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WSTĘP
Patrzcie Panie i Panowie,
urodził się nowy człowiek
w polskim kraju, a nie baśni
i zaczyna rosnąć właśnie.
I wkrótce z takiego brzdąca
rośnie nam klasa rządząca.
Gdy razem połączą dłonie,
to w Rzeszowie i regionie,
Podkarpackim Panteonie,
stworzą nam radosną przyszłość
nad Wisłokiem i nad Wisłą.
Matka
(z dzieckiem w beciku i osoby towarzyszące)
– Rany boskie, co to nam się urodziło?
– Jeszcze nie zna sytuacji, a już płacze.
– Coś czuję, chyba zastrajkował.
– To już nie gotowość, poszedł na całego.
– Dokłada nam tego, czego dosyć mamy.
– Taki mały, a jaki podobny!
– Do kogo, do kogo?
– Patrz, jak groźnie rączką rusza…
– Ja w nim widzę Tadeusza.
– Ojej, główkę już podnosi.
– Usta, uśmiech to ma Gosi.

I wydały komunikat,
to cacuszko, to unikat.
Mamy dane odpowiednie,
Marcin Fijołek nam nie zwiędnie.

Tylko w Rzeszowie
Nie zniszczą cię podstępne deszcze,
ani pomówień obfitości,
z nami to wszystko przetrzymasz jeszcze,
bo masz naprawdę twardy kościec.
Ref.
My mera brygada,
podkreślić wypada.
Na stos rzuciliśmy
nasz życia los,
na stos, na stos!

– A z becika nóżka wyszła.
– Kopie, kopie jak Władysław.
– Mruga oczkiem jak łobuzek.
– To jest nasz starosta Józek.

Marszałek
A ja jestem kniaź Władysław,
który na marszałka przystał,
przeczyściłem kadry stare,
tylko problem mam z Kuźniarem.

O czym myśli ta dziecina,
gdy ząbkować już zaczyna.
Jaki jej się marzy cel?
Nie wie, że był PRL.

Ze mną idzie tak jak w kraju,
samo piękne, samo nowe,
to, co ludzie doceniają,
prawdziwe i mono-PiS-owe.

W niej jest siła, w niej jest wiara.
I to prawda oczywista,
rośnie przyszły aktywista.
I kandydat na marszałka, wojewodę,
prezydenta czy ministra...

Uczonym i biznesmenom
to pokażę działań pole.
Niechaj oni to docenią,
tworząc moją aureolę.

(wszyscy śpiewają)
A gdybym ponowie urodzić się chciał,
tylko w Rzeszowie.
O swoje ambicje i innych też dbał,
tylko w Rzeszowie.
I bogacz, i dziad jest tu za pan brat,
a uśmiech to tryska z ich twarzy,
w tym grodzie dla wszystkich
piękniejszy jest świat
i można tu sobie pomarzyć.
(wchodzą: mer, marszałek, wojewoda, starosta)
My wojenni, powojenni i obecni,
co nam obcy jest hamulec i bieg wsteczny,
w różnych stronach, w różnych domach
		każdy wzrastał,
stanowimy okazały czubek miasta.
(śpiewają)
Władza, władza, władza,
nakazuje, proponuje, naprowadza,
za nas myśli, za nas czuwa,
czasem życie też zatruwa
niby po to, by się lepiej żyło nam.
Mamy wielkie zamierzenia, szczere chęci,
byście z pracy wychodzili wypoczęci.
Można o nas mówić ciągle to i owo,
lecz kto powie, że rządzimy przypadkowo?
Władza, władza…
Narrator
Mieliśmy Piasta Kołodzieja,
Mieszko na nogi kraj nam stawiał,
więc rośnie wiara i nadzieja:
Tadzio wciąż będzie nas rozsławiał.
Chór zastępców Prezydenta
O wzorze nasz niedościgniony,
nie z gliny jesteś, ale spiżu.
Dla ciebie laury i ukłony,
choć Rzeszów jeszcze nie Paryżem.

Teraz, kiedy wciąż rozkwitam,
to najwyższa przyszła pora
piętro wyżej gdzieś zawitać,
no bo sukces jest w wyborach.
To należy mi się przecież,
taka fama w mieście poszła,
napisano też w gazecie,
ale przeciął to Jarosław.
Idzie cargo lotniskowe,
w mieście zaczną się igrzyska,
więc polecę do Miami,
ale nie ze stanowiska.
(wchodzi starosta)
Chór lub narrator:
Hej wio, wiśta wio,
kto to jedzie do nas, kto?
Jeszcze prężny, prawie młody,
w gmachu krąży wojewody,
chociaż chętnych było wielu,
utrzymał się na fotelu.
Starosta
Hej wio, wiśta wio,
dobry powiat to jest to!
Wyróżniony, namaszczony,
satysfakcja też dla żony.
Już kartofli nie obiera,
dzień w dzień siedzi u fryzjera.
Ref.
Hej wio, wiśta wio,
kto zabroni jej, a kto?

Wojewoda
Jestem Gosia, ta samosia
i dziś za to cenię ktosia,
co z Bieszczadów mnie wyłuskał
i aniołkiem byłam Tuska.
Jam od Cisnej, jam od Leska,
mówią laska to nebeska,
dwie kadencje to wystarczy,
zawsze z tarczą, nie na tarczy.
Nowej pracy się podejmę,
mogłam nawet działać w Sejmie,
poczekajmy, przyjdzie pora
siąść w loży senatora.
Oj dana, dana, dana, władzo ukochana.
Narrator
(wchodzą radni, wszyscy śpiewają lub echo, chór)
Pajacyki, pajacyki,
słuszne prawa to logiki.
Gdy pociągniesz je za sznurek,
to podnoszą rączki w górę.
Pajacyki, pajacyki,
niewolnicy polityki.
Wciąż podnoszą rączki w górę,
ktoś (?) pociąga je za sznurek!
(głośne parlando radnych)
To my dźwigamy miasto w górę,
to my robimy koniunkturę,
Rzeszowa na świat otwieramy drzwi,
a innym to się śni.
To my, to my, to my!

Narrator
I Marcina problem zniknął,
choć mało co nie przekwitnął.
Pięknie rosną Rady kwiatki,
nasze Fijołki to już „bratki”.
I słoneczko im przygrzewa,
trzeba mocno ich podlewać.
Fijołki (razem)
Precz potyczki, boje, swady,
w jednolitym peletonie
damy rady na układy,
przy poparciu na ambonie.
Echo
Za trzydzieści parę lat, jak dobrze pójdzie,
coraz piękniejszy przed nami świat – zmienią się ludzie.
Chór
Przez pola i osiedla, buspasy, kwietne łąki,
przejeżdża karawana, by spełnić mera mrzonki.
I jadą z entuzjazmem jak młodzieżowcy w czynie,
jak ZMP-owcy niegdyś jechali po kontyngent.
Gdzie rosną nam galerie, parkingi i ogrody,
gdzie miasto producentem jest najsmaczniejszej wody,
w kawiarniach, klubach, pubach, gros twórców i poetów,
wiedza nasz gród ogarnia i brak analfabetów.
Jasionka i Malawa będzie pod mera berłem,
z stolicy innowacji on wkrótce zrobi perłę.
I wszyscy w to wierzymy, kiedy się mocno spręży.
Narrator
Pojawili się znienacka na rzeszowskiej ziemi,
znakomici i dostojni biznesmeni.
Wciąż cenimy ich odwagę przedsięwzięcia,
szał otwarcia, a niekiedy czas zamknięcia.
A. Góral (wchodzi i śpiewa)
Choć nie jestem ten James Bond,
trochę szatyn, trochę blond
i nie góral, ale chłopak z Rzeszowa,
Adam, imię zdradzę wam,
powodzenie też u dam,
ale to już sprawa wyjątkowa.

Narrator
Doskonale Państwo wiecie,
w dużym naszej Rady kwiecie
są dwa Fijołki, rosną bujnie,
uchwałami rządząc czujnie.

Dziś Asseco kwitnie mi
prawie jak wiosenne bzy,
krok po kroczku miasto rozpromienia.
Propozycje ze wszech stron,
że programy świetne są,
cała Europa je docenia.

Konrad – lider z lewej strony,
odznaczony, zasłużony.

Chór
Adam, Adam, trzymaj się i pomysłów tony miej!

(wchodzi Konrad Fijołek)
Każdy w mieście z nim się liczy,
Rozwój – jego kolędnicy
wciąż wtórują zgodnym chórem,
za tobą stoimy murem.
Walcz, załatwiaj stos spraw miejskich,
boś ty wonny i alpejski.

Adam
To nie takie proste, lecz próbuję wciąż.

Konrad Fijołek
Tu w Rzeszowie, gdzie wyrosłem,
to każdy mnie pamięta,
a może kiedyś zakiełkuję nawet na prezydenta.
Narrator
Marcin – to prawicy szef.

Gdy czas niezłej koniunktury,
chciałem skoczyć gdzieś do góry
i zapewnić lepszą przyszłość,
lecz na razie to nie wyszło.

Marcin
Mam zadanie robić wbrew,
lecz zasada ta jest w Radzie,
działasz tu, gdzie spać się kładziesz.
Stąd nagonka z lewej strony,
no i mandat wygaszony.

Ref.
Hej wio, wiśta wio,
kop do góry, to jest to.

Chór
Zadziałały sądu władze,
wiadomo, kto tam w przewadze.

Coś takiego we mnie jest,
gdy jest forsa, to mam gest,
a potrzeby rosną dookoła.
Zdolny student – trza dać grosz,
a uczelniom mówię wprost:
uczcie wyżej, będzie wyższa szkoła.
Coraz mniejszy w sporcie ból,
Rzeszów to siatkówki król,
a do Rio droga niedaleka.
Kto dziś powie Polska B,
kiedy na Podpromie rwie,
by zobaczyć jak tam walczy team Asseco.
Echo
Adam, Adam, trzymaj się.
Wciąż do sportu serce miej.
Adam
To nie takie proste, ale staram się.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ
Narrator
Pracą duzi, sercem wielcy,
zachwycają nas spółdzielcy.
I budują, i handlują,
we wszystko zaopatrują.
W mieście nimi się szczycimy,
bez nich sztycha nie zrobimy.
(wchodzi prezes)
Chór
Prezes to ma klawe życie
i urzędowanie klawe,
wczoraj gdzieś był na orbicie,
to dziś mocną pije kawę.

przechodził… powoli.
Ale polubił sport, polubił sport,
zakochał się w wynikach,
w Związku miał pensję „pierwyj sort”
działacza społecznika.
(wchodzi prezes Podkarpackiego ZPN)
Kiedy prezesem mnie wybrano
do Związku spośród chętnych tłumu,
to budząc się codziennie rano
czułem: przybywa mi rozumu.
Zawsze uczciwy i uparty,
widząc, że piłka jest w potrzebie,
walczyłem tak jak Bonaparte.
Dla niej! A czasami też dla siebie.

Tu podpisze, tam zadzwoni,
prasie kilka chwil poświęci,
udzielając uścisk dłoni,
kiedy pierwsi są klienci.

Kiedym w Kręciny oko wpadł
i było trochę słonka,
Lato mi prawie z ręki jadł,
a dziś przeklinam Bońka.

(wchodzą dwaj klienci)
Pierwszy członek
Panie prezesie, boli głowa,
panie prezesie, gdzie ta odnowa jest mieszkaniowa?
Gdzie są te tanie dziuple dla młodych,
przy nich rabatki, miniogrody?
Gdzie te parkingi i zabaw place,
bo za to wszystko ja – członek płacę.

Mówili o mnie prezes kryształ,
lecz ta Irlandia mi nie wyszła.
I otrzymałem przydomek nowy,
żem poliglotą jest handlowym.
Na 4-letnim urlopie okolicznościowo-futbolowym.

Drugi członek
Gdzie te seniorów izdebki raju,
co wypoczynek i radość dają,
wyzwalające pragnienia nowe,
nim wejdę w życie pozagrobowe.
(członkowie razem)
A w Internecie i telewizji,
na osiedlowej fonii i wizji
taką atrakcję w programie macie,
prawie co miesiąc czynsz podwyższacie.
Prezes
Jesteśmy oczkiem i przyszłością miasta,
to dzięki nam pięknieje ono, się rozrasta
i niewątpliwy prymat w Polsce nam zawdzięcza.
To spośród nas wyrośnie znów
kandydat za Ferenca.
IPN
Narrator
Historia prawdę mówi, błędów się wyrzeka,
czci fakty, gani bzdury, docenia człowieka.
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Narrator
Patrzcie Panie i Panowie,
idą związki zawodowe.
Rozwiązując każdą sprawę,
jak co – szturm jest na Warszawę.
Związkowcy
Talentem swej nieprzeciętności
to już każdy z nas dowodził
pracy swej doskonałości,
no bo się w czepku urodził.
Nasz trud ciemiężny przez rok okrągły,
choć robota prosta, czysta.
Strajk ostrzegawczy, a potem ciągły
i przysługuje pensja ministra.
SPORT
(śpiewają)
Niech żyje sport, niech żyje sport,
niech żyje sport, sport żyje nam.
Sport to zdrowie, każdy powie,
idzie teraz ku odnowie.
Na „kopaną”, nasze troski,
jest Nawałka, Lewandowski.
Narrator
A w Rzeszowie jest inaczej,
najważniejsi są działacze.
Kaziowi w szkole nie szło,
pozostać miał na roli,
bo z klasy do klasy

Mały Grzesio, średni Krzysiek,
mówi tato: widzimisię,
w piłce tyle jest wariantów,
okrągła, a tyle kantów.
OŚWIATA
Narrator
Reform oświaty kolejny czas,
by szkołę mieć wydajną,
bo nauczyciel Judym nasz
wychowa nam Einsteinów.
Gdy nadchodzi czas odnowy,
a temat jest osobliwy,
jak to rozwiązać, rwie włosy z głowy
nasz pełnomocnik Henryk Wstydliwy.
(wchodzi pełnomocnik)
Kto to widział takie rzeczy,
by tak męczyć polskie dzieci.
Oj, nie płaczcie babcie, dziadki,
no bo uczyć sześciolatki
o Bozi i seksie
w tym nowym kontekście
to nie pozwolimy.
Oznajmiam to wszystkim donośnie i dumnie,
jest w oświacie dołek, w Polsce – lecz nie u mnie.
W budżecie Rzeszowa? Ewidentna bzdura,
może być otworek, a nie jakaś dziura.
A moje działanie da efekt stokrotny,
znowu zwyciężymy w belfrach bezrobotnych.
Bezdomny i emeryt
(śpiewają)
Oj bieda, bieda, wszędzie,
oj co to z nami będzie?
Oj bieda, bieda, wszędzie bieda,
wszędzie bieda jest.
Bezdomny
Pracy się nie imam,
wciąż pragnienie czuję,
dobrze, że się miasto trochę opiekuje.
Coś mi proponują w przeróżnych ofertach,
ale jest najlepiej u brata Alberta.
Słowik mi pomoże, komisja coś przyzna
i tak o nas biednych troszczy się ojczyzna.

w ukryciu piwa buteleczka,
mniej propozycji do gorzały.

Stąd jedynie w dobrej cenie
długotrwałe jest leczenie.

To dla mnie i rząd, i posłowie
walczą o perspektywę piękną.
Dbają o emeryta zdrowie,
bym mógł pigułkę rano przełknąć.

FINAŁ
Narrator
Wielki Październik nam to dał
i nie zaskoczył znienacka,
a wszystko wyszło, jak prezes chciał,
jest republika podkarpacka.

Słyszę radosny okrzyk żony,
chleba niewiele, wzrosły ceny,
cały czynsz będzie zapłacony,
kolejny miesiąc przeżyjemy.
Kiedy mi stuknie siódmy krzyżyk,
pielęgnowany w polskiej „bidzie”,
Duda niedługo wypłacze wizy,
popatrzę jak tam na Florydzie.
Podpisano tu w ratuszu, nie na Wiejskiej,
Rzeszów z Gainesville miasta bliskie i partnerskie.
A tak mówiąc delikatnie między nami,
to kawałek jest z Rzeszowa do Miami.
I nieważne, czy na moim emeryckim grzbiecie
szóstkę z piątką czy siódemką napiszecie,
bo już gorzej mnie nie można upokorzyć,
że czasami nie mam co do garnka włożyć.
Chór
Emeryturka – to najpiękniejsza rzecz na świecie.
Emeryturka – to nasza radość, szczęście, raj.
Emeryturkę, gdy listonosz przyniesie,
w kieszeni pusto, no ale w sercu maj.
Wesołe jest życie staruszków,
wesołe, że płakać się chce,
brak siły i animuszku
i tego, co seksem się zwie.
W nocy często do łazienki,
no a dawniej na panienki.
Piwko, winko oraz seks,
kiedy śnimy no to jest.
Gdzie te bale i igraszki,
teraz oby zjeść coś kaszki
i cieniutką jakąś zupkę,
wtedy szansa jest na kupkę.
Wesołe jest życie staruszek,
wesołe jak piosnka jest ta.
U każdej wytarty kożuszek,
lecz śmieją się z tego ha, ha!
Kiedy leżą przy staruszkach,
czują, że im brak koniuszka.
Jeden chrapie, drugi chrząka
i znienacka puści bąka.
Wesołe jest życie staruszków
i każdy wykazać się chce,
że nie brak mu animuszku,
więc mocno do seksu się rwie.
ZDROWIE
Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
tak je smakujesz, aż się zepsuje.
A morał z tego.
Nie ma nad zdrowie nic wspanialszego,
nic piękniejszego.
Po co ci premie, perły, kamienie,
gdy ledwo dychasz.
I ani baby, ani kielicha.
To nic dobrego.

Lud tu skromny i posłuszny,
pobożny i wielkoduszny.
I wrażenie dobre sprawia,
wierzy w króla Jarosława.
Rośnie przyszłe drzewko szczęścia,
w nim nadzieja coraz większa,
siedzą ptaszki tam wybitne,
barwnym kwieciem nam zakwitnie.
Na konarku, co był Władek,
dalej dzierży tę posadę.
Przy nim, zamiast miłej Gosi,
tę gałązkę ktoś uprosił.
Mer był w senatorskim lęku,
twardo usiadł więc na sęku.
Obok, sprawa to jest prosta,
był starosta, jest starosta.
A pod drzewkiem rosną ptaszki,
żądne władzy to biedaczki.
Wierzą w możliwości duże,
kiedy swoi są już w górze.
Ptaszki
Wszystko prawie ustalone,
kiedy wszystko zatwierdzone,
niczego się nie boimy.
W następnej kadencji gałązki zmienimy.
Narrator
Drzewko wszystkim się podoba,
akceptuje to Wątroba,
bo namaścił i pokropił,
będzie ich działania tropił.
(wchodzi biskup, wszyscy śpiewają)
Hosanna, hosanna, hosyja,
niech łaska Pańska nam sprzyja.
I się wyzwoli ludzkim zachwytem,
mirrą, kadzidłem i dobrobytem.
I władzy sprytem.
Narrator
Zagrają surmy, zabiją dzwony,
trochę z ratusza, reszta z ambony,
bo nim zaczniemy porządnie pościć,
idzie karnawał – to czas radości.
Gdyś cały rok się trudził,
to się trzeba napić wódzi.
Cieszą, marzą wciąż dziewczęta,
być na balu prezydenta.
I zakręcić z animuszem
obertasa z Tadeuszem.
I zatańczyć, i zaśpiewać.
Strona prawa – strona lewa...
Co, prasy nie czytasz, chłopie?
Lewa teraz na urlopie,
płacze z pochylonym czołem,
posypując go popiołem.
Narrator
Lecz, gdybym ponownie urodzić się miał...

