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„Polonez” z kanadyjskiego Vancouver 
w inauguracyjnym korowodzie festiwalowym
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Moje refleksje
Jerzy Maślanka

KOD i kot
Za naszego Mieszka króla
taka była procedura,
gdy ktoś zgrzeszył albo zbłądził,
to sam król takiego sądził.

Później z polecenia swego
wyznaczał zaufanego,
aby kiedy wyrok krwawy
władca mógł go ułaskawić.

Wyróżniony miał rodzinę,
co nosiła jego imię,
to rodowód najprawdziwszy,
jak nam powstał Sąd Najwyższy.

Poszło więc działanie w PiS-ie,
to nie żadne widzimisię,
absolutne będą rządy,
gdy są na łańcuszku sądy.

Na komisji z twórczą weną
Staś Piotrowicz – kameleon –
rzekł dosadnie w kilku słowach, 
Sąd Najwyższy czas „pochować”.

Dofinansowano z budżetu Gminy Miasta Rzeszów

Było hura i brawura,
w Sejmie nocna awantura.
Trzy dni żyli tą podnietą,
a prezydent huknął – weto!

Rząd i zarząd równym kroczkiem,
puk w drzwi na Nowogrodzkiej.
Informacja poszła w lot,
wszystkiemu jest winien KOD.

Groźnie miauczał i zamieszał,
głośniej od kota prezesa.

Zrozpaczony szlocha Zbyszko,
Szydło skrycie łzy ociera,
mając sądy, mieli wszystko,
a tu wpadka jak cholera.

PS 
Rzekł dosadnie bufon Jaki,
uważajcie na zwierzaki,
doznała to dobra zmiana
i nie pomógł kot waćpana.

W  dorobku Cen-
trum Sztuki Wokalnej 

w  Rzeszowie ukazała się kolejna pły-
ta pt. Zakazane piosenki. Nasi czytelnicy 
otrzymują ją bezpłatnie. Są na niej utwory 
patriotyczne, legionowe, a także współczes- 
ne o  tematyce patriotycznej w  nowych, 
ciekawych i  niepowtarzalnych aranża-
cjach wokalno-instrumentalnych. Przygo-
towanie i opracowanie wokalne utworów to 
dzieło Anny Czenczek. Płyta powstała też 
w ramach jej pracy doktorskiej, we współ-
pracy z  Urzędem do Spraw Kombatantów 

ZAKAZANE PIOSENKI
Płyta wokalistów Anny Czenczek

i  Osób Represjonowa-
nych w  Warszawie. W  maju 

była bezpłatnym dodatkiem do Gazety 
Codziennej „Nowiny” oraz warszawskiego 
miesięcznika „Kombatant”. Wykonawcami 
są soliści i grupy artystyczne Centrum Sztu-
ki Wokalnej w Rzeszowie oraz soliści Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w  Nowej Sarzy-
nie – laureaci festiwali w kraju i za granicą 
oraz programów telewizyjnych, pracujący 
pod kierunkiem Anny Czenczek. Śpiewają 
z towarzyszeniem zespołu muzycznego pod 
kierunkiem Jarka Babuli.   

6 MOJE FESTIWALE (cz. II)  
  Jerzy Dynia

7 PANIAGA CZYLI CORSO 
  Andrzej Grzywacz

7 LAUREATKA INNOWACJI 
  Piotr Biernacki

8 ZARZĄDZAJĄ I BUDUJĄ 
  Tadeusz Kuśnierz

8 ŚWIĘTO W FUTOMIE 
  Małgorzata Kutrzeba

9 CO SIĘ Z NAMI DZIEJE? 
  Dorota Dominik

9 „REFORMA” WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 
  Bogusław Kobisz

10 POMNIK PIŁSUDSKIEGO 
  Edward Słupek

11 PANORAMA LITERACKA PODKARPACIA

11 PO LEPSZEJ STRONIE ŻYCIA 
  Zofia Brzuchowska

12 KARTKI Z PAWLACZA 
  Stanisław Dłuski

  Wers  – magazyn literacki 
  Radovan Brenkus  Teresa Paryna 
  Jan Belcik  Regina Nachacz  
  Czesław Piotr Kondraciuk

13 NAPIĘTNOWANA MIŁOŚĆ 
  Marta Świderska-Pelinko

13 SZLAK BIBLIJNEJ TOPOGRAFII 
  Jan Tulik

13 RUCHOME OBRAZY MAJEWSKIEGO 
  Andrzej Piątek

14 ARTYSTA O ARTYŚCIE 
  Andrzej Szypuła

15 PRZEDZIWNA DEKORACYJNOŚĆ 
  Piotr Rędziniak

16 SZTUKA BEL CANTA 
  Andrzej Piątek

16 HISTORIA ZATOCZYŁA KOŁO 
  Stanisław Żyracki

17 POLOWANIE Z SOKOŁAMI 
  Sylwia Chodorowska-Kozień

18 WIROWANIE NA PLANIE 
  Roman Małek

19 ROZMAITOŚCI

20 CZYSTA I SMACZNA WODA
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Ryszard Zatorski

Do samego końca galo-
wego koncertu, w  tym 

żywiołowym artystycznym 
trzygodzinnym marato-
nie w  hali na Podpromiu, 
uczestnicy 37 zespołów ze 

wszystkich kontynentów byli przyjmowani 
owacyjnie, bo zadziwiali perfekcją wykonawczą 
i świeżością. Tak było i dzień wcześniej tamże 
podczas koncertu określonego jako Folklor na-
rodów świata. Gdy zatem Suszanie z pobliskich 
Czech wiązanką tańców rozbarskich barwnie 
kończyli galówkę i na całym parkiecie ogrom-
nej hali zawirowali wszyscy wcześniej występu-
jący uczestnicy w polce tupanej przy muzyce na 
żywo kapeli festiwalowej i  śpiewach przy stole 
karczemnym, widowisko przygotowane przez 
szefa artystycznego festiwalu Janusza Chojec-
kiego dobiegło końca. 

Bo zaiste był to swego rodzaju tanecz-
no-wokalny spektakl. Ogromny muzyczny 
teatr z  udziałem prawie tysięcznej rzeszy 
artystów i kilkutysięcznej widowni. Chojec-
ki nazwał to widowisko galowe Karczma na 
Podzamczu, bo jako żywo wszystko działo 
się nieopodal zamku Lubomirskich. Praw-
dziwa karczma festiwalowa na czas świato-
wej imprezy postawiona została natomiast na 
miasteczku akademickim Politechniki Rze-
szowskiej, gdzie zakwaterowani byli w lipcu 
uczestnicy 17. Światowego Festiwalu Polonij-
nych Zespołów Folklorystycznych.

KORZENIE NASZEJ KULTURY
Paradny folklor na światowym festiwalu w Rzeszowie

W  galowej odsłonie karczemność za-
bawy folklorystycznej przejawiała się w mo-
bilnym szynkwasie z samowarem i kuflami, 
przy którym rej wodził w  roli karczmarza 
Siergiej Lebiediew z Petersburga, a wspoma-
gała go gromada innych śpiewaków i śpiewa-
czek, w umownych beczkach piwnych, które 
niczym godła z nazwami sygnowały poszcze-
gólne zespoły w  wyświetlanych sentencjach 
budujących ten biesiadny nastrój. I  co raz, 
gdy przez scenę przewinęło się kilka zespo-
łów, oczekujący podrywali się na parkiecie 
i jak na weselu wszyscy łączyli w tańcu. A gdy 
Wesoły Lud z Chicago rozochocił ognistymi 
przyśpiewkami i opoczyńską tramblanką, to 
parkiet zawirował w sztajerze i tańczono na-
wet na ławach przy szynkwasie. 

To szczególny festiwal, jedyny taki 
w świecie, gdzie wszyscy uczestnicy występu-
ją na gali finałowej. Zwracał na to uwagę Le-
sław Wais, dyrektor programowy od siedmiu 
edycji, który wcześniej pięciokrotnie kiero-
wał tym festiwalem. Podkreśla on zawsze, że 
folklor ma moc artystyczną i  emocjonalną, 
w nim kolejne pokolenia naszych rodaków za 
granicą wyrażają swą polskość i więź z kra-
jem przodków, „rodzinnym matki mej”, jak 
wybrzmiewają to w  melodyjnej pieśni tęsk-
nej, która przywędrowała na ten festiwal aż 
z  Australii kilkadziesiąt lat temu i  jest jego 

Elżbieta Palowska i Gabriel Kopeć z cieszyńskiej 
Olzy z kluczami do bram miasta wręczonymi przez 
prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca 

Po otwarciu odremontowanej ul. 3 Maja ruszył 
korowód festiwalowy aż do Rynku
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drugim niepisanym hymnem. Joanna Wul-
fert, wiceprezes Światowej Rady Folklory-
stycznych Zespołów Polonijnych, mieszka 
w Berlinie, a tęskni do swojej Warmii i Polski 
jakby była za oceanem. – Rzeszów – zapew-
nia – jest naszym drugim domem, przyjeż-
dżamy tu chętnie, bo jesteśmy zawsze ser-
decznie przyjmowani. Z USA w Chicago bli-
ska jej Ania Krasiński, która niegdyś tańczyła 
w  olsztyńskiej Warmii, przyjechała znowu 
z  zespołem Polonia, gdzie jest dyrektorem 
artystycznym, a córka Jaclyn choreografem, 
podobnie jak i  obecna na festiwalu w  Rze-
szowie jej sędziwa babcia mgr Celina Roż-
nowska, która ten zespół ponad trzydzieści 
lat temu założyła. Ta wybitna choreografka 
i  pedagog, uhonorowana polskim medalem 
Gloria Artis, dziesiątkom osób przez taniec 
i muzykę przybliżyła w Ameryce polskość. – 
Poprzez folklor uczymy się obyczajów, przy-

thur w Szwajcarii, którzy przyjechali po raz 
pierwszy na ten festiwal, zachwycali w suicie 
lasowiackiej śpiewem i  tańcem, to potwier-
dzali słowa Ewy Skoczylas, która im przewo-
dzi, a jej córka Ewa choreograficznie ogarnia 
wszystko, że to, co robią, to jest paradny folk-
lor, ciekawa prawdziwa sztuka, a nie styliza-
cja i  proste naśladownictwo. Choreografki 
australijskiej Kukułeczki Melissa Lejman 
i  Katarzyna Schmidt przyjechały z  zespo-
łem, którym kieruje Anna Trajanowska, po 
raz pierwszy na festiwal do Europy. Przed 
festiwalem były w Lubaczowie. Opowiadały 
z zachwytem, jak zespół goszczono i podzi-
wiano. Melissa i Kasia to młode artystki, ich 
rodzice emigrowali do Australii w latach 80. 
ub. wieku. Na pytanie, dlaczego wybrały 
folklor, odpowiadają z  przekonaniem: – Bo 
polski folklor jest piękny, kolorowy i przycią-
ga młodzież nie tylko z polskimi korzeniami. 

Na tych międzynarodowych festiwalach 
zawsze łatwo porozumieć się po polsku, co wy-
daje się oczywiste. Ale tym bardziej budujące, 
że w tym roku młodość aż kipiała. Przyjechały 
już kolejne pokolenia w odmłodzonych zespo-
łach. A polskość i barwność pojawiła się w ich 
artystycznym przekazie folklorystycznym, 
poczynając od inauguracyjnego korowodu po 
wielorakie koncerty na rzeszowskim Rynku 
i w wielu podkarpackich miejscowościach aż 
po wspomniane gale na Podpromiu. Przy-
pominali o  tym w  niezliczonych odmianach 
pieśni i  tańców góralskich, polek, kujawia-
ków, mazurów, polonezów, z kolorytem folk-
lorystycznym różnych polskich regionów 
od Kaszub, Warmii, Mazur i  Podlasia przez 
Łowicz po Tatry; także z  naszymi rzeszow-
skimi i  przeworskimi akcentami – radowali 
widzów i siebie w tym, zdało się, zapamięta-

ciągamy dzieci i młodzież, kolejne pokolenia 
uczą się zarazem mowy polskiej, poznają 
polską kulturę, sięgają do polskich książek. 
– Polskość nas trzyma i jednoczy w Amery-
ce – potwierdza Krystyna Kryszko, kierująca 
zespołem Polanie z Detroit. 

A spotkania festiwalowe zbliżają osoby 
z  różnych kontynentów, jak np. artystyczne 
rodziny Trzeciaków z  białoruskiej Karolin-
ki i Jamińskich z amerykańskiego Wesołego 
Ludu. Czasem nawet bardzo, bo przez te lata 
już 25 par małżeńskich miało swoje pozna-
nie, swój początek na rzeszowskich festiwa-
lach, których „miłość odnalazła w  Rzeszo-
wie”, jak to romantycznie i poetycko okreś- 
lają Marta i Krzysztof Rakowscy. Poznali się 
i zbliżyli na poprzednim festiwalu – ona z To-
ronto, tańczyła w Białym Orle, on przyjechał 
wtedy z  Młodym Lasem z  Anglii. Od maja 
tego roku kościelnym, a  już rok wcześniej 
połączyli się ślubem 
cywilnym. Mieszkają 
w  Wielkiej Brytanii. 
Ze starszego poko-
lenia państwo Anna 
i  Marek Sokołowscy 
też zbliżyli się aż po 
małżeństwo poprzez 
folklorystyczne, arty-
styczne spotkania po-
lonijne. – Dzieci po-
przez taniec i muzykę 
zasmakowały Polski, 
poznały język, przy-
jeżdżają tutaj – mówi 
pani Anna, była wiceprezes Zjednoczenia 
Polskiego Rzymsko-Katolickiego w  USA. 
Pan Marek urodził się w Anglii, bo tamże za-
wędrował jego ojciec, który służył w dywizji 
gen. Maczka, a potem przez Argentynę trafił 
do USA, gdzie drogi małżeństwa Sokołow-
skich się spotkały. 

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji, 
przyjechał na festiwal już po raz czternasty. 
Przyjechał z rodziną – z żoną Urszulą, która 
niegdyś tańczyła w  krakowskich Słowian-
kach, i z dwumiesięczną wnuczką Leach, któ-
ra prawie nie opuszczała rąk jego córki Nata-
lii. – Jak się jest w Polsce, to nie docenia się 
roli folkloru, a przecież w nim tkwią korzenie 
naszej kultury, do których sięgali i nie wsty-
dzili się tego tak wybitni twórcy, jak Chopin 
czy Szymanowski. Gdy Lasowiacy z Winter-

W korowodzie na ul. 3 Maja w Rzeszowie debiutanci na festiwalu. Od lewej: Kukułeczka z Australii, Lasowiacy ze Szwajcarii, Rodacy z USA i Perła z Litwy
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Przy karczemnym szynkwasie 
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Ryszard Jamiński (Wesoły Lud, Chicago, USA), Jan 
Trzeciak (Karolinka, Brześć, Białoruś) i Lesław Wais, 
dyrektor programowy festiwalu 

Anna i Marek Sokołowscy (USA)

Rodzina Pilatów ze Szwecji – Tadeusz, jego  córka 
Natalia z wnuczką Leah i żona Urszula
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Koncert galowy „Karczma na Podzamczu”

niu i oddaniu tanecznym. A zarazem na gali 
narodów świata przybliżone zostały w  śpie-
wie i etiudach tanecznych obrzędowe akcenty 
z  różnych krajów. Orlęta z  Londynu bawiły 
bałakiem lwowskim, Perła z Niemenczyna na 
Litwie żywiołową pieśnią Hej, sokoły, Kuku-
łeczka z  Australii górniczymi figurami, kra-
snojarska syberyjska Perła tańcami Buriatów, 
Polanie z  kanadyjskiej Calgary kowbojskimi 
figurami, petersburska Perła urokliwą czie-
remuchą, której się „rozkołysał biały kwiat”, 
kijowscy Polanie znad Dniepru huculskimi 
tańcami i  pieśniami, kanadyjska Lechowia 
z Mississauga indiańskimi tańcami, mołdaw-
scy Polacy Budżaka tańcami bułgarskimi, 
Polonia z  Chicago ognistym charlestonem, 
brazylijska Wisła z dalekiej Kurytyby tańcami 
gauszowskimi z  maczetami i  nożami, Lechi-
ci z  Grodna białoruskiego pieśń Siwe wołki 
poprzedzili recytacją, w  której przebiły się 
niczym przesłanie słowa: „Jak zabraknie nam 
sztuki, przyjdzie czas bankrutować”. 

Przez tydzień wszędzie ich było wi-
dać – na estradach, ulicach, w sklepach. Od 
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owego korowodu w piątkowe popołudnie 21 
lipca, gdy po oficjalnym przecięciu wstęgi na 
ulicy 3 Maja inaugurowano ów odnowiony 
pryncypalny trakt spacerowy imponują-
cym przemarszem ponad tysiąca artystów 
polonijnych z  pokazami tanecznymi i  śpie-
waczymi pozdrowieniami z  ich strony. Było 
barwnie i  radośnie. Płynęła ta fala zawsze 
miło witanych w  Rzeszowie gości, wyłania-
jąc się z alei Lubomirskich w kolejności alfa-
betycznej krajów, skąd zespoły przyjechały, 
poczynając zatem od Australii. Szli w  szpa-
lerze rzeszowian po obu stronach, środkiem 
ulicy 3  Maja, jakby szerszej teraz po re-
moncie, choć przecież kamienice stoją tam, 
gdzie stały. Gromadzili się w  Rynku, gdzie 
z estrady pozdrawiali ich gospodarze regio-
nu i  miasta, do którego symboliczne klucze 
przekazał prezydent Tadeusz Ferenc na ręce 
przedstawicieli znamienitego zespołu pieśni 
i  tańca Olza z  Czeskiego Cieszyna, obecne-
go na prawie wszystkich festiwalach od 1969 
roku. I gdy Elżbieta Palowska i Gabriel Ko-
peć, wznosząc klucze, dziękowali w imieniu 

wszystkich uczestników, zabrzmiał Marsz 
Polonia zwielokrotniony tysiącami głosów 
osób zgromadzonych w Rynku. 

Festiwal oficjalnie otwierał i  zamy-
kał dyrektor Mariusz Grudzień: – Dziękuję 
wam, młodzi przyjaciele, że chcieliście tu 
być wśród rzeszowskiej publiczności, która 
was podziwia i kocha – żegnał uczestników 
i  zapraszał na jubileuszową edycję, która 
powinna w  takim razie być za dwa lata na 
półwiecze trwania tej światowej imprezy. 
A  ordynariusz diecezji rzeszowskiej biskup 
Jan Wątroba, błogosławiąc wszystkich na 
powrotną drogę, przekazywał: – Zabierzcie 
do swych bliskich serdeczne uczucia naszej 
wdzięczności. Czekamy na was za dwa lata. 
Nikt więcej nie przemówił i nie podziękował 
ani uczestnikom, ani rzeszy pracowników 
i wolontariuszy, którzy tę ogromną imprezę 
przygotowali i przeprowadzili. Pierwszy raz 
– co zakrawa na skandal – nie transmitowała 
koncertów galowych TVP Polonia.

 Ryszard ZATORSKI 
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Jerzy Dynia

Przyszedł rok 2017. Któ-
regoś dnia wczesną 

wiosną otrzymuję zapro-
szenie do rzeszowskiego 
ratusza na spotkanie z wi-
ceprezydentem Stanisła-

wem Sienką i  wiceprezesem rzeszowskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska 
w Rzeszowie Mariuszem Grudniem. Temat 
spotkania to zbliżający się XVII Światowy 
Festiwal Polonijnych Zespołów Folklory-
stycznych. W  trakcie rozmowy pada szoku-
jąca mnie propozycja, aby podczas rozpoczy-
nającego festiwal 
koncertu powital-
nego wystąpił nasz 
zespół Old Rzech 
Jazz Band. Propo-
zycja nobilitująca 
nas, prestiżowa, ale 
też trudna do zre-
alizowania i  odpo-
wiedzialna. Po sło-
wie tak i wstępnych 
ustaleniach przy-
chodzi refleksja: co 
Polonusom zagrać, 
jaką muzykę? My 
gramy jazz trady-
cyjny, w większości 
rodem z kontynen-
tu amerykańskiego 
i  granie tej muzy-
ki dla Polonusów, 
którzy przyjeżdżają do Polski, żeby nią pood-
dychać, jest bezsensowne. Po namyśle podej-
muję decyzję: zagramy polskie melodie i pio-
senki ludowe, ale opracowane, zaaranżowane 
w tym stylu, taki innego rodzaju polski folk. 
Pomysł przyjęty z  pewną rezerwą. Oczywi-
ście takich opracowań nutowych praktycznie 
nie ma i trzeba to zrobić we własnym zakre-
sie, ale muzyką ludową mam wypełnioną 
prawie całą swoją świadomość.

