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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

Era Salomona
Dziś, po haniebnym PO-PSL-u,
nową wolnością Prezes ozłocił.
W rozkwitającym władzy modelu
pączkują gniewni wciąż patrioci.

Jego roztropność i rozwaga
cały świat dziwi już pomału,
wyrósł nam polski Toranaga.
On będzie zamiast Trybunału.

Biegną uchwały i ustawy
nowych osiągnięć i dokonań.
Dla dobra ludzi – dobra sprawy
nadeszła era Salomona.

Najwybitniejsi w swoim stylu,
wybrani spośród chętnych tłumu,
stojąc przed lustrem, tak z profilu
widzą – przybywa im rozumu.

TK zostanie naprawiony,
ludziom nie zrobi już nic złego,
Zbyszko z rządowej swej ambony
szybko wykopie Rzeplińskiego.

Prawda, lustracja dotrze wszędzie,
ona na pewno naszą siłą,
mamy podsłuchy w każdym urzędzie,
co się zdarzyło, co się śniło…

Co komu damy, uznamy sami,
realizując hasła wyborcze.
Gdy ktoś się żadną pracą nie splamił,
będzie prezesem w radzie nadzorczej.

Działamy w prężnych swoich grupkach,
nas prorodzinna akcja niesie,
siedzimy w spółek i firm czubkach,
a nie jak kiedyś na sedesie.

Wolny zbyt ziemi zabezpieczymy,
a tym, co kłopot mają ze zdrowiem,
kupić na zawsze pozwolimy
grunt pod kapliczkę i grobowiec.

PS
I tak śliczna wciąż cykliczna
nastąpiła znów odnowa
jak zawsze optymistyczna.
Nasza, słuszna, narodowa!

Podczas wojny Józef i  Wiktoria Ulmo-
wie pod koniec 1942 r. dali schronienie 

ośmiorgu Żydom: Saulowi Goldmanowi 
i jego czterem synom o nieznanych imionach 
(w Markowej nazywano ich Szallami), a po-
nadto dwóm córkom oraz wnuczce Chaima 
Goldmana z  Markowej – Lei/Layce Didner 
z córką o nieznanym imieniu i Geni/Gołdzie 
Grünfeld. Tuż przed świtem 24 marca 1944 r. 
w Markowej pojawili się u Ulmów niemieccy 
żandarmi z  Łańcuta. Znaleźli na poddaszu 
ukrywających się Żydów. W  ciągu kilkuna-
stu minut niemieccy zbrodniarze zamordo-
wali ich oraz całą rodzinę Ulmów: Józefa 
Ulmę (ur. 1900), jego brzemienną żonę Wik-
torię (ur. 1912) w chwili trwającego właśnie 
porodu oraz ich dzieci – Stanisława (8 lat), 
Barbarę (6 l.), Franciszka (4 l.), Antoniego 
(3 l.), Marię (półtora roku). Donos złożył pol-
ski policjant Włodzimierz Leś. Denuncjator 
został za to ukarany przez polskie podziemie 
śmiercią. 

W  1995 r. Ulmowie otrzymali po-
śmiertnie tytuły Sprawiedliwych wśród Na-
rodów Świata. W liczącej ok. 4,5 tys. miesz-
kańców Markowej Ulmowie nie byli jedyną 
rodziną, która ukrywała Żydów, bo co naj-
mniej 20 innych przeżyło okupację w pięciu 
chłopskich domach. Przed II wojną światową 
w Markowej mieszkało ok. 120 Żydów.

Według historyków w  czasie okupacji 
niemieckiej co najmniej 1600 Polaków z terenu 
obecnego woj. podkarpackiego ukrywało ok. 
2900 Żydów. Niemcy zamordowali w naszym 
regionie ok. 200 Polaków ratujących Żydów.

RATOWALI ŻYDÓW 
Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej

Przygotowania do budowy muzeum 
trwały kilka lat. 17 marca br. podczas uroczy-
stości otwarcia Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów im. Rodziny Ulmów w  Markowej 
prezydent Polski Andrzej Duda powiedział 
m.in., że „Polska, a  także sprawiedliwość 
dziejowa, takiego pomnika potrzebowała”. 

W  uroczystości otwarcia muzeum 
udział wzięli również marszałkowie Sej-
mu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław 
Karczewski, wicepremier Piotr Gliński, am-
basador Izraela w  Polsce Anna Azari oraz 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Pol-
ski abp Stanisław Gądecki i naczelny rabin 
Polski Michael Schudrich.   

Rodzina Ulmów
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 Zbigniew Domino
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Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa od 
dwóch lat honoruje zasłużone dla miasta 

osoby odznaczeniem pn. Przyjaciel Rzeszo-
wa. 10 kwietnia br. wręczono je czterem ko-
lejnym osobom. Ich sylwetki i zasługi przed-
stawił przewodniczący kapituły Krzysztof 
Kadłuczko, a  odznaki z  rąk przewodniczą-
cego TPRz Zdzisława Daraża oraz prezy-
denta Rzeszowa Tadeusza Ferenca odebrali: 
Genowefa Kruczek-Kowalska (ur. w 1920 r.), 
ekonomistka, która m.in. współtworzyła 
i  przez 24 lata przewodniczyła Uniwersyte-
towi Trzeciego Wieku; Irena Gałuszka, art. 
fotografik, która stworzyła i jest dyrektorem 
Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa; Marek 
Ustrobiński, od 2005 roku wiceprezydent 
miasta, którego na tym spotkaniu prezydent 
Ferenc wskazał jako najlepszego kandydata, 
aby zostać jego następcą w ratuszu; Zbigniew 
Serwiński, absolwent AGH związany z WSK 
od 1957 r., inicjator wielu ważnych inwesty-
cji, w  tym Elektrociepłowni, którą wybudo-
wano przy fabryce i do dziś służy miastu.

Przypomnijmy, że odznaką Przy-
jaciel Rzeszowa z  numerem pierwszym 

PRZYJACIELE MIASTA

Od lewej: Zdzisław Daraż, Tadeusz Ferenc, Genowefa Kruczek-Kowalska, Irena Gałuszka, Marek Ustrobiński, 
Zbigniew Serwiński, Krzysztof Kadłuczko
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uhonorowany został prezydent Tadeusz 
Ferenc, niekwestionowanie pracowity 
i  skuteczny w  tym, co robi dla miasta. 
Otrzymali je też wtedy założyciele TPRz: 
Tadeusz Aksamit, Edward Bożymow-
ski, Zdzisław Daraż, Lechosław Darłak, 
Stanisław Kłos, Józef Kwiatek, Stanisław 
Lipiński, Jerzy Majewski. A  w  kolejnych 

edycjach w  kolejności Stanisław Szpunar, 
Adam Węgrzyn, Adolf Gubernat, Mieczy-
sław Koryl, Zdzisław Niedzielski, Adam 
Tunia, Anna Staruch, Zbigniew Domino, 
Janina Filipek, Jerzy Maślanka, Ryszard 
Zatorski, Jerzy Dynia i Bogusław Kotula – 
znani powszechnie, zasłużeni i szanowani 
obywatele Rzeszowa.   

Adolf Gubernat

Z marcowego mie-
sięcznika „Nasz Dom 

Rzeszów” dowiedziałem 
się o  śmierci Wojciecha 
Zeidlera, dyrektora Te-
atru im. Wandy Siemasz-

kowej w Rzeszowie na przełomie lat 70. i 80. 
ub. wieku. Ponieważ czas jego kierowania tą 
instytucją zbiegł się w  kilku latach z  zarzą-

ZNIKNĘŁA METRYKA TEATRU
Wspominając Wojciecha Zeidlera

dzaniem przeze mnie Wydziałem Kultury 
i  Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszo-
wie, co determinowało naszą współpracę, 
postanowiłem do waszej publikacji dodać 
kilka uwag, a może wspomnień.

O  charakterze i  poziomie pracy, a  co 
za tym idzie popularności instytucji kultury 
decydują ludzie, ich profesjonalizm, zaanga-
żowanie oraz umiejętności pracy zespołowej. 
Rozumiejąc to, Wojciech Zeidler stworzył 
wokół siebie grono znakomitych aktorów, 

dając im przez odpowiedni dobór repertuaru 
możliwość optymalnej prezentacji swoich 
walorów, wręcz talentów. Właśnie w tym cza-
sie swoje największe osiągnięcia miały z pań 
Barbara Bardzka, Irena Chudzikówna, 
Maria Góral czy Anna Bienkiewicz-Kuja-
łowicz. Oczywiście wśród panów największą 
popularnością cieszył się Zdzisław Kozień, 
ale znakomicie partnerowali mu Adam For-
nal, Jerzy Mędrkiewicz czy Hilary Klucz-
kowski. 

Niebagatelne dla wzajemnego pozna-
nia, wręcz zżycia się zespołu, były spotkania 
towarzyskie popremierowe, czy mnie najle-
piej znane marcowe z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Teatru, ponieważ wręczane prze-
ze mnie z  tej okazji nagrody wojewody czy 
dyrektora wydziału były okazją do spotkań, 
a duszą towarzystwa był pełen wigoru inspi-
cjent Jerzy Dobrzyniecki.

Wojciech Zeidler był człowiekiem my-
ślącym bardzo nowocześnie. Starał się włą-
czyć historię rzeszowskiego teatru w historię 
i  strukturę życia teatralnego w  Polsce. Stąd 
jego pomysł, aby upamiętnić fakt, że jeszcze 
w czasie działań wojennych w 1944 r., kiedy 
front niemiecko-radziecki zatrzymał się na 
linii Wisły (na Podkarpaciu na linii Jasło – 
Dębica), do Rzeszowa przyjechała Wanda 
Siemaszkowa z  decyzją Polskiego Komi-
tetu Wyzwolenia Narodowego o  stworze-
niu w  naszym mieście Teatru Narodowego, 
który później przyjął nazwę Teatru Ziemi 
Rzeszowskiej, a od 1957 nosi jej imię. Był to 
bowiem pierwszy państwowy teatr na czę-
ści wyzwolonej ziemi polskiej. Zeidlerowi 
chodziło niewątpliwie o  podkreślenie tego 
faktu, gdy na początku sezonu teatralnego 
1981/1982 doprowadził do odsłonięcia na bu-
dynku teatru tablicy pamiątkowej z napisem: 

W czasie odsłonięcia tablicy na budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Od lewej Wojciech Zeidler, Adolf 
Gubernat (autor, wówczas dyr. Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie), Józef Kwiatek 
(późniejszy wiceprezydent Rzeszowa), aktor Hilary Kluczkowski i grono pracowników teatru
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„Teatr Narodowy w Rzeszowie/ Komitet Kul-
tury i  Sztuki PKWN/ Dnia 7 października 
1944 zarządził/ utworzenie/ Teatru Narodo-
wego/ w Rzeszowie”.

Ta nazwa „Narodowy”, jak to często 
bywa, była na wyrost, ale miała też pewien 
posmak proroczy. Bo obok Siemaszkowej 
pracę od początku w  tym teatrze podjęli, 
wówczas bardzo młodzi, Kazimierz Dejmek 
i  Adam Hanuszkiewicz, późniejsi dyrekto-
rzy Teatru Narodowego w Warszawie, którzy 

wnieśli ogromny wkład w  rozwój polskiej 
sztuki teatralnej w  drugiej połowie XX w. 
Przypomnijmy chociażby Kazimierza Dejm-
ka słynne przedstawienia Dziadów Ada-
ma Mickiewicza z  Gustawem Holoubkiem, 
wcześniejsze Żywota Józefa z  rodu Dawido-
wego Mikołaja Reja czy Historyi o  chwaleb-
nym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja 
z Wilkowiecka. Z kolei Adama Hanuszkiewi-
cza Młodość Mickiewicza, Balladynę Słowac-
kiego czy Wesele Wyspiańskiego, z  którym 

był w Rzeszowie na spotkaniach teatralnych.
Niestety tablica – „metryka urodzenia” 

naszego teatru – zniknęła. Pewnie ją zdjęto 
w czasie remontu i  „zapomniano” powiesić. 
A  szkoda, bo milczeniem czy próbą zapo-
mnienia nie zmienia się faktów, a raczej do-
brze by było, aby do ich pozytywnych aspek-
tów dla Rzeszowa i regionu nawiązywać.

 Adolf GUBERNAT

Zbigniew Domino 

A  działo się to sie-
demdziesiąt dwa 

lata temu... Wieczorem 
7 kwietnia 1944 roku na 
wielką węzłową stację ko-
lejową Darnica, leżącą na 

wschodnim brzegu Dniepra pod Kijowem, 
przybył transport zakodowany w wojennych 
meldunkach numerem 15046. Pociągiem 
tym dyslokował się na front 1. Samodzielny 
Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej wcho-
dzący w  skład 1. Dywizji im. Tadeusza Ko-
ściuszki. Kijów, a wtedy jeszcze jego dalekie 
przedmieście – Darnica, wyzwolone stosun-
kowo niedawno, wciąż znajdował się w  za-
sięgu hitlerowskiego lotnictwa. Transport 
z Polakami stał w samym środku stacji, tego 
dnia wyjątkowo zatłoczonej: kilkanaście po-
ciągów z  wojskiem, rannymi, transporty ze 
sprzętem i amunicją, cysterny z paliwem.

Tu istotny szczegół, ale mający w  dal-
szym rozwoju zdarzeń znaczenie zasadnicze. 
Otóż polscy przeciwlotnicy mieli w  swoim 
transporcie ustawione na platformach w peł-

ZAPOMNIANY BÓJ – DARNICA 1944
Zapomniane groby polskich przeciwlotników

nej gotowości bojowej nie tylko ciężkie ka-
rabiny maszynowe, ale nawet działa przeciw-
lotnicze. Ich długi, najeżony lufami eszelon 
przypominał prawdziwy pociąg pancerny. 
Polacy mogli więc w każdej chwili otworzyć 
ogień do niemieckich samolotów.

Zapadła noc z 7 na 8 kwietnia. Dodaj-
my, że dla Polaków była to noc szczególna, bo 
wielkanocna. Tak się złożyło, że święta Wiel-
kanocy wypadły wtedy 7 i 8 kwietnia. Trans-
port z  Polakami wciąż nie mógł wyruszyć 
z  Darnicy. Stały również pozostałe pociągi. 
Była godzina 0.40, kiedy w  rejonie Kijowa 
ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Dowód-
ca dyonu major Włodzimierz Sokołowski 
i szef sztabu Kazimierz Witkowski otrzyma-
li wiadomość, że do Kijowa i Darnicy zbliża 
się znaczna liczba niemieckich bombowców. 
Obsługi dział i  karabinów maszynowych 
znalazły się na swoich stanowiskach. Z cza-
sem warkot nadlatujących samolotów stawał 
się coraz wyraźniejszy. Smugi reflektorów 
skrzyżowały się w  powietrzu. Jednocześnie 
na niebie pojawiły się setki rakiet oświetla-
jących wyrzucanych z  samolotów. Baterie 
radzieckie i polski dywizjon otworzyły ogień 

zaporowy. Około 100 Junkersów falami ata-
kowało Darnicę.

Żołnierze 1. Dywizjonu niszczy-
li atakującego wroga. Nurkujące samoloty 
wpadały w  krzyżowy ogień polskich dział 
i  cekaemów. Nieprzyjacielska maszyna tra-
fiona przez kpr. Władysława Pojaska spa-
dła w  płomieniach na ziemię. Kpr. Michał 
Kurczewski strącił z karabinu maszynowego 
około 10 rakiet oświetlających. Nad Darnicę 
nadlatywały coraz to nowe grupy samolo-
tów. Bez przerwy słychać było świst i wybu-
chy bomb. W pewnym momencie nurkujący 
bombowiec znalazł się w zasięgu działa kpr. 
Stanisława Dębniaka, który go zestrzelił.

Po kilkudziesięciominutowej walce za-
częło brakować amunicji. Kto tylko żył, kto 
nie obsługiwał armat, biegł do odległego wa-
gonu amunicyjnego po skrzynki z nabojami, 
choć ogień palących się transportów, wybu-
chy bomb i  cystern z  benzyną śmiertelnie 
zagradzały drogę.

Nalot skończył się dopiero o  świcie. 
Ocalali zobaczyli przerażający obraz znisz-
czeń: niedogaszone pożary, gruzy zabudo-
wań, zerwane tory, porozbijane wagony, 
wielu zabitych i rannych. W darnickim boju 
polscy przeciwlotnicy nie tylko z  hono-
rem spełnili swój żołnierski obowiązek, ale 
w znacznym stopniu przyczynili się do obro-
ny Kijowa. Strącili kilka samolotów wroga, 
w tym 3 Junkersy 88 na pewno. Krwawa była 
też cena tego bohaterskiego boju. 1. SDAPL 
stracił tamtej nocy 49 poległych i kilkudzie-
sięciu rannych.

Oto nazwiska żołnierzy 1. Dywizjonu 
Artylerii Przeciwlotniczej, 1. Dywizji im. 
Tadeusza Kościuszki poległych w  Darnicy. 
Nazwiska, które udało mi się wynotować 
w  Księdze poległych na polu chwały. 1943–
1945, Wyd. MON 1974: Jan Albin, Bazyli An-
druszczyn, Bolesław Balcer, Karol Bers, Ry-
szard Bober, Stanisław Brocki, Józef Bukatko, 
Jan Cap, Berko Ferdman, Izaak Geminder, 
Justyn Gęsiewicz, Konstanty Góralski, Stefan 
Helu, Ignacy Karliński, Stanisław Klimek, 
Jan Kononienko, Lidia Krupicka, Damian 
Kukuła, Michał Kurczewski, Jan Leonowicz, 
Kazimierz Łojek, Arnold Matson, Paweł Ni-
koniuk, Władysław Norman, Bolesław No-
wogoński, Tadeusz Patczewski, Szczepan 
Probola, Tadeusz Polak, Michał Przybysz, 
Tadeusz Rogowski, Witalis Rutkowski, Mie-

Działo przeciwlotnicze ustawione przed wejściem na kwaterę cmentarza wojennego w Darnicy. 
W pobliżu stacji kolejowej Darnica w zbiorowej mogile, na którą przeznaczono lej po wybuchu 
bomby, pochowano poległych i zmarłych z odniesionych ran bezpośrednio na stacji kolejowej Dar-
nica
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czysław Roszkowski, Adolf Różycki, Bernard 
Sier, Józef Socha, Paweł Stankiewicz, Stani-
sław Szklarski, Bronisław Schumacher, Józef 
Świderski, Witold Turczewski.

A działo się to wszystko 72 lata temu… 
Szmat czasu. Ktoś może pomyśli, że Darnica 
to tylko jedna z licznych bitewnych potyczek 
polskiego żołnierza na frontach II wojny 
światowej. I że gdzie tam jakiejś ukraińskiej 
Darnicy do bitwy pod Lenino, Monte Cassi-
no, Berlina nie wspominając. Trudno z takim 
myśleniem i  wartościowaniem się zgodzić. 
A  może godniej będzie pomyśleć, że żaden 
bój, żadna mogiła polskiego żołnierza pole-
głego na frontach II wojny nie powinna, nie 
może być zapomniana? Z tą myślą przypomi-
namy o Darnicy. 