Ref. Oj bieda, bieda, wszędzie...

Pacjent
Panie ministrze, panie doktorze,
to pan jedynie pomóc mi może.
Tyle chorób w sobie noszę,
że wydam ostatnie grosze.

Emeryt
Oj! Rano budzę się ze zgrzytem,
w kolanach mi i w piersiach rzęzi.
Trudno – już jestem emerytem,
więc trzymam nerwy na uwięzi.

Lekarze
Tylko forsa, tylko forsa,
sytuacja coraz gorsza,
słabość władzy, gdy wyczujemy,
zablefujemy, zastrajkujemy.

Ref. Nasz dom, nasz dom...

Teraz ławeczka i fajeczka,
przy wnukach mam już dyżur stały,

Dla nas pacjent wyleczony
to praktycznie jest stracony.

(wszyscy śpiewają)
Tylko w Rzeszowie...

Program satyryczny, który
był prezentowany w noc
sylwestrową i w Nowy Rok
na antenie Polskiego Radia
Rzeszów.

Moje
refleksje
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Ryszard Zatorski
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Z MUZYKĄ PRZEZ ŻYCIE
Andrzej Szypuła
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CIRCUS PARADISE
Ryszard Zatorski
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WZRUSZAJĄCA OPOWIEŚĆ
Ryszard Zatorski

17

WYSMAKOWANA GAMA KOLORÓW
Piotr Rędziniak

18

WIROWANIE NA PLANIE
Roman Małek
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ODPRYSKI
Zbigniew Grzyś
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ROZMAITOŚCI

20

KRUSZGEO SA – SOLIDNY I GODNY
ZAUFANIA PARTNER

Jerzy Maślanka

Pajacyki
Senat, Sejm działa owocnie,
praworządnie, prawomocnie.
Chociaż czasem śpi i śni,
z nas wyborców sobie kpi.
Noce piękne, a nad ranem
myśli są nieuczesane
i się ustawami stają,
a nas wszystkich zadziwiają.

By wyczyścić PO brudy,
stosują metodę Dudy,
co dla posłów jest podnietą,
„zapodziało mu się veto”.
A w Niedzicy, też nad ranem,
Prezes spotkał się z Orbanem,
wychylili po tokaju,
rzekli swoje baju, baju:
„Układ nasz będzie rycerski”
i ściślejszy niż partnerski.
Nie będziemy wchodzić w szranki,
Polak – Węgier dwa bratanki.
U mnie w rządzie i na Wiejskiej
są stosunki przyjacielskie,
minął cichej czas krytyki,
mam posłuszne pajacyki.

Idzie bujda, farsa, heca,
aby rządzić, „trza” obiecać,
a partyjnym jest zwyczajem –
obiecujesz, a nie dajesz.

PS
Pajacyki, pajacyki,
to cud nowej polityki.
Po co ciągnąć je za sznurek,
przycisk – idą rączki w górę!

Metodycznie i powoli
państwo prawa czas rozstroić.
I uporać się z kłopotem,
gdy za euro będą złote.

Pajacyki, pajacyki,
genetyczne to nawyki.
Choć sumienie czasem kusi,
lecz pan każe – sługa musi.

B

PRZYJACIELE RZESZOWA

yło to spotkanie osób przyjaznych naszemu miastu nie tylko z racji przynależności do
stowarzyszenia, które w nazwie akcentuje ten fakt. Na zebraniu ogólnym członków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa 16 grudnia minionego roku wyrażono uznanie swym wyróżniającym się działaczom oraz innym wybitnym osobom zasłużonym dla miasta. Towarzystwo
pieczętuje to honorowym odznaczeniem pn. Przyjaciel Rzeszowa.
Po prezentacji honorowanych osób przez przewodniczącego kapituły Krzysztofa Kadłuczkę, odznaki z rąk przewodniczącego TPRz Zdzisława Daraża oraz wiceprezydenta Rzeszowa Marka Ustrobińskiego odebrali: Zbigniew Domino, Janina Filipek, Jerzy Maślanka,
Ryszard Zatorski, Jerzy Dynia i Bogusław Kotula.

Fot. Aleksander Baranowski

Od lewej Marek Ustrobiński, Ryszard Zatorski, Jerzy Maślanka, Krzysztof Kadłuczko, Janina Filipek, Zdzisław
Daraż, Jerzy Dynia, Zbigniew Domino, Bogusław Kotula
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Dla kilkunastu studentów uniwersytetu nowo przyjętych do Towarzystwa, ale i pozostałych uczestników spotkania, ważnym przeżyciem było wystąpienie pisarza sybiraka Zbigniewa Dominy, autora m.in. słynnego cyklu powieściowego poczynającego się od Syberiady
polskiej, który dziękując za honor przypomniał, jak od lat upomina się o ulicę dla Anieli Krzywoń w Rzeszowie, młodziutkiej Polki z Podola, sybiraczki, która poległa pod Lenino i była
patronką jednej z ulic w naszym mieście. Ale w pierwszych latach transformacji ustrojowej
wykreślono tę nazwę z mapy Rzeszowa. Apel pisarza miał pozytywny odzew w tym gronie.
Przypomnijmy, że odznaką Przyjaciel Rzeszowa z numerem pierwszym uhonorowany
został prezydent Tadeusz Ferenc, niekwestionowanie pracowity i skuteczny w tym, co robi
dla miasta. Otrzymali je też wtedy wraz z prezydentem założyciele Towarzystwa: Tadeusz
Aksamit, Edward Bożymowski, Zdzisław Daraż, Lechosław Darłak, Stanisław Kłos, Józef
Kwiatek, Stanisław Lipiński, Jerzy Majewski. A potem Stanisław Szpunar, Adam Węgrzyn,
Adolf Gubernat, Mieczysław Koryl, Zdzisław Niedzielski, Adam Tunia i Anna Staruch –
znani powszechnie, zasłużeni i szanowani obywatele Rzeszowa. 
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24. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

A

ni hejtowe uwagi kierowane przez środowiska związane z obozem rządzącym w kraju, ani deszczowa, zmrożona aura
nie przeszkodziły tysiącom wolontariuszy
w kraju w udziale w Owsiakowej Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zorganizowanej już po raz 24 w tym roku. 10 stycznia
serduszka krążyły i w Rzeszowie. Z serca
płynęły pieniądze do puszek zbierającej datki młodzieży – będą te dary pomocne w za-

kupie nowoczesnego sprzętu dla oddziałów
pediatrycznych i w opiece nad najstarszymi
pacjentami, seniorami. Wśród wielu atrakcji
Orkiestry, jak np. pokazy strażackiego sprzętu i przejażdżki atrakcyjnymi pojazdami, na
rzeszowskim rynku zagrały m.in. zespoły
Golden Life i Red Lips. Nie zabrakło sercem
pisanych inicjatyw, których zwieńczeniem
tradycyjnie już było wysłanie sygnału symbolicznego – „światełka do nieba”. 

W OBRONIE MEDIÓW
Przed budynkiem Telewizji Rzeszów

O

koło pół tysiąca osób manifestowało
w sobotę 9 stycznia br. przed budynkiem TVP Rzeszów w obronie wolności
mediów i demokracji. Pojawili się z różnych stron Podkarpacia zachęceni przez
Komitet Obrony Demokracji. Padały m.in.
okrzyki „Nie jesteśmy kaczystanem!”
Drwiono, prezentując próbkę potencjalnej
ramówki telewizyjnej pod rządami Jacka
Kurskiego, mianowanego na szefa telewizji przez ministra skarbu, czy faktycznie
przez partię PiS.

Miałaby ona wyglądać tak: o piątej rano
program Zbigniewa Ziobry „Z wizytą u cie-

ANIELI W NIEBIE ŚPIEWAJĄ
Koncert kolęd w Teatrze Maska

23

kalnej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny
Czenczek, która jest zarazem autorką scenariusza. Młodym wykonawcom towarzyszyć
będzie zespół Manitou. Dzieci zaśpiewają
popularne kolędy i pastorałki w aranżacjach
wokalnych Anny Czenczek i instrumental-

nych Andrzeja Paśkiewicza. Ruch sceniczny
projektowały Jadwiga Basista-Janda i Karolina Majdan, a aktorsko konsultowała widowisko Małgorzata Pruchnik-Chołka.
Nasz miesięcznik jest jednym z patronów medialnych tego wydarzenia artystycznego. Wejście tylko z zaproszeniami. Można
je otrzymać między godz. 16.00–19.00 w siedzibie współorganizatora koncertu – Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie. 
Fot. Michał Łazarów

stycznia br. (sobota) zapraszamy
o godz. 18.00 do Teatru Maska przy
ul. Mickiewicza 13 w Rzeszowie na koncert
kolęd pt. Anieli w niebie śpiewają w wykonaniu najmłodszych artystów oraz Dziecięcych
Grup Artystycznych Centrum Sztuki Wo-

bie w domu”, potem „Trzy wybuchy” wg scenariusza Antoniego Macierewicza. Następnie
część pierwsza serialu „Mesjasz” o wybitnym
opozycjoniście z Żoliborza. I dalej „Zagrożenia europejskie” – program dla rowerzystów
i wegetarian Witolda Waszczykowskiego. No
i oczywiście popularne turnieje: „Różaniec
z gwiazdami”, „Jaka to modlitwa”, „Szansa
na odpust”, „Od Torunia do Opola”, „Miliard w ambonie”, „Diecezja należy do Ciebie” – przedstawiał tę farsową wizję Adrian
Krzanowski, jeden z liderów podkarpackiego KOD. Tak zawsze było w naszej historii,
że wraz ze wzrostem nadętej powagi rządzących i autorytarnych zapędów, rosła moc kabaretowych myśli, które przewracały niejednych już partyjnych mocarzy. 

ZESPOŁY KOLĘDNICZE

Zalasowianie z Ryglic

Herody z Perlejewa

P

odczas Międzywojewódzkiego Przeglądu
Konkursowego Zespołów Kolędniczych
w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej

Wolanie z Domatkowa
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Fot. Aleksander Baranowski

SERCEM DAROWANE
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ORSZAK
TRZECH KRÓLI
W centrum Rzeszowa

asełka to bardzo stara i piękna tradycja,
która powoli zanika. Orszak Trzech Króli, który po raz pierwszy przeszedł ulicami
Warszawy w 2009 roku, przywrócił starą
polską tradycję jasełek ulicznych, radosnych, wielobarwnych grup rozśpiewanych
i uśmiechniętych kolędników. Później tę inicjatywę przejęły kolejne miasta.
Święto Trzech Króli kończy trwający od
Wigilii cykl świąteczny Bożego Narodzenia.
Niezwykle egzotyczna, żywa i radosna parada z tej okazji 6 stycznia przemierzyła także
ulicami Rzeszowa. Tak się dzieje w naszym

 Tekst i fot. Jerzy DYNIA

Mazurzanie z Mazur

mieście od 2013 roku. Na trasie w specjalnie
wybudowanych mansjonach odgrywane były
sceny tematyczne nawiązujące do wydarzeń
Ewangelii. W Rynku przy ratuszu na żywo
inscenizowana była Szopka Betlejemska
wraz ze Świętą Rodziną. Tam właśnie wszyscy zmierzali, by wspólnie odśpiewać kolędy.
Wielotysięczny chór stworzył wyjątkowy nastrój – radości, a zarazem refleksji i zadumy.
Trzonem orszaku były dzieci i młodzież rze-

szowskich szkół, w tym szczególnie inicjatorzy, czyli uczniowie z Gimnazjum i Liceum
Sióstr Prezentek, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Sióstr Pijarek, a Gimnazjum nr 8
jako organizator 20. jubileuszowego konkursu szopek, zadbało o artystyczną oprawę
rynku. Można było podziwiać blisko 500
eksponatów małych arcydzieł wykonanych
przez dzieci z całego województwa podkarpackiego. 

W święcie Trzech Króli uczestniczyli gospodarze Rzeszowa i województwa

DWA BALONY i…

Uliczek czar śródmiejski gwar
i skrzypek co w zaułku gra.
I szum akacji na Asnyka,
mojego miasta cudowna muzyka.

Brakuje w Rzeszowie takich klimatów
Jerzy Dynia

działającym przy ZDK WSK cyrku Curiosum.
W roku 1996 założył RKM, czyli Rzeszowski
Kabaret Muzyczny, do którego dołączyli jego
dość
odległej
brat Bogdan i klawiszowiec Jacek Szponar.
przeszłości
naDziałalność
satyryczno-muzyczną
dwornym artystą plarozpoczęli już pod nazwą Dwa Balony
stykiem, satyrykiem
i Ten Trzeci w Galerii rzeszowskiego
rzeszowskiego dzienLiceum Plastycznego. W rok później
nika „Nowiny” był
doszło do publicznego debiutu dzięki
„krakus” z pochodzenia Jerzy Sienkieówczesnemu dyrektorowi BWA Janowicz. Stworzył postać Jacusia Rzeszowi Lubasowi. Zajął się nimi również,
wiaka, przez którą to postać na łamach
niestety od lat nieżyjący dziennikarz,
gazety wypowiadał się dowcipnie, czaniespokojny duch Julian Ratajczak,
sem ironicznie i uszczypliwie. Był lubiaangażując ich do słynnych „Wieczony przez czytelników. Do jego sukcesów
rów z Muzami”. W naturalny sposób
można też zaliczyć fakt, że był ojcem
doszło do występów w Radiu Rzeszów,
dwóch grających na gitarach synów:
Telewizji Rzeszów. Skład się zmieniał,
matematyka i informatyka Tomka oraz
ale trzon – Tomasz i Bogdan Sienkieartysty plastyka Bogdana, obu utalentowiczowie oraz Jacek Szponar – nie
wanych satyrycznie, a także muzycznie
Zespół Dwa Balony i ten Trzeci na festiwalu Piosenka o Rzeszowie
rozstawał się. Ważna dla Balonów była
i dowcipnie na swój sposób.

W

Dziś pan profesor Tomasz, w połowie
lat siedemdziesiątych student pisał teksty
satyryczne w rzeszowskich kabaretach (były
takie!), zaś później w niekonwencjonalnym,

Fot. Jerzy Dynia
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J

tomiast dwa III miejsca Mazurzanom z Mazur i Górniakom z Kolbuszowej Górnej.
W kategorii widowisk miejsce II zdobył
zespół obrzędowy Leszczynka z Grodziska
Dolnego, a trzy III miejsca oryginalne Szczodroki z Siedlisk, Herody z Perlejewa (Podlasie) i zespół śpiewaczy Olszynka.

Fot. Aleksander Baranowski

6 stycznia br. wystąpiło 14 zespołów. Przyjechały one z Podkarpacia, Małopolski i z Podlasia.
Grand Prix jurorzy przyznali zespołowi
Zalasowianie z Ryglic.
W kategorii prezentacji tradycyjnych
ex aequo I miejsce przyznano zespołom Lubcoki z Ryglic i Grupie Kolędniczej z Huty
Komorowskiej, zaś dwa II miejsca zespołowi
Folusz z Giedlarowej i zespołowi z Łazor, na-
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od kultury podobało się bardziej to, co cudze, importowane z innych części kraju, czy
w porywach spoza granic. Ale nadzieja była.
Ale „to jeszcze nie koniec”, by przypomnieć
ich piosenką, że chociaż „Przybyło nam parę
lat, parę zmarszczek / i wypijamy ciut mniej,
jemy marniej, / i coraz trudniej nam idzie
niestety / cieszyć się tym, tym, co mają kobiety…” Emigracja zarobkowa to nie jest zjawisko współczesne: „Dostał pracę w deszczowej
Irlandii / z Baldachówki magister Walenty, /
Waluś dorsze sortuje w hurtowni / i się cieszy, bo spokój ma święty”.
Upłynęło sporo czasu, o Balonach słuch
zaginął, aż w listopadzie tego roku nadszedł
I Podkarpacki Konkurs „Rzeszów w piosence”. Szukano wykonawców, którzy wypełniliby czas oczekiwania po prezentacjach

MUZYKA WIEJSKICH KAPEL
Źródło zanikającej wiedzy dla następnych pokoleń

N

iedawno ukazała się książka
pt. Muzyka wiejskich kapel
z Podkarpacia, której autorem jest
Jerzy Dynia, rzeszowski dziennikarz i folklorysta, autor cyklu
programów „Spotkanie z folklorem” w Telewizji Rzeszów, znany
czytelnikom naszego miesięcznika z licznych publikacji. Wydawcą książki jest CIOFF – Sekcja
Polska Międzynarodowej Rady
Stowarzyszeń Folklorystycznych
Festiwali i Sztuki Ludowej w Warszawie.

Publikacja jest efektem wieloletnich badań dokumentacyjnych
Jerzego Dyni. Zebrał i opracował
ponad 100 melodii – okółki, tramelki, trampolki, kilka odmian polek,
a także sztajerki, walczyki i oberki grane przez kapele z regionów
krośnieńskiego,
przeworskiego,
rzeszowskiego i lasowiackiego. Autor skupił się w pierwszym rzędzie
na utworach instrumentalnych,
które niezwykle rzadko pojawiają
się w podobnych publikacjach. Przy
każdym utworze znajduje się infor-

PATRIOTYCZNIE W TUSZOWIE
Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary
Dorota Kwoka

N

ieprzypadkowo zrodziła się kilka lat
temu inicjatywa zorganizowania konkursu o tematyce religijno-patriotycznej
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuszowie
Narodowym, gdyż przy tej placówce działa
Centrum Pamięci Generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego zlokalizowane w budynku, w którym urodził się patron i gdzie,
zanim ten obiekt został rozbudowany, mieściła się i mieści nadal biblioteka. Pomysłodawczynią tegoż konkursu była ówczesna
dyrektor Renata Paterak.
Najnowszą 10. już edycję pn. „Strzeż
mowy ojców, strzeż ojców wiary”, któremu
honorowo patronował marszałek podkarpacki, zorganizowała Gminna Biblioteka
Publiczna i parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym. W uroczystym podsumowaniu wzięli udział wójt gminy Tuszów
Narodowy Andrzej Głaz, sekretarz gminy
Renata Paterak, laureaci konkursu, nauczyciele oraz miłośnicy poezji.