Pierwszy wybór: Nad rzeszowską Ja-
siołką. Melodia powszechnie znana, wyko-
nywana przez różne zespoły z Podkarpacia, 
wykorzystywana w  sygnale Radia Rzeszów, 
a  także w  przeszłości Telewizji Rzeszów. 
Wstęp piszę trochę chorałowaty, w wykona-
niu instrumentów dętych, potem 4 takty solo 
banja już we właściwym tempie, refren też 
już w tempie i po powtórce łącznik wprowa-
dzający temat główny, a w dalszej kolejności 
improwizacje poszczególnych solistów, z za-
skakującym „stompem” na końcu i  powro-
tem do przetworzonego wstępu. Druga pro-
pozycja ma być skontrastowana i ze śpiewem. 
Wybór pada na sentymentalną piosenkę 
z repertuaru nieistniejącej już dziś kapeli ro-
dzinnej Pudełków z Siedleczki k. Przeworska 
Olszyno, Olszyno. Kiedyś śpiewały ją w  du-
ecie matka i córka, Elżbieta i Lidka. Z nami 

wykona ją Mariola Niziołek. W  latach 70. 
mój guru, szef Redakcji Muzycznej Radia 
Rzeszów Tadeusz Hejda, opracował na roz-
rywkowe combo pięknego kujawiaka Czer-
wone jabłuszko przekrojone na krzyż, czemu 
ty dziewczyno krzywo na mnie patrzysz. Ta-
deusz nadał mu w swojej aranżacji tytuł Gęsi 
za wodą. Utwór ten nagrała przed laty jedna 
ze śląskich orkiestr w Radiu Katowice. Ja wy-
grzebałem te nuty i włączyłem do programu. 
Jest w tej aranżacji co grać, nuty „prędko pi-
sane”. Kolejna piosenka W Rzeszowie zegary 
smutno biją pochodzi z  okolic Sędziszowa 
Młp. Śpiewała ją para małżeńska z  dawno 
nieistniejącą kapelą prowadzoną w  Sędzi-
szowskich Zakładach Meblarskich przez Jó-

MOJE FESTIWALE (cz. II)
Wspomnienia, wspomnienia…

zrozumieniem na linii zespół – akustyk. 
Gwałtowna burza, jaka przeszła nad miastem 
ze ścianą deszczu i  gradem, postawiła pod 
znakiem zapytania możliwość zrealizowania 
scenariusza korowodu oraz otwarcia festiwa-
lu na Rynku. Stał się jednak cud i wszystko, 
co zostało zaplanowane, mogło być zrealizo-
wane. Barwny korowód Polonusów otworzył 
Paniagę i dotarł pod ratusz. Defiladę odbie-
rały znakomitości województwa i  miasta. 
Rynek wypełnił się po brzegi. W  nas stres 
i nerwówka, trema. Godzina ok. 19.00 i przy-
chodzi kolej na nas. Gospodarz uroczystości 
Krzysztof Szczepaniak pięknie nas zapo-
wiada, nieco przesadzając, jeśli chodzi o na-
sze zasługi. My ubrani standardowo – pod 
muchami, w kamizelkach i kapeluszach. Ma-
riola w pięknym wianuszku z żywych kwia-
tów na głowie. Oczywiście, jakże by inaczej, 
nagle jeden ze statywów zaczyna w ostatniej 
chwili wariować, ramię z mikrofonem opada, 
robiąc małą panikę wśród nas, a przecież dia-

zefa Dziedzica. U nas zaśpiewa ją z zespołem 
Rysiek Krużel. Na kolejny utwór instrumen-
talny wybrałem do opracowania nieco pio-
senkę Jakem chodził do kowola uczyłem się 
dymać… Ze względu na frywolną rubaszność 
tekstu zespół zaśpiewa a  cappella tylko pół 
pierwszej zwrotki i ostatnią, a pozostałość to 
popisy instrumentalistów. Z  kolei Andrzej 
Warchoł zaśpiewa znany hit spod „samiuś-
kich Tater” Ty mi się dziwcyno nie zalicoj.

Po nim nastąpi odstępstwo od przyjętej 
zasady i Henek Wądołkowski zaśpiewa pio-
senkę skomponowaną przez Tomasza Sien-
kiewicza A ja idę przez Rzeszów, zachęcającą 
Polonusów do obejrzenia w  przerwach od 
zajęć, jak nam Rzeszów pięknieje. Mieliśmy 
występować ok. 35 minut. Na pożegnanie 
wybór padł na utwór mający również swoje 
źródła w folklorze, ale na kontynencie ame-
rykańskim Joshua Fit the Battle of Jericho. 
Utwór dynamiczny, dający szansę publiczno-
ści na poklaskanie i pośpiewanie słów-haseł 
Jericho, Jericho. Wykonanie wspólne, łącznie 
z Mariolą. Pracowaliśmy podczas prób solid-
nie, chociaż nie bez zacięć, jeszcze w tym cza-
sie robiąc korekty z tonacjami, tempami itp. 
aż przyszedł ten dzień, 21 lipca 2017. 

Próba mikrofonowa wyznaczona na 
godzinę 12.00 przebiegała ze wzajemnym 

beł tkwi w szczegółach. To też dekoncentruje 
wykonawcę. Zgodnie z  życzeniem organi-
zatorów wygłaszam „mowę powitalną” jako 
ten, który festiwalowi towarzyszy od roku 
1969 w różnych rolach i funkcjach. Zaczyna-
my Nad rzeszowską Jasiołką. Parametry aku-
styczne inne niż podczas próby. Na scenie 
kamery, plac przed estradą wypełniony Po-
lonusami i rzeszowską publicznością, ludzie 
bawią się, tańczą, klaszczą. Wygląda na to, że 
pomysł repertuarowy został zaakceptowany.

Po nas, zgodnie z programem, na scenę 
wychodzi działający od 9 lat zespół Daga-
dana, łączący elementy kultury ukraińskiej 
i  polskiej poprzez jazz i  prezentuje utwory 
znajdujące się na płycie Meridian 68 z  me-
lodiami kurpiowskimi, wielkopolskimi, 
ukraińskimi, łemkowskimi. Obsada to dwie 
panie: Daga Grygorowicz i Dana Wynnycka 
no i silna grupa instrumentalistów, włącznie 
z  trąbkami, saksofonami, puzonem. Pre-
zentują bardzo interesującą muzykę. Ale tej 
muzyki, podobnie jak naszej, już nie słyszeli 
VIP-y – osobistości, jako że tuż po zakończe-
niu części oficjalnej grupą udali się na pokoje 
ratusza. 

 Jerzy DYNIA

Old Rzech Jazz Band Jerzego Dyni z solistką Mariolą Niziołek w koncercie powitalnym dla uczestników festiwalu
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Andrzej Grzywacz

21 lipca prezydent 
Tadeusz Ferenc, 

przecinając wstęgę, do-
konał otwarcia odnowio-
nej ulicy 3 Maja. Zbiegło 
się to z  rozpoczęciem 17. 
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PANIAGA CZYLI CORSO
Spacerkiem z Nalepą
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Światowego Festiwalu Polonijnych Zespo-
łów Folklorystycznych. Barwny, roztańczony 
i rozśpiewany korowód przedefilował 3 Maja 
w stronę Rynku. Ale tylko przez chwilę było 
tak rojno i  gwarno jak za dawnych czasów 
świetności tego traktu, kiedy stanowił on 
pryncypalne spacerowe corso. Po kilku go-
dzinach ulicę ponownie ogarnął codzienny 

marazm. Ludzie szli do kościoła, amatorzy 
lodów do „Myszki”, stali bywalcy do „Niebie-
skich Migdałów”. Natomiast spacerujących 
tam i z powrotem jak to dawniej bywało dla 
samego tylko spaceru ni na lekarstwo. 

A niegdyś 3 Maja była ulicą handlowo-
-spacerową. Przyciągały uwagę liczne sklepy, 
w tym cieszące się wzięciem szczególnym De-
likatesy, gdzie można było wystać wręcz nar-
kotyzującą aromatem kawę marago. Sprag- 
nieni smaku kawy mogli zaspokoić swą za-
chciankę w Kosmosie, gdzie mimo kosmicz-
nych cen trudno było znaleźć wolny stolik na 
pogawędkę przy malej czarnej i  dźwiękach 
pianina. Przypomina o tym wszystkim zdję-
cie artysty fotografika Jerzego Jawczaka.

Dziś budynek na moim zdjęciu, któ-
ry mieścił Delikatesy i  Kosmos, po zmianie 
właściciela i fasady, na której widnieje napis 
„Paniaga” w zasadzie niczym nie przyciąga. 
Jeśli już, to najwyżej okienną reklamą „Lo-
kale do wynajęcia”. Ta oferta może skłoni ko-
goś z pieniędzmi do reaktywowania kawiarni 
Kosmos i  przywrócenia dawnej świetności 
całemu szacownemu budynkowi. 

Ożywiłoby to trakt i zachęciło do spa-
cerowania 3 Maja jak dawniej. Jestem pe-
wien, że taką nadzieję miałby Tadeusz Nale-
pa, który każdego dnia w każdej jego sekun-
dzie z  gitarą powraca ze swojego klubu na 
poczcie przy Moniuszki, by pospacerować po 
rzeszowskim corso. Figura ojca bluesa u wy-
lotu 3 Maja w niemej wymowie symbolizuje 
kroczącego muzyka, który idąc, zachęca rze-
szowian do spacerowania dawną Paniagą. 
Sam dając temu dobry przykład!

 Andrzej GRZYWACZ
Ulica 3 Maja z lat 60. ub. wieku z Delikatesami 
i kawiarnią Kosmos
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Obecny widok na to samo miejsce (lipiec 2017 r.)

Dr inż. Agata Skwarczyńska 
z  Zakładu Oczyszczania 

i  Ochrony Wód Politechniki 
Rzeszowskiej została wyróżnio-
na spośród 100 polskich inno-
watorów, trafiając do dziesiątki 
młodych (poniżej 35. roku ży-
cia) autorów innowacyjnych 
projektów technologicznych 
w dziedzinie „Internet, biotech-
nologia, medycyna, telekomu-
nikacja, transport, nanotech-
nologia, materiały i  energia”. 
Tematyka badań naukowych 
prowadzonych przez Agatę Skwarczyńską 
dotyczy kompozytowych biomateriałów 

LAUREATKA INNOWACJI
Politechnika Rzeszowska 

do zastosowań w  inżynierii 
tkankowej. Opracowała ory-
ginalny sposób wytwarzania 
scaffoldów chitozanowych 
zawierających Ca i  P z  prze-
znaczeniem jako scaffoldy do 
hodowli komórkowej osteo- 
blastów.

Polska edycja „Inno-
vators Under 35” jest czę-
ścią europejskiego konkursu 
przeprowadzanego również 
w  Niemczech, Francji, Belgii 
i  Hiszpanii. Organizuje go 

magazyn „MIT Technology Review” (Mas-
sachusetts Institute of Technology). Spośród 

Dr inż. Agata Skwarczyńska

najlepszych wynalazców krajowych edycji 
konkursu wyłonieni zostaną najciekawsi mło-
dzi europejscy innowatorzy – zwycięzcy „In-
novators Under 35 Europe”. Autorzy 35 naj-
lepszych projektów zostaną oficjalnie nagro-
dzeni podczas gali finałowej, która odbędzie 
się 14 września br. w Paryżu.

Dr inż. Agata Skwarczyńska zakwalifiko-
wała się również do „Lean in STEM” (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) – 
programu opartego na kobiecym mentorin-
gu. Stwarza on możliwość osobistych spotkań 
i  konsultowania przyszłej kariery, wymiany 
doświadczeń i wspólnego poszukiwania dróg 
rozwoju potencjału młodych zdolnych stu-
dentek i absolwentek wydziałów technicznych 
i  ścisłych oraz doktorantek z  politechnik, 
uczelni biznesowych i medycznych. 

 Piotr BIERNACKI

METROPOLIA SCYTYJSKA
Niezwykłe odkrycie w Chotyńcu 

Prowadzone przez pracowników Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskie-

go wykopaliska w Chotyńcu związane z od-
kryciem metropolii scytyjskiej dają znako-
mite wyniki. Okazuje się, że ziemia skrywa 

tam pełne potwierdzenie obecności tej kul-
tury na terenach Polski, co przesuwa zasięg 
scytyjskiego kręgu kulturowego na zachód.

– Prowadzone od połowy czerwca 
badania wykopaliskowe na grodzisku scy-

tyjskiego kręgu kulturowego w  Chotyńcu 
przyniosły pełne potwierdzenie wcześniej-
szych hipotez, a także pozwoliły na odkrycie 
i  zbadanie ważnego elementu w  przestrzeni 
takich stanowisk – poinformował kierownik 
wykopalisk, rektor UR, prof. dr hab. Syl-
wester Czopek. – Mowa tu o  tzw. zolniku, 
który był centralnym punktem rozmaitych 
zachowań obrzędowych. W  zbadanej czę-
ści uchwycono wyjątkowe, koncentryczne 
uporządkowanie wszystkich elementów tzn. 
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Tadeusz Kuśnierz 

Jubileusz Miejskiego Za-
rządu Dróg w Rzeszowie 

święcono godnie, przypo-
minając, że firma powstała 
jako Miejski Zarząd Dróg 
i Zieleni – jednostka miej-
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„centralnego” placu, miejsca właściwych 
obrzędów (np. rytualnych uczt z ogniskami,  
kośćmi zwierzęcymi i  rozbitymi naczynia-
mi), symbolicznego rowka wypełnionego 
spalenizną, pustej przestrzeni i  strefą nie-
określonej jeszcze zabudowy (konstrukcji 
ze ścianami obmazywanymi gliną). Całość 
założenia miała postać zbliżoną do okręgu 
o średnicy około 30 m, wyraźnie wyniesione-
go (sztucznie podniesionego) w części środ-
kowej. Cały materiał zabytkowy potwierdza 
związki ze światem scytyjskim – charakte-
rystyczne grociki do strzał (brązowe i  ko-

ściane), szpile brązowe, drobne przedmioty 
gliniane (tzw. „katuszki” – szpuleczki; przę-
sliki) i  ceramika naczyniowa. Wyjątkowo 
dobrze są zachowane kości zwierzęce w du-
żej liczbie znajdowane w centralnych skupi-
skach. 

Badania potrwają jeszcze wiele sezo-
nów, co związane jest zarówno ze specyfiką 
badań archeologicznych, jak również znacz-
nymi rozmiarami grodziska oraz ilością 
znajdujących się na tym terenie elementów 
kultury materialnej oraz szczątków zwie-
rzęcych.   Uniwersyteccy archeolodzy w Chotyńcu

ZARZĄDZAJĄ I BUDUJĄ
Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Zdjęcie „rodzinne” ludzi z MZD i ZZM wraz z gośćmi

ska powołana do realizacji zadań związa-
nych z utrzymaniem dróg i zieleni miejskiej. 
Pracowało wtedy 21 osób, a  budżet na rok 
1998 wynosił 13 mln złotych. W 2004 roku 
MZDiZ przejął również zadania inwesty-
cyjne w  zakresie budowy dróg i  urządzania 
zieleni miejskiej z liczbą już 52 pracowników 
i budżetem 52 mln zł. 

Dynamiczny rozwój Rzeszowa wymu-
sił podział zadań pomiędzy dwie jednostki. 
Z MZDiZ został wydzielony Zarząd Zieleni 
Miejskiej i  Miejski Zarząd Dróg. Obecnie 
w MZD pracuje 88 osób, a budżet na rok 2017 
to prawie 180 mln zł. Teraz w administrowa-
niu i  utrzymaniu MZD jest ponad 660  km 
ulic i  150 km ścieżek rowerowych. Firma 
prowadzi wiele inwestycji drogowych w Rze-
szowie, by wymienić tylko najważniejsze: 
łącznik z  drogą ekspresową S19 od ul. Pod-
karpackiej do węzła Kielanówka, przebudo-
wa ulic Sikorskiego i Podkarpackiej, budowa 
ulicy łączącej ul. Lubelską z  Warszawską 
i  budowa wielu ulic na rzeszowskich osie-
dlach. Równocześnie prowadzone są bieżące 
remonty i modernizacje.

Uroczystość jubileuszową zaszczycili 
swoją obecnością prezydent Tadeusz Ferenc 
z małżonką Aleksandrą i zastępca prezydenta 
Marek Ustrobiński. Pracownikom o  20-let-
nim stażu pracy wręczyli oni listy gratulacyjne 
oraz życzenia dalszego rozwoju MZD. W spo-
tkaniu wzięła udział także załoga Zarządu 
Zieleni Miejskiej jako dawni współpracowni-
cy. Nie zapomniano również o pracownikach, 
którzy przeszli na emerytury.

 Tadeusz KUŚNIERZ

Tegoroczne XI Dni Futomy rozpoczęły 
się koncertem muzyki sakralnej i  orga-

nowej w kościele parafialnym pw. św. Walen-
tego w  Futomie, gdzie gości i  mieszkańców 
wsi przywitał proboszcz parafii ks. Jan Czaja. 
Proboszcz poprowadził też koncert. Kolejnym 
etapem była szkoła, gdzie na sali gimnastycznej 
urządzono wiele tematycznych wystaw. Można 
było zobaczyć wyroby kowalstwa artystyczne-
go Janusza Śwista, rzeźby Marka Twardego, 
zabytkowe sakralne obrazy i rzeźby ze zbiorów 
Zygmunta Drewniaka, stare fotografie, zabyt-
ki kultury materialnej ze zbiorów Eugeniusza 
Wielgosa, Augustyna Rybki, a wśród nich mię-
dzy innymi zabawki i  przedmioty związane 
z dzieciństwem, wyroby kowalstwa artystycz-
nego i inne.

W drugim dniu, po mszy św. i  zwiedze-
niu świątyni, w  takt marszów granych przez 
orkiestrę dętą barwny korowód przeszedł przed 
remizę, gdzie na przygotowanej scenie odbyła 
się dalsza część uroczystości. Sołtys Małgorzata 

ŚWIĘTO W FUTOMIE
Koncerty, wystawy i biesiadowanie

Drewniak przywitała wszystkich przybyłych go-
ści i mieszkańców Futomy, a wśród nich starostę 
rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. W  swoim 
wystąpieniu wskazała trzy jubileusze istotne dla 
społeczności futomskiej: 35-lecie kapłaństwa 
proboszcza ks. Jana Czai, 80. rocznicę poświęce-
nia sztandaru Polskiego Stronnictwa Ludowego 
i 10-lecie Stowarzyszenia Kultywowania Kultury 
i  Tradycji Ziemi Futomskiej. Burmistrz miasta 
i  gminy Błażowa Jerzy Kocój koszem kwiatów 
złożonych na ręce przewodniczącej SKKiT Ziemi 
Futomskiej Wiesławy Rybki podziękował organi-
zatorom za zorganizowanie kolejnej, cyklicznej 
już imprezy, i stwierdził, że Futoma to najaktyw-
niejsza miejscowość w gminie. Część artystyczna 
rozpoczęła się występem błażowskiej orkiestry 
dętej pod batutą Jakuba Adamka, następnie wy-
stępowała młodzież i dzieci z Państwowej Szkoły 
Muzycznej pierwszego stopnia z Błażowej oraz 
ze Szkoły Podstawowej z Futomy. Organizatorzy 
przygotowali też ciekawe konkursy z  nagroda-
mi, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 

uczestników, szczególnie dzieci i  młodzieży. 
Imprezę prowadził Zdzisław Chlebek, a niektó-
re konkursy strażacy i wystawcy, np. Augustyn 
Rybka. Oprócz miejscowych zespołów, jak kape-
la ludowa z Futomy czy zespół obrzędowy Futo-
mianie, który zaprezentował Tradycyjne futom-
skie wesele, zebrani mogli zobaczyć pokaz tańca 
egzotycznego w  wykonaniu zespołu BhavRati. 
Gwiazdą wieczoru był występ zespołu Wasyli-
ja Karapulko z Ukrainy oraz pokaz sztucznych 
ogni. Dodać należy, że gospodynie futomskie 
podjęły wszystkich gości tradycyjnym jadłem. 
Z przyjemnością degustowano pierogi, bulwiaki 
i inne specjały futomskiej kuchni.