Na szczęście nie wszyscy w  Polsce 
o Darnicy zapomnieli. A co szczególnie god-
ne podkreślenia, że i na Ukrainie są ludzie, 
którzy o  poległych i  pochowanych w  Dar-

nicy polskich przeciwlotnikach pamiętają. 
Mało tego, troszczą się, zabiegają u  aktual-
nych władz Ukrainy o godne uhonorowanie 
i  upamiętnienie polskich żołnierzy. Jednym 
z  nich jest Jewhen Łukianenko, ukraiński 
pisarz i publicysta. Nie będę krył, że znamy 
się i przyjaźnimy od lat. Stąd czuję się upo-
ważniony do zacytowania paru zdań o Dar-
nicy z listu, jaki niedawno od Jewhena otrzy-
małem. Dla jasności tylko dodam, bo o tym 
w liście Jewhen wspomina, że lata, lata temu, 
pierwszy raz o  Darnicy usłyszał ode mnie, 
kiedy poprosiłem, żeby zawiózł mnie do Dar-
nicy, bo chciałem położyć kwiatek na zbio-
rowej mogile naszych żołnierzy. Fragmenty 
z listu: „[…] Od paru lat staram się o utrwa-
lenie pamięci i  pośmiertne uhonorowanie 
na Ukrainie polskich przeciwlotników, bo-
haterów broniących Kijowa, o  czym po raz 
pierwszy dowiedziałem się od ciebie. […] 
Napisałem nawet w tej sprawie do prezydenta 

Poroszenki i  ministerstwa spraw zagranicz-
nych. Dostałem pismo, z którego wynika, że 
nasze MSZ zleciło ambasadzie w Warszawie 
poczynienie starań o ustalenie nazwisk pol-
skich przeciwlotników bohatersko bronią-
cych Kijowa i  poległych w  Darnicy. Ale jak 
dotąd nasza ambasada milczy. […] Piszę więc 
do ciebie z nadzieją, że i z polskiej strony da 
się coś w tej sprawie zrobić. Przecież tyle się 
teraz mówi i pisze o polsko-ukraińskiej przy-
jaźni. Może wspólnymi siłami przysłużymy 
się dobrej sprawie […]”. 

PS 
Pod Darnicą poległo 49 polskich żoł-

nierzy. Udało mi się ustalić nazwiska 40. Bra-
kuje więc jeszcze 9 nazwisk tam poległych. 
Może, mimo upływu tylu lat, znajdzie się 
ktoś, kto tych żołnierzy przypomni.

 Zbigniew DOMINO

Andrzej Grzywacz

Eksplozja wiosenne-
go ciepła skutecznie 

zachęca stęsknionych za 
przejażdżkami rowerowy-
mi użytkowników dwóch 
kółek napędzanych dwie-

ma dolnymi kończynami. Coraz liczniej po-
jawiają się na przynależnych im ścieżkach. Za 
nimi podążają amatorzy rolek i innych pojaz-
dów napędzanych nogami. Wszyscy skutecz-
nie zagęszczają trasę wzdłuż Wisłoka.

Pod koniec ubiegłego sezonu trwały 
jeszcze intensywne prace nad poszerzeniem 
i wydłużeniem ścieżek w stronę Lisiej Góry, 
za zaporą na Wisłoku. Niewątpliwie poprawi-
ło to komfort i bezpieczeństwo wszystkim ich 
użytkownikom, tym bardziej że z roku na rok 
rośnie liczba spacerowiczów z kijkami i ama-

PO SŁOŃCE NAD WISŁOK
Wypielęgnujmy trasę rowerową

torów jazdy na rowerach i rolkach. Niestety, ci 
ostatni nadal nie doczekali się regulacji praw-
nej swego statusu (w myśl przepisów idą, nie 
jadą, choć w rzeczywistości jadą), co siłą rze-
czy zaowocuje koniecznym poszukiwaniem 
trudnego kompromisu z  pieszymi (którzy 
przepisowo idą) i rowerzystami (którzy zgod-
nie z przepisami jadą). 

Jako prawnik, spacerowicz, rowerzy-
sta i  rolkarz, już teraz apeluję o  szczególną 
ostrożność i rozwagę! 

Rozbudowa ścieżek rowerowych w Rze-
szowie, także wzdłuż Wisłoka, przebiega im-
ponująco i budzi uznanie. Na ich poboczach 
wydzielono miejsca do wypoczynku z ławka-
mi, które przypominają leżaki. Pojawiły się 
też samoobsługowe stacje naprawy rowerów. 
Rowerzyści mogą sami usunąć drobne uszko-
dzenie i uzupełnić powietrze w kołach. Mała 
rzecz, a cieszy! 

Ale budując nowe i  poszerzając stare 
ścieżki, koniecznie trzeba wyremontować 
zużyte nawierzchnie. Jako zły przykład wy-
mienię odcinek nad Wisłokiem od mostu 
na linach do zapory. Blisko trzysta metrów 
trzeba poruszać się po nawierzchni z dziura-
mi i  koleinami w  asfalcie. Bardzo łatwo jest 
się przewrócić. Koniecznie, ale to koniecznie, 
trzeba przed pełnią sezonu poprawić ten nie-
wielki odcinek, który szpeci cały ciąg pięknej 
trasy nad cudownym Wisłokiem.

 Andrzej GRZYWACZ

Niedawno pisaliśmy o ukazaniu się na 
rynku księgarskim albumu pt. Józef Me-

hoffer artysta wszechstronny. Miło nam poin-
formować, że m.in. za ten album, lecz także 
za cały cykl publikacji książkowych o Rop-
czycach i ziemi ropczyckiej, nasz współpra-
cownik red. Józef Ambrozowicz otrzymał 
tytuł Zasłużony dla Ropczyc.

Akt nominacyjny wraz ze statuetką 
„Sokoła ropczyckiego” wręczyli mu bur-
mistrz Ropczyc Bolesław Bujak wraz z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Józefem Mi-
siurą podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
z okazji 654. rocznicy lokacji miasta. Takie 
same wyróżnienia otrzymali: artysta malarz 
Adam Sypel i artysta rzeźbiarz Kazimierz 
Malski. Gratulujemy!

ROPCZYCKIE SOKOŁY
Uhonorowanie redaktora Ambrozowicza
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Red. Józef Ambrozowicz odbiera tytuł od władz Ropczyc



6

Kwiecień 2016, nr 4 (126) Rok XII

O
PI

N
IE

 
 K

O
M

EN
TA

RZ
E

ST
U

D
IA

 
 U

CZ
EL

N
IE Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskie-

go w  latach 2016–2020 będzie prof. dr 
hab. Sylwester Czopek, archeolog. Ukoń-
czył UMCS w  Lublinie. Doktorat obronił 
w  Instytucie Historii Kultury Materialnej 
PAN w  Warszawie. Habilitował się na UJ 
w  Krakowie. Profesorem tytularnym został 
w 2003 r. Był dyrektorem Muzeum Okręgo-
wego w  Rzeszowie w  latach 1991–2008. Na 
Uniwersytecie Rzeszowskim współtworzył 
Instytut Archeologii, kierował nim w  latach 
1999–2008. W okresie 2008–2012 sprawował 
funkcję dziekana Wydziału Socjologiczno-
-Historycznego, a od 2012 r. jednego z trzech 
prorektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Obecnie jako rektor zastępuje prof. dr hab. 
Aleksandra Bobko, który został wicemini-
strem nauki i szkolnictwa wyższego.

Rektorem Politechniki Rzeszowskiej 
na okres 2016–2020 będzie prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Markowski, specjalista w  dziedzi-

NOWI 
REKTORZY

Na uniwersytecie i politechnice

Prof. dr hab. Sylwester Czopek Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

nie konstrukcji maszyn. Ukończył Wydział 
Mechaniczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w  Rzeszowie, poprzedniczki politechniki. 
Doktorat i  habilitacja na Politechnice Po-
znańskiej. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora 
nauk technicznych jako pierwszy absolwent 
rzeszowskiej uczelni technicznej. Od ukoń-
czenia studiów nieprzerwanie pracuje na Po-

litechnice Rzeszowskiej. Był dziekanem Wy-
działu Budowy Maszyn i Lotnictwa, następ-
nie jednym z  czterech prorektorów uczelni, 
a  w  latach 1999–2005 rektorem Politechniki 
Rzeszowskiej. Obecnie powraca na tę funk-
cję, zastępując prof. dr hab. inż. Marka Orki-
sza, który zakończył kadencję.

  Andrzej PIĄTEK

Dorota Dominik 

Podobno gdy człowiek 
solidnie się zmęczy 

biegając i poćwiczy do pad-
nięcia, nasz mózg wydziela 
pewną grupę hormonów 
peptydowych, endorfin, 

zwanych potocznie hormonami szczęścia. 
Chyba jestem jakimś nietypowym egzem-
plarzem człowieka, bo po solidnym wysiłku 
fizycznym raczej nie doznaję upragnione-
go stanu szczęśliwości. A  tu masz! Musisz 
być fit i nie ustawać w dążeniu do doskona-
łości. Zewsząd atakują nas informacje, że 
oto idzie wiosna, więc należy spożywać fit-
-posiłki złożone głównie z  sałaty i  paru in-
nych składników, których nazwy nie jestem 
w stanie zapamiętać, a  to coś na pewno nie 
rośnie u nas. No i żywność już nawet nie jest 
ekologiczna, tylko organiczna (cokolwiek to 
znaczy). Ponadto należy prezentować sze-
ściopak na brzuchu (tak, tak, kobiety też), 
a  na nim ultra techniczny, dizajnerski strój 
oraz buty wyprodukowane w  technologii 
kosmicznej za równie kosmiczną cenę. Tak 
przygotowani i  wyekwipowani udajemy się 
do sali tortur, zachęcająco zwanej Fit-Gym 
lub jakoś podobnie. W  zapaszku własnym 
i innych poddajemy się musztrowaniu przez 
jakąś gwiazdę fitnessu. Jeśli nie lubimy pod 
dachem, możemy wybrać bieganie, koniecz-
nie po najbardziej ruchliwych i zadymionych 
spalinami ulicach miasta. Po co biegać po 

Ciekawe czasy, skoro ludzie jadą samochodami 
na siłownię po to, aby tam przez godzinę 

pedałować na stacjonarnym rowerku.
   Anonim

FIT CZY KIT
Chyba pora wrócić do korzeni

lesie czy opłotkach, tam może więcej zie-
leni i  czyste powietrze, ale nikt nie zobaczy 
ani mnie, ani mojego sterowanego sygnałem 
GPS pulsoksymetru. Szybciej, silniej, wy-
żej! – już z wyższością myślimy o tych, co to 
właśnie rozciągnięci w fotelu popijają latte na 
krowim (a fe!), a nie sojowym mleku… 

Człowiek w swoich decyzjach jest zwie-
rzęciem stadnym, gotów na różne absurdy 
i wyrzeczenia bez umiaru. Mogę zrozumieć, 
gdy ćwiczenie czy bieganie odbywamy w ce-
lach towarzyskich. Jeżeli jednak owo bycie 
„fit” zaczyna być podporządkowane trenin-
gom na przemian z  przygotowywaniem fit-
-posiłków (czy to już ortoreksja?) koniecznie 
z  organicznych składników, zaczynam się 
zastanawiać, gdzie podział się zdrowy roz-
sądek. Niebycie „fit” w ortodoksyjnych krę-
gach skazać może człowieka na towarzyski 
ostracyzm, w najlepszym razie lekceważenie 
czy nawet narażenie się na utratę zdrowia, 
a nawet życia. Ten ostatni przypadek podany 
przez media dotyczył pracownika korpora-

cji, który zmarł na zawał w  trakcie marato-
nu. Brał w  nim udział, ponieważ jego szef 
był „fit” i  kochał maratony. Ja na przykład 
uwielbiam jeździć na nartach, ale nie widzę 
przyjemności w  katowaniu się od otwarcia 
do zamknięcia tras, chyba tylko po to, aby 
pochwalić się znajomym, ile kilometrów wy-
liczyła nam aplikacja Endomondo. 

Co ciekawe, naukowcy ostatnio zba-
dali, że jeżeli w dzieciństwie i młodości nie 
byliśmy aktywni (szeroko rozumiana ak-
tywność, nie tylko fizyczna), to aktywność 
fizyczna rozpoczęta w wieku dorosłym w ża-
den sposób nie wydłuża naszego życia. O je-
dzeniu produktów „lajt” już od dawna wiemy, 
że to ściema. Po to Pan Bóg dał nam rozum, 
abyśmy go używali z korzyścią dla siebie, a to 
właśnie mózg starzeje się najszybciej, gdy go 
nie używamy. Dlaczego dobry relaks i odprę-
żenie ma kojarzyć się koniecznie z siłownią? 
Czym dobra książka przy lampce czerwo-
nego wina zasłużyła na potępienie? (Może 
dlatego Polacy tak mało czytają). Przebadani 
stulatkowie (tzw. Niebieskie Strefy na świe-
cie) swoją żywotność zawdzięczają dobrym 
relacjom z ludźmi, prostą dietą złożoną z lo-
kalnych produktów popitych lokalnym wi-
nem oraz stosunkowo niewielką (jak na dzi-
siejszą modę) aktywnością fizyczną, taką jak 
spacerek do sklepu i do znajomych czy praca 
w przydomowym ogródku. Chyba pora wró-
cić do korzeni…

 Dorota DOMINIK 
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Edward Słupek

Byliśmy ostatnimi cza-
sy świadkami niecnej 

praktyki w  działalności 
samorządowej. Otóż oko-
łorzeszowskie samorządy 
zrzeszone w porozumieniu 

samorządowym podjęły dziwaczną, a  nawet 
niecną praktykę, niezgadzania się z zakusami 
samorządu Rzeszowa dotyczącymi poszerze-
nia miasta o okoliczne miejscowości, a nawet 
całe gminy. Moim zdaniem dalekosiężnie 
zamiary poszerzenia Rzeszowa są słuszne. 
Dziwaczność to sposób niezgadzania się wy-
rażony akcją bilbordową na terenie Rzeszo-
wa, gdzie mieszkańcy i przyjezdni mogli zo-
baczyć protest przeciwko poszerzeniu miasta. 

Akcja jak akcja. Jesteśmy przyzwyczaje-
ni do tej formy propagandy w okresach przed-
wyborczych, ale wielu zdumiał atak na samo-
rząd Rzeszowa poprzez bilbordy w  mieście 
zlecone przez porozumienie samorządowe 
złożone z  wójtów przeciwnych poszerzeniu 
Rzeszowa kosztem okolicznych miejscowości. 
Taka forma protestu czy też innego zdania 
jest według mnie, jak to w tytule określiłem, 
łotrzykowską praktyką. Tak to skwitowali 
mieszkańcy Rzeszowa, a  nawet mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. Jest to poniekąd 
dowód ze strony wybranych reprezentantów 
lokalnych społeczności, wójtów gmin, na 
nadciągające zdziczenie obyczaju. Przy po-
mocy płatnych nośników medialnych upra-
wia się lokalną politykę. Niecna to praktyka 
i wprowadzanie niebezpiecznego obyczaju na 
lokalnym poziomie zamiast normalnej deba-
ty ze społeczeństwem. 

Poszerzenie Rzeszowa nie budzi 
z  punktu widzenia interesów województwa 
większych kontrowersji. Pozostaje do dysku-

SAMORZĄDOWE ŁOTRZYKI
Dalekosiężnie zamiary poszerzenia Rzeszowa są słuszne

sji, o które miejscowości poszerzyć Rzeszów. 
Uważam, że w miarę możliwości należałoby 
poszerzać stolicę województwa poprzez przy-
łączanie całych gmin. Mogłoby się to odbyć 
w ten sposób, że najbliższe Rzeszowowi miej-
scowości należałoby przyłączyć, a  pozostałe 
po likwidacji gminy dołączyć do innych sa-
morządów, powiększając je w ten sposób. Jest 
to moje wstępne stanowisko w sprawie, nie-
odnoszące się do szczegółów. Sprawa wymaga 
specjalnej debaty ze specjalnym podejściem 
do sprawy. Dotychczasowy sposób poszerza-
nia Rzeszowa sprawia wrażenie, i tak wielu to 
odbiera, że chodzi o osobistą zasługę przejścia 
do historii: „ja poszerzyłem Rzeszów”. Na to 
odpowiem przykładem, że od wielu lat no-
blistami z wielu ważnych dziedzin są zespoły 
naukowców, a nie jednostki, bo to takie czasy, 
że bez odniesienia do organizacji, grupy nie-
wiele można uczynić. 

Brakuje mi w  debacie o  wielkość Rze-
szowa głosu samorządu województwa. To 
jakieś zaniechanie albo celowy cynizm od 
wielu kadencji, że nie uczestniczy w  trudnej 
debacie. To mocny intelektualnie ośrodek 
reprezentowany w  sejmiku poprzez radnych 
z całego województwa. Czas na włączenie się 
do debaty, a nawet jej ukierunkowanie. Sadzę, 
że Rada Miasta Rzeszowa winna mieć wyższą 
rangę w  operacji przyłączenia miejscowości, 
choćby poprzez specjalną komisję złożoną 
ze wszystkich opcji, kierowaną naprzemien-
nie przez większość rządzącą, jak i też przez 
przedstawicieli opozycji. Oczekiwany byłby 
także głos wojewody podkarpackiego jako 
łącznika z  rządem naszego jednolitego pań-
stwa. 

Musimy pamiętać, że Rzeszów od lat 
dysponował i  dysponuje wielokrotnie więk-
szym potencjałem ekonomicznym i funkcjo-
nalnym od rzeszowskich gmin, które wyżej 

cenię w obszarach życia społecznego. Niedo-
inwestowane organizacje społeczne od dzie-
siątków lat stanowią wzór na lokalność życia 
społecznego. Myślę o strażach pożarnych au-
tentycznie ochotniczych, kołach gospodyń, 
które nie mają stosownego odpowiednika 
organizacji pań w  Rzeszowie, orkiestrach 
dętych i innych organizacjach datujących się 
rodowodem niekiedy na XIX wiek. 

Poszerzając Rzeszów, należy poszukać 
odpowiedzi na pytania, jak zadbać o  oka-
leczone samorządy, albo co pozostanie po 
zlikwidowanych samorządach. Na pewno 
musiałyby znaleźć się miejsca dobrej pracy 
dla pracowników po likwidowanych samo-
rządach. Ci ludzie to świetni fachowcy, któ-
rzy muszą mieć zagwarantowaną przyszłość 
pracy choćby w instytucjach, które mogą być 
lokalizowane w  przyłączanych miejscowo-
ściach. Widzę lokalizację władz powiatu i in-
nych instytucji w  Trzebownisku. To bardzo 
złożony proces, który musi się odbyć jedynie 
z uwzględnieniem interesów wielu ludzi i or-
ganizacji. Należałoby także rozmawiać z  bi-
skupami i  dekanatami, bo przecież zmiany 
organizacyjne może wesprzeć Kościół, stano-
wiący wzór organizacji o  korzeniach dwóch 
tysiącleci, co odzwierciedla Prawo kanonicz-
ne jako przykład doskonałej kodyfikacji. 

Reasumując, wszyscy, których może 
dotyczyć proces przyłączeń miejscowości do 
Rzeszowa, muszą mieć świadomość, że na 
tym zyskają. Takie przekonanie jest możli-
we, pod warunkiem, że będzie to sukces nas 
wszystkich. Nie można takiej społecznej ope-
racji, o inklinacjach na dziesięciolecia, rozpo-
czynać od łotrzykowskich praktyk w postaci 
akcji bilbordowej.

 Edward SŁUPEK

Bogusław Kobisz

Jechałem w  niedzielę 
przez miasto i  zauwa-

żyłem pod jednym z  nie-
publicznych szpitali gru-
pę ludzi ok. 50 osób, Coś 
skandowano, wymachując 

transparentem i  jakimiś plakatami. Zwolni-
łem, żeby zorientować się, o co chodzi, i od-
czytałem napis „STOP ABORCJI”, na plaka-
tach były hasła podobne. Kilka pań drepczą-
cych w kółko – mniemam, że organizatorek, 
a  przynajmniej najbardziej zaangażowanych 
– wykrzykiwało, że nie dadzą zabijać niena-
rodzonych dzieci i  temu podobne hasła. Pa-
trząc na wiek zebranych i uwzględniając, że 

BYŁ KOMPROMIS, BYŁ SPOKÓJ
Nie należy kombinować przy prawie

kobietom lata przybywają wolniej, nie można 
było oprzeć się wrażeniu, że paniom tym cho-
dzi o wnuki i prawnuki, a kilku starszych pa-
nów przyszło, bo tak im kazały żony.

