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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

Drodzy rodacy, królu nad króle,
realizując PiS-u rozległą wizję,
że damy radę – każdy to czuje,
stąd mych przemyśleń takie decyzje.

Pecha to ma Szałamacha,
że realnie groszem machał
i zaniedbał ważną wiedzę,
oprócz mnie jest przecież prezes.

Antek groźne miny stroi,
pozostanie więc na swoim,
dożywocie ma przybite,
mając Jarka immunitet.

Szyszko dalej liczy szyszki,
z tym nie może zostać w tyle,
Jurgiel, choć dostał zadyszki,
utrzymał się na kobyle.

Przeurocza miss Zalewska,
ona w szkole jest od dziecka,
zna reformy różne formy
i lubi ciepłe reformy.

Rekonstrukcja exposé
Uważam go za zuchwalca,
człowiek specjalnej troski,
prosił do „czarnego walca”,
lecz zostaje Waszczykowski.

Innym, co się trzęsą portki
o swoją wątpliwą przyszłość,
to kieruję na paciorki,
bo szydło za krótkie wyszło.

Damy radę, a przykładem
będzie gospodarki Zeus,
zamówień na kawalkadę
cudotwórca nasz Mateusz.

Zasłużeni, zwarci, uparci
spróbujemy osłodzić wam życie.
To dla wodza, dla sprawy i partii
utopimy kraj w dobrobycie!

PS
Rekonstrukcja czy obstrukcja,
ta myśl znamienna mnie smuci,
że gdyby była i się odbyła,
nie wiem, czy państwo się nie przewróci.
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1. Wrześniowe słońce nam gra
wśród sennych Wisłoka fal,
ponad Rzeszowem już mgła
i lata serdeczny żal.

Pójdziemy ścieżką przez park,
wtuleni jak w srebrnym śnie,
aż nasza miłość sprzed lat
w kolorach rozpłynie się.

Ref.  Znów jesień idzie przez świat,
sentymentalny gra wiatr,
babiego lata rwie nić
aż do zimowych dni.

Złotawych liści już czas
i oczu twych ciepły blask, 
wspomnienia snuje się nić,
gdy obok przy mnie ty.

Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

JESIENNY PORTRET

2.  Nie mówmy nic, szkoda słów,
patrz, tyle jesiennych barw,
wystarczy, że jesteś tu    
i nasza miłość wciąż trwa.

Co będzie jutro, kto wie,
zamyśleń złotych już czas, 
w Wisłoku odbija się     
jesienny już portret nasz.

Ref.  Znów jesień idzie przez świat…

  Wiśniowa, 14.08.2016 
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WIDOKÓWKI Z RZESZOWA
Nasze miasto dawniej i dziś

Plac Jana Kilińskiego
Fot. Bogdan Szczupaj

Ul. Kolejowa przed wojną (obecnie plac Jana Kilińskiego)
Fot. Edward Janusz i Rodzina

Zdjęcia z archiwum Galerii 
Fotografii Miasta Rzeszowa
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Politechnika Rzeszowska inaugurowała swój 66. rok akademicki 
z nowym rektorem prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Bożydarem 

Markowskim. Jest on absolwentem tej uczelni z  czasów, gdy była 
Wyższą Szkołą Inżynierską. A  politechniką kierował jako rektor 
już także w latach 1999–2005. Zajmował też wcześniej wiele znaczą-
cych innych funkcji. To naukowiec o horyzontach wykraczających 
poza inżynierskie kanony, społecznik humanista, orędownik ścisłej 
współpracy nauki z  przemysłem. Dość znamienne było zatem, że 
wykład inauguracyjny, wygłoszony 7 października br. przez prof. 

Grzegorza Ostasza podczas uroczysto-
ści rozpoczęcia nowego roku akade-
mickiego, dotyczył „copowskich fun-
damentów uczelni technicznej w Rze-
szowie”. 

Politechnika Rzeszowska im. 
Ignacego Łukasiewicza jest największą 
uczelnią techniczną w regionie i  jedy-
ną w kraju, która od lat kształci pilotów 
lotnictwa cywilnego – do tej pory takie 
uprawnienia uzyskało 658 absolwen-
tów tego kierunku. Nowy rok akade-

micki rozpoczęło w PRz prawie 16,5 tys. studentów, w tym 4,5 tys. 
na pierwszym roku. Absolwenci politechniki są najchętniej zatrud-
niani przez pracodawców. Na inauguracji rektor Markowski przy-
pomniał, że w uczelni na 7 wydziałach, pracuje 57 profesorów, 110 
doktorów habilitowanych, 398 doktorów i 208 asystentów. Politech-
nika posiada 5 uprawnień do nadawania stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego i 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora. 
Uczelnia uzyskała też niedawno status Uniwersytetu Technicznego, 
co ma istotne znaczenie w naukowych kontaktach międzynarodo-
wych. Z pilnych inwestycji, które mają być realizowane, rektor wy-
mienił budowę nowego domu studenckiego i poprawienie zaplecza 
lokalowego wydziałów (chemicznego, zarządzania oraz matematyki 
i fizyki stosowanej). Przewiduje się też rozbudowę bazy sportowej, 
w tym przygotowanie pełnowymiarowego lodowiska.

NOWY ROK AKADEMICKI
Inauguracje w największych rzeszowskich uczelniach

W Rzeszowie – gdzie proporcjonalnie do liczby mieszkańców miasta kształci się najwięcej studentów w Europie – nowy 
rok akademicki 2016/2017 inaugurowały na początku października tutejsze uczelnie, w tym dwie najstarsze i najwięk-
sze, państwowe: Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski.

Uniwersytet Rzeszowski 16. rok akademicki też rozpoczął z nowym 
rektorem prof. dr. hab. Sylwestrem Czopkiem, archeologiem 

i  muzealnikiem. Rektor zadeklarował, że priorytetem będzie osiąg- 
nięcie wyższej pozycji naukowej uczelni oraz zrównoważony rozwój, 
z zachowaniem autonomii wydziałów, ale z ich większą współodpowie-
dzialnością za realizację misji uniwersytetu. 

W  przemówieniu inauguracyjnym rektor stawiał m.in. pytania 
o przyszłość humanistyki i nauk społecznych. – Dobrze wiadomo, że 
humanistyka często staje się po prostu zakładniczką wydziałów nauk 
ścisłych i  stosowanych, skupiających in-
westycje kapitałowe, co do których już 
z góry zakłada się, że będą opłacalne, a co 
z  istoty obce jest światu akademickiemu 
– opisywał przytoczonym stwierdzeniem 
francuskiego filozofa Jacquesa Derridy 
ważny dla uczelni problem. – Powinni-
śmy się domagać wolności i  immunitetu 
dla uniwersytetu, w stopniu najwyższym 
zaś dla nauk humanistycznych – pod-
kreślał rektor. – Wolność dla naukowca 
to nie tylko kwestia wolnego umysłu, ale 
także wolnych rąk od zbędnych działań biurokratycznych. Wiążemy 
wielkie nadzieje z pracami legislacyjnymi, które mają pomóc w odbiu-
rokratyzowaniu struktur akademickich. 

Uczelnia humanistyczna, jaką jest UR, posiada 12 wydziałów, 
zatrudnia 1277 nauczycieli akademickich, w tym 111 profesorów tytu-
larnych i 257 doktorów habilitowanych. W bieżącym roku akademic-
kim studiować będzie tutaj 17 512 osób, w tym na 51 kierunkach studia 
rozpocznie 6088. 

Podczas inauguracji Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski odznaczony został prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek 
z Wydziału Pedagogicznego. Jest on jednym z pierwszych absolwentów 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która stała się głównym filarem utwo-
rzonego potem uniwersytetu. W latach 2002–2008 profesor był prorek-
torem UR ds. organizacji i rozwoju. 

   Ryszard ZATORSKI

Prof. Tadeusz Markowski Prof. Sylwester Czopek
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To widzowie, wysyłając SMS-y, zdecydują, 
kto wygra i  będzie reprezentował Polskę 

20 listopada br. na Junior Eurovision Song 
Contest na Malcie. Głosujmy na Anię Dąbrow-
ską – uczennicę Centrum Sztuki Wokalnej 
w Rzeszowie – która uczestniczy w krajowych 
eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 
dla Dzieci 2016. Występy dziesięciu finalistów 
obejrzymy 15 października br. w TVP 1. 

Ania Dąbrowska rozwija talent wokal-
ny pod kierunkiem Anny Czenczek, kieru-
jącej CSW, która jest zarazem pomysłodaw-
czynią i  dyrektorem Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia Festi-
val. Ania ma już na koncie sporo sukcesów, 
a  teraz doszedł kolejny. Podczas eliminacji 
wykona rockową piosenkę pt. Fryzurka, do 
której słowa napisał Maciej Sieklucki, a mu-
zykę Jarek Babula.

Ania jest uczennicą klasy 6 Szkoły Pod-
stawowej w  Zespołe Szkół im. Marszałka  
J. Piłsudskiego w Wesołej oraz uczennicą kla-

EUROWIZJA DLA DZIECI
Głosujmy na Anię Dąbrowską

sy 4 (fortepian) Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Dynowie. W Centrum Sztuki Wo-
kalnej w Rzeszowie Ania rozwija swoje pasje 
i zainteresowania, pracując nad emisją głosu, 
interpretacją piosenki, ruchem scenicznym 
z  elementami gry aktorskiej, dykcją, ubio-
rem scenicznym i  uczy się zasad charakte-
ryzacji. Bierze udział w  licznych koncertach 
okolicznościowych i  autorskich spektaklach 
wokalno-tanecznych CSW, które na stałe 
wpisały się w kalendarz kulturalny Rzeszowa 
i Podkarpacia. Ma za sobą wspólne występy 
na koncertach m.in. z  Grzegorzem Hyżym 
i  Skaldami. Ponadto koncertowała podczas 
Festiwalu Kultury Polonijnej „Dźwięki, które 
łączą” w  Hanowerze i  podczas XII Między-
narodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów 
Carpathia Festival 2016. Brała także udział 
w nagraniu piosenki i teledysku Mieczysława 
Szcześniaka pt. Jest jeden świat.

Reprezentując Centrum Sztuki Wokal-
nej w Rzeszowie, od czterech lat uczestniczy 
i zdobywa najwyższe nagrody w wielu prze-
glądach piosenki międzyszkolnej, gminnej, 
powiatowej, konkursach wojewódzkich, 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

   Elżbieta STĘPIEŃ

Zespół Taneczny Form Nowoczesnych 
Impet z  Młodzieżowego Domu Kultury 

w Rzeszowie uczestniczył pod koniec sierpnia 
w V Międzynarodowym Festiwalu Artystycz-

IMPET W BUŁGARII
Sukces zespołu z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie

nym „Gwiazdozbiory w  Nesseberze” w  Buł-
garii. W  Festiwalu prezentowały się zespoły 
i wykonawcy indywidualni z Bułgarii, Polski, 
Izraela, Gruzji, Rosji, Armenii, Mołdawii, 

Białorusi, Ukrainy, Rumunii i  Kazachstanu. 
Konkurowano artystycznie – w  tańcu, mu-
zyce, malarstwie (rysunek i  niestandardowe 
formy twórczości młodzieżowej).

Zespół Impet zaprezentował się w tań-
cu współczesnym i zdobył wysokie nagrody: 
I  miejsce (złoty medal) – duet, II miejsce 
(srebrny medal) – grupa starsza (kat. wieko-
wa od 15–18 lat), II miejsce (srebrny medal) 
– grupa młodsza (kat. 11–14 lat). Prezentowa-
ne i nagrodzone choreografie to Dream a lit-
tle dream of me, Drugi brzeg, Hanki, Motyl, 
A może by tak inaczej. Choreografem zespołu 
Impet jest Bernadetta Wojtuń-Sikora, któ-
ra była zarazem kierownikiem naszej repre-
zentacji artystycznej na festiwalu w Bułgarii, 
a  pomagali jej opiekunowie Katarzyna Ole-
siewicz i Joanna Dziaczyńska.

Festiwal w mieście Nessebar u wybrze-
ży Morza Czarnego objęty był patronatem 
UNESCO. Gorące słońce, plaża i  morze, 
urokliwy Nessebar, spotkania, przyjaźnie 
oraz przeżycia artystyczne to niezapomniane 
wspomnienia Zespołu Impet.

   Ewa KORDAS

W XIV Międzynarodowym Fe-
stiwalu Zespołów Tanecznych 

„O  Laur Rzecha” gościliśmy zespo-
ły z  Polski, Litwy, Ukrainy i  Słowacji, 
które prezentowały się dwukrotnie 
rzeszowskiej publiczności. W  Młodzieżo-
wym Domu Kultury przy ul. Osmeckiego 51 
odbył się koncert wspólny zespołów zagra-
nicznych oraz Dziecięcego Zespołu Arty-
stycznego Uśmiech i  wokalistek z  naszego 
MDK. A w dniu następnym, 1 października, 
w Filharmonii Podkarpackiej były prezenta-
cje konkursowe oceniane przez jury, w skła-
dzie: Ernestina Papazyan –  finalistka 8. 

O LAUR RZECHA
W międzynarodowej obsadzie
edycji You Can Dance, tancerka YulDance,  
Dorota Jandziś – nauczycielka, pracownicz-
ka MDK w Rzeszowie, kierowniczka i  cho-
reografka zespołu T-8, aktualnego Mistrza 
Polski, Krystyna Błotnicka – wiceprezes od-
działu regionalnego TPD w Rzeszowie i Ali 
Kobielski – muzyk, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury we Vranovie nad Topl’ou na 
Słowacji. 

W  kategorii wiekowej 7–11 lat wy-
różnienia otrzymały zespoły: 
Gest  z  Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących  w  Brzozowie i  Stowarzyszenia 
Sportowo-Tanecznego „Gest” (za cho-

reografię Pająk i  motyle) oraz Ausrine  ze 
Studia Tańca Ausrine w Alytus na Litwie (za 
choreografię Faulty phone).

W  kategorii wiekowej 12–15 lat tytuły 
Laureata otrzymały zespoły Dyno  z Vrano-
va nad Topl’ou na Słowacji (za choreografię 
Nurses) i Mirage z Pałacu Młodzieży w Łuc-
ku (za choreografię Sokolu), a  wyróżnienia 
też  Dyno  za choreografię Disco junior i ze-
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spół Vakare  z  MDK w  Alytus na Litwie za 
choreografię Dream Team.

W kategorii wiekowej 16–24 lat Grand 
Prix XIV Międzynarodowego Festiwalu Ze-
społów Tanecznych „O Laur Rzecha” otrzy-
mał zespół Vakare  ze Studia Tańca „Vaka-

re” w  Alytus na Litwie za choreografię Are 
you thought enough. A  wyróżniono zespół 
DMT  z  Pałacu Młodzieży w  Bydgoszczy za 
choreografię Kalosze szczęścia i zespół Dyno 
za choreografię Disco ladies.

Wszystkie zespoły zaprezentowały 
swoje układy taneczne podczas koncertu 
galowego, który uświetniły również zespoły 
z naszego MDK – Kornele i T-8.

   Ewa KORDAS

Zespół DMT z Bydgoszczy i Dyno 
ze Słowacji

Fot. Dominika Mróz-Toton

Vakare – Litwa Grand Prix – zespół Vakare z Litwy Mirage – Łuck

Październik zmył deszczem barwy lata. 
W  chłodny jesienny ranek na trzecim 

etapie malarsko-rzeźbiarskiego pleneru 
„Cztery Pory Roku”, organi-
zowanego w  Husowie przez 
Regionalne Stowarzyszenie 
Twórców Kultury w  Rzeszo-
wie, powitały twórców bia-
łe mgły nad łąkami, polami 
i wzgórzami. Chłodna, trochę 
deszczowa aura pozwoliła je-
dynie na szkicowanie okolic 
Husowa. W rozległej mglistej 
panoramie czerwieniły się da-
chy domów. Gorący kociołek, 
przygotowany przez komisa-

KIEDY SPADNIE OSTATNI LIŚĆ
Spotkamy się znowu w Husowie w śnieżnej aurze

Od lewej Józef Pałac, Jadwiga Kupiszewska, Jolanta Michna, Grażyna 
Sordyl, Stanisław Dworak 

rza pleneru, malarkę, poetkę Grażynę Sor-
dyl, był najlepszym sposobem na rozgrzanie 
zmarzniętych rąk. 

Rzeźbiarz Józef Pałac z piłą elektryczną 
w ręku, wspierany przez Stanisława Dwora-
ka, przygotowali okazały klocek na kapliczkę 
z Frasobliwym, a poeci myśleli już o wystawie 
poplenerowej, jaka będzie zorganizowana 
w  Husowie po plenerze zimowym. Obecna 
na plenerze Jolanta Michna z  Wysokiej k. 
Łańcuta, członkini Grupy Twórczej Inspira-
tio, działającej przy Centrum Kultury gminy 
Łańcut, prezentując tomiki poezji, przeczy-
tała kilka wierszy tematycznie związanych 
z  porami roku. „Kiedy spadnie ostatni liść 
– napisała w  jednym z  wierszy – rozkwitną 
w oczach rzeźbione figury”.

Plenerowy plakat przygotowany przeze 
mnie w technice batiku wyzłocił się jesienny-
mi liśćmi. Pozostało na nim jeszcze miejsce 
na domalowanie zimowych akcentów, gdy 
spotkamy się w Husowie w śnieżnej aurze.

   Jadwiga KUPISZEWSKA

Jolanta Nord

Wspominaliśmy zno-
wu Tadeusza Czwa-

kiela 16 września br. na 
wernisażu jego malarstwa 
w  Wojewódzkim Domu 
Kultury. Wspominaliśmy 

aktora, malarza, a  przede wszystkim przy-
jaciela. Małgorzata Hołowińska, zastępca 
dyrektora WDK, przedstawiła Tadeusza jako 
artystę, który w  teatrze powiedział prawie 
wszystko. Jako ma-
larz dopiero zaczął 
się wypowiadać. 
Niestety, nie zdążył. 
Przyszła bowiem 
śmierć, która prze-
rwała nie tylko ży-
cie, ale i  twórczość. 
Wystawione obrazy 
pochodzą z prywat-
nych kolekcji i  ko-

WIELKA PASJA ARTYSTY
Wspominaliśmy aktora, malarza, przyjaciela

lekcji rodziny. Szczególne jest to, że miejscem 
wystawy jest rzeszowski WDK, gdzie niegdyś 
mieścił się ukochany teatr artysty – Kacpe-
rek. 

Szymon Dorak, najmłodszy artysta 
Sceny Propozycji UR, przekazał obecnym 
na wernisażu ocenę profesora Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego Janusza Pokrywki: „Te-
matykę obrazów olejnych artysty stanowią 
głównie pejzaże, portrety i  martwe natury. 
Prace przeważnie (choć nie tylko) kameral-
nych rozmiarów o  wzbogaconej głębi kolo-

ru – poprzez stosowanie warstwy werniksu 
oraz w starannie dobranych ramach – często 
zachęcają odbiorcę do zainteresowań nie tyl-
ko ideowych, ale i marketingowych. Tadeusz 
Czwakiel w  każdym malowanym przez sie-
bie pejzażu stara się uwidocznić swój sza-
cunek do otaczającej go rzeczywistości, tak 
przyrodniczej, jak i  architektonicznej, zaś 
w portrecie zachowuje wierność postaci. Na 
szczególną jednak uwagę zasługują »martwe 
natury«, w  których sposób budowania ma-
terii kwiatów zawsze wzbudzał mój głęboki 
podziw. Delikatność, niemal ulotność plamy 
i  finezyjność rysunku świadczą o  znakomi-
tym opanowaniu warsztatu oraz stwarzają 
niepowtarzalny nastrój tych kompozycji”.

Ryszard Szetela wspominał Tadeusza 
w  imieniu koleżanek i kolegów, mówił o  te-
atrze, w  którym razem spędzili całe lata, 
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14. Ogólnopolska Konferencji Dy-
rektorów Szkół Hotelarskich, Ga-

stronomicznych i  Turystycznych miała tym 
razem miejsce w naszym mieście, a jej orga-
nizatorem na początku października br. na 
zlecenie i  ze środków budżetowych Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki był Zespół Szkół 
Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy.