 Małgorzata KUTRZEBA

Współorganizatorka imprezy Małgorzata Drewniak
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Bogusław Kobisz

Nie mogę milczeć, wi-
dząc, jak rząd (PiS) 

usiłuje zreformować wy-
miar sprawiedliwości. 
Uważam, że po szesnastu 
latach pracy w  sądzie (Sąd 

Wojewódzki, Sąd Rejonowy w  Rzeszowie 
i  w  Leżajsku, Sąd Wojskowy w  Krakowie), 
dwunastu latach prowadzenia własnej kance-
larii radców prawnych i adwokatów i siedmiu 
latach prowadzenia kancelarii notarialnej 
mam prawo i obowiązek wyrazić swoje zdanie 
na ten temat. Dodatkowo zdopingowało mnie 
do tego kilka przeprowadzonych ostatnio roz-
mów z bliższymi i dalszymi znajomymi. 

Zmiany zaproponowane przez rząd 
(PiS) nie można nazywać reformą, gdyż 
zmierzają one jedynie do podporządkowania 
sobie sądów i  sędziów. Mamy do czynienia 
z  paskudną manipulacją. Od wielu tygodni 
w podległych rządowi i ojcu Rydzykowi me-
diach opluwa się sądy i sędziów, pokazuje, jak 
biednym rodzinom sędziowie odbierają dzie-
ci, jak jeżdżą pijani, kradną i biorą łapówki, 
jak wyroki wydają byli komuniści. Dzisiaj 

„REFORMA” WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Nie wierzę w bezstronność prezydenta

starsze pokolenie informacje uzyskuje głów-
nie z gazet, radia, telewizji i kościoła, młod-
sze z  Internetu i  kościoła, więc taka dawka 
negatywnych opinii, przykładów niewłaści-
wych zachowań naprawdę może bardzo ła-
two wywołać zaniepokojenie i przekonać do 
tego, że jest źle i że trzeba pilnych drastycz-
nych zmian. Użyłem słów „paskudna mani-
pulacja” dlatego, że w podobny sposób moż-
na ukazać wszystkich – lekarzy i całą służbę 
zdrowia, środowiska naukowe, wojsko, poli-
cję, strażaków, działaczy sportowych i spor-
towców, kolejarzy, stolarzy, parlamentarzy-
stów, radnych, nauczycieli, księży i  zakon-
nice, w zasadzie wszystkie grupy zawodowe 
i społeczne, pokazując wybrane sugestywnie 
przypadki. Media w miarę skutecznie mogą 
skrytykować i  obrzydzić wszystko. Dawno 
już stwierdzono, że długo powtarzana plotka 
z czasem traktowana jest jak prawda oraz że 
ciągłe przypominanie Cygana, który ukradł 
kurę, upowszechnia przekonanie, że wszyscy 
Cyganie to złodzieje. Nie dziwmy się więc 
temu, że na Białorusi popierają Łukaszenkę 
a  w  Rosji Putina, mieszkańcy w  tych pań-
stwach boją się, że pójdą do więzienia, stra-
cą pracę, że nie będzie emerytur na czas i że 
„Zachód” ich najedzie. 

Dla pełnej orientacji i  porównań włą-
czyłem kilkakrotnie w  TVP programy, któ-
rych na co dzień nie jestem w stanie strawić, 
i twierdzę z całym przekonaniem, że przed-
stawiane tam informacje są tak zafałszowa-
ne i  zniekształcone, że porównać je można 
jedynie do tzw. sowieckiej propagandy, ale 
skuteczności tej propagandy też nie sposób 
nie doceniać.

Niedawno odbyłem jedną z  wcześniej 
wspomnianych rozmów, gdy pojechaliśmy 
z żoną do Przyłęku k. Mielca na koncert ze-
społu rockowego Mr. Pollack, głównie żeby 
posłuchać lidera zespołu, znakomitego gi-
tarzysty Jacka Polaka. Koncert ten odbył się 
w  ramach lokalnego festynu, spotkaliśmy 
tam znajomych z  Mielca i  od słowa do sło-
wa przeszliśmy na temat reformy sądów. Od 
jednego z  uczestników usłyszałem, że bez 
wymiany sędziów żadnej reformy nie da się 
zrobić, że w Holandii król wybiera sędziów, 
że demokracja jest najlepszym systemem 
tylko dlatego, że nikt nie wymyślił lepsze-
go i  jeszcze kilka podobnych ogólników. 
W pełni zgadzam się z tymi twierdzeniami, 
Zorientowałem się szybko, że źródła, z któ-
rych czerpał on swą wiedzę posługują się – 
jak wcześniej wspomniałem – półprawdami, 

Dorota Dominik

Wstrząsająca śmierć 
półrocznego chłop-

czyka i dramat jego maltre-
towanej dwuletniej siostry 
kolejny raz (który to już 
raz i  które to już katowane 

dziecko!) wyzwoliły dyskusje i  polemiki na 
temat przemocy domowej. Dostało się przy 
okazji tzw. służbom, których rolą jest ochrona 
dzieci przed agresją dorosłych. Ustawa o prze-
ciwdziałaniu przemocy domowej obowiązuje 
w Polsce już od ładnych paru lat, obowiązuje też 
kodeks karny i jego zapisy o ściganiu tej prze-
mocy z  urzędu, jeszcze obowiązuje w  Polsce 
unijna konwencja antyprzemocowa (niektórzy 
dążą do jej wypowiedzenia, co w świetle nazbyt 
częstych doniesień o okrucieństwie w rodzinie 
może co najmniej dziwić). Jednak mimo para-
grafów i narzędzi, jakie daje nam prawo, pro-
blem znęcania się nad dziećmi nie znika.

Wydaje się, że rację mają społeczeństwa 
tych krajów europejskich, które poważnie 
traktują wszelkie patologie życia rodzinnego 
i gorliwie (dla niektórych zbyt gorliwie) ścigają 
zwyrodnialców. Zmiana w postawach wobec 
krzywdzenia szeroko rozumianego powinna 
zacząć się od głowy, czyli od wpływania na 
zmianę postaw ludzi, nie tylko specjalistów 

Okrucieństwo jest najbardziej naturalną 
przywarą tępoty umysłu.
  Henry W. Nevinson, 

dziennikarz

CO SIĘ Z NAMI DZIEJE?
Okrucieństwo i agresja narastają

(nauczycieli, pracowników socjalnych i  in-
nych), bo oni już wiedzą i potrafią, ale wciąż 
często boją się działać, kierując się jakąś kom-
pletnie niezrozumiałą myślą, że należy po-
czekać, dać szansę oprawcy (jakby się w ogóle 
mógł naprawić), wreszcie, że skrzywdzi się 
rodzinę! Jaką rodzinę, można spytać. Czy to 
w ogóle jest rodzina? Ta profilaktyka skiero-
wana na myślenie, zmianę postaw, uwrażli-
wiająca na zło, ból i  cierpienie na lata, jakie 
to zło niesie, powinna być skierowana jak 
najszerzej także „pod strzechy”, głoszona nie 
tylko przy tak dramatycznych zdarzeniach, 
ale codziennie, w telewizji, przychodni, sieci, 
kościele, szkole, do upadłego i do znudzenia. 
Oraz aktywnie i  konsekwentnie potępiana 
i tępiona.

Okrucieństwo i  agresja narastają, 
zwłaszcza wobec słabszych czy zależnych: 
dzieci, kobiet, osób w jakimś sensie „innych” 
(nawet niekoniecznie różnych etnicznie), 
zwierząt, i  to budzi grozę. „Rzeczpospolita” 
w tym tygodniu podała, że jesteśmy w smut-
nej czołówce: wzrasta liczba interwencji 
brytyjskich służb socjalnych w  rodzinach 
polskich emigrantów. Rekordowo dużo dzie-
ci polskiej narodowości jest umieszczanych 
w  rodzinach zastępczych. Przyczyny? Te, co 
zawsze: alkohol i przemoc. Już słychać głosy, 
że tam to złe służby są i  „złe ludzie”, bo kto 

to widział dzieciaka rodzicom zabierać! Na-
wet niektórzy mądrale tłumaczą ten czarny 
rekord… odmiennością kulturową. No to ja 
dziękuję, bo takie „różnice kulturowe” to po-
wód to wstydu, a nie alibi.

Inna rzecz – co mają w głowach rodzice, 
którzy wysyłają swoje 10–12-letnie dzieci na 
wakacje w  miejsca nazywane obozami mili-
tarnymi, na których główną atrakcję stanowi 
nauka strzelania z kałasznikowa, bynajmniej 
nie do tarczy, a  sylwetki ludzkiej. Gdy kilka 
lat temu opisywano 12-letnich chłopców, żoł-
nierzy z Afryki, którzy w wojnach domowych 
w  swoim krótkim życiu zabili wielu ludzi, 
wydawało się to tak przerażające, że niewia-
rygodne. Strach pomyśleć, że ku zadowoleniu 
rodziców płacących słono za owe „atrakcje” 
polskie dzieci uczą się strzelać „na sucho”. Do 
czasu.

Miarą naszego postępu cywilizacyjnego 
powinny być nie drogi czy szybkie komputery, 
ale dobroć wobec słabszych, szacunek dla lu-
dzi, przyrody, do siebie nawzajem. Cywilizacje 
oparte o okrucieństwo i przemoc upadają. Al-
bert Schweitzer, wielki humanista, duchowny 
i filozof, pisał: „dopóki człowiek nie obejmie 
współczuciem wszystkich żywych stworzeń, 
dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju”. 

 Dorota DOMINIK
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W lipcu 2017 r. Rada 
Miasta Rzeszo-

wa na wniosek środowisk 
neosanacyjnych podjęła 
uchwałę o  budowie po-
mnika Józefa Piłsudskiego 
w  stolicy województwa, 
sytuując go na pl. Wolno-

ści (sic!). Postać to wieloznaczna – dla ludzi 
z jego najbliższego otoczenia idol o starannie 
budowanej sławie, jako ikona odzyskania 
niepodległości przez Polskę w 1918 r. Zade-
klarowany rusofob, gdyż spośród wszystkich 
zaborców od caratu Polacy najbardziej się 
nacierpieli. Antyrosyjska obsesja sprawi-
ła, że Piłsudski nie zgodził się na udzielenie 
pomocy rodzącej się demokratycznej białej 
Rosji Denikina i  Wrangla, która pokonała-
by rodzącą się Rosję bolszewicką, a  tym sa-
mym zapobiegłaby rozlewowi komunizmu 

POMNIK PIŁSUDSKIEGO 
Nie narażać województwa na chichot historii

no ale w sumie każdy wierzy w to, w co chce 
uwierzyć. 

W ramach polemiki, którą trudno było 
prowadzić i zakończyć na wiejskim festynie, 
zadam kilka pytań. Czy po to od feudalizmu 
przeszliśmy okres kapitalizmu, przymu-
sowego socjalizmu, wracając ponownie do 
kapitalizmu, żeby dziś król wybierał nam 
sędziów? Króla nie mamy, lecz tym słowem 
określić możemy jedną partię lub jej prezesa. 
Czy nie mając pomysłu na system czy ustrój, 
który zadowoliłby większość społeczeństwa, 
mamy demontować demokrację, czemu to 
miałoby służyć? Czy w  imię tego, żeby jed-
na siła polityczna umocniła swoją pozycję 
i  zagwarantowała swój byt na przyszłość, 
można i należy „zdeptać, olać” własną kon-
stytucję i kilkusetletnią zasadę Monteskiusza 
trójpodziału władz (w  oparciu o  tę zasadę 
ukształtowano konstytucję Stanów Zjedno-
czonych)? Czy bezkrytyczna wymiana ludzi 
i zastąpienie ich „swoimi ludźmi” zmieni ko-
rzystnie cokolwiek? Ludzie są tylko ludźmi, 
mają swoje słabości, są mądrzy i  głupi i  ich 
wymiana spowodować może jedynie to, że 
ci „nowi” będą posłuszni tym, którzy ich 
powołali. Ludzi nam braknie, jak zaczniemy 
w ten sposób ich wymieniać w kolejnych gru-
pach zawodowych. Ludzie, broniąc się przed 
utratą pracy i pozbawieniem ich możliwości 
awansu, będą ulegli i posłuszni, Czy o to nam 
chodzi w codziennym życiu, a w szczególno-
ści w przypadku sądów?

Ludzi należy wymieniać zgodnie z kon-
stytucją, przepisami prawa, ustalonymi zasa-
dami, regułami i  kulturą. Usuwać, ale tych 
niewydolnych, niemoralnych, nieetycznych. 
Nie może tego robić jedna partia (grupa) 
według nieakceptowanych przez większość 
zasad, bo przyjdzie po nich następna partia 
(grupa) i  wymieni na swoich. Tak jak po-
licjant ma złapać złodzieja, prokurator go 
oskarżyć, a  sąd skazać bez względu na to, 
z jakiej on jest partii, tak lekarz ma starannie 

i skutecznie leczyć zarówno tego, kto należy 
do jakiejś partii, jak i  tego, kto nie należy. 
strażak ma tak samo gasić pożar u członków 
różnych partii jak i u bezpartyjnych. Trzeba 
wprowadzić przepisy zaostrzające społeczną 
kontrolę poczynań ludzi w danej korporacji, 
zapobiegające lub utrudniające opanowy-
wanie korporacji przez tzw. klany rodzinne, 
zadbać o  podnoszenie poziomu kwalifikacji 
tak zawodowych, jak i  moralno-etycznych. 
Uprościć procedury w  taki sposób, aby za-
pobiegać przewlekłości postępowań. Należy 
odciążyć sądy i sprawy mniejszej wagi prze-
kazać organom podobnym do dawnych kole-
giów ds. wykroczeń, należy zadbać o szybki 
przepływ informacji i  jednolitość orzeka-
nia. Powszechną powinna stać się zasada 
nieuchronności kary i  szybkości karania. 
Naprawdę można i  należy wprowadzić wie-
le przepisów prawa, które przyspieszą orze-
kanie, podniosą poziom etyczno-moralny 
sędziów, ale nie należy łamać trójpodziału 
władzy i  konstytucji, bo 17 procent wybor-
ców doprowadzi nas do wczesnej powojennej 
fazy przymusowego socjalizmu i w rezultacie 
do dyktatury. 

A  tak dla wyjaśnienia; prawdą jest, że 
w Holandii król mianuje sędziów, ale dalsza 
część tej prawdy, którą już rządowe media 
nie podają, jest taka, że wcześniej kandydaci 
wskazywani są przez korporacje prawnicze, 
wybierani przez Radę Sądów, w której więk-
szość stanowią sędziowie (po co najmniej 
dwóch kandydatów na jedno miejsce), przed-
stawiani ministrowi i po jego akceptacji kró-
lowi.

Dwa weta prezydenta nie zapobiegną 
złym działaniom rządu, potrzebne było-
by trzecie weto, bo bez niego spaskudzimy 
sądownictwo, którego naprawić nie będzie 
łatwo. Platforma Obywatelska „wbiła kilka 
łopat”, a  PiS „kopie głęboki grób” dla nie-
zależności i  niezawisłości sędziowskiej. Ta 
tzw. reforma to brutalne pogwałcenie zasady 

trójpodziału władz. Żadna z proponowanych 
zmian nie dotyczy polepszenia, uspraw-
nienia pracy sądów, poprawienia jakości 
orzeczeń i eliminowania wypaczeń i niepra-
widłowych zachowań, propozycje – jak już 
wspomniałem – dotyczą jedynie wymiany 
kadr na „swoich”. Czym innym ma być cen-
tralne przydzielanie spraw sędziom i central-
ne ustalanie składów orzekających, jak nie 
centralnym sterowaniem sądami i sędziami. 

Nie można się na to zgodzić, sędziowie 
nie mogą być „naszymi sędziami” i „ich sę-
dziami”. Wymiar sprawiedliwości nie może 
pracować pod czyjeś dyktando, nie może 
być używany w walce politycznej, gdyż naj-
ważniejsze jest przestrzeganie stanowionego 
prawa. Jeżeli prawo jest „głupie”, to należy 
je zmienić, i po to jest Sejm oraz rząd, które 
naród wybiera. Rządzący nie mogą zabiegać 
o to, by policja, sądy czy prokuratura poma-
gały im zdobywać czy utrzymać władzę. Wy-
strzegajmy się tego, bo dojdziemy do systemu 
państwa policyjnego i dyktatury. 

W  międzyczasie uchwalono przepisy 
pozwalające służbom na podsłuchy, kontro-
lerom skarbowym na blokowanie naszych 
rachunków bankowych; dodajmy do tego, 
że prokurator wybierał i zwalniał będzie sę-
dziów. I dowcip o tym – jak to pewien czło-
wiek przerażony widokiem radiowozu milicji 
pod blokiem zrobił rachunek sumienia, ale 
w  sekundzie stał się szczęśliwy, gdy dowie-
dział się, że ten radiowóz nie po niego, lecz 
po sąsiada przyjechał – przestanie być tylko 
kawałem. 

Powtórzę z  uporem maniaka – sędzia 
ma być niczyj i nikogo nie powinien się bać, 
żadnej władzy. Powinien być odporny na ko-
rupcję, kolesiów, partie polityczne i  media, 
a bać się jedynie przepisów prawa, reguł i za-
sad moralnych oraz własnego sumienia. 

 Bogusław KOBISZ,
prawnik 

leninowskiemu na świat, a  potem cierpie-
niu narodów pod butem Stalina. Historycy 
twierdzą, że działał na zlecenie władz pru-
skich, dla których był konfidentem, w  celu 
zdemontowania siły Rosji. Coś chyba było na 
rzeczy, gdyż po klęsce wrześniowej w 1939 r. 
niemieccy okupanci trzymali straż honoro-
wą przed jego grobem na Wawelu w rocznicę 
urodzin. 

W  1920 r. okrzepła Rosja bolszewicka 
napadła na Polskę. Nasz kraj miał być jedy-
nie podbitym epizodem w  zalewie komuni-
zmu na całą Europę. Zwycięską bitwę war-
szawską zwaną w historiografii „cudem nad 
Wisłą” z  wielką pieczołowitością Piłsudski 
przypisał sobie jako „genialnemu wodzowi”. 
Było wielu prawdziwych bohaterów tamtych 
dni, poczynając od premiera Witosa, któ-
ry porwał i  zmobilizował całą społeczność 
zamieszkującą ziemie polskie, było wielu 

świetnych strategów generałów, jak Tadeusz 
Rozwadowski, Włodzimierz Zagórski, Lu-
cjan Żeligowski. Ich śmierć w okresie rządów 
„sanacji” Piłsudskiego jest przypisywana 
marszałkowi, gdy ze swoją ekipą zaufanych 
pułkowników wymyślił swój mit jedynego 
zwycięzcy w bitwie warszawskiej. Do tej pory 
nie są nawet znane miejsca pochówku zgła-
dzonych generałów, prawdziwych twórców 
strategii obrony Polski z 1920 r. 

Rozprawa z  tymi bohaterami i  innymi, 
którzy zasłużyli się w dziele odrodzenia Rze-
czypospolitej w  1918 r., była możliwa dzięki 
zamachowi stanu w maju 1926 r. Krwawa roz-
prawa z  rodzącą się demokracją pochłonęła, 
jak się szacuje, około 500 zabitych z  rąk po-
pleczników marszałka Piłsudskiego. Po zama-
chu stanu, jakim był zamach majowy, nastą-
piły uzurpatorskie rządy sanacji, które w za-
myśle zamachowców miały znamionować od-
rodzenie państwa. Ale po pierwsze, Piłsudski 
rozliczył się z  przeciwnikami politycznymi, 
których wielu zginęło w  niewyjaśnionych 
okolicznościach jak owi generałowie. Innych 
skazano w  procesach politycznych (np. ha-
niebny proces brzeski) na wieloletnie kary 
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Zofia Brzuchowska

Tomik Teresy Paryny 
Dał mi skrzydła to 

osiemnasty z  kolei zbiór 
wierszy składających się na 
oryginalną, dojrzałą po-
ezję autorki, która wycho-
dzi naprzeciw wyzwaniom 

swoich czasów i pragnie wyrazić dramat eg-
zystencjalny, obejmujący ludzką kondycję... 
Jest godne uwagi, że poetka nawiązuje nie-
mal natychmiast bliski kontakt z  odbiorcą, 
gdyż z całą naturalnością korzysta z zasobów 
żywego języka, ujawniając przy okazji bogac-
two zawartych w nim metafor, które uchodzą 
naszej uwadze. 

