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Naszym Czytelnikom, Współpracownikom 

i  Przyjaciołom wspierającym miesięcznik 

życzymy spokoju rodzinnego w święta Bożego Narodzenia 

i od Nowego Roku 2016 po kolejny grudzień

także spokojnego, godnego życia 

Teatr Maska – scena ze spektaklu Opowieść wigilijna, reż. Czesław Sieńko
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Przez wiele tysięcy lat
na Zbawcę czekał świat,
wierząc w proroków przesłanie.
I spełnił swe Słowo Bóg,
objawił wielki cud –
dziś Słowo to stało się Ciałem.

Ref. 
Nad Betlejem promienieje gwiazda chwały,
a w stajence śliczne Dziecię, Jezus mały.
Z Aniołami zaśpiewajmy razem „Gloria”!   
Dziękuj, ziemio, za zbawienia święty dar.

Słowa i muzyka Jana Robaka

Cud w Betlejem

Jan Robak, urodzony 17.01.1954 r. Należy do Grupy Literackiej 
„Słowo” w Mielcu. Pisze wiersze, opowiadania oraz piosenki – wiele 
z  nich stanowi repertuar dziecięcego zespołu parafialnego Łódź 
Piotrowa, którego jest założycielem i  kierownikiem. Publikowana 
kolęda jest z repertuaru tego zespołu.

Jest głos, co mówi tak:
„Nie tędy droga twa”.
A ty wiesz, od kogo pochodzi.
To światło prostych dróg,
to kochający Bóg
dziś w tobie na nowo się rodzi.

Ref. 
Nad Betlejem promienieje…

W wigilijny wieczór
To świątecznym jest zwyczajem,
wszyscy sobie dobrze życzą,
przytulając się nawzajem
i na niebie gwiazdki licząc.

A zwierzątka rzekną zgodnie:
żyjcie długo i pogodnie,
w sercach waszych niech zagości
radość, szczęście, czar miłości!
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Mieczysław A. Łyp Stefan S. Żarów

Wiersz wigilijny

nie pogubiłem dróg
nie pogubiłem lat
nie pogubiłem światłości

We mnie blask świec
zapach odświętności
biały zmierzch
dyskretne migotanie
Gwiazd

pamiętam zaśnieżony sad
pamiętam zastygłą ciszę
pamiętam doniosłe oczekiwanie

Poświęcony opłatek
w drżących rękach matki
Poprzedzony modlitwą
Rozkołysany tkliwą
kolędą Cicha noc...

teraz tu pośród swojej dorosłości
teraz tu wyzbyty lęku
teraz tu w oczekiwaniu

We mnie zaduma
i spokój
Pochylenie nad Dzieciątkiem
miłościwej niebieskiej Pani
Tej co nad aniołami...

W strumieniu czasu 

Tym razem 
nie gliniane dzbany amfory 
pomarańcze anemony 
na jasnym złocistym płótnie 
i nie jedna chwila moment zauroczenie 
ale radość całego pełnego wieczoru 
ale radość wieczności płynącej 
o zmierzchu przez pokolenia 

Tak wracają tamte choinki 
tamte twarze tamte uniesienia 

Więc jak odtworzyć tamtą ciszę 
jak odtworzyć tamten zapach siana 
ze skoszonych przez Ojca łąk 
jak odtworzyć kolor czerwonych jabłek 
zerwanych przez Matkę 
w październikowe niedzielne południe 
jak odtworzyć trzask kroków Waszych 
w siarczysty mróz 

Jak odtworzyć tamtą ciszę? 

Rzeszów, 24.08.2015

Natychmiast po ukazaniu się w listopadzie wydania jubileuszo-
wego naszego miesięcznika zwyczajem – jak to jest na Face-

booku – polubili je m.in. Adam Kunysz, Stanisław Kornasiewicz, 
Jakub Adamski, Anna Żebrowska, Bartosz Cyganik, Jerzy Wiącek, 
Joanna Hałaj, Mirosław Osowski i wiele innych osób. 

Niektórzy wpisali się szerzej życzliwie. Jerzy Gawroński po-
chwalił nas: „Znów jest co poczytać!”, Jerzy Dynia napisał: „Bastion 
kultury!”, który to wszak także od wielu lat współtworzy jako autor 
ten artysta muzyk oraz inicjator i organizator wielu zdarzeń kultu-
ralnych. Anna Żebrowska, doktor nauk humanistycznych i redaktor 
„Gazety Wyborczej”, niezrównana znawczyni tajników artystycz-
nych brzmień duszy najsławniejszych Rosjan współczesnych i  nie 
tylko – z  którą przyjaźnię się od studiów i  mieliśmy nawet wspól-
ny epizod artystyczny w  Meluzynie Erazma Buchelta – odniosła 
się bardzo osobiście: „Rysiu, gratulacje z okazji 10-lecia dla całego 
zespołu! Bardzo ciekawy numer, przeczytałam jednym tchem, od 
deski do deski. Dobra poezja, także satyryczna. Andrzej Listwan 
i Władek Szwaja mają w p. Jerzym Maślance godnego kontynuato-
ra prześmiewczej liryki. Regina Nachacz limeryki pisze, no proszę! 
Boguś Kotula i Jurek Dynia jak zwykle w dobrej formie. Tak przy-

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA
jemnie się obcuje z kolegami młodości, z Tobą na czele. Bardzo szkoda 
Kazia Obodyńskiego... Czekam na następne numery, tylko mi tam, 
w Rzeszowie, nie umierajcie!” 

Nie zapomniał o jubileuszu wybitny pisarz Zbigniew Domino, 
autor sybirackiej odysei zapoczątkowanej sfilmowaną już nawet po-
wieścią epicką Syberiada polska, który nie tylko wiernie nam towa-
rzyszy jako czytelnik, ale systematycznie, zwłaszcza w rubryce „Lu-
dzie i sprawy” i innych publikacjach twórczo wspomagał nas i zapew-
ne jeszcze wspomoże swym autorskim piórem. Napisał do nas z  tej 
okazji także stały nasz autor Andrzej Szypuła, artysta muzyk, kom-
pozytor, dyrygent, prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego, 
także Mieczysław Arkadiusz Łyp prezes rzeszowskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich, artysta plastyk Ryszard Dudek, dyrek-
tor Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, i Stanisław Rusznica, 
b. poseł i b. szef ZNP w regionie, a obecnie redaktor „Echa Rzeszowa” 
współpracujący również z nami. 

Dziękujemy za życzenia wyrażone w tej formie oraz licznych te-
lefonach i bezpośrednich rozmowach.

	Ryszard ZATORSKI

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO 
NA NAJBLIŻSZE I NAJDALSZE LATA

To już naprawdę 10 lat! Zerknąłem na 
okładkę listopadowego numeru, a tu ład-

nie wkomponowana „10-latka”, sygnalizująca 
Wasz, a właściwie to i nasz, czytelników, Jubi-
leusz. Bo tych wiernych czytelników, do któ-
rych i mnie, od pierwszego numeru, zaliczcie, 
macie sporo. I z każdym numerem coraz wię-
cej. Co ważne, nie tylko w Rzeszowie.

A jak Jubileusz, to i gratulacje, i dobre 
życzenia całej Redakcji się należą. Wertuję 

więc ten jubileuszowy numer, a  w  pamięci 
porównuję go z tymi pierwszymi. Ładnie, na-
prawdę sensownie z każdym nowym nume-
rem się rozwijacie, zaciekawiacie. A przecież 
wydawanie takiego miesięcznika w czasach, 
kiedy każdy każdą złotówkę dwa razy liczy, 
wcale łatwe nie jest. Tym większe uznanie dla 
red. naczelnego Jerzego Maślanki, dla całego 
zespołu redakcyjnego i  ludzi od lat z  „Rze-
szowem” współpracujących. Tu aż mnie kor-
ci, żeby oprócz Jerzego Maślanki i Ryszarda 
Zatorskiego wymienić jeszcze całą plejadę 
nazwisk ludzi, którzy z  nami, czytelnikami 

dzielą się swoją niepoślednią wiedzą, tworząc 
nieprzemijającą kulturalną kronikę Rze-
szowa, a  gdy o  życie literackie chodzi (vide 
„Wers”) całego Podkarpacia.

Rozpisałem się, ale jak Jubileusz, to Ju-
bileusz. Życzę więc Wam od serca wszystkie-
go najlepszego na najbliższe i najdalsze lata. 

	Zbigniew DOMINO
PS
Żal, że w  czas tego pięknego Jubileuszu nie 
ma już z  nami śp. profesora Kazimierza 
Obodyńskiego i redaktora Józefa Gajdy. 

Drogi do domu 

Duży ze mnie chłopiec 
a każdą grudniową nocą 
chodzę po choinki 

Idę ulicą pachnącej macierzanki 
ulicą zielnej kolendry 
ulicą białych brzezin 
ulicą kwitnących lip 

Na białych rozświetlonych płótnach 
okien 
maluję drogie mi portrety 
a potem 
potem latami czekam 
na skrzypiący zmierzch Wigilii 

Za wcześni pielgrzymi 
za wcześni włóczędzy 
są ze mną 
– jestem z nimi 

Rzeszów, 11.08.2015  
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FENOMEN NA MAPIE KULTURALNEJ 

Miesięcznik społeczno-kulturalny „Nasz 
Dom Rzeszów” jest fenomenem na 

mapie kulturalnej Rzeszowa i  Podkarpacia. 
Na tle wnikliwie poruszanych problemów 
życia społecznego pełnym blaskiem jaśnieją 
w piśmie sprawy kultury, w najróżniejszych 
zresztą kształtach i wymiarach. 

To także ważny dokument czasów, 
w których żyjemy, pełen odniesień do spraw 
codziennych, ale i  duchowych, budujących 
naszą wrażliwość na piękno świata. 

Ciekawi współpracownicy, kompetent-
na, staranna praca redakcyjna, świetna szata 
graficzna to atuty pisma, zyskującego zasłu-
żoną popularność wśród szerokiego grona 
czytelników.

	Andrzej SZYPUŁA

TO PIĘKNE DZIAŁANIA

Z  okazji wydawania od 10 lat czasopisma społeczno-kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów” 
proszę przyjąć serdeczne gratulacje. Od 10 lat jesteście praktycznie jedynym rzeszowskim 

czasopismem popularyzującym działalność artystyczną, literacką i kulturalną w naszym re-
gionie. Odnotowujecie najważniejsze wydarzenia kulturalne, jakie mają miejsce w placówkach 
kultury, instytucjach artystycznych, szkołach. 

Czasopismo jest popularne wśród najmłodszych, szczególnie poprzez dodatek „Pluszak”, 
oraz wśród młodzieży i  dorosłych, dla których udostępniacie łamy magazynu literackiego 
„Wers”. Wielu młodych pisarzy, przyszłych poetów debiutowało literacko w  tym dodatku. 
Dajecie możliwość wypowiadania się na Waszych łamach czytelnikom oraz wielu twórcom 
o znanych już nazwiskach, z których można brać przykład. 

To piękne działania, dzięki którym macie liczne grono czytelników. Z wielkim uznaniem 
odnoszę się do wielu artykułów publicystycznych dotyczących zagadnień kultury i sztuki. 

Życzę Wam dalszych sukcesów.

	Stanisław RUSZNICA

NIEGASNĄCEGO ENTUZJAZMU

Redakcja miesięcznika społeczno-kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów” wiernie towarzyszy 
życiu miasta i  regionu. Od 10 lat czytelnicy co miesiąc oczekują niecierpliwie na nowe 

wiadomości, komentarze, różnorodne prezentacje publicystyki i  twórczości. Jedną z  zalet 
czasopisma jest niezwykłe bogactwo tematyczne, wieloaspektowy sposób postrzegania bli-
skiej odbiorcy rzeczywistości. Komentuje się tu wydarzenia kulturalne, społeczne, politycz-
ne (związane z regionem). Trzeba jednak podkreślić niezwykłe wśród wychodzących obecnie 
czasopism szczególne zainteresowanie sztuką – muzyką, teatrem, dokonaniami plastycznymi, 
filmem i  naturalnie literaturą. Trwa w  miesięczniku dobra rzeszowska tradycja „Profilów” 
i „Widnokręgu” – redakcja wprowadziła na łamy magazyn literacki „Wers”, oddany do dyspo-
zycji rzeszowskich poetów, mogących drukować swoje liryki. Literatura jest też obecna w licz-
nych recenzjach nowo wydanych książek lub tomików poezji, jak również w komentarzach czy 
sprawozdaniach z licznych, jak się okazuje, imprez literackich. Nic dziwnego, że te zaintereso-
wania tworzących czasopismo zostały docenione i nagrodzone „Złotym Piórem” przez oddział 
Związku Literatów Polskich w  roku 2010 i  indywidualnymi nagrodami dla red. naczelnego 
Jerzego Maślanki, jak i dla redaktora Ryszarda Zatorskiego w roku 2014.

Godny szacunku jest fakt, że miesięcznik konsekwentnie promuje młodych poetów, po-
dobnie jak młodych ludzi zajmujących się innymi dziedzinami sztuki. Bardzo ważne jest też 
zachęcanie do lektury najmłodszych odbiorców poprzez dołączanie dodatku dla dzieci „Plu-
szak”, pomocnego również w procesie dydaktycznym czy wychowawczym.

Należy podkreślić różnorodność gatunków publicystycznych i literackich (artykuły, wy-
wiady, eseje, recenzje, reportaże, sprawozdania, poezja itp.). Zwraca uwagę niezwykle staranna 
i dopracowana w każdym szczególe szata graficzna, dbałość o jakość zdjęć i papieru.

Popularność „Naszego Domu Rzeszowa” wśród odbiorców jest jak widać w pełni uza-
sadniona. Doceniając wkład Redakcji w popularyzowanie literatury i sztuki Rzeszowa i Pod-
karpacia, Związek Literatów Polskich oddział w Rzeszowie składa Jubilatom najserdeczniejsze 
gratulacje z powodu okrągłej rocznicy i życzenia następnych wspaniałych dziesięcioleci, peł-
nych sukcesów wydawniczych, niezmiennej sympatii odbiorców oraz niegasnącego entuzja-
zmu w pracy nad coraz doskonalszym kształtem „Naszego Domu Rzeszowa”.

	Mieczysław A. ŁYP

DLA WSPÓLNEGO DOBRA

Miesięcznik społeczno-kulturalny „Nasz 
Dom Rzeszów” wydawany od 10 lat 

jest jedyną trwałą formą odnotowywania 
ważnych zdarzeń kulturalnych w  naszym 
mieście. 

Dla mnie i  moich współpracowników 
oraz całego środowiska artystycznego sku-
pionego wokół Biura Wystaw Artystycznych 
najcenniejsze jest to, że dzięki pracy i stara-
niom całego zespołu redakcyjnego i autorów 
Waszego czasopisma, mieszkańcy Rzeszowa 
oraz regionu otrzymują rzetelne informacje, 
recenzje i  interesujące opinie o  jakże ulot-
nych wydarzeniach plastycznych, muzycz-
nych i teatralnych.

Za to właśnie chcę gorąco podziękować 
i pogratulować Panu Redaktorowi Naczelne-
mu i  wszystkim Redaktorom tworzącym to 
pismo dla wspólnego dobra.

Dziękuję za stałą rubrykę na łamach 
miesięcznika poświęconą działalności gale-
rii BWA, w czym ogromną zasługę ma Piotr 
Rędziniak, przybliżając czytelnikom zagad-
nienia sztuki współczesnej. 

	Ryszard DUDEK

Andrzej Grzywacz 

W Mikołajki na rze-
szowskim rynku 

mieszkańcy szczególnie 
najmłodsi oczekiwali na 
św. Mikołaja. Tenże poja-
wił się, lecz nie na saniach, 

bo wszak zimowa aura nam jak dotąd nie do-
pisuje, ale jako akrobata, który uczepiony na 
linie pokonał zawrotnie na dużej wysokości 
drogę pomiędzy jednym z budynków przy ul. 
Mickiewicza a  balkonem ratusza, bezpiecz-
nie tam lądując. Wzbudziło to powszechny 
aplauz!

NA RYNKU MAŁO CHOINEK
Brakuje beczki z grzańcem

W  czasie podniebnej eskapady rozsie-
wał iskierki ogni sztucznych. A  potem bawił 
się z  dziećmi i  dorosłymi w  scenerii bożona-
rodzeniowego kiermaszu, który od 4 grudnia 
ma trwać dwa tygodnie. W  29 drewnianych 
chatkach można kupować świąteczne wędliny, 
pieczywo, ciasta i dekoracje choinkowe. Skosz-
tować wiejskiego chleba ze smalcem i  skwar-
kami, napić się gorącego żuru i  zjeść pierogi, 
posilić się oscypkiem na gorąco z żurawiną. 

Pomysł takich jarmarków nie jest nowy. 
Od lat takie są w  wielu miastach w  Polsce 
i  Europie. Wyjątkową atmosferę ma Kra-
kowski Jarmark Galicyjski. O  jarmarkach 
tych i  przeniesieniu ich pomysłu na ry-
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nek rzeszowski pisałem w  ubiegłorocznym 
styczniowym „Naszym Domu Rzeszowie”. 
Z  radością zatem odnotowuję, że i  rynek 
rzeszowski o tej porze roku zatętnił życiem. 
Ale mając przed oczyma choćby jarmark 
krakowski, dużo mi w  Rzeszowie brakuje. 
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Nie widzę więcej choinek, poza jedną stałą. 
Domki handlowe ustawione bez pomysłu nie 
stwarzają klimatu miasteczka świątecznego. 
No i brak dużej beczki z galicyjskim grzań-

cem! I tylko z jednej budki sączy się muzyka, 
w dodatku jakaś smętna.

Miałem nadzieję, że już w  tym roku, 
ale chcę wierzyć, że może za rok rzeszowski 

jarmark na rynku będzie lepszą konkurencją 
dla tych w innych miastach, z bogatszym do-
świadczeniem w tym względzie.

	Andrzej GRZYWACZ

Edward Słupek

Z chwilą wejścia do 
zjednoczonej Europy 

ścierają się w naszym kraju 
dwa poglądy na naszą po-
litykę zagraniczną, czy ma 
być wspólna europejska, 

czy też narodowa polska. W praktyce zagra-
niczna polityka europejska to taniec na linie. 
Poszczególne państwa europejskie zachowu-
ją się tak, jak intuicyjnie im to odpowiada. 
Największą rolę odgrywają elektoraty naro-
dowe, co jest wynikiem spuścizny historycz-
nej. Po prostu rządy muszą się liczyć z wła-
snymi społeczeństwami często o nastawieniu 
nacjonalistycznym. Tak też jest w  naszym 
polskim układzie. 

Stawiam tezę, że po 1989 r. nie mamy 
jednoznacznego pomysłu na politykę zagra-
niczną, szczególnie jeżeli chodzi o kierunek 
wschodni. Odnosi się wrażenie, że wszyscy 

TO JEST TANIEC NA LINIE
Zagraniczna polityka europejska

bez wyjątku – tzn. bez względu na opcję 
rządzącą – chcą się wykazać, jak to dokopią 
„ruskim” na forum międzynarodowym. Ta 
nijaka polityka jest wynikiem nieuzasadnio-
nego strachu rządzących z  pytaniem w  tyle 
głowy „co nam wygarnie opozycja”. Jakiś ro-
dzaj obsesji bez chłodnego racjonalizmu, jaki 
wymagany jest w dyplomacji i polityce. Przy-
pomnę pozytywny sygnał, jaki dał nam Epi-
skopat Polski wobec Wschodu, gdzie jego ów-
czesny szef, nasz przemyski arcybiskup Józef 
Michalik wzorem prymasa tysiąclecia kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego – który w 1966 r. 
wysłał słynny list do biskupów niemieckich: 
„wybaczamy i prosimy o wybaczenie” – rów-
nież wysłał w  2012 r. list do narodów Rosji 
i  Polski, podpisany także przez rosyjskiego 
patriarchę Moskwy i Wszechrusi Cyryla, na 
który nie znamy odzewu, a  przynajmniej 
oczekiwanego odzewu, jaki był ongiś ze 
strony niemieckiej. Czyli był sygnał, jak po-
stępować, ale brak klasy i  dyplomatycznej 

wielkości, aby stworzyć stosowne stosunki 
sąsiedzkie ze wschodnimi sąsiadami. 