Podczas trzydniowego spotkania, któ-
rego gospodarzem była dyrektor ZSG mgr 
inż. Irena Baran, uczestnicy konferencji 
rozmawiali na temat kształcenia zawodo-

W SZKOLE LIGĘZY 
Ogólnopolska konferencja

wego dla rynku pracy 
oraz aktywnego włącza-
nia pracodawców w  pro-
ces kształcenia i  rozwoju 
kompetencji zawodowych 
uczniów w  świetle założeń 
nowej reformy szkolnictwa 
zawodowego. Wśród sze-
regu wystąpień m.in. red. 
Krzysztof Zieliński poprowadził uczest-
ników wirtualnie podkarpackim szlakiem 
kulinarnym. Artystycznie zaś wrażliwość 
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uczestników wzbogaciła Monika Adamiec 
ze swym zespołem w  recitalu muzyki klez- 
merskiej.   

Aleksandra Wanic

23 września br. od-
były się uroczyste 

obchody 30-lecia Muzeum 
Mleczarstwa w  Zespole 
Szkół Spożywczych im. Ta-
deusza Rylskiego w Rzeszo-

wie, który jest kontynuatorem tradycji pierw-
szej na ziemiach polskich Krajowej Szkoły 
Mleczarskiej utworzonej w  1903 r. Muzeum, 
usytuowane w  pomieszczeniach dawnego 
Szkolnego Zakładu Mleczarskiego, jest dumą 
naszego miasta i  Podkarpacia, prezentuje hi-
storię szkolnictwa i przemysłu mleczarskiego, 
wprowadza zwiedzających w klimat minione-
go czasu, kojarzącego się z profesjonalizmem, 
rozwojem myśli technicznej, bogactwem urzą-
dzeń mleczarskich, ale także z  sentymentem 
ukazuje powrót do korzeni, buduje tożsamość, 
pielęgnuje historię, strzeże tradycji.

Wprowadzenie podczas uroczysto-
ści dwóch sztandarów: Szkoły Mleczarskiej 
z  1938 roku (w  czasie II wojny światowej był 
przechowywany w  konwi mleczarskiej zako-
panej w  szkolnym ogrodzie) i  Zespołu Szkół 
Spożywczych było dla gości i młodzieży szkol-
nej bardzo dobrym przykładem poszanowania 
tej tradycji i  wyrazem patriotyzmu kolejnych 
pokoleń.

Święto Muzeum Mleczarstwa to przede 
wszystkim okazja, aby podkreślić niewąt-
pliwą rolę szkoły w rozwoju mleczarstwa na 
terenie Podkarpacia, w polepszeniu bytu ro-
dzin wiejskich w okolicznych wsiach, rozwoju 
tych wsi, wzrostu świadomości ich miesz-
kańców w wielu dziedzinach, szeroko pojętej 

STRZEŻE TRADYCJI
Jubileusz Muzeum Mleczarstwa

edukacji, postępowego rozwoju technologicz-
nego przetwórstwa mleczarskiego. Święto 
muzeum to także święto działaczy spółdziel-
czości i  sponsorów muzeum, które działa 
społecznie, nie pobiera opłat od zwiedzają-
cych, a  o  eksponaty, 
urządzenia i wystrój 
dbają kolejne po-
kolenia opiekunów 
i młodzieży.

Pierwszą eks-
pozycję muzealnych 
zbiorów przygotował 
w  1953 r. ówczesny 
nauczyciel Jan Rajca 
na jubileusz 50-le-
cia szkoły. W 1974 r. 
Lech Łabaj, były dy-
rektor szkoły, urządził Szkolną Izbę Pamięci, 
w której zgromadził cenne pamiątki i doku-
mentację pracy mleczarzy z  Rzeszowszczy-
zny. 6 września 1986 r. z  inicjatywy pracow-
ników szkoły oraz działaczy spółdzielczości 
mleczarskiej regionu dla uczczenia 100-le-
cia Spółdzielczości Mleczarskiej uroczyście 
otwarto Muzeum Spółdzielczości i Szkolnic-
twa Mleczarskiego. 8 maja 1988 r. poszerzo-
no ofertę o  niezwykłą kolekcję wirówek do 
mleka, urządzeń i sprzętu używanego w go-
spodarstwach, mleczarniach dworskich oraz 
przemysłowych. W 2007 r. eksponaty muze-
alne przeniesiono do dawnych hal produk-
cyjnych Szkolnego Zakładu Mleczarskiego, 
a  muzeum przyjęło nową nazwę Muzeum 
Mleczarstwa i otworzyło podwoje dla szerszej 
publiczności. 

Od tego czasu cyklicznie organizowane 
są pokazy wirowania mleka, wyrobu masła, 

konkursy i  różne wystawy czasowe. Wraz 
z  opiekunami, poprzez różnorakie działa-
nia promocyjne i  marketingowe, pokazali-
śmy nowe jego oblicze, przyjazne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Muzeum brało udział 
w imprezach środowiskowych, regionalnych, 
także z  udziałem różnych instytucji zagra-
nicznych, było gościem ogólnopolskich roz-
głośni radiowych i  telewizyjnych, nawiązało 
stałą współpracę z  uczelniami wyższymi 

i szkołami średnimi, zjednało sobie także tych 
najmłodszych – przedszkolaków, przybliżając 
historię i  rozwój mleczarstwa w  interesują-
cy dla nich sposób. Jednocześnie pozyskuje 
nieodpłatnie nowe eksponaty, szczególnie 
od prywatnych darczyńców. O  ważnych wy-
darzeniach dotyczących szkoły i  rozwoju 
spółdzielczości mleczarskiej przypominała 
okolicznościowa wystawa pt. „Szkoła i  spół-
dzielczość – dawnych wspomnień czar” przy-
gotowana na tę uroczystość przez nauczycieli 
naszej szkoły, opiekunów muzeum – Zdzisła-
wę Sanetrę i Kazimierza Latochę.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania 
unikatowego Muzeum Mleczarstwa miesz-
czącego się w  Zespole Szkół Spożywczych 
przy ul. Warszawskiej 20 w Rzeszowie.

   Aleksandra WANIC,
dyrektor ZSS w Rzeszowie

o  wielkiej pasji malowania, która przyszła 
już na emeryturze. Wspominali Tadeusza 
i inni przyjaciele: Dariusz Dubiel – ówczesny 
dyrektor Estrady Rzeszowskiej, Józef Pałac 
– rzeźbiarz, Andrzej Szypuła – kompozytor, 
dyrygent, poeta. Na tle muzyki skompono-
wanej przez Antoniego Mleczkę z przedsta-

wienia Teatr lalek – bliskie spotkania zebrani 
mogli obejrzeć fragmenty jubileuszu 50-lecia 
teatru Kacperek-Maska oraz sztuk, w  któ-
rych artysta występował. 

W  skupieniu zebrani wysłuchali wier-
sza Antoniego Mleczki Pożegnanie Przyjacie-
la. Wzruszająco zabrzmiały wersy: „zostawił 

po sobie lalki, kukły i  jawajki, sztalugi i pa-
letę, wziął ze sobą słomkowy kapelusz pełen 
marzeń”. Wszyscy, którzy przybyli na uro-
czystość, oglądali obrazy, które przemawiały. 
Tadeusz na pewno byłby szczęśliwy. 

   Jolanta NORD
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We wrześniowe popołudnie na Staroni-
wie celebrowano otwarcie ulicy Jana 

Wywrockiego. Był on muzykiem, radnym 
miasta Rzeszowa i  działaczem społecznym, 
mieszkającym w  tej części miasta. Ulica 
została wybudowana od podstaw i  otwiera 
nowe tereny inwestycyjne. 

W ceremonii brał udział prezydent Rze-
szowa Tadeusz Ferenc oraz jego zastępcy Ma-
rek Ustrobiński, Stanisław Sienko i Andrzej 
Gutkowski, a  także radni Czesław Chlebek, 
Konrad Fijołek, Mirosław Kwaśniak i  Wal-

ULICA JANA WYWROCKIEGO
Patronem były radny i artysta

demar Wywrocki, syn Jana. Kulturalnym 
akcentem było wykonanie przez zespół wo-
kalny z Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie, przy-
gotowany przez Iwonę Wywrocką (wnuczkę 
patrona ulicy) piosenki Rzeszów to nie takie 
znów małe miasteczko autorstwa Jana Wy-
wrockiego i  Małgorzaty Ostrzychowskiej 
(dawnych nauczycieli Szkoły Podstawowej 
nr  6). Proboszcz parafii pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, ks. Stanisław Ja-
miński poświęcił tę dwupasmową arterię ze 
ścieżką rowerową. Uroczystość uświetniły 

Podkarpackie Krystyny, które wraz z gośćmi 
wsiadły do zabytkowych aut odbywających 
rundę honorową po nowej ulicy.

 Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK

Radny i muzyk Waldemar Wywrocki na ulicy, której 
patronem jest jego nieżyjący ojciec Jan
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Justyna Adamiec

Które inwestycje uważają Państwo za priorytetowe dla rozwoju miasta w 2017 r. z perspektywy prac nad budżetem na 
kolejny rok? Co według Was jest niedostrzegane, a powinno znaleźć się w budżecie?
 

RADNI O BUDŻECIE RZESZOWA

Sławek Gołąb, radny klubu Rozwój Rzeszowa

W  związku z  planowanym budżetem 
miasta na rok 2017 uważam, że powinny 
znaleźć się w  nim środki na zwiększenie 
kwoty dodatku motywacyjnego dla nauczy-
cieli. Nie ma lepszej inwestycji jak inwe-
stowanie w  naukę oraz młodzież, a  biorąc 
pod uwagę fakt, że kwota dodatku nie była 
zwiększana od prawie dziesięciu lat, należy 
ją zdecydowanie podnieść. 

Najsłabszym punktem budżetów Rzeszowa są kwoty przezna-
czane na kulturę, a szczególnie finansowanie przedsięwzięć podejmo-
wanych przez stowarzyszenia i związki twórcze. Niezmiernie ważne 
jest, aby miasto było mecenasem dla tych inicjatyw, które są bardzo 

Jolanta Kaźmierczak, przewodnicząca klubu PO

Jedną z  najistotniejszych kwestii dla 
Rzeszowa w  obecnej chwili jest powstanie 
Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, 
które zostałoby utworzone w  porozumieniu 
z  PKS i  PKP. Organem inicjującym działa-
nia w  tym kierunku powinno być miasto, 
gdyż te dworce są naszą wizytówką i jednymi 
z pierwszych miejsc, do których trafiają przy-
jeżdżający. 

Miasto przeznacza duże środki finansowe na budowę infrastruk-
tury w Rzeszowie, jednak są stałe punkty, w których tworzą się zatory 
na drogach. Dlatego uważam, że na rondzie na Lwowskiej, skrzyżowa-

profesjonalnie realizowane i znacząco wzbogacają kalendarz imprez 
kulturalnych Rzeszowa. Mając na uwadze działania inwestycyjne, 
proponuję przeznaczyć środki finansowe na zbudowanie amfiteatru 
na terenie znajdującym się koło fontanny multimedialnej. Jest to bar-
dzo urokliwe miejsce, a koncerty tam organizowane mają wyjątkowy 
klimat i odbiór publiczności. 

W  kolejce czeka odmulenie zalewu przed zaporą. Stan tego 
akwenu zagraża ujęciu wody dla Rzeszowa, natomiast potencjał że-
glarski i rekreacyjny jest ogromny. 

I z „własnego staromiejskiego podwórka”: od lat brakuje środ-
ków na przebudowę ulicy Skrajnej i wykonanie chodnika wzdłuż tej 
ulicy, która jest jedyną drogą do Szkoły Podstawowej nr 13 dla dzieci 
mieszkających na osiedlu Staromieście Ogrody, a która z racji dużego 
ruchu jest bardzo niebezpieczna.

niu Krakowskiej z Witosa oraz Sikorskiego z Armii Krajowej powinny 
powstać dwupoziomowe skrzyżowania, co rozładowałoby znacząco 
korki. Istotne są też zapisane już w budżecie 4 miliony złotych na pilne 
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy połu-
dniowej – połączenie Sikorskiego z Podkarpacką, aby nie ominęło nas 
dofinansowanie ze środków unijnych na realizację budowy mostu na 
południu Rzeszowa.

To wstyd, że miasto wojewódzkie pokroju Rzeszowa nie ma kry-
tego lodowiska, które byłoby czynne cały rok i umożliwiało nie tylko 
rekreacyjne korzystanie z niego, ale też sportowe treningi. W obecnej 
chwili młodzież i dzieci z Rzeszowa muszą jeździć do Dębicy, aby sko-
rzystać z tego typu obiektu. Wsparcia wymaga też miejsce dla artystów, 
a  mianowicie budowa Centrum Sztuki Współczesnej, które zgodnie 
z koncepcją ma powstać na terenie przy kościele garnizonowym.

Jerzy Jęczmienionka, radny klubu PiS

Pośród wielu istotnych kwestii za prio-
rytetowe uważam przygotowanie terenu dla 
inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miej-
sca pracy, czyli uzbrojenie miejskich terenów 
inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko. Kolej-
ną ważną kwestią jest rozpoczęcie prac nad 
budową nowoczesnego Rzeszowskiego Cen-
trum Komunikacyjnego z  zagospodarowa-
niem terenów pomiędzy placem Dworcowym 

a ulicą Kochanowskiego w porozumieniu z PKS i PKP. Pozostając w te-
macie komunikacji, nie można pominąć budowy podmiejskiej szybkiej 

kolei aglomeracyjnej, której budowa powinna odbyć się w porozumie-
niu z samorządem województwa i sąsiednimi jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

Odnośnie zapomnianych, a  istotnych inwestycji, nie można nie 
wspomnieć o  zabezpieczeniu prawobrzeżnej części Rzeszowa przed 
skutkami powodzi i podtopień poprzez budowę zbiorników retencyj-
nych oraz regulację potoku Młynówka. Jest to paląca kwestia dla osiedli 
Wilkowyja, Słocina, Mieszka I oraz Pobitno. 

Ważnym tematem jest też zapominana przez miasto sprawa zago-
spodarowania terenu kopca Konfederatów Barskich i udostępnienia go 
mieszkańcom miasta.

   Justyna ADAMIEC
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Dorota Dominik 

Konflikt towarzyszy 
ludzkości od początku 

jej istnienia tak dalekie-
go, że rozmaite mitologie 
i  religie tłumaczą go sobie 
w  specyficzny dla siebie, 

barwny sposób. Nie ma też historii ludzkości 
bez historii wojen i konfliktów. A w jednost-
kowym wymiarze to nasz spór codzienny, 
wojny i  wojenki prowadzone w  rodzinach, 
w pracy, na ulicach i salonach politycznych. 
Nie ma też najmniejszych szans na ich unik-
nięcie, gdyż pojawia się zawsze tam, gdzie 
są ludzie i  istnieje jakakolwiek, choćby naj-
mniejsza między nimi zależność: pracow-
nik–pracodawca, uczeń–nauczyciel, mąż–
żona, Kargul i Pawlak. 

A  kłócimy się brzydko, bo zamiast 
uczciwej, nawet nieprzyjemnej rozmowy, 
uciekamy się do manipulacji, kłamstwa, wa-
limy tam, gdzie boli najbardziej, bo przecież 
„moja racja jest bardziej mojsza”, jak powie-
dział klasyk. Na domiar złego rodacy (co zno-
wu nas na niekorzyść wyróżnia) mają skłon-
ność do niedotrzymywania słowa, łamania 
zasad i  ustalonych porozumień. Ciekawie 
więc przy tym wyglądają deklaracje Polaków, 
jak należy radzić sobie w sporze. Otóż w świe-

Bogusław Kobisz

Pracownicy Urzędu Mar-
szałkowskiego w  Rze-

szowie otrzymali propo-
zycję wspólnego oglądania 
filmu Smoleńsk. Zorganizo-
wano w  dniu 25 września 
specjalny pokaz tego filmu, 

zaoferowano pracownikom bilety w cenie po 
5 złotych, w sytuacji gdy cena faktyczna bile-
tu wynosi 12 złotych. Różnica ma być pokry-
ta z funduszu socjalnego.

W  urzędzie pracuje około 1000 osób, 
dofinansowanie ma być pokryte z  funduszu 
socjalnego. Nasuwa się więc pytanie, czy konto 
pracownika, który ten film zobaczy, pomniej-
szy się o  7 złotych, czy też bilety zakupione 
będą dla wszystkich pracowników, nie bacząc 
na to, kto naprawdę chce ten film obejrzeć? 
Co z chorymi, urlopowiczami i z tymi, którzy 
z uwagi na schorzenia ciśnieniowe i sercowe ta-
kich filmów nie oglądają? Na jednego pracow-
nika przypada w urzędzie 300 złotych w roku 
na cele socjalne, które można przeznaczyć 
m.in. na kino, teatr, wczasy pod gruszą itp.

W zasadzie wolą pracodawcy, czyli za-
rządu województwa, jest, na jaki cel trzysta 

FILM SMOLEŃSK
Czyżby zanosiło się na rekord oglądalności?

tysięcy złotych będzie spożytkowane, a przy-
najmniej większa część tej kwoty. Czy pacz-
ki dla dzieci pod choinkę lub świąteczne dla 
pracowników będą mniejsze czy większe? Je-
żeli pracownicy będą mieli wybór, to z pew-
nością zostanie sporządzona lista chętnych, 
lista ta może trafić do szefa i w takiej sytuacji 
warto na niej być. Szczupłość tej listy może 
spowodować funkcjonowanie innej, ale już 
nie na film, a  do zwolnienie lub wstrzyma-
nia premii czy nagród. Wiadomo bowiem, że 
przełożeni nie lubią twardego oporu, jeżeli 
dotyczy to ich „jedynie słusznych decyzji”. 
Jeżeli listy nie będzie, jest szansa, że szef nie 
zauważy nieobecności jakiegoś pracownika, 
chyba że taka lista pojawi się przy wejściu. 
Tak źle i tak niedobrze!

Przeżywaliśmy już w  czasach komu-
ny rzeczy podobne, tyle tylko, że filmy były 
inne. Pracodawca najlepiej wiedział, co pra-
cownikowi jest potrzebne, aby podnieść jego 
poziom kultury i  dostarczyć mu rozrywki. 
Pracodawca wiedział, co w danym dniu pra-
cownik po pracy powinien robić. Mieliśmy 
już kiedyś grupowe wyjścia do kina, cyrku 
i teatru, na „Podwieczorek przy mikrofonie” 
czy spotkania z  aktorem Stanisławem Mi-
kulskim zwanym J-23 lub Klosem, z  panią 

„Chmurką” czy panem „Wicherkiem” z  te-
lewizyjnej prognozy pogody. Tamte czasy 
się jednak nieco różniły od dzisiejszych, nie 
można było tego zobaczyć w telewizji, w In-
ternecie, z płyty DVD i w zasadzie zdobycie 
biletu graniczyło z cudem. Pod kinami stało 
zazwyczaj kilku tzw. koników oferujących 
bilety w drugim obiegu po znacznie zawyżo-
nej cenie. Ciekaw jestem, czy teraz też pojawi 
się jakiś konik?

Spójrzmy na to jeszcze z innej perspek-
tywy. W  Polsce pracuje około 500 tysięcy 
urzędników, co pomnożone przez 300 zł so-
cjalnego na każdego z nich równa się kwocie 
150 milionów złotych (niemałe pieniądze 
do wydania, w  tym na film 3,5 mln). Jak 
się to ma do zysków producenta? Dodajmy 
uczniów szkół podstawowych i  średnich, 
którzy chętnie zamiast na lekcję pójdą na 
ten film (to też około 4 miliony osób), któ-
rym ministerstwo dofinansuje bilet. Dodać 
możemy jeszcze wojsko, policję i inne służ-
by mundurowe. Będziemy mieli ku uciesze 
wiadomego prezesa film kasowy o najwięk-
szej oglądalności w  jednym. No cóż, dla 
filmu pewny Oscar, dla producenta sukces 
kasowy. Nie mamy więc czego zazdrościć 
Amerykanom, bo widać że sami potrafimy 
osiągać sukcesy w  kinematografii, które 
obiecywał minister kultury i  dziedzictwa 
narodowego.

   Bogusław KOBISZ
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Wojna jest koniecznością. Pokój jest celem.

Szimon Peres,  
prezydent Izraela 2007–2014,  

laureat Pokojowej Nagrody Nobla

JAK KARGUL Z PAWLAKIEM?
Październik – miesiąc mediacji

tle badań prowadzonych przez CBOS na zle-
cenie Centrum Mediacji Partners Polska, 
90 proc. Polaków wierzy, że każdy konflikt da 
się rozwiązać przez spokojną rozmowę. Ale 
już tylko 50 proc. uważa, że rozwiązując spór 
należy wypracować rozwiązanie, dzięki któ-
remu żadna ze stron nie będzie się czuła prze-
grana. A pozostałe 50 procent? Druga poło-
wa Polaków uważa, ze nigdy nie należy tego 
robić! Widać wyraźnie rozbieżność między 
deklaracjami a zachowaniami. W tej sytuacji 
kolejny wynik nie będzie zaskoczeniem – gdy 
Polak jest w sporze, 57 proc. oddaje sprawę do 
sądu, na domiar złego gotowi są poddać się 
niekorzystnemu wyrokowi, byleby walczyć 
do końca – lepsze to niż ugoda. 

