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Czasy nadeszły ciepłe dla PiS-u,
świeci nam więcej słonka,
kraj podniesiemy z ruin kryzysu,
Bóg da in vitro potomka.
Dotarły wszędzie już hasła modne,
w nich obiecanek jest szereg,
że są prawdziwe i wiarygodne –
wyjaśnia to Mastalerek.
Sami zmienimy szare na złote,
po co wątpliwe nam euro?
Z pracy Beaty zroszonej potem
będziemy znów świata perłą.

Wkrótce zasiądę na polskim tronie
stanowczy, twórczy i twardy,
a przeciwnicy staną w pokłonie,
tak pisze w księdze Michaldy.
A za rządowych nieudaczników
z Rydzykiem zmówię pacierze,
wysłucham ludu zbawczych okrzyków,
że partia to przecież wasz prezes.
Władza jest dla mnie czymś najważniejszym,
więc po zwycięstwo kroczę.
Wśród różnych trików, to celem pierwszym
wyborcom zamydlić oczy.
PS
Ile nadziei w tych pięknych słowach,
co w treści dumne i mocne.
RP powstanie monoPiSowa,
tak jak w Korei Północnej.

Słowa i muzyka Andrzeja Szypuły

Błękitna cza-cza

1. Gdy słyszę głos wdzięcznej cza-czy,
do ciebie serce się rwie,
ten rytm niezmiennie od zawsze
do tańca porywa mnie.
Głos trąbek słonecznym blaskiem
do nieba unosi nas,
gitary dźwięczą srebrzyście
i marakasy drżą, ach!
Ref.
Błękitna cza-cza
urzeka ciebie i mnie
i cały świat nam wiruje,
gdy razem bawimy się.

Rzeszowskie lampy
na rynku świecą się, hej!
Będziemy tańczyć do rana,
aż biały świt zbudzi się.
2. Spójrz, miła, już księżyc blady
znad fary uśmiecha się,
i nawet Adaś Mickiewicz
z pomnika całusy śle.
W rytmie tej błękitnej cza-czy
zacznijmy nowy już dzień.
Niech w nas na zawsze zostanie
melodia piosenki tej.
Ref. Błękitna cza-cza…
			

Rzeszów, 8.03.2015
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PRZYJACIELE RZESZOWA
Zasłużeni i szanowani obywatele naszego miasta

powiedź i komentarze ciekawymi obrazami
filmowymi.
Ważnym punktem uroczystości było
wręczenie przez Zdzisława Daraża, przewodniczącego TPRz i zarazem red. naczelnego „Echa Rzeszowa”, honorowych odznaczeń pn. Przyjaciel Rzeszowa, ustanowionych w ub. roku na 35-lecie TPRz. Wtedy tą
odznaką z numerem pierwszym uhonorowany był prezydent Tadeusz Ferenc, niekwestionowanie pracowity i skuteczny w tym, co

BYŁEM PRZY TYM

Tadeusza Nalepy pożegnania i powroty
Jerzy Dynia

P

rzyjaciele
wiedzieli o tym od pewnego
czasu. On też miał świadomość, że życie „wycieka”
z niego dzień po dniu. Perspektywa „paczki i piachu
nie podoba mi się, ale życie jeszcze mniej”,
miał powiedzieć do swojego brata Czesława.
Problemy z nerką zaczęły się w 1985
roku podczas Olsztyńskich Nocy Bluesowych, kiedy po koncercie ktoś przyniósł
wódkę niewiadomego pochodzenia i muzycy się potruli. Dla niego zaczął się początek
końca: szpital, usunięcie nerki. Coraz częściej bywał w szpitalu. Dwa razy w tygodniu
dializa. Za sprawą leków na podtrzymanie
przeszczepu zaczęły się problemy z kręgosłupem. Odmawiać posłuszeństwa zaczęła
lewa ręka. Ta, której palce tak sprawnie biegały po gryfie ukochanej gitary. Jeden z jego
przyjaciół, wybitny polski fotografik Marek
Karewicz, miał później powiedzieć „przepił
nerkę”. Na początku marca 2007 roku serce
przestało bić.

powszechnie, zasłużeni i szanowani obywatele Rzeszowa. A w kolejnej edycji Stanisław
Szpunar, Adam Węgrzyn, Adolf Gubernat,
Mieczysław Koryl, Zdzisław Niedzielski
i Adam Tunia. Tym razem tym tytułem
i statuetkami uhonorowani zostali: Anna
Staruch, Łucjan Pietluch, Stanisław Rusznica, Józef Wicher i ks. bp. Kazimierz Górny, a dyplomem Tadeusz Bilski.
 Ryszard ZATORSKI

MUZYKĘ MIAŁ W GENACH
Tadeusz Nalepa, bo o nim mowa, urodził się 26 sierpnia 1943 roku we wsi Zgłobień w powiecie rzeszowskim. Muzykę miał
przekazaną w genach. Wprawdzie rodzice
nie grali na żadnym instrumencie, ale za to
dziadkowie zarówno ze strony matki, jak
i ojca byli znanymi na okolicę zabawowo-weselnymi muzykantami. Po dwóch latach,
kiedy ojciec Tadeusza dostał pracę w WSK,
Nalepowie przenieśli się do służbowego
mieszkania w Rzeszowie i zamieszkali w jednym z bloków przy ówczesnej ulicy Obrońców Stalingradu (obecnie Hetmańska). Tadeusz z jednej strony miał ciągoty przywódcze, lubił rządzić na podwórku, z drugiej zaś
nieco nadmierna tusza powodowała docinki
ze strony chłopaków z sąsiedztwa. Stało się
to powodem szybkiego zakończenia kariery
skrzypka, bo podczas jednej z podwórkowych scysji, za przezywanie go od grubasów
jednemu ze złośliwców na głowie wylądował
futerał ze skrzypcami, z którymi Tadeusz
chodził ponad rok do szkoły muzycznej.
I to był finał nauki na tym instrumencie.

Pomnik Tadeusza Nalepy na ul. 3 Maja w Rzeszowie

3

WYDARZENIA  OPINIE  LUDZIE

Łucjan Pietluch, Anna Staruch, Stanisław Rusznica, Zdzisław Daraż, Tadeusz Bilski

Fot. Józef Gajda

adzwyczajne walne zebranie osób
przyjaznych naszemu miastu nie tylko z racji przynależności do Towarzystwa
Przyjaciół Rzeszowa w reprezentacyjnej sali
posiedzeń rzeszowskiego ratusza 18 sierpnia br. przygotowane zostało uroczyście dla
podkreślenia 71. rocznicy powołania w tym
miejscu Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Uczynili to 18 sierpnia 1944 roku przedstawiciele wyzwolonych już powiatów. I chociaż ustawową akceptację władz centralnych
nowe województwo rzeszowskie uzyskało
dopiero blisko po roku, bo 7 lipca 1945, wydarzenie to można porównywać do nadania
praw miejskich Rzeszowowi przez Kazimierza Wielkiego.
Na spotkaniu znaczenie tego faktu i następstw pozytywnych dla naszego
miasta i regionu podkreślali goście zebrania – prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc,
posłowie Krystyna Skowrońska i Tomasz
Kamiński oraz radny Wiesław Buż, przewodniczący miejskiej organizacji SLD.
A rocznicowe rozważania poprzedził artystyczny akcent w wykonaniu solistów sekcji
wokalnej klubu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Piosenki o Rzeszowie zaśpiewali: Maria Rudnicka, Małgorzata Boć,
Marta Kopeć i Kamil Podgórski pod pieczą
Ewy Jaworskiej-Pawełek. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju miasta we wszystkich
aspektach przedstawił zastępca prezydenta
Rzeszowa Stanisław Sienko, ilustrując wy-

Fot. Aleksander Baranowski

N

robi dla miasta. Otrzymali je też założyciele
Towarzystwa Tadeusz Aksamit, Edward
Bożymowski, Zdzisław Daraż, Lechosław
Darłak, Stanisław Kłos, Józef Kwiatek,
Stanisław Lipiński, Jerzy Majewski. Znani

Był potem jeszcze podobno klarnet,
harmonijka ustna, nawet na krótko
saksofon sopranowy, ale na całe życie zawładnęła nim podarowana mu
przez wujka gitara.
Fajnie było mieć instrument,
nauczyć się kilku chwytów, usiąść na
parkowej ławeczce i szpanować, śpiewając choćby hit z tamtych lat Marina, Marina. Dziewczyny lgnęły jak
muchy do lepu. A było to w roku 1958,
kiedy miał 15 lat. W tamtych czasach
w parku przy ul. Dąbrowskiego obok
niewielkiego stawu była w drewnianym baraku niewielka restauracja.
Tam w roku 1961 Tadeusz zaczyna
chałturzyć w bardzo nietypowym
składzie instrumentalnym. Historia
powtarza się w ówczesnej restauracji Przodownik. O dwóch starszych
wiekiem instrumentalistach z tego zespołu
Tadeusz wyrażał się później bardzo, ale to
bardzo niekorzystnie. Jaka była prawda, kto
dziś pamięta? To właśnie tu któregoś wieczoru, po koncercie w Rzeszowie, przychodzi do
restauracji na kolację Zespół Pieśni i Tańca
z Ostrowca Świętokrzyskiego, a z nim pewna
wpadająca w oko młodego gitarzysty brunetka, tancerka zespołu. Jak się później okazało
– Mira Kubasińska. No i zaiskrzyło. Pobrali
się w styczniu 1964 roku. Syn Piotrek urodził
się 29 kwietnia roku 1965.
Karuzela zaczęła się kręcić coraz szybciej. Do Rzeszowa przyjechał w 1965 dziś już
nieistniejący zespół big-beatowy – jak się to
wówczas nazywało – Niebiesko Czarni. Na
ich koncert Tadeusz poszedł m.in. ze Stanisławem Guzkiem, mieszkańcem Załęża.
No i pozazdrościli Niebieskim. A może my
założymy taki zespół? No i zaczęło się kompletowanie zespołu. Był Nalepa i Guzek, doszedł gitarzysta Andrzej Zawadzki i do nich
dołączył perkusista o twarzy amorka z przekornym uśmieszkiem, Józef Hajdasz, a także
właściciel pierwszej w Rzeszowie własnoręcznie wykonanej gitary basowej Krzysztof
Potocki, nota bene nieszczęśliwie zakochany
w studiującej malarstwo siostrze innego rzeszowskiego gitarzysty.
Z Hajdaszem i Potockim to była cała
historia. Na życie zarabiali grając do tańca
w Rzeszowskiej przy ul. Kościuszki, najlepszej wówczas restauracji. Kierownikiem tego
zespołu był niżej podpisany, początkujący
wówczas rzeszowski muzyk. Którejś letniej
niedzieli 1965 roku podczas przerwy na należną muzykom kolację Tadeusz ze Staszkiem przyszli na ul. Kościuszki, wywołali na rozmowę Krzyśka oraz Józka
i doszło wówczas do czegoś, co można
nazwać kidnapingiem z udziałem dorosłych, uniemożliwiając im powrót
do pracy w Rzeszowskiej. Z racji tej,
że w tamtych czasach było bardzo
trudno kupić jakikolwiek instrument
oraz akcesoria do nich, Krzysiek pewnego dnia ukradkiem wyciągnął ze
służbowego pianina w Rzeszowskiej
cztery struny z rejestru basowego i…
założył do konstruowanej przez siebie
„basówki”. Progi do niej nabił mu na

gryfie p. Perdeus (chyba Ferdynand, a może
Alfred), właściciel zakładu naprawy instrumentów muzycznych mieszczącego się gdzieś
pośrodku ul. Grunwaldzkiej.

BLACKOUT
Zaczęły się próby nowo powstałej grupy. Dziś trudno powiedzieć, kiedy doszło
do nazwania zespołu Blackout. Formalnie
uznano, że zespół powstał w 1965 roku,
w dniu urodzin Tadeusza, czyli 26 sierpnia,
kiedy miał 22 lata i zaraz 3 września, w rocznicę urodzin Staszka Guzka, Blackout zagrał
w mieszczącym się przy ul. Moniuszki Klubie Łącznościowca pierwszy raz publicznie.
W następne środy w godzinach wieczornych
trudno było przejechać ul. Moniuszki, bo
ruch blokował tłum młodych, szukających
nowej muzyki młodych ludzi. Ruszyła machina. Zespół potrzebował nowych utworów
– muzyki i tekstów. I tak doszło do spotkania z mieszkającym wówczas w mieście poetą Bogdanem Loeblem, który początkowo
nie mógł się przekonać do takiej twórczości.
Repertuar powiększał się błyskawicznie.
Tadeusz miał wówczas świetny okres. Jedna
z legend mówi, że któraś z piosenek powstała w ciągu kilkunastu minut, kiedy Nalepa,
szukając spokoju, okupował z gitarą przez
jakiś czas łazienkę. Trudno powiedzieć czy
to prawda, że podczas jednego z koncertów
zawalił się balkon! Przecież nie obyłoby się
wówczas bez dramatu. W oficjalnych kronikach miasta nie spotkałem się z czymś takim.
Kiedy sława zespołu rosła z miesiąca
na miesiąc, okazało się, że sukces ma dwóch

Tadeusz Nalepa
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tatusiów. Powstał niezakończony
spór o to, kto założył Blackout, Nalepa czy Guzek, późniejszy Stan Borys. Á propos Guzka. Gminna wieść
niesie, że kiedy mieszkający w Załężu jego ojciec dowiedział się, że syn
przybrał artystyczne pseudo Stan
Borys, miał powiedzieć: niech on tylko przyjedzie do Rzeszowa, to ja mu
k…a dam Borysa! Staszek miał na ten
temat swoją teorię, szukając kiedyś
swoich korzeni w wysoko urodzonych magnatach.
Kariera Blackoutów rozwijała
się dynamicznie. Przyszły koncerty
podczas Rzeszowskich Targów Piosenki, nagrania w Polskim Radiu
w Warszawie, Wiosenny Festiwal
Muzyki Nastolatków w 1966 roku.
Pierwsze piosenki to: Boję się psa, Nic
mi więcej nie trzeba, Ktoś wziął mi. Poszerzał
się krąg znajomych w stolicy. Mimo że z Mirą
już wcześniej stali się małżeństwem, wokalistką Blackoutów stała się ona na początku
1966 roku, po zakończeniu trasy koncertowej
z London Beatsami. Po drugiej radiowej sesji nagraniowej w Warszawie hitem stała się
śpiewana przez Staszka Guzka Anna, mimo
że Tadeusz uważał ją za „zapchajdziurę”, bo
jego ciągnęło do rytm and bluesa, jaki grały
zespoły brytyjskie.
Nalepa miewał czasem bardzo odważne
opinie, jak na ówczesną jego pozycję w muzyce. Np. uważał, że Beatlesi to był bardzo
dobry zespół, ale w muzyce… knajpowej (!)
i od pierwszej kapeli rockowej świata, Animalsów, dzieli ich przepaść! Trudno też zrozumieć jego obraźliwe wypowiedzi na temat
muzyki, którą grali jego dziadkowie: „Mnie
polska muzyka ludowa mierzi. Uważam, że
jest to największy syf w Europie…”

ZACZĘŁO BYĆ
W RZESZOWIE ZA CIASNO
Po mniej więcej dwóch latach zespołowi
zaczęło być w Rzeszowie za ciasno, „duszno”.
Zapadła decyzja o przenosinach do stolicy.
Nie od razu było łatwo, nie od razu były luksusowe hotele. Nie mówi się o tym, ale Józek
Hajdasz opowiedział mi w chwili szczerości,
że w pierwszym okresie mieszkali w namiotach na plaży nad Wisłą. Ile było w tym
prawdy? Jakiś czas grali do tańca w klubie
studenckim Stodoła. Ale i na ich ulicy zaświeciło słońce: trasy koncertowe w kraju,
wyjazd do Holandii i zarobki w zachodniej
walucie, a także za wschodnią granicę
i dla odmiany ruble.
Zbyt często bywa, że kiedy przychodzi powodzenie, sukcesy, pieniądze, zaraz za tym odzywa się „szajba”,
niesnaski, zazdrości, balangi i nierozłączne z tym zmiany w składzie zespołu. Dziś z perspektywy czasu warto
pochylić głowę nad tym zjawiskiem
w otoczeniu Nalepy. Kiedy obok Tadeusza zaczął rosnąć zbyt wysoko Stan
Borys, Nalepa – mówiąc delikatnie –
zrezygnował z niego, bo drażniło go
„gwiazdorstwo”. Kiedy Potocki podFot. Wojtek Rojek
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czas koncertu zdjął marynarkę, zostało to
zinterpretowane jako „showmaństwo”. Podobnie chyba było z najdłużej grającym w zespole Hajdaszem. W pewnym momencie,
mimo że bardzo przyjaźnił się z Loeblem,
dzięki któremu repertuar Blacoutów był bardzo wysoko oceniany przez krytyków i poeta był chyba nawet chrzestnym jego syna,
to Nalepa jednak zerwał współpracę i sam
zaczął pisać teksty. Z niekłamaną gwiazdą,
jaką stała się Mira Kubasińska, rozwiódł
się na początku lat 80. Mieszkali początkowo razem – ze względu na syna Piotrka –
z jego nową żoną Grażyną, mającą tyle lat
co syn Piotrek. Pojawiali się i znikali mający
wpływ na sławę teraz już zespołu Breakout
wybitni polscy wówczas muzycy: Muzolf,

Dłutowski, Skrzek, wielu innych, a wśród
nich nawet wybitny jazzman Włodzimierz
Nahorny. Mniej więcej w roku 1974 doszło
do tego, że się mówiło: „Breakout to Nalepa
i muzycy”. Czy o to chodziło? Przez analogię:
państwo to ja?