W  naszym kraju obowiązuje ustawa 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz-
kiego i  warunkach dopuszczalności przery-
wania ciąży z 7 stycznia 1993 roku. Zgodnie 
z tą ustawą aborcji można dokonać, gdy ciąża 
stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ko-
biety ciężarnej (bez ograniczeń ze względu na 
wiek płodu), gdy badania prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na duże praw-
dopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego 
upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia 
przez płód zdolności do samodzielnego życia 

poza organizmem kobiety ciężarnej), albo gdy 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża 
powstała w wyniku czynu zabronionego (do 
12 tygodni od początku ciąży). Okoliczności 
określone w  tym punkcie stwierdza proku-
rator. Gdy ciężarna jest nieletnia, zgodę mu-
szą wyrazić rodzice lub opiekunowie, a  gdy 
nie ma 13 lat również sąd rodzinny. Od 1996 
roku była jeszcze jedna przesłanka, że aborcji 
można było dokonać, gdy kobieta znajdowała 
się w  trudnej sytuacji materialnej lub osobi-
stej, ale Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ta 
przesłanka przestała istnieć i od grudnia 1997 
roku przestała obowiązywać.

Moim zdaniem płód w  Polsce jest do-
brze chroniony i nie należy kombinować przy 
prawie. Słucham innych głosów w tej sprawie 
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i nie oburzałbym się, gdyby nie usiłowano ze 
mnie i wielu innych ludzi robić idiotów.

Przy projekcie nowelizacji tej usta-
wy, wykluczającej w  zasadzie aborcję, pisze 
się o  finansowych skutkach wprowadzenia 
zmian i  przelicza się koszt zabiegu aborcji 
na poziomie 1326 zł razy 1275 (ilość aborcji 

z 2014 roku) jest to uzasadniając, że Narodo-
wy Fundusz Zdrowia zaoszczędzi 2,3 do 2,5 
miliona złotych. Nie podaje się jakichkolwiek 
wyliczeń, ile kosztować będzie zapewnienie 
materialnej opieki dla rodzin wychowujących 
ciężko upośledzone dzieci.

Był kompromis, był spokój. Komu to 
przeszkadza, kto dąży do dalszego dzielenia 
Polaków?

 Bogusław KOBISZ,
prawnik

8 kwietnia br. w  Zespole Szkół Technicz-
nych w Rzeszowie uczczono 76. rocznicę 

Katynia montażem słowno-muzycznym pt. 
Ostatni list, połączonym z  promocją książki 
pt. I nagle znikasz w ciemnych obłokach. Au-
torką scenariusza i  wspomnianej publikacji 
jest Jadwiga Kupiszewska, dla której 
listy rodziców – Stefanii i Bolesława 
Marszałków – pisane w latach 1929–
1939 są świadectwem nie tylko wiel-
kiej miłości, ale i  tęsknoty oraz żalu 
spowodowanego ciągłą rozłąką zawo-
dowego żołnierza z  rodziną. Listy te 
zapowiadały również to, co wkrótce 
miało ich tak boleśnie doświadczyć. 
Ojciec autorki, dowódca 4 kompani 3 
Pułku Piechoty Legionów w  Jarosła-
wiu, zginął bowiem w Katyniu, mając 
zaledwie 34 lata, a ona sama, urodzo-

OSTATNI LIST
W 76. rocznicę Katynia

na kilka miesięcy po jego śmierci, nigdy go 
nie poznała.

W programie złożonym z tekstów Jadwigi 
Kupiszewskiej, jej rodziców Stefanii Marsza-
łek-Guniewskiej i Bolesława Karola Marszał-
ka oraz Mieczysława A. Łypa wystąpili, prócz 
autorki scenariusza i członków grupy wokalnej 
RSTK, uczniowie i  absolwenci ZST: Diana 
Beniw i  Aleksander Sikora (jako Stefania 
i  Bolesław) oraz Bartłomiej Ciosek, Patrycja 
Dzikoń, Elena Kopaczyńska, Karolina Kruk, 

Olimpia Leniar, Seweryn Nurczyk, Wiktoria 
Ostachowicz, przygotowani przez swoich na-
uczycieli: Magdalene Kołodziej, Bożenę Ma-
zurkow i Józefa Stalca. W programie ponadto 
można było usłyszeć utwory muzyczne: Aria 
na strunie G, Cisza, modlitwa katyńska, Miasto 
44, Ostatni list, Rozszumiały się wierzby pła-
czące. Komentarz historyczny na temat kwestii 
katyńskiej wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz 
Bonusiak z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na uroczystość, której patronami ho-
norowymi i  medialnymi byli mar-
szałek podkarpacki, kurator oświa-
ty, prezydent Rzeszowa, „Nasz Dom 
Rzeszów” i  „Echo Rzeszowa”, przy-
byli przedstawiciele Rodzin Katyń-
skich i Związku Sybiraków, komba-
tanci, reprezentanci władz i urzędów 
państwowych, miejskich, samorzą-
dowych, instytucji kulturalnych, 
związków twórczych i  zawodowych 
oraz nauczyciele i młodzież.

   Józef STALEC
Fot. Stanisław Kijowski

Uczestnicy uroczystości katyńskiej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Te-
atru, który święcono 3 kwietnia br. 

w rzeszowskim Wojewódzkim Domu Kultu-
ry wespół z Towarzystwem Kultury Teatral-
nej, zobaczyliśmy 30. już spektakl w  cyklu 
prezentacji Wojewódzkiej Sceny Amator-
skich Form Teatralnych WDK, która działa 

od 10 lat. Spotkanie w wypełnionej do ostat-
niego miejsca sali widowiskowej prowadziła 
zastępczyni dyrektora WDK Małgorzata 
Hołowińska i  prezes TKT Dariusz Dubiel. 
Orędzia adresowane do całego „teatralnego 
świata” przygotowali w  tym roku Anatolij 
Wasiljew, rosyjski reżyser teatralny i  pe-
dagog, oraz Anna Augustynowicz, rodem 
z Dębicy, reżyserka teatralna i dyrektorka ar-

MUSICAL Z GIEDLAROWEJ
Na święto teatru w rzeszowskim WDK

tystyczna Teatru Współczesnego w  Szczeci-
nie. Przesłanie polskiej artystki przedstawiła 
na naszej uroczystości aktorka Jolanta Nord, 
wiceprezes TKT. 

Były też honory. Monika Adamiec 
otrzymała nagrodę od prezydenta Rzeszowa, 
którą wręczyła jej Aneta Radaczyńska, dy-

rektor Wydziału 
Kultury, Sportu 
i  Rekreacji UM. 
Mnie spotkał za-
szczyt odebrania 
z  rąk wojewody 
Ewy Leniart Zło-
tego Krzyża Za-
sługi, który prezy-
dent RP przyznał 
mi na wniosek 
TKT w Rzeszowie. 

Ale naj-
ważniejszym wy-
darzeniem tego 
wspólnego święta 

w  niedzielny wieczór był właśnie musical 
Skrzypek na dachu w  wykonaniu zespołu 
teatralnego Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Giedlarowej. Wielkie i  udane wyzwanie 
dla amatorów, którzy sprawnie i  przemy-
ślanie w  dwóch odsłonach przedstawili to 
widowisko, wzbudzając przez ponad dwie 
godziny podziw widzów. Znowu wybrzmiał 
muzycznie i  teatralnie klimat społeczności 

żydowskiej wsi Anatewka z  początku ubie-
głego wieku w carskiej Rosji, gdzie rozgrywa 
się akcja powieści Szołema Alejchema Dzieje 
Tewjego Mleczarza, na podstawie której sce-
nariusz i  dramaturgię musicalu opracował 
Marek Krauz, pomysłodawca i reżyser wido-
wiska, dyrektor giedlarowskiego GOK. Po-
mocy merytorycznej poszukał u profesjona-
listów. Wokalnie przygotowała wykonawców 
Anna Czenczek, dyrektor Centrum Sztuki 
Wokalnej w Rzeszowie, a konsultacji aktor-
skich udzielił Henryk Hryniewicki, aktor 
Teatru Maska w Rzeszowie. 

Wśród wykonawców bezsprzecznie 
prym wiódł Kamil Trojnar, słusznie zapro-
szony do głównej roli Tewjego mleczarza 
wraz ze sceniczną żoną Gołdą, którą cieka-
wie zagrała Magdalena Niemczyk. Wystą-
pili ponadto: Sabina Iskra, Natalia Wilk, 
Łucja Bejster, Martynka Bosak, Zofia Woś, 
Sebastian Niźnik, Grzegorz Rozlazły, Mate-
usz Wraga, Franciszek Kątnik, Mieczysław 
Dec, Krzysztof Pęcak, Zuzanna Gronowska, 
Leon Karaś, Czesława Tupaj, Jan Bajster, 
Maciej Rozlazły, Tomasz Kwieciński, Ma-
riola Bosak. Opracował muzycznie spektakl 
Stanisław Osip, choreograficznie Karolina 
Majdan, scenografię przygotował Krzysztof 
Pęcak, światła Sławomir Pruś, za garderobę 
odpowiadały Dorota Szary i Halina Zachara, 
inspicjentami byli Lesław Kuczek i  Antoni 
Szkodziński, a  suflerkami Danuta Danak 
i Krystyna Wanat. Brawa dla całego zespołu, 
bo był to zaiste ogromny wysiłek organiza-
cyjny i artystyczny.

   Ryszard ZATORSKI

Teatr z Giedlarowej na scenie WDK
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To nie jest tylko tytuł telewi-
zyjnego programu, zachę-

cającego do wyjścia z  domu po-
między ludzi osób, które po paru 
dziesiątkach lat pracy doczekały 
się statusu absolwenta pracy, 
czyli mówiąc po ludzku emeryta 
bądź rencisty. To jest zachęta do 
nadal aktywnego życia.

Na mocy uchwały senatu 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
z  roku 1983 i  uchwały senatu 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
z  2012 roku w  Rzeszowie działa Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku. Zrzesza osoby od 55+, 
a  jego zadaniem jest integracja, kształcenie 
i dokształcanie osób nieaktywnych zawodo-
wo poprzez organizowanie wykładów ogól-
nych, tematycznych seminariów, dodatko-
wych zajęć w grupach zainteresowań. W jego 
ramach działa 6 klubów, 6 sekcji. Są wśród 
nich melomani, plastycy, szachiści, brydży-
ści, zainteresowani komputerami, fotografią, 
rękodziełem artystycznym, tańcem, a  także 
turystyką. Mają swój statut oraz regulamin, 
a  także kodeks etyczny. Swoje przekonania, 

RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU
Zachęta do nadal aktywnego życia

choroby i poglądy zostawiają w domu. Mają 
być wyrozumiali i  tolerancyjni, oczywiście 
do pewnych granic.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ko-
biet w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego od-
było się kolejne spotkanie. W jego pierwszej 
części b. rektor WSP prof. dr hab. Józef Li-
piec miał wykład pod wymownym tytułem 
„Filozofia miłości”.

Drugą część wypełniła muzyka, a mó-
wiąc ściślej jazz tradycyjny. Organizatorzy 
UTW poprosili, nie pierwszy zresztą raz, 
o  koncert rzeszowski zespół jazzu trady-

cyjnego Old Rzech Jazz Band. Rzeszowscy 
jazzmani mają dość szerokie zainteresowania 
i  na ten niecodzienny koncert przygotowali 
nie tylko spójny z imprezą repertuar, ale też 
zaprezentowali jak zawodowi kabareciarze 

teksty nawiązujące, z przymru-
żeniem oka, do święta pań. 
Recytowali je Henryk Wądoł-
kowski, Andrzej Warchoł i Ry-
szard Krużel. Podobna w treści 
była część prezentowanych mu-
zycznych utworów, a więc Sexa-
pil, Moje serce należy do tatusia, 
Margie, Hello Dolly. W rewanżu 
jeden z  organizatorów koncer-
tu, Jan Ziąbek, zaprezentował 
na dużym ekranie opracowaną 
przez siebie internetową pre-

zentację multimedialną zespołu. Po atmos-
ferze wzajemnej życzliwości i  sympatycznej 
zabawie, a  także zaproszeniu do wspólne-
go zdjęcia z  organizatorami można mówić 
o udanym spotkaniu słuchaczy UTW z  tra-
dycyjnym jazzem oraz zespołem ORJB, który 
od dłuższego czasu występuje w niezmienio-
nym składzie, z  wymienionymi już instru-
mentalistami, a  także z  Mariolą Niziołek, 
Tadeuszem Karczmarzem, Sebastianem 
Ziółkowskim i niżej podpisanym.

   Jerzy DYNIA 
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Old Rzech Jazz Band gościł u seniorów UTW

W tym roku w maju (26–28) na 
estradzie w  rynku przed ra-

tuszem w  Rzeszowie spotkamy się 
z  wykonawcami 12. już edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu Piosenki 
– Rzeszów Carpathia Festival. Celem 
imprezy jest promocja uzdolnionych 
młodych artystów oraz prezenta-
cja różnorodnej kultury muzycznej 
Europy i  świata. Pomysłodawczynią 
i dyrektorem festiwalu jest Anna Czenczek, 
założycielka i  dyrektorka Centrum Sztuki 
Wokalnej w Rzeszowie.

RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL
Tegoroczni wykonawcy

Zespół Jungle Label ze Słowacji

Znana jest już lista tegorocznych wy-
konawców zakwalifikowanych przez jury 
w  składzie: Roman Owsiak – przewodni-

czący, Dorota Szpetkowska, Anna 
Czenczek, Jarosław Babula, Maciej 
Gnatowski, Waldemar Wywrocki. 
Z  zespołem festiwalowym wystąpią 
wokaliści: z Polski – Aga Dyk, Mar-
tin Fitch, Milena Ginalska i  Ma-
riusz Wawrzyńczyk, z  Białorusi 
Olga Gornichar, z  Norwegii Bjorn 
Lislegaard, z  Włoch Federica Ma-
rinari, z  Ukrainy Oksana Savchuk 
i Sofiya Slyvka, z  Litwy Neringa 
Siaudikyte i  z  Czech Jan Vytásek. 
Zespoły muzyczne: z Polski – Dobre 
Wiadomości, Ivo&Seba, Mery Spo-
lsky, Martina M, Steel Velvet, Street 

68 (Uff! Same… polskie nazwy?), ze Słowacji 
Jungle Label, DIP oraz Sunlips i  z  Kanady 
Anna Cyzon.    

Do swego teatru Aneta Adamska zapro-
siła na Koncert Reisha Trio & przyja-

ciele. I był to koncert, ale teatralizowany, jak 
wszystko, co dzieje się w  tym miejscu przy 
Reformackiej 4. Już scenografia przykuła 
uwagę dybukową poetyką, bo to ze spektaklu 
Anety pt. Dybuk Rzeszowski owe walizy-ob-
razy miasta znów przywędrowały i  powiało 
klimatem przedwojennego Rzeszowa z obec-
ną tu obszernie społecznością żydowską. 

Przywołała jednego z  nich – poetę 
i  kompozytora Nachuma Sternheima, któ-
rego dom przy ul. Dąbrowskiego 5 można 
jeszcze dziś ujrzeć poprzez drzewa, gdy wy-
chodzi się z tego teatru. Wybrzmiał on w Au-
sterii, którą zaśpiewała z takim urokiem i ta-

TĘSKNOTA SERCA
Koncert w Teatrze Przedmieście

lentem wokalnym Monika Adamiec: „Czy 
wróci tu Żyd tułacz wieczny!/ Aj, diri daj! 
Diri daj, diri daj, diri daj! Hevenu/ Shalom 
Alejchem! Shalom! Shalom!”. Ta sama Moni-
ka, która korzystając m.in. z utworów Stern-
heima stworzyła z przyjaciółmi artystami ze 
stowarzyszenia Sztukpuk Sztuka i wystawiła 
w  Masce wspaniały muzyczny spektakl pt. 
Havanagila Raysha – Raduj się Rzeszowie, 
nazwany koncertem muzyki żydowskiej. 

 Trio w  Przedmieściu stworzyli 
młodzi muzycy, uczniowie pierwszej kla-
sy Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. K. 
Szymanowskiego w  Rzeszowie: skrzypek 
Marek Telwach, Jakub Adamski z  akorde-
onem i na cymbałach Szymon Tadla. Urzekli 

swą obecnością muzyczną wtedy w  Dybuku 
i  potem koncertując jeszcze w  wielu innych 
miejscach. A  w  sobotni wieczór w  Teatrze 
Przedmieście budowali klezmerski nastrój 
muzyką żydowską, z  bałkańskiego folklo-
ru, węgierskimi czardaszami, by zakończyć 
utworem Piazzolli, legendarnego geniusza 
tanga. A potem bisować. Wiodły ten nastrój 

Reisha Trio – Jakub Adamski, Szymon Tadla i Marek 
Telwach
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Wydawnictwo Znak pieczołowicie wy-
dało tom pierwszy Dzieł (niemal) 

wszystkich Jeremiego Przybory. Piękna szata 
graficzna, doskonały papier i  najważniejsza 
zawartość. A  są tam teksty Teatru Eterek, 
Kabaretu Starszych Panów, Kabaretu Jeszcze 
Starszych Panów, Listów z Podróży i słucho-
wisk. 

MISTRZ JEREMI
Tom pierwszy posmakować, a na drugi czekać

Autor, świetny poeta 
i satyryk, kto wie, czy nie naj-
wyższego lotu w Polsce w dru-
giej połowie ubiegłego stu-
lecia, nie przestaje czarować 
urodą słowa i dowcipem, który 
można smakować, śmiejąc się 
homerycznie, i niesłychaną in-

teligencją w  posługiwaniu się 
podtekstami. Jego wyobraź-
nia nadal urokliwie przeno-
si nas do świata życzliwości 
i  ciepłych barw, zachwyca 
szczególną nastrojowością 
i  poetyckim humorem. Dzie-
ła (niemal) wszystkie, ich tom 
pierwszy, to książka licząca 
ponad tysiąc stron. Takich ra-
czej już się nie wydaje, ale tu 
edytor zaryzykował niewiele, 
bowiem czyta się ją jednym 

Aneta Teichman

15 marca w  sali kon-
certowej Zespołu 

Szkół Muzycznych nr  1 
w  Rzeszowie odbył się 
doroczny Koncert Cho-
pinowski. W  ten sposób 

społeczność szkoły, którą 
kieruje Jolanta Niżańska, 
uczciła kolejną – 206. rocz-
nicę urodzin genialnego 
polskiego kompozytora 
Fryderyka Chopina. 

Artur Rubinstein, 
jeden z  najwybitniejszych 
polskich pianistów świa-
towej klasy, uważał, że se-
kretem muzyki Chopina 
jest bezpośredniość wyrazu 
i  bogactwo idei artystycz-
nych. Wspominając swoją 
działalność koncertową, 
Rubinstein podkreślił tę 
oto myśl: „Spotkałem się 
z  niezrozumieniem Bacha 

CHOPIN I JEGO MUZYKA 
W Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

w pewnych środowiskach, z małym wzięciem 
Mozarta we Włoszech, z dziwną antypatią do 
Brahmsa w krajach łacińskich, z nienawiścią 
do Czajkowskiego we Francji – Chopin pa-
nuje wszędzie”. 

Marcowy koncert ku czci Fryderyka 
Chopina był okazją do przypomnienia sobie 
niepowtarzalnego piękna polskiej muzyki. 