Na tle innych nacji, gdzie ponad 
80  proc. ludzi potrafi porozumieć się poza 
sądem, głównie w drodze negocjacji lub me-
diacji zawierając ugodę, wydajemy się być 
narodem pieniaczy. Trudno uwierzyć, że nie 
potrafimy skupić się na korzyściach, jakie 
płyną z rozwiązania sporu, bo ważniejsza jest 
walka i  towarzyszący jej upór (nie, bo nie!). 
Ze względu na zachowanie się osób uczest-
niczących w  konflikcie, można wyróżnić 
trzy rodzaje nastawienia do wyniku: prze-
grana–przegrana, wygrana–przegrana oraz 
wygrana–wygrana (Nęcki 2000). Logicznym 
byłoby, że to ostatnie powinno być stanem 

pożądanym. Tymczasem nie jest! Okazuje 
się, że wściekły spór przynosi niekiedy więcej 
korzyści niż pokojowe rozwiązanie. Politycy 
lżący się nawzajem liczą na swoje pięć minut 
popularności, prężąc klaty i  machając sza-
belką. Rozwodzący się małżonkowie mogą 
liczyć na współczucie i  wsparcie otoczenia 
w  walce z  tym/tą (brzydki wyraz), czego 
z pewnością nie dostaliby rozwodząc się po-
kojowo. Sam/sama tego chciałaś/łeś, powie 
ktoś. Nie trzeba było ustępować…

Nie zapominajmy jednak, że prowadze-
nie wojny z  bliźnimi wiąże się z  potężnymi 
stratami, zarówno materialnymi (koszty, 
sądy, prawnicy, biegli, etc.) jak i niematerial-
nymi, co nie oznacza, że mniej istotnymi. 
Ceną za kłótnię jest stres, wyczerpanie, pra-
wie zawsze podupadłe zdrowie. Od kilku lat, 
mając duże poczucie misji i  wiarę w  napra-
wianie świata, środowisko mediatorów pro-
paguje pokojowe rozwiązywanie konfliktów 
w drodze mediacji właśnie. Przekonują się do 
mediacji prawnicy, sędziowie, interesują się 
nauczyciele, rozwiązywania sporów uczymy 
dzieci. Zapraszamy do tego, by w tym miesią-
cu w Światowym Tygodniu Mediacji choć na 
chwilę odwiesić szable na kołek i rozmawiać, 
rozmawiać…

   Dorota DOMINIK 
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Edward Słupek

Jesteśmy świadkami wie-
lu manifestacji, szcze-

gólnie w  Warszawie i  du-
żych miastach, przeciwko 
polityce i zamiarom rządu. 
Dotychczasowe manifesta-

cje w kraju po 1989 r. miały raczej charakter 
socjalno-ekonomiczny. Manifestacje po ob-
jęciu władzy przez Prawo i  Sprawiedliwość 
nabierają bezwzględnie charakteru poli-
tycznego. Społeczeństwo w swej odczuwanej 
mądrości protestuje przeciwko likwidacji 
albo zniewoleniu instytucji zaświadczają-
cych o  demokratyzmie państwa. My, Pola-
cy, wbrew pozorom nie jesteśmy za silnym 
państwem w  sensie zniewolenia i  mechani-
zmów represji. Obecnie ten uzur-
patorski mechanizm siły państwa 
widać przy próbie ograniczania 
znaczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego, a  także takiej reformie 
wymiaru sprawiedliwości, aby 
był on podporządkowany obec-
nej ekipie rządowej, co oznacza 
likwidację niezależności sądów 
i prokuratury.

Po zamachu majowym 
w  1926 r. od rządu został gwał-
tem odsunięty ludowy i demokra-
tyczny premier Wincenty Witos. 
Krwawy zamach stanu dokonany przez Pił-
sudskiego doprowadził do śmierci ok. 500 
obywateli. Witos jako premier Rządu Obrony 
Narodowej sprawił, że pierwszy raz w histo-
rii państwa polskiego nawet prosty mieszka-
niec Polski, czyli chłop i  włościanin, stanął 
do obrony Polski przed nawałą bolszewicką. 
Stąd i „cud nad Wisłą 1920 roku”. Obywatele 
zrozumieli, że Polska jest ojczyzną wszyst-
kich, a  nie tylko uprzywilejowanych – ary-
stokracji i wielkiego kapitału. 

W  wyniku zamachu majowego 1926  r. 
do rządu dostała się sanacja Piłsudskiego, 
która ograniczyła zakres praw i wolności oby-
watelskich. Bez ogłaszania jawnej dyktatury 
wprowadzony został autorytarny system rzą-
dów, eliminowano wpływy partii demokra-
tycznych na społeczeństwo. Wincenty Witos 
i inni czołowi przywódcy partii opozycyjnych 
zostali osądzeni i skazani na więzienie w wy-

OBAWA PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ
Wołanie o amnestię dla więźniów politycznych sanacji

niku procesu politycznego zwanego „proce-
sem brzeskim”. Aktywni ludowcy i działacze 
opozycyjni trafili do obozu w Berezie Kartu-
skiej. Skazani, Witos i inni opozycjoniści, tra-
fili na emigrację, unikając więzienia.

Rządy sanacyjne cieszyły się coraz 
mniejszym zaufaniem społeczeństwa. W ży-
ciu politycznym doszło do wyjątkowej anty- 
sanacyjnej aktywności społecznej. Reżim 
Piłsudskiego coraz częściej posuwał się do 
policyjnego terroru, przemocy i  represji. 
Ludowe manifestacje dławione były przy po-
mocy uzbrojonych oddziałów policji, a nawet 
wojska. W 1936 r. we wsi Nowosielce k. Prze-
worska powstała inicjatywa upamiętnienia 
dramatycznych wydarzeń obrony wsi przed 
najazdem tatarskim pod wodzą Murzy Kan-
tymira w 1624 r. We wsi i okolicy zachowała 

się tradycja o wójcie wsi – chłopie żołnierzu 
Michale Pyrzu, który zorganizował udaną 
obronę Nowosielec przed Tatarami. Oko-
liczne miejscowości zostały wtedy spalone, 
a  mieszkańcy wymordowani, zwłaszcza 
proboszczowie parafii. Doświadczyły tego 
Urzejowice, Gać, Husów, a  nawet Słocina 
k. Rzeszowa, gdzie Tatarzy spalili kościół. 
Podobny los mógł czekać Nowosielce, ale 
napastnicy natrafili na duży zorganizowany 
opór pod dowództwem wójta Michał Pyrza. 
Upamiętnienie wydarzeń wpierw miało cha-
rakter lokalny w postaci usypania okazałego 
kopca, może na modłę kopców krakowskich. 
Na kopiec zwieziono 2000 wozów ziemi. 
Do inicjatywy włączyli się także mieszkań-
cy sąsiednich wsi, w  ten sposób łączyli się 
w hołdzie bohatera wojaczki z najeźdźcą ta-
tarskim. Pod koniec budowy podjęto zadanie 
organizacji uroczystości poświęcenia kopca. 

W  warunkach zaostrzania się sytuacji 
politycznej na wsi ludowcy dostrzegli możli-
wość dobitnego podkreślenia niezadowolenia 
z polityki władz państwowych i zamanifesto-
wania siły partii chłopskiej. Zainteresowano 
sprawą nawet władze centralne Stronnictwa 
Ludowego. Początkowo nie było odzewu. Po 
przyjęciu zaproszenia przez gen. Rydza-Śmi-
głego, naczelnego wodza, sprawy nabrały 
rozpędu. Generał zapewniał stosowną opra-
wę uroczystości z udziałem wojska i oficjeli, 
o czym nawet wypowiadał się premier rządu, 
licząc na poprawę opinii o władzy wśród mas 
ludowych.

Zwykły powszedni dzień, poniedziałek 
29 czerwca 1936 r., w  Nowosielcach stał się 
największym w  historii świętem chłopów 
i  Stronnictwa Ludowego, a  lokalna uroczy-

stość urosła do rangi najwięk-
szej manifestacji przeciw sanacji. 
Gen. Rydza-Śmigłego przyjęto 
z  godnością, ale prawie 200 tys. 
uczestników wykrzyczało Śmi-
głemu: „Niech Witos wróci!” (był 
na emigracji w  Czechosłowacji, 
gdyż sanacja sprokurowała na 
niego wyrok więzienia), „Żąda-
my amnestii dla więźniów brze-
skich!”. Naczelny wódz i  oficjele 
sanacji salwowali się ucieczką 
z  manifestacji. Wiemy, co było 
dalej i czym skończyła się polityka 

ówczesnych władz sanacji. 
Aż się prosi, aby wreszcie ogłoszono 

amnestię dla kawalera Orła Białego, trzy-
krotnego premiera Wincentego Witosa i  in-
nych więźniów politycznych sanacji. Dla 
przestrogi przypomnę, że po wydarzeniach 
w Nowosielcach, w 1937 r. też doszło do re-
presji i pacyfikacji, gdzie zginęło ponad 100 
ludowców niezgadzających się z  antydemo-
kratyczną polityką sanacji. Emigracyjny 
premier Władysław Sikorski zapowiadał 
rozliczenie bestialstwa sanacji po wojnie, ale 
przez jego tragiczną śmierć w Gibraltarze do 
tego nie doszło. Następcy nie kontynuowali 
jego obietnic. Im bardziej przypominam hi-
storię sanacji w  zestawieniu z  rzeczywisto-
ścią obecnych rządów w każdym wymiarze, 
tym bardziej czuję obawę przed przyszłością.

   Edward SŁUPEK

Obok kościoła w Nowosielcach –  kopiec ziemny usypany ku czci Michała Pyrza
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W Agencji Reklamowej MultArt w War-
szawie ukazały się Felietony operowe 

Sławomira Pietrasa. Wiele można dowie-
dzieć się z  nich na temat spektakli opero-
wych, najgłośniejszych i  mniej głośnych, 
anegdotycznie i sporo o śpiewakach, bardzo 
sławnych i mniej, często zapoznanych, ale kto 
wie, czy nie zasługujących na równą sławę. 

SMAKOSZ W OPERZE
Felietony operowe Sławomira Pietrasa

Można też dowiedzieć się, czym jest opera 
jako instytucja. Jakie progi milowe i  ścieżki 
cierniowe pokonują na co dzień dyrektorzy, 
by na moment znaleźć się na Olimpie, żeby 
potem często upaść na dno niebytu. 

Pietras nie poucza mentorsko, nie wy-
złośliwia się bez celu, a  jeśli bywa złośliwy, 
jest to złośliwość tak wysokiego lotu, że nigdy 

nie powoduje zażeno-
wania, a  jedynie bywa 
przyczyną homeryc-
kiego śmiechu. To je-
den z  najbardziej uta-
lentowanych i  przed-
siębiorczych mene-
dżerów kultury, w naj-
wyższym wymiarze 
europejskim. Dyrektor 
i twórca sukcesów Oper w Bytomiu i Wrocła-
wiu, Teatrów Wielkich w  Łodzi, Warszawie 
i  Poznaniu. Tak kierować nimi wszystkimi 
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SŁAWOMIR PIETRAS

FELIETONY OPEROWE

SŁAWOMIR PIETRAS, dyrektor polskich teatrów operowych 
(Bytom, Wrocław,  Łódź, Warszawa, Poznań), inicjator licznych 
festiwali (Lądeckie Lato Baletowe, Ave Maria w Czeladzi, 
Poznańska Wiosna Baletowa, Poznańskie Dni Verdiego, Festiwal 
Hoffmannowski), wieloletni animator Festiwalu Didurowskiego  
w Sanoku i Festiwalu Operowego w Bydgoszczy oraz dyrektor 
Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju i Festiwalu im. 
Romana Maciejewskiego w Lesznie. 

Autor niezliczonych cykli warsztatów operowych w miastach, 
w których kierował teatrami. Organizator kilkudziesięciu tournée 
zagranicznych z polskimi zespołami operowymi i baletowymi, 
biorącymi także udział w prestiżowych międzynarodowych 
festiwalach.

W młodości założyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Opery w Poznaniu oraz v-ce przewodniczący Stowarzyszenia 
Polskiej Młodzieży Muzycznej Jeunesses Musicales de Pologne. 
Współorganizator i pierwszy przewodniczący Stowarzyszenia 
Dyrektorów Teatrów, laureat wielu nagród i odznaczeń, honorowy 
obywatel miasta stołecznego Warszawy i siedmiu innych miast.

Kierując teatrami operowymi wyprodukował ponad 300 spektakli 
operowych, operetkowych, baletowych, wieczorów galowych, 
koncertów i recitali. Od lat podczas swych spotkań autorskich 
przedstawia sylwetki wielkich Polaków.  W tym repertuarze posiada 
ponad 100 postaci. 

Korzystając z licznych kontaktów międzynarodowych inspiruje 
i programuje comiesięczne podróże polskich melomanów na 
najbardziej interesujące spektakle w teatrach operowych niemal na 
całej kuli ziemskiej. Wyjazdy te organizuje Agencja „Grand Tour”  
w Łodzi pod patronatem tygodnika „Angora”.

Każdą wolną chwilę poświęca na pisanie felietonów. Oto ich 
pierwszy tom  „Felietony operowe”. W najbliższych planach „Felietony 
niemuzyczne”, „Felietony baletowe” i „Felietony dla lekarzy”.   
W dalszych planach epopeja, trylogia, powieści, 6 tomów „Adio del 
passato” i... pisma pośmiertne!      
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Józef Ambrozowicz – dziennikarz, wydaw-
ca i fotografik – znów nas zaskoczył. Autor 

prawie pięćdziesięciu albumów autorskich 
o  tematyce regionalnej, wydał tym razem 
książkę Co nam zostało z tych lat z tekstami 
piosenek z  okresu dwudziestolecia między-
wojennego i  „inkrustował” ją fotografiami 
ówczesnych gwiazd filmu i  kabaretu oraz 
opatrzył notami biograficznymi autorów pio-
senek, które do dziś są znane i wykonywane 
przez coraz to nowe pokolenia ar-
tystek i artystów estrady. Wstęp na-
pisała znana aktorka i  piosenkarka 
Laura Łącz.

Marian Hemar, Julian Tuwim, 
Walery Jastrzębiec-Rudnicki, An-
drzej Włast, Emanuel Schlechter, Je-
rzy Ryba, Zenon Friedwald i Ludwik 
Starski to autorzy 52 tekstów poetyc-
kich zamieszczonych w  tej książce. 
Wybór był sprawą niełatwą, jako że Marian 
Hemar napisał trzy tysiące tekstów piosenek, 
a Andrzej Włast ponad dwa tysiące! Również 
Emanuel Schlechter napisał mnóstwo prze-
bojów, które przetrwały do dziś. Wystarczy 
wymienić A mnie jest szkoda lata czy Umówi-
łem się z nią na dziewiątą.

Ale są też piosenki znane i  pamiętane 
od czasów przedwojennych, których autorów 
już dziś nikt prawie nie zna. Czy ktoś wie, kto 
napisał tekst do piosenki Ta ostatnia niedzie-

CO NAM ZOSTAŁO Z TYCH LAT
Rzeszowska perełka wydawnicza

la? Otóż był to Zenon Friedwald. A Szczęście 
trzeba rwać jak świeże wiśnie? Napisał ją Wa-
lery Jastrzębiec-Rudnicki, zarazem wybitny 
znawca prawa autorskiego, twórca i wieloletni 
prezes ZASP-u i ZAiKS-u.

Jeśli mówimy o  genialnych autorach 
okresu międzywojennego, to nie jest to ocena 
na wyrost. Piosenki Juliana Tuwima (Miłość 
ci wszystko wybaczy, Na pierwszy znak, Poko-
ik na Hożej i wiele, wiele innych) mienią się 

jak diamenty na kolii ówczesnych 
szlagierów kabaretu. Nie wszystkie 
zresztą stały się od razu piosenka-
mi. Do Wspomnienia (Mimozami 
jesień się zaczyna...) napisał muzykę 
Czesław Niemen, a do wiersza Przy 
okrągłym stole (A  może byśmy tak, 
jedyna, wpadli na dzień do Toma-
szowa...) stworzył muzykę Zygmunt 
Konieczny (obaj w tym samym 1967 

r.). Co dziwniejsze, Tuwim dostarczał tek-
sty do kabaretów (głównie do Qui Pro Quo) 
i  podpisywał je różnymi pseudonimami, 
tak jakby się trochę tej twórczości wstydził. 
Tymczasem przetrwały one do dziś i  wciąż 
zachwycają, podobnie jak jego wiersze dla 
dzieci. Natomiast tzw. poważna twórczość 
interesuje dziś głównie licealistów i  studen-
tów polonistyki. No, może poza Balem w ope-
rze, gdzie... możemy powiedzieć, że historia 
się powtarza.

Również twórczość estradowa Mariana 
Hemara cieszy się wciąż dużym zaintereso-
waniem. Na przykład na wystawiony w  Te-
atrze Ateneum spektakl Hemar dosłownie 
waliły tłumy, i to przez wiele lat, bo długo nie 
schodził z afisza. Marian Hemar był nie tylko 
wybitnym poetą, lecz także kompozytorem. 
M.in. skomponował muzykę do własnego 
tekstu pt. Kogo nasza miłość obchodzi?

Jednym z największych twórców piose-
nek w tym okresie był również Andrzej Włast 
(Jesienne róże, Już nigdy, Przy kominku, Rebe-
ka, Szkoda twoich łez, dziewczyno). Jak napi-
sał o nim zgryźliwie Jerzy Jurandot „z pełną 
świadomością zrezygnował z wielkich ambi-
cji literackich i pisał melodramatyczne arcy-
dzieła wzruszające do łez wszystkie służące”.

Nie sposób przy tej okazji nie wspo-
mnieć o  równie wybitnych, jak autorzy 
tekstów, kompozytorach. Razem bowiem 
stworzyli wielkie dzieła tkwiące w  małych 
formach artystycznych. Byli to m.in. Jerzy 
Petersburski, Władysław Daniłowski, Hen-
ryk Wars, bracia Henryk i  Artur Goldowie, 
Zygmunt Białostocki, Zygmunt Karasiński, 
Adam Lewandowski, Szymon Kataszek, Mie-
czysław Mierzejewski.

Warto odwiedzić jak najrychlej księgar-
nie i natychmiast kupić tę perełkę pobudzającą 
wspomnienia i wrażliwe struny emocjonalne. 

   Ryszard ZATORSKI

Co nam zostało z  tych lat, wybór, opracowanie 
i  noty biograficzne Józef Ambrozowicz, wstęp 
Laura Łącz, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 
2016.

Książka Działalność duszpasterska, go-
spodarcza i  społeczna Władysława 

Purzyckiego i  Józefa Przybyły proboszczów 
boguchwalskich w  latach 1883–1960 to no-
wość na rynku wydawnictw regionalnych. 
Publikacja jest kolejną z  cyklu historii pa-
rafii Boguchwała. Osoby ks. Purzyckiego 
i ks. Przybyły nie doczekały się do tej pory 
opracowań wydawniczych. – W jubileusz ich 
śmierci chcemy przybliżyć działalność obu 
proboszczów, którzy zasługują na pamięć 
kolejnych pokoleń – mówi Rafał Białorucki, 
współautor książki. 

28 marca 2015 r. przypadła setna rocz-
nica śmierci ks. Purzyckiego (1842–1915) 
urodzonego w  Dydni, proboszcza w  Bogu-
chwale w  latach 1883–1915. Jego następcą 
został 15 grudnia 1915 r. ks. Przybyła (1880–

ZASŁUGUJĄ NA PAMIĘĆ
Dokonania boguchwalskich proboszczów

1980) rodem z Turaszówki k. Kro-
sna, proboszcz w  tutejszej parafii 
do 1960 r. 5 stycznia 2015 r. minęła 
35. rocznica jego śmierci. Probosz-
czowie pracowali w  Boguchwale 
w  latach 1883–1960, przeprowadzając jej 
mieszkańców przez okres zaborów, działań 
wojen światowych, wojny polsko-bolszewic-
kiej oraz czasu stalinizmu. Tej miejscowości 
poświęcili większość swojego życia kapłań-
skiego. 

