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Hen od Piasta Kołodzieja,
w kraj nazwany Lechistanem,
w piękny okres w naszych dziejach
Pan Bóg dał nam dobrą zmianę.

Sejm tej władzy jest obliczem,
przypomina Targowicę.
Niby to sól jest tej ziemi,
choć krzykliwy, ale… niemy.

Jarko jakby w jego cieniu.
Choć na tylnym jest siedzeniu
wciąż w ustawach swych ogłasza:
Będzie kwitła Polska nasza!

Gdy wypuścił Szydło z worka,
nowa nasza matka Polka
jest na fali, jest na topie.
Boją się jej w Europie.

Twardo rządy trzyma w dłoni,
jej podporą bum Antoni,
król chaosu, zmiany prymus.
To nasz generalissimus.

Zbyszko, co chciał dostać wszystko
i jeść chochlą, a nie łyżką,
poznał jaka weta siła,
jak pigułka Radziwiłła.

Dziecko szczęścia, Mariusz Błaszczak,
coraz bardziej nam się spłaszcza,
wypowiedzi dając stałe
białe czarnym, czarnym białe.

I tak dobrej zmiany dwór
śpiewa jak kościelny chór,
bo ich sprawą jest istotną
utrzymać się dożywotnio.

Polska rośnie, kraj się zmienia,
tak dla dobra suwerena.
Jarko działa sprytnie skromnie,
dobrze, że choć bezpotomnie.

Żal mi trochę prezydenta,
bo go dalej trzyma w pętach.
Przeurocza dobra zmiana
nie uwalnia od Adriana.

PS
Ukochany kraj, umiłowany kraj,
ukochane i miasta, i wioski.
Wkrótce minie kolejny już maj,
na co czekasz – przybywaj Dąbrowski!
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 I
(A)  Panie Chagall Panie Chagall
 ten smutek rosyjski i żal
 raz Bella raz Vava raz bal 
(B) Dwa razy miłość białe bzy 

rozkosz i szafirowe sny
 Raz życie raz wino raz śpiew 

Raz tęsknota raz ból raz gniew
(C) Wesele cymes gorzałka
 Szklanka ucieczka zapałka
 Lumièr Liberté

Piosenka o błękitnym Chagallu
Słowa: Mieczysław A. Łyp, muzyka: Andrzej Szypuła

 II
(A)  Chagall Chagall Panie Chagall
 Raz Bella raz Vava raz bal
 i smutek rosyjski i żal
(B) Raz taniec raz miłość raz śpiew
 Raz bunt raz tęsknota raz gniew
 Panie Chagall Panie Chagall
 Pan jesteś szatan jesteś mag
(C) Srebrny księżyc witebski szlak
 Lumièr Liberté
 Lumièr Liberté

Rzeszów, 26.07.2017 r.
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Edward Słupek

Sympatycy i  członkowie 
Stowarzyszenia Nasz 

Dom Rzeszów przebywali 
na dwudniowej wycieczce 
we Lwowie. Lirycznie moż-
na to ująć: z Polski realnej 

do Polski sentymentalnej. Inspirator, prze-
wodniczący stowarzyszenia Jerzy Maślanka, 
nie mógł trafniej dla pierwszej wycieczki wy-
brać lepszego kierunku jak Lwów. W każdej 
chwili poświęconej Lwowowi czuło się taki 
patriotyczny żal za utraconym. Z  naszym 
rozdarciem – czy bliżej nam do wschodniej, 
czy do zachodniej orientacji – wizyta we 
Lwowie to coś z sytuacji, gdy rodzinny dom 
znalazł się w  innych rękach i  my mamy się 
odnieść do tego, co czynią albo uczynili nowi 
gospodarze. 

Z  każdego załomu muru, budowli, 
lwowskiego bruku wyłania się ogrom pol-
skiej kultury, architektury i  gospodarności. 
Wszystko, co w  „starym Lwowie” dobudo-
wano w  formie plomby w  czasach radziec-
kich i obecnych ukraińskich, jest trudne do 
zaakceptowania, gdyż nie pasuje do wcześ- 
niejszej i  pozostawionej zabudowy. Zresztą 

WYCIECZKA DO LWOWA
Z Polski realnej do Polski sentymentalnej

nie sposób banalnie odnieść się do piękna 
architektonicznego Lwowa, gdyż byłoby to 
uwłaczające. 

Mnóstwo wycieczek z  Polski tworzy 
klimat swojskości pobytu. Widać zabiegi go-
spodarzy, aby odbudować, odrestaurować tę 
unikatową wschodnią metropolię. Odradza się 
lwowskość w  postaci wielokulturowości mia-
sta. Słychać języki, które zawsze kojarzyły się 
z tym miastem. Miłe jest, gdy mówiąc po pol-
sku, jesteśmy akceptowani i  rozumiani, cho-
ciaż lwowian narodowości polskiej pozostało 
niewielu. Sądzę, że nie spowoduję skandalu 
z  sąsiedzkim państwem ukraińskim, jeżeli 
stwierdzę, że we Lwowie dobrze by było ode-
brane wprowadzenie alfabetu łacińskiego do 
szyldów, napisów. Taki zabieg przydałby temu 
miastu opisywanej przez byłych lwowian swo-
istości i podkreśliłby jego odrębność, kosmo-
polityzm. Byłby to akcent przynależności Lwo-
wa bardziej do orientacji zachodniej i przydał-
by mu autonomiczności. „Bukwy” nie pasują 
do ornamentyki lwowskiej ulicy.

Wielu uczestników wyjazdu przyzna-
wało się do lwowskich korzeni rodzinnych, 
w  tym Stanisław Szela. który się w  tym 
mieście urodził. Wzruszające sytuacje dla 
wszystkich uczestników. Przy okazji wywo-

ływane dyskusje, czy wszystko uczyniła na-
sza polska dyplomacja, aby odzyskać miliony 
woluminów po polskich zbiorach bibliotecz-
nych zalegających magazyny lwowskich ko-
szar. Dla Ukraińców są to książki bez warto-
ści, gdyż oni używają innego alfabetu i języ-
ka. Inną wartość stanowią zbiory malarstwa 
polskiego, które dla sąsiedzkiej przyzwoito-
ści winny być zwrócone nam Polakom. Tu-
taj znowu budzi zastanowienie skuteczność 
naszej dyplomacji i władz mających kontakty 
przez ćwierćwiecze istnienia Ukrainy. 

Organizacja wycieczki była perfekcyjna. 
Biuro Podróży Matteo Travel Anny Prokop-
-Wilk, które ją zorganizowało, to firma zna-
komita, a wycieczka pilotowana przez Małgo-
się Prokop to popis organizacji imprezy tury-
stycznej. Jako że jest członkiem władz naszego 
stowarzyszenia czuło się oprócz doświadcze-
nia w organizacji tego typu imprez, specjalne 
przejęcie sprawą, jakie towarzyszy „służeniu” 
swoim. Na podkreślenie zasługuje opieka 
przewodniczki, młodej lwowianki o polskich 
patriotycznych korzeniach. Smaki wschod-
niej kuchni to cymes dla podniebienia. Wie-
czorem udało się nam w hotelu zorganizować 
wieczornicę z prezentacją aktualnej twórczo-
ści literackiej Jurka Maślanki. Nie obyło się 
bez śpiewu piosenek lwowskich i biesiadnych. 
W takich sytuacjach akompaniament Zbysz-
ka Sztaby jest nie do zastąpienia. 

Przekraczanie granicy Unii Europej-
skiej, czyli zarazem polsko-ukraińskiej, to 
widomy dowód dla wszystkich, jakim dobro-
dziejstwem jest członkostwo Polski w  Unii 
Europejskiej oraz w strefie Schengen. Możli-
wość przejechania całej Europy bez kontroli 
granicznej jest wspaniałością. Na wschodniej 
granicy natomiast jak za dawnych czasów 
nawet wielogodzinne upokarzające oczeki-
wanie, by ją przekroczyć. Pouczające są wy-
jazdy na wschód Europy, gdyż można uprzy-
tomnić sobie, że polska osobowość, kultura 
to kompilacja Wschodu i Zachodu. Nie jest to 
stwierdzenie pejoratywne, tylko uprzytom-
nienie, że jest to bogactwo kulturowe i cywi-
lizacyjne wpływów na naszą polską kulturę 
narodów Wschodu. Podróże zawsze kształcą.

   Edward SŁUPEK

Z okazji 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę w 1918 r. oraz 

100. rocznicy obrony Lwowa Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 4 oraz Szkoła Podstawowa 
nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie (Sta-
roniwa) wydały 7-stronicowy Kalendarz Ju-
bileuszowy w formacie A3 na 2018 rok. 

Kalendarz zawiera 29 barwnych pocz-
tówek z  architekturą i  pomnikami Lwowa 
z drugiej połowy XIX i początku XX wieku 
(do roku 1939). Na drugiej stronie pocztówek 
zamieszczone są wiersze poetów piszących 
o  Lwowie. Pocztówki pochodzą z  kolekcji 
rodziny Jerzego i Grzegorza Maca. Opraco-

KALENDARZ JUBILEUSZOWY
Szkoła Orląt Lwowskich

wanie graficzne kalendarza wykonali Lesław 
Granat oraz Magdalena Uszyńska. Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 14, Maria Balawej-
der, 24 listopada bieżącego roku podczas 
uroczystości dotyczącej bohaterskiej walki 
Orląt Lwowskich o  niepodległość przekaże 
pamiątkowe kalendarze uczniom, pracowni-
kom i gościom uczestniczącym w uroczysto-
ściach. Całość kolekcji pocztówek będzie pre-
zentowana w  Muzeum Okręgowym w  Rze-
szowie w 2018 roku.

   Lesław GRANAT

Kolumna z pomnikiem Adama Mickiewicza we Lwowie
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Tak o Dniu Zadusznym pisze Władysław 
Stanisław Reymont w  swej powieści pt. 

Chłopi, za którą w  1924 roku otrzymał Na-
grodę Nobla.

Commemoratio Omnium Fidelium 
Defunctorum – Przypomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych – oto łacińska nazwa 
Dnia Zadusznego, zwanego Zaduszkami, ob-
chodzonego co roku 2 listopada. „Doprawdy, 
życie nie jest zamknięte horyzontem tego 
świata” – mówił Jan Paweł II w Rzymie 2 li-
stopada 1983 roku.

Zaduszki to wypominki, wymienianie 
imion i  nazwisk zmarłych, a  także wspólna 
za nich modlitwa. Na cmentarzach i  mo-
giłach zapalają się płomyki świec, lampek 
i  zniczy. Nikłe znaki pamięci… W  mej kli-

ZADUSZKI
„Już od rana dzwony biły, wolno a bezustannie, i  żałosne, rozbolałe dźwięki pojękiwały po 
omglonych, pustych polach; ponurym głosem żałoby wołały w ten dzień smętny, w ten dzień, 
co wstał blady, spowity w mgły aż do tych dal zapadłych, aż do tych bezkresów ziemi i nieba… 
Smutek przejmujący padł na wszystkie dusze; jakaś dziwnie bolesna cichość omotała serca – 
cichość rozpamiętywań żałośliwych i wspominek o tych, co już byli odeszli tam, pod te brzozy 
zwieszone, pod te czarne, pochylone krzyże…”

szy pamięci przesuwają się postacie rze-
szowskiego środowiska muzycznego, które 
znałem. Wspominam skrzypka i  trębacza 
Tomasza Pałkę, klarnecistę Stefana Kielara, 
dyrygenta Józefa Radwana, dyrektora szko-
ły muzycznej Jana Wołowca, chórmistrza 
Stanisława Steczkowskiego, muzyka i poetę 
o. Cherubina Pająka, organistę Klemensa 
Gudela, muzykologa Ewę Hałabuz, pedago-
ga śpiewu Annę Budzińską, trębacza Piotra 
Gajewskiego, wiolonczelistkę Marię Kuklę. 
A przecież to tylko niektóre osoby z naszego 
muzycznego środowiska, które odeszły już 
w smugę cienia… Pozostają w naszej serdecz-
nej pamięci.

Kończę zaduszkowe wspomnienie moją 
skromną refleksją o tych, o których już nikt 

przemijanie

nim liście opadną
muszę jeszcze zapalić znicze
na grobach bezimiennych
gdzie trawy i chaszcze

późnym wieczorem
przesuwam paciorki różańca
zmęczony pielgrzym
jeszcze na tej ziemi

w płomyku świecy
nie ma już smutku
tylko cichość zapomnienia
i spokój przemijania

jeszcze w chmurach
senne anioły
stroją głosy
requiem aeternam

nie pamięta, o  bezimiennych grobach, któ-
rych tyle na tej ziemi…

   Andrzej SZYPUŁA

Alicja Rega utworem Mój dom wygrała 
krajowe eliminacje do Eurowizji Junior 

Song Contest Gruzja 2017 i będzie reprezen-
tować Polskę podczas wielkiego finału Euro-
wizji Junior, który odbędzie się 26 listopada 
br. w  Pałacu Olimpijskim w  stolicy Gruzji, 
Tbilisi. Laureatka od siódmego roku życia 
jest uczennicą Centrum Sztuki Wokalnej 
w Rzeszowie. Pracuje pod kierunkiem Anny 
Czenczek, która ją przygotowała i zgłosiła do 
konkursu. Autorem słów i muzyki tej lirycz-
nej ballady jest Marek Kościkiewicz, a orygi-
nalnej aranżacji Tomasz Filipczak.

Piosenka ma szansę stać się przebojem 
tego festiwalu. W  podkładzie muzycznym 
słychać chórki, które zaśpiewali uczniowie 
Centrum Sztuki Wokalnej w  Rzeszowie – 
Patrycja Jurek, Aleksandra Wajda, Klaudia 
Zarzycka, Adrian Grądziel oraz Adam Szczy-
pień. – Bardzo się cieszę, że to właśnie my 
będziemy reprezentować Polskę w finale dzie-
cięcej Eurowizji w Gruzji – mówi Anna Czen-
czek, dyrektor CSW. – Tam zwycięzcę wyłoni 

ALICJA REGA W EUROWIZJI
Będzie reprezentować Polskę w Tbilisi

jury oraz widzowie w głosowaniu SMS. Alicja 
znów może podbić serca publiczności, tak jak 
to się stało 1 października podczas transmi-
towanego na żywo finału krajowego, kiedy to 
zagłosowały na nią tysiące osób. Szczególne 

wsparcie popłynęło z Podkarpacia i Rzeszo-
wa, gdzie znajduje się opiekujące jej talentem 
Centrum Sztuki Wokalnej.

14-letnia Alicja Rega mieszka w  Łysej 
Górze w  województwie małopolskim, a  od 
2010 roku uczy się śpiewu u Anny Czenczek, 
dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w  Rze-
szowie, pomysłodawczyni i  dyrektora Mię-
dzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów 
Carpathia Festival, a także jurorki międzyna-
rodowych festiwali. W rzeszowskim Centrum 
Sztuki Wokalnej Alicja rozwija swoje pasje 
i zainteresowania, pracując nad emisją głosu, 
dykcją i interpretacją piosenki. Zdobywa wie-
le potrzebnych artyście umiejętności zwią-
zanych ze scenicznym ruchem, grą aktorską, 
ubiorem i stylizacją.

Jako reprezentantka CSW w Rzeszowie 
wzięła udział w dziesiątkach festiwali i pro-
gramów telewizyjnych. Talent i  profesjo-
nalne podejście do scenicznych prezentacji 
pomogło Alicji zdobyć najwyższe nagrody 
na wielu festiwalach piosenki, zarówno ogól-
nopolskich, jak i  międzynarodowych, m.in. 
na Litwie, Malcie, w Rosji, Estonii, Bułgarii, 
Niemczech, Czechach. 

   Elżbieta STĘPIEŃ

Alicja Rega i Anna Czenczek

Było jesiennie i  w  nastroju, i  scenografii 
koncertu piosenek o  Rzeszowie, który 

przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Rze-
szowa. Wielkim orędownikiem, by to wyda-
rzenie artystyczne się spełniło, był sam prezes 
TPRz, a  zarazem redaktor naczelny „Echa 
Rzeszowa” Zdzisław Daraż. Ale artystyczny 

KONCERT PIOSENEK O RZESZOWIE
Jesiennie, nostalgicznie, wesoło

pomysł, oprawę i  scenariusz wieczoru mu-
zyczno-wokalnego – który miał miejsce w sali 
widowiskowej rzeszowskiego Wojewódzkiego 
Domu Kultury w niedzielę 5 listopada – przy-
gotował artysta muzyk, kompozytor, dyrygent 
i poeta Andrzej Szypuła. I onże wraz z Ewą 
Korczyńską, którą też usłyszeliśmy jako wo-

kalistkę, prowadził ten koncert, bardzo często 
zasiadając również przy fortepianie i mikrofo-
nie jako śpiewak. Był gospodarzem wieczoru, 
grał, śpiewał i śpiewano co rusz jego piosenki, 
przeważnie nastrojowe walce. 

Była w  tym koncercie różnorodność 
wykonawców – począwszy od przedszko-
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laków i  uczniów klas najmłodszych Szkoły 
Podstawowej nr 1 z  zespołu Gabcia i  Przy-
jaciele, który przywiódł Wal-
demar Wywrocki oraz Sta-
roniwskich Promyczków pod 
kierunkiem Elżbiety Kłoso-
wicz z  Domu Kultury Staro-
niwa, były też wykonawczynie 
nieco starsze z Rzeszowskiego 
Domu Kultury – Lena i Kinga 
Paszkówny, ale i  dorosłe gro-
no chórzystek z  Collegium 
Musicum WDK, z  którymi 
jako solistka wystąpiła Maria 
Rudnicka z  piosenką A. Szy-

puły W Rzeszowie o Lwo-
wie. Śpiewali wytrawni 
soliści operowi, jak prof. 
Jacek Ścibor z Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, któ-
ry urzekł m.in. piosenką 
żydowską rzeszowiani-
na Nachuma Sternhei- 
ma, a  przy fortepianie 
akompaniował mu Pa-
weł Węgrzyn; podziwia-
no Emilię Jakubiec-Lis 
i  Andrzeja Alberskiego. 
Oczywiście, jak zawsze 
aplauz zyskał w  lekkich, 
dowcipnych piosenkach 
kabaretowych zespół 

Dwa Balony i  Ten Trzeci, zwłaszcza jego li-
derzy bracia Tomasz i Bohdan Sienkiewiczo-

wie wraz z gitarzystą Grzego-
rzem Plisiem i altowiolistą też 
Grzegorzem Plisiem. Bardzo 
dobrze przyjęci zostali soliści 
ze szkół muzycznych Rzeszo-
wa i  nie tylko – Bartłomiej 
Piwowar, Marika Kisielewicz 
i  Daniel Lipiec. Ale zdecydo-
wanie ożywczy powiew wnio-
sły pod koniec dwie znako-
mite wokalistki. Oliwia Skóra 
energetycznie zaśpiewała 
piosenkę To Rzeszów tak już 

ma skomponowaną przez Jerzego Dynię do 
słów Małgorzaty Zygo. Ale finał z Małgorza-
tą Boć i  jej wykonaniem Trąbki w  Bohemie 
(słowa M. Zygo, muzyka J. Dynia), utworu 
rytmicznego i melodyjnie wspaniałego, było 
znakomitym zamknięciem koncertu przez 
prawdziwą gwiazdę tego wieczoru, podkre-
ślonego popisem Krystiana Balawendra z so-
lówkami na trąbce. Należy podkreślić wielką 
rolę zespołu, który towarzyszył solistom – 
oprócz wspomnianego trąbkarza byli w nim 
gitarzyści Łukasz Belcyr i Konrad Kiełbasa, 
perkusista Sylwester Malinowski i  ogarnia-
jący całość jak dyrygent Krzysztof Mroziak 
przy fortepianie. 

Podczas koncertu w wielkiej sali WDK, 
włącznie z balkonem wypełnionej po brzegi 
słuchaczami, przypomniane zostały m.in. 
nazwiska Wincentego Zawirskiego, nieżyją-
cego rzeszowskiego aktora, który pisał sło-
wa do piosenek wielkiego Tadeusza Hejdy, 
a  także nieżyjącego muzyka Jana Wywroc-
kiego. Wieczór był poniekąd – zważywszy 
na liczbę utworów Andrzeja Szypuły – takim 
niepisanym benefisem tego zasłużonego ar-
tysty i działacza kultury. Zapowiedziano, że 
za rok będzie to już festiwal i zachęcono do 
stawania w  szranki w  konkursie na piosen-
kę o Rzeszowie, któremu patronował będzie 
nieżyjący muzyk Tadeusz Hejda.

   Ryszard ZATORSKI

Zespół Dwa Balony i Ten Trzeci

Małgorzata Boć 

Jerzy Dynia

Aby zachować najstar-
sze formy ludowych 

tańców, Wojewódzki Dom 
Kultury w  Rzeszowie jest 
organizatorem dorocz-
nego Ogólnopolskiego 

Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego. 
Pomysł zrodził się w 1984 roku i na szczęście 
ta impreza, mająca wartość porównywalnej 
do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i  Śpie-
waków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, 
odbywa się do tej pory co roku. Jeśli chodzi 
o  stronę organizacyjną, to prezentacje kon-
kursowe odbywają się obecnie pierwszego 
dnia na scenie Centrum Kultury w Trzcianie 
k. Rzeszowa, zaś koncert galowy połączo-
ny z  ogłoszeniem wyników na scenie Wo-
jewódzkiego Domu Kultury w  Rzeszowie. 
Konkurs odbywa się w  dwóch kategoriach: 
autentycznych par, a także grup tanecznych. 
Imprezie towarzyszą popularne niegdyś za-
bawy wiejskich dzieci. 