Umiejętności pianistyczne 
i  recytatorskie zaprezen-
towali uczniowie Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycz-
nej I  stopnia oraz Szkoły 
Muzycznej II stopnia. Pro-
gram koncertu wypełniły 
arcydzieła Chopinowskie, 
takie jak: Nokturn b-moll op. 
9 nr 1, Etiuda f-moll op. 25 
nr 2, Etiuda F-dur op. 25 nr 
3, Etiuda c-moll op. 10 nr 12 
oraz Lento con gran espres-
sione WN 37. Publiczność 
wysłuchała również poezji 
m.in. Cypriana Norwida. 
Wiersze poświęcone Chopi-
nowi recytowali uczniowie 

OSM I  stopnia, a  ich występ przyjęty został 
z  entuzjazmem. Młodzi artyści dołożyli bo-
wiem starań, aby słowa poezji wypowiadane 
były z wielką troską o każdy szczegół, intona-
cję, dykcję, melodię frazy. Pianistyczne popi-
sy również ocenić należy wysoko. 

Uczniowie, którzy występowali na 
Koncercie Chopinowskim, to w  większości 
doświadczeni już młodzi artyści, stypendy-
ści, laureaci przesłuchań oraz konkursów 
krajowych i  międzynarodowych. Sukcesy 
tych młodych pianistów i  duże obycie ze 
sceną koncertową dało im swobodę w  wy-
rażaniu treści artystycznych, dzięki czemu 
słuchacze mogli chłonąć piękno Chopinow-
skiej muzyki i  odczuć głębię jej ekspresji. 
W  koncercie wystąpili: Natalia Wojturska, 
Milena Maliczowska, Anna Chmielińska, 
Karolina Korban, Aleksandra Demków, 
Jakub Mazur, Liliana Natońska, Aleksan-
dra Czerniecka z  klasy Anety Teichman 
oraz Andrzej Jabłoński i Magdalena Gerula 
z klasy Agnieszki Hoszowskiej-Jabłońskiej. 
Koncert prowadziła Patrycja Wywrocka. 

Twórczość Chopina najpełniej zosta-
ła doceniona w  czasach II wojny światowej. 
Wtedy dopiero zrozumiano, jak wielką ma 
wartość i  siłę oddziaływania na człowieka. 
Od tamtej pory czcią otaczamy polskie dobro 
narodowe i niech ta tradycja nie zaginie. 

 Dr Aneta TEICHMAN

GABCIA I PRZYJACIELE

2 kwietna w Polskim Radiu Rzeszów roz-
poczęły się nagrania na II część płyty 

Waldemar Wywrocki dzieciom, na której 
znajdzie się 10 piosenek dla dzieci w  wieku 
od 2 do 10 lat. Jest to kontynuacja pracy dzie-
cięcego zespołu Gabcia i  Przyjaciele, który 
założył w  2002 roku Waldemar Wywrocki 

– kompozytor piosenek dla dzieci. Autorami 
muzyki i słów wszystkich piosenek jest Wal-
demar Wywrocki oraz jego córki – Gabrysia 
i  Patrycja. Wiele piosenek można usłyszeć 
i nauczyć się ich, wchodząc na stronę www.
waldemarwywrocki.pl oraz na kanał YouTube 
Waldemara Wywrockiego.  

Przy fortepianie Aleksandra Czerniec-
ka (stoi) i Liliana Natońska

skrzypce, basowała harmonia i  dźwięczały 
struny cymbałów. 

Był to koncert teatralizowany, bo jakże 
mogło być inaczej. Już pierwsze wejście ak-
torskie Moniki Adamiec i  Wędrowni sztuk-
mistrzowie w  jej interpretacji budowało 
dramaturgię. Chciało się wręcz za nią powta-
rzać: „ Grajcie w  niebogłosy krzyczcie pod 
Niebiosy, teraz do nas świat należy”. A  do-
pełniała tej teatralności Aneta Adamska, gdy 
w czerwonej chuście zarzuconej na ramiona 
w czerniach, śpiewem i gestem wygrała Rebe-
kę. A ileż uroku, skojarzeń i nostalgii powiało 
z jej autorskiej Tęsknoty serca, gdy powtarza-
ła w tym śpiewie: „Daj mi, daj mi powiedzieć, 
co w mej duszy tkwi”.

 Tak było od powitania po końcowe 
brawa. Była to inna, ale też bardzo interesują-
ca i udana odsłona teatru Anety Adamskiej. 
Warto posłuchać, zobaczyć, wzruszyć się 
i radować na Koncercie Reisha Trio & przyja-
ciele.

   Ryszard ZATORSKI
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Panorama literacka Podkarpacia

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI 

Światowy Dzień Poezji został zorganizowany 
po raz piąty przez RSTK w  Rzeszowie. Od-

był się 22 marca br. w Klubie Turkus. Prowadzili 
spotkanie Jadwiga Kupiszewska i  Stefan Żarów. 
Były odwołania do światowych luminarzy poezji, 
ale i do twórczości regionalnych autorów. Podczas 
wieczoru zaprezentowało swoje wiersze ponad 
dwudziestu poetów z terenu Podkarpacia. Byli to 
m.in. Barbara Śnieżek, Ewelina Łopuszańska, 
Krystyna Dworak, Stanisław Kornasiewicz, 
Alina Hasiak, Zdzisława Giża, Maria Żemełko, 
Maria Rudnicka, Elżbieta Kiszko, Tadeusz Brak, 
Wiktoria Serafin, Zygmunt Kiełbowicz, Teresa 
Glazar, Józef Kawałek, Agnieszka Niemiec, Józef 
Homa, Jerzy Welc, Jadwiga Kupiszewska oraz 
Stefan M. Żarów. Reprezentują oni różnorodne 
środowiska literackie Przemyśla, Rzeszowa, Leżaj-
ska, Rudnika nad Sanem, Mielca, Żołyni i innych 
miejscowości.

Poetyckim prezentacjom towarzyszyła wy-
stawa rzeźb Józefa Pałaca z  RSTK. Wystąpiła 
również Sekcja Wokalna RSTK w składzie: Julian 
Szczygieł, Krystyna Dworak, Józef Pałac, Jó-
zef Kawałek, Zygmunt Kiełbowicz, a utrwalił to 
wydarzenie poetyckie na filmie niezawodny Józef 
Homa. 

 Stefan M. ŻARÓW

W ROCZNICĘ  
URODZIN PRZYBOSIA 

8 marca br. w Zespole Szkół w Gwoźnicy Gór-
nej odbyły się uroczystości 115. rocznicy 

urodzin Juliana Przybosia, patrona naszej szkoły. 
Brali w nich udział zaproszeni literaci, nauczyciele 
oraz uczniowie, których powitała dyrektor Ma-
rzena Haduch. W  części artystycznej uczniowie 

STROFY O BŁAŻOWEJ

Konkurs poetycki jest dla dorosłych i młodzie-
ży szkolnej, a tematyka utworów powinna być 

inspirowana Błażową i okolicą. Organizatorami są 
burmistrz Jerzy Kocój, oddział Związku Literatów 
Polskich w Rzeszowie i M-GBP, a odpowiedzialną 
za wszystko jest Danuta Heller (mgbpblazowa@
vp.pl, tel. 781 387  146). Należy osobiście dostar-
czyć lub nadesłać najpóźniej do 31 maja br. (decy-
duje data dostarczenia) do godz. 16.00 pod adres 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. 3 Maja 
24, 36-030 Błażowa – jeden lub dwa utwory po-
etyckie (maszynopis lub wydruk komputerowy), 
które nie były dotychczas publikowane ani nagra-
dzane w żadnym konkursie (z dopiskiem Konkurs 
poetycki). Wiersze muszą być podpisane godłem 
(pseudonimem, narysowanym znakiem itp.). Tym 
samym godłem należy opatrzyć dodatkową ko-
pertę, zawierającą imię i  nazwisko autora, wiek, 
miejsce zamieszkania, telefon oraz adres e-mail.

recytowali wiersze patrona, a akompaniowała im 
na flecie Łucja Borkowska. Gościliśmy członków 
oddziału ZLP w Rzeszowie i Wiktora Bochenka, 
dyrektora GOK w Niebylcu. Swoje wiersze zapre-
zentowali: Halina Kurek, Maria Stefanik, Edyta 
Pietrasz oraz Mieczysław A. Łyp, który często 
odwiedza naszą szkołę. Wysłuchaliśmy też z płyty 
wiersze J. Przybosia w wykonaniu samego autora. 
Kolejnym punktem programu był pokaz talentów, 

który poprowadzili uczniowie Ilona Kudła i Szy-
mon Szurlej. Po uroczystości w  szkole delegacja 
uczennic i  nauczycieli złożyła kwiaty i  zapaliła 
znicze na grobie Juliana Przybosia. To bardzo 
ważne wydarzenie, bo uczniowie pamiętają o na-
szym wielkim rodaku poecie Julianie Przybosiu 
i mogą poznać twórczość poetów z regionu. 

 Klara BORKOWSKA, 
uczennica Gimnazjum Publicznego  

w Gwoźnicy Górnej

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastą-
pi w czasie II Dni Błażowej 17–19 czerwca 2016 r. 

Jerzy Dynia 

W Niedzielę Palmową 
w  kościele pod we-

zwaniem świętego Krzy-
ża w  Rzeszowie odbył się 
koncert wielkopostny. Jego 
wykonawcami byli ucznio-

wie wydziału wokalnego, a  także entuzjaści 
chóralistyki grupy wokalnej Voci D’oro oraz 
nauczyciele – instrumentaliści z  Zespołu 
Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szyma-
nowskiego w Rzeszowie pod batutą pedagoga 
tej szkoły Małgorzaty Walkiewicz. Wykona-
na została kompozycja Dominika Lasoty Li-
tania o Męce Pańskiej. 

Koncert nawiązywał do wydarzeń 
sprzed wieków z początków chrześcijaństwa 
i nawiązywał do wielowiekowej tradycji śpie-
wania różnych litanii. Tegoroczny koncert 
wielkopostny był już dorocznym piątym, 
zrealizowanym przez rzeszowską placówkę. 
W poprzednim roku wykonana została kom-
pozycja również tego samego twórcy – Sie-

dem słów Chrystusa na krzyżu. Tekst litanii 
zaczerpnięty został z  modlitewnika oo. Bo-
nifratrów. Składa się z 17 części, w tym pięciu 
instrumentalnych. Są też części wokalno-in-
strumentalne i wyłącznie a cappella. Kompo-
zycja stwarza wykonawcom wiele trudności, 
wymaga m.in. od grupy wokalnej starannej 
dykcji, sporej dyscypliny intonacyjnej. Twór-
ca dość często sięga po formę fugi, a bogac-
two harmoniczne oddaje emocjonalny na-
strój utworu oraz jego głęboką wrażliwość. 
Wymogom podołali wykonawcy i  to zarów-
no grupa wokalna mająca charakter zespołu 
kameralnego, jak też solistka sopranistka 
Dominika Celińska-Głogowska oraz pia-
nistka Ewa Orawska. Zespół instrumentalny 
tworzył kwintet smyczkowy – klarnet, flet, 
akordeon, trąbka i kontrabas: Anna Stępień, 
Katarzyna Piotrowska, Małgorzata Ber-
kowicz, a  także Grzegorz Gerula, Robert 
Mosior, Anna Bartkiewicz, Paweł Paluch, 
Michał Wesołowski i Mirosław Jaskot.

Urodzony w  Rzeszowie twórca tej 
kompozycji Dominik Lasota jest absolwen-

tem rzeszowskiego ZSM, gdzie był uczniem 
w  klasie skrzypiec Oresta Telwacha. Już 
w ostatnich latach nauki w rzeszowskiej szko-
le wykazywał aktywność poza zasadniczym 
programem nauczania, prowadząc m.in. 
młodzieżową orkiestrę kameralną złożoną 
z  uczniów swojej szkoły. Po jej ukończeniu 
rozpoczął studia w  klasie kompozycji prof. 
Zbigniewa Bagińskiego w  Uniwersytecie 
Muzycznym w Warszawie. Pomimo krótkiej, 
jak na tę specjalność działalności, Dominik 
Lasota ma już spory dorobek kompozytor-
ski. Jest twórcą muzyki do słuchowisk, fil-
mów, spektakli. Skomponował m.in. Koncert 
skrzypcowy, utwory o niecodziennym tytule: 
4 – 7 dla siedmiu muzyków, M-tiudę, C-tiudę, 
3 Pieśni do słów Goethego, Sonatę na 3 sak-
sofony. W  roku ubiegłym w  Rzeszowie wy-
konana została jego kompozycja Siedem słów 
Chrystusa na krzyżu. Spod jego ręki wyszły 
kompozycje Modlitwa Wigilijna, Pastorałka 
dla Jezusa. Działający w  Rzeszowie zespół 
wokalny Unanime nagrał na przełomie 
obecnego roku dla Telewizji Rzeszów kilka 
kolęd autorstwa tego twórcy. Mamy bez wąt-
pienia do czynienia z ciekawie rozwijającym 
się kompozytorskim talentem młodego po-
kolenia, mającym korzenie rzeszowskie.

  Jerzy DYNIA 

UWAGA, TALENT! 
Kompozycja Dominika Lasoty

tchem. To także skarbnica pięknej polszczy-
zny i bardzo kulturalnego, choć w podtekście 
często dosadnego, humoru świetnie ilustrują-
cego nasze niezależne od czasu śmiesznostki 
i wady. 

Nawet jeśli ktoś już nie zna z radia i tele-
wizji twórczości autora drobnych poematów 

śpiewanych, najczęściej do przepięknej muzy-
ki Jerzego Wasowskiego, nie tak wiele traci. 
Bowiem autor ten odwiedzi go teraz jeszcze 
bliżej – bo w głębi wyobraźni. Z całym swoim 
światem delikatnym i  zwiewnym, mądrym 
światem niewzruszonej pogody i  życzliwe-
go spojrzenia na drugiego człowieka. Nie 

znajduję słów, które mógłbym dodać już na 
zakończenie, więc powtórzę tylko, że warto 
tom pierwszy posmakować, a na drugi czekać 
niecierpliwie.

 Andrzej PIĄTEK

Goście i organizatorzy uroczystości
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RODZINNE SZCZĘŚCIE

Zbiór wierszy Rodzinne Szczęście (2016) jest 
jedenastym tomikiem poezji Wiesława (Sta-

nisława) Zielińskiego. Ta kolejna już książka tego 
autora wydana przez RS DRUK, oficynę wydawni-
czą Ryszarda Świątoniowskiego.

Tomik ma również swój angielski tytuł Fa-
mily Happiness, bowiem ów wybór wierszy z  lat 
1972–2015 zawiera jednocześnie ich wersję an-
gielską w  tłumacze-
niu poety Mirosława 
Grudnia. Rodzinne 
Szczęście autor za-
dedykował swym 
wnuczkom i wnukom 
już żyjącym i  tym, 
które może się jesz-
cze pojawią. Utwory 
w owym zbiorze – jak 
zostało objaśnione 
przez wydawcę – „po-
święcone są temu, co 
nazywa szczęściem 
przeżywania chwil w  gronie rodzinnym. Jest 
w  nich spora nostalgia za latami, które według 
autora były baśniowymi, ale ten świat zamknął 
się na zawsze. Pragnie więc wszystko, co najlep-
sze z  baśniowego świata dzieciństwa i  młodości, 
przekazać wnuczkom i wnukom, którym dedyku-
je cały zbiór, będący w większości wyborem jego 
najlepszych wierszy”. (RZ) 
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KARTKI Z PAWLACZA (30)
Czesław Mi-

łosz w  wier-
szu „W  Warszawie” 
z  1945 roku postawił 
żywe do dzisiaj py-
tanie, stawiane nie 
tylko samemu sobie, 

ale nam wszystkim, którzy „po Oświęcimiu 
i Kołymie” bierzemy pióro do ręki i układa-
my strofy: „Czyż na to jestem stworzony,/ By 
zostać płaczką żałobną?”. Choć przecież nie 
pozostawał obojętny na los ludzi, skrzyw-
dzonych przez historię, kiedy pisał „Głosy 
biednych ludzi”. 

Tak, jestem po stronie tych, którzy bro-
nią skrzywdzonych, przegranych i  cierpią-
cych; szanuję poetów, którzy opiewali nasze 
narodowe klęski, ale nadziei szukam u tych, 
którzy w  głębi człowieka, w  głębi histo-

Stanisław Dłuski

rii i  obojętnym kosmosie szukają sacrum, są 
otwarci na głos naszych przodków. Umacniają 
nadzieję w codziennym budowaniu. Biblia to 
nie tylko Apokalipsa św. Jana, ale też Hymn 
o miłości św. Pawła! Cóż z tego, że pisze się pa-
tetyczne poematy o  cierpieniu narodu, kiedy 
serce ma się jak „orzeszek”…

Czy poetę oceniać tylko na podstawie 
sprawności warsztatowej, biegłości styli-
stycznej, opanowaniu poetyki normatywnej 
i utrwalonych w historii gatunków, może trze-
ba w poezji szukać czegoś więcej, perspektywy 
nadziei i  odświeżającej metafizyki jutra, bo 
na czym mamy budować naszą przyszłość, na 
nieustannych żalach i  płaczach nad narodo-
wymi klęskami? Za sprawnością stylistyczną 
– bywa – kryje się tylko „pusta egzystencja”. 
Cenię heroiczny sceptycyzm, ale martyrolo-
gia, tyrteizmi retoryka nieustannej „wojny” 

prowadzą na skraj przepaści, dzielą nas na 
„prawdziwych Polaków” i  tych gorszych, bo 
ironicznych, wątpiących, zagubionych, za-
nurzonych w wielonarodowym tyglu współ-
czesności. W  maturalnym wierszu w  stanie 
wojennym pisałem: „Nie płacz Polsko, skrzy-
dła nasze nie złamane, deszcze zmyją żałobę 
twarzy” i  kończyłem wiarą w  Polskę, która 
będzie, odrodzi się. Źródłem nadziei były dla 
mnie znane słowa Mickiewicza, że nasz na-
ród jak „lawa”… To jest moje „credo”.

Czy nasz patriotyzm ma być patrio-
tyzmem „żałobników”, czy trzeba zabrać 
poetom „chwile radości”, skazać tych wszyst-
kich „Gałczyńskich” na banicję, bo ojczyzna 
potrzebuje tylko lamentu i  „wojny polsko-
-polskiej”?

4 marca 2016

INSPIROWANA SYBERIADĄ

W lutowym numerze „Rzeszowa” Teresa Pa-
ryna napisała wspomnienie o  zmarłych 

przed paru laty poetkach Stanisławie Kopiec i An-
nie Nowak. Pamięci obydwom poświęciła też wzru-
szające wiersze. Dzięki Jej za to. Obydwie poetki 
godne są naszej pamięci, nie tylko jako znakomite 
twórczynie, ale i  wielkiego serca wspaniałe kole-
żanki, powszechnie lubiane w  naszym literackim 
środowisku. Do wspomnień o  Stasi Kopiec jeszcze 
kiedyś wrócę. A teraz przesyłam Redakcji, z prośbą 
o  opublikowanie, unikatowy, chyba dotąd nigdzie 
niepublikowany wiersz Ani Nowak.

Z poważaniem
Zbigniew DOMINO

PS
Krępuje mnie nieco, że wiersz zainspirowany 

został moją „Syberiadą polską” i to ja go do druku 
podaję. Nie zmienia to woli wyrażonej przez poetkę. 
I jest to Jej poezja. A dla mnie rzecz o tyle znacząca, 
że jest to pierwsza i  jedyna wierszowana recenzja 
„Syberiady”.

 Z.D.

Anna Mirosława Nowak
Oda do „Syberiady”

„Syberiado polska”
wędrująca po kraju
w watowanych gatkach
i za dużych walonkach
podszytych strachem.