Różnymi niezręcznościami stosunki 
te permanentnie pogarszamy. Byłem na są-
siedzkiej Białorusi rządzonej przez ponad 20 
lat przez prezydenta Łukaszenkę, prawie co-
dziennie wyszydzanego przez nasze media, 
co prawie dziennikarzom weszło w  nawyk 
mogący implikować powstaniem odrazy do 
narodu białoruskiego. A  rzeczywistość jest 
całkiem odwrotna – jesteśmy tam na Biało-
rusi normalnie, jako sąsiedzi, szanowani. Nie 
niszczy się śladów po przedwojennej Polsce. 
Wszystko z poprawnością jest utrzymywane, 
a zwłaszcza polskie cmentarze. Co do Łuka-
szenki, to nawet środowisko Polaków twier-
dzi, że to taki wódz narodu dobry na stadium 
początkowe, bo wcześniej państwowości bia-
łoruskiej nie było. W okresie niemowlęcym, 
w  jakim jest Białoruś w  sensie narodowym, 
to właściwy gospodarz narodu, który dba, 
aby społeczeństwo funkcjonowało gospo-
darczo. To chyba jedyny przypadek, gdzie 
wschodni sąsiad darzy nas stosowną aten-
cją. Bo Ukraińcy i Litwini nie pałają do nas 
nadmierną sympatią Aż się prosi nawiązać 
z  Białorusią stosunki gospodarczo-politycz-
ne, z  jakimi napraszamy się niewdzięcznej 

Dorota Dominik

Pomaganie i  zajmowa-
nie się sprawami zwie-

rząt bywa u nas dwuznacz-
ne i traktowane z pogardą. 
Zawsze bowiem mówi się 
o tym w zestawieniu z jaki-
miś ludzkimi nieszczęścia-

mi i  potrzebami. W  końcu ten, co uczynił 
sobie „ziemię poddaną”, jest najważniejszy, 
jemu najbardziej potrzebna pomoc. Nawet 
nasza ludzka, plemienna solidarność, choć 
wystawiana na ciężkie próby ostatnimi cza-
sy, działa bez zarzutu, gdy trzeba zebrać pie-
niądze na leczenie chorego dziecka, mieszka-
nie dla rodziny, która utraciła dorobek życia 
w pożarze, czy spełnienie marzeń dziecka. 

A  zwierzęta… no cóż, nimi zajmują 
się nawiedzeni ekolodzy albo jakieś zwa-
riowane emerytki, dokarmiające osiedlową 
czy działkową kociarnię. Złośliwi mówią 
o nich z uśmieszkiem, ironią, nie szczędząc 
przykrych komentarzy, żeby się raczej zajęli 
ludźmi. Tacy kpiarze dają wyraz najwyższej 
pogardy, jaką darzą świat braci mniejszych, 
którzy bez naszej pomocy czy mądrej inge-
rencji sami sobie nie poradzą. Gorzej, gdy 
„elitarny” dla samych siebie światek my-
śliwych urządza dla społeczności lokalnej, 
głównie złożonej z rodzin z dziećmi, promo-

Naszym podstawowym obowiązkiem 
w  stosunku do naszych młodszych braci 
jest niekrzywdzenie ich, jednak poprzesta-
nie na tym to nie wszystko. Mamy ważniej-
szą misję – służyć im pomocą, kiedykol-
wiek będą jej potrzebować. 

Św. Franciszek z Asyżu

NASI MŁODSI BRACIA
Nauczmy opiekowania się i szacunku

cję sztuki zabijania, czyli tzw. pokot, duma 
myśliwych, a dla wielu z nas hekatomba, bo 
dziesiątki czy nawet setki zabitych zwierząt 
poukładanych w  rzędach. Można spodzie-
wać się, że po obejrzeniu tych wątpliwych 
atrakcji dziecko będzie miało koszmary albo 
odmówi zjedzenia kotleta. Jestem jak naj-
dalsza od wszelkich skrajności, ale sądzę, że 
koszmarny stosunek do zwierząt jest wprost 
proporcjonalny do liczby bezdomnych psów 
i  kotów, rozjechanych jeży czy niedożywio-
nego, stojącego po brzuch w oborniku bydła. 
Nie chcąc wyjść na ekologiczne dziwadła, za-
przestaliśmy (o ile w ogóle robiliśmy to kie-
dyś) mądrej edukacji społecznej, odpowie-
dzialności za zwierzęce istoty, uwrażliwiania 
dzieci na krzywdę i cierpienie. 

Nie bez powodu piszę o tym w grudniu, 
w  czasie gdy ogarnięci świąteczną gorączką 
szukamy prezentów dla bliskich. Na pewno 
i  w  tym roku w  niejednym domu pod cho-
inką dziecko znajdzie wymarzonego szcze-
niaczka, króliczka czy kocię. I  duża szansa, 
że ten wymarzony prezent po kilku tygo-
dniach czy miesiącach stanie się kłopotliwy, 
po czym wyląduje na działkach, ulicy czy 
skończy przywiązany do drzewa w lesie. Dla-
tego teraz jest dobry czas na to, aby mądrze 
pogadać z  dzieckiem, wytłumaczyć, czym 
jest odpowiedzialność, ale i przyjaźń bezgra-
niczna zwierzęcia i  tak samo bezgraniczne 

cierpienie, gdy zostanie samo i  wyrzucone. 
Że świat natury, zwierząt, roślin jest piękny, 
fascynujący i niezepsuty jak nasz, ludzki. Na 
wspaniały pomysł „Mikołaja dla zwierząt” 
wpadli pracownicy i wolontariusze warszaw-
skiego schroniska „Na Paluchu”. Zaapelo-
wali nie o pieniądze, których i  tak wiecznie 
brakuje, ale o prezenty w postaci koców, mi-
sek, karmy dla podopiecznych. Byłoby fan-
tastycznie, gdybyśmy zamiast głowić się, co 
dobrego uczynimy z okazji świąt, dali dobry 
przykład dzieciom i zasilili nasze lokalne in-
stytucje opiekujące się zwierzętami – mamy 
wszak i  schronisko, i  niepubliczną fundację 
„Felineus”. Może wystarczy nawet miska 
strawy na podwórku lub uchylone okienko 
piwnicy czy garażu, aby w zimową noc bez-
domne nieszczęście znalazło ciepłe miejsce. 
Kot czy pies nie podziękują nam w telewizji 
i nie dadzą „lajka” na Facebooku, ale i tak ko-
rzyści odniesiemy ogromne. Dajmy przykład 
dzieciom, nauczmy troski, empatii, nauczmy 
opiekowania się i szacunku. A świat na pew-
no stanie się lepszy.

	Dorota DOMINIK
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Ukrainie. Miło było widzieć, jak pielęgnują 
pamięć Kościuszki i  Mickiewicza, uznając 
ich tak jak my za swoich „wielkich”. 

Stosunki z  Rosją to trwająca 400 lat 
„alergia”, którą umiejętnie dla swoich celów 
wykorzystują obcy. Dalej mamy do czy-
nienia z  układem pojałtańskim odpowied-
nio i  korzystnie dla nas zmodyfikowanym. 
Modyfikacja polega na tym, że w  wyniku 
rewolucji Solidarności i  okresowej słabości 
byłego ZSRR udało się nam wyrwać z obozu 
wschodniego i  przylgnąć do Zachodu, czy-
li Unii Europejskiej. Na takie przyłączenie 
Ukrainy do Zachodu nie ma przyzwolenia 
Rosji i jest to poza naszą wolą i chęcią. Ame-
rykanie nie wykazują na tym polu aktywno-
ści. Po prostu nie ma dogadania w tej sprawie 
między Rosją a USA. 

Zachowanie ukraińskich władz wo-
bec gestów sympatii dla Ukrainy z  naszej 
polskiej strony można określić jako rażącą 
niewdzięczność. Zaznaczyło się nawet mani-
festowanie wrogości do Polski ze strony śro-
dowisk postupowskich, neobanderowskich. 

To tylko szkicowe nakreślenie stanu 
spraw na wschodzie. Należy zatem zdecydo-
wanie prowadzić politykę zagraniczną bez 
strachu i nie dając się napuszczać na drażnie-
nie bez potrzeby sąsiedzkiej Rosji. 

W  zakresie stosunku do emigrantów 
z  państw islamskich to podzielam ogólny 
pogląd o pomocy uchodźcom, aby mogli wal-
czyć o  uczynienie normalności we własnych 
krajach. Jesteśmy doskonałym jako Polska 
przykładem, jak na obczyźnie przygotowywać 
się zbrojnie do wyzwolenia swojej ojczyzny. 

Zatem należy udzielić zbrojnej pomocy w celu 
wyzwolenia państw spod dominacji religijne-
go islamu. Można tego dokonać poprzez stwo-
rzenie na obczyźnie stosownej siły zbrojnej, 
aby nie było problemu z uchodźcami. 

Budzi moją obawę przemieszczanie 
ludzi o  obcej nam religii, jaką jest islam. 
Trywialnie to zabrzmi, ale męskiej popu-
lacji islamu podoba się swoisty „dostęp” do 
europejskich kobiet. Sami nie zgadzają się na 
rozluźnienie w tym względzie. Typowy emi-
grant ma europejski wygląd jak z  żurnala, 
a ich kobiety są szczelnie „opakowane”. My-
ślę, z przymrużeniem oka, że nie występuje 
tutaj zasada wzajemności jako pierwsza zasa-
da dyplomacji.

	Edward SŁUPEK

Bogusław Kobisz

To nieprawda, że jesie-
nią w Bieszczadach nie 

dzieje się nic. 14 listopada 
br. w  Polańczyku w  pen-
sjonacie Szeptucha miała 
miejsce impreza muzycz-

na, której nadano nazwę „Bieszczadzkie 
Zaduszki”. Z  całej Polski, nie przesadzam 
(Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków), zje-
chało ponad sto osób, żeby posłuchać kilku 
naszych znakomitych bardów. 

Ta impreza poetycko-muzyczna została 
zorganizowana głównie dzięki zaangażowa-
niu Andrzeja Szenszoła (lider Mieleckiego 
Zagłębia Piosenki), Michała Wójciaka i To-
masza Kordeusza – wszyscy trzej kilkakrot-
nie występowali, muzykowanie trwało do 
rana. Swoje utwory grali i  śpiewali: Adam 
Glinczewski (dla wszystkich „Łysy”), Piotr 
Rogala („Rogalik”), Maria Lamers i  wielu 
innych miłośników Bieszczadów i  biesz-

BIESZCZADZKIE ZADUSZKI
Znakomita biesiada i muzykowanie

czadzkich ballad. Całość poprowadził z  na-
leżytą powagą i humorem Wojciech Macia-
szek. Była to po dwóch czy trzech godzinach 
programowego występu znakomita biesiada 
i  przyjemne muzykowanie. Olga Szenszoł 
(grająca na flecie) zaprosiła swoich znajo-
mych z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 

którzy wspólnie zagrali i  zaśpiewali kilka 
pieśni ukraińskich, bracia Dębińscy zagrali 
kilka utworów muzyki dawnej z  okresu ba-
roku. Po przełomie nocy Michał Wójciak dla 
wytrwałych i tych, którzy nie musieli wracać, 
sprowokował na fortepianie młodych muzy-
ków oraz innych wykonawców i usłyszeliśmy 
improwizacje jazzowe – saksofon, kontrabas, 
flet, gitary, wiolonczela. 

Uczta, prawdziwa uczta muzyczna. Po 
sali z aparatem przeciskał się jak duch znany 
wszystkim w  Bieszczadach fotograf „Jano”. 
Impreza ta była dowodem na to, że 20+ 
może znakomicie do rana bawić się, muzy-
kować i  biesiadować z  50+ i  60+, że wspól-
nym mianownikiem dla tych cyfr może być 
m.in. muzyka i  poezja. Uznanie należy się 
właścicielom Szeptuchy, Annie i  Adamo-
wi Iwanickim, za pomysł i  zaangażowanie. 
W niedzielę po śniadaniu leżący na recepcji 
alkomat pozwolił wszystkim opuścić parking 
i z refleksją, że wszystko, co dobre, szybko się 
kończy – wracać do domu. Mam nadzieję, 
że impreza ta stanie się tradycją i  że nadal 
uczestniczyć w  niej będą przy wspólnym 
mianowniku te niższe cyfry i te wysokie.

	Bogusław KOBISZ 

Występują Olga Szenszoł, bracia Dębińscy i młodzi 
muzycy z Wrocławia

Aż osiem nagród zdobyli pod-
opieczni Anny Czenczek 

z Centrum Sztuki Wokalnej w Rze-
szowie, z JS 2021 im. płk. Leopolda 
Lisa-Kuli ZS „Strzelec” oraz z Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w  Nowej 
Sarzynie podczas XIV Ogólnopol-
skiego Konkursu Piosenki i Recyta-
cji Poezji Legionowej, Żołnierskiej 
i  Niepodległościowej w  Warszawie. 
W eliminacjach startowało kilkaset 
osób z całej Polski.

Jury pod przewodnictwem 
Danuty Nagórnej, aktorki Teatru 
Dramatycznego w Warszawie, przy-
znało Grand Prix Dominikowi Tu-

NAJWYŻSZE NAGRODY
Podopieczni Anny Czenczek

drynowi za utwór Jana Lechonia pt. Matka 
Boska Częstochowska. Wygrał on także na-
grodę specjalną i wraz z Anną Czenczek zo-
stali zaproszeni do gościnnego występu wraz 
z Orkiestrą Obrony Narodowej. W kategorii 

wiekowej szkół podstawowych 
(śpiew) pierwsze miejsce zaję-
ła Anna Dąbrowska, a  drugie 
Aleksandra Kędra i  Jagoda 
Leś. W kategorii wiekowej szkół 
ponadgimnazjalnych (śpiew) 
jury przyznało pierwsze miej-
sce Patrycji Żak, a drugie Julii 
Nowak. Natomiast wyróżnie-
nia wyśpiewały Anastazja Ja-
juga i Żaneta Kosior. Wszyscy 
uczniowie pracują pod kierun-
kiem Anny Czenczek, dyrek-
tor Centrum Sztuki Wokalnej 
w  Rzeszowie oraz pomysło-
dawczyni i  dyrektor Między-Od lewej: Jagoda Leś, Aleksandra Kędra, Anna Dąbrowska, Julia Nowak, 

Patrycja Żak, Dominik Tudryn
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narodowego Festiwalu Piosenki – Rzeszów 
Carpathia Festival. Uroczysty finał i koncert 
laureatów odbył się 4 grudnia br. w Central-
nej Bibliotece Wojskowej w Warszawie.

Także w  VI edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Rozrywkowo-Jazzowej 
w Lublinie w dniach 28–29 listopada Oliwia 
Skóra uczennica Anny Czenczek wyśpiewała 
III miejsce. 

A podczas Młodzieżowych Konfronta-
cji Muzycznych w  Strzyżowie (4–6 grudnia 
br.) Adam Szczypień – reprezentujący Cen-
trum Sztuki Wokalnej w  Rzeszowie, gdzie 

uczy się śpiewu pod okiem Anny Czenczek 
– zdobył II miejsce. W ramach festiwalu od-
były się także warsztaty wokalne prowadzo-
ne przez jurorów Magdalenę Durecką oraz 
Krzysztofa Ścierańskiego. Magda Durecka 
to muzyk i wokalistka, mająca na swoim kon-
cie 25 płyt solowych, a Krzysztof Ścierański 
jest gitarzystą rockowym i jazzowym, współ-
pracuje z  największymi artystami polskiej 
estrady.

	Elżbieta STĘPIEŃ
Adam SzczypieńOliwia Skóra

Centrum Sztuki Wokalnej w  Rzeszo-
wie wraz ze Związkiem Strzeleckim 

„Strzelec” w  Rzeszowie realizuje projekt pt. 
„Zakazane piosenki”, w  ramach którego od 
1 października do 13 grudnia trwały warsz-
taty wokalne dla dzieci i młodzieży. Uczest-
niczyło w nich 40 osób z całego regionu. Pro-
jekt dofinansowano z budżetu województwa 
podkarpackiego. Inicjatorami przedsięwzię-
cia są Anna Czenczek i Marek Strączek.

ZAKAZANE PIOSENKI
Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży

W  programie są ćwi-
czenia z  zakresu emisji 
głosu, dykcji, opracowania 
tekstów i  interpretacji wo-
kalnej przy akompania-
mencie muzycznym. Celem 
warsztatów jest również 
upowszechnianie wiedzy 
na temat polskich utworów 
patriotycznych. Wybrane Anna Czenczek i prof. Jadwiga 

Gałęska-Tritt

Jadwiga 
Kupiszewska

Bolestraszyce o  tej po-
rze roku „zrzuciły 

liście”. Barwny kobierzec 
wypełniła muzyka. Na 
zaproszenie prezesa Sto-

warzyszenia Kobiet z  Bolestraszyc Renaty 
Haśkiewicz-Kudły oraz życzliwości wła-
ścicieli Villi Bolestraszyce, Barbary i  Wie-
sława Kieryków, do Bolestraszyc przybył 
zespół Lwowska Fala. Koncert, jaki odbył 
się w pięknym hotelu, to była sentymentalna 
podróż do przedwojennego Lwowa.

Wśród osób zasłuchanych w  biesz-
czadzko-lwowskie klimaty nie zabrakło 
gości z  Rzeszowa. Pretekstem była bowiem 
trzecia już wyprawa przyjaciół, których 
połączyła piosenka, taniec, poezja i  muzy-
ka. Organizatorka wyjazdowego spotkania 
„Jesień w  Bolestraszycach”, Małgorzata 
Słowińska z  Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, podkreśliła, że celem każdego wyjazdu 
jest przede wszystkim to, aby przyjemnie 
spędzić czas, pośpiewać, dzielić się rado-

PODRÓŻ SENTYMENTALNA
Bieszczadzko-lwowskie klimaty

ścią z  innymi. I  tak było. Występ Agaty 
Widlarz, który rozpoczął część artystycz-
ną, przypomniał piosenką o  najwyższej 
wartości, jaką jest przyjaźń – „osłoni mnie 
niewidzialna dłoń, to jedno zawsze wiem”. 
Agata, studentka UR, jest wychowanką Cen-
trum Sztuki Wokalnej pani Ani Czenczek. 
Ostatnio zdobyła tytuł Lady „D” Podkar-
pacia w kategorii „Kultura i Sztuka” w kon-
kursie im. Krystyny Bochenek. Zachwyciła 
swym występem również Bolestraszyce. 
Byli w  Bolestraszycach również przyjaciele 
tańca sportowego, a także ci, którzy dotknęli 
razem tańca i zatańczyli w Villi Bolestraszyce 
– Joanna Czarnecka i Zbigniew Such, tan-
cerze Szkoły Tańca Sportowego Aksel w Rze-
szowie. Wspierała ich szczególnie grupa tan-
cerzy seniorów, rodzice, których połączyły 
przyjaźnią tańczące dzieci.