Najciekawsze dla dokumentalistów 
tradycyjnych tańców są występy wiekowych 
par tanecznych. Wtedy właśnie dochodzą 
do głosu charakterystyczne, indywidualne 
zachowania tancerzy i tancerek. Każda para 
jest inna. Ich tańce są bardzo zróżnicowane 
w  zależności od temperamentu, nieprzewi-
dywalnych zachowań, a  czasem nawet od 

TRADYCYJNY LUDOWY TANIEC
Prezentują ducha dawnych zabaw

stanu ich zdrowia i wieku. Prowadzi w tań-
cu zawsze mężczyzna, a wyjątkowo sprawna 
i w  jakiś sposób uległa i poddająca się woli 
tancerza jest kobieta. Bo chodzi o  to, żeby 
opornej i  mniej zgrabnej partnerce w  któ-
rymś momencie mężczyzna nie zaśpiewał: 
Wolołbym się przebić kołem (tzn. kijem) jak 
tańcować z takim „wołem”. Pary tańczą „po 
swojemu”, tak jak tańczyło 
się dawniej w  karczmach 
czy organizowanych w cha-
łupach potańcówkach, kie-
dy energia tancerzy groziła 
nawet rozwaleniem pieca. 
Oczywiście takie taneczne 
spotkania kończyły się czę-
sto powszechną bijatyką, 
podczas której można było 
„rozliczyć” się z  zaoranej 
w  przeszłości sąsiadowi 
w  polu skiby albo wejścia 
„w  szkodę” krowy na są-
siedzką łąkę. Hasłem do 
bitki było stłuczenie laską 
przez największego wiejskiego „zadzior-
nika” wiszącej na ścianie jedynej zresztą 
naftowej lampy. I  wtedy zaczynała się po-
wszechna „młocka”. Każdy „proł” każdego, 
nie wiedząc za co, ale dla przykładu. Czę-
sto kończyło się to krwawą jatką, jeśli ktoś 
z uczestników przyniósł ze sobą nóż czy na-
wet bagnet.

Dziś takich epizodów na scenach nie 
ma, ale zaimprowizowane „bitki” bywają, tyle 
że nie krwawe i nawet bez siniaków. Oczywi-
ście ta część wiejskich zabaw pokazywana jest 
na scenie w  prezentacjach grup tanecznych. 
I w  takich przypadkach mamy do czynienia 
z  innym problemem. Występujące podczas 
konkursu grupy taneczne też powinny prze-
kazywać klimat dawnych zabaw tanecznych 
czy tańców towarzyszących różnym obrzę-
dom. Nie zawsze tak jednak obecnie bywa. 
Staje się to pod wpływem naśladownictwa 
zespołów pieśni i  tańca prezentujących folk-
lor opracowany w  formie artystycznej. Kla-

sycznym wręcz na to przykładem jest wy-
konywanie serii następujących po sobie bez 
przerwy tańców. A przecież prawda była inna. 
Na takich potańcówkach poszczególne tańce 
zaczynały się od „założenia” przez któregoś 
z tancerzy, czyli wrzucenia do basów pienią-
dza będącego płaconym „z góry” honorarium 
dla kapeli i zaśpiewaniem melodii, przy której 
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chciał zatańczyć ze swoją partnerką wspólnie 
z  innymi parami. Kapela musiała wiedzieć, 
jaką melodię ma zagrać za otrzymaną zapła-
tę. Gorzej było, jeśli nie znała takiej melodii 
albo niemuzykalny „zamawiacz” tak ją znie-
kształcił śpiewając, że kapela nie wiedziała, 
o co chodzi. Był wówczas pretekst do „gran-
dy”. Jeśli chodzi o  tańce zbiorowe, rzecz się 
ma podobnie, gdy chodzi o naśladownictwo 
zespołów prezentujących folklor opracowany. 
Złośliwcy nazywają to „taneczną musztrą”. 
Zanikają wówczas indywidualne cechy oso-
bowościowe tancerzy. Każda rączka ma być 
na tej samej wysokości, stopy mają wykony-
wać te same ruchy, itd. itd. Ale na szczęście 
nadal jeszcze przyjeżdżają na konkurs grupy 
taneczne prezentujące ducha tamtych daw-
nych zabaw. Celują w tym zwłaszcza górale.

Podczas tegorocznej edycji konkursu 
oceniające wykonawców jury pod przewod-
nictwem dr. hab. Tomasza Nowaka z  In-
stytutu Muzykologii Uniwersytetu War-
szawskiego obejrzało 15 grup tanecznych, 
20 par tanecznych oraz 3 grupy dziecięce 
z  województw mazowieckiego, śląskiego, 
małopolskiego, świętokrzyskiego, dolnoślą-
skiego oraz podkarpackiego. Główna nagro-
da w  kategorii grup tanecznych przypadła 
Zespołowi Regionalnemu Mystkowianie 
z Mystkowa (woj. małopolskie), zaś I nagro-
da w tejże kategorii Zespołowi Pieśni i Tańca 
Łastiwoczka (jaskółka) z  Przemkowa (woj. 
dolnośląskie), prezentującemu folklor łem-
kowski. W kategorii par tanecznych główną 
nagrodę otrzymali Ewelina Rzadkosz oraz 
Krzysztof Karpiel z zespołu Regle z Poroni-

na, zaś I w  tej kategorii Władysława Janus 
i Benedykt Poręba z zespołu Mystkowianie. 
Tańczące dzieciaki otrzymały nagrody rze-
czowe. Nagród było sporo, a  to za sprawą 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego, Zarządu Województwa Podkar-
packiego i WDK w Rzeszowie. Wiele pracy 
w  sprawny przebieg imprezy włożyli pra-
cownicy WDK, a  także wielkie grono wo-
lontariuszy i pracowników Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcia-
nie. Jury konkursu podkreśliło w protokole, 
że idea tego festiwalu nawiązuje do zaleceń 
konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego. 

   Jerzy DYNIA
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E Jest taki dzień w  roku, 
kiedy myślami powra-

camy do tych, którzy na 
zawsze odeszli, których 
już wśród nas nie ma. 
Ukochani dziadkowie, 
matka, ojciec, żona, mąż, 
czasem też i  dziecko. 
Bywa, że wspominamy, 
chociaż mniej emocjo-
nalnie tych, którzy to-
warzyszyli nam w  pra-
cy zawodowej, którzy 
kształtowali naszą profe-
sjonalną przyszłość. Z za-
kamarków pamięci wyła-
niają się też osoby, które 
działały na rzecz naszego 
środowiska bądź miasta, 
w którym przyszło nam żyć. Nie zawsze jed-
nak tak jest i wiele osób odeszło z naszej pa-
mięci niesłusznie.

Tadeusz Hejda, gdyby żył, miałby dzi-
siaj 95 lat. Urodził się w Zagórzu k. Dąbrowy 
Górniczej. Po odbyciu w  latach 1945–1947 
służby wojskowej osiadł w  Rzeszowie i  spę-
dził tu całe swoje życie zawodowe. Był wy-
jątkowo utalentowanym muzykiem, kompo-
zytorem, pedagogiem i redaktorem muzycz-
nym Rozgłośni Polskiego Radia w  Rzeszo-
wie. Wysoki, szczupły, przystojny, kultural-
ny, nigdy niepodnoszący głosu, pedantycznie 
dokładny w pracy, taktownie wymagający od 
siebie i współpracowników.

We wrześniu 1950 roku podjął pracę 
w  charakterze nauczyciela gry na akorde-
onie w  Państwowej Szkole Muzycznej przy 
ul. Sobieskiego. Po dwóch latach rozpoczął 
pracę w  rzeszowskim radiu i  pracował tu 
aż do przejścia na emeryturę. Od podstaw 
tworzył redakcję muzyczną oraz muzyczne 
archiwum. Zaczynał od zera i  doprowadził 
do profesjonalnego poziomu. Mimo bardzo 
ubogiego w  tamtych latach sprzętu wielo-
krotnie podejmował próby nagrań zespołów 
muzycznych z regionu prezentujących różne 
gatunki. To właśnie on pilotował działalność 

TADEUSZ HEJDA
Czy miasto uznało i doceniło jego działalność?

na radiowej antenie słyn-
nej ludowej kapeli Włady-
sława Łobody, co zaowo-
cowało zrealizowaniem 
i  zarchiwizowaniem 99 
dwudziestominutowych 
audycji z  udziałem tej 
kapeli. W  czasach jego 
pracy podejmowane były 
próby realizacji nagrań 
na sprzęcie mono w  sys-
temie x y, aby uzyskać 
efekt nagrań stereofo-
nicznych. Właśnie takie 
nagranie powstało m.in. 
z  udziałem rzeszowskie-
go zespołu RSC ze słyn-
nym utworem Życie to 
nie teatr. Komponował, 

aranżował. To właśnie spod jego pióra wy-
szła piosenka Zakochani w  Rzeszowie, spo-
pularyzowana przez też już nieżyjącą Stenię 
Dyniową z  zespołem Jedynka. Praca redak-
cyjna nie kolidowała z jego inwencją twórczą. 
Do pierwszych jego sukcesów wydawniczych 
w  PWM zaliczane są dwa tanga na zespół 
instrumentalny Moja cicha melodia i karko-
łomna technicznie dla solisty akordeonisty 
w  zespole Reminiscencja. Było później tych 
kompozycji wiele, około czterdziestu.

W  tamtych czasach nie było w  Polsce 
podręcznika gry na saksofonie. Kupił sak-
sofon tenorowy i  po poznaniu tajników gry 
na nim napisał podręcznik 
– Szkołę na saksofon, nowa-
torską, rozwijającą ucznia 
nie poprzez granie nudnych 
etiud, ale konkretnych utwo-
rów. Podręcznik ten nie zo-
stał w Polsce „wyparty” przez 
nowsze edycje innych autorów 
i  jest ciągle wznawiany. Po-
dobnie miała się rzecz z dwu-
częściową Szkołą na klarnet. 
Wydał również Wybór etiud 
i  utworów jazzowych, a  także 
Studium jazzowe na saksofon. 

Kilkakrotnie podejmował próby stwo-
rzenia rzeszowskiej orkiestry radiowej – Ze-
społu Rzeszowskiego Studia Muzycznego, 
w  którym uczestniczyli muzycy miejscowej 
filharmonii, a także instrumentaliści z jednej 
z  rzeszowskich restauracji. Pięknie zaaran-
żowane przez niego tanga z  tym zespołem 
zagrał wspólnie na dwóch akordeonach z ów-
czesnym dyrygentem rzeszowskich filhar-
moników Tadeuszem Chachajem. W  archi-
wum muzycznym Radia Rzeszów zachowało 
się do tej pory kilkadziesiąt utworów nagra-
nych przez „dochodzący”, bez etatów, Zespół 
Rzeszowskiego Studia Muzycznego. Nie był 
to cud techniki nagraniowej, ale swoisty do-
kument działań rzeszowskiego środowiska 
muzycznego. Tadeusz Hejda rozpoczął stara-
nia, aby te nagrania znalazły się na płytach 
i  w  konsekwencji na półkach księgarskich. 
W Rzeszowie nie znalazł sojuszników wśród 
ówczesnych decydentów. Był rozczarowany 
i  rozżalony. Zbiegło się to z  okresem poli-
tycznej zawieruchy w kraju i wielkiej desta-
bilizacji, także wtedy, kiedy powstała szansa 
na przejście na wcześniejszą emeryturę. Dłu-
go się wahał. Żal było żegnać się z ukochaną 
pracą, której poświęcił całe swoje zawodowe 
życie. Wreszcie stało się. Pożegnał się z  ra-
diem i  współpracownikami. Powoli zaczął 
odsuwać się od przyjaciół. Coraz częściej 
wyjeżdżał z Rzeszowa na Dolny Śląsk. Przez 
dłuższy czas nie dawał znaku życia. Niespo-
dziewanie w  miejscowej prasie ukazały się 
nekrologi. Jeden z  nich był niezwyczajny: 
„Pożegnaliśmy Go w  dniu 30 czerwca 2008 
roku we Wrocławiu, w kaplicy na Cmentarzu 
Kiełczowskim”.

Czy miasto uznało i doceniło jego dzia-
łalność? Czy w  jakiś sposób 
zaznaczyło to? Jak dotąd nie 
doczekał się nawet najmniej-
szej bodaj nazwy uliczki 
swego imienia. Jego imienia 
nie otrzymało też studio 
muzyczne Radia Rzeszów, 
w  którym dla Rzeszowa 
i województwa, a  także pol-
skiej kultury muzycznej tak 
znacząco zadziałał. Kto go 
dziś pamięta? 

 Jerzy DYNIA

Tadeusz Hejda
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Bogusław Kobisz

Uważam, że w  tym 
miejscu, gdzie kiedyś 

uruchamiano sztuczne lo-
dowisko, czyli obok stadio-
nu Resovii, powinno zostać 
zbudowane sztuczne kryte 

lodowisko. Taki obiekt z pewnością cieszyłby 
się uznaniem mieszkańców i  przy mądrym 
zarządzaniu mógłby sam się finansować. Po 
pierwsze byłaby to atrakcja dla młodzieży 
szkolnej; po drugie obiekt ten wzbogaciłby 
infrastrukturę potrzebną w  nauczaniu wy-
chowania fizycznego i wykorzystywany był-
by przez środowiska akademickie; po trzecie 
byłby znakomitym miejscem dla rodzinnych 
wypadów rekreacyjnych, mogłyby się na nim 
odbywać pokazy rewii na lodzie i rozgrywki 
ligowe. Stal Rzeszów czy Resovia mogłyby 
utworzyć dodatkowe sekcje sportowe hokeja 

RZESZÓW ZASŁUŻYŁ NA LODOWISKO
Każda zwłoka to zubożenie kolejnych pokoleń

na lodzie. Może któraś z  rzeszowskich firm 
utworzyłaby klub hokejowy? Przecież nie 
brakuje nam developerów i bogatych firm. 

W zasadzie odwlekanie decyzji o budo-
wie takiego obiektu jest działaniem na szko-
dę kolejnych pokoleń. Już dziś w  Rzeszowie 
powinno roić się od małych Czerkawskich 
i kibiców hokeja na lodzie. Panie Prezydencie, 
nie brakowało Panu zdecydowania, odwagi 
i  uporu w  wielu mniej istotnych sprawach, 
więc niezrozumiałe jest, dlaczego nasze mia-
sto nie ma lodowiska. Obiekt powinien być 
tak zaprojektowany, aby w części utrzymywa-
ły go funkcjonujące tam bary dla młodzieży, 
wypożyczalnie, sklep sportowy, powinny być 
też pomieszczenia dla drużyn hokejowych itp.

Myślę, że zarówno rząd, jak i  marsza-
łek województwa nie odmówiliby wsparcia 
takiej budowy. Można byłoby też starać się 
o  środki unijne, w  końcu lokalne firmy też 
mogłyby wykupić tzw. cegiełki i  przypusz-

czam, że skutecznie można by było zorgani-
zować rzeszowską (powszechną) zbiórkę pie-
niędzy na lodowisko. Spalarnię śmieci przy 
elektrociepłowni na Załężu buduje się mimo 
oporu części mieszkańców miasta, może 
warto pomyśleć o  tym, żeby jeszcze w  inny 
sposób przysłużyła się ona miastu. Rzekomo 
znane są już na świecie technologie skutecz-
nej zamiany ciepła na zimno. Nie potrzeba 
wielkiej wiedzy, aby stwierdzić, że elektro-
ciepłownia na Załężu szczególnie w  okresie 
letnim ma znaczne nadwyżki ciepła. Skoro 
określamy się mianem miasta innowacji, to 
pokażmy, że nim naprawdę jesteśmy i  wy-
korzystajmy to ciepło. Każda zwłoka w tym 
zakresie to błąd, strata czasu i zubożenie ko-
lejnych pokoleń. Panie Prezydencie, robi się 
wiele pożytecznych rzeczy dla miasta, może 
należy zrobić też coś pożytecznego dla ludzi.

   Bogusław KOBISZ

Dorota Dominik

7 listopada minęła rocz-
nica urodzin kobiety, 

która w  nauce była i  jest 
największym umysłem, 
jaki wydała Polska. Szko-
da, że ta okrągła, 150. 

letnia rocznica przeszła jakoś cicho, niespe-
cjalnie akcentowana i świętowana. Zaledwie 
kilka czasopism, jakieś skromne wzmianki. 
Nie było publicznych uroczystości, choć-
by naukowych pikników organizowanych 
ku pamięci wielkiej Polki – genialnego na-
ukowca. Nie wspomniał o tej Kobiecie żaden 
z polityków, a co dziwniejsze, żadna z kobiet 
polityczek. Tymczasem Maria Skłodowska-
-Curie jest do dziś naszą bodaj największą 
dumą i  chlubą. Być może przyczyną, dla 
której upamiętnienie urodzin Marii stanowi 
sprawę dla niektórych kłopotliwą, było jej 
życie i nierzadko poglądy „pod prąd” ówcze-
snemu nurtowi. Niektórzy i obecnie mieliby 
kłopot z  życiorysem tej 
niesamowitej Kobiety, 
która spełniła się w  każ-
dej dziedzinie życia, na 
przekór męskiej domi-
nacji, zawsze uparcie 
i z godnością. 

Oficjalne podręcz-
niki i  noty ograniczają 
się na ogół do suchych 
faktów, jak Nagroda 
Nobla (fizyka wspólnie 
z mężem oraz chemia sa-
modzielnie) dla pierwszej 

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 
Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś 
zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

M. Skłodowska-Curie

NIESAMOWITA MARIA
Niepokorna, trudna, genialna

kobiety, nagroda podwójna (rekord niepobi-
ty), przyjaźń z  Einsteinem, polskimi prezy-
dentami Mościckim i  Wojciechowskim czy 
aktywność naukowa po I  wojnie (Instytut 
Radu). Maria Skłodowska-Curie noblistka 
oraz matka noblistki Ireny, która również 
otrzymała Nagrodę Nobla wraz z  mężem 
Fryderykiem Joliot, a młodsza Ewa, biograf-
ka matki – jak sama żartowała – przynio-
sła wstyd rodzinie, bowiem noblistą został 
„tylko” jej mąż, przewodniczący UNICEF 
(Pokojowa Nagroda Nobla). Niesamowita 
odwaga i  nieugiętość Marii, walka wbrew 
schematom, jaką prowadziła przez całe życie, 
czyniły ją w  czasach ówczesnych bohater-
ką skandali – poczynając od walki o  moż-
liwość studiowania (musiała wyjechać do 
Paryża, w  Warszawie nie przyjmowano na 
uniwersytet kobiet), dalej ślubu, wyłącznie 
cywilnego (sic!), podróży poślubnej na rowe-
rach, w trakcie której skróciła znacznie suk-
nię i  jeździła (horrendum!) bez kapelusza, 
wspólną partnerską pracę z mężem Piotrem 

(jak można było nie być „żoną przy mężu”), 
romans po jego śmierci, do którego miała 
odwagę się przyznać i twardość po eksplozji 
nienawiści i  staraniach Komitetu Noblow-
skiego, aby nie przyjeżdżała osobiście do 
Sztokholmu po drugiego Nobla („Precz z cu-
dzoziemką!”), czy nieczystą rywalizację o ka-
tedrę na Sorbonie. Jako jedna w pierwszych 
w  świecie kobiet nauczyła się prowadzić sa-
mochód, aby wraz z  córką Ireną prowadzić 
na frontach I  wojny ambulans z  aparatem 
rentgenowskim (także pod Verdun). Potra-
fiła równie dobrze posługiwać się… łopatą. 
Sama bowiem przesypywała setki kilogra-
mów rudy uranu w swoim laboratorium. Dla 
niektórych zbyt trudna i nieustępliwa postać, 
aby ją nadmiernie fetować…

Biografia Marii Skłodowskiej-Curie, 
przedstawiająca ją jako wzór do naśladowa-
nia, jej charakter, upór i ciągły rozwój, stano-
wi obowiązkowy element edukacji młodzieży 
na Dalekim Wschodzie (Wietnam i Japonia), 
zaliczono ją do Wielkich Natchnionych, 
wnoszących do świata intelektualną lub du-
chową moc. W Polsce jest patronką ulic, szkół 
i jednego uniwersytetu (UMCS), jednak zbyt 
rzadko wykorzystujemy jej biografię, aby 
uczyć i wychowywać młodzież (prościej pro-
mować uległość i oportunizm zamiast odwa-
gi i bezkompromisowości). Nie nakręciliśmy 
też w Polsce żadnego ambitnego czy choćby 
przyzwoitego filmu, mając iście filmowy sce-
nariusz, jakim było życie Marii. Ostatni, na 
150-lecie urodzin noblistki, nakręciła Fran-
cuzka… Czyżbyśmy mieli „kłopot z Marią”?

   Dorota DOMINIKMaria Skłodowska-Curie
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Sylwia  
Chodorowska

Myśliwi od najdaw-
niejszych czasów za-

biegali o  wsparcie swoich 
patronów. W  zależności od 

stopnia rozwoju ludzkości, obowiązującej reli-
gii czy nawet mody opiekunowie łowców zmie-
niali się. Współcześnie w kulturze europejskiej 
nie jedynym, ale głównym patronem myśli-
wych, pośrednikiem między łowcą i  Stwórcą, 
jest święty Hubert.