Małgorzata Wieczerzak, polonistka
i dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Gen.
Sikorskiego w Tuszowie Narodowym, oraz
Karolina Dulik, polonistka i dziennikarka, oceniły nadesłane przez 62 osoby prace
poetyckie. Dane mi było również pracować

konkursowych na ogłoszenie wyników jury.
No i udało się. Na scenie Teatru Maska, gdzie
odbywała się impreza, wystąpił zespół Dwa
Balony i Ten Trzeci, a nawet Czwarty. Znów
zabrzmiała piosenka: „A ja idę przez Rynek,
Kościuszce się kłaniam, / a z dala Mickiewicz
swe wiersze układa. / W Czarnym Kocie pół
czarnej, koniaku kropelka, / największe marzenia są w małych kafejkach”.
Brakuje w Rzeszowie takich klimatów,
artystycznej cyganerii. Może się marzyć, że
przynajmniej w którejś z kawiarń będzie można usiąść w wygodnym fotelu i posłuchać:
„Rzeszowie, kochany Rzeszowie, / dla Ciebie
wciąż śpiewam i gram. / I zanim zamienię
dzielnicę, / to zagram Ci jeszcze nie raz”.
 Jerzy DYNIA
macja, jaka kapela i z jakiego regionu wykonuje
melodię, chodziło bowiem o to, aby nie doszło
w przyszłości do przenikania muzycznego folkloru z określonego regionu do innych.
Rzeszowski dziennikarz sięgnął po archiwalne już dziś nagrania z różnych źródeł,
do słynnych i pamiętanych na Podkarpaciu
kapel i artystów ludowych, takich mistrzów,
jak Władysław Łoboda, Józef Dziedzic,
Władysław Pogoda, kapela Stachy, Swaty,
Trzcinicoki, a także z Albigowej, Siedleczki, Kamionki, Raniżowa, Grodziska Dolnego, Giedlarowej, Widełki i innych. Powstał
w ten sposób dokument, który w przyszłości może być źródłem zanikającej wiedzy
podczas tworzenia repertuaru kapel następnych pokoleń, a także takich zespołów, które
będą prezentować wiejską kulturę muzyczną
w formie opracowanej artystycznie. 
w tej komisji, zatem ośmielam się stwierdzić, iż młodzież i dzieci wykazały się bardzo głęboką i jakże wartościową wyobraźnią, co niewątpliwie jest zasługą nauczycieli
i wszystkich uczestników procesu wychowania w duchu patriotyczno-religijnym.
W kategorii dorosłych nagrody otrzymali Agnieszka Maj z Gołąb za wiersz Łza
matki i Jacek Rzeźnik z Tuszowa Narodowego za wiersz Pan zawsze blisko, a wyróżnienia Tomasz Pycior z Trzciany, Józef Plu-

Laureaci konkursu oraz jurorzy i nauczyciele, a także organizatorzy i władze gminy
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przyjaźń ze znaną w Rzeszowie postacią, też
już nieżyjącym Markiem Czarnotą.
Co sprawiało, że Balony cieszyły się sympatią i popularnością? Ano ich twórczość. Kulturalna, przystępna dla przeciętnego odbiorcy
muzyki, prosta, ale nie prostacka, bez łomotu, bez nachalności, z przymrużeniem oka,
z nutą sentymentu, często z jakąś nostalgią
za „tamtym” Rzeszowem, no i teksty. Tomasz
Sienkiewicz napisał ich – podobnie jak muzykę do nich – ponad 60, głównie o Rzeszowie.
Na dwóch płytach CD znalazło się ich 51 wraz
z opowiastkami Marka Czarnoty.
Lata mijały i mijało zainteresowanie
Balonami. Coraz bardziej do głosu dochodziło rozczarowanie z powodu braku zainteresowania ich twórczością. Nie pierwszy to
przypadek w naszym mieście, że decydentom
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ta z Jaślan, Anna Hyjek z Sarnowa, Teresa
Pluta z Malinia, Piotr Fałczyński z Ołoboku i Anna Piliszewska z Wieliczki. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodzone zostały Karolina Soboń z V LO w Mielcu
za wiersz Urok i Dominika Hyjek z Tuszowa Narodowego (ZSE w Mielcu) za wiersz
Kraj Boga, a wyróżniona Roksana Popowicz z ZST w Mielcu. Wśród gimnazjalistów
nagrody otrzymały uczennice ZS w Cho-

rzelowie Weronika Głaz, Justyna Ortyl
i Justyna Szymańska, mieszkanka Trześni.
W kategorii szkół podstawowych nagrodzeni zostali Michał Tychanowicz z Trzciany,
Karolina Moskal z SP nr 11 w Mielcu, Anna
Czekaj z Grochowego (SP w Tuszowie Narodowym), Dawid Kusek z ZS w Maliniu,
a wyróżnione Weronika Leśniak z Sarnowa
(SP w Czajkowej), Emilia Forczek z SP nr 6
w Mielcu, Ewa Zawadzka z ZS w Jaślanach,

Gabriela Surowiec i Julia Mrozik z ZS
w Maliniu.
Składam podziękowanie na ręce obecnej dyrektorki biblioteki Patrycji Krempy za
podejmowanie tego typu działań i kultywowanie tradycji, dzięki którym Tuszów Narodowy jest znany z inicjatyw patriotycznych.
 Dorota KWOKA
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Prawdy Igloopolu
Fot. Józef Ambrozowicz

Jak stwierdzono w raporcie NIK likwilistopada 1968 roku.
na miejscu. Do tego doszła
dator Igloopolu mec. Tomasz Kwiatkowski
Sala Kongresowa Pałarozlewnia piwa, napojów chłomiał sprzedać pewne nieruchomości Józefowi
cu Kultury i Nauki – obrady V
dzących, a nawet... usterzenia
Śliszowi po 17-krotnie zaniżonej cenie. Kiedy
Zjazdu PZPR. Ktoś podchodzi
do samolotów.
to przekraczało ogólnie znaną „łaskawość”
do Władysława Kruczka i poI to wszystko stało się
mecenasa dla grabieżców mienia Igloopodaje mu karteczkę z komunifaktem. W ciągu zaledwie killu i nie wyrażał on na to zgody, został przez
katem: „W Dębicy został zakunastu lat Igloopol doszedł
ministra Bylińskiego odwołany. Na jego miejbity sekretarz partii”. Kruczek
do zatrudnienia 35 tysięcy
sce przyszedł likwidator, którego wcześniej
wychodzi do telefonu.
ludzi. Holding miał 120 zapo czyjejś protekcji zatrudnił Brzostowski
Ofiarą zamachu jest
kładów w całym kraju, gow Igloopolu jako archiwistę. Obecnie, już
Edward Brzostowski, sekrespodarował na 87 tysiącach
jako pracownik Oddziału Nieruchomości
tarz Komitetu Powiatowego
hektarów, hodował rocznie
Rolnych Skarbu Państwa, nadal „likwiduje”
PZPR. Szczęśliwie nie został
75 tysięcy tuczników, w skład
on resztki majątku Igloopolu, z czego zapewzabity, choć na to wyglądało.
jego parku maszynowego
ne nie najgorzej żyje.
Przeżył, choć miał strzaskaną Edward Brzostowski: uderzono wchodziło 1000 ciągników
Historia powstania, niebywałego rozwoczaszkę i uszkodzone płaty we mnie i w mój kombinat
i 135 kombajnów zbożowych.
ju i „zamordowania” Igloopolu została przedmózgu. Rokowania nie dawaIgloopol wybudował drugą
stawiona w książce autorstwa Waldemara
ły nadziei, ale po skomplikowanej operacji
Dębicę: osiedle Słoneczne z podziwianymi do
Bałdy, która właśnie się ukazała i skąd m.in.
i długotrwałym leczeniu odzyskał przytomdzisiaj „tarasowcami”, imponującymi domazaczerpnąłem wiedzę o legendarnej firmie.
ność. Postradał jednak wszystkie umiejętnomi sportu i kultury, stadionem, pływalnią,
We wrześniu 2015 r. Klub Poselski Sojuści życiowe: od nowa musiał nauczyć się rusiecią sklepów itp. Rozwijał sport i wprowaszu Lewicy Demokratycznej, działając także
szać rękami, chodzić, a nawet mówić.
dził swoich sportowców na salony Europy
w imieniu Związku Byłych Pracowników PGR
Po kilkumiesięcznej rehabilitacji wracał
i świata. Przyjeżdżali tu po naukę ministroi 35-tysięcznej rzeszy pracowników i akcjonapowoli do zdrowia, ale o powrocie do pracy
wie z Chin i Związku Radzieckiego, nie brariuszy spółki akcyjnej Igloopol, skierował do
w aparacie partyjnym nie mogło być mowy.
kowało też ludzi z Zachodu. Ukoronowaniem
premier Ewy Kopacz pismo, w którym doDożywotnia renta była jednak dla niego nie
koncepcji gospodarczej Igloopolu stało się
magał się „zbadania sprawy i podjęcia decyzji
do przyjęcia. – Ja chcę coś robić, nie wytrzypowołanie w dniu 21 kwietnia 1989 r. spółki
dotyczącej ostatecznego załatwienia roszczeń
mam bez pracy – powiedział. – Dajcie mi
akcyjnej – pierwszej i jedynej w bloku socjaakcjonariuszy – byłych pracowników Zjednochociaż jakiś mały zakład, żebym miał zajęcie
listycznym z udziałem pracowników. Franczonych Zakładów Igloopol S.A. w Dębicy –
i był pożyteczny dla ludzi. Akurat wakowało
cuski biznesmen Daniel Amar kładł na stół
poprzez zapłatę należnych kwot za akcje własstanowisko dyrektora Chłodni Składowej.
180 milionów dolarów za 49 procent akcji.
ne i odszkodowania za nielegalnie przejęty
Niewielka firma na rubieżach Dębicy, w poStawiał tylko jeden warunek: prezesem miał
majątek spółki akcyjnej Igloopol [...]”.
bliżu wysypiska śmieci i cuchnących odpabyć Brzostowski!
„Przypomnieć należy – napisali posłodów Bacutilu, była dla niego w sam raz. Hala
Rewolucja 1989 roku przyniosła zmianę
wie – iż Państwo Polskie dokonało i ciągle
chłodnicza, portiernia z rampą i samochody
ustroju i zmiotła z powierzchni ziemi to, co
dokonuje zwrotów nielegalnie przejętego mawjeżdżające z towarami do przechowywania
zniknąć musiało, z tym, co było dobre, a nawet
jątku na rzecz Kościołów, Gmin Żydowskich
w chłodni.
kwitnące, jeśli tylko było związane z „komui innych osób prawnych i fizycznych, kraJuż po kilku dniach Brzostowski zroną”. Brzostowski musiał odejść, a wraz z nim
jowych i zagranicznych. Właściciele, 35-tyzumiał, że taki stan nie może trwać dłużej.
unicestwiono cały dorobek jego zawodowego
sięczna rozsiana w 16 byłych województwach
Jeżeli jest wolna powierzchnia chłodnicza, to
życia. Rozpuszczano plotki o rzekomym zazałoga pierwszej w powojennej Polsce spółki
trzeba ją wypełnić. Ale czym? Dobrze byłoby
dłużeniu kombinatu, podczas gdy wartość
akcyjnej, [...] nie doczekali się sprawiedliwocoś produkować: flaki, pulpety, bigos, fasolfirmy była o 80 proc. wyższa niż zadłużenie.
ści w wolnej Polsce”.
kę po bretońsku itp., a następnie zamrażać
Ta prawda nie mogła się jednak przebić, gdyż
Wobec zmian po ostatnich wyborach do
i sprzedawać na niezwykle wówczas chłonnowa władza wydała wyrok i nie potrzebowaSejmu i Senatu o odpowiedź Pani Ewy Kopacz
nym rynku. Żeby to się jednak stało możliła słuchać żadnych argumentów. O ile w Sejnie ma już co liczyć, ale przecież jest nowy
we, i to na dużą skalę, to trzeba by stworzyć
mie toczyła się jakaś dyskusja, to Senat był
rząd, więc? Można żywić nadzieję,
gospodarstwa rolne, uprawiać warzywa, siać
nieprzejednany. Główne skrzypce
że o Igloopolu jeszcze usłyszymy.
kukurydzę, lucernę albo koniczynę, wypagrał tu wicemarszałek Józef Ślisz,
sać bydło, owce i kozy oraz hodować trzodę
a bezwolny marszałek Andrzej Stel Piotr BIERNACKI
chlewną. Wreszcie trzeba produkować urząmachowski nie był w stanie mu się
PRAWDY
dzenia chłodnicze, wytwarzać samochodyprzeciwstawić. Do grona zajadłych
-chłodnie, produkować wędliny (salami!),
przeciwników utrzymania przy żyWaldemar Bałda, Prawdy Igloopolu,
mieć własną sieć handlową. I eksportować,
ciu Igloopolu należeli także m.in.
Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeale przez własną centralę handlu zagraniczminister rolnictwa Janusz Byliński
szów 2015.
nego, tak aby marża z eksportu pozostawała
i dębicki poseł Marian Czerwiński.
WALDEMAR BAŁDA
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Rozumienie uczuć innych ludzi

Dorota Dominik

N

iedawne, bo dokonane
przez Giacomo Rizzolattiego na przełomie lat
80. i 90. odkrycie neuronów lustrzanych pozwoliło
naukowcom na lepsze zrozumienie (i wyjaśnienie), w jaki sposób budujemy nasze relacje z innymi ludźmi. Dlaczego
reagujemy uśmiechem na uśmiech osoby,
z którą rozmawiamy, mimowolnie naśladujemy jej ruchy lub przyjmujemy podobną postawę ciała. Okazało się także, iż po części dzięki
owym neuronom stajemy się altruistyczni
i empatyczni. Istnienie ich jest dowodem na
to, że człowiek jest istotą społeczną, zdolną
do uczuć i rozumienia uczuć innych ludzi i to
nie tylko w sposób abstrakcyjny, ale dosłowny, dowodzi Rizzolatti. W dalszej mierze jednak okazuje się, że owe piękne cechy naszego
człowieczeństwa wymagają ustawicznego treningu – jak napisał Seneka – w dobroci ważne
jest, aby chcieć być dobrym.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Szlachetna Paczka fundują nam raz
w roku trening serca, a rekordy zebranych datków i darów są dowodem na „wyposzczenie”
społeczeństwa w zakresie uśmiechania, dawania, dzielenia się i solidarności. Smutno tylko,

Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna
dobroć i wolność konkretnego człowieka.
Ks. Józef Tischner

że na co dzień bywamy smutni, złośliwi, przepełnieni agresją wobec całego świata. Chcemy
otaczać się sympatycznymi i dobrymi ludźmi,
ale czy sami potrafimy i chcemy tacy być?
Zróbmy rachunek sumienia i zastanówmy się,
kiedy ostatnio powiedzieliśmy coś miłego koleżance z pracy, podwładnemu, sąsiadce. Kiedy pokazaliśmy zęby w szczerym uśmiechu,
a nie złośliwie wyszczerzone kły. Czy życzliwość naprawdę mamy zarezerwowaną tylko
dla najbliższej rodziny – a i to nie zawsze.
Tak jak dziecko, które najszybciej uczy
się brzydkich wyrazów, błyskawicznie potrafimy przyjąć formułę „hejtu” (słowo roku
2015). Złość przychodzi najczęściej bez wysiłku, lekko, może dlatego tak szybko rozplenia
się wokół. Jak to więc jest, że w marzeniach
i deklaracjach każdy z nas chce świata spokojnego, przepełnionego dobrocią. Naprawdę
naiwnie wierzymy, że owo dobro stanie się bez
naszego aktywnego udziału? Chcemy dobrego świata, ale oprócz gadania często nie jesteśmy w stanie zrobić nic, co przybliży nas do
tej idei. Wraz z coraz większym pragnieniem
naprawiania naszej niewesołej rzeczywistości,
pojawiają się sensowne, bo mające naukowe
uzasadnienie koncepcje wychowania (dzieci
oraz dorosłych) w oparciu o trening empatii.
„Wychowanie do empatii” (Marshall Rosenberg) to nic innego jak podstawy dobrego,

DWIE ROCZNICE

Charles Louis de Secondat de la Brede Montesquieu
Bogusław Kobisz

K

arol Ludwik Monteskiusz – tak „po naszemu” nazywał się francuski filozof, prawnik, pisarz
epoki oświecenia. Urodzony
18 stycznia 1689 roku, czyli
to jest ta pierwsza rocznica, bo 327 lat od jego
urodzin, a zmarł 10 lutego 1755 roku, czyli owa
druga rocznica, bo mija 256 lat od jego śmierci.
Jego największe dzieło O duchu praw opublikowane zostało w 1748 roku.
Nie będę opisywał procesu kształtowania się prawa, które od praw prymitywnych,
bliskich naturze rozwijało się podobnie jak
stosunki międzyludzkie (tysiące myślicieli, teorii). Ważną postacią był Monteskiusz, dokonał
pełnej analizy ustrojów i form państwa oraz
zasad sprawowania w nich rządów. Opisał despotię, w której rządy sprawowane są w oparciu
o strach; monarchię, w której rządy sprawowane są na zasadach honoru; republikę demokratyczną, gdzie władza sprawowana jest w oparciu o zasady cnoty; i republikę arystokratyczną,
gdzie dominującą jest zasada umiaru.
Monteskiusz w swoim dziele O duchu
praw inspirował się założeniem, że posiadanie
władzy skłania do jej nadużywania i łamania
praw obywatelskich. Według niego warunkiem

podstawowym zachowania wolności obywateli
jest podział władz między różne, niezależne,
wzajemnie dopełniające, hamujące i kontrolujące się podmioty. Pisał: „Kiedy w jednej i tej
samej osobie lub w jednym i tym samym ciele
władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności, ponieważ można się
lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie
tyrańsko wykonywał. Nie ma również wolności, jeżeli władza sądowa nie jest oddzielona od
władzy prawodawczej i wykonawczej. Gdyby
była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby
dowolną, sędzia bowiem byłby prawodawcą.
Gdyby była połączona z władzą wykonawczą
sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela”.
Monteskiuszowska zasada trójpodziału
władz zyskała uznanie jeszcze w XVIII wieku
na całym świecie, została wyrażona w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, Konstytucji
Stanów Zjednoczonych, Konstytucji 3 maja itd.
Spojrzałem do indeksu ze studiów i odszukałem, że w latach 1981/82 teorii państwa
i prawa uczył mnie prof. Groszyk, historii
państwa i prawa profesorowie Opas, Żołnierczuk, Ćwik, Tokarczyk, Korobowicz (UMCS),
później w latach 1988/89 na Uniwersytecie Jagiellońskim na studiach podyplomowych dla
sędziów – profesorowie Zoll, Grzybowski, Waltoś, ich asystenci prowadzili sporo zajęć z kon-

pozbawionego przemocy porozumiewania się
z ludźmi. To uczenie szacunku do drugiego,
zdolność do rozumienia emocji oraz radzenia
sobie z nimi, ale w sposób konstruktywny,
nieagresywny. No i konieczny jest trening.
Nauka udowodniła, że empatii i altruizmu można się nauczyć, bo człowiek z natury
nie jest ani dobry, ani zły. Każdy z nas może
zatem nieustannie ćwiczyć swoją empatię,
wzmacniając mechanizmy za nią odpowiedzialne. Plastyczność naszego mózgu sprawia,
że możliwe jest utrwalanie połączeń nerwowych składających się na układy „tworzące”
empatię. Z całą pewnością ważną rolę odgrywa podejmowanie prospołecznych zachowań.
Naukowo podbudowani możemy wziąć się za
ćwiczenie się w empatii i dobroci, zwiększając
tym samym szansę na życie w wymarzonym
świecie. Problem jest jednak taki jak zwykle –
trzeba samemu chcieć! Nikt nie załatwi nam
lepszego życia, nikt też za pomocą czarodziejskiej różdżki nie „przerobi nas w anioły”. Jacy
będziemy dla innych, zaczyna się w nas. Bez
tłumaczeń i obwiniania za wszystko innych,
całego świata i drogi pod górkę. Prosta recepta, jak powiedział Abraham Lincoln: „Kimkolwiek jesteś, bądź dobry”.
 Dorota DOMINIK

stytucji. Obserwując to, co się dzieje w kraju
po przejęciu władzy przez nowego prezydenta
i PiS, jestem zdumiony, zszokowany i odczuwam pewien niesmak. Niby oceny miałem
dobre, może coś opuściłem lub zapomniałem,
a może profesorowie się mylili co do trójpodziału władz i demokracji.
Artykuł 10 naszej konstytucji uwzględnia
zasadę trójpodziału władz – władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy
i trybunały. No cóż, 250 lat nauki – wdrażania, kształtowania, docierania, pielęgnowania,
obrony i ochrony tych zasad w dwie „nocne
Polaków debaty” szlag trafił. Monteskiusz nie
przewidział, że prezes ze swoimi poplecznikami zrobią „swoje”, nie przewidział, że konstytucja może być „cacy”, organy mogą istnieć ze
„swoją obsadą” albo bez realnych kompetencji
i możliwości, ot tak na pokaz. Tak uczyniono
w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego
oraz wobec Polskiego Radia i Telewizji Polskiej
(na razie).
Ciekaw jestem, jak wyglądać będą teraz
zajęcia z teorii państwa i prawa, z historii państwa i prawa, z ustroju państw i konstytucji. Czy
te tematy będą teraz pomijane milczeniem? Dla
nas na taką naukę jest już za późno, a dzieci po
co mają się uczyć, jak i tak prezes z doktorem
prawa zrobią swoje, ale my mimo wszystko nie
dajmy się zwariować.
 Bogusław KOBISZ,
prawnik
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ŻYWIOŁY WODA I OGIEŃ
Roszady personalne w spółkach miejskich
Edward Słupek