ROZMOWY BYŁY SZCZERE
Z racji mojej pracy w rzeszowskim oddziale Telewizji Polskiej z Tadeuszem Nalepą
spotykałem się na planie zdjęciowym kilka
razy. Nie wchodziły w grę stare animozje.
Była praca. Z racji starych znajomości nasze rozmowy były szczere. Mnie nie można
było wciskać „kitu”. 6 września 2006 roku
nagrałem dla Telewizji Rzeszów wyemitowa-

ny w dwóch odcinkach program „Tadeusza
Nalepy pożegnania i powroty”, zrealizowany
w jego atrakcyjnej posiadłości w Józefowie
pod Warszawą. Był piękny, rozpoczynający
jesień dzień. Rozmawialiśmy długo o wszystkim. To był swoisty remanent jego życia.
Był już bardzo schorowany, chociaż dzielnie to skrywał. Z operatorem musieliśmy
robić pewne zabiegi z ustawieniem kamery,
aby nie było widać, że Tadeusz ma problemy
z lewą ręką, i nie tylko. To było nasze ostatnie
spotkanie. Jego serce przestało bić 4 marca
2007 roku. Rzeszów upamiętnił go tablicą
na cmentarzu przy ul. Targowej oraz pomnikiem zlokalizowanym przy ul. 3 Maja.
 Jerzy DYNIA

JUBILEUSZ PIÓRKIEM I TUSZEM
Fot. Radosław Cichowski

Jadwiga
Kupiszewska
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Emilia Wołoszyn

dawstwa, wojewódzka przychodnia specjalistyczna ogólna, wojewódzkie szpitale. Takich
maleńkich światów rzeszowian jak mój było
wiele. Budowali wojewódzki dom Rzeszów
– nasz dom Rzeszów, jak wybrzmiewa to metaforycznie także w nazwie stowarzyszenia
i czasopisma.
tym samym dniu, co walne zebranie
TPRz, w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbył się wernisaż prac malarki Emilii Wołoszyn. 35 lat przynależności
do Klubu Amatora Plastyka im. Ferdynanda
Brzęka przy WDK to jubileuszowa, malarska
opowieść o ludziach i zdarzeniach, to cząstka historii o poetyckich, muzycznych, twórczych spotkaniach, wyrysowana piórkiem
i tuszem, wmontowana w dzień codzienny
naszego miasta.
Na najdłuższej ścianie sali
wystawowej z czarno-białych
rysunków spoglądają twarze
przyjaciół, osób, które Emilia
kreśliła, utrwalając nie tylko podobieństwo, lecz przede
wszystkim nastrój sytuacyjny,
którego nie wyrazi najlepsza
fotografia. Olejne pejzaże przypominają plenery malarskie,
w których brała udział. A przecież uczestniczyła nie tylko
w plenerach organizowanych
przez WDK. Zapraszana przez

W

Fot. Radosław Cichowski

owarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, podobnie jak w roku ubiegłym, pamiętało o kolejnej
71. rocznicy ustanowienia
Rzeszowa stolicą województwa. Nadzwyczajne walne zebranie członków w sali posiedzeń
rzeszowskiego ratusza zgromadziło sympatyków, miłośników i przyjaciół Rzeszowa,
a obecność na spotkaniu prezydenta Tadeusza Ferenca była okazją do rozmów, dyskusji o rozwoju miasta, o planowanych i realizowanych inwestycjach.
Z uwagą słuchałam i śledziłam wizualną prezentację dorobku Rzeszowa, o którym
w sposób czytelny, merytoryczny mówił zastępca prezydenta Stanisław Sienko. Dla
mnie, rodowitej rzeszowianki, przy takich
okazjach nasuwają się nie tylko wspomnienia,
ale z jednej strony duma, z drugiej podziw, jak
zmieniał się Rzeszów, jak upływ czasu dodał
miastu urody, pewności i rozmachu.
Moje pokolenie opuszczało go na chwilę, aby studiować, dorosnąć do mądrości życia, a potem powrócić i tworzyć jego klimat,
atmosferę spokoju, wśród kochających i szanujących się wzajemnie ludzi. To nie literacki
slogan, to odczucia, których nie zatarł umykający czas. Po studiach powróciłam do Rzeszowa, pracowałam w służbie zdrowia, w której tworzyły się: wojewódzka stacja krwio-

Chór Cantilena

MG Ośrodek w Leśnicy (woj. opolskie) z dużym zaangażowaniem malowała ziemię opolską, urocze tereny Wierzchowisk, stary Kazimierz nad Wisłą. Brała udział w wystawach
poplenerowych.
Pisząc ten artykuł, sięgnęłam do kroniki, którą napisałam z okazji 20-lecia powstania Klubu Plastyka przy WDK. Jestem zobowiązana zacytować, co wówczas powiedziała
Emilia: „Była wojna, kiedy bomba rozwaliła
nasz dom we Lwowie, czarne zgliszcza zniszczyły piękno ukryte w obrazach, odebrały
całą radość lat dziecięcych. W małej głowie zabłysła myśl, że nie wszystko przepadło. Skoro są jeszcze ludzie i kwiaty, żyje las
z przepychem swoich barw – ja odmaluję to
wszystko. Miałam siedem lat i myślałam tylko o tym, że po nocach pełnych grozy będzie
dzień i będę mogła malować. Traktowałam to
bardzo poważnie, pracowałam do zmęczenia.
Na tynkach rozwalonych ścian malowałam
nie tylko na naszej posesji. Z pasją i łatwością,
jaką mają dzieci, tak, żeby szczęście było pełne, obdarować chciałam wszystkich obrazami
w nasyconych kolorach z soku warzyw, kwiatów i liści. To była prawdziwa radość, czułam,
że to właśnie jest życie.”
Nasze miasto odmierza kolejne lata na
następne jubileusze. Podąża w przyszłość
odważnie. Ma ludzi, mieszkańców z twórczą
pasją, takich jak Emilia, jak śpiewający na
wernisażu chór Cantilena. Tyle ciepłych słów
otrzymała autorka od przyjaciół, gratulacje
w liście od prezydenta Rzeszowa, od obecnej
na spotkaniu jego małżonki pani Aleksandry
Ferenc, od dyrektora WDK Marka Jastrzębskiego, mieczyki i życzenia od prezesa RSTK
Józefa Kawałka. Kolejka ludzi i kolejka życzeń.
Za kilka dni wyjeżdżamy na jednodniowy plener malarski do miejscowości Niwiska,
wyjazd organizowany przez WDK w Rzeszowie. Będziemy malować dwór Hupków
z połowy XIX w., neogotycki spichlerz, aleję
grabową. Emilia zapewne piórkiem i tuszem
historię tej ziemi.
 Jadwiga KUPISZEWSKA
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DLA DOBRA WSPÓLNEGO

wa. W plebiscycie „Gazety Wyborczej” rzeszowianie wybrali swojego prezydenta jako
człowieka, który miał największy wpływ na
rozwój Rzeszowa w ostatnim ćwierćwieczu.
A inne nagrody i wyróżnienia świadczą o sile
Józef Sowa
w zakresie realizowanych zadań. Prezydent
miejsce w Polsce w pozyskiwaniu środków
został też odznaczony medalem „Pro Patria”
z UE (13,038 mld zł). Rzeszów jest lideza zasługi w utrwalaniu pamięci Polaków
rem z kwotą 3 tys. zł wydatków na jednego
życiorysie zawow walce o niepodległość Rzeczypospolitej
mieszkańca, jak też niekwestionowaną stolidowym prezydenPolskiej. Magazyn „VIP Biznes i Styl” zalicą innowacji. Niedawno oddano do użytku
ta Rzeszowa Tadeusza Feczył go do grona najbardziej wpływowych
obwodnicę autostradową. Atrakcją i ozdobą
renca nakładają się probleludzi Podkarpacia w 2014 r. Ukoronowaniem
architektoniczną stała się okrągła kładka na
my i zadania o wymiarze
tych osobistych zasług dla miasta Rzeszowa
al. Piłsudskiego. Przybyły dwa nowe mosty
bardzo złożonym. By temu
i regionu jest odznaczenie Tadeusza Ferenca
przez Wisłok od ul. Narutowicza do Wierzpodołać, trzeba mieć wiedzę, kompetencje
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzebowej oraz w nowym trakcie od ul. Rzecha
i sprawności o charakterze menedżerskim.
nia Polski.
do ul. Lubelskiej.
Owocują one efektami na skalę ogólnokrajoTrzeba podkreślić, że Rzeszów zdobyOddzielnymi realizowanymi zadaniawą i europejską. To już czwarta kadencja jego
wa też międzynarodowe nagrody. Otrzymał
mi są: budynek komunalny przy ul. Zielonej
prezydentury, poczynając od grudnia w 2002
międzynarodowy certyfikat „Najlepsze mieji dom kultury na osiedlu Budziwój. W obrębie
r. Ci, którzy odwiedzają Rzeszów, są zachwysce dla biznesu” przyznany przez Europejskie
miasta funkcjonują już cztery specjalne streceni naszym miastem.
Zgromadzenie Biznesu (EBA). Międzynarofy ekonomiczne o sprzyjających warunkach
Awans tego menedżera ekonomisty, od
dowa rada ekspertów uznała, że Rzerobotnika w rzeszowskiej WSK przez
szów pod kierownictwem prezydenta
funkcję prezesa Spółdzielni MieszkaTadeusza Ferenca posiada wysoki
niowej Nowe Miasto, którą kierował
potencjał inwestycyjny w Polsce. Miaprzez 9 lat, dały podstawę do racjosto otrzymało niezwykle prestiżową
nalnych i skutecznych działań na terenagrodę „Wschodząca Gwiazda Outnie Rzeszowa. Kierował też uprzednio
sourcingu w Polsce”. Rzeszów jako jeprzedsiębiorstwami o profilu przedyne miasto w Polsce i jedno z nieliczmysłowym i komunalnym. W latach
nych w Europie otrzymał Europejską
2001–2002 był posłem na Sejm RP.
Nagrodę za Najlepsze Praktyki (EuroOd kilku lat umiejętnie łączy pracę
pean Awards for Best Practices) przyzawodową z działalnością społeczną
znaną przez Europejskie Stowarzyw różnych stowarzyszeniach. Ma on
szenie Badań Jakościowych. Miasto
duży osobisty udział w tym, że Rzei prezydenta uhonorowano też preszów za jego kadencji stał się liczącym
stiżową nagrodą dla najdynamiczniej
ośrodkiem gospodarczym, akademicrozwijających się miast na świecie.
kim i kulturalnym, przyciągającym Prezydent Tadeusz Ferenc dekorowany odznaczeniem Zasłużony dla
Kultury Polskiej przez ministra Bogdana Zdrojewskiego
Tytuł „Zjednoczona Europa” – nanowych mieszkańców z różnych stron
dla działalności gospodarczej o charakterze
groda ta została przyznana przez Europejskie
Polski.
innowacyjnym. Dużym osiągnięciem jest
Zgromadzenie Biznesu oraz Klub Rektorów
W rankingach nasza aglomeracja ciągle
znaczna poprawa infrastruktury edukacyjEuropy z siedzibą w Oxfordzie w Wielkiej
zajmuje jedno z czołowych miejsc jako miasto
nej. Wybudowano nowy żłobek, 9 przedszkoBrytanii. Oprócz nagród Rzeszów otrzymał
przyjazne mieszkańcom. Pisała o tym „Gazeli, 6 hal sportowych, 3 szkoły, 2 pływalnie.
również licencję i prawo do używania znata Finansowa” – z analiz Thinktanku wynika,
Wydatki na edukację w roku 2014 wzrosły do
ku towarowego „Najlepsze Miasto”. Troska
że Rzeszów – obok Nowego Sącza i Sopotu –
kwoty ponad 322 mln zł.
prezydenta Ferenca widoczna jest w każdym
jest najlepiej zarządzanym miastem w Polsce.
Rokrocznie organizowane są imprezakątku miasta. Na przełomie każdego roku
Z największą liczbą studentów (60 tys.) w stozy kulturalne, jak Wschód Kultury – Eurozakłada się najpiękniejsze świąteczne oświesunku do liczby mieszkańców (ok. 190 tys.).
pejski Stadion Kultury, Rzeszów Carpathia
tlenie. Latem miasto upiększa żywa zieleń
Główne branże przemysłowe to lotnictwo,
Festival, Światowy Festiwal Polonijnych Zei kwiaty. Grupa Financial Times opublikoinformatyka, budownictwo, farmaceutyka,
społów Folklorystycznych, Źródła Pamięci.
wała ranking „Polskie Miasta Przyszłości” –
produkcja sprzętu AGD oraz centra informaSzajna – Grotowski – Kantor, Święto Paniagi,
Rzeszów zajął w nim wysokie miejsce.
cyjno-usługowe.
Juwenalia, Wielka Orkiestra Świątecznej PoJako miasto regionalne w wymiarze woW projekcie „Innowacyjny Samorząd”
mocy czy Noc Muzeów itp. Rzeszów – jako
jewódzkim posiada atuty, by rozwijać się harw kategorii „Tworzenie społeczeństwa inmiasto młodzieży – sportem też stoi. Najmonijnie w najbliższych latach. Najważniejsze
formacyjnego” Rzeszów zdobył szczególną
ważniejsze cykliczne imprezy sportowe to:
inwestycje są już zaplanowane w celu doskonagrodę. Prezydent Tadeusz Ferenc okazał
Skandia Maraton Lang Team (maj), Półmanalenia struktury miasta i jego funkcjonalnosię najwyżej notowany w kategorii „Liderzy
raton (wrzesień), Ultramaraton Podkarpacki
ści w perspektywie do roku 2020. Do kolejnej
miast powyżej 120 tys. mieszkańców. We(maj), Puchar Europy w Kolarstwie Ręcznym
perspektywy krajowej i unijnej złożono kilkadług publikacji „Gazety Prawnej” Rzeszów
(maj), PKO Maraton Rzeszowski (paździerdziesiąt projektów na łączną kwotę 3 mld zł.
w skali miast wojewódzkich zajął drugie
nik) i Rzeszowska Dycha Bieg Niepodległości
Czeka więc wszystkich wysiłek dla dobra oso(listopad). W sportach zespołowych króluje
bistego i wspólnego – liderów, menedżerów,
siatkówka z mistrzowską Asseco Resovią.
firmy i instytucje działające w mieście.
Na tle zasygnalizowanych dokonań
W tle tych dokonań Tadeusza Ferenadministracyjnych,
architektonicznych
ca jawi się bogata, zintegrowana osobowość
i społecznych należy pokrótce wskazać udooraz charakter z wyraziście zarysowanymi
kumentowane dyplomami, wyróżnieniami
cechami, jak mądrość życiowa, roztropność,
i pucharami sukcesy samego prezydenta Taaktywność i umiejętność kierowania zespodeusza Ferenca i samorządu miasta.
łami ludzkimi. Z tej naszej małej ojczyzny idą
W rankingu tygodnika „Newsweek”
dobre sygnały do Europy i świata.
wśród 15 najlepszych prezydentów polskich
miast zwycięzcą został prezydent Rzeszo Prof. dr hab. Józef SOWA

Prezydent Tadeusz Ferenc najlepszy
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PRZYWRÓCONA PAMIĘĆ
N

a zaproszenie rektora PWSZ w Chełmie
prof. dra hab. Józefa Zająca, od 22 do
25 lipca gościła w Chełmie, Horodle i Strzyżowie dziesięcioosobowa delegacja ze Stanów
Zjednoczonych trzech pokoleń rodziny prof.
Mieczysława Grzegorza Bekkera, w tym
m.in. jego córka Ewa Heuser. Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie w Strzyżowie pomnika poświęconego profesorowi
i międzynarodowa konferencja pt. „Polski

ślad na Księżycu. Życie i dzieło Mieczysława
Grzegorza Bekkera (1905–1989)”. Na frontonie budynku dawnego pałacu, miejscu
urodzenia prof. Bekkera, odsłonięto tablicę
pamiątkową w dwóch językach. Z okazji 110.
rocznicy urodzin profesora Bekkera Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie wydała monografię, pierwszą tego typu
książkę w Polsce, poświęconą temu uczonemu, której głównym autorem jest dr Andrzej
Wawryniuk.
O tym wybitnym
uczonym – twórcy pojazdu
księżycowego Rover wykorzystywanego podczas
wypraw na Księżyc Apollo-15, Apollo-16 i Apollo-17 – pisaliśmy kilka lat
temu (NDR, luty 2009 r.,
nr 2/64, s. 16), nieopatrznie jednak lokując miejsce
urodzenia prof. Bekkera
w naszym województwie,
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O profesorze Mieczysławie Grzegorzu Bekkerze

Prof. Mieczysław Grzegorz Bekker

w mieście Strzyżowie nad Wisłokiem. Tymczasem profesor urodził się we wsi Strzyżów
nad Bugiem, która leży w gminie Horodło,
a miejscowość ta kojarzona jest historycznie
z datą 2 października 1413 r., kiedy to zawarty został związek Polski i Litwy zwany unią
horodelską. 
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Pochowajcie mnie pod jabłonką
Bogusław Kobisz

C

hcieć i móc to dwie
niekiedy bardzo odległe od siebie rzeczy. Wielu
ludziom nie udaje się ich
połączyć, chyba że jest się
księdzem.
Media przez kilkanaście lat od czasu
do czasu przypominają nam o figurze Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ze Świebodzina. Jest to tak znana „rzeźba” w Polsce
i za granicą, że aż mi głupio przypominać,
w jakich okolicznościach powstała. Jednakże
dla pełnego zrozumienia moich refleksji, którymi chcę się podzielić, muszę przypomnieć
kilka szczegółów. W 2001 roku w Świebodzinie ksiądz prałat Sylwester Zawadzki z parafii
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie rozpoczął budowę największej na świecie figury Jezusa Chrystusa (wysokość 52,5 m
razem z kopcem nad ziemią, 440 ton wagi).
Możemy się szczycić, że „nasz jest większy”
bo ten z Rio de Janerio z cokołem ma raptem
38 metrów. Figurę poświęcił w 2010 roku biskup Rogmunt, później miała ona już tylko
wzbudzać zachwyt i przyciągać pielgrzymki
wiernych. Ludzie jeździli i jeżdżą, mnożą się
okoliczne stragany i sklepy, miejscowość zyskała rozgłos.
Teraz wokół figury zrobiło się znowu
głośno. Ksiądz Zawadzki zmarł 14 kwietnia
2014 roku, ale przed śmiercią wyraził swoją ostatnią wolę i zażądał, żeby jego serce
złożono u stóp figury, będącej bądź co bądź

jego dziełem. W miejscowym szpitalu wyjęto
zmarłemu księdzu serce i jego następca ksiądz
Zimnawoda 9 maja urządził pochówek serca
zmarłego księdza Zawadzkiego w specjalnej
krypcie umieszczonej u podstawy figury przy
14 stacji Drogi Krzyżowej.
Wszystko po bożemu. W pochówku
serca księdza uczestniczyli różnego szczebla
lokalni notable, biskupi i ogromne rzesze
wiernych. W kazaniu z udziałem biskupa
Dyczkowskiego przypomniano, że wbrew
przeciwieństwom, a dzięki uporowi i modlitwom księdza figura stoi. Biskup Regmunt
powiedział: – Zrobiliśmy to, by spełniło się
marzenie księdza Sylwestra. Przyprowadzajmy tu dzieci, by pamiętały o księdzu.
Pozornie nic wielkiego się nie stało. Ale! Po
raz kolejny Kościół zamanifestował swoją
wyższość i niezależność od obowiązującego