Hubert był postacią historyczną. Żył ok. 
1300 lat temu na terenie dzisiejszej Belgii. Data 
jego urodzin nie jest precyzyjnie określona. 
Różne źródła podają, że było to ok. roku 655. 
Hubert był potomkiem królewskiego rodu 
Merowingów. Ważną personą na dworze króla 
Thierry’ego III. Ożenił się z  przedstawicielką 
jednego z najznamienitszych rodów tamtejszej 
części Europy w VII wieku, córką Pepina z He-
ristal. Istnieje aż 7 biografii Huberta, pisanych 
między wiekiem VIII i XVI. Na ich podstawie 
można przyjąć, że Hubert wiódł uporządkowa-
ne, bogobojne życie arystokraty. Przełom nastą-
pił po sześciu latach małżeństwa. W chwili, gdy 
żona Huberta musiała wyjechać w długą podróż 
do swej chorej matki. Na kilka miesięcy Hubert 
został – jak można to określić współczesnym 
językiem – słomianym wdowcem. Z  wolności 
tej zaczął korzystać. Żywot wypełniały mu ca-
łonocne biesiady w towarzystwie druhów. Dnie 
spędzał na polowaniach. W łowach zupełnie się 
zatracił. Polował bez opamiętania.

I stało się! Według różnych źródeł mia-
ło to miejsce w dzień Bożego Narodzenia lub 
w Wielki Piątek roku – tu też różne wersje – 
683 lub 695. Hubert wraz z drużyną wyruszył 
w lasy Gór Ardeńskich na konne polowanie na 
jelenie. W pewnej chwili orszakowi jeźdźców 
ukazał się ogromny jeleń. Hubert ruszył za 
nim konno. Towarzysze zostali daleko. Pościg 
trwał wiele godzin. W  pewnym momencie 
zwierz sam zatrzymał się na leśnej polanie. 
Psy towarzyszące księciu nie chciały atako-
wać zwierza. Hubert dostrzegł, że pośrodku 
jeleniego wieńca żarzy się świetlisty krzyż. 
Wówczas jeleń przemówił ludzkim głosem: – 

PATRONI MYŚLIWYCH
Św. Hubert jest najpopularniejszym patronem braci łowieckiej

Hubercie, czemu niepokoisz biedne zwierzęta, 
a nie dbasz o zbawienie duszy? Hubert zsiadł 
z konia, rzucił się na kolana i zapytał: – Panie, 
co mam robić? Jeleń odrzekł: – Jedź do Ma-
astricht, do mego sługi Lamberta, on powie ci, 
co masz uczynić.

Lambert był wówczas biskupem Ma-
astricht i  Liege. Hubert został księdzem, ulu-
bieńcem biskupa. Po męczeńskiej śmierci 
Lamberta ówczesny papież Sergiusz I  konse-
krował Huberta na biskupa i  odtąd Hubert 
był ordynariuszem diecezji Maastricht i Liege. 
Zmarł około roku 727. Krótko po śmierci zo-
stał kanonizowany i  jako święty ustanowiony 
przez Kościół patronem myśliwych. Oficjalny 
wpływ na szybką kanonizację i przyporządko-
wanie Hubertowi myśliwych miała przygoda 
na polowaniu, po której zmieniło się jego życie. 
Znaczenie też miały rozliczne cuda przypisy-
wane mu. Włókna ze stuły Huberta uznawano 
za skuteczne lekarstwo przeciwko wściekliź-
nie. Nitki należało wszyć w skórę czoła poką-
sanego przez wściekłe zwierzę. Ciało Huberta 
było wielokrotnie ekshumowane. Ostateczna 
przeprowadzka szczątków Huberta do bazyliki 
w miasteczku dziś noszącym nazwę Saint Hu-
bert miała miejsce prawdopodobnie 3 listopa-
da. Inne źródła podają, że 3 listopada to dzień 
śmierci Huberta. W  każdym razie to właśnie 
ten dzień jest świętem podopiecznych Huber-
ta – myśliwych. Cudowna stuła biskupa do dziś 
jest przechowywana w  Saint Hubert, zaś jego 
grób to współcześnie cel pielgrzymek braci ło-
wieckiej z całej Europy. 

Bez względu na ocenę i prywatny stosu-
nek do legendy św. Hubert obecnie jest najpo-
pularniejszym patronem braci łowieckiej Eu-
ropy. 3 listopada to święto myśliwych, często 
poprzedzone mszą świętą w intencji przyrody 
i myśliwych. Bywa, że nabożeństwo celebrowa-
ne jest nie w kościele, lecz w terenie, przy śród-
leśnych kapliczkach poświęconych właśnie Hu-
bertowi. Msza hubertowska to bodaj jedyne na-
bożeństwo, w trakcie którego w świątyni mogą 
być obecne zwierzęta związane z polowaniem: 
psy, sokoły, a nawet konie. Ciekawostką może 
być to, że w Polsce kult św. Huberta i tradycja 
polowań hubertowskich są stosunkowo młode. 
Sięgają XVIII wieku. Przywieźli je do naszego 
kraju królowie sascy.

Pamiątką po postaci św. Huberta jest wi-
zerunek jeleniego wieńca ze świetlistym krzy-
żem. Pewnym odstępstwem od legendy jest to, 
że współczesny „jeleń hubertowski” ukazywa-
ny jest jako dwunastak. Zwierz, którego widział 
patron myśliwych, podobno był dziesiątakiem. 
Poroże jelenia ze świetlistym krzyżem stało się 
emblematem większości organizacji łowieckich 
prawie wszystkich krajów europejskich. Jest 
także godłem Polskiego Związku Łowieckiego.

Kto poza Hubertem? W  mitologii sta-
rożytnej Grecji opiekunką łowów i zwierzyny 
była Artemida, ukazywana jako młoda dziew-
czyna z łukiem, której towarzyszy łania. Staro-
żytni Rzymianie przejęli wraz z kulturą Gre-
ków także ich wierzenia. U Rzymian jednak 
ta sama Artemida zwała się Dianą. W przed-
chrześcijańskiej Polsce opiekę nad łowcami 
sprawowała boginka Dziewanna. Obok niej 
cześć oddawano patronom łowieckim mniej-
szej wagi – np. Radygostowi, który czczony 
był przede wszystkim jako bożek gościnności. 
Pokłony od myśliwych odbierał także bożek 
Światybor. Hubert miał także konkurentów 
już w  czasach chrześcijańskich. Bliscy my-
śliwskim sercom byli św. Michał i  św. Jerzy. 
Najsłynniejszy, plasowany tuż za Hubertem, 
jest jednak św. Eustachy. Był on wysokim 
dowódcą wojskowym w  czasach rzymskiego 
cesarza Trajana. Zwał się pierwotnie nie Eu-
stachy, lecz Placyt. I jemu, tak jak Hubertowi, 
na polowaniu ukazał się jeleń z krzyżem po-
środku wieńca. Zwierz ludzkim głosem naka-
zał przejście na nową wiarę, co Placyt uczynił. 
Gdy wódz wrócił z kolejnej wyprawy wojen-
nej, cesarz Trajan już nie żył. Rzymem rządził 
okrutny cesarz Hadrian, który wystawił ucztę 
na cześć swego wodza. Jednak gdy dowiedział 
się o tym, że Placyt przeszedł na chrześcijań-
stwo – wymyślił straszliwą zemstę. Rzucił 
późniejszego patrona łowców wraz z całą jego 
rodziną na pożarcie lwom. Te jednak nie tylko 
nie rozszarpały nieszczęśników, lecz podeszły 
do ludzi i zaczęły się łasić jak psy. Wówczas ce-
sarz nakazał rozgrzać do czerwoności ogrom-
ny spiżowy posąg wołu. Ofiary wrzucono do 
środka. Placyt zginął w męczarniach. Po kilku 
godzinach wydobyto ciała. Okazało się wów-
czas, że są one nietknięte, bez jakichkolwiek 
śladów choćby najmniejszych oparzeń. To 
zdarzenie sprawiło później, że Placyt, już jako 
Eustachy, wyniesiony został na ołtarze. 

Zebrała i opracowała
 Sylwia CHODOROWSKA-KOZIEŃ

Andrzej Grzywacz

Zakończono remont 
jednej z  piękniej-

szych kamienic Rzeszowa, 
u zbiegu 3 Maja z Zamko-
wą, zbudowanej w 1910 we-
dług projektu uzdolnione-

go i wziętego architekta Mateusza Tadeusza 
Tekielskiego, twórcy przepięknych willi Pod 
Kasztanami i  kilku innych budowli w  Rze-
szowie. Kamienicę wzniesiono w  stylu se-
cesyjnym, wykorzystując charakterystyczne 
dla początku dwudziestego stulecia elemen-

ty ozdobne. Szczyt zwieńczono kartuszem 
z emblematem architekta i jego żony Jadwi-
gi. Fasadę zdobi piękny ornament roślinny. 
Zwracają uwagę swoją urodą wykusz, dwa 
balkony, krotoszyny i efektowny portal.

Obecny współwłaściciel Janusz Skomra, 
którego żona jest prawnuczką Tekielskiego, od 
wielu lat czynił starania, chcąc remontować 
kamienicę. Kiedy w 2013 roku wpisana została 

do rejestru zabytków, ułatwiło to rozpoczęcie 
pieczołowitej restauracji pod okiem konserwa-
tora. Remont pochłonął sporo sił i środków, ale 
fasadzie przywrócono świetność i  pierwotną 
kolorystykę, usuwając zabrudzony tynk i od-
nawiając dach. W mieszkaniach zachowały się 
oryginalne parkiety i  kaflowe piece. Podczas 
prac odkryto szereg detali architektonicznych 
z piaskowca, teraz już łatwo zauważalnych od 
strony 3 Maja.

Obecnie kamienicę zajmują jej wła-
ściciele, jedynie część pierwszego piętra 
i partery przeznaczając na lokale użytkowe. 
Architekt Tekielski zbudował ją dla siebie 
i łacińska sentencja na fasadzie: Sibi et poste-

PERŁA PANIAGI
Kamienica Tekielskiego jak dawniej
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Jadwiga 
Kupiszewska

Pod Skrzydłami Ma-
gicznego Bieszczadu 

to spotkanie poetów, mu-
zyków w Muzeum Kultu-
ry Bojków, jakie odbyło się 

13 października br. w urokliwym Myczkowie 
k. Polańczyka. Była to impreza z cyklu tych, 
„gdzie rodzi się poezja, pieśni, gdzie rodzą się 
bieszczadzkie anioły”. Takimi słowami roz-
poczęła prowadząca wraz ze mną spotkanie 
Anna Dędor, poetka, animatorka kultury. 
Twórcy przyjechali z  Wołkowyi, Sanoka, ze 
Strzebowisk, z  Chołowic, miejscowości le-
żącej u bram Karpat Wschodnich, z Radlina 
k.  Kielc, z  Rzeszowa. Spotkanie zaszczycił 
swą obecnością wójt Gminy Solina z s. w Po-
lańczyku Adam Piątkowski.

Sześciu poetów, trzech muzyków, 
i  każdy inny, każdy inaczej czuje, inaczej 
dostrzega. Ta różnorodność wierszy, mu-
zycznych nutek, to jak Bieszczady, gdzie 
nic nie jest takie samo, gdzie każde miejsce, 
ten sam widok o  różnych porach dnia jest 
inny, fascynujący. Urzekające swym pięk-
nem pogórza bieszczadzkie mienią się o  tej 
porze roku barwami buka, dębu, grabu, 
jodły, jałowca, świerka. „Dotykam chropo-
watej kory, czuję jak pulsuje życie”, napisał 

JESIENNE ZADUMANIE
Tam, gdzie rodzą się bieszczadzkie anioły

w  wierszu Życiodajna siła Kazimierz Ryk, 
pochodzący z Radlina k. Kielc członek Sto-
warzyszenia Autorów Polskich. W  tomiku 
Oswojone miejsca poeta ciągle szuka siebie, 
niekiedy w „rozmowie z samotnością”, a nie-
kiedy w „milczeniu kamienia (...) żeby móc 
żyć, trzeba wsłuchać się w kamień”. Motyw 
kamienia przewija się w  wierszach innych 
poetów. Kochający przyrodę, obcowanie 
z naturą poeta Janusz Śmigielski, który nie 
tylko pisze wiersze, lecz także teksty do pio-
senek, fotografuje, rzeźbi, wciąż poszukuje 
dzikości i nieodkrytych jeszcze miejsc. „Ży-
cie niesie kamienne krzyże (...) stoją z poko-
rą na Tarnicy”. Jego książka, poetycka mo-
zaika Wiersze wiatrem poszarpane inspiruje 
już samym tytułem tomiku. Literat i dzien-
nikarz Ryszard Szociński „wrósł” w Biesz-
czady, gospodaruje jako osadnik w Strzebo-
wiskach. Zaplecze jego kiosku to prawdziwy 
salon literacki, gdzie czyta się poezję, słucha 
poezji i rozmawia o poezji. „W sekretnej baj-
ce znajduję natchnienie, w milczeniu kamie-
ni i w liści szelestach, świętym szmerze jaru”, 
napisała wierszem w informacji o sobie Iza-
bela Prajzler.

W  Bieszczadach warto być, gdy lasy 
zmieniają kolor, gdy wśród gór snuje się me-
lancholijny smutek. To jak życie człowieka 
utkane w  barwy pór roku. To smutek, tę-
sknota i miłość wpisane w  te barwy. To jak 
wiersze Anny Dędor, wychodzące naprzeciw 

człowiekowi, jego problemom, rozterkom: 
„miłość łatwo zgasić, wrasta w dom”. Poetka 
mieszka w Bieszczadach, z wykształcenia jest 
pedagogiem o  szerokiej gamie zaintereso-
wań. Publikuje na własnym blogu Arcuspo-
eticus oraz w grupach poetycko-literackich.

Między prezentowanymi wierszami 
rozbrzmiewały tony bluesowo-rockowe mu-
zyków, którzy nie tylko kochają Bieszczady, 
ale też o  nich śpiewają. Tworzą muzykę do 
wierszy; poezja śpiewana do tekstów auto-
rów prezentujących na spotkaniu swą twór-
czość tworzyła niezwykły klimat wieczoru. 
Muzycy Piotr Rogala, Maciej Jóźwik, Piotr 
Łagodzic wprowadzali nastrój jesiennego 
zadumania. Tego wieczoru spieszyli na XIV 
Czart Granie, które odbywało się w  Zajeź-
dzie Pod Caryńską. Zarówno poeci, jak i mu-
zycy przenieśli słuchaczy w świat piękny, nie-
powtarzalny, jak niepowtarzalne są odczucia 
poetów, muzyków, których przyciąga wspa-
niała przyroda, uroki gór, stare legendy i hi-
storia Bieszczadów. Kazimierz Ryk w wierszu 
Burza I napisał: „Zostawcie dłonie poranio-
ne, kolana pokaleczone, nie mąćcie radości, 
by z niej i przerażenia cisza martwa nie po-
wstała”. Pielęgnowanie tradycji, wsłuchanie 
się w historię tej ziemi, obejrzenie muzeum, 
przy gościnnym zaproszeniu opiekuna Sta-
nisława Drozda, pod skrzydłami Pegaza 
i smakiem upieczonych na najprawdziwszym 
starym piecu proziaków to ukłon w kierunku 
ludzi, którzy kiedyś tam żyli, jak i tych, któ-
rzy dostrzegają, że Bieszczady są wyjątkowe.

 Jadwiga KUPISZEWSKA

Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS dzia-
łający w Wojewódzkim Domu Kultury 

w  Rzeszowie zaprasza miłośników dobrego 
filmu do udziału w  listopadowych projek-
cjach filmowych. Wszystkie pokazy zaplano-
wano o godz. 19.00 w WDK, ul. S. Okrzei 7. 
Karnety miesięczne na cztery filmy będą do-
stępne w cenie 25 zł, a wejściówki pojedyncze 
na każdy film w cenie 10 zł.

6 listopada – Śmierć Ludwika XIV, reż. 
Albert Serra, produkcja francusko-hiszpań-
sko-portugalska (2016). Dramat biograficzny. 

13 listopada – Łagodna, reż. Siergiej Łoź-
nica. Dramat produkcji francuskiej (2017). 

20 listopada – Ewa chce spać, reż. Ta-
deusz Chmielewski. Komedia produkcji 
polskiej (1958). Debiut reżyserski Tadeusza 
Chmielewskiego, czołowego twórcy kome-

rati (sobie i  potomności) słusznie realizuje 
się dzisiaj. Obiekt stanowi własność potom-
ków Tekielskiego, a  jako perła rzeszowskiej 
Paniagi, jak dawniej zwano ulicę Pańską, od 
dłuższego czasu 3 Maja, przypomina o panu-
jącej ówcześnie w architekturze secesji. Tak-
że o  swoim twórcy Mateuszu Tadeuszu Te-
kielskim, jednym z  najbardziej zasłużonych 
rzeszowian.

  Andrzej GRZYWACZ

Kamienica Tekielskiego
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JAKI BĘDZIE KONIEC 
WSZECHŚWIATA?

dii w  kinematografii polskiej, scenarzysty 
i  producenta filmowego, laureata Platyno-
wych Lwów za całokształt twórczości pod-
czas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w  Gdyni w  2015 roku. Także niezwykły 
debiut aktorski siedemnastoletniej Barba-
ry Kwiatkowskiej w  roli tytułowej Ewy. In-
teligentna komedia satyryczna utrzymana 
w konwencji podwórkowej ballady. Komedia 
czerpiąca ze wszystkich odmian gatunku, od 
gagowej burleski po „sophisticated comedy”.

27 listopada – Photon, reż. Norman 
Leto. Dramat sci-fi produkcji polskiej (1958).

Film  jest swoistym podsumowaniem 
ludzkiej wiedzy na temat życia i  ewolucji. 
Wizualizuje to, co wiemy dziś na temat pro-
cesu tworzenia się materii. Nie jest to jed-
nak film stricte przyrodniczy ani naukowy, 

w formule znanej widzom choćby 
z  Animal Planet, ale oryginalna, 
ciekawa w  odbiorze forma fabu-
laryzowanego, dynamicznego 
przedstawienia teorii naukowych 
dotyczących funkcjonowania 
wszechświata. Jaki będzie koniec 
wszechświata?   
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Mieczysław A. Łyp

Środowisko literackie 
Rzeszowa współtworzy 

oblicze współczesnej kul-
tury. Jego powstanie miało 
trudny do przecenienia 
wpływ na intensyfikację 

aspiracji twórczych w  całym regionie, zwłasz-
cza wśród młodzieży. Świadczą o tym losy wielu 
członków efemerycznych grup literackich oraz 
Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy 
(KKMP).

Szczytowy okres rozwoju kultury na Rze-
szowszczyźnie przypada na lata 1965–1970. Na-
stępuje wtedy ożywienie w ukazywaniu się no-
wych tytułów pism: „Kwartalnik Rzeszowski” 
(1966) przemianowany w  1968 r. na „Profile” 
(od 1969 wychodził jako miesięcznik), „Życie 
Przemyskie” (1967), „Prometej” (1969), rocz-
niki naukowe towarzystw w  regionie, zeszyty 
Rzeszowskiego Towarzystwa Naukowego pod 
redakcją Stanisława Fryciego. Należy podkre-
ślić, że wtedy też Rzeszów staje się miastem 
akademickim i  zyskuje profesjonalny ośrodek 
literacki. Środowisko naukowe Rzeszowa od-
grywa znaczącą rolę w jego rozwoju. Z inicjaty-
wy pracowników Wydziału Filologicznego ów-
czesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej odbywa 
się szereg sesji naukowych poświęconych takim 
pisarzom, jak m.in. Wilhelm Mach, Stanisław 
Piętak, Jan Wiktor, Julian Przyboś, Roman 
Turek, Bolesław Ożóg, Julian Kawalec. Plonem 
tych sesji są publikacje książkowe pod redakcją 
Stanisława Fryciego. 

Obecnie w  naszym regionie brak prasy 
o charakterze kulturalnym i literackim. Zjawi-
sko to dotyczy zarówno Rzeszowa, jak i  całej 
Polski. Zmalała też liczba oficyn wydawniczych 
z profesjonalną kadrą. W tym kontekście należy 
szczególnie docenić współpracę z redakcją „Na-
szego Domu Rzeszowa”, „Kuriera Błażowskie-
go” czy „Akantu”.

W roku 1965 powstał w Rzeszowie Klub 
Literacki pod opieką krakowskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich. Skupiał on trzy-
dziestu najbardziej zaawansowanych adeptów 
pióra i funkcjonował do 1967 r. z prezesem Bog-
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Panorama literacka Podkarpacia

danem Loeblem, a jego członkami w ogromnej 
mierze byli KKMP-owcy, ale i tacy literaci, jak 
Jerzy Pleśniarowicz, Roman Turek, Jan Łysa-
kowski, Tadeusz Sokół. Kilkuletnia praca za-
równo KKMP, Klubu Literackiego, jak i kultu-
rotwórcze aspiracje rodzącego się środowiska 
humanistycznego, przy poparciu władz stwo-
rzyły sprzyjające warunki dla powstania profe-
sjonalnego środowiska literackiego. 