OPINIE  KOMENTARZE

U

zarania cywilizacji
człowieka na Ziemi
było podtrzymanie ognia,
aby godnie przeżyć. Używanie ognia odróżnia ludzi od świata zwierząt.
Szczególnie od czasu, gdy nauczyliśmy się go
rozniecać. Najpiękniej obrazuje tę erę dziejów człowieka neadertalskiego słynny film
bez dialogów Walka o ogień. Stąd tak wiele
odniesień literackich do ognia, który jest synonimem groźnego żywiołu, a także dobroci
w życiu.
Następnym żywiołem niezbędnym
do przeżycia jest woda. W tym przypadku mamy do czynienia od zarania dziejów
z żywiołem, dobrem szczególnym, o które
ludzkość zabiega, a niekiedy walczy. O starożytnym Egipcie popularnie się mówi, że jest
darem Nilu. Cywilizacje starożytne rozwijały się, mając dostęp do wody, która jest niezbędna dla rolnictwa i do rozbudowy miast.
Najlepiej problem wody można zrozumieć na
przykładzie starożytnego i obecnego Rzymu,
który rozwijał się najlepiej, gdy potrafił sobie
poradzić z dostępem do czystej wody i nie
powodował, aby Tyber stawał się cuchnącym
ściekiem.
Najsłynniejszą pouczającą historię
związaną z wodą dostarcza nam powstanie
Izraela w XX wieku. Otóż gdy ruch syjonistyczny uznał, że w Palestynie zostanie reaktywowany Izrael, Żydzi za wszelką cenę
w latach 30. XX wieku wykupywali mokradła będące we władaniu Arabów i traktowane przezeń jako nieużytki. W taki sposób na
żyznych równinach Palestyny stali się właścicielami dostępu do wody. Resztę dopełniły
wojny ze zdobyczami terytorialnymi, gdzie
mieli dostęp do źródeł wody. Mając wodę
stworzyli rolnictwo, korzystając z przykładów, które widzieli choćby w Polsce. Arabowie za późno zorientowali się, jak dali się
cywilizacyjnie ograć. Obecnie w Izraelu postawiono na technologię pozyskiwania słod-

kiej wody poprzez odsalanie wody morskiej.
W obawie przed Arabami Żydzi swoje główne wodociągi zakopują nawet na głębokości
7 metrów.
Zatem przyszłością także i naszego
Rzeszowa jest dostęp do wody w sensie ilościowym, a także jakościowym. Na pewno
Wisłok płynący przez Rzeszów musi być czysty, ze szczególnym rozwiązaniem sprawy
zalewu. Przypomnę, że prezydent Rzeszowa
nie ma tutaj większego wpływu na inwestycje, gdyż zalew jest zarządzany z Krakowa.
Mój wniosek jest taki, że należy zadbać o administracyjną zmianę w tej sprawie, mając
na uwadze oczywisty antagonizm pomiędzy
Krakowem a Rzeszowem. Jako dowód podaję
za mediami radiowymi informację, że lotniskiem zapasowym dla krakowskich Balic ma
być czeska Ostrawa, podczas gdy rzeszowska
Jasionka ma jedne z najlepszych warunków
meteo dla lotnisk. Subtelna krakowska złośliwość znamionuje, że rozwiązania dotyczącego zalewu rzeszowskiego nie mogą być
zgodne z naszym interesem.
Doszedłem do tzw. wody z kranu
w Rzeszowie. Od paru lat mamy świetną
stację uzdatniania wody dla miasta, z wykorzystaniem najbardziej subtelnej technologii
austriackiej z podwójnym ozonowaniem.
Ta inwestycja zrealizowana przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
jest chlubą dla władz, bo na wiele lat mamy
sprawę wody załatwioną. Ważne, że skorzystaliśmy ze środków pomocowych. Z tym, że
od lipca do grudnia rzeszowianie byli zaniepokojeni wodą płynącą z kranu (szczególnie
tą podgrzaną) o zmienionej barwie. Na swój
użytek uważam, że przyczyna leży w instalacji, którą płynie woda. Powstawała kilkadziesiąt lat, czyli wykonana jest z różnych
materiałów, które różnie reagują na super
uzdatnioną wodę. Musimy to załatwić i przeżyć, mając na uwadze, że dzisiejsza technologia jest kompatybilna i proceduralna. Widać
to po naszych samochodach, gdzie kiedyś
każdy średnio zdolny facet „rozumiał” swoje
auto, jego fanaberie i coś mógł zaradzić. Dzi-

NIEPOWTARZALNE PREZENTY
TRADYCJE

Magiczny czas świąteczny

W

Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie
w atmosferze świąt młodzież
z sekcji dekoratorskiej wykonywała
ozdoby świąteczne: stroiki, bombki,
choinki, anioły. Powstają wtedy zawsze
prawdziwe arcydzieła z różnych materiałów. Co roku ogłaszany jest konkurs
na ozdoby świąteczne, a inwencja twórcza młodzieży jest niezwykła.
Tym razem zaprosiliśmy do
współpracy Stowarzyszenie Twórców
Ludowych „Impresja”. Panie ze stowarzyszenia zorganizowały wystawę oraz
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siaj, aby coś stwierdzić, trzeba go podłączać
do wymyślnej elektroniki.
Dla mnie od zawsze rzeszowskimi wodociągami (trzeba dodać jeszcze oczyszczalnię ścieków) kierował prezes Adam Tunia.
Kierował, bo jak wieść niesie, został odwołany przez radę nadzorczą za wzmiankowaną
wodę o zmienionej barwie. Wszystko rozumiem, ale na pewno nie na takie odejście sobie zasłużył. Kierując tą firmą wzbudzał mój
podziw i nie tylko; po pierwsze, odmienił jej
postrzeganie. Kiedyś ekipy MPWiK to było
„dziadostwo” sprzętowo-organizacyjne. Prezes sprawił, że pierwsi dysponowali najlepszym sprzętem na wysokim „miejskim poziomie”. A wszystkie opiniowane inwestycje
ostatnich lat to najwyższy poziom techniczny. Modelowo została zorganizowana ta firma dzięki panu Adamowi, który dysponował
rzadkim talentem obserwacyjnym adaptowania na rzeszowski grunt najlepszej światowej techniki. Niedobry to przykład rozstawania się ludźmi na stanowiskach, którzy mogą
być przykładem dla młodych. Nie wierzę, że
mając wiek emerytalny prezes Tunia nie złożyłby rezygnacji – normalnie, ze zwyczajnym
podziękowaniem i przekazaniem pałeczki
następcy, który oby dorównał już byłemu
prezesowi. Prezesie, w imieniu wielu osób
dziękuję za współpracę, życząc wszystkiego
najlepszego na emeryckiej drodze życia.
Trochę młodszym odwołanym, również przez radę nadzorczą, ale Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie, jest prezes Józef Wicher. Doskonały
fachowiec, budowlaniec i budowniczy m.in.
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
Od zawsze współpracownik spółdzielczości
mieszkaniowej, zatem jej rozumny znawca.
Był prezesem MPEC Rzeszów, jednej z najbardziej efektywnych firm w Polsce w zakresie ciepła systemowego. Przy okazji powtórzę tezę: prawdziwy Rzeszów jest tam, gdzie
sięga ciepło systemowe. Cichy i prawdziwy
twórca parku Papieskiego. Niezrozumiałe
dla mnie jako współpracownika jest odwołanie go z funkcji bez zachowania stosownej
klasy. To nie jest przykład traktowania ludzi
na odpowiednim poziomie.
 Edward SŁUPEK
wspólnie z opiekunem sekcji Jadwigą Niemiec zorganizowały warsztaty, na których
to młodzież mogła poznać nieznane techniki
wykonywania świątecznych ozdób. Można
było obejrzeć niepowtarzalne prezenty pod
choinkę wykonane z resztek materiałów
(szmaciane lalki, kosmetyczki, zabawki),
własnoręcznie wykonaną biżuterię, haftowane kartki świąteczne, bombki czy zapomniane już wyroby z ciasta (koszyczki, kwiaty).
Rzeźbiarz Marek Twardy pokazał, jak z kawałka drewna wystrugać cudeńka na wspaniały świąteczny czas. Kochani, zajrzyjcie do
naszej szkoły. Zostaniecie obdarowani ogromem wiedzy, morzem cierpliwości, tolerancji
i ogromną pasją.
 Jadwiga NIEMIEC

Styczeń 2016, nr 1 (123) Rok XII

PRZECUDNE CZYTANKI

stwo mistrza Andrzeja z ograniczonym tylko wspomaganiem.
Kilka katalogów i praca licencjacka autorstwa Sylwii Cybulskiej-Wilkoń. Czytam w żywych
obrazach Andrzeja o moim miestycznym w ogóle? Egoistycznie
ście nad Wisłokiem, Przyrwą,
nie muszę wiedzieć, co znaczy
Mikośką, Młynówką i Ropką.
określenie, opinia: „To dobry maPod jego pędzlem to miasto rularz czy rzeźbiarz”. Jeżeli ktoś nie Andrzej Korzec
sza się niczym pas transmisyjny.
potrafi się wypełnić wrażeniami
Jego olejne kolorowe rzeki i strumyki szumią,
przy oglądaniu dzieła, to może lepiej jak zabulgocą i szemrają. Ludzie ruszają nogami,
cznie je czytać? Czy da się to zrobić o Rzerękami, głowami. Słychać odpadający tynk
szowie z obrazów Andrzeja z domu Korzec?
ze starych miejskich kamienic, słychać, jak
Tak i to dokładnie. Brzydkie określenie, ale
siadają gołębie na blaszanych zniszczonych
dzisiaj już kumate.
dachach, słychać skrzypienie drzwi i okien.
To przecudne czytanki!
Skąd wziął się taki Andrzej Korzec?
Jak sam wspomina, jako dziecko długie
tygodnie i miesiące przebywał w różnych
szpitalach. Co znaczy brak ruchu w takim
wieku? Co znaczy brak dziecięcego buszowania po krzakach, łażenia po drzewach czy
bawienia się przewrotkami na trawie. Ten
przymusowy fizyczny spokój „wyskoczył”
wybuchowym duchem najpierw na Wydziale
Wychowania Plastycznego WSP w Krakowie,
a następnie na krakowskiej Akademii Sztuk
Rzeszów, obraz olejny na płycie
Pięknych. W roku 1990 ruszył na Rzeszów
Mecenas Andrzej Grzywacz przekopod dowództwem Lory rzeszowianki. Jędrunał mnie, choć nie do końca jednoznacznie,
siu, znakomicie piszesz o naszym, już wspólże ruchowa czytelność malarstwa Korca to
nym Rzeszowie – sercem, duszą i pędzlem…
między innymi wymuszana jego technologiczna wynalazczość w doborze farb, spoiw,
 Bogusław KOTULA
szpachelek, pędzli i gąbek. Czytam malar-

Bogusław Kotula

A

ndrzej Korzec jest artystą malarzem. Oglądanie jego dzieł wymaga
sporo oleju w głowach, nie
tylko znawców tej techniki
tworzenia. To bardzo trudna umiejętność.
Taką posiada mistrz z Żar, pewnie już teraz
rzeszowski „krzok”. Tylko chyba wyrafinowani spece potrafią przekonać tych artystycznie niepełnosprawnych, jaka technika
jest najbardziej agresywna w przekazywaniu
wyobraźni artysty. Olej, akwarela czy może
grafika?
XIX-wieczny Rzeszów nie był architektonicznie zbyt wyzywający. Pachniał prowincją. Zamek Lubomirskich, ratusz, klasztor
oo. Bernardynów, rzeszowska fara, budynek
gimnazjalny dawnej KKO i pałacyk koło
Zweiga. Duże, nawet okazałe budynki szkół
przy ulicach 3 Maja, Grunwaldzkiej, Chopina czy Krakowskiej też były tylko funkcjonalne. Może dlatego, że Rzeszów leżał między Krakowem, Przemyślem i Lwowem…
Historycznie, literacko i publicystycznie opisano Rzeszów aż nadto. Profesjonalnie
obfotografowano także. A co z wyrafinowaniem malarskim, rzeźbiarskim, takim pla-

MAGAPAR UNIWERSALNY
„Orfeusz” Barbary Thieme na scenie WDK
Dariusz Dubiel

T

ak można najkrócej
określić zespół teatralny prowadzony od
ponad 30 lat przez Barbarę Thieme przy Miejskim
Domu Kultury w Lubaczowie. Zespół działający na rubieżach województwa podkarpackiego właściwie jest
nieznany w regionie, choć uznany na wielu
festiwalach zagranicznych.
Obecny teatr polski znajduje się
w ogromnym kryzysie. Młode i średnie pokolenie reżyserów nie umie znaleźć formy
wypowiedzi scenicznej dla wielkiej literatury dramatycznej polskiej i światowej. Stąd
w swoich realizacjach uciekają od wielkich
i uniwersalnych problemów na rzecz tanich
i mało znaczących. Ze sceny kuszą widzów
najczęściej pokazywaniem rozebranych młodych aktorek, a nawet inscenizacją seksu. Ma
to być chwytem marketingowym do przyciągnięcia widza.
Barbara Thieme w swojej pracy teatralnej z młodzieżą nawiązuje do czasów nowatorów teatru, jak Jerzy Grotowski, Tadeusz
Kantor czy Teatru Pantomimy Tomaszewskiego i Teatru Tańca Małgorzaty Potockiej.

Były to wspaniałe lata dla kultury ubiegłego
wieku. Teoretycy kultury nawet jednogłośnie
orzekli, że nastąpiła druga reforma teatru,
która zmieniła język wypowiedzi teatralnej.
Barbara Thieme ma tę świadomość
i tworzy kolejny spektakl z młodzieżą szkolną zatytułowany Orfeusz, który oparty jest
na mitologicznej opowieści o legendarnym
śpiewaku poszukującym ciągle swojego miejsca w realiach rzeczywistości. Postanawia
poznać również własne szczęście, którym
jest wielka miłość do nimfy Eurydyki. Orfeusz walczy o jej względy cudownym śpiewem
i muzyką. Zafascynowana Eurydyka odwzajemnia mu miłość. Szczęście jednak nie trwa
długo, bowiem Eurydyka umiera. Orfeusz
podejmuje walkę o odzyskanie ukochanej –
przekracza rzekę Styks i udaje się do Hadesu,
żeby odzyskać Eurydykę. Tam cudownym
śpiewem i muzyką nakłania Hadesa do odda-

nia mu jej. Hades wyraża zgodę, ale pod jednym warunkiem: wyprowadzając Eurydykę
nie wolno mu się obejrzeć wstecz. Jednak
Orfeusz nie wytrzymuje tej próby, chcąc ujrzeć Eurydykę ogląda się i w ten sposób traci
szczęście, o które tak usilnie walczył.
Uniwersalny i ponadczasowy problem
dążenia do wielkiej, prawdziwej i odwzajemnionej miłości, tęsknota do ukochanej, ból
rozstania i walka o przywrócenie utraconej
miłości dotyczą każdego człowieka i w każdym czasie. Reżyserka realizuje ten temat,
budując na scenie obrazy, które są tworzone ruchem, gestem wykonawców, sytuacją,
a zwłaszcza tańcem. Sceny te są czytelne,
wyraziste i zrozumiałe przez każdego widza, niezależnie od tego, w jakim języku się
porozumiewa. Stąd m.in. spektakle Barbary
Thieme grane w innych krajach są wysoko oceniane. Takie sceny, jak zaloty, śmierć
Eurydyki, szukanie drogi wyjścia z Hadesu,
utrata Eurydyki czy śmierć Orfeusza, zespół
wykonuje niezwykle czytelnie i z dużą dozą
ekspresji. Ogromną wartością spektaklu jest
muzyka Wojciecha Kilara, która nadaje
sztuce dodatkowy wyraz dramaturgiczny.
Należy również podkreślić, że reżyserka znakomicie operuje światłem scenicznym, którym stwarza klimat dla poszczególnych scen.
Brawo dla Wojewódzkiego Domu Kultury, który zauważył ten spektakl i pokazał
go licznemu gronu młodzieży szkolnej.
 Dariusz DUBIEL,

prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Rzeszowie
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KULTURA  SZTUKA

Skąd wziął się taki Andrzej Korzec?
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Panorama literacka Podkarpacia
ARTEFAKTY PO RAZ CZWARTY

O KWIAT DZIEWIĘĆSIŁA

W

Miejskiej Bibliotece Publicznej 9 stycznia br. odbyła się promocja „Artefaktów” – Mieleckiego Rocznika Literacko-Kulturalnego Nr 4 (2015). Obecni byli
prawie wszyscy autorzy tekstów z tego czasopisma. Zebranych gości w imieniu MBP
powitała Jolanta Strycharz, zaś w imieniu wydawcy „Artefaktów” – TMZM im. Wł.
Szafera – prezes Janusz Chojecki. Słowa powitania i życzenia noworoczne skierował

