wyłożyć ciasto, obłożyć połówkami moreli 
i piec. Piekarnik nagrzać do 200 st. C, po 20 
min. temperaturę obniżyć do ok. 175 st. C. 
Czas pieczenia 30–35 min.
Po ostygnięciu ciasto posypać cukrem 
pudrem.

SATYRYCZNE ZADATKI
Satyryczne ma zadatki
przypinając ludziom łatki.

POETA – ROMANTYK
Gdy była już rozebrana
czytał jej wiersze… do rana.
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Hotel
Pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe

(łazienki, TV, telefon, internet)

Restauracja
Wesela, studniówki.

Imprezy okolicznościowe,

biznesowe i towarzyskie.

Sylwester, catering.

Boguchwała

ul. Techniczna 1

tel. 017 872 01 00

KOMINY ECO ZAPEL
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