Uroczystość inaugurująca działalność 
oddziału Związku Literatów Polskich odbyła 
się 26 listopada 1967 r. w Klubie MPiK przy ul. 
Słowackiego. Początkowo oddział tworzyło pię-
ciu literatów, ponieważ dwaj z siedmiu odeszli 
(w 1967 r. zmarł Józef Kapuściński w Przemy-
ślu, a z Rzeszowa wyjechał Bogdan Loebl). Skład 
władz był następujący: Jerzy Pleśniarowicz – 
prezes, Stanisław Orzeł – wiceprezes, Tadeusz 
Sokół – sekretarz, Roman Turek – skarbnik, 
a członkiem oddziału Stanisław Stefan Gębala.

Aktualnie oddział ZLP w Rzeszowie liczy 
36 członków. Tworzą go: Janina Ataman-Gą-
siewicz, Adam Decowski, Celina Depa, Anatol 
Diaczyński, Zbigniew Domino, Włodzimierz 
Gąsiewski, Zdzisława Górska, Edward Guzia-
kiewicz, Ryszard Hop, Wiesław Hop, Ryszard 
Jaśkowski, Bogusław Kotula, Halina Kurek, 
Krzysztof Lechowicz, Agata Linek, Mieczysław 
A. Łyp, Mariusz Marczyk, Tadeusz Masłyk, 

Barbara Mazurkiewicz, Ryszard Mścisz, Mie-
czysław Mularski, Jerzy S. Nawrocki, Mirosław 
Osowski, Teresa Paryna, Marta Pelinko, Ma-
rek Petrykowski, Edyta Pietrasz, Dawida Ryll, 
Bogdan Stangrodzki, Jerzy Sułkowicz, Andrzej 
Talarek, Joanna Turczyn, Wacław Turek, Lesław 
Jan Urbanek, Mirosław Welz, Małgorzata Żu-
recka. Prawie wszyscy członkowie legitymują 
się dużym i znaczącym dorobkiem, a twórczość 
ich charakteryzuje się wysokim poziomem ar-
tystycznym. Większość z nich została przyjęta 
do oddziału po roku 2000. Środowisko literac-
kie Rzeszowa wydało 8 bardzo znaczących pu-
blikacji zwartych (almanachów i antologii). 

W  zakresie translacji poezji poetów rze-
szowskich dużą rolę odegrało Centrum „Polo-
nus” UR. W latach 2005–2014 dr Hanna Kru-
pińska-Łyp, dyrektor Centrum, nawiązała stałą 
współpracę z wybitnymi translatorami z Ukra-
iny, Rumunii i Syrii. Znaczna część twórczości 
naszych członków została przetłumaczona 
i opublikowana poza granicami Polski. Na róż-
ne języki były tłumaczone utwory Adama De-
cowskiego, Zbigniewa Dominy, Zdzisławy Gór-
skiej, Agaty Linek, Mieczysława A. Łypa, Bar-
bary Mazurkiewicz, Ryszarda Mścisza, Teresy 
Paryny, Marty Świderskiej-Pelinko, Wacława 
Turka, Dawidy Ryll, Mirosława Welza, Małgo-
rzaty Żureckiej. Książki z translacjami rzeszow-
skich pisarzy znajdują się w bibliotekach Pragi, 
Paryża, Stambułu, Kijowa, Bierdiańska, Floren-
cji, Bratysławy, w Instytucie im. Axela Munthe 
na włoskiej wyspie Capri.

Członkowie oddziału ZLP w  Rzeszowie 
biorą czynny udział w międzynarodowych kon-
kursach literackich i  spotkaniach autorskich, 
promują swoją twórczość także w  kraju oraz 
aktywnie uczestniczą w  kształtowaniu nowych 
osobowości twórczych poprzez współpracę z pra-
są lokalną i ogólnopolską, z instytucjami kultury 
i szkołami. Swoją działalnością obejmują niemal 
wszystkie miejscowości na Podkarpaciu, upo-
wszechniając kulturę literacką podczas licznych 
spotkań autorskich organizowanych dla młodych 
odbiorców poezji i prozy w szkołach, wojewódz-
kich i samorządowych instytucjach kultury. 

  Mieczysław Arkadiusz ŁYP,
prezes rzeszowskiego oddziału ZLP

Andrzej Piątek

W krakowskim Wy-
dawnictwie Uni-

versitas ukazał się zbiór 
felietonów Krzysztofa 
Orzechowskiego Teatr 
świata – świat teatru, 

wcześniej publikowanych sukcesywnie na ła-
mach „Dziennika Teatralnego”, gazety inter-
netowej zajmującej się szeroko, pieczołowicie 
i  fachowo teatrem. Orzechowski jest zasłu-
żonym człowiekiem teatru – profesorem 
Akademii Teatralnej w Warszawie, aktorem, 
reżyserem, byłym dyrektorem ważnych scen, 

O TEATRZE I CODZIENNOŚCI
Z szerszej perspektywy, wnikliwie i wrażliwie

jak w Krakowie Teatru im. Juliusza Słowac-
kiego i Bagatela. 

W swoich felietonach opisuje otaczający 
jego i nas świat, nie tylko teatralny, ale często 
z  szerszej perspektywy, wnikliwie i  wrażli-
wie. Dzieląc się swoim przekonaniem, że teatr 
to nie tylko to, co na scenie, ale również poza 
nią. Bo teatr jest światem, świat teatrem. Ta 
pozornie oczywista konstatacja wybrzmiewa 
w sposób szczególny. Jak pisze Ryszard Klim-
czak, redaktor naczelny „Dziennika Teatral-
nego” – „to połączenie owego doświadczenia 
z  umiejętnością szerokokątnego widzenia, 
pozwala Orzechowskiemu na swobodną 
analizę i  trafne scharakteryzowanie proble-

mów, jak również 
daje możliwość po-
stawienia mądrej 
i  często zaskakują-
cej diagnozy. 

Chyba właśnie 
owa niezwykłość 
ujęcia różnorodno-
ści zagadnień i  in-
telektualna jakość 
rozważań w tych fe-
lietonach, pisanych, 

jak uważa Opalski, ››z miłości do teatru‹‹, spo-
wodowały, że mają one wartość szczególną.” 
Ze swej strony dodam, że chyba także ponad-
czasową, przynajmniej w  niektórych spra-
wach. Warto po nie sięgnąć! Co proponuję nie 
tylko miłośnikom teatru!

  Andrzej PIĄTEK

50 lat 1967–2017

Oddziału ZLP w Rzeszowie

Rzeszów, 26 listopada 2017 r.

Leszek Kuchniak, Zaczarowana dorożka, Rzeszów 2017

Dofinansowano z budżetu 
Gminy Miasto Rzeszów
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PONADCZASOWY „WNUCEK”

7 października 2017 r. w  siedzibie Muzeum 
Regionalnego w  Mielcu odbyła się promocja 
kolejnej książki Włodzimierza Kłaczyńskie-
go pt. Wnucek – impreza współorganizowana 
przez Muzeum Regionalne i Mieleckie Towa-
rzystwo Literackie. Znaczące dzieło znakomi-
tego mieleckiego prozaika to monodram napi-
sany gwarą Pogórza Strzyżowsko-Dynowskie-
go, w  którym babka Dzwoniątko opowiada 
historię swego 
„wnucka” Sylwe-
stra Dzwoniątko, 
a  całość narracji 
w  krzywym zwier-
ciadle, z  przeką-
sem i  dystansem, 
przedstawia ob-
raz wsi w  czasie 
burzliwych zmian 
cy wi l izacy jnych. 
Lirycznie i dynamicznie zapoczątkowała spo-
tkanie Klaudia Litwin, która wystąpiła jeszcze 
w  trzech antraktach. Powitał gości, omówił 
dorobek autora i poprowadził imprezę prezes 
MTL Zbigniew Michalski. Opowiedział o  re-
aliach historycznych i  tle dzieła sam autor – 
członek kieleckiego oddziału ZLP. Uczestnicy 
imprezy mieli możliwość wysłuchania inter-
pretacji tekstów, której dokonał Stach Ożóg 
– wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
a jednocześnie autor nagrania Dolby C stereo, 
i w wykonaniu samego autora. Wkrótce potem 
dyskusję o treściach książki i o gwarach zapo-
czątkował Józef Witek, kontynuował Józef Ta-
dla, Stefan Żarów oraz inni goście. 

 Zbigniew MICHALSKI
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O LUBEŃSKI DZWON
Rozstrzygnięty został V Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki im. Stanisławy Kopiec „O  lubeński 
dzwon”, organizowany przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Lubeni w partnerstwie ze Sta-
rostwem Powiatowym w  Rzeszowie, Urzędem 
Gminy i  Gminnym Ośrodkiem Kultury w  Lu-
beni oraz rzeszowskim oddziałem Związku Li-
teratów Polskich. Jury w składzie: dr Jan Wolski 
– przewodniczący, Aleksander Bielenda i Adam 
Decowski nie nagrodziło żadnego utworu w I ka-
tegorii wiekowej (13–18 lat), natomiast w  II ka-
tegorii wiekowej powyżej 18 lat I nagrodę otrzy-

mała Małgorzata Borowiec (Radom), II – Marek 
Szczerbiński (Kraków), III – Magdalena Cybul-
ska (Łódź). Cztery równorzędne wyróżnienia 
otrzymali: Marzenna Lewandowska (Kowal), 
Alina Barbara Nowak (Prudnik), Grzegorz Ba-
czewski (Warszawa) i  Anna Oliwińska-Wacko 
(Czudec). Natomiast po otwarciu kopert z  go-
dłami jury postanowiło uhonorować specjalnym 
wyróżnieniem litewską autorkę Małgorzatę 
Bartoszewicz z Wilna za kultywowanie polskiej 
poezji za granicą. Gala wręczenia nagród odby-
ła się 20 października br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lubeni. (adec) 

PUSTE MIEJSCE DLA ANIOŁA

Urząd Gminy w  Lubeni wydał niedawno 
wiersze zebrane Stanisławy Kopiec pt. Pu-

ste miejsce dla anioła… (2007). Książkę, w piątą 
rocznicę śmierci poetki, rodaczki tej wsi, przygo-
towali redakcyjnie Alicja Warzybok i Aleksander 
Bielenda. Zamyka ją opracowanie Doroty Bielen-
dy pt. Kto jest poetą przybliżające życie 
i  twórczość poetki z Lubeni. W podsu-
mowaniu autorka ta napisała: „Wiersze 
zebrane to dzieło poetki niezwykłej, któ-
ra od wielu lat, tkwiąc pod progiem lite-
rackiego świata, wciąż »pochylona nad 
bruzdą, zamieszana w wieśniaczy tłum« 
próbowała, jak sama mówiła, »wyśpie-
wać Salomonową Pieśń nad pleśniami«. 

Najstarsze wyznanie miłości stało się w jej ustach 
prawdziwym koncertem. Niełatwo będzie zna-
leźć choć jedną fałszywą nutę w  tym festiwalu 
tworzenia, skoro śpiewu uczyła się przez całe ży-
cie od skowronków. I nie przeszkadzały jej w tym 
tak naprawdę ani zawłaszczone, ludowość i  re-
gionalizm, ani pochodzenie, ani nawet upór kry-

tyków, którzy nie potrafili wiejskiej go-
spodyni przyznać w  literaturze miejsca 
innego niż poślednie, opatrywane coraz 
to innymi, wymyślniejszymi przymiot-
nikami. Bo Stanisławie Kopiec w  tym 
koncercie wtórują wdzięczne »kury, ba-
żanty, perliczki rosy, złociste żar-ptaki 
i zwykły karmazyn na płocie«; a one naj-
lepiej wiedzą, kto jest poetą”. (R) 

AWANGARDA W RZESZOWIE

Teatr im. Wandy Siemaszkowej był miej-
scem kolejnych konfrontacji poetów 

z licznie przybyłą publicznością w czasie V Na-
jazdu Awangardy na Rzeszów. Ten mały jubi-
leusz miał miejsce w środę 25 października br. 
i gościł najciekawszych poetów z województwa 
podkarpackiego oraz członków Sekcji Twór-
czości Literackiej Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Byli to (alfabetycznie): Jan Belcik, Ka-
tarzyna Błajdo, Jan Borcz, Adam Decowski, 
Stanisław Dłuski, Jerzy Gronkiewicz, Karolina 
Jopek, Natalia Królicka, Ewelina Kut, Grze-
gorz Kociuba, Krystyna Lenkowska, Monika 

O ANNIE NOWAK

20 października br. w Szkole Podstawowej 
w  Hermanowej odbyło się spotkanie 

poświęcone pamięci poetki Anny Mirosławy 
Nowak. Prowadziła je dyrektor szkoły Elżbie-
ta Rożek. Poetkę z  Hermanowej wspominali 
członkowie rzeszowskiego oddziału ZLP: Te-
resa Paryna, Mieczysław Łyp, Adam Decow-
ski oraz Alicja Kustra, dyrektor MiGBP w Ty-
czynie. W  nastrojową atmosferę wprowadzili 
nas  uczniowie szkoły w  Hermanowej, przygo-
towani przez nauczycielki Renatę Okoń i  Ali-
cję Mróz. Recytacje uzupełniły piosenki z  re-
pertuaru Leonarda Cohena i Marka Grechuty. 
Przybliżając sylwetkę pani Ani, wykorzystałam 
fotografie poetki, których wiele znajduje się 
w zbiorach tyczyńskiej biblioteki. Teresa Pary-
na wspominała poetkę wierszami, które spe-

cjalnie dla niej napisała. Adam Decowski przy-
pomniał, że „była kobietą o głębokiej wrażliwo-
ści i subtelnej duszy, kochała życie i podziwiała 
naturę”. A  Mieczysław Łyp, prezes oddziału 
ZLP w  Rzeszowie, wspomniał o  początkach 
drogi twórczej poetki, jej pracy na rzecz związ-
ku i sukcesach poetyckich. 

 Alicja KUSTRA

WIECZÓR POETYCKI

19 października w Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w  Rze-

szowie Filia nr 9 miał swój pierwszy wieczór 
poetycki Zygmunt Kiełbowicz, emerytowany 
wieloletni nauczyciel, pasjonat historii, mu-
zyk, kompozytor, członek chórów kościelnych 
i Chóru Nauczycielskiego „Cantus”. 

Zygmunt Kiełbowicz w  niezwykle in-
teresujący i  dowcipny sposób opowiadał, nie 
tylko wierszami, o  swoich przeżyciach i  pra-
gnieniach w  dzieciństwie, młodości i  doro-
słym życiu. Utwory czytał sam autor oraz 
członkowie Grupy Wokalnej Regionalnego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury w  Rzeszo-
wie, której pan Zygmunt jest kierownikiem od 
2007 roku. Grupa Wokalna urozmaiciła spo-
tkanie piosenkami, wśród których znalazły się 
również słowa i kompozycje samego bohatera 
wieczoru.

 Barbara ŚNIEŻEK 

WARSZTATY LITERACKIE 

19 października 2017 roku w  siedzibie 
TMZM im. W. Szafera w  Mielcu od-

były się trzecie warsztaty literackie. Prowa-
dziła je mgr Agata Linek ze Stowarzyszenia 
Literackiego „Witryna” ze Stalowej Woli. Aga-
ta Linek jest posiadaczką pięciu dyplomów 
i doktorantką na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a  także krytykiem literackim i  autorką czte-
rech książek poetyckich. Miałam zaszczyt roz-
począć to wydarzenie jako prezes Grupy Lite-

rackiej „Słowo”, której członkowie byli wśród 
uczestników warsztatów, wśród nich m.in. Jan 
Stępień, Teresa Pyzik, Wanda Ludian, Ewelina 
Łopuszańska, Iwona Szetela, a także uczennice 
mieleckich szkół średnich: Maryla Gruszecka, 
Anna Król, Agnieszka Helowicz. Następnie 
prezes TMZM Janusz Chojecki przedstawił 
dorobek literacki Agaty Linek. Prowadząca 
warsztaty skupiła się na kreatywnym tworze-
niu wiersza.

 Aleksandra PIGUŁA 

HYMN POCHWALNY 

W Klubie Turkus Wojewódzkiego Domu 
Kultury w  Rzeszowie odbyła się 18 

października br., w cyklu „Wieczór słowa i mu-
zyki”, promocja tomiku poezji wiceprezesa 
Mieleckiego Towarzystwa Literackiego Stefa-
na Żarowa Na skraju podróży. Zapoczątkował 
ją na scenie Klubu skrzypek Kamil Niemiec, 
gości powitała wicedyrektor WDK Małgorza-
ta Hołowińska, całość prowadziła animatorka 
cyklu Jadwiga Orzechowska, a  dr Jan Wolski 
z  Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego scharakteryzował poezję boha-

Włodzimierz Kłaczyński

tera wieczoru. Długi wywód można zamknąć 
w słowach: „hymn pochwalny na cześć życia” 
dla autora tomików Na styku cieni (2015), Ita-
ka Odyseusza (2016) i Na skraju podróży (2017). 
Jako pierwsza z  solistek wystąpiła Małgorzata 
Oleszko, potem goście autora prezentowali wy-
brane utwory i  rozmawiali z nim. Rozpoczęła 
Barbara Śnieżek (RSTK), kontynuowali kolejni, 
w tym Andrzej Szypuła, prezes Rzeszowskiego 
Towarzystwa Muzycznego, który także akom-
paniował, wspólnie z  Kamilem Niemcem na-
stępnej solistce – Emilii Jakubiec-Lis.

 Zbigniew MICHALSKI
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ZAKLĘTY KRĄG

Na początku listopada br. warszawskie 
Wydawnictwo Studio Emka Jacka Mar-

ciniaka wydało kolejną, szóstą już książkę 
Zbigniewa Dominy z cyklu zapoczątkowanego 
Syberiadą polską, przetłumaczoną i  wydaną 
do tej pory na Ukrainie, we Francji, w  Rosji 
i na Słowacji. Jak objaśnia autor, Zaklęty krąg 
nie jest ani powieścią, ani dziennikiem, ani 
pamiętnikiem, ale pra-
wie dokumentalną opo-
wieścią o  realnych albo 
z życia wziętych wydarze-
niach, w  których uczest-
niczył, był świadkiem lub 
zebrał niezbite dowody na 
ich prawdziwość. Leszek 
Bugajski napisał, że książ-
ka Z. Dominy Zaklęty 
krąg „to seria intymnych opowieści o  powo-
dach, dla których musiał napisać Syberiadę…, 
także opis zdumienia tym, jak wielkie poru-
szenie – zwłaszcza w  środowisku sybiraków 
i  ich potomków – wywołała tamta powieść 
i  jeszcze poruszające relacje z podróży autora 
do miejsca zsyłki oraz utraconej »małej ojczy-
zny«. Układa się to wszystko w opowieść o sile 
prozy, o  jej mocy sprawczej oraz integrującej. 
Mówiąc krótko: świetny dokument życia lite-
raturą i życia z literaturą”. 

 Ryszard ZATORSKI
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KARTKI Z PAWLACZA (49)Stanisław Dłuski

Poezja Stanisławy 
Kopiec (1953–2012) 

z  podrzeszowskiej Lubeni 
została doceniona za życia 
autorki przez Wiesława 
Myśliwskiego czy Józefa 
Barana. Poetka wierna 

swoim korzeniom chłopskim i  chrześcijańskiej 
tradycji, doświadczona cierpieniem, głosiła 
jednak do końca afirmację życia, świata, na-
tury, wierzyła, że przeznaczeniem człowieka 
jest podróż do Edenu. Tropiła sacrum w każdej 
drobinie istnienia, w drugim człowieku widziała 
odbicie Stwórcy, wierna Magna Mater (Wielkiej 
Matce), szukała prawd ostatecznych. Wspólnie 
z Olkiem Bielendą i Andrzejem Piecuchem doło-
żyliśmy starań, by ukazał się jej pierwszy wybór 
wierszy „Wielki Wóz”, piękną okładkę zrobił Ja-
nusz Pokrywka, książka była drukowana u oo. 
Redemptorystów w  Tuchowie. Właśnie Urząd 
Gminy wydał jej poezje zebrane „Puste miejsce 

dla anioła”, szczęśliwy naród, który ma swojego 
poetę i nie kroczy samotnie w ciemności.

Czytam równolegle teksty Stanisławy 
Kopiec z  Lubeni i  Ciorana, rumuńskiego fi-
lozofa. Dwa światy. Dwie odmienne filozofie 
życia. Z jednej strony afirmacja, z drugiej ne-
gacja, z jednej strony wiara, z drugiej totalne 
zwątpienie. Kultura tradycyjna i ponowoczes- 
na. Świat zwątpień i świat wiary. Wybieram 
jednak podkarpacką poetkę, bo daje nadzieję. 
Wiarę w prostych ludzi i jasny świat wartości. 

Autorka kochała swój mały „kawałek 
ziemi”, zwykłych ludzi, każde istnienie. Każ-
dy wiersz był dla niej „karteczką z modlitwą” 
(„Ściana płaczu”). Wyrosła z kultury tradycyj-
nej, chłopskiej, ludowej, chrześcijańskiej. To 
dzisiaj nie sprzedaje się na salonach i  w  me-
diach. Broniła tego, co dzisiaj jest przedmio-
tem szyderstwa, a przecież to tradycja wielkiej 
Europy. Czy ma rację Francis Fukuyama, kiedy 
przepowiada „koniec człowieka”?