Fot. Roman Trojnacki

KULTURA  SZTUKA

Uczestnicy spotkania promocyjnego „Artefaktów”

także do uczestników Zbigniew Michalski, prezes Grupy Literackiej „Słowo” i zarazem redaktor pisma. Jako pierwszy prezentował fragmenty prozy Jan Stępień. Barbara Augustyn, pełniąca funkcję konferansjera, poprosiła o osobiste zaprezentowanie
tekstów przez autorów. W ten sposób wystąpili oni kolejno, a w antraktach zaprezentowali się soliści Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Mielcu: Jadwiga
Huber, Anna Wiącek i Jadwiga Zemmel z towarzyszeniem Sławomira Kuska (fortepian). W czasie trwania imprezy autorzy „Artefaktów” podpisali pamiątkowy egzemplarz dla Mieczysława Działowskiego – seniora Grupy, obchodzącego 86. urodziny,
który z powodu stanu zdrowia nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Prezes Janusz Chojecki wręczył legitymacje stowarzyszenia dwóm autorom mieleckiego środowiska literackiego, natomiast akces do TMZM zgłosiło w Mielcu małżeństwo literatów Joanna
i Włodzimierz Kłaczyńscy.
 Zbigniew MICHALSKI

Stanisław Dłuski

D

laczego BACIARY? Nie słucham
piosenki biesiadnej ani
disco polo. Wychowałem się muzycznie na
Trójce i Dwójce. Mój
starszy przyjaciel jest
fanem tego góralskiego zespołu i po raz drugi zabrał mnie na ich koncert w Rytwinach.
Pierwszy był na dożynkach w Tyczynie. Ktoś
posłucha i na pewno powie: banalne teksty,
zresztą znane z wesel i remiz strażackich,
banalna muzyka, a jednak leczą z wszelkich
depresji. Górale, zawsze uśmiechnięci, ekstatyczni, tryskają pozytywną energią, która
udziela się wszystkim. Dają na scenie z siebie
wszystko. Kochani, o godz. 18, niemiłosierne
słońce, pot po nich spływał strumieniami.
A słuchacze? Kochani, wszystkie pokolenia,
nawet dzieciaki. Gdzie tam Pink Floyd, blues,
punk rock, Chopin, tego zawsze słucham. Ale
ludzie, raz na jakiś czas pozwólcie na chwilę wytchnienia marnemu poecie, gdzieś we
mnie tkwią te wiejskie, chłopskie korzenie.
Cały tomik wierszy o mojej wsi napisałem:
„Elegie dębowieckie”. Nie żałuję jednak, w tej
muzyce jest ciepło i miłość do ludzi, świata,
jest nadzieja, tego mi tak potrzeba; dajmy też
ludziom w tej ogólnej biedzie i „polsko-polskiej wojnie” chwile radości, nie osądzajmy
pogardliwe, bo my pany z miasta. Nie chcę
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T

o już siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego „O Kwiat Dziewięćsiła”, której pomysłodawcą jest poeta Lesław Jan Urbanek (tel. 663
221 329) posługujący jako brat zakonny w Skomielnej Czarnej k. Myślenic. Prace przyjmowanie są do 15
marca br. Konkurs ma charakter otwarty z jedynym
zastrzeżeniem, że uczestnik musi mieć ukończone 16
lat. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy o tematyce dowolnej w czterech
egzemplarzach wydruku komputerowego formatu
A4. Objętość zestawu nie może przekraczać trzech
stron wydruku. Rękopisy nie będą oceniane. Każdy
uczestnik do obowiązkowego zestawu trzech wierszy
o tematyce dowolnej może dodatkowo dołączyć jeszcze jeden wiersz o tematyce górskiej (w czterech egzemplarzach). Wiersze w tej kategorii będą oceniane
oddzielnie. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą
być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane
w innych konkursach. Uczestnik konkursu może
nadesłać tylko jeden zestaw wierszy w kategorii obowiązkowej oraz wg uznania jeden wiersz w kategorii
dodatkowej. Wiersze muszą być podpisane godłem
słownym (pseudonimem). Takim samym godłem
należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce obowiązkowo następujące
dane autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia – dzień, miesiąc, rok, dokładny adres, telefon,
e-mail). Wiersze podpisane imieniem i nazwiskiem
nie będą oceniane. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Filia
w Skomielnej Czarnej, 32-437 Skomielna Czarna 415,
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki”. 

KARTKI Z PAWLACZA (27)
tak ciągle katować się katastrofizmami i Was,
drodzy Czytelnicy tych wypocin.
W drodze, w samochodzie nawet nie
słuchaliśmy z przyjacielem radia, żadnej cholernej polityki, tylko rozmawialiśmy o codzienności i podziwiali krajobrazy, jakże inne od
mojego Beskidu Niskiego. Tylko wszędzie widać
tę straszliwą suszę. Wisła to strumyk. Lasy już
jesienne. Zrudziała trawa. Staszów, Połaniec,
okolice. Jeśli mówię: piękna ta Polska, nie myślę
o drogach, bo jak są na to pieniądze, nikt łaski
nie robi, nie mówię o przekrętach przy budowie, myślę o Ziemi i Polsce, jaką Pan Bóg stworzył, tylko co z tym Pięknem zrobili ludzie. Tak
po cichu myślałem napisać reportaż z tej podróży, o tym pięknie, o wierze, o biedzie, o braku perspektyw, ale też o ogromnej życzliwości,
jaka nas tu spotykała na każdym kroku. Ale
my tylko na chwilę i powrót do Rzeszowa, gdzie
kwitnie tyle galerii i hipermarketów. Ale nam
fajnie. Ludzie kupujcie, konsumujcie, a potem
hop do piachu. A tam leniwa niedziela. Cisza
Boga w lesie. Nakarmić ducha. Zobaczyć tę
Polskę powiatową i wiejską. Jak za tym tęsknię,
ten hałas i pośpiech „miasta innowacji”. Obrażają się na mnie za wiersz „Palę Rzeszów”.
Ludzie wielcy, miastowi, ja tylko tu na chwilę,
ludzie, ja wieśniak z dziada pradziada, cóż,
że nazwisko szlacheckie, ale z „bidy” zagrodowej... Nie chodzi o żadne kompleksy, nikomu
mercedesów i pięknych domów nie zazdrosz-

czę, jak się kiedyś mawiało, cóż to jest wobec
wieczności.
To tylko pokora wobec Tajemnicy Istnienia, która towarzyszy mi od dziecka;
śmieszy mnie pycha niektórych uczonych,
którzy wierzą w potęgę ludzkiego rozumu,
tyle też naukowych tez zostało obalonych.
Céline, autor „Podróży do kresu nocy”, kpił
sobie z mądrości filozofii, cóż ona nam rozwiązała? Tyle systemów było i je podważono.
Przyszła szkoła analityczna i wszystko przenicowała. A ta cała filozofia ponowoczesna
legła w gruzach po 11 września. Ciągle powraca sentencja Sokratesa: „Wiem, że nic nie
wiem”. Może ktoś myśli, że polonista potrafi
w wierszu każdą metaforę zinterpretować?
Wobec wielu metafor jestem bezradny, moją
wrażliwość porusza tylko ich czasami chore
piękno, bo to nasze piękno jest nieuleczalnie
chore. Dlatego tak lubimy kicz, bo on dobrze
wpisuje się w kulturę masową, którą się odżywiamy. Piszemy dla siebie i kilku Czytelników. Właściwie nie chce mi się już nic wydawać. Dzisiaj można tomik wydać w paru
egzemplarzach, dla wiernych mojej też chorej
wyobraźni. Na tę chorobę najlepsze Baciary.
Polecam, odpoczniecie, dajcie na luz, bo was
rzeczywistość zje z butami.
31 sierpnia 2015 (rocznica Sierpnia, a ja takie banały wypisuję, posypię głowę popiołem)

Adam Decowski
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Urszula Kopeć-Zaborniak

P

oetka, podróżniczka, dyrektorka
biblioteki w Cieszanowie. Laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Końcem września 2014 r. ukazał
się jej debiutancki tomik poetycki Data
ważności, na który przeznaczyła przyznane jej stypendium im. Olgi Rok. Starać się o nie mogły bibliotekarki z małych miejscowości.

kresowy kilim
proszę przesuńcie się trochę w prawo.
mówił a oni spętani przysięgą nie potrafili
jeszcze normalnie żyć. izba miała zapach
pieczonego chleba i dymu z górskich kolib.
zasłaniacie oczy roztargnionego maka
który chłonie ostatnie promienie lata.
patrzyli na siebie nie zauważając
wymierzonego w nich aparatu.
ona zatopiona do kostek w bieli
on zaplątany w jej oddech.

P

oeta, satyryk, aforysta, członek Związku Literatów Polskich. Urodził się
17 grudnia 1948 r. w Sieniawie. Mieszka
w Rzeszowie. Swoje utwory publikował
w wielu czasopismach, także zagranicznych
oraz polonijnych. Debiutował w 1983 roku
książką poetycką Po tamtej stronie chmur.
Ponadto opublikował: Fraszkobranie –
fraszki (1987), Kalectwo źrenic – poezje
(1992), Notatki z Sieniawy – poezje (1997)
Ciągle modny grzech pierworodny – fraszki i aforyzmy (2001), Notatki z Sieniawy (wyd. II uzupełnione) – poezje, fraszki (2009), Myślą, mową i uczynkiem
– fraszki, limeryki, aforyzmy (2014).

jeszcze w źrenicy kropla nieba
jeszcze płomyk krwi wiedzie
w najciemniejszy zaułek komórki –
idę z wami
by czuć nieustanny niepokój ziemi
kurczowo trzymającej się korzeni
by kalekim wzrokiem rozsupłać sieć nieba
uwolnić uwięzione skrzydła
idę
wsparty o mur powietrza
oswajam ogień wodę i ciemność
do stóp lgną mi skóry dzikich zwierząt
co dzień
podaję dłoń
rozkołysanej ptakiem gałęzi
pszczoła wyznaje moją radość kwiatom

pójdę z wami
aż źródła moich oczu wyschną
i zabliźnioną raną ust
zamieszkam małą szczelinę ziemi

Wejść w ten las

senna koliba

tak rzadko
udaje mi się
wejść w ten cichy las

nad dyszącymi wiatrem polami przelewa się niebo
niczym zamglone jezioro zakrzepłej krwi.
wychodzę.
czernieję jak drewno poddane długotrwałemu
działaniu wody.

nawet okno oślepło
mrozu kataraktą
twe spłoszone oczy
niosą w wielką podróż
ziemia
się odrywa

i tylko w zderzeniu
kołujących planet serc
znowu
powracamy na ziemię

List

siostrze i braciom

nasz dom
coraz bardziej w ziemię wrasta
jak dawniej rozmawia ze studnią
trzepocze skrzydłami drzwi
dymem podpisuje swoją obecność

jutro może ukraść im to zapatrzenie.
on pozostanie nadal kwitnący.

w duszne uliczki chowam sen o domu
z panoszącą się pod nogami łąką nabrzmiałych mleczów.
watrą połonińską rozpryskującą okruchy starej prawdy.
tylko drzwi zachowują się tak jakby chciały uciec
z zawiasów. okiennice krzyczą szmaciana kukła.

schodzą się w nas
strome ścieżki zmroku

rozsypany piasek ciał
karmi niecierpliwe palce

może to jeszcze tylko jeden dzień
jeden kiełek bólu pod skórą
może już ostatnia mgła snu
opadnie na powieki

na wyciągnięcie ręki huculski kilim
lgnął do ściany. na łące rozpuścił maki
i leniwie rozpłaszczony cierpliwie czekał.

wejść i wyjść.
skrót życiorysu zapisany w rewaszu starowieku.
na drewnianych tabliczkach przeciętych mozaiką karbów.

***

Tylko jeden dzień

jestem wtedy jednym z drzew
z liści strzepuję sen
a na gałęzi krwi czuwający dzięcioł
coraz mocniej stuka
w pień mojego ciała
jeszcze tylko ostrze wyobraźni
odszuka białą polanę
i rozżarzy się wiersz
w którym spalę źdźbło
swojego wzruszenia

jego podłoga
ostygła już od kroków matki
klucz dawno pożegnał się z ojcem
mnie też nie poznał
patrzył tylko zdziwiony
i podał chłodną klamkę

List II

rodzeństwu

Kiedy przechodzę
obok naszego domu
zawsze błogosławi mnie
krzyżem okna
tylko stara jabłoń
nie podniosła się z klęczek
i ciągle odlicza paciorki owoców
o naszą pamięć
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Radovan Brenkus

Lesław Jan Urbanek

Droga jest celem?

U

rodził się 27.07.1953 r. w Korczynie k. Krosna, obecnie mieszka
w Skomielnej Czarnej, gdzie w 2010 r.
zainicjował Ogólnopolski Konkurs
Poetycki „O kwiat dziewięćsiła”.
Członek Związku Literatów Polskich.
Autor siedmiu tomików poetyckich:
Kto wie (1998), Odpryski cienia (1999),
Czerwona plamka krwi w szczelinie
wszechświata – wydanie polsko-włoskie (1999), Pejzaż w cierniach (2000),
Ironiczny uśmiech ciszy (2002), Oszołomienie (2003) i Szukam (2015).

Zamknąć ołowiane powieki
i już ich nie otworzyć.
Coś, co się w tobie złamało,
kroi i kroi. Aż takim zmęczeniem,
by nie usnęło się na wieczność.
Szukamy, stale czegoś szukamy
i jednocześnie się nie znajdujemy.

Poezja

U

r. 30.01.1974, Bardejów.
Słowacki pisarz, tłumacz
i krytyk literacki. Związany z literackim środowiskiem Rzeszowa. Trudni się wydawaniem literatury rodzimej i tłumaczonej
z języków obcych w Wydawnictwie Pectus w Koszycach. Przetłumaczył z języka polskiego
na słowacki Listy do martwego
– wybór poezji Rafała Wojaczka, Syberiadę polską Zbigniewa
Dominy i Tułaczy smak Edenu
Marty
Świderskiej-Pelinko.
Opublikował tomiki poetyckie
Pochód martwych (1997), Rekwiem w prochu (2002), Romans
z błędną iskierką (2005) Dym
z krainy cieni (2009), Śnienie
z bestią (2015). W prozie zainteresował czytelników zbiorem opowiadań Powroty piekła
(2005).

Bezsenna noc, w której się tułasz
wąwozem poronionych gwiazd,
wbija ci pod powieki wspomnienia.

Punkt widzenia

Tak żywe, aż jest ci beznadziejnie przykro,
że w tej samej chwili
niewyświetla ich sobie w filmie nikt,
kto go stworzył z tobą.

czerwona kula słońca spada milcząco w chłód horyzontu
chmury na krótko ubierają najdoskonalsze barwy
i pośpiesznie w ciemnym namiocie smutku
znika styczniowe popołudnie

A przy tym jest to historia
o największym żalu,
o naszej utracie Boga,
o jednej niespokojnej drodze,
na której przywykliśmy do bólu.

razem z nim marzenia zachłyśnięte sobą
wszystko bylejaczeje jeszcze bardziej

Tylko powtarzająca się historia
o zrodzeniu, życiu i śmierci.
I droga kończy się w sobie pozornie,
gdy cel zamienia się szukaniem.
Z języka słowackiego przetłumaczyła
Marta Świderska-Pelinko

Jan Tulik

		

***

pogoda jak zniszczona siatka starego ogrodzenia
bezduszny wiatr uderza w nasze twarze
a my brniemy w podmokłym gruncie rzeczywistości
by rozwiązać zagadkę skrytą za parawanem zmroku
skąd nawet najodważniejsze duchy pouciekały

Bogdan
Stangrodzki

Rozmówki polskie
Przetłumacz mi jesień
– na każdej piędzi kwitnie chryzantema
korzeniem sieć pajęczą zgęszcza
ażeby muchę utoczoną z wosku
zatrzymać niechaj nie dosiada kości
(dość już robak stoczył)
Bo chryzantemom gdy zabraknie mleka
krwi dolewają
i rośnie syn chrobry

P

oeta, prozaik, eseista, krytyk
literacki, autor słuchowisk
poetyckich i zbiorów wierszy:
Zdarzenie w c-durze (1981), Ocalone drzewo (1982), Budzenie licha
(1985), Wada pierworodna (1993),
Godzina drogi (2008), Szepty przy
Początku świata (2011), Kaligrafia
zdziwienia (2011), Poezje wybrane (2012) oraz cyklu poetyckiego
Suplikacje (2000). Wydał również
powieści: Doświadczenie (1986),
Furta (2001), zbiór opowiadań
Gry nieużyteczne (2000), dramat
Kontynenty (1998). Za twórczość
literacką tłumaczoną na kilkanaście języków otrzymał wiele nagród, m.in.: Fundacji Kultury im.
Stanisława Piętaka i im. Ryszarda
Milczewskiego-Bruno.

Gościnność przetłumacz
– sól niech oczyszcza
chleb z pleśnią zagoi
a pamięć jak kryptę przerażonych oczu
należy przemyć ze lnu gałganami
(moczyć w alkoholu)
A teraz zaciśnij zęby na tym kraju
i przetłumaczyć chciej granice całe
– będzie to pstre
jak śnieg zakrwawiony
a inaczej tak
– będzie to pyszna galeria obrazów
gdzie motyw się ślizga pełznie wciąż jednaki
– serce jak goździk
tętni na bandażu

Sanktuarium ciszy
***
z krzyku rodzi się cisza
z krzyku którego nikt nie słyszy
brzemiennego w piach
trzepot skrzydeł odlatujących ptaków
osad ciekłych rzeczy
z krzyku
co nie potrafił być dłużej milczeniem
i samotnie stać pod drzewem

U

rodził się 4 lipca 1948 r.
w Ciechanowie. Lekarz
psychiatra. Pracuje i mieszka w Stalowej Woli. Członek
Związku Literatów Polskich.
Autor tomików: Zapłakały
gwiazdy (1997), Gałązka świtu
(1998), Ułomki z mlecznej drogi (2000), Czas nirwany czas
nadziei (2001), Aż pierwsze
rzeczy przeminą (2002), Dotyk
chlorofilu (2003), Dłonią ongiś
podaną (2005), Kwiat biorąc
w dłonie (2007), Przynaglenie
ciszą (2008), W opałach mgły
(2011), Na linii wiatru (2013),
Układając ptaki do snu (2015)
i dramatu Lubię gdy śpiewa
skowronek (2011). Laureat
Złotego Pióra.

cisza
tylko ja mogę przy sobie zatrzymać
mchem nie porośnie
nic w niej z kruchości gałęzi
spoczywającej w ziemi
wyślizguje się z objęć czasu
by strzec naszych serc
***
nie ma rzeczy piękniejszej
nad prawdę
do sanktuarium cisza
serc prowadzi
tak umocnione brzegi
pozwalają zmierzchom
płynąć wartko
spokojnej toni nie poruszając
ani na cal
dziecięctwo
domaga się ramion
na drogach odnajduje
paciorki różańca
wiatr

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

KRÓL ROGER W LONDYNIE
W Covent Garden śpiewają po polsku

Z Londynu
Andrzej Piątek

K

ubrani współcześnie i siermiężnie. Holten
najwyraźniej chce, żeby uczytelnił się wprost
zamiar Szymanowskiego pokazania nieokiełznanych emocji, rozterek i rozkojarzeń
Rogera, które kłębią się w nim.
Kiedy pod koniec przedstawienia monstrualna głowa znika, a na scenie zostają dogorywające zgliszcza świadczące o upadku
i klęsce Rogera, widownia pojmuje końcowe
przesłanie Holtena, że część tej porażki ma
wziąć na siebie każdy z oglądających spektakl. Bo przecież w każdym z nas pod ciśnieniem dziejących się często tragicznych
wydarzeń buzuje emocjonalny kocioł. Świa-

iedy w londyńskiej
Covent Garden Royal
Opera House unosi się purpurowa kurtyna, wzrok
przykuwa ogromna głowa, która niemal
wypełnia scenę. Jej twarz żyje. Poruszają się
gałki oczu i mięśnie policzków. Wrażenie
niesamowite.
Na scenie obrotowej głowa odwraca się
do widowni potylicą i staje się zamkiem. Na
jego trzech naturalnej wielkości
kondygnacjach soliści, chór i balet śpiewają i tańczą, uczestnicząc
w bardzo różnych, ale idealnie
współgrających z sobą akcjach
scenicznych.
Ten zabieg sprawia, że widownia od początku wie, o czym
i dlaczego Szymanowski napisał
operę Król Roger, a Iwaszkiewicz
do niej libretto. Że to, o co w niej
chodzi, dzieje się w głowie tytułowego hiszpańskiego króla Rogera i poddane jest jego rozszalałej
wyobraźni. Ten zabieg znakomicie
też uczytelnia działania kreowanego przez Mariusza Kwietnia „Krół Roger” na scenie londyńskiej Covent Garden
króla Rogera i konsekwentnie spina akcję sceniczną.
doma tego publiczność podrywa się z każScenografia jest bardzo mocną stroną
dego z 2256 foteli (z najbardziej odległych
londyńskiej realizacji Króla Rogera, dokonadoskonale widać wszystko i słychać!) wstaje
nej przez Duńczyka Kaspera Holtena. Jego
i bije brawo. Polacy krzyczą jak na stadionie:
rodak, Steffen Aarfing, zdecydował się na
Mariusz, dziękujemy! Niektórzy, w co uwieplastyczną skrótowość i surowość. Ogromna
rzyć trudno, mają łzy w oczach. Bo to sukces.
scena, jeśli nie liczyć na niej monstrualnej
Wielki narodowy i kulturalny nasz sukces
głowy (mistrzostwo świata w wykorzystaniu
w jednym z kilku najważniejszych teatrów
elektroniki, świateł i multimediów należy się
operowych świata. Takich sukcesów w wydwóm Anglikom, Jonowi Clarkowi i Lukomiarze światowym mniej nam dostarczają
wi Hallsowi!) w zasadzie jest pusta. Artyści
inne dziedziny życia.