prawa. Użyłem słowa „niezależność”, chociaż
bardziej odpowiednie byłoby „lekceważenie”.
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
z 31 stycznia 1959 roku szczegółowo określa,
co i kto powinien czynić ze zwłokami zmarłego człowieka.
Artykuł 12 stanowi wyraźnie, że groby ziemne, groby murowane i kolumbaria
przeznaczone na składanie zwłok i szczątków
ludzkich mogą znajdować się tylko na cmentarzach i że w takich wyłącznie miejscach
zwłoki i szczątki ludzkie mogą być złożone.
Jest w tym przepisie jedyny wyjątek dotyczący
marynarzy zmarłych na morzu – można ich
ciała zatopić. Do tej ustawy wydane jest kilka rozporządzeń ministrów, ale żadne z nich
jako akt niższego rzędu ustawy nie zmienia.
Rozporządzenie ministra infrastruktury
z 7 marca 2008 roku – w sprawie wymagań,
jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne
miejsca pochówku zwłok i szczątków – jedynie uściśla ustawę. Przepisy też regulują kto,
kiedy i w jaki sposób ma obowiązek i prawo
dokonywać sekcji zwłok oraz pobierać organy
ludzkie do celów transplantacji i naukowych.
Niby nic, ale żaden z obowiązujących przepisów prawa nikomu nie pozwala na wycięcie
komukolwiek serca i pochowanie go poza
cmentarzem.
Cytowana wyżej ustawa o cmentarzach
i chowaniu zmarłych w artykule 18 stanowi,
że kto narusza jej przepisy i inne wydane
na jej podstawie, podlega karze aresztu lub
grzywny. Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2. Kto ograbia
zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku
zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W komentarzach
znaleźć można wyjaśnienie, że przepis ten
7
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Pomnik prof. Bekkera w jego rodzinnej wsi w Strzyżowie nad Bugiem
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obejmuje zachowanie sprawcy polegające
m.in. na zaborze fragmentu szkieletu lub ciała zmarłego, stanowiące znieważenie zwłok
ludzkich (przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego).
Z doniesień prasowych dowiadujemy
się, że ksiądz Zimnawoda odszedł z parafii
(jego biskup oświadczył „zwykła rotacja”),
że z lokalnego szpitala odeszło dwoje lekarzy,
a wśród nich szefowa. Ksiądz przed odejściem został uznany za winnego naruszenia
przepisów o cmentarzach, ale sąd odstąpił od
orzekania kary. Nie wiemy, jaka kara spotka
tych lekarzy, którzy wyjęli księdzu serce. Nie
wiemy, jaki los spotka serce księdza.
Gdy byłem małym chłopcem, nie mogłem zrozumieć, o co chodzi w słowach piosenki „żołnierz drogą maszerował, serce do
plecaka schował”. Teraz wiem, że śmiało można dopisać do tej piosenki nową zwrotkę lub
rym „dziś na pewno jest w rozterce sądu i prokuratora serce”. Lokalna prokuratura wyłączyła się ze sprawy, sprawa trafiła do Poznania.
Nie chodzi tu o wysokość kary, ale zarówno co do księdza, jak i lekarzy powinna
ona być orzeczona. Kara bez wątpienia po-

winna być. Nie mniej ważną sprawą jest los
przedmiotu przestępstwa i choć zabrzmi to
dość niezręcznie – jest nim serce księdza. Powinno ono spocząć tam, gdzie jego miejsce –
wrócić do właściciela.
Państwo nie może pozwolić sobie na
tolerowanie przejawów łamania prawa, bez
względu na to, kto jest sprawcą. Nie dajmy
się ogłupić niby „kontrargumentom”, że psy
i koty chowamy gdzie się nam podoba, że serce Chopina przywiozła nam bez zgody sanepidu jego siostra Ludwika, że ludzkie czaszki są w muzeum, że to przecież ksiądz i jego
ostatnia wola, że to figura Chrystusa. Tolerowanie tego typu przypadków łamania prawa
jest bardzo niebezpieczne dla państwa, jest to
bardzo zły sygnał dla społeczeństwa, szczególnie dla młodzieży. Jest to bomba z opóźnionym zapłonem. Moja babcia powtarzała
mi „kto ma miękkie serce, ten ma twardą
dupę” – dziś po wielu latach mogę dać szereg
przykładów na ogromną mądrość zawartą
w tym przysłowiu. Słabość państwa okazana
dziś, jutro stać się może regułą.
Mam wielu znajomych i kolegów, którzy włożyli serce w budowę różnego rodza-

ju galerii, osiedli mieszkalnych. Aż strach
pomyśleć, co będzie, gdy wyrażając ostatnią swoją wolę, zechcą być pochowani przy
tych galeriach lub na tych osiedlach, przy
szkołach, wierzbach itp. Do czasu, gdy żadne przepisy prawa nie pozwalają kroić ludzi,
w tym duchownych, i chować ich w całości
bądź w częściach poza cmentarzami, nie
kompromitujmy się jako europejskie, praworządne społeczeństwo i zadbajmy o to, by
serce wróciło do właściciela.
Nadmienię jeszcze, że nie jest to jedyny
przypadek łamania wyżej opisanych przepisów przez przedstawicieli stanu duchownego.
Dla przykładu w Świdnicy pochowano księdza na parkingu osiedlowym. Jeżeli organy
państwowe prokuratura i sądy stosować będą
inne kryteria przy ocenie czynów popełnionych przez kapłanów i poczynań Kościoła,
to nie dziwmy się zachowaniom fundamentalistów islamskich. A tak nawisem mówiąc,
mam w ogrodzie przy domu bardzo ładną
rozłożystą jabłoń.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik

PO PROSTU BYĆ UŻYTECZNYM
„Sprawdzam” dla parlamentarzystów z regionu

Edward Słupek
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T

akim karcianym terminem rozpoczynam
poważną
problematykę,
którą powinienem zająć
się w „normalnym” układzie raz na cztery lata.
Mogą przecież wybory występować częściej
w przypadku skracania kadencji parlamentu.
Ostatnio nie ma takiego procederu. To taki
przykład na oceanie niezgody w parlamencie – wszystkich ze wszystkimi i o wszystko.
A jeżeli chodzi o interes samych parlamentarzystów, to oczywiście zgoda. Normalne,
ludzkie i zrozumiałe, bez żadnego przekąsu.
Parlamentarnie nasze województwo
obejmuje dwa okręgi wyborcze, w których do
Sejmu wybraliśmy łącznie 25 posłów wywodzących się z 4 partii politycznych. Pamiętamy, jak to byliśmy uwodzeni zapowiedziami,
co to dany kandydat na posła załatwi dla
swego środowiska, najbliższego otoczenia,
a zwłaszcza dla województwa. Oczywiście,
gdy dana partia wpierw umieściła go na swojej liście wyborczej. Trzeba przypomnieć, że
wybory do parlamentu to najpierw głosowanie na partię polityczną, a może potem na
konkretne osobowości. Stąd fenomen magii
pierwszego miejsca na liście partyjnej. W naszym przypadku chodzi o liderów wojewódzkich partii politycznych.
Zastanawiam się, jakie przyjąć kryteria ewentualnej reelekcji danego posła przy
obecnych wyborach w październiku. Przecież
dalej tak będzie, że dotychczasowi liderzy wystartują w wyborach na czele swoich partyjnych list. Gdybyśmy posłużyli się rankingami
piłkarskimi – to znaczy, że dany piłkarz pre8

zentuje klasę światową, europejską, krajową,
wojewódzką albo gminną – i stworzyli na jej
podobieństwo ranking naszych polityków,
którzy reprezentują województwo podkarpackie w Sejmie, byłoby to bardzo interesujące. Widzimy polityków, którzy niczym się nie
odróżniają ani nie wyróżniają.
Polityk po wybraniu powinien być piekielnie skuteczny w załatwianiu spraw dla
swojego regionu. Dobrze by było, aby w skali
ogólnopolskiej coś znaczył. Żeby miał wpływ
polityczny na kreację tego, co się dzieje w kraju, aby jego słowo coś znaczyło. Takim wyróżnikiem jest zainteresowanie osobą polityka
przez media, czyli wykształcenie medialnej
twarzy. Ważną cechą polityka jest taka cecha
„walczaka”, świadcząca o jego indywidualnej
sile i odporności psychicznej. W ważnych
momentach pozwala to przechylić szalę na
korzyść sprawy, za którą się optuje. Polityk
niekontrowersyjny jest jak szyba, przez którą tylko widać, ale nic się nie dostrzega w tle,
wg zasady Sztaudyngera: „Wśród samych potulnych obywateli ojczyznę by diabli wzięli”
(czytaj – wśród potulnych polityków).
Subiektywną analizę rozpocznę od elity
z PiS-u. Marek Kuchciński z Przemyśla – zawsze blisko prezesa partii, kiedyś szef klubu
parlamentarnego, obecnie wicemarszałek –
według znawców odsunięcie na bok i obniżenie pozycji politycznej. Mówi się, że miesza
lokalnymi awansami zależnymi od rządzącej
w województwie PiS. Szczególnie upodobał
sobie, żeby nikt z Rzeszowa nie miał wpływu
na sprawy naszego województwa. Był na granicy polityka rangi krajowej, nie przebił się,
zostając graczem lokalnym, niesamodzielnym z przydomkiem bezkrytycznego bycia
blisko prezesa partii.

W PO liderem jawi się Krystyna Skowrońska – samodzielna odważna, niewykazująca kompleksów w stosunku do polityków
sceny krajowej. Mówi się, że jest brana pod
uwagę do piastowania ministerialnych stanowisk. Niezwykle merytoryczna. Zanotowała
awans i dobrze walczy o sprawy regionu.
W SLD Tomasz Kamiński – jako szef
wojewódzkiego SLD, można powiedzieć, że
przetrwał kadencję; a szkoda, że nie wykazał
jakiejś odróżniającej postawy.
Jan Bury z mojego PSL to zdecydowanie jeden z najbardziej rozpoznawalnych
polskich polityków, szef klubu PSL. Walczący o sprawy swojego Podkarpacia. Przy okazji przez permanentne utarczki polityczne
wdeptywany przez oponentów politycznych
w ziemię. Mówi się o oponentach ze swojej
koalicji. Jak na partię i swoje pochodzenie
wykazuje postawę twardego gracza, jakim
właśnie powinien być poseł. Przy wykształceniu jeszcze cech działalności grupowej – polityk z cechami na samodzielnego przywódcę.
Dlatego zwalczany.
O reszcie parlamentarzystów nie chcę
się rozpisywać, gdyż w moim przekonaniu
niczym szczególnym się nie wyróżnili. Może
to krzywdzące i niesprawiedliwe, bo stanowią
drugi plan, bo też i wszyscy nie mogą błyszczeć. Chciałbym podkreślić, że w moim przekonaniu polityk parlamentarzysta musi się
przebić w swojej partii, potem zaistnieć na salonach stolicy i tam swoją osobowością, sprytem, inteligencją, zdolnością do stosownych
układów załatwiać sprawy społeczeństwa
i środowiska, które reprezentuje. Po prostu
być użytecznym.
 Edward SŁUPEK

Wrzesień 2015

Dorota Dominik

N

ie wiem jak dla Państwa, ale każdego
roku pierwszy września
jest dla mnie dniem rozpoczynania nauki w szkole –
mimo że lata lecą, a z obowiązkiem szkolnym człowiek rozstał się już
bardzo, bardzo dawno. Ale cóż – dziedzicznie obciążona (Ojciec nauczyciel) związałam
się z edukacją zawodowo i „sercowo”. Może
dlatego we wrześniu przyglądam się z niepokojem, jakież to zmiany, reformy i niespodzianki czekają nasze szkoły. Z reguły na
ich wprowadzenie nie mamy żadnego wpływu, ot, można sobie ponarzekać. Co innego
zmierzenie się z wizją i oczekiwaniami otoczenia, bacznie i krytycznie przyglądającemu
się pracy szkoły – w domyśle, nauczycieli.
Podobnie jak na medycynie, na szkolnictwie w Polsce zna się dosłownie każdy
i każdy doskonale wie, jak szkoła powinna
pracować. Szkoła tzw. komunistyczna (przed
1989 rokiem) miała wręcz zastępować rodzinę: nauczyć, wychować, nakarmić, wyleczyć
zęby, zaszczepić, zapewnić dostęp do lekarza,
zadbać o wypoczynek letni i zimowy dzieci,

a gdy trzeba to i pomóc materialnie. Po 25 latach okazuje się, że oczekiwania środowiska
(tu: rodziców) są podobne, a w sytuacjach
kryzysu czy pojawiania się problemów wychowawczych, zewsząd słychać „a gdzie była/
jest szkoła?!”. Można przypomnieć nieśmiało, że od 2001 roku polska ustawa o systemie
oświaty mówi o „wspomaganiu przez szkołę
wychowawczej roli rodziny”… Dodać należy,
że rodzicom nieustannie serwuje się informację, że to oni są klientami szkoły, a jako
klienci zawsze mają rację, nawet gdy jej nie
mają. Dzieciątko więc może rozrabiać jak
pijany marynarz na przepustce, nauczyciel
wobec tej presji nie dysponuje żadnym narzędziem sankcji wychowawczych. Dość wspomnieć przypadek dilera narkotyków, przeciwko któremu z tego powodu wniesiono akt
oskarżenia, a który nawet nie został usunięty
ze szkoły, bo… rodzice się odwołali. Jeżeli
więc z drugiej strony mamy nauczycieli – co
z tego, że fachowych i dobrych, ale bezradnych, sfrustrowanych i źle wynagradzanych,
widać wyraźnie, kto w tej układance ma
przewagę. W takim klimacie trudno o dobrą
bazę współpracy i zaufanie.
Pierwszy września to dobry czas, aby
rodzice i nauczyciele uświadomili sobie, że

GÓRNICTWO I GEOLOGIA
O

Nowe kierunki na uczelni w Krośnie

d nowego roku akademickiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie oferuje nowe kierunki inżynierskie i specjalizacje, wśród których
znalazły się m.in. górnictwo i geologia oraz
produkcja i bezpieczeństwo żywności. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną, aby
sprostać oczekiwaniom studentów i wymaganiom rynku pracy.
– Chcemy, aby nasza oferta edukacyjna
była nie tylko atrakcyjna dla studentów, lecz

także zwiększała ich konkurencyjność na rynku pracy. Dlatego stale poszerzamy nasz katalog studiów i specjalizacji – mówi Franciszek
Tereszkiewicz, kanclerz PWSZ w Krośnie.
Studia trwają 7 semestrów i odbywają się w trybie stacjonarnym lub zaocznym.
W obrębie kierunku każdy ze studentów
wybiera jedną z dwóch specjalności: górnictwo odkrywkowe oraz górnictwo otworkowe. PWSZ w Krośnie jest jedną z pierwszych
publicznych uczelni w Polsce, która posiada

WEHIKUŁ CZASU
Zabawa w centrum Rzeszowa

W

ojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza młodzież w wieku gimnazjalnym wraz z opiekunami do uczestnictwa w Grze Miejskiej „Wehikuł czasu”. Start 18 września 2015 r. o godz.
10.00 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy
ul. Słowackiego 11. Organizatorzy czekają na
zgłoszenia do 12 września 2015 r.
Gra zorganizowana w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2015.
Rozwiązywanie zagadek, pokonywanie
wyznaczonej trasy, rywalizacja drużynowa, atrakcyjne nagrody i historia Rzeszowa
zaczerpnięta z książek Franciszka Kotuli –

etnografa, historyka,
folklorysty i muzealnika, autora prac monograficznych o kulturze
Lasowiaków,
Rzeszowiaków, Pogórzan z regionów Polski
południowo-wschodniej, informacje na temat Unii Europejskiej oraz kilka słów o literaturze – oto co czeka uczestników tej historyczno-literackiej gry, która odbędzie się 18
września 2015 r. w Rzeszowie.
Zabawa rozgrywać się będzie w centrum Rzeszowa, w miejscach, które stanowią
ważną część historii naszego miasta. Będzie
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Ważne jest nastawienie do siebie

warunkiem zapewnienia ich dziecku dobrej
edukacji w dobrej szkole
są nie tylko komputer,
pieniądze i tysiące zajęć,
ale pozytywne nastawienie do siebie nawzajem, otwartość, przyjazna postawa, chęć dzielenia się wiedzą o dziecku i jego problemach
oraz wzajemne wsłuchiwanie się w pomysły,
oczekiwania i sposób mylenia. Niby nic takiego, a jednak suma tych – wydać się może
– prozaicznych działań tworzy dobry klimat
dla rodziców i nauczycieli w szkole, na czym
skorzystają ci najważniejsi – dzieci. Warto
docenić zaangażowanie rodziców w sprawy
dziecka, nawet gdy owo zaangażowanie oscyluje wokół hiperopiekuńczości, a co do nauczycieli… dedykuję rodzicom popularny cytat amerykańskiego nauczyciela, Donalda D.
Quinna: „Załóżmy, że lekarz, prawnik i dentysta zastali w swoich biurach 40-osobową
grupę ludzi. W każdym z tych zgromadzeń
jest część osób, która w ogóle nie chce tam
być, kilka jednostek stwarzających problemy,
a każdy z zupełnie odmiennymi potrzebami… Nasi specjaliści niech mają w obowiązku zajęcie się swoimi grupami w profesjonalny sposób, każdego dnia przez 10 miesięcy.
Myślę że tylko w ten sposób lekarz, prawnik
i dentysta byłby w stanie docenić trud pracy
nauczyciela”. Dobrego roku szkolnego!

Często osobowość nauczyciela jest
ważniejsza, od posiadanej przez
niego wiedzy.
Soren Kierkegaard

 Dorota DOMINIK
uprawnienia do kształcenia studentów na
tym kierunku. Kierunek produkcja i bezpieczeństwo żywności powstał w odpowiedzi na
rosnące zainteresowanie biznesu i ustawodawców zagadnieniami związanymi z produkcją ekologiczną oraz bezpieczeństwem
zdrowotnym produktów spożywczych.
Elektroniczna rekrutacja na studia dla
kandydatów trwa do 16 września br. Na studentów czeka jeszcze wiele miejsc na różnych
kierunkach i specjalnościach. PWSZ w Krośnie to najlepsza Wyższa Szkoła Zawodowa
na Podkarpaciu oraz 7. w Polsce wg rankingu
magazynu „Perspektywy”. W ofercie edukacyjnej uczelni znajdują się studia licencjackie,
inżynierskie oraz podyplomowe. 
to zabawa, ale także pouczająca wędrówka
po zakątkach i historii Rzeszowa oraz doskonały sprawdzian z wiedzy o historii miasta,
literatury oraz Unii Europejskiej.
Aby wziąć udział w grze, należy zebrać
zespół liczący od 3 do 5 osób i zarejestrować
go, wypełniając formularz zgłoszenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ważne jest, aby co
najmniej jedna z osób w zespole była pełnoletnia. Gra przeznaczona jest dla młodzieży
gimnazjalnej i opiekunów. Szczegóły zabawy
prześlemy zarejestrowanym zespołom przed
jej rozpoczęciem.
Zgłoszenia można przesłać e-mailem
(oddzial@wimbp.rzeszow.pl), pocztą: Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie, ul. Słowackiego 11, 35-310 Rzeszów
lub telefonicznie: 17 866 94 57, 17 866 94 56.
 Agnieszka DWORAK
9

WYDARZENIA

SZKOŁA W OPAŁACH

Nr 9 (119) Rok XI

PRZED
LUSTREM
Spróbować zajrzeć w głąb siebie
KSIĄŻKI

K

anwą niedużej powieści Pewnego razu
w Moskwie francuskiej autorki Simone
de Beauvoir, której pierwsze polskie wydanie
właśnie ukazało się w księgarniach nakładem
oficyny Prószyński i S-ka, jest kryzys małżeński i egzystencjalny, którego w podróży do Rosji doświadczają Nicole i André. Ich zmagania
z upływającym czasem są punktem wyjścia
do rozważań o miłości, seksualności, rozczarowaniach i starości.
Ona i on, nierozłączni od lat – para, która
niejedno przeszła i sobie wybaczyła – przybywają do Moskwy, by spotkać się z jego córką
z poprzedniego małżeństwa. Kobiety darzą się
szacunkiem, a on jest przeszczęśliwy, gdy widzi

swoje mądre i niezależne dziecko.
Zapowiada się sielanka, interesujące podróże, rozmowy przy dobrym winie. Czas ich nie ogranicza,
właśnie rozpoczęli wypoczynek
na emeryturach. Ale coś ich trapi. Każde z nich zachowuje pewne półprawdy
dla siebie. Nie mówią o potrzebie przebywania
z sobą, nie rozmawiają o starości, która właśnie
dopadła ich ciała. Brzmi z pozoru komicznie,
gdy André co chwilę sprawdza, czy jego zęby
nadal są na miejscu, a Nicole po krótkim spacerze odczuwa ból nóg i nie umie się do tego
przyznać. Ogarnia ich paraliżujący lęk przed
upływem czasu, ale nigdy razem.