– Obaj dbali o  rozwój duchowy para-
fian, nie zapominając jednocześnie o  waż-
nych sprawach gospodarczych, oświatowych 
i  społecznych dla lokalnej społeczności – 
mówi Sławomir Wnęk, współautor książki. 
Wydawnictwo prezentuje także środowisko 
boguchwalskiej elity społecznej przełomu 

XIX i  pierwszej połowy XX w. – 
działaczy społecznych, lokalną 
inteligencję, przemysłowców i  zie-
miaństwo. 

Istotnym komentarzem do 
osób i wydarzeń są fotografie z opi-
sywanego okresu, zebrane pie-
czołowicie przez regionalistów, co 
podnosi w znacznej mierze wartość 
dokumentacyjną książki. – Autorzy 

ukazali aktywność obu boguchwalskich dusz-
pasterzy na tle szerokiego spektrum dziejów 
Kościoła: ówczesnej diecezji przemyskiej ob-
rządku łacińskiego i  rozległego wówczas de-
kanatu rzeszowskiego. Zawarli również szereg 
wartościowych informacji dotyczących dziejów 
sąsiednich parafii. Książka jest źródłem cen-
nych informacji do dziejów Boguchwały i znaj-
dującego się w jej okręgu parafialnym Lutoryża 
oraz Mogielnicy – mówi ks. dr Sławomir Zych 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

   Agnieszka BUSZ 

kolejno chyba zdarzyło się tylko jemu. Sypią-
cy pomysłami jak z rękawa inicjator festiwali, 
który wiele zrobił dla uatrakcyjnienia i posze-
rzenia formuły bliskiego każdemu regionalne-
mu sercu Festiwalu Didurowskiego w Sanoku, 
a także Festiwalu Operowego w Bydgoszczy. 

Od lat podczas spotkań z publicznością 
przedstawia sylwetki wielkich artystów. Kto 
bardziej opiniotwórczo dzisiaj, zwłaszcza po 

śmierci Bogusława Kaczyńskiego, może się 
wypowiadać na tematy związane z  tą sferą 
muzycznych inicjatyw i działań? Felietonom 
Sławomira Pietrasa wysmakowanie partne-
rują wyśmienite zdjęcia Juliusza Multarzyń-
skiego, artysty fotografika od lat tropiącego 
i  dokumentującego najważniejsze zdarzenia 
muzyczne w  Polsce i  poza Polską. Multa-
rzyński gości na najważniejszych festiwalach, 

ogląda najlepsze spektakle, w których muzy-
ka i śpiew pełnią rolę wiodącą. Mistrzowsko 
fotografuje artystów w  scenicznych interak-
cjach, jak również za kulisami bywa ich go-
ściem w garderobach i tam z wielkim taktem 
zatrzymuje na kliszy (czytaj – cyfrówce) ich 
zmęczenie i chwile prywatności.   

    Andrzej PIĄTEK
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dawnictwa Abilion Marta Pelinko, przew. 
komisji kultury RO Baranówka RSM Józef 
Uryniak. Fragmenty książki przedstawił 
z właściwą sobie aranżacją Stach Ożóg, wy-
kładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Słowo krytyczne wygłosiła Marta Pelinko, 
członek ZG ZLP. Odbyła się ciekawa dys-
kusja o  książce, można było również obej-
rzeć ciekawą wystawę fotografii-fotorepor-
tażu z  pobytu autora w  Egipcie. Spotkanie 
uświetnił swoim występem Chór Cantilena.  

   Józef TADLA

SPRAWNOŚĆ POZNAWCZA

Dwie nowele nacechowane rozważaniami 
autora o życiu od poczęcia do późnej sta-

rości w dużej mierze oparte są na wewnętrz-
nych dialogach świadomości z  podświado-

mością, dyskusjach 
pomiędzy rozumem, 
sercem i  rozsądkiem. 
Na bazie filozoficznych 
i  eschatologicznych 
analiz losów jednostki 
i  grupy społecznej au-
tor zastanawia się nad 
modelem wszechświa-
ta, mapuje dobro oraz 
zło na Ziemi od zarania 

jej dziejów. W  oparciu o  bogaty wybór lite-
racki przez pryzmat różnic wyznaniowych, 
dziejów ludzkości, zawiłości politycznych 
i ekonomicznych współczesnego świata ana-
lizuje wydarzenia ostatniej wojny świato-
wej, jej wyniku i wpływu na Polskę. Dużym 
walorem prozy tego autora jest sprawność 
poznawcza, przekazana czasami ciętym ję-
zykiem. Specyficzny humor i głębokie reflek-
sje to kolejne zalety, które sprawiają, że nad 
podejmowanymi w tej lekturze tematami nie 
można przejść obojętnie. Książka Śwetaketu 
została przygotowana edytorsko i  wydana 
w tym roku przez Wydawnictwo Abilion.

   Marta PELINKO
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Panorama literacka Podkarpacia
SPOTKANIE Z PROZAIKIEM

23 września Dom Kultury Karton 
RSM Administracji Baranówka 

zorganizował promocyjne spotkanie z  pro-
zaikiem, dziennikarzem Jerzym Stefanem 
Nawrockim z  okazji wydania jego nowej 
książki pt. Śwetaketu. W  spotkaniu, które 
prowadził kierownik Kartonu Józef Tadla, 
oprócz licznie zgromadzonej publiczno-
ści obecni byli: pełnomocnik zarządu RSM 
kier. Administracji Baranówka Maria Kuź-
niar, prezes RSTK Józef Kawałek, dyr. Wy-

JUBILEUSZOWO 

Jubileusz 10. rocznicy Grupy Literackiej 
„Słowo” przy TMZM im. Władysława Sza-

fera odbył się 10 września 2016 r. w Samorzą-
dowym Centrum Kultury w Mielcu. Gościli 
z nami z  tej okazji m.in. red. nacz. „Poezji” 
Aleksander Nawrocki, z  rzeszowskiego od-
działu ZLP Małgorzata Żurecka i  Adam 
Decowski, przedstawiciele RSTK Rzeszów 
z  prezesem Józefem Kawałkiem, Stowarzy-
szenia Literackiego „Witryna” w  Stalowej 
Woli z  prezes Agnieszką Bulicz. Spotkanie 
rozpoczęli reprezentanci PSM Mielec – so-
listki Jadwiga Zemmel i  Anna Wiącek. Po-
prowadzili imprezę i  powitali wszystkich 
gości kolejno: Barbara Augustyn i  Stefan 
Żarów, a  także p.o. dyrektor MBP Jolanta 
Strycharz i  prezes TMZM Janusz Chojecki. 
Bezpośrednio potem wręczono odznaczenia 
państwowe, odznaki oraz listy gratulacyjne 
TMZM. Srebrnymi Krzyżami Zasługi od-
znaczeni zostali Józefa Krzak (KST), Jerzy 

„Spacer brzegami Wisłoka” było powrotem 
do wspomnień o naszym dawnym oraz stale 
rozwijającym się Rzeszowie. Książka Jestem 
Rzeką autorstwa Doroty Kwoki i  Jadwigi 
Kupiszewskiej ze zdjęciami Adama Jańca 
stała się dla Jadwigi pretekstem do opracowa-
nia scenariusza i wędrówki rzeką w młodość, 
dorosłość, w  egzaltację pierwszych miłości, 
pamięć imion i fal namiętności odbijających 
się od nieregularnych brzegów ludzkiego 
życia – powiedział prowadzący spotkanie 
Stach Ożóg. Płynąc metaforyczną rzeką mul-
timedialnej prezentacji Wiesława Cuprysia 
Czas jak rzeka, zatrzymaliśmy się na chwilę 
w  świecie wspomnień o  tamtym Wisłoku, 
a  liryczną aranżacją wierszy Jadwigi Kupi-
szewskiej na śpiewany spacer po dawnym 
Rzeszowie zaprowadził nad rzekę Wojciech 
Miśków. Ewa Jaworska-Pawełek prezentując 
młodych wykonawców – Martę Kopeć, Dia-
nę Szeligę, Aleksandrę Stawarz – wybrała 
ciekawe piosenki o  Rzeszowie. Mieszały się 
nutki z  sentymentalnymi wierszami Doroty 
Kwoki, czytanymi przez Patrycję Chmiel. 
A rzeźby Józefa Pałaca wypełniły scenę arty-
stycznym klimatem.      

ŚWIAT NA STYKU CIENI 

Promocją tomiku na Styku cieni Stefa-
na M. Żarowa 1 października br. w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej w  Mielcu Grupa 
Literacka „Słowo” zapoczątkowała jedena-
sty rok pracy w swoim środowisku. Podczas 
uroczystości z  rąk prezesa TMZM Janusza 
Chojeckiego legitymacje tego stowarzysze-
nia otrzymało literackie małżeństwo Joanna 
i  Włodzimierz Kłaczyńscy. Powitała gości 
p.o. dyrektora MBP Jolanta Strycharz, a spo-
tkanie poprowadził prezes „Słowa” Zbigniew 
Michalski, który opowiedział o  zawartości 
promowanej książki i  szerzej o  poezji wice-
prezesa grupy. Wybrane utwory z  tomiku 
przedstawili Barbara Augustyn i  Jan Stę-
pień. Autor tomiku mówił o  swej twórczo-
ści, a  także o wielu pozaliterackich pasjach, 
w  tym w  Regionalnym Stowarzyszeniu 
Twórców Kultury w  Rzeszowie, gdzie pełni 
funkcję wiceprezesa. Odczytał także przy tej 
okazji kilka wierszy z przygotowywanego do 
druku nowego tomiku. 

   Zbigniew MICHALSKI

PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI

Wszelkie działania Regionalnego Sto-
warzyszenia Twórców Kultury w  Rze-

szowie w  mijającym 2016 r. skierowane były 
na wydanie rozszerzonej, uzupełnionej i  po-
prawionej wersji almanachu Przestrzenie wy-
obraźni, otwartego na wszystkie środowiska 
twórcze Podkarpacia. Było to możliwe dzięki 
olbrzymiej pracy, wręcz de-
terminacji prezesa Józefa 
Kawałka. Dofinansowanie 
z  budżetu województwa 
podkarpackiego pozwoliło 
na sfinalizowanie przedsię-
wzięcia. Wszystkie sekcje 
stowarzyszenia skierowa-
ły działania na promocję 
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Mamcarz i  Stefan Żarów. Wręczył je wice-
wojewoda podkarpacki Witold Lechowski. 
Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej 
otrzymał Andrzej Ciach. A GL „Słowo” dy-
plom gratulacyjny od wicepremiera, mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego prof. 
Piotra Glińskiego. Prezes „Słowa” Zbigniew 
Michalski podziękował dyrektorowi SCK 
Jackowi Tejchmie i  dyrektor Joannie Kru-
szyńskiej oraz ich współpracownikom za 
wzorowe przygotowanie uroczystości. Po-
ezję twórców „Słowa” przybliżył recytacyjnie 
Stach Ożóg. W wersji pisanej prezentacji tej 
towarzyszą grafiki Stana Bigdy, mieleckiego 
malarza.

   Zbigniew MICHALSKI 

CZAS JAK RZEKA

W ostatnim dniu września Klub Woj-
skowy 21. Brygady Strzelców Pod-

halańskich w  Rzeszowie rozbrzmiewał 
muzyką, piosenkami, wierszami i  poetyc-
ką prozą. Widowisko poetycko-muzyczne 

Józefa Krzak, Jerzy Mamcarz, wicewojewoda Witold 
Lechowski i Stefan M. Żarów

Jerzy S. Nawrocki

Stach Ożóg, Patrycja Chmiel i Jadwiga Kupiszewska
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KARTKI Z PAWLACZA (36)Stanisław Dłuski

książki, poprzez uruchomienie, aktywizację, 
integrację wszystkich środowisk twórczych, 
a  także poszczególnych adresatów prezentują-
cych swą twórczość w almanachu. Organizowa-
ne spotkania poetyckie, literackie, muzyczne, 
wystawy malarstwa, rzeźby, praca z młodzieżą, 
współpraca z  instytucjami, bibliotekami, stały 
się inspiracją do wzbudzania zainteresowania 
kulturą szerokich kręgów społeczeństwa.

Redaktorem almanachu jest Józef Ka-
wałek, a  współpracowali z  nim w  tym dziele 
Wioletta Cielecka, Krystyna Dworak, Jadwiga 
Kupiszewska, Stefan Michał Żarów; konsulta-
cji literackiej udzielił Mieczysław Arkadiusz 
Łyp, okładkę zaprojektowała Wioletta Cielec-
ka i wraz z Wojciechem Nogą opracowała gra-
ficznie to wydawnictwo. 

Mamy nadzieję, że wydany almanach 
zwróci w  większym stopniu uwagę naszych 
władz, instytucji odpowiedzialnych za rozwój 
kultury, na działalność RSTK w Rzeszowie, na 
jego znaczącą działalność twórczą dla szero-
kiej rzeszy odbiorców. 

   Jadwiga KUPISZEWSKA

UCZTA PIĘKNEGO SŁOWA 

Jesienna Biesiada Poetycka zorganizowana 
przez Grupę Twórczą Inspiratio była praw-

dziwą ucztą pięknego słowa. Impreza odbyła 
się w sali społecznego budynku w Cierpiszu. 
Rozpoczął ją autorsko prezes rzeszowskiego 
ZLP Mieczysław Arkadiusz Łyp prezentacją 
swojej najnowszej książki poetyckiej Okruchy 
dnia. Niezwykle wrażliwe postrzeganie świa-
ta odzwierciedla się nie tylko w  jego poezji, 
ale i w fotogramach, które wzmagały piękne 
doznania odbiorców i stanowiły pełną ciepła 
i  koloru dekorację. Odpowiednio dobrana 
do prezentacji muzyka – w  tym także cer-
kiewna – jeszcze bardziej uskrzydlała poezję. 
Akcentem wieńczącym autorskie spotkanie 
był występ miejscowego zespołu wokalnego 
Con’Cuore. Zaprezentował też swoje rzeźby 
artysta Józef Pałac. W dalszej części wieczo-
ru przedstawiali się poetycko inni uczestnicy 
spotkania, także i  członkowie grupy Inspi-
ratio. Serdeczne podziękowania za udział 
w  spotkaniu kierujemy do gości, literatów, 

artystów i działaczy kultury: Adama Decow-
skiego, Jadwigi Kupiszewskiej, Józefa Pałaca, 
Teresy Glazar, Emilii Wołoszyn, Danuty Mu-
larz, Hanny Krupińskiej-Łyp oraz Danuty 
Pado i  Marii Kuli z  WDK w  Rzeszowie. Ze 
strony gospodarzy wystąpili: Karolina Szysz-
ka, Jolanta Michna, Grażyna Sordyl, Maria 
Fleszar, Maria Lorenc, Stanisław Bożek, Re-
nata Giża, Stanisław Kiełb, Teresa Gałczyń-
ska, Małgorzata Hadław, Kinga Dziobak, 
Alfred Budzyński i Maria Józefczyk. Oprawę 
muzyczną i wokalną zapewnił Piotr Pantoła. 

   Urszula PANTOŁA

PAMIĘCI PRZYBOSIA

Wzorem lat ubiegłych 6 październi-
ka br. w  Zespole Szkół w  im. Juliana 

Przybosia Gwoźnicy Górnej z okazji kolejnej 
rocznicy śmierci patrona odbyło się spotka-
nie poświęcone pamięci poety. W nastrojową 
atmosferę wprowadziła słowem Marzena 
Haduch, dyrektor szkoły. Na nowo przywo-
łana poezja patrona uświetniła spotkanie 
w  wykonaniu recytacyjnym przez uczniów 
Jakuba Pilcha, Szymona Szurleja, Michała 
Groszka, Klary Borkowskiej, Łucji Borkow-
skiej, a  także odtwórców postaci Juliana 
Przybosia przez Radosława Batora, a  roli 
dziennikarza przez Bartłomieja Górczany, 
których prezentacja wywiadu z poetą zasłu-
guje na szczególne uznanie. Całość przygoto-
wała i nad nią czuwała nauczycielka Renata 

Czy poezja jest w ży-
ciu potrzebna? 

Piękno jest w  sensie 
pragmatycznym bez-
użyteczne, Immanuel 
Kant w „Krytyce władzy 
sądzenia” ([1790]1964) 

nazywa je „celowością bez celu” i „prawidło-
wością bez prawa”. Według niego bezintere-
sowność i  swoboda to główne cechy piękna. 
Podobnie myśli Anna Frajlich, dla której 
piękno jest istotną cechą bytu, ale jego prze-
żywanie związane jest z  pamięcią i  określa 
tożsamość człowieka. Kontemplacja piękna 
stanowi o głodzie metafizycznym i odkrywa 
duchowy wymiar każdego z  nas. Eugeniusz 
Czaplejewicz1 w polskiej literaturze emigra-
1  E. Czaplejewicz, Pragmatyka, dialog, historia. 
Warszawa 1990, s. 360 i n.

cyjnej odnajduje swoistą poetykę, której wy-
znacznikiem jest oryginalna wizja świata, 
ukształtowanie przestrzeni i  czasu, koncep-
cję autora i  literatury, rozumienie dialogu 
i oddziaływania literackiego, relacje między 
literaturą a polityką, szczególne traktowanie 
języka, no i  właśnie pamięć, która w  przy-
padku poetki przywołuje znane słowa Mic-
kiewicza „widzę i  opisuję, bo tęsknię”. No-
stalgia, która przenika tę twórczość nie po-
zwala na poczucie zakorzenienia, powracają 
obrazy z  dzieciństwa i  peregrynacji wymu-
szonych przez okrutne mechanizmy historii, 
świat odsłania przed autorką bolesne strony 
pamięci. W  jednym z  wierszy o  strukturze 
dialogowej, z  interesującego nas tutaj tomu 
„łodzią jest i  jest przystanią” (2013) kieruje 
do Boga osobiste i uniwersalne pytanie, które 

stawia przed nami złożoną refleksję nad sen-
sem bytu: „czemu w świadomości jak w ogro-
dzie/ całe drzewo bólu zasadził” („Jeszcze 
o bólu”).2 Cierpienie czynimy świadomie, ale 
też krzywdzimy innych mimowolnie. Można 
rzec, że cały świat, tak tutaj jest postrzegany, 
przenika cierpienie. Poetka ma świadomość, 
że również za twórczość płaci się wysoką cenę 
szczególnej nadświadomości, czy inaczej mó-
wiąc ból ma wymiar zarówno fizyczny, jak 
też duchowy, psychiczny, i właściwie trudno 
rozstrzygnąć, co gorsze i  bardziej dotkliwe. 
Czy pociechą jest, że z  cierpienia rodzi się 
„perła”, dzieło artystyczne?

29 września 2016

2  A. Frajlich, łodzią jest i przystanią, Szczecin– 
Bezrzecze 2013.

DESZCZ Z TRZEWICZKIEM 

Najnowszy tom wierszy Nocny deszcz 
oraz poemat Trzewiczek Amalii albo 

umarłych z żywymi obcowanie stał się okazją 
do przemyśleń i  dyskusji z  ich autorem Ja-
nem Tulikiem na spotkaniu w Krośnieńskiej 
Bibliotece Publicznej 28 września br. Spo-
tkanie prowadził poeta Mirosław Welz. Jan 
Tulik zaprezentował wybrane wiersze z tomu 
Nocny deszcz. Utwory bez tonów moraliza-
torstwa, zawierają pytania o  sens i  dramat 
egzystencji. Autor pozostaje także wrażli-
wym lirykiem, czasami z nutką melancholii 
czy wręcz „franciszkańską dobrocią” – jak 
to ujął Piotr Kuncewicz. Zaś poemat Trzewi-
czek Amalii cechuje poetyka dzisiaj rzadko 
spotykana, zarówno w  ornamencie słowa, 
czasu, jak i przestrzeni. Jest tu ważna próba 
ożywienia duchowego dziedzictwa (Dziady 
Mickiewicza, Maria Malczewskiego) w swo-
jej esencji splatająca problematykę Thana-
tosa z  Erosem. Poeta subtelnie i  z  erudycją 
wskrzesza ducha tej ziemi wplątanego z nie-
zwykłą intensywnością w  intrygę historii, 

Edyta Pietrasz

Jan Tulik podpisuje swoje książki

Stach. Na zakończenie uroczystości swoją 
poezję zaprezentowała Edyta Pietrasz, czło-
nek ZLP, regionalna poetka z Baryczki. Au-
torka przedstawiła nowe utwory dotychczas 
niepublikowane.      

intrygę miłości, oddając temu całą empatię. 
Bohaterką poematu jest Amalia Mniszchowa 
z Brühlów (1736–1772) – wizjonerka rozbu-
dowy rodzinnego gniazda w  Dukli, urodzi-
wa i inteligentna dworska intrygantka, często 
bywała także na dworze cesarzowej Marii 
Teresy. Jej śmierć w wieku niespełna 36 lat do 
dzisiaj budzi kontrowersje. W czasie dyskusji 
Jan Tulik, zapytany o kondycję współczesnej 
poezji, stwierdził: „Myślę, że dużo jest wier-
szy, a mniej jest poezji”. 