KONCERTY KARNAWAŁOWE
W Filharmonii Podkarpackiej

Marta Wierzbieniec

N

owy Rok powitali
melomani w towarzystwie Waldemara Malickiego, a potem następują
kolejne koncerty wypełnione estradowymi przebojami. Filharmonia Podkarpacka im. Artura
Malawskiego w Rzeszowie tradycyjnie już
bowiem od kilku lat wita Nowy Rok koncertami o karnawałowym charakterze.
W styczniu zabrzmi muzyka nie tylko rodziny Straussów, ale słuchać będziemy
także utworów, które już w samym tytule

zawierają słowo „karnawał”, jak chociażby
22 stycznia, gdy orkiestra przypomni intrygujący Karnawał Schumanna będący zama-

Mariusz Kwiecień (zwierzył mi się, że
planuje występ na Muzycznym Festiwalu
w Łańcucie!) uwodzi publiczność krystalicznie czystym barytonem. Jego Roger jest
pełen sprzeczności, rozdarty wewnętrznie.
W garniturze, jakie nosi wielu, porusza się
trochę niepewnie. Ale czuć w nim siłę, nawet w chwili klęski. Pasterz, którego kreuje
Albańczyk Saimir Pirgu, świetny tenor, rozchwytywany przez światowe sceny operowe,
jest kimś z orientalnego świata, kto porywa
tłumy i nie cofa się przed niczym, żeby osiągnąć swój cel. W jego głosie można dosłuchać się poczucia wielkiej godności i siły. To
samo emanuje z kreowanej postaci, świetnie
wpisanej w aktualne światowe dramaty jak
terroryzm. Głos amerykańskiej sopranistki
Georgii Jarman, silny i wyrazisty, cechuje
kunsztowne dozowanie emocji. Jej Roksana
jest współczesną imponująco odporną kobietą, która będąc podporą Rogera,
w dogodnej chwili dla siebie nie
zawaha się pójść za Pasterzem.
Obsadę mistrzowsko dopełniają w Covent Garden polska
mezzosopranistka
Agnieszka
Zwierko (Diakonissa), angielski
tenor Kim Begley (Erdisi) i irlandzki bas Alan Ewing (Archiereios). Orkiestrę na oglądanym
przeze mnie przedstawieniu energetycznie prowadził świetny włoski kapelmistrz Antonio Pappano.
Przedstawieniu nadał cechy dramatyczne, z uwypukleniem niezwykle silnych kulminacji brzmieniowych, rzadziej koncentrując się
na liryzmie Szymanowskiego.
Soliści śpiewali po polsku. Jednolicie
i niezwykle czysto brzmiał chór złożony
z Brytyjczyków, wprawiając w osłupienie
bezbłędną polszczyzną. Dla widzów nieznających polskiego (takich naturalnie, jest
większość w Covent Garden) nad sceną wyświetlano angielskie tłumaczenia partii solowych i chóralnych. Warto przeżyć polskiego
Króla Rogera w angielskiej Covent Garden!
 Andrzej PIĄTEK
skowanym portretem uczestników karnawałowej zabawy.
Ważnym wydarzeniem artystycznym
będzie na pewno koncert z udziałem znakomitej śpiewaczki Katarzyny Dondalskiej,
a akcentem kończącym Karnawał w Filharmonii będzie 9 lutego br. występ „Trzech sopranów” – koncert z udziałem Barbary Tritt,
Gabrieli Kamińskiej i Marty Ustyniak.
Początek nowego roku to czas nie tylko życzeń, lecz również planów, które często
ocierają się o marzenia, ale któż z nas ich nie
ma? Życzę zatem Państwu, by te marzenia
i życzenia spełniły się w 2016 roku. Oby był
to rok obfitujący w szereg pozytywnych wrażeń artystycznych, które czekają na Państwa
w Filharmonii Podkarpackiej. Zapraszamy!
 Prof. Marta WIERZBIENIEC,

Katarzyna Dondalska

dyrektor naczelny Filharmonii
Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie
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ORSZAKI, DWORAKI, SZUM...
Agnieszka Osiecka w musicalu Szurmieja

Fot. Jerzy Lubas

Styczeń 2016, nr 1 (123) Rok XII

Ryszard Zatorski

gdy społeczność zamieniana jest w bezwolnych klaunów tej apokalipsy karnawałowej
i „zanim więc serca upadłość ogłoszą” naa jubileusz półwiecza
leży się spieszyć na bal, na który „drugi raz
swej pracy artystycznie zaproszą nas wcale”. I wtedy jak refren,
nej mistrz Jan Szurmiej
jak okrzyki na manifestacji słychać: „Orszauraczył nas 8 stycznia
ki, dworaki, szum pawich piór”, a Osiecka
br. w Teatrze im. W. Siew tej trójpostaci scenicznej (Mariola, Magda
maszkowej w Rzeszowie
i Justyna) konstatuje m.in. „Historio, histowzruszającą, mądrą liryką
rio,/ tyle w tobie marzeń,/ bywa, że cię piszą/
Agnieszki Osieckiej, na której jako reżyser
kłamcy i gówniarze”. I w tej wielkiej matni
zbudował muzyczny spektakl Wielka woda
„pchamy się na scenę,/ a to jeszcze szatnia”.
według własnego scenariusza i z własną choCi, co mieli okazję słuchać tych różnych
reografią oraz librettem. Tytułem nawiązał
fraz Osieckiej jeszcze w warszawskim STS-ie,
do jednego z utworów tej „poetki piosenki”
albo w innych przekazach podczas studiów,
jak sam określa Osiecką – do Wielkiej wody
odnajdywali znowu swą młodość w owych Grzegorz Pawłowski, Magdalena Kozikowska-Pieńwłaśnie, która w połowie spektaklu wybrzmi
okularnikach gnieżdżących się w akademi- ko, Justyna Król i Mariola Łabno-Flaumenhaft
tym znamiennym „…nie daj mi, Boże, broń
ku, którzy już „z dyplomami w kieszeni”
Boże, skosztować/ tak zwanej życiowej mąz tym wyobrażeniem jakby kurtyny wodnej,
potem „wiążą koniec z końcem/ za te polskie
drości” w przekazie Mistrza Ceremonii,
z której wyłaniają się albo odpływają weń
dwa tysiące”. Tak jak dziś ich wnukowie?
przewodnika widowiska Grzegorza Pawłowbohaterowie widowiska, centrum wydarzeń
A gdy Madzia Kozikowska-Pieńko
skiego, który tak sugestywnie dyrygował rzec
umocowane jest na przesuwającym się molo,
w songu rozpoczęła wersem „Kto przysłoby można i łączył emocje artystów na scenie
albo może pokładzie łodzi? I jak w kalejdonił te księżyce nad dachami…” i wzmocniooraz widzów.
skopie mkną fazy życia i twórczości Osieckiej
na echem całego zespołu
ułożone w rytm kolejnych festiwali opolw refrenowym „Ucisz
skich, na których pojawiały się te ponadczaserce, ucisz serce,/ jedno
sowe w treści i wymowie przeboje. Poprzez
z tylu, jedno z tylu serc”
wymowne acz nienachalnie scenki, niemą– to jakby Szurmiejowy
cące jednak polityką poetyckiego obrazu.
Sztukmistrz z Lublina wg
Nawiązujące m.in. do wydarzeń marcowych
Singera znowu odezwał się
68, sierpnia 80, stanu wojennego po współw sercach tych, co przed
czesność z finałowym utworem Łatwopalni
prawie dwunastu laty wiJansona do słów Jacka Cygana, w którym
dzieli na scenie w Siemasztak wzruszająco Małgosia Pruchnik-Chołka
kowej to pamiętane do dziś
uświadamia nam przemijanie i zatrzymuje
widowisko. Wtedy nasze
w pamięci bohaterkę spektaklu Agnieszkę
serca uciszała Kasia SłomOsiecką oraz ten „Świat między wierszami/
ska jako Estera, Jaszą był
Największy ukrył skarb/ Lecz, w to miejsce
Przemysław Tejkowski,
czasami/ Odchodzi któryś z nas”.
a wzruszającym KataryJubilat Jan Szurmiej na tronie honorowany przez artystów z Siemaszkowej
Na premierowym wieczorze mistrzoniarzem Mariola Łabnowi Szurmiejowi wywołanemu na scenę przy
-Flaumenhaft. I plejada innych, bo prawie
Powróciła do nas Osiecka prawie nabrawach na stojąco, artyści zgotowali jubilecały zespół teatru zaistniał w tym spektaklu.
macalnym obrazem w tym scenicznym wyuszową niespodziankę, sadzając go na wnieA gdy Michał Chołka (Młody) z Matrawnym aktorsko trójwcieleniu, uosabiasiony tron. Wysłuchał zgrabnych i dowcipriolą Łabno-Flaumenhaft (wcieleniem Osiecnym przez Magdalenę Kozikowską-Pieńko,
nych wierszowanych gratulacji poczynając
kiej) śpiewają W żółtych płomieniach liści, to
Justynę Król i Mariolę Łabno-Flaumenhaft
od Joanny Baran po mistrza owej benefisoożywa w pamięci mego pokolenia nasz stuw piosenkach, które muzycznie do jej poezji
wej sceny Sławomira Gaudyna, który w niedencki klub Odmieniec przy Pułaskiego i paprzyoblekli sławni twórcy – Komeda, Kraskończoność wygłaszał pean w każdym wermięć wieczoru ze Skaldami, którzy świeżo tę
jewski, Gärtner, Zieliński, Sławiński, Misie rymowany do nazwiska Szurmieja „[…]
i inne piosenki przywieźli, a Tosiek Kopff
kuła, Satanowski, Abramow – zaranżowane
nocą nawiedza mnie duchów wielka koleja/
komentował potem z życzliwą zazdrością, że
muzycznie (Zbigniew Karnecki) i przygotopo usłyszeniu takich
wane wokalnie (Bożena Stasiowska-Chroutworów zawirowabak) na tę scenę. A przeżywane, chwilami ze
niu ulega na moment
wzruszeniem i zadumą, a chwilami kwitojego kompozytorska
wane aplauzami radości, gdy słuchało się ich
wena. I tak „Grudzień
w wykonaniu także pozostałych wspaniałych
ucieka za grudniem,/
artystów (Małgorzata Pruchnik-Chołka,
styczeń mi stuka za
Dagny Cipora, Beata Zarembianka, Michał
styczniem”
można
Chołka, Mateusz Mikoś, Grzegorz PawłowOsiecką opowiadać,
ski, Robert Żurek).
zapamiętywać, przeSzurmiej przywrócił Osiecką z jej nieżywać i pobudzać
ustannym pragnieniem miłości, kochaną,
z gnuśności rozum,
ale i zarazem samotną wszakże, trafnie diaserce i wrażliwość.
gnozującą i opisującą metaforami dziejącą
W
scenograsię historię. Wybrzmiewają one współczeficznej oprawie Wojśnie, nieraz w pół wieku później niczym deja
ciecha Jankowiaka, Ze spektaklu „Wielka woda”
vu niebezpiecznie prawdziwie. Jak w scenie,
14

Fot. Maciej Mikulski

Fot. Jerzy Lubas
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22 RZESZOWSKIE SPOTKANIA
KARNAWAŁOWE
W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Reżyseria, scenografia, kostiumy – Iwona Jera. Obsada:
Helena Kamila Klimczak, Kamila Pieńkos, Przemysław
Teatr Bagatela
Redkowski, Marek Bogucki, Marcel Wiercichowski, Toim. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
masz Lipiński, Artur Sędzielarz.
w Krakowie
Ekscentryczni artyści, którzy nie potrafią funkcjonować
SZALEŃSTWA NOCY
w ciągu dnia, spotykają się tuż po zachodzie słońca, by
odreagować, poradzić sobie z problemami i po prostu pobyć razem. Muzyczna komedia romantyczna Davida Greiga i Gordona McIntyre’a, która trzyma w napięciu jak dobry kryminał.

5 lutego, godz. 19

Reżyseria Andrzej Domalik. Obsada: Krystyna Janda, Jerzy Łapiński, Jerzy Stuhr.
Teatr Polonia w Warszawie
Komedia Antoniego Czechowa rozpisana na trzy żarty
32 OMDLENIA
sceniczne: Niedźwiedź, Oświadczyny i Historia zakulisowa. Przezabawna opowieść o życiu rosyjskiego ziemiaństwa w XIX wieku, która jest aktualna
po dziś dzień. Sztuka doprowadza do łez śmiechu, a znakomici aktorzy zachwycają.

6 lutego, godz. 19

7 lutego, godz. 19

Teatr im. Stefana Jaracza
w Łodzi

ICH CZWORO

Reżyseria Małgorzata Bogajewska. Obsada: Michał Staszczak, Gabriela Muskała, Maja Pankiewicz, Sambor Czarnota, Katarzyna Cynke, Izabela Noszczyk.
Pełna komicznych sytuacji sztuka Gabrieli Zapolskiej
o trójkącie małżeńskim i walce o szczęście.

Z MUZYKĄ PRZEZ ŻYCIE
Stanisław Szabat – artysta i pedagog

Andrzej Szypuła

Z

mistrzem Stanisławem Szabatem spotkałem się po raz pierwszy
blisko pół wieku temu,
kiedy to po nauce klarnetu u Stefana Kielara
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
przy ul. Sobieskiego w Rzeszowie zostałem jego uczniem, także w klasie klarnetu,
w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia
w Rzeszowie przy ul. Chopina. „Czy na pewno masz warunki i siłę woli, by zostać muzykiem? Bo muzyka wymaga poświęcenia”
– mówił do mnie prof. Szabat. I miał rację.
Jednak po kilku spotkaniach z powodów rodzinnych wyjechałem do Szczecina, by 20 lat
później spotkać znowu prof. Szabata już jako
kolegę pedagoga w tej samej szkole muzycz-

nej przy ul. Chopina. A teraz razem jesteśmy
już na emeryturze i wspominamy czasem
dawne dobre czasy, kiedy zapał i oddanie
umiłowanej muzyce potrafiły przezwyciężać
wszystkie trudności.
O działalności muzycznej Stanisława
Szabata można by mówić i pisać wiele. Wrażliwy artysta, ceniony pedagog, animator
kultury wysokiej klasy. Nie osiągnąłby tego,
gdyby nie miał duszy w pełni oddanej sztuce
i ludziom, których umie zjednywać dobrocią
serca, wysoką kulturą osobistą, wyrozumiałością, życzliwością. Pochodzi ze Straszydla
koło Lubeni i tę swoją ukochaną małą ojczyznę ciągle ma w swoim sercu, w niej wzrastał
i do niej nieustannie powraca. Stąd zamiłowanie do folkloru, któremu, obok profesjonalnej pracy artystycznej i pedagogicznej,
poświęcił w dużej mierze całe swoje pracowite życie.