Znane piosenki lwowskie, śpiewane 
przez Lwowską Falę, nuciła będąca na sali, za-
wsze spójna i gotowa do śpiewania, grupa osób 
z  chóru Cantilena z  Rzeszowa. Wśród nich 
dyrygentka Bożena Słowik, kierownik chóru 
Maria Nowak, menedżer Alicja Borowiec, 
opiekun chóru Adela Wierzbicka, a  także 

Helena Kozubal i Maria Adamiec. Przywołu-
ję nazwiska, ponieważ nie zważając na trudy 
niosą owe panie w świat rzeszowską piosenkę, 
śpiewają piosenki lwowskie, ludowe.

Otwierając koncert bolestraszycki, 
Renata Haśkiewicz-Kudła wyraziła radość 
z możliwości występu Lwowskiej Fali, zespo-
łu, który reprezentuje na tyle wysoki poziom, 
że śpiewał koncert dla papieża Jana Pawła II. 
Przywitała też ciepło proboszcza parafii Bo-
lestraszyce ks. Jerzego Kędzierskiego, dzię-
kując za współpracę przy przedsięwzięciu.

Słowa piosenek „bo ja kocham na-
miętnie Lwów, to moje miasto marzeń, to 
miasto mej młodości”, wyśpiewane prze-
pięknie przez solistkę Irenę Grech, oraz 
melodie grane przez zespół, a  szczególnie 
przez kontrabasistę Andrzeja Lokockiego, 
przeplatane dowcipnym słowem kierow-
nika zespołu Edwarda Sosulskiego, ro-
biły wrażenie. Oklaskom nie było końca. 
Na koncercie, podczas granej przez zespół 
lwowskiej poleczki, panie ze Stowarzyszenia 
Krystyn Podkarpackich włączyły się tańcem, 
urodą i  strojem w  pejzaż lwowsko-biesz-
czadzkiego spotkania. Profesor Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego dr hab. Krystyna Leśniak-
-Moczuk z wdziękiem łączy imienniczki.

Wracaliśmy do Rzeszowa z nadzieją po-
wrotu do Bolestraszyc, tym bardziej że me-
nedżer hotelu Villa Bolestraszyce Aneta Ste-
cura wyraziła podziękowanie za naszą obec-
ność, z równoczesnym zaproszeniem na po-
nowne odwiedziny. Wracaliśmy rozśpiewani 
melodią Polesia czar, wracaliśmy urzeczeni 
lwowskim folklorem, autentyzmem i wysoką 
kulturą wykonania. Ten spontaniczny kon-
cert połączył serca jesienną metaforą poezji, 
muzyki i tańca. Można jedynie powiedzieć – 
do zobaczenia.

	Jadwiga KUPISZEWSKA

osoby wezmą udział w  kon-
cercie oraz w  nagraniu płyty 
z  utworami patriotycznymi 
i  poetyckimi, w  opracowaniu 
wokalnym Anny Czenczek 
i  w  aranżacjach instrumental-
nych Jarosława Babuli.

Młodzi artyści pracowali 
pod okiem specjalistów w dzie-
dzinie wokalistyki i  emisji gło-
su, takich jak prof. Jadwiga 
Gałęska-Tritt, Anna Czenczek, 
Szymon Trit i Jarosław Babula. 

	Elżbieta STĘPIEŃ



W
YD

A
RZ

EN
IA

 
 O

PI
N

IE
 

 L
U

D
ZI

E

8

Nr 12 (122) Rok XI

Sławomir Gołąb

Już po raz 19. Rzeszów był 
żeglarską stolicą Polski 

za sprawą odbywających 
się w  dniach 21–22 listo-
pada Dni Kultury Mary-
nistycznej. Festiwal, który 

organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Harcer-
skich Drużyn Wodnych przy II LO w Rzeszo-
wie, ma na celu prezentację różnych dziedzin 
kultury marynistycznej – szant i piosenek że-
glarskich, zwyczajów i obrzędów ludzi morza 
oraz popularyzację żeglarstwa i sztuki mary-
nistycznej wśród dzieci i młodzieży, ale także 
dorosłych mieszkańców miasta.

Najważniejsze wydarzenia miały miej-
sce w  sali koncertowej Wydziału Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie odby-
wały się koncerty szant i piosenki żeglarskiej. 
W  pierwszym dniu festiwalu odbył się kon-
cert pt. Szantowe Męskie Granie, w  którym 
wzięły udział zespoły specjalizujące się w sty-
lu a  cappella – rzeszowski Klang oraz dwa 
śląskie zespoły – Ryczące Dwudziestki i Ba-

KULTURA MARYNISTYCZNA
Rzeszów był żeglarską stolicą Polski

nana Boat. Zespoły przedstawiły różne ga-
tunki szant, począwszy od klasycznych, wy-
konywanych ponad 200 lat temu na starych 
żaglowcach, poprzez autorskie, stylizowane 
na szantę klasyczną, aż po utwory we współ-
czesnych aranżacjach często w  stylu jazzo-
wym. Była to niewątpliwa uczta wokalna dla 
słuchaczy, ponieważ zespoły zaprezentowały 
bardzo wysoki kunszt wokalny oraz męskie 
szantowe brzmienie. 

Zupełnie odmienny był koncert sobot-
ni pt. Morze ballad – prawdziwa żeglarska 
kraina łagodności. Wykonawcy prezento-
wali na scenie liryczne, pełne nastroju i  cie-
pła ballady żeglarskie. Nie obyło się też bez 
wątków humorystycznych, a  nawet kabare-
towych za sprawą dwóch wykonawców war-
szawskich – znanego satyryka oraz żeglarza 
Marka Majewskiego oraz Mirosława Ko-
walewskiego-Zejmana. W  swoich recitalach 
zaśpiewali przepiękne ballady, umuzycznione 
wspomnienia z odbytych rejsów, a całości do-
pełniała humorystyczna, pełna żartów kon-
feransjerka w  ich wykonaniu. Prawdziwym 
hitem wieczoru był występ znanego w  Rze-
szowie duetu – Dominiki Żukowskiej oraz 
Andrzeja Koryckiego. W  koncercie zaśpie-
wali liryczne ballady żeglarskie, utwory Bu-
łata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego. 
Ich występ wzbudził zachwyt publiczności, 
a bisom nie było końca.

Każdy z koncertów rozpoczynał się hu-
morystycznym Morskim Hymnem Rzeszowa 
w wykonaniu zespołu Klang, który dla Rze-
szowa oraz zespołu napisała Monika Szwaja, 
goszcząc w Rzeszowie na 15. Dniach Kultury 
Marynistycznej. Dzień po zakończeniu DKM 

dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci 
tej popularnej pisarki oraz miłośniczki kultu-
ry marynistycznej.

W ramach DKM odbyły się jeszcze dwa 
wydarzenia. Tradycyjnie w  Tawernie Że-
glarskiej odbył się konkurs Podkarpacki Rejs 
Roku, w którym żeglarze z Podkarpacia pre-
zentowali swoje dokonania żeglarskie w mi-
nionym sezonie. Zwycięstwo w tym roku od-
niósł Andrzej Guzy z Rzeszowa. 

W tymże samym dniu przed południem 
w  auli II Liceum Ogólnokształcącego odbył 
się jubileuszowy – 10. Festiwal Dziecięcej 
Twórczości Marynistycznej ,,Rzeszowski Ża-
gielek”, w którym ponad setka wykonawców 
z miejskich przedszkoli oraz szkół podstawo-
wych prezentowała piosenki oraz tańce ma-
rynarskie. Występy adeptów żeglarstwa oraz 
sztuki marynistycznej bardzo podobały się 
nie tylko rodzicom, ale także licznie zgroma-
dzonej publiczności.

Wypełnione w czasie trwania DKM sale 
koncertowe oraz aplauz publiczności potwier-
dziły po raz kolejny, że tę jedną z najstarszych 
cyklicznych imprez w  kalendarzu kultural-
nym Rzeszowa warto i  trzeba kontynuować. 
A więc do zobaczenia na XX Jubileuszowych 
Dniach Kultury Marynistycznej! A hoj!

	Sławomir GOŁĄB

Ryczące Dwudziestki
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Sławek Gołąb z najmłodszymi marynistami

Sylwia 
Chodorowska-
Kozień

W Miłocinie, poło-
żonym przy pół-

nocnej granicy Rzeszowa, 
znajduje się jeden z najcen-

niejszych zabytków w kraju. Zanim wybudo-
wano nowy kościół, myśliwi gromadzili się 
w XVIII-wiecznej kaplicy św. Huberta, którą 
wzniósł jako wotum za ocalenie wzroku Jerzy 
Ignacy Lubomirski herbu Szreniawa, właści-
ciel Rzeszowa. 

Jak podają źródła historyczne, Lubo-
mirski podczas jednego z  polowań został 
postrzelony w  twarz i  omal nie stracił oka. 
Wzrok ocalił tylko dzięki znakomitemu 
okuliście zamkowemu Strasserowi. Jako 
dziękczynienie za szczęśliwe zakończenie tej 
groźnej przygody Lubomirski zlecił budowę 

APOSTOŁ Z ARDENÓW 
Miłocin ośrodkiem kultu patrona myśliwych

w  Miłocinie wotywnej kaplicy myśliwskiej. 
Do roku 2000 głównym kościołem para-
fialnym w  Miłocinie była 
kaplica św. Huberta, która 
ma zaledwie 64 metry kwa-
dratowe powierzchni. 

W tej samej miejsco-
wości po drugiej stronie 
drogi stoi kościół pod tym 
samym wezwaniem. Co 
roku 3 listopada odbywają 
się w  nim uroczyste okrę-
gowe obchody święta my-
śliwych – dzień św. Huber-
ta. W listopadzie 1999 roku 
ks. proboszcz dr Edward 
Rusin, przemawiając do 
wiernych, przedstawił wi-
zję Miłocina jako ośrodka 
kultu patrona myśliwych. 
Zaprezentował także ma-

kietę przyszłego kościoła i  oświadczył, że 
w  roku 2000 myśliwi sezon polowań będą 
rozpoczynać mszą świętą w  nowo wybudo-
wanej świątyni. Dzięki hojności sponsorów 
oraz ciężkiej pracy parafian kościół został 
wzniesiony w ciągu 140 dni. I tak wszystkie 
imprezy hubertowskie odbywają się w  uro-
czystej oprawie, z  łowieckim ceremoniałem. 

Myśliwi są ściśle związani 
z  tym kościołem. W  2001 
roku biskup rzeszowski 
erygował Bractwo Święte-
go Huberta w  Miłocinie, 
którego celem jest m.in. 
oddawanie czci świętemu 
poprzez naśladowanie jego 
cnót.

Hubertowiny obcho-
dzone są 3 listopada na 
pamiątkę otwarcia w  tym 
dniu w  744 roku grobu 
św. Huberta. Data urodzin 
świętego nie jest precy-
zyjnie określona. Na pod-
stawie przekazów można 
stwierdzić, że żył 1300 lat 
temu na terenie dzisiejszej Ks. dr Edward Rusin
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Belgii. Urodził się około 655 roku i był praw-
dopodobnie potomkiem królewskiego rodu 
Merowingów.

Przełom w  jego życiu nastąpił po 6 la-
tach małżeństwa, gdy żona – córka Pepina 
z Heristal – musiała wyjechać do chorej mat-
ki. Podczas długiej nieobecności małżon-
ki Hubert zaczął prowadzić hulaszczy tryb 
życia. Całonocne biesiady i  łowy stanowiły 
główną rozrywkę przyszłego świętego i  jego 
kompanów. Podczas polowania w dzień świą-
teczny w Górach Ardeńskich ukazał się Hu-
bertowi jeleń ze świetlistym krzyżem pomię-
dzy tykami wieńca i wezwał go do odmiany 
życia. To wydarzenie sprawiło, że Hubert za-
czął szukać pocieszenia w modlitwie. Majątek 
rozdał ubogim i wiódł życie pustelnika, aż do 
momentu, kiedy ok. 700 roku został bisku-

Kaplica i kościół św. Huberta w Miłocinie

pem diecezji Maastricht i Lie-
ge, wyróżniającym się w  sze-
rzeniu wiary chrześcijańskiej 
w rejonie Ardenów, Brabancji 
i  okolic. Ta działalność przy-
niosła mu sławę „Apostoła Ar-
denów”. Biskup Hubert zmarł 
w 727 roku. Krótko po śmierci 
został kanonizowany i  jako 
święty ustanowiony przez 
Kościół patronem myśliwych 
i leśników.

Obecnie kult św. Hu-
berta w  kontekście wielkich 
przemian przypomina o  od-
powiedzialności za świat, za środowisko na-
turalne. Kiedyś przypisywano mu moc lecze-
nia wścieklizny, epilepsji, obłędu. Dziś święty 

Hubert może i powinien leczyć ludzi z chęci 
dominacji nad światem natury.

	Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ

Zespół Pieśni i  Tańca Reso-
via Saltans świętował swój 

jubileusz w  Filharmonii Pod-
karpackiej. Powstał on w  1975 
roku z inicjatywy pracowników 
ówczesnej Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Rzeszowie – Ol-
gierda Pietrka oraz Jerzego 
Czarnosza. Pierwszym choreo- 
grafem zespołu została Bożena 
Niżańska, a  szefem muzycz-
nym Jan Babula, natomiast 
członkami zespołu byli studen-
ci różnych kierunków uczelni.

Niewątpliwym sukcesem 
zespołu już po roku działalno-
ści było tournée artystyczne na 
Malcie. Przez czterdzieści lat ze-
spół wytańczył tysiące kilometrów w podró-
żach artystycznych po całym świecie, w tym 
do większości krajów europejskich. Jest także 
laureatem wielu konkursów i przeglądów od-
bywających się w kraju i poza jego granicami. 
Największym jednak sukcesem jest uznanie 
Resovii Saltans Zespołem Reprezentacyjnym 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Obecnie zespół prezentuje folklor opra-
cowany artystycznie, a  większość układów 
tanecznych wykonuje do specjalnie skompo-
nowanej na tę okazję muzyki. W  programie 
znajdują się tańce narodowe – krakowiak, 
kujawiak, oberek oraz tańce ludowe: cieszyń-
skie, staromiejskie, nowosądeckie i  żywiec-

REPREZENTACYJNY UNIWERSYTECKI
Jubileusz 40-lecia działalności Resovii Saltans

W  koncercie jubileuszo-
wym 14 listopada br. wzięły 
udział absolwenckie oraz aktu-
alne grupy taneczne, wokalne 
i  muzyczne. Resovia Saltans 
zachwyciła publiczność wyso-
ką techniką taneczną, pięknym 
brzmieniem wokalnym tance-
rzy i  solistów oraz grupy wo-
kalnej, a także perfekcją kapeli. 
Atrakcją koncertu był występ 
wokalny absolwentów zespołu 
będących członkami zespołu 
Mazowsze – Filipa Micka oraz 
Tomasza Jezuita. Zachwyt 
wzbudził również występ so-
pranistki Natalii Cieślachow-
skiej oraz duet – Katarzyna 

Wróbel i  Katarzyna Pietrzkiewicz – wyko-
nujący łemkowską pieśń Niczeńka. 

Z  okazji jubileuszu ukazała się kolej-
na płyta CD z  utworami instrumentalnymi 
i wokalnymi znajdującymi się w repertuarze 
zespołu. Powszechna opinia o niej jest jedna 
– rewelacyjna!

Kierownictwu, instruktorom oraz stu-
dentom tańczącym, śpiewającym i  muzyku-
jącym w  Resovii Saltans życzymy dalszych 
sukcesów artystycznych, wielu artystycznych 
tras zagranicznych oraz równie udanych jubi-
leuszy jak ten obecnie świętowany.

	Sławomir GOŁĄB

kie. Atrakcją Resovii Saltans jest blok tańców 
wschodnich – rosyjskich, mołdawskich i kar-
packich. W koncertach bierze również udział 
grupa wokalna – prezentująca stylizowane pie-
śni i przyśpiewki ludowe – oraz kapela zespo-
łu. Autorem kompozycji tanecznych jest Ro-
muald Kalinowski, obecny kierownik, który 
tańczył jeszcze w pierwszym składzie zespołu. 
Natomiast autorem kompozycji i  opracowań 
muzycznych – prof. Paweł Paluch, kierownik 
muzyczny oraz szef kapeli. Przygotowaniem 
wokalnym grup tanecznych oraz grupy wo-
kalnej kieruje Sławomir Gołąb. Z  zespołem 
współpracują również choreografowie – dr Ja-
dwiga Bär oraz Ewa Rembisz.

Listopadowy wernisaż w rzeszowskiej gale-
rii To Tu zaliczyć trzeba do wyjątkowych. 

Choćby ze względu na fakt, że para artystów, 
którzy wystawiają swe prace, to ojciec i córka –  
Jerzy Szerstobitow i Olga Bukowska. Wysta-

UROKLIWE 
MALARSTWO

Kijowianie w To Tu

wa ma tytuł „Retrospekcje. 
Szkice i improwizacje”.

On, kijowianin, ukoń-
czył tamtejszą ASP. Od 
ćwierć wieku mieszka i two-
rzy w  Polsce. Na wystawie 
można oglądać jego gra-
fiki, rysunki i  malarstwo. 
W  zasadzie jest realistą, 
ale na jego płótnach dopa-
trzymy się też ekspresjonizmu, surrealizmu 
i  abstrakcji. A  przede wszystkim świetnego 
warsztatu. Uderza znakomita harmonia barw 

i umiejętność wykorzystania 
światła. Ona studiuje na Wy-
dziale Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Zajmuje ją 
grafika, w  malarstwie czer-
pie inspiracje z muzyki. Inte-
resuje ją człowiek, jego zma-
gania, świat, który go otacza. 
Wciąż szuka drogi, poprzez 
którą w  najprostszy sposób 

uda się jej wyrazić jak najwięcej.

	Andrzej GRZYWACZ
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Izba Rzemieślnicza 
w Rzeszowie istnieje już 

70 lat. Utworzona zosta-
ła 20 stycznia 1945 roku. 
Jubileusz święciliśmy 22 
października br. w  siedzi-
bie Cechu Rzemiosł Wie-

lobranżowych w Rzeszowie z udziałem pre-
zesa Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika 
i kolegów z izb i cechów z całej Polski. Mie-
liśmy zaszczyt gościć wojewodę Małgorzatę 
Chomycz-Śmigielską i prezydenta Rzeszowa 
Tadeusza Ferenca, który już wcześniej został 
uhonorowany najwyższym odznaczeniem 
rzemieślniczym – Szablą Jana Kilińskiego. 
W  kościele pw. Św. Krzyża mszę w  intencji 
rzemieślników celebrował ks. bp Edward 

Białogłowski z  udziałem ks. prałata Wła-
dysława Jagustyna, proboszcza tej parafii 
i duszpasterza rzemiosła podkarpackiego. 

Historia rzemiosła rzeszowskiego 
ma swój początek w  roku 1354. Nasza Izba 
zrzesza rzemieślników z  Podkarpacia z  17 
cechów i 6 spółdzielni. Są to zakłady o dłu-
goletniej tradycji, często wielopokoleniowe. 
Zacna i  solidna to rodzina wytwórców, mi-
strzów różnych zawodów. Przetrwaliśmy 

ZACNA I SOLIDNA RODZINA 
Jubileusz Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie 

pod tą samą nazwą nieprzerwanie siedem 
dekad, mimo różnych zawirowań politycz-
nych przez owe lata. To oznacza, jak ważne 

jest rzemiosło i  jak ugruntowana jest jego 
pozycja. 