Syberiado wychudła
z odmrożonym nosem
ręką na temblaku,
podparta szczudłami
i rozpaczą kobiet.

Syberiado złakniona
lepioszek i gielmieni,
płacząca nad ostatnią gaduszką
z domowych gieleszy,
nad kominem – woziwodą 
z odbitym grzbietem.

Syberiado wilkami wyjąca,
to ty karmiłaś nas snami
na wolność,
na Polskę…

Zbyszku, te słowa składam w  hołdzie dla Twojej 
„Syberiady”. Jesteśmy z  Ziutkiem pod wrażeniem 
i długo pod nim będziemy.
Anna i Ziutek Nowakowie

Hermanowa–Tyczyn w grudniu 2001 r.

KOŁO MŁODYCH

2 kwietnia 2016 r. rzeszowski oddział Związku 
Literatów Polskich powołał Koło Młodych. 

Opiekunką została Janina Ataman-Gąsiewicz. 
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie jednego 
opublikowanego zbioru wierszy, prozy lub przed-
stawienie wyboru utworów z  pozytywną opinią 
krytyka literackiego lub historyka literatury. Spo-
tkania, warsztaty literackie, seminaria z młodymi 
adeptami pióra będą prowadzili znani poeci i  li-
teraturoznawcy. Miejscem spotkań będzie Osie-
dlowy Dom Kultury Karton przy ul. Ofiar Katy-
nia 6 w Rzeszowie. W sprawach organizacyjnych 
należy bezpośrednio kontaktować się z  Janiną 
Ataman-Gąsiewicz: tel.: 17 853 98 36. Zgłoszenia 
można też przesyłać na adres: Związek Literatów 
Polskich Oddział w  Rzeszowie, ul. K. Iranka-
-Osmeckiego 51, 35-506 Rzeszów. 

POETA W LABIRYNCIE ŚWIATA

Losy zamieszkałego w  Stalowej Woli poety Ja-
centego (Jacka Kotwicy) i  jego twórczości 

przywołują na myśl tzw. poetów wyklętych z  2. 
połowy XX wieku (wymieńmy Andrzeja Bursę 
i Edwarda Stachurę). Dotyczy to specyficznego kli-
matu wierszy i  specyficznej aury poety „odmień-
ca”, zbuntowanego, idącego przez życie pod prąd 
i w poprzek wszelkim stereotypom.

W  wierszach Jacka odnajdujemy dynami-
kę zmagania się: sacrum – tego, co święte, jasne, 
czyste, wzniosłe, duchowe… z  profanum – tym, 
co nieświęte, mroczne, skalane, mierne, prymi-
tywne, destrukcyjne… Odnajdujemy tu walkę 
żywiołu z  twórczą siłą ładu, dialog duszy z  samą 
sobą, z drugim ludzkim 
bytem, także z czytelni-
kiem i  z  Bogiem, obec-
ność metafizyki. 

Jacenty jest twór-
czym nowatorem. Włą-
cza do swojego zbioru 
Wiersze rozproszone 
2007–2015 (Wydawnic-
two Diecezjalne w  San-
domierzu, 2015) ory-
ginalne i  nowatorskie 
środki wyrazu, w  tym 
technikę „poetyckiego 
kolażu” – to ironiczna, 
wyrafinowana gra tekstami o  rodowodzie po-
zaliterackim. Istotną rolę w  przerzucanie mostu 
między światem podmiotu lirycznego i  światem 
odbiorcy odgrywa metaforyka. Autor lubi powta-
rzać, że „metafora to wiersz w miniaturze”.

Napotykamy tu pytania o  autentyczność 
jednostki i poczucie wspólnoty z Gombrowiczem 
w  „walce o  wszystko”, o  odkłamanie autentycz-
nych sensów ludzkiego działania, bytu, relacji z in-
nymi. Sygnały zaniku więzi międzyludzkich i  in-
wazji w nasz świat paranoidalnego chaosu. Pewne 
ważne refleksje programowe jak „zadawanie pytań 
ciszy” i o  tym, że „słowo jest nasieniem” – co do 
wzajemnych odniesień między różnymi dziedzi-
nami sztuki.

Jacenty i jego twórczość stanowią na naszym 
gruncie niebanalny twórczy ferment i  inspirujące 
wyzwanie. Jest to niewątpliwie czynnik zachę-
cający do lektury i – poprzez nią – do owocnego 
spotkania z  oryginalnym światem poetyckim Ja-
centego.

 Mirosław GRUDZIEŃ

ISBN

978-83-939252-7-8
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Mieczysław A. Łyp

Mirosław Grudzień Poeta, krytyk literacki, edytor, 
fotografik, aktywny promotor 

kultury i sztuki Podkarpacia. Prezes 
rzeszowskiego oddziału Związku 
Literatów Polskich. Autor książek 
poetyckich: Na ścieżkach pamięci 
(2005), Ars longa, vita brevis (2008), 
Genius loci (2009), W  krainie złotej 
muzyki. Impresje z  Futomy (2010), 
Orbis pictus (2010), Wiersze z  Tur-
cji (2011), In Arkadia (2011), Panta 
rhei (2012), Witraż z Futomy (2012), 
Wiersze na Wigilię (2012, 2015), 
Dalekie światła Radomska (2013), 
Wiersze zebrane (2013), Zaklęte 
w  lipowym drewnie (2013), Różane 
lśnienie lata (2013). Laureat Złotego 
Pióra (1992, 2010). 

Kamyk pamięci 

drugi dzień szwat
przed szabasową wieczerzą 
miriam pomaga mamie 
przygotować czulent

czym różni się od innych 
ten dzień 

drugi szwat
dzieci hioba zasiądą do stołu 
gdzie wino i obietnica 
i zwoje pism o smaku wolności 
gdzie jałowe góry gilboa
gdzie filistyni i haman 
bezpiecznie ukryci 
w natchnionych literach 

drugi szwat
wannsee in berlin 
jezioro nagich ludzi
jak basen rytualnych obmywań 
jak ciemne proroctwo otchłani 

mroczny archanioł o trędowatej duszy 
dogadał się z krzewem płonącym 
nie będzie gromów i plag 

dzieci hioba przy stole 
a do picia wino czerwone 
jak krew 
a pisma w ich ustach 
jak piołun 

nie wiedzą o wzbierającym wichrze 
o trującym oddechu 
z jałowej pustyni 
o milczącym niebie 

czternasty nisan
warszewergeto
ostatnie dzieci hioba
pod zimnymi gwiazdami 
spojrzą w twarz demona 

ze strzaskaną tarczą dawida
namaszczeni ostro pachnącą 
wonnością rozpaczy 
wkroczą w uwieńczone mirtem 
bramy krainy szeol
skąd się nie wraca

Ur. w 1951 r. w Staracho-
wicach. Polonista, absol-

went UMCS, tłumacz języka 
angielskiego, poliglota. Publi-
cysta czasopism kulturalnych. 
Autor wierszy, przekładów 
poetyckich, esejów literackich 
i historycznych. Wydał tomik 
poetycki Bezsenność przed świ-
tem (2014). Wiceprezes Stowa-
rzyszenia Literackiego „Witry-
na” w Stalowej Woli. 

20 stycznia 1942 roku w  willi 
przy Großer Wannsee 56/58 
w  Berlinie odbyło się zebra-
nie piętnastu wysokich rangą 
przedstawicieli SS, NSDAP 
oraz różnych ministerstw 
Rzeszy pod przewodnictwem  
Reinharda Heydricha. Posta-
nowiono fizyczną eliminację 
wszystkich pełnej krwi Żydów.

Okruchy dnia

Nadchodzi zmierzch
rękopis dnia blaknie
zamazuje tropy
tego co było ważne

Nie mogę uleczyć się z przemijania
Nad Rzeszowem światła gwiazd
w gęstwinie wzgórz
odnajdują pola słoneczników
które na zielonych zboczach
płoną
jak piękne galicyjskie lampy
Łukasiewicza

A może to nie tamte pola
a tylko 
zastygły fragment ściany
z obrazem mistrza van Gogha
w rozbieranym ze snu domu
z ulicy Paderewskiego

Okna wyraźnie wychylają się w noc
nie chcą jednak wejść w nicość

Cisza roznosi zapach maciejki i lipca
W Słocinie upał odchodzi
za zanurzone w sierpień leszczyny

Tęsknota harmonii 
przybiega od Rocha
w zapachu kwitnących czereśni
dotyka róż chłodu i świtu

Jaskółki niosą moje spojrzenia
Wyraźnie widzę
mijający mnie czas

Rzeszów – Słocina, 26.02.2016 

Powrót na Patrę

Na spadziznach
lato się kruszy
– rozwija południe w upał
w pożar białych kartek
zamyśleń

Na Patrze
słońce strzeże piękna świata
i światła
– płonie jak daleki widnokrąg
obrzeżony zagonami metafor

Garby pobliskich wzgórz
odchodzą w białe błękity
w wiersze Uty
w obrazy Zabłyszcza

Zastygłe na płycie cmentarnej
słowa Poety
unoszą ludzką tęsknotę
i boską nieśmiertelność

Ponad polami
ponad wodami
Wisłoka i Wisły
Sekwany i Lemanu
i ponad katedrami
płynie rydwan Heliosa

Rzeszów – Gwoźnica, 05.03.2016 

Z głębi czasu

Na początku Paniagi
tuż przed księgarnią
obok wieży farnej
– tej z powieści Fąfary
i wierszy rzeszowskich poetów
Jerzy Pleśniarowicz
– wysoki pogodny
w płaszczu rozpiętym
jak skrzydła Pegaza
opowiada mi
o swoim pokoleniu
pokoleniu Kolumbów
o Baczyńskim Gajcym Trzebińskim
o tych brylantowych skarbach
tamtego września

Mówi też o Czechowiczu Miłoszu
o swojej żonie Blance i o teatrze

O swojej poezji nic nie mówi

Kiedy odszedł w cień kurtyny
Paniagą znów
jechali ułani
ci chłopcy malowani
z Jego snów
i wierszy kolorowych
jak ogród mistrza Mehoffera

Nutę człowieczą
zapisywali tak jak my – późniejsi
tęsknotą i złudzeniem

Rzeszów, 11.03.2016
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Partia wojny

spędzeni prowokacjami
zostali nazwani narodem
nadwerężali gardła
by powiadamiać ciszę

zamieszkiwali w suterenach
zrabowanych krzywd
przedłużali toaletę
aby wzmóc pozory

ukrywali chaos
na poddaszach mózgów
umiłowali
anoreksję sensu
najgorszego typu
prowadzącą do śmierci

zaaplikowali ją innym
uciekli z wyprostowanymi głowami

Jacek Kotwica

Wiesław 
Zieliński

Pseudonim literacki Jacen-
ty. Urodzony 13.01.1965 r. 

w Stalowej Woli. Członek 
Stowarzyszenia Literackiego 
Witryna. Zaczął pisać jeszcze 
na studiach w KUL. Publiko-
wał w  tygodniku „Sztafeta” 
i w almanachu poetyckim 
Spojrzenia 5. Jesienią 2015 
roku wydał pod pseudoni-
mem Jacenty pierwszy tomik 
poezji Wiersze rozproszone 
2007–2015. Wcześniej doj-
rzała  już  twórczość autora, 
przygotowywana do publika-
cji książkowej na przełomie 
stulecia, uległa zniszczeniu 
podczas powodzi. Do pisania 
powrócił po dziesięciu latach.

Śladem po mnie 

Być może śladem po mnie 
wiersz pozostanie; 
wczesny świt, 
dojrzałość słońca, 
i dnia przemijanie. 

Być może śladem po mnie 
wiersz pozostanie; 
zamknięte światło 
w dłoniach tęskniącego 
do pełni barw. 

Być może śladem po mnie 
wiersz pozostanie; 
w sieci moje dłonie, 
w życiu moim całym, 
ludzkie szamotanie... 

Ur. się 06.05.1949 roku w Rze-
szowie. Debiutował literacko 

wierszem Geometria w 1972 roku. 
Wydał 11 tomików  poezji: Zabawa 
w dorosłych (1979), Bogowie moich 
czterech ścian (1981), Niestałość 
wiatru (1993), Przemijanie (1996), 
Odmiany miłości (2005), Syndrom 
Nabokowa  (2007), Syndrom uczuć 
(2008), Żart Pana Boga (2009, 2010 
wyd. II) oraz bajki dla dzieci wier-
szem Rok (1984) i  książki proza-
torskie, m.in. Ze sztambucha daw-
nego Rzeszowa (2000) i  Magiczne 
miejsca, magiczne lata (2002). 
Od 1990 roku, z  przerwą na lata 
1996–1999, do lutego 2009 r. był 
prezesem rzeszowskiego oddzia-
łu Związku Literatów Polskich. 
Odszedł z  tej funkcji, rezygnując 
uprzednio z  członkostwa w  ZLP. 
Wiersze pochodzą z  jego najnow-
szej książki poetyckiej Rodzinne 
Szczęście (2016).  

Powiadomienie

ach to nie do mnie
na wieszakach moich szaf 
wisi mnóstwo powiadomień
rzekomych zaproszeń do 
konwersacji

a ja
tkwię w środku spalonej żarówki v
wkręconej w nie wiedzieć jaki
punkt wszechświata 

Przed obrazem I

Autor: Rising Day
Abstrakt

brzoskwinia jak słońce
jakby w batalistycznej scenie
no i perpetuum mobile malarstwa

chcę móc powiedzieć dzień dobry
wiem że nie odpowie
i zostanie we mnie
choćby fragment
rozhuśtanego cienia
źdźbła trawy na wietrze

potłuczone szkło
na środku współczesności
i wiosenny ból
kiedy sprawy zasypiają

widma nie rezygnują z natarcia
krążą po kanalizacjach anten

* * *
po grzechu pierworodnym
kulawa ziemia
ciągle równa do linii

kiedy się pomyli
nastąpi koniec

W bardzo 
różnym czasie 

Dano mi skrzydła ptaka; 
poszybowałem w przestrzeń, 
tocząc się po ziemi. 

Dano mi nogi emu; 
pobiegłem, utykając 
w piaszczystej przestrzeni. 

Dano mi odwagę lwa; 
stałem niczym posąg, 
chwiejąc się w łapach. 

Jestem jednym z tych, 
którym dano wszystko 
w bardzo różnym czasie...

Matki poetów 

Nasze matki – korne myszki polne; 
zbierają zagubione ziarna, 
aby wspomóc zimą 
szczurowatych od natchnienia. 

Nasze matki – jak obłoki zwiewne; 
dla nich nieba zapisana prawda, 
doceniane wówczas jak kryniczne źródła, 
kiedy trzeba się opłukać z łajna. 

Nasze matki – swojskie krajobrazy; 
posiwiałe kory, posmutniałe twarze; 
towarzyszą nam w wędrówce, 
nieskończoną mową wierzby. 

Nasze matki – przydrożne kapliczki; 
rozmodlone w krew i ciało swoje. 
Tylko one trwają w cichej wierze 
w to, co zapisane słowem...

Kruszyna 
(k. Częstochowy) 

Krajobraz Kruszyny
z grobami najbliższych 
łączy i rozdziela. 

Zastygłe drzewa 
obumierają do reszty 
pod ciężarem ciszy. 

Zrozumiałem ptaki 
wracające do gniazd 
na uschnięte drzewa... 

AHA…
Zdarzyło się. W poprzednim „Wersie” w opo-

wiadaniu Marka Pękali pt. AHA  dodaliśmy niepo-
trzebną literę. Mimo że tekst jest humorystycznie 
wysublimowany, nie wyszło to zabawnie. Przeciw-
nie. Przepraszamy! Ach ta ortografia.   
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Marta Wierzbieniec

Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Podkar-

packiej im. Artura Ma-
lawskiego w  Rzeszowie 
pod batutą Jiri Petrdlika 
2 kwietnia 2016 r. o  godz. 

19.30 koncertowała w Złotej Sali Musikverein 
w Wiedniu. W roli solisty wystąpiła pianistka 
Yang Jiang. W programie znalazły się Symfo-
nia G-dur nr 88 J. Haydna, I Koncert fortepia-
nowy C-dur op. 15 L. van Beethovena oraz VI 
Symfonia C-dur F. Schuberta.

To już nie pierwszy koncert w  wyko-
naniu Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej 
w Wiedniu. W 2013 i 2015 roku zespół ten za-
prezentował się w  dziełach wokalno-instru-
mentalnych, towarzysząc wiedeńskim chó-
rom i solistom. W 2013 roku była to Carmina 
Burana C. Orffa, a w 2015 Pory roku J. Hayd-

W ZŁOTEJ SALI MUSIKVEREIN 
Wiedeński koncert naszej orkiestry 

na. W czerwcu 2014 roku 
koncert w  wiedeńskiej 
Złotej Sali Musikverein 
poprowadził Tadeusz 
Wojciechowski, a  za-
brzmiały wtedy Symfo-
nia J. Haydna i Perr Gynt 
J. Griega. Nie zabrakło 
też polskich akcentów. 
Na bis w  2014 roku wy-
konano Poloneza Woj-
ciecha Kilara z filmu Pan 
Tadeusz i Mazura z ope-
ry Straszny Dwór Stani-
sława Moniuszki. 

W  kwietniu 2016 
roku wiedeńska publiczność usłyszała zagra-
nego na bis poloneza M. K. Ogińskiego Po-
żegnanie ojczyzny. Koncert ten został bardzo 
entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, 
która szczelnie wypełniła salę w  Musikve-

rein w  liczbie około 2000 osób. Na pewno 
artystyczne wrażenia i  wzruszenia w  czasie 
koncertu zostaną na długo w pamięci nie tyl-
ko jego uczestników, ale stanowią ważny ele-
ment w  budowaniu wizerunku i  wizytówki 
naszego województwa i Rzeszowa.

A korzystając z okazji, zapraszam od 21–
29 maja br. na 55. Muzyczny Festiwal w Łań-
cucie. W programie dominować będą dzieła 
klasyczno-romantyczne w wykonaniu wybit-
nych indywidualności ze świata muzyki. Na 
początek wyprawa muzyczna w przeszłość do 
narodowych korzeni z  operą Straszny dwór 
Stanisława Moniuszki. Z  pewnością jest to 
najdoskonalsze dzieło spośród oper kompo-
zytora i  z  całej polskiej twórczości operowej 
XIX wieku. Z grona muzycznych wieszczów 
przemówi również Chopin. Jego utwory za-
brzmią w  wykonaniu Kate Liu – laureatki 
III miejsca w XVII Międzynarodowym Kon-
kursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopi-
na w  Warszawie. Na zakończenie festiwalu 
zaprezentuje się Orkiestra Filharmonii Pod-
karpackiej i  Michael Barenboim – artysta 
wykona Koncert skrzypcowy Brahmsa – jeden 
z  najpiękniejszych utworów literatury wioli-
nistycznej.

  
   Prof. Marta WIERZBIENIEC,

dyrektor naczelny Filharmonii Podkarpackiej

Matki poetów 

Nasze matki – korne myszki polne; 
zbierają zagubione ziarna, 
aby wspomóc zimą 
szczurowatych od natchnienia. 

Nasze matki – jak obłoki zwiewne; 
dla nich nieba zapisana prawda, 
doceniane wówczas jak kryniczne źródła, 
kiedy trzeba się opłukać z łajna. 

Nasze matki – swojskie krajobrazy; 
posiwiałe kory, posmutniałe twarze; 
towarzyszą nam w wędrówce, 
nieskończoną mową wierzby. 

Nasze matki – przydrożne kapliczki; 
rozmodlone w krew i ciało swoje. 
Tylko one trwają w cichej wierze 
w to, co zapisane słowem...