Postulat autentyzmu, by łączyć ściśle 
literaturę z życiem, prowadził w konsekwen-
cji do tego, że twórczość stawała się właści-
wie autobiografią. Ten aspekt zbioru Dał mi 
skrzydła pozwala na czytelniczą rekonstruk-
cję zawartego w nim świata przeżyć. Najdaw-
niejsze są wspomnienia matki poetki zwią-
zane z przesiedleniem rodziny spod Lwowa, 
utrwalone wiernie w  dziecięcej pamięci: 
„Czas beznadziejnie/ mamił nas minionym./ 
A kiedy nawet niebo/ nabrało wody w usta –/ 
płakałaś w ukryciu.” (Wspomnienie). Zapew-
ne i wiersz W 95 rocznicę walk pod Zadwużem 
autorka zawdzięcza patriotycznemu wycho-
waniu w domu rodzinnym i z niego wyniosła 
zawołanie: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. W tym 
nurcie mieści się również pamięć o innej ofie-
rze na rzecz wolności, a  mianowicie wiersz 
Sybiracy. Prywatna ojczyzna poetki pojawia 
się we wspomnieniach z  dzieciństwa także 
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więzienia albo na pobyt w Berezie Kartuskiej 
– obozie koncentracyjnym. Wielu, w  tym 
generał Władysław Sikorski, wyemigrowało 
z kraju, unikając niechybnych represji. 

Inny rozdział, już po śmierci Piłsud-
skiego w  1935 r., kojarzony z  ekipą sana-
cji, dla której był idolem, to okres strajków 
o  podłożu politycznym, zwłaszcza ludowo-
-chłopskich. Strajków w większości na ziemi 
rzeszowskiej w  1937 r., w  których poległo 
około 100 uczestników w  wyniku krwawej 
interwencji policji, a  6 tysięcy znalazło się 
w  represyjnych więzieniach. Przemilcza się 
ten haniebny okres kojarzony z Piłsudskim, 
którego poplecznicy pochowali na Wawelu 
wbrew manifestowanemu sprzeciwowi kar-
dynała Adama Stefana Sapiehy. Ale nawet 
taki honor dla marszałka wymogła sanacja 
swoimi rządami. Jedynie co mógł kardynał 
uczynić, to spowodować przesunięcie sarko-
fagu Piłsudskiego do mniej okazałej krypty.

W  życiorysie Piłsudskiego można 
uznać za pozytywny okres działalności do 
1926 r., czyli do zamachu majowego. Wszyst-
ko, co było później, to działania dyktator-
skie, naznaczone pychą posiadania sławy, 
które w konsekwencji doprowadziły do klę-

ski wrześniowej i  której nikt nie rozliczył, 
a  przypomnę, obiecał to uczynić premier 
Władysław Sikorski, ale zginął w katastrofie 
gibraltarskiej. W  piśmiennictwie tamtego 
okresu widać wątpliwe przymioty stratega 
Piłsudskiego, gdy pisząc o  armii, stawia na 
pierwszym miejscu konnicę i kawalerię. Ta-
kie zacofane przywództwo odbiło się tak-
że na lansowaniu na najwyższe stanowiska 
w państwie ludzi o służalczych charakterach. 

Budowany mit Piłsudskiego przerósł 
nasze pojmowanie historii w  zakresie kultu 
osoby wodza i przywódcy narodu. Należy to 
odbrązowić, czyli powiedzieć otwarcie – nie 
zasługuje on na pomniki z brązu. Mam oso-
biste prawo tak pisać z przyczyn rodzinnych, 
gdyż znam to także z relacji mojego taty uro-
dzonego w 1912 r., uczestnika tamtych wyda-
rzeń, czyli strajków chłopskich, gdzie zostało 
to upamiętnione skromnymi pomnikami 
choćby w Harcie i Borku Starym, miejscach 
śmierci strajkujących. Mit Piłsudskiego bu-
dował w  prawie każdej wypowiedzi prezy-
dent Bronisław Komorowski. Czas na inne 
spojrzenie na tamtą historię. 

Wydaje się niemożliwe odbrązowie-
nie i  odwrócenie niezdrowego historycznie 

mitu. Ale wystarczy już licznych pomników 
i nazw ulic niewątpliwego satrapy, jakim był 
po 1926  r. aż do śmierci Piłsudski. Należy 
mu także przypomnieć konstytucję, zwaną 
kwietniową, wprowadzającą na lata reżim. 
Zatem apeluję do Rady Miasta Rzeszowa 
o  reasumpcję tej niegodnej dla Rzeszowa 
uchwały. Jest to uchwała o zasięgu dla całego 
województwa. Nie sądzę, że są u nas epigoni 
sanacji. Potraktujmy uchwałę jako pomyłkę, 
jakich wiele, wynikającą z  braku dogłęb-
nej analizy, w  tym przypadku historycznej. 
Dotychczasowe hołdy dla satrapy w  postaci 
nazw ulic i pomników pozostawmy jako po-
myłkowe memento. 

Poszukajmy niekontrowersyjnych po-
staci dla uczczenia rocznicy odzyskania nie-
podległości w 1918 r. i nie stawiajmy na placu 
Wolności w Rzeszowie pomnika satrapy, któ-
ry wolność tłamsił. Do dyskusji pozostawiam 
sposób wycofania się z niegodnej inicjatywy. 
Może referendum wojewódzkie, poprzedzo-
ne analizą historyczną? Nie przystoi narażać 
województwa na chichot historii.

 Edward SŁUPEK

Panorama literacka Podkarpacia

PO LEPSZEJ STRONIE ŻYCIA
w  Porze powrotów. Wierna pamięć 
ma moc wskrzeszania: „Powraca to, 
co czas/ zgniótł jak kartkę/ z  nie-
udanym wierszem.” (O zmierzchu). 
W wierszu mogą się pojawić zmarłe 
przyjaciółki-poetki: „Nadzwyczaj-
nie zwyczajna” Stanisława Kopiec 
i  Anna „z  romantyzmem/ miękko 
upiętym w kok”, czyli Anna Nowak 
(Zimowy sen). Z wielką dyskrecją, ale i  czu-
łością poetka utrwala 20. rocznicę śmierci 
męża w wierszach Zawsze blisko i Co w sercu. 

Ból utraty, bezradność wobec wrogiego 
losu nie mogą przesłonić wartości zdolnych 
nadać życiu sens lub przynajmniej łagodzić 
cierpienie. W poezji T. Paryny tonację mino-
rową oddala odczuwana wszystkimi zmysła-
mi uroda natury, podziw dla wielkiej sztuki 
i  autentyczna, ufna wiara. Uroki przyrody 
ujęte w rytm pór roku potwierdzają jej talent 
malarski, a wrażliwość na muzyczne piękno 
owocuje próbą poematu (Koncert). Znaczna 
część wierszy związana jest z  głęboko prze-
żywanym sacrum. Sakralizacji ulega także 
sama poezja. Pojawiające się często wątki re-
ligijne są nawiązaniem do Ewangelii lub po-
wszechnie obchodzonych świąt. Dla poetki 
jest to okazja do konfrontacji nauki Chrystu-
sa ze współczesnym kryzysem duchowym, 
pustką i blichtrem. Z goryczą obserwuje po-

zory religijności. Jeśli wierzyć antropologom, 
że prawdziwa religijność objawia się przede 
wszystkim przez pokorę i ufność, to wiersze 

religijne T. Paryny mieszczą się w tej 
formule bez reszty. Silna wiara sta-
nowi oparcie w obliczu lęków escha-
tologicznych, tak jak w  wierszu Ku 
nieskończoności: „Unoszą mnie 
skrzydła wiary.// Ja/ ptak przelatu-
jący/ niskim torem czasu,/ ku nie-
skończoności...” 

Tytuł zbiorku może łączyć się 
z  tymi „skrzydłami wiary” i  wtedy 

darczyńcą łaski byłby sam Bóg. Jeśli jednak 
wziąć pod uwagę wiersz Dał mi skrzydła, 
to widać, że ta sama metafora odnosi się do 
uczuciowej więzi międzyludzkiej. Poetka nie 
przybiera bynajmniej pozy ascetki. Porów-
najmy ten wiersz z  innym: „Cóż z  tego,/ że 
czas pośpiesznie/ gubi, zmywa, depcze./ [...] 
Kiedy jest takie imię/ przy którym serce/ 
zrywa się i  skacze/ jak głupi szczeniak...”. 
W  wierszu Trzeci wiek czytamy: „Starość?/ 
Patrzymy na siebie/ z przymrużeniem oka.// 
Życie wciąż/ jak uśmiechnięta grządka po-
ziomek”. No cóż, można pozazdrościć! Ale 
lepiej będzie, jeśli poświęcimy więcej uwagi 
wierszowi Warto, który zamyka tomik. Te-
resa Paryna ujawnia tam swoje uniwersalne 
credo: „warto być,/ warto żyć tak jak trze-
ba...”. To proste – tylko tyle i aż tyle. 

 Dr Zofia BRZUCHOWSKA 
Uniwersytet Rzeszowski

WYRÓŻNIONE POETKI

Dwie członkinie Mieleckiego Towarzy-
stwa Literackiego zostały wyróżnio-

ne w  konkursie Fundacji „Arkona”. Po raz 

czwarty Kapituła Nagrody Literackiej im. 
Jarosława Zielińskiego pod przewodnictwem 
Aleksandra Nawrockiego przyznała Złotą 
Różę poecie do 41. roku życia oraz roczne 
stypendia literackie młodym twórcom. Do 
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KARTKI Z PAWLACZA (46)Stanisław Dłuski

Komisja Europejska 
– uważam – traktu-

je uchodźców (imigran-
tów?) przedmiotowo, bo 
chce ich według włas- 
nego uznania rozloko-
wać w  różnych krajach, 

a przecież wystarczy zapytać, gdzie chcą żyć – 
w Anglii, Francji, Szwecji, Niemczech czy np. 

w  Polsce? Porównajmy poziom życia w  kra-
jach zachodnich i  w  Polsce. Fundacja Este-
ra sprowadziła do Polski ponad 100 rodzin 
z  Syrii, większość szybko wyjechała do Nie-
miec. Przykładowo, pięcioosobowa rodzina 
uchodźców może dostać w Polsce 2,5 tys. zł, 
a ile może dostać w Niemczech? Nie bądźmy 
naiwni, uchodźcy (imigranci) potrafią dobrze 
kalkulować i liczyć korzyści materialne. 

KE potrafi więc tylko straszyć Polskę 
sankcjami, że odbiorą nam fundusze unijne. 
Na jakiej podstawie prawnej? Czy zachodnie 
kraje nie skorzystały na otwarciu polskiego 
rynku, korporacje i  firmy zachodnie zara-
biają u nas miliony, więc niech eurokraci sie-
dzą cicho i nie traktują nas jak debili, niech 
uchodźcy sami decydują, gdzie chcą żyć…

   (15.06.2017)

ANIOŁEK PRZY KRAWCÓWCE
„Między ptakiem a  cieniem/ Ptak 

w słońcu leci z szybkością cienia/ Między pta-
kiem a  cieniem/ Zamieszkam” – Jan Tulik, 
fragment wiersza pod rzeźbą. Posesja w Miej-
scu Piastowym przy ulicy Krawcówki 5 wraz 
zaproszonymi gośćmi była w  sobotę 1  lip-
ca br. miejscem odsłonięcia kolejnej figury 
aniołka. Gospodarzem owego miejsca od 
wielu lat jest znakomity poeta, prozaik i ese-
ista Jan Tulik. Autor znakomitych powieści 
Doświadczenie i Furta oraz tomików poetyc-
kich (m.in. Budzenie licha, Godzina drogi, 
Suplikacje czy Szepty przy początku świata). 
Gośćmi tej niecodziennej uroczystości byli 
m.in.: wójt gminy Marek Klara, artysta rzeź-

biarz, projektodawca pomnika Maciej Syrek, 
dr Zofia Bartecka, prof. Marlena Makiel-Hę-
drzak, Jerzy Fąfara, Wacław Turek, Mirosław 
Welz z  rodziną, bracia Ungeheuerowie, są-
siedzi i  znajomi. Rzeźbę aniołka odsłaniali 

Marek Klara, Maciej Syrek, Jan Tulik oraz 
Zofia Bartecka. Trzeba zaznaczyć, o  czym 
mówił wójt, że w projekcie „Sieć najciekaw-
szych wsi”, realizowanym przez Polską Sieć 
Odnowy i Rozwoju Wsi, uczestniczy również 
Miejsce Piastowe. Aby w oryginalny sposób 
opowiedzieć o  Miejscu Piastowym, uznano, 
że po wsi powinny „oprowadzać i  mówić” 
właśnie anioły niczym krasnoludki po Wro-
cławiu. Aniołkowi przy Krawcówce zebrani 
wybrali imię gospodarza, Jan. Wkrótce w ra-
mach tego samego projektu ma ukazać się 
almanach poetycki najważniejszych twórców 
z  Podkarpacia poświęcony tematyce aniel-
skiej.

 Jan BELCIK

JUBILEUSZ LITERACKI
W  przemyskim oddziale Podkarpac-

kiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rze-
szowie 6 lipca br. odbyło się spotkanie jubi-
leuszowe trzydziestolecia działalności lite-
rackiej Teresy Paryny. Jako autorka wierszy, 
prozy poetyckiej, opowiadań i  felietonów 
należy do postaci dobrze znanych w  prze-
myskim środowisku literackim. Od wielu 
lat zaangażowana w  życie kulturalne mia-
sta, współpracuje z  różnymi instytucjami 
i organizacjami. Jej wiersze można usłyszeć 
nie tylko podczas wieczorów autorskich, ale 
także na różnego rodzaju uroczystościach re-
ligijnych i patriotycznych. 

Poetka uczestniczy czynnie również 
w  wychowaniu młodego pokolenia, spoty-
kając się z dziećmi i młodzieżą. Owa działal-
ność została dostrzeżona i  doceniona przez 
władze lokalne i  związkowe. W  2000 roku 
otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kul-
tury, w plebiscycie gazety „Nowiny” zdobyła 
honorowy tytuł Człowiek Podkarpacia ’99, 
w  2010 roku przyznano jej tytuł Zasłużony 
dla NSZZ Solidarność Region Ziemia Prze-
myska, a dwa lata temu Zasłużony dla Miasta 
Przemyśla.

Podczas uroczystości jubileuszowej 
prezes rzeszowskiego oddziału Związku 
Literatów Polskich Mieczysław A. Łyp po-
informował o  przyznaniu Teresie Parynie 
Honorowej Nagrody Zarządu ZLP w  Rze-
szowie za całokształt osiągnięć literackich. 
Nagroda zostanie wręczona 26 listopada 
podczas gali literackiej w 50-lecie istnienia 
oddziału. Poetka jest bowiem dobrze zna-
na nie tylko w  naszym regionie, ale także 
w Polsce i za granicą, a jej dorobek określa 
znaczna ilość publikacji: osiemnaście tomi-
ków wierszy i udział w ponad pięćdziesię-
ciu wydaniach zbiorowych – almanachach, 
antologiach oraz w  prasie i  periodykach. 
O  popularności tej poezji także w  innych 
krajach może świadczyć spora liczba prze-
kładów na języki obce: angielski, niemiec-
ki, białoruski, ukraiński, rosyjski, czeski, 
słowacki i  rumuński, a  nawet na język 
arabski. Na wysoki poziom jej twórczości 
wskazują liczne nagrody zdobywane wielo-
krotnie w konkursach literackich (w Cheł-
mie, Lęborku, Ludźmierzu, Lubniewicach, 
Lubeni, Kaliszu, Nowej Sarzynie, Przemy-
ślu, Starachowicach, Szczecinie, Suchowoli, 
Wrocławiu). W  przemówieniu wygłoszo-
nym podczas jubileuszu prezes Łyp pod-

kreślał oryginalność tej twórczości oraz jej 
wyjątkowe walory. 

Teresa Paryna po przyjęciu gratu-
lacji podziękowała osobom z  organizacji 
i  instytucji, które ją przez lata wspierały. 
Zaprezentowała też nowo wydany tomik 
Dał mi skrzydła, a czytanym przez autorkę 
wierszom towarzyszyła w  przerwach mu-
zyka w wykonaniu znakomitego gitarzysty 
Leszka Suszyckiego, profesora i  kierowni-
ka Zakładu Instrumentalistyki w  Instytu-
cie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
mocno związanego z  Przemyślem. Recita-
lowi gitarowemu oraz recytowanemu po-
etyckiemu słowu towarzyszyły fotografie 
malowanych przez poetkę obrazów. Ro-
mantyczne pejzaże, polne kwiaty i postaci 
świętych stanowiły tło do jubileuszowych 
wydarzeń i  tworzyły niepowtarzalny kli-
mat. Malowane akwarele i rysunki, zapre-
zentowane w oryginale w Galerii 7A PCEN, 
można oglądać na wystawie do końca 
sierpnia. Ukazują one inną stronę działal-
ności artystycznej Teresy Paryny, będącą 
„wizualizacją” i  obrazowym „ucieleśnie-
niem” jej poezji.

 dr Zofia BATOR

finału wybrała 8 książek poetyckich. Ich au-
torzy: Konrad Góra Nie, Gabriela Swatek 
Na tropie marzeń, Izabela Trojanowska Akt 
(MTL Mielec), Piotr Koprowski Z  historią 
(nie) w  tle, Ewa Adamska Wiersze, wersy, 
wersety, Anna Buchalska Szeptem, Igor Jarek 
Białaczka i  Anna Maria Musz Lot nad mia-
stem. Za najciekawszy w  2016 roku uzna-
no tom wierszy Anny Marii Musz Lot nad 
miastem wydany przez Zaułek Wydawniczy 

„Pomyłka”, uzasadniając, że książka odzna-
cza się dojrzałością, autorka uważnie śledzi 
problemy współczesności, umie subtelnie 
przekazać uczucia pomiędzy dwojgiem ludzi. 
Jednocześnie przyznano trzy stypendia lite-
rackie wyróżniającym się młodym twórcom 
na rok szkolny 2017/2018. Uzyskali je: Anita 
Róg z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. 
Kopernika w  Mielcu, Marcin Molski (War-
szawa) i  Gabriela Swatek (Wojsławice). Po 

raz pierwszy członkowie Kapituły przyznali 
pośmiertnie Ewie Adamskiej (1990–2005) 
Honorową Nagrodę Literacką im. Jarosława 
Zielińskiego za tom poetycki Wiersze, wersy, 
wersety. MTL Mielec przygotowuje do druku 
nowy tomik poetycki Anity Róg Pisane ciszą, 
którego promocja odbędzie się we wrześniu 
2017 roku.

 Zbigniew MICHALSKI

Instalowanie aniołka przy Krawcówce
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Teresa Paryna
Urodziła się w  Sośnicy Jarosławskiej w  ro-

dzinie przesiedleńców z  miejscowości 
Czyszki koło Lwowa, mieszka w  Przemyślu. 
Jest autorką 18 zbiorów wierszy oraz laureatką 
wielu konkursów poetyckich. Wiersze publi-
kowała także w około 50 almanachach, antolo-
giach oraz w prasie ogólnopolskiej i polonijnej. 
Od 2001 r. należy do rzeszowskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich, gdzie obecnie peł-
ni funkcję skarbnika.

Dał mi skrzydła 

Powiedział – jesteś aniołem! 
Choć bywałam nie raz w siódmym niebie – 
Bóg mi świadkiem – nie jestem święta. 

Aniołowi nie liczy się lat, 
siwych włosów, zmarszczek, 
sztucznych zębów. 
Nie stawia się nietaktownych pytań: 
– czy na przykład nie bolą go skrzydła? 
– czy nie zgubił w locie aureoli? 
– czy nie ma alergii na ludzi? 
Anioła się nie ostrzega, 
by nie wypadł z orbity niebieskiej, 
albo nie zaczepił o ogon komety. 

Jestem aniołem... 

Dotąd byłam podobna do ćmy 
miotając się w ciasnym kloszu świata. 
Bolał mnie kręgosłup, 
miałam refluks i chroniczny katar. 
Powtarzałam – byle do wiosny 
zaliczając magnetronik i laser. 

A tu nagle ktoś mi dał skrzydła! 

  styczeń 2017 r.