Czytelnik śledzi ludzi opętanych przekleństwem czasu, ukazanych w diabolicznie krzyżującej
się perspektywie, i mimowolnie
utożsamia się z ich doznaniami
i przeżyciami, stając się współuczestnikiem tego konfliktu, początkowo w myślach bohaterów,
potem w sferze realnej.
Powieść niewielka niesie
ogrom znaczeń i rozmyślań egzystencjalnych.
Porusza tematy ważne i trudne, a dając im
formę konfliktu małżeńskiego, wydobywa
sprawy najistotniejsze. Pożyteczna lektura dla
ludzi dojrzałych i odważnych. Bo trzeba mieć
odwagę, żeby choć trochę – utożsamiając się
z bohaterką albo bohaterem – szczerze spróbować zajrzeć w głąb siebie.
 Andrzej PIĄTEK

W NIENADÓWCE NA ZAWSZE
Edward Winiarski (1959–2015)

PAMIĘĆ

E

dward Winiarski pojawiał się regularnie w redakcji z kolejnymi
tekstami, a w połowie miesiąca zawsze punktualnie po wydania
naszego czasopisma, w którym od wielu lat gościł niezmiennie jako
autor aforyzmów. Ale nie tylko, bo publikowaliśmy w „Wersie” także
jego prozę literacką, a również i publicystyczne wypowiedzi, by przypomnieć chociażby przypomnienie przezeń na naszych łamach znakomitego poety Jana Bolesława Ożoga w stulecie urodzin, pod znamiennym tytułem „Autentysta z Nienadówki”, bo stamtąd pochodził
właśnie ów wybitny twórca.
Podobnie jak i sam Edward Winiarski, urodzony 22 lutego
1959 r. w Sokołowie Małopolskim, a mieszkający właśnie w Nienadówce. Był wielkim patriotą swej wsi – swej małej ojczyzny. Pisał
o niej, o gminie, o zasłużonych ludziach wywodzących się stamtąd
i publikował owe przemyślenia głównie w prasie regionalnej, ale
i w ogólnopolskich tytułach. Przyjaźnie traktował zawsze innych, gdy
pojawiał się ze swym znamiennym powitaniem na dzień dobry: pokój
temu domowi.
W sierpniu nie pojawił się jednak w naszej redakcji. Niebawem
dobiegła nas przykra wiadomość, że zmarł 16 sierpnia br. I tamże,

K

 Ryszard ZATORSKI

JAK HISTORII PISAĆ NIE NALEŻY

lasycznym tego przykładem może być
wydana niedawno pozycja pt. 45 lat parafii Nienadówka. Bartosz Walicki napisał ją
nie w oparciu o fakty, lecz swoje o nich wyobrażenie.
Prezentując np. zagadnienie tajnego
nauczania w tej wiosce (str. 11), upamiętnił
jedynie tych, o których powziął mniemanie,
że działalność taką w czasie okupacji hitlerowskiej prowadzili. Ignorując fakty, pominął
wywodzącego się stąd znanego poetę i pisarza
Jana Bolesława Ożoga, który w ogólnie dostępnym opracowaniu napisał: „Od jesieni
1943 do czerwca 1944 byłem wykładowcą
kompletów gimnazjalnych tajnego nauczania
w Nienadówce, Trzebusce i Turzy”. Okazuje
się, że to zbyt mało, by mogło zachwiać dobrym samopoczuciem i egotycznym przeświadczeniem autora. Nie pomogło nawet to,
że na następnej stronie książki zamieszczono zachowane zdjęcia z tamtego czasu. Na
dwóch z nich widnieje dobrze rozpoznawalna
10

w swojej ukochanej Nienadówce, został pożegnany 18 sierpnia 2015 r. i pochowany na
miejscowym cmentarzu parafialnym.
Pamiętając wciąż owe powitania, można rzec już tylko ze smutkiem: pokój tobie
wieczny, Edwardzie. Z naszymi czytelnikami
mimo tego nagłego odejścia nie rozstanie się.
Edward Winiarski
Nadal będzie obecny w kolejnych wydaniach
czasopisma z tym swoistym filozoficznym przekazem aforystycznym
o życiu i ludziach.
Edward Winiarski – absolwent krakowskiej Akademii Rolniczej,
regionalista, publicysta, poeta, fraszkopisarz, prozaik – był autorem
tomików fraszek: mowa s-trawa (1995) i Zbiór fraszek (2005), także
laureatem wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursów literackich. Przypominamy go polemiczną recenzją, której druku niestety
nie doczekał, a w której, jak zawsze to czynił, żarliwie i z pasją dopomina się prawdy dotyczącej tradycji jego wsi i dopisuje ją.

sylwetka poety... W tym kontekście przestaje
dziwić, że zabrakło elementarnej staranności,
by te unikatowe fotografie opisać szczegółowo. Potraktowano je lakonicznie, zbiorczą
formułą „tajne komplety w Nienadówce”.
Pisząc historię wioski, Walicki korzystał
obficie ze skrupulatnie prowadzonej kroniki
parafialnej ks. Michała Bednarskiego, nienadowskiego proboszcza w latach 1935–1952,
który prowadził ją dopóki mu zdrowie i siły
na to pozwalały, czyli do roku 1962. Na końcu czytelnie podpisał swoim imieniem i naz
wiskiem oraz opatrzył tytułem: kronikarz.
Mimo tego B. Walicki chyba z palca wyssał
przeświadczenie, że wraz z odejściem z urzędu proboszcza, automatycznie przestał być on
kronikarzem! Toteż machinalnie, bez sprawdzenia i źródłowego upewnienia się, pokaźną
część kroniki (zapiski 10 lat!) przypisał jego
następcy, ks. Edwardowi Stępkowi (1952–
1986), który żadnych zapisków kronikarskich
w parafii nie pozostawił!

Wymieniając nazwiska twórców, którzy
ubogacili wystrój nienadowskiej świąt yni, autor publikacji również kierował się własnym
o nich wyobrażeniem. Stąd znany lokalny,
wywodzący się z pobliskiej Trzebosi (rodzina dotąd tam mieszka), samorodny rzeźbiarz
Władysław Moskała, nazwany został Moskalem, zaś prof. Bronisław Chromy – światowej
sławy artysta, twórca odlanych w brązie monumentalnych drzwi w kościele nienadowskim (Brama Pamięci) – w tej publikacji stał
się Bolesławem. Po tego rodzaju „wyczynach”
żałosną zasłonę milczenia spuścić można na
całą żenującą resztę: kompromitującą literówkę, pisownię nazwisk obcych czy dyletancki
opis przedmiotów liturgicznych.
Całość sprawia wrażenie nieodpowiedzialnej pisaniny, sporządzonej na chybcika,
na kolanie. Komu potrzebna jest historia tak
napisana?
 Edward WINIARSKI
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Zofia Brzuchowska

Izabela Górnik, Kinga Kapinos, Zuzanna
Kotuła, Paulina Kozłowska, Karol Mikłasz,
Sandra Pająk, Kamila Piska, Patrycja Szeliga, Urszula Wolańska oraz Weronika
Ziobro. Trzeba przyznać, że udział tej grupy
w konkursie wypadł najbardziej efektownie,
i to zarówno od strony liczebności uczestnictwa (228 tekstów), jak i pod względem sensu utworów oraz poszukiwań formal
nych.
Autorzy nie stronią od autorefleksji, podejmują zagadnienia eg
zystencjalne, problem
stylu życia, spędzania wolnego czasu oraz
kwe
stionują dominację technologii. Dlatego W. Widła pisze: „Wyłączam komputer, /
włączam myślenie” (Wolność wyboru). Do
kręgu domowego wkracza groźny, daleki

P

oprzez
zakończoną
XI edycję konkurs „Ja
i świat” – zorganizowany
przez Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie pod
patronatem
Marszałka
Województwa
Podkarpackiego – wkroczył po swoim jubileuszu
w nowe dziesięciolecie. Impreza, zgodnie
z założonymi celami, stwarza przede wszystkim okazję do wyrażenia w poetyckiej formie
relacji dziecięcych twórców z otaczającym
światem, sprzyja rozwijaniu wyobraźni oraz
wrażliwości, zarówno etycznej, jak i estetycznej, kształtując kulturę ojczystego języka. Tym bardziej więc cieszy
fakt, że w ostatnich latach uczestnictwo w konkursie rozszerzyło się
na województwa ościenne. Należałoby jednak oczekiwać większego
zainteresowania ze strony władz
oświatowych.
Jury w składzie prof. dr hab.
Zenon Ożóg, dr Zofia Brzuchowska
i mgr Małgorzata Hołowińska zapoznało się z 558 nadesłanymi pracami
279 młodych autorów, przyznając
w obrębie kolejnych grup wiekowych nagrody i wyróżnienia.
W I grupie (kl. I– II) I nagrodę
otrzymał Jakub Miklus, II – Emilia
Marchewka, III – Gustaw Siepioła,
a wyróżnienia Antonina Lichoń- Laureaci i organizatorzy tegorocznej edycji konkursu „Ja i świat”
czak oraz Eliza Opoka. W II grupie
(kl. III–IV) I nagrodę otrzymał Mateusz Cięświat (I. Górnik – W Afganistanie). Codzienpa, II – Zuzanna Zimnicka, III – Martyna
ność, w której człowiek jest „Kartką papieru
Pasek, a wyróżnienia Paulina Postolska,
– zmiętą, wyrzuconą i niepotrzebną”, jest
Marcin Rokosz, Milena Wiater, Kacper
miejscem, w którym żyją „dobre i złe potwoWziątek oraz Kamil Zygmunt. Wiersze najry” (S. Pająk – Ja i mój świat). Wiele tekstów
młodszych autorów wiążą się najściślej z kręrozjaśnia jednak kpina i humor pozwalajągiem życia rodzinnego, zaś za sprawą ośmiece oswajać niepokojąco obcy świat. Wiersze
lonej wyobraźni oscylują wokół baśni i snu.
utrwalają trud autokreacji, która towarzyszy
Dzieci nieco starsze wykraczają poza klimat
dorastaniu wzorowanym na sztuce słowa:
zacisza domowego, pojawia się wątek zbra„Każdy dzień to nowa powieść”. Nie jest to
tania z przyrodą, problemy życia w szkolproces łatwy, zwłaszcza gdy ma się poczucie:
nej gromadzie; realna rzeczywistość zostaje
„Jestem jak ziarnko piasku / ginę w tłumie
wzbogacona o marzenia i malarską optykę.
niezauważona” (K. Piska – Życie jak rzeka).
W III grupie (kl. V–VI) I nagrodę
Poetycki świat nabiera blasku, gdy zjawia się
otrzymała Aleksandra Walkowicz, II – Kinmagiczna formuła „Ja i Ty”, ujmująca z niega Panek, III – Wojciech Widła, a wyróżzwykłą delikat
nością tęsknotę do miłości.
nienia Helena Bochenek, Wiktoria Górka,
Jednak „szczęścia zadatek” można otrzymać

KULTURA  SZTUKA

Promowanie sztuki słowa dla sztuki życia

Fot. z archiwum WDK

POEZJA DZIECIŃSTWA

przede wszystkim w spokojnym, rodzinnym
domu, który urasta do niezwykle ekspresyjnego symbolu (W. Ziobro – Mój świat).
W grupie klas gimnazjalnych I nagrodę
otrzymała Patrycja Gielarowska, II – Jadwiga Galos, III – ex aequo Aleksandra Hemaya
i Julia Smalgren, a wyróżnienia Ewelina
Bieryło, Anna Ficek, Weronika Kus oraz
Martyna Mika. Wiersze nagrodzonych gimnazjalistek mówią o tym „jak wyrasta się na
człowieka”. Kulturze literackiej towarzyszy
zdolność pogłębionej refleksji nad własną
osobowością i relacjami społecznymi, zaczynając od tych najbliższych. Motyw krytyki
kultury nabiera siły (P. Gielarowska – Muzeum rzeczy nieważnych), bowiem szuka się
własnego miejsca w świecie zdominowanym
przez dorosłych. Dorastaniu towarzyszy nierzadko znaczna ambiwalencja uczuć, toteż
przekora doradza, by zasłonić się prawem
do bycia dzieckiem (J. Galos – Przecież je-

stem dzieckiem). W nowym, dramatycznym
ujęciu ukazują się moc
ne więzi rodzinne
(K. Rokosz – Mama). Typowe, banalne modele życia – „życie / jak błędne koło” – otacza
dezaprobata, widać chęć zdobycia wła
snej
drogi, potwierdzenia własnej indywidualności (M. Mika – Kołowrotek myśli).
Nie trzeba przekonywać, jak bardzo
potrzebna jest tutaj postawa twórcza, którą
kształtuje przecież uprawianie sztuki, wspomagającej naturalny rozwój dziecka. Można
zatem powiedzieć, że oddziaływanie konkursu „Ja i świat” jest wielorakie. Założone
regulaminem cele łączy piękna intencja, promowanie sztuki słowa – dla sztuki życia.
 Dr Zofia BRZUCHOWSKA

Uniwersytet Rzeszowski

Panorama literacka Podkarpacia

UKRADZIONA TOŻSAMOŚĆ
W

śród nowości wydawniczych uwagę zwraca powieść Ewy Barańskiej
Szczęście urojone jako książka-niespodzianka. Zarówno tytuł, motto, jak i zachęta do
lektury, zamieszczona na okładce, zapowia

Nowa powieść Ewy Barańskiej
dają wątek obyczajowo-romansowy. Tymczasem mamy do czynienia z kompozycyjnym
układem, gdzie sensacyjna historia bohaterki
została powiązana ściśle z wątkiem fabularnym zaczerpniętym z powieści kryminalnej,

a mianowicie tematem planowanej z diabelską przew rotnością zbrodni.
Opowieść o urojonym szczęściu głównej bohaterk i rozpoczyna się od filiacji z powieścią małżeńską. Gabriela zakochana
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w nader przystojnym, ale zdolnym do każdego łajdactwa mężu, zostaje przez niego
zakwalifikowana jako „doskonały materiał
na pierwszą żonę”, która pomoże „ustawić
się w życiu”, a potem zo
stanie zastąpiona
przez „młodszy model”. Bohaterkę poznajemy jako uzdolnioną pracownicę uczelni
z doktoratem z zakresu chemii. Trudzi się
ona pisaniem pracy magisterskiej dla męża,
gdy ten coraz rzadziej bywa w domu, bowiem nominalnie prowadzi firmę deweloper
ską.
Firma okazuje się zasłoną
dymną dla coraz większych
oszustw. Gabriela dowiaduje się niemal równocześnie
o malwersacjach Max Budu
prowadzonego przez małżonka i o jego zdradzie. Kiedy postanawia wziąć odwet,
korzystając z pomocy firmy
hakerskiej, i zapow iada rozwód, mąż i jego kochanka
mają już gotowy scenariusz
przew idujący jej śmierć, a po
morderstwie, przejęcie tożsamości żony przez rywalkę.
Będzie to jej potrzebne, by podszywając się
pod kompetencje naukowe Gabrieli, zatrudnić się w firmie posiadającej patent cennej
technologii, której kradzież zapewni nowemu stadłu luksusową przyszłość.
Czy tak się stanie, czy Gabriela wyrwie
się z pułapki, odrzuci syndrom ofiary, czytelnicy, a zwłaszcza czytelniczki dowiedzą się
z prowadzonej dynamicznie opowieści. Kto
jednak liczy na pełną przyjemność lektury,
powinien omijać umieszczone na wstępie
quasi-streszczenia, gdyż wobec przebiegu
wątku kryminalnego, pomysł przewodnika

po fabule jest absurdalny. Można się jednak
spodziewać, że czytelnik bardziej wyrobiony łatwo tę przeszkodę ominie. I tu nasuwa
się spostrzeżenie, że powieść E. Barańskiej
przypomina nieco thriller, który może przyciągnąć zarówno odbiorców skupionych wyłącznie na fabule romansowej, jak i tych, co
potrafią ocenić złożoność powieści. Dla nich
tłem wydarzeń może stać się obraz współczesności z jej religią pieniądza i brutalnością relacji międzyludzkich.
Refleksję wzbudzi kreacja
bohaterki, która korzysta
z emancypacji, ale nie trzyma się niewolniczo mitu nowoczesnej kobiety, wyzwolonej także od miłości.
Do pisarskich zdobyczy należy niewątpliwie zaliczyć grę prowadzoną przez
autorkę z tradycją i konwencją romansu popularnego.
Oto znany jeszcze z ubiegłych wieków łowca posagu
zamienia się w malwersanta
zdolnego do zbrodni. Główna bohaterka zamiast być
uosobieniem ideału, potrafi nie liczyć się
z uczuciami człowieka, któremu zawdzięcza
uratowanie życia. W nowoczesnym sztafażu
pojawia się z całą ostrością pojęcie mezaliansu, a ofiarą jest Sokrates, filozof wybierający życie włóczęgi – odrzuca bowiem model
życia dla kariery. Czeka go więc los Syrenki
z baśni Andersena. Hakerzy przelewający
pieniądze z konta oszusta na rzecz jego ofiar,
przypominają legendarnych zbójców, którzy zabierają bogatym, a rozdają biednym.
Zupełnie nietypowy jest związek Gabrieli
z Marcinem, który zaczął się od głębokiej

„ Z api sk ach
bez
daty”
(1970, tylko jedno wydanie) Julian Przyboś
wyznaje wprost, że
w młodości żywił do
religii „mściwą pogardę”; jak twierdzi, zatruła mu ona i „zniszczyła dzieciństwo”. Strącenie Boga Ojca
i Syna z tronu – podkreśla – „było aktem największej odwagi w moim chłopięcym życiu”.
Zastanawiające, bo jednak – zgadzam
się z sugestią prof. Mariana Kisiela – odnajduję w wierszach i niektórych zapiskach
Przybosia religijność pierwotną, rzec można, prasłowiańską, swoisty panteizm, który
wyraża się w zachwycie nad cudem natury,
nad polnym kamieniem, drzewem, ptakiem.
Tak, Przyboś jest skomplikowany
i złożony, a nawet, powiedziałbym, pełen
sprzeczności. Broni go to, że ocalił w sobie
jako poeta wrażliwość dziecka. To takie
przypisy do tekstu o poecie z Gwoźnicy, choć
bliżej mi do wizyjnego i tragicznego Stanisława Piętaka, czy też do autentyzmu Jana
Bolesława Ożoga, muzyczności i kultury
Wiesława Kulikowskiego.
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Uniwersytet Rzeszowski
Ewa Barańska, Szczęście urojone, Warszawa
2015, Wyd. „Klin”.