   Jan BELCIK
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Przyjęty do Związku Literatów Polskich 
w  1992 r. Autor tomików Kojarzenie snu 

(1967), Kare konie (1971), Przepustka do słońca 
(1990), Nie zamykajcie drzwi (1990), Fraszko-
strada (1991), Słoneczny koncert (1992), Modli-
twa ostów (1993), Wybór wierszy (1994), Spo-
wiedź (1999), Ślady serdeczne (1999), Różańce 
czasu (2003), Lotne ptaki (2015).

Poetka młodego pokolenia z Baryczki w gminie 
Niebylec. Członkini Związku Literatów Pol-

skich. W dorobku poetyckim ma tomiki Moje nocne 
czuwania (2007), Na rozdrożach mojej duszy (2007), 
Sekrety mojego serca (2009), Pod baldachimem słowa 
(2012), Na serwecie złotej dłoni (2014).

Nad zadumą
Doktor Justynie Dobruckiej

Nad zadumą pochylam się z troską,
widzę wszystko co było, a nie jest.
Los czasami uśmiecha się gorzko,
a czasami podsuwa nadzieje.

Przed oczyma rozgrywa się bitwa:
dobro zło próbuje wyplenić.
Tyle wrzawy jest w ciągłych gonitwach,
ile złota w kroczącej jesieni...

Chciałbym wszystko ogarnąć myślami,
poukładać jak klocki domina,
tylko moja krusząca się pamięć
ciągle każe od nowa zaczynać...

 sierpień 2016 r. 
Ból

Wbrew ludzkiej woli
w próżni dni i godzin,
pyszniący własnym prawem
z mocą cierpienia,
bezczelnie zerka
w ranne oczy duszy
i bez znieczulenia,
szaleńczo cierpliwie,
trawiąc ogniem niemocy
rozkoszuje cieniem człowieka. 
 

Spacer

Widziałam dusze traw
u boku zimowych mumii,
śpiących pod strzechą drzew
w wirze śnieżnej kalumnii.

Tam srebrne szpady zawiei
zsieczonej po wiatru rękojmie,
swawolą w szacie zamieci
po ludzku ktoś to pojmie?

I ronią pamięć lata
martwe dębowe łzy,
z trzepotem smutne ptaki
złożyły w gniazdach sny.

W skrzypie tandemu kroków
płochliwych saren okrycia
i lis samotny myśliwy
w okrutnym teatrze życia.

Wpisani w spokój bieli
zsieczonej po wiatru rękojmie
dostojnej natury dziełem,
po ludzku ktoś to pojmie?

Nad przepaścią

Zamknięta w czterech ścianach bytu,
stoję nad głuchą przepaścią,
aura obojętności ściska moją duszę
w haniebnej pętli zwątpienia
przodem na szaniec iść muszę.

Jestem wzgardzona więc gardzę,
jestem urwiskiem więc spadam
życia nicością coraz ciszej,
bandażem modlitwy opatruję rany,
uczuć aplauz pusty słyszę.

I biorę ciebie słowo za świadka,
który rwiesz serce bez znieczulenia,
jedyną mi mocą skrzydło miłowania
w snu balsamie, choć duszy
lot we mgle zwątpienia.

Bowiem powierzchowność
z nieczułością – istotą żywota,
owym czasom wiodą pokuszenie,
mijam wciąż skał ułomności
bez echa, próżne sumieniem.

To koniec! zamykam kalendarze
zawrócę o nowym świtaniu,
w oschłym przepychu obrzydzenia,
zamknięta w czterech ścianach bytu,
odwracam twarz – do widzenia. 
 

Odloty
Ewie Pękali

Odlatują moje myśli zmęczone,
szelest skrzydeł tęsknotę wyzwala.
Nie wiem, w którą udadzą sie stronę,
bo się ogień nadziei wypala.

A na krzyżu przydrożnym Chrystus
w wielkim smutku i bólu umiera.
Głowę swoją pochylił nisko,
na swój ziemski padół spoziera.

Niebo płacze jesiennym deszczem,
zamyślone chmury wciąż płyną.
Myśli moje, czy spotkam was jeszcze,
czy się nasze drogi rozminą...

Mój nauczyciel
 Pamięci polonistki Marii L.

Miała serce gorące – najszczersze –
opiekuńcza, troskliwa jak matka.
Ona pierwsza czytała nam wiersze 
z tomiku o zniszczonych okładkach.

A dokoła żaliła się ziemia,
krwią zbrukana, zszargana kulami.
I świat cały z zadumy oniemiał,
kiedy umilkł ostatni karabin.

Jeszcze widzę twarz Marii w oddali,
słyszę słowa tak bardzo kochane...
Czas je w sercu na zawsze utrwalił,
są też w strofy mych wierszy wpisane.

* * * 
Kiedy dajesz uśmiech
gorący jak słońce
i gdy pachniesz kwiatem 
kwitnącym na łące,
cała jesteś dla mnie
wiosną kolorowa –
taką pragnę Ciebie
w pamięci zachować...

Cień 

Chodzi za tobą 
wierny aż do śmierci, 
zna tajemnice, 
upadki i wzloty.
Posłuszny słońcu – 
bez niego umiera.
Nie zna miłości, 
obce mu tęsknoty. 

Wędrówka II 

Wędruje ze mną 
poezja Nowaka, 
pachnąca potem 
jak chłopska sukmana. 
W zakątki myśli 
każe mi zaglądać 
i brzęku wiader 
podziwiać od rana. 
Wspólnie kroczymy
mrocznymi drogami, 
skąd tętent koni dobiega  
           z oddali, 
krzykliwe czajki 
krążą nad polami 
jakby się chciały 
przed świtem wyżalić.
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Mikroskopijne wrzecionko niosło w sobie niewidzialną iskierkę 
tajemniczej Energii Życia. Wędrowało przed siebie resztkami sił co-
raz wolniej i wolniej, pchane ruchami swojej niewielkiej witki. Pół-
płynne otoczenie wokół jakby wciąż gęstniało. Obojętnie mijało inne 
wrzecionka, które wcześniej pozbawione sił, na zawsze wyczerpane, 
ustały. One nie emanowały już żadnego biopola, stanowiącego ich 
oczy. Lecz to wrzecionko – niedostrzegalna drobina zwartej i ukie-
runkowanej energii, które wcześniej własnymi siłami zbudowało dla 
siebie wrzecionkowaty pojazd niby człon napędowy kosmicznej ra-
kiety – wciąż jeszcze niosło w sobie moc i oto nagle zjawiła się przed 
nim ogromna obła powierzchnia. Ta, której nie znało, ale szukało 
zgodnie z nierozumianym, lecz obowiązującym nakazem zapisanej 
w  nim niezbędnej Mądrości. Ta mądrość nakazywała wędrówkę. 
Była zakodowanym instynktem Istnienia.

Wrzecionko przywarło do powierzchni najlepiej jak mogło. To 
uruchomiło hasło kotwiczenia. Na szczęście wielka powłoka była 
miękka, porowata, stworzona na potrzeby podobnych drobin, a tuż 
pod nią znajdowało się to, czego wrzecionko koniecznie potrzebowa-
ło, o czym z uporem szeptała mu, choć bez słów, Iskierka: pożywienie. 
Siła. Robocza energia. Od chwili wyruszenia wrzecionka w śmiertel-
nie groźną podróż minęło na szczęście mniej czasu niż owe, granicz-

ne dla bezpieczeństwa Iskierki, dwie ziemskie godziny. Wielka kula, 
do której podłączała się teraz, aby stworzyć z nią Jedność niezbędną 
do wykonania dalszych zadań, była odnalezionym wreszcie uniwer-
salnym magazynem, a zarazem Pierwszym Ubezpieczonym Portem. 

Teraz Iskierka mogła już przestać drżeć z wysiłku, choć przed 
nią stało ogromne Jedyne Zadanie. Niezwykle mozolne i pracochłon-
ne, wymagało głębokiego spokoju: poprzez symbiozę przejść w Jed-
ność. Rozpoznawała cechy i zawartość wielkiego magazynu, poszu-
kiwała synaps i połączeń Bazy, wyznaczników przeznaczeń zgodnie 
z Nakazem i Schematem, będącymi dla niej mechanizmem Intuicji. 
Miała ona zagwarantować właściwe uruchomienie całości i jej połą-
czenie z panelem sterowania nowego Centrum Zarządzania i Prze-
twarzania Danych. Już sam w  sobie ów panel był majstersztykiem 
niezgłębionej doskonałej wiedzy, ale na zrozumienie tego Iskierka 
miała jeszcze bardzo, bardzo wiele czasu. Na razie, niczym na ekra-
nie komputera, pojawiały się kolejne polecenia do wykonania, skoor-
dynowane już z cechami i charakterem Portu, sukcesywnie ujawnia-
ły się pliki Najwyższego Programu.

Znalazła gamety. 
Mikrostrumyczek energii otworzył podprogramy pliku Współ-

tworzenia. Wykonasz automatycznie jego kolejne Rozkazy. Enter.

ŚWETAKETU
(fragment książki)

Jerzy Stefan Nawrocki

Urodził się 4 września 1941 r. we Lwowie, od 1945 r. mieszka w Rzeszowie. Prozaik, dziennikarz. Członek Związku Literatów 
Polskich; w  latach 2009–2015 sekretarz zarządu rzeszowskiego oddziału. Laureat nagród ogólnopolskich konkursów lite-

rackich. Wydał 8 książek o tematyce literackiej i popularnonaukowej. Za autobiograficzną powieść o Rzeszowie Ten tętent karych 
koni: Cienie otrzymał Nagrodę Miasta Rzeszowa (2008). W 2011 roku nagrodzony przez Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Są takie… 

Są takie chwile
W których
Powraca powiew
Dzieciństwa
Są takie spotkania
Po latach
Urastające do rangi
Symbolu
Są takie łodzie
Co porastają
Brzegi
Tataraki wioseł
Są takie drogi
Pokryte kurzem
Ziarnem
Niepamięci
Są takie drzwi
Codzienności
Spowite pajęczyną
Znaczeń

Stefan M. Żarów Mirosław Grudzień

Poeta, animator kultury, publicysta i krytyk literacki, autor tomiku na 
Styku cieni (2016). Wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców 

Kultury w Rzeszowie i Grupy Literackiej „Słowo” w Mielcu. Współpracuje 
z czasopismami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi. Od lat fascy-
nuje się literaturą iberoamerykańską. Uhonorowany odznaką Zasłużony 
dla Kultury Polskiej.

Polonista, absol-
went UMCS, 

tłumacz języka an-
gielskiego, poliglota. 
Publicysta czaso-
pism kulturalnych. 
Pracował m.in. jako 
nauczyciel, dzienni-
karz, redaktor czaso-
pism. Autor wierszy, 
przekładów poetyc-
kich, esejów literac-

kich i historycznych. Członek Stowarzyszenia 
Literackiego „Witryna” w  Stalowej Woli. Au-
tor tomiku Bezsenność przed świtem (2014) 
z refleksyjnymi lirykami dojrzałego wieku.

Upalne  
nasze powroty 

Jest w nas
Niezatarty obraz
Tożsamości
Są w nas
Pelargonie
Róże
Astry i polne maki
Jest w nas
Żywy ogród
Pierwsze dotknięcie
Pierwsze sacrum
Są w nas
Obrazy i utrwalone dźwięki
Odbarwionych imion
Odbarwionych nazwisk
Jest w nas
Niezatarty płomień
Miejsc
Urzekające credo

leżajski ohel 

stary łamedwownik
otulony w szafirowy koc 
Wiecznej Mądrości
spoczywa w błękitno-złotych
dłoniach Najwyższego

a we mnie brama i drzewo
ślad węża w trawie 
płonący miecz i dwaj cherubi

wychodzę spod namiotu spotkania
niosę tamburyn z żołędzi 
w moim wnętrzu
taniec gwiazd

kto nie tańczy
nie pojmuje niczego

Ikona  
przydrożna

W mojej poezji 
Muzyka drogi 
Drżące 
Świty i przebudzenia 
Podróż przez ciszę 
Co dźwiękiem 
Wspomnień 
Dusze wypełnia 
To kwiaty 
Matczynych ogrodów 
Do których tęskno 
Bo utracone 
Wieczorny śpiew 
Co pozostał 
W pamięci czasu 
Kasztanowców 
Zaciekawienie 
I blask twarzy 
W płomieniach 
Świec
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Jerzy Dynia

Było to w  drugiej poło-
wie lat 50. minionego 

wieku. W  dawnej sali kina 
Świt przy ulicy Langiewicza 
w niewielkich chyba odstę-
pach czasowych odbyły się 

dwa koncerty, podczas których mieszkańcy 
Rzeszowa usłyszeli po raz pierwszy nową, im-
prowizowaną muzykę zwaną jazzem. W tam-
tych latach nie było jej jeszcze w polskich sta-
cjach radiowych. 

Jednym z  nich był śląski zespół grający  
dixieland pianisty Zygmunta Wicharego, wy-
stępujący w klasycznym składzie: trąbka, klarnet, 
puzon, kontrabas, fortepian. Ponoć w którymś, 
często zmieniającym się składzie, grał związany 
z  Rzeszowem puzonista Bruno Buczek. Szcze-
gólną uwagę zwracały wówczas na siebie wo-
kalistki – ciemnoskóra Elizabeth Charles oraz 
niewielkiej postury Carmen Moreno, jak się 
okazało córka Hiszpanki oraz Polaka. 

Podczas drugiego koncertu prezentują-
cego nową muzykę był – prowadzony przez 
Ryszarda Damrosza – Państwowy Zespół 
Jazzowy Błękitny Jazz (podkreślam – w  tym 
czasie państwowy!). Na scenie po lewej stronie 
zasiadał kilkunastoosobowy kwintet smycz-
kowy, zaś po prawej, na czele z saksofonistą 
tenorowym Janem Walaskiem, klasyczny, sie-
demnastoosobowy big-band z 5 saksofonami, 4 
puzonami, również z 4 trąbkami i pełną sekcją 
rytmiczną. W tamtych czasach z obiema orkie-
strami występowała cała plejada wokalistów, 
nie zawsze zresztą śpiewających jazz. Oprócz 
wspomnianych wcześniej wokalistek, okreso-
wo występowała m.in. Jeanne Johnstone, która 
w czasie II wojny światowej była w Wielkiej Bry-
tanii w  oddziale służb pomocniczych WAAF 

HISTORIA ZATOCZYŁA KRĄG
Jazz w Rzeszowie wczoraj i dziś

w Northolt przy lotnisku, na którym stacjono-
wał 308 dywizjon polskich myśliwców, a w nim 
zakopiańczyk, pilot Tadeusz Schiele. To właśnie 
za nim zakochana Jeanne przyjechała po woj-
nie do Polski i  rozpoczęła z polskimi zespoła-
mi karierę estradową. Po kilku latach nagrała 
również płytę z  Warszawskimi Stompersami. 
Oprócz wymienionych wokalistek występowa-
li wówczas wcale nie jazzowi wokaliści, jak Ja-
nusz Gniatkowski, René Glaneau, Jan Danek 
czy wreszcie Zbigniew Kurtycz, ten od Cichej 
wody, którego ojciec mieszkał w  Rzeszowie 
i  prowadził amatorską orkiestrę mandolini-
stów na wzór znanej z Polskiego Radia orkiestry 
Edwarda Ciukszy.

Jazzowa sielanka nie trwała długo. Zyg-
munt Wichary zmarł przedwcześnie, Błękitny 
Jazz został rozwiązany, Elizabeth Charles wy-
jechała do Szkocji, a  Carmen Moreno wraz ze 
swoim mężem Janem Walaskiem do Norwegii 
i niedługo potem przez lata „mustrowała” się na 
statki okrążające z turystami świat. Jeanne John-
son rozwiodła się z bohaterskim pilotem i zosta-
ła panią doktorową, jeśli mnie pamięć nie myli 
Mirońską, chociaż wersje są na ten temat dwie.

Mimo że Bill Halley, Elvis Presley, Be-
atlesi ze swoimi zelektryfikowanymi gitarami 
otworzyli w pewnym momencie nowy rozdział 

w muzyce rozrywkowej, przez następne dzie-
sięciolecia jazz w Rzeszowie i na Podkarpaciu 
był. Najbardziej znacząca była przychylność 
dla tego gatunku muzycznego w  Wojewódz-
kim Domu Kultury. Dzięki temu w  pamięci 
mieszkańców utkwiły Czwartki Jazzowe. 

Istotny zwrot w  tej dziedzinie nastąpił 
w  roku ubiegłym, kiedy to została zorgani-
zowana Podkarpacka Jesień Jazzowa. Odbyło 
się kilkanaście koncertów muzyki w  różnych 
miejscowościach Podkarpacia. Koncertem 19 
września br. w Klubie Bohema WDK w Rze-
szowie zainaugurowana została tegoroczna, 
druga edycja tej imprezy. Z utworami na które 
złożyły się teksty Agnieszki Osieckiej i  Jona-
sza Kofty wystąpiła Anna Serafińska. A więc 
mieliśmy do czynienia z odejściem od tradycji. 
Koncert zdominowała twórczość polska, bez 
prezentowania w  takich okazjach światowej 
klasyki jazzowej. Były jednak dwa wyjątki: 
Fever i Samba na jedną nutę. Był jeszcze jeden 
wyjątek – piosenka z  repertuaru Seweryna 
Krajewskiego Uciekaj moje serce. I tu nachodzi 
taka refleksja, że gdyby ta piosenka powstała 
wtedy nie w Polsce, a Stanach Zjednoczonych, 
to kto wie, czy nie osiągnęłaby takiej popular-
ności jak hit z filmu Love Story.

Na ten rok zaplanowanych jest 10 koncer-
tów. Jako się rzekło, tegoroczną edycję Podkar-
packiej Jesieni Jazzowej zainaugurowała obecna 
na polskiej scenie jazzowej od 15 lat, oscylująca 
w  kierunku nowoczesnego jazzu, fusion, uty-
tułowana polska wokalistka Anna Serafińska. 
Jest ona także pierwszym w  Polsce doktorem 
w  dziedzinie śpiewu rozrywkowego. W  roku 
2008 została adiunktem na Wydziale Aktor-
skim Akademii Teatralnej w Warszawie, przez 
jeden rok była prodziekanem tego wydziału. 
Prowadzi działalność dydaktyczną. W  swoim 
dorobku artystycznym ma m.in. 4 płyty solo-
we. W roku 2008 powstał też spektakl teatralny 
Śpiewając jazz, w  którym zaśpiewała ze swoją 
babcią, legendą polskiego jazzu Carmen More-
no! Historia zatoczyła krąg. Po tylu latach.

   Jerzy DYNIA

Z Anną Serafińską wystąpili w Bohemie 19 września 
Rafał Stępień – piano, Michał Barański – gitara baso-
wa, Cezary Konrad – perkusja
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Anna Wiślińska

Już niebawem, bo 21 paź-
dziernika zabrzmią zna-

komite dzieła orkiestrowe 
niemieckich twórców – Ri-
charda Wagnera i  Richarda 
Straussa. Obaj kompozyto-

rzy z wielką maestrią władali późnoromantycz-
ną orkiestrą symfoniczną, czego przykładem są 
utwory anonsowane w  programie – Poranek 
i Podróż Zygfryda po Renie Wagnera i  poemat  
symfoniczny Śmierć i wyzwolenie Straussa. Or-
kiestra pod wodzą Pawła Przytockiego będzie 
się musiała zmierzyć także z  niełatwą partią 
orkiestrową w  Koncercie skrzypcowym Mie-
czysława Karłowicza. To młodzieńcze dzie-
ło polskiego kompozytora stawia także duże 
wymagania soliście. Epizody wirtuozowskie 
przeplatają się w  tym utworze z  fragmentami 

DUŻO DOBREJ MUZYKI
W Filharmonii Podkarpackiej

kantylenowymi przepojony-
mi słowiańskim liryzmem. 
Solistką koncertu będzie rze-
szowianka Anna Gutowska, 
która rozpoczynała muzyczną 
edukację w  rodzinnym mie-
ście, a  później kontynuowała 
naukę w  Conservatoire de 
Lausanne w Szwajcarii oraz na 
wiedeńskim Universität für Musik und darstel-
lende Kunst. 