              ***
Cóż z tego,
że czas pośpiesznie 
gubi, zmywa, depcze.
Że przez cały rok
szumi w uszach jesień.
Że dystans marzeń tak krótki
jak droga do marketu 
i samotność
pod paznokciami.
Cóż, że martwym gradem
spadają
klepsydry, akcje, sondaże.

Kiedy jest takie imię,
przy którym serce
zrywa się i skacze
jak głupi szczeniak…

  luty 2017 r.

Rozmijamy się 

Cóż z przebiegłych kalkulacji, 
z planów, 
z przeczuć, 
z przypowiedni, 
z wróżb. 

Który to już raz –
za późno, 
nie w porę. 
A może jeszcze w fazie embrionu 
czyjaś ręka określa różnice 
kilku kropli, 
kilku sekund, 
kilku mikronów. 

Tak się rozmijamy 
na skrzyżowaniach, 
na zimnych peronach, 
w tanecznych transach. 

Przyszłość jak równanie 
z wielką niewiadomą. 
na szczęście... 

  styczeń 2017 r. 

Urodzony w  Bardejowie – Słowacja. Wy-
dawca, krytyk literacki, tłumacz lite-

ratury z  języka polskiego na język słowacki. 
Autor pięciu tomików poetyckich oraz jed-
nego zbioru opowiadań prozą. Laureat wielu 
nagród literackich.

Radovan Brenkus

Śnienie z bestią
(fragmenty poematu)

Gdy się wie, dlaczego musi być niebo,
gwiazda po krzyku ubiera się w echo.
Jej szaty dają sens poznaniu,
grobu pod sercem, gdzie żal
za przeżytym nie pozwala w oświetlonych
komorach wciągnąć w siebie kwiat.
Starcy dowidzą poza jego rysy,
gdzie wykopana gwiazda proponuje marzenie,
jakie odśnione przeważy wszystkie znamiona.
W nim odchylona często myślę
o pozaludzkiej cywilizacji, punkcie granicznym,
po jaki udało się jej dojść,
aby ludzie spróbowali także
czuwać nie tylko nad tym, co jest.
Diabeł w ludzkiej postaci?
Człowiek jako dostojny żebrak.
Już wie: pogarda dla śmierci gardzi życiem.
Zrodzony na szalach kosmosów
rozważa o ostatniej bramie,
zaraz gdy mu do oczu wciśnie się przepaść.

Zaraz gdy mu do oczu wciśnie się przepaść,
klucz do ostatniej bramy
staje się złotym na ziemi. Z wysiłkiem,
gdyż ktokolwiek zerwie sobie maskę,
zostaje bez twarzy, a gdy ją założy,
mówi jej ustami – nieistniejące dno
odsuwa niczym pustą szklankę.
A ty, taki ludzki, że się zjawiłeś,
mówiłeś o grze w karty,
podczas której nie spadają głowy:
– Nie przyszedłem, abym cię posiadał.
Nie dam ci wiecznej młodości.
Chcę, abyś została oczami,
nimi jesteś najszlachetniejsza. –
Wtedy zrozumiałam,
że słuchasz głosu ostrzegawczego,
jaki nie podnosi się z ruin niczym proroctwo.
Akordu półsnów poza groźbą,
jak przyspieszyć krew po rubin,
być w podziemiu o niebo wyżej.

Tłumaczenie: 
Marta Pelinko
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Jan Belcik Czesław P. KondraciukRegina Nachacz
Urodził się w  Dukli, 

mieszka w Krośnie. 
Autor siedmiu tomików 
poetyckich. Debiutował 
zbiorem wierszy W  cie-
niu Cergowej (1989), za 
który dostał nagrodę 
Fundacji A. Domagały-
-Jakuć w  Łodzi. W  jury 
tego konkursu zasiadała 

wówczas m.in. Wisława Szymborska. Laureat 
wielu ogólnopolskich konkursów literackich.

Przyjęty do Związku Lite-
ratów Polskich w  1992  r. 

Autor tomików Kojarzenie 
snu (1967), Kare konie (1971), 
Przepustka do słońca (1990), 
Nie zamykajcie drzwi (1990), 
Fraszkostrada (1991), Słonecz-
ny koncert (1992), Modlitwa 
ostów (1993), Wybór wierszy 
(1994), Spowiedź (1999), Ślady 
serdeczne (1999), Różańce cza-
su (2003), Lotne ptaki (2015).Mieszkała w Rzeszowie, na emery-

turze osiadła w Bolesławcu. Lubi 
pisać dla dzieci wierszyki, bajki i  pio-
senki. Obecna ze swą poezją dla doros- 
łych (limeryki) i dla dzieci („Pluszak”) 
w  każdym wydaniu naszego miesięcz-
nika.

Ziemia Obiecana

Przyjechałem tu
czując się winny

Wyjeżdżam 
czując się winny

czy wina może
być łaską – 
 

Wieczernik

Sala na górze
– bez sławnego fresku Leonarda da Vinci –
z południową ścianą grobu Dawida
nie wnosi niepokoju
ostatniej wieczerzy

Majstersztyki sklepienia
nad miejscem oczyszczenia
i ustanowienia eucharystii 
łączą się z kamienną posadzką
nad którą unoszą się chóralne śpiewy
pielgrzymujących Filipińczyków
skutecznie zagłuszających
improwizację kwietniowego popołudnia

Nikt nie zamyka drzwi
do byłej arabskiej szkoły
– z mihrabem skierowanym ku Mekce –
i nikt już nie oczekuje
że Pojawisz się
w chwalebnym ciele

To stąd 
po wybraniu Macieja
na dwunastego
wyszli apostołowie

po nas 

Moje skromne
ego
oszołomione
– na górze Syjon –
trzydziestoma wiekami
wojen o pokój
też jest tego
niekoronnym świadkiem

Jerozolima, 10.04.2013

 ***
zamknięta w czterech ścianach
niemocy – wymykam się
na słoneczne podwórko
kwitnącego dzieciństwa
 
poznaję z czasem
odcienie pragnień
niesprawiedliwe klęski
radość z przeżytej chwili
 
obcuję z dobrem i złem
szukając miłości
nadzieję mierzę wiarą
w codzienne cuda
 

 ***
zatoczyłam koło
prosto do źródła
owocuje spokojem dojrzałości
wycofanie nie jest słabością
 
wybrałam prawdę
zgubioną w zaułkach
wielkiego miasta
 
tu życie małe
blisko do człowieka
pod modrą kapliczką
świat u moich stóp 
 

 ***
wydrapię z żywota
kolorowych zdjęć
pamięć szarych chwil
 
kiedy gdzie z kim
śniłam raj?
nie zabierajcie snów!
 
w samotną niedzielę
oczekuję znaku
na szczęśliwe dni 

Noc szpitalna II 

Pani Ordynator Gruźlicy i Chorób Płuc 
doktor Ewie Schwarz, personelowi lekarsko-
-pielęgniarskiemu oraz pozostałym służbom 
za okazaną mi dbałość i serdeczność w czasie 
leczenia, wiersz ten jako wyraz podzięki 
dedykuję. 

Za oknem pada, drzewa mokną, 
cienie latarni tańczą w mroku, 
płocha myśl goni mą samotność
jak rozpędzony bystry sokół. 

Tylko nadzieja wciąż majaczy 
skryta głęboko na dnie duszy. 
Próbuje rozgryźć wiele znaczeń, 
wiele problemów chce poruszyć. 

Szybkie oddechy ranią ciszę,
która zaległa wewnątrz sali. 
Ją dłoń kojąca ukołysze, 
jak delikatny dotyk fali. 

Do listka

Danucie Zatorskiej

Listku zielony
drgający na wietrze,
ileż jest w tobie
siły i pokory.
Ciekawym wzrokiem
wciąż oglądasz przestrzeń,
od wczesnej wiosny
po jesienną porę.
Umiesz obcować 
z promykami słońca,
prowadzić z nimi
intymne rozmowy
i przekazywać 
swą miłość gorącą
cichym szemraniem
tajemniczej mowy.
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Jan Tulik

Osobliwym zbiorem 
Jana Belcika są Cienie 

Getsemani wydane przez 
„Frazę”. To rodzaj liryki 
drogi, ale w  głąb historii, 
filozoficzne mierzenie się 

z początkami naszej kultury, jej mityczną nie-
kiedy historią.

Bohater liryczny, alter ego autora, prze-
mierza szlak biblijnej topografii. Wraz ze 
znajomymi i żoną Wandą podążają karawaną 
wycieczkową. Ale to on doświadcza poetyckiej 
interpretacji owego szlaku, poszukuje topo-
sów Księgi i wnikliwie owe znaki z tej Księgi 
przywołuje, trochę na zasadach mott. Czyni 
to osobliwą poetycką narrację przypomina-
jącą homilie. Otóż sekwencja ewangeliczna, 
często w pełni frazy cytowana, rozwijana jest 
w  wierszu, w  którym otrzymujemy odautor-
ską interpretację wizji biblijnej wersji. Struk-
tura tego tomu, a redagował go doświadczony 
edytor dr Jan Wolski, pracownik Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, w  pewnym sensie stwa-
rza wrażenie, że jeśli pominąć tytuły wierszy, 

SZLAK BIBLIJNEJ TOPOGRAFII
Myśli Jana Belcika z okolic Ziemi Obiecanej

otrzymujemy poemat drogi. Pewnie tak jest 
(wszak nie znam tej drogi z autopsji i  trudno 
mi to potwierdzać), „odcinki” serii odwiedzin 
miejsc czerpanych z  opowieści ewangelicz-
nych wypowiadają wrażenia wędrowca, który 
je ogląda, na swój osobisty sposób przeżywa. 
Porównuje biblijne cytaty z  realiami naszego 
wieku. Zatem – wieki od chwili, gdy Tamto 
się działo, bo tzw. Ziemia Święta jest przecież 
i faktem, i mitem jednocześnie. 

Na przykład wiersz Góra Tabor poprze-
dzony jest cytatem: „Wtedy Piotr rzekł do Je-
zusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, 
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i  jeden dla Eliasza” (Mat., 
17.4). Po tym następuje autorska interpretacja 
powyższych słów w  kontekście miejsca, któ-
re autor odwiedził. Jeszcze obfitszy 
cytat z  ewangelisty Mateusza po-
przedza wiersz Kafarnaum. Belcik 
rozwija swą zadumę nad tym miej-
scem, spoglądając jakby na minione 
dwa millenia. Wiersze Wieczernik, 
Morze Martwe mają swe osobiste, 
odautorskie przemyślenia. Ruiny 
Qumran przypominają esseńczyków 

Marta Pelinko

W najnowszej książ-
ce poetyckiej Ra-

dovana Brenkusa Śnienie 
z bestią Ona pochodzi jak-
by skądinąd, On jest zwy-
czajnym człowiekiem. Sy-
tuacja odwrotna jak w zna-

nej starofrancuskiej bajce, a wszak śmiertel-
nik w  pewnych okolicznościach może stać 
się bestią, przynajmniej w  oczach innych. 
Niebanalna „opowieść“ o nieszczęśliwej i na-
piętnowanej miłości, umieszczona w innych 
niż współczesne realiach ukazuje wolę za-
chowania godności w każdej sytuacji, dzięki 
czemu znacznie wzbogacone jest doświad-
czenie zwyczajnej, a  przy tym specyficznej 

NAPIĘTNOWANA MIŁOŚĆ
pary. Są aż tak sobą oszołomieni, że 
nie widzą rzeczywistości? 

Wprawdzie sumienie nie po-
zwala im uciec nawet do boga, ale 
to nie znaczy, że mieliby zachłannie 
kochać świat, bohatersko ofiarować się dlań 
w sali tortur, spalić siebie na popiół, aby z niego 
powstać. Z  ich dialogów wynika szacunek do 
preferowanych wartości i do świata, z porząd-
kiem którego jednak się nie zgadzają, chociaż 
przyjmują, co przynosi los. 

Podczas czytania tego poematu pojawia 
się wiele pytań, na które po części odpowiada 
autor. Po części, gdyż pozostawia on również 
przestrzeń dla wyobraźni czytelnika.

Radovan Brenkus urodził się 30 stycznia 
1974 roku w Bardejovie. Ukończył studia mate-
matyczno-fizyczne na Wydziale Przyrodniczym 

Uniwersytetu P.J. Szafarika w  Koszy-
cach. Pracował między innymi jako 
specjalista w  Instytucie Fizyki Eks-
perymentalnej Słowackiej Akademii 
Nauk. Obecnie w Wydawnictwie Pec-
tus zajmuje się wydawaniem rodzimej 
i  przekładowej literatury, w  tym pol-
skiej. Zajmuje się krytyką literacką, jest 
tłumaczem literatury polskiej na język 

słowacki, m.in. poematu epickiego Zbigniewa 
Dominy Syberiada polska. Wydał tomiki poetyc-
kie: Pochód martwych (1997), Rekwiem w prochu 
(2002), Romans z  błędną iskierką (2005), Dym 
z krainy cieni (2009) oraz Śnienie z bestią (2015). 
W prozie zainteresował zbiorem opowiadań Po-
wroty piekła (2005, w języku polskim 2013).

 Marta ŚWIDERSKA-PELINKO
-----------------------------------
Radovan Brenkus, Śnienie z bestią, przekład Mar-
ta Pelinko, okładka i  ilustracje Janina Ataman, 
Wydawnictwo Abilion, Rzeszów 2017 r.

i  ich zapisy odnośnie do historii pierwotnego 
chrześcijaństwa, odnalezione dopiero teraz, 
wszak pasterze odkryli te zwoje w 1947 r. 

Tomik zamyka Epilog, z cytatem wstęp-
nym z Koheleta: „Bo im więcej przy tym słów, 
tym większa marność: co człowiekowi z  tego 
przyjdzie? Zaiste/Eklezjastesie// A wszystko/ – 
w cieniu pustego ogrodu/ Getsemani// pustego 
grobu// Pełnego/ Gdzie indziej”.

Jak zwykle, tomik wydany przez „Frazę” 
został opracowany niezmiernie starannie. Ar-
tystka Marlena Makiel-Hędrzak opracowała 
go plastycznie z  pietyzmem, Janusz Górnicki 
zredagował technicznie podobnie. 

Jan Belcik urodził się w Dukli, mieszka 
w Krośnie. Debiutował zbiorem wierszy W cie-
niu Cergowej (1989), za który dostał nagrodę 
Fundacji A. Domagały-Jakuć w Łodzi. W jury 
tego konkursu na debiut zasiadała wówczas 
m.in. Wisława Szymborska. Cienie Getsemani 
to siódmy tom Jana Belcika i nie tylko moim 
zdaniem autor powinien wydać wybór wier-

szy. Bo pereł i w poprzednich zbio-
rach sporo, zbierać by je garściami, 
na wyjątkową mozaikę znad Jasioł-
ki. 

 Jan TULIK

----------------------
Jan Belcik, Cienie Getsemani, Bibliote-
ka „Frazy”, Rzeszów 2017.

Dziennikarka Zofia Turowska napisała, 
a  Wydawnictwo Marginesy opubliko-

wało biografię Janusza Majewskiego – wy-
bitnego reżysera filmowego i  scenarzysty, 
także autora kilku książek. Ta książka o nim 
Film – kobieta jego życia w skrócie jest o tym, 
jak i  kiedy w  „ruchomym obrazie” Majew-
ski zadurzył się, zakochał, rozmiłował, trwa 
w tej miłości bardzo wiele lat i jest mu z tym 
dobrze. Jako siedmiolatek dostał na gwiazd-
kę dziecięcy projektor, po maturze chciał 

RUCHOME OBRAZY MAJEWSKIEGO
Ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Łodzi

zdawać do łódzkiej filmówki, 
ostatecznie skończył architekturę, 
ale miłość do kina musiała zostać 
odwzajemniona. Nie poddał się, 
ukończył reżyserię filmową i  dziś 
ma swoją gwiazdę w  Alei Gwiazd 
w  Łodzi. A  także głębokie prze-
świadczenie wielu, bardzo wielu 
widzów, że bez niego kinemato-
grafia polska byłaby gorsza i  nade 
wszystko smutniejsza. 

Bo to on dał nam nie 
tylko m.in. Zbrodniarza, któ-
ry ukradł zbrodnię i  Zazdrość 
i  medycynę, ale także Zaklęte 
rewiry, C.K. Dezerterów, serial 
Siedlisko i  Ekscentryków. Bio-
grafia daje jedynie zarys ta-
lentu i  charakteru artysty. Ale 
czyta się!

 Andrzej PIĄTEK
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Andrzej Szypuła

Artur Malawski. 26 
grudnia 2017 roku 

minie 60 lat od jego przed-
wczesnej śmierci. Przy-
pomnijmy jego sylwet-
kę twórczą. Urodził się 

w  Przemyślu, tam też zdobywał pierwsze 
szlify muzyczne. Potem studia, lata wojny, 
bogata działalność koncertowa, kompozy-
torska, pedagogiczna. Artur Malawski – ar-
tysta wielkiej miary, jeden z  największych 
twórców polskiej muzyki współczesnej 
pierwszego dziesięciolecia powojennej histo-
rii Polski, patron rzeszowskiej filharmonii, 
zmarł przedwcześnie, w pełni sił twórczych, 
26 grudnia 1957 roku. 

Pisałem o  nim w  poprzednim nume-
rze „Naszego Domu Rzeszowa”, a wcześniej 
– w numerze 2(17)1994 „Kamertonu”, w 90. 
rocznicę urodzin artysty, podając m.in. in-
deks utworów wg systematyki opracowanej 
przez kompozytora w 1957 roku, posiłkując 
się „Informatorem Muzeum Ziemi Przemy-
skiej” nr 2 – Artur Malawski – życie i  twór-
czość (1904–1957) z wystawy dokumentów we 
wspomnianym muzeum w 1968 roku. 

Przedstawiam poniżej 
zapis Zygmunta Mycielskie-
go w  Notatkach o  muzyce 
i  muzykach (PWM Kraków 
1961) pod datą 3 maja 1956 
roku, str. 50–52. To recenzja 
z  prawykonania II Symfo-
nii „Dramatycznej” Artu-
ra Malawskiego, napisanej 
przez kompozytora w  latach 
1953–1956 (43 min), które to 
prawykonanie miało miej-
sce 21 kwietnia 1956 roku 
w  Warszawie przez zespół 
Filharmonii Narodowej pod 
dyrekcją Bohdana Wodiczki.

Zygmunt Mycielski: „Kompozytor każdy 
stwarza świat, który – chce on tego czy 

nie – ale jest zawsze wiernym odbiciem jego 
osobowości. Jest to nawet dziwne, do jakie-
go stopnia. Muzyka, nie tylko Beethovena, 
Chopina, Wagnera i  Debussy’ego, zdradza 
ich, obnaża bez reszty – ale, gdybyśmy umieli 
»dobrze« jej słuchać, rozpoznalibyśmy Sze-
ligowskiego i Perkowskiego, Turskiego i Ba-
cewiczównę, Lutosławskiego, Sikorskiego 
i Malawskiego w tym, co oni piszą. Nie roz-
poznamy tylko tych, którzy nie komponują, 
ale składają, harmonizują, instrumentują 
wiązanki, suity na ludowych tematach, które 
wtłaczają w starą, gotową już ramkę toniki, 
dominanty i  subdominanty, z  konieczną 
przegródką dwóch czy czterech taktów po-
między strofkami. Wtedy rzeczywiście trud-
no jest poznać autora. Robota taka jest po-
trzebna, ale nie mieszajmy jej z kompozycją.

ARTYSTA O ARTYŚCIE
Zygmunt Mycielski o Arturze Malawskim

Kompozycja zaczyna się 
tam, gdzie twórca wnosi, jeśli 
nie nowe wartości muzycz-
ne (bo takich było niewielu), 
to w  każdym razie nowe ich 
układy. Obok rytmicznych 
i  harmonicznych zwrotów 
nowy, własny tok muzycz-
ny, po którym go poznajemy, 
a który jest ściśle, choć w  ta-
jemniczy sposób związany z jego osobą. I jest 
nawet dziwne, że twórca nie może napisać 
czego innego niż własnego, czyli »własnym 
językiem« napisanego dzieła. Prawdziwy 
twórca musi się zdradzić, musi się obnażyć. 
W  tym sensie nie tylko wirtuoz i  aktor, ale 
przede wszystkim twórca jest nieprzyzwo-
itym ekshibicjonistą. Powinien właściwie 
tworzyć anonimowo, ukrywać się przed pu-
blicznością, krążyć bokami, gdzieś na galerii, 
żeby go nikt nie poznał. Ale tymczasem nie. 
Na ogół chce być znany, oklaskiwany, znajdo-
wać natychmiastowe echo i zrozumienie, jest 
jak dziecko, które chce, żeby starsi brali jak 
najżywszy udział w jego zabawie, gdy składa 
klocki i twierdzi, że to jest okręt na Pacyfiku, 
który zaraz napadną korsarze.