KONKURS
DŹWIĘKOSŁOWA

N

asz miesięcznik patronował tegorocznej,
siódmej już edycji Muzycznego Festiwalu Natchnieni Bieszczadem, wspaniałej imprezie kulturalnej w Cisnej o dobrze zapisanej
już tradycji i utrwalonej renomie. 7 sierpnia,
w drugim dniu festiwalu, ogłoszone zostały
wyniki ogólnopolskiego konkursu ,,Dźwiękosłowa 2015” i wręczone nagrody laureatom.
Zaprezentowano nagrodzone utwory, które
publikujemy obok w magazynie literackim
„Wers”. Jury pod przewodnictwem Ryszarda Szocińskiego, wybitnego bieszczadzkiego poety – w którym zasiedli Marcin Rapacz, Mirosław Welz, Tomasz Rajzdrowicz
i Halszka Bąk – pierwszą nagrodę przyznało Kasi Mikołajczyk za wiersz Piosenka dla
Zdziśka drwala, drugie miejsce Krzysztofowi
Mikołajczykowi za wiersz Świątek, trzecie
Józefowi Bilskiemu za wiersz Anioł tutejszy,
a wyróżnienie otrzymał Miłosz Anabell za
wiersz bez tytułu zaczynający się słowami
,,pamiętam ten dzień”. 

KARTKI Z PAWLACZA (23)

Stanisław Dłuski

W

przyjaźni w czasach studenckich. Ona wybiera pozór miłości, zaś Marcin wstępuje do
zakonu franciszkanów, by szukać Boga. Czy
po odrzuceniu ślubów zakonnych odnajdzie
on sacrum w miłości do kobiety? Odpowiedź
zależy od wyobraźni czytelnika...

(5 sierpnia 2015, upalna noc, otwarty balkon,
z Trójki sączy się cicho muzyka, a ja studiuję Przybosia wiersze i zapiski, kiedyś go całkowicie odrzucałem, dzisiaj jednak widzę, że ten poeta ocala
wrażliwość na świat)

S

ą różne rodzaje religijności, ale najważniejsza jest ta pierwotna wrażliwość na
fenomen istnienia, u Juliana Przybosia ją odnajduję, choć nie jestem jego wielbicielem, doceniam u niego panteistyczne, pogańskie pragnienie zjednoczenia z całym bytem, głód bytu
i Całości: „Czułem rozkosz i pewność istnienia, gwałtowną rację życia, jakbym dotykał
istoty bytu... [...] Bo to chyba nie owo «cogito»
konstytuuje świadomość, że się jest, ale takie
właśnie poczucie współkwitnienia ze światem,
współbycia ze wszystkim. Jest się o tyle, o ile się
współjest” („Zapiski bez daty”).
Dla mnie deklaracja wiary to za mało,
jeśli się nie współodczuwa, jeśli nie ma tego
„współbycia ze wszystkim”. W tym sensie poeta z Gwoźnicy, nawet jeśli deklaruje ateizm,
jest religijny; pojęcie religii pochodzi z łaciny
i oznacza nie co innego tylko „więź”. Więź
z istnieniem, bytem, kamieniem, ptakiem,
drzewem, drugim człowiekiem. Choroba na-

szej cywilizacji to przede wszystkim zerwanie wszelkich więzi, w konsekwencji rodzi to
poczucie tragicznej bezdomności i samotności w tłumie. Gdzie są te „nici”, które nas
łączą z Ziemią-Matką?
Przyboś do końca pozostał chłopcem
i chłopem z Gwoźnicy, mimo wczesnych
fascynacji cywilizacją i miastem, wrócił
do źródeł w tomach „Sponad” (1930) czy
„W głąb las” (1932). Ziemi i Słońcu, czyli bogom dzieciństwa, bogom pogańskim, pozostał do końca wierny, nawet jeśli była w tym
naiwność, to piękna naiwność, która tworzy
prawdziwego poetę. Intelektualizm, „cogito”
nie stanowią o istocie bytu, lecz pierwotna
uczuciowość religijna, wrażliwość na każdą
formę istnienia, miłość życia; śmierć społeczeństw wiejskich – rację miał Mircea Eliade
– prowadzi do desakralizacji naszej cywilizacji, profanum ogarnia wszystkie wymiary
życia, stajemy się barbarzyńcami, którzy są
jak „śmieci” płynące z prądem rzeki.
(6 sierpnia 2015, poranek, pierwszy wiersz-sonet napisany w czasach, kiedy poeta chodził do
rzeszowskiego gimnazjum nosił tytuł „Wschód
słońca”).

Kasia Mikołajczyk
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Z

pokolenia „Ostatniego dzwonka” (matura 1989), mieszkanka Kłobucka, uroczego
miasteczka na północnym wierzchołku Śląska.
Pisząca od jesiennego zadumania 2011 roku,
najczęściej do szuflady. Publikacje na portalu literackim „Publixo”, gdzie pod skrzydłami Jana
Stanisława Jeża, Alfonsa Soczyńskiego i Anieli Bireckiej uczyła się warsztatu poetyckiego.
W tegorocznym konkursie „Dźwiękosłowa”
zajęła I miejsce.

Piosenka Zdziśka drwala

Świątek

w ubogiej kapliczce przy rozstajnych drogach
w cieniu fioletowym krzaków bzu dzikiego
spał świątek drewniany w wyblakłych kolorach
dawno wyrzeźbiony z klocka lipowego
śnił sen niespokojny o zamierzchłych czasach
o tłumnych procesjach i bogatych wotach
głośnym biciu dzwonów w cerkiewnej dzwonnicy
szmerze modlitw szczerych i kadzidła woniach

U

budził się i patrzył na świat całkiem obcy
r. w 1954 r., warszana ludzi wpatrzonych próżnie w cielce złote
wianin, obecnie mieszkaniec Kłobucka. Pisze od
znów zasypiał z głową wspartą na ramieniu
2012 roku za namową żony.
frasobliwie chrapiąc za dziurawym płotem
Publikacje na portalu literackim „Publixo”, gdzie
próbuje poznać i przyswoić zasady poetyki. Wyróżnienie w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O ludzką twarz człowieka”. Wiersz Bieszczadzki anioł został umieszczony w Drugiej Antologii Dźwiękosłowa. W tegorocznej edycji „Dźwiękosłowa” zajął
II miejsce.

Józef Bilski

A ktoś ty? A coś ty? A skąd się tu bierzesz?
Przychodzisz o brzasku, gdy milkną pacierze
i do snu się kładą przepite tęsknoty.
Ugłaszczesz, wypieścisz, a ja nie wiem, kto ty.
A czemu? A po co tak gładzisz i grzejesz?
Rozświetlasz w złocieniach rozmokłe nadzieje,
chmur kontur rozmywasz w akwarel błękity,
pszczół roje unosisz nad sadem rozkwitłym.
A wszystko zwyczajnie, bez sławy i chwały.
Potokiem po zboczu i w dziuplach zmurszałych
dotykasz i złocisz. I nikt nie wie, ktoś ty.
Żal mija, noc mija. Zostaje ból głowy
i oczy przekrwione szukaniem niebytu.
Odchodzą koledzy, bezwolnie, po cichu.
Na chwilę rąk drżenie papieros ukoi,
nim trawy się spocą, nim ciało wyzwoli
promieni wiązanka z wplecioną piosenką.
Miesiące się mienią. Nic nie jest na pewno.
Nieważne, co będzie. Zostaje czekanie
na moje słoneczne, co dzień, zmartwychwstanie.

H

istoryk, poeta, animator kultury. Zafascynowany wszystkim, co wschodnie. W Bieszczadach
znajduje to, co jest mu bliskie – wrażliwość, wielokulturowość, przenikanie rzeczywistości sacrum –
profanum, realności z mistycyzmem, wczoraj z dziś;
jednym słowem – inny świat. Laureat ogólnopolskich
konkursów poezji. Mieszka w Lublinie. W tegorocznej
edycji „Dźwiękosłowa” zajął III miejsce.

Miłosz Anabell

P

oeta, ur. w 1977 roku, uczestnik
wielu konkursów literackich, m.in.
im. C.K. Norwida, o Herb Grodu Miasta Chrzanowa, im. M. Hłaski, o Laur
Błękitnej Narwi i o Liść Dębu. W tegorocznej edycji „Dźwiękosłowa” otrzymał wyróżnienie.

ANIOŁ TUTEJSZY
popełniony do obrazu Roberta Myszkala

modli
do pamięci dróg
by nie zagubiły
jego kroków

***

myśli
w tych szczątkach języka
które zna
jeszcze

pamiętam ten dzień, rozłożył się nad nami jak skrzydło ptaka. chwyć się łańcucha,
powiedziałeś, zaraz będziemy na szczycie.

jego pamięć
będzie szukać
kształtów
w ugorach i trawach

dasz radę nas ocalić.

będzie odchodził
by powracać
będzie śnił i budził
smakiem dzikich jabłek
Przemyśl, 30 grudnia 2013 r.

Poezja

Krzysztof Mikołajczyk

pamiętam tamtą noc, wylała się na nas jak misa mroku, pogubiła nasze dotyki
i oddechy. chwyć się wspomnienia o mnie, powiedziałam tylko w ten sposób
pamiętam tamten sen, namiot wypełniły w nim języki mroźnego powietrza. chwyć się
moich włosów, powiedział ktoś, one są mocne jak konary najstarszych dębów.
pamiętam schodzenie granią, a potem rozłożyste ciało doliny. w zaciśniętych pięściach
miałeś główki dmuchawca, rozprostowałeś palce i otoczyła nas
mleczna radość, nasza prywatna zima, córka
wieczności i czasu.
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Ewa Barańska

Jan Belcik
Stawy w Dukli
Wiatr jak to w Dukli
strąca resztki z drzew
Dekompozycja francuskiego ogrodu
przechodzi w szpalery grabów i lip
aż po alejki tajemnych refleksów i widm
gdzie w odłogach dwóch wieków
toną stawy

Poezja  Proza

U

rodził się 25 października 1960 r. w Dukli.
Mieszka w Krośnie. Autor
sześciu tomików poetyckich
W cieniu Cergowej (1989),
Fotografie (nie) przypadkowe
(1995), Incognito (2001), Złoto
aszu (2003) [wspólnie z Januszem Szuberem, Janem Tulikiem i Wacławem Turkiem],
Inne cienie (2009), Drugi
brzeg (2012). Wiersze publikował także na łamach pism
kulturalnych i regionalnych,
w radiu i almanachach poezji; laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich.
Jego poezja była tłumaczona
na język węgierski, słowacki
i serbski.

Spokój napęczniałej od liści tafli
zakłóca niewyraźny cień
może Amalii
podążający do pałacu
lub jeszcze dalej
do Marii Magdaleny
A staw nie wie
czy po pokutę
na piedestał z czarnego
marmuru dębnickiego
czy po nagrodę
dziesięciu ód nuncjusza
Angelo
Wiatr jak to w Dukli
otrząsa ze zmierzchu mgłę

Dorota Kwoka
Drzewo
Brzoza rozsiewała
ramiona palców
Ścinali całą aleję
Drżała gardłem piły
Uległa

P

oetka, recytatorka, malarka, animatorka kultury. Opublikowała tomiki
poezji: Otwieranie róży
(2008), Jestem (2008), Na
skrzydłach wiatru (2009), Za
progiem (2010), Zamknięte
w kufrze (2011), Wodospadem (2013). Współautorka książek: Jestem Rzeką
(2009) [z Jadwigą Kupiszewską i Adamem Jańcem] oraz
Zobaczyć Rzeszów i... (2009)
[z Bogusławem Kotulą]. Ze
Stachem Ożogiem nagrała
ponad 60 płyt z poezją swoją oraz innych osób. Członkini Związku Literatów Polskich (oddział w Kielcach).
W 2014 r. uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Może odrodzi się
choć w tartaku
jego języka

Choroba wiersza
Zatamowałam krew
twoich wersów
opatrunkiem kleksa
Zakrwawił na powrót
zranioną metaforą
Nie będę
lekarzem słów
Moje usta milczeniem

U

r. w 1947 r. Powieściopisarka,
scenarzystka, autorka poczytnych i nagradzanych powieści dla
młodzieży, powieści obyczajowych,
sensacyjno-kryminalnych i fantastycznych. Jest członkiem Związku
Literatów Polskich. Pochodzi z Dolnego Śląska, w roku 1967 zamieszkała w Rzeszowie, gdzie ukończyła
studia wyższe na politechnice. Za
całokształt twórczości – wydała
bowiem 15 powieści – została uhonorowana m.in. Nagrodą Miasta
Rzeszowa (2007) oraz Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego (2008).

SZCZĘŚCIE UROJONE
(fragment powieści)

Wokół głowy Gabrieli w każdą stronę aż po horyzont rozpościerał się bezmiar falującej, czarnej, połyskującej od księżycowej poświaty wody i nie miało
znaczenia, czy do najbliższego brzegu jest sto czy tysiąc kilometrów. Beznadzieja! Odwróciła się na wznak.
Rozgwieżdżony firmament, który z reguły wzbudza
w ludzkich duszach mistyczne uniesienie, odsłania
transcendentalny wymiar egzystencji i daje poczucie
jedności z naturą, teraz stanowił dla niej jedynie źródło ponurych refleksji. Gwiazdy były tylko skupiskami zespolonej grawitacją materii, ciałami niebieskimi
rozrzuconymi w nieskończonym wszechświecie. Bóg,
choćby i egzystował gdzieś tam w głębi kosmosu i widział Ziemię jako pyłek na Mlecznej Drodze, z pewnością nie dostrzegał małego Bałtyku, ani tym bardziej
niepozornej, zagubionej wśród jego fal agnostyczki.
Nawet jedność z naturą oznaczała koniec w żołądkach
ryb bądź krabów. Poszukała wzrokiem Małej Niedźwiedzicy i postanowiła płynąć w kierunku południowym chociażby po to, by umrzeć ze świadomością, że
przynajmniej próbowała...
Wtem, nie wiadomo skąd, w jej psychice wykiełkowało przekonanie o szansie na ocalenie. Musiała
tylko doczekać rana z wiarą, że zanim umrze z wyczerpania, wychłodzenia organizmu lub po prostu
utonie, wzejdzie słońce i dojrzy ją ktoś z przepływającego akurat statku lub rybackiego kutra. Od tych kilku
godzin dzielących ją od świtu zależało, czy ta koszmarna noc będzie w jej życiu punktem zwrotnym, po
którym nic już nie będzie takie samo, czy też końcem
ziemskiej wędrówki.
„Byle do wschodu słońca, byle do wschodu...” –
powtarzała, by dodać sobie otuchy, oswoić strach i jak
najdłużej zachować świadomość. Usiłowała nie myśleć
o głodzie, pragnieniu, zmęczeniu i groźbie hipotermii,
ale zimna nie zdołała w żaden sposób odgonić. Miała wrażenie, że do jej stóp przestała dopływać krew.
Przez chwilę rozważała, czy korzystniej będzie szybciej płynąć, by polepszyć krążenie, czy wręcz odwrotnie – znieruchomieć w celu ograniczenia utraty ciepła.
„Skoro chcę doczekać świtu, muszę oszczędzać każdą
kalorię” – wykalkulowała, a gdy fale kołysały jej zastygłym w bezruchu ciałem, wsłuchiwała się w ich szum
i rytm, a dodana tej odwiecznej monotonii przestrzeń
skłaniała ją do wyobrażania sobie, że jest jedynym
człowiekiem na całym świecie. Jedynym z taką nadzieją oczekującym świtu.

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl
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PO WAKACYJNEJ PRZERWIE

melomanom koncert pełen egzotycznych
barw będący swobodną wędrówką po ścieżkach wyobraźni – program anonsuje Suitę
„Szeherezada” Rimskiego-Korsakowa, słoneczną, kipiącą temperamentem
Anna Wiślińska
rapsodię España autorstwa Franbędzie to Chopin, jakiego jeszcze
cuza Chabrier i kilka innych penie znamy. W sali koncertowej
reł muzyki orkiestrowej.
Filharmonii pojawi się rówo wakacyjnej przerwie
W grudniu z meksykańnież Dawid Gimenez – znany
warto sprawdzić, co
skim dyrygentem zawita do filrzeszowskiej publiczności hiszsłychać w Filharmonii Podharmonii rzeszowianin Piotr
pański dyrygent, który stanął
karpackiej. Program noweSzabat, który wykona Koncert
za pulpitem dyrygenckim w pago sezonu rozpocznie się
skrzypcowy Sibeliusa. Jeden
miętnym koncercie plenerowym
uroczyście 9 października
z najpiękniejszych utworów fińMuzycznego Festiwalu w Łańcuod Poloneza triumfalnego
skiego kompozytora najeżony
cie z udziałem José Carrerasa.
Juliusza Zarębskiego, przedwcześnie zmartrudnościami technicznymi bęW listopadzie podczas jedłego polskiego kompozytora, którego 130.
dzie także dostarczać powodów
nego koncertu wykonane zosta- Dawid Gimenez
rocznica śmierci obchodzona jest właśnie
do wzruszeń szczególnie w epiną aż dwa Requiem
w tym roku. Tadeusz Strugała
zodach bardziej poetyckich.
i to dwóch zupełnie
poprowadzi również napisaNowy Rok powitają meloodmiennych
osoną w duchu beethovenowskim
mani w towarzystwie Waldemabowości twórczych
I Symfonię Brahmsa i Koncert
ra Malickiego, a potem czekają
– autora musicali
wiolonczelowy Dvořáka – utwór
na słuchaczy kolejne koncerty
Sir Andrew Lloyda
bardzo ciekawy, bo przypokarnawałowe, wypełnione esWebbera i „mistyka
minający motywy oper, pieśni
tradowymi przebojami. Zwradźwięków” Henryi symfonii czeskiego kompozyca uwagę symfoniczny wieczór
ka Mikołaja Górectora. Przed solistą – Tomaszem
z udziałem dyrygenta Wojciecha
kiego. Interesująco
Strahlem – Koncert stawiać bęRodka i młodego skrzypka Szyzapowiada się takdzie trudne zadanie zrównowamona Naściszewskiego. Wychoże koncert z okazji
żenia „pikantnej” wirtuozerii
wanek rzeszowskich szkół muŚwięta
Niepodlez rzewnym tonem, typowym dla
Piotr Szabat
zycznych, absolwent Uniwersygłości. Wypełni go
śpiewnej duszy wiolonczeli.
Patrycja Pieczara
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zagra
muzyka kompozytorów, którzy
W październiku odbędzie
utwory, których uroda oczarowuje zawsze
doceniali rolę i znaczenie trasię polskie prawykonanie neoi wszędzie – to Introdukcja i Rondo capriccioso
dycji narodowej. Będzie okazja
romantycznej Symfonii XavereSaint-Saënsa i wdzięczne wariacje Il Carnavaposłuchać Koncertu fortepianogo Schawrenki (niemieckiego
le di Venezia Paganiniego. A orkiestra przywego Paderewskiego w wykonakompozytora polskiego popomni intrygujący Karnawał Schumanna
niu Pawła Kowalskiego. Utwór
chodzenia) pod batutą Patrycji
będący zamaskowanym portretem uczestdedykowany Teodorowi LeszePieczary, a z Koncertem f-moll
ników karnawałowej zabawy. Są wśród nich
tyckiemu (słynnemu pianiście
Chopina zmierzy się uczestnik
Paganini, Chopin i…, to zagadka dla każdei pedagogowi rodem z bliskiego
tegorocznego Międzynarodogo słuchacza z osobna. Tak dla zaostrzenia
nam Łańcuta), już od premierowego Konkursu Pianistycznego
apetytu na więcej.
wego wykonania w Warszawie
im. Fryderyka Chopina. Jak zauwodzi rzesze słuchaczy. Porbrzmi legendarne dzieło będące
 Anna WIŚLIŃSKA
tugalski dyrygent José Ferreira
obowiązkowym punktem konLobo zaproponuje natomiast
kursowych zmagań? Być może Tomasz Strahl