Sekcja instrumentów dętych drewnianych Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. Siedzą: Maria Dubrawska i Stanisław Szabat

Po ukończeniu szkoły podstawowej
Stanisław
Szabat rozpoczął
naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Rzeszowie, gdzie było
sporo muzyki. Potem został powołany do wojska, gdzie
Stanisław Szabat
grał w orkiestrze na
klarnecie. Uczył się klarnetu u prof. Stefana
Kielara, podjął też naukę we wspomnianej
szkole muzycznej przy ul. Chopina, a następnie rozpoczął studia w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Krakowie, które z powodzeniem ukończył w 1970 roku, a potem
podjął pracę w szkolnictwie w Rzeszowie.
Na długie lata związał się ze szkołą muzyczną przy ul. Chopina w Rzeszowie, gdzie był
pedagogiem i zarazem kierownikiem sekcji
instrumentów dętych drewnianych.
Działalność artystyczna, pedagogiczna,
folklorystyczna Stanisława Szabata znalazła

Zespół Pieśni i Tańca Lubenka. W środku Stanisław Szabat ze skrzypcami
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pisz wiersz na jubileusz Szurmieja// był dybuk mądrego jewrieja/ pisz wiersz na jubileusz Szurmieja// mówił duch Jesienina Siergieja/ napisz wiersz na jubileusz Szurmieja//
był reżyser słynny Bareja/ wymyśl wiersz na
jubileusz Szurmieja// obudził mnie wreszcie
telefon od Jima Carreya/ przyjeżdżam na
jubileusz Szurmieja// […] tłum cały stanął
w teatralnych wierzejach/ aby być na jubileuszu Szurmieja[…]”. Był film jak w starym
kinie, w którym przypomniano rzeszowskie
akcenty jubilata, z kadrem, na którym benefisant jest jakby ujęty na żywo kamerą w otoczeniu scenicznych przyjaciół. I listy od marszałka województwa i prezydenta Rzeszowa,
a dyrektor teatru Jan Nowara nie omieszkał
przypomnieć, że na otwarcie pierwszego
dyrektorowania tutaj, Szurmiej przywiódł
wtedy do Rzeszowa właśnie Sztukmistrza
z Lublina. Zauważył też, sypiąc pochwałami,
że być może recenzenci teatru nowego nie
byliby zachwyceni wizją teatru Szurmieja.
I może to dobrze, bo nie używa on sztuczek
filmowo-komputerowych, ale przekazuje
sztukę żywą, w żywych obrazach, które poruszają serca.
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swój opis w wystąpieniu Natalii Kani, zasłużonego pedagoga i kronikarza muzycznych
i nie tylko muzycznych zdarzeń w Rzeszowie
i regionie podkarpackim, na IX Sesji Naukowej „Musica Resoviana” zorganizowanej
staraniem Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego i Wydziału Muzyki Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Sesja miała miejsce 4 października 2014 roku w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie. Materiały z tej Sesji,
wraz z archiwalnymi zdjęciami, zostały opublikowane w „Kamertonie” nr 58/2014.
Wymienię jedynie zespoły, które
z wielkim oddaniem i pasją prowadził Stanisław Szabat. Są to: Orkiestra Technikum

W

Mechanicznego w Rzeszowie, Zespół Pieśni
i Tańca w Gliniku Zaborowskim koło Strzyżowa (początkowo z Tomaszem Czaplą), no
i pierwszy wyjazd z tym zespołem do Francji,
a potem – uwaga! – od 1966 roku – a więc 50
lat temu! – Rzeszowski Zespół Pieśni i Tańca
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, który wkrótce przyjął wdzięczną nazwę
Bandoska. Jakby tego było mało, Stanisław
Szabat prowadził zespół Połoniny, Rudki,
a do dziś – zespół sercu bliski – Lubenka, bo
z jego rodzinnych stron. Ciągle wracamy do
korzeni…
Każdy z tych zespołów to oddzielna
karta historii rzeszowskiej i podkarpackiej

kultury, podtrzymująca tradycje naszego regionu, które oby nigdy nie zaginęły!
Ogromna w tym zasługa Stanisława Szabata,
którego nadal z wielką atencją podziwiamy
na rzeszowskich estradach z nieodłącznymi
skrzypcami, na których radzi sobie nie gorzej
od ukochanego klarnetu. Drogi Stanisławie,
żyj nam w zdrowiu i szczęściu sto lat i jeszcze
dłużej i raduj nasze serca swoją piękną muzyką, która kształtem jest miłości.
 Andrzej SZYPUŁA,

artysta muzyk, dyrygent, kompozytor, pedagog,
prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

CIRCUS PARADISE

humanistycznych tajników), który
pierwszą sobotę tego roku
tak dyskretnie jako muzyk budował
Teatr Przedmieście zaprosił
nastrój zanim jeszcze przedstawienie
widzów na Circus Paradise komediosię rozkręciło, a potem jakież miał
wo-absurdalną, mądrą opowieść scewejście z owym akcentem Homera.
niczną w konwencji budy jarmarczJest i nowa w tym gronie dorosłych
nej, inspirowaną Paradami Potockiemłodziutka Sylwia Błażejowska (Gil), którą
go i Dekameronem Boccaccia. Znakomicie
nych, skłonił Anetę Adamską do stworzenia
mogliśmy już poznać na niedawnym Młynotwierając karnawałowy okres spektaklem
wspomnianego scenariusza Circus Paradise,
ku Teatralnym w rzeszowskim MDK w witodmiennym od dotychczasowych widowisk
który tak kunsztownie uświadamia widzom
kacowskim Małym dworku grupy młodszej
– refleksyjnych w powadze i przekazie scecodzienne ułomności człowiecze, śmiesznoAnety Adamskiej, czyli Teatru Pozytywka.
nicznym.
ści i absurdy. Bawi i raduje obrazami w stylu
Była i gościnnie Monika Adamiec, która
Warto się pofatygować na ulicę Reforkomedii dell’arte raz to ludyczną rubasznotak dzielnie ze swymi Młodymacką 4, gdzie od pięciu lat osiadł
mi Dzielnymi Kuropatwami
na stałe ten niezwykły teatr Anety
sławi Rzeszów i zdobywa feAdamskiej, który ma już metrykę
stiwalowe laury. Tu objawiła
piętnastoletnią i wielokrotnie był
się jako cicerone widowni, ale
nagradzany na festiwalach w Poli wspaniała solistka, wzbudzasce i Europie. Zainicjował też jedno
jąc podziw dla swego talentu
z najatrakcyjniejszych wydarzeń tewokalnego.
atralnych w naszym mieście „Źródła
W dotychczasową ascepamięci: Szajna – Grotowski – Kantyczną wręcz chwilami syltor”, festiwal ogromny artystycznie
wetkę Teatru Przedmieście
na miarę jego patronów. Od pięciu
Circus Paradise wdziera się
lat spotykamy się dzięki temu z wywdzięcznie i zachwyca wręcz
bitnymi teatrami i aktorami z Polbarokowymi kostiumami, żyski i świata. Aneta ze swym teatrem
wiołowością aktorską, w którą
przywiodła też do Rzeszowa kolejny
wciągani są widzowie i wręcz
festiwal, nazwany Buda Jarmarczna.
I dlatego w czerwcu minionego roku Aneta Adamska, Sylwia Błażejowska, Maciej Szukała, Paweł Sroka i Jakub Adamski dosłownie muszą uczestniczyć
aktywnie w tej grze pełnej humogliśmy poznać m.in. widowisko
moru łagodzącego codzienne stresy. I „cieszBubuja. Fantazja à la Witkacy, w którym akścią, raz refleksyjnym subtelnym żartem.
my się wszyscy tą piękną chwilą”, śpiewając
torzy teatru z Zakopanego jakby w pigułce
Aneta Adamska nie tylko odsłania własne
wraz z artystami w finale i pijąc wino. I zapoprzywiedli perełkę artystycznego kunsztu,
nowe możliwości aktorskie (Zerzabella), ale
minając o codziennych szaleństwach, które
wysmakowany literacki kabaret.
i owej swojej scenicznej rodziny Przedmienam gotują inni.
I być może ów farsowy klimat literacścia, której filarami są Paweł Sroka (Leankiego żartu, który gości raz po raz w Teatrze
der) i Maciej Szukała (Kasander), ale i jej syn
 Ryszard ZATORSKI
Przedmieście za sprawą spraszanych scen inlicealista Jakub Adamski (Doktor, znawca
Fot .Tadeusz Poźniak
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W teatrze Anety Adamskiej

WZRUSZAJĄCA OPOWIEŚĆ
Tejkowski w monodramie o rotmistrzu

W

grudniu 2013 r. monodramem
Ostatnie tango z Herbertem Przemysław Tejkowski – były dyrektor Siemaszkowej i aktor, zapamiętany trwale m.in. ze
wspaniałej kreacji Jaszy Mazura w Sztukmistrzu z Lublina – zainaugurował na pierwszym piętrze Capital Park przy ul. Rejtana
w Rzeszowie działalność Teatru Nowego.
Były kolejne premiery i podziw widzów.
Niełatwo jednak prywatnie utrzymać stałą
scenę. Po pewnej przerwie artysta powrócił
w grudniu ub. roku monodramem Melduję
16

Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki według scenariusza i w reżyserii Sławomira Gaudyna
w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej. Ogromna widownia i wzruszający przekaz aktorski najwyższej klasy w tej premierowej rzeszowskiej odsłonie. Prawdopodobnie
tamże ten spektakl umieszczony zostanie na
stałe w programie owej instytucji kultury.
Wcześniejsze prezentacje tego monodramu miały miejsce kolejno – prapremierowe
we wrześniu w sali kameralnej Filharmonii
w Szczecinie, a w kolejnych miesiącach w Ko-

Przemysław Tejkowski
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łobrzegu i w Wilnie. Wilnianie obejrzeli ten
spektakl w ramach 7. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”. I jak odnotowano tamże, monodram ten „był nie tylko spotkaniem
z polskim teatrem, ale także z polską historią –
dramatyczną, trudną, która jednak paradoksalnie może być źródłem siły i która pociąga
zwłaszcza młode pokolenie”. Pamięć o rodaku
Witoldzie Pileckim miała zatem u wilnian
szczególny rezonans w odbiorze dzieła artystycznego. Bo w Wilnie on wzrastał i w tym
mieście kształtował w młodości się jego charakter i system wartości, któremu był wierny
w najtrudniejszych dlań w życiu chwilach, jak
to ujął w zapisanym przezeń przekazie: „stara-

łem się żyć tak, abym w godzinie śmierci mógł
się raczej cieszyć niż lękać”.
Artysta Tejkowski składa na scenie hołd
tej niezwykłej historycznej postaci, żywo ją
obrazując opowieścią osnutą m.in. na pamiętnikach bohatera z Auschwitz i z późniejszych powojennych przesłuchań ubeckich.
Kształtuje na scenie postać godną podziwu
i szacunku, ale zarazem żywą, pełnokrwistą
i bliską, a nie spiżową. Z tym wstrząsającym
finałem w tle pieśni „Do wolnej Polski daj
wrócić nam…” i padającym ciałem rozstrzelanego wszak już po wojnie, bo w roku 1948,
żołnierza bohatera, który na przesłuchaniach
„przyznawał się do czynów, ale nie do winy”.
Jakież pouczające i dziś nawet są owe stwier-

dzenia, że lewica z prawicą staje zgodnie dopiero w obliczu codziennego obrazu zabijania i stosu trupów w tym „młynie ludzkich
popiołów”, jakim był Auschwitz. Gdzie bohater próbował z innymi organizować się, by
przeżyć, by dać świadectwo światu o zbrodniarzach niemieckich. Przeżyć, by po wojnie
od swoich otrzymać kulę egzekucyjną za
inne widzenie wolności własnego kraju.
W monodramie Przemysława Tejkowskiego poznajemy to życie rotmistrza Pileckiego we wzruszającej opowieści, ale nie
ckliwej ani rzewnej. Artysta znakomicie,
przekonująco i z talentem wypełnia aktorką
powinność.
 Ryszard ZATORSKI

WYSMAKOWANA GAMA KOLORÓW
Piotr Rędziniak

mogą wywołać w nas niepokój właśnie – niemożności ogarnięcia całości, którą artysta
fokusuje (przybliża) nam w owym kadrze.
dpływ – to tytuł
Niezwykle interesująco i co ważne w przynowej wystawy majaznych barwach autor w pejzażu poszukuje
larskiej
prezentowanej
własnego kodu i struktury jego istoty, którą
w rzeszowskim BWA od
jest równowaga w przyrodzie, nie zapominaj21 stycznia do 14 lutego
my – uzyskana pięknem spokoju i harmonii,
br., która inauguruje wyale i grozą i niebezpieczeństwem walki żystawienniczy rok 2016. Jej autorem jest arwiołów i stworzeń o przetrwanie. I koherenttysta coraz bardziej znany i rozpoznawalny
nie na płótnach Nalepy wartości plastyczne,
w Rzeszowie Bartosz Nalepa. Artysta urojak plamy, zacieki, powtarzające się uderzedzony w 1971 roku w Rzeszowie. Absolwent
nia pędzlem – z jednej strony budują struktuAkademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyrę jednorodną, spokojną, namawiającą
plom uzyskał w 1997 roku na Wydziawidza do pewnej refleksji (aby nie użyć
le Malarstwa w Pracowni Malarstwo
nadużycia medytacji). Z drugiej strony
w Architekturze i Urbanistyce. Zorzawsze pojawia się w obrębie wspoganizował kilka wystaw indywidualmnianego kadru jakiś zgrzyt, zadzior:
nych w kilku galeriach w Rzeszowie
element zdecydowany – ciężki aki miastach regionu południowej Polski.
cent, kilka zadrapań, zdecydowanych
Brał udział w kilkunastu wystawach
pionowych czy poziomych mocnych
zbiorowych. Ważniejsze to „Postawy”
plam, grubych krech, które przypomi– Dolny Pałac TPSP w Krakowie, 1996;
nają o drugim obliczu natury.
„Promocje Młodych ’98” – Galeria
Artysta rzadziej, ale również
Państwowa w Legnicy, 1998; Instytut
w swojej twórczości znajduje zainterePolski w Sztokholmie, 2005; Muzeum
sowanie naturą ludzką. W przedstaASP we Wrocławiu, 2005; Triennale
wieniach postaci ludzkiej, w portrecie
Malarstwa Polskiego, 2004; Miejska
interesuje go uchwycenie ulotności
Galeria Sztuki w Częstochowie, 2004; X
zachowania, grymasu twarzy. Poprzez
Festiwal Sztuki Współczesnej w Szczedeformację i karykaturyzację sylwetki
cinie, 2004, gdzie otrzymał Europejską
człowieka upatruje w nim to, co obnaża
Nagrodę Lexmark European Art Preis;
jego autentyczność. Uogólniając zapew38. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”
ne, Bartosz Nalepa w tych przedstawiew Bielsku-Białej, 2007 oraz dwukrotnie
niach opisuje i stara się przekazać własne
w konkursie Obraz, Grafika, Rysunek,
Bartosz Nalepa – „San”, olej na płótnie, 100 x 100, 2014 (jeden z naintymne przeżycia i doznania… Przez
Rzeźba Roku 2012, 2015 – BWA w Rze- grodzonych obrazów w “Srebrnym Czworokącie”)
ich pryzmat mamy możność przyglądać
szowie. Udział w Międzynarodowym
się naszym doznaniom, w ten sposób coś przeTriennale Malarstwa Regionu Karpat –
pejzaż, zachodzące w nim zjawiska, pewnie
myśleć, odnaleźć w sobie bądź wreszcie zrozu„Srebrny Czworokąt 2015” pod honorowym
i pora roku i dnia decyduje o doborze kolomieć. Czyż nie po to jest sztuka? Nie dziwi zapatronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
rystyki i temperatury barwnej gamy kolorów
tem, że ten, owszem, niemłodziutki już artysta
Polskiej zaowocował Nagrodą Specjalną Dyi ich kontrastów, z których buduje Bartek
zostaje wreszcie zauważany i doceniany. Zostarektora BWA w Rzeszowie, ale również już
Nalepa rytmiczne, wieloelementowe kompoje nam mieć nadzieję, że wystawa w rzeszowkilkoma propozycjami wystaw w prestiżozycje. Są one na tyle interesujące i ma się wraskim Salonie Sztuki BWA, będąc potwierdzewych galeriach w kraju. Artysta jest również
żenie, że aż szkoda, iż są wycinkiem, kadrem
niem moich słów, będzie dla niego startem na
laureatem Nagrody Fundacji Sztuki Polskiej
bezkresnej przestrzeni odnoszącej się do
wyższe szczeble samorozwoju i artystycznych
na Triennale Malarstwa Polskiego w Bieltafli wody – powierzchni oceanu, bądź rwąsukcesów, czego mu szczerze życzę!
sku-Białej w 2004 roku oraz edycji polskiej
cego potoku, to znów do prześwitów gałęzi
Konkursu na Najlepszy Europejski Obraz
i pni drzew nieogarniętego lasu, w którym
 Piotr RĘDZINIAK
2004 roku.
pobłądziliśmy. Stąd może niektóre obrazy

O

Wspomnianą nagrodą dyrektora BWA
jest duża wystawa indywidualna artysty w rzeszowskim BWA. Na sali widzimy
przeważnie płótna dużego formatu, które
w pierwszym oglądzie postrzegamy jako
kompozycje abstrakcyjne. Niekończące się
przestrzenie zabudowane plamami, kreskami, ściekającą farbą. Niektóre z nich w ciemniejszych, niektóre jaśniejszych tonacjach
barwnych. Wszystkie w oszczędnej i wysmakowanej gamie kolorystycznej. Pieczołowicie
znalezionej przez artystę w efekcie wnikliwej
obserwacji natury. Bo to przede wszystkim
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KULTURA  SZTUKA

Wystawa Bartosza Nalepy

WIROWANIE NA PLANIE
EKSPLOZJA DEMOKRACJI
oprzednia ekipa rządząca była wyjątkowo paskudna – według Prezesa I Ogromnego i jego kamaryli. Ponoć w ogóle nie konsultowała swoich poczynań z nikim, nie
liczyła się z opinią publiczną, kościelną, opozycyjną i przedszkolną. Demokratyczna
zgroza, oszustwo i czysty zamordyzm! Teraz, po dojściu do władzy PiS, jest zupełnie
inaczej. Wszystkie ustawy i zapędy władzy są konsultowane bardzo szeroko. Aż tak,
że szerzej już nie można, bo mogłoby się cokolwiek rozedrzeć. Wszystko jest bowiem
konsultowane z Prezesem I Ogromnym i to o każdej porze dnia i nocy. I o to chodziło!
Któż lepiej może wiedzieć, co jest najlepsze dla Polaków? A ci z KOD-u, jakby urwali się z choinki – i to przed świętami – bo zaczyna im się to nie podobać. Złodzieje
i komuniści, a wszyscy gorszego sortu z niesprawnymi głowami. Jak mogą! Przecież
w tej wrednej telewizji, za przeproszeniem publicznej, pracują same nieobiektywne,
platformerskie indywidua. Teraz, gdy zajmie się tym krystalicznie obiektywny i ponadpartyjny spec Jacek Kurski, to dopiero będzie informacyjny raj. Jacek Kurski to ten
pan, który twierdził, że ciemny lud każdy idiotyzm kupi. I kupił. Zmienia się hurtem
wszystko, jak leci: system oświaty, służby wszelkiej maści, trybunały, sądownictwo
i prokuraturę, system kadrowy administracji zastępuje się partyjną nomenklaturą itd.
itp. I o to chodziło!