Godny polecenie jest również  koncert  
„W  Hołdzie wolności” zaplanowany na 10 li-
stopada. Usłyszeć będzie można najpiękniejsze 
piosenki patriotyczne i  wolnościowe w  jazzo-
wych aranżacjach wybitnego polskiego pia-
nisty jazzowego Andrzeja Jagodzińskiego, 
który do udziału w  koncercie zaprosił wybit-
nych artystów polskiej sceny. Pierwszy koncert 
pod tym samym tytułem odbył się 25 czerwca 
2015 r. w studiu koncertowym Polskiego Radia 

im. Witolda Lutosławskiego w War-
szawie z  okazji 15-lecia Instytutu 
Pamięci Narodowej. Patriotyczną 
strunę porusza także przepiękny 
pejzaż muzyczny Moja ojczyzna Be-
dricha Smetany napisany w czasach 
niewoli czeskiego narodu. 

Fragmenty tej symfonicznej 
heksalogii w  wykonaniu rzeszow-
skich filharmoników pod batutą 
Pawła Kotli zabrzmią 18 listopada 
Tego samego wieczoru głos za-
bierze także Rachmaninow – III 

Koncert fortepianowy odsłoni typowo roman-
tyczne oblicze rosyjskiego kompozytora, który 
w  czasach rodzącej się idei modernizmu pisał 
„po staremu”. Utwór uwodzi słuchaczy barwną 
instrumentacją i  śpiewną, liryczno-patetyczną 
melodyką. Przy fortepianie zasiądzie Valentina 
Igoshina, która wśród wielu prestiżowych na-
gród ma na swoim koncie także najwyższy laur 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
imienia Siergieja Rachmaninowa.

   Anna WIŚLIŃSKA

Anna Gutowska
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Anna Sieraczyńska

Narol, niewielkie mia-
steczko na północy 

Podkarpacia, z racji niezwy-
kłych wydarzeń artystycz-
nych nazywany jest kultu-
ralną stolicą Roztocza.

Od 2008 roku zawsze w  sierpniu od-
bywa się tam Festiwal Narolarte im. Pana, 
Wójta i Plebana, który nawiązuje do tradycji 
Akademii Narolskiej, pierwszej na ziemiach 
polskich szkoły artystycznej, muzycznej 
i  dramatycznej powołanej do życia ponad 
230 lat temu przez hr. Feliksa Antoniego Ło-
sia, wielkiego miłośnika sztuki. Jej celem była 
edukacja kulturalna młodzieży szlacheckiej. 

Festiwal odwołuje się do wielonaro-
dowej kultury dawnej Galicji, przy jedno-
czesnym wskazaniu na trzy źródła, którymi 
są tradycja dworska, religijna i  plebejsko-
-wiejska. Pierwsze koncerty odbywały się 
w  pałacu Łosiów, wspaniale górującym nad 
okolicą, przy drodze w  kierunku Paarów, 
który zakupił znany klawesynista prof. Wła-

FESTIWAL NAROLARTE 
Nawiązanie do tradycji Akademii Narolskiej

dysław Kłosiewicz i przy pomocy powstałej 
fundacji od 20 lat prowadzi restaurację zu-
pełnie zniszczonego w  1945 roku obiektu. 
Obecnie Festiwal odbywa się w  cerkwi na 
Krupcu, posiadającej świetną akustykę, 
a która po remoncie pełni funkcję Centrum 
Wystawienniczo-Koncertowego.

Do Narola na to wyjątkowe wydarzenie 
artystyczne na kulturalnej mapie Roztocza 
przybywają najwybitniejsi artyści z  Polski 
i zagranicy – pianiści, jazzmani, muzycy tra-

dycyjni, chóry i orkiestry, aktorzy i malarze. 
Występowali tu m.in. Janusz Olejniczak, 
Leszek Możdżer, Konstanty Andrzej Kul-
ka, Camereta Silesia – nazwiska i  zespoły 
z  najwyższej artystycznej półki, ale poja-
wiła się w  tym roku i  Magdalena Smalara 
z  zabawnym monodramem Kobieta do zje-
dzenia. Impreza zawsze ma wysmakowany 
plakat prezentujący program każdej edycji, 
przydający jej niezwykle efektowną oprawę. 
Chętnych do słuchania i oglądania występów 
nigdy nie brakuje, na parkingu są rejestracje 
z różnych miast Polski.

Myślę, że to wyjątkowe wydarzenie 
artystyczne nie miałoby szans na istnienie, 
gdyby nie wsparcie rodziny Kłosiewiczów ze 
strony burmistrza Narola Stanisława Wosia 
i miejscowego GOK-u. Warto jeszcze dodać, 
że w  cerkwi na Krupcu koncerty odbywa-
ją się także w innych terminach, jak choćby 
w tym roku w okresie majowego święta wspa-
niały występ Jakuba Jakowicza, który zagrał 
Cztery pory roku Antoniego Vivaldiego. To 
była poezja płynąca za skrzypiec.

Warto zatem zaglądać do Narola, poło-
żonego na kresach Rzeczypospolitej, bo są tu 
ludzie, którzy być może za sprawą hr. Łosia 
mają potrzebę obcowania ze sztuką.

   Anna SIERACZYŃSKA

Ryszard Zatorski

Teatr Przedmieście 
Anety Adamskiej ma 

skromne lokalowo, ale głoś- 
ne artystycznymi wyda-
rzeniami miejsce nie tylko 
na mapie Rzeszowa. Zadzi-

wia i wzrusza emocjonalnie widzów w kraju 
i w Europie. Wzbudza podziw wiernych miło-
śników i koneserów scenicznej sztuki, a irytu-
je nierzadko decydentów i wzbudza zazdrość 
u tych, którzy za wielkie pieniądze państwo-
we często zaledwie podążają za inicjatywami 
Anety. Pamiętam jak twórczyni Przedmieścia 
we właściwy sobie sposób opisała jedno ze 
swych wielkich osiągnięć: – A zrobił to mój 
mały teatrzyk – rzekła pod koniec pierw-
szych wydarzeń artystyczno-naukowych 
spiętych hasłem źródła pamięci i nazwi-
skami trzech nieżyjących wybitnych ar-
tystów, owych magów teatru, których ro-
dowód sięga Rzeszowa i naszego regionu 
– Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kan-
tora i Józefa Szajny. Niebawem, bo już na 
początku listopada, zaprosi nas na szóstą 
edycję tego festiwalu, który wymyśliła 
i programuje. 

Taki kantorowski ryt ma Obietnica, 
autorska i  reżyserska propozycja Anety 
i  jej Teatru Przedmieście. W  niej – ni-
czym ów patron artystyczny w  Umarłej 
klasie czy Wielopolu, Wielopolu – sięga 

WZBUDZA PODZIW MIŁOŚNIKÓW SCENY
Teatr Anety Adamskiej

pamięcią wyobraźni do własnych narodzin, 
opowiada je obrazami scenicznymi, które 
splata teraźniejszością, słyszaną w  znako-
mitych (wręcz jakby reporterskich obrazach 
radiowych) rozmowach z  własną matką tu 
i  teraz – o  tym, co robi ze swym zespołem, 
a  czego świadectwo mogła mieć przecież 
tylko od niej właśnie, albo od babci, osoby 
o  cudownym darze przewidywania, którą 
w przedstawieniu kreuje sama Aneta Adam-
ska. Do Obietnicy ma szczególny sentyment. 
– Była bowiem takim pierwszym spektaklem, 
gdzie odważyłam się wszystkie teksty ze swo-
jej głowy, z pamięci, z wyobraźni użyć na sce-
nie – wyznała twórczyni pytana o swój teatr. 

Na początku przyszłego roku teatr je-
dzie z tym spektaklem na festiwal do Paryża. 
A  niedawno, bo we wrześniu br., na swym 

jubileuszu 15-lecia przypomniał się nim na 
swej scenie oraz dwoma jeszcze innymi wido-
wiskami – Podróżą i Circus Paradise. Każdy 
z  nich zbudowany w  odmiennej poetyce ar-
tystycznej, ale jak i inne spektakle tego teatru 
spójny pomysłem scenariuszowym, reżyser-
skim i  z  udziałem aktorskim samej Anety 
Adamskiej. Circus Paradise jest komediowo-
-absurdalną, mądrą opowieścią sceniczną 
w stylu budy jarmarcznej, inspirowaną Para-
dami Potockiego i Dekameronem Boccaccia. 
W tym roku teatr znakomicie otwierał karna-
wałowy okres tym spektaklem, odmiennym 
od dotychczasowych widowisk – refleksyj-
nych w powadze i przekazie scenicznym. 

Warto się pofatygować na ulicę Refor-
macką 4, gdzie od września 2010 roku osiadł 
na stałe w Rzeszowie ten niezwykły teatr, któ-

ry wielokrotnie był nagradzany na festi-
walach w Polsce i w Europie. Zainicjował 
też wspomniane już jedno z najatrakcyj-
niejszych wydarzeń teatralnych w  na-
szym mieście „Źródła pamięci: Szajna 
– Grotowski – Kantor”, festiwal ogromny 
artystycznie na miarę jego patronów. Od 
pięciu lat spotykamy się dzięki temu wy-
darzeniu z  wybitnymi teatrami z  Polski 
i  świata. Aneta ze swym teatrem przy-
wiodła też do Rzeszowa kolejny festiwal, 
nazwany Buda Jarmarczna, i  w  czerwcu 
minionego roku mogliśmy poznać m.in. 
widowisko Bubuja. Fantazja à la Witka-
cy, w którym aktorzy teatru z Zakopane-
go jakby w pigułce przywiedli perełkę ar-Teatr Przedmieście – „Circus Paradise”
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tystycznego kunsztu, wysmakowany literacki 
kabaret. I być może ów farsowy klimat literac-
kiego żartu, który gości raz po raz w Teatrze 
Przedmieście za sprawą spraszanych scen in-
nych, skłonił Anetę Adamską do stworzenia 
wspomnianego scenariusza Circus Paradise, 
który tak kunsztownie uświadamia widzom 
codzienne ułomności człowiecze, śmieszno-
ści i absurdy. Bawi i raduje obrazami w stylu 
komedii dell’arte raz to ludyczną rubaszno-
ścią, raz refleksyjnym subtelnym żartem.

Znakomicie zapisuje się też Teatr Przed-
mieście widowiskiem Podróż wedle powieści 
Józef i jego bracia Manna, adaptowanej przez 
Anetę Adamską i  w  jej reżyserii. Zwraca 
uwagę zwięzłość akcji oraz scenograficzna 
i kostiumowa wielorakość i metaforyczność. 
Opowieść sprzed tysięcy lat, znana powszech-
nie z  biblijnych przekazów, ma uniwersalne 
przesłania, co bardzo trafnie wyraża Jó-

zef, którego największą „wadą” jest ufność 
i uczciwość. To, co akurat nie jest powszechne 
w  naszej codzienności. Tenże spektakl zo-
stał niedawno wyróżniony w publikowanym 
corocznie w  miesięczniku „Teatr” plebiscy-
cie „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w  sezonie 
2015/2016”. 

Wszystkie spektakle Anety Adamskiej 
przeżywa się, jakby widz uczestniczył w nich 
namacalnie i  osobiście wraz z  zespołem, 
bo i  przestrzeń tej sceny w  podziemiach to 
sprawia, i  spontaniczność interakcyjna ze-
społu artystycznego Anety, w którym Maciej 
Szukała i  Paweł Sroka stanowią jego filary, 
ale także inni, jak choćby syn Anety Jakub 
Adamski czy Iwona Żytecka, póki nie wy-
wędrowała za granicę. Spoiwem są pomysły 
artystyczne Anety inspirowane własnymi 
przeżyciami oraz literackimi dziełami mi-
strzów, takich jak choćby Wiesław Myśliwski, 

by przypomnieć ujmującą realizację scenicz-
ną pt. Święto, gdy twórczyni kreśli postać 
własnego ojca, korzystając z tworzywa literac-
kiego pisarza. W spektaklu Ja jestem... też od-
bijają się prawdziwe przeżycia autorki wido-
wiska, może nawet najmocniej, która kolejny 
raz odważnie czerpie z własnych wspomnień 
i z ogromną szczerością przekłada je na język 
sztuki. To jest zarazem opowieść uniwersal-
na, o wyborach i konsekwencjach życiowych 
decyzji, które podejmujemy. 

Na tej scenie, która nie ma rygorystycz-
nie zarysowanych ram, bliskość tego, co się 
na niej dzieje, jest wręcz namacalna. Jak ów 
świat miniony, owe cienie przedwojennego 
Rzeszowa z  obecną obszernie społecznością 
żydowską, które w Dybuku Rzeszowskim ob-
razowane przez aktorów docierają sugestyw-
nie i przekonująco.

   Ryszard ZATORSKI 

Andrzej Piątek 

Po raz trzeci, w kolejnej 
edycji 18–26 listopada 

br., rzeszowski Festiwal 
Nowego Teatru w  Teatrze 
im. Wandy Siemaszkowej 
skoncentruje się na prezen-

tacji spektakli teatru młodego i nowoczesne-
go, który często całkowicie przewartościo-
wuje tekst dramatyczny i wyraziście korzysta 
z form performatywnych i multimediów. 

– Istotę programu tworzą spektakle 
czerpiące wiele z  języka nowych mediów. 
Od dosłownego wykorzystywania technolo-
gii cyfrowych po przejmowanie konwencji 
i  strategii narracyjnych – podkreśla pomy-
słodawca festiwalu Jan Nowara, dyrektor Te-
atru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Dopełnieniem będą Multimedia/Kon-
teksty: ŚLADY – działania na granicy teatru, 
performansu i  sztuk wizualnych. W  ich ra-
mach warsztaty i  pokazy skoncentrowane 
na multimediach. Czytania performatywne 
i panele dyskusyjne. 

Otwarcie 20 listopada III Festiwalu No-
wego Teatru w Teatrze im. Wandy Siemasz-
kowej poprzedzą ogólnopolska konferencja 

Grotowski i  Szajna urodzili się 
i  młode lata przeżyli w  Rze-

szowie, Kantor w  pobliskim Wie-
lopolu Skrzyńskim. W  organizo-
wanych szósty raz w  Rzeszowie 
„Źródłach pamięci. Szajna – Gro-
towski – Kantor” (w tym roku 3–6 listopada), 
jak poprzednio położono nacisk szczególny 
na dostarczenie dowodów, że sztuka wielkiej 
trójki wciąż inspiruje ludzi teatru. 

Pomysłodawczynią i autorką programu 
wszystkich edycji „Źródeł pamięci” – zda-
rzenia teatralnego, które z roku na rok rozwi-
ja się imponująco i staje się ważnym na ma-

FESTIWAL NOWEGO TEATRU
Klata, Zadara, Iber, Liber i Borciuch

na Uniwersytecie Rzeszowskim – „Nowe 
media w  teatrze” oraz Kuby Falkowskiego 
„Profil pośmiertny” instalAkcja w  Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania i „Śmierć 
siedzi na gruszy i  się nie ruszy” na podsta-
wie Witolda Wandurskiego w  Wojewódz-
kim Domu Kultury. Natomiast w  siedzibie 
teatru spektakl Beksiński. Obraz bez tytułu 
Jerzego Satanowskiego, film Ślady Wojtka 
Radtke, panel reżyserów – „Teatr nowej real-
ności”, drama lab – inscenizowane czytanie 
Holzwege Marty Sokołowskiej i  spotkanie 
ze Stefanem Chwinem „Ślady ludzi/ Ślady 
przedmiotów”. 

Widzowie i  jurorzy obejrzą spektakle 
konkursowe: Wróg ludu Ibsena w  reżyserii 
Jana Klaty z  Narodowego Starego Teatru 
w  Krakowie, Nocami i  dniami będę tęsknić 
za tobą Zuzanny Bućko i Szymona Bogacza 
na podstawie Nocy i dni Marii Dąbrowskiej, 
w  reżyserii Julii Mark z  Teatru Polskiego 
w  Bielsku-Białej, Orestes Eurypidesa, w  re-
żyserii Michała Zadary z  Centrali/Zachęta 
w  Warszawie, Krew na kocim gardle Fass-
bindera w  reżyserii Anji Suša z  Teatru Pol-
skiego w Bydgoszczy, Pogorzelisko Mouawa-
da, w reżyserii Cezarego Ibera z Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Macabra 

Dolorosa, albo rewia Dada w  14 piosenkach 
z monologami w reżyserii Pawła Szarka z Te-
atru Nowego w Krakowie, Być jak dr Stran-
gelove Murawskiego w  reżyserii Marcina 
Libera z  Teatru im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu, Czekając na Godota Becketta 
w reżyserii Michała Borczucha z Teatru im. 
Stefana Jaracza w Łodzi i Jednak Płatonow na 
podstawie Czechowa, w reżyserii Pawła Miś-
kiewicza z PWST w Krakowie.

Przegląd uzupełnią warsztaty eduka-
cyjne – widz w  „nowym teatrze”, debata – 
(Bez)sens krytyki teatralnej i inscenizowane 
czytania w  formule drama lab: Supernovej 
Live Sandry Szwarc i Dzieci Wojtka Ziemil-
skiego.

– Festiwal ma „dramaturgię” ujawnianą 
zestawieniem spektakli, tekstów i  obrazów. 
Ta sieć powiązań wydobyta m.in. przez do-
bór zdarzeń towarzyszących konkursowym 
pokazom tworzy przestrzeń performatyw-
nego wytwarzania nowych idei teatralnych 
i  alternatywnych scenariuszy kulturowych 
– mówi Joanna Puzyna-Chojka, dyrektor 
programowa festiwalu.

   Andrzej PIĄTEK 

ŹRÓDŁA PAMIĘCI 
Szajna, Grotowski, Kantor wciąż inspirują

pie teatralnej, jest Aneta Adamska, aktorka, 
reżyserka, dyrektorka i  założycielka Teatru 
Przedmieście, która realizuje w  nim spek-

takle po części oparte o  własne 
scenariusze. Odnośnie „Źródeł 
pamięci” wspiera ją Urząd Miasta 
Rzeszowa i Teatr Maska oraz stała 
grupa teatralnych zapaleńców. 

Interesujący treściowo pro-
gram tegoroczny rozpocznie na Uniwersy-
tecie Rzeszowskim promocja książki Gali-
cja w  kliszach pamięci Kantora Klaudiusza 
Święcickiego. Wydarzeniem będzie w  klu-
bie Life House pokaz z Workcenter of Jerzy 
Grotowski and Thomas Richards spektaklu 
The Underground: Response to Dostoievski. 
W Teatrze Maska zostanie otwarta wystawa 
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Galeria autorska Piotra Rędziniaka

ZOFIA KRASOŃ
28 września 2016 r. w  auli Kurii Diecezjalnej w  Rzeszowie odbyło się otwarcie wystawy Zofii Krasoń. 

Artystkę oraz wystawę, na którą składają się różnorodne technicznie prace o tematyce religijnej, przed-
stawił ks. Paweł Batory pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Diecezjalnego. 

Autorka wystawy urodziła się w 1945 r. w Ulanowie n. Sanem. Rok później rodzina przeprowadziła się 
do Tarnobrzega. Tu ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Po maturze była słuchaczem Stu-
dium Nauczycielskiego w Krakowie, a rok później uczestniczyła w Wyższym Kursie Fotograficznym w War-
szawie, otrzymując uprawnienia zawodowe fotografa. W latach 1968–1973 studiowała w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Ukończyła studia na Wydziale Projektowania Tkaniny i Ubioru. Przez rok 
studiowała również dziewiarstwo. Specjalizuje się w zakresie tkaniny, gobelinu i dywanu, tkaniny żakardowej 
przemysłowej i dekoracyjnej oraz odzieżowej. Pracowała m.in. w Fabryce Firanek „Wisan” w Skopaniu, Delega-
turze ZPAP w Sandomierzu i Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego i Ludowego „Cepelia” w Leżajsku. Członek 
ZPAP w Rzeszowie od 1975 roku. Zorganizowała kilka wystaw indywidualnych oraz brała udział w wystawach 

Faktura czasu Leszka Mądzika, zaprezen-
towane – jego spektakl Lustro ze Sceny Pla-
stycznej KUL, Barabasz z Teatru Witkacego 
w Zakopanem i Siostra siostrze z Teatru Ma-
ska w  Rzeszowie. Tamże z  widzami spotka 
się Thomas Richards, czołowy kontynuator 
filozofii i  teatru Grotowskiego, inspiracją 
do dyskusji będzie jego referat: Thirty Years 
of the Workcenter: a Retrospective, oraz An-

drzej Dziuk, założyciel i twórca sukcesu Te-
atru Witkacego. 