Kopiec wpisuje się oryginalnie w  nurt 
autentyzmu, franciszkanizmu, liryki religij-
nej, przecież kultura chłopska (ludowa) była 
źródłem inspiracji dla wielu znakomitych 
poetów, że przywołam Bolesława Leśmiana, 
Stanisława Czernika (zob. przedwojenna 
„Okolica Poetów”), Mariana Czuchnowskie-
go, Tadeusza Nowaka czy Annę Kamieńską. 
To pisanie, które jest „uwzniaślaniem bytu”. 
To Bycie ponad i  dla człowieka. To obrona 
fundamentalnych prawd. W  tych wierszach 
odnajduję odwieczny „blask boskości”.

Wspominam dzisiaj nasze ostatnie spo-
tkanie, kiedy organizowałem jej wieczór au-
torski w pubie Underground, rozmawialiśmy 
o Ziemi-Matce, o chlebie powszednim i Bogu, 
to, co było dla niej najważniejsze – być wier-
nym elementarnym wartościom. Nie mogłem 
się pogodzić z tym, że tak nagle odeszła.

3 listopada 2017

POETYCKI DEBIUT 

25 października w  Księgarni Libra PL 
przy ul. Jagiellońskiej w  Rzeszowie 

odbyło się spotkanie z  dr Lucyną Żbikow-
ską promujące jej tomik poetycki Intymnie 
i  sekretnie. Autorka, związana z  Rzeszowem 
od 1968 roku (wykładowca w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej, Uniwersytecie Rzeszowskim 
i Wyższym Seminarium Duchownym w Rze-
szowie), od 2005 roku prowadzi zajęcia ze stu-
dentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej 
i Medialnej w Toruniu. Ma w swoim dorobku 
szereg książek o charakterze naukowym. Spo-
tkanie w gościnnych progach Księgarni Libra 
zgromadziło miłośników poezji, przyjaciół 
i  byłych studentów dr Lucyny Żbikowskiej. 
Było intymnie, gdyż autorka zwierzała się 
z  motywów, które kierowały nią, by – jak to 
ujęła – jej „kaprys” przybrał formę poetyckie-
go tomiku. Przy tak licznym audytorium trud-

no było natomiast o sekretność. Autorce udało 
się jednak stworzyć wspaniały klimat poetyc-
kiej rozmowy, także o marzeniach i tęsknocie, 
które są ważne dla każdego z nas, niezależnie 
od wieku. Tomik Intymnie i  sekretnie opuścił 
drukarnię RS DRUK we wrześniu br. Oprawę 
graficzną zawdzięcza prof. Jerzemu Tomali, 
a sygnaturę edytorską wydawnictwu Omnibus 
Press.  (B)  

NA TARGACH KSIĄŻKI

W dniach 26–29 października br. odbyła 
się 21. edycja Międzynarodowych Tar-

gów Książki w Krakowie. Uczestniczyły w nich 
także wydawnictwa z Rzeszowa m.in. Podkar-
packi Instytut Książki i  Marketingu. Gośćmi 
tychże targów byli pisarze z Podkarpacia, m.in.; 
Jan Tulik, Jerzy Fąfara, Roman Madejowski, 
Małgorzata Wójtowicz i Jan Belcik. Była oka-
zja do licznych spotkań z  wyjątkową publicz-
nością, rozmów, wymiany poglądów i  pod-
pisywania książek. Można dodać, że oprócz 
pisarzy z Podkarpacia byli na tym samym sto-
isku i podpisywali swoje tomiki tak znakomici 
poeci jak Jarosław Mikołajewski i  ksiądz Jan 
Sochoń z Warszawy.

 Jan BELCIKROZMAWIAŁY WIERSZAMI

W ramach cyklicznych spotkań orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie 

Literackie „Witryna” w Stalowej Woli zatytu-
łowanych „Rozmowy wierszami” 27 paździer-
nika br. odbyło się spotkanie autorskie dwóch 
poetek: Wiktorii Serafin z  Rudnika nad Sa-
nem i  Aleksandry Piguły z  Mielca. Prezes 
„Witryny” Agnieszka Bulicz przywitała gości 
i  uczestników spotkania, wśród których była 
liczna grupa z jej stowarzyszenia, a spotkanie 
rozpoczął występ młodych utalentowanych 

wokalistek Julii Pawłowskiej i  Sary Cygan ze 
Studia Vivo w Stalowej Woli, działających pod 
kierunkiem Ewy Woynarowskiej.
W  dalszej części spotkania zagościła poezja 
Wiktorii i Aleksandry. Było to niezwykłe do-
świadczenie, gdyż wiersze wcześniej przygoto-
wane tworzyły swoistą rozmowę poprzez na-
wiązanie tematyczne. Agata Linek, sekretarz 
„Witryny” i  jednocześnie autorka recenzji do 
tomiku Aleksandry Piguły Karuzela, przed-
stawiła jej fragment, rozpoczynając tym sa-
mym dyskusję na temat poezji. (ap)  

Fot. Roman Trojnacki

Świerk, Jan Tulik, Dominika Wilk, Krystian 
Wilk, Artur Żołądź i Małgorzata Żurecka.
Gospodarzem wieczoru był Stanisław Dłuski, 
który prezentował sylwetki twórców za po-
mocą rozmowy z nimi i swoich dociekliwych, 
czasem filozoficznych pytań. Wieczór pod-
sumował z życzliwością dla twórców i gospo-
darzy Jan Tulik. Opiekę artystyczną nad wy-
darzeniem sprawował Jan Nowara, a  wiersze 
prezentowali znakomici aktorzy Małgorzata 
Machowska i Waldemar Czyszak, zaś poetyc-
kie piosenki (m.in. Agnieszki Osieckiej) za-
śpiewała Mariola Łabno-Flaumenhaft. 

 Jan BELCIK

Od lewej: Jan Nowara, dyrektor Teatru Siemaszko-
wej, Mariola Łabno-Flaumenhaft, Waldemar Czy-
szak, Małgorzata Machowska i Stanisław Dłuski

Luque-Kurcz, Ryszard Mścisz, Marek Petry-
kowski, Janusz Radwański, YousefSh`Ha-
des, Krzysztof Socha, Natalia Szumna, Jacek 

Lucyna Żbikowska na spotkaniu autorskim
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Stanisława Kopiec

Mirosław Welz

Urodziła się 27 marca w Rzeszowie, całe 
życie spędziła w Lubeni, zmarła 2 mar-

ca 2012 r. Debiutowała tomem Niebieska wieś 
(1987), za który otrzymała nagrodę im. Stani-
sława Piętaka. Inne jej tomy poetyckie: Spod 
znaku Anny (1989), Osty i róże (1992), Znak 
wzruszenia (1997), Wielki Wóz (1997), Seans 
serdeczny (1998), Nie bój się, różo (2002), Ptasi 
mszał (2010). Pośmiertnie wydano jej książki 
poetyckie – wiersze wybrane Niebieski gości-
niec (2013) i wiersze zebrane Puste miejsce dla 
anioła…(2017). 

Mieszka w  Iwoniczu-Zdroju. Jego 
wiersze zamieszczono w  licz-

nych antologiach. Pisze również tek-
sty piosenek. Wydał dziesięć tomików 
poezji. Członek Związku Literatów 
Polskich. Animator konkursu poetyc-
kiego „Dźwiękosłowa” w ramach festi-
walu Natchnieni Bieszczadem.

Polska

Polska to krzyże groby znicze
gdzie sięgnąć wzrokiem wierna pamięć
która nie płacze i nie krzyczy
tylko się pali

Polska to feniks ptak z popiołów
wolność lecąca nad głowami
synów poległych w jej obronie
gdy larum grali

Polska to ludzka jest nadzieja
na lepsze życie w swoim kraju
dom budowany na kamieniach
z bruku wyrwanych

Polska to oczy są otwarte
serc wyobraźni i pamięci
chleb co matczyną dłonią pachnie
to słowo święte                        

Czasami

chce się zniknąć
wyjechać nie być
zapaść pod ziemię
na końcu świata
 
albo schować 
w wygodnym rowie
przy starej drodze
znikąd donikąd

najlepiej tam

Garść

boję się krzyczeć
nocą
zaciskam 
Twoje imię

czuję 
jak uderzasz we mnie
coraz bardziej

wypadam z garści
i nie potrafię się
w nią wziąć

Jesienny wiersz dla umarłych
U mnie jesień. 
Leniwe ogrody pełne 
zapracowanych ludzików.
Spłowiałym gościńcem turlają się 
dynie i jabłka. 

O świcie wschodzi słonecznik, 
wieczorem
zachodzi jarzębina. 
Głośno pękają łupiny orzechów, 
Cicho sypie się
koper i mak. 

W deszczowe dni
grzybowa procesja wychodzi
z lasu
i liście już 
nie słuchają drzew. 

Po zagonach tłuką się
brudne niedoschnięte chmury
a słońce coraz bardziej słabuje.
Z sanatorium śle pocztówki
i gorące pozdrowienia. 

Jeszcze nie skończyłam 
nowenny
o szczęśliwą podróż jaskółek,
a już stado dzikich gęsi
wieś całą prosi o modlitwę. 

Przechwytuję liście w locie.
Suszę zioła –
dziką różę, jarzębinę, polny głóg. 
Piszę wiersze dla umarłych, 
prosząc Boga, żeby ziemia nie uciekła
im spod nóg. 

Świat ukrzyżowany
Stworzyłeś Panie karłowatą brzozę,
ślepego kreta, nieporadne raki,
otyłą dynię, ze sporyszem zboże
i głuchonieme nieszczęśliwe ptaki.

Zamysł Twój dziwny, wyrok niezbadany
i stwór niejeden ma z Tobą trzy światy.
Jak ma uwierzyć, że też jest kochany
głupi osiołek czy wielbłąd garbaty?

A krzyż na plecach wątłego pajączka,
który przed losem swoim nie ucieka?
A piękne oczy chorego zajączka
i ból w źrenicach drugiego człowieka?

Jest świat prawdziwy. Świat ukrzyżowany. 
Przezeń do nieba o trzy wiorsty bliżej.
W nim jedni drugich opatrują rany.
Silniejsi biorą na się słabszych krzyże. 

W tym świecie złoto wcale się nie liczy.
Uśmiech walutą jest w nim i nagrodą. 
Z tego uśmiechu Pan Bóg nas rozliczy.
Chrońmy ten uśmiech, bo kosztuje drogo. 

Fot. Jacek Stankiewicz
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Małgorzata 
Borowiec 
Urodziła się 2 listopada 1973 r. w Kosowie 

pod Radomiem. Mieszka w Radomiu. 
Studiowała polonistykę w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Kielcach. Od 21 lat jest na-
uczycielką języka polskiego, a od 5 lat rewa-
lidatorem. Laureatka I miejsca w V Ogólno-
polskim Konkursie Poetyckim im. Stanisła-
wy Kopiec „O lubeński dzwon”.

Urodziła się w Łodzi, gdzie nadal mieszka. 
Z wykształcenia biolog. Jest autorką ar-

kusza poetyckiego Życie zapisane na kartkach 
oraz tomików wierszy: Lato mirabelek, Rusał-
ka żałobnik, Drobiny i Istnienia. Wiersze, afo-
ryzmy, prozę poetycką, opowiadania i recenzje 
publikowała  w czasopismach literackich i kul-
turalnych. Jej wiersze zostały przetłumaczone 
na język angielski, niemiecki i serbski. Należy 
do grupy literackiej „Motyl” i „Centauro”. Jest 
członkiem Związku Literatów Polskich. Zdo-
była III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim im. Stanisławy Kopiec „O lubeński 
dzwon”.

Marek 
Szczerbiński
Urodzony w  1946 r., jest profesorem 

nadzwyczajnym w  Akademii Gór-
niczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w  Krakowie (zajmuje się elektroenerge-
tyką i wyładowaniami atmosferycznymi). 
Laureat kilku konkursów poetyckich; 
otrzymał II nagrodę w V Ogólnopolskim 
Konkursie Poetyckim im. Stanisławy Ko-
piec „O lubeński dzwon”. 

Chrystus frasobliwy

Chrystus frasobliwy. Zachwyca się długonogą dziewanną. Kukułką, która
podrzuca własne dzieci obcym. Kwitnącymi na horyzoncie słonecznikami.
Nieśmiałym bratkiem w zbożu. Wsłuchuje się w śpiew skowronka. Wibrujący.
Wysoko. Milczenie sarny Go nie przeraża. Płot drzemie, chyląc się raz w prawą,
raz w lewą stronę. Malwy w czerwonych spódnicach czekają na swoich chłopców.
Do ogrodu przyszedł szczypiorek i koperek. Aksamitki są bardzo zazdrosne. Ule 
brzęczą niespokojnie. Południe lepkie i żółte jak miód. Spływa po palcach. Młyn 
zatrzymał się nad rzeką. Jego droga dobiegła końca. Wokół kaczki i kaczeńce. 
Rzęsa, która wszystko widzi. Chrystus frasobliwy. Dźwiga grzechy tego świata i 
pajączka. Śmiertelnie poważny. Wiecznie. Bo nie można inaczej. Z niezdarnym
pasikonikiem u boku. I krzakiem czarnych jak noc jeżyn.

Szafa 

Posagowa szafa babci uwodzi dębowymi słojami.
Można je czytać uczenie jak tajemniczy manuskrypt
lub z miłością jak list od ukochanego z wojska.

Zamknięta w jej krawędziach rzemieślnicza solidność
każe myśleć z szacunkiem o tych, którzy robili szafę
dla kilku pokoleń, a nie na trzy lata.

Czasem szafie zbiera się na gawędy – jak to staruszce –
i zaczyna zrzędzić, ale wtedy troskliwie poimy zawiasy smarem
i wtedy stara dama snuje wywody dyskretniej.

Ta sprytna dyplomatka łagodzi gorące nastroje wujów
łagodnym i słodkim zapachem wody kolońskiej,
którą babcia perfumowała chusteczki, te do kościoła.

W jej odmętach mieszczą się tajemnice, o które
boję się spytać, bo przecież zmarli mają mieć spokój wieczny
i dobrą pamięć pokoleń – chwiejną zapłatę za życie.

Kiedy byłam mała, chciałam w niej zamieszkać.
Miała być lasem, chatką, pałacem.
Teraz boję się jej – kojarzy się z ostatnią skrzynią życia. 

Nasz las lubeński

Wejdź w las lubeński by pochwycić
tak jak się łapie wiosny tchnienie
bukiet zapachów kwietnej łąki
szyszek grzejących się na słońcu
grzybów zdeptanych obok ścieżki
i moczu rysia gdy się skrada
trop w trop śladami sarny młodej 
której już kozioł nie doczeka

A rankiem zaświergocze żołna
by się przebudził kwiat czeremchy
w wiosenny czas co śni o lecie
owianym słodką wonią mięty
wsłuchanym w tęskny śpiew skowronka
lecie z miriadą gwiazd sierpniowych
co złoty czas zboża zamyka
gdy się z jesienią wita rżyskiem

Pajęcza nić lśni się na liściach
wiatrem dotknięty spada orzech
jemioła wspina się po korze
lecz ty włóż dłoń w korzenne sploty
by sięgnąć Ksenofana ziemi
poczuj jak parzą tu kamienie
bezsensem wyzwań lat minionych
i bólem lęków dopełnionych

Chociażbyś skopał w ziemi próchno
lwów orłów trójzębów i krzyży
ośmiokończastych i złamanych
i półksiężyców i trzech koron
a wziąwszy w ręce gęste sito
kręcił raz w tę raz w tamtą stronę
nie znajdziesz już diamentów w żwirze 
co Jan z nich lepił serce Dzwonu

Magdalena Cybulska
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 Jak przebiegały próby i  współpraca ze 
znaną Panu orkiestrą oraz z dyrygentem?

– Symfonia koncertująca Szymanow-
skiego jest w pewnym sensie koncertem for-
tepianowym, ale fortepian solistyczny jest 
wtopiony w  dość skomplikowaną materię 
orkiestrową. Jest to fenomenalne, wspaniale 
napisane dzieło. Współpraca z  dyrygentem 
i orkiestrą układa mi się znakomicie, zresz-
tą z panem Caldim już miałem przyjemność 
współpracować dwa razy.
 A  koncert w  swoim rodzinnym mieście 
Przemyślu z niezwykle różnorodnym reci-
talem?

– Znowu przyjemność wystąpienia na 
Zamku Kazimierzowskim. Często grywam 
programy składające się z utworów różnych 
epok, w  tym przypadku utwory Chopina, 
Prokofiewa, a  także kompozytora amery-
kańskiego polskiego pochodzenia Roberta 
Muczynskiego (jego Wariacje na temat Paga-
niniego op. 48), którego miałem przyjemność 
i zaszczyt poznać oraz nagrywać jego utwory 
kameralne. 
 Dwa dni z  pobytu na Podkarpaciu po-
święcił Pan młodym ludziom, którzy chcą 
zostać pianistami. 

– Owszem, przez kilka godzin prowa-
dziłem warsztaty w  Zespole Szkół Muzycz-
nych nr 1 w Rzeszowie, znajdującym się obok 
filharmonii. Działo się to w  tej samej sali, 
w  której przed laty grałem egzamin dyplo-
mowy Szkoły Muzycznej II stopnia. Atmos-
fera była naprawdę znakomita. Uczniowie 
byli bardzo dobrze przygotowani, reagowali 
na uwagi, chociaż wiadomo, że na poczeka-
niu trudno wszystko zmienić, ale byłem pod 
wrażeniem ich inteligencji muzycznej. Mimo 
że pracy było dużo, to mam jak najlepsze 
wrażenia po tych zajęciach. Już chyba trzeci 
albo nawet czwarty raz jestem zapraszany do 
prowadzenia warsztatów w  Rzeszowie i  po-
dobnie w Przemyślu. 
 Z  pewnością serce inaczej bije, kiedy 
przyjeżdża Pan do Rzeszowa, a jeszcze go-
ręcej bije w  Przemyślu, gdzie się Pan uro-
dził i  rozpoczął naukę gry na fortepianie. 
Czy w  Pana rodzinie były jakieś tradycje 
muzyczne? 

– Podobno mój dziadek od strony mat-
ki był bardzo muzykalny i  grał na różnych 
instrumentach, natomiast moi rodzice nie 
grali. Jestem najmłodszym z  czworga ro-
dzeństwa i wszyscy mieliśmy lekcje muzyki. 
Rodzice bardzo dbali o  to, aby dzieci miały 
jakiś kontakt „na żywo” z muzyką. Wpraw-
dzie tylko ja zostałem muzykiem, ale wszyscy 
uczyli się grać w szkole muzycznej I stopnia. 

ŚWIATOWA SŁAWA
Rozmowa z Adamem Wodnickim, światowej sławy polskim pianistą 

Zofia Stopińska

Sławny pianista Adam Wodnicki wystąpił 6 października podczas koncertu inaugurującego 63. sezon koncertowy Fil-
harmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i 8 października dał recital na Zamku Kazimierzowskim 

w rodzinnym Przemyślu w ramach 34. Przemyskiej Jesieni Muzycznej. Spotkaliśmy się przed koncertem w Rzeszowie, gdzie 
wraz w Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Massimiliano Caldiego mistrz Adam Wodnicki wykonał IV Symfo-
nię koncertującą op. 60 Karola Szymanowskiego. 

Oczywiście przyjazd w  te strony i  spotka-
nie z  rodziną (moje rodzeństwo mieszka 
w różnych miejscach kraju, ale jedna z sióstr 
w  Przemyślu) jest zawsze czymś wyjątko-
wym. To także okazje, by spotkać jak najwię-
cej swoich koleżanek i  kolegów z  lat szkoły 
podstawowej czy liceum. 
 Chociaż zaczęłam trochę później niż Pan 
naukę w Szkole Muzycznej II stopnia w Rze-
szowie, to pamiętam, jak Pan przyjeżdżał 
na lekcje fortepianu do nowego wówczas 
budynku obok filharmonii i pamiętam do-
skonale koncert dyplomantów z  rzeszow-
ską Orkiestrą Symfoniczną na zakończenie 
nauki w średniej szkole muzycznej. 

– Ja też dobrze to pamiętam. Dyrygował 
pan Tadeusz Chachaj, grałem wtedy Koncert 
fortepianowy Es-dur Franciszka Liszta.
 Później został Pan studentem Akademii 
Muzycznej w Krakowie w klasie wybitnego 
pianisty i pedagoga prof. Jana Hoffmana.

– Profesor Hoffman miał na mnie wiel-
ki wpływ. Lekcje trwały o  wiele dłużej, niż 
przewidywał czas zajęć. Profesor poświę-
cał swoim studentom tyle czasu, ile mógł, 
i  zawsze można było liczyć na jego pomoc 
zarówno muzyczną, jak i  życiową. Te nasze 
kontakty stawały się coraz bardziej osobiste, 
bo ożeniłem się z młodszą z jego córek Martą 
i przez kilka lat mieszkaliśmy razem.
 Profesor chyba nie miał nic przeciwko 
temu, żeby Pan uczył się także u innych pe-
dagogów?

– Zawsze bardzo mnie do tego zachęcał 
i był pomocny w organizacji tych wyjazdów. 
Jedną z  nagród, które otrzymałem na VIII 
Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, był 
wyjazd na letni kurs do Sieny we Włoszech, 
gdzie studiowałem u Guido Agostiego. Póź-
niej wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie studiowałem w  Indiana University 
w Bloomington u prof. György Sebőka. Pro-

fesor Hoffman uważał, że jest konieczne, jak 
w  czasach średniowiecznych, aby czeladnik 
po to, by uzyskać wyzwolenie na mistrza, był 
zobowiązany odbyć roczną podróż za gra-
nicę, zapoznać się z  innymi stylami i wpły-
wami, następnie powrócić i przedstawić już 
bardziej dojrzałą pracę.
 Okazało się, że ten wyjazd do Stanów Zjed-
noczonych zaważył na dalszym Pana życiu.