FELIETON

P

POWRÓT STACHANOWA
Nastąpił w naszym parlamencie chwalebny powrót idei Aleksieja Grigoriewicza
Stachanowa, twórczo rozwiniętej przez rodzimego górnika Wincentego Pstrowskiego. Młodzieży wyjaśniam, że ów Stachanow zapoczątkował przodownictwo pracy
w Związku Radzieckim. Fedrując w 1935 roku w Donbasie wykonał 1475 proc. normy, czyli przewidywanego wydobycia węgla w ośmiogodzinnym czasie pracy. Nasz
Pstrowski z Zabrza był gorszy, lecz 293 proc. normy też robi wrażenie. Ale Stachanow
dostał za rekord: dom, konia z bryczką, wysoką premię i dwa Ordery Lenina, a Wincenty tylko premię i jeden Order Sztandaru Pracy. Ciekaw jestem, na co liczą posłowie i senatorowie jedynie słusznej partii? Czy chodzi o konia z bryczką, a może o owe
ordery? Tym bardziej że pracują nie tylko ze stachanowską wydajnością, lecz i w wyniszczającym czasie pracy, niezgodnym z żadnymi zasadami racjonalności. Posłanka
Kempa, wedle jej dumnego oświadczenia, przetyrała non stop nawet 24 godziny i jeszcze gotowa była na następne. Tak rwie się kobita do roboty! W dodatku była rześka,
nakarmiona, wykupkana oraz prezentowała staranną fryzurę! Wiadomo, gdy się chce,
to można. Tylko dlaczego podczas debat plenarnych sala jest pusta po prawej stronie?
Jednak przyśpieszać trzeba będzie jeszcze bardziej. Noce będą coraz krótsze. Wśród
nocnej ciszy, władza nic nie słyszy...
PAWŁOWICZ SHOW
Na indywidualne spojrzenie zasługuje posłanka Krystyna Pawłowicz. Tyle niedorzeczności, ile ona wyplata i wypisuje, trudno pomieścić w czymkolwiek. Zaś jej
sposób bycia woła o pomstę nie tylko do kobiecego nieba! Kreuje się z jednej strony
na jakąś intelektualnie mobilną damę parlamentarną. Przyniosła nawet do Sejmu wachlarz. Nie wie jednak, biedactwo, jak powinno się używać takiego oprzyrządowania.
Nie służy ten oryginalny przedmiot do wachlowania brzucha, ale zupełnie innej, tej
myślącej części kobiecego ciała. Chociaż mogło być jeszcze gorzej. Mogła, dla przykładu, wachlować swoje podpiwniczenie, używać tego rekwizytu do walenia się po głowie
albo jako tacki pod kanapki. Jednak zdecydowanie bliżej jej do bazarowej przekupki,
aniżeli prawdziwej, dystyngowanej damy. Z drugiej strony usilnie chce stworzyć wizerunek kobiety walecznej, z wodzowskimi inklinacjami, zwłaszcza w kwestii mediów.
Prezentuje się jak Wolność prowadząca lud na barykady. Cóż z tego! Emilią Plater naszego parlamentu z pewnością nie będzie. Może liczyć jedynie na znaną w dawnym
wojsku funkcję markietanki, no bo przecież ciurą obozowym nie może zostać z oczywistych względów.
„HECA” OWSIAKA
No i doczekaliśmy się 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie dla
wszystkich to powód do zadowolenia. O tym, że hierarchowie przesadnie nie byli za
Owsiakiem i jego inicjatywami, wszyscy od dawna wiedzą. Ale żeby władze państwowe
jawnie i zdecydowanie wystąpiły przeciw, jeszcze nie zdarzyło się. Poseł Pięta, znany
z tego, że nie jest znany z niczego, zabronił funkcjonariuszom państwowym udziału
w tej „hecy” pod groźbą utraty pracy. To dopiero patriota i katolik! Ciekaw jestem, czy
w portfelu nosi oświadczenie, że w razie czego nie życzy sobie korzystania ze sprzętu
WOŚP, czyli tej „hecy”, dla ratowania go? Przecież ten prawicojad jest nie tylko porąbany, ale i wykazuje instynkty samobójcze. Chociaż przyznać trzeba, że prezydent
wszystkich członków PiS przekazał Owsiakowi na aukcję swoje narty z autografem.
Myślałem, że premier też walnie przynajmniej jakąś broszką. Nic z tego, okazuje się, że
to nie jej broszka. Naród jest przekorny, pewnie znowu wykaże się mądrością.
 Roman MAŁEK

ODPRYSKI

T

NA „MISIA”

ym, którzy miewają włochate myśli, spieszę wyjaśnić,
że nie będzie tu nic o bezeceństwach, a o logice obecnie
w Najjaśniejszej rządzących.
Otóż posługując się logiką milicjanta z filmu Miś, pani
premier tłumaczyła, dlaczego PiS musiał zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym to, co zrobił. Stwierdziła, że wszystkie
rządowe projekty prospołeczne, zwłaszcza ten o 500 zł, mogłyby być zaskarżane do TK. Nie twierdzi, że tak by było, ale
mogłoby się tak zdarzyć.
Mógłby też Trybunał na przykład zawetować wprowadzenie prawa o policji, które daje jej możliwości inwigilacji
obywateli, bez zgody sądu i informowania ich o tym. A co
by było, jeżeli ustawa o podatku bankowym trafiłaby do
Trybunału, który orzekłby negatywnie? Pani chce wierzyć,
że tak nie będzie. Ale ma przesłanki, że tak mogłoby być.
Więc co? Trybunał trzeba było przejąć.
Masowość protestów naszej „lepszej matce Polce”,
pełnej miłosierdzia, nie pozwala całkiem dyskredytować
wszystkich ich uczestników. Ona im współczuje. Wyuczona
u Rydzyka mówi nim, a nie Bareją. Z przykrością stwierdza, że niestety ta manipulacja obrońców swych stanowisk
i przywilejów wciąga duże grupy ludzi, a ci przez tę histerię
zostają jakby postawieni po drugiej stronie. I posiadaczka
piersi, które wykarmiły księdza, tłumaczy, że brudy trzeba
prać w domu. Brudy? Dziesiątki tysięcy emerytów, studentów, ludzi z poczuciem zagrożenia wzięło udział w manifestacjach. I co, wszyscy w obronie stanowisk?
Za to jej szef, również wasal Rydzyka, idzie po bandzie. Krytyka tak go boli, że zaczął straszyć istnieniem
tradycji zdrady narodowej, która jest w genach niektórych
ludzi, tych najgorszego sortu. To haniebne słowa, świadczące o jego całkowitym zakłamaniu. Bo to Rydzyk w Unii Europejskiej płakał na dyskryminację i totalitaryzm w Polsce,
Macierewicz i Legutko mieszali tam w katastrofie smoleńskiej, a Duda w Niemczech ubolewał, że Polska nie jest krajem, o którym można powiedzieć, że jest państwem sprawiedliwym. Wychodzi, że to oni też ten gorszy sort. A wódz
idzie dalej. Roztacza wizję Targowicy i zdrajców narodu.

Z historii wiemy, że to Rzym sprzeciwiał się Konstytucji 3 maja. To nuncjusz papieski Saluzzo i biskupi Kossakowski, Massalski, Skarszewski i Sierakowski byli spiritus
movens zdradzieckiej targowicy. To kuria rzymska i polski
kler wybrali zabory, by nie utracić przywilejów i kasy, bo zaborca im to gwarantował. To Pius VI dał Rosji zielone światło do wojny z Polską i jej rozbioru, kierując 24.02.1792 r.
brewe dziękczynne do Katarzyny II. A co z prymasem interrexem Łubieńskim? Zdrajcy to? Nic podobnego. Jak już
nasz mały kapral przemieni Polskę w państwo kościelne
o nazwie Watykański Protektorat Nadwiślański, będzie to
sort najwyższy.
I na koniec wątek optymistyczny. Premier obiecała,
że zamachu stanu nie będzie, cokolwiek to może znaczyć.
Umie kobieta rozmawiać z ludźmi. Jak u Barei. Właśnie do
ciebie dzwonię, gdyż niestety nie mogę z tobą rozmawiać.

 Zbigniew GRZYŚ

Jerzy
Maślanka

To był naprawdę strzał w dziesiątkę,
usiadła zgodnie grupa zgrana,
a czas pokazał, że na piątkę
nastąpił wystrzał, ten z szampana.
A później równo, krok po kroczku
i w miesiąc w miesiąc, rok po roczku
to słychać było ze wszech stron,
że uczy, bawi ten nasz dom.
Na naszych też gazety stronach
był błysk osiągnięć i dokonań.
Mieliśmy ciągle na uwadze,
jak rządzą i blefują władze.
Oj były laury i dyplomy,
a nawet trochę bożej łaski,
ksiądz nie strofował nas z ambony,
naczelny czekał na oklaski.
Tak płyną latka dziesięciolatka,
moc gratulacji – miasto krzyczy.
I w jubileusz zamiast kwiatka
chce nietypowo nam pożyczyć:
Nie sto tysięcy polskich złotych
(ze zwrotem byłyby kłopoty),
lecz aby fajnie, czujnie, bujnie
mit o nas rósł jak na koturnie.
PS
Rok jedenasty może być marny,
bo „jedenastka” – to jest karny.
A skok na media klepnięto w Sejmie,
nie wiem czy Gliński nas nie zdejmie…
z afisza.

W Nowym Roku
Baran (21 III–20 IV) Będzie to rok pełen napięć, ale dasz radę.
Byk (21 IV–20 V) Wyjdziesz w tym roku na
prostą.
Bliźnięta (21 V–21 VI) W drugiej połowie roku
warto zadbać o kondycję fizyczną.
Rak (22 VI–22 VII) Zaczyna się nowy etap
w Twoim życiu.
Lew (23 VII–23 VIII) Warto przygotować się
na nowego członka rodziny.
Panna (24 VIII–22 IX) 2016 rok przyniesie powodzenie w miłości.
Waga (23 IX–23 X) Łatwo uporasz się ze sprawami rodzinnymi.
Skorpion (24 X–22 XI) Zakończysz wojnę rodzinną.
Strzelec (23 XI–21 XII) Wybrniesz z kłopotów
finansowych.
Koziorożec (22 XII–20 I) Będzie spokojnie i bez
większych problemów.
Wodnik (21 I–19 II) Podróże, pieniądze i dobre zdrowie.
Ryby (20 II–20 III) Masz szansę zabłysnąć
w pracy i w oczach... teściowej
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Nie hałasuj – daj żyć!

d
początku
naszego życia
jesteśmy „zanurzeni” w różnorodnych
dźwiękach i potrzeNina Opic
bujemy ich, by normalnie funkcjonować, ale wobec hałasu jesteśmy niemal bezbronni. Hałas przyśpiesza
proces degeneracji włókien nerwu słuchowego, a to przecież dzięki nim informacje trafiają
z naszych uszu do mózgu. Kiedyś na problemy
ze słuchem narażeni byli myśliwi, wojskowi
czy pracownicy przemysłu ciężkiego. Niestety, rozwój cywilizacji, któremu tak wiele
zawdzięczamy, sprawia, że otacza nas wszechobecny hałas i coraz częściej chorujemy z powodu zgiełku atakującego nasze uszy. Mogący
uszkadzać słuch hałas o natężeniu powyżej 85
decybeli panuje dziś na meczach, koncertach,
dyskotekach, gdzie nierzadko zabierane są
też dzieci, mające bardzo czuły słuch. Można
też spotkać młodych ludzi jeżdżących samochodami z otwartymi oknami i słuchających
bardzo głośnej muzyki. Szkodzą sobie, ale też

SMAKI RODZINNE

Iga Szumska poleca
CIASTO PANI
WALEWSKA

Ciasto kruche: 30 dag mąki • 20 dag margaryny • 10 dag cukru pudru • 1 łyżeczka proszku
do pieczenia • 4 żółtka. Dodatkowo: słoiczek
dżemu porzeczkowego • 25 dag orzechów włoskich • opakowanie kremu do karpatki.
Na stolnicę przesiać mąkę, wsypać cukier puder oraz proszek do pieczenia, dodać pokrojoną na kawałki margarynę oraz żółtka. Energicznie wyrobić ciasto, owinąć w folię i wstawić do lodówki na ok. 30 min.

FRASZKI
Adam Decowski
ZAWODOWY POSEŁ
Dostał na palcach odcisków
od wciskania przycisków.
UBOGA
Oprócz ciała
nic nie miała.
LUDZKA UŁOMNOŚĆ
Wielu krytykę wytrzyma,
a pod pochwałą się ugina.

Czesław P. Kondraciuk
NOWA WŁADZA
Nowa władza
od nowa sprząta:
sens i rozsądek
stawia do kąta.
LIDER
Przeszedł wszystkie etapy,
w braniu do łapy…

szkodzą innym. Profesor Francesca Dominici
z Harvard School of Public Health podkreśla, że hałas nie tylko negatywnie wpływa na
ciśnienie tętnicze krwi, ale również na niedokrwienie naczyń krwionośnych w mózgu.
Szczególnie groźny dla zdrowia jest wtedy,
gdy zakłóca nam odpoczynek.
W starożytnym Rzymie obowiązywał
zakaz jazdy rydwanami nocą, bowiem ich
koła głośno turkotały na brukowanych ulicach i mieszkańcy nie mogli spać. W niektórych miastach średniowiecznej Europy przykrywano ulice słomą, by ograniczyć hałas
wywoływany przez konie i wozy...
A dzisiaj, otacza nas wokół tzw. smog
akustyczny – dźwięki, które nie są na tyle głośne, by bolały od nich uszy, ale na tyle uciążliwe, że stopniowo negatywnie wpływają na nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Ekrany dźwiękoszczelne nie zawsze zdają
egzamin, można też stosować biologiczne
ekrany w postaci drzew i krzewów, ale przede
wszystkim pamiętać o japońskim powiedzeniu: „Nie hałasuj – daj żyć”. 
Schłodzone ciasto podzielić na 2 równe
części. Każdą z nich delikatnie rozwałkować na oprószonej mąką stolnicy na prostokątny płat jednakowej wielkości, obydwa posmarować dżemem porzeczkowym.
4 białka ubić na sztywna pianę, po czym
wyłożyć na dżem na obydwu ciastach,
oprószyć posiekanymi orzechami. Oba
płaty piec w temperaturze 180 stopni C 15
min. Odstawić do całkowitego ostudzenia.
Krem karpatkowy przygotować według
przepisu na opakowaniu, a po przestudzeniu połowę nałożyć na jeden blat ciasta,
potem drugie ciasto, krem. Posypać uprażonymi płatkami migdałowymi lub wiórkami kokosowymi.

LIMERYKI
Marek Pelc

Raz do fryzjera w centrum Dzikowca,
z samego rana zajrzała owca.
„Masz tutaj cztery grosze,
ostrzyż mnie modnie proszę”.
On wziął nożyczki… i pudel powstał.

Regina Nachacz
Stara panna z Wilczej Woli
gardziła pracą na roli.
Poznała Francuza,
prowincjusza tuza,
teraz do woli swawoli.

AFORYZMY
Edward Winiarski
Czasami dopiero
presja wyzwala nas z opresji.
***
Chwała Bogu na wysokościach nie wyklucza
koszmaru ludzi na Ziemi.

ROZMAITOŚCI

Strzał
w dziesiątkę

SEKRET Y ŻYCIA

SOLIDNY i GODNY ZAUFANIA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
w Rzeszowie jest firmą, która w przyszłym
roku obchodzić będzie jubileusz 60-lecia.
Powstała w 1957 roku jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Miejscowych
Surowców Mineralnych Przemysłu Terenowego w Rzeszowie.
Przedmiotem jego działalności było poszukiwanie i eksploatacja miejscowych złóż
mineralnych: kruszywa, kamienia, iłów, alabastru oraz opracowywanie dokumentacji technologiczno-geologicznej.
Przedsiębiorstwo jako pierwsze na terenie Polski południowo-wschodniej wprowadziło produkcję kruszywa sortowanego.
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa
i Usług Geologicznych Kruszgeo SA działa już
23 rok jako pracownicza spółka akcyjna (od
1993 roku – następca prawny przedsiębiorstwa państwowego).
Podstawowa działalność spółki to wydobycie kruszyw naturalnych, ich przeróbka
i produkcja kruszyw budowlanych – zgodnych
z polskimi i europejskimi normami.
Prowadzona jest w 25 Zakładach Eksploatacji Kruszywa zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.
Kruszgeo SA wdrożyło i stosuje w swojej
działalności zintegrowany system zarządzania
zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008
i ISO 14001:2004, wspólnotowy system zarządzania środowiskowego EMAS, system Zakładowej Kontroli Produkcji.
Oferowane w ciągłej sprzedaży: grysy,
żwiry, piaski – do produkcji betonu, zapraw,
mas mineralno-asfaltowych; do wymiany
gruntów, stabilizacji, budowy dróg; piaski do
piaskownic, kruszywa uszorstniające do zimowego utrzymania dróg – produkowane
są w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji
w systemie oceny zgodności 2+ lub 4.
Kruszgeo SA produkuje beton towarowy
wysokich klas C 8/10 – C 30/37 znajdujący zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym
i przemysłowym.

Od 15 lat Kruszgeo SA jest również producentem piasku suszonego oraz klejów i zapraw budowlanych. W 2015 roku w miejscowości Lipie k. Rzeszowa firma
uruchomiła nowoczesną wytwórnię składająca się z suszarni piasku połączonej
z linią do produkcji klejów i zapraw budowlanych. Zakończona inwestycja pozwoli
na znaczne zwiększenie wydajności produkcyjnej oraz możliwości obsługi większej
ilości zamówień.
Oferta chemii budowlanej obejmuje aktualnie: zaprawę murarsko-tynkarską
KR 1; zaprawę klejową do betonu komórkowego KR 4; zaprawę posadzkową KR 5;
zaprawę klejową do płytek ceramicznych i terakoty KR 11; wysokoelastyczną zaprawę klejową do płytek ceramicznych i terakoty KR 17; zaprawę klejową do styropianu KR 21; zaprawę klejową do styropianu i zatapiania siatki KR 22.

PARTNER
Kruszgeo SA wykonuje usługi:
- geologiczne, geotechniczne, geodezyjne,
- laboratoryjne,
- transportowo-sprzętowe,
- naprawczo-produkcyjne.
Kruszgeo SA zapewnia fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny i terminowość dostaw.
Mając na uwadze dbałość o zadowolenie klienta – firma gwarantuje najwyższą jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług.
Spółka KRUSZGEO SA – jako pierwsza w województwie podkarpackim i pierwsza w kraju w branży wydobycia i przeróbki kruszyw – wdrożyła Wspólnotowy System Zarządzania Środowiskowego EMAS. System ten umożliwia stałe ograniczanie
negatywnych oddziaływań na środowisko przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania zasobów będących w posiadaniu Spółki.

Wdrażane nowoczesne technologie oraz
modernizowany sprzęt wydobywczy zapewnia stałą poprawę skuteczności i efektywności
działań w zakresie ochrony środowiska – z poszanowaniem interesów obecnych i przyszłych pokoleń.
Przedsiębiorstwo wspiera finansowo
inicjatywy lokalnych społeczności, na terenie
których prowadzona jest działalność. Przekazuje pomoc finansową i rzeczową dla szkół,
przedszkoli, parafii, lokalnych stowarzyszeń,
OSP…
Partycypuje w modernizacjach i remontach oraz kosztach utrzymania dróg gminnych
i powiatowych w ciągach dróg dojazdowych
do swoich zakładów.
Kruszgeo SA wspiera działalność kulturalną i sportową regionu, sponsorując: Muzyczny
Festiwal w Łańcucie, rokrocznie koncert „Jednego Serca, jednego Ducha” w Rzeszowie.
Od kilku sezonów jest oficjalnym sponsorem męskiej drużyny piłki siatkowej Asseco
Resovia.
W 2012 roku uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nadano Przedsiębiorstwu Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie odznakę
honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
KRUSZGEO SA – TO SOLIDNY I GODNY
ZAUFANIA PARTNER
www.kruszgeo.com.pl

®

FABRYKA FARB I LAKIERÓW

HERMAL-DĘBICA

BUDOWNICTWO
FARBY
LAKIERY
KLEJE
Zakład Produkcyjny: 39-207 Brzeźnica 395 A
tel./fax 14 662 00 30, tel. 14 677 11 31, 682 04 42
e-mail: hermal.tel.debica@wp.pl

IZOL-MONT sp. z o.o.
al. gen. W. Sikorskiego 403
35-304 Rzeszów
tel./fax: 17 229 93 12
e-mail: izolmont@pro.onet.pl

Cena 4 zł w tym 5% VAT

Budowa budynków mieszkalnych
Termorenowacje, remont i modernizacje obiektów
Docieplanie fasad obiektów użyteczności publicznej
Sprzedaż chemii budowlanej