Izba Rzemieślnicza sprawuje nadzór 
nad przebiegiem przygotowania zawodowe-
go w rzemiośle pracowników młodocianych. 
Realizując cele nadzoru, między innymi do-
skonali system nauki zawodu organizowanej 
u pracodawców poprzez szkolenie rzemieśl-
ników oraz pracowników organizacji rze-
miosła. Co roku do egzaminu czeladniczego 
przystępuje ponad tysiąc pięćset osób, a  do 
egzaminu mistrzowskiego około dwustu 
pięćdziesięciu, w  tym również osoby nie-
związane z rzemiosłem.

Izba przeprowadza także kursy peda-
gogiczne, po których słuchacze – jeśli zda-
dzą egzamin – otrzymują tytuł instrukto-
ra praktycznej nauki zawodu w  zakładach 
pracy. Świadczymy też usługi kompleksowej 
organizacji szkoleń kursowych dla osób po-
szukujących możliwości przekwalifikowania 
zawodowego, dla osób bezrobotnych, a także 
dla młodzieży (po ukończeniu co najmniej 
szkoły gimnazjalnej) – realizowanych zgod-
nie z  obowiązującymi standardami progra-
mowymi. Po kursach długoterminowych 
w zawodach rzemieślniczych istnieje możli-
wość złożenia egzaminu czeladniczego.

W ramach działalności statutowej Izba 
Rzemieślnicza organizuje i  przeprowadza 
egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika 
i  mistrza w  takich zawodach, jak blacharz, 
kowal, ślusarz, operator obrabiarek skra-
wających, zegarmistrz, mechanik-monter 
maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów sa-
mochodowych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, blacharz samochodowy, 
lakiernik, lakiernik samochodowy, elek-
tromechanik, elektromechanik urządzeń 
chłodniczych, elektromechanik sprzętu go-
spodarstwa domowego, monter elektronik, 
wulkanizator, betoniarz zbrojarz, betoniarz, 
kamieniarz, ceramik wyrobów użytkowych 
i  ozdobnych, koszykarz plecionkarz, sto-
larz, rzeźbiarz w  drewnie, stolarz meblowy, 
tartacznik, fajkarz, hafciarka, koronkarka, 
tkacz, krawiec, kucharz, cukiernik, piekarz, 
rzeźnik wędliniarz, brukarz, cieśla, dekarz, 
elektryk, monter instalacji gazowych, monter 
instalacji i urządzeń sanitarnych, monter izo-
lacji budowlanych, malarz tapeciarz, murarz, 
posadzkarz, zdun, glazurnik, parkieciarz, 

fotograf, fryzjer, kominiarz, kosmetyczka, 
technolog robót wykończeniowych w  bu-
downictwie, monter sieci gazowych, monter 
sieci wodnych i kanalizacyjnych, wizażystka/
stylistka, operator obrabiarek sterowanych 
numerycznie, florysta, murarz-tynkarz, 
monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w  budownictwie, monter sieci instalacji 
i urządzeń sanitarnych, wędliniarz. Świadec-
twa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wy-
dawane przez Izbę Rzemieślniczą uznawane 
są na całym świecie. Do dokumentów tych 
wystawiamy także Europass.

 Organizacyjnie realizacją wszystkich 
wymienionych zadań zajmuje się Ośrodek 
Szkolenia Rzemiosła Izby Rzemieślniczej też 
usytuowany w  Domu Rzemiosła przy ulicy 
Grunwaldzkiej w  Rzeszowie. Mimo rosną-
cej konkurencji utrzymujemy wysoką pozy-
cję wśród instytucji szkolenia zawodowego. 
Rozszerzamy też kontakty międzynarodowe, 
głównie poprzez realizację projektów w  ra-
mach programu Leonardo da Vinci. 

Mam zaszczyt przewodniczyć rze-
szowskiej Izbie trzecią kadencję, dziesiąty 
już rok. Pracowałem zawsze w  zawodzie 
budowlanym, a  od 1970 roku prowadzę ro-
dzinną firmę w Krasnem – zakład instalacji 

Prezes Emil Kunysz (pośrodku) z gośćmi jubileuszo-
wego spotkania wojewodą Małgorzatą Chomycz-
-Śmigielską i prezydentem Tadeuszem Ferencem

Po mszy świętej w  drodze na spotkanie w  Cechu 
Rzemiosł Wielobranżowych. Od lewej ks. prałat Wła-
dysław Jagustyn, prezes Izby z  Tarnowa Jan Błasz-
kiewicz, prezes Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, 
prezes Izby z  Zielonej Góry Krzysztof Hnat i  prezes 
Izby z Rzeszowa Emil Kunysz

Pamiątkowe zdjęcie przed kościołem pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie
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Zadziwiający był świat życia 
i  pracy Kazimierza, już jako 

emeritus obdarowany został sta-
nowiskiem rektora i prorektora na 
dwóch wyższych uczelniach za-
wodowych w Polsce. Z wielu Jego 
osiągnięć organizacyjnych należy 
na pierwszym miejscu wymienić 
utworzenie na Uniwersytecie Rze-
szowskim Wydziału Wychowania 
Fizycznego, którego w  niedawnych dniach 
obchodziliśmy dziesięciolecie. 

Poza pracą zawodową na uczelni i spo-
łeczną w kraju, a szczególności w Rzeszowie, 
mało poznany jest Jego wysiłek, jaki włożył 
przez prawie cztery dekady życia w  działal-
ność o  charakterze quasi-architektonicznym 
i gospodarczym. Można rzec, że był to szcze-
gólny maraton, nieustanna pasja tworzenia, 
zawsze jak w sporcie wyczynowym z podnie-
sioną poprzeczką na mecie. Profesor nigdy nie 
poddał się pokusie wygodnego, komunalnego 
i  beztroskiego mieszkania w  bloku, co dla 
wielu z nas w drugiej połowie XX wieku było 
normą. Być może była to tęsknota do kar-
packich przestrzeni pierwszych lat młodości 
i  skrywana miłość do ziemi, którą odzie-
dziczył po ojcu leśniku w  rozległych lasach 
Czarnohory. Tęsknota ta uwieńczona została 
nabyciem ziemi wraz z osobliwymi drzewami 
- pomnikami przyrody i starodawnym drew-
nianym dworem w  Targowiskach. Przedtem 
były inne wieloletnie zmagania i  pierwszy 
własny dom z ogrodem w Rzeszowie. 

Ten ostatni był „królestwem” żony Do-
miniki. Przedsięwzięcie to, podobnie jak 

WIELKI PRZYJACIEL PRZYRODY 
Profesor Kazimierz Obodyński (1941–2015)

kolejna budowa w  Karpaczu, nie 
wywodził się ze zbytku kapitału, 
ale był dorobkiem Jego własnej 
pracy i  życiowej zaradności. Ten 
drugi dom z  rozległym ogrodem 
wystawił na częściowo zacho-
wanych w  przyziemiu resztkach 
dawnego młyna wodnego. Dziś 
jest to jedna z  ciekawszych rezy-
dencji w  Karpaczu. Wiele czasu 

i  dużo wysiłku włożył Profesor w  ukończe-
nie budowli. W przedsięwzięciu tym znaczną 
rolę odegrał nieprzypadkowy wybór miejsca. 
W przestrzeni otaczającej dawny młyn urzekł 
Go dniem i nocą szum „żywej wody” wiecz-
nego górskiego potoku. Ogród zaś wzbogacił 
o wiele nowych gatunków roślin i optycznie 
powiększył przez wzniesienie głazów narzu-
towych i  zróżnicowanych tarasów. Wszyst-
kich zadziwił również zagospodarowaniem 
i wykonaniem urządzenia wnętrz domu we-
dług własnego pomysłu. Dysponując zarazem 
ograniczonymi środkami i dość surowym jak 
na tamte czasy materiałem. 

Niebawem zaskoczył nas ponownie, 
a  zwłaszcza rodzinę, dość odważną „inwe-
stycją”, jaką był zakup resztówki dworskiej 
w  Targowiskach, jakby blisko domu, ale 
przecież opodal Krosna. Wydaje się, że już 
od pierwszego spotkania z  Targowiskami, 
pod wpływem spotkania ze starymi drze-
wami i  samym dworem usytuowanym na 
wysokiej skarpie, podjął błyskawicznie, jak-
by z lotu ptaka, decyzję o pozostaniu w tym 
miejscu na zawsze. Wydawało się, jakby znał 
ten obiekt już od dawna i instynktownie wi-

dział zakres prac, które go 
czekają. Decyzja ta była 
równie zaskakująca, al-
bowiem posiadał fundusz 
pozwalający Mu na zakup 
jedynie części Targowisk. 
Wymienienie Jego doko-
nań w  Targowiskach za-
jęłoby kilkadziesiąt stron. 
Własną pracą i  pomysło-
wością przeprowadził re-
witalizację tego założenia 
dworsko-ogrodowego. 
Poza celami utylitarny-
mi, nadał dworowi funk-
cję placówki społecznej. 
Odbywały się tu liczne 

spotkania stowarzyszeń i  organizacji regio-
nalnych i  ogólnokrajowych oraz spotkania 
koleżeńskie, których inicjatorem był Profe-
sor. Przede wszystkim zaś miały tutaj miejsce 
wydarzenia związane z szeroko pojętą eduka-
cją, szczególnie w zakresie kultury fizycznej. 
Były niezapomniane wiejskie dożynki i różne 
miejscowe uroczystości. 

Wracając do prac związanych z  rewi-
talizacją dworsko-ogrodowego założenia 
w Targowiskach, w wielkim skrócie nadmie-
nić można, że Profesor dokonał odbudowy 
częściowo zniszczonego dworu, adaptując 
na cele użytkowe poddasze i  piwnicę. Prze-
prowadził gruntowną konserwację piwnic, 
wzmocnienia konstrukcji ścian nośnych 
i  poddasza, wymienił dziurawe pokrycie 
dachowe oraz adaptował na cele ośrodka 
edukacji dwa dawne budynki inwentarskie. 
Odbudował sieć dróg wewnętrznych wraz 
z  dojazdem do dworu, układ hydrologiczny 
wraz ze stawami, wykonał nowe nasadze-
nia oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu, 
zabezpieczył ogrodzeniem nie tylko własną 
część ogrodu, ale całą Dąbrowę, zgromadził 
obszerną dokumentację techniczną i fotogra-
ficzną dotyczącą inwentaryzacji ogrodu i bu-
dynku, jak również liczne projekty technicz-
ne. Dziś nie do wyobrażenia jest to, że wiele 
tych prac wykonał Profesor bez inwestora 
zastępczego, że osobiście doglądał większości 
robót, a wiele z nich wykonano według jego 
projektu, jak np. podział użytkowy i funkcjo-
nalny pomieszczeń. Ponadto drewniane ele-
menty zewnętrznego wystrój budynku, a tak-
że ozdobne elementy wewnątrz wykonane 
zostały według Jego myśli przez miejscowego 
rzemieślnika-stolarza. 

W pamięci mojej Kazimierz na zawsze 
pozostanie wielkim przyjacielem przyrody, 
nasadzone przez niego drzewa, według jego 
zamierzenia miały żyć w  nieskończoność. 
Widział je oczami wyobraźni zawsze ogrom-
ne, podobne do wielkich dębów, jakie odbijały 
się w tonie wodnym stawów i jakie widział je 
codziennie z okien domu. Profesor żył w Tar-
gowiskach i  był w  nich na co dzień. Nigdy 
nie wyraził się, że posiadał Targowiska, co 
świadczyło o Jego wielkim szacunku i odpo-
wiedzialności do tego niezwykłego miejsca.

	Jerzy PIÓRECKIDwór w Targowiskach-Dąbrowie odbudowany przez Profesora Kazimierza 
Obodyńskiego; widok od elewacji frontowej i ogrodowej

sanitarnych, grzewczych i gazowych. Ale na-
leży przypomnieć, że pierwszym prezesem 
był Tadeusz Janik, mistrz kamieniarski. Po 
nim kolejno Marcin Gołojuch, Jan Mirkie-
wicz – mistrz wędliniarski z  Przeworska, 
Józef Barecki – mistrz malarski z Rzeszowa, 
potem przez osiem lat do roku 1981 Edward 
Cyran – działacz, wcześniej m.in. kierował 
zarządem aptek, po nim przez czternaście 
lat działaczka SD Elżbieta Babula – absol-

wentka prawa na UMCS, dalej przez osiem 
lat Adam Sasiela. Wśród dyrektorów Izby 
przez dwadzieścia lat (do roku 1971) był nim 
Jan Mirek, były wojewoda rzeszowski i  po-
seł, a obecnie stanowisko to pełni Jan Lach-
cik, absolwent prawa administracyjnego na 
UMCS specjalizujący się w  podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych rzemieślników.

Początkowo Izba ulokowana była w ka-
mienicy przy ul. 3 Maja 26. Obecny Dom 

Rzemiosła przy ul. Grunwaldzkiej 19 – gdzie 
mieści się Izba – został oddany do użytku 
w  kwietniu 1967 roku. Mają w  nim swoje 
pieniężne „cegiełki” rzemieślnicy naszego 
regionu, którzy również powszechnie udzie-
lili wsparcia budowanym wówczas masowo 
szkołom „tysiąclatkom”. 

	Emil KUNYSZ,
prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie



	Porozumienie ma już długą tradycję? 
– Powstało równo 20 lat temu po to, by lepiej 

występować wspólnym frontem o interesy naszych 
mieszkańców spółdzielców. 

	 Niemało jest chyba tych, którzy mieszkają 
w lokalach spółdzielczych?

– Bo to była przecież i jest nadal najpowszech-
niejsza i  najkorzystniejsza forma uzyskania miesz-
kania. Obecnie ponad 60 proc. mieszkańców Rze-
szowa ma właśnie mieszkania spółdzielcze, a przed 
poszerzeniem miasta o okoliczne sołectwa było to 
nawet 80 procent.

	 Tego podziału nie widać, osiedla czy po-
szczególne budynki spółdzielcze nie są odgrodzone płotami…

– Oczywiście, chociaż bywa, że mieszkańcy muszą postawić 
nieraz szlaban czy poprosić o ustawienie znaku chociażby, by place 
pod ich domami nie zamieniły się w parkingi powszechne. Ale prze-
cież z urządzeń tamże, z placów zabaw, z naszych klubów i domów 
kultury korzystają nie tylko mieszkańcy spółdzielcy. To jest ogromny 
wkład spółdzielców w funkcjonowanie miasta.

STARAMY SIĘ INTERWENIOWAĆ I DOMAGAĆ
Rozmowa z Adamem Węgrzynem, przewodniczącym Porozumienia Spółdzielni 

Mieszkaniowych w Rzeszowie, prezesem SM Projektant 

	Czy spółdzielcze placówki kultury korzysta-
ją z samorządowych pieniędzy miejskich?

– Skądże! A wystarczyłoby je zwolnić choćby 
z  podatku od nieruchomości, albo wyznaczyć tę 
opłatę symboliczną złotówką. Niestety, nie może-
my tego wywalczyć od lat.

	 Nie ma radnych spółdzielców, by pilnowali 
interesu dwóch trzecich ogółu obywateli Rze-
szowa?

– Nawet jak formalnie ktoś z  takim statusem 
się tam pojawiał, to albo szybko o tym zapominał, 
albo partyjne czy klubowe interesy kierowały jego 
uwagę w radzie miasta w inną stronę niż spółdziel-
cze potrzeby. Zapewne powinniśmy lepiej wspól-

nie zadbać o bardziej wyrazistą reprezentację w gremiach samorzą-
dowych.

	 Porozumienie mogłoby być taką płaszczyzną szukania 
dróg do osiągnięcia tego celu?

– Zapewne w jakimś stopniu tak. Bo organizacyjnie mamy z sobą 
kontakt na szczeblu zarządów czy rad spółdzielni. Ale każdy jest w swej 

Rzeszowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa
35-959 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6
17 853 20 03, fax 17 852 06 85
rsm@rsm.rzeszow.pl
Prezes Zygmunt Haliniak

Spółdzielnia ZODIAK 
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 47
17 865 41 89, fax 17  865 44 77
zodiak@e-zodiak.pl, smlw@smlw.pl
Prezes Edward Słupek

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa GEODECI
35-064 Rzeszów, ul. Cegielniana 16a/38
17 853 66 53, fax 17 862 00 79
geodeci@rze.pl
Prezes Anna Ochalik-Pęcak

Młodzieżowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa METALOWIEC
35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 6
17 857 29 05 
sekretariat@msm-metalowiec.rzeszow.pl
Prezes Jerzy Kordas

Naszej wielkiej rodzinie spółdzielczej Rzeszowa życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia  
i pogody życia w Nowym Roku 2016
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autonomii tak umocowany, że na ogół w codziennych zadaniach cele 
własnej spółdzielni, co jest zrozumiałe, zaprzątają go najbardziej.

	 Przeciętny mieszkaniec spółdzielca niejednokrotnie kon-
takt z władzami spółdzielni ma ulotny, gdy np. otrzymuje wy-
kaz za co mu przyjdzie zapłacić od nowego roku albo czasem 
nawet w trakcie roku.

– Gdy zawiązywaliśmy Porozumienie nie było tak szero-
kiego scentralizowania decyzji w takich sprawach, jak opłaty za 
wywóz nieczystości, za ogrzewanie i ciepłą wodę, za doprowa-
dzenie wody i odprowadzane ścieki oraz za energię elektryczną. 
Przed laty podpisywaliśmy w  tych obszarach umowy cywilno-
prawne z  firmami, które dostarczają owe media. Mogliśmy za-
tem negocjować. A  występując wspólnotowo jako Porozumie-
nie, mieliśmy większą siłę przebicia, by te ceny obniżać. I zawsze 
się to udawało. 

Teraz – jak wspomniałem – wszystko jest centralnie ustalane 
przez państwo i jego urzędy, a my praktycznie nie jesteśmy stroną 
w postępowaniu dotyczącym cen. Ceny są narzucone z góry. Urząd 
Regulacji Energetyki ustala taryfę i nam się tylko oznajmia, ile za co 
mamy zapłacić. Do niedawna jeszcze ceny wywozu śmieci i za ście-
ki mogliśmy negocjować i walczyć o każdy grosz, teraz co najwyżej 
z prasy dowiadujemy się, o ile podwyższono te usługi. 

	Pozostały kontakty negocjacyjne z samorządem miasta?
– Poniekąd i  to w  ograniczonym zakresie, bo samorząd od-

powiada za infrastrukturę, inwestycje i podatki od nieruchomości. 
I  w  tych sprawach spotykamy się z  prezydentem, dyskutujemy, 
próbujemy uzgadniać lepsze dla nas warunki. Na przykład walczyć 
o niższe podatki od nieruchomości dla domów kultury, które utrzy-
mują w całości nasi spółdzielcy.

	 Wyeliminowano spółdzielnie mieszkaniowe z możliwości 

negocjowania i z walki o korzystniejsze dla mieszkańców staw-
ki opłat za różne media?

– Niestety tak. Sprowadza się to do tego, że my zawiadamiamy 
tylko spółdzielców o podwyżkach, na które nie mamy kompletnie 
wpływu. Ale to na nas spada odium gniewu. My mamy wpływ je-
dynie na opłaty eksploatacyjne i ewentualnie fundusz remontowy. 
Gniew spółdzielców wzmaga się, gdy są obciążani jeszcze dodatko-
wo np. za wodę. Bo MPWiK odczytuje tylko licznik wyjściowy. A po 
drodze są straty. Gdy w niektórych mieszkaniach kapie w łazience 
albo przecieka spłuczka w muszli, to licznik indywidualny tego nie 
wykaże, ale ten jeden wyjściowy kumuluje wszystko i w bloku wyka-
zuje więcej zużycia wody, za co trzeba solidarnie zapłacić.