Do swojej siedziby Teatr Przedmieście 
zaprosi na spotkanie z Leszkiem Mądzikiem, 
na spektakl Demonizm zakopiański z Teatru 
Witkacego oraz pokaże premierowo swoje 
najnowsze przedstawienie Ostatnie rozdanie. 
W  Zespole Szkół nr 1 w  Nienadówce (w  tej 
wiosce podrzeszowskiej Grotowski jakiś czas 

mieszkał z matką) jednej z sal zostanie nada-
ne jego imię i  będą wygłoszone prelekcje: 
dr Anny Jamrozek-Sowy Emilia Grotowska 
– nauczycielka i  matka i  dr. hab. Tadeusza 
Kornasia Inspiracje z Nienadówki oraz poka-
zany film With Jerzy Grotowski. Nienadówka 
1980. 

   Andrzej PIĄTEK

Piotr Rędziniak

Październikowa wy-
stawa w  rzeszowskim 

BWA pokrywa się z  inau-
guracją akademickiego 
roku wyższych uczelni. 
Powód zatem podwójny, by 

zarekomendować ją rzeszowskiej – zwłaszcza 
młodej – publiczności. Autor wystawy An-
toni Nikiel to nowo wybrany dziekan Wy-
działu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Wystawa jest nieformalnym zaznaczeniem 
30-lecia pracy twórczej i zawodowej artysty, 
pedagoga. A  sylwetka autora będzie z  kolei 
zachętą dla uczniów i  studentów do odwie-
dzenia wystawy, i by to odwiedzanie galerii 
sztuki współczesnej było nie tylko w  czasie 
studiowania, ale nawykiem i praktyką ludzi 
wykształconych, za jakich będą się uważać, 
mając już dyplomy swoich uczelni.

Antoni Nikiel, urodzony w  1959 roku 
w  Gorlicach, studiował w  Instytucie Wy-
chowania Artystycznego UMCS w Lublinie. 
Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. 
Mariana Stelmasika. W  latach 2000–2010  
adiunkt w  pracowni malarstwa prof. Tade-
usza Gustawa Wiktora na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Artysta jest członkiem Rzeszowskiej 
Grupy Artystycznej Na Drabinie, Stowa-
rzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” 
oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Brał udział w  ponad 150 wystawach indy-
widualnych i  zbiorowych w  kraju i  za gra-
nicą. Ważniejsze z  ostatnich lat to: Bielska 
Jesień, Bielsko Biała 1993, 1997; II Triennale 
Polskiego Rysunku Współczesnego, Luba-
czów 1996; Festiwal Polskiego Malarstwa 

AUTORSKA WIWISEKCJA
Inspiracją tworzonych obrazów jest pejzaż

Współczesnego, Szczecin 1998, 2000, 2008; 
Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Re-
gionu Karpat Srebrny Czworokąt – Prze-
myśl (w formule biennale – 1996, 1998, 2000, 

Dziś artysta jest rozpoznawalny i bardzo zna-
ny w rzeszowskim środowisku artystycznym 
oraz wśród znawców i  miłośników sztuki. 
Wystawa jest zatem ciekawą prezentacją owej 
drogi dochodzenia do dzisiejszego kształtu 
jego twórczości, zwłaszcza malarskiej. Jej 
podstaw należy szukać w  programach arty-
stycznych jego mistrzów Mariana Stelmasi-
ka i  Tadeusza Gustawa Wiktora. Myślę, że 
niemały wpływ miał również rysunek, od 
którego A. Nikiel zaczynał, który często był 
szkicem i pomysłem na obraz. Linia, jej po-
wtarzalność, rytm i  struktura, jaką buduje, 
jej nawarstwianie to bohater plastycznych 
przedstawień i zagadnień obrazów artysty.

Najczęstszą inspiracją tworzonych ob-
razów jest pejzaż. Pejzaż, który artysta spro-
wadza do jego kwintesencji, horyzont, prze-
strzenie nałożone rastrem linii stają się pejza-
żem metafizycznym. Pejzażem doznanym na 
podstawie wnikliwej obserwacji i  kontaktu 
z  rzeczywistym. Jego uproszczenie poprzez 
zachowanie horyzontu i  planów powoduje 
w  odbiorcy poczucie owego doznania ciszy 
i spokoju, jakiego doświadczył artysta w na-
turze. Jeszcze innym odwołaniem może być 
podobieństwo komponowania obrazów do 
obrazów Jerzego Nowosielskiego. Stąd moja 
konstatacja, iż Antoni Nikiel w  swojej arty-
stycznej drodze odnalazł imperatyw pisania 
ikony pejzażu. Pejzażu, który jest lustrza-
nym odbiciem wewnętrznego stanu artysty, 
który stając się źródłem swoistej medytacji 
odbiorcy, stać się może również odbiciem 
jego wnętrza i  świata doznań estetycznych 
i duchowych. 

Zapraszam i  zachęcam do obejrzenia 
wystawy, która dla wielu młodych widzów 
może być zaczątkiem edukacyjnej przygody 
ze sztuką współczesną.

Wystawa trwać będzie do 20 listopada 
tego roku.

   Piotr RĘDZINIAK

Antoni Nikiel, „Obraz V”, akryl, 150 x 120, 2011

w formule triennale – 2003, 2006, 2009). Jest 
laureatem licznych nagród i wyróżnień m.in.  
w  dorocznym konkursie Obraz, Grafika, 
Rysunek, Rzeźba Roku – 1989, 1990, 1992, 
1996, 2000, 2003, posiada Nagrodę Rektor-
ską, indywidualną II stopnia, za osiągnięcia 
naukowe – 2000 r., II Nagrodę w 2000 r. oraz 
Ukraińską Nagrodę Krajową w Międzynaro-
dowym Triennale Malarstwa Regionu Kar-
pat w latach 2000 i 2009. 

Obecna wystawa została nazwana „Au-
dyt”, co sugeruje, iż jest ona retrospekcją, 
czyli przeglądem i autorską wiwisekcją twór-
czości z różnych okresów jego twórczej drogi. 

Zofia Krasoń, „Produkcja”, olej, 
płótno, 100 x 80 cm
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zbiorowych z zakresu projektowania i realizacji tkaniny, dzianiny i ubioru. Posiada kilka patentów dot. projektowania i sposobów rekonstru-
owania dzianin. Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich. Mieszka i tworzy w Rzeszowie. 

Intrygujący tytuł wystawy „Transparencja” – podkreślił biskup rzeszowski Jan Wątroba, otwierając wystawę. Zwrócił uwagę, że trans-
parencja jest ideałem w wielu dziedzinach życia, także w teologii. W tej transparencji zauważył również rolę i skromność artystki, która nie 
przysłaniając swoim „Ja” pokazuje odbiorcy piękno w jego różnych przejawach natury i stworzenia. Wystawę można oglądać do 28 października 
2016 r.   

W Galerii na Najwyższym Poziomie 
rzeszowskiego Elektromontażu 

w cyklu wystaw organizowanych przez Pod-
karpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięk-
nych odbył się ostatnio wernisaż wystawy 
fotografii Józefa Ambrozowicza, dziennika-
rza i wydawcy, dla którego fotografia stała się 
w ostatnim 25-leciu ważną dziedziną wypo-
wiedzi twórczej.

WYSMAKOWANE FOTOGRAFIE
Wystawa Józefa Ambrozowicza

Zobaczyliśmy fotografie o dużym zróż-
nicowaniu tematycznym: portrety, pejzaże 
i  zdjęcia o  zacięciu reporterskim i  publicy-
stycznym, które daleko wychodzą poza sferę 
czysto estetyczną. Najstarszą fotografią jest 
migawka z lat sześćdziesiątych zatytułowana 
przewrotnie Niech się święci 1 Maja. Przed 
dość ponurą restauracją kłębi się tłumek 
oszołomionych alkoholem. Obok, przy becz-

ce piwa, grupka uczniów szkoły 
średniej (tarcze na rękawach!). 
Chłopiec ciągnie pijanego tatusia 
do domu, a inny tatuś toruje sobie 
drogę wyciągniętą ręką, słania-
jąc się na nogach. A  na witrynie 
restauracji portret Władysława 
Gomułki i  czerwono-biała (tak!) 
flaga. Przerażająco smutny obra-
zek siermiężnej Polski z propagan-

dową dekoracją w najbardziej niestosownym 
miejscu, jakie można sobie wyobrazić.

Są na wystawie wysmakowane fotogra-
fie pejzażowe i z tych Ambrozowicz jest chy-
ba najbardziej znany. W  tej dziedzinie jego 
dorobek jest wręcz imponujący. Są tu także 
drapieżne zdjęcia o  wydźwięku społecznym 
(mural na murze dzielącym Jerozolimę, czy 
palestyńskie dzieci w  Betlejem przerażone 
panującym tam terrorem). Ciekawy jest rów-
nież cykl portretów ludzi znanych i niezna-
nych pokazujących ich stan ducha raczej niż 
same oblicza (Adam Harasiewicz, Ryszard 
Ziemba, Stan Borys i in.).

Józef Ambrozowicz, jak sam twierdzi, 
nie czuje się fotografem sensu stricto. Fo-
tografie są mu potrzebne do celów wydaw-
niczych, głównie do albumów autorskich. 
Wystawia rzadko, a  w  Rzeszowie po raz 
pierwszy. Dobrze, iż mamy okazję zobaczyć 
jego „pazur” publicystyczny na zdjęciach 
mówiących o ludziach i sprawach więcej niż 
niejeden sążnisty nawet artykuł.

   Andrzej OSIŃSKI

Dominik Nykiel

Pierwszy miesiąc nowego 
sezonu w  DKF Klaps 

w WDK minął w ekspreso-
wym tempie. Wyjątkowość 
października polega na tym, 
że jest w nim aż pięć ponie-

działków, co oznacza pięć filmów w repertu-
arze. Klapsowa publiczność w  dużej mierze 
zadecydowała, co wspólnie obejrzymy w tym 
miesiącu i o czym będziemy dyskutować. Oto 
filmowy zestaw.

Nawet nie wiesz, jak bar-
dzo Cię kocham (3.10) – kiedy 
piszę te słowa, jesteśmy już po 
seansie tego filmu. Dla jed-
nych był to dokument (bo tak 
jest reklamowany), dla innych  
mockument (fikcja udająca 
film dokumentalny), a dla jesz-
cze innych coś zupełnie innego 
(ale na pewno nie dokument). W  każdym 
razie Paweł Łoziński w  swoim najnowszym 
dziele rejestruje sesję terapeutyczną dwóch 
kobiet (przedstawianych jako matka i córka), 
które dzięki pomocy uznanego krakowskie-
go psychiatry i  psychoterapeuty prof. Boh-
dana de Barbaro próbują uleczyć niezdrowe 
relacje, jakie je łączą. I to widz sam ma zde-
cydować, jak odebrać i jak ostatecznie ocenić 
to, czemu przyglądał się przez te 75 minut. 

Wróble (10.10) – to film w  koproduk-
cji islandzko-duńsko-chorwackiej. Historia 

PIĘĆ FILMÓW
wrażliwego i  zamkniętego w  sobie 16-lat-
ka o  imieniu Ari, który nie ma dobrych re-
lacji ani z  matką, ani z  ojcem. Przychodzi 
mu więc szybko wydorośleć i  odnaleźć się 
w  nowej, tak innej dla niego sytuacji i  rela-
cji. Film opowiada w subtelny sposób właśnie 
o relacjach międzyludzkich (tu: głównie ojca 
i  syna), o  dojrzewaniu, o  inicjacji i  miłości. 
A  wszystko rozgrywa się na tle pięknych 
Fiordów Zachodnich i w klimacie (nie)sprzy-
jającym wyrażaniu uczuć i emocji. 

Jowita (17.10) – seans w ramach cyklu 
Polscy Mistrzowie Kina (po rekonstrukcji 

cyfrowej) – kolejny film wybrany przez wi-
dzów w  czerwcowym głosowaniu. Wyreży-
serował go w roku 1967 Janusz Morgenstern 
(zmarł w 2011 roku), twórca m.in. takich fil-
mów, jak Jutro premiera, Do widzenia, do ju-
tra, Żółty szalik (film telewizyjny), czy seriali 
Stawka większa niż życie i Polskie drogi. Jo-
wita to dramat psychologiczno-obyczajowy, 
który opowiada o  miłości między Markiem 
Arensem, utalentowanym lekkoatletą (gra go 
Daniel Olbrychski), a tajemniczą dziewczyną 
o  imieniu Agnieszka, czyli tytułową Jowitą 

(gra ją Barbara Kwiatkowska). A  wszystko 
zaczyna się na balu przebierańców i od pięk-
nych, czarnych oczu dziewczyny. 

Aż do piekła (24.10) – o  tym filmie 
mało osób słyszało, a  pewnie jeszcze mniej 
go widziało. A szkoda byłoby nie znać filmu, 
który nie tylko dobrze się ogląda, ale i rewe-
lacyjnie słucha. To prosta, ale za to ciekawie 
opowiedziana historia dwóch braci. Podąża 
za nimi podstarzały, prawie już na emerytu-
rze, Strażnik Teksasu w osobie samego Jeffa 
Bridgesa. Ten film to nie tylko przyjemna 
w odbiorze i  trzymająca w napięciu historia 
pokazująca męskie kontrasty, to nie tylko 
świetne zdjęcia, ale też dobrze dopasowana 
muzyka autorstwa Nicka Cave’a  i  Warrena 
Ellisa oraz teksański akcent – szczególnie 

w  wydaniu Bridgesa 
– które są miodem na 
uszy widza. 

Kosmos (31.10) – 
to ostatni film zmarłe-
go 17 lutego tego roku 
Andrzeja Żuławskiego, 
autora takich filmów, 
jak Szamanka, Opęta-

nie czy Diabeł. Nie śmierć, nie ostatnie dzieło 
reżysera, a sama osoba Żuławskiego niech bę-
dzie rekomendacją do obejrzenia tego filmu, 
który przedstawia historię dwojga przyjaciół 
spędzających czas u ekscentrycznej rodziny na 
prowincji. A tę rekomendację niech wzmacnia 
to, że film powstał na podstawie niewielkich 
rozmiarów powieści Witolda Gombrowicza 
– autora, z którym nie tylko uczniowie mają 
problem, ale również politycy.

   Dominik NYKIEL

Na wernisażu, drugi z lewej autor wystawy, z przodu szef Zachę-
ty Jacek Nowak
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Andrzej Szypuła

Przygotowania do reali-
zacji spektaklu trwały 

długo. Bo to i nuty, stroje, 
scenografia, ruch scenicz-
ny… Ale udało się. 2 paź-
dziernika 2016 roku w nie-

dzielę o godz. 18.00 w wypełnionej po brzegi 
sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie dzieło włoskiego kom-
pozytora Giovanniego Battisty Pergolesiego 
(1710–1736) zajaśniało pełnym blaskiem. 

Rolę sprytnej służącej Serpiny znako-
micie odegrała Katarzyna Liszcz-Starzec 
– sopran, absolwentka klasy śpiewu solowe-
go dr Stanisławy Mikołajczyk-Madej w  Ze-
spole Szkół Muzycznych nr 1 w  Rzeszowie 
i Akademii Muzycznej w Krakowie, zaś rolę 
starego kawalera Uberta, w  końcu jednak 

OPERA KOMICZNA 
La serva padrona czyli Służąca panią w rzeszowskim WDK

W  XVIII wieku był zwyczaj, że w  an-
traktach poważnych oper grano komiczne 
scenki w  wykonaniu pary śpiewaków. Do-
puszczano także rolę niemą. Z takiego wła-
śnie intermezza, mającego swoje korzenie 
jeszcze w  commedia dell’arte, zrodził się 
nowy gatunek muzyczny, mianowicie opera 
buffa. Właśnie intermezzo La serva padrona, 
którego prapremiera odbyła się w  Neapolu 
w 1773 roku, uważane jest za znakomity po-
czątek późniejszej opery buffa. To urokliwe 
dzieło święci triumfy na całym świecie już 
od blisko 250 lat.

O  czym rzecz cała? Oczywiście o  mi-
łości. Okazuje się, że nawet mocno zatwar-
działe serce starego kawalera, zarzekającego 
się, że nigdy się nie ożeni, można skruszyć. 
Trzeba trochę osobistego uroku, uczucia, 
no i sprytu, bez którego niczego w życiu nie 
można osiągnąć. Urocza i  sprytna Serpina 

uroczystość odrodzenia Studia Operowego 
w  Rzeszowie miły list z  Bytomia z  życze-
niami sukcesu przysłał Kazimierz Wolan 
pochodzący z Grodziska koło Strzyżowa, na 
rzeszowskiej premierze Halki w  1954 roku 
odtwórca roli Stolnika. Całej uroczystości 
towarzyszyła interesująca wystawa „Z  hi-
storii Studia Operowego WDK” na sześciu 
dużych fotogramach w  foyer na parterze 
w WDK.

A  trzeba dodać, iż tuż 
przed premierą intermezza La 
serva padrona czyli Służąca 
panią, na scenie rzeszowskiego 
WDK, jak przed laty, popłynęły 
wzruszające fragmenty z  Halki 
S. Moniuszki: pieśń Jako od wi-
chru z  I  aktu i  aria Gdyby ran-
nym słonkiem z II aktu w przej-
mującym, dramatycznym wy-
konaniu dr Stanisławy Miko-

łajczyk-Madej – sopran z  towarzyszeniem 
Norberta Gudela przy fortepianie. Świetnie 
zaprezentował się młody tenor Jakub Koło-
dziej, student I  roku Akademii Muzycznej 
w Krakowie, niegdyś śpiewak Katedralnego 
Chóru Chłopięco-Męskiego Pueri Cantores 
Resovienses w  Rzeszowie, który z  wielką 
ekspresją, pełną szerokiej, rozlewnej, lirycz-
nej kantyleny, w połączeniu z dramatycznym 
tekstem, z  pełną wyrazistością słowa, wraz 
z  Anetą Czach przy fortepianie, zachwycił 
publiczność wykonaniem arii Jontka Szumią 
jodły z IV aktu opery Halka.

Uroczysta inauguracja Studia Ope-
rowego i premiera intermezza La serva pa-
drona czyli Służąca panią, zorganizowana 
zaledwie dzień po 1 października, kiedy to 
uroczyście obchodzony jest na całym świe-
cie Międzynarodowy Dzień Muzyki, stały 
się okazją do wręczenia przyznanych przez 
prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca 
trzech nagród w dziedzinie kultury i sztuki, 
szczególnie muzyki. Wraz z  listem gratu-
lacyjnym dla Rzeszowskiego Towarzystwa 
Muzycznego, w  imieniu prezydenta nagro-
dy wręczyła dyrektor Wydziału Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa 
Aneta Radaczyńska. Otrzymali je: Maria 
Dubrawska, pianistka i  pedagog, Edward 
Sondej, muzyk, animator kultury, b. dyrek-
tor Liceum Muzycznego i  Filharmonii im. 
A. Malawskiego w Rzeszowie, i Mieczysław 
Biały, muzyk, pedagog, dyrygent chórów.

   Andrzej SZYPUŁA

Stanisława Mikołajczyk-Madej  
i Norbert Gudel

Wręczenie nagród prezydenta Rzeszowa. Od lewej 
Aneta Radaczyńska, Jadwiga Orzechowska, Maria 
Dubrawska i Mieczysław Biały

Jakub Kołodziej i Aneta Czach

Katarzyna Liszcz-Starzec, Kamil Niemiec i Paweł 
Przybyła

Lidia Szypka i Andrzej Szypuła

zakochanego w Serpinie, przebojowo zagrał 
Kamil Niemiec – bas, z  zawodu skrzypek, 
ale i śpiewak, i aktor wyśmienity! Jest jeszcze 
w spektaklu rola niema, służącego Vespone, 
którego z prawdziwie komicznym zacięciem 
zagrał Paweł Przybyła, niegdyś odtwórca 
roli Uberta w  rzeszowskim spektaklu tej 
opery w  1998 roku. Stylowo, perfekcyjnie, 
towarzyszyła artystom przy fortepianie rze-
szowska pianistka Aneta Czach. 