Czy II Symfonia Malawskiego zdradza 
go, czy wiąże się logicznie rozpoznawalny-

mi echami z Wierchami, Triem, 
Uwerturą i Etiudami symfonicz-
nymi? Co dopowiada – jakie 
oczekiwania spełnia i  w  czym 
nas zawodzi?

Słuchacz chciałby znaj-
dować twórcę w  tym miejscu, 
gdzie go oczekuje. A więc: albo 
przy ostatnim dziele, które już 
przyjął, albo w miejscu, gdzie się 
go spodziewa. Tymczasem dzie-
je się zupełnie inaczej. Malawski 
nie kopiuje siebie. Nie powtarza 
Etiud symfonicznych, Uwertury, 
romantycznego Tria i Wierchów, 
tej polskiej ekstazy, ustawiczne-

go napięcia i długiego krzyku, którym są one 
dla mnie. Nagromadzenie środków jest tam 
jak piramida napięcia, i w tym sensie dzieło 
to zapisuje się na linii tego, co wyrażać chcieli 
twórcy typu Beethoven – Wagner. Malawski, 
który w  Etiudach zdawał się wstępować na 
drogę oszczędnego operowania poetyckim 
porządkiem (co jest jednoznaczne z porząd-
kiem i źródłem wyboru nut), poszedł potem 
w  kierunku, którego po samych jego Etiu-
dach nie spodziewałbym się. Rozwój jego 
okresów muzycznych idzie »aż do końca«, 
dopowiada i rozwija on każdą frazę aż »poza 
granice melodycznej składni«. Przypomina 
mi w tym Szostakowicza.

W  II Symfonii długie linie, dialogi 
dwóch instrumentów solowych, rzucone 
nieraz na jakieś skromne tło, zestawiane są 
z nagłymi wejściami tutti. Napięcie i nerwo-
wość uzyskiwane są pochodem triol, rozrzu-

tem pauz, podziałem taktu 
na rozmaicie akcentowane 
grupy – ale właśnie ten szereg 
długich epizodów, w zasadzie 
solowych, i  nieoczekiwanego 
ich przerywania, składa się na 
epicki tok Malawskiego, któ-
ry zaskakuje słuchacza i  jest 
inny niż to, do czego słuchacz 
ten jest przyzwyczajony. Pro-
porcja epizodów wolnych 
i  szybkich, solowych i  tutti, 
działa nieoczekiwanie – raz 
dłuży się w wolnych, to znów 
skraca w nerwowych.

Czy II Symfonia jest 
»sumą wiedzy Malawskiego o  dźwięku«? 
Rzecz jasna, że nie, podobnie jak nie są nią 
Wierchy. Malawski pisze dopiero swoją hi-
storię i  od stopnia, w  jakim jego tematyka 
będzie atrakcyjna i ciekawa, od stopnia, w ja-
kim jego zestaw dwóch czy kilkunastu nut 
będzie precyzyjnie coś ciekawego i ważnego 
wyrażał, zależy powodzenie jego przedsię-
wzięcia, które jest na bardzo dużą skalę. Na 
dużą skalę, bo odczuwamy silnie dramatyzm 
zawarty w  tym, co mówi, odczuwamy rękę 
pewną, świadomą efektu, jaki wywołują spo-
soby muzyczne używane przez niego.

Zapewne od stopnia dalszego, twór-
czego poszukiwania tych sposobów, których 
znany mechanizm zawsze nuży, a twórczy za-
ciekawi odbiorcę, od tego zależeć będzie dal-
szy los twórczości Malawskiego. Wszystko to 
razem: sposoby, epizody, ich długość i  tok, 
gatunek linii, której ekspresja zależy w koń-
cu od sita, którym są i  uczucia, i  estetyka, 
i wiedza kompozytora – to wszystko składa 
się w końcu na prawdę dzieła sztuki, na jego 
nośność i  przyszły los. Malawski wszedł na 
drogę, która – chce on tego czy nie – ale wy-
daje mi się wspólną naszą drogą. Nie wiem, 
czy to dobrze, czy źle. Czy jest to ścieraniem 
się indywidualności pod upływem czasu, 
miejsca i środowiska, czy też krystalizacją ar-
tysty, który jest członkiem tego środowiska. 
Zapewne jedno i  drugie nieuniknione, jak 
los wszystkich tych, którzy niosą w  tłumie, 
jak coś najcenniejszego, swoją sztukę, wizję 
i cel jedyny – i którzy potem spostrzegają się, 
że byli w  tłumie, który ich skubie, potrąca 
i krzyczy – więc trzeba coraz bardziej podno-
sić głos, coraz bardziej krzyczeć, i przez całe 
życie uważać, żeby nie zedrzeć gardła.

Wykonanie było bardzo staranne, i wię-
cej: z dużą pasją i zrozumieniem. To trudne 
nowe dzieło, dyrygowane przez Bohdana 
Wodiczkę, było przemyślaną i  wykonaną 
kreacją, która w niezwykłym programie tego 
sezonu zapisuje się po najlepszej, dodatniej 
stronie” – podsumował Zygmunt Mycielski.

2 października 2017 roku, tj. w  ponie-
działek o godz. 11.00 w sali kameralnej 

Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Ma-
lawskiego w Rzeszowie odbędzie się ogólno-
polska konferencja muzykologiczna poświę-
cona życiu i twórczości Artura Malawskiego 
połączona z  wystawą pamiątek i  koncertem 
utworów artysty.

 Andrzej SZYPUŁA

Zygmunt Mycielski

Artur Malawski

PRZEDZIWNA DEKORACYJNOŚĆ
Artyści młodego pokolenia



15

Sierpień 2017, nr 8 (142) Rok XIII

KU
LT

U
RA

 
 S

ZT
U

K
A

Piotr Rędziniak

W roku jubileuszu 
55-lecia powstania 

i działalności rzeszowskiego 
BWA dalszy ciąg prezen-
tacji artystów związanych 
z  rzeszowskim środowi-
skiem i  rzeszowską galerią 

sztuki. Tym razem artystów młodego pokole-
nia, którzy mocno zaznaczają swoją obecność 
aktywnym uczestnictwem w  wystawach, ple-
nerach i konkursach, ale nade wszystko swoją 
artystyczną oryginalnością i odrębnością dzieł, 
które tworzą. Właśnie podczas Międzynaro-
dowego Pleneru Malarskiego, który odbył się 
rok temu w Niebylcu, zrodziła się idea wspólnej 
wystawy Andrzeja Rułki i Pawła Kina.

Andrzej Rułka urodził się w 1973 roku. 
Został już zauważony w  naszym środowisku 
podczas konkursowych wystaw „Obraz, Grafi-
ka, Rysunek, Rzeźba Roku”. Jest laureatem na-
grody za najlepszy debiut w wystawie ufundo-
wanej przez „Art. & Business”. Dyplom z wy-
różnieniem otrzymał w 2000 roku w krakow-
skiej ASP w  pracowni grafiki prof. Andrzeja 
Pietscha. Obok malarstwa zajmuje się grafiką, 
rysunkiem i  filmem animowanym. W  dzie-
dzinie filmu animowanego odbył stypendium 
w Wyższej Szkole Artystycznej w Turku (Fin-
landia). W 2000 roku za film Inaczej niż w raju 
otrzymał Grand Prix w konkursie organizowa-
nym przez Erasmus Sokra-
tes (Helsinki) i  II Nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkursie 
organizowanym przez Can-
son Polska w Katowicach. Od 
ukończenia studiów zajmuje 
się pracą pedagogiczną. Jest 
nauczycielem przedmiotów 
artystycznych i  fotografii 
w PLSP w Jarosławiu. 

Prace Andrzeja Rułki 
charakteryzuje spontanicz-
ność, żywiołowość i niezwy-
kle silny ładunek emocjo-
nalny. Potwierdza to Tomasz 
Kisiel, historyk sztuki, który 
w katalogu do tejże wystawy 
napisał: „[…] Malarstwo Andrzeja Rułki prze-
chodzi w  ostatnim czasie pewną metamorfo-
zę. Typowy dla jego wcześniejszych działań 
abstrakcyjny ekspresjonizm jest wypierany, 
a  może właściwiej będzie stwierdzić wzboga-
cany tendencjami figuratywności. Ciągle jest 
to malarstwo stawiające jako najważniejszy 
element wypowiedzi dotyk materializujący 
uczucia. Dotyk zapisany plamą i linią szczegól-
nie skoncentrowany na swoistej dźwięczności 
barw. Urzekająca w  tym malarstwie jest lek-
kość i poczucie zachwytu nad tkanką malarską. 
W nawiązaniu do spojrzenia na malarstwo Ta-
deusza Brzozowskiego, obrazy Andrzeja Rułki 
działają jak spowiedź – widzimy artystę prawie 
nagiego, uzewnętrzniającego to co intymne 
i  osobiste. Pomimo dużego ładunku ekspresji 

PRZEDZIWNA DEKORACYJNOŚĆ
Artyści młodego pokolenia

dzieła te tchną delikatnością i  dążeniem do 
harmonii […]”.

Paweł Kin to artysta urodzony w 1972 r. 
w  Nowej Dębie. Objawił się w  środowisku 
plastyków rzeszowskich już prawie dziesięć 
lat temu. Przyjęty został do Związku Polskich 
Artystów Malarzy i  Grafików w  Rzeszowie 
może tak do końca nie na podstawie dorob-
ku twórczego, a  bardziej na kredyt zaufania 
swoich kolegów, którzy zobaczyli jego poten-
cjał i uwierzyli w możliwości młodego adepta 
sztuki. Pierwsze prace Pawła Kina pamiętam 
z wystawy „Nastroje”, którą ZPAMiG organi-
zuje cyklicznie do dziś, wtedy prezentowanej 
w  sali wystawowej rzeszowskiego WDK. Ob-
razy Pawła Kina w klima-
cie polskiego formizmu, 
bliżej Marii Jaremy albo 
Jonasza Sterna. Kolory-
stycznie nawet przychodził 
na myśl Jan Szancenbach. 
I  dziś mnie to wcale nie 
dziwi, były znakiem, że 
Paweł Kin odrabiał lekcje 
malarstwa na licznych, ale 
tych dobrych mistrzach 
i  kierunkach w  sztuce. 
Obrazy te były oparte na 
jakże prostych podziałach 
kompozycyjnych, bardzo 
często założeniach centralnych, mylnie okreś- 
lanych jako błędy kompozycyjne – bo te są nie-

zmiernie trudne do popraw-
nego zagospodarowywania 
powierzchni płótna – na za-
wężonych gamach szarości, 
pastelowych brązów, ugrów 
szlifował ten samouk (nie na-
leży to określenie do moich 
ulubionych) swoją wrażliwość 
i  warsztatowe rozwiązania. 
Talentu nie musiał szlifować, 
bo po cóż szlifować coś, co 
jest ukształtowane?... Arty-
sta w ciągu zaledwie kilku lat 
sprecyzował swój plastyczny 
wyraz, ustrzegając się zasad-
niczego – nie naśladuje ni-
kogo, nie kieruje się żadnym 

„izmem”, jest oryginalnym malarzem, który 
potrafi zaproponować coś naprawdę swojego, 
niezapatrzonego, ani tym bardziej niewydu-
manego. Jak już wspomniałem, wyspecjali-
zował się w odważnych kompozycjach, często 
centralnych, w  których swobodnie kieruje 
wzrokiem widza w zamierzone rejony obrazu. 
W  obszary, w  których opowiada zagadkową, 
niekiedy zabawną historię. 

W  malarstwie Pawła Kina odnajduję 
dwojakiego rodzaju fascynacje ilustracją i, co 
zaskakujące, komiksem. Co wcale nie ozna-
cza, że tak jego obrazy należy oglądać. One są 
w taki sposób konstruowane. Ilustracyjnie po-
przez oszczędną, wyrazistą gamę kolorów, to 
też odwrót od ziemistych sosów (jak określają 
to malarze) ku wyrazistym optymistycznym 

różowawościom, fioletom, błękitom, skontra-
stowanym głębokimi szarościami, nawet czer-
nią. Przeważającym środkiem w tych nowych 
obrazach jest rysunek, gęstwina kresek, sieć 
linii, które artysta wymyślił sobie wykonywać 
na podmalówce akrylowej pisakami czarnym, 
srebrnym czy białym korektorem. Historia, 
droga, jaką przebywa spontanicznie dłoń arty-
sty rysunkiem tym prowadzi od jednego wątku 
poprzez kolejne motywy, którymi są fantazyjne 
stwory, postaci, które znajdują się w określonej 
sytuacji, relacjach ze sobą, spojrzenia prze-
dziwnych przestraszonych czarnych oczodo-
łów, w których odbija się lęk przed czymś nie-
uchronnym, co czai się poza obrysem obrazu. 
Zestawienie bajkowych kolorów z koronkowo-
ścią rysunku powoduje, że przy okazji obrazy 
te charakteryzuje jakaś przedziwna dekoracyj-
ność, która jest dodatkowym ich atutem. A to 
właśnie, co znajduje się poza granicami płótna, 

obiecuje ciąg dalszy jak 
w komiksie… 

Paweł Kin przywią-
zuje dużą wagę do formy 
swoich obrazów, warto 
jednak zauważyć specy-
ficzne spojrzenie na świat 
i  poczucie humoru, które 
podkreśla ich tytułami. 
Nawet jedna z  jego indy-
widualnych wystaw w  ro-
dzinnym mieście, Nowej 
Dębie, zatytułowana była 
cytatem z  jednego płótna 
„Bajka dobra, bajka zła”. 

Zabawnymi, niekiedy śmiesznymi tytułami: 
(bitwa na fotelu, pożeracz kamieni, kolekcjoner 
odpadów, sterowany bałagan) artysta sugeruje 
odbiorcy temat obrazu, z drugiej jednak stro-
ny odwraca uwagę od niechcianej przez niego 
nadmiernej powagi czy też patosu tworzenia. 
Sztuka może przecież mądrze bawić, pożytecz-
nie rozśmieszać, zaskakiwać nie tylko formą… 
I  taką właśnie artystyczną drogę z  powodze-
niem realizuje, budząc w widzu z jednej strony 
uśmieszek w kąciku ust, który nie przeszkadza 
w  podziwianiu formy, którą snuje historię – 
plastyczną narrację, którą pozwala dopowia-
dać swoją pobudzoną wyobraźnią samemu 
odbiorcy. Paweł Kin (powrócę do początku 
moich myśli) przez kilka lat osiągnął znaczący 
dorobek, i co ważne, rozpoznawalność i wyso-
ką pozycję w  rzeszowskim środowisku arty-
stycznym. Świadomością i dojrzałością twórczą 
zjednywał bowiem jurorów kilku konkursów 
o  randze regionalnej i  ogólnopolskiej, w  któ-
rych został laureatem nagród. Pokazał, że kre-
dyt zaufania, jakim otoczyło go grono kolegów 
artystów z  rzeszowskiego Związku Polskich 
Artystów Malarzy i  Grafików, można „skon-
sumować” w pełni. Przysłowiowego biblijnego 
denara nie zakopał w ziemi, a pomnożył z ko-
rzyścią. Środowisko wzbogaciło się o świetnego 
artystę, świat miłośników, odbiorców sztuki, 
jej konsumentów o  jeszcze jedną interesującą 
propozycję estetycznych i duchowych przeżyć. 
Mam nadzieję, iż obie wystawy będą ku temu 
okazją, czego rzeszowskiej publiczności i wier-
nym bywalcom rzeszowskiego BWA życzę. 

 Piotr RĘDZINIAK

Andrzej Rułka – bez tytułu, olej, 
płótno

Paweł Kin – „Niebylec”, technika własna, 
płótno
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Andrzej Piątek

Cieszący się od lat ni-
czym niezmąconą po-

pularnością, także u miesz-
kańców Rzeszowa i naszego 
regionu, Festiwal im. Jana 
Kiepury w  Krynicy-Zdroju 

już 12 sierpnia zaprasza na swoją 51. edycję. 
Osiem festiwalowych dni do 19 sierpnia przy-
niesie ponad trzydzieści koncertów, spektakli, 
widowisk plenerowych, recitali i spotkań z ar-
tystami. Obok uznanych polskich śpiewaków 
wystąpią artyści z  USA, Korei Południowej, 
Chin, Włoch, Rosji i Danii. Tło muzyczne dla 
jednego z koncertów zapewni orkiestra Filhar-
monii Podkarpackiej w Rzeszowie.

Organizatorami festiwalu są Gmina 
Krynica-Zdrój i  Centrum Kultury, współor-
ganizatorami Akademia Muzyczna w  Kra-
kowie, Krakowskie Stowarzyszenie Miłoś- 
ników Opery „Aria” i Nowa Scena. Nad festi-
walem czuwa Rada Programowa z  Elżbietą 
Gładysz – prezesem Stowarzyszenia „Aria” 
w  Krakowie, prof. Stanisławem Krawczyń-
skim – rektorem krakowskiej Akademii Mu-
zycznej i  prof. Ryszardem Karczykowskim, 
wybitnym pedagogiem wokalnym i  śpiewa-
kiem o zawrotnej karierze światowej. 

Na festiwalowej scenie pojawią się śpiewa-
cy tej miary co Małgorzata Walewska, Edyta 
Kulczak, Katarzyna Oleś-Blacha, Edyta Pia-
secka, Agnes Wolski, Aleksander Pinderak, 
Marcin Bronikowski, Wojciech Śmiłek, To-
masz Kuk, Graziella Morino, Sunjung Kim, 
Vincent Schirrmecher, JunHo You, Przemy-

SZTUKA BEL CANTA
51. Festiwal im. Jana Kiepury

sław Firek, Leszek Skrla i Adam Sobierajski. 
A także Natalia Kukulska i amerykańscy wo-
kaliści The Chanticleer – an orchestra of voices. 

W  sumie przez festiwal przewinie się 
blisko 500 artystów, licząc muzyków orkiestr 
Sinfonietta Cracovia, Sinfonia Iuventus, 
Akademii Beethovenowskiej, Filharmonii 
Podkarpackiej, Teatru Muzycznego w Łodzi, 
Barokowej Akademii Muzycznej w  Krako-
wie, Kameralnej Leopoldinum, Krynickiej 
Zdrojowej i  Salonowej Camerata. Dodajmy 
balety: teatrów muzycznych w  Łodzi i  Lu-
blinie oraz Cracovia Dan-
za, chóry: Polskiego Radia 
w Krakowie i Chłopięcy Fil-
harmonii Krakowskiej. Za 
pulpitem dyrygenckim staną 
Francesco Botigliero, Ru-
ben Silva, Aurelio Canoni-
ci, Monika Wolińska, Rafał 
Jacek Delekta i  Sebastian 
Perłowski.

Koncert „Aria dla Kry-
nicy” inaugurujący festiwal 
przyniesie największe hity 
operowe. Dzień później wie-
czór „Zakochani w  operet-
ce” zapowiada się jako pełen kolorów koncert 
arii i duetów wybranych z  kilkudziesięciu 
operetek. Wieczór poprzedzający roczni-
cę śmierci Kiepury wypełni koncert „Świat 
w  hołdzie Janowi Kiepurze”. Podczas wie-
czornego koncertu „Kiepura i ci dalej?” prof. 
Ryszard Karczykowski przedstawi artystów, 
których nazwiska warto będzie zapamiętać, 
bo już niebawem mogą one być głośne, jak 

Natalii Brodzińskiej, Joanny Moskowicz, 
Wandy Franek, Pawła Brożka, Alberta Me-
metiego i  Huberta Zapióra. Młodzi artyści 
będą też mieli okazję do zaprezentowania się 
podczas spektaklu operowego Xerxes Haen-
dla przygotowanego orkiestrowo i  wokalnie 
przez studentów krakowskiej Akademii Mu-
zycznej. Sporą atrakcją stanie się zapewne 
spektakl prawie nieznanej w Polsce operetki 
Wielka Księżna Gerolstein Offenbacha przy-
wieziony do Krynicy przez Teatr Muzyczny 
w Łodzi. A także występ Natalii Kukulskiej, 
która tym razem zaprezentuje symfoniczne 
brzmienia swoich przebojów.