	Porozumienie Spółdzielni może tylko dyskutować?
– Do tego się rzeczywiście sprowadza, gdy centralizowane są 

decyzje. Ale się spotykamy, wyjaśniamy sobie wiele spraw, wymie-
niamy poglądy i  doświadczenia. Są to więc bardziej takie semina-
ryjno-szkoleniowe działania. Dlatego staramy się interweniować 
i domagać uwzględniania naszego stanowiska wtedy, gdy rodzą się 
ustawy niekorzystne dla naszego środowiska. Występujemy w szcze-
gólności do parlamentarzystów, ale i do ministra infrastruktury i bu-
downictwa, jak np. ostatnio, gdy w listopadzie weszła w życie ustawa 
o rewitalizacji, która blokuje już istniejące. A nie ma dla niej okresu 
przejściowego. Skutek dla nas jest taki, że wydłuży się czas decyzji 
przy uchwalaniu planów czy studium zagospodarowania. To wydłu-
ży czas wydania pozwolenia na budowę o pół roku czy nawet o rok. 
Dla nas i dla miasta spowoduje ogromne straty i koszty dodatkowe, 
bo przez rok można wybudować przecież blok mieszkalny. Występu-
jemy, jak ostatnio, do marszałka, bo zapomniano nas spółdzielców 
ująć generalnie w planie partycypacji środków unijnych jak i tu w wo-
jewództwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozmawiał Ryszard ZATORSKI 

 

Spółdzielnia ZODIAK 
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Prezes Krystyna Plichowska

Młodzieżowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa METALOWIEC
35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 6
17 857 29 05 
sekretariat@msm-metalowiec.rzeszow.pl
Prezes Jerzy Kordas

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
PROJEKTANT
35-061 Rzeszów, ul. Słoneczna 2
17 858 04 95, 862 28 07 
biuro@projektant.rzeszow.pl
Prezes  Adam Węgrzyn

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK
35-311 Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 5
17 857 90 73,  857 65 73  
smenergetyk@op.pl
Prezes Stanisław Jedynak

Naszej wielkiej rodzinie spółdzielczej Rzeszowa życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia  
i pogody życia w Nowym Roku 2016
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KARTKI Z PAWLACZA (26)
30 sierpnia, może 
najbardziej niezwykła 
dla mnie niedziela 
na tych wakacjach. 
Połączenie „karnawału 
i  postu”. Koncert 
zespołu Baciary na 

dożynkach w  Rytwinach pod Staszowem 
(świętokrzyskie). Najpierw Staszów, które to 
miano pochodzi od Stanisława – w dawnych 
wiekach zdrobnienie tego imienia brzmiało 
Stasz. Pierwszym honorowym obywatelem 
tego miasta w  1935 roku został Józef 
Piłsudski. W  tym mieście, tak jak w  moim 
rodzinnym Dębowcu, jest zabytkowy kościół 
pod wezwaniem św. Bartłomieja. Nie 
uwierzycie, o  tym wszystkim wcześniej nie 
wiedziałem, bo naszym celem były dożynki 
i  Baciary. Byłem pierwszy raz. Krótki 

Stanisław Dłuski

postój na kawę. Ale w  tym całym miodzie 
łyżka dziegciu. Rozmawialiśmy ze starszym 
panem, narzekał na biedę i  brak pracy. 
A  moją uwagę zwróciło, że w  rynku są dwa 
lombardy i  to otwarte w niedzielę. Oto Polska 
małych miasteczek. W  zabytkowym ratuszu 
piękna restauracja, prawie pusta w  godzinach 
obiadowych. Następny cel blisko, Rytwiany, 
ale jeszcze nie Baciary, lecz... Pustelnia Złoty 
Las, klasztor pokamedulski, wśród lasów, 
niezwykłe miejsce. Okazało się, że mój 
przyjaciel był w  kilku pustelniach w  Polsce, 
chciał kiedyś być zakonnikiem. Byliśmy na 
mszy św. w  barokowym kościele, ogromny, 
drewniany ołtarz, a za ołtarzem nieduża salka, 
gdzie kiedyś modlili się zakonnicy. Poczułem 
oddech wieków i Pana Boga. Ale też – niestety 
– zderzenie wiary i  komercji. „Kuchnia 
kamedulska”, jedzenie znakomite, piwo i miody 

pitne warzone przez bernardynów z  Tyńca. 
Eremy i  cele do wynajęcia. Cen nie podaję, 
żeby nie zniechęcać, gdyby nie przyjaciel, 
pewnie bym pił wodę z  potoku. A  tak sobie 
marzyłem, zamknąć się w  celi na tydzień, 
czytać, pisać, jeść suchy chleb i  być – jak 
Ojcowie Pustyni – „pijanym Bogiem”. Tu, 
dodam, był kręcony serial „Czarne chmury”. 
Podobno przyjeżdżają znani aktorzy, pewnie 
i  celebryci. Dobrze to brzmi: „pustelnia dla 
celebrytów”. Jedyne, co zostaje, to święte 
miejsce, ogromna cisza, mało turystów 
i tylko ten ból, że i tu panoszy się profanum. 
Później był „karnawał” i  szalone Baciary, 
przynajmniej górale nie udają, że robią to dla 
„dutków”. Pecunia non olet. Ale dają radość 
i zapomnienie na godzinę. To moje wakacje.

Sierpień 2015 (pożegnanie wakacji)

Panorama literacka Podkarpacia

W HOŁDZIE WIESZCZOWI

27 listopada br. odbyła się wzorem lat 
ubiegłych krótka uroczystość literacka 

i  patriotyczna tzw. Zaduszek Mickiewiczow-
skich pod pomnikiem Adama Mickiewicza 
w Rzeczycy Okrągłej. Uczestniczyli w niej: He-
lena Staniek, malarka, córka twórcy pomnika 
śp. Józefa Kuczmana, delegacja młodzieży 
szkolnej z  Zespołu Szkół w  Rzeczycy Długiej 
z  dyrektorem Jackiem Bochniakiem oraz de-
legacja stalowowolskich literatów ze Stowarzy-
szenia Literackiego „Witryna”, które od 2010 
roku sprawuje nad tymi spotkaniami patronat. 
Zapalono znicze i złożono wiązanki w barwach Pod pomnikiem w Rzeczycy Okrągłej

Z POEZJĄ W TYCZYNIE

19 listopada br. w zabytkowym budyn-
ku dawnego dworskiego spichlerza 

w  Tyczynie, w  którym obecnie mieści się 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego i  In-
formacji Turystycznej, odbyło się spotkanie 
z  poezją Mieczy-
sława Arkadiusza 
Łypa zatytułowane 
„Rozmowy z  Julia-
nem Przybosiem”.
Poeta jest promoto-
rem kultury i  miło-
śnikiem Rzeszowa. 
M.in. od 1993 r. wy-
daje rocznik „Krajo-
brazy”. Jest autorem 

Z POETYCKĄ SZATĄ MONIKI

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w  Mielcu 5 grudnia br. było ko-

lejne święto poezji Grupy 
Literackiej „Słowo” przy 
Towarzystwie Miłośników 
Ziemi Mieleckiej im. Wła-
dysława Szafera w  Mielcu. 
Powodem zaś promocja 
tomiku Trzepotem skrzydeł 
Moniki Cichoń – laure-
atki Nagrody Literackiej 
im. Jarosława Zielińskiego 

narodowych. Spotka-
nie otworzyli poetka 
Małgorzata Żurecka, 
inicjatorka i  organiza-
torka wszystkich tych 
literackich Zaduszek 
oraz Mirosław Gru-
dzień, wiceprezes „Wi-
tryny”. Małgorzata Żu-
recka podkreśliła wy-
jątkowość rzeczyckiego 
pomnika Mickiewicza, 
który jako monument 
zlokalizowany w  prze-

strzeni autentycznie wiejskiej jest 
unikatem w Polsce. Nawiązała przy 
tym do wyrażonego w  Panu Tade-
uszu marzenia poety, aby jego dzieła 
„zbłądziły pod strzechy”. Piotr Si-
korski, znany stalowowolski poeta 
i bard, odczytał swój wiersz pt. Moja 
wolność. Na zakończenie Mirosław 
Grudzień krótko opisał okolicz-
ności śmierci poety przed 160 laty 
i  odczytał przejmujący wiersz Jana 
Lechonia pt. Śmierć Mickiewicza.

   Mirosław GRUDZIEŃ
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kilkunastu książek poetyckich i  monografii 
literackich. Wielokrotnie nagradzany i  wy-
różniany za literacką i społeczną działalność. 
Spotkanie rozpoczął wykład dr Anny Niewo-
lak, która wprowadziła gości w  świat poezji 
autora, wyjaśniając związki jego twórczości 

z  dziełem Juliana Przybosia oraz wpływu 
Awangardy Krakowskiej. Zwróciła uwagę na 
takie cechy twórczości obu autorów, jak umi-
łowanie przyrody, rozczarowanie cywilizacją 
oraz fascynacja kulturą tradycyjną i  mitem 
solarnym. Sam autor Rozmów… przywitał się 
z gośćmi krótką refleksją dotyczącą postaci Ju-
liana Przybosia. Spotkanie uświetnili muzycz-
nie Tyczyniacy z instrumentalistami Zbignie-
wem Sztabą na akordeonie i  Dorotą Ząbek 
na skrzypcach. Autor subtelnie interpretował 
swoją poezję. Na zakończenie mogliśmy jesz-
cze usłyszeć kilka wierszy z  najnowszego to-
miku M.A. Łypa pt. Wiersze na Wigilię.

   Zakia CIEŚLICKA-MAJKA
Mieczysław A. Łyp z gospodarzami spotkania i zespołem Tyczyniacy
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Złota Róża z roku 2014 – której tomik w roku 
obecnym, w nowej serii poetyckiej 44 wiersze, 
został wydrukowany przez warszawską agencję 

wydawniczą ATM, otwiera-
jąc listę laureatów nagrody. 
Podczas powitania przez 
Jolantę Strycharz z  MBP 
zabrzmiały też szczere ży-
czenia świąteczne przeka-
zane przez Mieczysława 
Działowskiego. Prezes 
„Słowa” Zbigniew Michal-
ski omówił zawartość to-

miku i  pogratulował Monice wydania nowej 
wspaniałej pozycji. Wstępem liryczno-mu-
zycznym był ciekawy występ reprezentantów 
zespołu Cantica Romanza: wokalistki Doroty 
Grabiec z towarzyszeniem lidera zespołu Prze-
mysława Pawłowskiego. Prezes KŚT Jadwiga 
Klaus przedstawiła życiorys i twórczość Marii 
Zapolskiej, niedawnej laureatki pierwszego 
miejsca w Przeglądzie Twórczości Artystycznej 
„Z nurtem Wisłoki”, autorki wernisażu równo-
ległego z promocją tomiku Moniki Cichoń. 

   Zbigniew MICHALSKI
Prezes TMZM Janusz Chojecki  wręcza 
kwiaty Monice Cichoń
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Marta Kołodziej

Edward Marszałek 

Mieszka w  Cholewianej Górze, jest uczen-
nicą I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. 

Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Współau-
torka zbiorowego tomiku poetyckiego Skrzydeł 
utulenie. Wyróżniona za zestaw wierszy w  VIII 
edycji „Rytmów nieskończoności”, laureatka 
XXII Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza 
„O Laur Plateranki”, zdobyła I nagrodę w Kon-
kursie Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrze-
wają” i II nagrodę w XV Regionalnym Konkursie 
Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców organi-
zowanym przez OKK Karton w Rzeszowie.

Leśnik, przewodnik be-
skidzki, ratownik górski, 

prezes Stowarzyszenia Kultu-
ralnego „Dębina”. Autor kil-
kunastu książek o tematyce 
leśnej i górskiej (także poetyc-
kich) oraz kilkuset artykułów. 
Laureat ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych konkursów 
poetyckich i artystycznych. 
Mistrz Mowy Polskiej AD 
2014. Drukowane wiersze po-
chodzą z książki poetyckiej 
W  wielkim szałasie Bieszcza-
dów (2015).  

Pogoda miłości

podmuch wiatru porozrzucał marzenia
zmieszał z pyłem niepowodzeń
wrzucił mały kamyk samotności
i pawie piórko bezpieczeństwa

zatańczył sambę z firanką
zamknął skrzypiące drzwi
i śpi pod wielkim łóżkiem
czekając na wyśnioną pogodę miłości

Polowanie na raj

siedzę w kącie 
czujna jak kot
nieznośne echo odpowiada 
na rozżalone pomruki

strumień światła 
dopada zmęczone oczy
najtrudniejsze polowanie
zaraz się skończy

ta mysz nie może uciec
bo przecież nie można 
spóźnić się
do raju

Odszedłeś
pamięci tragicznie zmarłego kolegi

stanęła karuzela zdarzeń
oddycha już tylko cisza
kilka niedosłyszanych słów
łzy żegnają cię wylewnie
zwinąłeś swoje żagle
czy śpisz gdy woda płynie
swoim bezmiarem oswaja
horyzont

Nie to On zabrał cię
na spacer
licząc na twój
żwawy krok

bez pożegnania odszedłeś
dyskretnie
jak życie co nie szuka poklasku
lecz okruchy szczęścia zbiera
na każdej ze swych ścieżek
zgasło twoje prywatne słońce
już obco teraz świeci

u Niego spełnisz swe marzenia
uwierzysz w cud pamięci
radości zmartwychwstanie

Cmentarz łemkowski 

Mogiły ukryły przeszłość 
całej wsi

Jesionem i lipą 
skrzypią dzieje 
nadziane na losów 
tryzubowy widelec 

Beznadzieja porasta bluszczem
krzyże 
pod barwinkiem 
pokrzywione w pokrzywach
między śmiercią a snem 
łem 
łem 
łem

W wielkim szałasie Bieszczadów 
Maryli 

Ze swoich powrotów 
co ich zliczyć się nie da 
i tylko na swoją miarę bez mała 
nie na pokaz 
ani na sprzedaż 
Bieszczadów buduję szałas

 Z jednym wejściem 
bez okapu i kolumn wytaczanych
z igliwia i z jodłowych szyszek co lada 
chwila rozpadną się na jesień 
wyplatam ściany 
korą świerkową podłogi wykładam 
niech wieść o szałasie się niesie 

Nie posypuję głowy popiołem 
z ognisk wygasłych przed laty 
choć je trudno zapomnieć 
nie wynoszę z gór w zaświaty 
niczego co dla nich ważne 
nic tu kiedyś po mnie 

Szałas tylko prowizoryczny stawiam 
do góry głową 
a gdy rozpadają się ściany 
gałązki świerkowe układam na nowo 

Gdzieś nad Wołosatym 
mgła toast chce wznosić 
za pomyślność Magury 
snują się pieśni wędrowne 
i wilk wyciem swoje żale głosi 
gdzieś od Wilczej Góry 
 
Niech się jeleń przytuli do ściany 
niech ptaki gniazdują bezpiecznie po kątach
i plotą się z mchu bajkowe dywany 
niech się w powale tuman dymu zapląta 

Patrzymy jak w dół spada kropa nieba
coś gadamy bez ładu i składu 
i dzielimy na pół kieliszek chleba 
w wielkim szałasie Bieszczadów 
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Marcelina Koncewicz

Jolanta Michna Kazimierz Balawejder

Ma 17 lat, jest uczennicą drugiej klasy I  Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jana Długo-

sza w  Nowym Sączu. Wyróżniana i  nagradzana 
w konkursach literackich. Publikowała swoje wier-
sze w  czasopismach „Victor Gimnazjalista” oraz 
„Cogito”, a także w almanachach i zbiorach pokon-
kursowych wydawnictw. 

Mieszka w  Wysokiej. Absolwent-
ka WSPiA oraz WSZ w  Rzeszo-

wie. Związana z  Gminnym Kołem Po-
etów w  Łańcucie. Swoje utwory publi-
kuje m.in. na portalach internetowych 
E-Literaci, Facebook, www.wierszek.pl, 
egminy.eu. Jest współautorką kilku antologii 
i  almanachów poetyckich. Opublikowała to-
miki wierszy: Nie ma nic bardziej konkretne-
go jak życie (2012), oraz Świąteczny Prezent 
(2012), Co będzie kiedy już mnie nie będzie 
(2013), Na dłoniach niosę życie (2014), Pójdę 
w  cień za tobą (2014), Nienasycenie (2014), 
Kiedy rano wstaje świt (2015).

Ur. w 1958 roku w Markowej koło Łańcuta. 
Ukończył Średnie Studium o kierunku spo-

łeczno-prawnym. Mieszka i pracuje w Rzeszowie. 
Wydał zbiory poezji: idę gdzie czeka wiersz (2004), 
Coś się skończyło, coś się zaczyna (2006), Wydłużo-
ne cienie (2013) oraz arkusz poetycki Byłeś, Jesteś, 
Będziesz (2005). Wiersze publikował w prasie kra-
jowej i zagranicznej. Jest współautorem kilkunastu 
zbiorków i almanachów poetyckich, wielokrotnie 
nagradzany i wyróżniany w konkursach poetyc-
kich krajowych i międzynarodowych. 

Rocznik 1985. Studiowała na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Mieszka w Górnie. 
Debiutowała w Oleśnicy w 2008 r. 
Publikowała w zbiorowych tomikach 
poetyckich: Poetycki Lombard (2008), 
Rzeszów w poezji (2010), także paro-
krotnie w „Wersie” oraz „Kurierze So-
kołowskim”.

***
codziennie wieczorem 
zmywam z mojej twarzy 
doskonałość 
perfekcję do trzeciego 
miejsca po przecinku 
wycieram się grubym ręcznikiem 
oto ja 
zmęczone oczy 
zmęczone usta 
zmęczony człowiek

Od tego trzeba było zacząć

od tego trzeba było zacząć
oderwać palce od stołu
otworzyć drzwi 
dotknąć szorstkiej ulicy
w tym miejscu nie powstanie
trasa szybkiego ruchu
przekonałam się o tym
gdy o mało
nie spadłam
w dół Niagary
wypiętrzone fale
tylko się uśmiechały
na widok mrówki
która próbuje zostawić
odbicie wielkości słonia
na dłużej
niż na chwilę 

Górno, 23.03.2015

Joanna Boćkowska-Cisek 

***

uciekałam do wiersza...
i znalazłam się w miejscu
gdzie nie ma ucieczki
wokół przybywa
spragnionych
a ja wciąż mam
puste dłonie
błazeński płaszcz
okrywa moje spopielenie
i ani palca 
ani paznokcia 
bez skazy
i dokąd?...
którędy?...