– Tak się potoczyły moje losy. W 1979 
roku rozpocząłem pracę na University of 
Texas w  Austin, a  od 1980 roku jestem na 
University of North Texas w Denton. To jest 
jedna z paru największych szkół muzycznych 
w  Stanach Zjednoczonych. Jestem tam pro-
fesorem fortepianu. Studiują u mnie młodzi 
pianiści różnych narodowości. Aktualnie 
mam studentów m.in. z  Korei Południowej, 
z Chin, ale również z Polski i Węgier. Chcę 
podkreślić, że z  Europy Wschodniej zawsze 
przyjeżdżają ludzie znakomicie wykształce-
ni i  przygotowani. Wielu moich studentów 
uczestniczy w  międzynarodowych konkur-
sach i uzyskuje bardzo dobre lokaty. Moi wy-
chowankowie są cenionymi pianistami.
 Koncertował Pan na pięciu kontynentach.

– Jak policzymy, to zgadza się.
 Ma Pan w repertuarze ogrom utworów, 
w  tym wiele dzieł polskich kompozytorów 
– Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Pade-
rewskiego, ale nie tylko.

– Myślę, że trudno by było znaleźć pia-
nistę, który nie posiada w  repertuarze mu-
zyki Chopina. Z  utworami Paderewskiego 
poza granicami Polski różnie bywa. Ja od 
dawna byłem zafascynowany jego muzyką, 
uważam, że jest kompozytorem wybitnym 
i  absolutnie niedocenianym jako epigoński, 
ale jego muzyka jest wspaniała. Większość 
kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego to 
są utwory fortepianowe, skomponował także 
dwa utwory na fortepian z  orkiestrą. Mam 
też w repertuarze i często grywałem bardzo 
ciekawą Sonatę Witolda Lutosławskiego na-
leżącą do wczesnych dzieł tego kompozytora. 
Miałem także okazję zapoznać się z komple-
tem dzieł na fortepian z orkiestrą Zygmunta 
Stojowskiego i  nagrać je z  NOSPR-em. Z  tą 
samą orkiestrą nagrałem koncerty fortepia-
nowe Grupy 49, czyli Kazimierza Serockiego, 
Tadeusza Bairda i Jana Krenza. 
 W  programach swoich koncertów stara 
się Pan zamieszczać utwory polskich kom-
pozytorów. Jak one są przyjmowane przez 
publiczność na świecie, bo wydaje mi się, 
że polska muzyka była i  jest za mało pro-
mowana, a jest ona piękna i równie jak inne 
wartościowa. 

Adam Wodnicki – recital w Przemyślu 8.10.2017 r.
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– Trudno mi jest powiedzieć, czy polscy 
artyści wystarczająco promowali polską mu-
zykę. Z jednej strony chyba zawsze było zain-
teresowanie muzyką mniej znaną, ale z dru-
giej strony jest tendencja, żeby opierać się na 
utworach sprawdzonych, czyli: V Symfonia 
Beethovena, VI Czajkowskiego, Koncert for-
tepianowy Czajkowskiego. Chopin – to jest 
zupełnie inna kategoria. Z  czasem może 
Szymanowski jest coraz bardziej znany na 
świecie dzięki takim dyrygentom jak Simon  
Rattle. Wszyscy znają nazwisko Paderew-
skiego, ale oprócz Menueta G-dur innych 
utworów nie znają i  nie orientują się, jak 
wielkim był kompozytorem i poznaniu jego 
dzieł towarzyszy zdziwienie, że jest to muzy-
ka takiego kalibru właśnie, jakiego jest.
 O Panu mówi się, że jest Pan muzycznym 
praprawnukiem Chopina.

– Trudno jest znaleźć takie połączenie, 
ale to prawda. Nauczycielka prof. Hoffmana 
była uczennicą księżnej Marceliny Czartory-
skiej, która z kolei była najbardziej ulubioną 
uczennicą Fryderyka Chopina i  uważano ją 
za swego rodzaju wyrocznię. Wiem, że wielu 
znakomitych pianistów drugiej połowy XIX 
wieku jeździło do niej na konsultacje. Dlate-
go można stwierdzić, że jestem muzycznym 
praprawnukiem Fryderyka Chopina. 
 Wspomnieliśmy już, że od dwudziestu 
pięciu lat regularnie przyjeżdża Pan do 
Polski z koncertami, wykonuje utwory pol-
skich kompozytorów w  różnych miejscach 

na świecie, redaguje utwory zapomnianych 
polskich twórców. Ta działalność została 
dostrzeżona, bo w  2014 roku został Pan 
odznaczony przez ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego medalem Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis. Miłym wyróżnie-
niem była także z  pewnością statuetka 
Złota Sowa Polonii przyznana w  Wiedniu 
w  2015 roku przez redakcję czasopisma 
„Jupiter”. 

– To prawda, szkoda tylko, że nie mia-
łem możliwości przyjazdu do Wiednia na 
uroczystość wręczenia, ale przywieziono mi 
statuetkę i bardzo jestem z niej dumny. 
 Mówimy, że jest Pan polskim pianistą 
mieszkającym w  Stanach Zjednoczonych, 
a być może czuje się Pan już amerykańskim 
pianistą. Minęło czterdzieści lat, jak tam 
Pan zamieszkał, i tam jest Pana dom.

– Zależy jak na to popatrzeć. Na pewno 
czuję się polskim pianistą i co do tego nie ma 
żadnych wątpliwości, ale mieszkam w  Sta-
nach Zjednoczonych, posiadam obywatel-
stwo amerykańskie i w związku z tym jestem 
Amerykaninem polskiego pochodzenia, ale 
jednak trzecią część życia spędziłem w  Pol-
sce, zostałem wykształcony w Polsce i to jest 
coś, co człowieka nigdy nie opuści.
 Bardzo pięknie Pan mówi po polsku.

– Dziękuję. Cieszę się, że pani zechciała 
to podkreślić. Wiadomo, że troszkę się „wy-
pada” z tego bieżącego nurtu językowego, bo 
czasami słyszę jakieś nowe dla mnie słowa 

czy pojęcia, ponieważ na co dzień tutaj nie 
mieszkam, ale cieszę się, że nie mam zbyt 
dużo naleciałości, bo trudno ich uniknąć. 
 Jak przebiega to jesienne tournée po Polsce?

– Zacząłem od koncertu z  Filharmo-
nią Sudecką i  graliśmy w  Szczawnie-Zdroju 
IV Koncert fortepianowy Beethovena. Stam-
tąd pojechałem do Warszawy, gdzie mia-
łem przyjemność wystąpić w  głównej sali 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Cho-
pina i  osobiście poznać obecnego rektora, 
przemyślanina prof. Klaudiusza Barana. Od 
wielu lat słyszałem o nim jako o wspaniałym 
akordeoniście, ale tym razem mogłem go po-
znać i rozmawiać z nim. Recital w Przemyślu 
i warsztaty muzyczne z młodzieżą zakończa 
mój dwuipółtygodniowy pobyt w Polsce.
 Pewnie na tyle sobie można pozwolić 
prowadząc działalność pedagogiczną?

– Dokładnie tak, mamy limity czasowe 
dotyczące nieobecności i  muszę dodać, że 
wszystkie zajęcia muszę odrobić. W najbliż-
szym czasie czeka mnie podwójna praca ze 
studentami.
 Kończymy tę rozmowę z nadzieją, że je-
śli nie na wiosnę, to jesienią w  przyszłym 
roku będzie okazja do kolejnego spotkania, 
a wcześniej zapowiedzenia koncertów.

– Dziękuję pani pięknie. Spotykamy się 
od wielu lat i  zawsze z największą przyjem-
nością z panią rozmawiam.

  Zofia STOPIŃSKA

Już po raz szósty Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii 

Podkarpackiej im. Artura Ma-
lawskiego w Rzeszowie koncerto-
wała w  Złotej Sali wiedeńskiego 
Musikverein. To wielkie wyróż-
nienie i  uznanie dla klasy arty-
stycznej rzeszowskiego zespołu. 

Jak podkreśliła prof. Marta 
Wierzbieniec, dyrektor filhar-
monii, występem 10 listopada br. 
w Wiedniu rzeszowscy filharmo-
nicy sygnalizowali zarazem przyszłoroczne 
obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Stąd w programie – który pro-
wadził maestro Massimiliano Caldi, a  solist-
ką była Susanna Artzt – znalazły się utwory 
kompozytorów, którzy nie byli Polakami, ale 
sięgali do polskich tradycji: Preludium Sym-
foniczne „Polonia” brytyjskiego kompozytora 
Edwarda Elgara (utwór napisany w hołdzie dla 
Ignacego Jana Paderewskiego), w którym po-
brzmiewają motywy polskich pieśni, a nawet 
hymnu; II Koncert fortepianowy g-moll op. 22 
kompozytora francuskiego Camila Saint-  
-Saënsa; III Symfonia D-dur op. 29 „Polska” ro-
syjskiego twórcy Piotra Czajkowskiego, gdzie 
finał ma charakter poloneza, polskiego tańca 
narodowego. Ale nie zabrakło oczywiście spe-
cjalnej dedykacji dla wiedeńskiej publiczno-
ści – Uwertury „Bajka” Stanisława Moniuszki 
(zwanej też Opowieścią zimową lub Uwerturą 

W WIEDNIU I CHINACH
Zagraniczne koncerty rzeszowskich filharmoników

fantastyczną. Koncert ten znany jest rzeszow-
skim melomanom z prezentacji na występie w 
Filharmoni Podkarpackiej poprzedzającym 
wyjazd. 

Dyrektor Marta Wierzbieniec zapo-
wiedziała też tournée koncertowe Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej 
w Chinach od 27 grudnia br. do 10 stycznia 
roku przyszłego. Wyjeżdża tam 58 osób, ale 
wedle zapewnienia pani profesor koncerty 
sylwestrowy i noworoczny odbędą się w Rze-
szowie i poprowadzi je Massimiliano Caldi, 
bo w  Chinach orkiestrą dyrygować będzie 
Jiří Petrdlík. Muzycy wystąpią z  dziesię-
cioma koncertami w  ośmiu miastach. – To 
dobra forma promocji naszego wojewódz-
twa – wyraził opinię wicemarszałek Bog-
dan Romaniuk. Oba samorządy Rzeszowa 
i  Podkarpacia, a  także Instytut im. Adama 
Mickiewicza wspomagają finansowo ten 

wyjazd, ale zasadnicze koszty ponoszą chiń-
scy gospodarze, którzy zaprosili do siebie 
rzeszowskich filharmoników. Organizato-
rem tournée orkiestry jest Chińska Agencja 
Koncertowa. W programie koncertów będzie 
kilkanaście pozycji repertuarowych, w  tym 
m.in. Chiński galop Johanna Straussa, Tańce 
góralskie z opery Halka Stanisława Moniusz-
ki, Tańce słowiańskie op. 72 nr 1, nr 2 Antoni-
na Dvořaka, Marsz triumfalny z opery Aida 
Giuseppe Verdiego, Trepak z baletu Dziadek 
do orzechów Piotra Czajkowskiego. Nie może 
oczywiście zabraknąć Poloneza z  filmu Pan 
Tadeusz Wojciecha Kilara. Filharmonicy za-
bierają też z  sobą nową płytę nagraną na tę 
okazję pt. Chińskie inspiracje i  muzyka pol-
ska. Jej okładkę zdobi makata chińska z prze-
łomu XVII i XVIII wieku, która znajduje się 
w zbiorach Muzeum Zamku w Łańcucie.

  Ryszard ZATORSKI

Na konferencji prasowej przed wyjazdami. 
Marta Gregorowicz, zastępca dyr. FP,  prof. Marta Wierzbieniec 
i wicemarszałek Bogdan Romaniuk
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Andrzej Szypuła

Jakże wzruszające było to 
spotkanie! W niedzielny 

wieczór 22 października 
br. w zabytkowej sali daw-
nego pałacu biskupiego, 
obecnie Muzeum Pod-

karpackiego w  Krośnie, wśród dostojnych 
obrazów niosły się czarowne dźwięki na-
szych wspaniałych, polskich kompozytorów 
– nade wszystko Stanisława Moniuszki, ale 
i  innych twórców. Tak pewnie wyglądały 
jesienne wieczory w dawnych polskich, szla-
checkich dworkach, wśród trzaskających 
szczap w  kominkach, przy szklaneczce do-
brego węgrzyna…

Z  rozrzewnieniem słuchaliśmy naj-
piękniejszych pieśni polskich w  wykonaniu 
gościa specjalnego koncertu dr Stanisławy 
Mikołajczyk-Madej – sopran, a także Moni-

CZAROWNE DŹWIĘKI
Biesiada Moniuszkowska w Krośnie

ki Fabisz – sopran i jej uczniów ze Społecznej 
Szkoły Muzycznej w  Krośnie Anety Asz-
lar i  Michała Kondyjowskiego. Artystom 
towarzyszył przy fortepianie marki Pleyel 
z czasów Chopina dr Daniel Eibin, dyrektor 
Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie, a sło-
wem koncert opatrzyła Małgorzata Busz-
-Perkins, prezes Krośnieńskiego Towarzy-
stwa Muzycznego.

 Złota rybka, Czy powróci, Serce moje, 
Krakowiaczek, Polna różyczka, Pieśń wie-
czorna, Powrót wiosny, Prząśniczka, dum-
ka Zuzi z Verbum nobile, dumka Jadwigi ze 
Strasznego dworu, aria Halki Jako od wichru 
z Halki – to muzyczne moniuszkowskie rary-
tasy, ubarwione takimi skarbami naszej pol-
skiej kultury narodowej, jak Piosnka litewska 
F. Chopina, Zosia S. Niewiadomskiego, Gdy 
ostatnia róża zwiędła I.J. Paderewskiego, 
Dziewczę z buzią jak malina J. Galla i Dzwoń 
dzwoneczku L. Różyckiego.

Jakże opisać cu-
downy, rodzinny wręcz 
nastrój niezwykłego 
muzycznego spotkania, 
w  którym urzekające 
melodie pięknych pol-
skich pieśni, ubogacone 
czarownymi dźwięka-
mi fortepianu z czasów 
Chopina, mieszały się 
z  autentycznymi łza-
mi wzruszenia, wspo-
mnień, życzeń… Bo 
śpiew to najpiękniejsza 
muzyka świata! 

Dr Stanisława 
M i ko ł a jc z y k-M ade j 
koncertowała w Operze Andrzej Szypuła ze Stanisławą Mikołajczyk-Madej

Krakowskiej, śpiewała na różnych koncer-
tach nie tylko na Podkarpaciu, m.in. z Rze-
szowską Orkiestrą Kameralną, z  wielkim 
powodzeniem występuje i  pomaga młodym 
w spektaklach muzycznych organizowanych 
przez Rzeszowskie Towarzystwo Muzycz-
ne (Pielgrzym z  Dobromila, Domek trzech 
dziewcząt, Panna Wodna), wykształciła całą 
rzeszę wrażliwych artystów śpiewaków, 
m.in. Monikę Fabisz, która prowadzi klasę 
śpiewu solowego w  Społecznej Szkole Mu-
zycznej w  Krośnie, ucząc m.in. występują-
cych na Biesiadzie Moniuszkowskiej Anetę 
Aszlar i  Michała Kondyjowskiego, świetnie 
zapowiadających się młodych śpiewaków. 
Polska kultura muzyczna nie zaginie, mając 
takich zamiłowanych i oddanych sztuce mło-
dych artystów, śpiewających nie tylko bardzo 
dobrą techniką wokalną, ale i całą wrażliwą 
duszą i czułym sercem.

Na wspomnianej Biesiadzie, obok listu 
gratulacyjnego i  serdecznych życzeń, po-
zwoliłem sobie na krótki wiersz dedykowany 
naszej drogiej artystce, wspaniałemu czło-
wiekowi dr Stanisławie Mikołajczyk-Madej. 
„Twoja muzyka brzmi radością i  natchnie-
niem serca. Szlachetnym śpiewem, duchem 
pokory, budzisz pragnienie czystego piękna. 
Za wszystko dzięki Ci składamy bukietem 
kwiatów pachnących miłością”.

W  imieniu licznie zebranej publicz-
ności pragnę wyrazić organizatorom słowa 
najwyższego uznania i szczerej wdzięczności 
za cudowny wieczór pełen wzruszających 
nastrojów inspirowanych prawdziwymi per-
łami wspaniałej muzyki polskiej. Albowiem, 
jak pisał Stanisław Moniuszko, zapowiadając 
wydanie swoich Śpiewników domowych: „To, 
co jest narodowe, krajowe, miejscowe, co jest 
echem dziecinnych naszych przypomnień, 
nigdy mieszkańcom ziemi, na której się uro-
dzili i wzrośli, podobać się nie przestanie”. 

  Andrzej SZYPUŁA

Rozpoczęcie sezonu artystycznego w Prze-
myskim Centrum Kultury i  Nauki Za-

mek każdego roku dostarcza wielu intelektu-
alnych uniesień wszystkim, 
którzy zawitają na zamkowe 
wzgórze. W tym roku okazją 
do wprowadzenia w  ten je-
sienno-zimowy, artystyczny 
czas był 17 października br. 
występ Grażyny Łobaszew-
skiej wraz z  zespołem Aja-
gore. Dodatkowymi aspek-
tami – poza oczywiście wy-
sublimowanym muzycznym 
przekazem tego niezwykłe-
go koncertu – był jubileusz 
40-lecia pracy artystycznej 
piosenkarki oraz promocja 
nowej płyty Sklejam się i nie 
tylko.

W PRZEMYSKIM ZAMKU
Grażyna Łobaszewska z zespołem Ajagore

Grażyna Łobaszewska, jedna z  najwy-
bitniejszych polskich piosenkarek, na zapro-
szenie PCKiN Zamek powróciła po kilku 

latach z  nowym programem muzycznym 
(poprzedni koncert 23 października 2009 
roku w  Klubie „Niedźwiadek”). Artystka 
zaprezentowała zupełnie nowe, zaskakujące 
brzmienie i  energetyczne aranżacje zespołu 
Ajagore w  składzie: Sławomir Kornas (gi-
tara basowa, wokal), Maciej Kortas (gitary, 
banjo, dobro, syntezator gitarowy), Michał 
Szczeblewski (perkusja). Wspaniałe, dojrza-
łe teksty Justyny Holm, Jana Wołka, An-
drzeja Poniedzielskiego i  Piotra Bukartyka 
świetnie współgrające z muzyką sprawiły, że 
widownia została naenergetyzowana w spo-
sób wystarczający, aby z odpowiednią mocą 
wkroczyć w  nowy sezon artystyczny razem 
z PCKiN Zamek.

Na zakończenie koncertu, aby dopieścić 
przemyską widownię, Grażyna Łobaszewska 
w sposób tylko sobie właściwy wykonała kil-
ka własnych największych, niezapomnianych 
przebojów, które w  odświeżonych aranża-
cjach zyskały nowy blask.

  Tomasz BELIŃSKI
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Piotr Rędziniak

W rzeszowskim BWA 
prezentowana jest 

wystawa malarstwa Ry-
szarda Dudka pod tytułem 
„Trzydziestoośmioptyk”. 
Wystawa zbiega się z  fak-

tem przejścia jej autora – dyrektora rze-
szowskiej galerii – na emeryturę. Malarstwo 
Ryszarda Dudka jest zjawiskiem w  naszym 
artystycznym świecie niezwykłym i  nie do 
podrobienia. Po ukończeniu ASP w  Krako-
wie u wielkiego kolorysty Czesława Rzepiń-
skiego Dudek powraca do Rzeszowa. Niemal 
od samego początku tryumfuje i  zdobywa 
nagrody. Swą młodością, odwagą, żywioło-
wością „kosi” wszystko, co staje mu na dro-
dze twórczej swobody, rozwoju i sukcesu, ja-
kim może być tylko dla malarza artystyczne 
spełnienie. Najważniejsze jest, że stanąwszy 
na podium w  roku 1972, tkwi tam do dziś. 
Nie ma poważnej konkurencji dla swojej 
twórczości z dwóch powodów. Pierwszy – bo 
maluje żywiołowo, szczerze, bez reszty. Nie 
ma w  tym sposobie nic z  pozerstwa. Malu-
je całym sobą. Drugi to taki, że jako uczeń 
wielkiego mistrza latami własnych poszuki-
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Ryszard Zatorski

Reżyser Paweł Szumiec 
ma talent do komedii 

refleksyjnych. W  sposób 
subtelny bawi i  wywołuje 
zadumę, filozoficznie ogar-
nia świat, a  towarzysząca 

temu wesołość nie powoduje rechotu wi-
dzów. Śmiech jest wyzwalający i oczyszczają-
cy. Pamiętamy jego subtelną Śmierć pięknych 
saren Oty Pavla w Teatrze im. W. Siemaszko-
wej, ale i  Kolegę Mela Gibsona Tomasza Ja-
chimka w Teatrze Bo Tak, z zapisaną niepo-
wtarzalnie monodramatyczną kreacją Marka 
Kępińskiego. 