Interesująco zapowiadają się popołu-
dniowe recitale The Chanticleer – an orchestra 
of voices i Katarzyny Oleś-Blachy, oratorium 
Requiem Katyńskie Pawła Muzyki i  spektakl 

Baletu Cracovia Danza Bru-
netki, blondynki nawiązujący 
klimatycznie do słynnego 
evergreenu Kiepury.

Ozdobą festiwalu będą 
codzienne tradycyjne „Kry-
nickie Spotkania z  Artystą” 
w Starym Domu Zdrojowym, 
których gospodynią będzie 
Elżbieta Gładysz, a  także 
cykl widowisk plenerowych 
„Uśmiechnij się z  Kiepurą”, 
z  wcielającymi się w  tym 
roku w  małżeństwo Kiepu-
rów Katarzyną Laskowską 

i  Adamem Sobierajskim. Założeniem Fe-
stiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju 
zgodnie z  intencją Bogusława Kaczyńskiego 
było i  jest ukazywanie możliwości wokal-
nych w  utworach różnorodnych i  najpięk-
niejszych, a  zarazem wykonawczo często 
karkołomnych. Warto posłuchać!

 Andrzej PIĄTEK

Piękne słowa francuskiego księdza Ferdy-
nanda Mailleta są ideą przyświecającą 

działalności ok. 40  000 młodych chórzystów 
zrzeszonych w  Międzynarodowej Federacji 
Pueri Cantores działającej w 35 krajach świata 
(na wszystkich kontynentach), której od 8 lat 
przewodniczy Polak, ks. Robert Tyrała. 

Do tej światowej organizacji należą od 
1992 r. także polskie chóry (obecnie 37) zjed-
noczone w  Polskiej Federacji Pueri Cantores 
założonej w  1992 r. w  Tarnowie z  inicjatywy 
ks. Andrzeja Zająca. Jednym z  8 zespołów, 
których przedstawiciele stworzyli PFPC, jest 
Chłopięco-Męski Chór kościoła oo. Bernar-
dynów w Rzeszowie (obecnie Katedralny Chór 
Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses) 
reprezentowany wówczas przez jego założy-
cielkę i dyrygentkę Urszulę Jeczeń-Biskupską 
oraz jej męża Krzysztofa Biskupskiego. 

Po 25 latach historia zatoczyła koło. 
W dniach 7–10 września 2017 r. Rzeszów sta-
nie się stolicą Polskiej Federacji „Śpiewających 

Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać 
pokój Boży.

 Ferdynand Maillet  
– twórca Pueri Cantores

HISTORIA ZATOCZYŁA KOŁO
Rzeszów stolicą „Śpiewających Chłopców”

Chłopców”, ponieważ w tych dniach odbędzie 
się wydarzenie bezprecedensowe dla grodu 
nad Wisłokiem – IX Krajowy Kongres Pol-
skiej Federacji Pueri Cantores. Gospodarzem 
tej imprezy będzie wspomniany już chór kate-
dralny, którego dyrygentem jest Marcin Flor-
czak, a prezesem Stanisław Żyracki.

Do udziału w kongresie, na zaproszenie 
organizatora, czyli Polskiej Federacji Pueri 
Cantores, której przewodniczy prezydent Ma-
teusz Prendota, zgłosiły się 33 chóry z Polski 
i  z  zagranicy (Litwy, Łotwy, Ukrainy i  Wę-
gier), a  także goście, m.in. delegaci federacji 
narodowych Pueri Cantores. Wszyscy razem 
stworzą potężną grupę liczącą razem z komi-
tetem organizacyjnym i wolontariuszami bli-
sko 1200 osób.

Wydarzeniu będzie przyświecać hasło 
Da pacem, Domine, in diebus nostris (Obdarz 
nas, Panie, pokojem w  naszych czasach). Da 
pacem, Domine to także tytuł utworu, który 
stanie się hymnem IX Kongresu. Kompozycja 

ta jest jedną z części pięknej Mszy skompono-
wanej specjalnie na zjazd przez Dominika La-
sotę, byłego chórzystę Pueri Cantores.

Prośba o  pokój to również przewodni 
motyw jednego z  najważniejszych wydarzeń 
kongresu – nabożeństwa w  rzeszowskim 
kościele farnym (8.09) z  udziałem tysiąca 
chórzystów. Innymi ważnymi punktami ju-
bileuszowego zjazdu będzie „Noc Chórów” 
(8.09), czyli 6 koncertów w  Rzeszowie (przy 
fontannie multimedialnej i  w  świątyniach) 
i  3  w  kościołach w  Głogowie, Kolbuszowej 
i  Sokołowie, a  także uroczystość inaugura-
cyjna na rzeszowskim Rynku (7.09), koncert 
galowy (9.09), i  msza na zakończenie kon-
gresu (10.09) w katedrze rzeszowskiej, piknik 
w miasteczku akademickim Politechniki Rze-
szowskiej i flash mob w  jednej z galerii han-
dlowych w Rzeszowie (9.09) oraz koncert to-
warzyszący w łacińskiej katedrze we Lwowie. 

Partnerami przedsięwzięcia, którzy wy-
asygnowali środki finansowe, są Ministerstwo 
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasto Rze-
szów,  województwo podkarpackie oraz IPN, 
a  także Politechnika Rzeszowska, natomiast 
partnerami artystycznymi – Filharmonia Pod-
karpacka i Festiwal Twórczości Religijnej Fide et 
Amore. Organizacja tak dużej imprezy wymaga 
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Sylwia 
Chodorowska

Sokolnictwo to sztuka 
polowania z  ułożony-

mi ptakami drapieżnymi 
(łowczymi). Polowanie 
może odbywać się indy-

widualnie i  zbiorowo z  psem podsokolim 
lub bez psa. Dużych ptaków drapieżnych 
(orłów) używano (dzisiaj używa się głównie 
w Azji) do polowań na wilki, sarny, lisy, su-
haki, zające, łabędzie i kaczki. Średnich pta-
ków łowczych (białozory, sokoły wędrowne, 
jastrzębie, hybrydy) używa się na drobne 
ssaki i  ptaki (czaple, zające, króliki, kaczki, 
cietrzewie, kuropatwy, obecnie też na kru-
kowate). Małych skrzydlatych drapieżników 
(drzemliki, krogulce, kobuzy, sokoły skalne) 
używa się do polowania na drobne ptaki.

Sokolnictwo najwcześniej uprawiane 
było – jak sądzą badacze łowiectwa – na Da-
lekim Wschodzie, jeszcze przed naszą erą. 
Dla ludzi prowadzących koczowniczy tryb 
życia, utrzymujących się głównie z  paster-
stwa i  łowiectwa, dobrze wyuczone i  silne 
ptaki drapieżne zastępowały dzisiejsze ku-
sze i  broń palną. Za kolebkę sokolnictwa 
uważa się Chiny, Japonię, Indie i  Persję. 
Wojaże podróżników europejskich, wojny 
prowadzone przez Hunów, Mongołów, Per-
sów, Greków, prowadziły do wymiany myśli 
technicznej, handlu, sprzyjały także przej-
mowaniu technik polowania (sokolnictwa, 
polowań par force, przy użyciu gepardów) 
i konstrukcji broni.

Sokolnictwo wymaga rozległych tere-
nów bogatych w  zwierzynę drobną. Takie 

POLOWANIE Z SOKOŁAMI
W mitologii egipskiej pod postacią sokoła lub człowieka z głową sokoła czczony był Horus – bóg wojny i bóg opiekun

możliwości dawały bezkresne stepy Azji 
uważane za miejsce narodzin sokolnictwa. 
Mongołowie posiadali najlepsze psy, sokoły 
i orły. Z wielką pasją i umiejętnie je układali, 
a one śmiało atakowały wilki stepowe i lisy. 
W Chinach i Japonii z zamiłowaniem polo-
wali z sokołami cesarze i mandaryni. Dosko-
nałymi sokolnikami okazali się Kirgizi, któ-
rzy polowali i nadal polują na ptactwo i zwie-
rzynę naziemną, często w towarzystwie psa. 
Szczególnie wysoko cenili sobie łowy z pta-
kami Arabowie, zwłaszcza Beduini, znani 
z hodowli sokołów, wielbłądów, psów i koni. 

Do Europy sokolnictwo dotarło ok. 
III  w. n.e. Wobec atrakcyjności łowów pod 
pierzem, trudności w  układu ptaków, ich 
rzadkości i wysokiej ceny zaczęto sokolnic-
two ujmować w ramy prawne, za przekrocze-
nie których groziła nawet śmierć (kradzież 
sokoła, nieupilnowanie ptaka w  gnieździe). 
W  Polsce sokolnictwo trafiło na podatny 
grunt. Warunki przyrodnicze, zasobność 
łowisk w  zwierzynę drobną, brak skutecz-
nej broni palnej, zapał książąt i  szlachty do 
łowów spowodowały, że popularność sokol-
nictwa w  Polsce wzrastała, a  swym bogac-
twem łowy pod pierzem przerosły nawet 
uprawiane za granicami kraju. 

Od końca XVIII w. w Europie i w Polsce 
sokolnictwo zaczęło upadać, a w początkach 
XIX w. sokoły według K. Wodzickiego napo-
tykano sporadycznie. Polowanie ze szlachet-
nymi sokołami było w  średniowieczu przy-
wilejem panującego. Na dworach zatrudnio-
no sokolników układających ptaki łowcze, 
a ciężarem stanu było m.in. sokołowe, obcią-
żające poddanych obowiązkiem pilnowania 
gałęźników i piskląt w gniazdach. 

Na zachodzie już przed VI w. z ptakami 
polowali wyżsi duchowni i wysoko urodzeni 
dostojnicy. Polowania odbywały się z  prze-
pychem. W  Polsce, pomijając sporadyczne 
przywileje, dopiero w XV w. z sokołami mo-
gła polować szlachta i  rycerstwo na swoim 
gruncie. Sokołami zajmowali się wyspecja-
lizowani sokolnicy, których sprowadzono na 
dwory królewskie i książęce.

W 1330 r. wydany został najsłynniejszy 
zbiór średniowiecznych świeckich pieśni po-
etyckich, znajdujący się w bibliotece Uniwer-
sytetu w Heidelbergu, zwany Kodeksem Ma-
nesse. Na 138 pergaminowych miniaturach 
przedstawione są sceny z  życia dworskiego, 
wśród których znajdujemy kilkanaście scen 
mogących zainteresować myśliwego: polo-
wania z sokołami; z psami na jelenia, zająca 
i lisa oraz na ptactwo. Na miniaturach zwra-
cają uwagę sceny z sokołami, które towarzy-
szą możnym podczas spotkań miłosnych.

Orły i sokoły były umieszczane na tar-
czach herbowych, na sztandarach, stanowiły 
klejnoty hełmów i herbów miast. Sztuka so-
kolnicza wymagała dobrej jazdy. Z  małymi 
ptakami łowczymi namiętnie polowały kró-
lowe i szlachetnie urodzone panie, zaś mło-
dzież podczas polowań z ptakami łowczymi 
nabierała tężyzny fizycznej.

Ptaki drapieżne używane w  sokolnic-
twie przetrzymywane były niegdyś w specjal-
nie przystosowanych pomieszczeniach wież 
i  poddaszy zamków. Dawało to możliwość 
zachowania w miarę stałej temperatury przez 
cały rok i  spokoju. W domach szlacheckich 
adaptowano izbę w  budynku mieszkalnym. 
Sokolarnia wyposażona była w  odpowiedni 
sprzęt, tzw. obierz. W zależności od zamoż-

wysiłku i współdziałania wielu ludzi dobrej woli, 
dlatego gospodarze kongresu, Pueri Cantores 
Resovienses, zapraszają na stronę www.reso-
vienses.org, na której w zakładce kongres 2017 
– dla wolontariuszy i dla sponsorów można zgła-
szać chęć pomocy w zorganizowaniu tego nie-

zwykłego dla diecezji, miasta i regionu wydarze-
nia. Chęć pomocy można także zadeklarować 
na Facebooku: Pueri Cantores – Kongres 2017. 
Kontakt: pc.kongres@gmail.com.

 Stanisław ŻYRACKI

Gospodarz kongresu – Chór Pueri Cantores Resovienses

mailto:pc.kongres@gmail.com


MEDIA, KTÓRE  
NIE KŁAMIĄ 

Podobno w  tym roku 
sezon ogórkowy został 

bezwarunkowo zaweto-
wany. Wpierw zaczęliśmy wstawać z  kolan 
przed Europą po to, aby z bogoojczyźnianym 
zapałem paść na twarz przed prezydentem 
Trumpem. To taka polska specjalność. Pra-
wy tudzież sprawiedliwy zaciąg polityczny 
uznał zapewne, że naszemu ludowi bogoboj-
nemu wakacyjny spokój szkodzi tak samo, 
jak spożywanie alkoholu w  samotności. 
Dlatego zarówno lipcowa sesja sejmowa, jak 
i  miesięcznica iskrzyły niczym spieprzony 
śrutownik albo rąbnięty piorunem stóg sia-
na. Prezes  I  Ogromny z  sejmowej ambony 
z gromami rzucanymi marsowym wzrokiem 
naubliżał inaczej od niego myślącym od 
zdradzieckich mord, morderców i  kanalii. 
Bardzo finezyjne wystąpienie, godne wy-
trawnego polityka z  Grójca! Premier Beata 
Szydło tradycyjnie nawrzeszczała na wszyst-
kich za całokształt. Prokurator stanu wojen-
nego, Piotrowicz z  Krosna, olał wszystkich 
wytypowanych do olania i szarogęsił się pod-
czas posiedzenia komisji sprawiedliwości jak 
posłanka Pawłowicz ze swymi kanapkami. 
Ekspresowe, całodobowe procedowanie nie-
zwykle ważnych ustrojowo ustaw, lekcewa-
żenie nie tylko wszelkich dobrych obyczajów, 
ale i  obowiązujących regulaminów, musiało 
rozgrzać emocje do białości. Do tego jacyś 
uczeni odkryli jeszcze, że Jezus urodził się 7 

lub 8 lat przed narodzeniem Chrystusa. Jak 
tu teraz liczyć kadencje, a ściślej ich upływ? 
Koniec świata!

Ubeckie wdowy, komuchy i  zdrajcy 
jako gorszy sort (według wzorcowego pa-
trioty, wiceministra Zielińskiego, czyli wice-
błaszczaka) wyszli na ulice nie tylko w wiel-
kich miastach. Po raz pierwszy ruszyła się 
masowo młodzież, która zrozumiała, że jest 
to zamach na ich wolność i  europejski byt. 
Nie chcą być pośmiewiskiem Europy, do 
której już zdążyli przyzwyczaić się. Okazało 
się, że to też peerelowski pomiot. Jakoś pro-
minentni przedstawiciele partii władzy nie 
zorientowali się, że to już zupełnie inny wy-
miar. Każdy, kto w  przeszłości nie doceniał 
protestów młodzieży, źle na tym wychodził. 

Wtajemniczeni twierdzą, że minister 
Szyszko dlatego wycina puszczę, aby nauka 
nie poszła w las, bo aktualnie idzie. A euro-
pejski Trybunał Sprawiedliwości w Strasbur-
gu, który nakazał natychmiastowe wstrzy-
manie wycinki drzew w  puszczy, może mu 
najwyżej nagwizdać. Robotnicy od pił leją 
po pysku operatorów telewizyjnych, a  straż 
leśna zamiast uganiać się za puszczańskimi 
złodziejami, ugania się za ekologami. Pierw-
szy to w dziejach Europy przypadek, że ktoś 
nie respektuje postanowień Trybunału Spra-
wiedliwości. Świat przeciera ze zdumienia 
oczy, a minister zaciera ręce! Minister Szysz-
ko rżnie puszczę, a polski rząd rżnie głupa. 

Narastające z  dnia na dzień protesty, 
bardzo spokojne i  pokojowe, z  aktorskimi 

popisami i koncertami muzyków oraz zespo-
łów, musiały robić wrażenie. I robiły! Nawet 
poza granicami kraju. Spływały jedynie po 
władzy. Wreszcie stało się to, co już dawno 
powinno. Pióro Prezesa I Ogromnego w Pa-
łacu Prezydenckim zacięło się okrutnie. Po 
ponad dwu latach prezydent przypomniał so-
bie, po co go wybrano, i zawetował dwie usta-
wy sejmowe – o Sądzie Najwyższym i o KRS. 
Z  gratulacjami pośpieszyli między innymi 
Unia Europejska, prezydent Donald Trump 
i  przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski, abp Gądecki. Coś zaczyna pękać. Po 
zawetowaniu ustaw ruch na Nowogrodzkiej 
był większy niż na Manhattanie w godzinach 
szczytu. Z mediacjami z Nowogrodzkiej wy-
delegowani zostali obaj marszałkowie i pre-
mier. Nie pomogło. Ziobrowcy ruszyli do 
boju i walą w prezydenta cepami zamiast ar-
gumentami. Taka broń, jacy wojowie.

W  państwowych mediach zawrzało. 
Zapałały świętym oburzeniem. Wiadomo 
z jakim zadęciem. Pojawiła się wojna na orę-
dzia. Prezydent zapowiedział swoje na godzi-
nę 20.00. Za chwilę premier Szydło również 
na tę samą godzinę. Czekałem z  wielką na-
dzieją w sercu na orędzie Prezesa I Ogrom-
nego, też na 20.00, ma się rozumieć. Zawio-
dłem się. Prezes nie orędował. Za to prezes 
Kurski dał czadu niczym Maleńczuk przed 
Pałacem Namiestnikowskim. Wbrew proto-
kołowi i  kolejności zgłoszeń wpierw puścił 
orędzie pani premier, która odnosiła się do 
jeszcze niewygłoszonego orędzia prezydenta. 
Jak u Mrożka! 

 Roman MAŁEK
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ności sokolnika akcesoria 
były wykonane w  różnych 
standardach. Berła (drą-
gi sokolnicze), kapturki 
(karnale), dłużce, pęta, 
dzwonki, rękawice, torby, 
obręcze, wabidła, łupieże 
wykonywano z  najprost-
szych materiałów (drewno, 
skóra) bez zdobień po naj-
bardziej wyszukane wzory 
z  najlepszych materiałów 
(skóra specjalnie garbowa-
na, brokat, macica perłowa, 
jedwab) zdobionych złotem 
i  kamieniami szlachetny-
mi. Szejkowie arabscy do 
dzisiaj utrzymują w  spe-
cjalnie klimatyzowanych 
sokolarniach dziesiątki 
sokołów, które korzysta-
ją w  luksusowej obierzy, 
wykonanej z  nadzwyczajną starannością 
i kunsztem. 

Nieproporcjonalnie mało, w  stosun-
ku do rangi sokolnictwa w  dawnym życiu 
dworskim, zachowało się zabytkowych dzieł 
inspirowanych polowaniami z ptakami łow-
czymi. Są jednak nieliczne arcydzieła sztuki 
piśmienniczej, z których najwyżej notowany 
jest traktat cesarza Fryderyka II De arteve-
nandi cum avibus z I połowy XIII w. Sarko-

fagi władców uprawniających sokolnictwo 
zdobione były ich ulubionymi psami i soko-
łami. Widnieją one na sarkofagu Władysła-
wa Jagiełły. Najwięcej zabytków sztuki uka-
zujących łowy pod pierzem stanowią obrazy 
i  grafiki sławnych mistrzów: Hans Holbein 
(1497–1543) – Robert Chesman – portret 
z  sokołem (1534); A. de Gryeff – Polowanie; 
Jacqes Callot (1592–1635) – Wielkie polowa-
nie; Juliusz Kossak (1824–1899) – Polowanie 

z  sokołem. Równie piękne 
są: gobelin ze scenami so-
kolniczymi oraz Jeździec 
z  sokołem – malowidło na 
szkle w katedrze w Lozan-
nie oraz drzeworyt rycerza 
islandzkiego z  towarzyszą-
cym mu ptakiem drapież-
nym na drzwiach katedry.

Po II wojnie świa-
towej sokolnictwo w  Pol-
sce zaczęło się odradzać 
pod koniec lat 60. XX w. 
Czynne były wówczas dwa 
ośrodki reaktywowania 
sokolnictwa. Czesław Sie-
licki uczył młodzież so-
kolnictwa w  Tucholi, zaś 
w  Czempiniu sokolnic-
twem i ptakami drapieżny-
mi zajmował się Zygmunt 
Pielowski. W  1972 r. przy 

PZŁ powstało Gniazdo Sokolnicze.
Sokolicy nie tylko polują na zwierzęta 

łowne, ale chronią obiekty użyteczności pu-
blicznej (lotniska, budynki, parki) przed pta-
kami krukowatymi i  gołębiami zanieczysz-
czającymi zabytkowe obiekty.