Ryszard Zatorski

Tegoroczne świę-
to teatru przypadło 

w  pierwszy dzień Wiel-
kanocy, zatem akcenty 
z  tym związane pojawiły 
się tydzień później. W tym 

roku premierą sygnowano Międzynarodowy 
Dzień Teatru tylko u dyrektora Jana Nowa-
ry w Teatrze im. W. Siemaszkowej. 2 kwiet-
nia takim więcej nawet niż świątecznym 
tortem owej artystycznej biesiady były Trzy 
siostry Czechowa, przygotowane przez mło-
de grono artystek – w  reżyserii Magdaleny 
Miklasz, w dramaturgicznym uformowaniu 
dzieła na scenę przez Aleksandrę Krza-

ARKADYJSKA MOSKWA
Czechow w Siemaszkowej

klewską, w  muzycznej oprawie Anny Steli 
i  choreograficznym pomyśle Marty Bury. 
Scenografię i  kostiumy zaprojektowała Ewa 
Woźniak, przenosząc nas w  dziewiętnasto-
wieczne wnętrza rosyjskiego salonu w guber-
nialnym mieście prowincjonalnym. W  tym 
obrazowaniu imponująco na zogromniałej 
scenie komponowała się wielka biblioteka, 
jakby wprost wyjęta z  klimatu Wiśniowego 
sadu, innej równie zachwycającej nowator-
stwem dramaturgicznym sztuki Antoniego 
Czechowa. 

Przekaz owego literackiego mistrza 
znowu docierał czytelnie i żywo w interpre-
tacji aktorskiej rzeszowskich artystów, jak 
i aktualne będą owe problemy moralne oraz 
zachowania ludzi za dwieście czy trzysta lat, 
nad czym co raz zastanawiali się bohaterowie 
sceniczni. Czechow z psychologiczną wnikli-
wością widział oraz kreślił sylwetki ludzkie 
i wskazywał, jak obserwować świat, bo – by 
posłużyć się opinią innego wybitnego pisa-
rza rosyjskiego, Maksyma Gorkiego – „nikt 
nie rozumiał tak jasno i subtelnie jak Antoni 

Orkiestra Symfoniczna FP w Złotej Sali Musikverein
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niedołęstwo wyrazem twa-
rzy. W  tej maestrii aktor-
skiej drugoplanowa postać 
wdziera się artystycznie na 
plan pierwszy, a  człowie-
czeństwo jako wartość staje 
się namacalne. Ta prawie 
milcząca postać jest wiel-
kim niemym krzykiem 
w  scenie ucieczki i  strachu 
przed porzuceniem jej i wy-
gnaniem z  domu, wyrażo-
nym w  owym konwulsyj-
nym wręcz wdrapywaniu 
się na drabinę, przywleczo-
ną przezeń niczym krzyż. 
Miało się wrażenie, że za 

chwilę runie i  trzeba ją będzie realnie rato-
wać. Podobnie jest z  Czebutkinem (Robert 
Chodur), nieco prześmiewczym sumieniem 
tego domu, lekarzem już raczej z  przyzwy-
czajenia do jego profesji niż do umiejętno-
ści faktycznych bohatera. Do sceny niani 
na drabinie porównać można trans pijacki 
doktora, gdy wszystko zda się runie za chwi-
lę wszystkim na głowę. I  w  tym miotaniu 
po mistrzowsku dozuje nam Chodur strach 
i niepokój – o niego i o to, co za chwilę się sta-
nie, aż do rozwalenia zegara, co symbolicznie 
niejako zatrzymuje czas i  staje się znakiem 
nieuchronności ludzkich losów.

Klasyczna forma spektaklu, wierność 
literackiemu tworzywu, umocowanie sce-
niczne w  epoce carskiego dzierżywładztwa 
i  w  kostiumach z  owych czasów. I  jedno- 
cześnie klasyczny dramat w  artystycznym 
przekazie wybrzmiewa świeżo, współcześnie. 
To jest nowy teatr, choć twórczynie i artyści 
nie musieli wspomagać się filmowymi trika-
mi. A ileż prawdziwego kunsztu muzycznego 
wykazali w scenie czekania na maszkaronów 
aktorzy – śpiewnie i przy fortepianie Dagny 
Cipora, z akordeonem Mateusz Mikoś i dwie 
wspaniałe skrzypaczki, siostry sceniczne Jo-
anna Baran i  Justyna Król. Spektakl długi, 
ale nienużący. Przeciwnie, wciąga i  dozu-
je wrażenia. Wielkie literackie dzieła i  ich 
uniwersalne nieblaknące wartości warto tak 
właśnie przybliżać współczesnym widzom. 

  Ryszard ZATORSKI
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Czechow tragizmów i  drobia-
zgów życia”.

Twórczynie rzeszowskiego 
widowiska prawie wiernie prze-
niosły dzieło Czechowa na sce-
nę, okrawając tylko akt czwarty 
kończący, który w  katastroficz-
nym biegu wypadków, chwila-
mi artystycznie jakby przenosił 
nas w  poetykę filmów Taranti-
no i  przewrotności jego widze-
nia zdarzeń. Scena pojedynku 
barona Tuzenbacha (gościnnie 
Mateusz Mosiewicz) z  cynicz-
nym sztabskapitanem Solonym 
(gościnnie Adrian Budakow) 
w  dramacie opowiedziana za-
ledwie szeptem, tu na scenie dzieje się na 
pierwszym planie, a rozpaczliwy krzyk Iriny 
(wysmakowana i zachwycająca w tej ogrom-
nej roli Joanna Baran), o którą wszak walczą 
rywale, jest jakby tożsamy z hukiem wystrza-
łu zamordowanego w gruncie rzeczy barona, 
formalnie narzeczonego Iriny, nieporadnego 
wszak w  takich sztukach walki. To ciekawy 
zabieg, podobnie jak recytowana w oryginal-
nym języku przez znakomitego aktorsko Bu-
dakowa poezja rosyjska, m.in. Lermontowa, 
ale i Jesienin też pobrzmiewał. 

Ten wystrzał kończy symbolicznie 
szansę na zmiany w życiu sióstr, które oprócz 
wspomnianej już najmłodszej Iriny, kreują 
z  takim kunsztem Dagny Cipora (Masza) 
i Justyna Król (Olga). Owa upragniona Mo-
skwa – chciałoby się rzec mityczna Arkadia, 
w marzeniach sióstr, zwłaszcza Iriny, powra-
ca bezustannie i  powtarzana jest jak man-
tra – oddala się coraz bardziej i staje się dla 
nich z  każdym rokiem brutalnie nierealna. 
Dla brata i  sióstr rzuconych kilkanaście lat 
wcześniej na prowincję, bo tamże otrzymał 
przydział służbowy teraz już nieżyjący ich 
ojciec generał. Pożar miasta, a potem rozkaz 
o  przeniesieniu dowódcy baterii Wierszyni-
na (znakomity aktorsko Robert Żurek) wraz 
z wojskiem w inne miejsce rwie jednocześnie 
wielką miłość z Maszą i rozdzieli ich. Jakby-
śmy czytali meldunki prasowe współczesne 
z  polskiej rzeczywistości, z  przestawianiem 
na politycznej szachownicy oficerów i szafo-
waniu losami ich rodzin. Jakaż ujmująca jest 
sceniczna rozpacz pięknej Maszy na wieść, że 

jej kochanek Wierszynin odjedzie służbowo. 
Maszy zamężnej wprawdzie, a  w  rzeczywi-
stości oddanej w  ów pacht w  dziewczęcym 
jeszcze wieku jej gimnazjalnemu nauczycie-
lowi (wyrazisty w tej roli Adam Mężyk). 

Trzy siostry rodziny Prozorowów, 
z  najstarszą Olgą, nauczycielką, niemającą 
widoku na jakikolwiek związek małżeński, 
tęskniące za rodzinną Moskwą, bajeczną 
w  ich wyobrażeniach i  pamięci dziecięcej 
– są uniwersalnym uosobieniem każdego 
z nas, z marzeniami o szczęśliwszej odmianie 
życia. I  odchodzeniem od tych złudzeń, jak 
w  przypadku brata naszych bohaterek An-
drzeja (Mateusz Mikoś), który zamiast na-
ukowej kariery nurza się w hazardzie, trwoni 
majątek i  udaje, że osiąga szczęście z  żoną 
intrygantką, prymitywną intelektualnie pro-
wincjuszką, a  wyrachowaną i  podłą chwi-
lami oraz zdradliwą Nataszą (Magdalena 
Kozikowska-Pieńko). Wielkim kunsztem tej 
subtelnej aktorki było zagranie tak sugestyw-
nie roli od niej samej odmiennej, że można 
było znienawidzić wręcz tę postać. Prostacka 
drugoplanowa postać Fieraponta z  zarządu 
ziemstwa zyskuje sympatię w kreacji Walde-
mara Czyszaka. Ale wręcz urzekła wielkim 
aktorstwem, nieobecna nie wiedzieć czemu 
już długo na scenie, Małgorzata Machow-
ska. W utworze Czechowa niania Anfisa ma 
lat osiemdziesiąt, niania sceniczna Machow-
skiej określa swój wiek nawet o  dwanaście 
lat wyżej. I  taki obraz zapamiętuje widz – 
ucharakteryzowanej, nieporadnej dobrej sta-
ruszki, drepczącej z  tym uformowanym na 

Pierwotnie to miał być artystyczny akcent 
na uroczystości otwierania 17 marca br. 

Muzeum Polaków Ratujących Żydów pod-
czas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów 
w  Markowej. I  był onże, ale nie w  akade-
mijnej, lecz bardzo uniwersalnej scenicznie 
formie. A w dzień potem i kolejny miał pre-
mierową odsłonę już w przestrzeniach Szajna 
Galerii w Teatrze Siemaszkowej.

Dzieci Hioba. Wiek XX Sławomira 
Gaudyna to wysublimowane misterium te-
atralne o zagładzie przez Niemców w ostat-
niej wojnie narodu żydowskiego i  szerzej 

Scena ze spektaklu „Trzy siostry”
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PRZYZYWAM WAS PŁACZEM
Misterium zagłady Sławomira Gaudyna

o  współczesnym wyniszczaniu i  mordowa-
niu przez fanatyków religijnych i  innych 
ludzi odmiennie od nich myślących. Z  od-
niesieniem wręcz dosłownym w końcowych 
scenach filmowych do tragedii wymordowa-
nia przez Niemców rodziny Ulmów za to, że 
ukrywali Żydów, ale i  w  kalejdoskopowych 
obrazach miejsc wojny i zagłady dotykającej 
obecnie narody: „A  świat patrzył i  milczał 
/A świat patrzył i milczał/ A wiatr popiół roz-
wiewał/ A deszcz ślady zacierał”. 

W  Szajna Galerii, surowej drewniany-
mi belkami okalającymi naturalnie prze-

strzeń, w dopasowanych elementach strojów 
i  scenograficznych elementów innych tego 
miejsca, zaprojektowanych przez Katarzynę 
Tarasiewicz-Trzynę, z  czterema oryginal-
nymi rzeźbami Szajny, postaciami z poetyki 
lagrowej hitlerowskich kaźni – to poetyckie 
misterium nabierało jeszcze większej mocy 
i wymowy. A widz owie, okalając tę zaimpro-
wizowaną wszak scenę, jakby współuczest-
niczyli w tym widowisku, mając obok siebie 
wspaniałych aktorów – Małgorzatę Pruch-
nik-Chołkę uosabiającą Dobro, Piękno, Na-
dzieję – Stwórcę wręcz i  Michała Chołkę 
w  roli Zła i  Szatana w  różnych wcieleniach, 
w  tym jako oprawcy esesmańskiego oraz 
Marka Kępińskiego, Hioba mędrca życiowe-
go. Ale i  postać skrzypaczki (Anna Siciak), 
która w tym misterium pojawiała się w kręgu 
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scenicznym, wychodząc zza umownej kurty-
ny z siatki od zespołu z akordeonistą Dariu-
szem Kotem, przewodnikiem owych muzy-
ków, autorem aranżacji i wokalnych opraco-
wań oraz kontrabasistą Wojciechem Jajugą.

Wszystko zaś działo się jakby w jakimś 
transie poetycko-muzycznym od urządza-
nia sceny po zwijanie rekwizytów i gaszenie 
menory. W zachwycającej lekkości zdało się 
tanecznej (ruch sceniczny opracował Da-
riusz Brojka). Poezja, dialogi, wokalne tre-
ści były przez twórcę widowiska w  przemy-
ślany, symboliczny sposób interpretowane 
pantomimicznie również i stwarzały nastrój 
niepowtarzalnego wzruszenia i  wzniosłości 
chwilami, ale bez zbędnego dydaktyzmu. 
Poruszające widowisko, aktorsko wysmako-
wane, chwilami sięgające do głębi zmysłów 
i  wyobraźni, jak w  owym apelu, gdy „przy-
zywam was płaczem” akcentował Hiob: „Jak-
że mam śpiewać? Świat cały obrócił mi się 
w  pustynię/ Jak grać mam, kiedy daremnie 
ręka podźwignąć się sili?/ Gdzieżeście, moi 
umarli? W  śmieciach was szukam i  glinie,/ 
I w każdej garstce popiołu./ Gdzieżeście mi 

Małgorzata Pruchnik-Chołka i Marek Kępiński w „Dzieciach Hioba”
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się zgubili?”. A  Dobro-Stwórca dopowiada: 
„Krzyczcie z  piaszczystych usypisk i  przy-
waleni kamieniem,/ Z  mgieł wszystkich, 
z każdego ognia i z dymu krzyk wasz niech  
rośnie”.

Poczynając od cytatu ze Starego Te-
stamentu o  Hiobie i  wyśpiewanych potem 
wersów w  jidysz przez małżeństwo Choł-
ków, biegły strofy Pieśni o  zamordowanym 

żydowskim narodzie Icchaka 
Kacenelsona w  tłumaczeniu 
Jerzego Ficowskiego, który 
to poemat wykorzystał Sła-
womir Gaudyn jako tworzy-
wo dla swych Dzieci Hioba. 
Także inne interpretowa-
ne w  jidysz przez Małgosię 
Pruchnik-Chołkę i  Marka 
Kępińskiego teksty, Szir ha 
szirim – Pieśń nad pieśniami 
czy Miasteczko Bełz Jacobsa 
albo Mur Burasa („Za pro-
giem mur/ Za rogiem mur/ 
Za murem świat/ Odwraca 
twarz”) poruszały do głębi. 

Nie ma jednak w tym widowisku przesadnie 
eksponowanej ikonografii żydowskiej, bo jest 
to właśnie uniwersalny przekaz poetyko-mu-
zyczny o zagładzie i przestrodze przed nią, by 
nie „została po nas tylko pieśń i pamięć kru-
cha i daremna”. 

  Ryszard ZATORSKI

Andrzej Szypuła

Ze zdumieniem dowie-
działem się niedawno, 

że znakomity polski te-
nor (a  wykonujący także 
partie kontratenorowe) 
Eugeniusz Sąsiadek, od 

1960 roku związany z  Akademią Muzyczną 
we Wrocławiu, przez dwa lata tuż po wojnie 
przebywał na Podkarpaciu i  to w moich ro-
dzinnych strzyżowskich stronach. Czas ten 
do dziś artysta wspomina z wielką sympatią 
i rozrzewnieniem.

Urodził się w  Żyrawie na Kresach 
Wschodnich. Jeszcze w czasie II wojny świa-
towej wraz z liczną rodziną (9 osób) zgodnie 
z wygnańczym nakazem Arbeitsamtu w Dro-
hobyczu, filia w  Chodorowie, zmuszony był 
opuścić rodzinne strony i  udać się zgodnie 
ze skierowaniem wydanym przez Polski Ko-
mitet Opiekuńczy w Rzeszowie z 30 czerwca 
1944 roku do Połomi koło Strzyżowa, gdzie 
rodzina Sąsiadków zamieszkała w opuszczo-
nym domu. 

Na początek gospodarstwo Sąsiadków 
w  Połomi zostało zasilone przywiezionymi 
z  Żyrawy dwoma krowami, świnką, kilku-
nastoma kurami i dwudziestoma ulami jako 
że ojciec Eugeniusza, Teodor, był zapalonym 
pszczelarzem i w Żyrawie miał pasiekę liczą-
cą ok. 60 uli. Trudne czasy dało się przetrwać 
dzięki życzliwości i  pomocy mieszkańców 
Połomi, o  czym z  wdzięcznością wspomina 
dziś Eugeniusz Sąsiadek.

We wspomnieniach opublikowanych 
w  „Barbizonie Wiśniowskim” nr 8/2014 ar-
tysta pisze, iż w  pobliżu domu w  Połomi 
znajdowało się wzgórze zwane „Kaśki kola-
no”, przez które mały Gienek uczęszczał do 

ŚPIEW ŁĄCZY LUDZI
Muzyczne reminiscencje

Gimnazjum Ogólnokształcące-
go w  Strzyżowie. Zachowały się 
świadectwa z 1945 i 1946 roku, na 
których widnieją oceny wyłącznie 
bardzo dobre!

Końcem sierpnia 1946 roku 
rodzina Sąsiadków wyjechała do 
Raciborza. Zdecydowały o  tym 
względy rodzinne (mieszkał tam 
brat Eugeniusza, Marian), a  nade 
wszystko większa możliwość dal-
szego kształcenia młodych człon-
ków rodziny w tym mieście.

Eugeniusz Sąsiadek ukoń-
czył dwa fakultety: matematykę na 
Uniwersytecie Wrocławskim i wo-
kalistykę w  Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej we Wrocławiu, 
przemianowanej w  1981 roku na Akademię 
Muzyczną im. Karola Lipińskiego, z  którą 
to uczelnią jest związany do dziś. Był kon-
certującym solistą, założycielem zespołu 
Complesso di Musica Antica, pedagogiem, 
od 1983 roku profesorem zwyczajnym, dwu-
krotnie rektorem, prorektorem, dziekanem 
wydziału wokalnego, kierownikiem katedry 
wokalistyki, dyrektorem i kierownikiem ar-
tystycznym Opery Wrocławskiej, prezesem 
SPAM, był prezesem Polskiego Stowarzysze-
nia Pedagogów Śpiewu przez sześć kadencji 
w  latach 1988–2013, obecnie jest prezesem 
honorowym.

To właśnie Stowarzyszenie, prowadzące 
swą jakże cenną działalność od 1988 roku, 
wraz z  Akademią Muzyczną we Wrocławiu 
było organizatorem LXI Kursu Pedagogiki 
Wokalnej w  dniach 7–13 lutego 2016 roku 
i XXII Konferencji Naukowej „Wybrane pro-
blemy wokalistyki” w  dniach 11–13 lutego 
2016 roku w Dusznikach-Zdroju na Dolnym 

Śląsku. Kierownictwo artystyczne konferen-
cji spoczywało w rękach prof. Barbary Ewy 
Werner, mieszkającej niegdyś w  Rzeszowie, 
związanej z rzeszowskim środowiskiem mu-
zycznym. Miałem zaszczyt uczestniczyć w tej 
konferencji z  referatem pt. Aleksander Sas-
-Bandrowski – wybitny tenor z Podkarpacia. 
Sylwetka tego zapomnianego artysty, niegdyś 
światowej sławy śpiewaka żyjącego w  latach 
1860–1913, pochodzącego z  Lubaczowa na 
Podkarpaciu, przedstawiona także w  foto-
gramach z ról scenicznych artysty, wzbudziła 
duże zainteresowanie słuchaczy. Materiały 
z  konferencji ukażą się drukiem w  specjal-
nym wydawnictwie.