Kierownictwo muzyczne spoczęło 
w  moich rękach (Andrzej Szypuła), cieka-
we rozwiązania zaproponował reżyser Jerzy 
Czosnyka, a  opiekę organizacyjną sprawo-
wała Jadwiga Orzechowska. A  rzecz cała 
mogła być zrealizowana dzięki wzajemnej 
współpracy Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie i Rzeszowskiego Towarzystwa 
Muzycznego.

doprowadza jednak opornego Uberta do 
ołtarza. I  pewnie żyli długo i  szczęśliwie. 
Jeżeli nie zawsze tak się w życiu zdarza, to 
przynajmniej na scenie. Młodzi, pełni za-
pału artyści rzeszowskiego spektaklu dali 
z siebie wszystko! Perliste arie i duety, pełne 
finezji, przeplatane komicznymi scenkami 
prawdziwie bawiły publiczność. Całości 
dopełniała skromna, ale stylowa, salono-
wa scenografia, dyskretne oświetlenie. To 
właśnie aktorzy stali się bohaterami całego 
spektaklu. Bo teatr, także muzyczny, akto-
rem i śpiewakiem stoi.

Zanim jednak spektakl się rozpoczął, 
dokonało się uroczyste otwarcie Studia 
Operowego „Halka”, które działało przy 
Wojewódzkim Domu Kultury w  Rzeszowie 
w  latach 1952–1966. Po 50 latach od jego 
rozwiązania powstaje na nowo! Już dziś 
w repertuarze Studia jest także świetna ko-
media muzyczna pt. Domek trzech dziewcząt 
F.  Schuberta grana w  regionie podkarpac-
kim, ostatnio w Regionalnym Centrum Kul-
tur Pogranicza w Krośnie.

Prawdziwą ozdobą całego spotkania 
w rzeszowskim WDK była rozmowa z Lidią 
Szypką, dawniej Turkówną, która kreowała 
rolę Zofii w  historycznym spektaklu opery 
Halka S. Moniuszki na rzeszowskiej premie-
rze 20 lutego 1954 roku. 62 lata temu! Nie 
obyło się bez wzruszeń. Pani Lidia do dziś 
z nostalgią przechowuje bilecik w kremowej 
małej kopercie z  odręcznym zapisem: „Jon-
tek” – „Zosi” Rzeszów dn. 20 II 1954 r., czy-
li Paweł Brzozowski – Lidii Turkównie. Na 
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WIROWANIE NA PLANIE ODPRYSKI
PANEM BYĆ I WŁADCĄ

W Paryżu 18 marca 1314 roku 
spalono wielkiego mistrza 

zakonu templariuszy Jacques’a de Molay. 
30 maja 1431 r. w Rouen spalono Joannę 

Darc, co budzi we mnie refleksję, jak te capy w habitach mo-
gły tak bestialsko zamordować osiemnastoletnią dziewczynę. 
A w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 r. w Paryżu katolicy do-
konali rzezi hugenotów. To tylko trzy przykłady katolickiej 
miłości bliźniego. Jest więcej.

Gdy patrzę na reprodukcję figurki Wenus z Laussel, wy-
obrażam sobie, jaki piękny był okres matriarchatu. Bez nie-
nawiści samczej, obłudy, chamstwa i  mizoginizmu panów 
władców. Zwłaszcza tych, którzy „w temacie” kobieta powinni 
mieć najmniej do powiedzenia. A mają. Kierowani miłością 
bliźniego oczywiście. Tę miłość okazał już święty Klemens 
z Aleksandrii twierdząc, że każda kobieta powinna być prze-
pełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą, 
a myśl tę rozwinął Odo z Cluny, który głosił, że obejmować 
kobietę to tak jak obejmować wór gnoju. A  papież Wojtyła 
zapisał w jednej z encyklik, że kobieta nie może wykonywać 
posługi kapłańskiej, gdyż stworzona została do służenia czło-
wiekowi. Bo kobieta to nie człowiek.

Nic dziwnego więc, że obecni rządzący, będący całko-
wicie na sznurku polskiego Kościoła, usiłują w  bezczelny 
sposób sprowadzić kobiety do roli bezwolnego inkubatora. 
Za nic mają wolność osobistą i  prawa człowieka, proponu-
jąc haniebną ustawę antyaborcyjną. Gdzie im do uniesień 
choćby Joachima du Bellay: „I  gdy rozkosz zawładnie mną 
błoga,/ W niebo wzlecę, zmieniwszy się w boga,/ Niepamięt-
ny ziemskiego pobytu?/ Piękna moja, nie lękaj się tego,/ Ja za 
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tobą gotowy pójść wszędzie,/ Gdzie ty będziesz, tam niebo 
me będzie,/ Aż do śmierci nie żądam inszego”. Im bliżej do 
rubasznego żartu Wacława Bojarskiego: „Do Kaśki ze dwo-
ru kończył ksiądz kazanie/ – Toż to jest obraza i zgorszenie 
wszędzie,/ Biada tym, co łamią szóste przykazanie,/ – A dyć 
ja myślała, że to siódme będzie”. Te prostaki, choć wykształ-
cone podobno jak arcybiskup H., są tak zapyziałe w tworze-
niu swego prywatnego imperium, że zapomniały o tym, do 
czego się zobowiązały, zakładając szaty kapłańskie. Nie pa-
miętają albo nie chcą pamiętać słów świętego Pawła Apostoła, 
który w  1. liście do Koryntian zamieścił przepiękny Hymn 
o Miłości.

„Gdybym mówił językami ludzi i  aniołów, a  miłości 
bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał 
brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie ta-
jemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i miał tak wielką wiarę, iż-
bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a cia-
ło wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie 
pomoże.

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się 
pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się 
gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwo-
ści, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkie-
mu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko prze-
trzyma. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: najwięk-
sza z nich jest miłość”.

A Chrystus powiedział: „Po czynach ich – poznasz ich”.

Tekst i grafika
   Zbigniew GRZYŚ

POMAZAŃCY PREZESA

Aby nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, premier 
naszego rządu ogłosiła publicznie, że są ze swoim wi-

cepremierem pomazańcami prezesa. Ja poszedłbym dalej, 
pomazańcami nie prezesa, ale prawdziwego prezissimu-

sa i  – nie bójmy się tego określenia – polskiego boga partyjnego na naszym 
niezmierzonym nieboskłonie ojczyźnianym. Czyli zrodziła się nam nowa na-
rodowa religia – kult jedynie słusznego prezesa. Równego niemal boskiemu 
Neronowi. Poszukuję w  otoczeniu boskiego prezesa jakiegoś odpowiednika 
wysublimowanego erudyty i rzymskiego eleganta Petroniusza – jednak wokół 
tylko wazelina, tromtadracja, agresja i brak elementarnej kindersztuby. Panie 
Prezesie I Ogromny! Zadbaj pan o swój dwór! Może nie na miarę cesarza Nero-
na, ale przynajmniej marszałka Piłsudskiego. W jego czasach oficer miał honor, 
a za pana czasów ma kaca. Moralnego! Marszałek miał niezrównanego kawale-
rzystę Wieniawę Długoszowskiego i gen. Konarzewskiego. Pan ma Antoniego 
Smoleńskiego i jakiegoś pigularza Misiewicza.

Pani premier od broszek zdołała mnie rozbawić do łez, chociaż wydawało 
mi się, że w moim wieku jest to już niemożliwe. Otóż rozpoczęła swoje telewi-
zyjne wystąpienie od wyraźnego zadęcia – podjęłam decyzję! Wszyscy w Polsce 
wiedzą, kto podejmuje decyzje państwowe. Największy tłok notabli nie zdarza 
się przed kancelarią premiera, ale na Nowogrodzkiej. Prezydent nigdy jeszcze 
tak śmiało nie wypowiedział się, a pani broszka premier poszła na całość. Nie 
wiem, jak przyjął to rzeczywisty decydent, ale efekt był wystarczająco komicz-
ny. Nie wiem, do jakiego czasu pomazanie broszki będzie działać, ale życzę jej 
wyjątkowej trwałości, jak każdej broszce. Prezissimus przecież pozostawił jej 
tylko robienie dobrej miny i sprawne administrowanie. Najważniejsze zabawki 
rządowe dał innemu pomazańcowi, podobnemu sobie fantaście, który ponoć 
sprawi drugi cud nad Wisłą. Tym razem nie militarny, ale ekonomiczny w wy-
miarze powszechnej szczęśliwości. Nawet Sejm przegłosował, że jest dobrze, 
a będzie jeszcze lepiej, to o czym mamy rozmawiać? Przecież rząd to nie ciąża, 
można go legalnie usunąć, jak mawia Szanowny Obywatel Dżeki Marchewa.

ANTONI SMOLEŃSKI 

Jednym z  największych pomazańców prezissimusa jest bez wątpienia nasz 
militarny wódz, ongiś Antek Policmajster. Odnoszę wrażenie, że jego uro-

czystości wojskowe w swojej absurdalności nadają się do podręczników, jak nie 
powinno traktować się wojska. W rocznicowych uroczystościach z okazji wy-
buchu II wojny na Westerplatte odniosłem wrażenie, że nie walczyli tam żoł-
nierze batalionu mjr. Sucharskiego, lecz dywizja smoleńska. Fakt, pod niezbyt 
odległym Grunwaldem walczyły dzielne chorągwie smoleńskie, ale było to gru-
bo ponad 600 lat temu. Cóż jeszcze może nasz wódz od potencji militarnej wy-
myślić? A może! Czekam, kiedy unieważni bitwy, chociażby: pod Lenino, pod 
Siekierkami, o Wał Pomorski, Budziszyn czy Berlin. A ich uczestników pozba-
wi wszelkich wojskowych honorów. Jeszcze nie zdołał zakupić ani jednego czoł-
gu, a  już podniósł z ruin naszą armię. Największym osiągnięciem wodza jest 
stworzenie polityczno-biznesowej hybrydy w  postaci pigularza Misierewicza. 
Nadętego, niedouczonego podnóżka, którego wojsko honorowało jak ministra. 
Jeśli tacy spece będą decydować o potencji militarnej mojego kraju, przestaję 
czuć się bezpieczny. Apele smoleńskie i huczne parady niczego sensownego nie 
zmajstrują. Może przy okazji tego nieszczęsnego Smoleńska wódz zechce eks-
humować również wrak tupolewa? Tu nie musi nawet pogadać ze swoim kolegą 
po prokuratorii.

DYPLOMACJA W PIASKOWNICY

Na deser pozostawiłem sobie nadzwyczajnego prezesowego pomazańca, 
akurat tego, który na tym kompletnie się nie zna, czyli naszego rządowego 

okna na świat. Rasowy niby dyplomata! Gdzież mu do takiego Adama Rapac-
kiego czy ministra Skubiszewskiego! Może porównywać się jedynie z baletnicą, 
panią Fotygą. Niektórzy twierdzą, że jest bardziej umazańcem, aniżeli poma-
zańcem. Nie znam się na technice mazania i zawiłościach z tym związanych, 
ale nie rozumiem, dlaczego takiego nieudacznika, który nie rozumie abecadła 
dyplomatycznego, ktoś na mój koszt utrzymuje na kluczowym dla mojego kraju 
stanowisku. Bluźni na wszystko, co porusza się inaczej od prezissimusa, plecie 
dyplomatyczne bzdury, opiera się w dyplomacji na przegranych i ciągle wma-
wia wszystkim, że jest świetnie, a  było katastroficznie. Z  poważnymi polity-
kami rozmawia tak często, jak i nasz prezydent, czyli od przypadku. Ostatnio 
błysnął niezmierzoną mądrością dyplomatyczną inaczej przy komentowaniu 
protestu kobiet. Zastanawiałem się, czy tak mu kazali, czy aż taką głupotą sam 
błyskał. Czekałem, kiedy powie, że życie najlepiej obronić poprzez kastrowanie 
chłopców i likwidację wojska. Przecież jego idiotyzmy wypowiadane publicznie 
dyskwalifikują go jako szeregowego wyrobnika politycznego. Ktoś taki mógłby 
być ministrem spraw zagranicznych u wójta w Kaczych Dołach. Dyplomata to 
ktoś elegancki, kulturalny i kompetentny. Aż tak nienawidzi kobiet? Spośrod 
wszystkich, jakie znam, tylko jedna podziela takie poglądy jak minister. Jed-
na zaś ze znajomych opowiedziała mi nawet, że koleżanka nie miała czarnego 
ubioru, zatem poprosiła tatusia, aby pożyczył jej sutannę. 

   Roman MAŁEK 



Dzisiaj chciała-
bym przybliżyć 

kolejną, nieznaną 
do końca tybetań-
ską metodę leczenia. 

To aurikuloterapia – najkrócej mówiąc aku-
punktura ucha, polegająca na pobudzaniu 
punktów znajdujących się na małżowinie 
usznej za pomocą specjalnych igiełek. Ko-
rzeni aurikuloterapii należy szukać – podob-
nie jak innych dziedzin medycyny Wschodu 
– w  czasach starożytnych Chin. To właśnie 
tamtejsi medycy zwrócili uwagę na szczegól-
ną budowę ludzkiego ucha i uznali, że jest ono 
miejscem, w  którym spotykają się wszystkie 
kanały energetyczne. Na Zachód ta meto-
da dotarła dopiero w latach 40. XX wieku za 
sprawą francuskiego lekarza Paula Nogiera 
i od razu zaczęła robić karierę na całym świe-
cie. Potwierdził on opinię dawnych chińskich 

Igiełki w uchu

SMAKI RODZINNE
Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) W końcu spakuj się 
i jedź na wypoczynek do rodziny.
Byk (21 IV–20 V) Zmień zamki w drzwiach, 
by nie doszło do kolejnego włamania.
Bliźnięta (21 V–21 VI) Czy warto bić się 
o inne stanowisko?
Rak (22 VI–22 VII) Uporządkuj mieszka-
nie, od razu lepiej się poczujesz.

Lew (23 VII–23 VIII) Gwiazdy sprzyjają – 
przed Tobą czas wzmożonej pracy.
Panna (24 VIII–22 IX) Czas nowych zna-
jomości i czas wydatków.

FRASZKI LIMERYKI
Adam Decowski Regina Nachacz

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA 
Jerzy Maślanka
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Ciasto: 25 dag masła • 20 dag cukru • 4 jaja • 
30 dag mąki tortowej • 5 dag mąki ziemnia-
czanej • 2 łyżki kakao • 3 łyżeczki proszku do 
pieczenia.
Masło utrzeć z cukrem na puch i nie przerywa-
jąc ucierania wbijać po jednym jajku. Obydwie 
mąki, kakao, proszek do pieczenia przesiać, 
dodać do masy i wszystko razem dokładnie 
wymieszać. Ciasto przełożyć do przygotowa-
nej formy i piec 25 min w temperaturze 175 
stop. C.
Masa: 2 kg jabłek • 10 dag cukru • 2 budynie 

Gwiazdy sprzyjają

medyków, że nakłuwanie małżowiny usznej 
przynosi ulgę osobom odczuwającym ból, 
należy tylko nakłuć odpowiednie punkty 
odpowiadające konkretnym narządom. Po-
czątkowo aurikuloterapia związana była z ła-
godzeniem dolegliwości bólowych, niemniej 
jednak, tak jak czynili to starożytni chińscy 
medycy, tak i teraz stosuje się ją w zmaganiu 
z  przewlekłym stresem, migreną, alergią, 
astmą, ogólną obniżoną odpornością organi-
zmu, a nawet z chorobą wrzodową i cukrzy-
cą. Nie wolno jednak rezygnować z  wizyty 
u  lekarza, nie wolno odstawiać leków. Na-
kłuwanie igiełkami może stosować jedynie 
terapeuta z certyfikatem i na to trzeba zwra-
cać uwagę. Nie znaczy to, że zaraz będziemy 
szukać tybetańskich lekarzy, którzy nakłują 
nasze ucho, ale warto wiedzieć, że taka meto-
da leczenia istniała od bardzo dawna i nawet 
w XXI wieku zdaje egzamin. 

waniliowe • 250 ml soku jabłkowego • ½ litra 
śmietanki kremówki • 100 ml likieru Baileys 
• 5 dag gorzkiej czekolady • 3 opakowania 
Śmietan-fiksu • 2 łyżki soku z cytryny.
Jabłka obrać, drobno pokroić, przełożyć do 
rondla. Jabłka zalać 200 ml soku jabłkowe-
go, dodać cukier, dokładnie wymieszać i od 
czasu do czasu mieszając – gotować 3 min.
W pozostałym soku rozrobić budyń, wlać 
do jabłek i mieszając ponownie zagotować. 
Ciepłą masę wyłożyć na ciasto, wyrównać 
powierzchnię i odstawić do wystygnięcia.
Śmietankę ubić, dosłodzić cukrem pudrem 
wg uznania, dosypać Śmietan-fix, wszyst-
ko ubić na sztywny krem. Wlać likier, wy-
mieszać i rozsmarować na masie jabłkowej. 
Ciasto posypać startą czekoladą. Udekoro-
wać można jabłkiem pokrojonym w cząstki 
i skropionym sokiem z cytryny.

Czesław P. Kondraciuk

NA COKOLE
Lepiej nie stać na cokole,
bo to innych w oczy kole.

ZAWSZE…
Zawsze trzymał się kliki,
by mieć dobre wyniki.

O PEWNEJ PANI
Można by nawet 
ją odznaczyć,
lecz brak orderów
dla pyskaczy...

Z tolerancji znany Rzeszów,
do przybytku chętni śpieszą.
Pomnik wystrzałowy
ku czci białogłowy,
a skonfundowani – grzeszą!
 * * *
Cicha poetka z Przeworska
świeżutka jak bryza morska.
Skracała sonety
do trzech słów, niestety,
artystka prowokatorska.

Waga (23 IX–23 X) Wiele się wydarzy, 
ale też wiele nerwów będzie Cię to wszyst-
ko kosztować.

Skorpion (24 X–22 XI) Wypadałoby za-
dbać o swoje zdrowie.

Strzelec (23 XI–21 XII) Nawet uparty 
Mars będzie Ci przychylny.

Koziorożec (22 XII–20 I) Nie poganiaj, bo 
wszystko toczy się swoim rytmem.
Wodnik (21 I–19 II) Miłość, pieniądze i ka-
riera – to przewidują dla Ciebie gwiazdy.

Ryby (20 II–20 III) Nie zaczynaj teraz nowych 
interesów.

CIASTO CZEKOLADOWO-
JABŁKOWE Z LIKIEREM

Marek Pelc

A pewien magik z małej wsi Werynia,
swą różdżką ogromną cuda wyczynia.
Na przykład w miniony piątek,
trzem życiom nadał początek...
proboszcz o czary go teraz obwinia.

Puchar Polski

Słychać w całej Europie,
że kto pięknie w piłę kopie,
choć zwyczajnym jest frajerem,
to zostaje bohaterem.

Nam też się tak przytrafiło,
w 75 chyba to było,
kiedy świętował Rzeszów cały,
patrząc na puchar okazały.

„Takich, chłopcy, was kochamy
i na takich wciąż czekamy.
Wasza chwała – nasza duma,
choć zwycięstwo dziś w albumach”.

Dawniej tylko na podwórkach,
teraz to w piłkarskich szkółkach.
Tata z mamą już się cieszy,
nasz Karolek będzie Messim.

Twardy, sprawny, szybki, dziarski
i podobnie jak Domarski
ma przed sobą światły cel,
odczarować chce Wembley.

Wnuczek mój do snu się kładąc,
a mu z piłką nieźle idzie,
czy na Miejskim, powiedz dziadzio,
zagramy choć w I lidze?

Tak kolejny roczek minie,
stare wraca wciąż pytanie
w futbolowej tej drabinie,
jak przeskoczyć Nowotaniec?

Hej, działacze, biznesmeni!
Czas „kopaną” naszą zmienić,
głupot różnych nie rozgłaszać,
że sukces to tylko kasa.
Niechaj futbolowy ster
weźmie ktoś (?) – taki jak Mer!

PS
A mnie się ciągle marzy,
że na Miejskim się zdarzy,
smak zwycięstwa będę czcił,
z pucharu szampana pił…

W sezonie 1975/76 Stal Rzeszów po raz 
pierwszy – i dotąd jedyny – zdobyła Puchar 
Polski w piłce nożnej (byłem wtedy prezesem).

WSPÓŁCZESNE WYZNANIE MIŁOŚCI
Najdroższa ma chatę – 
do chaty zatem...



WYPOŻYCZALNIA 
SAMOCHODÓW 

733 100 945
Rzeszów
al. Rejtana 65

Infolinia:

 KOMFORT      BEZPIECZEŃSTWO      WYGODA  
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