W Filharmonii Podkarpackiej

Fot. Jerzy Tomala

MUZYKA ŁĄCZY LUDZI
W rynkowej scenerii

W

Fot. Jerzy Tomala

spominałem na tych łamach niedawno o dwóch ciekawych wydarzeniach
czerwcowych, które zapisać było można
w rozdziale teatralnych widowisk muzycznych Rzeszowa. Podczas festiwalu Wschód
Kultury zobaczyliśmy multimedialną Szeherezadę Mikołaja Blajdy w Filharmonii Pod-

Jadwiga Kot i Maciej Szela w roli Franciszka Schuberta

karpackiej i na scenie Teatru Siemaszkowej
gościnnie premierowy musical Ingonyama
to znaczy lew. Historia Króla Zwierząt małżeństwa aktorskiego Magdaleny Kozikowskiej-Pieńko i Kornela Pieńki – widowisko
to przygotowali z podopiecznymi Akademii
Aktorskiej Artysta, placówki społecznej, którą wymyślili i prowadzą tamże edukację teatralną. A w niedzielne popołudnie 16 sierpnia br. niezmordowany artysta i animator
kultury Andrzej Szypuła uraczył nas pysznie klasycznym spektaklem muzycznym, komediową śpiewogrą pt. Domek trzech dziewcząt z muzyką Franciszka Schuberta.
Bo z pełnym szacunkiem dla reżysera
Jerzego Czosnyki i widniejącego na afiszach
Andrzeja Jakubowskiego (opracowanie
muzyczne) – to właśnie Andrzej Szypuła –
kierownik muzyczny i dyrygent wymyślił

KULTURA  SZTUKA

P

Andrzej Szypuła, twórca i dyrygent widowiska

to widowisko, przygotował je z zespołem
w gościnnych przestrzeniach Wojewódzkiego Domu Kultury i był jednym z głównych
bohaterów na scenie jako przewodnik dyrygujący dyskretnie od teatralnego stolika
i wprowadzający zarazem widzów w nastrój
owej operetki sprzed stu lat, której premiera
wiedeńska miała miejsce 15 stycznia 1916
roku. Do Rzeszowa Domek trzech dziewcząt Andrzeja Szypuły zawitał premierą już
13 września 2009 roku, ale obecny skład artystów jest już nieco inny niż wtedy i śmiało
tegoroczny sierpniowy występ można traktować też poniekąd premierowo.
13
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Muzyka, literatura, malarstwo

Ż

ółte liście, czerwona
jarzębina… Czyżby
już koniec lata? Metafizyka pejzażu… O tym dyskutowali artyści malarze,
krytycy sztuki, naukowcy
podczas konferencji pod tym właśnie tytułem w upalną sobotę 25 lipca 2015 roku podczas ósmego już pleneru malarskiego w Wiśniowej koło Strzyżowa.
Jak mówili malarze, wspomniana konferencja o metafizyce pejzażu w sposób znaczący wpłynęła na postawy twórcze, artystyczne wizje i powstałe w tym roku dzieła.
A grono uczestników tegorocznego pleneru,
rzecz można, elitarne. Bo to nie tylko artyści malarze, ale także naukowcy, pedagodzy,
znani animatorzy kultury wysokiej.
Warto ich przedstawić. W gościnnych
murach Gimnazjum im. Orląt Lwowskich
w Wiśniowej rezydowali – oczywiście, z nieustannymi wyprawami w wiśniowski plener
– z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie:
Magdalena Kulesza-Fedkowicz, Anna Panek, Juliusz Kosin, Paweł Słota, Drahomír
14

jącą Pieśnią miłosną, którą zaśpiewał Maciej
Szela, wybrał kompozytor Heinrich Berté
do libretta napisanego przez Artura Marię
Willnera i Heinza Richerta na kanwie powieści Schwammerl Rudolfa Hansa Bartscha
o Schubercie. I ta komediowa muzyczna
sztuka króluje już od wieku na scenach operetkowych w świecie.
W Rzeszowie pojawiła się dzięki artyście muzykowi, kompozytorowi i dyrygentowi Andrzejowi Szypule, który przewodzi
Rzeszowskiemu Towarzystwu Muzycznemu.
Można w pełni podpisać się pod tym, co zamieścił on na Facebooku, dziękując wykonawcom: „Artyści dali z siebie wszystko! Czy
jest coś milszego nad piękny śpiew... Cudowne melodie przeplatały się z dopracowanymi
w szczegółach barwnymi scenkami, pełnymi
humoru, ale i wiedeńskiej elegancji, której na
co dzień bardzo nam chyba dzisiaj brakuje!
A te flirciki, intrygi, ploteczki... Świat byłby
bez nich pewnie nudny i smętny! Tym bardziej że cała komedia kończy się szczęśliwie
– zaręczynami pod kwitnącym bzem!”
 Ryszard ZATORSKI

Gminy Wiśniowa, ICN Polfa w Rzeszowie,
Banku Spółdzielczego w Strzyżowie oraz
Zofii i Ryszarda Wojtkowskich z Podkowy
Leśnej, a pomysłodawcą i kompetentnym
organizatorem wspomnianej, bardzo interesującej konferencji była dr Grażyna Ryba ze
wspomnianej uczelni rzeszowskiej, zarazem
kierownik Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej w Rzeszowie. Duchem organizacyjnym pleneru, niezwykle
życzliwym i oddanym od początku istnienia
tej znaczącej imprezy kulturalnej, był obecny
wójt gminy Wiśniowa Marcin Kut.

Šťastný, Grzegorz Wnęk, zarazem kurator
pleneru, i z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego: Jacek Balicki, Tadeusz
Błoński, Stanisław Białogłowicz, Jan Maciej Makuch, Małgorzata Drozd-Witek,
Marlena Makiel-Hędrzak, Łukasz Gil, Joanna Janowska-Augustyn, Maria Górecka,
Stanisław Górecki, Dorota Jajko-Sankowska, Jarosław Sankowski.
Honorowy patronat nad plenerem
i konferencją objęli
czcigodni
rektorzy
obu wspomnianych
uczelni: krakowskiej
– prof. dr hab. Stanisław Tabisz i rzeszowskiej – prof.
dr hab. Aleksander
Bobko. Dodać trzeba,
iż głównym organizatorem pleneru było
Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego
w Wiśniowej przy
znaczącym wsparciu Maria Siuta-Górecka – „Pejzaż z Wiśniowej”, akryl

Fot. Franciszek Kasowski

strii dr. Thomasa M. Buchsbauma – jest za
ubogi, by w spektaklu mogła zagrać na żywo
orkiestra symfoniczna, której funkcje musiał
wypełnić, i czynił to znakomicie, pianista
Janusz Tomecki, a oszczędną scenografię zaprojektowaną przez Halinę Jasińską, mogło
na scenie przy ratuszu w sposób naturalny
poszerzyć urbanistyczne staromiejskie otoczenie rzeszowskich kamienic, bardzo adekwatne do klimatu wiedeńskiej ulicy sprzed
prawie dwóch wieków, gdzie rozgrywa się
akcja śpiewogry. Należy przypomnieć, że
wspaniałą muzykę Schuberta, m.in. z czaru-

METAFIZYKA PEJZAŻU
Andrzej Szypuła

Stanisława Mikołajczyk-Madej i Andrzej Jasiński

Fot. Jerzy Tomala

Janusz Tomecki

Fot. Jerzy Tomala
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Natalia Cieślachowska i Kamil Niemiec

Fot. Jerzy Tomala

i Heni – jako mistrz siodlarski Jakub Kołodziej i w roli poczmistrza Dominik Kłęk,
a pikolaka – Jakub Trałka.
Ta w zdecydowanej większości nowa
obsada znakomicie wypełniła zadanie artystycznie i zachwyciła melomanów zgromadzonych przed sceną w rynku. Nie dla
wszystkich stało miejsc na ławkach, zatem
cierpliwie podziwiali stojąc. Szkoda, że ten
teatr muzyczny, który już na stałe potwierdził swoje miejsce w Rzeszowie – wspomagany nie tylko honorowo przez prezydenta
miasta Tadeusza Ferenca i ambasadora Au-

Na pewno takim był dla wspaniale prezentującej się i aktorsko, i śpiewaczo Natalii
Cieślachowskiej w roli Grisi, a także dla urodziwej i utalentowanej wokalnie Anety Nurcek, która zagrała Helę, jedną z tytułowych
sióstr obok Heni granej przez Katarzynę
Liszcz i Hani kreowanej przez Jadwigę Kot,
której partnerem na scenie jest Maciej Szela w roli ukochanego Franciszka Schuberta,
ubogiego wiedeńskiego muzyka i kompozytora. Ten artysta znakomicie przypomniał się
znowu rzeszowskiej publiczności, bo należy
on do tej części wykonawców, którzy sześć
lat temu też wtedy wystąpili, choć wówczas
był jeszcze studentem, teraz już dawno absolwentem katowickiej Akademii Muzycznej, pochodzi zaś z pobliskiego Chmielnika.
Także Andrzej Jasiński, zasłużony aktor
przemyskiego Fredreum – sceniczny ojciec
trzech sióstr, dostawca kryształów Tschöll
– porywał grą i śpiewem jak i na tamtej premierze, podobnie Kamil Niemiec jako poeta,
kochanek Grisi i zauważalnie dialogujące panie Stanisława Mikołajczyk-Madej w roli
dozorczyni oraz jej sąsiadka, którą tym razem zagrała Maria Rzucidło. Także nowymi
wykonawcami byli narzeczeni sceniczni Heli
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próbowałem ożywić czas
który minął
udało się w zamkniętych oczach
na chwilę
z winylowej płyty płynęły
kwartety Beethovena
wydawało się że nie ma świata
widzialnego
tylko zmęczone serce mistrza z Bonn
tętniło
frazą pasażem harmonią
marzeniem
świata idealnego
na cienkiej nici
wzruszenia istnienia
na granicy bytu
ponad ziemią ku niebu
odą do radości
 Andrzej SZYPUŁA

klapsem
po filmach
Adam Kus

D

yskusyjny Klub Filmowy KLAPS, działający w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie, po
wakacyjnej przerwie przypomina się wszystkim miłośnikom dobrego filmu. Cieszymy się, że
w ostatnim czasie u naszych zaprzyjaźnionych dystrybutorów pojawiło się wiele interesujących tytułów, po które oczywiście
w najbliższych miesiącach będziemy sięgać.
Na początek jednak (7.09) zaprezentujemy
nieco starszy, ale wyjątkowy film pt. Droga
życia, reż. Emilio Estevez. Kolejne filmowe

Dominik Nykiel

I

ruszamy na nowo, kolejny już rok, w tę filmową
podróż. Niezmiennie zależy nam na tym, aby – pomimo upływu lat – comiesięczny repertuar KLAPSA
był przemyślany, jak najbardziej atrakcyjny
i spełniał filmowe oczekiwania jak największej liczby osób. Dlatego idąc w tym kierunku, przygotowaliśmy dla Państwa taki a nie
inny filmowy zestaw na wrzesień, który
powinien zadowolić nawet tych najbardziej
wytrawnych i wybrednych kinomanów. Nie
przez przypadek więc nowy sezon naszego
DKF-u rozpoczniemy
Drogą życia. Filmem
liczącym sobie już
pięć lat, a niekoniecznie znanym szerszej
publiczności.
Tym
bardziej że nie miał
on swojej polskiej premiery. Postanowiliśmy sięgnąć po ten tytuł z kilku powodów.
Po
pierwsze,
chcemy, aby seans
inaugurujący
ten
sezon był seansem
symbolicznym i tym
samym stanowił dobrą wróżbę na najbliższe dziesięć miesięcy. Symbolicznym
w tym znaczeniu, że
jak bohater tego filmu,
grany przez Martina
Sheena, wyrusza w – nie tylko – swoją drogę
życia szlakiem św. Jakuba (odbywa ją również
za i dla tragicznie zmarłego syna), tak i my
ruszamy w podróż – owszem, nieco inną, bo
filmowych wyborów, kolejnych ekranowych
wrażeń i kolejnych nakręcających pozytywnie dyskusji. A wszystko to – nie ruszając się
z kinowej sali. Niemniej jest to droga intelektualnie i emocjonalnie nieprzewidywalna.

spotkanie (14.09) to obowiązkowa Lekcja,
reż. Kristina Grozeva i Petar Valchanov,
obsypana licznymi nagrodami m.in. za
przemyślaną i błyskotliwą eksplorację ludzkiej dumy oraz za perfekcyjną reżyserię. Zapraszamy również (21.09) na współczesną,
zabawną i bardzo życiową opowieść pt. Stary człowiek i może, reż. Dome Karukoski.
Będzie to zderzenie zwolennika tradycyjnych wartości z nowoczesnością. Miesiąc
zakończymy (28.09) filmem Dureń, reż.
Yuriy Bykov, opowiadającym o uczciwym
człowieku w nierównym starciu z machiną
biurokratyczną we współczesnej Rosji. Zapraszamy do udziału w niepowtarzalnych,
poniedziałkowych projekcjach i pofilmowych spotkaniach dyskusyjnych. Zachęcam
do zaglądania na nasz profil www.facebook.
com/dkfklaps, na którym prócz ciekawych
wypowiedzi naszych stałych klubowiczów
co tydzień można wylosować dwuosobowe
zaproszenia na kolejne projekcje.
Bo sami nie wiemy, co przyniesie nam (jako
organizatorom) i naszym widzom. Natomiast
pisząc o dobrej wróżbie, mam na myśli to, że
ten kolejny rok w KLAPSIE będzie filmowo
jeszcze lepszy. I mamy przy tym nadzieję, że
podobnie jak nasz bohater podczas swojej
nieplanowanej pielgrzymki poznał ciekawych
ludzi, tak i my w ciągu najbliższych miesięcy
przyciągniemy do siebie i poznamy nowe osoby, które będą chciały podyskutować z nami
o obejrzanych filmach.
Po drugie, pokazujemy ten film, ponieważ jest – tak po prostu – piękny, refleksyjny,
duchowy, poruszający i jednocześnie głęboki
przy swej skromności i prostocie. To jeden
z tych filmów, do których się z przyjemnością wraca i odkrywa
go na nowo z każdym
kolejnym
obejrzeniem.
Po trzecie, pokazujemy Drogę życia, gdyż jest – i tu
posłużę się cytatem
z książki Łukasza
Adamskiego
Bóg
w Hollywood – „najbardziej niedocenionym z chrześcijańskich filmów, jakie
w ostatnich latach
ujrzały światło dzienne. […] W przeciwieństwie do marnej
artystycznie Cristiady […] Droga życia
to nie tylko głębokie
studium duchowości
współczesnego »człowieka pospolitego«, ale również artystyczna
uczta kinomanów”.
Po czwarte, być może Droga życia stanie się dla kogoś inspiracją do działania i podążania jakąś inną życiową ścieżką. Bo jak
słyszymy w filmie: „Życia się nie wybiera.
Życie się przeżywa”.
I po piąte, każdy w Drodze życia znajdzie coś dla siebie. 
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Nie sposób oddać atmosfery tegorocznego wiśniowskiego pleneru. Ze zdumieniem
obserwowałem, jak malarze podążali śladami dawnych tradycji artystycznych przedwojennego dworu Mycielskich w Wiśniowej. Jak
powiedziała mi jedna z uczestniczek pleneru,
w Wiśniowej przeszłość miesza się z teraźniejszością i daje podnietę do nowych rozwiązań malarskich.
A jeden z malarzy użył stwierdzenia:
dźwięk pejzażu. Pejzaż – tak, ale dźwięk?
Może tajemniczy odgłos wieków minionych,
odbijający się głębokim echem w niesamowitej akustyce kaplicy grobowej Mycielskich,
świadectwo nieśmiertelności piękna, które
wiecznie trwa…
Tymczasem moje serce rozdarte między muzyką i malarstwem… Temu ostatniemu daję priorytet z racji ponadczasowej
trwałości dzieł malarskich. Ale przecież język sztuki, bez względu na znaki, którymi się
posługuje, ten sam…
I jeszcze literatura, język, który, jak powiada Norwidem znakomity językoznawca
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego, ma „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Pisze Józef Wittlin: „Z wszystkich sztuk pięknych najpoufalej przemawia
do ludzkiej duszy sztuka pisarska, albowiem
można z nią obcować w samotności, bez
świadków, bezsenną nocą, na łożu boleści”.
I bądź tu mądry… Wracam do mojej muzyki, ukochanego Beethovena, który
zawsze koi moje zmęczone nerwy. Kończę
przeto te moje rozczochrane myśli na pożegnanie lata wierszem, który mi się przydarzył
podczas ostatniego wiśniowskiego pleneru.
Nie wiem, skąd się biorą wiersze, obrazy,
sonaty, kwartety… Pewnie pozostanie to tajemnicą, do której możemy tylko próbować
się zbliżyć za sprawą pozaziemskich sił. Metafizyka pejzażu…

Nr 9 (119) Rok XI
Fot. Jerzy Lubas

TEATR POD POŁONINAMI
Premiera w Baligrodzie

dy w baligrodzkiej
cerkiewnej scenerii
poetyckimi strofami Harasymowicza rzeszowscy aktorzy i ich goście z różnych
bieszczadzkich miejsc w finale widowiska Wyżej niż połonina śpiewali,
że „w górach jest wszystko, co kocham”, to
jakby stawiali kropkę i utrwalali przywołane
tymi frazami skojarzenia.
Twórca widowiska Tomasz A. Żak,
autor i reżyser zarazem – który Bieszczady
przewędrował wzdłuż i wszerz, wraca do nich
nie tylko dlatego, że mieszka tu teraz jego
córka z rodziną – na tych szlakach odnajduje wciąż starych przyjaciół. Poezją i muzyką
Wojtka Belona i innych autorów związanych
swego czasu z jego zespołem Wolna Grupa
Bukowina, ubraną w sceny przez się napisane o mitach zakapiorów bieszczadzkich, Żak
zgrabnie buduje atmosferę, która daleko wykracza poza proste skojarzenia i oceny tych
często kontrowersyjnych ludzi. Odmieńców,
którzy pojawili się i zostali w Bieszczadach
z własnego wyboru lub losowych przypadłości i przeważnie żyją inaczej niż inni bytujący
tu mieszkańcy. Czasem szokują zachowaniem, nierzadko jednak wzbudzają zaciekawienie twórczymi owocami malarskimi czy
rzeźbiarskimi albo nawet poetyckimi. Budują ten swoisty mit niesiony w świat przez
tych, którzy się z nimi zetknęli. Obudowani
legendą, jak Lutek Pińczuk, gospodarz Połoniny Wetlińskiej, a ściślej tamże usytuowanej chaty turystycznej, gdzie w przeddzień
premiery aktorzy Teatru im. Siemaszkowej
gościli i wdychali tę atmosferę gór, by zejść 21
sierpnia br. do Baligrodu i w surowych jeszcze wnętrzach cerkwi wciąż remontowanej,
artystycznie przekazać te mity i prawdy ujęte
przez Tomasza Żaka.