A 14 października br. mogliśmy podzi-
wiać na otwarciu sezonu artystycznego pre-
mierowy spektakl Seks dla opornych kana-
dyjskiej dramatopisarki Michele Riml, któ-
ry tak wysmakowanie przygotował znowu 
Paweł Szumiec w  Teatrze Bo Tak, z  lubianą 
i podziwianą zawsze przez widzów naszą ar-
tystką Beatą Zarembianką i zaproszonym ze 
Śląska Dariuszem Niebudkiem, co okazało 
się nader trafne. Ten utalentowany i wszech-
stronny aktor porywa swą grą widownię 
w miarę postępu akcji widowiska. Beata Za-
rembianka urodziwie w  posturze oraz każ-
dym geście i  słowie zachwyca aktorską doj-
rzałością i perfekcją. 

NIECODZIENNA TERAPIA
„Seks dla opornych” w Teatrze Bo Tak

Ponad półtorej godziny bez 
przerwy ta para artystów przy-
ciąga uwagę i  wzbudza podziw 
w  kolejnych scenach granych 
błyskotliwie, z  dystansem, bez 
nachalności interpretacyjnej, 
bez gestów i  zachowań wulgar-
nych, mimo scen, które mają 
miejsce i na łożu, i w filtrowanej 
przestrzeni łazienki, ze smukłym cieniem 
nagości pod prysznicem. Sztuka wedle za-
powiedzi teatru adresowana jest wprawdzie 
dla dorosłych, ale i nawet bardzo młody widz 
może się poczuć usatysfakcjonowany i  ura-
czony humorem porcjowanym ze smakiem 
i wyczuciem. A bardzo dorośli obserwatorzy 
mogą w  tym lustrze po wielekroć przeglą-
dać podczas spektaklu własne życie i reakcje 
wyobraźnią i pamięcią być może podobnych 
sytuacji. 

Sceniczna Alice i Henry po ćwierćwie-
czu małżeństwa próbują w markowym hote-
lu weekendowo odnaleźć się znowu w  ero-
tycznej namiętności i  tym samym scalić 
i odnowić swe rodzinne więzi i bliskość. Te 
zabiegi wspomagane nawet paranaukowym 
poradnikiem, właśnie pod tytułem „Seks 
dla opornych”, wywołują wiele komicznych 
sytuacji, obfitują w dowcipne dialogi i życio-
wo mądre refleksje w  miarę tej niecodzien-
nej terapii. Dwoje aktorów na wielkiej scenie 

zaprząta wyobraźnię widzów, bawi i dyskret-
nie zarazem kieruje uwagę na sprawy ważne 
życiowo w  obcowaniu osób, które powinny 
być sobie bliskie. Mądrze i ciekawie toczy się 
akcja widowiska, w zharmonizowanej płyn-
ności, jakiej nadał mu Artur Dobrzański 
odpowiedzialny za ruch sceniczny. Nastrój 
i napięcie buduje też muzyka dobrana przez 
wytrawnego mistrza tego gatunku Jarka 
Babulę. A  wszystko w  trafnej, nieprzełado-
wanej oprawie scenograficznej, jak zawsze 
w  tym teatrze, co tym razem jest dziełem 
Pauliny Kuczmy.

Seks dla opornych w  Teatrze Bo Tak, 
który ma gościnnie swą scenę w gmachu uni-
wersyteckiego Wydziału Muzyki przy ulicy 
Dąbrowskiego 83 (d. Dom Kultury WSK), to 
spektakl pouczający i  zabawny, na którym 
widz się nie znudzi, a intelektualnie na pew-
no wzbogaci.

  Ryszard ZATORSKI 

Beata Zarembianka i Dariusz Niebudek 
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TRZYDZIESTOOŚMIOPTYK
Malarstwo Ryszarda Dudka

i Sztuki. Od 1982 roku pracownik Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszo-
wie jako nauczyciel rysunku i  malarstwa. 
Zorganizował ponad 30 wystaw indywidu-
alnych oraz brał udział w  przeszło 300 wy-
stawach zbiorowych krajowych i  zagranicz-
nych. Jest laureatem ponad 30 prestiżowych 
nagród w konkursach malarskich. Od 2006 
roku pełni funkcję dyrektora BWA w  Rze-
szowie, gdzie dał się poznać jako znakomity 
organizator i  kurator wystaw prezentowa-
nych zarówno w  rzeszowskiej galerii BWA, 
jak również tych, którymi rozsławiał nasze 
środowisko za granicą. Za działalność zawo-
dową i artystyczną wielokrotnie nagrodzony 
został przez prezydenta Rzeszowa, w  2009 
roku przez Zarząd Województwa Podkar-
packiego za wybitne osiągnięcia artystyczne, 
a w 2012 roku uhonorowany został Medalem 
Gloria Artis. 9 listopada br. odznaczony Zło-
tym Krzyżem Zasługi. 

Ryszard Dudek urodzony w  1947 roku 
w  Połomi. Studia artystyczne ukończył na 
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1972 r. 
w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego, za 
który otrzymał Nagrodę Ministra Kultury 

wań, mozolną pracą stał się mistrzem sam. 
Pozostawszy w  najszerzej rozumianej 

tradycji nowożytnego malarstwa zachod-
nioeuropejskiego przeprowadza je na czasy 
nowoczesne. Trzy filary malarstwa dawnego: 
pejzaż, martwa natura i  akt kobiecy są cią-

gle bazą twórczości Dudka. Otoczone nauką 
płynącą z  polskiego koloryzmu XX wieku 
stają się dzięki jego obrazom nadal aktual-
ne i atrakcyjne jako temat dla artysty, a jako 
efekt jego zmagań dla odbiorcy. Efekt ma-
larstwa zaskakująco ciągle aktualnego, nie-
zwykle atrakcyjnego i współczesnego. 

Obecna wystawa, którą Ryszard Du-
dek niejako żegna się ze swoją funkcją, ale 
i  środowiskiem, mam nadzieję nie jest jego 
ostatnią wystawą w  Rzeszowie. Ten zagad-
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kowy tytuł oznacza, iż na wystawę składa 
się 38 obrazów namalowanych właściwie 
w ostatnim czasie (pierwszy obraz powstawał 
końcem 2016 roku, a ostatni – jak mawiamy 
w  naszym żargonie – jest jeszcze „mokry”. 
Znakomity zestaw kilkudziesięciu obrazów 
abstrakcyjnych, w  których na nowo artysta 
rozwiązuje meandry konstrukcji, kompozy-
cji i  formalnych rozwiązań rzeczywistości 
wewnętrznych przeżyć na język abstrakcji. 

I co arcyważne, robi to znów 
w sposób odkrywczy, świeży, 
zdystansowany do własnej 
wcześniejszej twórczości. 
Sięga jednak po abstrakcję, 
która jest najbardziej uniwer-
salnym językiem porozumie-
wania się artysty ze swoimi 
odbiorcami.

We wstępie do katalogu 
tej wystawy Piotr Wójtowicz 
napisał: „Można odnieść 
wrażenie, że malarz w  mniejszym niż do-
tąd stopniu kontroluje kształtowanie obra-
zu, ufając bardziej intuicji i  automatyzmom 
podświadomości inicjujących i  wypełniają-
cych proces jego powstawania. Wszystkie te 
nowe zabiegi i  strategie, autorskie odkrycia 
formalne przyczyniają się do kreowania in-
nych niż dotychczas, odmiennych nastrojów 
i optycznych zdarzeń. Obrazy Ryszarda Dud-
ka, stając się coraz swobodniejsze, przy całej 
właściwej im kompulsywności, improwiza-
cyjnym zwrotom akcji i  smaku malarskiej 
zabawy, zyskują nieoczekiwanie jakiś spokój, 
bardziej dyskretny rodzaj ekspresji i liryczny 
oddech. Wcześniejszy lęk pustej przestrze-
ni zastępuje coraz częściej refleksyjny amor 
vacui. Jeśli prawdą jest, że każdy liryczny 
utwór jest cząstką autobiografii, to ostatnie, 
przedstawione na obecnej wystawie obrazy 

Artysta niezwykle skromny, cichy, który 
odnosi sukcesy dzień po dniu w  swojej 

pracowni, w  pracy zawodowej, niestety rza-
dziej na wystawach i w konkursach. Urodzo-
ny w  1958 roku w  Rzeszowie. Studia odbył 
na Wydziale Włókienniczym Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w  Ło-
dzi. Dyplom z  projektowania ubioru i  biżu-
terii uzyskał  w  1990 roku w  pracowni prof. 
Andrzeja Nawrota i  Andrzeja Szadkowskie-
go.  Zorganizował kilkadziesiąt wystaw in-
dywidualnych w  kraju, brał udział w  wielu 
wystawach zbiorowych, również tych zagra-
nicznych. Od 1995 r. jest nauczycielem rekla-
my wizualnej w  Zespole Szkół Plastycznych 
w  Rzeszowie.  Jest artystą sztuk wizualnych, 
nie szufladkując ich, a  często właśnie łącząc 
malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę w  reali-
zacjach zarówno obrazu na płótnie, projektu 
scenograficznego, rekwizytu teatralnego czy 
plakatu albo reklamy.

Kilkunastoma pracami przypomniał 
o sobie Krzysztof Wojtowicz na indywidual-
nej wystawie twórczości w Wypożyczalni Mu-
zycznej Wojewódzkiej i  Miejskiej Biblioteki 
w  Rzeszowie przy ulicy Żeromskiego. Kone-
serzy i miłośnicy odmiennej Muzy mieli tam 
przez cały październik sposobność spotkania 
z  wymiarami ludzkiej wyobraźni, których 
jest więcej niż trzy! Obrazy, rysunki i plakaty 
Krzysztofa Wojtowicza prezentowane w  tym 
miejscu były tego dowodem. Artysta jest wi-
zjonerem, albo jak kto woli aberracjonistą. 

REALIZM MAGICZNY
Twórczość artysty Krzysztofa Wojtowicza

By przelewać te wizje, wyobrażenia 
na płótno, papier i  formy przestrzenne, ma 
czelność, ale przede wszystkim wrodzony 
talent. Artysta maluje i  rysuje od dziecka. 
Warsztat plastyczny szlifował tak samo. Każ-
dej pracy poświęca niezli-
czone godziny, wieczory, 
jak w  przypadku jednego 
z obrazów nawet lata! Żar-
tobliwie w środowisku pla-
styków nazywamy to zja-
wisko „perfidionizmem”, 
choć mowa o  perfekcjo-
nizmie! Żart przykrywa 
szczerą zazdrość dla ta-
kich umiejętności kolegi 
artysty! 

Z  tej nadrealnej 
umiejętności oraz po-
mysłów artysty wzięła 
się etykieta przylepiona 
lata temu, również przeze 
mnie, iż jest on współcze-
snym postsurrealistą. Bo jedną ze słusznych 
nauk, jaką zaczerpnął z  dorobku surreali-
stów, to czytelność warsztatu, który w  re-
alistyczny (czytelny dla odbiorcy) sposób 
przedstawia nie zawsze oczywiste wizje ar-
tysty. I  to właśnie te wizje, przedstawienia, 
które proponuje w swojej twórczości Krzysz-
tof Wojtowicz, powodują, że zaliczam go do 
grupy postsurrealistów już XXI wieku, choć 
sam autor na owo „post” reaguje negatywnie.

Dziś pewnie, weryfikując te słowa, nie 
odbiegnę daleko i zaproponuję formułę reali-
zmu magicznego. Krzysztof Wojtowicz prze-
cież w swoich pracach posługuje się rzetelnym 
warsztatowo realizmem. Wspaniałe portrety, 
postaci i figury osób i przedmiotów. Realizm, 
który łączy z  plastycznymi sytuacjami bądź 
nierealnymi zdarzeniami, jak w  rysunkach 
Santa Maria czy Dziewczyna z  zapałkami. 
Na pierwszym z nich widzimy małego Filipa 
(syna artysty) na pirackim statku odbywające-

go rejs, na którym nigdy nie 
był… Na drugim zaś por-
tret młodej ładnej dziew-
czyny obsypanej deszczem 
zapałek. Najbardziej ero-
tyczny rysunek o  nazwie 
Powiew światła to sceneria 
tajemniczego, choć bardzo 
prawdopodobnego pejzażu, 
który de facto jest kadrem 
kobiecego łona. 

Krzysztof Wojtowicz 
jest artystą wszechstron-
nym. Na co dzień pracując 
w  Zespole Szkół Plastycz-
nych w  Rzeszowie, znaj-
duje czas, by projektować 
plakaty, tworzyć lalki, 

kostiumy i  scenografie teatralne (współpra-
cuje przecież od lat z Teatrem Maska w Rze-
szowie), a  wreszcie, by powoływać do życia 
na płótnie, na papierze swoje wizje jakże to 
zabawne, to wymuszające na widzu zadumę 
i intelektualną z nim grę. Krzysztofie, proszę 
o więcej! Mam nadzieję, że zobaczymy twoją 
wielką wystawę na rzeszowskich salonach.

  Piotr RĘDZINIAK

malarza odsłaniają nam jakąś nową twarz 
tej biografii. Zachowując przepych i szczodry 
rozmach wcześniejszych kompozycji, zyskują 
jako nowe wartości: dystans i  spokojniejszy 
głębszy ton. »Kompozycja«, będąca propozy-
cją treści obrazu, w sposób bardziej jak moż-
na przypuszczać świadomy, staje się w  nim 
odejściem od tematu i kierunkowego tytułu, 
w zamian oferując wypełnienie wyobrażenia 
zawartością czysto malarską wyznaczoną 
przez tworzywo, technikę, kolor, linię, świa-
tło i skalę”.

Trzydzieści osiem odsłon wyobraźni 
artysty, wrażliwości, pokazu kunsztu malar-
skiego czeka na miłośników sztuki w galerii 
BWA do 3 grudnia br. 

  Piotr RĘDZINIAK

Krzysztof Wojtowicz – „Dziewczyna 
z zapałkami”, rysunek, karton, 70 x 100

Artysta Ryszard Dudek i jego goście na wernisażu 9 listopada br. 

Ryszard Dudek – „Trzydziestoośmioptyk 6”, olej, 
płótno, 120 x 100
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WIROWANIE NA PLANIE ODPRYSKI
PAMIĘĆ

Powraca zawsze 1 listopada, kiedy to gro-
madnie pielgrzymujemy na groby naszych 

bliskich nieobecnych, przeliczając po drodze 
jej wartość kwotą wydaną na przystrojenie gro-
bów. Kiepska to pamięć. Bo jak pisał Mickie-

wicz w Dziadach, „(…) boleść przypomnienia // Nas samych trawi, 
wokół nic nie zmienia!”. Tylko komu to dziś potrzebne.

Dziś pamięć została uwikłana w rozgrywki polityczne jaśnie 
nam panujących, którzy robią wszystko, byśmy pamiętali to, co dla 
nich wygodne. W końcu już Orwell stwierdził, że „kto rządzi teraź-
niejszością, ten ma władzę nad przeszłością”. I zgodnie z tą maksymą 
Instytut Pamięci Narodowej, usłużne ramię prezesa, fałszuje historię 
tak, że to, co kiedyś było czarne, teraz jest białe. Wystarczy wspo-
mnieć „żołnierzy wyklętych”, którzy wcale nie byli tacy święci, jak to 
już dokumentuje IPN. Choć żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają. I co 
z tego. U nas historię pisze się na zlecenie. Ma być taka, jaka pasuje 
partii rządzącej, a właściwie jej nadzorcom, bardzo brzydko nazwa-
nym przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Bo nadszedł czas przeżywania triumfu tych, którzy mówią o so-
bie naród polski. Triumfu nad ogromną większością tych „gorszych” 
Polaków. Do nich przewodnicy w muzeach nie mogą mówić o tym, 
co wojna robi z  ludźmi, że niszczy etykę ludzką, że jak się nie ma 
czym nakarmić dzieci, to się kradnie. A także o tym, że prowadzi do 
tak haniebnych wydarzeń, jak te z  Jedwabnego. I  wszystkim „gor-
szym”, broń Boże, nie wolno wypowiadać żadnych opinii, bo mogą 
być nieprawdziwe i kontrowersyjne, ani oceniać historii, poszczegól-
nych jej epizodów, a zwłaszcza postaci historycznych. Na tym najbar-
dziej zależy zwierzchnikom rządu. I na obszarze pamięci narodowej, 
choć u  nich samych pamięć jest dość specyficzna. Pamiętają to, co 
chcą zapamiętać, a resztę interpretują jak im wygodnie. 
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Teraz zażyczyli sobie, że ludzie mają nie pamiętać. Wypraw 
krzyżowych, Inkwizycji, Targowicy, kontaktów z faszystami Hitlera, 
a co najważniejsze okrutnego niszczenia osobowości i tradycji naro-
dów podbitych. W tej dziedzinie szczególnie upodobali sobie wszyst-
kie zwyczaje związane z kultem zmarłych. Kultem, który istniał za-
wsze, bo nie wynikał z wiary, tylko z instynktu. Takimi były słowiań-
skie dziady. Rozmowy i  poczęstunek ze zbłąkanymi duszami. Bez 
modłów nie miały prawa przetrwać. Teraz przyszła kolej na Hallo- 
ween. Takie amerykańskie święto zmarłych. Bardzo komercyjne 
i mocno kiczowate. Jeszcze bardziej niż Licheń. Ale ludzie to lubią. 
Zatem by wiernym, zwłaszcza młodym, nie przewróciło się w  gło-
wach przez Halloween, bo mogłoby to wydatnie zmniejszyć przypływ 
gotówki, zaproponowano alternatywę. Tuż przed pierwszym listopa-
da będą organizowane Holy Wins, zwane po polsku Balem Wszyst-
kich Świętych. Super. Cugowski już się cieszy.

A Winston Churchill rzekł onegdaj o narodzie polskim: „Wspa-
niały w  buncie i  nieszczęściu, haniebny i  bezwstydny w  triumfie. 
Najdzielniejszy pośród dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych 
wśród podłych”.

Tekst i grafika
   Zbigniew GRZYŚ

BIZNES RÓŻAŃCOWY

Pod koniec października wyjąłem ze skrzynki 
pocztowej pękatą kopertę z wizerunkiem ró-

żańca i  hasłem – „100-lecie Fatimy z  Różańcem 
w  dłoni”. Nadawcą jest krakowski Instytut ks. 
Piotra Skargi, o którym czytałem, że krakowska 

kuria już dawno zdystansowała się od tego wojującego stowarzysze-
nia. Zajrzałem zdumiony do środka – było to specyficzne przesłanie 
adresowane do mojej żony Ireny. Szkopuł jednak w tym, że ona już 
od półtora roku spoczywa na cmentarzu wilkowyjskim. 

Skoro podali telefon, zatem zadzwoniłem do instytutu z  py-
taniem, czy mam im tę przesyłkę odesłać, bo jest ona nie do mnie 
adresowana. Odpowiedziała mi jakaś panienka, że aktualnie pro-
wadzącego tę akcję nie ma, zatem i na wiążącą odpowiedź nie mogę 
liczyć. I tak kilka razy z rzędu. Miałem obawy, czy czasem ów od-
powiedzialny człowiek nie zamodlił się różańcowo na śmierć. Znu-
dziło mi się to i zapytałem, czy sam mam przesyłkę przekierować 
na cmentarz bez ich twórczego udziału? Usłyszałem od panienki, że 
nie wolno sobie robić żartów z poważnej sprawy różańcowej. Odrze-
kłem, że od tego jestem daleki, ale bardzo bliski od robienia sobie 
jaj z organizatorów, którzy unikają odpowiedzi na proste pytania. 
Chociażby to, skąd uzyskali adres mojej nieżyjącej żony i dlaczego 
namawiają ją pośmiertnie do wysyłania pieniędzy, chociaż różaniec 
jest ponoć za darmo? Czyżby Duch Święty ich adresowo oświecił? 
Przecież żona osobiście nie mogła z  nimi nawiązać kontaktu. Nie 
doczekałem się nawet wymijającej odpowiedzi. 

Cóż takiego zawierała przesyłka? Oczywiście różaniec z gra-
natowymi paciorkami i sztancowym krzyżykiem. Nawet niebrzyd-
ki. Jest profesjonalnie wykonany marketingowy folderek i  fatalnie 
zredagowane sześciostronicowe imienne przesłanie, pozostającego 
w Jezusie i Maryi prezesa instytutu. Wyjaśnia on, jakim dobrodziej-
stwem jest obdarowanie takim różańcem, ile łask on z sobą niesie. 
Uczestników manifestacji kobiecych nazywa się tu demoralizowa-
nymi demonami z piekła rodem. Nie mogło też zabraknąć objawie-
nia wiszącej groźby nieuchronnej kary za grzechy. Zapowiedziała ją 
ponoć sama Matka Boża w Fatimie, gdy nie będzie lud boży odma-
wiał codziennie nakazanego różańca. Pan prezes utłukł i swój inte-
res. Jest bowiem gorąca zachęta do odmawiania różańca w intencji 
powodzenia tej kampanii, czyli napędzania ofiarodawców, gdyż do 
koperty załączono przekaz pieniężny, do którego wystarczy wpisać 
tylko kwotę. 