Podczas uroczystej „Gali Młodej Wo-
kalistyki”, która miała miejsce 12 lutego 2016 
roku w  uroczym Dworku im. F. Chopina 
w Dusznikach-Zdroju, miałem wielką przy-
jemność słuchać niezwykle utalentowanych 
młodych śpiewaków biorących udział w  te-
gorocznym Kursie Pedagogiki Wokalnej, 

Katarzyna Liszcz-Starzec – sopran i Magdalena Blum – fortepian 
w Dusznikach-Zdroju
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Piotr Rędziniak

Habitaty to tytuł wy-
stawy rzeźb prezen-

towanej obecnie w  rze-
szowskim BWA. Autorka 
wystawy Mariola Waw-
rzusiak-Borcz urodziła 

się w  Rzeszowie w  1971 roku. Ukończyła 
rzeszowskie Liceum Sztuk Plastycznych. 
Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie odbyła w latach 1992–
1997. Dyplom ukończyła z  wyróżnieniem 
w  pracowni prof. Józefa Sękowskiego. Jest 
profesorem nadzwyczajnym ASP w  Krako-
wie na Wydziale Rzeźby. Prowadzi pracow-
nię rysunku dla studentów od II do V roku. 
Była stypendystką Cultural City Network 
Graz (1998), Stypendium Miasta Krakowa 
(1999), Stypendium Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (2000). Jest autorką 
kilkunastu wystaw indywidualnych oraz 
uczestniczyła w  kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych krajowych i zagranicznych.

Swoje rzeźby wykonuje w formie drob-
nych odlewów brązowych oraz spawanych, 
łączonych nitami i śrubami odpadów złomu 
metalowego. W postaciach, które są swoistą 
kompilacją sylwetki ludzkiej i zwierzęcej, za-
daje ciągłe pytanie, ile zwierzęcia jest w czło-
wieku, a  ile człowieka w  zwierzęciu. Czym 
wyróżnia się homo sapiens od innych gatun-
ków? Zdaniem artystki najważniejszym wy-
różnikiem człowieczeństwa w człowieku jest 
zdolność do tworzenia dzieł plastycznych, 
architektonicznych; śladów, których po sobie 

HABITATY
Kim jesteśmy i dokąd 

zmierzamy?
nie zostawiło nigdy zwierzę. A przynajmniej 
śladu świadomego przekazu jakiejś treści czy 
informacji, bo znamy przypadki budowli 
zwierząt, owadów, które zachwycają swoją 
precyzją i  kunsztem ich „konstruktorów”. 
Nie bez kozery wspominam o tym, gdyż ty-

tułowe habitaty to miejsca najbardziej sprzy-
jające życiu, bytowaniu danej grupy popula-
cji. Miejsca, z których wywodzi się człowiek, 
bo to o nim jednak jest twórczość rzeźbiarska 
Marioli Wawrzusiak-Borcz. To powrót do 
odwiecznego pytania: skąd przychodzimy, 
kim jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Miejsce, z którego przychodzimy (choć-
by w kontekście teorii Darwina) sytuuje nas 
w  gromadzie braci mniejszych – wywodząc 
się od zwierząt, pozostajemy niejako w  ich 
otoczeniu. Jesteśmy tym kimś, czym być 
dyktuje nam instynkt. Być lepszym od zwie-
rzęcia, które tylko instynktem się kieruje. 
Rozumność dana nam została, by ewoluować 
czyli „czynić sobie ziemię poddaną”. I zmie-
niamy ją, jednak wszelkie zmiany prowadzą 
do sterty metalowych, plastikowych, elektro-
nicznych, a  teraz nawet wirtualnych śmieci! 
A  zatem dokąd zmierza cywilizacja i  cały 
proces ewolucji? 

Odpowiedź artystki na to pytanie zdaje 
się być gorzka. Nie przypadkiem z  metalo-
wych zardzewiałych śmieci, resztek maszyn, 
samochodów, urządzeń spawa postaci człe-
kokształtne, próbując uchwycić najprostsze 
zachowania i  miejsca, w  których człowiek 
jest zagnieżdżony. I na całe szczęście w tych 
zachowaniach artystka wyłapuje dużo pozy-
tywnych zachowań. Jej prace pokazują zaba-
wę dzieci (Trzepak), przytulanie, okazywanie 
uczuć (Siostry), matczyną miłość (Matka). 
Ale też i  prace Odrzucony, Samotność, Nie 
widzieć, nie słyszeć świadczą, iż ludzie przy-
pominający mrówki, z  nieproporcjonalnie 
dużymi głowami i  cieniutkimi kończynami 
– czują, przeżywają emocje związane z rela-

Prof. Eugeniusz Sąsiadek (w  środku), dr Jacek Ści-
bor (z  lewej) i  Andrzej Szypuła (z  prawej) na rynku 
w Strzyżowie

w  tym Katarzyny Liszcz-Starzec – sopran 
pochodzącej z  Podkarpacia, absolwentki 
z  klasy dr Stanisławy Mikołajczyk-Madej 
w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola 
Szymanowskiego w  Rzeszowie, a  następnie 
w  Akademii Muzycznej w  Krakowie. Pu-
bliczność podziwiała i nagrodziła rzęsistymi 
oklaskami profesjonalne, znakomite wyko-
nanie – przez tę młodą świetnie zapowiada-
jącą się artystkę wraz z pianistką dr Magda-
leną Blum – arii Zuzanny (scena ogrodowa) 
z opery Wesele Figara W.A. Mozarta.

Muszę dodać, iż prof. Eugeniusz Sąsia-
dek wziął udział w jubileuszowej X Sesji Na-
ukowej „Musica Resoviana” zorganizowanej 
w  Rzeszowie przez Rzeszowskie Towarzy-
stwo Muzyczne i  Wydział Muzyki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego w  dniu 15 paździer-
nika 2015 roku z  referatem pt. Franciszka 
Rotter-Platówna, wybitna artystka i pedagog 
(1894–1974). Ta wspaniała artystka i pedagog 
pochodziła z Jasła na Podkarpaciu. 

Przy okazji tej konferencji prof. Euge-
niusz Sąsiadek z wielkim wzruszeniem, po 71 
latach odwiedził dawne Gimnazjum Ogól-
nokształcące w  Strzyżowie, obecnie Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, 
został życzliwie przyjęty przez dyrektora 
Zbigniewa Hołówkę i  wicedyrektor Zofię 
Zając, pedagogów i  uczniów szkoły, wpisał 
się do księgi pamiątkowej, odwiedził także 
Muzeum Ziemi Strzyżowskiej, żywo zapre-
zentowane przez dyrektor Monikę Bober. 

A  towarzyszyli mu w  tej wędrówce wspo-
mnień dr Jacek Ścibor i niżej podpisany.

Prof. Eugeniusz Sąsiadek był też hono-
rowym gościem VI Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wokalnego im. Barbary Kostrzew-
skiej, który odbywał się w  sali koncertowej 
Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego w  dniach 16–18 października 2015 

roku. Konkurs, gromadzący młodych śpie-
waków z całej Polski, zorganizowała Funda-
cja Szkolnictwa Muzycznego w  Rzeszowie 
przy współpracy wspomnianego Wydziału 
Muzyki UR i Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 
im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie. 

Dodam, iż 4 kwietnia 2016 roku w auli 
Leopoldinum Uniwersytetu Wrocławskie-
go odbyła się uroczysta promocja doktorów 
sztuki, wśród których habilitację otrzymał 
dr Jacek Ścibor z Rzeszowa, a tytuł doktora 
honoris causa wrocławskiej Akademii Mu-
zycznej otrzymał prof. Eugeniusz Sąsiadek.

Śpiew łączy ludzi. Stąd rodzina artystów 
i  pedagogów śpiewaków darzy się zawsze 
wielką miłością, szacunkiem i uwielbieniem. 
Każde spotkanie, artystyczne czy pedago-
giczne, ma swoją specyficzną, niepowtarzal-
ną, wręcz rodzinną atmosferę. Bo jak powia-
da F. Schubert w  zrealizowanym niedawno 
przez Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne 
singspielu pt. Domek trzech dziewcząt: „Czy 
jest coś milszego nad piękny śpiew?”

A  już niebawem – na rzeszowskiej 
scenie muzycznej pojawi się nowy spek-
takl, w którym utalentowani młodzi artyści 
śpiewacy naszego podkarpackiego regionu 
przedstawią swoje bogate możliwości arty-
styczno-wokalne. Ale na razie – cicho, sza… 
Żeby nie zapeszyć…

   Andrzej SZYPUŁA

Mariola Wawrzusiak-Borcz – „Matka”, rzeźba
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Galeria autorska Piotra Rędziniaka
STANISŁAW WIŚNIEWSKI

Profesor Stanisław Wiśniewski, urodzo-
ny w  Krynicy kilka lat przed II wojną 

światową, przebył niezwykłą drogę życiową. 
Po ukończeniu Szkoły Górniczej był krót-
ko górnikiem, później chciał być „wilkiem 
morskim”, stąd pobyt w  Szkole Morskiej 
w Gdyni (niestety rozwiązanej w 1949 roku). 
Po powrocie znad morza w rodzinne strony 
ukończył Liceum Plastyczne w Sędziszowie 
Małopolskim. Później odbył studia arty-
styczne w  Krakowie w  pracowniach prof. 
Zbigniewa Pronaszki i prof. Zygmunta Rad-
nickiego na Akademii Sztuk Pięknych, które 
ukończył w 1960 roku. Prof. Zbigniew Pro-
naszko dość szybko, bo już na drugim roku 
studiów, odkrył niezwykły talent wszech-
stronnie uzdolnionego studenta mającego 
odwagę wybrać własną drogę artystyczną. 

Pierwsze publiczne pokazy jego prac 
odbyły się na I Festiwalu Malarstwa Współ-

czesnego w  Szczecinie 
w  1962 roku. Później zor-
ganizował wystawy w  Kra-
kowie, Warszawie, Zako-
panem oraz wiele wystaw 
za granicą. Był profesorem 
zwyczajnym, pedagogiem 
na Wydziale Architektury 
i  Sztuk Pięknych Akademii 
Sztuk Pięknych w  Krako-
wie. Dwukrotnie stypendy-
stą Fundacji Kościuszkow-
skiej. Podczas pierwszego 
swojego pobytu w Nowym Jorku pochłonęła 
go pasja kolekcjonerstwa, był członkiem eli-
tarnego Stowarzyszenia Przyjaciół Dawnej 
Barwy i Broni.

Zawsze blisko związany z Rzeszowem, 
tu pozostawił wiele przyjaciół. W  rzeszow-
skim BWA dwukrotnie prezentował swoje 

wystawy, bywał również 
na plenerach malarskich 
w latach 70. i 80. XX wieku 
w  Solinie, Julinie, Raksza-
wie, po 2000 roku w Kolbu-
szowej.

Jak napisał kiedyś pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w  Krako-
wie Kazimierz Witek (dziś 
trzeba dodać – odszedł od 
nas): „Stanisław Wiśniew-
ski, piekielnie inteligentny, 

dowcipny i nieustępliwy dyskutant, odważ-
ny, wrażliwy człowiek z błyskiem w oku”.

Profesor Stanisław Wiśniewski zmarł 
23 marca 2016 roku w Krakowie. Pochowa-
ny został w  alei zasłużonych na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie.

Dominik Nykiel

W kwietniowym re-
pertuarze Klapsa 

znalazły się cztery interesują-
ce propozycje, do obejrzenia 
których – jak zawsze, wraz 
z  Adamem Kusem –zachę-

camy. Tym bardziej, że tak staramy się ukła-
dać nasz comiesięczny repertuar, aby był on 
jak najbardziej zróżnicowany pod względem 
tematycznym, produkcyjnym i realizatorskim. 

Kwiecień rozpoczniemy (4.04) Powro-
tem –  filmem produkcji australijskiej, które-
go największą aktorską ozdobą jest Geoffrey 
Rush, doceniony w  1997 roku Oscarem za 
pierwszoplanową rolę w Blasku. Chociaż tak 
naprawdę to teraz bardziej jest znany z przy-
godowej serii Piraci z Karaibów czy oscarowe-
go Jak zostać królem. W Powrocie, który jest 
debiutem reżyserskim Simona Stone’a, gra 
on Henry’ego, miejscowego bogacza lokalnej 
społeczności, który żeni się z  dużo młodszą 
kobietą. Ale ta sytuacja nie jest w tej historii 
najważniejsza. Pełni jedynie funkcję katali-
zatora. Najważniejsza jest prawda. A tę przy-
krywa rodzinna tajemnica. I  właśnie wokół 
długo skrywanych tajemnic i  prawdy krąży 
owa historia, która w opiniach wielu widzów 
„od początku do końca zachwyca obrazem, 
dźwiękiem, ale przede wszystkim fabułą i grą 
aktorską”.

11 kwietnia – film Nawet góry prze-
miną. To koprodukcja chińsko-francusko-
-japońska, która miała nominację do Złotej 

OSKAROWE I NAGRADZANE
Palmy. Fabuła skupia się wokół miłosnego 
trójkąta rozciągniętego na przestrzeni 25 lat 
(1999, 2014 i  2025). Nie to jednak jest istotą 
tego filmu. Reżyser Zhangke Jia miał większe 
ambicje. Zależało mu na tym, by ukazać obraz 
współczesnych Chin i  tego, jakim zmianom 
one ulegają pod wpływem różnych czynni-
ków. Na ile mu się to udało, trzeba już same-

czynienia z  dramatem science fiction. Akcja 
filmu rozrywa się w  świecie wyniszczonym 
przez wojnę atomową. To w takich warunkach 
doktorzy przetwarzają zdegenerowaną ludz-
kość na pełnowartościowych członków spo-
łeczeństwa. Jednym z nich jest Pernat (Marek 
Walczwski), który postanawia się zbuntować 
wobec nowego porządku. Golem to plejada 
polskich gwiazd tamtych lat: Emil Karewicz, 
Wojciech Pszoniak, Zofia Czerwińska, Jan 
Nowicki czy Arkadiusz Bazak. Warto rów-
nież dodać, że w 1980 roku film ten miał no-
minację do Złotych Lwów. 

Na zakończenie filmowego miesiąca 
(25.04) proponujemy naszym widzom Umri-
ka w reż. Prashanta Naira – lekki i przyjem-
ny film prosto z  Indii. Czym jest tytułowe 
i brzmiąco tajemniczo „umrika”? O tym prze-
konają się Państwo w  trakcie seansu. Nato-
miast historia ta – tak w telegraficznym skró-
cie – opowiada o  mieszkańcach hinduskiej 
wioski, którzy opowiadają sobie niesamowite 
historie o  wymarzonej i  odległej Ameryce. 
Na ich czoło wysuwa się młody Ramakant, 
który marzenie o  dalekim świecie chciałby 
wcielić w  życie. Chociaż fabuła Umrika nie 
jest odkrywcza, to jednak potrafi oczarować 
widzów, ponieważ ci w 2015 roku na festiwalu 
Sundance postanowili przyznać mu Nagrodę 
Publiczności. 

Na wszystkie seanse zapraszamy nie-
zmiennie do WDK w Rzeszowie w każdy po-
niedziałek na godzinę 19. 

   Dominik NYKIEL

cjami międzyludzkimi i jakimiś doświadcze-
niami z życia na złomowisku. Artystka poka-
zuje całe spektrum uczuć i zachowań, stąd te 
dziwne stwory rozbawią nas, wzruszą i wpra-
wią w zadumę. Mam wrażenie i nadzieję, że 
ta niezwykle intymna wystawa rzeźb postawi 

przed nami podobne pytania, jakie nurtują 
artystkę. Ile we mnie jest człowieka? Czy mo-
jego wnętrza nie zżera jakaś rdza? 

A  wystawa… jest dowodem na słowa 
artystki, iż sztuka to ten rodzaj ludzkiej dzia-
łalności i  aktywności, którą człowiek pozo-

stawia po sobie z przekazem treści. W przy-
padku sztuki Marioli Wawrzusiak-Borcz 
treści istotnych, które nosimy w swojej pod-
świadomości od momentu narodzin po nasz 
kres.

   Piotr RĘDZINIAK

mu ocenić. W każdym razie obcowanie w ki-
nie z  kulturą Dalekiego Wschodu już samo 
w sobie jest ciekawe. Dlatego też co jakiś czas 
sięgamy po kino z tamtych rejonów. 

Trzeci poniedziałek kwietnia (18.04) na-
leży do Polskiego Mistrza Kina, którym tym 
razem jest Piotr Szulkin i jego Golem z 1979 
roku. Oczywiście w  wersji cyfrowo odno-
wionej. W  tym wypadku będziemy mieć do 

http://www.filmweb.pl/person/Zhangke+Jia-73201
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Głębokość kałuży

Krzysztof Daukszewicz nadał posłowi Sasinowi imię 
Aureliusz. Bynajmniej nie chodziło mu o nawiąza-

nie ani do rzeczywistego imienia, ani do dosyć skutecznego, czasem nawet 
aż za bardzo, rzymskiego cesarza Marka Aureliusza. Znanemu szopkarzo-
wi kabaretowemu przyszło do głowy nazwanie tak posła dla zobrazowania 
jego maniery rozdawania pisowskim zwolennikom aureoli świętości ideowej 
i politycznej. Nie ma tu najmniejszego znaczenia fakt, czy ten zwolennik wy-
plata wierutne bzdury, czy zachowuje jaki taki umiar i rozsądek. Nosicielami 
niejednej aureoli posła Sasina są dla przykładu tacy mocarze współczesnej 
myśli politycznej, jak chociażby ministrowie – orężny Macierewicz, nawie-
dzony Ziobro i koński Jurgiel, wiceminister Jaki taki czy cudnej urody, inte-
lektualnej ma się rozumieć, posłanka Pawłowicz. Chociaż wojenny minister 
Macierewicz nabiera w moich oczach prawdziwego dostojeństwa i powagi. 
Bardzo stara się, abym docenił jego zabiegi o dostąpienie zaszczytu zostania 
ministrantem zamiast ministrem. Znakomity cel życiowy. Coś na ten temat 
wiem, bo w  młodości byłem ministrantem. Ponoć dobrym. Znam nawet 
smak wina mszalnego. Najmocniejszego na świecie, bo jeden pije, a wszy-
scy śpiewają. Dla równowagi przeciwnikom żon i mężów prawych tudzież 
sprawiedliwych poseł rozdaje wyłącznie rogi, te diabelskie, ma się rozumieć. 
Jak można nazwać rozdającego rogi? Rogacz? E, chyba nie, to miano już 
jest zarezerwowane dla innej sfery życia. Tu imponującą ich kolekcją mogą 
pochwalić się dla przykładu posłowie Niesiołowski i Schetyna oraz prezes 
Rzepliński. Ostatnio poseł Sasin znowu zaskoczył mnie sformułowaniem, 
że jest głęboko przekonany. Chodziło mu o trybunał, a głębokie przekonanie 
dotyczyło racji PiS. Panie pośle, jaką głębokość można osiągnąć w błotnej 
kałuży?

Jaki to kompromis! 

Zupełnie nowe znaczenie tego słowa wylansowali politycy prawi i spra-
wiedliwi. Do ubiegłego roku pojęcie to znaczyło mniej więcej – rozstrzy-

gnięcie sporu pomiędzy kimś a kimś na podstawie wzajemnych ustępstw, 
odstępstwo przez dwie strony od zasad w  celach praktycznych. Teraz po-
jawił się u nas pomysł kompromisu z Konstytucją RP. Wpierw została ona 
wykorzystana do zaprzysiężenia władz państwowych, a później sponiewie-
rana niczym jakiś koncert niepraktycznych życzeń, sprzeczny z wyobraże-
niami rządzących. Nie ma tu najmniejszego znaczenia fakt, że została za-
akceptowana w ogólnonarodowym referendum. Teraz owa Konstytucja ma 
obowiązkowo iść na kompromis z  Prezesem I  Ogromnym i  szlus. Ma dla 
przykładu unieważniać legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytu-
cyjnego, tolerować olewanie przez rząd obowiązku publikowania orzeczeń 
trybunału. Wolno opluwać jej postanowienia. Jeśli iść tym tokiem rozumo-
wania, to za chwilę bandyta będzie żądał kompromisu z Kodeksem karnym, 
a odszczepieniec religijny kompromisu z Biblią. Taż to kompletny idiotyzm, 
prowadzący na logiczne i  praktyczne manowce. Zacząć może się to już 
w przedszkolu, w którym obowiązuje jakiś regulamin. Jeszcze gorzej będzie 
w szkole, gdzie co bardziej krewcy uczniowie zażądają kompromisu z Ko-
deksem ucznia czy czymś podobnym. Rozpatrując kwestię globalnie, można 
będzie domagać się kompromisu z Kartą Praw Człowieka i Obywatela.