Waldemar Czyszak, Przemysław Sejmicki
i Robert Żurek
Fot. Jerzy Lubas
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Przynieśli czytelną i spajającą widowisko legendę nieżyjącego poety, muzyka
i barda Belona. Zdało się, że już na wstępie
dosłownie, w owej wniesionej na scenę skrzyni-trumnie. Na scenę obudowaną w taki sposób, iż w tych warunkach miało się wrażenie,
jakby stała tam zamiast wrót carskich, które
w cerkwi w tymże miejscu się sytuuje. A korowód z chorągwiami poprzedzała i wprowadzała poezja z „aniołami bieszczadzkimi”
Adama Ziemianina i Mirka Welza, muzycznie opatrzona i wniesiona śpiewem przez
bieszczadzkiego barda Piotra „Rogalika”
Rogalę. Ileż poezji i metaforycznych symboli zawarł także twórca widowiska w obrazie,
gdy za rozpaczą dziewczyny Joanny (Justyna
Król), która w domyśle odkrywa prawdę w tej
skrzyni pochowaną, a po otwarciu wysypują
się zeń setki jabłek niczym z sadu, o którym
Fot. Jerzy Lubas

Ryszard Zatorski

Piotr Sejmicki i Mariola Łabno-Flaumenhaft
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słowami wiersza
Belona sceniczny
Jędrek opowiada
z żalem, ale i wskazaniem: „W moim
mieście wyrąbali
sady/ więc płódźmy go w znoju miłości”. Jędrek, którego znakomicie
zagrał gościnnie
Tomasz A. Żak, twórca
Przemysław Sejwidowiska
micki (a może od
tej pory na stałe w teatrze?), może przywoływać proste skojarzenie i wspomnienie choćby
nieżyjącego Jędrka Połoniny Wasielewskiego,
jednego z owych zakapiorów artystów. Jednak raczej w tej postaci autor skupił cechy
wielu innych mu podobnych, o zaplątanych
losach, w których królował wszechobecny
niszczący alkohol. Ileż poetyckości jest w scenie zaślubin i tym wirującym korowodzie
tanecznym, albo rzeźbieniu przez Tadka (Robert Chodur) bieso-anioła, symbolicznego
skrótu i sedna tego, co przedstawił Żak w tym
widowisku, a którą to rzeźbę jej autentyczny
twórca Piotr Woroniec wnosi, gdy artyści
wraz z owymi doproszonymi bieszczadnikami w prawie finałowym kręgu-kondukcie
śpiewnym znowu Belonem i poetyckim słowem „człowiek przychodzi, odchodzi i…” powodują zadumę. A gdzieś tam w innym znów
miejscu pozostaje „między nami zawstydzenie piekące pod powiekami” jak z owego aktu
wyznania miłości pomiędzy Grażyną (Mariola Łabno-Flaumenhaft) i Jędrkiem.
Słychać w tym spektaklu krwawe echa
powojenne, przejmująco zawarte choćby w tej
swoistej spowiedzi przed owym niegdyś księdzem, a teraz drwalem (Waldemar Czyszak)
czy scenach z udziałem swojego-obcego Hrynia (Robert Żurek) oraz dylematy moralne.
Stawia Tomasz Żak swoisty pomnik tym ludziom „opętanym Bieszczadem”, znaczony
w spektaklu kopcem z darów dla żyjących
i tych, co już tylko we wspomnieniach krążą nad połoninami, uwiecznionych w symbolicznych kamieniach: nieprzemakalna
pałatka dla Władka Nadopty, dla Zdzicha
Radosa zbieraczka do jagód, a dla Zdzicha
Pękalskiego najpiękniejsze świńskie koryto…
żeby mógł namalować kolejną Madonnę, Zubow… Janusz dostanie pachnące mydełko,
coś na kaca i tomik wierszy Okudżawy dla
Ryśka Szocińskiego, dla Józka piątka na piwo,
taka co nigdy nie znika, Krzysztof Bross ma
dawno oczekiwaną urodzinową kartkę od
swojej córki, jest komplet strun do gitary dla
Kazia Klicha, dla Jorgusia siekiera, dla Jasia
Głoda najgłośniejszy megafon, żeby mógł
rozmawiać z Panem Bogiem, dla Tadzia Spisa
kwitek od emerytury, a dla Kowala darmowy
talon do najlepszego fryzjera w Dolnych…
Dla Franciszka Lacha pięknie oprawiony list
gończy, dla Bogusia Iwanowskiego figurka
frasobliwego Chrystusa przysłana aż z Syberii. Prezes, czyli Rysiek Krzeszewski, dostanie
indiański pióropusz i pacyfkę, oryginalny
licznik do Harleya-Davidsona jest dla Tomka
Żyto-Żmijewskiego, sztucer pułkownika Doskoczyńskiego dla Jurka „Dwatysięce”, drugie
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Justyna Król, Przemysław Sejmicki i Robert Chodur

POD ZNAKIEM DIALOGU
Wartości humanistyczne różnych kultur
Piotr Rędziniak

W

myskiej), Istvan Bura (BWA w Kielcach),
Sylwester Stabryła (GSW w Przemyślu) oraz
Bartosz Nalepa (BWA Rzeszów) – jego wystawa w Rzeszowie zaplanowana została na
styczeń 2016 roku.
W zaproszeniu adresowanym do uczestników konkursu jego koordynator, dyrektor
Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Janusz Jerzy Cywicki, napisał: „Naszym (organizatorów, przyp. P.R.) zdaniem, Euroregion
Karpacki odpowiada zaproponowanemu
przez nas projektowi, ponieważ w tym miejscu współżyły cywilizacje Wschodu i Zacho-

roku 2015 odbędzie się dziewiąta
edycja Międzynarodowego Triennale Malarstwa
Regionu Karpat „Srebrny
Czworokąt”, prezentująca
i dokumentująca twórczość
artystów zamieszkałych na przygranicznych
terenach Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier tworzących Euroregion Karpaty. Wyzwanie w postaci hasła przeglądu „Ja
i inny w trzecim tysiącleciu” podjęło wielu artystów, a jury w składzie prof. Tadeusz Gustaw Wiktor
(ASP Kraków), prof. Aurel Chiriak
(kurator artystyczny – Cris County
Muzeum Oradea/Rumunia), prof.
Roman Yatsif (ASP we Lwowie),
Martin Racko (dyrektor Vychodoslovenskiej Galerii w Koszycach),
Andras Kokoczki (Herman Otto
Muzeum w Miszkolcu) oraz Herman Otto (dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Miszkolcu) zakwalifikowało do wystawy 96 obrazów 60
artystów malarzy. W drugim etapie
wyłoniło laureatów nagród. Grand
Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego otrzymał Vladimir
Broniszewski ze Słowacji, Nagrodę
Marszałka Województwa Podkarpackiego – Ihor Janovych z Ukrainy, Nagrodę Prezydenta Miasta
Przemyśla – Marek Haba z Rzeszowa, nagrodę fundowaną przez Elek- Bartosz Nalepa – „San”, akryl, karton, 100 x 100 cm, 2014
tromontaż Przemyśl Aurel Rosu
z Rumunii, Nagrodę Miasta Miszkolc Nina
du, co miało fundamentalne znaczenie dla
Rostkowska z Krosna. Wyróżnieni zostali
kształtowania modelu kulturowo-artystyczŁukasz Cywicki (Polska), Volodymir Lutsyk
nego, w ramach którego każda grupa etniczna
(Ukraina), Aleksandra Greka (Węgry), Teodawała o sobie znać i nadal daje, promując zafil Ioan Stiop (Rumunia). Nagrody Specjalne
równo wartości własne, jak i wspólne. Trienw postaci wystaw indywidualnych otrzymali:
nale stoją pod znakiem dialogu – poznania,
Urszula Chrobak (Cris Countu Museum In
w sferze malarskiej, relacji między wartościaOradea), Aneta Panas (Muzeum Ziemi Przemi humanistycznymi uformowanymi w róż-

nych kulturach. W grę wchodzi także duma
z organizacji i upowszechniania wydarzenia
ekspozycyjnego, które wyróżnia się poprzez
swój szczególny charakter na tle tego typu realizacji, zwłaszcza europejskich. Solidarność
malarzy, tj. artystów plastyków z Euroregionu Karpackiego, powinna stanowić przykład
tego, co znaczy bądź obecny, czerp inspiracje
z modelu kulturalno-artystycznego równie
żywotnego, jak dynamicznego. Właśnie dlatego zaproponowany temat nie tylko jest wyjątkowo obszerny, ale prawie nieunikniony
w przypadku plastyków eurokarpackiej geografii duchowej”.
Profesor Aurel Chiriac, kurator artystyczny obecnej edycji triennale, zaproponował niezmiernie intrygujący, ale i trudny
temat konkursu „Ja – Inny w trzecim tysiącleciu”, wierząc, że będzie on wyzwaniem dla artystów do głębokiej
refleksji i różnorodnych wypowiedzi plastycznych. Relacja „Ja-Inny”
to szerokie spektrum rozważań nad
miejscem człowieka w świecie. Miejscem, które wyznacza sobie jako
podmiot przemian, rozwoju cywilizacyjnego, społeczności lokalnych,
ale i element globalizacji naszej planety. I tu artyści znaleźli pole na subiektywne odpowiedzi, poszukiwania wewnętrznych przeżyć i doznań
związanych z obcowaniem z „innym”
– drugim człowiekiem, a niekiedy
tym „innym” w sobie.
Z drugiej strony problem wywołany w haśle triennale to kulturowe usytuowanie człowieka, artysty
w świecie. Umiejętność lub jej brak
obcowania z odmiennościami obyczajowymi, mentalnymi czy kulturowymi. Nie bez znaczenia był głos
artystów, którzy odnieśli się do obecnej sytuacji geopolitycznej w naszym
regionie Europy. W tych kontekstach wystawa jest arcytrudnym zbiorem współczesnej
plastycznej wypowiedzi kilkudziesięciu artystów. Odbiorców czeka interesująca wyprawa
po stylistycznej i intelektualnej krainie malarstwa współczesnego.
 Piotr RĘDZINIAK
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 Ryszard ZATORSKI

Fot. Jerzy Lubas

szklane oko dla Juranda, dla Ryśka „Burego”
Denisiuka dusiołek… z hebanowego drewna,
a nowy nóż od Adama Glinczewskiego „Łysego” dla Lutka Pińczuka. Dla Wojtka Belona?
– całe to widowisko…
Ciekawa inicjatywa teatru pod wodzą
Jana Nowary, by wydobyć z gnuśności ludzi
i wyruszyć w wakacje do widzów tam, gdzie
twórca widowiska pomieścił jego bohaterów. Bo po Baligrodzie była Cisna i Wetlina,
a w kolejne tygodnie Zatwarnica, Ustrzyki
Dolne, Olszanica, Sanok, Zagórz, Polańczyk
i Lesko. Ciekawe doświadczenia dla artystów
i widzów. I żal tylko, że scenograf Krzysztof
Szczęsny vel „Socha – Szczęsny” zmarł nagle
w końcówce prób i nie doczekał tej przygody
artystycznej na bieszczadzkich szlakach.

MÓJ LWÓW JEST WE MNIE
„Ulice tego tamtego miasta są w moich Katowicach”
Bogusław Kotula

W

TAMTEN RZESZÓW

ojciech, z lwowskiego domu Kilar, urodził się
w polskim mieście i w polskim mieście zmarł.
Te dwa polskie miasta miały przed wojną swoje ambicje i to nie tylko społeczne, ale polityczne i gospodarcze. Zdecydowanie inne, obce tym warszawskim.
Ale to zgryz dla socjologów.
Spotkałem wielkiego Kilara jeden raz w życiu i to właśnie w Rzeszowie, w samym pępku miasta, na Rynku. Profesor szedł wolnym,
południowym, słonecznym krokiem za plecami naczelnika Kościuszki. Wyszedł z budynku muzeum etnograficznego. – Witam pięknie
pana profesora! – powiedziałem także słonecznie. Pan Wojciech przystanął i bez najmniejszego nawet zdziwienia patrzył chwilę na mnie
także bez specjalnego zainteresowania. Był w białej koszuli, ciemnym
krawacie, popielatej marynarce zarzuconej na ramiona. Gładziutka,

dze. Profesor pił sok pomarańczowy, ja mineralną „bez gaza”.
Zacząłem rozmowę z profesorem
od „średniej rury”. Przyznałem
się, że na muzyce klasycznej, poważnej zupełnie się nie znam, a że
nie jestem dziennikarzem nawet
z nazwy, zapytałem profesora,
czy możemy porozmawiać tylko Wojciech Kilar
o tych trzech jego miastach. Uśmiechnął się bez cienia zdziwienia. –
Wie pan, panie Bogusławie, mój Lwów dalej jest we mnie, ale kamienice, kościoły, ulice tamtego miasta są dzisiaj w moich Katowicach
– profesor upił łyczek pomarańczowego. – Powiem panu, dlaczego
w Katowicach, powiem, ale za małą chwilę. Pan pewnie ciekaw, co
z naszym tamtym Rzeszowem, prawda? – Kiwnąłem siwą głową.
Oczywiście, od dawna wiedziałem, co stało się wtedy u Kilarów.
Muszę przyznać, jestem gadatliwy, ale potrafię także zasznurować
swoją gębę nawet na amen. Profesor szybciutko przeleciał te powojenne jego tematy: ulicę Grunwaldzką, liceum z profesorami Rodzoniem
i Szewerą, krótkie kolegowanie się z Harasiewiczem i pierwszy publiczny występ przy fortepianie. Tylko jednym zdaniem napomknął
o prof. Stojałowskiej i Zygmuncie Mycielskim. Dobrą chwilę profesor
Kilar milczał wpatrzony w blat stolika. Do dzisiaj nie wiem dlaczego,
ale jakiś wewnętrzny żal walnął we mnie. – Wie pan, synu kustosza
Franciszka, co panu chcę przypomnieć? – popatrzyliśmy sobie prosto w oczy. Warstewka nierdzewnej, zimnej stali pokrywała źrenice
wielkiego kompozytora. Już wiedziałem, już doskonale wiedziałem,

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
12 października 2014 r. we Lwowie odsłonięto tablicę poświęconą Wojciechowi
Kilarowi, która jest umieszczona na budynku, w którym urodził się kompozytor
pod numerem 89 przy ulicy przed wojną noszącej imię Sapiehy, a obecnie Bandery

anielska twarz, zupełnie nie po męsku wykrojone usta i ta „fryzura”
daleka od fanfanowskiej. W momencie kiedy nieobecne oczy profesora przymrużyły się jakby z pytajnikiem wyrecytowałem: – Jestem
Bogusławem, młodszym synem Franciszka, którego był pan profesor
pewnie odwiedzić? – Ooo! Jakże mi miło! – wyciągnął do mnie dłoń,
długą, przezroczystą, nadającą się wyśmienicie do nauki anatomicznej
budowy ludzkich palców. – Pan Franciszek, pan Franciszek… Ile ten
człowiek wiedział o kulturze i życiu chłopskiej wsi i mieszczańskiego
Rzeszowa. Ile on o tym napisał!
Ponieważ pan profesor Wojciech miał ponad dwie godziny do
jakiegoś tam spotkania, pozwolił zaprosić się do Bulandy przy Pania-

Delegacja uczniów Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara na pogrzebie
kompozytora

że o tym rodzinnym, rzeszowskim „skandaliku” nie usłyszę ani słówka. – Wie pan, albo ja nie nadawałem się do Krakowa, Warszawy czy
Wrocławia, albo te miasta nie chciały zasiedzieć się we mnie. Sam pan
wie, że każda muzyka to ruch. Wszystko się musi ruszać, nawet tylko
drgać, mrugać, brzęczeć. Warszawa po wojnie umarła, Kraków stanął
w tradycji, Wrocław dalej ruszał się po frontowemu. Tylko właściwie
Katowice trzymały właściwy rytm na ziemi i pod nią. Po prostu żyły
zwykłym życiem. A moja muzyka do licznych filmów? Ta najbardziej
człowiecza ze sztuk nie może stać bez ruchu. To byłoby bez sensu, najmniejszego!
 Bogusław KOTULA

Andrzej Szypuła (z lewej) u Wojciecha Kilara 17 marca 1998 r. podczas wywiadu
w mieszkaniu kompozytora w Katowicach

PS
Przypuszczam, że to „wszystko muzyczne” (jak chce wielu) nie
zaczęło się w Rzeszowie. W tym mieście nad Wisłokiem i Mikośką
Wojciech Kilar wszedł na drogę pewnej konkretnej misji, swojej misji, zwanej duchową odwagą, religijną mistyką i pełną świadomości
osobistych, nie tylko wewnętrznych dramatów. A może jeszcze jedno?
Wyrzuceni od siebie lwowiacy budowali nowe rodzinne gniazda od
Katowic po Gliwice.

WIROWANIE NA PLANIE
BARANI JOGURT

aki właśnie specyfik zaleca któryś z telewizyjnych speców od udanego gotowania jako najlepszy dodatek sosu do dziczyzny. Może to i święta prawda,
chociaż jakby nie za bardzo. W hierarchii ks. Józefa Tischnera to raczej trzecia
prawda, ta nie za bardzo do cytowania. Problem bowiem leży w tym, że w odróżnieniu od owieczki, barana nie da się nijak wydoić, choćby zabrał się za to najlepszy baca na calusieńkim Podhalu, bo w miejscu wymienia i dojków baran ma
zupełnie inne oprzyrządowanie fizjologiczne, całkowicie bezmleczne, za to niezwykle wrażliwe. Chociaż z tymi baranami to różnie bywa. W znanym dowcipie
o szkodliwości picia wódki pani w szkole przedstawia dzieciom scenkę rodzajową
z wiadrem gorzały i drugim czystej wody. Jaś zapytany, z którego wiadra napije się
wprowadzony baran, rezolutnie odpowiada, iż bez wątpienia z tego z wodą pitną.
Pani chwali Jasia i pyta, dlaczego tak owo zwierzę postąpi? Jasio stwierdza z pełnym przekonaniem – bo to baran. Logika żelazna! Ale cały edukacyjny wysiłek
nauczycielki legł w gruzach. Wróćmy jednak do owego jogurtu. Rozumując przez
językową analogię, należałoby spodziewać się w spożywczym obrocie również byczego masła czy capiego sera. Chociaż ani byka, ani capa też wydoić nie sposób.
Nawet próbować nie radzę. Oba cwaj mogą źle odczytać intencje, co grozi corridą,
czyli powędrowaniem na rogi, a i niebagatelnego kopa też można zafasować.