Górno 3.05.2015

Nawoływanie

nawołują mnie rzeki
zmrożone i stałe
bezsilnością ryb uwięzionych pod lodem
 
nawołują mnie drzewa
obdarte i ubogie
nagością wyciągniętych gałęzi
 
nawołują mnie wiatry
złe i zagubione
głosami pełnymi rozpaczy
 
nawołuje mnie ziemia
ciężka i przeorana
brudnymi myślami zgniłych ziaren
 
nawołuje na próżno
wszystko zastygłe w nadziei
w tym roku nie będzie wiosny

Przychodzi

z dotknięciem 
podobnym do słonecznego promienia 
rozszczepionego w kroplach 
sierpniowego deszczu 
 
przychodzi 
z zachwytem zdumionym 
zawstydzonym spojrzeniem 
że może widzieć słyszeć biegać 
i prosto bez komplikacji kochać 
 
przychodzi 
jak niepojęta szczęśliwość 
wchodzi głębiej 
dokarmiając się wzajemnie 
na dnie serca odnajduje zieloną 
koniczynkę 

Tobie piszę
 
szłaś ze mną
gdzie ścieżki
wilków i niedźwiedzi
pachniały świerki i buki
 
w uszach bieszczadzki wiatr
las nucił drwali pieśń bez końca
na połoninach pachniała rosa
 
w pustej cerkwi
trochę modlitwy
zamyślenia
po Łemkach tak mało śladów
 
nagle pojaśniało
ucichły strumyki i buki
krzyknęłaś
Łemkowie wędrują do nieba
 

 ***
wdrapujesz się na szczyt 
chwiejnych marzeń 
ścieżka traci ostrość 
pod stopami 
mięknie grunt 
niczym gorąca lawa 
to co mogło być możliwe 
staje się nierealne  
 
wisisz 
na jednym skrzydle nadziei 
 
drga życie 
 

Pragnę rozciągać

Bieszczadzkie  Anioły 
w strumieniach potoku  
przemywają oczy  
   
patrzę w głąb  
zatrzymanego czasu  
wzruszam się magicznym widokiem  
   
jaśnieje poranek  
drżą pierwsze litery  
naprzeciw buki zamyślone  
   
oczy pożądliwie  
po zielonych wzgórzach  
miłością jeszcze wrzącą  
   
powtórzonym słowem  
wędruję bez granic  
nieskończoności    
  Rzeszów, 2015
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Andrzej Szypuła

Kochał Beethovena. Pa-
miętam, jak wspaniale 

poprowadził V Symfonię 
c-moll op. 67 zwaną Sym-
fonią losu w  Filharmonii 
Rzeszowskiej już ponad 20 

lat temu. Mam w pamięci do dziś to wyko-
nanie, pełne żaru, wyrazistości, napięcia. Tak 
stuka los do naszych bram – mówił o swym 
dziele sam Beethoven. A  mistrz Katlewicz 
tchnął w to arcydzieło ducha szlachetnej pro-
stoty, bezmiar głębokiego uczucia i  drama-
tycznej wymowy.

W  2007 roku w  Filharmonii Krakow-
skiej miał miejsce koncert, w którym pod ba-
tutą Jerzego Katlewicza zabrzmiała V Sym-
fonia Beethovena. W  programie czytaliśmy 
znamienne słowa mistrza: „Zawsze starałem 
się, aby wartości ducha, jakimi są: prawda, 
miłość i piękno towarzyszyły mojej pracy ar-
tystycznej, jak również w życiu codziennym. 
Wartości te bezsprzecznie ucieleśnia umiło-
wana przeze mnie MUZYKA. W  ciągu mi-
nionych lat służyłem jej wytrwale!”

W  1951 roku w  gronie dyplomantów 
klasy dyrygentury prof. Artura Malawskie-
go w  Państwowej Wyższej Szkoły Muzycz-
nej w  Krakowie znalazł się Jerzy Katlewicz, 
a  także pochodzący z naszych rzeszowskich 
stron Stefan Marczyk, którego karierę, wraz 
z Walerianem Pawłowskim, mogłem podzi-
wiać wiele lat na deskach Filharmonii Szcze-
cińskiej. A przecież pamiętam także świetne 
interpretacje Krzysztofa Missony w  Filhar-
monii Rzeszowskiej czy Andrzeja Cwoj-
dzińskiego w Filharmonii Szczecińskiej. Bo 
klasa prof. Artura Malawskiego była wyma-
gająca, ale i owocna, dająca solidne podstawy 
przyszłym mistrzom batuty. 

Z prof. Jerzym Katlewiczem spotkałem 
się w kwietniu 1992 roku w Filharmonii Rze-
szowskiej. Zawsze pogodny, pełen humoru 
przyjął mnie bardzo życzliwie i  serdecznie. 
Wspominał Zygmunta Mycielskiego, jego 
kompozycje, felietony, „Ruch Muzyczny”, 

SYMFONIA LOSU
Wspomnienie o Jerzym Katlewiczu

który redagował: „Na mnie, jako na studen-
cie wyższej uczelni muzycznej w  Krakowie, 
felietony i artykuły Mycielskiego robiły duże 
wrażenie. Nie tylko głębokością myśli, traf-
nością sformułowań, ale i tą wielką otwarto-
ścią na cały, tak dla nas młodych wtedy za-
mknięty, aż do pamiętnego roku 1956, wielki 
świat. Jestem wdzięczny losowi, że mogłem 
zetknąć się w swoim życiu z tak wielką oso-
bowością i znakomitą, renesansową postacią, 
jaką był Zygmunt Mycielski”. Wywiad z  Je-
rzym Katlewiczem ukazał się w  „Kamerto-
nie” nr 4(11)1992.

Artysta urodził się 2 kwietnia 1927 
roku w  Bochni, gdzie jego ojciec był orga-
nistą w  kościele Św. Mikołaja (wcześniej 
w  katedrze lwowskiej). Studia w  Państwo-
wej Wyższej Szkole Muzycznej w  Krakowie 
w latach 1947–1952 w klasie kompozycji i dy-
rygentury A. Malawskiego ukończył z  wy-
różnieniem. Potem studia uzupełniające we 
Włoszech i  Austrii, nagroda w  konkursie 
młodych dyrygentów w  Besançon w  1955 
roku – i  wielka kariera stanęła otworem. 
Co tu wymienić? Kierownictwo artystyczne 
Filharmonii w  Poznaniu, Gdańsku (także 
Opery Bałtyckiej), Krakowie (także orkiestry 
i  chóru PRiTV), Haarlemie (Holandia), dy-
rygowanie orkiestrami w Europie, Mongolii, 
Chinach, Japonii, Australii, Meksyku, Nowej 
Zelandii, Libanie, Iraku, na Kubie, w  Rzy-
mie, Paryżu, Brukseli, Lizbonie, Moskwie, 
Pradze, Atenach, Bratysławie, Budapeszcie, 
Bukareszcie, Lubljanie, Rotterdamie...

Kochał wielkie for-
my oratoryjno-kantatowe, 
muzykę współczesną, był 
czołowym interpretato-
rem utworów Krzysztofa 
Pendereckiego, K. Moszu-
mańskiej-Nazar, Adama 
Walacińskiego, Z. Bujar-
skiego, H.M. Góreckiego, 
S. Kisielewskiego, K. Seroc-
kiego, M. Stachowskiego, 
T.  Szeligowskiego czy wy-
mienionego już Zygmunta 
Mycielskiego. Wspomnę 
o  niektórych prawyko-
naniach pod jego batutą: 
Jutrznia (Zmartwychwsta-
nie) K. Pendereckiego, Sym-

fonia pieśni żałosnych H.M. Góreckiego, Siwa 
mgła W. Kilara, Trzy psalmy Z. Mycielskiego. 

W  PWSM w  Krakowie, następnie 
w Akademii Muzycznej, Jerzy Katlewicz pro-
wadził pracę pedagogiczną w  latach 1948–
1957, a następnie od 1983 roku jako profesor 
nadzwyczajny, od 1990 roku zwyczajny. Peł-
nił także funkcję kierownika katedry dyry-
gowania. Jego uczniami byli m.in. Rafał De-
lekta, Paweł Przytocki, Tomasz Tokarczyk, 
Krzysztof Dziewięcki, Piotr Sułkowski, 
a  także rzeszowianin Tomasz Chmiel, któ-
rego wspomnienie o  Profesorze Katlewiczu 
zamieszczam poniżej. 

„Było czymś wielkim i  niepowtarzal-
nym doświadczać Jego talentu muzycznego, 
nieprawdopodobnie intuicyjnego i  natural-
nego. Profesor po prostu miał w  sobie Mu-
zykę, czuł ją i nią się dzielił. Uczył nas, czym 
jest osobowość dyrygenta, ta artystyczna 
i  ta międzyludzka, te obie sfery miały w ży-
ciu Profesora kolosalne znaczenie. – Bo cała 
sztuka z  ducha ludzkiego pochodzi – tego 
uczył. Zaglądał gdzieś w  nas. Wystarczyło, 
że spojrzał w oczy – już wiedział, co w kim 
drzemie. Dbał o  to, abyśmy nikogo nie na-
śladowali, abyśmy byli sobą – tylko wtedy 
mogliśmy być autentyczni. Tak naprawdę to 
trudno określić, jak i  czego Profesor mnie 
uczył – bo uczył wszystkiego, wydobywał 
talent głęboko schowany. Czułem, jak dotyka 
mojej osobowości i  ją formuje. Jednocześnie 
uczył bycia właśnie autentycznym, prostoli-
nijnym i naturalnym. Od czasów moich stu-
diów byłem z  Profesorem szczególnie zwią-
zany. Wiedziałem, co chce mi przekazać, za-
nim cokolwiek powiedział. On to wyczuwał. 
Znałem Jego zwyczaje, rozkład codziennego 
dnia, widywaliśmy się bardzo często. Mój 
najstarszy syn nosi imię Jerzy, właśnie na 
cześć Profesora, i jest z tego bardzo dumny”.

Mógłbym napisać, że wraz z odejściem 
Jerzego Katlewicza kończy się pewna epoka 
w dyrygenturze polskiej. Ale przecież wielka 
sztuka nie znosi próżni. Dzieło interpretacji 
muzycznych trwa nadal i jest ciągle nieskoń-
czone w swej tajemnicy wzruszenia, oddzia-
ływania na intelekt i wrażliwość słuchacza. 

I jeszcze jedno. Wielka sztuka dzieje się 
przez konkretnych artystów, twórców i  od-
twórców, którzy połączeni ze sobą na zawsze 
dają nam poczucie wielkości i znaczenia tego 
świata, który, jak pisze Zygmunt Mycielski, 
„w  nieśmiertelnym dziele sztuki znajduje 
sens i wagę swojego istnienia”.

Podobnie jak wielcy kompozytorzy, tak 
i wielcy dyrygenci tej miary, co Jerzy Katle-
wicz, pozwalają nam zbliżyć się do świętego 
ognia sztuki, zrozumieć jej sens i  tajemni-
cę. Pamięć o wielkim maestro trwa nadal – 
w wytrwałej pracy jego uczniów, nagraniach 
płytowych, wspomnieniach bliskich i przyja-
ciół, którzy ze wzruszeniem w piątek 20 listo-
pada 2015 roku modlili się na nabożeństwie 
w  jego intencji w  bazylice Mariackiej i  że-
gnali go potem na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie.

   Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, kompozytor, pedagog, 

prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Jerzy Katlewicz i Tomasz Chmiel (z prawej), Kraków 
2014 r. 
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Od lewej W. Pawłowski, J. Semkow, J. Kaszycki, A. Malawski, S. Marczyk, 
K. Missona, A. Cwojdziński, J. Katlewicz, Kraków 1952 r.



16

Nr 12 (122) Rok XI

KU
LT

U
RA

 
 S

ZT
U

K
A

W szczelnie wypełnionej słuchaczami 
sali koncertowej Filharmonii Pod-

karpackiej dyskutowali o  porządku świata 
i wszechświata wybitni intelektualiści – Mi-
chał Heller i  Krzysztof Zanussi. Organiza-
torką umysłowej uczty była Wyższa Szkoła 
Informatyki i  Zarządzania, obchodząca 
20-lecie.

Heller i Zanussi bez negatywnych emo-
cji rozmawiali o  zasadniczych kwestiach, 
które skłaniają do przemyśleń prawie każ-
dego człowieka. Jak żyć, żeby broniąc swoich 
wartości nie szkodzić i nie przeszkadzać in-
nym? Jak radzić sobie w coraz bardziej i z co-
raz bardziej skomplikowaną rzeczywistością? 
Czy Ktoś nam pomaga, opiekuje się nami? Je-
śli tak, gdzie On jest?

Gospodarzami spotkania byli dr Wer- 
giliusz Gołąbek, prorektor Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania, i Artur Sporniak, 
publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Ten 
przedstawiając Zanussiego wskazał na 84 wy-
reżyserowane przez niego filmy, 41 przyzna-
nych nagród (w tym Złotego Lwa na Festiwalu 
Filmowym w Wenecji), 14 napisanych książek 
i kilka przyznanych doktoratów honorowych. 
Mówiąc o  Hellerze, zaznaczył: – To wybit-
ny kosmolog i  teolog. Jest mało naukowców, 
szczególnie wśród księży, którzy mają tak wy-
bitne osiągnięcia. Symbolem dokonań Hellera 
jest nagroda Templetona z 2008 r. Jej finansową 
wartość – 1,6 miliona dolarów – uczony, któ-
ry legitymuje się 7 honorowymi doktoratami 
i napisaniem 65 książek – w całości przekazał 

WIĘCEJ POTTERA NIŻ EINSTEINA 
Heller i Zanussi o prawdzie i pięknie

na powstanie i rozwój Wydawnictwa Coperni-
cus Center Press. 

Wykład Hellera zatytułowany „Ko-
smiczny Dramat. Mój prywatny scenariusz” 
dotyczył powstania Wszechświata. – Nauka 
dzisiejsza i religia niewątpliwie przedstawiają 
pewien dramat kosmiczny – mówił. – Istnie-

nie jest nierozerwalnie związane z  niezmier-
nie skomplikowaną siecią struktur, które 
– przynajmniej w znacznej mierze – dają się 
modelować matematycznie. Nie jest tak, że 
coś może istnieć, ale nie być racjonalne. Jeże-
li jest nieracjonalne, jest niczym – tłumaczył. 
Dodając, że nie mamy pewności, czy faktycz-
nie to Wielki Wybuch zapoczątkował istnienie 
Wszechświata. 

Poruszył również kwestię Prawdy i Do-
bra: – My rozdzielamy te pojęcia. Uznajemy, 

że należą do dwu różnych porządków. Nauka 
docieka Prawdy, ale obszary Dobra są dla niej 
niedostępne. Tymczasem najwięksi myśliciele 
byli skłonni utożsamiać Prawdę i Dobro. Do-
dawali jeszcze Piękno, bo czyż samo utożsa-
mienie Prawdy i Dobra nie jest Piękne? Jeżeli 
poszukamy w  ludzkim języku wyrazu, który 

swoim znaczeniem najbardziej zbliżałby nas 
do tego, co się stało na Początku, znajdziemy 
ten jeden – Miłość. Wszechświat począł się 
z Miłości – prezentował swoją wizję Heller. 

Zanussi na licznych przykładach obszer-
nie omawiał kwestię niepokojącego narastania 
we współczesnym świecie irracjonalności: – 
W mediach jest dziś więcej Harry’ego Pottera 
niż Einsteina – dawał jeden z przykładów. 

   Andrzej PIĄTEK

Artur Sporniak, Michał Heller, Krzysztof Zanussi i Wergiliusz Gołąbek

Andrzej Piątek

Młody reżyser Jakub 
Falkowski, jeden 

z  ważniejszych przedsta-
wicieli młodego pokolenia 
twórców teatralnych, za 
zrealizowany w  rzeszow-

skim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej de-
biutancki spektakl Stara kobieta wysiaduje 
Różewicza został wyróżniony w  konkursie 
na  Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury 
Polskiej „Klasyka Żywa”.

Falkowski, także performer, scenograf, 
twórca videoprojekcji i  instalacji, jest jed-
nym z  utalentowanych i  najlepiej wykształ-
conych młodych artystów teatru w  Polsce. 
Ukończył aktorstwo i reżyserię w krakowskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej oraz 
studia w  zakresie intermediów w  Akade-
mii Sztuk Pięknych w  Krakowie. Brał udział 
w  dwóch projektach Roberta Wilsona, czo-
łowego awangardzisty amerykańskiego, któ-
ry w  teatrze używa szerokiej gamy środków 

FALKOWSKI WYRÓŻNIONY
„Stara kobieta…” na „Klasyce Żywej”

artystycznych, łącząc ruch, 
taniec, malarstwo, światło 
i  dźwięk, rzeźbę, muzykę 
i tekst, przy czym elementy 
te zespalają się w doskonale 
jednolitą całość. Jego wizje 
mają wielką siłę estetyczną 
i  emocjonalną, spotykając 
się z entuzjastycznym przy-
jęciem krytyki i publiczno-
ści na świecie. Tworzy, na-
dając kierunki teatralnym 
poszukiwaniom i  inspiru-
jąc młodych twórców. Wil-
son zaprosił Falkowskiego 
na warsztaty do Center for 
Arts w  Watermill pod Nowym Jorkiem. Dy-
plom uzyskany tam przez młodego artystę 
Metoda pracy z aktorem Roberta Wilsona wy-
różniono w  konkursie Instytutu Teatralnego 
im. Zbigniewa Raszewskiego. Razem realizo-
wali inscenizacje dla Teatru Dramatycznego 
oraz Opery Narodowej w Warszawie.

Od ośmiu lat Falkowski tworzy akcje 

performance pokazywane na festiwalach 
w  Polsce i  Europie. Realizuje oprawy multi-
medialne spektakli, opracowuje scenografie 
i projekcje video, pojawia się na scenach jako 
aktor. M.in. przygotował w Krakowie sensual-
ny happening Ślepy spacer, performance An-

gel’s Wing w  Gdańsku oraz 
Dreaming for art i  Dialogue 
w Barcelonie. 

 Na organizowany za 
rok przez Teatr im. Wandy 
Siemaszkowej 3. Festiwal 
Nowego Teatru w Rzeszowie, 
którego część stanowić bę-
dzie Multimedia Szajna Fe-
stiwal, przygotowuje projekt 
o  roboczym tytule Profil po-
śmiertny. Podejmuje w  nim 
problematykę wirtualnej 
pamięci, generowania bytów 
w  oparciu o  faktyczne dane 
i cyfrową spuściznę pozosta-

wioną przez zmarłego użytkownika Interne-
tu. Dokonując rekonstrukcji swoistego „życia 
po życiu” prowadzonego już bez świadomego 
udziału człowieka, na podstawie zdefiniowa-
nych wcześniej w sieci internetowej jego prefe-
rencji i zachowań. 

   Andrzej PIĄTEK

Jakub Falkowski
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Piotr Rędziniak

Doroczny konkurs – za-
wsze oczekiwany przez 
środowisko artystów, kry-
tyków i odbiorców sztu-
ki – został rozstrzygnięty. 
Jury w składzie art. malarz 

Eugeniusz Małkowski z Warszawy, art. rzeź-
biarka Mariola Wawrzusiak-Borcz z kra-
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Zmarł Hilary Kluczkowski, 
aktor Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej, od dłuższego 
czasu na emeryturze, ale do 
końca, do 86. roku swojego ży-
cia, jedna z  bardziej barwnych 
postaci Rzeszowa. 

Rozpoznawalny na uli-
cach nie tylko z  racji licznych 
i  wspaniałych ról, jakie gry-
wał, również z postawy. Wyso-
ki, wyprostowany, elegancki, 
o  nienagannych manierach 
angielskiego lorda. Niewymuszonych, na-
turalnych. Welwetowa marynarka, zapraso-
wane w kant spodnie, biała koszula i krawat. 
Okulary i  nieodłączny parasol, także przy 
pogodzie. Uprzejmość, gracja i  wdzięk. Na 
scenie tworzył postacie tragiczne i komedio-
we, zawsze podszyte swoistym sarkazmem 

AKTOR NIENAGANNY
Nie żyje Hilary Kluczkowski

i  wyczuwalnym dystansem do 
rzeczywistości. W granej sztuce 
i poza oknami teatru. 