Zamiast słowa bożego

Metropolita przemyski abp Józef Michalik znowu błysnął swoim talen-
tem duszpasterskim, zasadzonym na niezmierzonej miłości bliźnie-

go swego jak siebie samego. Podczas mszy rezurekcyjnej, zamiast cieszyć 
się zmartwychwstaniem Pana naszego, rąbnął w  przeciwników Prezesa 
I Ogromnego, ni mniej ni więcej, tylko Targowicą. W dodatku w roku mi-
łosierdzia bożego. Według owego, tryskającego miłością bliźniego inaczej, 
hierarchy, cała opozycja polityczna, zamiast walić na kolana przed preze-
sem i metropolitą przemyskim, skarży się do Unii na poniewieranie demo-
kracji w Polsce. Tak samo jak targowiczanie do carycy Jekatieriny Wtaroj. 
Zupełnie nie zauważył, że do Komisji Weneckiej zwrócił się nie kto inny, 
a minister prezesowski. Zostawmy to, a wróćmy do owej Targowicy. Gdy-
by metropolita lepiej znał rodzimą historię, to nie ruszałby owej Targowicy. 
Przecież tam aż roiło się od kościelnych dostojników. Zresztą nie bez po-
wodu niektórych w Warszawie wieszano na latarniach podczas najbliższe-
go zrywu niepodległościowego. Ale o tym arcybiskup raczył już pomilczeć. 
I do czego przydała się cała solidarnościowa nauka społeczna Jana Pawła II? 
Siania z ambony politycznej nienawiści i kopania rowów podziału, zamiast 
głoszenia słowa bożego?

 Roman MAŁEK 

Chwała hipokryzji

Była szefowa Wielkiej Brytanii, jedne-
go z  najbogatszych państw na świecie, 

o  bogatej tradycji demokratycznej, Marga-
ret Thatcher, powiedziała onegdaj, że „jeżeli rząd mówi, że ko-
muś coś da, to znaczy, że zabierze tobie. Bowiem rząd nie ma 
żadnych własnych pieniędzy”. Nasz rząd jeszcze nim nie był, 
a już mówił, że da. Czyli wtedy z rozmysłem kłamał, świadomy 
swej hipokryzji. I robi to cały czas, a o tym, że nam zabiera bez 
pytania, jakoś nie mówi. Widocznie wynika to z jego koncep-
cji demokracji jako żywo przypominającej tę z czasów Stalina 
czy obecną z Korei Północnej i Białorusi. Że o hierarchicznym 
systemie rzymskiego, a właściwie to polskiego Kościoła katolic-
kiego nie wspomnę. A Kościół ten jest guru „jedynie słusznego”, 
wielkiego polskiego wodza, choć postury mizernej.

Wiosna tego roku rozkwitła hipokryzją wyjątkowo bujnie. 
Święta wielkanocne, kościelna rocznica chrztu Polski, kolejna 
rocznica smoleńska, no i wizyta papieża. W liturgii już było i bę-
dzie jeszcze o miłości bliźniego, nadziei dla świata i odkupieniu. 
W przemówieniach, chciałem powiedzieć kazaniach (jakoś mi 
się to myli), pogarda dla inaczej myślących, apoteozie jedynie 
słusznego kierunku, pogardzie dla przeciwników politycznych 
i potrzebie kultu „prawdziwych Polaków”, tych lepszego sortu. 
Konkrety?
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Jeszcze nieobchodzona rocznica chrztu Polski już nabrała 
charakteru politycznego. Polityk PiS arcybiskup Gądecki zała-
twił sobie, jeszcze nie wiemy za co, uroczystości w  Poznaniu. 
O Gnieźnie nikt nie wspomniał. Normalka. Dziwi mnie tylko, 
dlaczego te uroczystości nie odbędą się w Toruniu.

I w tym obecnym okresie rozkwitłej hipokryzji Konferen-
cja Episkopatu Polski zafundowała nam Polakom, a właściwie 
Polkom, prezent w  postaci domagania się zaostrzenia ustawy 
o aborcji. Jak napisali: „nie należy poprzestać na obecnym kom-
promisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która 
w  trzech przypadkach dopuszcza aborcję”. Domagają się też, 
by wszyscy „podjęli działania mające na celu pełną prawną 
ochronę życia nienarodzonych”. Coś takiego stworzy polskim 
kobietom piekło. Ta, która poroni, będzie przesłuchiwana przez 
prokuratora i skazywana, a badania prenatalne będą w prakty-
ce nielegalne. Owi miłośnicy bliźniego chcą tortur dla polskich 
kobiet, więzień i upokorzenia. I nawet wieszak, który onegdaj 
służył do przerywania ciąży, tu nie pomoże. A to wszystko z mi-
łości bliźniego oczywiście. 

I dziwię się, po co ta hipokryzja? Czy nie uczciwiej by było 
głosić otwarcie z  ambon pochwałę kultu jednostki i  autory-
tarnego systemu rządzenia? Widocznie dla naszych „wielkich 
kościelnych” jest to ponad ich możliwości percepcyjne. Wcale 
się nie dziwię. Są w końcu ideologicznymi spadkobiercami tych, 
którzy sfałszowali Dekalog.

tekst i grafika
 Zbigniew GRZYŚ



W  zagonionym 
świecie coraz 

częściej się słyszy: 
„My kompletnie się 
nie rozumiemy!”, 
„Nie mogę jego zro-

zumieć”, „Czasami to sam siebie nie rozu-
miem”. Dzieje się tak dlatego, że została za-
kłócona komunikacja interpersonalna. Wielu 
ludzi uważa, że komunikacja międzyludzka 
to wyłącznie słowo mówione, zaś daleko za 
nim słowo pisane. Nie jest to prawdą, bo-
wiem ludzie zawsze się z  sobą komunikują. 
Mogą porozumiewać się z  innymi językiem 
ciała, grymasem twarzy, gestykulacją, a  na-
wet milczeniem. Mogą przekazywać wia-
domości przy pomocy zakupionych kartek, 
wysłanych esemesów, szyfrów, piktogramów, 
czyli stosując tzw. komunikację pośrednią 
i  alternatywną, niemniej jednak nie jest to 
bezpośredni kontakt nadawca–odbiorca. 
Zdolność ludzi do porozumiewania się to nie 
tylko kwestia tego, co się mówi, to również 
kwestia tego, czego się nie mówi i tego, co się 

Zrozumieć siebie i drugą osobę

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Awans lub nagroda 
znajdą się w zasięgu wzroku.
Byk (21 IV–20 V) Wenus pozwoli wrócić 
do równowagi wewnętrznej i odkryć daw-
ne turystyczne pasje.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Poświęć więcej 
czasu rodzinie.
Rak (22 VI–22 VII) Czasem warto posłu-
chać pewnych rad, by nie stracić.

Lew (23 VII–23 VIII) Nie osiadaj teraz na 
laurach, przed Tobą wiele spraw zawodo-
wych.

Panna (24 VIII–22 IX) Pamiętaj, nie tyl-
ko pracą człowiek żyje.

Waga (23 IX–23 X) Nie przegap pew-
nych ważnych terminów.

Skorpion (24 X–22 XI) Posypią się teraz 
liczne zaproszenia na randki, zabawy i wy-
jazdy.

Strzelec (23 XI–21 XII) Mars obudzi 
w Tobie talenty do organizacji i zarządza-
nia.

Koziorożec (22 XII–20 I) Ten wiosenny 
wyjazd dobrze Ci zrobi.

Wodnik (21 I–19 II) Nie broń się przed 
miłością.
Ryby (20 II–20 III) Przestań słuchać lu-
dzi, którzy marudzą, źle ci życzą. Zacznij 
realizować swoje marzenia.
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SERNIK Z BEZĄ

Ciasto: 15 dag masła • 15 dag 
cukru pudru • 2 żółtka • 30 

dag mąki krupczatki lub tortowej • 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia.
Mąkę posiekać z masłem, dodać cukier puder, 
żółtka, proszek do pieczenia, szybko zagnieść. 
Ciastem wyłożyć przygotowaną blachę i pod-
piec przez 20 min w temperaturze 180°C.
Masa: 1 kg mielonego twarogu tłustego • 20 
dag cukru • 2 całe jaja • 4 żółtka • ¾ litra mleka 
• 2 łyżki soku z cytryny • 2 opakowania budy-
niu waniliowego • 20 dag margaryny lub masła 

LIMERYKI

Wiosenny wyjazd

Z pustą głową zachodzi się wyżej  
– brak czynnika powstrzymującego.

***
Nie pluj na tych,  

z których brzydziłbyś się zlizywać.

robi. W  niektórych kulturach, szczególnie 
w kulturach Dalekiego Wschodu, kładzie się 
ogromny nacisk na komunikację niewerbal-
ną. Japończycy na przykład mają na to okre-
ślenie: „harri-gei”. Wyrażenie to naprawdę 
składa się z dwóch słów: „harra” – oznacza-
jącego żołądek, trzewia, wnętrze, oraz słowa 
„gei” – oznaczającego sztukę. Stąd „harri-
-gei” oznacza sztukę wejścia w głąb drugiego 
człowieka i zrozumienia go bez użycia zbęd-
nych słów. Człowiek jest odpowiedzialny nie 
tylko za to, co mówi, ale również za to, co 
inna osoba odgaduje, wnioskując po jego 
gestach, manierach, reakcjach, czyli jak jest 
odczytywany w  danej sytuacji język ciała. 
Jeśli zatem mamy problemy w  kontaktach 
z  innymi ludźmi, to trzeba zastanowić się, 
czy my sami nie jesteśmy przyczyną utrud-
nionego porozumiewania się. Powinniśmy 
zdać sobie sprawę, że nie możemy całkowicie 
zmienić innych ludzi, ale możemy i powin-
niśmy zmienić nasze nastawienie do nich. 
Jest to najprostsza droga, by zrozumieć sie-
bie i zrozumieć drugą osobę.

• aromat waniliowy • rodzynki wg uznania.
Margarynę stopić i wystudzić. Budynie do-
kładnie rozpuścić w mleku. Jajka oraz żółtka 
utrzeć z  cukrem na gładką, puszystą masę. 
Dodać sok z  cytryny, mleko wymieszane 
z  budyniami, twaróg oraz stopioną marga-
rynę. Wszystko razem bardzo dokładnie 
wymieszać na jednolitą masę. Na podpie-
czony spód wyłożyć masę serową, wyrównać 
powierzchnię i piec ok. 45 min (180°C).
Beza: 6 białek • 6 łyżek cukru.
Białka dobrze ubić z  cukrem i  tak przygo-
towaną pianę wyłożyć na wierzch ciasta. 
Ciasto ponownie wstawić do piekarnika 
i jeszcze piec ok. 15–20 min. Ciasto zostawić 
w  piekarniku na ok. 20 min. Wystudzone 
ciasto można polać polewą czekoladową ro-
biąc esy-floresy.

Czesław P. Kondraciuk

O POLITYKACH
Jeden jest pro, drugi anty,
ale razem robią kanty.

Z WIEKIEM
Dopiero do tego 
dochodzimy z wiekiem,
że czasem się bywa,
a nie jest człowiekiem.

ODWET
Jeśli zaniedbasz swoją panią,
to cię zdradzi z całą kompanią.

DARMOWE LEKI
Z tym problemem trudna sprawa
Leków nie ma – jest ustawa... 

ŚCIEMA
Po wyborach wielka ściema –  
jest Prezydent, a go nie ma....

PYTANIE
Jaki jest Jaki?
Jaki taki.....

Pewna księgowa Dorota w Szczecinie,
rachuje dokładnie, więc nic jej nie zginie,
i choć to takie proste nie jest,
bardzo sprytnie wpisze w rejestr...
wszystko się zgadza, sądząc po jej minie.

Pan Twardowski na Księżycu
nie był jeszcze nigdy w życiu,
więc koguta dosiadł,
satelitę posiadł,
tam się rozkoszuje w piciu.

Prawda czy plotka
Spotkał piesek kotka w ratuszu na schodkach.
Szykują się zmiany, prawda to czy plotka?
Na razie nasz jastrząb, choć nie traci formy,
łapie mniejsze kąski niż te za Platformy.

A jego brygada chyba się rozpada,
tak to się wyczuwa na różnych naradach.
Kiedy nie ma rady na dobre układy,
wtedy mogą zniknąć cieplutkie posady.

Płacze lis przechera, co wójtów nabierał,
że wskaźnik przyłączeń zbliża się do zera.
Bo nawet aktywna okoliczna młodzież
nie garnie się działać w Rzeszowa zagrodzie.

Prasowy papuga nie mówi o długach,
promocję opiera na dawnych zasługach.
Kiepska przyszłość nasza, czas zacisnąć pasa,
już nie pożyjemy jak za króla Sasa.

Ćwierkają wróbelki, a to już nie plotki,
aby iść do przodu – cel uświęci środki.
Coraz głośniej słychać o prawym zakręcie
w naszym dosyć chwiejnym miejskim 
parlamencie.

PS
Wieści, opowieści realne się stają,
ktoś nam chce podrzucić to kukułcze jajo.
A podobno jastrząb nie jest temu wbrew,
no to byłby jego ten łabędzi śpiew…



Starania o zapewnienie wody dla miasta Rzeszowa się-
gają początków XX wieku. Pierwsze projekty opraco-

wano jeszcze przed I wojną światową, ale dopiero w 1933 
roku, dzięki środkom z Funduszu Pracy sfinalizowano budo-
wę ujęcia wody na rzece Wisłok wraz ze stacją pomp oraz 
miejskim wodociągiem, który rozpoczął pracę w grudniu 
1934 roku. Jego długość wynosiła wówczas 20 km. Gdy 
miasto awansowało do rangi stolicy województwa, zaczęło 
się intensywnie rozwijać. W szybkim tempie modernizowa-
no i rozbudowywano również miejskie wodociągi. Powstały 
nowe Zakłady Uzdatniania Wody (ZUW I oraz ZUW II) wraz 
z ujęciem wody, nową siecią wodociągową i kanalizacyjną 
oraz zbiornikami wyrównawczymi. 

Obecnie woda ujmowana jest na ujęciu powierzch-
niowym rzeki Wisłok usytuowanym powyżej zalewu na 
osiedlu Zwięczyca. Przy ujęciu funkcjonuje Zakład Uzdat-
niania Wody, którego łączna zdolność produkcyjna wynosi 
84 000 m3/dobę. Dystrybucja wody odbywa się za pośred-
nictwem systemu sieci wodociągowych o łącznej długości 
914 km. 

Wieloletnia eksploatacja Zakładu Uzdatniania Wody 
oraz zaostrzenie przepisów dotyczących jakości wody prze-
znaczonej do spożycia wymusiły konieczność modernizacji 
Zakładu. Pierwsze prace mające na celu zwiększenie efek-
tywności uzdatniania wody wykonane zostały w latach 

MPWiK Sp. z o.o. 
w Rzeszowie

1997–1999. Polegały one na wprowadzeniu ozonowania 
wstępnego i usprawnieniu procesu koagulacji. Kolejnym eta-
pem prowadzącym do poprawy jakości wody była realizacja 
w latach 2003–2010 projektu pod nazwą „Program popra-
wy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”. Obejmował on 
modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w zakresie techno-
logii uzdatniania wody oraz gospodarki osadami. W ramach 
projektu rozbudowane zostały także zbiorniki wyrównaw-
cze wody w zachodniej części miasta. 

Jedną z większych inwestycji realizowanych na potrze-
by Strefy Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko 
była budowa sieci wod-kan oraz pompowni wody wraz ze 
zbiornikami wyrównawczymi o wartości 9,8 mln złotych.

Łączna wartość zadań prowadzących do poprawy jako-
ści, niezawodności i bezpieczeństwa dostaw wody dla aglo-
meracji rzeszowskiej wyniosła 188,8 mln złotych. W efekcie 
tych inwestycji Spółka dostarcza swoim odbiorcom wodę 
spełniającą wszelkie wymogi jakościowe określone polskimi 
i unijnymi przepisami.

Duży rozwój zaobserwować można również w dziedzi-
nie gospodarki ściekowej. Potrzeba rozwiązania problemu 
kompleksowego odprowadzania ścieków wywołana została 
w dużym stopniu przez uruchomienie wodociągów. Już w dwa 
lata po uruchomieniu wodociągu oddano do eksploatacji 
15 km sieci kanalizacji sanitarnej. Przez kolejne lata Przedsię-



biorstwo sukcesywnie rozbudowywało sieć kanalizacyjną.  
Obecnie długość kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa 
liczy ponad 718 km. Ścieki sanitarne odprowadzane są za 
pośrednictwem 88 przepompowni do mechaniczno-biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków. 

Oczyszczalnię oddano do eksploatacji w 1988 roku. 
Kolejne lata eksploatacji uwidoczniły potrzebę zmiany tech-
nologii oczyszczania ścieków i wymusiły przeprowadzenie 
modernizacji. Pierwsze procesy modernizacyjne obejmowa-
ły technologię mechanicznego oczyszczania ścieków wraz 
z gospodarką osadową. Kolejny etap modernizacji polegał na 
rozbudowie ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków, który 
wynikał ze zmiany wymagań dotyczących jakości ścieków 
oczyszczonych w zakresie związków biogennych oraz do-
stosowania technologii do odpowiednich przepisów polskich 
i unijnych. Od wykonania rozbudowy oczyszczalni uzależ-
nione zostało także przyznanie dofinansowania z Funduszu 
Spójności na rozbudowę sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych dla miasta Rzeszowa. Prace modernizacyjne ciągu 
biologicznego rozpoczęto w maju 2014 roku, a zakończono 
w czerwcu 2015 roku, osiągając zamierzone efekty ekolo-
giczne przewidziane dla rozruchu oczyszczalni – uzyskanie 
parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwole-
niem wodnoprawnym limitującym zawartość azotu i fosforu. 

Dzięki łagodnej zimie modernizację udało się wykonać nie-
spełna pół roku przed terminem. Całkowity koszt moderni-
zacji oczyszczalni ścieków wyniósł 56,8 mln złotych.

Na lata 2016–2020 Przedsiębiorstwo planuje:
 • budowę suszarni mechanicznej osadów ściekowych,
 • hermetyzację obiektów na oczyszczalni ścieków celem 

likwidacji uciążliwości odorowej oraz modernizację dróg 
i placów,

 • rozbudowę sieci wodociągowej wraz z pompowniami 
wody,

 • modernizację głównej magistrali wodociągowej,
 • rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepom-

powniami ścieków,
 • przebudowę istniejących zbiorników wody na os. Kra-

kowska Południe i rozbudowę zbiorników wody na os. 
Pobitno,

 • budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu 
Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków,

 • monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej.

Wartość planowanych inwestycji to ponad 100 mln zł. 
Zadania te Przedsiębiorstwo planuje zrealizować ze wspar-
ciem Funduszu Spójności w ramach Perspektywy Finanso-
wej 2014–2020.
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