Zebrała i opracowała 
 Sylwia CHODOROWSKA

KU
LT

U
RA

 
 S

ZT
U

K
A

Juliusz Kossak – „Wyjazd na polowanie z sokołem”



Lato sprzyja prze-
mieszczaniu się 

ludzi. Poznajemy nie 
tylko inne miejsca, 
inne kultury, innych 

ludzi, ale mamy też często kontakt ze zwie-
rzętami. Bywa, że okazjonalny, a  czasem 
wywiera na nas wpływ głębszy. Od zarania 
dziejów przy człowieku pojawia się zwierzę, 
często służące jako pomocnik w  pracach, 
jako obrońca domowego terytorium, jako 
dawca jedzenia, ale też jako swoisty towa-
rzysz w doli i niedoli, na dobre i na złe. Miarą 
człowieczeństwa jest nasz stosunek do słab-
szych, bezbronnych, jak również do zwierząt 
– naszych „mniejszych braci”. One odpłacają 
cichą miłością, przywiązaniem i  jakże czę-
sto leczeniem naszej zranionej duszy i ciała. 
Lecznicze, terapeutyczne znaczenie obecno-
ści udomowionych zwierząt przy człowieku 
znane było od pradziejów. Obok dumnych 
i niedostępnych faraonów pojawiają się koty, 
które na równi z władcami są czczone i sza-
nowane, i to nie tylko przez ich tajemniczość, 
indywidualność, ale też ze względu na do-
broczynny wpływ na ludzi. Dotykanie kocie-
go futerka, co stwierdzili starożytni egipscy 
kapłani medycy, obniżało stres i  odprężało 
nie tylko możnowładców, ale też zwykłych 
śmiertelników. Obecne badania naukowe po-

Zwierzęcy terapeuci

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Letnie lenistwo 
będzie miało swój kres, zacznij myśleć 
perspektywicznie.
Byk (21 IV–20 V) W nawale zajęć do-
mowych znajdź też czas dla siebie.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Po co odkładać 
wizytę u lekarza?

Rak (22 VI–22 VII) Swoją pychą niko-
go nie przekonasz.

Lew (23 VII–23 VIII) Co powiesz na 
mały romansik z kimś z sąsiedztwa?

Panna (24 VIII–22 IX) Planuj wydat-
ki z ołówkiem w ręku.

FRASZKI LIMERYKI
Adam Decowski Regina Nachacz

Grażyna Repetowska

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA 

Jerzy Maślanka
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Ciasto: 60 dag mąki • 20 dag 
cukru • starta skórka z jednej 
cytryny • 1 łyżeczka cynamo-

nu • 30 dag roztopionego masła.
Do miski wsypać mąkę, wymieszać z cukrem, 
skórką z cytryny i cynamonem. Dodać rozto-
pione, przestudzone masło i zagnieść palcami, 
tak aby powstała kruszonka. Blachę wyłożyć 
pergaminem, a  na niej dłonią równomiernie 
rozłożyć połowę kruszonki. Wstawić do na-
grzanego do 170°C piekarnika i  zapiekać ok. 
15 min. Lekko ostudzić.

Letnie lenistwo

Masa: 250 ml śmietanki 30% • 3 żółtka 
• 2 łyżki miodu • 1 łyżka mąki ziemniacza-
nej • ½ kg jagód.
Śmietankę ubić na sztywno. Stale ubijając, 
kolejno dodawać żółtka, miód i mąkę ziem-
niaczaną. Masę przełożyć na zapieczoną 
kruszonkę i rozsmarować łyżką. Przebrane, 
opłukane i osączone jagody wyłożyć na masę 
śmietankową. Pozostałą kruszonką rów-
nomiernie posypać owoce. Blachę wstawić 
ponownie do piekarnika i jeszcze piec ok. 30 
min. 

Czesław P. Kondraciuk

WYBORNY PLACEK Z JAGODAMI

Referendum

Przez pola i bezdroża
gminy,  miasteczka, wioski
wódz pędzi aż po morze – 
wspaniały, dziarski, boski.
I pyta się rodaków, 
jak konstytucję zmieniać,
spełniając misję taką, 
a naród to docenia.
Witany chlebem, solą,
pomacha pannom w oknie,
cukierka da dzieciakom, 
gosposię w rączkę cmoknie.
Żołnierza co na warcie,
rolnika, robotnika
napomknie wciąż uparcie,
jak z wiekiem emeryta.
W Jasionce pod Rzeszowem,
by zwalczać zło, korupcję,
ogłosił z Mateuszem
biznesu konstytucję.
Uśmiechem w lewo, prawo
przyznaje i ocenia:
owszem, łamałem prawo,
dla dobra suwerena.
Niech przyszła ta ustawa 
osiągnie sukces wielki,
zapachnie marcem, majem
i wejdzie już w andrzejki.
W jej nowej preambule,
tak na melodię lotną
z Kukizem zaśpiewamy:
niech trwa nam dożywotnio!
Świat flagę, godło ceni,
lecz chyba przyszła pora
zapytać, czy nie zmienić 
dziób orła na kaczora?
Będzie ostoją naszą
przy różnych prawd biegunach,
zapewni wolność „ptasią”.
Po co nam Sąd – Trybunał.
Wprawdzie ta z Ameryki
trwa więcej niż dwa wieki,
lecz nasza ją przebije
bo nie ma już bez-pie-ki.
PS
Spełni narodu wolę
prawdziwa, zwarta, nowa
i wtedy nie pozwolę,
by nią manipulować.

twierdzają to i wskazują, że mruczenie kota, 
czyli stałe wibracje o  częstotliwości 25 Hz, 
przynosi ulgę w  migrenie, a  także w  prze-
wlekłych bólach mięśni. Osoby dochodzące 
do siebie po urazach, jeśli często przytulają 
ciepłego, mruczącego kota, szybciej rege-
nerują nawet ubytki kości i mięśni. Dlatego 
też felinoterapia (terapia z  udziałem kota) 
polecana jest osobom starszym, po przeby-
tych urazach, przewlekle chorym. Dogote-
rapia, czyli zajęcia z  wytrenowanym psem, 
jest polecana zwłaszcza dzieciom niepełno-
sprawnym, podobnie jak hipoterapia (zajęcia 
z  koniem) czy wprowadzana ostatnio delfi-
noterapia (z  użyciem delfinów), poprawiają 
koordynację wzrokowo-ruchową, orientację 
przestrzenną, zmniejszają zaburzenia rów-
nowagi i  rozładowują nadmierne napięcie 
mięśni. American Academy of Allergy and 
Immunology przytacza najnowsze badania, 
z których wynika, że odpowiednio wczesny 
kontakt ze zwierzęciem może wręcz zabez-
pieczyć przed szerzącymi się wszelkiego 
typu alergiami, a  równocześnie uczy dziec-
ko poszanowania potrzeb drugiej istoty. 
Pamiętajmy o tym wszystkim i wiedzmy, że 
nie wolno traktować zwierzęcia jak zabawki 
i uczmy właściwych zachowań nasze dzieci. 
Zwierzęta nam to odpłacą swoją bezsłowną 
miłością i swoją terapią! 

Waga (23 IX–23 X) Radość znajdziesz 
w upragnionej podróży ze znajomymi.

Skorpion (24 X–22 XI) Masz sprzyjają-
cy układ gwiazd.

Strzelec (23 XI–21 XII) Wenus wzmoc-
ni i ociepli Twoje uczucia.

Koziorożec (22 XII–20 I) Los szykuje Ci 
miłą niespodziankę.

Wodnik (21 I–19 II) Spotkanie z  kimś 
dawno niewidzianym poruszy Twoje 
emocje, ale nie angażuj się zbytnio.
Ryby (20 II–20 III) Gwiazdy sugerują 
propozycję ślubu.

TEŻ PROMOCJA
Promuje się, jak może 
przez łoże…

EPITAFIUM SKREMOWANEGO
Pochowali go w urnie,
by zaoszczędzić na trumnie.

DZIWACZNE CZASY
Teraz nadeszły dziwaczne czasy, 
że zamiast sadzić, rąbie się lasy… 

Babce ze Szklarskiej Poręby
wyrwano zepsute zęby,
słodko się uśmiecha,
na protezę czeka,
żałując dziadkowi gęby...

ROZDAWNICTWO
Dawać forsę za nic
to grzech dzisiaj wielki,
bo tworzy okazję,
dla następnej butelki.



MPWiK Sp. z o.o. 
w RzeszowieDo głównych zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-

cji Sp. z o.o. należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Rzeszowa 
w zakresie zaopatrzenia 
w wodę oraz odprowa-
dzania i oczyszczania 
ścieków. Swoim obsza-
rem Spółka obejmuje 
teren miasta Rzeszowa 
oraz sąsiednich gmin, 
obsługując łącznie 220 
tys. mieszkańców.

Celem zapewnie-
nia swoim odbiorcom 
wody o jak najlepszych 
parametrach jakościo-
wych Przedsiębiorstwo sukcesywnie modernizuje posiadaną sieć wodocią-
gową i prowadzi prace modernizacyjne w Zakładzie Uzdatniania Wody. Jedną 
z większych inwestycji w tym zakresie był zrealizowany w latach 2006–2009 
„Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” o wartości 
114,8 mln zł. Obejmował on modernizację technologii uzdatniania wody i go-
spodarki osadami w Zakładzie Uzdatniania Wody oraz rozbudowę zbiorników 
wyrównawczych wody na osiedlu Krakowska w Rzeszowie.

Przedsiębiorstwo prowadzi także prace modernizacyjne na Oczyszczalni 
Ścieków. W latach 2014–2015 zrealizowało zadanie pn. „Rozbudowa (moder-
nizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie” 
o wartości 37,3 mln zł. Konieczność realizacji inwestycji wynikała ze zmiany 
wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych w zakresie związków 
biogennych oraz dostosowania technologii do odpowiednich przepisów pol-
skich i unijnych. Od wykonania rozbudowy oczyszczalni uzależnione zostało 
także przyznanie dofinansowania z Funduszu Spójności na rozbudowę sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych dla miasta Rzeszowa. Dzięki modernizacji 
osiągnięto zamierzone efekty ekologiczne przewidziane dla rozruchu oczysz-
czalni – uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwole-
niem wodno-prawnym limitującym zawartość azotu i fosforu. 

16 lutego 2017 r. MPWiK Sp. z o.o. podpisał Umowę na dofinansowanie 
w ramach POIiŚ projektu pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz 
z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków i rozbudową sieci kanalizacyj-
nej Miasta Rzeszowa” o wartości całkowitej netto 93,6 mln zł. Dofinansowanie 
ze środków Funduszu Spójności wyniesie 64%. Głównym zadaniem projektu 

CZYSTA I SMACZNA WODA
Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Zakład Uzdatniania Wody – budynek gospodarki osadowej

Oczyszczalnia Ścieków – komory biologiczne

Oczyszczalnia Ścieków – kotły zasilane biogazem

Oczyszczalnia Ścieków – instalacja fotowoltaicznaZakład Uzdatniania Wody – Nowy Blok Technologiczny



jest „Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów 
Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie” o wartości netto 49,2 mln zł. Wykonaw-
cą robót jest Inżynieria Rzeszów S.A. Zadanie obejmuje m.in. budowę węzła 
odwadniania i suszenia mechanicznego osadów, którego efektem będzie 
zmniejszenie ilości i poprawa struktury osadów powstających w Oczyszczal-
ni Ścieków w Rzeszowie. Efekt ten będzie osiągnięty poprzez zastosowanie 
dodatkowych procesów przeróbki osadów tj. wysokoefektywnego odwad-
niania na prasach tłokowych, suszenia osadów odwodnionych w suszarni 
średniotemperaturowej, w efekcie czego uzyskany zostanie osad o zawar-
tości 93% suchej masy. Dla zmniejszenia uciążliwości rozprzestrzeniania się 
nieprzyjemnych zapachów zostaną zhermetyzowane dwa osadniki wstępne 
i zbiornik retencyjny. Zostaną one przykryte hermetycznym zadaszeniem z la-
minatu poliestrowo-szklanego. Uciążliwe związki zapachowe będą utylizowa-
ne w instalacji dezodoryzacji w oparciu o biofiltry. W ramach zadania zostaną 
przeprowadzone roboty naprawcze w istniejących obiektach oczyszczalni, 
powstanie również nowy budynek obsługi oczyszczalni. Realizacja zadania 
zakończy się w czerwcu 2019 roku.

W zakresie projektu objętego dofinansowaniem zrealizowano już m.in. 
zadanie obejmujące budowę na terenie oczyszczalni ścieków instalacji fo-
towoltaicznej o mocy 999,04 kWp oraz zmodernizowano sieć wodociągo-

wą fi 500 mm o długości 
1,2 km na osiedlu Nowe 
Miasto. Zakończono I etap 
budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej Słocina – Leśni-
czówka o długości  3,2 km. 
Planowany II etap budowy 
o dł. 1,6 km zakończy się 
w kwietniu 2018 r.

We wrześniu br. plano-
wane jest rozpoczęcie I eta-
pu modernizacji głównej 
magistrali wodociągowej 

o długości 3 km i średnicy 0,8 m, obejmującego ulice od Wyzwolenia do Staro-
niwskiej. Zakończenie prac nastąpi w połowie 2018 r.

W sierpniu br. rusza I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Kwarcowej i Św. Floriana. Zostanie wybudowane 6,1 km sieci. Przewidywany 
termin zakończenia robót to kwiecień 2018 r.

W trakcie modernizacji są stare zbiorniki wody pitnej przy ulicy Zbyszew-
skiego. Roboty zakończą się we wrześniu 2017 r.

W latach 2018–2022 ma ruszyć realizacja zadania pn. „Monitoring sieci 
wodno-kanalizacyjnej”. Obejmuje ono wykonanie i wdrożenie modelu hy-
draulicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z zakupem oprogra-
mowania i sprzętu niezbędnego do obsługi modelu, który ma wspomóc pro-
ces nadzoru, monitoringu, modernizacji i rozbudowy systemu wodociągów 
i kanalizacji.

Rzeszów-Dworzysko – zbiorniki wyrównawcze wody

Zakład Uzdatniania Wody – budynek gospodarki osadowej

Oczyszczalnia Ścieków – centralna dyspozytornia

Zakład Uzdatniania Wody – rurociągi podfiltrowe

Oczyszczalnia Ścieków – zbiornik na biogaz 



Już niebawem w  rzeszowskim Kinie Zorza zacznie się transmisja 

z  Metropolitan Opera w  Nowym Jorku. Kolejny, już dwunasty, sezon 

2017/18 rozpocznie się inscenizacją Normy Vincenza Belliniego. 

W tym zbliżającym się cyklu The Metropolitan Opera: Live in HD 

będą także polskie akcenty: tenor Piotr Beczała zaśpiewa 14 kwietnia 

2018 r. u boku Plácida Dominga w Luizie Miller Giuseppe Verdiego. Spek-

takl ten poprowadzi honorowy dyrektor muzyczny James Levine.

The Metropolitan Opera wybrała spośród 220 inscenizacji dzie-

sięć, które zamierza pokazać na żywo z  satelity w  71 krajach. W  za-

powiadanym sezonie transmisji znajdzie się pięć premierowych in-

scenizacji, powrócą także popularne tytuły, ale w  nowych obsadach, 

między innymi Così fan tutte, Norma i  Tosca. Po raz pierwszy w  Metro-

politan Opera pojawi się Kopciuszek Julesa Masseneta. Nowojorczy-

cy przypomną też uroczą inscenizację Czarodziejskiego fletu Wolfgan-

ga Amadeusza Mozarta, tym razem w  pełnej wersji i  w  oryginalnym 

języku, czyli niemieckim. 

W  transmitowanych spektaklach wystąpią gwiazdy wokalistyki, 

m.in. Sondra Radvanovsky, Sonya Yoncheva, Plácido Domingo, Joyce 

DiDonato, Kristine Opolais, Jonas Kaufmann, Kelli O’Hara, Pretty Yen-

de, Matthew Polenzani, Michael Fabiano, Alice Coote, Joseph Calleja, 

Charles Castronovo, René Pape, Bryn Terfel, Ildebrando D’Arcangelo, 

Susanna Phillips czy Christopher Maltman. W obsadzie dyrygentów też 

są najlepsi: Carlo Rizzi, Andris Nelsons, Marco Armiliato, Maurizio Be-

nini czy Bertrand de Billy. Legendarny James Levine poprowadzi dwa 

transmitowane przedstawienia. 

Od 2006 roku, dzięki transmisjom spektakli w  jakości HD & DD 

Surround, w  których nowojorska Met jest pionierem, ponad 22 milio-

nów widzów obejrzało na żywo blisko 110 przedstawień – od klasyki 

po dzieła współczesne. Realizatorzy transmisji tradycyjnie już zadbają 

o dodatkowe atrakcje: wywiady z artystami, wizyty za kulisami, w pra-

cowniach teatralnych czy na próbach do kolejnych spektakli.

METROPOLITAN OPERA 
Z NOWEGO JORKU  

Transmisje spektakli na żywo 
w rzeszowskim Kinie Zorza

PROGRAM W ZORZY 

7 października 2017
Norma Vincenzo Belliniego. Dyrygent Carlo Rizzi, reżyseria David McVicar, 
w  rolach głównych: Sondra Radvanovsky, Joyce DiDonato, Joseph Calleja, 
Matthew Rose.

14 października 2017
Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dyrygent James Levine, re-
żyseria i kostiumy Julie Taymor, w rolach głównych: Golda Schultz, Kathryn 
Lewek, Charles Castronovo, Markus Werba, Christian Van Horn, René Pape.

18 listopada 2017  
Anioł zagłady Thomasa Adèsa. Dyrygent Thomas Adès, reżyseria Tom Ca-
irns, w rolach głównych: Audrey Luna, Amanda Echalaz, Sally Matthews, 
Sophie Bevan, Alice Coote, Christine Rice, Iestyn Davies, Joseph Kaiser, 
Frédéric Antoun, David Portillo, David Adam Moore, Rod Gilfry, Kevin 
Burdette, Christian Van Horn, John Tomlinson.

27 stycznia 2018  
Tosca Giacomo Pucciniego. Dyrygent Andris Nelsons, reżyseria David 
McVicar, w rolach głównych: Kristine Opolais, Jonas Kaufmann, Bryn Terfel, 
Patrick Carfizzi.

10 lutego 2018 
Napój miłosny Gaetano Donizettiego. Dyrygent Domingo Hindoyan, reży-
seria Bartlett Sher, w rolach głównych: Pretty Yende, Matthew Polenzani, 
Davide Luciano, Ildebrando D’Arcangelo.

24 lutego 2018  
Cyganeria Giacomo Pucciniego. Dyrygent Marco Armiliato, reżyseria i sce-
nografia Franco Zeffirelli, w rolach głównych: Sonya Yoncheva, Susanna 
Phillips, Michael Fabiano, Lucas Meachem, Alexey Lavrov, Matthew Rose, 
Paul Plishka.

10 marca 2018 
Semiramida Gioachino Rossiniego. Dyrygent Maurizio Benini, reżyseria John 
Copley, w rolach głównych: Angela Meade, Elizabeth DeShong, Javier Ca-
marena, Ildar Abdrazakov, Ryan Speedo Green.

31 marca 2018  
Tak czynią wszystkie albo Szkoła kochanków Wolfganga Amadeusa Mozarta 
(Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti). Dyrygent David Robertson, re-
żyseria Phelim McDermott, w rolach głównych: Amanda Majeski, Serena 
Malfi, Kelli O’Hara, Ben Bliss, Adam Plachetka, Christopher Maltman.

14 kwietnia 2018  
Luiza Miller Giuseppe Verdiego. Dyrygent James Levine, reżyseria Elijah Mo-
shinsky, w rolach głównych: Sonya Yoncheva, Olesya Petrova, Piotr Beczała, 
Plácido Domingo, Alexander Vinogradov, Dmitry Belosselskiy.

28 kwietnia 2018 
Kopciuszek Julesa Masseneta. Dyrygent Bertrand de Billy, reżyseria i kostiu-
my Laurent Pelly, w rolach głównych: Joyce DiDonato, Alice Coote, Stepha-
nie Blythe, Kathleen Kim, Laurent Naouri.
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