Po debiucie w Teatrze im. 
Stefana Jaracza w  Olsztynie, 
występował w  Teatrze Współ-
czesnym i  Polskim w  Szczeci-
nie. M.in. w Dziadach Mickie-
wicza, głośnym spektaklu Jana 
Maciejowskiego, scenogra-
ficznie w  klimatach kanałów 
z  powstania warszawskiego. 
W Weselu Wyspiańskiego, zre-

alizowanym przez Józefa Grudę, za rolę Szeli 
otrzymał nagrodę na Międzynarodowym 
Festiwalu Teatralnym Kontakt w  Toruniu. 
W 1975 r. związał się z rzeszowskim Teatrem 
im. Wandy Siemaszkowej. Zagrał w nim nie-
zliczone role, które dały mu liczne nagrody, 
uznanie i sympatię. W Kordianie Słowackie-

go, w  realizacji Stanisława Wieszczyckiego, 
koncertowo wcielił się w trzy postacie – Cara, 
Papieża i Diabła. 

Dobrze pamiętam jego kreację w  Emi-
grantach Mrożka: grał inteligenta, o wygóro-
wanych ambicjach, z gruntu kompletnie nie-
przystosowanego do żadnej rzeczywistości. 
Zdzisław Kozień równie mistrzowsko kreował 
przebiegłego nuworysza, mentalnie z  chłop-
skiej chaty, ciężko harującego na obczyź-
nie i  sypiającego pod głową z  walizką pełną 
uciułanych funtów. Był to jeden z najlepszych 
spektakli w historii rzeszowskiego teatru. 

U  schyłku życia Harry (tak go nazy-
wano w środowisku) zagrał jeszcze na swoje 
sceniczne 60-lecie – które zorganizowało mu 
rzeszowskie Towarzystwo Kultury Teatral-
nej – Norwida w spektaklu Dariusza Dubiela 
na motywach Czarnych kwiatów. Widać już 
było wiek, głos miał już nieco załamany, ale 
zawsze jak dawniej taki sam blask w oczach, 
który odróżnia aktorów nieprzeciętnych od 
przeciętnych. 

   Andrzej PIĄTEK

POCZUCIE PIĘKNA
Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2015

Nagrodę Główną – Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Maciejowi Majewskiemu z 
Rzeszowa za zestaw 3 obrazów. Nagrodę Pre-
zydenta Miasta Rzeszowa otrzymał Tomasz 
Mistak z Sanoka za zestaw 2 obrazów. Na-
grodę fundowaną przez firmę Elektromon-
taż Rzeszów jury przyznało Bartłomiejowi 
Węgrzynowi z Rzeszowa za rzeźbę. Nagrodę 
Dyrektora BWA w Rzeszowie (zakup 2 ob-

Nowością w tegorocznym konkursie jest 
przyznanie Honorowych Wyróżnień, które 
otrzymali: Andrzej Rułka za 3 obrazy, Jan 
Szczepkowski z Sanoka za obraz oraz Witold 
Śliwiński z Krosna za zestaw 3 szklanych 
rzeźb. Tradycyjnie już przyznawana Nagroda 
Publiczności, którą funduje stały sponsor ga-
lerii ICN Polfa w Rzeszowie, jest wybierana 
w głosowaniu publiczności w dniu wernisażu 
17 grudnia 2015 r. (jej laureata przedstawię 
Państwu w styczniowym numerze miesięcz-
nika).

We wstępie do katalogu prezydent Rze-
szowa Tadeusz Ferenc napisał m.in.: „[…] 
Jestem pod wrażeniem rozmachu Państwa  
działań. […] Podobnie jak w poprzednich la-

Maciej Majewski – z cyklu „Antypody – Peron”, 
akryl na kartonie, 70 x 100 cm 

Paulina Dębosz –  
„Mrzenie”, olej na płót-
nie, 150 x 100 cm

Tomasz Mistak – „Splatanie kwantowe”, olej, płótno Andrzej Rułka –  
„Potuczkowy ptak”, olej, 
płótno, 150 x 100 cm

kowskiej ASP, art. malarz Janusz Karbow-
niczek z Bielska-Białej (ASP w Katowicach), 
Witold Kaliński – art. grafik z ASP w Łodzi 
oraz art. malarz Ryszard Dudek (kurator 
konkursu, dyrektor BWA w Rzeszowie) ob-
radowało 4 listopada 2015 roku.

Jury w tym roku przyjęło nową metodę 
ocen złożonych prac – postawiło na osobo-
wości artystów, a nie „podobanie się” albo 
nie pojedynczych prac. I tak w pierwszym 
etapie obrad spośród 195 prac złożonych do 
konkursu przez 70 artystów zakwalifikowało 
do wystawy 95 prac 48 artystów. W drugim 
etapie jury przyznało następujące nagrody: 

razów do zbiorów BWA) otrzymała Paulina 
Dębosz z Rzeszowa. Zakupione prace posia-
dają oryginalne tytuły: Zalężnik i Mrzenie. 

tach, jedną z nagród konkursu ufundowały 
władze samorządowe Miasta Rzeszowa. […] 
Wszystkim Uczestnikom konkursu dzięku-
ję za wysiłek twórczy. Laureatom serdecznie 
gratuluję. Niech sukcesy artystyczne będą 
dla Państwa źródłem natchnienia do dalszej 
pracy twórczej i rozwijania talentu. Słowa 
wdzięczności pozwolę sobie skierować rów-
nież do przedstawicieli firm sponsorujących 
wystawę. Mariaż biznesu i kultury staje się 
we współczesnym świecie czymś powszech-
nym i pożądanym, a jego największym bene-
ficjentem jest społeczeństwo, które zyskuje 
możliwość pełniejszego obcowania ze sztuką. 

Witold  Śliwiński – „Rzeźba I”, szkło, metal, 
40  x  10  x  20  cm 
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Korzystając z okazji, pozdrawiam wszystkich 
miłośników sztuki, którzy w dniach trwania 
ekspozycji odwiedzą galerie rzeszowskiego 
BWA. Życzę mnóstwa wspaniałych doznań, 
gruntujących Państwa przekonanie, że sztu-
ka tworzona w Rzeszowie i na Podkarpaciu 
sięga artystycznych wyżyn, a poprzez odwo-
łanie do wartości uniwersalnych i poczucia 
piękna ubogaca każdego człowieka”.

Wystawa trwa do 17 stycznia, zatem 
jeśli ktoś w ferworze świątecznych dni nie 
zdąży jej obejrzeć, zostanie na to kilkanaście 
styczniowych dni. A przy tej okazji Szanow-
nych Czytelników proszę o przyjęcie serdecz-
nych życzeń świątecznych i noworocznych.

   Piotr RĘDZINIAK
Jan Szczepkowski – „Tymczasowo zgubiony”, olej, płótno, 
150 x 100 cm

Bartłomiej Węgrzyn – „Blue skin of Mammouth”, pleksi, metal, 
drewno, 139 x 120 x 99 cm

Jerzy Dynia

Ten kontrowersyjny 
i kapryśny instrument, 

jeżeli chodzi o jego wystro-
jenie, zadomowił się w Pol-
sce w pasie karpackim. Po 
zakończeniu II wojny świa-

towej stał się równorzędnym instrumentem 
w wiejskich kapelach. 

Cymbały to nietypowy instrument. 
Wykonawca gra główną melodię i  jedno-
cześnie „rozdrabniając” dźwięk sam sobie 
akompaniuje. Trzeba nie byle jakiej wpra-
wy i  doświadczenia, aby akompaniując nie 
zagłuszyć głównej melodii. Utrudnia grę 
gęstość zamocowanych strun – na jeden 
dźwięk przypada ich co najmniej trzy. Przy 
zmianach temperatury trudno o  precyzyjne 
osiągnięcie na tym instrumencie czystości 
dźwięków, czyli dobrego stroju.

Kilkadziesiąt lat temu nieżyjący dziś 
instruktor muzyczny Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie Jan Zołoteńko zama-
rzył sobie, aby w  placówce tej organizować 
doroczne i do tego międzywojewódzkie spo-
tkania mistrzów „palcotek”, czyli drewnia-
nych pałeczek, którymi uderza się w  struny 

ŚWIĘTO CYMBALISTÓW
Spotkanie w rzeszowskim WDK

cymbałów, aby wydobyć 
z  nich dźwięk. Na prze-
strzeni lat zmieniła się 
formuła Spotkań Cym-
balistów. Początkowo do 
Rzeszowa przyjeżdża-
li wyłącznie soliści. Od 
pewnego czasu konkur-
sowe spotkania odbywają 
się w  dwóch kategoriach. 
W  wielopokoleniowym 
konkursie występują nie 
tylko soliści, ale i  kapele 
mające w  swoim składzie 
cymbalistów. W tym roku 
rozpiętość wiekowa była 
od 10 do 85 lat!

W  pierwszy grudniowy weekend tego 
roku odbyła się 24. edycja tej imprezy. W so-
botę w  kategorii solistów wystąpiło 22 wy-
konawców z  województw warmińsko-ma-
zurskiego, podlaskiego i  podkarpackiego. 
Jury obradujące pod przewodnictwem prof. 
dr. hab. Piotra Dahliga – muzykologa i  et-
nografa zarazem z  Instytutu Muzyki PAN 
w Warszawie i udziałem Jolanty Danak-Gaj-
dy, Jerzego Dyni i Damiana Drąga – w dzie-
cięcej kategorii wiekowej najwyżej oceniło 

Barbarę Sowę i  Marcelego Grzegorzaka 
z  Dynowa, Piotra Karpuka z  Ełku, a  także 
Annę i  Aleksandra Rydzików z  Grodziska 
Dolnego. W  kategorii młodzieżowej dwie 
równorzędne pierwsze nagrody otrzymali 

Szymon Tadla ze Szklar i  Jakub 
Karpuk z Ełku. W kategorii naj-
starszej najwyżej ocenieni zostali 
Andrzej Jędryczka (44 l.) z Przy-
sieków, Stanisław Szajna (80 l.) 
z  Miejsca Piastowego i  Włady-
sław Wojtyna (85 l.) z Białobrze-
gów. 

W  niedzielę w  konkursowe 
szranki stanęło 11 kapel z trzech 
województw, z  cymbalistami 
w  swoim składzie. Równorzędne 
pierwsze nagrody jurorzy przy-
znali młodzieżowym kapelom 
Młoda Harta z Harty i Grodzisz-
czoki z  Grodziska Dolnego oraz 
„dorosłej”, utytułowanej wieloma 

nagrodami kapeli Trzcinicoki z Trzcinicy. 
W  końcowych wypowiedziach jurorzy 

wyrażali zadowolenie z  istnienia zjawiska 
trwałej praktyki gry na tradycyjnym instru-
mencie, jakim są cymbały, przekazu poko-
leniowego umiejętności gry, pielęgnacji tra-
dycyjnego repertuaru. Na uwagę i  uznanie 
zasługuje niezwykle sprawny przebieg zorga-
nizowanej przez rzeszowski WDK imprezy.

   Jerzy DYNIA,
artysta muzyk, dziennikarz, znawca folkloru

Publiczność wypełniająca niemal do ostat-
niego miejsca Filharmonię Podkarpacką 

mogła wysłuchać z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości jedynego w swoim rodzaju 
koncertu pt. My, Polacy! w wykonaniu zespo-
łu Piersi oraz towarzyszących mu rzeszow-
skich muzyków i Katedralnego Chóru Chło-
pięco-Męskiego w  Rzeszowie pod dyrekcją 
Marcina Florczaka.

– Aby łagodnie państwa wprowadzić 
w klimat patriotycznych pieśni, postanowiliśmy 
na początek dać specjalistów w tej sprawie – po-

Władysław Wojtyna z  Białobrze-
gów (85 lat), najstarszy cymbali-
sta spotkań
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MY, POLACY!
Patriotycznie w Filharmonii Podkarpackiej

wiedział na przywitanie lider Piersi, rzeszowia-
nin Adam Asanov, zapraszając na scenę kwar-
tet smyczkowy i Pueri Cantores Resovienses.

Przedstawiając chór, wokalista wspo-
mniał o jubileuszu 30-lecia zespołu, tegorocz-
nej nagrodzie marszałka podkarpackiego za 
całokształt działalności i przyznaniu w ostat-
nich dniach przez prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudę Złotego Krzyża 
Zasługi prezesowi Stanisławowi Żyrackiemu 
za wszechstronną działalność społeczną, 
m.in. także chóralną. 

Koncert rozpoczął łagodnie a  cappella 
katedralny chór liryczną piosenką partyzanc-
ką Dziś do ciebie przyjść nie mogę z przepięk-
ną wokalizą w  wykonaniu chłopców oraz 
uroczystą pieśnią o marszałku Piłsudskim pt. 
Komendancie nasz. Natomiast z chwilą wkro-
czenia na scenę Piersi filharmonię wypełniła 
eksplozja rytmicznych, pełnych energii utwo-
rów w oryginalnej, charakterystycznej dla tej 
grupy aranżacji z udziałem trąbek i puzonów, 
a wzbogaconej partiami chóru, skrzypiec, al-
tówki, wiolonczeli, fortepianu i akordeonu. 

Obok popularnych legionowych i  żoł-
nierskich pieśni, jak Pierwsza Brygada czy 
Szumi dokoła las, nie zabrakło nieco lżej-
szych, jak skoczny krakowiak Płynie Wisła, 
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klapsem 
po filmach
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Adam Kus  
i Dominik Nykiel

Na zakończenie kolejnego 
roku działalności Dys-

kusyjnego Klubu Filmowego 
KLAPS w  Wojewódzkim 
Domu Kultury w Rzeszowie 
proponujemy Państwu wy-
jątkową ucztę i  gatunkową 
mieszankę, której oczywi-
ście nie można przeoczyć. 
Miesiąc rozpoczęła (7.12) 
Victoria w  reż. Sebastiana 
Schippera. Film, który trwa 

140 minut, a zrealizowany jest w jednym, mi-
strzowskim ujęciu (nakręconym o piątej nad 
ranem w jednej z berlińskich dzielnic), oglą-
da się z  ogromnym skupieniem. Obraz ten 
został doceniony przez jurorów Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmowego w  Berlinie, 
którzy przyznali mu Srebrnego Niedźwiedzia 

za najlepsze osiągnięcie artystyczne w  ka-
tegorii zdjęcia. Film ten otrzymał również 
Niemieckie Nagrody Filmowe w  kategorii: 
najlepszy film, reżyser, aktor, najlepsze zdję-
cia i najlepsza ścieżka dźwiękowa. 

Z  ogromną przyjemnością zaprasza-
my również (14.12) na nominowaną do Zło-
tej Palmy podczas tegorocznego festiwalu 
w  Cannes, zachwycającą i  widowiskową 
produkcję z  gwiazdorską obsadą pt. Penta-
meron, reż. Matteo Garrone. Jest to historia 
pełna grozy i  zmysłowości, opowiadająca 
o  pożądaniu prowadzącym do szaleństwa, 
o skrytych pragnieniach i mrocznej naturze 
człowieka. 

Tegoroczny repertuar zakończy (21.12) 
film pt. Slow West, reż. John Maclean. To 
zwycięzca festiwalu Sundance i  laureat Na-
grody Publiczności na Festiwalu Transatlan-
tyk w Poznaniu. Film zachwyci nas zdjęciami 
i piękną ścieżką dźwiękową, a zaskakującym 
będzie połączenie stylowego (anty)westernu 
z pełną humoru poetycką opowieścią o mło-
dzieńczej miłości. 

Korzystając z okazji, bardzo serdecznie 
dziękujemy Redakcji „Nasz Dom Rzeszów” 
za gościnne miejsce na łamach tego wyjątko-
wo kulturalnego miesięcznika. Dziękujemy 
również miłośnikom dobrego filmu, którzy 
w  tym roku regularnie uczestniczyli w  na-
szych projekcjach i pofilmowych spotkaniach 
dyskusyjnych. Szczególne podziękowania 
kierujemy dla WDK w  Rzeszowie za moż-
liwość prowadzenia działalności klubowej 
oraz dla Filmoteki Narodowej za finansowe 
wsparcie naszego projektu.

Życzymy Państwu zdrowych, rodzin-
nych i  radosnych świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w  2016 roku. 
I do zobaczenia w sali widowiskowo-kinowej 
WDK już 4 stycznia!

   Adam KUS i Dominik NYKIEL

płynie (z wplecionymi okrzykami 
Polska! Polska!), frywolna pio-
senka Hej, panienki, posłuchajcie, 
czy dowcipne żurawiejki o pułku 
ułanów ruszających na Podole po 
majątki z  bojowym zawołaniem 
„Lance do boju, szable w  dłoń!/ 
Bolszewika goń, goń, goń!”

 Najbardziej wzruszającą 
chwilą tej części koncertu było 
wspólne wykonanie – na bacz-
ność przez wszystkich artystów 
i  słuchaczy – Roty Marii Konop-
nickiej i Feliksa Nowowiejskiego. 
Przy tej okazji Adam Asanov, 
z  charakterystycznym dla siebie poczuciem 
humoru nie omieszkał dodać, że obecnie nie-
mniej ważną pieśnią dla Polaków jest… Bał-
kanica!

Druga część koncertu, trwającego 
z  przerwą blisko trzy godziny, należała już 
tylko do Piersi i publiczności, która wspólnie 
z  zespołem wykonała szereg największych 

przebojów, m.in. Miłą, Całuj mnie i  oczy-
wiście wspomnianą Bałkanicę, dziękując na 
koniec niekończącymi się owacjami grupie, 
a  przede wszystkim jej liderowi i  Markowi 
Małemu Kryjomowi, którzy bawili widow-
nię z iście kabaretowym zacięciem. 

Przed występem i podczas przerwy wi-
dzowie mogli obejrzeć m.in. pokaz musztry 

pododdziału strzeleckiego dziew-
cząt z  XIV LO Zespołu Szkół 
Technicznych w Rzeszowie, mar-
szałka J. Piłsudskiego, w którego 
wcielił się komendant rzeszow-
skiego Strzelca Marek Matuła, 
umundurowanych „strzelców” 
z  Rzeszowa i  Sędziszowa oraz 
scenkę w  wykonaniu aktorów 
z Fundacji Nomina Rosae.

Pomysłodawcą i  realizato-
rem tego niecodziennego koncer-
tu, który honorowym patrona-
tem objął prezydent RP Andrzej 
Duda, była rzeszowska Gazeta 

Codzienna „Nowiny”, a partnerami przedsię-
wzięcia – Filharmonia Podkarpacka, Urząd 
Miasta Rzeszowa i Związek Strzelecki Strzelec 
J. Piłsudskiego Płd.-Wsch. Okręg Strzelecki JS 
2021 im. płk. Lisa-Kuli w Rzeszowie. 

   Stanisław ŻYRACKI

W  Wierszach na Wigilię (2015) Mie-
czysław A. Łyp zbudował liryczną 

„opowieść wigilijną”, nastrojową, refleksyjną 
i obrazową. Jest w tych utworach tęsknota za 
najbliższymi, którzy odeszli, jest ciepła pa-
mięć z miejsc opuszczonych, jest nostalgia za 
dzieciństwem przy wigilijnym stole. Jest nad-
to radość z  nadejścia Dobrej Nowiny, zwia-
stowanej betlejemską gwiazdą (w perspekty-
wie biblijnej), a poetyckim słowem nazwana 
„wieczornym światłem Wigilii”.