W

BEATYFIKACJA

edług madrości pewnego kabareciarza to nawiedzenie każdej miejscowości przez posłankę Beatę, pisowską kandydatkę na premiera. Chociaż
niektórzy spece polityczni twierdzą, że Prezes I Ogromny nie jest w stanie czegoś
takiego jak owo premierostwo przeżyć. Wystarczy mu Andrzej Duda jako prezydent wszystkich buczących. Prawdą też jest fakt, iż czuje się on prezydentem
wszystkich Polaków. Pod warunkiem, że należą bądź sympatyzują z PiS. Zupełnie tak samo jak u Henry’ego Forda sto lat temu. Każdy mógł sobie wybrać kolor
jego samochodu, pod warunkiem, że będzie czarny. Wróćmy jednak do beatyfikacji. Są już ponoć w naszej uchachanej ojczyźnie miasta i wsie beatyfikowane
kilkakrotnie. Pojawia się tu jednak pewien niedosyt. Żadnych cudów znaczniejszych jeszcze nie odnotowano. Chociaż niechaj wybrani nie tracą nadziei, trwa
zaklinanie powszechnie ponoć zrujnowanej rzeczywistości.
Najbardziej przypadły mi do gustu entuzjastyczne okrzyki na cześć pani
Beaty, uprzednio obdarowywanej obficie biało-czerwonym kwieciem i głaskanie
kwietnych główek lokalnej dziatwy, właściwie przysposobionej do wyrażania entuzjazmu ludu pracującego miast i wsi. Jak za prezydenta Bieruta i późnego Gomułki! Zatem wszystko się zdarzyć może... U nas, nad Wisłą, nie takie rzeczy widział
lud boży. Gdzieś koło Grójca nawet cielę dwugłowe przyszło na świat, a w Bugu
susza odkryła słodkowodny parowiec bojowy z I wojny światowej. Znawcy twierdzą, że ów korab to było osiągnięcie większe technicznie od darowanej nam amerykańskiej korwety, która nadaje się... nie napiszę do czego, bo byłby to niemały
obciach. Największe zapotrzebowanie na cudowne zdarzenia jest jednak w owych
ruinach i zgliszczach, dostrzeganych przez damy i mężów prawych i sprawiedliwych, zwłaszcza w Nowej Soli i Brzeszczu. Jeszcze tylko kilka peregrynacyjnych
rund posłanki Beaty po uchachanym kraju w jedną stronę i pielgrzymek prezydenta w drugą, a wszystko stanie na nogi. Nawet to, co skacze, albo i gdzieś siedzi
lub leży. Nie piszę – szczęść Boże. Bo ów mógłby się okrutnie zeźlić.

T

SZCZUJNIA

o zjawisko zostało przenikliwie odkryte przez redaktorkę Bujarę z rzeszowskiej „Gazety Wyborczej”. Chodzi o „uprzejmości” świadczone sobie nawzajem po wyborach prezydenckich przez poszczególne koterie polityczne. Ciekawa
konstrukcja językowa. Zmiana pierwszego członu wulgarnego określenia, stosowanego przez grypserę i dżentelmenów uwielbiających kije bejsbolowe, chociaż
niemających pojęcia do czego one pierwotnie służyły, dała zaskakująco trafny
efekt semantyczny. Pojawiający się człon, pochodzący od czasownika szczuć,
cywilizuje żargonowe określenie, chociaż nie umniejsza jego negatywnej wyrazistości. Wiernie oddaje stan wzajemnej wrogości. Wszystkie chwyty w tym naszym chrześcijańsko-politycznym bajzlu są dopuszczalne, byle tylko skutecznie
sponiewierały przeciwnika i skierowały w jego stronę optymalny strumień jadu.
W dodatku to wszystko ponoć dla dobra ludzkości i każdego Kowalskiego czy
Nowaka z osobna. Całość mocno jest okadzana, podlewana mszalnym sosem
i obwieszczana przez kościelne dzwony. Jedno jest pewne. Polskie rzeki w tym
roku dorównały poziomem naszej rodzimej polityce. Wcześniej miały zdecydowanie wyższy poziom, jak to ciche rzeki.
 Roman MAŁEK

CUD NAD WISŁĄ

W

ydarzył się nam niedawno prawdziwy cud. Nad Wisłą. I proszę nie mylić z innym cudem nad tą rzeką
z roku 1920. Cud równy obronie Jasnej Góry za czasów
szwedzkiego potopu. Choć biorąc pod uwagę siły obu stron,
byłoby cudem, gdyby klasztor upadł. A obrazu i skarbów
też nie trzeba było bronić, bo ich w tym czasie w klasztorze
nie było. Ale tak to już jest, jak się wiedzę historyczną czerpie z Sienkiewicza i ambony. Tylko że tego typu wiedza dla
władców Polski jest bezcenna.
Obecny cud odbył się na niejakim Dudusiu, pomazańcu prezesa i episkopatu, który wsławił się między innymi
obroną hostii, a cierpiącym na chroniczną ślepotę selektywną. Widział wokół siebie tylko ruiny i zgliszcza. A gdy już
wsadzono go na najważniejszy stołek w państwie, cudownie
przejrzał na oczy i zobaczył, jak sam się przyznał, Polskę
piękną. Wtedy poczuł się już prawie świętym, zwłaszcza po
tym, jak jego mamusia napisała na jego cześć wierszyk przypisujący synkowi władzę kapłańsko-magiczną. Cytował nie
będę. Powiem tylko, że chodzi w nim o to, żeby PiS rozgromił wrogów. I po to jest ten miś, jak mawiał Bareja.
Otóż ów pan przed zaistnieniem cudu naobiecywał
był, co mu napisano, jak na wiernego żołnierza jedynie
słusznej partii, i teraz ma kłopot, żeby nie pomylić kartek
na spotkaniach z wyborcami. Głupio by było dalej obie-

FELIETON

T

ODPRYSKI

cywać biednym to, co obiecał bogatym, i odwrotnie. Więc
jak na bystrzaka przystało, to, co sam obiecał, przerzucił na
rząd. Emerytury? 500 zł na dziecko? To rząd ma załatwić
i to do końca roku. Dowiedział się, że spełnienie obiecanek-dudzianek nie leży w jego kompetencjach. Jeżeli sam do
tego nie doszedł, to ma przecież dobrego guru, który wie
co robi, bo sam kiedyś zawrócił głowę ludziom powstaniem
warszawskim, by obniżyć po cichu podatki bogatym. I on
wymyślił Dudusiowi referendum. Nie dla poprawy Polski,
tylko by napompować wynik wyborczy, a które jest takim
samym kłamstwem, jak referendum w sprawie anschlussu
Austrii w 1938 r. Bo zapyta się Polaków, czy chcą obniżenia
wieku emerytalnego? Ale nie zapyta, czy chcą bankructwa
własnego państwa i jego systemu emerytalnego? Więc niech
się nie dziwi, że Kopacz nie padła przed nim na kolana i nie
zacytowała Sienkiewicza: „Jędruś, stóp Twoich niegodnam
całować!”.
Jedno jest w tym pocieszające. Wiadomo, dlaczego
zrobiono Dudusia prezydentem. Małego spryciarza, który
będąc posłem, nie dość, że blokował etat na UJ, to załatwił
sobie fuchę na boku za 280 tysięcy, a dotknięty syndromem
Hofmana, latał na wykłady za pieniądze z budżetu, i na którego – jak sądzę – prezes ma pełną szafę kwitów. Wystarczy
je ujawnić i po Dudusiu. Tylko kto Polakom wybrał takiego
prezydenta.
Tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ

Jerzy
Maślanka

SEJMOWA
JEDYNKA
Z Sejmu uchwały partie dostały,
forsę na widowisko.
I tak jak zawsze ja, Polak mały,
zapłacę za to wszystko.
Wyborcze listy już zamknięte
po wielu tarciach i rozróbkach,
buzie radośnie uśmiechnięte
tych, co ponownie będą w „czubkach”.
Znajome twarze jak kramarze,
zmieniają partie i ołtarze,
aby urządzić życie nowe.
Obecne. Nie pozagrobowe.
Takie prawdziwe jakieś nico,
szantażem, kłamstwem się nie brzydzi,
raz jest lewicą, a raz prawicą
i żadnych przeszkód w tym nie widzi.

ROZMAITOŚCI

Bo w perspektywie przyszłych zdarzeń,
gdy prezesowi wpadnie w oko,
lądują nam spadochroniarze,
a później mają nas głęboko.
Magiczna liczba ta jedynka,
gdy cię wybierze z chętnych tłumu,
a przy tym szczęścia odrobinka
ponoć dodaje też rozumu.
Na Podkarpaciu fama poszła,
założę się o wina skrzynkę,
że z osła można zrobić posła,
kiedy na liście ma jedynkę.
PS
A Mer nasz Tadzio – sprytny lis,
prestidigitator – mądra głowa,
co po raz czwarty jest na bis,
rzekł: „Nie będę tego komentował”.
A historycznie tę rzecz biorąc,
to smutną prawdę dziś wypowiem,
ponoć splajtował, choć miał sporo
„Jedynek”, Pan J.J. w Rzeszowie.

Nowe uczucie
Baran (21 III–20 IV) Wyjazdy, przyjazdy
i dużo ludzi wokół.
Byk (21 IV–20 V) Ktoś młody ciągle puka i puka
do Twego serca – warto otworzyć się na nowe
uczucie.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Mars będzie sprzyjał
udanym zakupom i rozmowom z szefem.
Rak (22 VI–22 VII) A może warto zafundować
sobie relaksacyjny wyjazd?

SEKRET Y ŻYCIA

N

Jaskinie mocy

iejeden z nas
spotkał
się
z miejscami, w których czujemy się jakoś
inaczej i nie ma tutaj
Nina Opic
znaczenia nastawienie psychiczne. Nie tylko kamienne kręgi czy
czakramy Ziemi są źródłem niesamowitych
pokładów energii i niewytłumaczalnych zjawisk. To, co dzieje się w podziemnych grotach, przyprawia o dreszcze uczonych i zwykłych zjadaczy chleba. Są jaskinie, w których
ludzie doznają halucynacji, mają dziwne sny,
doświadczają niezwykle silnych zaburzeń
psychofizycznych. Nic dziwnego, że sprawą
od wielu lat zajmują się naukowcy i to z najlepszych uniwersytetów. Zmierzono anomalia elektromagnetyczne, zaburzenia grawitacyjne i sprawdzano, jaki mają one wpływ na
człowieka. Profesor Stanley Marc Krippner
z uniwersytetu w San Francisco, opierając się
na stricte naukowych przesłankach, potwierdza tezę, że zachodzące zjawiska są wynikiem

działania tzw. pól pamięci, które tworzą się
w miejscach o silnych tradycjach religijno-magicznych. Do najstarszych i najsilniejszych jaskiń należy Jaskinia Fauna, zwana też
Panaipolion, czyli „Miejsce Pana” w Pentelikon niedaleko Aten. Urządzenia badawcze
zainstalowane w tej jaskini albo samoistnie
się psują, albo same włączają się i wyłączają.
Jaskiń, w których dochodzi do zjawisk paranormalnych, jest w Europie sporo i, co ciekawsze, posiadają właściwości uzdrawiające
ciało i psychikę człowieka. Badacze systematycznie mierzą w nich promieniowanie w skali Bovisa. Najsilniejszym miejscem mocy
w Europie jest Grota Würenlos niedaleko
Zurychu, posiadająca sole mineralne w swej
pierwotnej postaci. W Polsce też mamy kilka
jaskiń o niebywałej mocy. W największej komorze Jaskini Łokietka w Ojcowskim Parku
Narodowym promieniowanie bioenergetyczne jest bardzo duże, podobnie jak w Wieliczce i... w Smoczej Jamie w Krakowie. Warto się
o tym przekonać... 

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca
PLACEK
ZE ŚLIWKAMI
½ kg mąki • 25 dag masła lub margaryny •
¾ szklanki śmietany • 1 jajo • 1 żółtko • 15 dag
cukru • 1 kg śliwek • kilka łyżeczek cukru
pudru.

FRASZKI
Adam Decowski
PRZYPADŁOŚĆ
Wtedy amnezji dostaje,
jeśli długów nie oddaje.
O KAMPANII
Podczas wyborczej kampanii –
wychodząc naprzeciw karierze –
większość naszych kandydatów
polityczne brudy pierze.

Czesław Piotr
Kondraciuk
ODWROTNIE
Mówił, że świat
do nóg jej rzuci.
Zrobił odwrotnie
i już nie wrócił...

POWAGA SŁÓW
Mówił przed ślubem
z całą powagą:
Wezmę cię miła
zupełnie nagą…

Lew (23 VII–23 VIII) Wzmocnienie witaminowe bardzo się przyda.

Strzelec (23 XI–21 XII) Nie przemęczaj się, bo to
odbije się na zdrowiu.

Panna (24 VIII–22 IX) Merkury i Jowisz pomogą wyjść na prostą.

Koziorożec (22 XII–20 I) Zajmij się swoimi sprawami i nie przejmuj się innymi.

Waga (23 IX–23 X) Wygonisz z serca złość
i osamotnienie.

Wodnik (21 I–19 II) Nie daj się wciągnąć w intrygi
w pracy.

Skorpion (24 X–22 XI) Zmiany, które planujesz, wyjdą wszystkim na dobre.

Ryby (20 II–20 III) Przygotuj się na wiadomość, że
rodzina się powiększy.

Mąkę posiekać z tłuszczem, dodając po trochę jajo i żółtko, cukier i śmietanę. Lekko
zagnieść ciasto, rozwałkować i wyłożyć na
przygotowaną blachę. Na rozwałkowane
ciasto układać rzędami przekrojone i wydrylowane śliwki, skórką do ciasta. Piec
w nagrzanym piekarniku. Po upieczeniu
posypać cukrem pudrem. 

LIMERYKI
Marek Pelc

Raz pewien magik, mieszkaniec Krosna,
rzekł: „Sprawię, by zimą była wiosna”.
Czarował trzy godziny,
głupawe robiąc miny.
Wyszła jedynie mu z dębu sosna.

Regina Nachacz
Piosenkarka z miasta Łodzi
rumiane usteczka chłodzi
ajerowym smakiem,
lodami z koniakiem,
czułe słówka miodem słodzi.

AFORYZMY

Edward Winiarski

Dopóty dzban wodę nowsi,
dopóki źródło nie wyschnie.
***
Pełzającego obalić trudno…
***
Najstaranniej bywa niwelowane… pole chwały.
***
Zazwyczaj pęka to, co jest często naginane.
***
Oznaką roztropności bywa powściągliwość
w stawianiu kropki na „i”.

PPH INTEGRAL Sp. z o.o. za³o¿ona
w roku 1987 nale¿y do najwiêkszych
i najbardziej prê¿nie rozwijaj¹cych siê
przedsiêbiorstw budowlanych w województwie podkarpackim.
Specjalizuje siê w kompleksowej realizacji prac budowlanych i instalacyjnych w systemie generalnego wykonawstwa.
Œwiadczy us³ugi budowlane z zakresu:
• budownictwa ogólnego i przemys³owego
• pawilony handlowe , supermarkety
• modernizacje i remonty
• sieci zewnêtrzne kanalizacyjne , gazowe i cieplne preizolowane
• instalacje wewnêtrzne wod-kan, c.o.
i c.w.
• hale przemys³owe, stalowe i ¿elbetowe
• obiekty in¿ynieryjne:
-kot³ownie olejowe i gazowe
-oczyszczalnie œcieków
-stacje uzdatniania wody
-wymiennikownie
Founded in 1987, PPH INTEGRAL Ltd.
is one of the biggest and most dynamically developing construction companies in the area of Podkarpackie
Voivodeship.
The company specializes in complex
realization of building and installation works, acting as the general executor. It provides construction services in the scope of:
• general and industrial building
• shopping centres, supermarkets
• modernization and reconstruction
• interior water-sewage, central heating and hot water installations
• industrial rooms, steel and reinforced concrete halls
• engineering structures:
- oil and gas-fred boiler rooms
- sewage treatment plants
- water purifcation plants
- heating plants

Wyró¿nienie :
- laureat Z³otej Statuetki Przedsiêbiorstwo Fair Play za 2004 r.
- Szmaragdowa Kula Lider Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2014
- Certyfkat Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2015
Distinctions:
- Golden Statuette in the contest Fair Play Enterprise in 2004
- „Leader of Podkarpackie Voivodeship” in 2013-2014
- Certifcate “Trustworthy Company of Podkarpackie Voivodeship” in 2014-2015

Firma posiada certyfkat jakoœci ISO 9001:2000 od 2003 roku
oraz certyfkat ochrony œrodowiska ISO 14001:2004 od 2007
roku .
The company has implemented and used the Quality Management Certifcate ISO 9001:2000 since 2003 along with the
Environment Management System Certifcate ISO 14001:2004
since 2007.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PROJEKTANT”
w Rzeszowie na osiedlach Słoneczny Stok oraz
Podkarpacka-Matuszczaka buduje budynki
mieszkalne wielorodzinne w systemie tradycyjnym,
stosując przy tym nowoczesne, ekologiczne energooszczędne sposoby ocieplania oraz ogrzewania
mieszkań.

Osiedle Słoneczny Stok
MIESZKANIA W BUDYNKACH Z WINDAMI
Mieszkania w budynkach wielorodzinnych 2 i 3 klatkowych, mieszkania
2-3 pokojowe o pow. od 37 m2 do 68 m2 miejsca postojowe
w garażach podziemnych
BUDYNKI WIELORODZINNE BEZ WIND
mieszkania 2-3 pokojowe o pow. od 47 m2 do 67 m2
MIESZKANIA DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH (50+)
2 budynki mieszkalne wielorodzinne, 1 i 3 klatkowe, mieszkania
1-pokojowe o pow. od 36 m2 do 40 m2 p.u. mieszkania 2-pokojowe
o pow. od 50 m2 do 51 m2 p.u.
Płatność ratami przez okres realizacji, mieszkania w pełni wykończone
do zamieszkania. W parterze zlokalizowane podstawowe usługi, handel,
gabinety lekarskie i rehabilitacyjne, świetlica środowiskowa, biblioteka.

Osiedle Wzgórza Staroniwskie
W przygotowaniu nowa inwestycja budynek wielorodzinny termin
rozpoczęcia IV kwartał 2015 r., 1 klatkowy, mieszkania 2-3 pokojowe
o pow. od 45 m2 do 65 m2 p.u.

SPRZEDAŻ
oś. Słoneczny Stok, ul.Odrzykońska

oś. Słoneczny Stok, ul. Iwonicka

oś. Podkarpacka-Matuszczaka, ul.Rymanowska

Osiedle Podkarpacka-Matuszczaka przy ul. Rymanowskiej
W przygotowaniu nowa inwestycja budynki wielorodzinne o numerach
inwestycyjnych 27 i 28, termin rozpoczęcia IV kwartał 2015 r., budynki
2 klatkowe, mieszkania 2-3 pokojowe o pow. od 44 m2 do 65 m2 p.u.

SPRZEDAŻ-WYNAJEM
ul. Krośnieńska (Osiedle Słoneczny Stok) miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym
ul. Krajobrazowa (Osiedle Wzgórza Staroniwskie) miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym
Bliższe informacje:
Rzeszów, ul. Słoneczna 2, pokój nr 2, tel. (17) 85 80 495, 85 80 496,
od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 17.00, w piątek i sobotę w godz. 8.00 - 14
e-mail: biuro@projektant.rzeszow.pl
www.projektant.rzeszow.pl

Cena 4 zł w tym 5% VAT

ul. Iwonicka (Osiedle Słoneczny Stok) lokale usługowe