Organizatorzy są bardzo ambitni i zamierzają wyprodukować 
oraz rozesłać 375 tysięcy różańców za 1 680 000 zł. Nie wiadomo 
tylko, dlaczego akurat tyle, a nie 7 i pół miliona dla przykładu? Nie 
ma jednak żadnego wyjaśnienia, co z  tymi pieniędzmi organiza-
torzy zamierzają uczynić. Natomiast jest deklaracja, że w  intencji 
wszystkich darczyńców zostanie 6 maja 2018 roku odprawiona msza 
święta w Kaplicy Objawień Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 

Przyznać muszę, że marketingowo cała wspomniana akcja 
jest przeprowadzona wzorcowo. Jest dobra, emocjonalna podstawa 
związana z  kultem maryjnym i  okrągłą rocznicą objawień fatim-
skich, wmawianie adresatom, że zbawiają zepsuty świat, spełniają 
historyczne i boskie dzieło. Kluczową rolę spełnia także kierowanie 
akcji głównie do kobiet polskich, dla których Matka Boska jest po-
stacią szczególnie bliską. Nie dotyczy to jednak z pewnością tych, 
które nie wykazują przesadnej gorliwości religijnej albo już nie żyją. 
Może jednak warto by przy tej okazji przytoczyć biblijną przypo-
wieść o bardzo skutecznym przepędzeniu przekupniów ze świątyni? 

Nie sądzę, aby w  Rzeszowie taką przesyłkę przysłano tylko 
mojej nieżyjącej żonie. Być może ktoś nie będzie potrzebował do-
datkowego różańca, bo już ma taki, do którego przyzwyczaił się. 
Zgodnie z obowiązującym prawem niezamówionych rzeczy nikt nie 
ma obowiązku zwracać ani przechowywać. Nikt nie może także żą-
dać za nie jakiejkolwiek zapłaty. To tak gwoli jasności. Z drugiej zaś 
strony nikomu nie można także odbierać przysługującego mu pra-
wa do dobrowolnego dawania się oskubać. Każdemu i takie prawo 
przysługuje jak psu buda.

   Roman MAŁEK



Życie nie składa 
się tylko z  przy-

jemnych chwil, ale 
również z tych, które 
wywołują łzy, smu-

tek, żal, a nawet i złość. Czujemy się nieszczę-
śliwi, zranieni i najchętniej to teraz naszemu 
„oprawcy” bylibyśmy w  stanie wykrzyczeć 
w  twarz wszystko, co nas boli. Tylko po co. 
Przeszłości nie cofniemy, ale możemy z niej 
wyciągnąć wnioski na dziś i  na jutro. „Ka-
mień przeszłości” może dotyczyć jednego 
dnia, tygodnia, a  nawet kilku lat. Zmar-
ła przed kilkoma miesiącami Louise Hay, 
znana amerykańska autorka poradników 
motywacyjnych, między innymi wspaniałej 
książki: Możesz uzdrowić swoje życie (prze-
tłumaczonej na ponad 30 języków), proponu-
je kilka sposobów na pozbycie się minionego 
negatywnego balastu. Do tego celu sugeruje 
użyć wizualizacji, czyli wyobrażenia sobie 

Uzdrawiająca wizualizacja

SMAKI RODZINNE Iga Szumska poleca

Baran (21 III–20 IV) Pamiętaj, że leni-
stwo nie popłaca.

Byk (21 IV–20 V) Wszystko rozplanuj 
dobrze, by uniknąć przykrych niespodzia-
nek.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Dobry czas dla 
rodziny.
Rak (22 VI–22 VII) Czas na serio pomy-
śleć o swoim zdrowiu.

Lew (23 VII–23 VIII) Wewnętrzny żar 
uzewnętrznij na innych.
Panna (24 VIII–22 IX) Nie zapominaj 
o dentyście.
Waga (23 IX–23 X) Zastanów się, czy 
naprawdę potrzebny jest ten zamierzony 
zakup.
Skorpion (24 X–22 XI) Nie masz zbyt 
dobrego układu gwiazd, zatem najlepiej 
teraz przeczekać.
Strzelec (23 XI–21 XII) Teściowa to nie 
takie zło, jak myślisz.

Koziorożec (22 XII–20 I) Nie czas anali-
zować stale przeszłości.

Wodnik (21 I–19 II) Przed Tobą dobrze 
zapowiadające się podróże.
Ryby (20 II–20 III) Wszyscy docenią 
Twoje zdolności remontowe.

FRASZKI LIMERYKI
Adam Decowski Regina Nachacz

Nina Opic – SEKRET Y ŻYCIA 

Jerzy Maślanka
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Ciasto biszkoptowe: 4 jajka 
• szczypta soli • 6 dag cu-
kru • 12,5 dag mąki pszennej  
• ½ łyżeczki proszku do pie-

czenia • cukier waniliowy.
Składniki na biszkopt zmiksować na puszysty, 
gęsty, jasny krem. Ciasto wlać na dużą blachę 
z  jednym brzegiem otwartym, wyłożoną pa-
pierem do pieczenia i piec w nagrzanym pie-
karniku do 200°C 8–10 min na złoty kolor. 
Upieczone ciasto wyłożyć na czystą, posypa-
ną cukrem pudrem ściereczkę. Zdjąć papier 
i za pomocą ściereczki zrolować ciepły jeszcze 
biszkopt. Po całkowitym ostudzeniu ciasto 
ostrożnie rozwinąć, wyjąć ze ściereczki, po-
smarować masą i ponownie zwinąć. WEWNĘTRZNY ŻAR

Krem kasztanowy: 4 łyżeczki żelatyny  
• 300 g musu kasztanowego (można już ku-
pić w niektórych sklepach) • 200 g serka ma-
scarpone • 8 dag cukru • cukier waniliowy  
• 2 łyżki rumu • 50 ml mleka • 150 ml śmie-
tanki 30%.
Mus kasztanowy wymieszać z  serem, cu-
krem, cukrem waniliowym i rumem. Mleko 
podgrzać, rozpuścić w nim żelatynę. Dodać 
3 łyżki masy, wymieszać, dodać do reszty 
masy, połączyć. Następnie dodać ubitą na 
puch śmietankę i ponownie delikatnie połą-
czyć. Ciasto rozwinąć, posmarować przygo-
towanym kremem, zwinąć. Roladę posypać 
cukrem pudrem. 

Czesław P. Kondraciuk

ROLADA Z MASĄ KASZTANOWĄ

Marek Pelc

czegoś i zastosowania afirmacji – pozytyw-
nych myśli dotyczących siebie. Tego, co nas 
z przeszłości przytłacza, musimy się pozbyć, 
by nie zatruwać się wspomnieniami. Wo-
rek, a  często wór minionych wspomnień, 
należy zostawić lub nawet w myślach zako-
pać, a często powtarzać sobie: „To już jest za 
mną!”. „Kula u nogi” nam tylko przeszkadza 
i  utrudnia wchodzenie na słoneczną prze-
strzeń naszego wnętrza... Znaczenie wizu-
alizacji dostrzegają już renomowane kliniki, 
czy salony SPA, serwując swoim pacjentom 
relaksacyjne sesje audiowizualne z wykorzy-
staniem odpowiednio dobranych zapachów. 
Nie myślimy przez chwilę o  szarej rzeczy-
wistości, o  dolegliwościach zdrowotnych, 
tylko zamykając oczy przenosimy się bądź 
w tropikalne lasy pełne śpiewu ptaków, bądź 
na spokojne, czyste piaski plaż, bądź na sło-
neczną polanę z  łaskoczącymi nas promie-
niami słońca. Jest dobrze i spokojnie! 

Medal Misia
Za szczególne ważne czyny,
osiągnięcia ponad miarę,
tak jak broszki dla dziewczyny
przyznawane są medale.

Nie wymyślił to Antoni,
ale przyszło z USA.
Gdy walczyłeś – dzisiaj bronisz,
taki medal ci się da.

Twe popiersie na rewersie
oraz cnoty patrioty,
na odwrocie w krótkim wersie
zapisano fragment Roty.

Naznaczonych, wyróżnionych,
których mamy chętnych tłum,
a kto ma być zatwierdzony,
decyduje mister Bum.

Poczet wielkich zasłużonych
próbowano ukryć skrycie,
lecz mediom rady nie dano,
pierwszy jest z Macierewiczem.

Giermek znikł, ale się ostał
i użyczył też oblicza,
uwieńczony również został
numer dwa dla Misiewicza.

Kownackiego kunszt, obronność
oraz inne zbrojne cele,
sławę dają mu dozgonną
numer trzy za karabele.

PS
To pamiątki – dowód chwały
dla każdego i rodziny,
lecz nie będą wiecznie trwały,
bo je biją z wazeliny.

KOBIECY WNIOSEK
Do takiego wniosku
doszła w pewnym teście,
że jelenia upolować 
można nawet w mieście.

EPITAFIUM KOCIAKA
Leży pod głazem
sama, tym razem. 

O PEWNEJ IDYLLI
Oto idylla taka: 
Polak nienawidzi Polaka. 

BYWA I TAK
Politykiem może zostać 
nawet najzwyklejszy prostak. 

Szła dzieweczka do laseczka w mieście Piła,
lato, upał, więc zmęczona trochę była,
położyła się na mchu wygodnie,
dla wygody kładąc obok spodnie,
na jagody szła i grzyby, a wianek zgubiła.

Za oknami jesień złota,
świeci słonko, pachną drzewa,
starsza pani pieści kota,
kołysankę słodką śpiewa –
oto jej kawałek Nieba.

 * * *
W kafeterii pod Paryżem
dziadek włoskie lody liże.
Czytał całe lato
kryminały – za to
teraz ma psychiczne niże.

EPITAFIUM  UZALEŻNIONEGO 
INTERNAUTY
Chyba udaje nieboszczyka,
bo nadal klika.

METODA STARA JAK ŚWIAT 
Dajemy od dawna – to jest zwyczaj stary – 
Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. 



15 lutego 2017 roku minęło 60 lat od rozpo-
częcia działalności gospodarczej przez 

firmę KRUSZGEO, której siedzibą od powstania 
po dziś jest Rzeszów. Sama nazwa (skrócona) 
może brzmieć nieco tajemniczo, ale gdy przeczy-
ta się pełną – Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszy-
wa i Usług Geologicznych – przedmiot działania 
firmy staje się oczywisty. Co warte podkreślenia, 
KRUSZGEO nieprzerwanie od 60 lat zajmuje się 
tą działalnością wytwórczą. Na przestrzeni lat 
zmieniły się techniki i  technologie wydobycia 
i produkcji kruszywa, miejsca wydobycia (kruszy-
wo jest surowcem nieodnawialnym, tak więc po 
wyczerpaniu złoża przedsiębiorca przenosi się 
na inny teren), przy czym obszar działania firmy 
w  zakresie wydobycia obejmował historyczny 
obszar Małopolski, natomiast usługi geologiczne 
firma świadczyła na terenie całego kraju. 

Jest w  okresie działania KRUSZGEO kilka 
bardzo ważnych wydarzeń, które miały znacze-
nie dla rozwoju przedsiębiorstwa. I  tak w  1958 
roku w  zakładzie w  Bachórzu w  powiecie brzo-
zowskim, będącym w  strukturach firmy, rozpo-
częto sortowanie kruszywa naturalnego jako 
pierwszą tego typu produkcję na terenie połu-
dniowo-wschodniej Polski. 

W  1965 roku KRUSZGEO znacznie się po-
większyło poprzez przyłączenie kilku żwirowni 
i  kamieniołomów z  przemyskiego i  jasielskiego 
przedsiębiorstwa oraz weszło w  struktury ogól-
nopolskiego Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw 
i Surowców Mineralnych w Warszawie. 

W  1968 roku siedziba KRUSZGEO została 
przeniesiona do nowo wybudowanego gma-
chu przy ulicy Mikołaja Reja 16, gdzie do dziś się 
mieści, tutaj również działają zakłady usługowe: 
naprawcze, mechaniczne, robót ziemnych, geo-
logiczne, transportowe. 

W 1974 roku KRUSZGEO rozpoczęło eksplo-
atację pogłębiarek własnej konstrukcji typu „Wi-
słok 74” i „Wisłok 100”, które zostały zarejestrowa-
ne w Urzędzie Patentowym jako wzory użytkowe 
i przez długi czas służyły jako podstawowe ma-
szyny wydobywcze pozwalające na wydobycie 
złoża do spągu. 

W  1977 roku następuje ponowny wzrost 
firmy poprzez przyłączenie zakładów na Podhalu 
z  krakowskiego przedsiębiorstwa oraz dawnych 
Tarnowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa. 
W  tym okresie firma osiąga najwyższe zatrud-
nienie w  historii: 1500 pracowników i  działa na 
terenie pięciu ówczesnych województw: rze-
szowskiego, przemyskiego, krośnieńskiego, no-
wosądeckiego i tarnowskiego.

W 1981 roku powstaje w KRUSZGEO bardzo 
mocny, aktywny organ związku zawodowego 
Solidarność, którego kilku członków po wprowa-
dzeniu stanu wojennego zostało internowanych. 
Trzeba podkreślić, że po transformacji ustrojo-
wej, w  1990 roku Solidarność w  KRUSZGEO re-
aktywuje się bardzo szybko, zwiększając swoje 
szeregi. Związek działa nieprzerwanie do dziś, 
skupiając blisko 1/3 załogi, a przewodzi mu czło-
nek zarządu regionu – długoletni pracownik fir-
my Bogusław Plęs.

W  1983 roku powstaje w  firmie organ 
związku zawodowego Budowlani, którego 
pierwszym długoletnim przewodniczącym był 
inżynier górnik Stanisław Biały zmarły w  2001 
roku. Związek zawodowy Budowlani na trwałe 

JUBILEUSZ
wpisał się w  karty historii firmy, działając nie-
przerwanie od 35 lat.

W 1987 roku obchodzono hucznie 30-lecie 
działalności KRUSZGEO i z tej okazji firma zosta-
ła odznaczona wieloma odznakami, w tym złotą 
odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych, a także wzbogaciła się 
o sztandar górniczy, który do dziś jest jej dumą.

Początek lat 90. XX wieku nie był zbyt ko-
rzystny dla KRUSZGEO – drastycznie spadło za-
potrzebowanie na kruszywo, główni odbiorcy 
firmy – kombinaty budowlane zostały zlikwido-
wane, upadło wiele dużych firm budowlanych. 
Wspólne działanie dyrekcji, załogi, rady pracow-
niczej, związków zawodowych spowodowało re-

alizację procesu prywatyzacji przedsiębiorstwa. 
W czerwcu 1993 roku została zarejestrowa-

na spółka akcyjna założona przez pracowników 
firmy – przez dwa lata oszczędzali na zakup akcji, 
które nabyło ponad 600 pracowników KRUSZ- 
GEO. Kilka miesięcy później spółce pracowniczej 
został oddany w leasing majątek po zlikwidowa-
nym przedsiębiorstwie państwowym i od 1 paź-
dziernika 1993 roku rozpoczęła działalność firma 
KRUSZGEO SA, która jest następcą prawnym za-
łożonego w 1957 roku przedsiębiorstwa. W 2000 
roku, po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej, 
Spółka stała się pełnoprawnym właścicielem 
KRUSZGEO. 

W  2000 roku KRUSZGEO SA wprowadza 
system zarządzania jakością wg norm ISO, po-
szerzając go w 2005 roku o Zakładową Kontrolę 
Produkcji. Z  okazji jubileuszu półwiecza firmy 
w 2007 roku odbywa się wiele imprez, m.in. tur-
niej piłkarski, pielgrzymka na Jasną Górę, w któ-
rej wzięło udział 500 pracowników, spotkania 
z  emerytami, bale górnicze, akademia z  udzia-
łem władz województwa podkarpackiego po-
przedzona mszą świętą odprawioną przez JE bpa 
Kazimierza Górnego – ówczesnego ordynariusza 
diecezji rzeszowskiej. 

W  latach 2007–2009 KRUSZGEO unowo-
cześnia sprzedaż kruszywa, wprowadzając we 
wszystkich 25 zakładach eksploatacji kruszywa 
wagi najazdowe i  w  pełni skomputeryzowany 
system obsługi klienta. Warto podkreślić, że 
każdy rok działalności po 1990 roku firma koń-

czyła zyskiem, w  większości przeznaczając go 
na odnowienie parku maszynowego, inwestycje 
w środki trwałe, rozwój przedsiębiorstwa. 

Od 1994 roku po zmianie przepisów 
wszystkie zakłady wydobywcze KRUSZGEO pod-
legają prawu geologicznemu i górniczemu. Zało-
ga musi być wysoko wykwalifikowana, a kierow-
nicy są obowiązani posiadać zatwierdzenia w do-
zorze górniczym. Trzej prezesi zarządu spółki, 
którzy jednocześnie pełnią funkcję dyrektorów 
przedsiębiorstwa: Jan Bator, Tadeusz Kruk i  Ry-
szard Dykiel są absolwentami wydziałów górni-
czych i maszyn górniczych AGH. 

KRUSZGEO SA jest posiadaczem od 2011 
roku certyfikatu zarządzania środowiskiem EMAS. 
Górnicza działalność firmy, która niewątpliwie in-
geruje w ekosystem, wymaga intensywnego pro-
cesu rekultywacji, którą KRUSZGEO SA prowadzi 
równolegle z wydobyciem i produkcją kruszywa. 
Tereny poeksploatacyjne wykorzystywane są wie-
lorako: w  basenach hodowane są ryby, na grun-
tach prowadzi się uprawę roślin, sadzi drzewa, 
wiele miejsc zostało zagospodarowanych rekre-
acyjnie, jak Zalew Rzeszów, ZEK Radymno i inne. 

Firma KRUSZGEO SA jest przyjazna pracow-
nikom, środowisku, mieszkańcom gmin, gdzie 
prowadzona jest działalność, licznie wspomaga 
akcje charytatywne, imprezy kulturalne i  spor-
towe. Od 2011 roku jest jednym ze sponsorów 
drużyny Asseco Resovia Rzeszów – dumy Rzeszo-
wa i Podkarpacia – pięciokrotnego mistrza Polski 
w piłce siatkowej mężczyzn. W 2012 roku przed-
siębiorstwo KRUSZGEO SA otrzymało odznakę 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

W  2017 roku KRUSZGEO SA prowadzi wy-
dobycie i  produkcję kruszywa w  25 zakładach 
eksploatacji kruszywa ulokowanych na terenie 
25 gmin w województwie podkarpackim i mało-
polskim, ponadto w Lipiu na terenie gminy Świl-
cza znajduje się zakład produkujący beton, kleje 
i zaprawy budowlane oraz piasek suszony. Firma 
zatrudnia ponad 600 pracowników na umowy 
o pracę na czas nieokreślony. 

KRUSZGEO SA współdziała z  wieloma in-
stytucjami, szkołami wyższymi i  średnimi, dla 
których słuchaczy i  uczniów prowadzi praktyki 
i staże zawodowe. 

W  ciągu 60 lat KRUSZGEO wyproduko-
wało ponad 200 milionów ton kruszywa, które 
jest stosowane w  budownictwie przemysło-
wym i  indywidualnym oraz w  drogownictwie. 
Kruszywo z  firmy KRUSZGEO wykorzystywane 
jest w  niewielkim zakresie w  ogrodnictwie i  dla 
celów rekreacyjnych (plaże). Niewiele firm mają-
cych siedzibę w  Rzeszowie może poszczycić się 
tak długimi latami tradycji i  renomy. KRUSZGEO 
wniosło trwały wkład w rozwój Rzeszowa, Mało-
polski i Podkarpacia. 

Jadwiga KORBECKA,
główny ekonomista Kruszgeo SA 

Zakład Eksploatacji Kruszywa SOKOLNIKI

Zakład Eksploatacji Kruszywa RADŁÓW



Nie traktuj smogu
jak powietrza
Czy wiesz, że ciepło systemowe to naprawdę dobry sposób na 
ograniczenie smogu w mieście? Dzięki produkcji ciepła w jednym, 
wyspecjalizowanym miejscu uwalniamy miasto od tysięcy małych 
dymiących kominów. To właśnie one odpowiadają niemal za całą 
emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz większości groźnych 
dla zdrowia pyłów. Dzieje się tak dlatego, że obok nieefektywnie 
spalanych węgla i drewna, palone są także śmieci. Nie ma również 
żadnych norm związanych z emisją zanieczyszczeń. 

Dzięki produkcji ciepła w elektrociepłowni możemy całkowicie 
zlikwidować emisję rakotwórczego bezno(a)pirenu oraz wyemito-
wać 35 razy mniej pyłów do atmosfery – w porównaniu do indywi-
dualnego kotła na węgiel, produkującego taką samą ilość ciepła. 
W ciepłowniach i elektrociepłowniach emisja spalin podlega także 
surowym normom prawnym z zakresu ochrony środowiska, co 
ogranicza emisję dwutleku węgla, tlenków azotu i siarki.

Dlatego warto wybierać mieszkania ogrzewane ciepłem systemo-
wym, a tam gdzie jest to możliwe korzystać z programów wymiany 
ogrzewania indywidualnego na systemowe. Nie chcemy przecież 
traktować smogu jak powietrza.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat smogu i związanych z nim 
zagrożeń, zajrzyj na: www.cieplosystemowe.pl.

 

www.mpec.rzeszow.pl 

MPEC Rzeszów - Twój dostawca ciepła 
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 słodki catering 
– polecamy naszą ofertę 
świąteczną (zamówienia można 
składać do 18 grudnia)

 lody i ciasta własnej 
produkcji

 torty okolicznościowe
 na ślub, urodziny, 

chrzciny, komunie
 obsługa imprez 

rodzinnych

– polecamy naszą ofertę 
(zamówienia można 

torty okolicznościowe

– polecamy naszą ofertę 
(zamówienia można (zamówienia można 

kawiarnia  restauracja
lodziarnia

35-030 Rzeszów
ul. 3 Maja 8, tel. 17 784 41 28 
ul. Kościuszki 3, tel. 17 871 33 62

www.facebook.com/niebieskie.migdaly.rzeszow
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