Wigilia (co mocno akcentuje autor to-
miku) jest świętem i  symbolem wspólnoty 
przy stole, tęsknoty za wszystkim, co do-

POEZJA NA GWIAZDKĘ
bre, a na co czekamy, wypatrując pierwszej 
gwiazdy na zimowym niebie. Takie właśnie 
subiektywne odczytanie wigilijnego czasu 
proponuje nam M.A. Łyp w swych – jak zwy-
kle bardzo obrazowych i nastrojowych wier-
szach. Równocześnie liryczna „opowieść wi-
gilijna” jest bogata w kolory wspomnień lata 
i  pięknie ustrojonej, błyszczącej ozdobami 
zielonej choinki, jest pełna światła. Światła 
słońca, łuny ogniska, a  zwłaszcza – blasku 
betlejemskiej gwiazdy – zwiastunki nadziei 
(jak w  Biblii i  kolędach), a  w  poezji autora 
w  stale obecnym przeświadczeniu o  sensie 
i racjach ludzkiej egzystencji.

Poetycką magię wigilijnego tomiku 
M.A. Łypa dopełniają znakomicie dobrane 
fotogramy autora i  innych artystów, repro-
dukcje obrazów i grafiki małej Izy. Ich tema-
tyka: zimowe krajobrazy, bożonarodzeniowe 
szopki i  choinkowe rekwizyty współtworzą 
niepowtarzalny klimat święta, budowany 
poetyckim słowem. To właśnie za jego spra-
wą możemy w wyobraźni w świątecznej go-
dzinie powędrować „z  Herodem, Gwiazdą 
i Turoniem”.

   Dr Anna NIEWOLAK

Post scriptum: Według Encyklopedii staropolskiej 
Z. Glogera podarunki dawane dzieciom i domow-
nikom w wigilię Bożego Narodzenia „zowią się: na 
gwiazdkę”.
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WIROWANIE NA PLANIE   ODPRYSKI

WRACA NOWE

Tak, jak należało się tego spodziewać, wracają sprawdzone w czasach PRL mechani-
zmy sprawowania władzy. Zwłaszcza w kwestii kierowniczej roli partii. Ta już nie 

służy wyłącznie jako struktura polityczna formułująca wizje państwa i jego priorytety 
oraz zabiegająca o przychylność wyborców i na tej podstawie zmierzająca do objęcia wła-
dzy państwowej. To, owszem, też, ale na tym nie koniec. Partia, która wygrała ostatnie 
wybory, zamierza kierować państwem twardą, polityczną ręką, gdyż dysponuje jedynie 
słuszną ideologią i posiadła niezbywalny patent na narodową mądrość. To już przera-
bialiśmy w naszych dziejach z mizernym raczej skutkiem. Wpierw rząd został uformo-
wany przez biuro polityczne PiS pod dalekowzrocznym kierownictwem prezesa w roli 
peerelowskiego genseka czy I  sekretarza, jak kto woli. Pani premier wygłasza exposé, 
ale tuż po niej super exposé wygłasza Prezes I Ogromny. Po to, aby nie było wątpliwo-
ści. Prezydent wszystkich ludzi prezesa bez mrugnięcia okiem spełnia wszystkie jego 
życzenia. Nawet ułaskawia kogoś jeszcze prawomocnie nieskazanego, czym pośrednio 
potwierdza jego winę. 

Późną nocą, konspiracyjnie odbiera przysięgę od sędziów bez obecności ich pre-
zesa, itd, itp. Nawet Dziennik Ustaw zaczynają drukować nocą, aby zdążyć przed świ-
tem. To może należałoby także zmienić jego tytuł na Nocnik Ustaw? I jeszcze ten nowo 
zaprzysiężony nocną porą sędzia trybunalski Mariusz Muszyński. Wybitny „autorytet 
prawniczy” znany wyłącznie z tego, że nikomu nie jest znany, chciałby prof. Bartoszew-
skiego postawić przed sądem za jakieś paskudne szkody wyrządzone Polsce. Nie napisał 
tylko jakie. Nie wiadomo, śmiać się czy płakać. Ale ktoś ten niezbywalny „autorytet” 
rekomendował i w dodatku wybrał.

Prezes zyskał już nawet dwa medialne nowe miana – nadpremiera i nadprezydenta. 
Pewnie nie bez powodu. Najbardziej niepokojące jest jednak partyjne majstrowanie przy 
konstytucji i Trybunale Konstytucyjnym. Co jest, a co nie jest konstytucyjne określają: 
Prezes I Ogromny, po nim prezydent, a nawet wybitny ogrodnik z Podkarpacia, a nie 
konstytucjonaliści czy ów trybunał. Szczególnie razi to w przypadku prezydenta, który 
jako prawnik po dobrej uczelni powinien znać swoje uprawnienia i uświadamiać sobie 
skutki takich poczynań. W dodatku zupełnie tego nie rozumie jego uczelniany profesor, 
który uważa go za jednego z najzdolniejszych swoich studentów. Dlatego twierdzi, że kil-
katrotne złamanie przez niego kontytucji nie wzięło się z nieświadomości, lecz zostało 
dokonane z pełną premedytacją. 

Nie wolno anarchizować państwa. Są granice politycznej zachłanności, a popeł-
nianie błędów przez poprzedników nijak nie usprawiedliwia własnych, zwłaszcza tych 
powszechnie sobie uświadamianych. To już nie jest tylko arogancja. Jeśli Kornel Mora-
wiecki i Ryszard Terlecki, obaj obnoszący się ze swoim patriotyzmem jak pensjonarki 
z ulubionym serialem, twierdzą, że kostytucja i prawo nie są czymś obligatoryjnym, bo 
można je po swojemu wartościować i honorować, to dokąd zmierzamy? Pan Morawiecki 
dodatkowo uważa, że jeśli konstytucja nie podoba się narodowi, to nie należy jej prze-
strzegać. Zapomniał, że naród przyjął ją zdecydowanie podczas powszechnego referen-
dum ogólnopolskiego. To jakim prawem mówi, że naród to on? Obaj panowie uważają, 
że Trybunał Konstytucyjny nie wyrokuje rozstrzygająco, a tylko opiniuje. Czy sądy po-
wszechne także jedynie opiniują? 

Jeśli centrum decyzyjne państwa zostanie przeniesione z siedzib prezydenta i rzą-
du do partyjnych gabinetów przy ul. Nowogrodzkiej 84, nie wróży to dobrze niczemu. 
Decydować będą współczesne biuro polityczne i sekretarz generalny partii, a nie kon-
stytucyjne władze.

 ALE HISTORIA!

Nie chciałbym Czytelników pozostawiać w podłym nastroju, dlatego dla przeciw-
wagi pozwolę sobie zacytować treść rachunku znalezionego w archiwach księcia 

Czartoryskiego, a przedłożonego ongiś ks. Augustowi Poniatowskiemu, za roboty sny-
cerskie wykonane w czasie restauracji wnętrza jednego z krakowskich kościołów. Zawie-
ra następujące pozycje. 1/ Za wykonanie brody Bogu Ojcu – 9 zł. 2/ Za konie pod świę-
tego Jerzego – 35 zł. 3/ Trzy dziewice gołe dla św. Mikołaja – 50 zł. 4/ Przyprawienie ro-
gów Mojrzeszowi – 20 zł [pisownia oryginalna]. 5/ Wyczyszczenie św. Jadwigi z przodu 
i z tyłu – 60 zł. 6/ Zrobienie dziecka św. Elżbiecie – 22 zł. 7/ Wyzłocenie gałek św. Jackowi 
– 21 zł. 8/ Zatkanie dziury św. Barbarze – 7 zł. 9/ Skrzypce dla św. Augustyna – 16 zł. 
10/ Dorobienie ogona św. Duchowi – 16 zł. 11/ Dorobienie nogi św. Łazarzowi – 12 zł.

Wtedy dopiero pisano porządne rachunki! Nie to co dziś, jakieś faktury VAT.

  Roman MAŁEK

O TEMPORA, O MORES!

Bertrand Russell, noblista, rzekł był kiedyś, że 
nie przypomina sobie żadnej pieśni religijnej 

dziękującej za posiadanie rozumu czy inteligencji. 
I nic w tym dziwnego. Trudno sławić coś, o czym 
się nie ma zielonego pojęcia. Zwłaszcza że oba te 
przymioty sprawującym władzę nad ludem są do 
niczego niepotrzebne. Chodzi tylko o to, by ślepo 
wykonywano ich polecenia.

Już ponad miesiąc żyjemy w nowej rzeczywi-
stości, a do zdobywców mandatu zaufania jeszcze 
nie dotarło, że to oni rządzą i zachowują się tak, 
jakby byli dalej w opozycji. Tacy wieczni hejterzy. 

Nie dziwię się więc staroście mieleckiemu, 
żołnierzowi partii niby rządzącej, że wykonał 
zadanie zlecone przez faktycznie rządzących – 
podrażnić niedźwiedzia. W  końcu to nadzorcy 
partii niby rządzącej mieli takie samo parcie na 
wschód, co Hitler, i to oni wysyłali za niemieckim 
wojskiem transporty ukraińskich i rosyjskich mo-
dlitewników zamiast chleba. Więc starosta zgod-
nie z nakazem usunął pomnik. Nie dotarło do jego 
pustogłowia, że my też mamy tam pomniki, które 
można zaorać. Ot, byle zrobić na złość.

Póki co rządzący Podkarpaciem napina-
ją się jak pawie. Najwyższym przedstawicielem 
polskiego parlamentu, stojącym na straży praw 
i  godności Rzeczypospolitej został nasz krajan 
Marek Kuchciński o przeszłości różnie przez róż-
ne osoby zapamiętanej. Zwłaszcza zaś przez tych, 
którzy znają historię pewnej „grupy” i jej sławne-
go „członka”, także inne jeszcze „dokonania”. Ale 
przy awansie najważniejsze jest jednak zaufanie 
prezesa.

Marszałek województwa ma też wielki po-
wód do dumy. Otóż wymyślił budżet mniejszy 
niż ubiegłoroczny, w którym po raz pierwszy nie 
przewidziano deficytu. Ba, będzie nawet nadwyż-
ka budżetowa. Coś około 72 mln zł. A jego klakier, 
przewodniczący rządzącego w  sejmiku klubu, 
mówi o  odważnej i  rozwojowej polityce zarządu 
województwa. Taki specyficzny rozwój przez re-
gres. Komu na złość?

Nowe ekonomiczne myślenie niby rządzą-
cych polega na tym, by ograniczyć wydatki na 
inwestycje, które będą mniejsze o połowę niż rok 
temu. Dzięki temu ludzie wyjadą na saksy i spad-
nie wskaźnik bezrobocia. Genialne. A marszałek 
bez wyrzutów sumienia dopisze sobie kolejne 
20 milionów na utrzymanie urzędu. I zrobi to, bo 
tutejszy lud zawsze będzie głosował tak, jak chce 
episkopat i prezes. A  jakby mu się polepszyło, to 
zechce wczasów albo nie daj Boże książki zacznie 
czytać. Nie można ryzykować. Trzeba być zawsze 
przeciw. Jak nie przeciw Tuskowi, to chociaż prze-
ciw wyborcom.

Jak pisał mistrz Gałczyński: „Skumbrie 
w tomacie, skumbrie w tomacie! / […] Chcieliście 
Polski, no to ją macie!”.

 Zbigniew GRZYŚ

FE
LI

ET
O

N

http://sjp.pwn.pl/so/expose;4432698.html
http://sjp.pwn.pl/so/expose;4432698.html


Wigilia, święta, 
Nowy Rok – 

dni, kiedy odgrze-
bujemy w  sobie mi-
kroskopijną iskierkę 
dobroci... Składamy 

sobie życzenia, wyciągamy dłoń, trzymając 
weń biały opłatek, przytulamy się do siebie, 
ale już za jakiś czas skaczemy sobie do oczu 
i zaciskamy dłonie w pięści. Słowa wypowia-
dane z uśmiechem zamieniają się w kaskady 
złowrogich oskarżeń i  złośliwości... Zago-
nieni, zanurzeni w  szarej rzeczywistości, 
gubimy gdzieś po drodze wigilijny uśmiech, 
ciepłe spojrzenie, kojący dotyk. Przeliczamy 
wszystko na pieniądze, ciągle gdzieś się zno-
wu śpieszymy, patrzymy na zegarki, śledzimy 
informacje w telefonie i zbudowany przy wi-
gilijnym stole most międzyludzki przeistacza 
się w barykadę. 

Wzajemna noworoczna dobroć!

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) To będzie różnorodny 
rok! Najważniejsze, nikogo nie zawieść.

Byk (21 IV–20 V) Miniony rok zahartował Cię, 
nadchodzący rozpieści. Dobra passa nie opuści.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Powiększy się rodzina 
i przybędzie też pieniążków w portfelu.

Rak (22 VI–22 VII) Raz na wozie, raz pod wo-
zem, ale nie będzie źle.

Lew (23 VII–23 VIII) To będzie dobry rok za-
wodowej koniunktury.

Panna (24 VIII–22 IX) Nareszcie pokażesz 
swoją siłę przebicia.

Waga (23 IX–23 X) Wenus sprowadzi do Cie-
bie ogromne uczucie.

Skorpion (24 X–22 XI) Zdobędziesz serce oso-
by, na której Ci zależy.

Strzelec (23 XI–21 XII) Będzie to pracowity 
rok, ale owocny.

Koziorożec (22 XII–20 I) Możesz planować bliż-
sze i dalsze podróże i to w dobrym towarzystwie.

FRASZKI

AFORYZMY

Adam Decowski Marek Pelc

Edward Winiarski

Regina Nachacz

SEKRET Y ŻYCIA 

Nina Opic

Jerzy 
Maślanka

RO
ZM

A
IT

O
ŚC

I

TORCIK MARCELKA

Ciasto biszkoptowe: 8 jaj • 8 łyżek cukru • 
8 łyżek mąki tortowej • pół cukru waniliowe-
go • płaska łyżeczka proszku do pieczenia • 1 
łyżeczka octu • 1 łyżka wody chłodnej prze-
gotowanej.
Ubić białka na sztywną pianę, ciągle ubijając 
dodać stopniowo cukier, potem po jednym 
żółtku, cukier waniliowy, ocet i wodę. Całość 
dobrze połączyć. Proszek do pieczenia wymie-
szać z mąką, przesiać do ciasta i razem delikat-

LIMERYKI

Niech się darzy!

Sytuacja bez wyjścia wejść miewa bez liku.
***

Baczmy, by ci, co sztandary wynoszą,  
nie powrócili z gołymi drzewcami.

***
Nawet najbardziej wyeksploatowany sprzęt 

nadaje się na budowyę barykad!

A przecież dane nam jest porozumiewanie się 
dosłownie wszystkim: mówieniem i  ciszą, to-
nem głosu i wyrazem twarzy, spojrzeniem i ge-
stem. To wszystko określa nasze sposoby od-
noszenia się do siebie, to wszystko mówi o nas, 
o naszej osobowości, o naszym miejscu tu i te-
raz. Mahatma Gandhi wielokrotnie powtarzał: 
„Gdy wróg cię zranił, wywołał twoje łzy – przy-
pomnij sobie jeden uśmiech, jedno jego dobre 
słowo, a  to już nie będzie wróg, a  ktoś bliski, 
choćby nieznajomy. I pamiętaj o  tym w kolej-
nych dniach i w kolejnych, i w kolejnych”. Przed 
nami kolejny rok, kolejne dni i kolejni ludzie na 
naszej drodze. I tylko od nas samych zależy, czy 
będziemy zapisywać się w  pamięci ludzi jako 
siewcy uśmiechu, życzliwości i radości, czy jako 
chodzące chmury gradowe strzelające wokół 
błyskawicami złych spojrzeń i raniących słów. 
Niech ten 2016 rok będzie przebogaty w okazy-
waną sobie nawzajem dobroć!  

nie wymieszać, ale łyżką. Wlać do formy 
i  piec w  nagrzanym piekarniku 170 st. C 
ok. 30 min. Ciasto sprawdzić patyczkiem, 
czy jest upieczone, i  pozostawić w  nie-
domkniętym piekarniku na ok. 10 min. 
Całkowicie ostudzić i przekroić na 2 blaty. 
Przełożyć masą śmietanową.
Masa: ½ litra śmietanki 30% • cukier puder 
• 2 śmietan-fixy • czekolada gorzka.
Śmietanę ubić na sztywno, dodać cukier 
i  śmietan-fixy. Całość musi być sztywna. 
Część śmietany odłożyć do posmarowa-
nia boków i  wierzchu. Czekoladę zetrzeć 
na grubej tarce i część dodać do śmietany. 
Wymieszać i  wyłożyć na jeden blat, przy-
kryć drugim, posmarować boki i  wierzch 
białą śmietaną, a  resztą startej czekolady 
obficie posypać wierzch.

Czesław P. Kondraciuk

DIETA
Jeśli odchudzić się 
bardzo szybko chcecie
jest to niemożliwe 
na poselskiej diecie.

NIE O TO CHODZI
Czym ciemniej, tym przyjemniej
–  mówią często młodzi –
lecz wszyscy dobrze wiemy,
że tu nie o światło chodzi.

SZKOPUŁ 
Wśród dróg rozstajów 
nie każda wiedzie do raju…

DYLEMAT 
Stwierdziła flanela ze łzami: 
Jak ciężko udawać aksamit… 

A pewien myśliwy, co mieszka w Kamieniu,
dnie całe i noce marzy o jeleniu.
Myśl o rogach sen mu z powiek spędza,
więc po radę wnet biegnie do księdza.
Rogi masz – mu rzecze, dzięki żonie... leniu!

Zabłocki z przysiółka Błotnia
oszczędności zwielokrotnia
z pomocą teściowej,
żony przebojowej,
a gotówkę nosi w spodniach.

Samorządowe drzewko 
szczęścia

Historycznie to stwierdzone,
że każde zwycięskie grupy,
choć nie zawsze zespolone,
między sobą dzielą łupy.

By roszady dobrze wyszły, 
w grudniu oraz roku przyszłym,
idzie generacja nowa,
kto w prezesy, kto w ministry?

Rośnie nasze drzewko szczęścia,
w nim nadzieja coraz większa.
Siedzą ptaszki tam wybitne,
barwnym kwieciem nam rozkwitnie.

Na konarku, co był Władek, 
dalej dzierży tę posadę.

Ewie, w miejsce miłej Gosi,
tę gałązkę ktoś uprosił.

Mer, po senatorskim lęku,
twardo usiadł dziś na sęku.

Przy nim sprawa to jest prosta:
był Starosta, jest Starosta.

A pod drzewkiem rosną krzaczki,
żądne władzy to biedaczki.
Mają możliwości duże,
kiedy swoi są na górze.

Drzewko wszystkim się podoba,
akceptuje to Wątroba,
bo namaścił i pokropił,
będzie ich działania tropił.

PS
Ptaszki:
Kiedy wszystko ustalone,
kiedy wszystko zatwierdzone,
niczego się nie boimy.
W następnej kadencji
gałązki zmienimy.

Biskup
Kto na lepsze miasto zmienia,
Pan Bóg zawsze to docenia.
Ważne tylko, by w tych sprawach
ze mną były uzgodnienia.

Wodnik (21 I–19 II) Będziesz w dobrym nastroju 
prawie przez cały rok.

Ryby (20 II–20 III) W  związku zapanuje roman-
tyczna atmosfera, a w finansach będzie się darzyć.



Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” w Rzeszowie, ul. Lubelska 46  
(BUDYNEK G  NR 15, HALA NR 3, BOKS 23-24)

mlekovita.com.pl

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Oddział  „RESMLECZ”  w Trzebownisku
36-001 Trzebownisko 931
tel. 17 866 83 00

W  czas 
Bożego Narodzenia 

życzymy rodzinnej radości, 
odpoczynku i smakowitych 

doznań  przy 
świątecznym  

stole
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